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ictor Bol:puzzel veel leuker dan oranje tegels
ZANDVOORT - „Nu heeft
de gemeenteraad de kans
om voor een veel ludiekere
gevelbekleding te kiezen."
Als het aan kunstenaar Victor Bol ligt, worden de lelijke gaten in de nieuwe aanbouw van het raadhuis bijvoorbeeld weggewerkt met
grote zwart-witte puzzelstukken. De burgemeester
stelt echter voor om er oranje tegels tegenaan te metse-

len.

De gaten in de muur zijn veel
Zandvoorters een doorn in het
oog. Ook Bol ergert zich er al
een jaar aan dat het een lokale
sport is geworden om gaten in
de oranje gevel te trappen. „Het
is een en al gatenkaas. Als ze
dan toch gaan opknappen, laat
ze dan voor iets origmeels kiezen," raadt hij de politici aan
die zich vanavond in de commissie Bestuurlijke Zaken over
de kwestie buigen.
Het voorstel van de burgemeester gaat uit van tegels tot
2.70 meter. Eronder moet een
hardere isolatielaag komen.
Het is volgens voorlichter Egon
Snelders het beste idee dat na
bijna een jaar vergaderen naar
voren is gekomen. De andere
zes alternatieven die architect
Hubert Jan Henket heeft aangedragen, zijn of niet stevig genoeg, onhandig of te duur. Zo
was er onder andere een gemetselde muur bij.
De prijs is overigens ook een
André Lieberom van de struikelblokken waarpver bijna eenjaar lang een strijd

Ivictor Bol pakt net als Cristo het raadhuis in
ZANDVOORT - Arend
Bos, schrijver van het nog
uit te geven oorlogsboek
'Leven in het sperrgebied',
heeft inmiddels 2250 gulden
binnen voor zijn werk. Dat
is bij lange na niet voldoende, want om vijfhonderd
De gemeente geeft duiboeken te laten drukken dragen.
zend gulden subsidie, maar
heeft
hij
13.900
gulden
noZANDVOORT - Het Weldaartegen is Bos in beroep geI zijnscentrum krijgt een de- dig.
gaan. „Ik zit op de uitslag te
wachten. Op 6 oktober heb ik
Izer dagen een nieuwe belInmiddels heeft de Rotary mijn zaak verdedigd tegenover
1 bus. De nieuwe bus is langer
j dan het huidige vervoermid- Club duizend gulden gegeven. een onafhankelijke commissie
del. „De instap is daardoor Ook Bos' oude huisarts dokter en ik zou na twee maanden wat
l makkelijker en er is meer Zwerver heeft 250 gulden bijge- horen. We zijn nu drie maanl plaats voor loopkarretjes,"
l vertelt Mini de Wolf van het
Welzijnscentrum.

Nog veel geld nodig
voor oorlogsboek

Welzijnscentrum
krijgt geld
|voor grote bus

Omdat deze bus duurder is,
j geeft de gemeente 2652 gulden
subsidie. Althans, als de geI meenteraad eind januari daarj mee akkoord gaat. Het college
l van Burgemeester en Wethouders heeft de subsidie-aanvraag
lal goedgekeurd. Het Welzijns! centrum gaat ervan uit dat de
J gemeenteraad ook groen licht
[geeft. Zodra de wagen er is
j moet deze trouwens nog wel
j voorzien worden van naamsticIkers. Bovendien krijgen de
l chauffeurs een instructieles,
l „Wel zo veilig," vindt De Wolf.
De bus is trouwens geen eiIgendom van het WelzijnscenItrum. De Wolf: „We leasen de
l bus, want dat is voor ons het
(handigste. Als er wat hapert,
] hebben we binnen 24 uur een
I ander exemplaar."

20.000 tot 25 000 gulden kosten,
maar na bemiddeling van Ger
Cense (Genootschap Oud
Zandvoort) is er een nieuwe
drukker (Nederlof Repro) gevonden.

is gestreden tussen de architect, de aannemer en de gemeente. Aannemer Thunnissen
heeft namelijk lichter materiaal gebruikt dan in het bestek
stond. Anderzijds is het volgens
Snelders de vraag of de geplan-

Gaten vullen
kost bijna
62.000 gulden
de stuclaag wel tegen het vandalisme bestand was geweest.
Inmiddels is er een compromis uit de bus gekomen. De gemeente betaalt 42.300 gulden,
de aannemer 13.685 gulden en
de architect 5875 gulden inclusief BTW. In totaal kost de opknapbeurt dus bijna 62.000 gulden. De burgemeester stelt
voor om de bijdrage van de gemeente te betalen uit het speciale potje voor het raadhuis.

Ger Cense criteria opstellen
waaraan de gemeente kan toetsen zodra huiseigenaren willen
verbouwen, renoveren of een
nieuw pand neer willen zetten.
„Het is heel hard nodig dat er
goede criteria komen, zodat er
niet meer lukraak van alles kan

ZANDVOORT - Het roodkleuren van het hokje op
het stembiljet behoort waarschijnlijk binnenkort tot
het verleden. Voortaan
moet er op een knop gedrukt worden of moet de
kiezer een naam aantippen.
Het college van Burgemeester en Wethouders wil namelijk stemmachines introduceren.
Daarmee volgt Zandvoort de
rest van Nederland. Volgens
het college staan in 55 procent

De tekst van het boek is klaar
den verder, dus het wordt tijd en ook de foto's zijn uitgezocht
in de archieven van Kors van
dat er een reactie komt."
der Mije en de gemeente. „Het
Bos heeft diverse Zandvoort- gekke is dat we bij de gemeente
se instanties aangeschreven, geen foto's meer konden vinzoals het Casino en het Circus. den van 1941, 1942 en 1943. Het
Hij hoopt dat zij ook wat geld in lijkt wel of iemand ze weggenoZANDVOORT - Victor van
het boek willen steken. In eer- men heeft, omdat het bezwaste instantie zou het boek rend materiaal is," aldus Bos. Boven kan met zijn kunstwerk
voor de ingang van het nieuwe
raadhuis beginnen zodra de
vorstperiode over is. Het kunstwerk had er eigenlijk al eenjaar
geleden moeten staan, maar de
gemeente kwam erachter dat er
een bouwvergunning nodig
heeft dat weinig geholpen. Het Kerkpad zijn volgens Cense vrij was. Toen die eindelijk rond
nieuwe bestemmingsplan voor karakteristiek. Dat blijkt ook was, zat het weer tegen volgens
Egon
het centrum is bijvoorbeeld vrij uit de houding van de Monu- gemeentevoorlichter
flexibel. „Een bestemmings- mentencommissie. Die wil vol- Snelders. Van Boven was dmsplan is er eigenlijk ook niet gens Cense dat de gemeente- dag niet voor commentaar bevoor om welstandsbeleid te raad de buurt tussen de Hoge- reikbaar.
voeren. Dat zegt alleen iets over weg en de Kerkstraat tot bede bestemming. Daarom willen schermd dorpsgezicht uitroept.
Volgens Cense hebben de
buurtbewoners tot nog toe nauwelijks gereageerd. „Maar ze
hebben ons ook niet tegengewerkt." Dat sommige bewoners
misschien straks bang zullen
zijn dat ze in hun woongenot
we een apart lijstje aan het be- belemmerd worden, is volgens
Bel dan i.v.m.
stemmingsplan
toevoegen. hem met nodig. „Er zijn vaak
nabezorging
voldoende mogelijkheden om
Wettelijk gezien kan dat."
donderdagmorgen
De panden in de Duinweg, te verbouwen, te isoleren of
Duinstraat,
Kerkdwarspad, dubbel glas aan te brengen zonvóór 12 uur
Westerstraat,
Zuidbuurt, der dat het karakter van het
tel.
5717166
Schelpenplein, Buurenweg en huis verloren gaat."

Victor van Boven
wacht op dooi

gebeuren," zegt Cense. Het ontbreken van de toetsingsnormen
is hem al jaren een doorn in het
oog. , Anderhalf jaar geleden
stuurde het Genootschap dan
ook een brief op hoge poten
naar de gemeente. Tot nog toe

van alle gemeenten al stemmachines. De Zandvoortse automatisenng kost 75.000 gulden.
Ze kunnen waarschijnlijk voor
het eerst gebruikt worden bij
het parkeerreferendum of de
verkiezingen in 1998.
De stemmachines werken
volgens het college sneller dan
de ouderwetse methode, omdat
het tellen met de hand vrij veel
tijd in beslag neemt. Via de
stemcomputer rolt de uitslag er
vlak na het sluiten van de sternlokalen al uit. Dat is nodig, omdat de stembureaus langer
open moeten blijven volgens de
wet.
Bovendien kan het aantal
stembureaus (en daarmee het
aantal medewerkers) omlaag.
Het is de bedoeling dat er van
de twaalf stembureaus drie afvallen. De stembureaus in
Nieuw Unicum en Bentveld
blijven in elk geval gehandhaafd.
Of de stemmachines er inderdaad komen, hangt af van de
gemeenteraad. Die neemt op 28
januari de beslissing.

Rustig

ZANDVOORT - Nog niet veel
l burgers hebben donderdagavond het raadhuis bezocht
voor hun paspoort of rijbewijs.
„Misschien weet nog niet iedereen het," aldus baliemedewerkster Hilly Jansen. „Voor de duidelijkheid: door de week zijn
we voortaan tot vier uur open,
op vrijdag tot één uur en op
donderdag tot acht uur 's
avonds."

WaterstandenB
Datum
HW LW HW LW
08 jan 02.2910.5614.4723.26
09 jan 03.16 11.35 15.36 ~.-10 jan 04.00 00.00 16.1612.05
11 jan 04.47 00.30 17.0212.46
12 jan 05.3C 03.16 17.4713.36
13 jan 06.17 04.00 18.3714.16
14 jan 07.08 02.36 19.2815.06
| 15 jan 08.06 03.25 20.29 16.00
16 jan 09.0604.1521.3617.05
Maanstand:
EK wo 15 jan 20.52 uur.
Hoogwater: za 11 jan 17.02 uur
| NAP + 134 cm.
Laagwater: di 14 jan 15.06 uur NAP
- 93 cm.

Eugène Weusten wordt 'Zandvoorter van het jaar'
ZANDVOORT - Eugène Weusten mag zich Zandvoorter van het jaar 1996 noemen. Maar liefst tachtig lezers
van het Zandvoorts Nieuwsblad en luisteraars van de
lokale zender ZFM stuurden voor hem een bon in, terwijl
er in totaal bijna 120 inzendingen binnenkwamen. De
winnaar van vorig jaar, Klaas Koper, overhandigde de
nieuwe Zandvoorter van het jaar een grote fles champagne zaterdag tijdens de uitzending van 'Goedemorgen
Zandvoort'.
(peuterspeelzaal) en de onlangs overleden journalist
Bram Stijnen.
Winnaar Eugène Weusten is
vooral bekend geworden doordat hij maandelijks het Politiek Café organiseert. Dit jaar
heeft hij daarnaast samen met
enkele andere Zandvoorters
225 zonnebloemen op de Zandvoortselaan geplant om het
nog ontbrekende toeristisch
beleid van de gemeente onder
de aandacht te brengen. Een
paar jaar geleden voerde hij acBovendien vielen de namen tie tegen boortorens voor de
van Bram Krol (Cultureel kust van Zandvoort.
Centrum), Marianne Rebel
Dat hij Zandvoorter van het
(kunstenares), Leo Heino (directeur van het Circus), Jean- jaar is geworden, valt niet bij
nette van Westerloo (fractie- iedereen in goede aarde. Volvoorzitter PvdA), Matthé gens sommige mensen die de
Crabbendam (veertig jaar tae- radio en de krant benaderden
stuurslid van TZB), Aart Veer zou Weusten zelf de bonnen
(groenteboer), het echtpaar ingevuld hebben. „Nee, dat is
Blom (dierenvrienden), Anne- beslist niet waar," zegt Weuske Dekker (dierenarts), Ge- ten. Zijn weerwoord lijkt gerard Loos (zeiler), de eigenaar staafd door de inzendingen die
van de Singerwinkel, Erica uit zeer uiteenlopende geledinCramer (actievoerder Zee- gen komen en verschillende
straat), Jennifer Plantinga handschriften hebben.
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Ook Zandvoort
heeft eigen
schaatsheld

Sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
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Redacte: tel. 571.8648
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2,.i iJVOORT - De jaarwissehng verliep in Zandvoort redelijk rustig. Wel raakte een
26-jarige Zandvoorter volgens
de politie bewusteloos doordat
hij een vuurpijl in zijn gezicht
kreeg. De man verbleef een
nacht in het ziekenhuis.

a la Van der Horst

^-^

Kortingen tot 60% op topmerken als Cassina,
Montis, Label, Rolf Benz, Leolux, Pastoe,
Arco, Hülsta, Molteni, Bielefelder, Trügelmann,
Heidense enzovoorts. Maar ook op verlichting,
karpetten, stoffen en accessoires.
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(Rijbewijs kwijt

ZANDVOOET - Een 59-jarige
j dronken Zandvoortse automoI bilist is zondagavond in de CelIsiusstraat tegen een straatI naambord gereden. \ Hij reed door, maar werd na
l een tip van een voorbijganger
later aangehouden. De man had
1,4 promille alcohol in zijn
bloed. Hij moest zijn rijbewijs
terstond inleveren bij de poli'tie.

Wandelen
over de
zee

Opruiming

Uw krant
niet
ontvangen?

Het is heel hard nodig
dat er goede criteria komen

JF«- n

waar nog wat geld inzit.
De ludieke oplossing van Bol
is vele malen goedkoper. Hij
heeft bij twee fietsenhandelaren gratis karton gekregen en is
zelf met de verfkwast aan de
slag gegaan. „Maar je moet het
ook meer als een gebaar zien
Ik reik de politiek een idee aan.
De rest moet de gemeenteraad
zelf uitwerken."
Bol vond dat zwart-witte puzzelstukken het mooiste passen
bij terracotta. Hij heeft voor
puzzelstukken gekozen, omdat
hij die vaak als uitgangspunt
voor zijn werk neemt. „Voor
Café Neuf heb ik ook weieens
wat met een puzzel gedaan."
De voorbereiding van het
kunstwerk voor het raadhuis
heeft overigens wel wat voeten
in de aarde gehad. In alle vroegte heeft hij woensdagmorgen
het raadhuis ingepakt om te
voorkomen dat ook zijn werk
aan vandalisme tenonder zou
gaan voordat de ambtenaren en
de bezoekers van het raadhuis
het konden zien.

Voortaan stemmen
met druk op de knop

Genootschap stelt regels op voor Zuiclbuurt

ZANDVOORT - Het Genootschap Oud Zandvoort
gaat welstandscriteria opstellen voor het buurtje tussen de Kerkstraat en de Hogeweg. Ongeveer de helft
van de 65 huizen in de Zuidbuurt is al nauwkeurig bekeken. De andere helft
neemt het Genootschap onder de loep zodra het klimaat weer wat aangenamer
wordt.
De tien vrijwilligers van de
werkgroep Bouw van het Genootschap kijken onder andere
naar de gevelbreedte, goothoogte, nokhoogte, raambreedte, deurbreedte, het gevelmateriaal en de dakbedekking. Aan
de hand hiervan wil het Genootschap volgens voorzitter
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ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MET DEZE BON
KOMT T DIT JAAR NOG GOED

1\ ftirt 1111*11 llf die krant moet ik hebben
-L i Uiu. M.J. AAJfVy Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

Ger Cense, de actieve voorzitter het Genootschap Oud
Zandvoort, is dit jaar als tweede geëindigd. Vorig jaar was
hij derde. Eiet van Leest en
Toni Zwenne vielen eveneens
in de prijzen omdat zij dit jaar
keihard gewerkt hebben voor
de Stichting Vrienden van
Nieuw Unicum (voorheen
Steunfonds Nieuw Unicum).
Meerdere lezers en luisteraars
noemden ook Mini de Wolf
van het Welzijnscentrum.

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad

Klaas Koper (rechts) winnaar van vorig jaar feliciteert de nieuwe Zandvoorter van het jaar,
Eugène Weusten

Heeft hij ook niet een beetje
gelobbyd her en der? „Nou, ik
heb weieens laten vallen dat ik
het leuk zou vinden. Dat klopt.
Ik ben dus ook heel blij dat ik
het geworden ben," aldus de
kersverse Zandvoorter van het
Jaar.

Naam: (m/v)
Adres:
l
Postcode/Plaats. L
Telefoon:
l i l
Giro/Banknr.
i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ19,15 halfjaar ƒ 34,60

jaar ƒ (50,40

Foto Andre Lieberom

Volgens de inzenders van de
bonnen verdient hij die titel
onder andere omdat hij 'zich
met volledige overgave inzet
voor Zandvoort', 'zulk gaaf
haar heeft', 'voor de belangen
van de horeca opkomt', 'de politiek bij de mensen brengt' en

'veel doet voor het toerisme'1.
Vier van de 120 inzenders
krijgen trouwens zelf ook een
prijs. M. de Vré, M. Sprenkeling, Ilse Overzier en V.W.T.
van Apeldoorn ontvangen bmnenkort een VVV-bon van 25
gulden.

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnemeni ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562 62 11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
_
._._,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÖ37VÖl'7Ö031'
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FAMILIEBERICHTEN

Met donk. aan. ket bestuur van
tt*& GIN"BO ZaruJvoott voor de

Verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons heeft betekend, geven wij U kennis dat op 87jarige leeftijd van ons is heengegaan mijn lieve
man, onze lieve vader, schoonvader en opa
(vriend)

Klaas Koper
Haarlem,
Zandvoort,
| 25 augustus 1909
2 januari 1997
Zijn liefhebbende vrouw, Bep Koper-Gerritsen
Ria en Ton
Aksel en Alie
Amie
Klaas was overgebracht naar zijn geliefde plek aan de Celsiusstraat 199,
2041 TH Zandvoort.
De crematie heeft inmiddels plaatsgevonden op 7 januari 1997 in crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

BIJ de instelling van de Centrale Balie
zijn de openingstijden van de gemeente verruimd Het enige dat nog ontbrak was
de mogelijkheid om ook 's avonds z^ken bij de
gemeente te regelen
Door velen werd dit als een gemis ervaren
Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om te
starten met een avondopenstelling

Bedankt
öem. politie Zandvoort
voor de inzet, hulp en de
begeleiding van de rouwstoet op maandag
23 december j L

Je Dochter

Het leed is geleden
De strijd is gestreden
Bedankt voor al die prachtige jaren
We hebben beiden fantastische herinneringen
kunnen vergaren
Ik zal het vanaf heden zonder U moeten klaren

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,

Lieve Opa

2101 MV HEEMSTEDE

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel 5715449

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 3 0 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

Super
NOORD

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergadering is

De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat)
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

d Donderdag 2 januari overleed in volle vrede
| mijn enige zwager

l

Klaas Koper

a Rust zacht.
§
Namens je schoonzuster:
<&
Truussie

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 januari T997 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

Langzaam dringt het tot mij door
Eens zal ikjulhe verlaten.
Ondanks alle liefde zal ik jullie achterlaten.
Ontrouw als slechts een mens
Rouw toch maar om mijn gaan.
Tenslotte kon ik de Dood niet verslaan.
„Ik heb een fantastisch leven gehad.
Zo is het goed."

Aerobics & Ballet
Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 5719701

EEN GOEDE START IN

Piet Termes
weduwnaar van Smy Termes-Tabak
•Ar 15 juli 1923
f 28 december 1996
Fam J. Termes
Correspondentieadres
C Koning
Schelpenplein 15
2042 HJ Zandvoort
De begrafenisplechtigheid heeft op donderdag 2
januari 1997 te Zandvoort plaatsgehad

GEMEENTE
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* BODYSHAPE

* DESKUNDIG

* CIRCUIT
* JAZZBALLET

* PERSOONLIJK
* EN NOG VEEL MEER

ledere doordeweekse ochtend kinderopvang!

Bel voor meer info 011 */ / U l
(Anja v.d. Voort)

Petrus Alphonsus van Meelen
We houden ontzettend veel van je en missen je
iedere dag
Rieten
de kinderen

"•"--',
,,/X

ziet Abraham
Van harte gefeliciteerd
Ingrid, Dennis

voor meer informatie
of vuil «fe bon in.

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,20 H KW Haarlem.

Peter
(Schrader)

uitbreiden woning
vervangen dakkapellen

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 10 januari 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie

96037B Teunisbloem- veranderen/vergroten
laan 22
woning (20-12-1996)
96106B Zuiderstraat
vergroten woning
15-15a
(20-12-1996)

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem, sector
Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeftop 19 december 1996
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Prmsesseweg 32,
- het perceel van Lennepweg 4
De besluiten liggen met ingang van 10 januari
1997 met de bijbehorende tekeningen, waarop
meteen rode omlijning de betreffende percelen
zijn aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES
DIVERSE HUUROBJECTEN

ZANDVOORT

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering. *
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Zoekt u voor eeni toverbruggingspenode van een
aantal maanden of voor Tangere tijd een huurobject?

naam:

Wij hebben m ons bestand diverse appartementen, ook met zeezicht, veelal gestoffeerd en gemeubileerd.

man/vrouw

postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
j mam

- uitbreiding van de woning op het perceel
Prmsesseweg 32,
- oprichten van een luifel ten behoeve van
Mobil Oil op het perceel van Lennepweg 4

maandag - vnjdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

.,

straat:

Nu weetje ook waar Abraham de
mosterd haalt.
U kunt hem feliciteren in de
Pakveldstraat 19
Tot ziens
Gebr. de Lip

ART. 19 WRO

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023 - 571 5531

Dag en nach't bereikbaar voor
het
Verzorgen; vanden begrafenis
:
-'. of crematie.;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM ...pirekt hulp bij een sterfgeval.;.'

l-

uitbreiden woning
vergroten woning

De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor

MARNIX VAN ST. ALDEGONDESTRAAT
ZANDVOORT
Karakteristiek vrijstaand woonhuis met tuin achter en parkeergelegenheid, nabij centrum en op
loopafstand van het strand.
Indeling: entree, gang, woonkamer ca. 4.45 x
4.60
m) met open haard en schuifpui,
woon/eetkeuken ca. 3.00 x 4.60, toilet en trapkast; 1e etage: overloop, grote slaapkamer,
badkamer met douche en wastafel, tweede
slaapkamer; 2e etage: door middel van Vlizotrap te bereiken zolder (stahoogte). Ramen en
kozijnen veelal vernieuwd, hardhout met dubbel
glas. Erfpachtscanon thans ƒ 165,-per jaar.
VRAAGPRIJS
ƒ 325.000,- k.k.

Bil GRATIS 0800-022 45 35

PETER

uitbreiden woning

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

Bon m envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Kwekerij

Van Stolbergweg l -Tel. 57l7Ö93;f|f
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* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

ADVERTENTIES

96136B Haarlemmerstraat 21
96137B Parnassialaan 15
96138B Max Euwestraat 22
96139B Parnassialaan 8
96140B Hogeweg 21

y.,v^^:^^

Één l«Mhpleetverz;Q]rgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3*145,-?
pen natura-uarlire
Wj Uitvaartcentruhi Haa^ein.

08-01-1997

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend

De gemeenteraad heeft op 26 november 1996
de 'Verordening procedure overleg huisvesting
onderwijs' vastgesteld
De verordening vloeit voort uit de decentralisatie van rijk naar gemeente van de bevoegdheden op het gebied van huisvesting van scholen
De wetgeving geeft aan dat, voordat een beslissing over gemeentelijke huisvestmgsregels wordt
genomen, er eerst op overeenstemming gericht
overleg met de schoolbesturen m de gemeente
moet worden gevoerd
Hiertoe is genoemde procedureverordening m
overleg met de schoolbesturen vastgesteld
De verordening ligt ter inzage bij de Centrale
Balie

vragen wij:
* Een stafmedewerker voor
Restaurant en bar
In bezit van diploma sociale hygiëne.
Ervaring en vakkennis is vereist.
Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne tegemoet, ta.v. dhr. B. M. Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
Tel. inlichtingen 023-5713599

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

In liefdevolle herinnering

VERORDENING PROCEDURE
OVERLEG HUISVESTING
ONDERWIJS

vraagt per direct
* Zelfstandig werkend kok met vakkennis
Franse keuken
* Medewerker in de bediening
•*• Leerling kok
•*• Interieur verzorging m/v
* Afwashulp in de keuken
Voor het restaurant van de

uit en je zult zien dat er ook voor jou wat bij zit!

•A- 6 augustus 1915
f 5 januari 1997
A. C. Koper-Paap
Jan Koper
Marijke Koper-Schotanus
Petra en Rob
A. M. Paap
Van Lennepweg 65/43
2041 LC Zandvoort
Mijn man is overgebracht naar het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
De begrafenis zal plaatsvinden donderdag 9 januari om 11.00 uur op de Algemene begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na de begrafenisplechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren.
Geen bezoek aan huis.
Geen bloemen

De bij de verlening behorende stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluestraat)
belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

jiesrotmxnr Queenle

Probeer eens gratis een paar van onze vele lessen

Cornelis Koper

- Duindoornlaan 9
- 1 boom
- langs spoor Zandvoort/
Haarlem, t.h.v. spoorkm. 6 7 - 1 boom
- Voltastraat 12
- 1 boom
- Oosterparkstraat 13
- 1 boom

* VARIATIE
* GEZELLIG

* AEROBICS
* STEPS

Bedroefd delen wij U mede dat geheel onverwacht van ons is heengegaan mijn lieve man,
onze vader, schoonvader, opa en zwager

08-01-1996

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op be-

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 1 5 - 0 9 00 uur
Schuitengat
09 15 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45 - 14 30 uur
Prof v d Waalstraat 14 45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur

* maandag 13 januari 1997, 20.00 uur,
commissie Financien

Grotis
ruime
porkèergelegenheid

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 14
januari 1997.

Vanaf 1 januari 1997 is de Centrale Balie van
de gemeente geopend op donderdagavond.
Op donderdag is de Centrale Balie voortaan
geopend van 08.30 tot 20.00 uur.
Tijdens de avondopenstelling kan men terecht
voor zaken die zelfstandig door de Centrale Balie
kunnen worden afgehandeld, zoals de afgifte
van paspoorten en rijbewijzen

Dag Pap

U kunt nu in vrede bedaren
AKSEL

Gecertificeerd

schoenreparateur

UWGAKANTLE
VOOR
KWALITEIT

STISCWg
in de Lutte.

paalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht

GEMEENTE START MET
AVONDOPENSTELLING

B
l
l
B
l

*
•

HUURSOMMEN

MVAN DER»•

HEIJDEN
Makelaardij o.g.

vanaf ƒ 1.650,- per maand

Passage 3640
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort

ra
NVM
MAKELAAR

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/ Sociale Hygiëne ' * ,_; JT

Cursusplaatsen:
Almere,

L 'V

msterdam,

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen Ook voor andere branches,
-'• -< "~r , f
*
.V
. "
St0rt:'fêbruari/maart-1997 - * ^ ^~

Hoofddorp,
Pui-merend

Bel voor informatie:

training &

opleiding

Elandsstraat 1£5, 101 6 SB Amsterdam Telefoon 020 5219329

NIEUW

De Diner Bezorglijn

Dagelijks behalve dinsdag 17.00-22.00 uur
18,50
Spareribs met 3 sausjes
18,50
Halve kip
17,50
Saté varkenshaas
32,50
T-bone
24,50
Tournedos
22,50
Lamskoteletjes
Deze gerechten met patat of aardappelkroketjes en gem. salade

EXTRA'S
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroketjes
Gem. salade
Mayo, ketchup, satésaus
Div. blikjes
Fles wijn, rood of wit

'T Race Taurant

t

3,50
3,00
3,00
3,50
1,00
3,00
19,50

Tel. 5715445

Weekmedia 17

Huurverhoging
ZANDVOORT - Woningbouwvereniging
Eendracht
Maakt Macht meldt in het huisorgaan 'Thuis' dat ze de huren
in juli met gemiddeld 3 procent
wil verhogen in plaats van 4
procent, zoals eerst de bedoeling was. De minister moet deze
lagere gemiddelde stijging nog
goedkeuren. De huurstijging
betekent dat sommige huurders meer en sommigen minder dan die 3 procent extra
moeten betalen.
Daarnaast is er op landelijk
niveau een wet in de maak over
huursubsidie. Driekwart van
de mensen met huursubsidie
krijgt volgens EMM-directeur
Peter Kramer een huurdaling
door die wet. Tenminste, als de
wet door de Eerste en Tweede
Kamer heen komt.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Wie van
snuffelen op rommelmarkten
houdt, kan zondag 12 januari
terecht tijdens de Verzamelbeurs in het Gemeenschapshuis (Louis Davidsstraat 17).
De beurs duurt van tien tot vijf
uur en is gratis toegankelijk.
Behalve verkopers zijn er ook
enkele experts aanwezig die
gratis taxeren of bemiddelen.

Natuurbegeleider

Spanning stijgt
bij brandweer

Winnaars
van de
kerstpuzzel

ZANDVOORT - „Het wordt een spannend jaar voor
ons," zegt brandweercommandant Rob Schröder. In 1997
wordt besloten over de toekomst van de brandweerkorpsen in Zuid-Kennemerland.
Dit zogeheten 'Project versterking brandweer' zaait volgens Schröder veel onrust onder zijn medewerkers. Zij zijn
bang dat de beroepskrachten
uit Haarlem op den duur het
werk van de vrijwilligers in
Zandvoort overnemen.
Die vrees is wel begrijpelijk,
maar niet nodig volgens de
brandweercommandant. „Er is
nog niets beslist. Misschien
krijgen de vrijwilligers juist
meer prioriteit." Schröder stak
zijn medewerkers dan ook
dinsdagavond tijdens de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in de
kazerne een hart onder de riem.
Tijdens die bijeenkomst zette
burgemeester Van der Heijden
vijf brandweerlieden in het zonnetje: Johan van Dam, Eein
Hackhof en Eik Meijdam, omdat zij in 1996 weggingen bij de
brandweer, en Paul van der Zon
plus Fred van Limbeek, omdat
zij een jubileum vieren.
Beroepsmedewerker
Paul

van der Zon is dertig jaar in
dienst is van de brandweer. Hij
begon in Lisse in 1967 als vrijwilliger. In de jaren zeventig
kwam hij naar Zandvoort. Hij
woont sinds 1976 naast de kazerne met zijn vrouw en twee
kinderen. In 1984 is hij benoemd tot hoofdtarandwacht.
Hij onderhoudt het gebouw en
hij chauffeert.
Fred van Limbeek viert zijn
twintigjarig jubileum als vrijwilliger. Hij is sinds 1980 hoofdbrandwacht en een gewaardeerd chauffeur. Hij heeft veel
verstand van de voertuigen en
was betrokken bij de aanschaf
van diverse wagens.
De brandweer was trouwens
erg actief in 1996. Het korps
kwam 265 keer in actie: 71 keer
voor brand, 81 keer voor hulp
en 113 keer vanwege een automatisch brandalarm. In totaal
was het 113 keer loos alarm,
waarvan het meeste bij auto- De bevroren zee in 1963 (foto links). Zondag probeerden een paar wandelaars opnieuw uit of de ijsschotsen al betrouwbaar zijn
(foto boven)
matische brandalarmen.
Foto's: Martha Burger en Archief Marcel Meijer

ZANDVOOET - Volwassenen die van de natuur houden
en het leuk vinden om samen
met kinderen onder schooltijd
de omgeving te verkennen,
kunnen vanaf februari een cursus 'natuurbegeleider' volgen.
De cursussen worden gegeven
in de natuur- en milieucentra in
de regio, zoals De Oranjekom
en het bezoekerscentrum De
Kennemerduinen. De cursus
duurt zes weken en kost negentig gulden. Tot 10 januari kan
men zich opgeven via telefoonnummer 5271871. De cursus
wordt overdag gegeven.

Zou de Noordzee net als in
1963 opnieuw bevriezen?
ZANDVOORT - Weet u
het nog? 1963. Toen was de
Noordzee voor een groot
deel bevroren. Momenteel
komt deze herinnering bij
veel Zandvporters boven.
Het vriest immers al een
tijd en de eerste bevroren
golven liggen reeds op het
strand. De kans dat dit fantastische
natuurwonder
zich opnieuw laat aanschpuwen, zit er natuurlijk
altijd weer in.

(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, 'party óf receptie
tel] 023-5715541 .

36 jaar geleden is het inmiddels dat deze foto genomen
werd, maar iedereen weet het
zich nog haarscherp te herinneren. De 'kleine' Zandvoortertjes
van destijds, inmiddels veertigers, zien nog die hoge muur

Rommelmarkt
ZANDVOOET - Op de maandelijkse rommelmarkt van 't
Stekkie (Celsiusstraat 150) zijn
zaterdag 11 januari zeer uiteenlopende koopjes te vinden. De
rommelmarkt duurt van tien
tot één. De toegang is gratis.

Kinderen helpen
ZANDVOOET - Kinderen
hoeven zich niet te vervelen in
Zandvoort, maar volwassenen;
evenmin, 't Stekkie zoekt namelijk nog steeds volwassenen
die willen meehelpen bij activiteiten voor kinderen en tieners.
De vrijwilligers moeten -minimaal achttien zijn. Ze. mogen
zelf actief meedenken en uitvoeren. Jongerenwerker Mare
Hillebrink geeft van dinsdag
tot en met donderdag tussen
tien en vier uur informatie over
het vrijwilligerswerk brj 't Stekkië.

Bijbelzondag
ZANDVOOET - Naar aanleiding van de Nationale Bijbelzondag organiseert de Lokale
Raad van Kerken op zondag 26
januari een
oecumenische
kerkdienst in de Hervormde
Kerk (ingang Poststraat). Het
thema luidt: 'Als God tot mensen spreken gaat ...' De dienst
begint om tien uur. Aan de
dienst werken de koren van de
Hervormde Gemeente en de
Sint Agatha Parochie mee. H.
van Amerom dirigeert de kpren. In de andere kerken zijn
gee.n diensten.
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Gedeputeerde De Zeeuw: 'Sanering
van circuit ligt zo goed als vast'
ZANDVOOBT - Het
touwtrekken tussen de te,genstanders en voprstanders van het circuit gaat
door. .De Stichting Geluidhinder Schiphol blijf t juridische procedures voeren, al.
is de provincie ervan overtuigd dat het nu gaat ppschieten met de sanering
van het circuit.
„Het wordt nog wel 2000
voordat de vergunning voor het
circuit rond is. De Raad van
State heeft namelijk uiteindelijk het laatste -woord en niet
gedeputeerde De Zeeuw," zegt
C. Bleijs, woordvoerder van de
Stichting Geluidhinder Zandvoort. De Zeeuw is echter stug
van plan door te gaan met de
huidige saneringsplannen voor
het circuit. „Ik zou een slecht

bestuurder zijn als ik zou zeggen dat alles nog open ligt,"
vindt hij.
Tegen de geluidsniveaus
(MTG's) die in die plannen opgenomen zijn, maakt de Stichting Geluidhinder Zandvoort
bezwaar. Zo zijn er volgens de
stichting diverse woningen
over het hoofd gezien, zoals het
huis bij het dierenasiel, Boulevard Barnaart 68, het Keesomplein, de eerste flat in de Keesomstraat en Park Duijnwijk.
Over de MTG's vindt volgens
Bleijs binnenkort een hoorzitting plaats op het provinciehuis.
Of de provincie nog wat zal
veranderen voordat de plannen
weer terug naar het 'ministerie
van VROM gestuurd worden, is
echter de vraag. „Het is nauwelijks nog mogelijk om tegemoet
te komen aan de bezwaren van

MENINGEN

Driedimensionaal
denken over parkeren
Sietske van den Bos, een vaste
briefscftrijfster, reageert deze
keer op de artikelen over het
parkeerbeleid en het parkeerreferendum. Volgens haar moet
Zandvoort driedimensionaal
gaan denken. Het parkeerbeleid kan daar dan een onderdeel
van vormen. Een volksuitspraak over een deel zonder het
geheel erin te betrekken is volgens haar op den duur een verspilling van tijd en geld.
Zandvoort moet verticaal
gaan denken en handelen om in
de rij van voorlijke gemeenten
een plaats te krijgen. Uit de
lengte en breedte kan het niet
meer. Daar is de grens van de
bouwgrond bereikt. Wat rest is:
'in de hoogte' of 'naar de diep-

te', met beleid wel te verstaan.
Het zeedorp ontkomt er niet
aan de mogelijkheden onder
het maaiveld te onderzoeken.
Dat gemeenten 'ondergronds'
gaan, is geen nieuwigheid meer.
Het is de keus tussen graven of
stagnatie.
Zo ook met het parkeerbeleid
in deze badplaats. Parkeerkelders en parkeergarages om mee
te beginnen. Om de leefbaarheid en de kwaliteit van de omgeving te waarborgen, moet onder de grond gestopt worden
wat kan. In deze tijd een, nog
wel laatste, nieuwbouwwijk
plannen zonder voldoende parkeergelegenheid op een locatie
als de stationsomgeving is gewoon een kwestie van onkunde.
De parkeerproblematiek is im-

Is de inspraak dan geen wassen neus? „We zijn natuurlijk
verplicht om elk bezwaar op
zichzelf te bekijken en een gemotiveerde reactie terug te sturen. Dat zullen we doen. Anderzijds moet ik ook een doel voor
ogen houden om de problemen
met het circuit op te lossen.
Daar moet inderdaad wel wat
voor wijken. Nee, niet alles.
Maar om nu te zeggen dat het
nog alle kanten op kan, nee dat
zou niet eerlijk zijn. Ik zou bovendien een slecht bestuurder

zijn. Ik sta voor de uitvoering
van de sanering van het circuit,
met daarin beperkingen voor
het geluid. Dat laatste is een
van de hoofddoelstellingen."
Bleijs blijft vrij koel onder de
houding van de provinciebestuurder. „Ik heb niet de indruk dat De Zeeuw de ingewikkelde materie zo goed onder de
knie heeft. Daarom heb ik mijn
hoop en verwachting gevestigd
op de Raad van State." In januari of februari verwacht hij dat
de Raad van State de bodemprocedure over de al eerder
aangevraagde geluidsvergunning van het circuit behandelt.
Die vergunning heeft de Raad
van State volgens Bleijs twee
keer vernietigd en een keer geschorst. „Ik verwacht dat deze
nu opnieuw wordt vernietigd.
Dat zou de zoveelste blamage
voor de provincie zijn."

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

mers niet van vandaag.
Het is altijd nog beter om gelijk te corrigeren dan problemen voor je uit te schuiven met
het oog op de naderende verkiezingen. Ais burgers zich nu bekpcht voelen en het beleid niet
willen 'kopen' moet dat een teken zijn.
Om de bestuurbaarheid van
Zandvoort te redden is meer
nodig dan herverdeling van
portefeuilles. Ik denk dat ook
politieke moed vereist is en teruggaan naar de achterban. We
hebben niets aan rookgordrjnen en kunnen tijd, energie en
geld beter besteden.

Het mag dan fraai lijken, zo'n
eerste referendum, ware het
niet meer dan een rituele dans
om een falend beleid ter verdoezelen. Met een dergelijk
prijskaartje en zware belasting
op het ambtelijk apparaat zou
ik liever voorstellen om maar
meteen vervroegde verkiezingen uit te schrijven. De bevolking kan zich dan uitspreken
over een programma dat het
beste aansluit bij het motto
'Zandvoort in driedimensionaal perspectief'.
Sietske van den Bos
Zandvoort

je met een bloedgang over die
ijsmuur heen, werd je als het
ware gelanceerd." „Levensgevaarlijk natuurlijk, want je kon
verder pp het ijs zomaar de
plomp in schieten. Spectaculair was het wel....en spannend
natuurlijk. Drommen toeschouwers stonden er naar ons
te kijken, dus dat was helemaal
'uitsloven geblazen'. Af en toe
ging het helemaal mis. Werd er
een vriendje met sleetje en al
het publiek ingeschoten."
Toen het ging dooien begonnen de ijschotsen af te breken,
het ijs ging kruien. Toen hadden we een nieuw spelletje uitgevonden: ijsschotsje springen.
Uiteraard helemaal levensgevaarlijk maar hartstikke leuk,"
aldus de Zandvoorter, inmiddels zelf bezorgd vader van drie
vrolijke 'robbedoezen'. Zondag
gingen veel van die 'Zandvoortertjes van toen' de bevroren
golven uittesten. Echt stevig
was het ijs echter nog niet. Menigeen zakte er doorheen.

Van 12 tot 17uurisMeubel• boulevard Amsterdam-Diemen

open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!
BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER.
Info! (020) 690 93 16

Etalagewedstrijd
ZANDVOOET - Weliswaar is
Sinterklaas al enige tijd voorbij, toch deelt de gemeente
maandag 13 januari alsnog drie
prijzen uit aan de ondernemers
die hun etalage in de sinterklaasperiode het mooiste versierd hadden. De eerste prijs
(vijfhonderd gulden) gaat naar
Vader en Zoon Bloem en Plant.
De tweede prijs (driehonderd
gulden) is voor de Hema en
Bruna Balkenende krijgt de
derde prijs (tweehonderd gulden).

Nieuwe gids

ZANDVOORT - Het VVV
heeft sinds vrijdag een nieuwe toeristische gids voor
Zandvoort en de plaatsen in
de omgeving. De gids geeft
uitgebreid informatie over
accommodaties,
musea,
stadswandelingen, uitgaan,
lekker eten, sportieve activiteiten en evenementen in
Zuid-Kennemerland.
Opmerkelijk is de humoristische tekening van Willy Lohman. Aan het strand van Zandvoort is een rondvaartboot afgemeerd en het Bloemendaalse
strand ligt opeens aan de andere kant van Zandvoort. Maar ja,
er staat dan óók boven de tekening 'Zuid-Kennemerland ...
wat een streek'.

Naai- en strijkservice
blijkt gaat in de markt
ZANDVOORT - Eigenlijk
kun je spreken van een rnetamorfose. Het Winkeltje,
de tweedehands kledingzaak aan de Pasteurstraat 2
bij het winkelcentrum in
Nieuw Noord heeft het zakelijk roer omgegooid. „Dat is
zeker een goede zet geweest," zegt eigenaresse
Netty Lansdorp. De tweedehands kledingverkoop in de
zaak maakt plaats voor een
uitgebreide strijkservice en
naai- en verstelwerkzaamheden. De zaak loopt momenteel als een trein.
Netty heeft al een mobiele telefoon aangeschaft omdat ze
zoveel onderweg is. En bereikbaar wil de eigenaresse van Het
Winkeltje altijd blijven voor
haar klanten. „We hebben al
veel bedrijven waar we naai- en
verstelwerkzaamheden voor
verrichten. Ook de strijkservice loopt prima. Het is momenteel zelfs gigantisch druk. Het
strijkgoed wordt tegen voordelige prijzen gestreken. Veel
Zandvoorters maken er al gebruik van. Zo tegen de zomer
hoop ik weer op een flink aantal
strandtenten als klant. We halen het strijkgoed 's morgens
om half negen op en na vijf uur
wordt het ook weer thuis bezorgd. Kost de klant niks, is helemaal gratis."
Enkele voorbeelden: Een
overhemd strijken kost 2,50
gulden per stuk, een tweepersoons laken 3,00 , een sloop 0,50
cent en een T-shirt 0,75 cent.
Professioneel kan de aanpak
van de strijkservice zeker genoemd worden. Er komt een
grote hogedruk-strijkër aan te

pas en het strijkgoed ziet er in
mum van tijd weer perfect uit.
Ook bedrijven buiten Zand- voort maken gebruik van haar
diensten.
Het naaiatelier draait voortdurend op volle toeren. Een
grote partij sierkussens wordt
juist gemaakt voor een bedrijf
uit Velserbroek. Daarnaast repareert Het Winkeltje ook grote partijen kleding voor kledingbedrijven en particulieren
uit de omgeving. Het is hard
werken, maar het kan Netty en
haar medewerksters niet druk
genoeg zijn.
„Voorgaande jaren was het
hard knokken om het hoofd boven water te houden. Met de
tweedehands kledingverkoop
ging het de laatste tijd niet best.
De nieuwe kleding die je in de
stad kunt kopen is tegenwoordig zo gigantisch afgeprijsd,
daar is met tweedehands kleding niet meer tegen op te boksen. De fournituren en stoffenverkoop liep wel goed, dus dat
product houden we er zeker
in."
Even vast een primeurtje
voor de lezers: zo tegen de derde week van januari zal er bij
Het Winkeltje een grote partij
sierkussens voor slechts 4.95
per stuk worden verkocht. Dit
soort stuntverkoop gaat Netty
het komende jaar regelmatig
herhalen.

De inzamelingsactie voor tweedehands kledinjf van Netty en Ans Luiten
gaat overigens nog steeds door. Er worden inmiddels al~14 tehuizen voor wezen en daklozen voorzien. Inleveren bij
Het Winkeltje aan (Ie Pastetirstraat;
telefonisch is het bereikbaar onder
nummer 08-52502188.

'Zondagsschilders' voor het voetlicht
ZANDVOORT - Volgens galerie atelier Paulus Loot mag
het werk van Zandvoortse amateurkunstenaars gezien
worden. In februari en maart mogen deze 'zondagssch.ilders' exposeren in de galerie (Boulevard Paulus Loot 21).
In januari kunnen de werkstukken voor de expositie in de
weekenden ingeleverd worden.

(ADVERTENTIE)

A
Amsterdam

omwonenden," zegt De Zeeuw.
„Ik ben er erg op gebrand om
de sanering van het circuit op
deze wijze uit te voeren. Nog
strengere eisen zou betekenen
dat het aantal races bijvoorbeeld beperkt moeten worden.
Dat geeft problemen voor de exploitatie van het circuit."

van ijs in het netvlies gegrift
staan. De vissers en de strandpachters herinneren zich voornamelijk de onnatuurlijke stilte op het strand: „Het leek wel
of het hele zooitje dood lag,"
aldus een van hen.
Ook veel wandelaars bezochten tijdens deze barre winter
Zandvoort. Vooral op de zondag was het erg druk op het
strand. Iedereen was geïmponeerd door de stilte en de massale afmetingen van de ijsschotsen. De Zandvoortse kinderen hadden nog de grootste
lol. Bij strandtent Piet Terpl
(tent 19) hadden ze een geweldige sleebaan gemaakt, op de
strandafgang. Daar schoten
onze Zandvoortse 'lieverdjes'
keihard naar beneden op hun
houten sleetjes en zelf geïmproviseerde zeiltjes.
Een Zandvoorter, indertijd
twaalf jaar, vertelt: „Dat ging
als een speer. Op het laatst
moest je flink remmen en sturen met je voet, anders schoot

ZANDVOOET - De kerstpuzzel van het Zandvoorts Nieuiosblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort is opnieuw
een groot succes geworden.
Naar schatting driehonderd lezers leverden hun oplossing bij
het kantoor op het Gasthuisplein in. De goede oplossing
luidde: Samen de kerstdagen
vieren in een sfeer van licht en
gezelligheid.
Uit alle inzendingen is W.
Misset als winnares van de
hoofdprijs naar voren gekomen. Zij krijgt een diner voor
twee personen aangeboden bij
restaurant Queenie op het
Kerkplein. M. Trousset mag
voor honderd gulden kleren kopen bij Cortina Modes, ook op
het Kerkplein.
Veel inzenders schreven hun
oplossing op een aardige kerstkaart. Twee lezeressen maakten deze kerstkaart zelf. A. Jansen leverde zelfs een geborduurde kaart af. Tineke Hartman, die vaker creatieve kaarten instuurt, heeft dat ook deze
keer gedaan.

„Vaak gebeurt het dat bezoekers van de galerie een beetje
verlegen aan ons vertellen dat ze ook kunnen schilderen," vertelt
Ted van der Leden, die samen met zijn vrouw de galerie en het
atelier draaiende houdt.
„Meestal zeggen ze er dan achteraan dat het lang niet zo goed is
als wat er bij ons hangt. Vaak worden die werkstukken dan ook
weer weggestopt en dat is heel jammer. Want er kunnen soms
prachtige dingen bij zitten."
Veel professionele kunstenaars zijn begonnen als hobbyist. De
Fransman Henri Rousseau bijvoorbeeld, maar ook de inmiddels
bekende Zandvoortse kunstenares Marianne Rebel. „In Zandvoort is schilderen erg populair. Zomers hebben de mensen het
druk vanwege het toerisme en 's winters zoeken ze een hobby. Zo
werkt dat," aldus Van der Leden. „En misschien zet deze exposiVoortaan wordt er in Het Winkeltje gestreken
tie wel nog meer mensen aan tot schilderen."

Berichten en tips '
'M «\ (
voor de'/e rubriek niet
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort. of inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplein 12.
Tel: 023-5178648 Fax: 023-5730497

Verbouwd hotel
ZANDVOORT - Hotel Doppenberg aan de Hogeweg 34 is
verbouwd. „Het is prachtig geworden," zegt medewerkster
Hester Carree. „Eerst zijn de
kamers allemaal verbouwd,
daarna was de eetzaal aan de
beurt. Daardoor is de entree
ook veel moderner geworden."
Eigenaar Maas Doppenberg
nam het bekende familiehotel
een paar jaar geleden over. Het
toenmalige hotel Lammy kreeg
hierna een complete facelift.
„De uitstraling is hierdoor heel
anders geworden," aldus Hester. „Het interieur van de eetzaal was eerst vrij ouderwets,
een beetje een oude huiskamerstijl. Het was er donker en er
hingen witte gordijntjes. Maar
er is nu een hele mooie lambrizering aangebracht en deze is
helemaal met de hand beschilderd. De witte gordijntjes zijn
inmiddels ook verdwenen. Er
hangen nu mooie lampen en
het logo van het hotel staat sierlijk in de ramen gegrifd. Het
ziet er echt chique uit," aldus
Hester enthousiast. Over belangstelling heeft dit gezellige
hotel absoluut niet te klagen.
Met Oud en Nieuw zat het 'als
vanouds' weer helemaal vol.
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Oproepen - Mededelingen
Dames/heren gevraagd, 18 tot 35 jaar, die filtersigaretten
roken en mee willen doen aan marktonderzoek. U krijgt hie
een vergoeding voor. Inl.: 020 - 6654447.

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
* Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket1 Wij hebben
evt. 'n adres: 02907-5235.

Verenigingsnieuws

ra Leuk om het ZNT-nieuws te • ledere donderdagav. gezel
mogen ontvangen in Puerto lig schaken bij de Zandv
Rico. Nico, Wim, groetjes.
Schaakclub. Info. 5717978.
O Rini en Herman
• Klaverjassen op donder
wensen alle golfvrienden
dagavond in 't Stekkie.
een fijn Golf Nieuwjaar.
Info: Erica 5715215.
a Uw particuliere Micro bon Reeds 40 zangers tot nu.
per post verstuurd bereikt Modern repertoire. Start
ons pas over 3 a 4 dagen. 7 januari. Gemengd koor
Opdrachten die te laat
„Zonder naam". Info:
binnenkomen worden
5714551 / 5730233 of folde
automatisch de week
halen bij gebouw „De
daarop geplaatst.
Krocht" of sigarenmagazijn
„Lissenberg".

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Felicitaties

• 6 januari vierde Cathy haa
verjaardag in Spanje. Hartelijk
o Wij behouden ons het gefeliciteerd. Rini + Herman
recht voor zonder opgave van • Henk, het leven begint bi
redenen teksten te wijzigen veertig. Van harte gefelici
of niet op te nemen.
teerd. Hannv en Max.

Uitgaan

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.
Zat. 11 jan. vrij-stijldansav. v.
gehuwden en paren. Organisatie Foxtrot, zaal De Reede,
Rijsenhout-Aalsmeer, 21.00 u.
Gr. parketvloer. 0297-328712.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Ervaren inteneurverzorgster
gevraagd, omg. Jhr. Quarles
v. Uffordlaan, voor 1 dag p.w
020-6716280 of 06-53316582.

Markten/braderieën

Vlooienmarkten
18 en 19 jan. Sporthal Centre Point te Almere-Stad;
26 jan. Sporthal Hogendorp te Amsterdam; 1 en 2 feb.
Emergohal te Amstelveen; 1 en 2 feb. Forumkwadraat te
Voorburg; 15 en 16 feb. Sporthal de Vang te Zaandam.
ORG. HENSEN, tel. 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.

KAV Autoverhuur BV, vestiging Aalsmeer, vraagt allround bedrijfswagenmonteur,
i.b.v. groot rijbewijs.
Tel.: 0297 - 326206.

Woninginrichting
• Te koop: eethoek manou
75; pit-riet bankstel, 3 + 2,
ƒ75. Tel.: 023 - 5712098.

Amsterdam: ik ben Jan, 42
jaar, 1.80m lang, heb donker
haar en ben slank! Ik heb een
goede baan en houd van muziek , golfen en uit eten gaan.
Ik zoek een Nederlandse
vrouw van ± 40 jaar. Spreekt
dit je aan? Dan wil ik dat van
je horen! 06-350.15.156 1
gpm. Boxnummer 224755.

T.k.a.: wit zitbad ƒ50; 1-pers
seniorenbed + matras ƒ50:
kleine eettafel, 80x80, ƒ50:
eiken salontafel met onder- Amsterdam: ik, vrouw, ben 36
bak, 62x140, ƒ50. 5712391. jaar, zelfstandig en onafhankelijk. Toch ben ik te vaak
alleen. Woon jij ook in de omgeving van Amsterdam en op
Divers personeel gevraagd
zoek naar mij? Bel me dan NU
voor een afspraakje. Wie
weet wordt het wat....
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 297319.
Amsterdam/Utrecht: ik ben
Peter, ik ben 40 jaar en 180m
lang. Mijn hobby's: sporten
en motorrijden. Ik ben rustig'
W.W. PROMOTIONS B.V. reclame- en distributiebedrijf. en een beetje verlegen. Ik
Nieuwjaar/nieuwe opening startend commercieel bedrijf zoek een sportieve, leuke
zoekt 20 mensen voor div. functies o.a. verkoop, vertegen- vrouw voor een nieuwe relatie! 06-350.15.1561 gpm. Boxwoordiging, archiefmedewerker, klantenservice.
nummer 362845.
Persoonlijkheid is belangrijker dan ervaring.
Bel voor een afspraak tussen 9.00-17.00 uur 020-4215500. Ben jij die leuke, lieve, sportieve, spontane en gezellige
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
man? Tussen de 27 en 32
zoekt een
jaar, ± 1.80 m lang, met donker haar en blauwe ogen, ga
je goed gekleed en ben je
(een beetje) sexy? Ja? Bel
me dan! Ik ben Kim, 1.65 lang.
voor kleine wijk Zuid-Boulevard.
Tel.: 023 - 571716R
Bel me! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 294219.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

bezorg(st)er

Ik woon in Amsterdam! Ik ben
tussen de 25-30 jaar en mijn
naam is Dennis! Ik ben van
Surinaamse afkomst en heb
een getinte huidkleur! Mijn
hobby's zijn lekker koken, Iezen, muziek en gezelligheid
uit en thuis! Ik zoek een Ne
derlandse man!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 263850.
Ik zou graag dit weekend nog
niet een aardige man willen
afspreken. Wie weet hebben
we de date van ons leven! Ik
ben een leuke dame met lange blonde haren en weeg
55 kg bij een lengte van
1.68 m, prima toch? Bel me
snel en we spreken iets af!
06-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 244117.
Jaja, daar ben ik weer, mannenü Ik ben Monique, 32 jaar
jong, 1.85m lang, blond krullend haar en heb een normaal
postuur. Ik.kpm uit Amsterdam! Kom jij ook uit (omgeving) Amsterdam? Reageer
dan NU! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 295323.
Met Danielle. Ik ben 24 jaar,
heb blond haar, groene ogen,
ben 1.65 m lang en woon in
Amsterdam. Ik zoek een leuke, gezellige man, + 30 jaar,
in (omgeving) Amsterdam.
Reageer, dan vertel ik je meer
over mijzelf!! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 421517.

GEWOON ETEN EN TOCH AFVALLEN?
JA DAT KAN !!!
Herinnert u zich de tijd nog dat u als kind alles kon eten wat u wilde, zonder ook maar een gram aan te
komen? Dat kwam doordat uw hypofyse nog hgh- human growth hormone- produceerde. Helaas stopt
na uw dertigste de produktie van groeihormonen, met als resultaat dat de pondjes zich ophopen. Uit
verschillende onderzoeken Is gebleken dat bepaalde aminozuren de hypofyse prikkelen tot hernieuwde
aanmaak van groeihormonen. Met name KOMKOMMER is rijk aan deze aminozuren.
KOMKOMMERSLANK is zo samengesteld dat het
uw stofwisseling als het ware verjongt en zal dus ook
tijdens uw slaap werkzaam zijn, want tijdens de slaap
wordt het groeihormoon afgescheiden.
DIK ZIJN IS ONGEZOND!

Natuurlijk heeft iedereen die dat wil, het recht om dik
te zijn, maar ongezond is het wel, en vanaf nu, ook
niet meer nodig!
SLANK BLIJVEN!

Slank blijven is moeilijker dan slank worden omdat
een paar kilootjes door tijdelijke dieetmaatregelen
nog wel eens verdwijnen. Gaat het echter om structureel vet, dan zullen na het dieet de kwijtgeraakte SUCCES VERZEKERD DANK ZIJ DE VOLGENDE INGREDIËNTEN!
kilo's er als het ware weer aanvliegen. Dat is voor Komkommer: Een tablet komkom- Senna: Dit kruid heeft een gunstig
merslank bevat de werkzame be- effekt op het funktioneren en de
velen onder ons een wel heel frustrerende ervaring. standdelen
van vijf verse komkom- ontgifting van het maag-darmkaKomkommerslank is een compleet nieuwe kuur die
zo is samengesteld dat u niet alleen in zeer korte tijd
heel veel overtollig gewicht zult verliezen maar er ook
voor zorgt dat u de afgeslankte kilo's voorgoed kwijt
bent.

mers, en komkommer werkt zoals
u wellicht weet vet-afbrekend. Dit
komt met name door de grote hoeveelheid Arginine waaraan komkommer rijk is.
Arginine is een aminozuur dat van
belang is voor de normale werking
van de hypofyse. Arginine helpt bij
de stofwisseling van lichaamsvetten en versterkt het spierweefsel.

Hallo, ik ben Patricia. Ik ben
eind 30 en zie er leuk uit. Ik
zoek een leuke man, die er
goed uitziet en lekker in z'n
Guar Gum:
Een van de beste
vel zit. EN die van uitgaan en
KOMKOMMERSLANK 10dgn. kuur
plantaarige vezels die er voor een
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
romantiek houdt! Ben jij deze
(tot 8 kilo gewichtsverlies)
ƒ 34,95 dieet zijn. Omdat het niet wordt
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken man en lijkt het je wel wat.
verteerd door het lichaam, helpt
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Reageer dan! 06-350.15.156
het u afslanken terwijl het door het
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot 1 gpm. Boxnummer 292715.
KOMKOMMERSLANK 30 dgn. kuur
spijsverteringskanaal gaat. Het
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
(tot 20 kilo gewichtsverlies)
ƒ 99,85 neemt het hongergevoel weg.
Hallo, je spreekt met een leuke vrouw 50+. Ik ben op zoek Met Ellen uit Amstelveen. Ik
Tegen inlevering van deze bon ontvangt U
naar een leuke man die tus- ben 45 jaar, 1.68m lang en
Verkrijgbaar bij:
Opleidingen/cursussen
sen de 50 en 60 jaar oud is, heb een normaal postuur. Ik
ƒ
5,INTRODUKTIE-KORTING
loud van reizen, een goed heb donkerrood haar en groeop een 10-dgn. verpakking komkommerslank
glas wijn, lekker eten en an- ne ogen. !k ben sportief, rook
dere gezellige dingen. Spre- niet en heb een full-time
(alleen geldig bij de hiernaast vermelde verkoopadressen)
MIDDENSTANDSDIPLOMA AOV
5 maanden, 2 avonden p/wk, 10 maanden, 1 avond p/wk. <en deze dingen jou aan? baan. 'Jij: sportief, onderneTegen inlevering van deze bon ontvangt U
Start 3 en/of 6 februari. Bij Amstelst./Berlagebrug. Al 30 jaar Reageer dan. 06-350.15.156 mend en romantisch! Tot ho1
gpm.
Boxnummer
280568.
rens!
06-350.15.156
1
gpm.
ƒ
15,INTRODUKTIE-KORTING
een betrouwbaar adres voor opleidingen handel! College
Beroepsonderwijs Amsterdam, afd. Handel. Info. 6924129. Hallo leuke dames tot 35 jaar. Boxnummer 310941.
Op een maandverpakking komkommerslank
Hebben jullie zin in een leuk Met Mariëlle. Ik zoek 'n intelli(alleen geldig bij de hiernaast vermelde verkoopadressen)
ONDERSTEUNINGSLESSEN WISKUNDE
avondje stappen in Amster- gente, leuke, lieve en goed
voor MAVO en HAVO/VWO leerlingen.
Info NEA ECONOMICA, Postbus 90436,1006 BK Amsterdam. dam? Reageer dan! Ik, man, uitziende jongen! Ik ben 22
ben 31 jaar, ben 1.90m lang jaar, studeer en woon in Am60 cpm! SEX telefoonnrs van
en weeg 90 kilo! Ik houd van sterdam. Ben jij die intelligenstudentes, ze geven echt hun
Auto's en
Te koop
uitgaan en hoop spoedig van te en goed uitziende jongen,
nr. 090-50.100.
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR. ullie te horen! 06-350.15.156 niet ouder dan 27 jaar? Bel
auto-accessoires
gevraagd
Avondopl. voor o.a. reisbureaumedewerker in div. steden, 1 gpm. Boxnummer 468099. me dan NU meteen!!
60
cpm! Sex via je POSTdiversen
met examengarantie. Info/broch. Instituut Bernel 023-5325491
CODE: vrouwen uitjouwpost1 gpm. BoxHallo, met Katje. Ik ben een 06-350.15.156
WIKA
codegebied! 090-68.111
PIANOLESSEN
euke vrouw en ik ben op zoek nummer 263394.
Autoruiten en kentekenplaMuziekKlassiek en modern
naar een serieuze relatie met Omgeving Amsterdam. Hoi, T.k. gevr.: meubels, o.a. ten. Lijsterstraat 18.
60 cpm! Sexthuiskontakt:
door gedipl. lerares.
instrumenten
een leuke vent! Ben jij boven- ik ben Bianca. Ik ben een leu- bankstellen, eethoek en div. Tel. + fax: 023 - 5731613.
vrouwen (35-40) willen sex bij
Tel.: 023 - 5718486.
dien betrouwbaar en eerlijk? ke vrouw van 29 jaar jong. Ik Tevens gehele inboedels of
hen thuis! 090-600.700.
Bel me dan! Oh ja, ik heb zoek een leuke vriend, omge- zolders opruimen. 4040246.
Taalcursussen nivo 1 t/m 5
60
cpm! SM-voor-2: voor 'n
Dlond haar en blauwe ogen! ving Amsterdam, om hele leuRijles auto's
streng of onderdanig SEX06-350.15.156 1 gpm. Box- ke en vooral gezellige dingen
Financiën en
kontakt! 090-600.888.
en motoren
Aanvang 13 januari, ma. en di.
nummer 380183.
mee te gaan doen! Interesse?
handelszaken
Weesperplein. Instituut
60 cpm! SNEL-DOORSCHAHoi, hoi, met Tanita. Ik ben 26 Reageer dan meteen! BoxIndonesische Cursussen.
KELLIJN. Hete vrouwen echt
Alblas Verkeersscholen
aar, heb lang rood haar en nummer 06-350.15.156
Brochure: 071 -5121011.
opbellen. 090-69880.
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,- slauwe ogen. Ik ben 1.70m 1 gpm. Boxnurryner 430251.
voor het eerste haljaar
ang, slank en zoek een
60 cpm! STAD sexdating:
UW RIJBEWIJS
VA / 75 - DORSMAN
een goede piano huren.
vriendje om leuke dingen
Kunst en antiek
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. vrouwen uit jouw stad willen
blijft
toch
goedkoper!
mee te gaan doen. Dingen
sex! 090-60.200
Relatie/
Bel nu: 023 - 5714534.
concerten, muziek en bemiddelingbureaus
VAN KERKWIJK zoals:
60 cpm! TRIOSEX: 'n vrouw
gezellig thuis! Spreekt dit je
Sportartikelen
KOLONIAALSTIJL
Amsterdamseweg 202
of man extra in bed. Sexkonwel aan? Bel dan NU!
Vakantie
AMSTELVEEN
takten! 090-600.800.
Nederlands-lndie,
antieke
06-350.15.156 1 gpm. Box- CUPIDO brengt u bij elkaar!
020 - 6413187
buitenland
meubelen en antiek-look: 700
nummer 484986.
• Ski's, l. 1.75, ƒ75; ski-impe- 60 cpm! Vele mannen geBel nu voor de brochure om
stoelen, div. modellen tafels,
riaal ƒ 75; langlaufset, mt 44, zocht voor SEX met dames
Vrouwelijke Kreeft van 29 straks weer verliefd te zijn.
ook met marmer, kasten,
Dieren en
zoekt mannelijk tegenge- 0345-631364 (24-uur-service). Sta-caravans te huur in de compleet ƒ 50. 023-5716017. 35+, 090-600.111. Vrouwen
banken, vitrines, bureaus,
wicht. Volwassen, maar toch Cupido: erkend, voordelig en Belg. Ardennen, vanaf ƒ240 • Te koop: kunstschaatsen, bel gratis 0800-4999.
dierendecoratie enz. JAN BEST,
ook jongensachtig, wijs en toonaangevend in Nederland. p.w. all-in. Tel. 043-4591598. maat 39, ƒ 50. 023-5718946. 60 cpm! Vrouwen (40+) willen
Keizersgr. 357, 020-6232736.
benodigdheden
onwijs en veel stof tot praten!!
snel sexkontakt. Direkt Apart!
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Trekt dit jou al aan en heb je • Wij behouden ons het
090-600.100.
Aalsmeer, 020-6412137.
recht
voor
zonder
opgave
van
06-Nummers
• Aquarium 60x30x38 cm, nteresse? Reageer dan van- redenen teksten te wijzigen
60 cpm! Vrouwen-lijn Direkt
inhoud 40 Itr incl. toebehoren daag nog! 06-350.15.156
of niet op te nemen.
APART met een oudere
1
gpm.
Boxnummer
495940.
ƒ 95. 023 - 5715808 na 18 uur.
300 in voorraad
00 245 292 777 Het telef.nr 60 cpm! Quick sex date. Nu vrouw. 090-69757.
antiek, klein,
dat alle 06 sexnummers over- bellen, direkt afspreken.
(95 cpm) haar eerste
groot, dik, dun.
Onroerend goed en woonruimte
bodig maakt (200 cphm).
Bel: 090-91.700.
GANG-BANG met drie man
Zalenverhuur
te huur aangeboden
50 cpm! GAY Direkt Apart: 60 cpm! Dominante vrouwen 06-320.322.29.
Keizersgracht 357,
op zoek naar 'n hete knul? geven telnrs voor lekker
Amsterdam sexdating: vrou020-6232736.
SM-kontakt. 090-61.300.
090-60.500
wen uit A'dam willen sex!
Showroom:
60 cpm! CITY sexdating: 60 cpm! Kerels gezocht voor 06-350.445.20 (75 cpm).
Mr. J. Takkade 30,
vrouwen uit jouw stad willen SEX met dames (40+)!
Aalsmeer, 020-6412137.
BEL ME THUIS!
uw adres voor koud buffet
090-600.200.
sex! 090-600.222
Veilinggebouw Amstelveen
en bittergarnituur.
60 cpm! Datesex! Vrouwen 60 cpm! Kerels gezocht om
heden inbreng. Spinnerij 33, Tel.: 023-5718812/5715619.
(ca. 1 gpm)
(40+) zoeken mannen voor 'n vrouwen 40+ te verwennen.
Amstelveen, tel. 020-6473004.
VERNIEUWD
Zoekt u ruimte voor vergade090-600.400
sexdate! 090-600.300.
ring, feest, club of partij?
DAMES GEHEEL PRIVÉ
60 cpm! Direkt naar bed met 60 cpm! Mannen gezocht om
Komt u dan eens praten met
Onderhoud,
In de groene laagbouwwijk Kelbergen, grenzend aan de getrouwde vrouwen thuis. hete vrouwen (40+) te vermij, A.J. v.d. Moolen,
wennen. 090-600.900.
090-60.300.
Gaasperdammerweg, hebben wij momenteel enkele
reparatie,
24u/pd ca. 1 gpm
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.
doe-het-zelf

Mode

Monet Strijkservice

naal.
Grapefruit: Zeer belangrijk voor
een goede stofwisseling en intensiveert de verbranding van overtollig
vet.

Daarnaast bevat komkomerslank
ook nog Lecithine, Guarana Zeewierextract en het voor afslanken
zo belangrijke boldo-blad.

Komkommerslank de manier
om fitheid te verkrijgen en vet
te verliezen, maar toch gewoon kunnen eten!!!

Drogisterij Moerenburg
Haltestraat 1

Wilt u werken in het toerisme?

Indonesisch

PIANO
SPELEN

Autoverzekering

in 5 dagen

ECHT THUIS!
06.350.10.350
24 u/pd (75 cpm)

60 cpm! Regiosexdating:
vrouwen (35+) uit jouw regio
willen sex! 090-600.444
60 cpm! REGIOSEXDATING:
vrouwen uit jouw regio willen
sex! 090-600.500.
60 cpm! Postcode-sexdating:
sex in jouw postcode-gebied!
090-600.777. Vrouwen gratis:
0800-4633.
60 cpm! Luister naar sexoproepen van vrouwen 40+.
Doorschakeldienst. 090600.999
HOMO-DIREKT-APART:
lekker genieten met 'n hete
knul! 090-69830 60 cpm!
60 cpm! Luister nr sexoproepen van vrc'iwen (40+). Doorschakeldienstl 090-60.600

Diverse clubs

TAFELS

BETTY'S escort 020-6340507,
charm. dames (18-47 jr) na 19
uur, geen auto voor de deur.

Jan Best

Lief meisje, 28 jaar, wil nette
heerontv. en verwennen, teg.
fin. verg. Hyg. en diskr. verz.
Br. o. nr. 795-02288 v.d. blad.

Party-service
PELIKAAN

Als u wilt woont u
volgende maand in een
eengezinswoning in
Amsterdam

06.96.80

06.96.88

Dans- en
balletlessen

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. SALSA dansles in jan. Gratis.
folder Academia de Salsa:
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800. 020-6176928 en 0297-261336.

Kennismaking
Vlooienmarkt: 26/1, HaarlemZuid Europawijk (Tijbb) Henk
van Turnhout Sporthal. 9/2,
Kudelstaart Proosdijhal van REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
9.00 tot 16.00 uur.
7 dagen per week. Wat moet u doen?
Tel.. 0320 - 256656.
Spannende koopjes te vinden
1. Kies een leuke advertentie.
op de rommelmarkt zat. 11
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
januari m 't Stekkie ZandVerhuizingen
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
voort. Info en tafelhuur
van uw keuze.
023 - 5716456, 's avonds.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Zie ook de pagina's
Hoi, ik ben Linda. Ik ben 34
kamerverhuizingen/transport. Amsterdam en omgeving:
SHOWROOM
Voll. verz. Dag-nachtservice. ik ben Angelique. Ben 22 jaar jaar, heb blond lang haar,
in deze krant.
020-6424800 of 06-54304111 en houdt van spanning, actie groene ogen en ben mollig. Ik
en avontuur! EN van gezellig- heb een leuke uitstraling, ik
heid! Jij ook? Reageer dan! zoek een man die ook een
O ja, ik ben ook nog erg spon- leuke uitstraling heeft, niet
Commercieel en administratief
taan! De groetjes van Angeli- (veel) rookt, er goed verzorgd
personeel gevraagd
que. 06-350.15.156 1 gpm. uitziet en goed gekleed gaat!
Boxnummer 395876.
Met een normaal postuur, +
Amsterdam: hallo, met Ria. Ik 1.80 m lang. 06-350.15.156
Internationaal dienstverlenende organisatie gevestigd te
1 gpm. Boxnummer 946382.
Amstelveen heeft een parttime vacature (2 dagen per week ben een gescheiden vrouw
met 2 kinderen. Ik zoek een Ik ben Danny. Ik ben 22 jaar,
voor een
lieve, eerlijke man voor een gek op muziek en lekker eten.
vriendschap. Denk jij Verder heb ik veel plezier in
BOEKHOUDKUNDIG MEDEWERKER goede
dat jij dat bent? Reageer dan! het leven! Spreekt dit jou wel
Wie weet wordt het wel meer aan en wil je met mij een
De werkzaamheden bestaan uit het verwerken van binnen- dan vriendschap. We zien het avond gaan stappen in Amkomende facturen, salarisadministratie, belastingaangiftes wel! 06-35015.156 1 gpm. sterdam? Reageer dan!
telebankieren, internationaal betalingsverkeer. Functie-eisen Boxnummer 330170.
06-350.15.156 1 gpm. Boxlooftijd van 20-32 jaar. Opleiding MEAO/MBA/SPD of gelijknummer 358662.
Amsterdam:
ik
ben
Debbie,
waardig. Uw reactie kunt u verzenden naar: Postbus 2091
19
jaar,
heb
donkerbruin
haar
Ik ben en 42-jarige vrouw uit
1180 EB Amstelveen, o.v.v. sollicitatie.
en blauwe ogen. Ik zie er leuk Amsterdam, die toe is aan
uit en heb een leuke vriendin een nieuwe start! Ben jij net
van 18, een halfbloedje (Bian- als ik vlot, ben jij tot 49 jaar en
(Para)medisch personeel gevraagd
ca). Wij zoeken 2 leuke go- ben je het alleen zijn zat?
zers, met auto, om te gaan Reageer dan vandaag nog!
stappen in Amsterdam!
Spreek in wie je bent, dan
06-350.15.156 1 gpm. Box- reageer ik terug!
nummer 459978.
zoekt gediplomeerde
06-350.15.156 1 gpm. BoxANNULERINGEN van uw nummer 252917.
ZV, A/B- of HBO-VERPLEEGKUNDIGEN en MDGO-ers
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK • Rubrieksadvertentie opVoor verpleging en verzorging thuis.
richten aan Centrale Orderaf- geven? Zie voof adres en'of
Er wordt gewerkt op oproepbasis. Referentie noodzakelijk. deling Weekmedia, Postbus telefoonnummer de colofon
Telefoon- 020 - 6426831, ma. t/m vrij. tussen 10.00-16.00 uur. 156, 1000 AD Amsterdam.
in deze krant

4-kamerééngezinswoningen
voor verhuur beschikbaar.

slaapkamer

Grote
VLOOIENMARKT
Hoofddorp zond. 12 jan.
10.00-17.00 u. Tenniscentrum
Arnolduspark (Amolduspark
16). Midland BV 033-4751167.

Stichting Dienstverlening Thuiswonenden

Ik ben Mieke, een blonde
vrouw van 50 jaar. Ik zoek een
leuke, lieve man om samen
hele gezellige dingen mee te
doen in het nieuwe jaar! Bel
me maar eens pp, dan vertel
ik meer over mijzelf? Tot
rens! 06-350.15.156 1 gpm.
Boxnummer 290840.

slaapkamer

n±q
bad-

slaapkamer

UJ

kamer

b

TT

TT

INDELING VAN DE WONING:
Begane grond: entree, toilet, royale woonkamer met bergkast,
keuken met bergkast. 1e verdieping: 3 slaapkamers, badkamer
en berging. De woning heeft een voor en achtertuin met een
totale oppervlakte van 70m2. In de tuin is een (fietsen)berging.

MiCRO's

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Woningstichting
Ons Belang
Postbus 37100, 1030 AC Amsterdam
Tijdelijk t.h. kamer v.v. k/d/t, Werkende jongeman zoekt
woon/slaapkamer, met apar- studio of etage in Z'voort.
.e entree, in centr. Zandvoort. Telefoon: 0251 - 246834.
Telefoon: 023 - 5718009.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Zie ook de pagina's
Te huur gevraagd: een garaSHOWROOM
ge. Tel.: 023 - 5717298.
m deze krant.

Heiderzien via naam of foto.
Tel.: 020 - 6167164.
Mr. Lasso med. -helpt daadw.
uw probl. op te lossen, hetzij
liefde, geluk, herenig., examen, werk en bescherm, tegen alle gev. 020-6888051.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen' BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar f 8'9" ^XTRA
ons kantoor:
(n dient er rekening
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
Fax: 020-6656321.
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JMZandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen
of
Gratis
betaalde
v
j i u u a Micro's
ivi,wu :> en
Cl. m-.ua.ui.
nj
nemen.
Micro s moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

De huurprijs voor deze vrije-sector woning bedraagt ƒ 962,84
per maand, waarvoor een bruto-gezinsinkomen van tenminste
ƒ 4.000,- per maand is vereist.
Wilt u meer informatie of een bezichtigingsafspraak maken?
Belt u dan met de heer R. Griffioen, tel. 020-6330511.
U kunt ook schriftelijk reageren op onderstaand adres.
Vermeldt u dan wel even uw naam, adres, telefoonnummer,
gezinssamenstelling en bruto huishoudinkomen.

Diversen

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverte- ^
ren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

woensdag 8 januari 1997

Weekmedia 17

'Ook buiten de vereniging om zien we elkaar'
de badplaats door
Elfstedentocht

Vrouwen hoeven niet achter de
geraniums te zitten in Zandvoort.
Klaverjassen, bridgen, knutselen,
badmintonnen, Engelse les volgen,
een museum bezoeken, sjoelen. Elke
dag van de week organiseert de
vereniging Vrouwen van nu
(VANNTJ) een activiteit. Zo nu en dan
is er een lezing of een feest. Een keer
per jaar gaan de Vrouwen van nu
bovendien op vakantie naar het
buitenland. En dat al twintig jaar
lang zonder politieke of
godsdienstige achtergrond. „En we
zijn zeker geen mannenhaters, ook al
is dit dan een vrouwenclub,"
benadrukt voorzitster Aafke Verpals.

Een aantal Zandvoorters heeft de Elfstedentocht meegereden En velen
gingen er dit weekend als toeschouwer naartoe Zo ook verslaggever Jaap
Kerkman. HIJ was er niet alleen voor zijn eigen krantje, maar belde ongeveer
elf keer naar ZFM om de luisteraars goed op de hoogte te houden. Dat werd
zeer op prijs gesteld. Ook gemeenteambtenaar Fijte Bakker toog er speciaal naar toe om de Zandvoorters aan te moedigen Sommige Zandvoorters hadden het die dag nog moeilijker dan de schaatsers Strandpachter
Marco van der Staay bijvoorbeeld was er dit jaar helemaal klaar voor, maar
werd uitgeloot. Driftig speurde hij nog met mevrouw Lissenberg (van het
bekende sigarenmagazyn m de Haltestraat) alle advertenties m de kranten
af voor een startbewijs, helaas. Albert Vedelaar, medewerker van de
gemeente Zandvoort moest zelfs even een traantje wegpmken Het startbewijs brandde m zijn zak, maar zijn ene knie brandde ook, van het vocht.
De dokter raadde hem aan om niet te gaan. Overigens was dat startbewijs
alweer snel uit zijn zak verdwenen en naar een kennis gegaan, die uiteraard
weer reuze mazzel had. Een troost, hij behaalde m 1985 al het felbegeerde
kruisje. Voor interview van sportverslaggever Aaldert Stobbelaar met de
zoon van onze kersverse wethouder Financien, zie de sportpagma.

El Girigorie
Zandvoortpromoter
Ali Rooy, Pien Nieuwenhuijs, Aafke Verpals, Els de Jong en (niet op de foto) Mary Jacobs steken veel tijd in het besturen van de
Foto Andre Lieberom
vereniging Vrouwen van nu

O

VER HET algemeen hebben voorzitster Aafke
Verpals en penningmeester Ali Rooy van de vereniging
Vrouwen van nu een drukbezette agenda. De jubileumlunch is nog maar net achter de
rug of de nieuwjaarsreceptie
staat alweer op de agenda. Is er
geen activiteit of een bestuursvergadermg, dan zijn ze wel op
sjouw met een vriendin die via
VANNU kennen.
„Dat is het leuke van deze
vereniging. We gaan ook buiten
VANNU met elkaar om. Ik zou
het niet willen missen, het is
echt een stuk van mijn leven
geworden," vertelt de voorzitster. Ook Ali is het zo vergaan.
Ze maakt inmiddels met een
groep van zes vrouwen zelfs regelmatig verre reizen.
„Dus een ideale manier om_
mensen te leren kennen met de-'

zelfde interesses, zeker voor alleenstaanden en weduwen,"
concludeert Aafke. Toen ze jaren geleden in Zandvoort
kwam wonen, kende ze niet zoveel mensen. Maar sinds ze vijftien jaar geleden lid werd van
Vrouwen van nu veranderde
dat radicaal.
„Natuurlijk was er een drempel waar ik overheen moest.
Dat is bij iedereen. Ik werd
goed opgevangen en was gelukkig niet de enige. Hoe verschillend we ook waren, we werden
toch vriendinnen."
Gastvrouwen
begeleiden
nieuwelingen, vertelt Ali. Zij introduceren een nieuw lid bij andëren. „Vaak moet je namelijk
toch even een drempel over in
een nieuw gezelschap. En dan
is het heel prettig als iemand
even zegt wie je bent, zodat je er
niet zo verloren bij staat."

Nieuwe en vooral jongere leden zijn van harte welkom,
want VANNU vergrijst langzaam. Het jongste lid is iets bpven de vijftig, het oudste lid bijna 92 jaar. Ali: „Dat komt misschien omdat veel jongere
vrouwen tegenwoordig werken.
Aangezien alle activiteiten
overdag plaatsvinden, valt die
groep al af. Hun moeders en
schoonmoeders passen op de
kleinkinderen en hebben dan
ook minder tijd. Daarnaast heb
je veel vrouwen die met hun
vuttende of gepensioneerde
man op stap gaan." Toch
schommelt al jaren het ledental
rond de tweehonderd.
„Ik snap nu wel waarom destijds het bestuur meteen op mij
af dook," zegt de huidige voorzitster. „Ik was pas 47 en zij
kampten vast ook met hetzelfde probleem als wij nu, al is het

nu dan nog erger geworden."
De afgelopen twintig jaar veranderden de interesses van de
leden nogal, waardoor sommige activiteiten verdwenen en er
andere nieuwe bij kwamen.
Sjoelen en knutselen is nu bijvoorbeeld erg populair, terwijl
slechts een kleine vaste kern
van excursies houdt.
„Vroeger was er soms een
wachtlijst voor de excursies,"
vertelt Ali. „Nu krijgen we niet
eens meer een bus vol. Door de
seniorenkaart van de NS gaan
meer vrouwen zelf op stap. En
ik hoor ook weieens: nee, niet
weer een kasteel. Het is moeilijk om telkens wat nieuws te
verzinnen. Maar het lukt toch
wel. Binnenkort gaan we bijvoorbeeld naar de expositie
over Catharina de Grote m Amsterdam."
Ook voor de reizen naar het

buitenland schrijft meestal een
vaste groep in. Die zijn volgens
de beide dames dan wel erg enthousiast. „We maken altijd
wel wat geks mee. Zoals een
gebroken gebit. Oef, wat een gedoe was dat. Tijdens de sinterklaasviering hebben we het
slachtoffer een gebit van marsepein gegeven."
Al kunnen bijna alle activiteiten ook bij andere verenigingen
gedaan worden, de sfeer is bij
Vrouwen van nu anders dan elders. „Zo hebben we maar tien
mannelijke donateurs. Die
doen vooral mee met het kaarten. En neem nou het badmintonnen, dat is echt lekker recreatief met koffie en een koekje
erbij," zegt Ali.
Aafke vult aan dat de onafhankelijke positie van VANNU
ook belangrijk is. „Niet christelijk en niet politiek. We zijn ook

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

Hervormde Kerk: Zondag 10.00 uur ds J.A. van Selms uit Haarlem.
Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur Hervormd.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur ds C vd Vate, Heilig
Avondmaal.
Agatha Kerk: Zaterdag 19.00 uur pastor D. Duijves. Zondag 10.30
uur A. Knijff, samenzang.
Nederlandse Protestantenbond: Donderdag 15.00 uur Leerhuis.
Zondag 10.30 uur W.N.G. van den Bos uit Haarlem.

geen mannenhaters of zo. Toen
ik lid werd zei ik tegen mijn
man: als het zo'n baas-m-eigen-buik-beweging is, ga ik nooit
meer, hoor. Nou, het is eerder
het tegenovergestelde bij wijze
van spreken."
Onafhankelijk betekent ook
dat de vereniging geen subsidie
krijgt. Met 35 gulden contributie per jaar en bijdragen voor
sommige activiteiten probeert
VANNU het al jaren te redden.
„En dat lukt, alhoewel de leden
ons weieens wat zuunig noemen," geeft de penningmeester
eerlijk toe.
„Ach ja," zegt de voorzitster,
„we krijgen weieens kritiek.
Maar dat hoort erbij. En dat het
besturen veel tijd kost. Tja.
Soms beschouw ik het ook wel
als werk. En als ik dan weer
hele lieve kerstkaarten krijg, is
de rest snel vergeten."

Dier

Speel week van 9 t/m 15 januari

A.L.
Do/vr/za/ma/di/wo
13.30 en 15.30
zondag 15.45

A.L.
Do. t/m di.
19.00 en 21.30

Filmclub Simon van Collem presenteert op
woensdag 15 januari om 19.3O uur:

ULYSSES GAZE
Regie; Theo Angelopoulos
Met: Ilarvcy Keitel en Maia Morgenstern

Zondag 12 januari om 15.30 uur;

GOLDRUSH met het
Max Tak orkest
Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

El Girigorie

Who the heil is Frits?
Het was weer een groot succes, de traditionele nieuwjaarsduik van de
stoere leden van zwemclub RAPIDO. Het water was misschien net vijf
graden boven nul. De temperatuur was die dag zo'n mm vijf. Vanwege de
fikse wind liep de gevoelswaarde op tot wel 18 graden onder nul. Bibberend
van de kou stonden de toeschouwers te wachten op de zwemclub, die
overigens weereen fikse stunt had bedacht (zie eiders m dit blad). Tot grote
verbazing van de omstanders, kleedde een man van middelbare leeftijd zich
plotseling uit. Zonder hapering liep hij kordaat over de bevroren vloedlijn de
koude zee m, zwom uiteindelijk naar de eerste bank... en daarna verdorie
nog veel verder. Het publiek huiverde, was die man misschien depressief,
zat dat wel goed, was de ambulance wel m de buurt? Vanwege het lage tij,
verdween hij steeds verder uit de kust. Na zo'n minuutje of tien te hebben
gezwommen vond hij het welletjes en keerde plotseling weer terug. Het
publiek haalde opgelucht adem en was geïmponeerd. Wie is die man,'vroeg
iedereen zich af. „Goed gedaan Frits," nep iemand vanuit het publiek. Het
zou hier gaan om judoleraar Frits, bekend van sportcentrum Kenamju uit de
A.J. van der Moolenstraat. Dappere Frits was niet bereikbaar voor commentaar.

van de
week

^Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (0230 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de operhngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (0230 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welztjnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)

Zandvoortse zanger en entertamer 'El Girigorie', zong
zaterdag de sterren van de
hemel op de televisie tijdens een programma van
Veronica. Girigorie, afkomstig uit Curacao maar al 37
jaar woonachtig m Zandvoort is vastbesloten een
Zandvoortse hit te gaan
scoren.

gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (0230 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Moortje heeft een tijdelijk
Telef. Meldpunt Sexueel Geonderkomen en ze zoekt dan
weld: tel. 023-5340350 op werk- ook dringend een nieuw tehuis.
dagen 12.00-14.00 uur en maan- Ze is heel erg bijzonder, want ze
dag+
donderdagavond heeft maar drie poten. Bij een
19.00-21.00 uur.
ongeluk heeft ze een van haar
Telef. meldpunt Ouderen Mispoten verloren. Ze kan zich
handeling: 023-5159700, van
echter net zo goed redden als
08.30 tot 17.00 uur.
haar soortgenoten. Ze heeft de
Woningbouwvereniging EMM:
respectabele leeftijd van tien
Klachtentelefoonnummer
jaar bereikt. Dat lijkt oud, maar
technische
dienst:
(023-)
poezen kunnen tegenwoordig
5717577.
een jaar of achttien worden.
Moortje zit graag in de tuin of
Storingsnummer gas buiten
op het balkon. Ze is lief en
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
aanhankelijk en kan met
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- andere katten goed overweg. Ze
merland. Tijdens kant.uren:
houdt niet zo van erg veel
5235123
drukte. Wie Moortje wil
Taxi: tel. (023-) 5712600.
vertroetelen kan haar vinden in
het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5,
Burgerlijke stand
telefoonnummer 5713888.

Hond dood onder ijs
Vorige week is er niet alleen een geslaagde reddingspoging gedaan om een
hond uit de vijver aan de Frans Zwaanstraat te halen. Vlak erna bleek dat m
de vijver op het binnenterrein van het Circuit ook een hond te water was
geraakt. De baas, een Duitser, sprong zijn Engelse bulldog na en redde
hem uit het ijskoude water, maar zijn andere hond sprong er ook m. HIJ
schoot onder het ijs. Volgens Ronald Vos, medewerker van de Reddmgsbngade Zandvoort was het beest niet meer te redden. Ook de duikgroep van
de brandweer Haarlem kon de hond, ook een Engelse bulldog, niet meer
vinden. HIJ bevindt zich dus nog steeds onder het ijs. Naast de reddmgsbngade, de brandweer Zandvoort, het speciale duikteam van de brandweer
Haarlem, de dierenambulance en de politie, bezochten ook flink veel
scannerluisteraars en politie- en brandweerachtervolgers de plaats des
onheils. „Toen wij aankwamen was het parkeerterrein van het voetbalveld
nagenoeg leeg," aldus Ronald Vos „Erna bomvol met nieuwsgierigen. Mijn
broer, die iets later kwam reed nota bene m colonne."

EHBO-keteldienst
Verwarmingsketels kregen het deze week behoorlijk te verduren Menig
oud of slecht onderhouden exemplaar gaf dan ook de geest. Bovendien
kampen veel Zandvoorters met bevroren waterleidingen, stortbakken en
wc's. De heren van verwarmingsbedrijf van Densen ('Jan van Poeke & Co')
renden zich voortdurend een rotje door heel Zandvoort om de ketels weer
'aan de praat' te krijgen. Veel achterstallig onderhoud, aldus een van hen
een beetje streng.

Stil alarm
Opeens gaat ie blijkbaar opvallen, de lange sirenepaal langs de Zandvoortselaan, ter hoogte van Bentveld. Vele Zandvoorters vragen zich af wat 'het
ding' er doet. Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders staat de alarmpaal er al een tijd. Is in de plaats gekomen van de ouderwetse sirenes die
her en der door het dorp verspreid stonden en elke eerste maandag van de
maand werden getest. Er zijn nog twee nieuwe sirenes geplaatst, een m de
Flemmgstraat ter hoogte van nummer 9 en een bij het politiebureau. De
vierde staat er nog niet. Deze zou komen bij Gran Dorado, maar daar waren
bezwaren tegen. Het is nu afwachten op de goedkeuring van de provincie.
Het oorverdovende lawaai van de oude toeters is verleden tijd De nieuwe
sirenes worden getest via stil alarm.

In ondertrouw: Vincent Andries Lijdiard Roest en Ruth
Femke Zwaag. Teunis van
Duijn en Jannetje List. Benno
Scharff en Simone Adnana
Odilia Ruys.
Geboren: Wouter Ben, zoon
van Wouter Gerard Egas en
Hendrika Petra Schelvis. Maaike Amé, dochter van Robert
Marlof Maks en Sandra van der
Veer. Naomi, dochter van Arie
Walter Akersloot en Patncia
Winkel. Daniel Wander, zoon
van Jord Steen en Natasja
Kruijs Voorberge. Jonna Geertruida, dochter van Michiel
Lemstra en Cornelia Petronella
van den Hoven. Quinty, dochter van Cornehs van Durjn en
Sacha Roode. Domimque,
dochter van Gerben Onno Vnjburg en Uteke Maria Klaassens. Marcello, zoon van René
Marcel Sam-Sin en Louise Balledux. Philip John, zoon van
Wilhelm Cornehs Warner van
Vliet en Ingrid Plinterman.
Scott, zoon van Jan Adriaan
Bosman en Nicolette Roodenburg.
Overleden: Nicky Stroomberg,
18 jaar oud. Helena Maria van
der Klauw-Duivenvoorde, 87
jaar oud. Rosemary Tan-Doelitzsch, 70 jaar oud. Jacoba Johanna Vermeulen-van Weele,
67 jaar oud. Pieter Termes, 73
jaar oud. Johanna Elisabeth Zou het Genootschap Oud Zandvoort het Palacehotel straks ook opmeten voor het formuleren
van vvelstandscriteria?
illustratie Mme do Um>t
Dammen, 78 jaar oud.

woensdag 8 januari 1997
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Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!

4 Mb 30 p
8 Mb EDO 72p

Voor de week van 16-12 t/m 22-12
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
0500

Week
streefverbruik*

31
38
46
54
61
69
77
84
92
100
107
115
127
138
150
161
173
192
211
230
249

Totaal vanaf
l november **

181
227
271
318
365
409
456
500
546
592
636
682
751
817
886
954
1024
1138
1251
1363
1476

17,50

l Mb30p

!6MbEDO72p

Kosten
deze week

i

16,43
20,14
24,38
28,02
32,33
36,57

32 Mb EDO 72p

47,50
65,00
145,00
350,00

BEREICH
BERNKASTEL

LAS LOMAS
TEMPERANILLO '94

"Lieblich" Is deze levendige wijn uit rfj
het Mosel-Saar Ruwer gebied en dat 'u
betekent dat hij niet geheel droog Is.
Gemaakt van o.a. de Riesling, één van
de mooiste wijndruiven, afkomstig
van de meest gezegende wijnstreken
van de Moezel.

Deze wonderschone rode wijn uit UtielRequena is gemaakt van Spanje's
beroemdste druif de Temperanillo.
De wijn is optimaal in balans en heeft
tonen van jong fruit Geserveerd bij
rood vlees of gewoon bij een stukje
kaas Is dit een allemans vriend.

ELDERS Öï95

Alle prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
tegen inlevering van deze bon t/m IS jan. I997M

Kleur: diep rood
bouquet: kruidig en fruit tonen
smaak: zacht en rond
aanbevolen bil: rood vlees en kaas

kleur: gelig .
geur; jong fruit
smaak; elegant en licht zoet
aanbevolen bij; salades of visgerechten

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51, 'S 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61, •& 023-5322597

40,81
44,52
48,76
53,00

56,71
60,95

67,31
73,14

Portugees Restaurant Alfama

79,50
85,33

elke vrijdagavond

91,69

FADO-AVOND

ƒ101,76
ƒ 111,83
ƒ121,90
ƒ131,97

Llv e

.,

Redering
gewenst

KUYPE
FR1ESCHE

VIEUX

Waterlooplein 369
Tel. 020-6229610
tegenover Stopera

BEERENBURG

ELDERS 2^95

Voor c/e week van 23-12 t/m 29-12
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

41
52
62
72
83
93
103
114
124
134
145
155
170
186
201
217
232
258
284
310
336

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
'2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week

21,73

222
279
333
390
448
502
559
614
670
726
781
837
921
1003
1087
1171
1256
1396
1535
1673
1812

27,56
32,86

38,16

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

47
59
71
83
95
106
118
130
142
154
166
177
195
213
231
248
266
296
325
355
384

l

677
744
812
880
947
1014
1116
1216
1318
1419
1522
1692
1860
2028

2196

26,32
33,04
39,76
46,48
53,20
59,36
66,08
72,80
79,52
86,24
92,96

l

99,12

ƒ109,20
ƒ 119,28
ƒ 129,36
ƒ138,88
ƒ 148,96
ƒ 165,76
ƒ182,00
ƒ198,80
ƒ215,04

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

AA DRINK
HIGH ENERGY
0,33 LITER

hee£t alle dranken!

82,15
90,10

Kosten
deze week

CHRjSTKINDL
GLÜHWEIN
HELE LITER

krat 24 dessen - 2,5% mild bier

76,85

98,58
ƒ106,53
ƒ115,01
ƒ122,96
ƒ 136,74
ƒ150,52
ƒ 164,30
ƒ178,08

JOUKEDEJONGHE
BEERENBURG
HELE LITER

Lidoshow
met casino-cadeau

71,02

Totaal vanaf
l november **

269
338
404
473
543
608

geeft u meer!

43,99
49,29
54,59
60,42
65,72

Voor c/e week van 30-12 t/m 05-01
Normaal
jaarverbruik

HARTEVELT
JONGE JENEVER
HELE LITER

HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

PROBEERPRIJS

Alte aanbiedingen zijn geldig t/m 11 januari, zolang de voonaad strekt. Druk- en itfto ut en voorbehouden!

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanai 17 januari heet zij de gas- Folo: Ioris van Bennekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam. *
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geïnspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York.. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.
U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
Ilswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

een groot gedeelte van de wintercollectie

h&lve prijè

; Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam .
Telefoon (020) 6 62 71 56
Start: 3 februari

met 'tt tiarvt
Grote Krocht 19, Zandvoort

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.

50

130

soorten
vleeswaren

soorten
vlees

Naam:.

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Adres:.

originele

Postcode/plaats:..
Aantal personen:.

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

geeft u meer!

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in de krant
brengt mensen

SUCADELAPPEM
KILO
Verse Hollandse

KiPFILET

over de vloer.

KILO

En de makelaar weet van

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

2SJMRSPECUUST
\SCH£RP£PRUS/KWtjmr\

HJ-FI STEREO & DOLBY SURROUND

harman/kardon

tylnfhlty
Harm Kardon verst.: hk 6900 2x170 w of 6850 of 680 p/53250' 1499
Harm Kardon cass/deck 4200 gold of hk 1200 verst.
p/s-693" 499
JBL LX800: 3weg zuilboxen 10-175 w
p/paar 4£9S" 1098
JBL L60:3weg zuilboxen 50-200 w, 2x24 kg
p/paar.369tf 1798
Infinily Kappa 6.2i 3weg zuilen 30-200 w
p/paar-ggSa 1798
Infinity Ren 90 eiken zuilen, 4w; 75-400 w
p/paar-6998 4598

SONVH mmiDn

B&W DM604 zuilboxen 4sp-3w-25-200 w
p/paar^9SS'
B&W P5 slanke zuilboxen: 3weg-50-200 w
p/paar,2?gf
Medevoort CA+PA222 voor+eindv. 2x150 w
seWTÖS
Technics SU+SE 2000 voor + dualmono eindv.
seLë99§
Rotel RC+RB970 voor+eindv. 2 x 60 w
seU3g|
Sony-ES: 790 topm. digitale 5 kan A/V verst.
-2700

Goed gevulde
10-60%
KORTING

ERWTENSOEP
LITER

• YAMAHA' IMLA8 * BNS * TDL 4 MORDAUNT SHORT * AflION * REL
Wij gaan verbouwen: al onzs topklasse hiti + surround app. +•
boxen moeien dus (tijdelijk) spotgoedkoop weg! 1-5 jaar gar.; weg

TEAC. YAMAHA

LTJXMAN

OP=OP!
VERBOUWINGS
LEEGVERKOOPU!

wanten en kranten.

1998
1998
3498
3998
999
1799

***CARIDAX

Adnv de Ruyterweg 131 (lussen J. v. GalotVJ. Evertgcnslraot)
Amslerdam-Wesl; lel. 020-68373S2; pin; enkele voort).:

TEACX1-VRDScdofP10cd-loopw.-i-D10conv.
TEAC P500-VRDS cd-loopwerk+0500 converter'
TEAC V8000S of V9000GL 3 kop/10 kg/cass.d.
TEAC R9000 3 kop/autorev./10 kg/cass.d.
.
TEAC V6200 5 kan. dolby Pro-logic receiver
Yamaha DSPE390: Pro-logic proc/adaptor

P/S-89J& 4699
set-35Ö§, 2198
p/S -24S9. 1299
-WSf. 1199
^?5i- "9
-+TS9 599

BOUCHER1E

Grote Krocht 5-7
Zandvoort ,
Tel. 5719067

Openingstijden: • ,
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.Zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN *
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Johan van Marie volbrengt
D

OOR EEN gunstig lot
konden de drie Zandvoortse
deelnemers
zich gaan opmaken
voor de vijftiende Elfstedentocht. Johan van Marie heeft
zich goed kunnen voorbereiden. Vanaf de kerstdagen was
Van Marie op het ijs 4e vinden
met in zijn achterhoofd 'misschien wordt hij wel verreden'.
De vorst zette door, met als resultaat dat zaterdag de tocht
der tochten, een spektakel dat
zo'n negen miljoen mensen aan
de buis gekluisterd hield, op
het programma stond.
„Wat een fantastisch gebeuren is dit," klinkt het uit de
mond van een opgetogen Johan
van Marie. „De mensen in
Friesland waren echt fantastisch. In elk dorp of stad werd
je geholpen, toegejuicht en je
kon van alles krijgen zoals soep
of drinken. Het was compleet
carnaval, al was het voor ons
rijders geweldig afzien."
Om tien voor tien klonk het
startschot voor Van Marie, die
een schema had van twaalf uur.
De eerste helft van de tocht
bleef hij ruim onder dat schema, doch met de wind m het
gezicht en de invallende duisternis werd het moeilijker en
moeilijker. „De eerste zeventig
kilometer, voor de wind, ging
het heel gemakkelijk," gaat
Van Marie verder. „Maar daarna werd het meer een overlevingstocht. Ik had het me wat
romantischer
voorgesteld.
Vooraï de zeven uren dat ik in
het donker heb gereden met de
wind tegen waren verschrikkelijk."
„Vanaf Stavoren was het afzien met de wind tegen. Schaatste je in een groepje, dan ging
het wel. Maar als dat niet lukte
viel je helemaal stil. Vooral het
stuk van Franeker naar Bartlehiem was een drama. Het was
enorm griezelig in het pikkedonker. De EHBO liep af en

Jankend van vermoeidheid, pijn
maar ook van vreugde viel Johan van
Marie de voorzitter van de
Vereniging De Friesche Elf Steden,
Henk Kroes, in de armen. Om kwart
voor twaalf, een kwartier voor
sluitingstijd kwam voor de 31-jarige
Zandvoorter het einde van een zware
en barre schaatstocht over 200
kilometer. Maar hij had het gehaald,
de ontberingen waren niet voor niets
geweest. De prestaties van Nolda
Halderman en Pieter Keur waren er
niet minder om, hoewel zij niet de
finish haalden.
aan om deelnemers die gevallen en gewond waren weer op te
lappen. Zelf ben ik ook zeker
tien keer onderuit gegaan,
maar behoudens een paar blaren op mijn tenen heb ik het er
goed vanaf gebracht."
Om tien over tien bereikte
Van Marie de noordelijkst gelegen stad Dokkum en was hij er
zeker van op tijd de eindstreep
te halen. „Met de wind m de rug
moest het te doen zijn, maar
omdat je in het donker schaat-

ze. De Zandvoprtse had echter
de pech dat zij pas om half elf
van start kon gaan. Dan wordt
het een race tegen de klok en de
duisternis.
„In het begin ging het prima,
met vijftien kilometer per uur
lag ik goed op schema. De wind
tegen vond ik niet zo erg, maar
de duisternis was vreselijk.
Toen ik om tien voor zeven Praneker bereikte, mocht ik doorgaan. Maar ik had al anderhalf
uur in het donker gereden en

Het was compleet carnaval
ste moest je enorm opletten op
scheuren in het ijs. Ik ben nog
wel een paar keer gevallen,
maar ik heb het gehaald. Wat
was ik daar blij mee. Dit was
een gigantisch mooie belevenis.
Ik vond het wel drie keer zo
zwaar als een marathon, die ik
gelopen heb. Het was echt geweldig. Of ik het nog eens zou
doen? Ik weet het niet, ik zou
me er dan nog beter op moeten
voorbereiden."
Voor de 46-jarige Zandvoortse Nolda Halderman was de
duisternis de grootste spelbreker. Toch heeft ook zij enorm
genoten van het geweldige
spektakel. „Tot mijn verbazing
kreeg ik in november te horen
dat ik mee kon doen als de
tocht werd gehouden," vertelt

bovendien zou ik Dokkum toch
niet op tijd halen. Daarom vond
ik het verstandiger te stoppen.
Ik vond het genoeg. Ik dacht: ik
ben nu nog heel en wil dat graag
zo houden. Het was echt vresehjk in de duisternis, je zag hélemaal niets."
„Als het licht was geweest,
was ik doorgegaan en had ik het
wel kunnen halen. Het is jammer dat ik zo laat moest starten, want je bent eigenlijk meteen kansloos. Ik denk wel dat
ik het weer zou doen, als de
tocht gehouden wordt. Het is
echt een schitterend evenement. Tussen de weilanden ben
je op jezelf aangewezen, maar
in de dorpen word je warm onthaald. Bij kluunplaatsen werd
je opgepakt en er overheen ge-

Basketbal voor
de basisscholen
ZANDVOORT - Zatei dag
houdt basketbalvereniging The
Lions het jaarlijkse toernooi
voor de Zandvoortse basisscho
len. Zowel de meisjes als de jongens komen m de Pellikaanhal
aan de A J. van der Moolen
straat in actie.
Titelverdediger de Oranje
Nassauschool krijgt ook ditmaal te maken met de tegen
stand van de Beatrixschool de
Duinroos, de Hannie Schaft
school, de Mariaschool en de
Nicolaasschool De wedstrijden
beginnen om 10 uur en de prijs
uitreiking is omstreeks 16 30
uur

dragen. Het was heel leuk om
mee te maken."
Pieter Keur, de voetbaltrainer van Zandvoortmeeuwen,
kan ook op de schaats aardig
uit de voeten. Op donderdag
kwam hij terug van vakantie en
trok meteen de schaatsen aan
om zijn eerste kilometers af te
leggen. Toen hij donderdagavond hoorde dat de tocht der
tochten werd gehouden spoedde hij zich richting Leeuwarden. „Ik was ingeloot en kon
dus meedoen," begint Pieter
Keur zijn verhaal.
„Op mijn vakantie was ik ook
al niet echt lekker, maar ik wilde dit evenement niet missen.
Bovendien had ik maar 35 kilometer geschaatst dus een echt
goede voorbereiding was het
niet. Om kwart voor tien mocht
ik starten. Ik voelde me meteen
al ziek. Eten of drinken kon ik
niet binnenhouden. Ik wilde
het toch proberen en ben van
start gegaan met de gedachte
van ik zie wel waar het schip
strandt."
Keur schaatste bijna negentig kilometer tot aan Workum,
waar hij om half vier aan
kwam. Daar moest hij, zoals hij
het zelf treffend zegt, weer 'kotsen' om meteen te besluiten het
voor gezien te houden. „Ik baaide er stevig van, maar het was
zo geen doen. Ik vind het heel
jammer dat ik ziek was want
het is een heel mooi evenement.
Ik heb bij Heerenveen gevoetbald en tijdens de tocht herkenden de toeschouwers mij en begonnen me toe te juichen."
„Dat was echt prachtig. Ik
weet voor honderd procent zeker dat ik een volgende keer
weer mee zou doen. Was ik fit
geweest dan had ik een reële
kans gehad het te halen. Maar
ik moet wel een betere voorbeiding hebben, meer kilometers
schaatsen dan is het te doen."

Prijsuitreiking
visvereniging
ZANDVOORT - De Zeevis
vereniging Zandvoort opent het
jaar 1997 met de gebruikelijke
prijsuitreiking van de winnaars
van 1996. Dit gaat zaterdagavond gebeuren m hotel Faber
aan de Kostverlorenstraat. De
leden worden om 20 uur ontvangen door het bestuur van de
visclub en na de koffie zal zo
rond 21 uur met de prijsuitreiking worden begonnen. Bovendien koppelt de visclub aan de
prijsuitreiking de nieuwjaarsreceptie.

Folder over
verbouwen

In Hindeloopen last Johan van Marie een rustpauze in. Hij wordt door zijn vrouw Anita liefdevol
Aaldert Stobbelaar. verzorgd

Sport 8 kopje onder

Chess Society bewerkstelli
puntendeling tegen De Pion
ZANDVOORT - Chess Society behaalde een knap gelij kspel tegen De Pion uit
Wormerveer. Door dit resultaat en nederlagen van de
concurrentie neemt Chess
nu de verrassende derde
plaats in op de ranglijst. In
de snelschaakcompetitie
gaat Olaf Cliteur onverdro
ten door met overwinningen.

ZANDVOORT - De gemeente
komt binnenkort naar buiten
met een folder over verbouwingen in en om het huis om duidelijk te maken wat wel kan en
wat niet. Het is namelijk volgens de gemeente niet altijd ledereen bekend wanneer men
een bouwvergunning moet aanvragen.
„Het zal niemand verbazen
dat bij het oprichten van een
woning er sprake is van bouwen en er dus een vergunning
nodig is," schrijft de gemeente
in een persbericht. Voor veel
kleine zaken, zoals het vervangen van een schuurtje of het
plaatsen van een schutting, is
echter ook een vergunning nodig En dat is minder algemeen
bekend. Een paar jaar geleden
zette zelfs een raadslid een dakkapel op zijn huis zonder een
vergunning aan te vragen
Wie van plan is om te verbouwen kan een principeverzoek
indienen. „Dit is nog geen officiele aanvraag voor een bouwvergunning. Op deze manier
kan men zonder al te veel kosten nagaan of voor het plan een
bouwvergunning verleend kan
worden," aldus het persbericht.

enkel steekje vallen. Kees Ko- houden door de routine van de
per was de enige schaker die bij schaakvereniging.
Caroline
Cliteur m de buurt bleef. Koper Stamdejonge dirigeerde haar
verloor slechts één partij en stukken op meedogenloze wijstaat nu derde op de ranglijst. ze naar de Koning van Henk
Op de tweede plaats staat Willemse.
voorlopig Hans Drost De penDe beste schaakster van
mngmeester van Chess had een Chess Society neemt door deze
moeilijke avond en werd zege nu de vijfde plaats in op de
slechts vierde vlak achter Mare ranglijst. Ook Jaap Bouma beKok. Kok behaalde 4,5 punten haalde een overwinning. Bouuit zeven partijen en werd der- ma had geen probleem met Flode op deze speelavond. In de nan van der Moolen. Peter
interne competitie werd de aan- Kuhn ten slotte zegevierde over
Cliteur was verantwoordelijk stormende jeugd op afstand ge- Rebecca Willemse.
voor het zwaar bevochten gelijkespel tegen De Pion. Bij een 3ZANDVOORT - Voor het Po
4 achterstand moest Cliteur
htiek Café van 21 januari is orzijn partij winnend afsluiten
gamsator Eugene Weusten van
om de strand gelijk te trekken.
plan om tien vrouwen uit te no
De zware last die op zijn brede
digen die een eigen boodschap
schouders drukte deerde de
voor
1997 mogen uitspreken
Zandvoorter niet. Met oerdegeZANDVOORT - De duinen lenen zich volgens IVN en
Bovendien
wordt er tijdens het
lijk schaakspel slaagde hij erin
het Nationaal Park Zuid-Kènnemerland prima om tijPolitiek Café over actuele polide clubkampioen van De Pion
dens de winter een wandeling te maken.
tieke zaken gediscussieerd De
te verschalken, waarmee de 4-4
bijeenkomst begint om acht
Daarom houdt IVN op zondag 12 januari een excursie door
eindstand werd veiliggesteld.
uur en vindt plaats in Tanks
de Amsterdamse Waterleidingdumen. De tocht start om elf
In de derde ronde van de snel(ingang Kosterstraat).
uur bij de ingang aan de Zandvoortselaan en duurt twee uur.
schaakcompetitie toonde CliDe excursie is gratis, maar het is wel nodig om een toegangsteur wederom zijn klasse. De
33-jarige voorzitter van Chess
kaart voor het natuurgebied te kopen.
In het Nationaal Park Zuid-Kennemerland vertrekt op zonSociety behaalde een honderd
ZANDVOORT - W Beüsc
dag 12 januari om tien uur bij restaurant Parnassia (aan het
procentscore en heeft met 26,5
hmidt en de heer Van der Mooi
einde van de Zeeweg) een drie uur durende excursie met als
punten de koppositie in hanen hebben een gouden dollai
titel 'Doorstappen'. Wie aan deze excursie mee wil doen, moet
den. Cliteur kende met zijn opvan vijfhonderd gulden gewon
zich
opgeven
via
telefoonnummer
023-5257484
ponenten
geen
enkel
pardon.
In
fijn. Ik ben er dan ook maar twee keer ingerend deze keer. Maar ik
nen bij Foto Boomgaard Zij
zeven
partijen
liet
de
beste
snelkrijg wel heel veel leuke reacties van het publiek. Een mevrouw
verzonnen een slagzin m de Ko
schaker
van
Zandvoort
geen
kwam zelfs apart naar me toe om te vertellen hoe knap ze het vond
dak Gold Rushwedstrijd.
dat wij dit durfden." Niet iedereen had genoeg moed. Maarten
Neerincx, die dit jaar voor het eerst de Nieuwjaarsduik zou meemaken als deelnemer, zag er op het laatste moment vanaf. „Het is er
(ADVERTENTIE)
niet van gekomen. Wc waren bij mijn oma op bezoek. Ik was
trouwens nog een beetje verkouden. Maar," bekent hij, „ook de kou
JL
hield me tegen."
ZFM Zandvoort

Politiek Café

Gouden dollar

Op l januari de zee in rennen valt normaal gesproken al niet mee,
maar dit jaar was het wel erg koud. Het water was slechts 4 graden
Celsius. Toch weerhield dat een grote groep dappere zwemmers uit
Zandvoort en Haarlem er niet van om onder grote belangstelling
mee te doen aan de traditionele Nieuwjaarsduik. De leden van
zwemvereniging Rapido, die wat aan de late kant waren, haalden
zoals gebruikelijk een bijzondere stunt uit. Zij renden verkleed als
journalisten van Sport 8 het water in. De sportzender ging net als
Sport 7 kopje onder. Volgens de Zandvoortse zwemster Joyce
Aleven was de kou vooral te voelen aan haar voeten. „Ja, dat is niet

ZANDVOORT - „Aan
mijn honderdste lange-afstandsloop wilde ik een bijzonder tintje geven," vertelt de Zandvoorter Gerard
Kuijper. Hij gaat vierhonderd kilometer hardlopen
rondom het IJsselmeer om
een ton in te zamelen. Dat
geld is voor de gehandicapte Mike Smit uit Heerhugqwaard en voor Nieuw Unicum in Zandvoort. Kuijper
start op 26 maart in Zandvoort en eindigt hier ook
op 30 maart.
Hij heeft een zwak voor de
gehandicapte Mike Smit, die
deze zomer in Ursem een doktersgezin van de verdrinkingsdood redde en daarbij een
dwarslaesie opliep. Het verhaal van Mike heeft Kuijper
zelfs zo aangegrepen, dat hij
daadwerkelijk wat voor deze
man wilde doen. „Ik ben namelijk geboren op een steenworp afstand van de plek waar

Foto Andie Lieberom

Gerard Kuijper rent
400 kilometer voor Mike
het allemaal gebeurd is. Bovendien heb ik vaker voor charitatieve doeleinden gelopen."
Mike verblijft nu nog in het
revalidatiecentrum Heliomare, maar komt over twee
maanden naar huis. „En dan,
begint het probleem pas echt,
want zijn huis is niet geschikt
voor een gehandicapte," zegt
Kuijper.
„Op dit moment wordt er gezocht naar een ander huis dat
aangepast kan worden. Voor
dat aanpassen is veel geld nodig heb ik begrepen. Subsidie
via de Wet Voorzieningen Gehandicapten? Ik weet niet precies hoe dat zit. Deze week heb
ik een gesprek met de vrienden die voor Mike een aparte
stichting opgericht hebber."
Aangezien het niet de eerste

actie voor Mike is, wilde Kuijper zijn inzamelingsproject
wat verbreden. „Nieuw Unicum ligt dan uiteraard in het
verlengde hiervan, omdat daar
ook gehandicapten wonen."
Vrijdag heeft Kuijper een gesprek met Nieuw Unicum over
de verdeelsleutel. „Als ik een
ton bij elkaar kan krijgen, wil
ik de helft aan Nieuw Unicum
geven."
De Zandvoortse hardloper,
die bij de politie werkt, krijgt
veel steun van zijn collega's.
Zij gaan bijvoorbeeld achter
sponsors, onderdak en vervoer aan. „Ja, er komt nogal
wat bij kijken. En ik wil me
vooral concentreren op de
sportieve voorbereiding."
Die voorbereiding is een half
jaar geleden begonnen. Inmid-

dels loopt hij 120 tot 150 kilometer per week. Elke dag
traint hij. Menigeen heeft
Kuijper met zijn petje regelmatig voorbij zien komen.
„Zandvoort heeft een prachtige omgeving. Ik loop veel in
de duinen, op het strand naar
IJmuiden of over het fietspad
naar Langevelderslag." Als hij
moet werken, gaat de agent
rennend naar zijn wijk in
Haarlem. „Gelukkig kan ik tijdens mijn werk ook veel lopen
en fietsen," vertelt hij.
De Elfstedentocht paste tot
zijn spijt niet in zijn trainingsschema. „In '85 en '86 deed ik
wel mee. Het viel dus niet mee
om deze keer af te zeggen.
Maar de actie voor Mike en
Nieuw Unicum heeft nu eenmaal prioriteit."
Wie Mike Smit wil steunen, kan geld
storten op gironummer 64.85.00 ten
name van de Stichting 'Hedt Mlkc
Smit' In Alkmaar. Contactpersoon In
Zandvoort is de vrouw van Gerard
Kuijper, E. Kuijper-Zwemmer, telefoonnummer 5718205.

Behoudend spel van
spelers schaakclub

ZANDVOORT - De Zandvoortse Schaak Club sloot
de eerste helft van de interne competitie af met de
twaalfde ronde. De meeste
leden speelden behoudend
en probeerden de ingenomen positie op de ranglijst
veilig te stellen. Daardoor
ontstonden er weinig veranderingen in de volgorde.
Ranglijstaanvoerder Edward
Geerts maakte geen fout en
speelde zijn partij tegen Hans
Lindeman naar een remise.
Overwinning vielen er te noteren voor Hans Jansen, John Ayress, Wim Gude, Gwenael Paris
en voorzitter Jan Berkhout. Na
deze uitslagen bleek Lindeman
een plek gewonnen te hebben.
Hij neemt thans de zesde positie in. Paris staat nu negende.
Ter Bruggen, De Oude en Atkinson zakten een plaatsje. Op
donderdag 16 januari begint de
tweede helft van de competitie.
Op de laatste zaterdag van
het jaar 1996 hield de Zandvoortse Schaak Club voor de

eerste keer het Oliebollentoernooi. Ruim dertig deelnemers
meldden zich m het Gemeenschapshuis en werden ingedeeld m vijf groepen van zes
schakers, ieder naar eigen
speelsterkte. In de hoofdgroep
ging de overwinning naar de
oud-jeugdkampioen van Nederland, Roy Dieks. Hij won alle
partijen ondanks felle tegenstand van onder andere plaatsgenoot Olaf Cliteur, die met
twee w .nstpunten genoegen
moest nemen.
De tweede groep werd gewonnen door de Hagenaar De
Leeuw en groep drie werd winnend afgesloten door Verburg
uit Vinkeveen. De schaakclub
was niet ontevreden met de opkomst. Vanavond staat de tweede ronde van de Rapidcompetitie op het programma John Ayress staat met drie punten uit
drie partijen bovenaan, gevolgd
door Hans Jansen en Hans Lindeman, elk met 2,5 int drie. In
partijen van twintig minuten
per persoon start vanavond de
tweede serie van drie partijen.

Programmering Z-FM

is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm
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Vanaf l januari 1996 moet de toekomstige ondernemer
of bedrijfsleider aan het nieuwe \vetlclijke vereiste diploma
A O V ( Algemene Ondernemers Vaardigheden) voldoen

DIPLOMA
A.O.V. / II.O.V.
Behaal daarom nu het NIEUWE RIJKSCRKENDE
H DIPLOMA A O V en begin, als /elfstandig ondernemer of
bedrijfsleider in de Horeca-, Kappers-, Bloemen-, Auto-,
Reercdlte-branche, of voor welke br.mche dan ook Tevens
\oor de Detail- en Ambulante handel en/of m de DienslenAmbaehteltjkc- of Bouwsector Een vooropleiding is niet
\ e r e i s t c n u d o c t m j i m i l 9 9 7 e \ a m e n Vanaf 10 feb 1997
J starten de middag/j\ond-ciirbussen weer m Amersfoort,
"*

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
NOVILON MARMOLEUM

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,
enz

Vrijblijvend

Vraag vrijblijvend offerte.

Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

• ƒ

"

\i
w

fo

jr^L&M
« |( O&SwMMO
0800-09

"

efect?\miill

, oOfCVOOflONDÊRHOüD/Up^/een
J tombi-tete/ *tonnementvoo^™^ en b„ een
' wordt uw ketel'e^wornikosten of uurloon

^"""AMSTERDAM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

ALHERE
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100% cursusgarantic en subsidie mogelijk.
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Haltestr 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

Vondellaan 1A, Zandvoort

ULTRA BROEKLUIERS

v Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

perfekte pasvorm door de elastische taille
^*"
^ '
extra veiligheid door anti-lek randen
makkelijk in gebruik door hersluitbare plakstrip
^dLi ~vrolijke beerdekoraties
geschikt voor boys en girls door optimale
verdeling van de vochtabsorbtie
in de maten maxi (9-18 kg.) en junior (15-25 kg.

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort
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Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Mobil
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Zandvoorts Nieuwsblad

Bruna Balkenende

,

'^\ OOK VOOR VERVANGING i
•*W, geven u een offerte met
'prijsgarantie

prijsopgaaf.

Amsterdam, Den II.ug, Rotterdam en in Utrecht

Fa. P. Klein

tllMSA,
'

Gasthuisplein 5, Zandvoort

PEPSI
COLA
REGULAR

1.5
LITER

Diploma
Directiesecretaresse

NESCAFE
CAPPUCCINO, ESPRESSO

ELDERS

MARS.MILKYWAY
OF SNICKERS MINI'S
10 maakt u een heerlijke v, ^ ,\/ A *
aardappelschotel
v.feüfr" v9

heef t de beste

Schoevers verzorgt cursussen en beroepsopleidingen m
deeltijd die volledig zijn afgestemd op de eisen die de
moderne arbeidsmarkt aan u stelt De certificaten en diplo
ma's van Schoevers worden door het bedrijfsleven dan ook
hoog gewaardeerd Bovendien is Schoevers onderdeel van
Content, de organisatie die jaarlijks voor duizenden mensen
bemiddelt bij het vinden van een baan

ALLESREINIGER
GEL 2 IN 1
reinigt
hygiënisch
en verwijdert
hardnekkig vuil
FIBRA FLAME
HAARDBLOKKEN

FLACON
LIEFST
750 ML

FRAAIE LIMONADEGLAZEN
met diverse
» i \/«/ •

De combinatie tussen een opleiding van Schoevers en uw
eigen ambities biedt veel (arbeids)perspectieven'
Vanaf januari gaan m Amsterdam onderstaande opleidingen
en cursussen weer van start Wilt u ook de beste papieren7
Vul dan snel de bon m U ontvangt de gratis studiegids met
het rooster of bel voor meer informatie (020) 6 62 71 56

ALMHOF
BIOGARDE
ROER
met
originele
Biogarde
culturen

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60, Amsterdam

-xëBON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S v p opleiding of cursus van uw interesse aankruisen
Cursussen op het gebied van
Steno Nederlands
Ontvangst en telefoontechniek
Inleiding Office management
Post en archiefbeheer
Time management
Notuleren
Algemene correspondentie
Nderlands
Bedrijfscorrespondentie
Nederlands
Spreekvaardigheid Duits
Frans l
Spreekvaardigheid Engels II
Commercieel Duits Engels
Frans l en II
Basiscursus Toerisme
SEPRI
IATA/UFTAA Standard Leve
Basiscursus Management
Basiscursus Personeelsbeleid
Bisiscursus Logistiek
management
Basiscursus
Projectmanagement
Basiscursus Marketing
Marketing NimaA
Telemarketing
Bisiscursus Public relations

Basiscursus Rapporteren
Evenementenorganisatie
Middenstand/AOV
Basiskennis Boekhouden (BKB)
Introductie PC/werken met MS
Dos+MS Windows
Introductie Windows 95
Werken met WordPerfect 5 l la
Werken met WordPerfect 5 l Ib
WordPerfect 6 Windows (la en Ib)
Werken met Word 6 voor
Windows (la en Ib)
Werken met dBase IV
Werken met Lotus 123
Toetsenbordbeheersmg

UNOX
VERSE AMBACHTELIJKE

OVENVERS WIT
CASINO BROOD
gesneden
en verpakt ,
heel brood -

ROOKWORST

y. ' ƒ ' ' t

ELDERS I-

LIEFST
v^'jfk^
250
^l
GRAM -^

Ja, stuur mij geheel vri|bli|vend de studiegids Avondopleidingen
19961997

IN ONZE GROENTEN
EN FRUIT AFDELING

HEERLIJK MAGER

SAPPIGE

RUNDERGEHAKT
HEEL KILO

KiWI'S

_ i \, 'Jt_—l
^•W^M

^^^

BUpNWPPETITO
Italiaanse pasta - zak 500 gram

'

-fles
0,75 liter
- ' " • * '
'
-"-'

jpaK JiéifstZ liter

KILOBAK
ELDERS

ELDERS •

Apphcattecursussen
Medisch secretaresse
Management
Office manager
Beroepsopleidingen in deeltijd
Directiesecretaresse
Secretarieel medewerker
Receptioniste
PR assistent
Managementassistent
Toeristisch management
assistent

DAGVERSE HALFVOLLE
HOLLANDSE MELK
HELE
LITER

ONZE
SLAGERIJ AFDELING

ORIGINELE GLÜHWEIN
,litèrfles;,_?;/.•/:;'•;, ; , • ' . ; : : . ; \ : /

ORKA vloeibaar
;
schuurmiddel -fles 500 gram

FRIES ROGGEBROOD
500 gram

. v

KOMO huisvuilzakken

FORUM BIER
blik Q,5 liter
RigHUISHÖUDBLÊEK

rol 20 stuks :

literfles

pak250gram

LINCP^ARGARINE

;

Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Dt.zt bon kunt u in een on^elrankeerde c ivelop
turen ia ir Set oevprs Omleidingen
i h/oodiuiimw2150 34 10 VB Woerden

OM VAH OM BROM heeft 4000 aanUeHlnaea!
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook -OOSTZAAN Winkelcentrum Hannie Schallplcm -HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg -NIEUW VENNEP Hoofdweg « VOLENDAM Hyacintenstraat -ZWANENBURG Dennsnlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraal • AMSTELVEEN - NOORD Kostvetlorentiof
• AMSTERDAM Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte1 • Lange Vonder 122 (noord) EN NU OOK • ZAANDAM Westzijde 47

Tips en suggesties: Redactiesecretariaaf Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-15

woensdag 8 januari 1997

j/Veekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Klikken mag,
maar alleen op
de computer

Fietsgidsen
ANWB/VVym
nieuw jasje

Het water van het IJ
. klotst gemoedelijk tegen
de romp van IJveer XIII.
In de salon zit de 56-jarige

Ernst Hepp achter een
kop koffie. Hij nam vrijwillig de taak pp zich om
de pont, bouwjaar 1927, in
de oude luister te herstel-

nder de titel '280 Windows 95 tips & trucs'
is bij Uitgeverij Pim Oets een boek verschenen vol handige kunstjes en weetjes
voor gebruikers van Windows 95.

OlI

De fietsgidsen van
ANWB/VW, die in 1996 hclemaal in kleur zijn uilgovoerd, hebben nu ook een
nieuw jasje gekregen. Do
nieuwe omslag is strakker,
overzichtelijker en ook nog
eens beter henken baar. De
eerste nieuwe uitgaven zijn
de fietsgidsen van de
Veluwe en de Achterhoek.
De 19-delige serie ANWB/VW Fietsgidsen beslaat
heel Nederland. In elke gids
zijn twintig afwisselende
fietsroutes van steeds ongeveer dertig kilometer bcschreven en op kaart ingetekend. Naast achtergrondinformatie over de streek
geven de gidsen ook praküsche informatie over ondei
meer de aanwezigheid van
een NS-station met fietsvei huur en de openingstijden
van musea, bezoekerscentra
en andere pleisterplaatsen.
De gidsen kosten 13,95 gulden per stuk en zijn te koop
bij alle ANWB-verkooppunten, WV's, boekhandels en
warenhuizen.

len. Ernst is gemiddeld

vier-dagen in de -week in
de ponthaven te vinden.

Vertel een gebruiker (of mooier nog c.j. = computerjunk)
dat'ie moet klikken en slepen en hij begrijpt terstond dat
dat niets met verraad en een zak kolen te maken heeft.
Vanaf de jaren negentig heeft de omgang met de PC een
heel ander aanzien gekregen, is werken met de zogeheten
grafische interface en de muis in zwang geraakt.

„Soms ben ik zo intensief
bezig dat ik de bootsleu-

tels uit m'n zak haal om
de deur van mijn eigen
huis te openen."

De voornaamste vertegenwoordiger van dit nieuwe type
interface is Windows, met als meest recente versie
Windows 95. Wie tegenwoordig een nieuwe computer koopt
krijgt er bijna altijd Windows 95 kant en klaar geïnstalleerd bij. Op het eerste gezicht heel praktisch, maar al snel
blijkt de bijgeleverde documentatie onvolledig en onoverzichtelijk.
Ernst Hepp in
de stuurhut
van IJveer XIII:
'Ik ken nu elk
schroefje'

Zo gebruikersvriendelijk en overzichtelijk als de enthousiaste c.j .-er denkt is Windows 95 echter niet. Het veranderen van standaard-instellingen en het afregelen gaat niet
van een leien dakje. En ook voor het gebruik ervan is de
nodige handigheid en ervaring vereist. .
Oets boek, geschreven door Door van Rij (met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid een dame, en die leggen in de regel beter uit dan heren) verschaft die handigheid. De gebruiker vindt er niet alleen een uitvoerige en
duidelijke beschrijving in van de installatie en de werking
van het programma, maar ook de oplossing van veel raadsels en dilemma's.
Verdeeld over 280 mini-hoofdstukken komen alle facetten
van Windows 95 aan bod. Variaties op de installatie worden
tot in de finesses besproken, compleet met alle voors en
tegen s.
280 Windows 95 Tips en Trucs (ISBN 90-5722-0083) telt 536
pagina's en kost 69 gulden. Het is even een investering,
maar wel een goede voor wie al geregeld met Windows 95
in aanvaring is geweest of wie de uitdaging nog wil aangaan.

Skiën met zicht op zee

Dorus Rijkers

Bram de Hollander
Fotografie

Vrij willigers
IJveer XIII in de

T -rVEER XIII DEED
l
l tot eind augustus
-L.CJ 1961 dienst op het
trajact De RuyterkadeSchellingwoude. In 1971
werd de boot door het
GVB verkocht en wisselde
in de jaren die volgden
nog enige malen van eigenaar. In Makkum werd IJveer XIII omgedoopt tot
M.S. Snotdolf, om onder
deze illustere naam sportvissers naar de Waddenzee
te vervoeren. Vier jaar geleden ontfermde het Amsterdams Openbaar Vervoer Museum zich over de
Snotdolf. In de ponthaven onderhoud aan mijn eigen
van Amsterdam-Noord boot erbij inschiet."
kreeg de schuit zijn doop- Een rninpuntje is het
naam IJveer XIII terug.
schoonmaken van de

'Ik heb het hier zo druk
dat het onderhoud aan mijn
eigen boot erbij inschiet'

In 1992 monsterde Ernst Hepp
zich aan als dekknecht voor de
vaartochten van IJveer XIII.
De dekknecht is onder meer
verantwoordelijk voor het aanleggen van de boot aan de vaste wal. Maar gaandeweg ging
de meeste tijd zitten in het onderhoud. Het nam geleidelijk
de vorm van restauratiewerk
aan.
Griekenland, ook in de winter de moeite waard

EDERLANDERS GAAN MINDER op wintersport dan enkele jaren terug. Zonbestemmingen
worden in de gure wintermaanden steeds populairder, wat niet wegneemt dat nog altijd een flink aantal vaderlanders graag de lange latten onderbindt of
zich op andere wijze vermaakt in de sneeuw. Europa
heeft enkele bestemmingen waar je het skiën kunt
afwisselen met een dagje genieten aan een zonovergoten strand.

N

Een van die vakantiebestemmingen is Isola 2000, gelegen in de
Zuid-Franse Alpen op nog geen honderd kilometer van de Middellandse Zee. Een heel bijzondere sensatie als je bij helder weer
per stoeltjeslift naar de Mont Sisteron zoeft en daar een blik kan
werpen op de Middellandse Zee. Isola ligt anderhalf uur rijden
van Nice, twee uur van Monaco en dat maakt het hier mogelijk 's
ochtends te roetsen op de ski's en 's middags aan de Boulevard
des Anglais te nippen aan de wijn of een gokje te wagen in het
casino van Monte Carlo.
Een andere niet alledaagse ski-bestemming is de Parnassos in
Griekenland. De Griekse eilanden mogen dan in de zomer toenstentrekkers zijn, in de winter is het aantal Nederlanders dat
naar hier reist gering. De Parnassos was volgens de Griekse mythologie geliefd bij de goden Apollo en Dionysos en het was ooit
het meest belangrijke spirituele en godsdienstige centrum in de
oudheid.
Op de Parnassos heeft de Griekse Nationale Organisatie voor
Toerisme enkele jaren terug in de dorpen Arachova, Fterolaka en
Kellareia moderne skicentra ontwikkeld. In totaal veertienduizend meter piste is er voor zowel beginners als cracfcs. Het skigebied ligt boven de boomgrens tussen 1600 en 2400 meter.
Vanaf Arachova heeft men skiend uitzicht op de Golf van
Kprinthië. Voor cultuur en zonnig niksen blijft ook hier genoeg
tijd over. Alleen al de diverse Grieks-orthodoxe kapelletjes in dit
gebied zijn een bezoek waard en de bewoners van de kleine dorPen tonen zich buitengewoon gastvrij. De cultuurfanaat zit per
auto binnen 20 uur Athene, met als (winters) voordeel: nu eens
geen smog.
Leni Paul
Voor informatie over skiën Isola 2000: 06-911.223.32 (per l januari 1997: 09001
12.2332) en wie meer wil weten over skièn op de Parnassos: 020-625.4212.

De salon van de boot werd het
eerst onder handen genomen.
Onderdelen werden losgeschroefd om er de in de loop
der jaren op- en overgeschilderde verf af te krabben. „Ze
hebben gewoon jarenlang witte verf op het teakhout geschilderd. Het was een kwestie van
schuren en lakken. Nu kun je
het hout weer zien," vertelt
Ernst.
Het meeste onderhoud gebeurt in de wintermaanden.
Dit bestaat steevast uit lakwerk, aangevuld met restauratie-klussen. Ernst: „Sommige
delen van het hout waren verrot. Ik ben stukken tegengekomen waar het plamuur 2,5 centimeter dik was. Die verrotte
delen heb ik met een beitel uitgestoken om er vervolgens
nieuwe stukken in te lijmen."
Ook het stuurwiel in de stuurhut haalde hij uit elkaar om
het te kunnen schuren en lakken. Zelf staat Ernst nooit aan
het roer. „Alleen schippers die
zijn opgeleid door het GVB
mogen de ponten besturen."
De machinekamer heeft hij
voor zichzelf tot verboden gebied verklaard. „De verantwoordelrjkheid voor de machinekamer houd ik strikt af.
Daar heb ik weinig verstand
van. Maar ik weet wel een aantal dingen, zoals het schoonmaken van de oliefilters.
Mocht er een keer iets misgaan
pp het IJsselmeer dan kan ik
in geval van nood altijd bijspringen."
Ernst houdt van varen. „Van
jongsafaan heb ik boten gehad. Mijn eerste heb ik voor
een gulden gekocht. Ik heb nu
nog een kajuit-zeilboot. Maar
ik heb het hier zo druk dat het

BOES

veerboot, vindt
Ernst. „Sommige
_±*<*»
dekknechten
gaan na het
varen meteen
naar huis. Dan
moet ik voor
het schoonmaken opdraaien."
Vroeger stond
de vrijwilliger
voor de klas
als leraar economie. Hij ziet
overeenkomsten tussen
zijn werk van toen
en de werkzaamheden rond IJveer Xin
nu. „Een van de tochten die wij maken, is
Schatzoeken op Pampus.
Dan trek ik een uniform aan,
zet een pet op en vertel ik een
verhaal aan de. kinderen. Ik
merk dat ik veel makkelijker IJveer XIII in volle vaart op
met kinderen omga dan ande- het IJsselmeer
Foto Gemeentevervoerbedrijf
ren. Sommige dekknechten
verbieden de kinderen van bent hier met vrijwilligers aan
alles. Ik sta veel toe omdat ik het werk, maar dan heb ik
meer ervaring heb met kinderen."

Varen op zon- en feestdagen
Het IJ-buurtveer vaart van half april tot half oktober op iedere zon- en feestdag (met uitzondering
van Koninginnedag). De boot vertrekt van de pier
achter het Centraal Station om twaalf, twee en
vier uur. Een uur na vertrek kom je, na enkele tussenstops, in Nieuwendam en keert de boot terug
naar het Centraal Station. De tocht kan worden
onderbroken voor een uitstapje. Het is ook mogelijk een deel van de tocht te maken. Er zijn verschillende opstapplaatsen.
Voor zaterdag 19 april, 17 mei, 14 juni, 19 juli, 16
augustus en 20 september staat een boottocht
naar het eiland Pampus op het programma, waar
voor de jeugd ook nog een speurtocht wordt uitgezet. Voor meer informatie en tarieven: telefoon
020-683.1691.

toch zoiets
van: zo moet
het gebeuren.
Iemand stond
een keer de banken van het bovendek te schuren met
een schuurmachine.
Hele happen hout uit
die banken. Zoiets doe
ik dan liever zelf. Maar
ja, ik heb het zelf ook
allemaal moeten leren,"
relativeert Ernst.
Hij herinnert zich nog een
spannend moment op het IJsselmeer: „Wij gingen naar
Marken met een vergaderploeg aan boord. De weersverwachting was windkracht 6,
afnemend. Nou, we hebben
storm gehad. De koelkasten

vlogen open, de bestekbakken
vielen op de grond en het frituurvet spatte over het bestek
heen. 'En nu mogen de hapjes
doorkomen,' klonk het vervolgens vanuit de salon. Daar
hadden ze rustig zitten vergaderen. Van de storm hadden ze
mets gemerkt."

In het Nationaal Reddirlgsmuseum Dorus Rijkers in
Den Helder is nog tot en met
9 februari een overzichtstentoonstelling te zien van deze
bekende redder van drenkelingen. Aanleiding tot de
expositie is dat het deze
maand 150 jaar geleden is
dat Dorus Rijkers geboren
werd. Bovendien kwam hij
125 jaar geleden in dienst
van de Noord- en ZuidHollandse Reddingmaatschappij. Met behulp van
foto's, documenten, schilderijen en tekeningen wordt
een beeld gegeven van het
leven van Rijkers. Het
museum is open van maandag tot en met zaterdag van
tien tot vijf uur en op zondag
van een tot vijf uur. Het
staat aan het Bernhardplem
10 in Den Helder. Tel. 0223618.320.

Wandelkaart
Beemster
Landschap Waterland heeft
een wandelkaart het licht
doen zien, waarin drie nieuwe routes in de kop van de
Beemster beschreven staan.
De routes variëren van vijfeneenhalf tot vijftien kilometer en voeren de wandelaar over de onverharde,
slingerende Beemsterringdijk tussen Schermerhorn,
Avenhorn en Oudendijk.
Vanaf die dijk kijkt de wandelaar uit over het strakke
landschap van de Beemster
aan de ene kant en het
waterrijke veengebied Polder Mijzen aan de andere
kant. In de dorpen Oosthuizen, Oudendijk, Avenhorn
en Schermerhorn kan de
wandelaar even stoppen om
te genieten van een hapje en
een drankje. De nieuwe
wandelkaart is verkrijgbaar
bij de WV's in de regio
Waterland en omstreken en
kost een gulden.

Patrick Smit

Keelpijn? Schenk een witfoier

Het onderhoud van een boot
en het varen ermee vindt hij
een fijne hobby. „Je bent bezig,
hebt iets om handen. Iets ouds
herstellen dat behouden moet De laatste jaren verschijblijven. Een boot als deze, dat nen steeds meer soorten
wordt je eigen boot. Ik ken bier op de markt. Je ziet wel
ieder schroefje. Op het water is eens een uithangbord van
het ook altijd leuk. Je vaart Leffe of Grimbergen hanmet mensen die er even uit gen, maar niet iedereen
zijn. Er heerst altijd een gezel- weet het verhaal achter
lige sfeer op de boot."
speciaalbieren bieren.
Eén keer stond Ernst op het deze
In een serie artikelen laat
punt het bijltje erbij neer te amateur-brouwer
Michiel
gooien. Hij wijst naar de plastic rookmelder aan het plafond Pekelharing enkele soorten
van de salon. „Daar zijn ze ach- de revue passeren. Deze
teloos mee omgesprongen." week: witbier.
Van de Scheepvaartinspectie
moest op de boot een rookmeldingssysteem komen. Zonder
met Ernst te overleggen is dat
systeem geplaatst. „Van de lat- -T-TTTTBIER IS VOOR
ten aan het plafond hebben ze \ƒ\ƒ velen de eerste
stukken afgezaagd voor de
V ï kennismaking met
behuizing van een dun kabel- speciaalbier. Het lijkt een
tje. Dat hadden ze natuurlijk beetje op pils en is vooral
achter het plafond moeten
wegwerken. Woedend was ik." 's zomers een prima dorstlesser. In Nederland is de
Soms vindt hij het moeilijk
werk uit handen te geven. „Je Belgische witbiervariant

melijk gebonden aan het
'Reinheitsgebot'. Deze wet
werd in 1516 ingevoerd en kan
gezien worden als de eerste
populair, maar ook enkele warenwet. Om te voorkomen
Duitse soorten zijn mak- dat brouwers allemaal dingen
het bier gooiden die daar
kelijk verkrijgbaar. Het in
niet
in thuishoren, werden ze
verschil is dat de Duitse wettelijk
verplicht om alleen
weissbieren vaak wat zuur- maar water, mout, hop en gist
der zijn, terwijl het Bel- te gebruiken. Op deze manier
gische witbier meer ge- was de kwaliteit van het Duitse
bier gegarandeerd.
kruid is.
De geschiedenis van het
Belgische witbier gaat terug
De kruidige smaak wordt ver- naar het plaatsje Hoegaarden
oorzaakt door de toevoeging van 1500. In die tijd brouwden
van onder andere koriander. daar veel boeren met hun eiDit kruid wordt ook in de ho- gen tarwe en haver een apart
meopathie gebruikt om de 'wit' bier. Door de opkomst van
keel te verzachten, dus als je pils werd er echter steeds mmkeelpijn hebt is het een goed der witbier gebrouwen en in de
idee om 's avonds een glas wit- jaren vijftig van deze eeuw
bier te drinken zodat de keel ging zelfs de laatste witbierde volgende morgen minder brouwerij dicht. De vroegere
pijnlijk is. Je moet alleen wel buurman van die brouwerij.
opletten dat je hier geen Duits Pierre Celis, kreeg nadien echweissbier voor neemt, daar zit ter heimwee naar het frisse
geen koriander in.
witbier en besloot de traditie
De Duitse brouwers zijn na- nieuw leven in te blazen. Hij

om hun bier een wittere klem
te geven.

richtte in 1966 brouwerij 'de
Kluis' op en al snel werd zijn
Hoegaarden witbier erg populair.
In 1Ü85 kocht Interbrew de
brouwerij op. nadat die voor
een deel door brand was verwoest. De brouwer is na de

Citroenschijfje op
schoteltje naast
glas serveren
overname naar de Verenigde
Staten verhuisd en brouwt
daar nu weer zijn eigen witbier: Celis White. De lichte
kleur van het witbier komt
voort uit de gewoonte van de
brouwers om jonge mout uit te
spreiden op het dak van de
brouwerij, in plaats van in de
donkere mouterij. en het zo te
laten drogen. Er gaan echter
ook geruchten dat enkele
brouwers vijgen toevoegden

Doordat alle witbieren naRis
ting op fles hebben en men gewoonlijk de gist mee schenkt,
lijkt het bier soms extra üoobel. Tegenwoordig zijn er talloze merken witbier te krijgen
en brouwerij 'De Leeuw' gaat
zelfs zo ver om een wintenyriant op de markt te brengen
Wmterwit. Dit bier heeft een
alcoholpercentage van 5.8 en
de smaak is voller dan die van
gewoon witbier. Er zijn ook wal
Belgische brouwerijen die voor
kerst een witbier bromve; i
waarvan 'Witte Kerst' mi*schien wel de bekendste is
Bijna alle kerstwitbieron / i j n
aanzienlijk zwaarder en km
diger dan de zomerse veisie .
omdat er m de winter niemand
zit te wachten op een fris bn>itjc.
Als je in een café een
bestelt, doet de barkeeper \ aak
een citroenschijfjc in het gla
Dit zou de smaak nog f'ru-^i •
maken, maar als dat de bedooling zou zijn van de brouv, i r
dan had hij de citrocnsmaak
wel tijdens het brouwproccs in
het bier verwerkt. Gelukkig jb
er een toenemend aantal calVs
waar je het schijfje op wn
schoteltje naast je glas gescivecrd krijgt.
Michiel Pekelharing
Eerdere afleveringen in dezo serie
verschenen op 4 en 18 december
199B.
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Citroen

Volkswagen

Mercedes-Benz

CHYPARSE, Soesterberg vult Mercedes 3070, APK sept. '97,
uw Citroen-veerbollen voor dubb. cabine, open laadbak,
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. ƒ7,000. Tel.: 020-6192484.
Tel.: 03463-51150.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20.00 uur. Tel. 020-665 86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amslerdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoorl: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S permm

ƒ 45,00
ƒ 1 5,20
ƒ 9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

T.k. VW GOLF III, 1.4 CL, dec,
'92, wit, 62.000 km, vr.pr,
ƒ 17.000. Bel 06 - 53184945.

Oldsmobile

Citroen XM inj., b.j. aug. '92,
62.000 km, eerste eigenaar,
ƒ 16.500,-. Tel.: 020 - 6400483. Delta, 11-'87,6cil.,inSCHITTE15 VOLVO STATIONS '85-'94
CX PRESTIGE in perf.staat, m. RENDE st., met. blauw, 1:14,
Sedans 740, 940 en 360.
nwe
bnd.,
ƒ
8000.
020-4020009
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
winterbanden, airco, autom.
ƒ5500. Tel. 020 - 6756434.

Volvo

Opel

10

Rijscholen

Gewonnen in casino:
Fiat Bravo 1.4 SX

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

blauw met., airbag, radio
elektr. ramen.
nw. prijs 32.300,vaste prijs nu 26.000,aflevering garage jan. '97

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Vrachtwagen-rijlessen speciaal tarief!

tel. tussen 11.00-14.00 uur 023-5718889

Bedrijfsauto's

Ruime keuze in 2 CV occasions
Theorie op CD-I GRATIS
alle leeftijden. De EendenspeNu-ook examengarantie (herexamen gratis)
Omega Caravan 2.4, alle op- 70 BESTELAUTO'S en pers.
cialist Leende.: 040-2061528.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
ties, prijs ƒ8.400,-, kl. zwart busjes v.a. ƒ3500. Garage Proefexamen theorie dag. van 9.00 - 20.00 uur a 10,- per keer.
XM VSX 25 TD break clarion met., 10-'B9, Vectra '90, alsRijsenhout, lid Bovag.
airco ABS 1994 v.a. ƒ39.500 nieuw, ƒ9.750,-, Corsa HB, Meer dan 50 jaar gevestigd: Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
XM TD VSX airco '94 ƒ 34.500 1500 TD, GT '89, als nieuw, Bennebroekerweg 17, RijsenOphelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
XM TD airco abs m. '94/ 24.500 ƒ 6.650,-. Keuringen toegest. hout bij Aalsmeer, 0297AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY XM TurboD aut. '94
29.500 06-54216575.
324229. Ook t.k. gevraagd.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
XM
TubroD
amb
airco
Motorrijlessen ƒ42,50
'91
8.950
20 autorijlessen + examen ƒ 950
XM 2.0i Break aut, '92{ 19.900
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
XM 2.0i Break s.dak'92/ 19.900
205 GTi m. '93, leer, ABS,
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020.- 6127187.
Xantta TurboD SX '94
va
schuifd., 130 pk ƒ 16.500.
ƒ 19.900
RIJSCHOOL ROLF
Tel. 020 - 6278410.
PEUGEOT 404
Xantia Diesel SX '94 ƒ 22.500
een solide, comfort, klassieker Rijden bij Rolf is een begrip in
Xantia 2.0 i SX Lpg '94/ 22.500 Wegens lease-auto aangeb.
Amsterdam. Met een goed
voor alledag. Altijd auto's
Autosloperij De Liede.
2x ZX Diesel '93 5 d.va/ 13.500 zeer mooie 205,1.1 Accent '88,
team instructeurs geven wij op
SLOTERDIJK III
ZX 14 Avantage 5d '92f 10.750 rood, 80.000 km, apk okt. '97, en onderdelen op voorraad. een psychologische manier inFrank Dordregter 020-6826974.
INKOOP Loop + Sloop auto's
BX TGD Break '93
ƒ 15.900 ƒ5950. Tel. 020 - 6389424.
tensief les en nog leuk ook!
Verkoop onderdelen
BX TGD Break '92
ƒ 12.900
Hoog slagingspercentage en
R.D.W. vrijwaring
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Geen voorrijkosten
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
Tel.: 020-6868063/6332405 of
020-4470470
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
06-54633678. P.S. Ook 8-weekBX Turbo D '89
ƒ4.950 R.21 Sedan 1.7, rood, 73.000
se cursussen en examenroutes Grote sortering ONDERDELEN
BX 19 TZ D '90
ƒ 8.500 km, mei '93, trekhaak + div.,
van alle schade-auto's, alle
rijden is vanzelfsprekend.
BX Diesel '93
ƒ 12.500 vr.pr. ƒ 12.500. 0297-289074.
merken, alle bouwjaren.
AUTOLAK
Voor gratis advies over de bes- GEBR. OPDAM B.V.
BX TZ D '87
ƒ 2.500 Renault 21TL, 10-'91, als nieuw,
te rij- en theorieopleiding in Tel.: 023-5845435.
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 ƒ7.950,-. Renault 25TX, 2-'91,
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950 alle opties, ƒ 6.750,-. Keuringen
alle kleuren
Het HOOGSTE BOD?? Bel
BX 16 TZI '90 LPG ƒ 5.950 toegest. 06-54216575.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
BX 16 TRI '88
ƒ 3.500
ook
m
spuitbussen
Loop-, sloop- en schadeauto's
RENAULT AMSTERDAM
BX 16 TRI '89 LPG
ƒ3.950
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Top occasions met 1 jaar
BX 14 TE LPG '89
3.950
garantie
BX 14 TE LPG '88
2.950
RDW Erkend auto-demontageOtto
Nieuwenhuizen
bv
Wibautstraat 224
AX 11 TE '90
5.950
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- bedrijf STRIJDONK. Inkoop
020 - 561 96 11
Overtoom 515, Amsterdam
C 15 D bestel '93
9.950
van sloop- en schade-auto's.
DIESELSERVICE
CX 22TRS Fam Br
5.950
brandstofpompen; verstuivers Tev. verkoop van onderdelen,
(020) 6129804
cil.koppen vlakken. Garage/ ook NIEUWE onderdelen.
VISA Garage B.V.
Gratis gehaald. Meteorenweg
motorenrevisie FEENSTRA
Houtmankade 37 A'dam
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Industrieweg 27, Duivendrecht 381, A'dam, 020 - 6319802.
MINOR MOTORCARS
Tel. 020-6278410.
Klaar terwijl u wacht.
Tel. 020-6980639
Ruilstarters en dynamo's.'
Te koop gevraagd loop- en
Sloterkade 43/44
Valkenburgerstraat 152.
sloopauto's. Hoge prijs. Met
APK KEURINGEN ƒ 70,
Amsterdam
Tel.: 020-6240748.
vrijwaring en eigen ophaalklaar terwijl u wacht.
Tel. 020 - 6177975/6158022
Daihatsu
dienst. Kila-sloperij:
Rover-dealer voor
Grote sortering ONDERDELEN Garage West-Center:
't AMSTERDAMMERTJE
020-6122476 (zonder afspraak) 023-5333742 / 06-52838400.
Amsterdam, Amsteveen e.o. van schade-auto's, alle
Amstel 340-342
2e Helmersstraat 15, A'dam.
merken, alle bouwjaren.
Prima onderh. ROVER 111 L GEBR. OPDAM B.V.
tegenover Carré
Autobedrijf CRYNSSEN
ASCOT, do. groen metallic, 5
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Tel.: 023-5845435.
Crynssenstraat 10-14
drs. Div. extra's: inj. motor,
Tel.: 020-6184402.
schuifd., houten stuur, stereo.
APK-keurstation, reparaties
Bouwjr.
'93, 39.000
km,
Gevraagd jonge auto's v.a.
alle merken en schaderegeling. 1990, a contant. Belt u voor inl.
T.k. Rat Panda 1000 S, APK ƒ 13.400. Tel: 020-6445306 bgg
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf. 0341-419354 of 0652-977028.
dec. '97, i.g.st., vr.pr. ƒ 1850. antw. app.
Ook zelf sleutelen aan uw auto. DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Tel. 0297 - 564351.
HEINING HOBBYHAL
merk auto a cont. met vrijwar.
020-4976999
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Peugeot

Onze aanbieding deze week!
Opel Omega CD comfort autom. 2.5 V6
1995 magie grey 52.000 km
52.950,Opel Omega GL 20i 16 V 4 drs.
1995 polar blauw 33.000 km
45.950,Opel Omega 20i Stationwagen travel
1996 nautilus blauw airco 22.000 km
47.950,Opel Astra Season 1.4i 5 drs
1996 ceramic blauw 20.950 km
25.950,Opel Corsa Swing 1.2i 3 drs.
1996 ceramic blauw 23.500 km
20.950,Opel Vectra GL 1.6i 5 drs.
1996 rio verde 36.000 km
35.950,Opel Astra Fresh 1.6i 5drs.
1996 magnetic blue 35.000 km
26.950,Opel Vectra GL 1.6i 16V 4 drs.
1996 star silver 32.000 km
35.950,Opel Astra GL 1.4i 3 drs.
1992 magam rood 55.000 km
18.750,Opel Vectra GL 1,8i 4 drs.
1993 marseille rood 60.000 km
24.950,Opel Astra GLS 1.6i 5 drs.
1993 marseille rood 56.000 km
19.500,Opel Astra GL 1.6! autom. 4 drs.
1994 groen metallic 12.000 km
26.950,Opel Astra Sportive 1.4 SE 3 drs.
1994 neptune turqoise 42.000 km
23.500,Opel Astra Gl 1.4i 3 drs.
1995 nautilus blauw 56.000 km
24.950,Opel Astra GL 1.6i Stationwagon
1995 marseille rood 39.000 km
28.950.Opel Corsa Swing 1.5 Diesel 3 drs.
1995 zwart 42.500 km
22.500,Ford Mondeo Stationwagon 1 .Si GLX
1995 groen metallic, airco 52.000 km .... 34.950,VW Passat Stationwagon 2.0i GL
1995 zwart metallic 29.500 km.
Peugeot 309 XL 1.4i Profil 5 drs.
1991 rood 104.000 km
6.950,Peugeot 405 GL automaat 4 drs.
1990 wit 105.000 km
8.950,-

Klassiekers
en Oldtimers

Autosloperijen

Accessoires
en Onderdelen

Renault

Service en
Reparatie

Alle1 prijzen zijn excl. 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Rover

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Daihatsu

Auto's te koop
gevraagd

Fiat

Autoverhuur

OUKEBAAS

Saab

Ford

niet duur!!!

Voor een perfecte SAAB 99
TE KOOP FORD SIERRA, TUR- 90, 900, 9000 ook Royal Class
BO-DIESEL, mrt '93,69.000 km,
centr. vergr., schuif- kanteldak,
SAAB SERVICE
stuurbekr.; nieuwpr. ƒ43.000.
MOLENAAR
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Als nieuw. Vaste'prijs ƒ 18.000.
HOOFDDORP
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen Tel. 020 - 6479 030/6459 985.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
Onderhoud, reparatie, APK.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Mazda 323 F Creon, 1V92, kl.
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
paars, van 1e eig., 48.000 km, Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
keuring toegest. Na 18.00 uur.
023-5614097
020 - 6198767.

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

Mazda

Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf
ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306, Renault Laguna, Vracht + bestelwagens.

het Westen

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Postcode Loterij pakt flink uit

jer van 9 J miljoen!

Hij is eruit! Na maanden
vol spanning kon zaterdag
eindelijk de Postcode Kanjer van 9,7 miljoen gulden
worden uitgereikt. De Post-

code Loterij verdeelde deze
grootste Straatprijs uit de
geschiedenis over drie winnaars, van wie er één maar
liefst zes loten had.

In totaal speelden de drie
winnaars mee met 8 loten,
die elk ruim 1,2 miljoen gulden waard waren. Dus ook
de winnaars met één lot zijn
miljonair geworden dankzij
de Kanjer! De buren die zes
loten hadden, wonnen bijna
7,3 miljoen. Wat een klapper
om het nieuwe jaar mee te
beginnen!

als nieuwe recordprijs! Daarover leest u in deze krant
binnenkort meer!

Miljoenenkans

Ook deze maand kunt u weer
miljoenen winnen in de
Postcode Loterij, want de
Mega Jackpot staat op 6 miljoen gulden! Wilt u ook kans
maken op 6 miljoen gulden?
Vul dan snel de bon in en
Voor de Postcode Loterij begin het nieuwe jaar goed
was de Kanjer een mooie met een miljoenenkans! B
afsluiting van 1996. En de
Kanjer komt in 1997 terug
Zaterdag kon u zien hoe in de
Surprise Show 9,7 miljoen werd
uitgedeeld. En binnenkort gaat de
Jackpot er weer uit. Wilt u ook
ook miljoenen winnen? Vul dan
nu de bon in!

Postcode Loterij
op lokatie:
7 t/m 12 januad
Vakantiebeurs
Utrecht

SHOWROOM SLAAPKAMERS

SHOWROOM KASTEN

SHOWROOM BOXSPRINCS

TRECO Savanne, open of gesloten ledikant,
incl. achterwand met verlichting en 2 nachtkastjes, 160/180x200 cm, 6 kleuren, excl. bodem
en matras, van 3.530.voor 2.495.-

AUPING Axxa, 90 cm, met kastindeling, kleur
kastanje, van 4.750..voor 3.500.-

ZEVENSLAPER Romance, design Jan des Bouvrie,
180x200 cm, kleur bordeaux, op 21 cm hoge
kersenhouten poten,
van 5.020.voor 3.750.-

SLEEP & DREAM deelbaar ledikant, geschikt voor
alle typen bedbodems, 160/180x200 cm, 6 kleuren, excl. bodem en matras,
van 2.285.voor 1.995.SLEEP & DREAM deelbaar ledikant compleet
met achterwand met verlichting en 2 nachtkastjes, 160/180x200 cm, 6 kleuren, excl. bodem en
matras, van 4.550.voor 2.995.-

SVEDEX Visions, schuifdeurkast met 1 spiegeldeur, incl. kastvakverdeling, kleur zwart/kersen,
200 cm, van 2.709.voor 1.995.-

SHOWROOM SENIORENBEDDEN
Ledikant JURA, 90x200 cm, wit of blank beuken
20% korting
Ledikant JURA, 160x200 cm, kleur wit,
20% korting
Boxspringcombinatie met voetborden en diverse
vormen hoofdborden, in diverse kleuren,
incl. pocketveringmatrassen, pootjes en wielen.

MATRASSEN

Maat 160/180x200 cm,
van 4.510.-

SHOWROOM TIENERKAMERS

STALLMAN Diva met 2 nachtkastjes, kleur
beuken/ivoor, 160x200 cm,

van 1.995.-

[g'JA, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D / 40,- (vier lotnummers)
[] / 30,- (drie lotnummers)

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Sf Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

6 miljoen
De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
32 40 35 26 27 23 15
44 31 19 09 28 24 43
21 45 12 33 41 38 10
Maakt u uw kaart vo! met:

37
dan wint u de
Thuïstungo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

Getal 23 t/m 36
17
06
30
08
04
02
11

ƒ 1.000,-

/ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

07
25
20
13
14
03
01

/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr.

f9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Straatprijs:

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

KUPERUS Nice met nachtkastjes, kleur metall.
groen, 160x200 cm,
van 1.670.voor 1.250.-

Banknummer:

150.97.01

ƒ 5.OOO,2922 EE
Extra Prijs ƒ 25.00O,2922 EE 012

Liefst drie BMW's: 1231 BG 044 in Loosdrecht,
2771 XZ 015 in Boskoop en 3225 EA 001 in Hellevoetsluis

HÜLSTA Tintura met haaktafels en 4-deurs
linnenkast met 2x spiegel en verlichting, kleur
beuken/zwart, 180x200 cm,
van 10.473.voor 6.500.TRUGGELMANN kleur noblesse wit met nachtkastjes, toilettafel met spiegel en 4-deurs linnenkast, 180x200 cm,
van 13.025.voor 8.500.-

Plaats:.

ƒ20,ƒ10,-

LODDENKEMPER Lima met achterwand, nachtkastjes en 4-deurs linnenkast met 2x spiegel,
180x200 cm, van 5.490.voor 3.750.-

Adres:
Postcode: .

3on uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
LOTERIJ

Hoogslaper Gautier Galaxy, 90x200 cm, wit,
van 1.864.voor 1.350.-

voor 1.495.-

TRECO Lano met achterwand en nachtkastjes,
kleur beuken. 180x200 cm,
van 3.764.voor 2.750.-

voor 3.495.-

Schuimrubber matras, 16 cm, natuurlatex met
zuiver wollen afdekking aan de winterzijde
losse
matras
80x200 cm
90x200 cm
140x200 cm
160x200 cm
180x200 cm

van 795.van 895.van 1.425.van 1.825.van 1.995.-

Slaapkamer Gautier Mikado met kast en nachtkastje, 90x200 cm,
van 2.128.- .'
voor 1.595.-

bodem
prijs*

voor
695.595.voor
795.695.voor 1.245.- 1.095.voor 1.595.- 1.395.voor 1.750.- 1.545.-

*bij aankoop spiraal, lattenbodem of boxspring
geldt de 'bodemprijs'. Ook 210 en 220 cm lang
voor speciale prijzen.

DEKBEDOVERTREKKEN
Bekende merken in uitlopende dessins, ongeveer
300 stuks
140 cm breed
nu vanaf 29,95
200 cm breed
nu vanaf 49,95
240 cm breed
nu vanaf 59,95
Ook alle maten 220 cm lang
MET HOGE KORTING
SATIJN VOOR WEINIG
HOESONDERLAKENS

Nog enkele opruimingsmatrassen'.,
en bedbodems o.a. Auping, Hülsta;
Kuperus met kortingen tot 50%

Jersey stretch, 1-persoons
2-persoons
lits-jumeaux
100% katoen vanaf

het Westen
De Slaapvoorlichter voor Groot-Amsterdam Ijl*.
Bilderdijkstraat 183-189 Amsterdam 020-6169813/6854891

nu 35.nu 50.nu 60.29,95
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

•ionda Accord 2.0 TDi

Prijs Vectra Statibnwagon bekend

rits hart voor Japanse zakenman

Januari is de maand waarin de nieuwe Opel Vectra Stationwagon in
de showroom van de dealer staat. De prijzen zijn inmiddels bekend.
De meerprijs voor een Stationwagon-uitvoering bedraagt 1.500 gulden incl. BTW. Voor een prijs vanaf 40.950 gulden verlaat deze
grote Vectra het pand van de dealer.

, AT IS EEN VREEMD GEZICHT, een 'Honda aan de dieJsel'. Met de Accord TDi is het echter noodzaak. Dit is
de eerste Honda met een dieselkrachtbron in het
oronder. Het is tevens een van de - sinds de overname
oor BMW - wellicht laatste tekenen van de samenwerking
et het Engelse Rover. Ofschoon beide merken ontkennen
t het einde van de samenwerking in zicht komt, zou het
el eens de laatste Accord kunnen zijn met het hart van
n Rover.
nda komt pas laat met een
eselmotor in het segment.
nge tijd zwoer de fabrikant bij
n V-tec motoren die eenzelfde
rbruik scoren als de gemiddeldieselmotor. Onder druk van
consument is de fabrikant nu
zwicht en is de Accord ook ver,gbaar met zo'n zelfontbrander.
wat blijkt na een dikke duind kilometer, Honda en diesel
lan prima samen. De riante
idan - al oogt
auto door de,
huin aflopendaklijn meer
s een hatchick - is snel, stil en zuinig,
ecies dat wat je van een reisagen in deze klasse mag verachten. Bovendien merk je aan
les dat je te maken hebt met
n kwalitatief hoogwaardig projüct. De afwerking is goed en
Jhmiskenbaar degelijk.

Dat maakt het eigenlijk alleen
maar nog verwonderlijker dat de
Accord nu pas verkrijgbaar is met
dieselmotor. Hoe het ook zij, het
resultaat mag er beslist zijn. De
auto is redelijk stil, zeker wanneer
de motor eenmaal warm is verdwijnt het geluid mooi naar de
achtergrond. Het is gewoon een
uitstekende reiswagen die met
veel gevoel voor comfort de langste afstanden tot kippeneindjes
reduceert. Honda
biedt met de
Accord diesel veel
auto voor een toch
wel stevige prijs.
Daarvoor is de Honda wel weer
gelardeerd met een aardige hoeveelheid veiligheid en luxe. Zo
beschikt de auto standaard over
ABS, een airbag voor de bestuurder, op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling en elektrisch bedienbare ramen voor en
achter.

De Vectra met de geavanceerde DI-16V dieselmotor in de GL
sedan versie staat voor 43.450 gulden in de prijslijst. De Vectra
Stationwagon GL kost 44.950 gulden. Tegelijk met het vaststellen
van de prijzen voor de Stationwagon zijn enkele versies van de
Vectra scherper geprijsd. De meerprijs voor de 1.6-16V en 1.8-16V
motor is met 500 gulden scherper gesteld. Ook de prijzen voor de
GL Plus, GLYoung en CD uitvoeringen zijn aangepast.

Ford Scorpio bij de les
Het Innovam, de opleiding voor de automobielbranche, is sinds kort
tien Ford's Scorpio rijker. Die heeft het opleidingsinstituut gekregen
van importeur Ford Nederland.
De modellen worden ingezet voor het geven van technische trainingen aan het personeel van dealers op de Regionale Praktijcentra
van het Innovam. Ford Nederland stelt niet alleen auto's beschikbaar maar tevens lesmateriaal. Alle MBO-scholen
Motorvoertuigentechniek (vroegere MTS'en) hebben het uitgebreide lespakket 'Hoe werkt een auto' gekregen.

test

e tweeliter viercilinder zelfontander is zoals gezegd afkomg van Rover. De partner waaree Honda samen al vele jaren
uto's bouwt. En aangezien de
ccord wordt gebouwd in Groot
ittannië heeft de krachtbron
echts een bescheiden weg hoein afleggen om met de
apanse' - de Honda is volledig
ntwikkeld voor de Europese
arkt - carrosserie te worden verligd.

Ofschoon de auto alles in zich
heeft om vooral op de snelweg in
lange afstand te excelleren, toont
deze zich ook irrde stad een
gewillige partner. Ondanks zijn
niet geringe omvang laat de auto
zich met zijn fijne stuurbekrachtiging, niet te licht en zeker niet te
zwaar, nauwkeurig dirigeren. De
motor is voldoende soepel om in
welke versnelling dan ook voor
een vlot rijgedrag te kunnen zor-
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gen. De Accord is trouwens ook
razendsnel. Van nul tot honderd
in 11,6 seconden is een waarde
waar veel benzinemotoren jaloers
op kunnen zijn. De opgegeven
topsnelheid van 185 kilometer per
'uur is ook een knappe waarde.
Het piekvermogen van de turbodiesel wordt bereikt bij 4.200 toeren per minuut en bedraagt 77
kW of 105 pk. Deze waarde kan
echter direct weer vergeten worden en plaatsmaken voor het veel
belangrijkere koppel, 210 Nm bij
2.000 toeren per minuut. Om je
vingers bij af te likken. Het geeft
de Accord een heel prettig en

rustig karakter. Er hoeft immers
slechts minimaal te worden
geschakeld. Voortdurend is er
een surplus aan kracht voorhanden, bijvoorbeeld voor een vlotte
inhaalmanoeuvre.
Waar het bij deze Honda uiteindelijk natuurlijk om gaat is een zo
gunstig mogelijk brandstofverbruik. Dat is immers nog altijd de
voornaamste reden bij het kiezen
voor een auto met een dieselkrachtbron. Gemiddeld verstookt
de Accord TDi zo'n 5,5 liter per
honderd kilometer ofwel 1 op 18.
Dat is gewoonweg superzuinig. In
dat licht doet de aanschafprijs

ook minder pijn. Eerder durfde we
hem niet te noemen, na het rnelden van het milde verbruik wel,
57.490 gulden. Ter vergelijking,
de Honda Accord met 2.0 benzinemotor en dezelfde standaarduitrusting plus een tweede airbag
kost 48.490 gulden. Het verschil
bedraagt dus 9.000 gulden. Dat
maakt het wel noodzakelijk om
jaarlijks nogal wat kilometers te
maken.
Met de Accord TDi is dat echter
geen enkel probleem en zelfs een
waar genoegen. De tweeliter dieselkrachtbron heeft gewoon meer
karakter dan veel benzinemoto-

Miglia. Tegelijk raakte het bedrijf
financieel in de problemen en
was het genoodzaakt om de
racerij, waaronder de Formule 1,
vaarwel te zeggen.

'fcea

Iet merk Lancia heeft een bewoen historie, die terugvoert naar
e oprichter Vincenzo Lancia. Na
en korte loopbaan als tester bij
iat startte hij in de herfst van .
906 op 25-jarige leeftijd met
0.000 lire een bedrijf voor de
ouw van automobielen. In die
jd kwam de auto-industrie goed
P gang.

de Lambda uit 1922 vergaar'e Lancia pas echt faam. Dit
el herbergde twee uitvindinlen, die historisch van groot
'elang zouden zijn. Het was de
erste auto met onafhankelijke

Een overzicht van de tentoonstelling in de Kunsthal Rotterdam.
voorwielophanging. Dat leverde
een grote verbetering aan het
stuurgedrag en het comfort.
Spoedig gingen meer fabrikanten
deze constructie toepassen.
Voorts was deze Lambda uitgerust met een carrosserie waarbij
plaatwerk en onderstel als één
geheel waren samengesteld om
zo een stijf geheel te krijgen. In
die jaren was het nog heel
gebruikelijk dat een carrosseriebedrijf het plaatwerk en spatborden monteerde aan een los chassis van stalen balken dat als drager diende voor starre assen,
aandrijving en motor.
Lancia buitte zijn technisch ver-

nuft succesvol uit en troefde de
concurrentie keer op keer af. In
1934 bewees de Italiaan dat
andermaal met de Aprilia.
Vormgegeven in de windtunnel
sprak hij direct de sportieve automobilist aan. Voor en achter
beschikte deze auto over onafhankelijke wielophanging. Met de
V4 (viercilinder) motor van 1.351
cc bereikte de productie rijpe
Aprilia een top van 125 km/uur.

vrouw zette het bedrijf voort en
na de Tweede Wereldoorlog zijn
zoon Gianni. Hij presenteerde in
1950 de Aurelia. Opnieuw trokken
elegante vormen de aandacht. De
liefhebbers van techniek wist
Gianni te bekoren met de eerste
in serie gebouwde V6 (zescilinder). Voor een gunstige gewichtsverdeling waren koppeling en versnellingsbak bij de achteras gesitueerd.

In 1937 ging de Aprilia in productie. Vincenzo Lancia heeft dat zelf
niet meegemaakt. Hij overleed op
15 februari van dat jaar aan een
hartaanval. Hij was 56 jaar. Zijn

De jaren vijftig brachten pieken
en dalen. Lancia had succes in
de autosport en won beroemde
races als de Targa Florio, de
Panamerican race en de Mille

Niettemin waren de verkopen,
zeker in Italië, succesvol. Vooral
de in 1960 gelanceerde Flavia
met voorwielaandrijving en schijfremmen rondom vijzelde de verkopen op. De auto beschikte over
voor die tijd ongewone veiligheidsverhogende zaken, zoals
een opvouwbare stuurkolom, een
gescheiden remcircuit en bevestigingspunten voor autogordels.
Ook het wat kleinere model, de
Fulvia, dat in die jaren het levenslicht zag, verkocht goed. Toch kon
Lancia de financiële problemen
niet de baas worden. In 1969
redde Fiat de producent van de
ondergang. Het was het begin
van een nieuwe serie modellen,
die tot op de dag van vandaag
onder de vlag van Fiat een
geheel eigen stijl vertegenwoordigen.
Vanaf november 1996 zijn de
feestelijkheden rondom het
negentigjarig bestaan van Lancia
van start gegaan. Op 14 december is in de Kunsthal Rotterdam
een unieke tentoonstelling gestart
over Lancia getiteld 'Lancia.
L'armonia e l'invenzione'. Deze
expositie is tot en met 23 februari
te zien. De openingstijden zijn
dinsdag tot en met zaterdag van
10 tot 17 uur en op zon- en feestdagen van 11 tot 17 uur.

iiizuki Vitara Villager TD
n V6 winnen aan kracht
E SUZUKI Vitara
Villager Turbodiesel,
die begin dit jaar
'ebuteerde, heeft een
lekoelde turbocompressor
lekregen. Daarmee is het
J
otentieel met 29 procent
oegenomen. Een handbeJiende versnellingsbak
[ehoort tot de mogelijkheten. De V6 is ook op enkele
3
unten aangepast. Beide
hebben airco aan
iet vermogen van de Turbodiesel
edraagt nu 64 kW (87 pk) bij
•°00 toeren per minuut. De
;r
achtbron brengt al bij 2.000
'^Wentelingen per zestig seconlen
maar liefst 216 Nm aan de

vier wielen. Om het surplus aan
vermogen en het koppel in goede
banen te leiden, heeft Suzuki de
aandrijfas en het differentieel verstevigd. Ook het verbruik is afgenomen. Met een volle tank (70
liter) kan de Suzuki een afstand
van 900 km overbruggen.
Er is een speciaal 'quick startup
system' aangebracht waarmee
een ongewenste uitstoot van uitlaatgassen bij een koude start tot
het verleden behoort. Voorts
beschikt de Turbodiesel over een
antidiefstalsysteem dat de brandstofinspuiting onderbreekt.
De luchtinlaat op de motorkap
verraadt de aanwezigheid van de
turbo met intercooler. Voor zowel
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Zege voor Seat

Negentigjarige Lancia viert feest

i die jaren moest je als nieuwkoier wel zien op te vallen tussen
gevestigde merken. Met het
erste model, de Alpha, trok lukte
at meteen al. De motor van deze
uto kon een voor die tijd ongeend hoog toerental draaien;
800 omwentelingen per minuut,
egenwoordig is dat zo ongeveer
et minimum dat een krachtbron
'oet draaien, om nog iets te
'esteren.
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De Honda Accord is een keurige, zeer representatieve verschijning.
ren. Derhalve is het ook beslist
een aanvulling op het bestaande
Accord-aanbod.
SPECIFICATIES:
Honda Accord 2.0 TDi
Motortype:
viercilinder
directingespoten turbodieselmotor
Cilinderinhoud:
1.994cm3
Vermogen:
77 kW/105 pk
bij 4.200 t.p.m.
Max. koppel:
210 Nm bij
2.000 t.p.m.
Acceleratie:
11,6 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
185 km/uur.
Gem. verbruik:
5,5 ltr/100 km.
Prijs:

NDER DE VLAG van
het immense Fiatconcern timmert
ancia flink aan de weg met
uccesvolle nieuwe modeln, zoals de chique k
<appa) en de opvallende y
/psilon). Het geeft de
tiegentigste verjaardag van
Hit oer-Italiaanse merk een
bptimistische lading.

T-

de Turbodiesel als de V6 zijn
nieuwe carrosseriekleuren verkrijgbaar. Voor en achter hebben
de modellen een interval op de
ruitenwissers. De rugleuning van
de achterbank is versterkt zodat
schuivende bagage door een
aanrijding geen gevaar vormt. De
rugleuning is bovendien verstelbaar.
De V6 motor heefteen verandering aan het inlaatspruitstuk, de
uitlaat en de demper ondergaan.
Het koppel van 172 Nm bij 4.000
toeren per minuut wordt daarmee
. nog makkelijker bereikt. Zowel de
V6 als de Turbodiesel hebben
standaard airco. Die valt binnenin
direct op. Dat geldt ook voor het
gewijzigde bedieningspaneel. De

Ford beschouwt trainingen en opleidingen als een belangrijk middel
om klanttevredenheid op een nog hoger niveau te brengen.
Daarom richt Ford zich niet alleen tot de huidige generatie Fordmedewerkers, maar via de scholen ook op een aantal toekomstige.

De Suzuki Vitara Villager Turbodiesel en V6 zijn gewijzigd.
den incl. BTW de showroom uit.
schuifknoppen hebben plaatsgemaakt voor drukknoppen.
Dé Villager JLX 16V Van is het
laagst geprijsd met 33.995 gulden excl BTW. De V6 op grijs
De prijzen van de handgeschakenteken komt op 40.995 gulden
kelde Vitara Villager Turbodiesel
excl. BTW. De Villager
en V6 beginnen bij 54.995 gulden
Turbodiesel kost 39.995 gulden
incl. BTW. Met automaat rijden
excl. BTW.
beide Suzuki's voor 58.350 gul-

ƒ 57.490,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTINGAirbag
ABS-remsysteem
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Achterbank in twee delen neerklapbaar
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter

Door als vierde en vijfde te eindigen in de Network Q RAC Rally,
heeft Seat de World Formula Rally Championschip for Formula 2,2
liter auto's gewonnen met een verschil van negen punten. Het was
de eerste deelname van de Spaanse autofabrikant die direct werd
beloond met de zege.
Aan het stuur van de Kit Car auto's zaten de Finnen Harri
Rovanpera en Juha Reppo (navigator) en de Duitsers Erwin Weber
en zijn navigator Manfred Hiemer.

BMW316itouringopRAï
De BMW 3-serie wordt in maart 1997 uitgebreid met de 316i touring. Op de Amsterdam AutoRAl, die van 6 tot 16 februari 1997 op
de agenda staat, debuteert dit model tegelijkertijd met de 5-serie
van het Duitse merk.
Met de nieuwe BMW 316i komt het aantal varianten van de 3-serie
op maar liefst dertig stuks. De standaard uitvoering is zeer compleet met onder meer ABS, airbags voor bestuurder en voorpassagier, stuurbekrachtiging en elektrisch bediende ramen voorin,
hoofdsteunen voor en achter en een afdekhoes voor de bagageruimte. Er is een Executive-uitvoering die'daar nog cruise control,
metallic lak, een dakreling en een bagagevangnet aan toevoegt.
Vóór wie dat nog niet genoeg is, is er keuze uit een Comfort Lineof een Sport Linepakket. De prijslijst begint bij 56.950 gulden voor
de BMW 316i touring.

Dromen van een rode Ferrari

De productielijn van de 550 Maranello.

LS WE NAAR de testbaan van Ferrari - het
'Fiorano track' - in het
Italiaanse Maranello lopen,
voelen we ons hart een paar
keer sneller slaan. Het
geluid van een F50 die zijn
rondjes maakt, is al van
kilometers ver hoorbaar. Als
we in de pitstop staan, voelen we de wind van het rode
geweld dat voorbij raast. De
grond trilt. Dan stopt er een
550 Maranello. De deur gaat
open. Binnen zien we de
i typerende, rode leren bekleding. Een stem met een
licht Italiaans accent zegt:
"Please, get in."
Rijden in een Ferrari blijft fantastisch. Zelfs als je er iedere dag in
kunt rijden. Maar niet iedereen
kan - en mag - overigens een
Ferrari kopen. Vaak zijn het echte
'personalities' die het Italiaanse
merk rijden en daarvan is weer
het merendeel mannelijk. Maar
de laatste jaren neemt het aantal
vrouwen toe. Dit werd onlangs
nog gedemonstreerd in de laatste
James Bond film. Daarin bestuurde een vrouwelijke rijder een
F355 GTS. De F355 is overigens
ook het meest verkochte model
van Ferrari,
Ferrari blijft exclusief doordat de
modellen alleen in kleine oplages

worden gebouwd. Daar komt
geen robot aan te pas. Zeer ervaren monteurs zetten alles met
veel liefde in elkaar. De F50
wordt in een oplage van 349
stuks geproduceerd en alleen
verkocht aan 'bestaande klanten'
van Ferrari. De vraag overstijgt
altijd het aanbod en van de F50
is bekend dat alle auto's voor de
start van de productie reeds verkocht waren.
Van de nieuwe 550 Maranello rollen ongeveer zeshonderd stuks
van de band. De toevoeging
'Maranello' - genoemd naar de

plaats waar de fabriek staat - is
opvallend want het is al weer
lang geleden dat Ferrari's niet
alleen met een typenummer worden aangeduid. Misschien dat de
opvolger van de F512M net zo'n
succesnummer wordt als de
Daytona of de Testa Rossa.
De meest verkochte kleur bij
Ferrari 'K rood. Maar in totaal kan
de rijder kiezen uit achttien verschillende kleuren. Rest nog
slechts de prijsvermelding. Een
550 Maranello kost rond de
500.000 gulden.

Het Ferrari-museüm

Rood. Het is een dominante kleur in het Ferrari-museüm in
Maranello. Hoe kan het ook eigenlijk anders. Overal waar je kijkt zie
je bekende en minder bekende Ferrari's. Zo staat er onder meer
een F50 uit '95, een 275 GTB4 uit '66 en een hele mooie 166
Berlinetta uit '49. De tweede etage is geheel gewijd aan het
Formule 1 racen van Ferrari. We zien het kuipstoeltje van Alesi en
diverse Formule 1 wagens. Boven hangen ook foto's van Enzo
Ferrari en wordt het succes van zijn leven uitgebreid verwoord. Hier
vinden we eveneens de trofeeën die Ferrari door de jaren heen verdiend heeft met de races, zelfs de beker van Schumacher uit 1996
staat hier.
Alles waar ook maar Ferrari op gedrukt of geplakt kan zijn, is hier
in het kleine winkeltje bij het museum te vinden. Pennen, schoenen, jassen, tassen, t-shirts en horloges zijn allemaal voorzien van
het beeldmerk met het steigerende paard. Ook hangt er een heel
klein Ferrari race-overalletje. Overigens betaal je wel voor het merk,
want een simpel rood nylon tasje kost al snel 300 gulden.
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PHILIPSBREEDBEELD
PWG301 Superplatte16 9
bppldbuis stereo teletekst
Adviesprijs '2495

TRAVELLER;TELAAG'
10x motorzoom O 6 lux
auto locus Adv '1709

899.-

ZANUSSI WASDROGER

SONY MICRO SYSTEEM

TD100 L u c h t - a f v o e r d r o g e r
maximaal 4 5kg vulgewicht Zowel links- als
rechtsdraaiende trommel
tijdklok i n s t e l b a a r tot
120 minuten en kunststof
bovenblad
Adviespnjs'599 -

PMC202, Versterker 2x25 Watt, 4 equalizer pre-sets digitale
tuner, 24 voorkeuzezenders, cassettedeck, CD-speler, programmeerbaar, muziekkalender, mkl luidsprekers en afstandbediening Adviespnjs*670 -

1-DEURS KOELJOS
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

275.

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650 HiFi stereo Adv '2495

l
\ PrTiüPSBRËEÏÏBÈÉLD
i' T'lPtekst stereo Adv'3295

PHILIPS 28PW9501
'•* 7 )( mbrpedbeeld Europese
\ K vin t jaar 100 Hz digital
> -, in s t e r e o t e l e t e k s t
, Aclvio-;pri|s 3895

1289.-

SONY STEADY SHOT
TR565 HlFl geluid Adv '2200

PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV
PTB2U Black Line S beeld
l u s stereo Ixt Adv '2795

t ' SONY BREEDBEELD
l W1WS1 Super Trimt
l l r n 63cm' s t e r e o txt
Arlviespri|S 2440

325.-

1289.-

t,

f
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145 LITER
R KOELER
KOELE
jtomatischoi
INDESIT Automatisch
ont
dooiing Adviespnjs'749
viespnjs"74!

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST
Met vriesvak
,k Adv
Adv "699
'699

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT ab
soluut topmodel Adv'3110

345.-

~~ 1589.-

SIEMENS KOELKAE
KOELKAST
Met vriesvak
ak 140
140 liter
hte
Adviesprijs •729
'729 -

Hi-8 CAMERA STUNT'
HiFi stereo 12xmotorzoom
afstandbediening Adv '1899

445.

BOSCH K
KO
OE
ELLK
KA
AS
ST
7litervnesv£
KTL1330 17htervnesvak
Adviesprijs •899
'899

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807 Bxzoom Adv'1199

575.-

ZANUSSI

845.-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
*««*sterren mvnescapa
citeit Adviespnjs"899'

'^^w^
PHILIPS MATCHLINE
VR7 HiFi stereo Turbo Drive
Showview + PDC'1545

&f^^

—
• het keihard®
"TToeze advertentie «s n . deiiike

679.-

1075.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFKvnj Adv'1399

_....
745.-

A R I S T O N A STEREO
6SB57 Showview PDC
4koppen audiodubbing "1345

849.-

BOSCHÏLEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vnesladen CFK/HFK
vrij Adviesprijs '1849

\\ SONY PORTABLE KTV PHILIPS HiFi STEREO
ti M1400 Afstandbed '550
VR652 Turbo Drive 4 kop
pen longplay Adv '1295

n
T
»«J

735.-

SONY TOP-MONTAGE
E800 Showview PDC
4 koppen Adviesprijs' 1670

1299.-

55CM STEREO / TXT
*Off Philips gar Adv '1245

PHILIPS GROOTBEELD
PT4512 70cm stereo TXT

1195.-

•*J63CM STEREO KTV
M Officiële Philips garantie
*j] teletekst met geheugen
Adviesprijs '1595

NTRIFUGE
MERK CENTRIFUGE
2800 toerenl Adv
Adv'249

149.-

729.699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
PL700 750 toeren centn
fuge RVStrommel schokdempers Adviespnjs'949

679.-

INDESIT WASAUTOM.
WN400 15 programma s
4 5kg inhoud Adv *799

395.-

495.-

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter variabele indeling
zuinig en stil Adv '985 -

565.-

SONY VIDEORECORDER
E11 Afstandbediening "650

1045.-

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR358 Turbo Drive PDC
showview Adviesprijs '945

OPZETVRIESKAST
Handig150 liter Adv '595

575.-

298.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo
rbo Drive "895
'895

P A N A S O)NIC
NIC V
VIID
DE
EO
BESTE KOOPi
)OPi Adv
Adv '73
'734

SCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK,',' PROFITEER,'.'

SONY AUTO-RADIO CD-WISSELAAR
GRUNDIG BREEDBEELD KTV
-4 VI O
C
M611690, Ultra plat, stereo, teletekst '2439- | Éf ïf D T4x15 Watt, afneembaar front Adviespni.s'990 •

AKAI MINI HiFi SYSTEEM
Inkl 3 CD-wisselaai en luidsprekers Adv pr *598ARISTONA
MINI SYSTEEM
ARISTONA KTV/VIDEO COMBI
C Q C
AKAI VIDEORECORDER
EORECORDEF
ndbed Adv
Adv"498
VSG2 Afstandbed
'498 37TR126, Videorecorder met showview 1195.© 5J O J Off Ned Philips garantie, mkl bonen Adv *495GRUNDIG VIDEORECORDER
Q C EZ PHILIPS STEREO CD-COMPO
O O O • Radiorecotder AM-FM met CD-speler Adv *280 •
STUNT! VHS-HQ
'HS-HQ VIDEO
VIDEC GV26, Turbo-Drive, scart aansluiting *549 •
Met afstandbediening
dbedienmg
SONY DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
COMPAQ PRESARIO PC
*J C Q C
N20,MultiMedia,Windows 95 Advpr'3499- £* Q ï» *J • MDRIF120,7melerzendbereiydviespriis*129-

L

465.-

MIELE 1100TOEREN
TOPKLASSEi Volelektronische
besturing zuinig stil en mi
lieuvnendelijk Adviespnjs"2299

PHILIPS STEREO KLEUREN-TV
"7 Q C
21PT44Ü, 55cm, teletekst, BESTE KOOP! 1245 • / ^f 0
J

345.295.-

649.
399
299
169
69

1769
1149

MIELE WASAUTOMAAT
FRONTSTAR, 1100 toeren centrifuge.'2299
AEG KONDENSDROGER
5300, Elektronische bediening. Adv *1599.BOSCH KOEL/VRIES COMBI
KGV26;25G liter, 2 vnesladen Sdv.*1499BAUKNECHT VAATWASSER
GSF4630,3 alwasprogramma s. Adv *1349.PHILIPS SOLARIUM
~4
HBS^iJlampsliPAzonneliemelAdv^OO.-!

969
849
269

; GRUNDIG 63 CM KTV
SF650 Teletekst Adv "1829

GRUNDIG TELETEKST
TS1 640 51cm Adv "1099

90 LITER VRIESKAST
3vakken Adviespnjs'698

348.-

WHIRLPOOL KAST
AFB594 *««*capaciteit CFK vnj

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat600 850 toeren cent
rifuge waterbeveiligmg zui
nigenstil AEG meerdere ma
len best getest' Adv "1449

965.-

845.-

448.-

BAUKNECHTWASAUTOWI.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

548.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000toeren '1549

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11kg
invriescapaciteit Adv '848

VRIESKISTEN!
De toprnerken leverbaar in
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

268.-

!! __

SUPER KOOKPLAAT
4-prisgaskookplaat Adv '298

ETNA K O O K P L A A T
Luxe 4 pits Adviespnjs'409

228.

SIEMENSWASAUTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregeling bespaartoets "1348

895.-

ETNAWASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv "135

68,

ATAG WASEMKAP
WH155 LuxeSstanden "260

995.WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv'1099-

699.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40cm
oreed Adviespnjs"1435

GRUNDIG PORTABLE
J7c
7cm met TELETEKST WSfT PKIJSJ
Ad pnis 9

^l

648.-

ATAG FORNUIS
FK055 Gasfornuis met
elektrische oven mkl grill
ensierdeksel Adv "1450

LUXE 1400 TOEREN
18programmas regelbarether
mostaat en centrifugegang

385.-

385.

448.-

INDESIT FORNUIS
Thermostatischeoven dub
bele ovenruit Adv "849

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gas elektrofornuismetregel
bare onder- en bovenwarmte
en mfraroodgrill Adv "1025

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische ont
doonng Adviespnjs'749

SONYLONGPLAY
E250 Showview+PDC '780

SONY TELETEKST
f<J H Black l nnitron Adv "990

ELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven verlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG keur '949

478,

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs "849

595.595.-

LOZE

GAS-

ETNA FORNUIS
1401 Gasfomu(sStuntpnjsi"898

AKAI HiFi STUNT!
G720 Stereo mid mount "888

465.-

599.

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi magne
tronmethete lucht gnllencnsp
dus ontdooien koken bakken
braden en gratmeren Adv'999

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
ruime vulopening milieu
vriendelijk deurbeveiliging
Adviespnjs'1079 -

499.-

845.-

\ PANASONIC KTV TXT
1
PHILIPS VHS-VIDEO
VHS-VIDE
TX21 55cmFSQ Adv "849
VR151 Afstandbed
standbed "645
"64

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON
NN750 Digitale bediening
van magnetron hete lucht
oven en grillelement auto
matische programma s "949

INDESIT 1200TOEREN
Instelbare centrifugegang
regelbare thermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

PANASONIC STEREO
HD600 Topperi 4 koppen
Showview+PDC Adv "1299

975.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24litermhoud makkelijk te rei
nigen Velekookfunkties '699

649.-

SONY STEREO: E70
Trilogie 4 koppen showview
+ PDC Adviespnjs'1340

JVC HIFI STEREO: J600
Hi Spec Drive Adv "1189
y ARISTONA STEREO KTV
ff\ TA5212 63cm Black Line S
(JJ beeldbuis teletekst "1795

599.-

249.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 Watt magnetron 60
minuten timer automatische
programma s Adv '599

549.-

VE

PHILIPS STEREO KTV
Vj PT520A Black Line teletekst
tS monitorlook Adv "1395

549.-

BAUKNECHTDROGER
HTDROGER
Kreukbeschermmg
iBrmmg instel
baar tot 150 minuten "949"949 -

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud eenvoudi
ge bediening Adv '599

WHIRLPOOLKOELA/RIES
ARG647 156 liter koelen
en60litervriezen Adv'949

\ SONY 72CM TRINITRON
e
KVC2921 Stereo txt 2550

PHILIPS TELETEKST
'-<\ PT155A Adviespnjs'725

KONDENSDROGER
.DROGER
1
Geenafvoernodig
dig'RVStrommel
RVStrommel

1199.-

SiAMSÜNj5STV/V|DEO WASAUTOMAAT
?typ,; . KJeureri-tv en yideo- FL922C Luxe wasvolauto; recorder in 1 .Afstandbed. maat roestvrijstalen trommel
regelbare thermostaat en
centrifugesnelheid overloopbeveingmg zeer zuinig en stil
37CWIKT\ry VIDEO; '
OnScreenDisplay.Adv.'999.- Adviesprns'1179

795.

469.-

849.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
**** sterren invriescapaciteit
Adviesprijs'1099 -

179

SHARP MAGNETRON
R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

349.-

WHIRLPOOL DROGER
AWG212 Eenvoudige be
diening 5 kilo inhoud anti
<reukprogramma Adv '749

MIELE WASDROGER
ASDROGER
Elektronischh en reverse
rend RVStrommel
ommel '1799

SONY 100HZ SUPER' ' ShowVJeuwen PDC. Met Off.
V| KVE2561 SuperplatteTrmit
Philips Gar., 2 Uiners, tef
( , ion pip stereo teletekst
letekst. Adviesprijs. '15451Artviosprijs'2970

SONY KTV STEREO TXT
j V 2 1 0 1 55cm trimtron
Adviesprijs 1440

229.-

ZANUSSI WASDROGER
-inks en rechtsdraaiende
:rommel Adviespri]S'649

BOSCH WASDROGER
ASDROGER
Elektronische
hè besturing
'iesprijs'1099
zeerstil Adviesprijs'1099

TV/VIDEOCOMBI S

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
t , 2WVS1 Teletekst Adv 2990

^ SONY 63CM STEREO
-i 2501 Hi BI Trinitron te^j i P t e k s t met geheugen
f", Adviesprijs 1770

TOPMEBKWASDROGER
Tijdklok pluizenfilter '495 -

CZH
SAMSUNG
"
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar
men en ontdooien uitneem
baardraaiplateau Adv "279

ISTMSS

LUXE VAATWASSER
Nedertandstopmerk Sprogrammas 12 couverts Adv "899

549,

BOSCH VAATWASSER
SPS1012 RVSmteneur 4 l
sproemiveaus Adv "1179

749,

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s va
riabele indeling Adv'1099

899.-

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met aparte
ceritnfuge-eenheid '1699-

|j:J/I?

KTV 37CM TELETEKST

l •!*£*&

AEG B O V E N L A D E R
1000toeren centrifuge zuinig
stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv "1649

*5OO

sJWy
O^LO "
PORTABLEKTV37CM

949. *

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSEieprogrammas 12 couverts Wdleror1
harderenwalerstop Adv '2099

1249.-

• '.•"•l
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ZANDVOORT - De eigenaren van Trompstraat 3 tot
en met 7 mogen niets boven
op hun flat zetten. Zij wilden de flat met twee lagen
verhogen. Het college van
Burgemeester en Wethouders heeft dat verzoek afgewezen.

Rensen vertrekt naar
brandweer Beverwijk
ZANDVOORT - Beroepskracht Martin Rensen verlaat per l februari de Zandvoortse brandweer. Hij
wordt in Beverwijk 'hoofd
preventie en plaatsvervangend commandant'.
Rensen heeft in Zandvoort
het brandpreventieproject bij
de hotels en pensions opgezet.
Hij heeft ervoor gezorgd dat inmiddels dertig hotels en pensions voldoen aan de eisen voor
de brandveiligheid. Zij hebben
een vergunning gekregen. Nog
45 hotels en pensions hebben
een vergunning nodig. Volgens
brandweercommandant Schröder gaat dat proces gewoon
door. Schróder is druk op zoek
naar een opvolger voor Rensen.

Weer duizend piek
voor oorlogsboek
ZANDVOORT - Arend Bos
heeft weer een toezegging voor
zijn boek over de oorlogstijd in
Zandvoort gekregen. Het Casino stuurde hem een brief en
belooft hem duizend gulden.
Daarmee komt het totaal van
de giften op 3250 gulden. Dat is
overigens bij lange na nog niet
genoeg, want Bos heeft 13.900
gulden nodig. De drukker heeft
inmiddels laten weten dat hij
het boek in productie neemt zodra de helft van dat bedrag binnen is.

Mishandeling van
33-jarige kroegbaas
ZANDOORT - In de nacht
van zondag op maandag is een
33-jarige eigenaar van een
kroeg door een onbekende man
mishandeld. Het slachtoffer is
geschopt en geslagen, waardoor hij een wond in het gezicht
heeft opgelopen. Naar de reden
van de mishandeling tast de pohtie nog in het duister. Toen de
politie bij de kroeg arriveerde,
was de verdachte met een andere man al in een auto gestapt en
weggereden. De politie stelt een
nader onderzoek in naar de
oorzaak van het voorval.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.TI.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

B Waterstanden
Datum
15 jan
16 jan
17 jan
18 jan
19 jan
20 jan
21_ jan
22 jan
23 jan

HW
08.06
09.06
10.06
11.16

LVV
03.25
04.15
05.35
06.44
08.06
09.16
02.06 10.05
15.09 23.30
15.50 23.54

HW
20.29
21.36
22.45
23.55
12.19
13.25
14.18
03.35
16.18

LW
1600
17.05
18.16
19.05
20.24
21.35
22.34
11.35
12.16

Maanstand:
VM do 23 jan 16.01 uur.
Hoogwater vr 24 jan 16.18 uur
NAP + 113 cm.
Laagwater: vr 17 jan 18.16 uur
NAP - 81 cm.

• ZANDVOORT - Golfvereniging Sonderland zet de juridische strijd tegen de
Zandvoortsche
Hockey
Club (ZHC) voort. Sonderland gaat in hoger beroep
tegen de uitspraak van de
Haarlemse kantonrechter
over de huurovereenkomst
van de velden en de kantine.
Uiteindelijk wil de golf club
namelijk een schadevergoeding lospeuteren bij HZC.
De golfers willen weten of zij
nu wel of niet in februari 1996
een geldige huurovereenkomst
met de Zandvoortsche Hockey
Club hadden. Bovendien willen
ze boven water krijgen dat de
huurovereenkomst nog steeds
niet opgezegd is.
Volgens de golfclub heeft de
kantonrechter daar geen duidehjke uitspraak over gedaan. De
rechter constateerde dat er de
huurovereenkomst tussen de
gemeente en de hockeyvereniging opgezegd is per l september 1996. Over de vraag of de
golf nog wel als onderhuurder
m februari een overeenkomst
had en nu nog steeds heeft,
Wethouder Versteege, twee toekomstige bewoners en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar jagen met eigen deed de kantonrechter geen uitspierkracht een heipaal het zand in voor Nieuw Duynen
Bram de Hollander Fotografie spraak. De rechter vond dat de
kous af was en zo denken de
hockeyers er ook over. In een
persbericht schreef H. van Gameren namens het bestuur van
de hockeyclub „er is volgens de

Oplage: 5.425

Editie 17

Golfers willen
nieuw vonnis

Geen extra
bouwlagen op
Trompstraat

Volgens voorlichter Egon
Snelders omdat het „de aanpak
van het hele gebied belemmert.
In de structuurschets staat dat
we misschien op termijn iets
met de hele Noordboulevard
gaan doen. Een flat veranderen
betekent dat de structuur doorbroken wordt en de plannen op
termijn doorkruist worden."
Exacte plannen zijn er volgens
hem nog niet voor het gebied.
Andere verzoeken voor verhoging van flats zijn volgens
Snelders ook afgewezen. „Daarnaast is er nog een klein ander
probleempje: de twee extra
bouwlagen zijn in strijd met het
bestemmingsplan. Maar dat
kun je veranderen, dat is waar,"
geeft hij direct toe. Het andere
argument heeft dan ook volgens hem bij het college de
doorslag gegeven.

Weekmedia

rechter geen sprake en er is
nooit sprake geweest van een
huurovereenkomst tussen Sonderland en de hockeyclub."
De golfers zien het anders. Zij
willen meer duidelijkheid. ,,Als
het gerechtshof straks zegt dat
wij in februari 1996 wel een
huurovereenkomst
hadden,
kunnen we een schadevergoedmg indienen omdat de hockeyers ons gehinderd hebben.
We huurden wel de kantine,
maar konden er niet m doordat
de sloten verwisseld waren,"
legt C. van Brero namens Sonderland uit.
Daarnaast is er verwarring
over de oprichtingsdatum. Volgens de hockeyers is Sonderland m juni 1995 opgericht, volgens de golfclub al in 1988.
Toen richtten volgens Van Brero een paar hockeyers de golfafdeling van de ZHC op. „Het was
een zelfstandige vereniging,
want ze hadden een eigen ledenvergadering en eigen financiën waarover ZHC mets te zeggen had. Na juni '95 is de golfcluta voortgezet onder de naam
Sonderland. Bovendien stelden
we statuten en een huishoudelijk regelement vast. Vergelijk
het met een baby die bij de geboorte de naam van de moeder
meekrijgt, als die later vaders
naam krijgt wordt het kind met
opnieuw geboren," aldus Van
Brero.
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Tekort van acht
ton zorgt voor
verdeelde raad
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Vroeger wist
kruidenier wat
hij verkocht
Pagina 5

Ritzen: 'Kies
zorgvuldig, dan
kom je er wel'

Eerste paal voor Nieuw Duynen
roept gemengde gevoelens op Zandvoort stemt

ZANDVOORT - „Nee,
rancune tegenover de nieuwe bewoners hebben we
niet," zegt Emmy Stobbelaar, één van de omwonenden die jaren lang gevochten heeft tegen het nieuwe
appartementencomplex op
de plek van Paviljoen Zuid.
„Maar het is wel jammer dat
het zo gelopen is en het is
zeker raar dat we niet uitgenodigd zijn bij het «laan van
de eerste paal."
Woensdagmiddag
joegen
wethouder Versteege, twee toekomstige bewoners en een vertegenwoordiger van de projectontwikkelaar met eigen spierkracht een heipaal het zand in
voor Nieuw Duynen. Aan het
einde van de Boulevard Paulus
Loot verrijzen 28 appartementen met een prachtig uitzicht
op zee, de duinen of het dorp. In
eerste instantie zou het complex bestaan uit vijftien appartementen, maar die bleken niet
aan te slaan vanwege de prijs.
Niet iedereen is blij met het
complex. De buurtbewoners
zijn bang dat zij juist hun uitzicht op de zee en de duinen
kwijtraken. Bovendien vrezen
ze dat ze minder zonlicht in
hun huis krijgen. Stobbelaar:
„We hebben nooit gezegd: niet
bouwen. Alleen hadden we
graag gewild dat het gebouw
wat meer naar achteren kwam
en wat meer getrapt zou zijn."
Bij de rechtbank en een keer
bij de Raad van State hebben de
omwonenden hun zaak aange-

kaart. Met wisselend succes.
Uiteindelijk vond de Raad van
State het plan stedebouwkundig aanvaardbaar. „Dus toen
had het geen zin meer om verder te vechten," meent Stobbelaar. De Stichting Duinbehoud

ner, die meehielpen bij het
slaan van de eerste paal, hebben wel begrip voor de buurtbewoners. „Ik zou ook bezwaren
tegen het plan hebben gehad in
hun geval. Maar ik wil wel
graag wonen in Nieuw Duynen.

Appartementen variëren van
vier tot negeneneenhalve ton
diende overigens na die uitspraak van de Raad van State
nog wel een bezwaar in tegen
Nieuw Duynen bij de gemeente,
maar zag ervan af om bij de
provincie verder te protesteren.
John Ouwejan en Catrin Wer-

Wij hebben gekozen voor een
vijfkamerappartement aan de
Zuidkant," vertelt Ouwejan.
„Al vanaf het moment dat we
vijf jaar geleden in Zandvoort
kwamen wonen, vond ik dit een
fantastische plek. Uniek ge-

Collecte levert 22.000 gulden op
voor terminaal zieke kinderen
ZANDVOORT - De collecte op 20 december door leerlingen van
het Umond College in Santpoort-Noord heeft ruim 22.000 gulden
opgeleverd. Achthonderd scholieren zijn op pad geweest in onder
meer Zandvoort, Bloemendaal, Velsen en Haarlem om geld m te
zamelen voor het Rode Kruis.
De opbrengst komt ten goede aan een huis, Mappa Mondo, in
Wezep voor terminaal zieke kinderen. Het is een gespecialiseerd
medisch gezinsvervangend tehuis waar jaarlijks vijftig kinderen
tussen de nul en dertien jaar verzorgd worden die veelal in een
ziekenhuis wonen omdat ze geen ouders of verzorgers meer
hebben.

woon. Ik heb eerst geprobeerd
om de grond te kopen, maar dat
bleek onbetaalbaar. Ook het vorige plan, met vijftien appartementen was fors aan de prijs."
Het jonge stel was dan ook de
eerste koper van Nieuw Duynen.
Van de 28 woningen zijn er
inmiddels 25 verkocht volgens
Silvana Gioia van FOB, samen
met Kuiper Vastgoed de projectontwikkelaar. De appartementen varieren in prijs van
395.000 tot 945.000 gulden. Een
plaats in de parkeerkelder kost
35.000 gulden.
Toen het plan nog Suyderduinen heette, kostte de goedkoopste woning maar liefst negen
ton. De prijs van de vijftien appartementen schrok zoveel kopers af, dat er een nieuw plan
op tafel kwam met meer kleinere woningen. De oppervlakte
van de appartementen varieert
nu volgens de verkooplijst van
makelaar Van Schaik van 95 tot
155 vierkante meter.
Voorlopig duurt het nog wel
even voordat de eerste bewoners de sleutel krijgen. De oplevering is over ongeveer veertien
maanden volgens projectleider
Van Vliet van IBB Kondor/VOP Sandevoerde. Door de
vorst is er enige vertraging. De
grond is te hard om de 140 tot
150 palen in de grond te krijgen.
„Het klinkt misschien raar dat
we heien omdat dit zandgrond
is, maar de palen zijn nodig om
te voorkomen dat het gebouw
wegspoelt bij een forse storm,"
aldus Van Vliet.

elektronisch bij
verkiezingen
ZANDVOORT - Bij de
eerstvolgende verkiezingen,
die zonder kabinetscrisis in
1998 mogen worden verwacht, zal in Zandvoort
elektronisch worden gestemd. Met het voorstel om
daartoe de benodigde apparatuur aan te schaffen is de
commissie van Bestuurlijke
Zaken vorige woensdag akkoord gegaan. In totaal is
met de aankoop en de invoering 75.000 gulden gemoeid.
Doordat het aantal stembureau's als gevolg van een meer
efficiënte werkwijze kan worden verminderd van twaalf
naar negen stuks ligt het in de
verwachting dat de maatregel
op den duur geld bespaart.
Maar behalve een kostenvermindering levert het elektronisch verwerken van de uitgebrachte stemmen meer voordelen op. Uit onderzoek is gebleken dat de kans op fouten in de
telling vrijwel nihil is, en dat
het tijdstip van de presentatie
van de uitslag vroeger ligt dan
wanneer de stembiljetten door
mensenhanden worden verwerkt. De apparatuur kan behalve voor verkiezingen uiter-

Kamerlid Van Zijl
praat over oudedag

(ADVERTENTIE)

CENSE&
NVM

„De meeuwen scharrelden
hun kostje nog wel bij elkaar,
maar over het algemeen was
het erg zwaar voor de watervogels," aldus de Zandvoortse
Roei Drayer. Hij is medewerker van het Vogelhospitaal
aan de Kweekduinstraat in
Haarlem. De ontberingen van
de afgelopen weken is de vogels aan te zien. Veel oudere en
zwakke dieren hebben de kou
niet overleefd. Andere watervogels vroren vast of vermagerden sterk.
De vrijwilligers van de Dierenbescherming en het Vogelhospitaal hadden dan ook de
handen vol om de vogels los te
maken van het ijs en iedere
dag bij te voederen. Zo'n 1500
broden werden gr per dag door
vijftien medewerkers van het
Vogelhospitaal uit Haarlem in
blokjes gesneden en gevoerd.

De groep watervogels in de vijver vs»n het binnenterrein van het circuit omringen iedere
Giften 7ijn welkom op Riro l«9'l
passant bedelend om brood. Het wak, dat door het gefladder van vleugels en pootjes werd ten mime \an de ^lichting % onclrampenloiuls.
Kweekcluinstr.s,U te H.uiropengehouden wordt gelukkig steeds groter
Foto M.utiu Huiger
lem.

\LlNGEN

MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 4

ben iedere dag bijgevoerd en
kregen veel stoun van particulieren," aldus het echtpaar
Blom, al jaren werkzaam bij
deze organisatie. „Daarmee
kon veel dierenleed voorkomen worden." Ook de Zandvoortse bakkers Paap en Keur
zijn regelmatig door inwoners
aan de waterkant gesignaleerd.
Vooral de reigers en de scholeksters kregen het de afgelopen drie koude weken zwaar te
verduren. De reigers leven van
vis. Ze kregen het dit keer niet
vanuit het water, maar via de
groothandel van IJmuiden. De
scholeksters, die een lange
snavel bezitten, waarmee ze
langs de vloedlijn in het zand
prikken waren minder gelukkig. De vogel, die zich 's winters langs de kust bevindt, kon
vanwege de bevroren bodem
geen voedsel vinden. Velen
stierven.
Bosvogels daarentegen hadden het minder zwaar. De bodem was met bedekt met
sneeuw, dat was een geluk.
Waar de mussen tijdens de
koude periode bleven is vele
Zandvoorters een raadsel.
Maar plotseling zijn ze er
weer.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacbe: tel. 571.8648

aard ook voor referenda worden ingezet.
Dat het aantal stembureaus
met een drietal wordt teruggeZANDVOORT - Zal de genebracht zal volgens het college
van B & W het voldoen aan de ratie die na de oorlog geboren is
democratische plicht niet of begin volgende eeuw nog wel op
nauwelijks bemoeilijken. De een pensioen kunnen rekenen?
toename van de afstand die de Wat zijn de gevolgen van de vergemiddelde kiezer moet afleg- grijzing voor onze samenlegen om het aangewezen stem- vmg? Dat zijn thema's waar
hokje te kunnen betreden valt Tweede-Kamerlid Jan van Zijl
op 27 januari over komt praten.
namelijk te verwaarlozen.
De PvdA-er tekende voor de
Wel is er uitdrukkelijk voor nota 'Een onbezorgde oudedag.
gekozen om, vanwege de cen- Haalbaar en betaalbaar'. Hierin
trale ligging, het stembureau in stelt Van Zijl voor een welBentveld te handhaven. Ook vaartsvaste AOW voor de toehet bureau in Nieuw Unicum komst te garanderen. Op 27 jablijft in gebruik in verband met nuari kunnen Zandvoorters
'het specifieke karakter' daar- met hem hierover m discussie
is in het Gemeenschapshuls.
van.
Aanvang acht uur.

Vooral watervogels hebben onder kou te lijden
ZANDVOORT - Lang- In Zandvoort was weer een particuliere acties onderno- Zandvoort; bij Gran Dorado en
zaam maar zeker komt er aparte ploeg van de Dierenbe- men. Er waren cwee concen- in de vijver van het binnentereen einde aan de hevige scherming bezig en werden traties van watervogels in rein van het circuit. ,,We hebkoudegolf, die weken lang
ons land teisterde. De watervogels in de vijver op het
binnenterrein van het circuit winnen weer terrein.
De grote groep ganzen,
meerkoeten, reigers en eenden die zich hier concentreerde, hebben hun 'mannetje' gestaan.

Onderwijs

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres
Postcode/PlaatsTeleloon:

|

Giro/Banknr.:

i

i
i

| Daarna word ik abonnee en betaal per
l
kwartaal ƒ 19,15 half jaar/34.60

jaar ƒ 60,40

l

* Voor poslabonnees gelden andei e tarieven

l
|
l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven- 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
Amsterdam U hoeft geen postzegel te plakken 8 ''71037 Ï''Ö17003''

l
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FAMILIEBERICHTEN

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Sterk en strijdbaar tot het einde

G. K. G. (George)
van Pagée-Vierdag
echtgenote van J. A. B. van Pagée t
14 maart 1909

13 januari 1997

Hans en Marleen van Pagéevan Lokhorst

HERENWEG 180,
2101 M V HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Kroon Mode
Haltestraat 55

GEMEENTE START MET
AVONDOPENSTELLING
Bij de instelling van de Centrale Balie
zijn de openingstijden van de gemeente verruimd. Het enige dat nog
ontbrak was de mogelijkheid om ook 's avonds
zaken bij de gemeente te regelen.
Door velen werd dit als een gemis ervaren.
Onlangs heeft de gemeenteraad besloten om te
starten met een avondopenstelling.

SCHIESSER
AKTIE
2 SLIPS 22,2 SINGLETS 24,-

Vanaf 1 januari 1997 is de Centrale Balie van
de gemeente geopend op donderdagavond.
Op donderdag is de Centrale Balie voortaan
geopend van 08.30 tot 20.00 uur.
Tijdens de avondopenstelling kan men terecht
voor zaken die zelfstandig door de Centrale Balie
kunnen worden afgehandeld, zoals de afgifte
van paspoorten en rijbewijzen.

BLUE EN WIT

Dart, Lotte, Anne
Rotterdam, Huize „Liduina"
Burg. de Villeneuvesingel l

PROVINCIE

Correspondentieadres:
Maarten Dijkshoornlaan 2b
8055 AT Rotterdam

jt

Geen bezoek
De crematie-plechtigheid zal plaatshebben
zaterdag 18 januari om 10.15 uur in het
crematorium „Westerveld", Duin en Kruidberger
weg 2 te Driehuis-Velsen.
Gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer
van het crematorium, na de plechtigheid

ENIGE EN ALGEMENE KENNISGEVING
Op 9 januari 1997 is te Haarlem overleden

Elisabeth Ouwerkerk
in de leeftijd van 83 jaar.
Notaris Mr. A. N. J. Gielen (ex.-test.)
Kostverlorenstraat 121
2042 PE Zandvoort
De begrafenis heeft plaatsgevonden op woensdag
15 januari 1997 op de Algemene Begraafplaats
aan de Tollensstraat te Zandvoort.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

KENNISGEVING

Noord-Eïolland

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.

HOORZITTING CIRCUIT ZANDVOORT
WET GELUIDHINDER
De Minister van Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer maakt bekend, dat er 2 bezwaarschriften tegen de
beschikking ex artikel 72, tweede lid, van de Wet geluidhinder
(zijnde de vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van
de geluidsbelasting vanwege het industrieterrein "Circuit
Zandvoort" te Zandvoort, van de gevels van de woningen en
andere geluidsgevoelige objecten die liggen binnen de geluidszone
rond het genoemde industrieterrein) zijn ingediend.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 7 januari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 2 door B&W genomen besluiten
is op dinsdag 14 januari vastgesteld. Tevens zijn
de besluiten van week 52 uit 1996 en week 1 uit
1997 bekrachtigd.
De besluitenlijsten zijn tijdens openingstijden in
te zien bij de Centrale Balie.

De beschikking ligt met de daarbij behorende stukken vanaf
17 januari 1997 ter inzage:
- bij de secretarie van de gemeente Zandvoort te Zandvoort;
- bij het huis der provincie Noord-Holland te Haarlem;
- bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek).

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
16 januari 1997 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Op 30 januari 1997 om 14.00 uur ten kantore van het provinciehuis van de provincie Noord-Holland zaal nr. 5055, zal een hoorzitting worden gehouden, tijdens welke een ieder die bezwaar
heeft ingediend tegen deze beschikking, in de gelegenheid zal worden gesteld zijn bezwaar nader toe te lichten. Tot tien dagen voor
de hoorzitting kunt u nadere stukken en documenten bij mij indienen, te adresseren aan:

Sinds zondag
weet WIM
waar ABRAHAM
de mosterd haalt

PLANOLOGISCHE
,
VRIJSTELLINGSPROCEDURES
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordeningen 50, lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:

De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
p/a Projectbureau Sanering Industrielawaai
Postbus 153
3400 AD IJsselstein
fax: 030 6889737

- uitbreiding
gemeester
- uitbreiding
gemeester

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
mevrouw M. van der Toorn van het Projectbureau Sanering
Industrielawaai, telefoon: 030 688 96 35.

1937

1997

Wil van Soolingen

van de woning op het perceel BurEngelbertstraat 4;
van de woning op het perceel BurEngelbertstraat 12.

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel2.5.29 van de Bouwverordening juncto
50, lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:

Den Haag, 8 januari 1997.
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.l.: hoofd Projectbureau Sanering Industrielawaai,
ing. T. Toxopeus.

GEMEENTE

- uitbreiding van de woning op het perceel
Nieuwstraat 13.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 17 januari 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

NIEUWE BOUWVERORDENING
VASTGESTELD
In zijn vergad'ïiny van 19 december 1996 heeft
de gemeent' 'udd de Bouwverordening van de
gemeente Zandvoort vastgesteld.
De verordening tieedt inwerking op 24 januari
1997.
Op deze datum vervalt de bouwverordening, bij
raadsbesluit van 30 maart 1993 vastgesteld en
alle daarin aangebrachte wijzigingen.
De nieuwe bouwverordening ligt ter inzage bij
de Centrale Balie.

AANPASSING BELEID
VERSTREKKING VENT- EN
STANDPLAATSVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders hebben bij besluit
van 26 november 1996 aanpassingen aangebracht in het beleid ten aanzien van de yerstrekking van vent- en standplaatsvergunningen.
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verprdening kan een vent-of standplaatsvergunning
worden geweigerd indien de openbare orde in
het gedrang komt.
Uit jurisprudentie blijkt dat hieronder ook de
betrouwbaarheid van de venter/vergunningaanvrager begrepen kan worden.
Het college heeft op basis van de jurisprudentie
nadere voorwaarden aan de verstrekking van
vergunningen gesteld.
De verzqek(st)er van een vent- of standplaatsvergunning mag niet:
a. in enig opzicht van slecht levensgedrag zijn
b. binnen de afgelopen vijfjaar meer dan twee
keer onherroepelijk zijn veroordeeld terzake
van de misdrijven genoemd in artikel Titel V
(openbare orde), XIV (zeden), XX(mishandeling), XXII t/m XXV (resp. diefstal, afpersing,
verduistering, bedrog) en XXX (heling) van
het Wetboek van Strafrecht.
Het collegebesluit ligt ter inzage bij de Centrale
Balie.

AANWIJZING AMBTENAREN
BOUWTOEZICHT
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend dat zij hebben aangewezen als
ambtenaar belast met bouwtoezicht als bedoeld in artikel 100 van de Woningwet:
-

R.B. van Dorp, geb. 24 augustus 1960
G.M.L. Huijpen, geb. 1 juli 1944
J.l.F.M. Schoenmakers, geb. 11 januari 1948
A. Vader, geb. 23 oktober 1969

Genoemde ambtenaren zijn allen werkzaam bij
de gemeente Zandvoort

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Patrijzenstraat 5

- 1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
96141B Boulevard
Barnaart 58
96142S Boulevard
Barnaart 58
96143B Pakveldstraat,
Swaluëstraat,
Prinsenhofstraat

bouwen zelftankstation
slopen zelftankstation
prichten 23 appartementen en 1 bedrijfsruimte en een
parkeerkelder
96144B Burg. van Alphen-oprichten pitsgestraat, Circuitpark bouw en tribune
97001B Schuitenwijziging vergungat 1-109
ning96056B
97003B Zandvoortseuitbreiden woning,
laan 301
plaatsen garage
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
95058B Lijsterstraat 7.

uitbreiden praktijkruimte (09-01-1997)

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem,
sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.
Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar Register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

60 jaar!
Hartelijk gefeliciteerd!
De Familie

Portugees Restaurant Alfama
elke vrijdagavond
FADO-AVOND

OtulKè?
60 kocu-sjes ofj da tornt,
Cor, voel JB je oi een. beetje bejaard?

Live
muziek
Reservering
gewenst

Uw gasbedrijf adviseert!

Waterlooplein 369
Tel. 020-6229610
tegenover Stopera

J. G. Anderson
huisarts

uitgerekend voor U!
Voorde week van 6-01

Weekmediamicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131, 1091 -Gt Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

afwezig van 20 jan. tot 5 febr.
Waarneming
van 08.00 - 17.00 uur
de huisartsen

C. Jagtenberg
tel. 5713355

F. Weenink
tel. 5712499
's avonds en weekend
tel. 5730500

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/4
ZANDVOORT
Ruim parterre appartement met 2 balkons en vrij uitzicht over de duinen, gelegen op een steenworp afstand van het strand.
Indeling: entree, gang, woonkamer, keuken met balkon, twee slaapkamers waarvan één met balkon, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad en wastafel.
Berging in het souterrain. Gebouw voorzien van eigen
parkeerterrein.
VRAAGPRIJS
ƒ 235.000,- k.k.

ADVERTENTIES
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF 8e
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
"AN DE VAKMAN.

023 - 571 5531

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

44
54
65
76
87
98
109
120
131
142
152
163
180
196
212
229
245
272
299
327
354

Totaal vanaf
1 november **

Kosten
deze week

313
392
469
549
630
706
786
864
943
1022
' 1099
1177
1296
1412
1530
1648
1767
1964
2159
2355
2550

ƒ 24,64
ƒ 30,24
ƒ 36,40
ƒ 42,56
ƒ 48,72
ƒ 54,88
ƒ 61,04
ƒ 67,20
ƒ 73,36
ƒ 79,52
ƒ 85,12
ƒ 91,28
ƒ100,80
ƒ109,76
ƒ 1 1 8,72
ƒ 1 28,24
ƒ 1 37,20
ƒ 152,32
ƒ 1 67,44
ƒ183,12
ƒ 1 98,24

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

^?JK

HALTESTRAAT 71
ZANDVOORT
Woonhuis met souterrain, zomerhuis en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, gelegen nabij centrum,
strand, station en winkels. Indeling:
Souterrain: drie kamers, keuken, douche/toilet,
Parterre: vestibule, toilet, douche, trapkast, kamer en
suite (schuifdeuren met glas-in-lood) met serre, keuken.
1e etage: drie slaapkamers, toilet, badkamer met
douche.
Zomerhuis: zit/slaapkamer, keuken, douche/toilet,
vliering.
Zeer geschikt voor dubbele bewoning, praktijkwoning
of verhuur.
VRAAGPRIJS
ƒ 565.000, - k.k.

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

'*T^ x
^-^

Passage 36-40

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Normaal
jaarverbruik

t/m 12-01

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

~*•

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

STOOKAKTIE '96/'97

van korte gefeliciteerd,
CUi, Lilian, "Roy, -Wayty,
T£ia, Rofc ert MartKy

DOKTERSBERICHTEN

*OA
°

^w

• Glazenwassen]
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

2042 KV Zandvoort
postbus 413
Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

N
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A

M

S
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T

E

R

Een kompleet Verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een riatura-üitvaartyerzekering
bij Uitvaartcentrum Haafleni.
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

C

voor meer informatie

Bil GRATIS 0800-022 45 35
^

of vul de bon in.

'ƒ*#

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan CSD,
Fanuaan
36,2011
^uii KW
KW naariem.
Haarlem.

THE DO011S
l

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

- Dag en nacht .bereikbaar voor
.hetverzorgen van een begrafenis
of crematie. .
, Direkt hulp bij een sterfgeval. \
^ n

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
D

A

M

naam:

TOT KAST...

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt

man/vrouw

straat:

samenstellen, Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.

postcode/woonplaats:

Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag

«3

NVM
MAKELAAR

telefoon:

t/m vrijdag van 9.00 tol 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tol 13.00 uur.

leeftijd(en):

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraal 5 • Tel. 020-6101046

<TH1! I)0011S>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal Ie Naarden-Vesting, Tel :035-6942982 Bel voor openingstijden!

M

Bon in envelop /onder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

l
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Veel nieuwe
cursussen
voor jeugd
ZANDVOORT - De Stichting
Aktiviteitencentrum
Zandvoort ('t Stekkie) start binnenIcort met diverse cursussen
voor kinderen en tieners. Wie
meer wil weten over de cursussen, kan terecht bij maandag
tot en met donderdag tussen
tien en vier uur terecht bij Mare
Hillebrink, Celsiusstraat 190,
telefoonnummer 5717113.
't Stekkie heeft onder andere
een cursus zelfverdediging
voor meisjes van tien tot en met
14 jaar op dinsdag van vier tot
vijf uur. De start is op 11 maart.
Acht lessen kosten 47,50 gulden.
Op 10 februari begint dance
aerobics voor kinderen van
acht tot twaalf jaar. De twaalf
lessen vinden op maandag van
vijf tot zes uur plaats en kosten
60 gulden.
Fimokleien is zo populair dat
er een nieuwe reeks van vijf lessen voor gevorderden begint op
vrijdag 7 februari (kwart voor
vier tot kwart voor zes). Het
fimokleien is bedoeld voor tientot en met veertienjarigen. Kosten: 70 gulden inclusief materiaal.
Toneelspelers van acht tot en
met twaalf jaar kunnen zich
vanaf vrijdag 24 januari van
vier tbt vijf uur uitleven. Vijftien lessen kosten 90 gulden.

Nieuwjaarswensen
tijdens Politiek Café
ZANDVOORT - Het eerste
Politiek Café van het nieuwe
jaar vindt plaats op woensdag
22 januari. Dorpsomroeper
Klas Koper opent de bijeenkomst en burgemeester Van
der Heijden zal een nieuwjaarswens uitspreken. Voor dat laatste zijn ook tien Zandvoortse
vrouwen gevraagd. In de pauze
presenteert Douwe Wijnalda
zijn hit voor Zandvoort; erna
praten de raadsleden Van Gelder, Van Vilsteren en Van der
Meij en mevrouw Voolstra als
onafhankelijk persoon over actuele, politieke zaken. Dat alles
op 22 januari in Yanks, vanaf
acht uur.

Kinderinstuif
ZANDVOORT - Voor kinderen van vier tot en met elf jaar
is er elke woensdag van twee tot
vier een kinderinstuif in Aktiviteitencentrum Zandvoort ('t
Stekkie, Celsiusstraat 190). Op
22 januari maken de kinderen
winterversierselen. Op 29 januari laat Johan van Rasteren
zien wat kinderen met gips
kunnen doen. De instuifmiddagen kosten twee gulden, tenzij
er een speciale activiteit is. Informatie: tel. 5717113 (maandag
tot en met donderdag van tien
tot vier uur).

Voor ouderen
ZANDVOORT - De ANBO organiseert voor ouderen (leden
en niet-leden) een instuifmiddag op dinsdag 21 januari. Tijdens die instuifmiddag treedt
het Midway Kwartet op en is er
gelegenheid om een dansje te
maken of met elkaar te praten.
De bijeenkomst vindt plaats in
het Gemeenschapshuis. Aanvang twee uur.

Kunst en tarot
ZANDVOOET - Alles over
kunst en tarot vertelt Paul van
Wierst op donderdag 16 januari
in de oude Mariaschool. De dialezing begint om acht uur. De
Mariaschool is te vinden aan de
Koninginnenweg 1.
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Isolatielaag moet inschoppen raadhuisgevel verijdelen
ZANDVOORT - De ingetrapte onderkant van het
nieuwe raadhuis wordt zo
spoedig mogelijk bekleed
met een vandalisme-bestendige isolatielaag. Om het
aanzien van het visitekaartje van de gemeente te herstellen ging de raadscommissie van Bestuurlijke Zaken vorige woensdag akkpord met het voorstel om
hier 42.300 gulden voor uit
te trekken. Wanneer de
weersomstandigheden het
toelaten zal met het karwei
worden begonnen.

zwaar beschadigd is komt natuurlijk in de eerste plaats
doordat menige dorpsbewoner
er kennelijk plezier in heeft om
er flink tegenaan te schoppen.
Wat dit gedrag evenwel in de
hand heeft gewerkt is dat de
gevel destijds niet conform het
bestek is uitgevoerd door de
aannemer. Als deze het afgesproken materiaal zou hebben
gebruikt zou de gevel er hoogstwaarschijnlijk nog ongeschonden hebben bijgestaan. Over de
schuldvraag werd dan ook langdurig gesteggeld tussen de gemeente, de aannemer en de architect.
Dat de gevel van het pasgeUiteindelijk heeft dit geleid
bouwde raadhuis nu reeds tot een compromis waarbij de

Plan met puzzelstukken
lijkt definitief van de baan
herstelkosten worden gedeeld
door de betrokken partijen. De
aannemer is bereid om ruim
11.000 gulden voor zijn rekening te nemen, terwijl de architect van zijn kant vijfduizend
gulden bijdraagt. Voor de gemeente blijft hierdoor ruim
42.000 gulden over om te betalen. Hoewel de commissieleden
het betreurden dat voor dit doel
de gemeentekas moet worden

gekomen om die muur in te
trappen."
Het is de bedoeling dat de gevel tot een hoogte van 2.70 meter wordt voorzien van een tegelplint. Deze zal bestaan uit
een harde isolatie met een egalisatielaag alsmede tegels. Naar
verwachting zal geen mens het
voor elkaar krijgen om daar
ook maar het geringste deukje
in te schoppen. Over het ludieke alternatief, waarmee kunstenaar Victor Bol onlangs aan
kwam zetten, werd tijdens de
vergadering overigens met geen
woord gerept. Bols plan om de
oranje muur te betegelen met
zwart-witte puzzelstukken lijkt
daarmee definitief van de baan.

Muziek voor bij stomme film

Bouwbegroting
raadhuis leidt tot
tweespalt in raad
ZANDVOORT - Over de
eindafrekening van de recente uitbreiding van het
raadhuis is tweespalt ontstaan in de gemeenteraad.
Hoewel de leden van de
commissie van Bestuurlijke
Zaken het over de hoogte
van het bedrag (7.083.929,00
gulden) wel eens bleken te
zijn ging dat bepaald niet op
voor de onderbouwing ervan.

aangesproken waren zij het er
woensdag niettemin roerend
over eens dat het groene licht
moet worden gegeven.
„Op zich is het uiteraard bijzonder sneu dat we nu nog eens
een groot bedrag op tafel moeten leggen om het raadhuis in
orde te krijgen," verwoordde
Theo van Vilsteren (VVD) aller
mening. „Want als de aannemer gewoon zijn werk goed zou

hebben gedaan... Enfin, het
heeft weinig zin om daar nu nog
eens op terug te komen. Waar
het thans om gaat is dat het
voorstel wordt uitgevoerd, zodat het gebouw weer in goede
staat wordt gebracht."
Burgemeester Van der Heijden wees er overigens op wat er
met de gevel is gebeurd onvoorspeltaaar was. „Het is wel heel
ongebruikelijk hoe het bij ons
allemaal gegaan is. De architect
heeft het bewuste materiaal namelijk op meerdere plekken in
Nederland laten verwerken,
zonder dat dit aanleiding was
tot vandalistisch gedrag. Nergens anders dan hier in Zandvoort is men dus op het idee

De Zwaluw biedt
plaats aan
23 woningen
ZANDVOOBT - Woningbouw de 'Zwaluw' gaat het;
nieuwe woningbouwcomplex heten op het voormalig
terrein van garagebedrijf
Versteege, gelegen tussen
de Pakveldstraat, Swaluestraat en Prinsenhofstraat.
Er komen vijftien driekamerwoningen, zeven vierkamerwoningen, een maisonnette en een winkelruimte
op de begane grond, althans
als de bouwaanvraag wordt
goedgekeurd. Onder het
complex komt een parkeergarage met dertig plaatsen.
Het betreft hier een L-vormige gestapelde bouw, bestaande
uit twee lagen en een terugliggende derde kap. Op de hoek
Swaluestraat/Prinsenhof straat
zal de bouw uit vier lagen bestaan, hoogte ongeveer twaalf
meter. Aan de kant van de Swaluestraat, ter hoogte van Rijwielhandel Versteege staat de
ingang van de parkeergarage
gepland.
Op donderdag 16 januari zal
de bouwaanvraag in de welstandscommissie worden besproken. Voor dit gebied is nog
het oude bestemmingsplan
Noordbuurt van kracht, hetgeen bedrijfsvoering toelaat.
Maar in de toekomst gaat het
bestemmingsplan
Centrum
hier gelden. Dan wordt er zuiver een woonbestemming aan
dit gebied gegeven. De gemeente wil in de toekomst bedrijven
uit het centrum weren. De infrastructuur rondom de nieuwbouw wordt ook veranderd.
Volgens de gemeente zal de
projectontwikkelaar hier een financiele bijdrage aan leveren.
Vooruitlopend op dit nieuwe
bestemmingsplan zal gestart
worden met een artikel 19-procedure.
De bouwaanvraag voor het
woningbouwcomplex is ingediend door projectontwikkelaar Borg B.V. uit Strijen, en
ontworpen door A.G. Architecten uit Haarlem. Het te bebouwen terrein beslaat 3370 vierkante meter. Op het terrein was
voorheen de garage van wéthouder Gerard Versteege
(CDA) gevestigd.

indruk wekt. Er is namelijk beslist geen sprake van dat er iets
is gebeurd dat het daglicht niet
kan verdragen. Integendeel, we
zijn zeer zorgvuldig met het
budget omgegaan, inclusief de
post onvoorzien."
Van Leeuwen toonde zich
echter absoluut niet van zins
om hiermee genoegen te nemen. „Ik heb zonet een hele gewone vraag gesteld," hield hij
vol. „Als raadslid heb ik namelijk het recht om te weten waarom de begroting met acht ton is
overschreven. En het is niet
jammer dat ik meer informatie
wil, mijne heren. Het is jammer
dat u hier zo gemakkelijk over-

„Boven op de bouwbegroting
blijkt er ruim 800.000 gulden te
zijn besteed aan extra kosten,"
zo merkte Han van Leeuwen
(D66) op. „En dat terwijl aan
ons als raad geen enkel kostenverhogend voorstel is voorgelegd. Mijn vraag is dan ook wie
er eigenlijk toestemming voor
heeft gegeven om het budget zo
fors te overstijgen. Wij in elk
geval niet! Er moet hierover
dan ook de nodige informatie
op tafel komen, wil mijn fractie heen fietst." Ook Van Gelder
met deze eindafrekening in- toonde zich verbaasd over de
stemmen."
weigerachtige houding van het
de GBZ en de burgemeesDeze zienswijze werd ge- CDA,
ter.
steund door het PvdA-raadslid
„Er is toch niets ongehoords
H. van Gelder. Zowel de CDA- aan
als wij om een betere onals de GBZ-fractie reageerde derbouwing
van de cijfers vraechter opvallend gepikeerd op gen? Het betreft
hier immers
Van Leeuwens woorden, even- geen broodje worst!
Het gaat
als burgemeester Van der Heij- uiteindelijk om vele miljoenen.
den. „Als ik u zo hoor spreken En ik zit hier nu eenmaal om te
lijkt het haast wel alsof er iets kijken hoe de centen in Zandniet aan onze afrekening voort uitgegeven worden. Het
deugt," richtte Van der Heijden gaat me heus niet om politiek
zich ontstemd tot Van Leeu- gewin, zoals mijn CDA-collega
wen. „Het is jammer dat u die Bluijs zojuist suggereerde. Ik
wil eenvoudig weten hoe het
precies zit voor ik er mijn goedkeuring aan hecht."
Aan de hoog oplopende disZANDVOORT - Het onlangs cussie werd door burgemeester
opgericht gemengdzangkoor is Van der Heijden tenslotte een
vlot van start gegaan. Dirigent einde gemaakt door toe te zegDico van Putten kon bij de eer- gen dat de verlangde informatie
ste repetitie bijna veertig voca- alsnog zou worden verstrekt.
listen begroeten. „Ik verwacht „Als u die gegevens per se wilt
veel van dit ensemble," aldus hebben kunt u ze krijgen, hoor.
Van Putten. Het koor richt zich Dat is voor mij helemaal geen
op pop, jazz en andere lichte probleem. Met onze 'bouwbemuziek. Voor informatie: tel. groting is namelijk niet verkeerds aan de hand."
5730233.
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Raadsleden
vliegen elkaar
in de haren

(ADVERTENTIE)

AcKter een stomme film hoort muziek, vandaar
dat het Max Tak orkest zondag de klassieker
The Goldrush, die in Filmclub Simon van Collem te zien was, van een achtergrond voorzag.

Start nieuw koor

Kamerbrede collecties, huizenhoge kortingen: het is nu
opruiming op meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!

Amsterdam
>

S

„Er is destijds, tot eind jaren twintig, enorm veel
muziek bewerkt voor een klein orkest dat speelde tijdens de voorstelling van een stomme film,"
vertelt Arjan Berendse van het orkest. „Er is
ook apart voor deze films scenemuziek geschreven, zoals liefdesmuziek en achtervolgmuziek.
Voor iedere voorstelling maken we daar een
keuze uit."

CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL.
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BAAUERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÊU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER

EENTJE

Zo'n veertig tot vijftig keer per seizoen treedt
het orkest in het land op

Meubelboulevard Diemen
Sniep 5. tel.: 020 - 695 64 09
eindpunt tramlijn 9 - vtijdag koopavond

Info: (020)690 93 16

Foto: Andre Lieberom

Brand legt bovenverdieping in de as In hotel Triton moet
ZANDVOORT - „Vraag
me niet wat er door me
heenging toen ik de vlammen zag." Renée Veld van
Eetcafé Jansen en Janssen
uit de Zeestraat wil er ook
een dag nadat de bovenverdieping uitbrandde nog
steeds niet over praten. Ze
was woensdagmiddag aan
het werk'in het kantoortje
achterin de zaak toen de
brand uitbrak. Zelf bleef ze
ongedeerd en ook haar katten overleefden de brand.
Maar haar hond stikte in de
rook.

staan had, was het vuur vermoedelijk ook naar hun huis
doorgeslagen. Nu heeft slechts
een stuk van het plafond in de
keuken gesmeuld. Toch is de
nasleep van de brand ook voor
hen heel vervelend, want de
rook heeft zijn vernietigende
werk gedaan.
De keuken, de huiskamer, de
wc en de slaapkamer, overal
roetaanslag. Op de witte tafel
ligt een grijs kleed van rookdeeltjes, de rode bank is grijs
gestreept en wat eens een glanzende laminaat vloer was, ligt
nu een stoffig grijsbruine vloer.
„Ach, we blijven er rustig onder. We hebben in ons bedrijf
ook de nodige tegenslagen gehad," zegt de voormalige bakker. Henk en Henny zouden
over twee weken op wintersport gaan, maar die vakantie
hebben ze afgezegd. „Want ik
wil erbij blijven als ze mijn huis
gaan opknappen," vertelt Henny.
Ze waren aan het schaatsen
toen de brand uitbrak. Via de
familie Stokman van de Singerwinkel beneden werden ze gewaarschuwd. Henny: „Ik dacht
nog dat het een geintje was en
begon te zingen 'Brand in Mokum'. Pas toen we de straat in
reden, drong het echt tot me
door."
Onderbuurvrouw
Tonny
Stokman komt even belangstellend kijken. „Weetje dat er ook
nog een enorme knal is geweest," vertelt ze. „De ramen
sprongen er bij de bovenburen
uit door de druk. Er was ie'mand die de katten van de buren in de armen had en van
schrik voor de deur tegen een
paaltje liep." Haar man Piet
was het die de brandweer waarschuwde. „Ze waren er al na
acht minuten. Maar op zo*n
moment lijkt het of het uren
duurt."
Ook de familie Stokman is
opgelucht. „We zijn door het
oog van de naald gekropen." Ze
voegt eraan toe dat de verkoop
De brandweer was al na acht minuten ter plaatse. De brand trok overigens veel belangstelling ook gewoon doorgaat; waterschade heeft de Singerwinkel
Foto Chris Schotanus
niet opgelopen.

me tegen. Ik riep: „Trek aan het
koord, dan gaat de schuifdeur
open." Het was helaas al te laat.
Hij was al dood," vertelt ze aangeslagen. Het vermoeden is dat
er iets tegen de gevelkachel is
gevallen waardoor een lek is
ontstaan in de gasleiding. Donderdag lijkt het even of er opnieuw brand uitbreekt. Een
loeiende sirene van de brandweer veroorzaakt paniek in de
Zeestraat. Loos alarm. Een
paar schoonmakers zijn met
een gasbrander op het dak aan
de gang.
De buitenkant van de bovenwoning doet al vermoeden dat
„Ik wilde hem nog redden. de binnenkant veranderd is in
Het mocht niet, iemand hield een zwarte hel. En inderdaad.

Wie de trap oploopt belandt in
een soort kolenmijn. Een enorme stank snijdt de adem af.
„Ik mocht er pas later in,"
zegt Renée. „Eerst vond de
brandweer het niet verantwoord. Ja, het ziet er verschrikkelijk uit. Er zijn wel wat persoonlijke dingen bewaard gebleven, gelukkig maar. Waarschijnlijk zijn ook mijn foto's
nog intact. Alhoewel, dat kan ik
pas later zien." Ze logeert bij
haar katten in Gran Dorado.
Henk en Henny Stuurman,
die in de bovenwoning naast
Jansen en Janssen wonen, zijn
ook blij dat het voor hen nog
redelijk goed afgelopen is. Als
de wind de andere kant op ge-

gast zich thuisvoelen

ZANDVOORT - Jacqualine en Peter Bakker weten
het nu al zeker. De kersverse eigenaren van hotel Triton in de Zuiderstraat hebben opnieuw een 'lot uit de
loterij'.

reert hij kundig. Hij kan boekhouden, gaat een prachtige tuin
aanleggen en zijn grootste eigenschap is rustig blijven. En
dat is toch maar mooi meegenomen, want druk zullen de
twee het in de toekomst zeker
krijgen. Mocht er iemand van
het personeel een dag uitvallen,
geen probleem. Zelf zijn ze
overal inzetbaar. „Of het nu het
werk van het kamermeisje, de
kok of het werk aan de receptie
is We zijn van alle markten
thuis," aldus Jaqualine.
Ideeën hebben ze ook al zat.
Wat betreft de inrichting wordt
het sfeertje nog intiemer en gezelliger gemaakt. Zo komt er
een open haard in de eetzaal,
aan de bar wordt 's middags
happy hour gehouden, het tafellinnen verandert in perzikkleur, overal bloemen, lampjes
en gedrapeerde gordijnen. Het
hotel heeft naast zo'n '22 kamers en een zespersoons appartement ook nog twee vergaderzalen. Men kan er vergaderen, cursussen geven, er kan gekaart worden, ja. zelfs aerobiclessen worden er binnenkort
's morgens voor de gasten gegeven. „En er komt een biljartta-

Iedereen in Zandvoort kent
de twee gezellige Zandvoorters,
voorheen de trotse bezitters
van Pension Eden aan de Paradijsweg, inmiddels wel. Een
paar jaar geleden wonnen ze
maar liefst een ton in de Staatsloterijshow. Als 'thuiskoppel'
ploegden ze met grote flippers
door de Zandvoortse zee, terwijl de televisiecamera's draaiden. „Dat was overigens geen
succes," aldus Peter. Het was
eb, dus die krengen zogen zich
meteen vast in het zand." Toch
werd het enorme geldbedrag
binnengesleept en ze waren in
een klap beroemd. Die ton kónden de twee indertijd goed gebruiken. Het geld werd meteen
geïnvesteerd in het pension dat
ze draaiden. Kamers werden
opgeknapt, douches werden
aangelegd, bovendien werd er
een groot deel van de hypotheek afgelost. Door de investering werd pension Eden nog gezelliger en drukker dan voorheen.
Nu, na vier jaar en twee
maanden pension Eden gejund
te hebben, hakten Jacqualine
en Peter de knoop door en
kochten van Bart en Renée
Schuitenmaker hotel Triton.
Een grote wens werd vervuld.
Vooral de persoonlijke benadering en een goede sfeer zullen
bij de twee voorop staan. Ze willen dat de gasten zich meteen
thuis voelen in Hotel Triton.
„Het zit in me om de mensen tei
verwennen," zegt Jacqualine,
die ook veertien jaar gekookt
heeft in bejaardentehuizen en
bij cateringbedrijven werkte.
Peter zal haar met raad en daad
bijstaan. Wat hij ziet, maken
zijn handen. Wat kapot is repa- Jacqueline en Peter Bakker in

nacie

Postbus 26. 2040 AA Zandvoon. of inleveren
bij hei kantoor op Gasthuisplein 12.
Tel: Ü23-5178548 Fa.v 023-5730W

fel te staan," aldus Peter, die
tevens aankondigt dat hij zich
ook gaa't aanmelden bij de vrijwillige brandweer in Zandvoort.
Ook voor de bejaarde mens
uit Zandvoort, willen Peter en
Jacqualine het hotel zoveel mogelijk openstellen. Jacqualine:
„Wie zijn verjaardag bij ons wil
vieren, kan rekenen op een onvergetelijke dag, lekker verzorgde koffietafel, 's middags
een borreltje met zelfgemaakte
hapjes. Het lijkt me heerlijk om
gastvrouw te zijn op zo'n dag.
Ook kan er een bingo georganiseerd worden of misschien
sjoelen, rummycub- of bridgewedstrijden.
Mogelijkheden
zijn er in ieder geval genoeg.
Op 8 februari is er open huis
van vier tot acht uur. Daarna
gaat het hotel gelijk draaien.
Wat Peter en Jaqualine betreft,
meteen op volle toeren.

hun nieuwe hotel
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NIEUW
De Diner Bezorglijn
Spareribs m. 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bone
32,50
Tournedos
24,50
Lamskotelet
22,50
Deze gerechten met patat of aardappelen, extra's en sla
Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappelkroket
Sla
Mayo, ketchup, satésaus

0»» *<**<****

3,50
3,=
3,=
3,50

1,=
HAARLEMMERSTRAAT 48

Div. blikjes
Fles wijn rood of wit

3,=
19,50

T Race Taurant
Tel. 5715445

Karakteristiek vrijstaand woonhuis met tuin
voor en achter.
De begane grond wordt leeg opgeleverd, de
'1e verdieping is verhuurd.
INDELING: beg.gr.: entree, gang, toilet,
kamer-en-suite met serre voor en achter,
voorzijkamer, achterzijkamer, keuken.
* gelegen vlakbij het centrum dorp
* achtertuin op het zuiden
* verwarming thans via gaskachels
* grondopp. circa 250 m2

DR. MEZGERSTRAAT 47
Luxe 3 kamerflat op 1e verdieping vlakbij
zee gelegen.
INDELING: entree/gang, hal, toilet, woonkamer met balkon, semi open keuken, moderne badkamer met douche, 2 slaapkamers, berging in het souterrain.
* bouwjaar 1990
* eigen c.v. gas combiketel
* warm water via c.v.
* voorschotbijdrage aan de Vereniging van
Eigenaars ƒ 230,- per maand
ƒ 239.000,-

BREDEROSTRAAT19

DR. C. A. GERKESTRAAT 39-43

Royaal woonhuis, helft van dubbel, met tuin
voor en achter, vlakbij het centrum van het
dorp en op loopafstand van zee gelegen.
INDELING: beg. grond: entree/hal, toilet,
kelder, kamer-en-suite, keuken, bijkeuken,
stenen schuur m. achterom.
1e verd.: overloop, toilet, 4 kamers vaste
trap naar 2e verd.: 1 zolderkamer, douche
en zolderberging, vliering.
* kamer-en-suite met parketvloeren deuren
met glas-in-lood
* royale achtertuin zuidoost
* ged. v.v. kunststof kozijnen
•*• verwarming thans via gaskachels
* grondopp.: 297 rrf

Bouwkavel ter grootte van circa 452 m2
* Bebouwingsmogelijkheid 2 lagen plus een
kap
* Eventueel bouw van appartementen mogelijk, na goedkeuring gemeente
* Huidige bestemming meergezinshuizen
ƒ 450.000,-

f 429.000,-

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

M

Als niets meer helpt
om uw huis gunstig te
ver-kopen

GARAGE EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

Garage Lorentzstraat V, huur ƒ 123,21 per maand en
parkeerplaats Mr. Troelstrastraat L, huur ƒ 26,38 per
maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Lorentzstraat V hebben de
huurders die binnen een straal van 100 meter van de garage wonen.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr. Troelstrastraat L
hebben de huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.

STATIONSPLEIN 15/2

BURG V. FENEMAPLEIN 13/5

Royaal 3 kamerappartement op 1 e verd. van
luxe gebouw gelegen, centraal t.o.v. zee en
dorp, Ind.: Entree/hal, gang, toilet, ruime living ,'(10.20 x 5.50) met zpnnebalkon, luxe
open keuken met aansluiting voor wasmachine, grote slaapkamer met inloopkast, luxe
marmeren badkamer met ligbad en douche,
logeerkamer.
* marmervloer keuken en badkamer
* parkeerplaats en berging inpandig.
* mechanische ventilatie in keuken, toilet
en badkam., individuele c.v.
* voorschotbijdrage aan Vereniging van Eigenaars ƒ 271,- per maand

Royale 4 kamerflat op 3e verdieping gelegen
in het centrum dorp met uitzicht over zee.
INDELING: entree/hal, woonkamer m. open
haard, 3 slaapkamers, keuken, badkamer
met ligbad, apart toilet, 2 balkons één op het
westen en één op het oosten. Berging in het
souterrain.
* centraal gelegen met uitzicht over zee
* erfpachtscanon ƒ 196.— p. jaar
* voorschotbijdrage Vereniging van Eigenaars ƒ 465.- per maand inclusief verwarming en warm water
ƒ 329.000,-

De garage en parkeerplaats worden toegewezen aan degene met
het laagste lidmaatschapsnummer.

ƒ 449.000,-

U kunt inschrijven op de garage en parkeerplaats door een briefje
met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer
en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1,
2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 22 januari 1997 om 12.00 uur, in
ons bezit te zijn.

... is er altijd nog Cense & van Lingen!
VAN OSTADESTRAAT14

Donker op zolder
D.nkknpcllcn in nlle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsnrm en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

zz

LLL

Karakteristiek vrijstaand woonhuis met royaal zomerhuis nabij centrum gelegen.
INDELING WOONHUIS: Entree, gang, toilet,
kelder, keuken, woonkamer, eetkamer.
1e verd: hal, voorkamer, achterslaapkamer,
douchekamer.
ZOMERHUIS: entree, toilet, woonkamer,
keuken.
1 e verd.: 2 slaapkamers.
* woonhuis met c.v. gas en gasgeiser voor
warm water
* verwarming zomerhuis
via gaskachels
* grondopp. 144 m2
•*• het pand staat vermeld op de gemeentelijke monumentenlijst
ƒ 325.000,-

DE FAVAUGEPLEIN 45 HS

^

CENSE&
NVM

.MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5715715- FAX 023 - 5 715 747

de énige échte drukkerij in Zandvoort

Rijft aan Ruimte met Ruiter

van Petegem

of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751, 1620 WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplants:
Telefoon:

Ruiter!
DAKKAPELLEN

Beioek otue showroom.openingstijden: nia.-»r.:9.00-17.30 u. 23.: 10.00. H.00 u..adres:Ni|vei heiduerrem M. I645VX Ursem.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting, en renovatfe bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerkepad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Fraaie 3 kamerflat, direkt aan zee gelegen
met groot terras op het westen.
INDELING: entree/gang, L-vormige woonkamer met marmeren vloer en schuifpui naar
terras, 2 slaapkamers, toilet, badkamer met
douche.
* vaste spiegelkasten
* marmeren schouw met allesbrander
* keuken met apparatuur
* rondom rolluiken
* gedeeltelijk v.v. dubbel glas
* incl. gordijnen
* verwarmde en betegelde garage
* servicekosten ƒ 325,- incl.
'--' voorschot verwarming
ƒ 425.000,-

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brcderodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Super
NOORD
Grolis
ruime
parkeergelegenheid

ToUo
Weekmenu
BABIKETJAP
met tjapjoy
met nasi goreng / bami goreng
of witte rijst

ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
'De bezorgkosten bedragen ƒ 2.50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen

Energie Noord West
ENW Kennemerland N.V.

Nieuwe elektriciteitsprijs
in de onlangs verschenen tarievenadvertentie stond een fout.

Het vastrecht per aansluiting voor een
dubbeltariefmeter moet zijn ƒ 8,81 per maand.

Pu m

AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON B.V.
BLOEMENDAAL

ZANDVOORT

• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE
• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Voor informatie kunt u terecht bij ons kantoor in:
Haarlem, Oudeweg 85, (023) 546 46 46
Ons kantoor is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur geopend.

• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN
• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE
• MACHINALE HOUTBEWERKING
Kantoor: Bloemendaalseweg 124 - 2061 CP Bloemendaal - Tel. 023-5263657 Fax 023-5273384

woensdag 15 januari 1997
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Vroeger wist
een kruidenier
wat hij verkocht
Z

TJIVELSPECIALIST,
noemde Jaap van der
Werff zich als eerste m
Zandvoort trots Uitemdelijk had de 'melkboer', zoals
hij en zijn collega's indertijd
onder een noemer bestempeld
werden, wel een vakdiploma op
zak En dat haalde je echt met
zomaar
Bovendien was het zuiveltae
drijf uit de Van Ostadestraat
een begrip in Zandvoort Opa
Van der Werff begon vroeger op
het Schelpenplein, zijn vader
volgde hem op en Jaap groeide
als zeventienjarige zoon langzaam mee met het bedrijf, m
middels gevestigd in de Van Os
tadestraat Hij ventte met melk
en zuivelprodukten langs de
deuren Opa begon met een
paard en wagen, daarna volgde
de bakfiets, later de motorcar
ner en uiteindelijk werd het de
bekende melkwagen met allerhande moderne snufjes voor
die tijd
Hoewel Jaap in zijn hart liever etaleur werd, is het daar
nooit van gekomen Spijt heeft
hij daar niet van De gezelligheid en sfeer op straat uit die
tijd van voor de oorlog, zal hij
nooit vergeten „Overal gezelh
ge winkels en alles werd aan
huis bezorgd Ik zie ze nog voor
me, de petroleumventers, de
groentemannen, de kolenboe
ren, de slagersfietsjongens en
de voddenjoodjes, dat woord
kun je tegenwoordig natuurlijk
met meer zeggen "
Na de feestdagen kochten ze
zelfs voor een paar centen de
komjnenvellen op, die de mensen bewaard hadden Ook de
steeds terugkerende badgasten
met hun eigenaardigheden en
bijzonderheden die de zaak
steeds weer bezochten, vergeet
Jaap nooit meer „Een deftige
dame zeker niet Ze bracht mijn
moeder bijna m tranen De
vrouw was een bekend toneelspeelster Tijdens een van haar
bezoeken aan de zaak deed ze
een of ander nummer Per ongeluk gooide ze een kan vol

en

oor
de badplaats door
Glibberend blauw op straat

Vroeger had hij een
melkhandel/kruidenierszaak in
de Van Ostadestraat.
Tegenwoordig is 74-jarige Jaap
van der Werff enthousiast
coördinator van het '
Beach-watch project,
bestuurslid van het 4 mei comité
en nog steeds het oudste
meedraaiend lid van de
Reddingsbrigade Zandvoort.
Voor zijn werkzaamheden in de
loop der jaren werd hij zelfs
koninklijk onderscheiden. Maar
de 'echte' Zandvoorters blijven
hem gewoon 'Rittititje' noemen.
Zelf spreekt hij trouwens liever
van: 'Jaap van Dirk van Jaap van
Aad de Bakker'. Om verwarring
te voorkomen.
kostbare melk leeg, omdat ze
hem even nodig had Ze dacht
dat er water in zat"
De zaak was een begrip m
Zandvoort Tegenwoordig is
het vak van kruidenier volgens
Jaap maar een 'dood beroep' ge
worden „Alles wat aan etens
waren binnenkomt is tegenwoordig toch verpakt," zegt hij
met een vleugje heimwee
Jaap moest indertijd alles we
ten van kindervoeding, pasteuriseren en de anatomie van de
koe Daarnaast leerde hij wel
over tien soorten rijst, allerhande peulvruchten, verschillende
soorten koffiebonen, boterolie,
Delftse olie, bakolie „Bijna alles wat we binnenkregen was
los verpakt, kwam in balen bin
nen Ik heb nog steeds een ou
derwets boterpapiertje, waar de
losse boter in werd verpakt
Olie ging in maatjes en werd in
meegenomen flessen gegoten
Peulvruchten stonden in kisten
gesorteerd, de melk kwam los

P
P

Zondagmorgen was het plotseling spekglad m Zandvoort Door de combi
natie van intredende dooi en neerslag ontstond ijzel Vooral op het Gast
huishofje was het even flink paniek De ouderen aldaar durfden de deur niet
uit en belden naar de gemeente om hulp Die was niet te bereiken op
zondag dus werd de politie maar gebeld Dat werd glibberend blauw op
straat en de strooibak werd kwistig leeggestrooid s Middags was de ijzel
weer verdwenen Er deden zich geen noemenswaardige ongelukken voor in
Zandvoort aldus politiewoordvoerder Jaap Hage

3»

De speciale voorstelling van het Max Tak orkest in Circus Zandvoort was
een groot succes Ondanks de slechte weersomstandigheden was dp zaai
vooral met grijs gevuld Geen wonder de ouderen onder ons hebben vaak
fijne herinneringen aan de periode rond 1920/1930 toen de stomme film
werd vertoond Ook speciale afleveringen van het Polygoonjournaal kon
men opnieuw zien Organisator Thys Ockersen heeft vroeger zelfs een tijdje
bij dit journaal gewerkt De film Goldrush met CharlieChapiin inde hoofdrol
en het nostalgische orkest van Tuschmski als begeleiding op de achter
grond was het hoogtepunt van de middag De film werd met handschoen
tjes aangepakt HIJ is meer dan zeventig jaar oud

uit de bussen "
Als het sneeuwde liepen Jaap,
zijn vrouw en zijn vader vroe
ger zelfs met twee grote sleeën
langs de deuren om de verse
melk toch naar de klanten te

Film zeventig jaar oud

Receptie via de verrekijker
Jaap van der Werff alias Rittittitje, volgens de meest aannemelijke verklaring heeft de/e
bijnaam te maken met het motorgeluid van de bomschuit van zijn opa
periode, als de badgasten weer
vertrokken waren, werd de rekening altijd wel weer betaald "
Overigens was het lucratief
om de badgasten, wier lakens,
beddengoed en andere spullen

Zuivelbedrijf Van der Werff
was begrip in Zandvoort
vervoeren Een kruidemersboekje van voor de oorlog heeft
hij nog steeds bewaard Gepoft
werd er vaak in die tijd „Maar
je kon voor acht gulden wel een
hele week boodschappen in
huis halen En na de verhuur-

altijd vooraf met een vrachtwagen naar het te huren huis ge
bracht werden, als eerste op de
Zandvoortselaan te ontdekken
Als jongen snelde Jaap er dan
meteen achteraan en vroeg hij
gend voor het huis of Van der

Werff de leveranties voor die
periode mocht doen
Jaap kijkt terug op een plezie
rige leven „Men spreekt over
die goeie oude tijd Ik maak er
liever gezellige oude tijd van
Goed was het niet voor veel
mensen Metselaars moesten
bijvoorbeeld voor 23 gulden heen en terug - naar Egmond
fietsen voor een dag werken
Ook de middenstand en de venters moesten vechten voor hun
brood Maar er was collegiali
teit onder elkaar, geen concur
rentie "
Hoewel hij zich liever verre
houdt van politiek, eigenlijk
zag Jaap het liefst, dat de gemeenteraad van Zandvoort net
zo functioneerde, als de melkboeren vroeger onder elkaar
Zuivelhandel Van der Werff
heeft altijd de wind in de zeilen
gehad, klanten genoeg, ook de
grootste uit die tijd opa en
opoe leverden m 1914/1918 zelfs
nog aan de militaire cavalerie,

Kerkdiensten

(ADVERTENTIE)

Hervormde Kerk: Zondag 10 00 uur SOW in Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerk: Zondag 10 00 uur SOW ds J A van Leeu
wen
Agatha Kerk: Zaterdag 19 00 uur A Beijnes en P vd Smaal
Zondag 10 30 uur A Beijnes en P vd Smaal
Nederlandse Protestantenbond. Zaterdag 10 45 uur in Nieuw Um
cum Zondag 10 30 uur dr A Lambo uit Amsterdam

die op het Zwarte Veld was gele
gerd „En de militaire kok deed
de was van die jongens gewoon
m de stookpot van opoe," zegt
hij lachend „Daar werd oven
gens een dag later weer worst m
gekookt"
Later, tijdens de mobilisatie
in 1939 - militairen werden gele
gerd voor de kust om de neutrahteit van Nederland te taescher
men leverde Van der Werff
opnieuw de proviand m Zand
voort
De zuivelhandel uit de Van
Ostadestraat is er sinds 1988
niet meer Jaap zit in de VUT
De schappen zijn verdwenen
Achter de garagedeur staat in
plaats van de Vertrouwde mei
kwagen van Van der Werff nog
wel het Opeltje uit 1962, Jaaps
troetelkind, „Heb ik indertijd
gekocht voor tienduizend gul
den, op vijf cent na Die stuiver
heb ik nog steeds "

Voorlopig zit het nog steeds niet mee met de bouw van Nieuw Duynen het
speciale appartementencomplex, dat gebouwd wordt op het uiterste puntje
van de Zuid Boulevard Woensdag zou de eerste paal worden geslagen
maar dat ging natuurlijk helemaal niet met die vorst m de grond Dus lag het
paaltje er maar een beetje rommelig naast Nou dat begint weer lekker
Doet me trouwens denken aan dat prachtige bord met tekening van het
toekomstige complex dat de kopers aanvankelijk moest lokken Weet u
het nog' Het was in de tijd dat een aantal bewoners zich nog fel verzette
tegen de bouw Dat werd tot aan de Raad van State uitgevochten Opeen
nacht hoorden men opeens keihard van onderen roepen Toen een hoop
gepiep en gekraak en vervolgens lag er alleen nog maar een hoopje hout
naast vier dikke doorgezaagde palen De daders zijn nooit achterhaald
Maar woensdag tijdens de feestelijke gebeurtenis waarbij zelfs een cate
nngtent werd opgezet waren de bewoners uit de omgeving niet uitgeno
digd Ze hebben de plechtigheid dan ook maar met de verrekijker bijge
woond

Duindorp

Martha Burger

Dier
van de
week

Een oud kiekje van de Stationsomgeving de plaats waar de eerste fase van
Park Duynwijk gebouwd wordt De oudere Zandvoorters onder ons hennne
ren zich deze situatie genaamd Duindorp nog wel Vooraan het oude
spoorweghuisje dat onlangs werd afgebroken Ernaast een aantal vakan
tiewonmgen voor de oorlog eigendom van de Spoorwegen Op de achter
grond de kolossale betonnen kabelloods die voor de bouw van het
Gran Doradopark met dynamiet werd opgeblazen

Weekenddiensten

Speelweek van 16 t/m 22 januari

A.L.
Dagelijks
13.30 en 15.30

A.L.
Do. t/m di
20.00

Filmclub Siinon van Colletn presenteert op
woensdag 22 januari om 19.50 uur;

De Witte Ballon
Regie; Jafali Panahi
Met: Aida Mohammadkhani en *toshen Kalifi

Gasthuisplein 5, 2042 JM Zandvoort, tel: 023-5718686
WWW CIRCUSZANDVOORT NL

POLITIE Alarmnummer 06 11
In andere gevallen tel (023)
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
0611 In andere gevallen
023-5159500 of voor info over
dag - (023-) 5740260
AMBULANCE Alarmnummer
0611 Anders tel 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Ken
nemerland
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een geza
menlijke
waarnemingsrege
ling J Anderson, B van Ber
gen, C Jagtenberg, Hermans, P
Paardekooper, H Scipio Blu
me, F Weemnk Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16 30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoon
nummer (023) 5730500 De
spreekuren van de dienstdoen
de arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11 30 tot 12 00
uur en van 17 00 tot 17 30 uur
Een afspraak is met nodig
Tandarts Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zandvoortse Apo
theek, H B A Mulder, tel
(023 )571?185 openingstijden
(alleen voor recepten) zater
dag 11 00 13 00 en 17 00 18 00
uur, zondag 11301230 en
17 00 18 00 uur Buiten de ope
mngstijden informatie over de
regeling via tel nr
(023)
5713073
Wijkverpleging Voor spoedge
vallen i!> het Kruiswerk Zuid
Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be
reiken via de doktersinforma
tiedienst tel 06-8460
Verloskundigen. Mevrouw E A
de Boei Burgh en/of mevr
A C M Gombert en/of P J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand
voort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts. Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023-) 5715847
Dieren: Vereniging v h welzijn
der dieren (023 ) 5714561, Ver
missingsdienst
023 5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pen
sion) (023-) 5713888 Stichting
Regionale Dierenambulance
023 5363476 of alarmnummer
023 5334323 (24 uur per dag)
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o : 023 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gespiek van mens tot mens
Welzijnscentrum Zandvoort:
Wülemstraat 20, Voor informa
tie, advies en hulp tel (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9 00 17 00 uui
Schriftelijk

Postbus 100, 2040 AC Zand
voort
Belbus Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel (023 ) 5713141, tussen 11 00 en 17 00 uur
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
5713459
bgg
023 5320464
Spreekuur op werkdagen van
9 00 10 00 uur Verder volgens
afspraak
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid tel 023 5340350 op werk
dagen 12 00 14 00 uur en maan
dag
+
donderdagavond
19 00 21 00 uur
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023 5159700, van
08 30 tot 17 00 uur
Zandvoortse Vereniging van
Huurders Gratis advies voor
leden Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20 00 22 00
uur (023 ) 5731618 (Secretari
aatZVH) Schriftelijk Postbus
287, 2040 AG Zandvoort
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst
(023-)
5717577

Kloten

Banjer zoekt een nieuwe baas
of bazin. Hij is geboren als kruising van een Border Collie,
middelgroot en met een zachte
vacht. Banjer is een werkhond,
een dier dat enorm trom\ is
maar ook erg speels Zolang hij
maar gezelligheid om zich heen
heeft, is er mets aan de hand
Tegen alleen zijn kan hrj dus
beslist niet. Hij luistert gelukkig goed. Vooral een druk ge
zin, dat met hem wil rennen en
spelen op het strand of in het
bos, kan veel plezier aan hem
beleven Het Kennemer Dierentehuis Zand\ooit, Keesomstraat 5, telefoonnunnnei
5713888, geeft informatie o\er
Banjer.

Het nieuwbouwplan Park Duynwijk zorgt nog steeds voor felle discussies
ook buiten de raadszaal Donderdagavond hadden Van Caspel (VVD) en
Versteege (CDA) blijkbaar nog een appeltje met elkaar te schillen Een uur
na de commissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling stonden de twee
ex wethouders Ruimtelijke Ordening nog na te discussieren over de on
langs gestarte artikel 19 procedure buiten de raad om Dat ging er zo fel
aan toe dat het wethouderschap van Gerard Versteege en Frits van Caspel
ook meteen ter sprake kwam Beide heren wilden wel eens even flink gaan
spitten m eikaars bestuursperiode Maar daar zit uiteraard geen hond op te
wachten Overigens de nieuwe wethouder Ruimtelijke Ontwikkeling Flierm
ga zei het donderdagavond kort maar krachtig tegen de commissieleden
RO Als jullie nu bezwaar gaan maken tegen het starten van de artikel
19 procedure dan duurt het weer twaalf weken langer we hebben al jaren
verkloot
, Dat is geen reden om het nu sneller te doen en nog meer te verkloten
antwoordde Van Caspel ad rem

Wethouder Flieringa jatte vroeger peren
Eerlijk gezegd is iedereen wel in zijn nopjes met het nieuwe kunstwerk van
Victor Bol aan de zijgevel van het raadhuis De raadsleden kunnen de gnp
goed waarderen En veel Zandvoorters denken zelfs dat de puzzelstukken
voorgoed blijven zitten Maar ook m het werk van Bol beginnen de eeiste
gaten reeds te vallen Van wethouder Flieringa (Ruimtelijke Ordening) mag
Bol m de winter best dingen tegen het raadhuis aan plakken maar hPt
blijft uiteindelijk de architect zijn creatie en of die het nu zo leuk vindt'
Maar die gaten m de gevel is toch ook niks7 Flier snapt het niet Als i
vroeger een peer van een boom jatte dan zag 90 procent van de bevolkn g
dat meteen Tegenwoordig kunnen mensen in het centrum zelfs een he'e
muur slopen Niemand ziet iets aldus de wethouder

Storingsnummer gas buiten
kantooruren tel 023-(5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid Kenne
merlana Tijdens kant uren
5235123
Taxi: tel (023) 5712600
Openbare bibliotheek. Prinses
seweg 34, tel (023) 5714131
Open ma 14 17 30/18 30 20 30
uur, di 14 17 30, woe 10-17 30,
vrij
10 12/14 17 30/18 30 20 30
u , zat 10 14 uur

Burgerlijke stand
Andnes Filmer en Anneke van
der Werff, Jeroen Petrus Balk
en Klazma Steenwijk, Martin
van der Aar en Francina Con
chita Ojevaar, Jan Jaap Arnold
Scholtmeijer en Astrid Joyce
Laane
Gehuw d. John Wilhelmus
Spraje en Edith \llegonda Johanna van Bergen
Geboren Gioia Anna Mehssa,
dochter van Salvatore Melis en
Liliane Laaper
O\erleden: Klaas Koper, oud 87
j aai, Hendrika Petronella
Geertruida Quirina van der
Strmjf Immers, oud 87 jaar,
9
Wühelmina Johanna Wilhel Elektronisch verkiezmg-sstemmen tellen De uitslag is eerder bekend dan dat ie je stem hebt
i. m mi \n
B
mus van Dalfsen, oud 105 jaar uitgebracht
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Horeca ondernemers opgelet! Onze prijzen zijn inclusief B.T.W.!

THEATER RESTAURANT LIDO
PRESENTEERT

Kroon Mode
Haltestraat 55

'(Captain Banana
New York'

Amerikaanse
T-SHIRTS

A Rios Production

2 stuks 29,"
Alleen wit
mt. m.l.xl.xxl

IEDERE WO. r/M W. 18 30 UUR
(OP ZONDAG 17.30)

Burg. van Alphenstraat 57/23, goed onderhouden tweekam. app. op 8e etage met
fraai uitzicht en balkon zuidoost. Ind. hal;
moderne keuken met inb.app.; garderobekast; woonkamer met parketvloer; badkamer met douche, toilet en wastafelmeubel;
,, luxe slaapkamer met inbouwkasten".
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.

BAR.LE-DUC
JOUKE DE
JONGHE
KORENMOUT

Reiki
Heeft u u cl eens gehoord van Reiki?
Natuurlijke genezing via handoplegging.
>t'rl>etert stress, hypervt'iitilatie en andere
lichamelijke aandoeningen.
Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
Voor info tel. 5712391 b.g. 5713242

ïGfopt in assortiment van alle^componenten!
AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel 020-4890077 i
HAARLEM:

«k

1

Brederodestraat 88, uitstekend gesitueerd, nabij strand en duinen gelegen
eengezinswoning met voor- en achtertuin.
Ind. ruime hal; doorzonwoonkam.; eetkeuken met inb.app.; bijkeuken; toilet; 1e et.
si.k.; badk. met toilet, douche en wastafel.
Vr. pr. ƒ. 375.000,- k.k.

j

\

VOS LIMBURGS

AMBERKLEURIGBIER
FLES 30 CL.

heeft alle dranken!

MAKELAAR O.G.

HAARLEM: Californiêplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
__
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Pan
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

'Snel in levering van alle PCVpp hiaat!

V
•V"

CHINESE

Zandvoorts Nieuwsblad

~

defect?

WONDERZEEP

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

EINDELIJK IN NEDERLAND
VERKRIJGBAAR!

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Cellulitis voorgoed verleden tijd
EB M D E L l J K

gehalle. waardoor de /eep een stimnleiende en reinigende werking
heelt. De /eep veioor/aaki geen
initatie Integendeel, de huid /al
veel haat hebben bij het gebruik.
Behalve de diepieinigende \verkmg. /oigt het voor het afdrijven
van onderhuids vet. Door het lyml'estelsel te aktiveren met de /eewiei/eep. in combinatie met mussage, worden de oveilollige vetten
en eiw men algevoeid De /eep
voelt de alvalstotlen uit het
lichaam al. w aai door de huid er
stiakkei en slankei uit/iet.

:i diverse publikuties
in toon;ian»e\ende
hinden als VIVA,

Libelle. Noincau en Santé, is
het dan eindelijk /.over: SLIM
/.eev»ier/eep is nu overal in
Nederland \ erkri jgbaar!
SI.1M8" /ceviier/eep is een dom
\\ctciisclijppcis samengesteld
pioclukl en /eer geschikt voorde
behandeling v.mVHLLULlTlS"
Cellulitis, ook v\d suu.is.ippclhuid
genoemd, is een veel v ooi komend
pmbleem hi| \iou\ven en komt op
steeds |ongeie leelti|i! v ooi

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
nimddeK is uu een leeenl
ondei/oek v,m hel Chinese
.Mmisiene \ in Volksue/ondheid gebleken ( i n Clun.i
gehiuikl l op de .1 v i ouwen
SLIM" /muiT/ecp!) cl.it hi| l )7'(
v a n de gehiuiksteis hinnen ^
ni.i.inden de cellulitis geheel
\eidvvenen w.is

PRAKTISCH IN GEBRUIK
SLIM ZEEWIERZEEP
BETEKENT
GEWICHTSVERLIES

LIM"'1 /.ee« ier/.eep is /.eer
pi.iktisch m gehiuik en kan
li|dens het baden of douchen
ingemasseeid vvoiden d.in.v.
kneedbevvegmgen. Of men de /eep
nu gebunkl vooi plaatselijke
behandeling. hi|v ooi beeld intsluitend vooi huik of henen, na een
penode van intensieve behandeling
/i|n de lesullalen opmeikelijk.

S

B

eli.dve de etleetieve vveiking hi| de behandeling van
(.elhihlis bleek SLIMVce«ier/eep een speet.ieiilane .itsl.inkende vveikmg Ie hebben
Gemiddeld namen henen en heupen 4.3 cm in omtrek iif

SI.I.M'"' /wwier/tep is gem.i.ikt
uil de beste kwaliteit /eevviei. De/e
"slimme' /eep heelt /eei /in\eie
eigenschappen en een hoog |odmm-

Bij rcj>i'lmutiK dagelijks gebruik
neemt de cellulitis /iclitbaar al'.
Noor meer informatie
bel: 1)1.1 528 49 76

Met SLIM® zeewierzeep, centimeters slanker

m o o RD B E L e o UFO N
SLIM' ZEEWIERZEEP
van /29$5 voor
slechts / 24,95

EST.

AMSTERDAM
ALMERE
HILVERSUM
!

^".ï

Opel Omega CD comfort autom. 2.5 V6
1995 magie grey 52.000 km
Opel Omega GL 20i 16 V 4 drs.
1995 polar blauw 33.000 km
Opel Omega 20i Stationwagen travel
1996 nautilus blauw airco 22.000 km
Opel Astra Season 1.4i 5 drs
1996 ceramic blauw 20.950 km
Opel Corsa Swing 1.2i 3 drs.
1996 ceramic blauw 23.500 km
Opel Vectra GL 1.6i 5 drs.
1996 rio verde 36.000 km
Opel Astra Fresh 1.6i 5drs.
1996 magnetic blue 35.000 km
Opel Vectra GL 1.6i 16V 4 drs.
1996 star silver 32.000 km
Opel Astra GL 1.4i 3 drs.
1992 magam rood 55.000 km
Opel Vectra GL 1.8i 4 drs.
1993 marseille rood 60.000 km
Opel Astra GLS 1.6i 5 drs.
1993 marseille rood 56.000 km
Opel Astra GL 1.6i autom. 4 drs.
1994 groen metallic 12.000 km
Opel Astra Sportive 1.4 SE 3 drs.
1994 neptune turqoise 42.000 km
Opel Astra Gl 1.4i 3 drs.
1995 nautilus blauw 56.000 km
Opel Astra GL 1.6i Stationwagon
1995 marseille rood 39.000 km
Opel Corsa Swing 1.5 Diesel 3 drs.
1995 zwart 42.500 km
Ford Mondeo Stationwagon 1.8i GLX
1995 groen metallic, airco 52.000 km ....
VW Passat Stationwagon 2.0i GL
1995 zwart metallic 29.500 km.
Peugeot 309 XL 1.4i Profil 5 drs.
1991 rood 104.000 km
Peugeot 405 GL automaat 4 drs.
1990 wit 105.000 km

UW VOORDEEL

47.950,-

Haltestraat 1

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

\ ^23.5715346

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

20.950,35.950,26.950,35.950,18.750,24.950,19.500,26.950,23.500,24.950,28.950.22.500,34.950,-

6.950,8.950,-

SSr'zandvoon

023-5281550

Kerkplein 11, Zandvoort

25.950,-

tpetèent"

ƒ

Haltestr. 9, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

45.950,-

Lïdoshow
met casino-cadeau

Haltestraat 22, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Het Station

geeft u meer!

Gasthuisplein12, Zandvoort

T. Goossens

Mobil
52.950,-

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Grote Krocht 1 8, Zandvoort

De Vonk

Onze aanbieding deze week!

Kerkstraat 12, Zandvoort

Bruna Balkenende

Shell Geerling

H^«--* \S5iSsr*-1'
Zandvoort Drogisterij Moerenburg

CASTILLO PERELADA Blanc de Blancs
Perelada Is een klein stadje gelegen In het r > n C DO
noord-oosten van Spanje. DU gebied Is
CLL/CKO
bekend om zl]n uitstekende volle, droge
wijnen. Voor u selecteerden wij de
Castlllo Perelada Blanc de Blancs, een

SCHAIK

GELDIG VAN 15 tot 22 JANUARI
TEGEN INLEVErtING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud

N

Cabernet Sauvlgnon. Door het vakmanschap en de zorg van de keldermeester
van Francois Dulac Is deze rode wijn
een absolute aanrader.

f

BALLANTINES
SCOTCH WHISKY
ELDERS 42.95

VAN

45,00
,37,50
65,00
145,00
295,00

32 Mb EDO 72p

ELDERS ir49"

CABERNET SAUVIGNON Francois Dulac
Een uitstekende rode kwallteltswlln
samengesteld uit de nobelste druivensoon ELDERS 7ï95

Passage 3/43, op 9e et. gelegen luxe en
modern driekarn.app. met prachtig uitzicht
over zee. Riant balkon zuid. Ind. gang;
keuken met inbouwapp.; 2 slaapk.; luxe
badkam. met wastafelmeubel en douche.
Vr. pr. ƒ 295.000.— k.k.
Eventueel te koop met
garage ƒ 25.000,— k.k.

INTERNET SHOP
www mycom nl

4Mb30p'
4 Mb EDO
8 Mb EDO 72p
!6MbED072p

JAGERMEISTER

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

BADHOEVEDORP:
NCP COMPUTERS
tel 020-6593200

Kruisweg 61
tel 023-5322597

MARTINI
VERMOUTH
blanco of rosso

O

Burg. van Alphenstraat 61/36, op 8e et.
gelegen driekam. hoekapp. met fraai uitzicht en 2 balkons. Ind. hal; ruime woonkamer; keuken met inbouwapp.; badkamer
met douche en wastafel; 2 si.k.; toilet.
Vr. pr. ƒ 242.500,- k.k.
Mox E u w c p l e m 6 4 , A m s t e r d a m ( n a b i j L e i d s e p l e i n ) . P a r k e r e n geen probleem.

BERENTZEN
APFELKORN
0,7 LITER
ELDERS 1&95

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contacthjn. Op de
Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huls-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. fJ.OOgpm)

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
™he Andrew Sisters
Vanai 17 januari heet zij de gas- Fol° 'ons van Bsnnekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een iantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is gemspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.
U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Ben voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats: ..
Aantal personen: .

geeft u meer!
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage

Citroen Berlingo 1.9 diesel

Geen deel il l meer
Deel III van het kenteken is verleden tijd Dat behoeft met ingang
van dit nieuwe jaar niet meer op de voorruit te worden geplakt
Betere controlemogelijkheden van de RDW CBM en politie maken
dit papiertje overbodig

Citroen durft met de Berlingo
Ai

Is we 's avonds in het donker naar onze testauto
lopen, ligt er een dik pak sneeuw op. Zonder deze
witte laag heeft de Citroen Berlingo al een apart
i uiterlijk maar nu lijkt de auto wel helemaal te zijn weggere| den uit een science-fictionfilm. Dit komt vooral doordat de
knik, die normaal bij een bestelwagen de overgang markeert van inzittenden- naar het laadgedeelte, ontbreekt.
De Berlingo werd ontwikkeld om
tegemoet te komen aan de rijder
die de auto doqrdeweeks
gebruikt als bestelwagen en er in
het weekend met het gezin lekker en comfortabel op uit wil
Een andere doelgroep is het
bedrijf dat zowel werklieden als
spullen wil vervoeren In beide
gevallen staat
het njcomfort
voorop Daarom
ontwikkelde
Citroen samen
met Peugeot een
soort combma- .
tie auto BIJ Peugeot heet het
identieke model overigens de
Peugeot Partner Schetsen van
de vermaarde Italiaanse studio
Stile Bertone' hebben als mspi-

ratiebron gediend voor het ontwerp
Als we na tien minuten sneeuwschuiven en ijskrabben plaatsnemen achter het stuur - met
bevroren vingers - valt pas op
hoeveel raam de Berlingo heeft
De hoge voorruit en de vier zijramen geven een wijds uitzicht
Ook door de
gewone
'personenauto neus
van de
Berlingo is
het zicht tijdens het rijden uitstekend en met
de grote spiegels wordt inparkeren een peulenschil Door de
hoge zit en de gigantische ruimte
boven en naast je, krijg je het

ftest

gevoel in een zeer ruime auto te
rijden, vergelijkbaar met een 4x4
of een MPV Maar m feite heeft
de Citroen Berlingo bijna dezelfde afmetingen als een Citroen
ZX

In de achterruimte passen met
gemak grote voorwerpen zoals
een surfplank of een mountainbike In totaal kan de Berlingo
naast de vijf passagiers nog zo n
300 kilogram bagage vervoeren
De achterbank kan zo naar
beneden worden geklapt dat er
tussen de voorstoelen en de achterbank een ruimte ontslaat waar
makkelijk bagage tussen kan
worden gestopt De Berlingo is in
tien verschillende kleuren te
bestellen, van Buckmghamblauwtot Innsbruck-groen Wij
reden met een opvallende oranje-brume kleur
Het rijgedrag van de Berlingo is
prettig Het maximum koppel van
de 1 9 dieselmotor ligt op een
heel laag toerental, namelijk
2 000 toeren per minuut Dit ver-

Chrysler (Grand) Voyager
3.Si V6 LE AWD

zekert een grote mate van gewilligheid en souplesse van de
motor Het enige nadeel dat we
ondervonden bij het schakelen is
de vrij korte eerste versnelling
Deze gebruik je bijna alleen om
uit stilstand weg te komen, waarna je doorschakelt Geen stoplichtspnnter dus, maar eenmaal
op de snelweg loopt de dieselmotor goed en vrijwel geluidloos
Het Berlmgo-gamma bestaat uit
zes bestelwagenuitvoermgen met
een nuttig laadvermogen van
500 tot 800 kilogram en twee uitvoermgen voor vijf personen
De Berlingo 1 9D waarmee wij
reden is er vanaf 33 600 gulden
en is daarmee meteen de duurste van de zes modellen De
goedkoopste, de Berlingo 1 1i
600, Kost 18 683 gulden

Chrysler heeft zijn Voyager 0n Grand Voyager voorzien van vierwieldrijvmg Het Amerikaanse merk spreekt zelf van AWD All
Wheel Drive De Voyager 3 8i AWD wordt m het Oostenrijkse Graz
gebouwd
De nieuwe modellen hebben een 3,8 liter zescilinder motor die
eveneens nieuw is Deze krachtbron ontwikkelt een vermogen van
122 kW/166 pk en bereikt het koppel van 307 Nm bij 3 150 toeren
per minuut De krachtbron werkt samen met een elektronisch
gestuurde viertraps automatische transmissie en de aandrijving
wordt via een tussen-differentieel met visco-koppelmg op de vooren achterwielen overgebracht De prijzen beginnen bij 102 000 gulden voor de Chrysler Voyager 3 8i AWD

GM groeit in Midden Oosten
De opvallende 'bestelwagen'-knik ontbreekt bij de Berlingo.

SPECIFICATIES (Citroen Berlingo 1.9D):
Motortype
Cilinderinhoud
Vermogen
Max koppel

Vier cilinder
diesel
1 905 cm3
51 kW/ 71 pk
bij 4600 1 p m
120 Nm bij

Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik
Prijs

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

2000 1 p m
19,9 sec van
0-100 km/uur
142 km/uur
6,6ltr/100km
ƒ 33 600-

Stuurbekrachtigmg
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Bestuurderstoel met
geheugenfunctie

General Motors heeft m de afgelopen vier maanden zijn verkopen
in het Midden Oosten met vijftig procent zien toenemen Vooral de
Chevrolet Cavalier maakt het heel bont met een verkoopstijging
van 315 procent Ook de Chevrolet Capnce en Cadillac Seville
deden een flinke duit in het zakje '

Cadillac Cafera
Best New Luxury Car
De Cadillac Catera is door 52 autojournahsten in Canada uitgeroepen tot 'Best New Luxury Car' van 1997 Daarmee versloeg de
nieuwe Cadillac de Lexus ES 300, de Acura 3 5RL en de Infinity
QX4

Start met een veilige auto

Seat mikt met Arosa
op compacte klasse
et compacte handzame auto's heeft Seat
een naam hoog te
houden. Dat zal zeker lukken met de Arosa die in de
wielsporen van de Marbella
moet treden. Dit nieuwe
model debuteert tijdens de
begin maart te houden
autoshow in het Zwitserse
Genève.

M

Zeeën van ruimte voor een surfplank of mountambike.

Chevrolet Trans Sport
kolossaal in ruimte
M

et de Trans Sport neemt Chevrolet definitief het roer over van Pontiac. De eerste
generatie, nogal futuristisch ogende, Pontiac Trans Sport heeft in de "Chevy" een
ingetogen opvolger gevonden. General Motors, het enorme overkoepelende
orgaan, presenteert de Trans Sport als luxe aanvulling op de op eenzelfde leest geschoeide Opel Sintra.

In tegenstelling tot Opel, dat met
de Sintra in 1997 een verkoopaantal van 35 000 exemplaren
beoogt, verwacht GM jaarlijks
"slechts" tweeduizend
Chevrolet's Trans Sport af te zetten In Europa is de markt voor
ruimtewagens ondanks de explosieve groei van de afgelopen
jaren nog steeds relatief klem,
zeker m vergelijking met
Amerika Hierbinnen neemt de
vorige Trans Sport een bescheiden plek m
Toch zijn de verwachtingen hoog
over de nieuwkomer Gedeeltelijk
is dat terecht Wie in de Trans
Sport rijdt, heeft absoluut niets te
klagen HIJ stuurt, remt en
reageert zoals het een ruimtewagen van Amerikaanse komaf betaamt Comfort staat hoog m het
vaandel Zeker diegene die het
doorgaans wat stuggere veerkarakter van de Europese automo| bielen niet echt op prijs stelt,
^eeft aan de Trans Sport een
fraaie vriend ledere oneffenheid
wordt omgezet m een zijdezachte deining De automaat zorgt
bovendien voor een rustig schakelkarakter en de aan de stuurkolom bevestigde bedienmgsptsok schept voorin royale ruimte
Met een wielbasis van over de
drie meter en een bagageruimte
van mavimaal 4 413 liter (tien
keer zoveel als de kofferbak van
e
en gemiddelde middenklasse
auto) is de Chevrolet echt groot
'i dat laatste geval moeten wel
alle stoelen achterin zijn verwijderd Dat gaat overigens makkelijk
J
e stem blijft bij wijze van spreken m het interieur nog even

nagalmen Een stemverheffing is
daarentegen niet nodig
Voortbewogen door een 3 4 liter
zescihnder m V-vorm levert de
krachtbron van de Trans Sport
op beschaafde wijze een vermogen van 186 paardenkrachten
Het koppel is nog imponerender
Tussen 1 400 en 5 300 omwentelmgen per minuut produceert
de motor minimaal negentig procent van het topdraaimoment
(285 Nm)
Hiermee zorgen de voorwielen
voor een zeer bevredigende
voorwaartse versnelling Traction
control om de wielslip tegen te
gaan is standaard
McPherson-veerpoten kenmerken de voorwielophangmg De
achteras beschikt over een automatische niveauregeling, die de
wagenhoogte aanpast aan de

belading In de praktijk vertaalt
zich dit m een rustgevend maar
vooral comfortabel rijgedrag BIJ
steile hellingen schakelt de automaat soepel terug, maar dan
moet je wel eerst even het gaspedaal goed indrukken om de
zogenaamde kickdown stand te
activeren De motor maakt direct
flink wat meer toeren maar blijft
dan nog steeds heerlijk stil
Het nadeel van de automaat van vrijwel elke automaat overigens - is dat het bergafwaarts
weer gauw te vlot gaat Het rempedaal dient dus regelmatig
geactiveerd te worden Beter is
het om de schakelhendel van de
automaat m een lage versnelling
te fixeren om zo toch nog wat
van de remmende werking van
de motor te profiteren

De Arosa heeft een lengte van
slechts 3 5 meter Gezien de
afmetingen nestelt dit model zich
duidelijk m rangorde onder de
Ibiza Seat wil dat ook m de prijs
tot uitdrukking brengen Op dit
moment kan importeur Pon Car
B V echter nog niet aangeven
hoeveel de auto gaat kosten
Tegen de tijd dat hij op de markt
komt, wordt die vastgesteld
Marbella

Ook op het gebied van actieve
en passieve veiligheid is de
Arosa voorbeeldig in zijn klasse
De portieren zijn bijvoorbeeld
voorzien van balken die beschermmg bieden bij een aanrijding m
de flank Dubbele airbags dus
voor bestuurder en passagier,
zijn straks te leveren Zelfs ABS

op de remmen behoort tot de
mogelijkheden wat zeker in de
compacte klasse nog lang geen
gemeengoed is
Seat wil zijn Arosa m eerste
instantie op de markt brengen
met twee motorversies Op dit
moment is nog niet bekend
welke dat zullen zijn
Dat ze uit het huis van
Volkswagen stammen is zeker
en dat ze een laag brandstofverbruik moeten hebben is evenzeer
een uitgangspunt

Een sportief smaakvol uiterlijk
gold als uitgangspunt toen de
designers de eerste strepen aan
het papier toevertrouwden De
dnedeurs carrosserie oogt lekker

Periodieke onderhoudsbeurten zijn daarom een must voor elke
auto

Volvo S40 in BTTC
Met de Volvo S40 keert het Zweedse merk terug m het Britse
Toerwagen Kampioenschap (BTCC) Dit model volgt de Volvo 850
op, die vanaf 1994 vele successen behaalde bij de klasse li Super
Toerwagens in de BTCC Tom Walkingshaw Racmg (TWR) zal
opnieuw Volvo's partner zijn
Al sinds half september vorig jaar wordt de S40 aan tests onderworpen op het circuit van Snetterton "De ontwikkeling van de auto
loopt volgens schema De S40 heeft enkele voordelen ten opzichte van de 850 die we deze winter willen benutten om de auto
superconcurrerend te laten zijn in het volgende BTTC race-seizoen", meldt John Gentry, TWR's chef-ontwerper

De meest bizarre voertuigen zagen het levenslicht in Toyota's 21e
Idea Olympics, die onlangs in Japan werd georganiseerd Er kwamen maar liefst 1 322 inzendingen binnen Van een surfplank op
vier gestuurde wielen aangedreven door een opwindmotor die zijn
energie haalt uit bewegingen van de bestuurder op de plank tot
een Toyota Previa met een open dak en een stoel die vijf meter
omhoog kan om de bestuurder een prachtig uitzicht te geven
De organisatie van dit technische festival is m handen van de
Toyota Engineering Society die 32 000 leden telt Deze vereniging
van medewerkers van de Toyota Motor Corporation wil de onderImge band tussen de leden en hun technische vaardigheden verbeteren Er worden regelmatig lezingen, seminars en tentoonstelImgen georganiseerd

Opel investeert 30 miljoen mark
De Arosa deelt technisch veel met andere producten van de VW
Groep, maar de auto is gevormd naar Spaanse smaak

Galant rammelt aan
poort van Amsterdam
as het twee jaar geleden de Carisma, nu zorgt
Mitsubishi met de Galant voor een Europese primeur op de AutoRAl. Zowel een vierdeurs sedan
als een stationwagen zullen in Amsterdam staan. De laatste is zelfs een compleet nieuwe variant, want van de vorige Galant had Mitsubishi geen wagon in het programma.

W

Mitsubishi rust de auto standaard
dan ook tamelijk royaal uit Twee
airbags en ABS op de remmen
behoren bijvoorbeeld tot de uitrusting De vormgeving van de
carrosserie is een mix van za«ehjke representativiteit en dynamiek Het is een imago dat het

"Autofabrikanten brengen almaar meer en betere voorzieningen
aan om de veiligheid in het verkeer te verhogen Gemeenten zorgen voor veiligere verkeerssituaties Maar daarnaast kan de autogebruiker ook zelf een bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid
door te zorgen dat de auto in orde is, voorkomt men onnodige nsico's", licht woordvoerder van de Bovag Rob Boon in Beleids Info
het eigen orgaan van de Bovag, toe

Bijzondere voertuigen

Met de Marbella is Seat jarenlang enorm succesvol geweest
Deze op de Fiat Panda gebaseerde auto bood veel waar voor
zijn zeer bescheiden prijs De
Arosa heeft de Spaanse fabrikant m eigen beheer vormgegeven De techniek en dus ook de
kwaliteitseisen stammen van de
Volkswagengroep waarvan Seat
deel uitmaakt

De komst van een nieuw model
is een welkome aanwinst voor dit
Japanse merk dat hiermee de
ingezette stijgende lijn in de verkopen moet kunnen vasthouden
Ten opzichte van de voorganger
is de Galant groter en ruimer,
waarmee deze Mitsubishi m een
hoger segment past In feite nestelt de auto zich tussen zijn voorganger en de Sigma

Met een wielbasis van over de drie meter en een bagageruimte
van maximaal 4.413 liter (!) is de Chevrolet een mastodont.

vlot De geringe buitenafrnetmgen herbergen opvallend veel
binnenruimte Ook het njcomfort
staat volgens Seat op een niveau
dat je eerder bij grotere auto's
verwacht

'Start met een veilige auto' is een gezamenlijke campagne van de
Bovag en Veilig Verkeer Nederland (WN) waarmee zij aandacht
vrageR voor de veiligheid van auto's Televisiespotjes, posters en
folders m autobedrijven en bill-boards van het Ministerie van
Verkeer en Waterstaat met de slogan 'Ik rij veilig of ik rij niet' ondersteunen deze reclamecampagne

Japanse merk graag wil uitstralen Was de voorganger nog
leverbaar met een 1,8 liter motor,
het gamma krachtbronnen van
de nieuwe Galant start bij een
2,0 liter viercilmder met zestien
kleppen Voor mensen die een
maximum aan comfort en reisgenoegen zoeken, is er ook een
2,5 Jiter V6-motor met m totaal
24 kleppen Een 2,0 liter turbodiesel met mtercooler rondt het
programma af
De Galant zal spoedig na de
AutoRAl (6-16 februari) m
Nederland bij de dealers staan
Dus na het zien m Amsterdam, is
het ook snel kopen De prijzen
zijn reeds vastgesteld De mstapversie, de sedan 2 O GLX moet

46 995 gulden kosten De prijshjst van de stationwagen begint
bij 49 195 gulden

Opel stopt wederom geld in de productie van de onlangs gelanceerde Opel Vectra Stationwagon Ditmaal gaat het om een mvestenng van dertig miljoen mark om de productie van dit model te verhogen De markt in Duitsland laat een groei zien, van zelfs een
derde voor dit soort automobielen uit het marktsegment van de
Vectra Verwacht wordt dat de Stationwagon veertig procent zal uitmaken van het totale Vectra-volume

GM helpt China
General Motors helpt de Chinese regering bij de ontwikkeling van
geavanceerde automobieltechnologie Daartoe heeft de fabrikant
twee EV1 's naar dat land verscheept Df'ze elektrische auto doet
mee in een testprogramma van de regering voor onverheidsdienaren, journalisten en vertegenwoordigers van de regenng

In de Galant gebruikt Mitsubishi de modernste elektronica voor onder meer motormanagement

et de SpelersCollectie als VIP
Ajax, Feyenoord of PSV!

Feyenoord en PSV. Het leuke van de
SpelersCollectie is, dat je er meer mee kan dan
alleen sparen. Je kunt er bijvoorbeeld ook je eigen
opstelling mee maken of de spannendste momenten
uit de competitie bijna levensecht naspelen.
,

Handgemaakte modellen
waarde.

van grote

De SpelersCollectie is een initiatief van de
Staatsloterij. Bij het vervaardigen van de
SpelersCollectie heeft de Staatsloterij niets aan het
toeval overgelaten. Voor elke Speler is met de grootste zorg een model gemaakt door een professionele
beeldhouwer. Daarna kunnen de Spelers met speciale machines in een beperkte oplage geperst worden.

Totale gekte in Engeland
Het idee van de SpelersCollectie is vorig jaar al uitgevoerd in Engeland. De gekte, die daar toen ontstond, tartte elke beschrijving! In het land waar het
voetbal is uitgevonden, vochten de mensen om hun
modelhelden van de groene mat te bemachtigen.
Dat belooft nog wat! Want als er één land is waar de
mensen net zo gek zijn van sparen als van voetbal,
dan is het Nederland.

Exclusief bij de Staatsloterij
De miniaturen
van de
SpelersCollectie zijn verkrijgbaar bij de Staatsloterij. Wat
moet u daar precies voor
doen? De komende maanden
krijgt u bij aankoop van elk
heel Staatslot met Jackpot
(of vijf 1/5 loten met
Jackpot) een zogenaamde
TransferCheque. Op zo'n
TransferCheque zijn de
voetballers afgebeeld die
in die maand verkrijgbaar zijn. Op de achterzijde vult u uw lotnummer in. De ingevulde
TransferCheque met
bijbetaling van f 4,95
geeft recht op één van
de afgebeelde spelers.

Elke maand
nieuwe modellen

Tenslotte worden de miniaturen stuk
voor stuk met de hand beschilderd! Het resultaat is
een verrassend goed gelijkend model, dat een unieke waarde vertegenwoordigt.

'Elke maand verschijnen er van elke
topclub één of twee
nieuwe modellen. De
actie SpelersCollectie duurt 12 maanden. Als u elke maand één lot koopt heeft u aan het
eind van het jaar dus een compleet elftal met één
reserve. De voetbalminiaturen zijn verkrijgbaar bij
de verkooppunten van de Staatsloterij met uitzondering van de postkantoren, uiteraard zolang de
voorraad strekt. De oplage is beperkt, wees er dus
snel bij!

WAT IS UW FAVORIETE CLUB EN WAAROM?
Dit moet u doen
voor een exclusief
voetbaldagje

larc Overmars, Henrik Larsson, LUC Nilis
Lezers van dit blad kunnen nu meedoen aan een grandioze voetbalactie.
Wat dacht u van een bezoek aan uw
favoriete topclub als speciale VIPgast? Want dat is de prijs die u kunt

winnen! Compleet met vervoer naar het
stadion, een VIP-plaats, een hapje en
een drankje na afloop. Deze unieke
actie wordt mogelijk gemaakt door de
SpelersCollectie van de Staatsloterij.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt- u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-605.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Werf kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

XM 25 TD Break airco
'94
ƒ 39.500
XMTD VSX airco '94/32.500
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
XM 20i Break aut. '92 19.900
Xantia Turbo D SX '94/ 22.500
Xantia Diesel SX '94 ƒ 22.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
ZX 14 Avantage 5d '92/ 10.750
BX
TGD
Br.
stuurbekr.
'93
ƒ 15.900
BX TGD Break '91
ƒ '9.950
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX TZD '90
ƒ 8.500
BX T Diesel '93
ƒ 12.500
BX TRD '87
ƒ 2.500
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
BX 16 TZI '90 LPG - ƒ 5.950
BX 16 TRI '89 LPG ƒ 3.950
BX 14 TE '88 LPG
ƒ 2.950
C 15 D bestel '93
ƒ 9.950
CX 22TRS Fam. Br. '88/ 5.950
CX 22TRS Break '89 ƒ5.950
CX 25 Turbo II Diesel '875.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Ford

Opel
Opel CORSA m '85 puntgaaf,
nw APK ƒ 1450. Johan Boom,
Wijkermeerweg 46, Beverwijk,
0251 - 224730.

Peugeot

Autosloperijen

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
Honda Accord 1.8 i
| 5 mnd oud, nu ƒ 7.000 korting INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Honda Autokrooy
Geen voorrijkosten
T.T. Vasumweg 32, A'dam020-4470470
Noord, 020 - 6310615.
V.a. Ringweg S118 volgen.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
T.k. Hyundai Scoupe 1.5 GT Tel.: 023-5845435.
Esprit Turbo, rood, sunroof, b.j. Het HOOGSTE BOD?? Bel
8-7-'94, 50.000 km. Tel. 0575 - voor vrijblijvende prijsopgaaf.
517627 of 543286.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Hyundai

BMW

Citroen

Mazda

T.k.a. BMW 520, b.j. dec. '86, AX Inj., bj. juli '92, zwart, 80.000
153.000 km, gerevi. aut., nwe km, APK 10-'97, goed onderuitlaat, ƒ 4.000,-020 - 6151485. houden, ƒ 8500. 020 - 6653661. Mazda 626 GLX m '87 coupe
i.pr.st., nw APK ƒ 1950.
CHYPARSE, Soesterberg vult Kerkbuurt 83, Oostzaan,
uw Citroén-veerbollen voor 075 - 6845607.
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.: 03463-51150.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
CITROEN AX 1,4 GL, m '91
1
Amstel 340-342
i.z.g.st. ƒ6950. Johan Boom, MITSUBISHI COLT, bj 87
tegenover Carré
Den lep 55, Landsmeer, 020 - 108.000km, apk sept.'97, Vr.pr
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 4824640.
ƒ3450. Tel, 020- 6827799.

Daihatsu

Mitsubishi

VOLVO 340 DL winterspecial 5
drs, wit, bj '87, z.g.onderh.,
VW Golf, bj. '87 Ven i.pr.st.,
145.000 km, APK nov '97.
nw APK ƒ2950. Johan Boom, Vr.pr. ƒ3250,- Veel extra's.
Wijkermeerweg 46, Beverwijk, Tel. 0570 - 656826.
0251 - 224730.

U.
-Tel.:

Woonplaats:

Stuur deze bon voor 14 februari 1997 in een gesloten en voldoende
gefrankeerde envelop aan:
De SpelersCollectie, Postbus 760,4870 BD Etten-Leur.

APK'KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14

Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schadereaelina.

Auto's te koop
gevraagd

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

De hoogste prijs voor elk merk
auto a contant RDW bew.
Ook busjes en'Jeeps.
0251 - 224730. Johan Boom,
Wijkermeerweg 46, Beverwijk.
Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt t.k. alle merken en typen
auto's. Ook vracht en bestel,
alle bouwj. Ook sloop, schade
en defect. Vrijbl. prijsopg.
Vrijw. RDW verz., eigen ophaaldienst, dag & nacht bereikbaar
Tel. 0294-417813/06-53381029

Gegarandeerd je rijbewijs
Je bent 18-25 jaar en je wilt je rijbewijs halen.
Kies dan voor de beste rij-opleiding.
Kies voor een Heavy Traffic Verkeersschool.

Bel nu: 06-9575 (50 et p.m.)

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!
Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type autc
020-6794842, 020-6908683
Zie ATS telet pag. 888

Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav. DE LUGT luxe en bestel vana
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000 ƒ50,- per dag excl. BTW.
met geldige PTT vrijwaring. Tel. Tel.: 020-6161388 of 6890374.
035-6835858 of 06-53331964,
Peugeot 106/306, Renault La
7 dagen per week, 8-23 uur.
guna, Vracht + bestelwagens
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- Wij komen vrijblijvend langs.
DIESELSERVICE
Gevraagd jonge auto's v.a.
brandstofpompen; verstuivers 1990, a contant. Belt u voor inl.
cil.koppen vlakken. Garage/ 0341-419354 of 0652-977028.
motorenrevisie FEENSTRA
MINOR MOTORCARS
Industrieweg 27, Duivendrecht DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Sloterkade 43/44
merk auto a cont. met vrijwar.
Tel. 020-6980639
Amsterdam
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Tel. 020 - 6177975/6158022
Ook zelf sleutelen aan uw auto. • Auto te koop? Plaats in deze
Rover-dealer voor
HEINING HOBBYHAL
rubriek. U zult verbaasd staan
Amsterdam, Amsteveen e.o.
020-4976999
over het resultaat.

In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

. OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

VW Polo 1.3 l, l.m. velgen, 31.000 km
'95
VW Golf Cabrio 1.8, st.bekr./alarm, 39.000 km
'92
Ford Escort 1.6 CLX, st.bekr./open dak, 29.000 km . . . .'94
Ford Fièsta 1.3 l Calypso, open dak, 56.000 km
'92
Nissan 100 DX + 1.6 SLX, st.bekr., alarm, 29.000 km . . .'94
Nissan Micra 1.0 Jive, open dak, 30.000 km
'94
Opel Astra 1.4 GL,.open dak, 72.000 km
'92
Citroen AX 1.1. l Allure, open dak, 16.000 km
'95
Fiat Tipo 1.4 SX 5 drs, st.bekr., el. ramen, 31.000 km . . .'94
Fiat Uno 45 i.e. 1.1, 69.000 krn
'93 Voor gratis advies over de besDaihatsu Charade 1.3 TX, open dak, trekhaak, 45.000 km .'93 te rij- en theorieopleiding in
Mitsubishi Colt 1.3 GLI, spoiler 3e remi., 25.000 km . . . .'94 A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Ford Escort XR 3 l, spoiler, opon dak, 97.000 km
'90
Skoda Favorit 1.3S 5 drs, alarm, open dak, 31.000 km . .'93
Mazda 323 F 1.6 16v GLX, alarm, spoiler, 57.000 km . . .'92
Van der Madeweg 21
(Bij de Macro)
Daewoo / Occasioncentrum
Tel.: 020 - 665 01 31
Tel.: 020 - 681 34 10

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

JOHAN BOOM nw adres
Wijkermeerweg 46, Beverwijk,
0251 - 224730. Ook in Den lep
55, Landsmeer, 020 - 4824640
en Kerkbuurt 83, Oostzaan,
075 - 6845607 en Kanaalweg 30
E, Landsmeer, 020 - 4363543.
Ook auto's te koop gevraagd
a contant.

alle kleuren
ook in spuitbussen

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 6129804
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Tev. verkoop van onderdelen,
Ruilstarters en dynamo's.
ook NIEUWE onderdelen.
Valkenburgerstraat 152.
Gratis gehaald. Meteorenweg
Tel.: 020-6240748.
381, A'dam, 020 - 6319802.
Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Me
vrijwaring en eigen ophaal
dienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Postcode:

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Toyota

Algemeen

Honda

020-665 86 86

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Peugeot 405 GL m '89 i.z.g.st,
LPG ƒ 4950. Johan Boom, Den
ep 55 Landsmeer 020-4824640

Fiat

-Nr.:

Adres:

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Volvo

VW Golf diesel, m '89 i.pr.st.,
nw APK ƒ5950. Johan Boom,
Wijkermeerweg 46, Beverwijk, Toyota Starlet m '90 i.z.g.st.
ƒ4950. Johan Boom, Den lep
0251 - 224730.
55, Landsmeer, 020 - 4824640.

19 Beyerly 1.7, aug. '94, 30.000
km, div. extra's +. gar., tegen
inruil pr. ƒ 19.500,-020-6466140

MD vD

Naam

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

D PSV (aankruisen wat van toepassing is)

Omdat

Amstelstein - Suzuki

'eugeot 205 GL, m '85 i.pr.st,
nw APK ƒ 1450. Johan Boom,
<anaalweg 30 E, Landsmeer,
020 - 4363543.

Renault

D Feyenoord

Rijscholen

Volkswagen

205 GTi m. '93, 130 pk, leren
Dekleding, schuifdak, ABS,
16.500. Tel. 020 - 6278410.

D Ajax

Met de SpelersCollectie
van de Staatsloterij kunt u
als VIP-gast naar een wedstrijd van uw favoriete
voetbalclub. Maar dan
moet u natuurlijk wel
'bewijzen' dat u een echte
fan bent. Vul daarom in de
bon hieronder in welke van
de drie topclubs u zou willen bezoeken en waarom
dit uw favoriete club is.
Voor het 'waarom' mag u
maximaal 10 woorden
gebruiken. Alleen de meest
originele inzendingen worden beloond door de deskundige jury.

Suzuki

Opel CORSA m '85 i.pr.st.,
nw APK ƒ950. Johan Boom,
<anaalweg 30 E, Landsmeer, Alto GLX, maart '94, gr. met.,
020 - 4363543.
vr.pr. ƒ8750,-, Alto Spirit, mei
Opel Kadet GSI, m '89 i.pr.st., 96, 1e eig., vr.pr. ƒ12.500,nw APK ƒ7950. Johan Boom, beide i.z.g.st. 0297 - 263889.
Wijkermeerweg 46, Beverwijk,
0251 - 224730.

ESCORT m '84 i.pr.st., nw APK Renault 11 GTL, b.j. nov. '87,
ƒ 950. Johan Boom, Kanaalweg APK mei '97, 95.000 km.
30 E, Landsmeer, 020-4363543 Vr.pr. ƒ2.500. 023 - 5334981.
RENAULT 19 GTD Diesel m '90
Ford Escort m '85 i.pr.st.,
nw APK ƒ 1450. Johan Boom, i.z.g.st. ƒ5950. Johan Boom,
Den lep 55, Landsmeer, 020 Kerkbuurt 83, Oostzaan,
4824640.
075 - 6845607.
Renault 5 TL m '87 i.pr.st.,
nw APK ƒ 1950. Kerkbuurt 83,
Oostzaan, 075 - 6845607
Cinquecento Sporting centr. Johan Boom.
vergrend. + afstandsbed., verRENAULT AMSTERDAM
laagd stootl., spoil., 9-'95
Top occasions met 1 jaar
ƒ 18.500. Tel. 0412-652264.
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Honda Prelude
2.0 i automaat, ABS, 1992
v.v. ANWB-rapp. ƒ 32.500

Wat is nu precies die SpelersCollectie waar zoveel
over geschreven wordt?
De SpelersCollectie wordt dé verzamelaarsrage van
dit jaar. Het gaat om knap gemaakte miniatuurvoetballers van de drie Nederlandse topclubs: Ajax,

Mijn favoriete topclub is

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Klassiekers
en Oldtimers

PEUGEOT 404
Grote sortering ONDERDELEN
een solide, comfort, klassieker
van schade-auto's, alle
voor alledag. Altijd auto's
merken, alle bouwjaren.
en onderdelen op voorraad.
GEBR. OPDAM B.V.
Frank Dordregter 020-6826974,
Tel.: 023-5845435,

Service en
Reparatie

Rover

n

MOOMMJTO l-IN-3

is de y^rkoép vari uw auto een fluitje van een cent...
1s

."

x

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
rSHOWROOM/AUT01-IN-3'MINI'Szetuuwautoofauto'spasechtindesch«nwerpers. ,
SHOJVROOM/AUtO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladén van Weekmedia. »
'
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 14N-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
- op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in TVouw en de Volkskrant en in de week daarop op_woensdag in de
-, nieuwsbladen van "Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs iiK'l.
H.T.W.

i
Sclmjl hier in blokleilm
2
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3
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Teams Beatrixschool
veroveren wisselbeker
ZANDVOORT - Het jaarlijkse
basketbaltoernooi
voor de Zandvoortse basisscholen is een overweldigend succes geworden. In
een bonivolle Pellikaanhal
kwam de Beatrixschool het
best voor de dag en pakte de
fel begeerde wisseltrofee.
De jongens van deze school
werden eerste en de meisjes
legden beslag op een tweede
plaats.
In de sfeervolle sporthal
werd op het scherpst van de
snede gestreden voor de eer van
de school. Zowel bij de meisjes
als de jongens werd een enorme
inzet aan de dag gelegd. Aan het
spel was te zien dat er flink getraind was, want het was de
moeite waard het toernooi te
volgen. De strijd bleef bijzonder sportief, mede door de per-

Klaverj assen
ZANDVOORT - Vrijdagavond wordt in de ontmoetingsruimte van de Agathakerk, aan
de Grote Krocht, een klaverjasavond georganiseerd. De deelname staat voor een ieder open
en bovendien is de deelname
geheel gratis.
Het klaverjassen begint vrijdagavond om acht uur.

Bridgeclub ook
op donderdag

fecte en strakke leiding. Bovendien had de organiserende vereniging The Lions een prima organisatie neergezet.
De nieuwe outfit van de de
Beatrixschool inspireerde de
leerlingen tot grote daden.
Vooral in de poule van de jongens was de Beatrixschool een
klasse apart. De Hannie Schaftschool gaf in de eerste wedstrijd goed partij, maar ging
toch met 15-12 ten onder. Titelverdediger Oranje Nassauschool verweerde zich dapper,
doch dat was te weinig om de
Beatrixschool van de 12-9 overwinning af te houden.
Voor de Oranje Nassauschool was slechts de vierde
plaats weggelegd, mede door
nederlagen tegen de Nicolaasschool en de Hannie Schaftschool. De laatste school pakte
de tweede plaats door een beter
doelsaldo dan de Nicolaasschool. De vijfde plaats ging
naar De Duinroos. De Mariaschool sloot de rij.
De meisjes zorgden voor veel
spektakel. Onder fanatieke
aanmoedigingen van de leerkrachten en vele ouders gingen
ze tot het uiterste. De Oranje
Nassauschool kreeg sterk tegenspel, doch wist alle aanvallen op de koppositie te weerstaan. De Beatrixschool eindigde op de tweede plaats. Het onderlinge duel leverde een spannend gevecht op, dat met 10-8

door de Oranje Nassauschool
werd gewonnen.
Bij de meisjes vielen zelfs enige gelijke spelen te noteren. De
spanning was te snijden in de
wedstrijden tussen enerzijds de
Mariaschool en de Nicolaasschhol en anderzijds de Beatrixschool en de Hannie Schaftschool. Beide wedstrijden eindigden in een 4-4 stand. De derde plaats werd opgeëist door de
Mariaschool, de vierde ging
naar de Nicolaasschool. De
Duinroos werd vijfde, net voor
nummer zes, de Hannie Schaftschool.
Er bestond geen twijfel over
welke school de totaalprijs in
de wacht had gesleept. Met de
eerste plaats voor de jongens en
de tweede plaats voor de meisjes was het geen verrassing dat
de wisseltrofee in handen
kwam van de Beatrixschool.
Op de tweede plaats eindigde
de Oranje Nassauschool en derde werd de Nicolaasschool.
Vierde, vijfde en zesde waren
respectievelijk
de Hannie
Schaftschool, de Mariaschool
en de Duinroos.
Voorzitter van The Lions,
Chris van den Broek, sprak, nadat hij de prijsuitreiking had De meisjes van de Beatrixschool, die een aardig steentje bijdroegen bij het veroveren van de wisseltrofee, in fel gevecht met de
verricht, van een geslaagd toer- basketbalsters van de Mariaschool
Foto Enck van cieef
nooi. „Ik vind dit heel erg leuk
om te organiseren," aldus Van Het liep gesmeerd, het was een
den Broek. „De kinderen zijn zeer sportief toernooi dat volheel enthousiast bezig en bo- gendjaar zeker weer op hetprovendien hoor je geen wanklank. gramma staat."

Pormula 3. Dit racefeest wordt
voor de zevende keer georganiseerd.
Sponsor
Marlboro
brengt coupons in omloop welke bij de kassa's van het circuit
zonder kosten kunnen worden
omgewisseld tegen toegangsbewijzen.
Dit jaar worden er veertien
autosportevenementen op het
Circuit Park Zandvoort georganiseerd. Vanwege de bouw van
het nieuwe pitscomplex zijn de
traditionele Paasraces verschoven naar midden september.
Hoofdschotel vormen de autoraces voor de diverse Nederlandse kampioenschappen. Dit
zijn raceklassen welke ook in
het buitenland onder gelijk-

waardige reglementen worden
georganiseerd, zoals het Auto
Trader Dutch Touring Car
Championship, de Marlboro
Elf Renault Megane Trophy, de
Citroen Saxo Cup, de Formule
Ford en de Ferrari-Porsche
Challenge.
Verder heeft de Historische
Auto Ren Club een aantal evenementen in haar pakket zoals
de Historische Zandvoort
Trophy en de thematische evenementen als Italia a Zandvoort en het British Race Festival. Dit jaar worden er geen motorraces op het circuit georganiseerd. De financiële uitkomst
van deze wedstrijden is te risicovol, reden waarom de circui-

Chess met vier schakers
Formule I-team toont zijn bolides naar Hoogoventoernooi

ZANDVOORT - Het autosportseizoen 1997 op het
Circuit Park Zandvoort gaat
op zaterdag 19 april van
start met de presentatie van
het Rothmans Williams Renault Formule I-team. Jacques Villeneuve en HeinzHarald Frentzen tonen hun
nieuwe bolides aan de nationale en internationale pers.
Het jaarlijkse hoogtepunt op
de Zandvoortse racr-piste vindt
dit jaar plaats op zondag 3 augustus. Tienduizenden toeschouwers reizen dan ongetwijfeld weer af naar de badplaats
voor de Marlboro Masters of

Het zit de handbalteams van
ZVM/Rabobank niet mee
ZANDVOORT - Het zit de
handbalteams van ZVM/Rabobank niet mee. Zondag leken de dames op de overwinning af te stevenen,
maar een slechte tweede
helft gooide roet in het eten:
een 10-11 nederlaag. De heren van ZVM speelden een
spannende partij tegen S en
K en hadden meer verdiend
dan het 23-23 gelijke spel.
Door de nederlaag tegen
BSM zijn de Zandvoortse handbalsters wat afgezakt op de
ranglijst. Bij winst zou de ploeg
de tweede plaats hebben ingenomen. In de eerste helft zag
het er nog positief voor
ZVM/Rabotaank uit. Ondanks
de personele problemen werden de taken goed uitgevoerd.
De bal ging goed rond en de
kansen werden goed benut. Dat
goede spel leverde de Zandvoortsen een 7-4 voorsprong op.
Die voorsprong werkte geenszins bevrijdend op ZVM. De
nervositeit sloop in het spel,
waardoor er chaotische momenten ontstonden. BSM pro-

fiteerde van het te gespannen
spel en werkte de achterstand
geheel weg. Aanvallend wist
ZVM/Rabobank geen vuist
meer te maken. In het tweede
bedrijf slaagden de Zandvoortsen er slechts driemaal in te
scoren. BSM speelde soepeitjes
de bal rond en boog de achterstand om in een 11-10 overwinning.
„In de eerste helft was er
geen vuiltje aan de lucht,"
meende keepster Anita Reumann. „Maar in de tweede helft
speelden we te gehaast en misten veel kansen. In de laatste
tien minuten hebben we niet
meer gescoord en we leden ook
veel te veel balverlies. Het is
jammer, we konden het gewoon
niet afmaken."

sprong bij de rust was dan ook
verdiend. In het tweede gedeelte zette S en K de Zandvoorters
onder druk en kwam na tien
minuten op gelijke hoogte. De
strijd bleef spannend. Bij de 2323 stand kreeg zowel ZVM als S
en K in de eneverende slotfase
nog kansen, maar die werden
niet verzilverd.
„Ik denk dat de uitslag terecht was, hoewel er meer had
ingezeten," meende coach
Joost Berkhout. „Ik had besloten met wat jeugd verder te
gaan en dat is goed bevallen.
Dat viel mij zeker niet tegen. Ik
pas de jeugd nu maar vast in en
kijk verder naar de toekomst.
Ik heb wel weer gezien dat het
kan. Handhaven in deze klasse
mag geen probleem zijn."

De Zandvoortse heren speelde tegen S en K een verdienstelijke partij handbal. In de eerste helft verdedigde ZVM/Rabobank constant een voorsprong van een punt. Aanvallend liep het vrij goed, vooral
door toedoen van de trefzekere
Guido Weidema. De 12-10 voor-

Doelpunten dames: Mariëlle
Peet (2) Daniélle Blom (2), Linda Koper (2), Mireille Martina
(2) en Wendy van Straten (2).
Doelpunten heren: Guido Weidema (7), Patrick Terpstra (4),
Nik Grijekovic (4), Goran Bogojevic (3), Peter Pennings (3),
Ronald Vos en Gerard Damhoff.

texploitant geen data op de kalender heeft geplaatst.
De racekalender ziet er als
volgt uit: 19 april Formule 1presentatie; 11 mei Historische
Zandvoort Trophy; 19 mei Internationale Pinksterracers; 8
juni Trophy of the Dunes, 21/22
juni Italia a Zandvoort; 6 juli
Nationale Autoraces; 20 juli Internationale Porsche Meeting;
3 augustus Marlboro Masters
of Formula 3; 10 augustus
AD AC Noordzee Cup, 31 augustus Nationale Autoraces; 6/7
september British Race Festival, 14 september Internationale Autoraces; 5 oktober Internationale Finaleraces; 25 oktober
Zandvoort 500.

ZANDVOORT - De Chess
Society Zandvoort zal op
het Hoogovenschaaktpernooi in Wijk aan Zee dit jaar
in mindere mate vertegenwoordigd zijn dan in de
voorgaande jaren. Ton van
Kempen, Nico Handgraaf
en Olaf Cliteur worden dit
jaar vergezeld door debutant Hans Drost.
De redenen dat de Chess-delegatie dit jaar wat kleiner is
dan anders zijn nogal uiteenlopend. Allereerst keerden twee
trouwe Wijk aan Zee-gangers,
Nico Huijboom en Jako Otte,
terug naar het Schalkwijkse

Vijf Zandvoorters
rijden de tocht der
tochten 'zwart'
ZANDVOORT - De Elfstetempo gehandhaafd. Na zo'n
zestig kilometer kreeg Andenkoorts had vorige week
ook even toegeslagen in
dries van Marie last van zijn
Zandvoort. Het volbrengen
voet en besloot de strijd te
van de tocht der tochten door staken. Zijn zoon Johan zal
Johan van Marie inspireerde voorlopig de enige in de famieen aantal Zandvoorters tot
lie blijven die de tocht wel
het rijden van deze tocht,
uitreed. Feite Bakker zorgde
maar dan 'zwart'.
ervoor dat het de schaatsers
Onder begeleiding van Fei- op de geplande rustplaatsen
te Bakker gingen tien schaat- aan niets ontbrak. Ondanks
sers, onder wie vijf Zandvoor- het slechte ijs hielden de
ters, van start in Friesland.
Zandvoorters het tempo er
De gebroeders Ruud en Arjan behoorlijk in. Bij het invalde Boer, Roy Auberlen, Jan
len der duisternis werd het
Hein Carree en de nieuwe
moeilijker.
wethouder Andries van MarNa 170 kilometer vond Roy
Ie wilden het huzarenstukje
Auberlen het genoeg. Jan
van Johan van Marie evenaHein Carree, Ruud en Arj&n
ren. Besloten werd te starten de Boer bereikten ondanks
in Stavoren, waar de eerste
een keer verdwaald te zijn na
slagen werden gemaakt om
veertien uur het eindpunt in
half zes. Het werd geen geStavoren. Begeleider Feite
makkelijke tocht omdat het
Bakker verraste de deelneijs behoorlijk stuk gereden
mers daar met een fraaie oorwas door de 'echte' elfsteden- konde en een namaak-Elfsterijders en ook de kluunplaat- denrkuisje, dat zeer in de
sen waren verdwenen.
smaak viel bij de rijders. Ook
Toch werd een redelijk
de snert vond gretig aftrek.

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01-10-1996)

SVS. Daarnaast zullen Wim
Brugman en Dennis van der
Meijden op het appèl ontbreken. Eerstgenoemde ontving
geen aanmeldingskaart, waardoor hij zich buiten zijn schuld
te laat aanmeldde. Dennis van
der Meijden is dit jaar om studieredenen afwezig.
Bij de dagvierkampen zal de
Chess Society vertegenwoordigd zijn door twee spelers.
Vermoedelijk in de vijfde klasse zullen de prestaties van debutant Hans Drost met belangstelling worden gadegeslagen.
Als Drost in vorm is, moet hij in
deze klasse tot de kanshebbers
gerekend worden. Het speerpunt van Chess in het dagvierkampen-toernooi wordt net als
voorgaande jaren gevormd
door Olaf Cliteur. Hij zal uitkomen in de eerste klasse en
hoopt mee te kunnen strijden
om de fel begeerde eerste
plaats, die recht geeft op een
plek in de hoofdklasse.
Het dagvierkampentoernooi
start aanstaande dinsdag en
duurt tot en met donderdag. Bij
de tienkampers, die volgende
week vrijdag starten, moet Cliteur wegens werkzaamheden
verstek laten gaan. Cliteur promoveerde vorig jaar naar de
tweede groep. Hierdoor wordt
de in groep zes uitkomende
Ton van Kempen automatisch
gebombardeerd tot vaandeldrager. Wanneer Van Kempen zijn
remisepercentage weet te drukken, moet hij toch zeker in
staat geacht worden in het linker rijtje van zijn groep te eindigen.

Jansen wijst
Ayress terug

In de interne competitie van
de Chess Society is koploper
Olaf Cliteur vaster in het zadel
te komen zitten. In een fraai
aanvalspartijtje versloeg hij de
hoog geklasseerde Simon Bosma, die daarmee zijn tweede
nul van het seizoen incasseerde. Nummer twee, Mare Kok,
kwam door drukke werkzaamheden niet in actie. Naast de
voorzitter deed ook Caroline
Stamdejonge goede zaken. Zij
won snel een paard van collega
Peter van de Beek en rondde
daarna de partij met een fraaie
aanval af.
Door deze zege steeg Stamdejonge van de zesde naar de vierde plaats. Hans Drost deed goede zaken op de ranglijst. Hij
versloeg ondanks goed tegenspel Rebecca Willemse. De laatste winnaar van de avond was
Jaap Bouma. Bouma versloeg
Henk Willemse en steeg daardoor naar de elfde plek op de
ranglijst.

heette de leden van harte weikom en bracht een toost uit op
het nieuwe jaar in de hoop op
een goede visvangst. Vele leden
van de florerende visclub kwamen in het bezit van een fraaie
beker. Zo ging de eerste prijs bij
de Noordzee bootwedstrijden
naar Leo Haak, terwijl Joop van
Kempen zegevierde in het vissen vanaf het strand. De piercompettie werd winnend afgesloten door Gerard Bluijs.
Grote winnaar van het seizoen 1996 werd Peer van Warmerdam, die drie fraaie bekers
mee naar huis nam. Van Warmerdam kwam als winnaar uit
de bus bij het ankervissen, de
allovercompetitie en bij de rode
draadcompetitie, een competitie met een wedstrijd uit elke
discipline. Ook werden er pnjzen uitgereikt voor verbetermgen van de records. Arnold
Bluijs stelde het pietermanrecord scherper en Henk Bluijs
verbeterde het record van de
grootste kabeljauw. De grootste
platvis werd dit keer gevangen
door Hans Molenaar.

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22 00
de Kustwacht
22.00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonslop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorhchter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonbtop service
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22 00
de Kustwacht
22.00t/m24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nighlflight Een programma voor de Rock-liefhebber
2 00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8 00 t/m 10 00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
12 00 t/m 14.00
Hand in Hand
14 00 t/m 16.00
Badmuls
16.00 t/m 18 00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19.00
ZFM Sport
19.00 t/m 20 00
Getetter aan Zee
20 00 t/m 22 00
de Kustwacht
22 00 t/m 24,00
ZFM Nonstop service
Zondag
0.00 l/m 9 30
ZFM Nonstop service
9.301/ m 10 (X)
dt Duinruob. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12 00 t/m 14.00
Effe Brunchcn m e t . . .
14 00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 I/m 18.00
Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 l/m 24 00
de Kustwacht

De prijswinnaars van de Zeevis Vereniging Zandvoort tonen hun fraaie bekers

In de A-lijn zorgde het pas
gepromoveerde
damespaar
Gótte-Koning voor een verrassende overwinning met maar
liefst 62 procent. De overige paren zijn meteen gewaarschuwd.
Mevrouw Molenaar en de heer
Koning waren met een score
van 59 procent goed voor de
tweede plaats en op de derde
plaats volgden de heren Overzier en Van der Staak.
De eerste en tweede plaats m
de B-lijn werden gedeeld door
de dames Jurriaans en Paap en
de dames Van Ackooij en
Drenth. Beide paren scoorden
zestig procent. De dames Van
Leeuwen en Slegers scoorden
een procent minder en legden
beslag op de derde plaats.
De dames Dekker en Kleijn,
die een gelegenheidspaar vormden, deden het m de C-lijn erg
goed door met een resultaat
van zestig procent als eerste te
eindigen. De familie Van der
Moolen werd tweede en de derde plaats ging naar mevrouw
Vrolijk en de heer De Vries.
Naast de reguliere bridgeavond op woensdag biedt de
Zandvoortse Bridge Club thans
de mogelijkheid ook op donderdagmiddag een kaartje te leggen. De eerste zitting werd opgeluisterd door zestien paren,
verdeeld over een A-lijn en een
B-lijn. Groepswinnaar in de Alijn werden mevrouw Hoogendijk en de heer Vergeest met
bijna zestig procent. Voor de
eerste plaats in de B-lijn tekenden de dames Lust met een score van 69 procent. Informatie
over de bridgeclub is te verkrijgen bij de heer H.Emmen, telefoon 5718570, alleen 's avonds.

Zonder Van Kempen maar
iets te kort te willen doen, is de
Chess Society vooraf het meest
trots op Nico Handgraaf. De
oud-voorzitter van Chess viert
namelijk na een zware hartoperatie zijn rentree achter het
schaakbord. Reeds drie weken
na zijn operatie meldde Handgraaf deze zomer al er alles aan
te zullen doen om fit te zijn
voor het Hoogoventoernooi.
Fitter dan ooit zal hij vanaf volgende week vrijdag zijn opponenten in groep acht bestrijZANDVOORT - De tweeden. pok hij hoopt op een
de ronde van de Rapidcomplaatsje bij de eerste vijf.

Veel prijswinnaars bij
de zeevisvereniging
ZANDVOORT - Ruim
zestig leden van de Zeevis
Vereniging Zandvoort waren afgekomen op de jaarlijkse prijsuitreiking van de
visprijzen 1996. Dat gebeurde in hotel Faber, waar de
leden elkaar tevens de beste
wensen voor het nieuwe jaar
deden toekomen.

ZANDVpORT - De eerste
wedstrijd in de derde cyclus
van de parencompetitie van
de Zandvoortse Bridge Club
Leverde weer veel spektakel
op. De ZBC-leden gaan overigens nu ook op donderdagmiddag bridgen.

Ook werden er bekers uitgereikt voor de viswedstrijden in
het buitenland. Zo ging de prijs
voor een koppelwedstrijd in
Denemarken naar Eli Paap en
Willem Minkman. In Denemarken werd de grootste kabeljouw gevangen door Nico
Ruygt. De grootste platvis werd
tijdens een vistrip in Noorwegen binnengesleept door Peer
van Warmerdam. Tenslotte
was het Klaas Langereis die
met een trofee aan de haal ging
voor het vangen van de meeste
en de grootste vis.
Na de prijsuitreiking werd de
gezellige avond besloten met
het maken van plannen voor
het komende seizoen, waarin
vooral de buitenlandse vistrips
in trek lijken te zijn.

petitie bij de Zandvoortse
Schaak Club leverde een
sensationele strijd op tussen Hans Jansen en John
Ayress.
Eerstgenoemde
won fraai.

De strijd tussen Jansen en
Ayress ging om de bezetting
van de eerste plaats. Hans Jansen verschalkte John Ayress, in
een zinderende partij en heeft
de eerste plaats nu stevig in
handen. Rapidkampioen van
het vorige seizoen, Wim Gude,
kon ook in deze tweede sessie
zijn draai niet vinden. Hij
neemt de negende plek op de
ranglijst in.
De volledige stand na zes partijen: 1. Hans Jansen, 2. John
Ayress, 3. Hans Lindeman, 4.
Edward Geerts, 5. John Atkinson, 6. Ruud Schiltmeijer, 7.
Gwenael Paris, 8. Willem van
Esveld, 9. Wim Gude, 10. Jan
Berkhout, 11. Hetty Sandbergen, 12. Wim de Oude, 13. Hielke Gorter, 14. George ter Bruggen.
Vanavond begint de Zandvoortse Schaak Club met de
tweede helft van de interne
schaakcompetitie. In deze dertiende ronde krijgen de deelnemers gelegenheid revanche te
nemen op eerder dit seizoen geleden nederlagen.. Op dit moment zijn er vier kandidaten
voor de titel van het clubkampioenschap. Wim Gude, John Ayress, Hans Jansen en Edward
Geerst zijn de voornaamste gegadigden.
Volgende week vrijdag begint
voor twee leden van de Zandvoortse Schaak Club het Hoogovenstoernooi in Wijk aan Zee.
Edward Geerts en Hans Jansen
komen uit m het tienkampentoernooi en spelen negen partyen. Ook oud-lid Jack van Eijk
zal acte de présance geven.

Jaaroverzicht
autosport 1996
ZANDVOORT - Van allerlei sporten worden jaaroverzichten uitgegeven. Zo is er
ook een fraai boekwerk op
de markt verschenen over
de Nederlandse Autosport.
Het jaaroverzicht 1996 van de
Nederlandse Autosport biedt
de lezer een terugblik op het
afgelopen (inter) nationale autosportseizoen. Het naslagwerk is voorzien van een harde
kaft en telt 120 pagina's. Daarmee is het niet alleen de helft
dikker dan voorheen, maar beschikt het ook over meer en
grotere kleurenfoto's. Gebleven zijn de korte verslagen en
de vele klassementen. Tevens
wordt in dit boek meer takken
van autosport belicht.
Het full colour Nederlands
Autosport Jaaroverzicht 1996 is
te verkrijgen of te bestellen bij
de erkende boekhandel en op
vele autosportadressen. De
prijs bedraagt f. 34,95. In dit
jaaroverzicht zijn vele foto's
opgenomen van de Zandvoortse fotograaf Chris Schotanus
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Voor inlichtingen averen reservering van advertenties kunt u contact
opnemen met de advertentie verkoop van Weekmedia
Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT

j».m Beroepsonderwijs
r

Smaakvolle opleidingen

RLC

College

randstedelijk
opleidingen
centrum

- Elektrische installatietechniek
- Elektronica
Randstedelijk
Opleidingen Centrum,
afdeling Elektrotechniek
Leerlingwezentrajecten met
opleidingen tot
assistent-monteur, monteur,
eerste monteur en technicus in
de vakrichtingen:
- Sterkstroominstallaties
- Besturingstechniek

onderwijsaanbod op
één adres:
Korte Ouderkerkerdijk' 5,
sneltram/metro halte Spaklerweg
(nabij Amstel Station)
Randstedelijk
Opleidingen Centrum,
afdeling Elektrotechniek
Telefoon 665 77 00

- Communicatiesystemen
- Elektrische vliegtuigbouwinstallaties

Kpm riaar de'Opéri
avond op woensdag/

- Middenspanningsinstallaties

Opleidingen met een goed arbeidsperspectief!

"£~"•

• Serveren

Bel voor informatie:
training

&

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

PRESTIGE BUDqET PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

MONDELINGE7 SCHRIFTELIJKE
CURSUS ONDERNEMER
Vanaf l januari 1996 moet de toekomstige ondernemer
of bedrijfsleider aan het nieuwe wettelijke vereiste diploma
A.O V. ( Algemene Ondernemers Vaardigheden) voldoen.

- Elektronica
-Televisie- en radioapparatuur

""'

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste f^TS?"^ " *«taurc£tbedri'f
vestigingseisen Ook voor andere branches. * bed"'feta(tftoreca • W,jn«erhficaat
• Management
Start: februari/maart 1997
•
opleidingen

Waarvoor? Om telefonisch contact te leggen en te onderhouden met relaties m
de markt.
Waar? In ons hi-tech Business Call Center.
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega's?
- telefoonervanng
- minimaal 23 jaar
- HBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker
Wat bieden wij?
- prima salaris
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
Wanneer? Bel vrijdag 17 januari of maandag 20 januari en vraag naar Angelique
van Donzel.
Hoe laat! Tussen 10.00-17.00 uur op telefoonnr. 020-4001916.

Het meest complete

College Beroepsonderwijs
Amsterdam,
afdeling Elektrotechniek
Telefoon 665 03 38

•
• Cafébedrijf/Sociale' Hygiëne

Wij zijn op zoek naar 25 tele-consultants voor een unieke flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar
HBO-moeders of oriënterende academici

Open avond
alle opleidingen
Elektrotechniek
College Beroepsonderwijs
Amsterdam,
afdeling Elektrotechniek
Dagopleidingen:
- Energietechniek

voor de horeca . . .
ri P'\ "IfitM
n
ÜMN U
Horeca Ondernemersvaardigheden ,. ..'«jjffH?;.. i • Koken

Wat doen we! We adviseren en ondersteunen onze relaties bij hun marktbewerkmg om klanten te werven en te behouden. Met als belangrijkste instrumenten de
database en het business col/ center.

Amsterdam

DIPLOMA
A.O.V./H.O.V.
Behaal daarom nu het NIEUWE RIJKSERKENDE
DIPLOMA A.O.V. en begin, als zelfstandig ondernemer of
bedrijfsleider in de Horeca-, Kappers-, Bloemen-, Auto-,
Recreatie-branche, of voor welke branche dan ook. Tevens
voor de Detail- en Ambulante handel en/of in de DienstenAmbachtelijke- of Bouwsector. Een vooropleiding is niet
vereist en u doet in juni 1997 examen. Vanaf 10 feb. 1997
starten de middag/avond-cursussen weer in Amersfoort,
Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en in Utrecht
100% cursusgarantie en subsidie mogelijk.
Bel 't MVC voor info:030 - 2611130 (OOK 'S AVONDS)
AL MEER DAN 15 JAAR

Oog voor

,. Postti, 9345.3506 011 Utrecht

Queene

Sterk in\ perfect fótov/erk

BUDGET
KLEURENFOTO'S

vraagt per direct:
* Zelfstandig werkend kok met vakkennis
Franse keuken
* Medewerker in de bediening
•*• Leerling kok
•*r Interieur verzorging m/v
* Afwashulp in de keuken

van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook n aar de

Voor het restaurant van de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J j,"
vragen wij:
•*• Een stafmedewerker voor
Restaurant en bar

Gevraagd:

[oio]

medewerker

In bezit van diploma sociale hygiëne.
Ervaring en vakkennis is vereist.

voor 4 dagen voor
groenten- en fruitwinkel

Uw schriftelijke sollicitatie zien wij gaarne tegemoet, t.a.v. dhr. B. M. Duivenvoorden
Postbus 269
2040 AG Zandvoort
Tel. inlichtingen 023-5713599

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513 SPAAR ON2L KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Aart Veer
Grote Krocht 25
tel. 5714404,
b.g.g. 5712888

.BUDGET'.PRESTIGE 'BUDGET PRESTIGE ' BUDGET PRESTIGE. BUDGET PRESTIGE

Amsterdam
Diploma
öirertiesecretaresse

Speel mee in de Postcode Loterij

Schoevers
heeft de beste
papieren

13 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en ver/ekenngsweren (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economibch-linguislisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management (IM)
international management - english stream (IM-ESj1
logistiek management (LM)
management economie en recht (MCR)
management & informatie (MI)

Schoevers verzorgt cursussen en beroepsopleidingen m
deeltijd die volledig zijn afgestemd op de eisen die de
moderne arbeidsmarkt aan u stelt. De certificaten en diploma's van Schoevers worden door het bedrijfsleven dan ook
hoog gewaardeerd. Bovendien is Schoevers onderdeel van
Content, de organisatie die jaarlijks voor duizenden mensen
bemiddelt bij het vinden van een baan.

Jackpot al 6 mi l i oen
De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
staat deze maand op 6 miljoen gulden! Binnen twee
maanden gaat Henny Huisman weer op pad om ie-

mand schatrijk te maken.
Ook u kunt de Mega Jackpot winnen als u meespeelt
in de leukste loterij van
Nederland: de Nationale
Postcode Loterij.

De Mega Jackpot is een
unieke prijs. Hij begint met
2 miljoen gulden in de pot.
Elke maand trekt de notaris
een winnend lotnummer uit
alle beschikbare loten van de
Nationale Postcode Loterij.
Trekt hij een niet verkocht
lot, dan blijft de Mega Jackpot staan en komt er minstens één miljoen gulden bij.

lotnummer treft. De eigenaar
van dat lotnummer is de gelukkige winnaar van 7 miljoen gulden! Een bedrag
waarmee u echt alles kan
doen, waarvan u niet eens
durfde te dromen.

7 miljoen

De combinatie tussen een opleiding van Schoevers en uw
eigen ambities biedt veel (arbeids)perspectieven'

Bij een stand van 7 miljoen
gulden heeft de Jackpot zijn
maximum bereikt. De notaris trekt dan zolang door, tot
hij een geldig meespelend

Vanaf januari gaan m Amsterdam onderstaande opleidingen
en cursussen weer van start. Wilt u ook de beste papieren'
Vul dan snel de bon m U ontvangt de gratis studiegids met
het rooster of bel voor meer informatie (020) 6 62 71 56.

T

Meer loten, meer kans
Meespelen is het enige dat u
hoeft te doen om te winnen,
voor maar één tientje per lot!
Met de bon op deze pagina
kunt u loten bestellen. Doe
dat wel snel. Om deze maand
nog mee te spelen moet uw
bon voor 16 januari binnen
zijn. Stuur hem dus vandaag
nog terug !^

Schoevers Opleidingen
Stadhouderskade 60, Amsterdam
BON VOOR DE BESTE PAPIEREN
S v p opleiding of cursus van uw interesse aankruisen

De Stichting Thuiszorg Kennemerland
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

Een leuke bijverdienste . . . ?
Voor langere tijd ...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen
Dat kan Als

Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelyke werkzaamheden sedurende minimaal 3 uur per 14
dasen en maximaal 12 uur per week
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele
werkgebied
Het salaris is ƒ 14,99 netto per uur voor SS-jangen en
ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belangrijk'
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7 003,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt
Vooi verdere informatie kunt u contact opnemen met de
ardeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur

Cursussen op het gebied van:
G Steno Nederlands
D Ontvangst- en telefoontechniek
G Inleiding Office management
G Post- en archiefbeheer
G Time management
G Notuleren
G Algemene correspondentie
Nderlands
G Bedrijfscorrespondentie
Nederlands
G Spreekvaardigheid Duits
Frans l
G Spreekvaardigheid Engels II
G Commercieel Duits, Engels
Frans l en II
T Basiscursus Toerisme
G SEPR l
GIAT/VUFTAA Standard Level
G Basiscursus Management
G Basiscursus Personeelsbeleid
G Basiscursus Logistiek
management
G Basiscursus
Projectmanagement
G Basiscursus Marketing
G Marketing Nima A
G Telemarketing
G Basiscursus Public relations

D Basiscursus Rapporteren
D Evenementenorganisatie
D Middenstand/AOV
D Basiskennis Boekhouden (BKB)
G Introductie PC/werken met MS
Dos+MS Windows
D Introductie Windows 95
G Werken met WordPerfect 5 l la
G Werken met WordPerfect 5 l Ib
G WordPerfect 6 Windows (la en Ib)
G Werken met Word 6 voor
Windows (la en Ib)
n Werken met dBase IV
G Werken met Lotus 123
G Toetsenbordbeheersmg

D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

DEUITSLAGEN VAN IS^JANÜARI

G Directiesecretaresse
G Secretarieel medewerker
G Receptioniste
G PR assistent
1 Managementassistent
G Toeristisch managementassistent

Ja, stuur mij geheel vrijblijvend de studiegids 'Avondopleidmgen
1996-1997'

De overige Bingoprijzen:

Postcode:

6 miljoen

Getal 23 t/m 3 6

Plaats: —

Getal 1 t/m 22

10 44 18 25 14 32 33
28 12 40 06 15 23 21
13 16 34 19 30 43 39
Maakt u uw kaart vol met:

37

1

BMisPBMjiaa
mnBHoama

dan wint u de
Thuisbingo
/ 25.OOO,Ze ffo i/ten voorbehouden

02
24
35
36
09
26
29

ƒ1.000,ƒ500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

22
04
31
27
07
42
05

D dhr. D mevr.

Adres:

Stand Mega Jackpot;

De Bingogetallen:

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Beroepsopleidingen in deeltijd:

Deze bon kunt u m een ongefrankeerde envelop
3 sturen naar Schoevers Opleidingen
o Antwoordnummer 2150 3440 VB Woerden

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

Henny Huisman: "Binnenkort kom ik weer langs met de Mega
Jackpot. Wie weet is de 6 miljoen wel voor u !"

Applicatiecursussen:
G Medisch secretaresse
G Management
G Office manager

Naam
Voorletters
Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon

ffl'JA, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen, de Mega Jackpot en de Postcode-Kanjer,
[k machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.U.D. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

ƒ20,ƒ10,/9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel
Postbanknurnmer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs:

Banknummer:

1509701

ƒ 5.OOO,-

4813 CR
Extra Prijs ƒ 25.OOO,4813 CR 006

De BMW: 1081 GA 111 in Amsterdam

l
l
|
•

don uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZVDen Haag.

NATIONALE

LOTERIJ

Weekmeciia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17
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Alleen als je zorgvuldig kiest, kom je er ook'

Vernieuwingen in het onderwijs
volgen elkaar in hoog tempo op.
Wekelijks brengt wel de een of
andere studiegroep rapport uit
over, pakweg, klassengroottes,
aanpassing van de financiering,
studietraj ectkeuzes,
tempobeurzen. Het onderwijs doet
sterk denken aan een pot die op
het vuur staat en waarin een
ondoorzichtige substantie
pruttelt. Steeds nieuwe bellen
borrelen op en spatten uiteen. Aan
minister Jo Ritzen de vraag wat
hij, als zeg maar chef-kok, aan het
bereiden is. Waar streeft hij naar?

De tijd dat het iedereen volstrekt duidtlijk was wat elk schooltype inhield, is alge
sloten bij de invoering van de Mammoetwet met de vele vakkenpakketten. Sinds
dien volgen veranderingen, bijstellingen er
vernieuwingen elkaar in hoog tempo op.
Valt het aan belangstellende ouders en
leerlingen nog wel uit te leggen?
Ritzen: „Vergelijk het met een koelkast. Als |e
een nieuwe koelkast nodig hebt, dan onenteei
je je m de Consumentengids. Dat doe ik tennnn
ste. Zoiets doen we nu ook met de Keuzegids
Hoger Onderwijs. Elk jaar zijn er wel veninde
ringen m koelkasten, zo is het in het ondel wi] s
ook. De koelkast die je nu koopt, is niet meei
dezelfde als vijftien jaar geleden. Je moot )e dus
steeds opnieuw oriënteren."
Basisscholen hebben moeten formuleren wel
ke kerndoelen ze nastreven. Door die te le/un
kunnen ouders, zegt de minister, een goed beeld
krijgen van wat er op die school gebeurt Voor
het voortgezet onderwijs is ook uitgebreid mate
naai voor handen voor wie zich wil oriënteren
op de koelkast die school heet. Voorwaarde is
echter wel datje Nederlands kunt lezen en de
minister realiseert zich dat hier bij sommige al
lochtone ouders een probleem ontstaat. Je kunt
wel brochures m bijvoorbeeld het Turks ol Ai a
bisch maken, maar dat lost lang met alles op
„Alfabetisering is dus dringend gewenst "
„Allochtone ouders hebben vaak zeer hoge
verwachtingen van hun kinderen Zij moeten de
boodschap krijgen dat als je je er als ouder met
zelf mee bemoeit, die verwachtingen een
droombeeld blijven." Hier kunnen, vindt de minister, allochtone organisaties een belangrijke
rol bij spelen. „Het is hier geen samenleving
van: u vraagt en wij draaien Je zult als ouder
zelf iets met je kind moeten doen Het is niet zo
dat de school het kind oppakt en dat het dan als
vanzelf opbloeit. Er moet een sterke wisselwer
king zijn met thuis."
Intussen is er sinds de invoering van de Mam
moetwet wel het een en ander gedaan aan het
bevorderen van de overzichtelijkheid in het on
derwijs. Bij de Mammoetwet konden scholieren
wel 196 verschillende vakkenpakketten kiezen
Niet elke school bood zoveel vakken dat al deze
combinaties mogelijk waren, maar wel zat zo'n
90 procent van de leerlingen in maar liefst 27
verschillende vakkenpakketten. „Waardoor het
zicht verdwijnt op wat het vakkenpakket nu
precies voorstelt. Dat hebben we teruggebracht
tot vier pakketten, waarvan je goed weet wat de
inhoud is."
Behalve de informatie over de vakkenpakket
ten, welke mogelijkheden ze bieden, is er nu informatie over de scholen zelf en hun kwaliteit
„Dat is de lijn die we de afgelopen jaren getrokken hebben."
Bij iedere stap in het onderwijs geldt, benadrukt hij, dat ouders en studenten, leerlingen,
zich terdege moeten oriënteren voordat ze een
keus maken. Brochures lezen, scholen bezoeken, afwegen van de sterke en zwakke punten,
nagaan of watje als ouder en leerling wilt, ook
reéel is. Ritzen: „Alleen als je zorgvuldig kiest,
kom je er ook."

AT IS ER toch aan de hand met het
onderwijs? Er verandert zoveel dat
het nauwelijks nog te volgen is, of je
moet minister zijn. Waar moeten al die
vernieuwingen toe leiden? Gaat het wel
goed met het onderwijs?

W

Ritzen: „De meeste ouders, docenten, studenten en scholieren zeggen, als je het hun vraagt,
dat het wel goed loopt in het onderwijs." Na
enige aarzeling: „Of matig." Matig is voor hem
niet genoeg. Want: „Er zijn nog grote problemen
die opgelost moeten worden. En dat betekent
verandering. Ik begrijp dat niemand dat prettig
vindt. Denk je de weg te weten in het huis van het
onderwijs en dan wordt het weer anders. Maar
dat is wel de consequentie van het feit dat je het
beter wilt doen. Beter ten behoeve van de kinderen."
De laatste jaren is er, geldelijk gesproken, 'wat
gedempt,' zoals de minister het fraai formuleert.
Het land stond er financieel niet goed voor, betoogt hij, vandaar dat er pas op de plaats is
gemaakt. Dat is geen ramp, vindt Ritzen, omdat
je hiermee de economie gezond hebt gemaakt en
dus een goede uitgangspositie bezit om het onderwij s verder te verbeteren.
„In het onderwijs, in de landelijke politiek,
bestaat een druk om structuren te veranderen,
om dingen weer eens anders op te zetten. We
moeten daar mee stoppen, omdat ik geloof dat
we daar de komende tien jaar geen behoefte
meer aan hebben. We moeten nu meer letten op
de inhoud, op hoe het in de praktijk gaat.
problemen oplossen. We moeten duidelijk maken wat we aan
prestaties eisen en die prestaties ook belonen."
Het is nu tijd, aldus de minister, „om basisscholen veel steviger te maken en ze daar ook
op aan te spreken. Het is niet zo
van: hier hebt u een bom duiten
en we hopen dat het nu béter
gaat. Nee, dat geld is nauw verbonden aan het beter laten
functioneren van de school. En
dat wordt ook gecontroleerd."
Bijvoorbeeld door de schoolmspectie.
Verbeteringen
realiseren,
vergt tijd. „Er zal nog vaak genoeg in de krant komen te
staan: het gaat nog niet goed
genoeg. Dat is prima. Dan weten de mensen dat het beter
moet en dat er wat gaat gebeuren." Heel belangrijk vindt de
minister publicaties over de kwaliteit van de
scholen. Niet in z'n algemeenheid, maar gewoon
per school als het kan.
Een school in een buurt waar veel kinderen
zitten die een achterstand hebben, loopt dus het
gevaar in dat soort consumentenonderzoek een
stempel 'slecht' opgedrukt te krijgen?
Ritzen zegt dat dit niet per definitie zo hoeft te
zijn: „We hebben scholen die naast elkaar staan,
in dezelfde buurt, en die het enorm verschillend
doen. In zo'n geval kun je die school die het erg
goed doet als voorbeeld stellen." De minister
verwijst naar basisscholen die staan m dezelfde
wijk, met bijvoorbeeld 90 procent allochtone
leerlingen, maar waarvan één er m slaagt leerlingen door te verwijzen naar het vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs) volgens het
landelijk gemiddelde. Van de andere basischolen in die wijk gaan veel leerlingen naar het vbo
(voorbereidend beroepsonderwijs). „Dat betekent gewoon dat die scholen het zeer verschillend doen. De maat moet zijn: de beste school.
En iedereen moet naar dat beste niveau toegroeien."
Maar is de vergelijking van scholen die vooral
leerlingen naar het vwo verwijzen en scholen die
dat naar het vbo doen niet een beetje een vergelijking als van appels en peren?
Ritzen: „Waar je in de eerste plaats naar moet
kijken, is of iedereen met een positieve ervaring
van de school afkomt. Heeft de school me verteld wat ik goed kan. Heeft de school me de kans
geboden me daarin te oriënteren." Leerlingen
moeten de mogelijkheid krijgen door te groeien
naar het niveau dat bij ze past. De ervaring leert
dat veel leerlingen die als een soort negatieve
keus in het vbo terecht komen, op school het
gevoel hebben gekregen van: leren is niks voor
mij. Daar wil de minister iets aan doen, scholen
moeten beoordeeld worden naar de mate waarin
ze erin slagen kinderen het gevoel te geven dat
leren zin heeft - 'positieve leerervaringen' m de
woorden van de minister.
Indien scholen laten weten voor die aanpak
niet voldoende middelen te hebben, dan „moeten we daar maar eens over praten." De minister
vindt, mede met het oog daarop, dat leraren
meer mogelijkheden moeten hebben om zich bij
te scholen. „Soms moeten leraren onder lastige
omstandigheden werken en misschien moet je
dan zeggen: die moet je daarvoor extra belonen,
of belonen met ruimte voor extra voorzieningen."
Dat de honorering dan uiteen kan lopen, ligt,
volgens de minister, voor de hand. Hij verwijst
naar het verloop onder docenten op scholen
waar veel kinderen met leerachterstanden zitten. Het is goed om docenten voor minstens vier
a vijfjaar aan zo'n school verbonden te houden,
betoogt Ritzen. Want die snelle doorstroming is
niet goed voor de school.
„Ik vind dat je helder moet maken waar scholen het goed doen en waar ze het niet goed doen.
Ik weet dat sommigen zeggen: je achtervolgt ons
altijd met het beeld van het is niet goed genoeg.
Dat is ook zo. Maar ik achtervolg niemand met
het beeld van: in Nederland deugt het niet. Dat is
niet zo. In Nederland gaat het heel goed. Maar
ook dan zijn er nog zoveel verbeteringsmogelijkheden."
Intussen raken velen in het onderwijs mee van
steeds maar weer vernieuwen, verbeteren. Het
beeld dringt zich op van een minister die in z'n
eentje tegen een kolossale berg staat te duwen.

*Bij aanschaf van een
koelkast oriënteer je
je toch ook?'

Minister Ritzen: 'We moeten duidelijk maken wat we aan prestaties eisen' Foto Sander Veeneman

Herkent de minister zich daarin?
„Ik zeg vaak: mijn werk is echt sleurwerk.
Vasthouden, vasthouden, vasthouden. En op het
moment dat iemand zegt: het is trekken aan een
dood paard, moet je vragen: hoezo? Ik zie nog
wel leven in dat paard. Gewoon doorgaan. En
dan lukt het ook. Echt. Ik merk in Europees
overleg, bijvoorbeeld, dat collega's uit het buitenland zeer verbaasd zijn over wat m Nederland
allemaal mogelijk is. Dat het lukt om universiteiten en hoger beroepsonderwijs mee te krijgen.
We zijn nu het enige land in continentaal Europa dat een Keuzegids Hoger Onderwijs heeft.
Dat geeft de burger moed."
Zo'n gids, die overigens m Groot-Brittanmé al

bestaat, geeft informatie over het hoger onderwijs, biedt helderheid. En dat is waar minister
Ritzen naar streeft, helderheid voor leerlingen,
studenten. Daar onbrak het nog te veel aan.
„Toen mijn kinderen zich oriënteerden op een
studie, kon ik ze geen helderheid bieden in wat
de universiteit precies bood." Je moest, vertelt
Ritzen, alle studieprogramma's grondig bestuderen om te ontdekken waar de accenten
worden gelegd. Onduidelijk was waar die studie zich op richt, of de nadruk bijvoorbeeld ligt
op een theoretische of meer praktische aanpak.
Informatica m Utrecht, weet de minister na
het zoeken van een studie voor zijn dochter, is
heel anders opgezet dan informatica in Delft.
Dat moet je duidelijk maken, betoogt Ritzen.
Vandaar de aanzet om een soort consumenten-

Keuzegids biedt helderheid

'Combinatie van school en werk
kan heel profijtelijk zijn'
zijn daar wel enkele experimenten gaande om
leerlingen enkele dagen te laten werken per
jaar, maar ik zou het bij experimenten willen
houden." Wel is het zo dat je op havo en vwo,
natuurlijk een groep leerlingen hebt van wie
je je moet afvragen of ze niet beter iets anders
zouden kunnen doen - de groep die met erg
gemotiveerd is in de klas, die blijft zitten.
„Dat is doodzonde. Eenjaar zomaar overdoen
is sowieso doodzonde. Er is ook geen enkele
onderwijskundige geweest, de laatste jaren,
die dat heeft verdedigd." Voor die groep pleit
Met zo'n startkwalificatie doelt de minister de minister voor een combinatie van leren en
werken, zoals het beroepsonderwijs of het
vooral op een diploma mbo (middelbaar beroepsonderwijs), leerlingwezen, havo of vwo. leerlingwezen.
Hier wreekt zich echter het beeld van het
„We weten met grote mate van zekerheid dat
beroepsonderwijs als een soort 'tweede keus.'
zo'n persoon lange periodes van zijn leven
Er is, zegt de minister, de laatste jaren veel
werkeloos zal zijn. Dat is een vreselijk gegeaan gedaan om dat beeld bij te stellen. „Ik
ven, zeker als je het op de Amsterdamse
denk toch dat hier speelt dat veel ouders wilschaal bekijkt."
Hier kan het leerlingwezen (leren combine- len dat hun zoon of dochter advocaat of dokren met praktijkervaring opdoen) uitkomst
ter wordt en met beroepsonderwijs word je
bieden, met name voor jongeren die graag iets dat niet. Maar kijk eens naar Zweden. Daar
met hun handen doen. Maar dat vereist mede- doen ze het andersom. Daar geldt een heel beperkte toelating tot universiteit en tot het howerking van de werkgevers. Als het aan Ritger beroepsonderwijs en is een voorkeur voor
zen ligt, hebben die werkgevers die jongeren
opvangen en voorkomen dat ze op school uit- leerlingen die een combinatie van leren en
werken achter de rug hebben. Dan geef je het
vallen, recht op taelastingcompensatie om de
signaal datje die combinatie heel belangrijk
loonsom te drukken.
vindt."
„De combinatie van school en werk kan
heel profijtelijk zijn. Een misvatting is datje
met het leerlingwezen niks kunt bereiken.
Die kant wil Ritzen op met het leerlingweVergeet niet dat het diploma van het leerling- zen. „Ik roep dat al zeven jaar lang, heb er al
die jaren aan getrokken, en het krijgt geleidewezen gelijk staat aan dat van het mbo."
lij k-aan vorm. Het is nu ook in de wet vastgeOp school krijg je soms heel abstracte zalegd." Beroepsonderwijs is, benadrukt de miken voorgeschoteld, dingen waarvan je je af nister, „nu van eenzelfde waarde als algemeen
vraagt watje er aan hebt. Dat veel leerlingen
vormend onderwijs." Wel vindt de minister
dat zonder grote problemen oppikken, verdat wie middelbaar beroepsonderwijs heeft
baast Ritzen soms. Want het ligt, zegt hij,
gevolgd, het hoger beroepsonderwijs in drie
toch voor de hand dat je wilt weten wat je in
de praktijk hebt aan watje leert. „Natuurkun- in plaats van vier jaar moet kunnen halen. Al
jaren komt zo'n 30 procent van de startende
de in de les kan heel erg abstract zijn en dan
studenten in het hoger beroepsonderwijs van
helpt het toch als je een paar leidingen hebt
aangelegd en eens aan de stroom bent blijven het middelbaar beroepsonderwijs. En klachten van het hbo over problemen met de overhangen. Dan wil je weten hoe de dingen in elkaar zitten." Met een lach: „Ik heb zelf die er- gang van mbo naar hbo beantwoordt hij door
te verwijzen naar advertenties waarin instelvaring."
lingen voor hbo studenten 'lokken' met de beLeerwerktrajecten, waar de minister voor
lofte dat wie van het mbo komt eenjaar 'capleit, lenen zich voor het beroepsonderwijs
deau' krijgt.
aanzienlijk beter dan voor havo oi' vwo. „Er

Er zal de komende jaren meer geld beschikbaar komen voor onderwijs, is de
overtuiging van Ritzen. Dat wil de minister gebruiken om het probleem van de
uitvallers aan te pakken. „We hebben
nog steeds 30 procent die niet een startkwalificatie haalt, een diploma waarmee
je uit de voeten kunt op de arbeidsmarkt.
Dat is een ongehoord hoog percentage.
. In Amsterdam ligt het zelfs een stuk hoger."

gids te maken voor het wetenschappelijk onderwijs. „Het gaat in het hoger onderwijs om enorme uitgaven, otn zeer belangrijke beslissingen
voor studenten, en dan mag je toch verwachten
dat er voldoende informatie beschikbaar is. Dat
heeft geleid tot de Keuzegids Hoger Onderwijs
en dat willen we nu overal m het onderwijs gaan
doen."
Die keuzegids vertelt
hoe de studie is opgebouwd. Ligt de nadruk
op zelf leren, of is er
veel begeleiding. Dat
vereenvoudigt de keus voor de aanstormende
student. Meer kwalitatief van aard is bijvoorbeeld de beoordeling m de keuzegids van de
mate waarin er samenhang bestaat m het programma van de universiteit. Het heeft even geduurd, zegt Ritzen, maar nu praten de colleges
van bestuur met de decanen en die op hun beurt
met de docenten over de beoordeling in de gids.
Wie voor de derde keer een 6 min scoort, gaat
streven naar verbetering.
In de keuzegids staaftevens de mate van doorstroming van studenten aangegeven. Daarop
wordt het hoger onderwijs ook beoordeeld. Maar
leidt het hameren op zo snel mogelijk doorstromen met tot verslapping van studie-eisen, m de
hoop zo goed mogelijk te scoren, zoveel mogelijk
afgestudeerden te halen?
Ritzen: „Dat zou een probleem kunnen zijn als
we niet tegelijkertijd keken naar het niveau van
de opgeleide studenten De keuzegids is tot nu
toe sterk georiënteerd op wat binnen het hoger
onderwijs gebeurt, in de toekomst geven we
meer aandacht aan kwaliteitsoordelen van onafhankelijke outsiders over het niveau, werkgevers
bijvoorbeeld." Zo'n vergelijking werkt als prikkel in het onderwijs om het hoogste niveau te
halen. „Doe je dat met, dan kun je een probleem
krijgen, omdat zich minder studenten aanmelden."
Frank Knijpers
Jan Maarten Pckclharing

Studiefinanciering
'misschien te sober'
Er is op van alles in het onderwijs bezuinigd, al gebruikt de minister daar een ander woord voor, maar met op de scholen,
benadrukt Ritzen. Wel op bijvoorbeeld de
wachtgelden en de studiefinanciering.
Ouders ervaren dat studerende kinderen „een
rib uit het lijf zijn Hier zit een van de slachtoffers van het beleid van minister Ritzen," zegt de
minister met vier studerende kinderen „Maar
als ouders een hoger inkomen hebben, mogen
we best een bijdrage van ze vragen, al besef ik
dat het voor de middeninkomens behoorlijk
kan knellen." Binnenkort komt hij dan ook met
een voorstel om de grens van (i5 duizend gulden,
waarboven ouders stevig voor studerende kinderen opdraaien, „een beetje te verhogen." Het
is een keus, zegt hij, die je moest maken in de afwegingen met andere uitgaven, gezondheidszorg bijvoorbeeld of bepaalde onderdelen van
onderwijs. De studiefinanciering „is inderdaad
sober en op een.aantal punten misschien te sober, maar dat was tn een periode dat het nodig
was sober te zijn."

Keu?eirids deel 1: taal. cultuur, onderwijs (o a WO
Frans, Spaans, Italiaans, WO Nederlands, HBO kunstaca
demies, HBO journalistiek/voorlichting, HBO/WO lei a
renopleidmg)
Keu?eirids deel 2: economie, bestuur, management (o a
WO economie, HBO bedrijfseconomie. WO/HBO bednjfs
kunde, HBO personeel en arbeid, WO rechten, WO pohti
colpgie/bestuurskunde, HBO toerisme/vrijetijd)
Keuzeirids deel S: mens. zon;, gezondheid (o a HBO
maatschappelijk werk, WO sociologie, WO psychologie
WO geneeskunde, HBO verpleegkunde, HBO fjbiother.i
pie, HBO logopediel
Keuzegids deel 4: milieu, natuur, techniek (o a WO wib
kunde, WO informatica, WO chemie, WO/HBO elektro
techniek, WO/HBO bouwkunde/civiele techniek WO/H
BO landbouw, WO biologie, WO geologie!
De keuzegidsen kosten 12,50 gulden per deel
Er is ook een Verzamelgids van de vier keuzegidsen du
kost 35 gulden Uitgegeven door Onderwijspers tav m Lei
den (telefoon 071 - 579 7555) Verkrijgbaar in de boekhan
del

'We hoeven niet
alles zelf te bedenken'
Iedereen heeft het over Europese samen
werking. Dat gaat van afspraken over stopcontacten tot de Europese munt. Merk je
ook in het onderwijs iets van de samenwerking?
Ritzen. „Jazeker, kijk naar de mobiliteit Toer
de Universiteit van Leiden eeuwen geleden begon, vond men het vanzelfsprekend dat een
kwart van de studenten uit het buitenland
kwam. Dat lukt nu ook aardig, dank zij de Euro
pese programma's m het hoger onderwijs Het
is zo verrijkend als je ervaring elders opdoet."
En kijk naar het vak geschiedenis, dat heett
een meer Europese inslag gekregen. „Onze ge
schiedems is niet alleen een Nederlandse maar
ook een Europese geschiedenis. Portugal is m
hetzelfde jaar onafhankelijk geworden als Ne
derland, bijvoorbeeld. Onze onafhankelijkheid
had ook veel te maken met het einde van de
Zweeds-Duitse oorlog en dat gaan we in 1998
vieren met de herdenking van de Westfaalse
Vrede."
Ook bij natuur- en scheikunde wordt meer
aandacht dan vroeger gegeven aan Europeanen
die een rol hebben gespeeld m de ontwikkeling
ervan. Maar, „het gebeurt mondjesmaat. Ook
mondjesmaat leren we van elkaar. Elk land in
Europa zoekt zijn eigen weg m het onderwiis,
maar elk land heeft wel ongeveer dezelfde pro
blemen." Ritzen noemt als voorbeeld de grote
uitval van leerlingen, de opvang van scholieren
van allochtone herkomst. Hier zou je meei van
elkaar moeten leren.
Over van elkaar leien gesproken. „Du Finnen
hebben van ons de hbo-wet bijna letterlijk o\ e;
geschreven. De Vlamingen hebben van ons de
Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappe
lijk onderzoek overgenomen Ik vind dat ge
woon slim. In Nederland hebben we wat dat be
treft nog behoorlijk wat hindernissen te nemen
Wij denken vaak dat we zo ontzettend \ ei stan
dig zijn, zo ontzettend slim, dat \ve het allemaal
zelf wel bedenken Nu leren we om. voordat we
iets beginnen, eerst naar de omgeving te kijken."
In de informatie- en commumcatietechnologie gaat Europa bmnenkoit een grote 10! spe
len. De minister doelt op de wijze waarop com
puters m het onderwijs, worden gebruikt en hoe
er programma's voor worden ontwikkeld .Dat
is iets wat nu gaat beginnen. Zo'n progiamma is
ontzettend duur, daar is elk land op zich te
klem voor. Het programma voor een enkel
schoolvak kost al miljoenen guldens "
Nederland werkt inmiddels nauw samen, 7ea,\
de minister, met de grenslanden Noordiiinland
Westfalen, Neder-Saksen, Breinen, met Vlaan
deren, samen goed voor 42 miljoen mwoneis
„Het stevigste gebied m Europa qua hoger on
derwijs en onderzoek, maar nog met als yodams.
herkenbaar."
Verder is er, vooral m het voortgezet ondeiwi]s, een uitwisseling op gang gekomen van leei
lingen. Met Duitsland m het bijzonder „De
Duitsers werken daar hard aan. In de grenslan
den geven ze meer Nederlands op school dan
wij in Nederland doon aan het Duits "

(Para)medisch personeel gevraagd

Verpleeghuis
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M ii l o .nl\< i h nlH ^ kluun n uotilrn ^i'/t l u\ri l nf 2 KoInlilllK tl lm i i!l« in I|IM l ^r li lt< I fitnollrll
l' u t n u] K 1 1 n \ r r \MJ/< n ^v i| 11,1,11 <lr -,p< t uili1 l «m op dr

l'l.i ii*m<: i- niti^t l i j k ui »!t \«>]<:< ni!< < dille
/ \ M ) \ ( X I K I S Ml l \\ slll M) /(t 'il p i t inillinif i
Mii.tnir.-lèjcl ilm*il.i<: \1 011 iiin
l

liM h <i|ti>i\rn

knul uu l ' k - l l , l <
tl^i \ i n//i lult n .1,111

021 ">7ITIf)fi nf

* /.in, h. IM i l , Ni, iiuslil.nl (..islliiiisjilnil 12. .JOUI
l M. i il si 11,1 is ook mogelijk in i Ir \ olfii in li i i)inl)in,ilir
\ \ J / . i i n h ..... Is \nmtslil.nl. \nisliKiTiis \\ cckMail.
l

lllloOIMM

( HUI . 1 1 1 1 . l l l

K l H l l l l ' \ l III l .

\.llsllll l'llll l

< om .uil Ml, , , l , l i , s t.m l„>l \n,s|, i il.in.s Sl.iils1,1 ui /'>.')) | H I m i l l i i i i i t i i
* ' l u i t i i i ' M i j i l i ..... i i x l . i;: l') Dl) uin
~k

Infoi in.ilu o v i i IHI/I o\i i lp- .i.inlit kki hjkr .i<!\rili n t n i omlun.ihi s in ili M n t o's /ijn o|> .i.um.ui^ op
oll/l

12

woensdag 15 januari 1997

Weekmedia 17

k.llllol ril M i k t IJ n !»,l.ll

~k

\ o o i l i i n \ i ii onilt i niiinini'i v s o i i l l l i « <^rl r x l i . i in
1 1 kt nin^ rt l»i .u l i l .ilsini ili' / J E
atlm koslrn

tV

lii j p l, i.i 1 1111^ in i l i \ l n l o's v\oi ih n »i ril hruijsimulIlll l s vt l *Illlll il

Op

M l /IH k \S 01 il! ,1.111 ,ul\l'I l< rl -

i l i l - l i l l l l r l l hrl M l spn iilin<:s<:rliiril i i II k l a n t M'ls l i i u i i l l l i i i M u n « o n l l !<>.~>(} m irkrmnp £<•lu.iilil
\lli | i l l j / i l l i \ i l 17 ">' < H l \ \
I k n u l ili Irksl \ . m u u M t i l o . i i h i l li ntu i onihin.itlr /
II II I l l l l l s l II op^l \ t II

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nu m met i- nirt \ ooi hr/ni fikhu liti n) of /rinlen <inii
\\u i u's \\ rrkmrdi.i
Po-i l. u- l 16- 1000 \I> \iii-t<Ttl.im
Dr -Imtiii^-lijdrn p 1»I< n \oor

Slotervaart
Verpleeghuis Slotervaart maakt deel uit van de Stichting
Verpleeghuizen Amsterdam en biedt plaats aan 276
bewoners (100 somatische en 176 psychogeriatrische) en 20
psychogeriatrische bezoekers van de dagbehandeling Met
veel kennis en enthousiasme wordt zowel binnen als buiten
de muren van het verpleeghuis gewerkt aan een eigentijdse
ouderenzorg

Activiteitenbegeleider gezocht!
HET TEAM ACTIVITEITENBEGELEIDING ZOEKT EEN
ENERGIEKE, ENTHOUSIASTE COLLEGA m/v
Het betreft een vacature op een intensieve zorg psychogenatnsche afdeling, waar gemiddeld 30 bewoners verblijven
Activiteiten die worden aangeboden n a v individuele begeeidingsplannen, zijn zowel individueel als groepsgericht
Hierbij ligt de nadruk op zintuiglijke activering Daarnaast
vragen wij van deze collega dat deze de activiteiten verder
ontwikkelt en een actieve rol speelt in het multi-disciplmair
zorgoverleg Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen
werken is wat wij zoeken
WAT WIJ VAN U VRAGEN
Voor deze functie vragen wij een gediplomeerde MBO-AB-er,
liefst met ervaring in een verpleeghuis Inzicht hebben in en
kunnen omgaan met de problematiek van het dementieproces is een vereiste' Wij verwachten van u een flexibele
houding ten aanzien van m- en externe werklocatie en
bewonersgroepen
ONZE ARBEIDSVOORWAARDEN
Het dienstverband is in eerste instantie een contract voor een
jaar voor 30 uur per week, verdeeld over 4 dagen Het salaris
voor deze functie is ingedeeld in FWG 35, conform de CAO
voor het ziekenhuiswezen

Hallo, ik ben Linda van bijna
29 jaar Ik ben op zoek naar
Te koop
5 maanden, 2 avonden p/wk, 10 maanden, 1 avond p/wk een jongen die van avontuur,
aangeboden
Start 3 en/of 6 februari. BIJ Amstelst./Berlagebrug Al 30 jaar naar ook van serieuze dingen
een betrouwbaar adres voor opleidingen handel' College loudt Ben jij een beetje een
diversen
Beroepsonderwijs Amsterdam, afd. Handel Info 6924129 gek, misschien wel een iets
7
Dizar type Laat dan iets van
Engels v beginners + half• ATTENTIE' Enkele voore horen Reageer sneN
gev ƒ 5,- p/u Begin 27, 28,
06-350.15156, 1 gpm.
beelden van aangeboden ad30 jan Progress 0206738412
Boxnummer 261195
vertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst
Hallo kanjers van Nederland, zwarte-marktspullen, sex/eroDans- en balletlessen
k ben Marie, 1 76 m lang, heb tische advertenties, geven
blond lang haar en bruine van lessen/bijlessen, persoogen Ik zoek een leuke man, neel biedt zich aan, te koop
groter dan 1 85 m lang, goed raskatten/honden
(pups),
gekleed en een verzorgd ui- meerdere aanbiedingen zelfDE GEZELLIGE MANIER VAN UITGAAN
terlijk Heb ik je interesse al de
artikel,
woonhuizen/
gewekt? Bel dan meteeni
kamers te koop/te huur aanBinnenkort starten onze nieuwe danslessen
06-35015156 1 gpm Box- geboden, vakantiebungalows
Vraag vrijblijvend informatie'
nummer 467972
o i d te huur aangeboden
Ben jij die spontane vent tus- Kortom alle advertenties met
sen de 37 en 43 jaar jong. Ben een zakelijk karakter Deze
je verder ook nog robuust, kunnen alleen geplaatst worbreed geschouderd en ro- den tegen een mm-tarief
mantisch (uit en thuis)? Zoek • Aang mini-bar, mod , ant
LET OP' NIEUW ADRES
je een leuke, romantische, wereldbol, verrijdbaar. Leuk'
Dans- en Partycentrum v d. Adel,
vaste relatie om leuke avon- ƒ200,- Tel 023 - 5715884
Touwslagenj 11 (naast Canon) te Amstelveen
den bij kaarslicht door te
• T k handnaaimachine in
Telefoon 020 • 6407711 / 6430393
brengen? Bel dan (vr)
(300 mtr vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
06-350 15 15 6, 1 gpm Box- houten koffer, Smger, z g a n.
Telefoon
023 - 5716752
Ruime gratis parkeergelegenheid.
nummer 981503
SALSA dansles in jan Gratis
Dag dames, ik ben Ton Ik
Onroerend
folder Academia de Salsa
ben 39 jaar, heb bruine ogen
020-6176928 en 0297-261336
goed te koop
en ben slank Ik zoek een kanier van 39 tot 45 jaari Mijn
aangeboden
hobby's romantisch tafelen,
Zalenverhuur
uit eten en nog veel meeri Ik
kom uit de omgeving van Am- EGMOND BINNEN Keurig
Zoekt u ruimte voor vergade- sterdam, jij ook? Bel me dan hoekh., 7 kam , gr gar, tuin,
ring, feest, club of partij? 06-350.15156, 1 gpm Box- duinzicht, vaste pr ƒ 259 000
k.k Tel. 072 - 5067330.
Komt u dan eens praten met nummer 371148
mij,
A
J
v
d
Moolen,
uw adres voor koud buffet
Gemeenschapshuls, tel.
Onroerend goed
Te koop
en bittergarnituur
023-5714085 of 5719652
Tel. 023-5718812/5715619
en woonruimte
gevraagd

MIDDENSTANDSDIPLOMA AOV

DANSLES

DANS- EN PARYTCENTRUM
DE BRUIJN-BONEL

Party-service
PELIKAAN

|»laal--inj; in dr/cl We

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-4083.61
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

60 cpmi Sex via je POSTCODE vrouwen uit jouw postcodegebiedi 090-68 111
60 cpm1 Sexthuiskontakt
vrouwen (35 40) willen sex bij
hen thuisi 090 600 700
60 cpm1 SM-voor-2 voor 'n
streng of onderdanig SEXkontaRti 090-600888
60 cpm1 SNEL-DOORSCHAKELLIJN Hete vrouwen echt
opbellen 090-69880
60 cpm1 STAD sexdating
vrouwen uit jouw stad willen
sexi 090 60 200
60 cpmi TRIOSEX 'n vrouw
of man extra in bed Sexkontakteni 090-600 800

60 cpm1 Vele mannen gezocht voor SEX met dames
35+, 090600111 Vrouwen
bel gratis 0800-4999
06-Nummers
60 cpm1 Vrouwen (40+) willen
snel sexkontakt Direkt Apart'
00 245 292 777 Het telef nr 090600100
dat alle 06 sexnummers over- 60 cpm' Vrouwen-lijn Direkt
bodig maakt (200 cphm)
APART met een oudere
vrouw 090-69757
50 cpm i GAY Direkt Apart
op zoek naar 'n hete knul? (95 cpm) haar eerste
090-60 500
GANG-BANG met drie man
60 cpmi CITY sexdating 06-320 322 29
vrouwen uit jouw stad willen Amsterdam sexdating vrousexi 090600222
wen uit A'dam willen sex1
1
60 cpm Datesex' Vrouwen 06-350 445 20 (75 cpm)
(40+) zoeken mannen voor 'n
BEL ME THUIS'
sexdatei 090 600 300

60 cpm1 Direkt naar bed met
getrouwde vrouwen thuis
090 60 300
60 cpm1 Dominante vrouwen
te
huur
geven telnrs voor lekker
diversen
SM-kontakt 090-61 300
aangeboden
60 cpm' Kerels gezocht voor
T k gevr
meubels, o a
bankstellen, eethoek en div Te huur: zomerhuisje, eigen SEX met dames (40+)i
090-600 200
Tevens gehele inboedels of douche/toilet/keukenblok,
eigen opgang, ƒ 650 + 1 mnd
zolders opruimen 4040246
1
borg 023 - 5717262/5719534 60 cpm Kerels gezocht om
vrouwen 40+ te verwennen
090-600 400
Onroerend goed en woonruimte
60 cpm1 Luister naar sexop
te huur gevraagd
roepen van vrouwen 40+
Doorschakeldienst 090600 999
Heeft u een kamer over
60 cpm1 Luister nr sexoproeen wilt u die verhuren aan toeristen.
pen van vrouwen (40+) DoorNeem dan kontakt op met de VVV Zandvoort,
schakeldienst' 090-60 600
Schoolplem 1, telefoon 023 - 5717947

06,96.80

(ca 1 gpm)
VERNIEUWD

DAMES GEHEEL PRIVÉ

06.96.88

MEER INFORMATIE?
24u/pd ca 1 gpm
Kennismaking
Bent u geïnteresseerd m deze functie, maar wilt u eerst nog
cplfïiiokaait.
wat meer informatie? Belt u dan met mevrouw A. BleizeBoelen, hoofd activiteitenbegeleiding Zij vertelt u hier graag
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
meer over Het telefoonnummer is (020) 346 21 11
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
24 u/pd (75 cpm)
Oproepen - Mededelingen
7 dagen per week Wat moet u doen?
ZO SOLLICITEERT U
1
Kies
een
leuke
advertentie
HOMO-DIREKT-APART
Stuur uw schriftelijke sollicitatie, binnen 14 dagen na verschijlekker genieten met 'n hete
nmg m dit blad, naar Verpleeghuis Slotervaart, t a v afdeling 2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3
Toets
nu
het
boxnummer
m
en
luister
naar
de
advertentie
knul' 090 69830 60 cpm'
ersoneelszaken, Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam
van uw keuze
receptie familie of huwelijksdiner
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
vergaderingen Geen zaalhuur
Divers personeel gevraagd
Amsterdam hallo, ik ben een Amterdam ik ben Joyce en
Diverse clubs
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
vrouw van 27 jaar, heb half- ben 49 jaar Ik houd van de
telefoon 023 - 5713599
lang, blond, krullend haar Ik gezelligheid in Amterdam en
* Help de Polen Stuur n
zie er normaal uit Ik zou van de natuur Ik zoek een
Amber Escort 020 - 6328686
voedselpakket' Wij hebben Verenigingsnieuws
graag mensen willen leren aardige man van ± 50 jr, in
v a 19 u GEZELLIG' Discreet
evt n adres 02907-5235
Groothandel m non-food producten, o a boeken, speelgoed kennen uit omgeving Amster- Amsterdam Zullen we eens Interim manager zoekt tot mei
60 cpm1 Mannen gezocht om geen chauffeur a d deur
hete
vrouwen
(40+)
te
vero Uw particuliere Micro bon u ledere donderdagav gezel- etc m AMS, zoekt collega's voor full/parttime (min 3 dgn) dam voor vriendschap Ik uit kennismaken tijdens een een net, gemeubileerd apparVakantie
De Escortcentrale vr m sp
etentje? 06-350 15.15 6,
o a verkoop, vertegenw, afl v. goederen, reclame- en en thuis, humor, serieus,
wennen 090-600900
per post verstuurd bereikt lig schaken bij de Zandv
tement bij zee Telefoon na
Binnenland
1 gpm Boxnummer 414603 17 00 uur 06 - 53171800
dames v a 18 jr voor escort
promotie-activiteiten Vanaf 18 jaar Wij vragen niet specifiek kinderen en dieren
1
ons pas over 3 a 4 dagen Schaakclub Info 5717978
60
cpm
Postcode-sexdating
06-350.15 15 6 1 gpm Boxom ervaring, maar wel om een goede inzet
1 en/of pnvé-ontvangst, stnpOpdrachten die te laat
Het
lijkt
mij
onwijs
leuk
om
sex
m
jouw
postcode-gebied
D Klaverjassen op dondernummer 270675
tease en erotische fotografie
Bel tussen 0900 en 1600 uur van ma t/m vrij
binnenkomen worden
eens vriendschappelijk op
TEXEL t h. op vak centrum 090-600 777 Vrouwen gratis 020-6322452 / 036-5350941
dagavond in 't Stekkie
Bedrijfsautomatisch de week
Amsterdam
hallo,
ik
ben
Dostap
te
gaan
met
een
leuke
0800-4633
De
Knm.
5-p
caravans
met
Info Erica 5715215
daarop geplaatst
onroerend goed
ns Ik ben een steenbok en man Ben jij die man? Rea• Wij behouden ons het
voortent Inl 0317-312169
60 cpm1 Quick sex date Nu rechtvoer zonder opgave van
woon m de Jordaan Ik ben 45 geer dan zo snel mogelijk, en
te koop - te huur
bellen,
direkt
afspreken
jaar, 1 73 m lang, maatje 42, ik reageer zeker terug O ja, ik
redenen teksten te wijzigen
Bel 09091700
heb rood-blond haar en groe- ben Charlotte en 23 jaar BelBedrijfsof niet op te nemen
Verloren en
2
T h droge opslagr, 200 m ,
ne ogen Ik voel me nog jong, len hoor" 06-350.15156
60 cpm' Regiosexdatmg
onroerend
goed
gevonden
ben integer en heb veel vnen- 1 gpm Boxnummer 432111 geïsoleerd. Noorddammervrouwen (35+) uit jouw regio
te koop - te huur
weg 78, A'veen, 020-6450016
den Jij 40-50, muziek, kunst
willen sex' 090-600 444
Dit is bestemd voor een vrolijDiversen
en cultuur 06-35015156,
60 cpmi REGIOSEXDATING
1 gpm Boxnummer 237319 ke dertiger, die een avondje
2
Verloren een damesbnl en
Woningruil
Th droge opslagr., 200 m , vrouwen uit jouw regio willen
met mij wil stappen' Ik (vr.)
een bos huissleutels, omg Zoek je een baan m de BEVEILIGING? Volg dan nu de cursus
geïsoleerd
Noorddammer- sexi 090-600 500
® Wy behouden ons het Zandv laan, richting Albert ALGEMEEN BEVEILIGINGSMEDEWÊRKER Wij nodigen u uit Amsterdam hoi, ik ben San- ben 34 jaar, 1.76 m lang, aanMr Lasso med helpt daadw
weg 78, A'veen, 020-6450016
recht voor zonder opgave van Heijn Tegen beloning terug om geheel vrijblijvend op de voorlichtingsavond te komen, dra, 29 jaar jong, kort blond trekkehjk, blond Gevraagd en
1
uw probl op te lossen, hereni60
cpm
SEX
telefoonnrs
van
haar
en
blauwe
ogen
en
ben
750
RUILADRESSEN
geboden
opgewekt
karakter,
redenen teksten te wijzigen te bez Tel 023 - 5513058 welke georganiseerd wordt door opleidingsinstituut BON op
ging/bescherm tegen gevaar
studentes,
ze
geven
echt
hun
slank
Ik
houd
van
videofilms
inA'dam
Inform
bijWBVHet
kunnen
relativeren,
goede
22 januari a s in Hotel Belfort, Sunnameplein 53, Amsterdam
of niet op te nemen
geluk/werk 0206888051
nr
090-60100
Vaar/surfsport
kijken,
uitgaan
en
uit
eten
Ik
Oosten
Tel
•
020-4873315
baan,
ondernemend
en
sporVoor info en aanmelding- 030 - 6961832 (kant uren)
zoek een leuke vriend om leu- tief' 06-350.15156,
Ann Summers lingerie vraagt
ke dingen mee te doen, te 1 gpm. Boxnummer 285758
Felicitaties
enthousiaste
consulentes Computerapparatuur babbelen en van het leven te
Financien en
Er zijn zoveel zinnen om een
Ook moeders met kinderen,
genieten' 06-350 15 15 6,
en
software
handelszaken
35 cursusplaatsen m Ned
geen investering, eigen tijdin1 gpm Boxnummer 210576 advertentie mee te beginnen.
H Abraham ziet Joop
• Sportief als altijd, ook nogdelmg Goede verdiensten
Ik houd van warmte om me
ANWB examen 12 april
Koper van harte"'
op je 50e verjaardag Wim Bel voor info 0299 - 434256
Amsterdam ik ben Jan, 42 heen, liefde, genegenheid en
033 - 4553848/040 - 2218812
Tineke, Rob en Danielle
Paap Steven en Bert
Te koop Laser pc, type XT, jaar, 1 80 m lang, heb donker respect Daarnaast is vertrouhaar en ben slank' Ik heb een wen nodig voor een goede
fü Hoera, mijn opa Joop wordt n V a zond is Wim een wijze Met spoed gevr medew ƒ200 Tel 023-5715208
V A . ƒ 7 5 - DORSMAN
Auto's en
goede baan en houd van mu- relatie' Ik (vr) ben 47 jaar,
50 jaar Van harte gefelici man, want hij zag Abraham huish. dienst, voor 1 halve
blijft toch goedkoper'
p w Reacties tussen
ziek, golfen en uit eten gaan blauwe ogen, blond en slank
teerd Kusjes Bryan
Gefeliciteerd' Gernt & Nolda dag
auto-accessoires
1600 en 1800 uur (niet op
Ik zoek een Nederlandse 06-35015.156, 1 gpm Box- Bel nu 023 - 5714534
Schoon genoeg van al die reclamefolders'
Verhuizingen
sa Joop is jarig' HIJ ziet
B Van harte gefeliciteerd maandag) Rest Dyivenvoorvrouw van ± 40 jaar Spreekt nummer 447321.
Abraham We houden van je Joop Fijne dag' Ria
den, Haltestraat 49, Zand
Plak de GRATIS sticker op uw brievenbus
dit je aan? Dan wil ik dat van
Vakantie
Wil, Patncia, Paul
Geen lellebel die zegt ik ken
voort Tel 023 - 5712261,
WIKA
je horen' 06-350 15 15 6 •
• Wim 50 jaren jong'
Haal 'm bi| uw gemeente ol bel de
mevr Hulst
Autoruiten en kentekenpla
buitenland
X Y Z BV verhuizingen en 1 gpm Boxnummer 224755 je niet, maar wil je we|i Ik ben
H Joop ziet Abraham
Van harte'
MilieuTelefoon
een
vulkaan,
verborgen
onder
ten.
Lijsterstraat
18
kamerverhuizingen/transport Amsterdam ik ben Judith,
Van harte gefeliciteerd
JanWillem en Lies
het
ijs
.
lief
maar
soms
ook
Tel
+
fax
023
5731613
Voll verz Dag-nachtservice
Wim en Hanny
Kunst en antiek
een mooie dikke vrouw van eigenwijs' Ik ben een eerlijke
020-6262620
• Wim, dat was nog eens 'n
020-6424800 of 06-54304111 48
Zie ook de pagina's
jaar. Ik ben verliefd op vrouw en misschien de juiste Sta-caravans te huur in de
LOES & MARCEL
surprise hè' Ma, Hannie, TaBelg
Ardennen,
vanaf
ƒ240
SHOWROOM
kunst en kleur Ik zou graag voor jou Reageer gewoon en
al 12'/2 jaar een paar
nia, Ene, Wanda, Oskar, Boy
p w all-in. Tel 043-4591598.
m deze krant
willen lachen met een leuke ik klim m de telefoon.
Hoe krijgen jullie het voor
man' Wie weet word ik wel 06-35015156, 1 gpm Boxelkaar Hanno, Netty en Amy D Wim Paap, Abraham ook bij Nederlands-lndie,
antieke
Onderhoud,
jou op visite Berlmda - Mick meubelen en antiek-look 700
verliefd op JOU" Je weet nummer 292900
reparatie,
MARCEL en LOES
maar nooit 06-35015 156,
a Wim Paap, het feest is al stoelen, div modellen tafels,
van harte met jullie
doe-het-zelf
1 gpm Boxnummer 398303 Hallo, aantrekkelijke, ongegeweest maar alsnog op ook met marmer, kasten,
bonden, Hollandse man van12'/2 jarig huwelijk,
banken,
vitrines,
bureaus,
Amsterdam/Utrecht ik ben af 30 jaar Besta je nog? Ik
namensdemeeetersv d 18e naar de 51 Joke - Arwin
decoratie enz JAN BEST,
Peter, ik ben 40 jaar en 180 m ben je namelijk nog steeds
D Wim Stompie h g met je Keizersgr 357, 020-6232736
DE KLUSSENBUS
ffi Onze oma wordt a s
lang Mijn hobby's sporten niet tegengekomen Ik ben
verjaardag,
50
jaar
ook
jij,
Voor
iedere
klus,
bellen
dus
Showr Mr J Takkade 30,
zondag 60 jaar'"
en motorrijden Ik ben rustig een mooie, 34-jange vrouw
Adn en Bertus
Tel 023 • 5713780
Aalsmeer, 020-6412137
Kus Davey en Joyce
en een beetje verlegen Ik Weet jij hoe je een vrouw echt
Klussenbednjf VERMU voor zoek een sportieve, leuke voor je kan winnen Reageer
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opstuien BRIEVEN ONDER
vrouw voor een nieuwe rela- dan snel' 06-350 15 156
als het goed en redelijk
Uitgaan
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
300 m voorraad
tie' 06-350 15 15 6 1 gpm
1 gpm Boxnummer 323286
geprijsd moet zijn Met
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar f 8'.9° EXTRA
antiek, klein,
Boxnummer
362845
garantie 0299-644848
(u d,«nt
dient «•
er «ta
rekening
ons kantoor
f,.
Hallo daar, met Henny Ik
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegroot, dik, dun
mee te houden dat bij
SCHILDER heeft nog tijd v Ik ben Diana, een leuke spon- zoek een leuke jongen om
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
binnen- en buitenwerk Vrijbl tane meid van 21 jaar en ik mee te dansen, naar een
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
Geopend van woensdag tot en met zondag
woon in Amsterdam Kom jij kroeg te gaan en allerlei anprijsopgave
Keizersgracht
357,
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
Fax: 020-6656321.
als l regel bij uw tekst
Aan de vleugel m het weekend
ook
uit
Amsterdam
of
uit
de
dere leuke dingen mee te
Bellen na 18 00 uur 5719800
020-6232736
gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboMAICKEL DE VRIES
omgeving
en
heb
je
zin
m
een
doen
Ik
ben
28
jaar
en
zie
er
Showroom
den.
Of afgegeven bij:
Reservering, tel 023-5713599
• ANNULERINGEN van uwblind-date zonder verdere goed uit' Ik ben een echte
Mr J Takkade 30,
Wij zijn niet aanspraGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
advertentieopdrachten kunt u verplichtingen? Dan moet
levensgenieter' Ben jij lang?
kelijk voor Fouten ontAalsmeer, 0206412137
Elke donderdag dansen en
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
Nieuwsblad
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK je zeker reageren'
Prima'06-350 15 15 6, 1 gpm
staan door onduidelijk
ontmoeten v alleengaanden
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Veilinggebouw Amstelveen richten aan Centrale Orderaf- 06-35015156 1 gpm Box- Boxnummer 297938
Gasthuisplein 12,
handschrift.
v a 30 jr De Ossestal Nieu
Heden inbreng Spinnerij 33, delmg Weekmedia, Postbus nummer 488859
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
2041
JM
Zandvoort
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u
Hallo kanjers, ik ben Sylvia, 30
Amstelveen, tel 020-6473004 156, 1000 AD Amsterdam
Wij behouden ons het
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
Ik ben en 42-jange vrouw uit jaar jong, 1 70 m lang, slank
recht voor ronder
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaalcheque
bijAmsterdam, die toe is aan en heb blond haar en blauwe
opgave van redenen
Markten/braderieen
Mode
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
een nieuwe start' Ben jij net ogen Ik houd van een biosteksten
te wijzigen of
Gratis
Micro's
en
betaalde
. . op .te
als ik vlot, ben jij tot 49 jaar en coopje
pakken,
cultuur,
,,- ,
j • i met
nemen.
Micio
s
moeten
worden
ingeleben je het alleen zijn zat? kunst, uitgaan en uit eten
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
verd
aan
de
balie
van
ons
kantoor
tot
uiterlijk
maanReageer dan vandaag nog' gaan Interesse? Spreek dan
opgegeven.
18 en 19 jan Sporthal Centre Point te Almere-Stad,
dag 16.00 uur.
Spreek in wie je
bent,
dan
wat
in'
06-350
15
15
6,1
gpm
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
26 jan Sporthal Hogendorp te Amsterdam 1 en 2 feb
reageer ik terug1
Boxnumrner 487601
Emergohal te Amstelveen 1 en 2 feb Forumkwadraat te Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 06-35015156 1 gpm BoxStappen in Amsterdam"
Voorburg 15 en 16 feb Sporthal de Vang te Zaandam weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk nummer 252917
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
Hallo, ik ben Marja, ik heb
ORG HENSEN tel 023-5402334 b g g 06-53147728
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188 Ik, spontane gozer van rond blond haar en blauwe ogen Ik
Vlooienmarkt 26/1, Haarlemde 20, z k m spontane meid zoek gewoon een leuke vent,
Grote vlooienmarkt A veen Zuid Europawijk (Tijbb) Henk
De SIERKUSSENS zijn
om A'dam onveilig te maken'
in Amsterdam mee te
Kinder/baby-artikelen Bel snel, druk op de 2 reageer om
Oost zon 19 jan 10 17 uur van Turnhout Sporthal 9/2, nu binnen, ƒ 4 9 5 per stuk
gaan stappen' Lijkt jou dat
Monet Strijkservice,
Escapadehal (Escapade 1) Kudelstaart Proosdijhal van
en ga met me mee'
wel wat? Reageer dan SNEL"
023 - 5717177 / 5715021
Inl Midland BV 0334751167 900 tot 1600 uur
• Combi-kinderwagen, 2 in 1 06-350 15156, 1 gpm Box- 06-35015156, 1 gpm.
of
06
52502188
Tel 0320 - 256656
Boxnummer 262100
corduroy blauw, i z g st nummer 993207
ƒ100 023-5715808, na 18 u Omgeving Amsterdam met Hoi, ik ben Tanja Ik ben 27
t/m 3 regels ƒ 5,39
Therapieën
Anja Ik ben 30 jaar, heb een jaar, heb blond haar en bruine
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
leuk huisje, baan en auto Ik ogen, 1 69 m lang en zie er
Opleidingen/cursussen
t/m 6 regels ƒ 8,99
zoek een lekker maatje, geen goed uit Ben jij een mooie
Nieuw geopend PRAKTIJK BARCELONAPLEIN
watje, maar wel met gevoel man met pit en uitstraling,
t/m 6 regels ƒ 10,79
Tiaditionele Chinese Geneeskunde, ACUPUNCTUUR,
Een schouder om tegen aan zelfverzekerd, beetje arro
Homeopunctuur Kruidengeneeskunde Voedingssuppl
t/m 7 regels ƒ 12,58
te leunen, iemand aan wie je gant en ongebonden? Dan
alles kwijt kunt' Ben jij dat? moet je zeker reageren
4
1
t/m 8 regels ƒ 14,38
Voor allerlei ongemakken als stijve nek, verkoudheid, opko
Bel 0635015156, 1 gpm
06-350 15 15.6, 1 gpm BoxNieuw Programma1
mende griep stress, hoofdpijn menstruatiepijn, etc
t/m 9 regels ƒ 16,18
Boxnummer 370289
nummer
461713
Winter en Voorjaar 1997
" Ook voor aangelegenheden die uw functioneren reeds
t/m 10 regels ƒ 17,98
langdurig of ernstig belemmeren, zoals verslavingen,
Taal - Creatieve - Algemene cursussen
depressies reumatische ziekten astma, pijnen, etc
NT2 - Nederlands aan Anderstaligen
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Doe-Zelf cursussen
Neem contact op of bel voor een afspraak met Praktijk
Vooi de particulier maximaal 3 regels gratis, met voor de zakelijke markt, tot een maximum van één adveitentie
Barcelonaplein mw H J Rutgers, Barcelonaplein 135,
per week. Ook zondei vermelding viaagpiijs (artikelen te zaïnen met boven f300,-) kunt u met giatis adveiteProgramma
af
te
halen
bij
KNSM eiland, Amsterdam Tel 020 4181320
ren Alle prijzen zijn mcl. 17,5% BTW.
Stadsdeelkantoren, bibliotheken en boekhandels
Inschrijving start vrijdag 3 januari
Naam
Technisch personeel Open ma t/m vrij 10 16 uur, zaterdag 11 jan 10-12 uur
Huishoudelijk
Ook
open
do
avond
9
16
23
en
30
jan
17-18
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Adres:
Rapenburgerstraat 73, 1011 VK Amsterdam

Restaurant „Queenie"

Direct beginnen!!!

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

ECHT THUIS!
06.350.10.350

020 - 4657350.
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
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HOUD JE KLEP DICHT!

Autoverzekering

KOLONIAALSTIJL

MICRO'S

TAFELS

Restaurant „Queenie"

Vlooienmarkten

voor de particulier:
3 regels gratis

Jan Best

Monet Strijkservice

Zandvoorts Nieuwsblad

\fo\ks universiteit Amst e r d a m

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

gevraagd

Wilt u werken in het toerisme?

KAV Autoverhuur BV, vesti
ging Aalsmeer, vraagt all
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR
Ge? huish hulp 1 ochtend round bedrijfswagenmonteur, Avondopl voor o a reisbureaumedewerker in div steden,
i
b
v
groot
rijbewijs
p w ƒ 15 p u 023 5731199
met examengarantie Info/broch Instituut Bernel 023 5325491
Tel 0297 326206

MICRO'S

Postcode:
Telefoon:
S v p. in lubnek

Plaats:

UitÖ&Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
woensdag 15 januari 1997
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Teruggevonden Weergevonden' biedt
uniek
eelden van oud Amsterdam
E DERDE FILM
in de serie
Nostalgie in
Tuschinski is in aantocht: Weergevonden.
Deze in 1914 opgenomen film is een van
de oudste teruggevonden films van de
Haarlemse
Filmfabriek Hollandia.
Zoals zoveel films uit
die periode, beschouwde
men het materiaal als
verloren gegaan. Groot
was de vreugde bij de
medewerkers van het
Nederlands Filmmuseum,
i toen men tussen een berg
l oud materiaal een vrijwel
volledige en naar omstandigheden zeer gave kopie
van Weergevonden ontdekte. Alleen de tussentitels ontbraken.
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Boekje naast je bord
OE JE JE UITERSTE best om je kinderen van
hun verslaving af te helpen hun eten te verslinden voor de tv, komt er een Eetboekje uit.
Bedoeld om peuters die niet willen eten te stimuleren
sen hap te nemen. Zo leren ze het nooit zich eens
egelijk op hun maaltijd te concentreren, zou je denken. Maar misschien hoeft het één (voorlezen aan
afel) niet tot het andere (schrokken voor de tv) te leien.

D

Mitzy Kwaaitaal is de auteur van het boekje. Zij werd in haar
jeugd geconfronteerd met een zusje
dat eten als noodzakelijk kwaad
beschouwde. De drama's die daaruit
voortvloeiden bevorderden de sfeer aan
tafel niet bepaald.
Op een dag kwam
Mitzy op het idee
een verhaal te schrijven en dit in gedeeltes voor te lezen op
het moment dat de
kleine een hap nam.
De korte teksten
De hond Bumpie
Illustratie Jenny Bakker maakten de kleine
vocdselweigeraar zo
nieuwsgierig dat het nog werkte ook. Eerst een hapje, dan lezen
ive verder, werd het credo. Moeder Kwaaitaal haalde opgelucht
adem. En Mitzy pakte enige jaren later de pen weer op en
maakte haar eerste Eetboekje: Bij Michiel en Jolies thuis.
^Mitzy's boekje bestaat uit negentien teksten met negentien
tekeningen.
l Dat getal is niet toevallig gekozen. Na negentien happen heeft
fen peuter blijkbaar genoeg gegeten en kan het boekje dicht,
|?onodig worden afgewassen (want alle bladzijden zijn van plas|ic), en de volgende dag opnieuw worden gebruikt. Dat kan,
ivant kinderen zijn dol op herhaling. Ga maar na: hoe vaak hebt
Sneeuwwitje al niet voor het slapengaan op moeten dreunen.
^ Het eethoekje is onder de titel 'Bij Michiel en Jolies thuis' bij de boekhanlel verkrijgbaar. Grafisch vormgeefster Jenny Bakker voorzag het van grap)ige tekeningen in heldere kleuren. Het ISBN-nummer is 90.73796 083. Het
jiost 18,75 gulden. Uitgeverij is Tinro in Nootdorp.
Miep Wisselink

Winnaars puzzel
en kleurplaat
et honderden tegelijk kwamen ze binnen, de al
dan niet goede oplossingen voor de kerstpuz,zel. Sommigen namen de puzzel zelfs mee op
ki-vakantie om daar daar in het zonnetje of bij de
knetterende open haard een paar uurtjes denkwerk te
Verrichten. De goede oplossing was: 'Na het feest van
llans en glitter komt het vuurwerkgeschitter'.
Uit de goede inzendingen trokken wij de volgende prijswinlaars: E. v.d. Snee, Zandvoort, Mirjam Buskermolen,
|\alsmeerderbrug; Ahmet Akpinar, Amsterdam; G.J.Ternede,
*Amsterdam; Max H. Boeziek, Amsterdam; A.J. van der Ham,
(Mijdrecht; M. Zieltjes, Amstelveen; J. Noteboom-Van der Horst,
pe Kwakel; G. Bouwman-Kamling, Amsterdam; J. van Diemen,
Amsterdam; J. Lust, Oostzaan; H.C. Noordermeer, Amstelveen;
u Hanse, Amsterdam; H. Splinter, Amsterdam; Mevrouw Kort,
|£udelstaart, C. Schrikenberg, Abcoude; J.N. Veenhuizen,
Amsterdam, T. Bronsvoort, Duivendrecht; Ida Prins,
«msterdam; Fr. Teunen, Amsterdam; H. Hak-Sproet,
•Amsterdam; K. Beuner, Amsterdam; H. van Dijkhuizen,
iJithoorn; A.J. van Leeuwen, Diemen; A. Blanken, Amsterdam.
Ook op de kleurplaat deden de kinderen hevig hun best. De
?en bleef heel secuur binnen de lijntjes, de ander kleurde er
ustig op los. Opvallend veel kinderen maakten er fraai plak:n knipwerk van. De glittertjes zitten nóg in de kleren van de
juryleden. De winnaartjes zijn: Shai Simpson-Baikie.
Amsterdam; Bart de Wit, Vinkeveen; Kevin Baarda,
Amsterdam; Nancy Valk, Uithoorn; Nick de Vries, Amsterdam;
'Marco Stevens, Amsterdam; Linda Vrij, Amsterdam; Kimberley
ï^reeken, Aalsmeer; Bram ter Schegget, Amsterdam; Maggie
Ttegelink, Amstelveen.
jDe winnaars krijgen in de loop van volgende week hun prijs
joegestuurd.

Weergevonden is een buitengewoon gevoelig melodrama
over een blinde joodse vader
en zijn twee dochters. Wanneer
de oudste dochter verliefd
wordt en niet van plan is haar
grote liefde op te geven, wordt
ze verstoten. Dat haar geliefde
niet joods is, is niet eens zo'n
groot obstakel. Hij is socialist
en dat kan bij de vader niet
door de beugel. Erg slim is het
niet de dochter heen te zenden, want zij is kostwinner.
Gevolg: vader en jongste dochter raken aan de bedelstaf. Ze
worden uit huis gezet en trekken vervolgens zwervend door
het land op zoek naar onderdak.
Na de nodige tegenslagen vinden ze een kelderwoning in
Amsterdam. Maar dan slaat
opnieuw het noodlot toe. De
vader raakt te water, de dochter springt hem na en redt
hem, maar wordt zwaar ziek.
En dan blijkt hoe klein de
wereld is. De dokter die er bij

Fietsen langs
Omringrijk
Voor de bijna autoloze
Omringdijk in de omgeving Hoorn, Enkhuizcn en
Medcmtalik is een nieuwe
fictsarrangement samengesteld. De eeuwenoude
dijk die West-Friesland ooit
tegen de zee moest beschermen is 195 kilometer
lang en voert langs fraaie
plekjes. De fietsroutc volgt
het spoor van het WestFriese verleden: de Gouden Eeuw, de VOC en visserij. Plaatsen als Kolhorn,
Schagen, Schermerhorn
en Alkmaar zijn daar het
levende bewijs van.
Er zijn drie- on vijfdaagse
ficts-arrangemcnten. Gelogeerd wordt in twee- of
driesterrenhotels. Er hoort
een huurfiets bij en toegangskaarten voor verschillende bezienswaardigheden.
De bagage wordt van het
ene naar het andere hotel
gereden. De prijzen variéren van 315 tot, 725 gulden
per persoon.
Voor meer info: WV WestFriesland, tel. 06-3403.1055.

Reisinfo
Tsjechië in
stedenbandplaats
Vader - met een kistje negotie - en dochter aan de bedelstaf

wordt gehaald is de echtgenoot van de oudste dochter.
Komt het tot een verzoening of
blijft de oude heer halsstarrig?
Zondag 19 januari kunt u getuige zijn van de ontknoping.
In de grote zaal van Tuschinski, waar Weergevonden om
half elf in de ochtend draait.
De film is geregisseerd door
Louis Chrispijn sr., die ook de
vader speelt. Mientje Kling
vertolkt de rol van de oudste
dochter, Enny de Leeuwe die
van de jongste. Jan van
Dommelen is de dokter/schoonzoon. De overige rollen
worden ingevuld door Alex

Benno, Annie Bos, Eugenie
Krix, Christine Chrispijn-Van
Meeteren, Piet Ooms, Louis en
Ansje van Dommelen, Lau
Ezerman, Theo Frenkel jr., Coba Kinsb'ergen. Feiko Boersma
en Charles Gilhuijs.
Weergevonden bevat heel veel
beelden van oud Amsterdam.
Er is gebruik gemaakt van
natuurlijk licht, hetgeen 'Rembrandteske' plaatjes oplevert.
Schrijfster Judith Herzberg
tekent voor de tussentitels.
Voor de interpretatie van de
dialogen riep ze de hulp in van
liplezers. Dat leverde een aardige wending in het verhaal

Foto Stichting Nederlands Filmmuseum

op. Ging men er bij de eerdere
versie van uit dat de oude man
zijn schoonzoon niet moest
omdat hij niet-joods was: de
liplezers haalden er uit dat de
socialistische overtuigingen
van de schoonzoon de oorzaak
waren van de woede van de
oude heer.
De film is sinds het opduiken
van de kopie overal in den
lande vertoond zonder tussentitels, meestal samen met een
documentaire waarin Enny de
Leeuwe (t 1982) terugkijkt op
haar rol van jongste dochter,
die ze op vijftien-jarige leeftijd
speelde. Zij kon zich ook niet

Greetje en Wynanda tijdens een van de repetities voor
Weergevonden. Beiden hebben een conservatorium-opleiding achter de rug. Greetje bij het Amsterdamse Sweelinck
Instituut, Wynanda bij het Utrechts Conservatorium.
Greetje speelt op het speciaal voor haar vervaardigd concert-accordeon. Met knoppen. Heel behendig, net als de
mannen uit haar jeugd. „Dat is veel virtuozer dan op een
klavier-accordeon, waarop ik overigens wel ben afgestudeerd," merkt Greetje op. Ze deed veel ervaring op tijdens
workshops in Rusland en Polen, waar accordeonmuziek nog
steeds een grote rol speelt in het dagelijkse leven van de
bevolking.
Sinds 1987 treedt ze regelmatig op in de meest uiteenlopende muziektheater- en filmproducties, speelt voor radio
en tv, vermaakte ze vorig jaar zes weken lang in klederdracht honderdduizenden Japanners in Holland Village
met haar virtuoze muziek, maakte samen met de '4-tupze
Matroze' een cd met zeemansliederen, en vormt met violist
Olivier de Jonge het duo Accorde Vi, dat een mix van klezmer, zigeunermuziek, Roemeense en Bulgaarse muziek en
Franse musettes brengt.
Wynanda is op haar terrein al even veelzijdig bezig. Met
het kamermuziek-ensemble Juerja brengt ze romantischhedendaagse muziek. Ze zingt en spreekt nasynchronisaties in bij Walt Disneyfilms. Wynanda is ook eind januari en
begin februari te zien in de Amsterdamse Posthoornkerk in
de muziektheater-voorstelling Musik im Bauch van
Stockhausen.

alle dialogen herinneren, maar
wél de strekking van het verhaal.
Stefan Ram, die de musici van
het Filmmuseum opleidt,
maakte begin jaren negentig
de geluidsscore bij de film,
bespeelde zelf de piano en
sopraan Wynanda Zeevaarder
zong er Jiddische liederen bij.
Ram, tijdelijk door ziekte
geveld, adviseerde de zangeres op zoek te gaan naar een
andere begeleider. Dat werd
Greetje de Oude, wier leven
vanaf het prille begin is doortrokken van accordeonmuziek.
„Ik kom uit een Jordanese
familie, Johnny Meijer woonde om de hoek, dus dan
begrijp je mijn passie wel,"
lacht ze.
Samen voorzien de dames de
film van weergaloos bij de
beelden passend geluid. Het
duo toog in 1995 zelfs met
Weergevonden
naar
het
Filmfestival in Parijs, waar het
veel lof oogstte. Nu staan de
dus weer samen in het kader
van Nostalgie in Tuschinski.
Met de huidige vertoning van
Weergevonden
slaat het
Filmmuseum drie vliegen m
één klap: niet alleen liefheb-.
bers van 'tear-jerkers' komen
zondagochtend aan hun trekken, ook fans van accordeonen Jiddische muziek kunnnen
even wegzwijmelen bij melodieën en tekst van Anatevka,
Nigoen, Oy Weh Tate en
Dirregelt.

Wie zijn zinnen heeft gezet
op een • vakantiereis naar
Tsjechië of Slowakije doet
er goed aan een van de reisinformatie-dagen te bezoeken die de Vereniging
Vrienden Nederland - Tsjechië & Slowakije (kortweg
VNTS) in den lande houdt.
Deze dagen organiseert
VNTS tegenwoordig in Nederlandse plaatsen die een
stedenband hebben met
plaatsen in Tsjechië en
Slowakije. De eerstvolgende dag is zaterdag 15 februari in Waddinxveen, dat
een stedenband heeft met
Pelhrimov in het oosten
van Bohemen.
Bezoekers die eens verder
willen kijken dan het
gebruikelijke Praag kunnen op de infodag volgens
VNTS betrokkenheid en
deskundigheid verwachten. De complete verzameling. reisfolders van de
VNTS liggen er ter inzage
naast de nodige fotoboeken
over de zusterstad. Er is
een video-show over de
stad en de streek, en ook
lokale muziek, bier en wijn
ontbreken niet, net als de
souvenirs.
De plek in Waddinxveen
waar de bijeenkomst 15
februari tussen elf en vier
uur wordt gehouden is Het
Nieuwe Trefpunt, Stationsstraat 18.

Miep Wisselink

Bram de Hollander Fotografie

Avondje rodelen bij maanlicht
Ze zijn er, de vroege
plannenmakers die net
na de oliebollen al weer
hun reisdoel uitstippelen
en vastleggen. Voor de
twijfelaars onder ons
hierbij wat gevarieerde
tips voor ver weg en
dichtbij, duur en goedkoop.
Auxerre was in het nieuws
toen deze Franse club glansrijk Ajax versloeg. Het loont de
moeite op weg naar het zuiden
voor deze plaats in Bourgondië
eens de Franse snelweg af te
gaan en er enkele dagen te vertoeven. Veel gotisch en romaans cultuurschoon, het schitterende natuurpark Morvan en
veel wandel-en watersportmo-

BOES

gelijkheden, de laatste op een
1200 kilometer lange pittoreske waterweg. Informatie: 0900112.2332.
Jarig in de winter en net in de
tijd dat u in het skidorp
Pruggern in de Oostenrijkse
regio Stiermarken bent? Dan
boft u. want dan krijgt u een
kaart ter waarde van 160 gulden, goed voor een avondje
rodelen bij maanlicht, een uur
ski-of snowboardles, een wandeling met speciale sneeuwschoenen en nog meer. Informatie: 020-612.9682.
ACSI goes America. Deze
Zettense organisatie 'opereert'
al vele jaren succesvol met
caravan rally's in Europa. Voor
het tweede jaar kan nu ook per
superluxe camper zeven
weken lang Amerika worden
doorkruist. Er is keus uit een
West-Amerika of NoordoostAmerika/Canada Camper Ral-

ly. Ook in Europa breidde het
programma uit met onder
meer Oost-Duitsland/Berlijn
en Zuid-Italié/Sicilie. Informatie: 0488-452.055.
Nederland scoorde dit jaar
hoger op de vakantieladder
dan vorig jaar, zo hoorden we
van directeur Jansen van Toerisme en Recreatie AVN. Er is
ook in dit seizoen veel leuks te
doen in eigen land. Zoals op de
zondagen 26 januari, 23 februari en 30 maart koffie drinken
bij de boswachter van Staatsbosbeheer op het Fort bij
Rijnauwen in de provincie Utrecht. Voor vij f gulden vertelt
de boswachter bij de snorrende kachel en hete koffie over
de natuur van het 31 hectare
grote terrein rondom het fort
waar de sporen van reeën, bunzings en eekhoorns zijn te vinden. Het koffieuuïtje begint
om elf uur. Vossegatscdijk 5 in
Bunnik.
Aanmelden via 'WV Utrecht,
telefoon: 030-233.1544.
Carnaval des ballons is het
thema van de 19-e intcrnatipnale heteluchtballonweek die
tussen 18 en 26 januari in het
bergdorp Chateau d'Oex in de
Zwitserse Alpen wordt gehouden. Wie wil kan zelf mee met

geeft u meer!
In Tuschinski draait zondag 19 januari om half elf 's ochtends de
uit 1914 stammende speelfilm

Weergevonden

één van de deelnemers, maar
kijken naar precisielandingen
en andere stunts is ook leuk.
Informatie: 020-622.2033.
Audrey Hepburn leeft nog in
de gedachten van velen. In
oktober 1996 werd in haar
Zwitserse woonplaats Tolochenaz bij Genöve het naar
haar genoemde paviljoen geopend met documenten en
objecten uit haar carrière zoals
foto's, Oscars en andere prijzen alsmede originele filmposters.
Informatie: 020- 622.2033 of
rechtstreeks 0041-218.036.464.
Chios minder bekend dan
Rhodos, Kreta en Lesbos, is
een juweeltje onder de Griekse
eilanden. Veel groen, mooie
pijnbomenbossen, kloosters,
zandstranden aan beschutte
baaien en vissersdorpjes die
nog met zijn overspoeld door
toeristen. Informatie: 020625.4212.
Bnissel blijft boeien. Individueel of per groep kan men
men met gidsen te voet. per
bus, boot of fiets diverse thematochten maken zoals de Art
Nouveau/Art Décotocht, Middeleeuws Brussel. Café en
Strippentocht. Parken en Tuinen. Informatie: 023-534.4434.
Groene oases van rust, veel
water en bruggen en midden
in de woeste, ongerepte natuur. Dat is Stockhobn en in
1998 wordt deze stad de culturelc hoofdstad van Europa.
Goed om er nu vast eens heen
te gaan en kennis te nemen
van de vele schitterende monumenton en gebouwen zoals
het stadhuis waar in de Gouden Zaal elk jaar de Nobelprijzcn worden uitgereikt. Informatic: 070-345.5283.
Lcni Paul

Foto Stichting Nederlands Filmuseum
Een film van Louis Chrispijn sr. over een joods gezin, waarvan de
vader zijn dochter verstoot omdat ze met een socialist trouwt
Weergevonden is de derde film m de serie Nostalgie m Tuschinski,
een samenwerkingsverband tussen Pathe Cmemas het
Nederlands Filmmuseum en Amsterdams Stadsblad (Weekmedia)
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting
van 2,50 gulden op de normale prijs van 12,50 gulden Kaarten zijn
te koop aan de kassa van Tuschinski. tel 020-626 2633

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal personen
(maximaal vier)

geeft u meer!
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KVC2581, Platte 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis, perfekte beeldkwaliteit, teletekst met
geheugen, 60 voorkeuzezenders, HiFi stereo, afstandbediening Adviesprijs"1660 -

TRAVELLER; TE LAAG!
10x motorzoom, 0,6 lux
auto focus Adv '1709 -

PHILIPSBREEDBEELD
'W6301 Superplatte16 9
beeldbuis, stereo, teletekst
Adviespri|s '2495 -

M^^^I^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^HM^^^^^^^^^^^^^^^^^H

TR650,HiR stereo Adv '2495 -

t» «J f og'

1289.-

PHILIPSBREEDBEELD

'eletekst stereo Adv '3295 -

TR565,HiFigeluid Adv '2200-

~ 1289.-

yOcmbreedbeeld Europese
v van t|aar, 100 Hz digital
scan stereo, t e l e t e k s t
Adviespnjs "3895 -

:•
Ü

1589.-

;;
|

CAMERA STUNT!
PHILIPS MATCHLINE Hi-8
12xmotorzoom,
100HERTZKLEUREN-TV HiFi-stereo
afstandbediening Adv '1899 'T820 Black-LmeSbeeldbuis, stereo.txt Adv '2795 -

;i

1765.-

INDESIT Automatisch ontdooung Adviespnjs'749 -

325.-

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST
Met vriesvak
ik Adv '699
'699 --

345.-

Omroep- overzicht;
l
NOS 304 AVRO 310 VARA 320 KRO 330 l

NCBVS'JOTnos 3»<» voo seoeo
a?ol
ypRoaeoiKON ast t:dueat)<?f 3St2;^ f^OMY TRAVFI l FR

~~ 1089.-

VPE807 Sxzoom Adv '1199-

689.-

KV24WS1, Super Trimtron 63cm s t e r e o txt
_
_
Adviespnis "2440|~TV/VIDEÖ COMBI'S

Met vriesvak
ak 140 liter
Adviespnjs '729 --

CAMCORDER .
CCDTR330;
Adviesprijs*1650.-

.inks- en rechtsdraaiende
rommel Adviespnjs'649 -

BOSCH KOELKAST

FW610; 2x50 Watt versterker, digitale tuner, 30 pre-sets,
1 Bit CD-speler, programmeerbaar, muziekkalender, autoreverse dubbeldeck, dolby B, eenvoudige menubediening,
mkl. 3-weg luidsprekers en afstandbediening.
Adviespnjs*895 -

1645.-

KTL1330,17litervnesvak
7litervnesvak
Adviespnjs '899 --

575.-

• 379.-

AWG212, Eenvoudige bediening, 5 kilo inhoud, anti
reukprogramma Adv '749 -

> 469.-

28WS1,Teletekst Adv '2990 -

1895.-

KONDENSDROGER

leenafvoernodig' RVStrommel

549.-

BAUKNECHTDROGER
HTDROGER
<reukbeschermmg,
lerming, msteljaar tot 150 minuten
mmuten '949'949 •

599.-

BOSCHWASDROGER
ASDROGER
Elektronische
hè besturing,
zeer stil Adviespnjs'1099
nesprijs'1099 -

'•'m*

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

849.-

MIELE WASDROGER
ASDROGER
Elektronischh en reverseommel '1799
rend RVStrommel
'1799--

CM KTV/VIDEO
SONY 100HZ SUPER! 51
Showvieuw en PDC. Met Off.
KVE2561, Superplatte Trimtron, pip, stereo, teletekst
Adviespnjs'2970 -

1199.-

Philips Gar., 2 timers, teletekst. Advièsprijs. *1545.H off

1895.- IM 1145.-

,.TVP;.,K)éiirën-ty en videorecorder in .1. Afstandbed.

845.-

37CM KTV/VIDEO

On Screen Display. Adv.*999.-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2921, Stereo, txt '2550- j PRIJS l

1195.-

745.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
ARISTONA
VIDEORECORDER
MET PDC

2SB51, De snelste videorecorder]
ter wereld Turbo-Drive loopwerk,
42 voorkeuzezenders, 6 programmablokken, 31 dagen vooruit te
programmeren, afstandbediening
Adviesprijs"845 -

1045.SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cm, trimtron
Adviesprijs'1440 -

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
PHILIPS MATCHLINE

t. ,_
• *, neze advertentie is

ma~-~

het keiharde
n
vr-iende\\ike

1075.ARISTONA STEREO
6SB57, Showview, PDC,
4koppen,audiodubbing '1345 -

849.-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden r e g e l b a a r
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs '1849 -

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen lonqplay A d v ' 1 2 9 5 -

SONY TOP-MONTAGE

895.-

PHILIPS GROOTBEELD
PT4512,70cm, stereo.TXT
Adviespnjs"1645 -

1085.-

1195.-

63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
Adviespnjs "1595 -

975.-

NN750, Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en gnllelement, automatische programma s '949-

599.-

Ruime 4 m 1 kombi magnetron met hete-lucht, gnll en cnsp,
dus ontdooien, koken, bakken,
braden en gratmeren Adv '999 -

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700, 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers Adviespnjs"949

679.-

INDESIT WASAUTOM.

499._

GASELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur'949-

448.INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv "849 -

478.-

PANASONIC STEREO KRfcHKU
•>
p

ETNA FORNUIS

'"•

1401 .Gasfornuis Stuntpnjs'"898 -

2-DEURS KOELKAST

478.-

Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n
Adviespnjs "849 -

JVC HIFI STEREO: J600
Hi-Spec Drive Adv ' 1 1 89 -

AKAI HiFi STUNT!

ZANUSSI 2-DEURS

G720, Stereo mid-mount "888 -

Z180/4D Automatische ontdooiing Adviespnjs'749 -

495.-

SONY LONGPLAY

SIEMENS 2-DEURS

E250,Showview+PDC "780 -

235 liter, variabele indeling
zuinig en stil Adv "985 •

SONY VIDEORECORDER

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill Adv "1025-

648.-

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSEi Volelektronische
besturing, zuinig, stil en milieuvnendelijk Adviespnjs'2299 -

LUXE 1400 TOEREN

E11. Afstandbediening '650 -

FK055, Gasfornuis met
elektrische oven mkl grill
en sierdeksel Adv '1450 -

868.-

18 programma's, regelbarethermostaat en centrifugegang

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT
PHILIPS 3 KOPS VIDEO

1098.PANASONIC KTV TXT

VR358 Turbo-Drive, PDC,
Showview Adviespnjs '945 -

OPZETVRIESKAST

575.PHILIPS VIDEO + PDC

pTiffi OOQ
iJMw £30."

465.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151, Afstandbed "645-

385.-

90 LITER VRIESKAST
3vakken Adviesprijs"698

eCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN IVIE OOK!! PROFITEER!,'

PIONEER POWER MINI
PHILIPS 82cm BREEDBEELD KTV f* Q f* r25 CD-wlsselaar, power-bass. *1099.32PW9502;
lOONz,
80
Watt
Stereo,
m,
M39S.£
Q
51
D
™
PANASONIC VIDEO
BESTE KOOP' Adv "734 - SONY GROOTBEELD KTV met TXT
SONY MINI 3 CD-SET
CD-wisselaar, boxen, afst,bed..*610.KII25TI;63cm Super Trinitron, OSD.M330.SAMSUNG MICRO-SET
AKAI VIDEORECORDER GRUNDIG STEREO VIDEORECORDER
VSG2 Afstandbed Adv "498 l. CD-speler en boxen. Adv.*399.SV540Ö; Turbo, Shomiew, PDC. M159.-

465.345.-

PANASONIC PORTABLE KTV
STUNT! VHS-HQ VIDEO TC14S1;37cm, BESTE KOOP!! *599.Met afstandbediening
HEWLETT PACKARD PRINTER
DJ400COLOR;lnkt|el printer, *543,
GRUNDIG 63 CM KTV

295.-

945.685.375.385.-

PHILIPS TOP CD-SPELER
CD930; 1 bit, FTS, afst.bed.. Adv.*699.SONY STEREO KLOKRADIO
Ingebouwde cassette-speler. *250.-

899.449.279.-

BAUKNECHT KONDENSDROGER
TRK4970; Elektronische bediening, 1799.-

1169.-

BOSCH WASAUTOMAAT
WFB2ÜÜ4; 1000 Toeren centrifuge, Ailv.*1449,WHIRLPOOL KOMBIKOELKAST
ART812; 156 Ltr koelen, 60 Ltr vriezen. MD49.-

MIELE STOFZUIGER
O O O
4^. «l «f M"S300i;1500Watt vermogen. Adv.M69,BLACK & DECKER
HC300;Kiuime!zuiger.Mv.*69.-

99.-

PTg% QAQ
IfM? O4O."

4-pitsgaskookplaat Adv "298 -

965.-

Luxe4-pits Adviesprijs"409 -

AFB594, ****capaciteit, CFK-vnj

FTJTA
AAQ
|JM? *W-O."

BOSCH VRIESKAST

649.349.35.-

SIEMENS WASAUTOM.

WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg, bespaartoets "1348-

845.-

W H I R L P O O L KAST

GSD1300, 3 laden, 11kg
mvnescapaciteit Adv "848

plgA CAO
Lafe? U4O."
VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle soorten en maten E
is al een vrieskist vanaf

268.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214, Hoog centrif ugetoerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's '1349 -

895.WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren '1549

GRUNDIG TELETEKST
T51-640,51cm Adv '1099 -

498.-

699.-

GRUNDIG PORTAB"LE

WHIRLPOOL
BOVENLADER

j*gr"c PRIjj
B"
i««r"

850 toeren Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435

398.-

899.-

STEREO TELETEKST

AEG TURNAMAT

Atstandbedienmg
Adviespnjs'799 -

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid "1699-

228.
ETNAWASEMKAP
AVANCE, 3-standen Adv "135 -

68.

ATAG WASEMKAP
MKAP

WH155,Luxe3standen
anden '26C
'260

138.
LUXE VAATWASSER
NederlandstopmerKSprogramma's, 12 couverts Adv '899

549

BOSCH VAATWASSER
SPS1012,RVSmteneur 4
sproemiveaus Adv "1179

BAUKNECHTVAATWASSEFl
GSF341 , 3 programma's, va
nabele indeling Adv '1099

799.

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde
Lageverbmikswaarden "1348

949.

KTV37CM TELETEKST
pTjiffi OOQ _
\iTM? ó^O.
PORTABLE KTV 37CM

AEG BOVENLADER MIELE VAATWASSER

1000 toeren centrifuge, zuinig, G570.TOPKLASSEI 6progran>
stil en milieuvriendelijk, mds, 12 couverK wateronl
waterbeveiliging Adv '1649 - harderenwalerstop Adv "2099

[plH-CODE
Meer budget door de gratis
JBCC-card!
'Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA KOOKPLAAT

995.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv'1099-

ST650 Teletekst Adv '1829 -

37cm met TELETEKST
Adviespnjs'699 -

Lavamat600 850toerencentrifuge, waterbeveiliging, zuinigenstil AEG meerdere malen best getest1 Adv "1449 -

Handig'50 hier Adv "595

VR242, Turbo-Drive "895 -

L EI - ' • ' .

u'L .'l' IHAARLEM

B C C B E T ER E N G O E D K O P E R
IBEVERWIJK

m'ei^"Pllr^dta^
Winkelcentrum "Schalkwijk"
15
'zonder exlra kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) Isreestraat 65

i M,TTtToïS^iVAn
IN DE RANDSTAD

1249.-

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM

l maandagmiddag . . . . .13.00 tot 18.00 uur
l dinsdag t/m vrijdag.; . . . . 0 9 . 0 0 tot 18.00 uur

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR l zaterdag

l ZAANDAM
l Westzijde 55

<4f) PI PKTRn QIIDPRQ

(onder Dirk v.d. Broek)

•ge
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PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

395.-

ARISTONA STEREO KTV
TA5212, 63cm Black Line S
beeldbuis, teletekst '1795-

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

AWM800, 15 programma's,
ruime vulopenmg, milieuvriendelijk, deurbeveiligmg
Adviespnjs'1079

Trilogie, 4 koppen, showview
+ PDC Adviespnjs'1340 -

—

Snelle 900 Watt magnetron,
24 litermhoud, makkelijkte reinigen Velekookfunkties '699-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

845.SONY STEREO: E70

HD600, Topper' 4 koppen, ^
Showview+PDC Adv '1299-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

nstelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
aornp Adviespnjs'1 199 -

WN400, 15 programma's,
4,5kg inhoud Adv "799

PT520A, Black-üne, teletekst,
momtorlook Adv "1395 -

1000 Watt magnetron, 60
minuten timer, automatische
programma s Adv '599 •

INDESIT1200TOEREN

1299.-

E800, Showview P D C ,
4 koppen Adviespnjs'1670 -

PHILIPSSTEREOKTV

149.-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS TELETEKST

+Off Philips gar Adv '1245 -

679.-

K1321S, 270 liter inhoud,
CFK-enHFK-vnj Adv'1399-

385.- ~ 735.465.-

55CM STEREO / TXT

Italiaanse vormgeving,
**«*sterren invriescapaciteit Adviespnjs"899 -

MIELE KOELKAST

SONY PORTABLEKTV
3TABLEKTV PHILIPS HiFi STEREO

PT155A,Adviespnjs'725 -

249.-

SAMSUNG 24 LITER

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949 -

795.- ~~ 745.-

M1400, Afstandbed
andbed '550'550 -

W<

19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv '599 -

549.-

'n 01

VR7,HiFistereo,Turbo-Dnve,
Showview + PDC '1545 -

189.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

SONY 63CM STEREO
X2501, Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

NTRIFUGE WHIRLPOOL AVM
MERK CENTRIFUGE
Adv'249
'249 -2800 toerenl Adv

Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'1099 -

"

179.-

WHIRLPOOL DROGER WHIRLPOOL AVM260

445.-

PHILIPS MAGIC MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien, uitneembaardraaiplateau Adv '279 -

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON

SIEMENS KOELKAST

CAMCORDER

979r

SAMSUNGCAMCORDER

SONY BREEDBEELD

145 LITER KOELER

401 : «ij«l

Adro* centra»» «xlsvctte: Stuöfocompte

ïjdklok.pluizenfilter '495 -

275.- HEf 229.'

Publiwk»
trtformatlo:'
!Ö1 «O»
2öl (altooio
CU>1 KaDtoor-

700 Woer *r» voft<««r
80O t«im1tx>uw en roglo

TR750 STEADY SHOT, absoluut topmodel Adv'3110-

2495.-

fl^s^i

eoosport

SONY Hi-8 HIFI STEREO

'OPMERKWASDROGER

Fraaie en degelijke uitvoering
metvriesvak Officielegarantie

i:

'O programma
.
.
OOmroop
^00 Vrij» TijtJ, Tololwkat
5OO Cor>«vi>n«n(. firmneior

SONY STEADY SHOT

1875.PHILIPS 28PW9501

1-DEURS KOELI

letekst

899.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

1495.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

I

09.00 tot 17.00 UUr

Maarssenbroek vrijdag .. 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur,

g'
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m
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De Jong neemt
roer fractie
VVD over

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S
i -JTTJ^

Samenwerking
met Velsen
gaat langzaam

ZANDVOORT - Rita de Jong volgt naar alle waarschijnlijkheid Frits van Caspel op als fractievoorzitter van de
VVD. Van Caspel vindt dat de vertrouwensbasis in de
VVD-fractie verdwenen is doordat Andries van Marie buiten hem om wethouder' is geworden. De Jong heeft Van
Caspel vorige week nog gevraagd om over zijn beslissing
na te denken. Maar voor Van Caspel staat zij n besluit vast.

Een koprol voor of achterover lukt prima op de nieuwe mat

Foto André Lieberom

Groep vier keurt de Prinsessehal zonder meer goed
ZANDVOORT - Eigenlijk zijn ze er alweer een beetje aan
gewend, de kinderen van groep vier van de Hannie Schaftschool. Want ze hebben al drie weken gegymd in de opgefriste Prinsessehal. De gemeente renoveerde de hal na veel
smeekbedes van leerkrachten en ouders. Morgenmiddag
heropenen de wethouders Versteege en Van Marie de gymzaal.

tenkant komt binnenkort aan
de beurt.
Wat bij binnenkomst meteen
opvalt, zijn de frisse kozijnen,
de grijze wandbekleding en uiteraard de vloer. „De vloer was
eerst heel glad en met gaten,"
vertelt één van de kinderen. „Ik
Lange tijd liet de gemeente de leerkrachten, ouders en de vond dat wel leuk," zegt een
het onderhoud van de hal ver- onderwijsinspectie het zat wa- klasgenoot. „Kon je lekker glijsloffen, omdat er voortdurend ren. In zes weken tijd werd de den."
Toch reageerden de kinderen
op het raadhuis plannen over binnenkant opgeknapt. De buisloop de ronde deden. Totdat

Wielklem blijkt
goed te bevallen
ZANDVOORT - De proef met
de wielklem waarbij alleen de
boete wordt geind, is de gemeente zo goed bevallen dat
men met deze vorm van handhaving wil doorgaan.
Volgens voorlichter Egon
Snelders zijn er in de periode
van eind juni tot half oktober
365 wielklemmen aangebracht.
De wanbetalers hebben niet
veel problemen met het betalen
van alleen de boete en het betalingsgedrag over het algemeen
is verbeterd, aldus Snelders.
„Men betaalt beter aan de meter."
. Zandvoort is vorig jaar overgegaan op wielklemmen, omdat het verhalen van boetes op
buitenlanders een ondoenlijke
zaak bleek. Door wanbetalers
alleen de boete te laten betalen
springt de gemeente net uit de
kosten, aldus de voorlichter.
Zie ook pagina 3
(ADVERTENTIE)

Nieuws voor singles
uit Zandvoort
spreek af met je ex
in de manage.
Dit moet kunnen in
1997.
UUanneer hij/zij daar
niet tegen kan
tussen 600 o 700
ongebonden mensen
blijf dan s.v.p. thuis
Bestuur St. Soc.
De Manege
Info over
lidmaatschapspasje
5716023

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
22 jan
15.09 23.30 03.3511.35
23 jan .15.50 23.54 16.1812.16
25 jan 04.4500.2516.5512.46
26 jan 05.26 00.45 17.2713.05
2~ jan 05.55 01.20 1Ö.U6 13.35
28 jan 06.28 01.56 18.3514.20
29 jan 06.5502.2519.0514.56
30 jan 07.2502.5519.3915.35
31 jan 08.05 03.45 20.2516.20
Vaanstand:
VM do 23 jan 16.01 uur.
Hoogwater:
vr 24 jan 16.18 uur
N
AP + 113 cm.
Laagwater: wo 29 jan 15.46 uur
NAP . 86 cm.

ZANDVOORT - „Ik heb
helemaal niet zo op de camera gelet," vertelt de 21-jarige Debtaie uit Haarlem.
Dinsdagmiddag mocht ze
voor het televisieprograrnma 'Cover Girls' van SBS 6
anderhalf uur paardrijden
in de duinen bij Manege
Rückert in Zandvoort. Op
18 februari is het resultaat
te zien om tien uur 's avonds
bij de commerciële zender.

volgens hun gymleraar Jan
Aangeenbrug, die ook lesgeeft
aan de Mariaschool en de Beatrixschool, erg enthousiast
toen ze de Prinsessehal na de
verbouwing weer zagen. „Ze
stonden met open mond te kijken," vertelt hij. „Mooi," roepen ze dan ook in koor als je
hen er nu naar vraagt.
Ook met de opgeknapte
kleedkamers, de nieuwe ballen-

SBS 6 filmt fotomodel
bij manege Rückert

hobby en aangezien 'Cover
Girls' vier keer het leven van
een model portretteert, werd de
Haarlemse ook gefilmd op de
paardenrug
van
Katinka.
„Heerlijk, ik heb er echt van
genoten. Je bent een met zo'n
Paardrijden is Debbies grote paard. Bovendien is het fijn om

in de natuur te rijden, dan merk
je niet dat je gefilmd wordt,"
zegt Debbie na afloop. Ze wil
fotomodel worden als ze de
kans krijgt. Inmiddels heeft ze
wel al schaars gekleed in Actueel gestaan en via de fotograaf
belandde ze bij SBS.

„Als een bijl een gat in een
boom slaat, kun je niet net doen
alsof het gat er niet zit. Nu een
fractiegenoot buiten mij om
door een andere partij benaderd is, kan ik toch geen fractievoorzitter meer blijven. Je
hoeft het niet met elkaar eens
te zijn, maar zodra er vals gespeeld wordt tijdens het kaarten stop je er toch ook mee. Dat
lijkt me logisch," aldus Van
Caspel.
Tijdens de raadsvergadering
van 28 januari treedt daarom
voormalig wethouder De Jong
hoogstwaarschijnlijk als fractievoorzitter naar voren. „Ik sta
niet te springen. Maar het is
nodig dat we een fractievoorzitter hebben, al was het alleen al
als contactpersoon."
Zij stapte vorig jaar zomer op
aandringen van haar VVD-fractiegenoten op als wethouder
Maatschappelijk Welzijn, deels
omdat haar man ziek was en
deels omdat de VVD-fractie
vond dat CDA-wethouder Versteége niet goed functioneerde.
Na veel mislukte onderhandelingen besloot VVD-er Andries
van Marie in te gaan op een

VVD-ers: 'Verkiezingen
zijn nu nog ver weg'

aanhouden. „Gelukkig maar,
want het was anders wel erg
koud," lacht ze. Ook Annemarie Blankesteijn, eigenaresse
van de manege, voelde de kou
tijdens de filmopnamen. „Lekker, om mijn tenen op te warmen," puft Annemarie als de
opnamen voorbij zijn. „Het was
leuk om een buitenrit met haar
te maken, al moesten er wel wat
shots opnieuw opgenomen
worden."

Volgens René van Liemt
(voorzitter van het VVD-bestuur) en het VVD-raadslid
Theo van Vilsteren valt het allemaal wel mee met eventuele
schadelijke gevolgen van de perikelen. Het is nog ver weg,
vindt Van Liemt. „Bovendien is
het beter dat het nu rommelt
dan vlak voor de verkiezingen."
Hij is ervan overtuigend dat de
nieuwe wethouder Andries van
Marie genoeg kiezers over de

*Een monument had ik nooit gekocht'

ZANDVOORT - „Laat ze
liever naar de grote projectontwikkelaars
kijken.
Waar die aan de gang zijn
kan plotseling alles." Yolande van Andel, bewoonster uit de Westerstraat reageert fel op de nieuwe
plannen van Genootschap
Oud Zandvoort • om welstandscriteria op te stellen
voor haar huis. Aan de
hand van de nieuwe criteria kan de gemeente in de
toekomst toetsen in hoeverre een monumentaal
pand mag worden verbouwd.
„Als mijn huis officieel een
monument was, had ik het
nooit gekocht," aldus Yolande
van Andel. Maar plotseling
werd het in 1993 op de monumentenlijst gezet. „Ik ben officieel gehoord en heb me er
flink tegen verzet. Maar het
hielp niets. De gevel, de bouwstijl en de dakpannen zijn van
monumentale waarde, dus je
komt gewoon op de lijst en
opeens mag je dit wel en dat
niet. Verbouwingen worden
ook meteen veel duurder. Nou,
als ik ergens slecht tegen kan,
is het dat iemand mij m'n vrijheid ontneemt en bovendien
beschikt over mijn portemonnee."
Yolande woont samen met
echtgenoot Michel en hun
twee kinderen in een mooie
Oud Zandvoortse buurt, gelegen tussen de Kerkstraat en de
Hogeweg. Om die buurt gaat
het nu. Het is zo'n waardevol
gebied, dat het Genootschap
dat voor de toekomst wil behouden. „Eigen • verantwoording," vindt Yolande. „Daar
hebben we de gemeente of het
Genootschap niet voor nodig."

Oud Zandvoort
gevat in
krantenfoto's

verzoek van de coalitiepartijen
GBZ en CDA om wethouder te
worden. Daarmee werd een impasse van een paar maanden
doorbroken. Als wisselgeld
kreeg hij de post Financiën en
schoof Versteege door naar
Maatschappelijk Welzijn. Flieringa nam Ruimtelijke Ontwikkeling van Versteege over.
De benoeming van Van Marie
bevreemdde ook VVD-er Theo
van Vilsteren. „Ik vind de reactie van Frits van Caspel dan
ook heel begrijpelijk. Ik zou
hetzelfde gedaan hebben." Hij
meent bovendien dat het goed
zou zijn als „we nu eens een
keer allemaal onze fouten zouden erkennen en sorry tegen elkaar zouden zeggen. Vanuit een
chaos moet je weer wat nieuws
kunnen opbouwen. Maar ja,
Zandvoorters zijn net boeren
en vissers. Ze hebben altijd wat
te klagen." René van Liemt,
voorzitter van het VVD-bestuur
betreurt dat „het nu loopt zoals
het loopt. Het is jammer dat
Van Caspel de kandidatuur van
Van Marie nooit serieus genomen heeft tijdens de onderhandelingen."

kasten, een paar nieuwe matten
en andere springkasten zijn de
kinderen en de leerkracht zeer
tevreden. De matten en een van
de kasten proberen ze uit met
een koprol voorover. De matten
doorstaan zelfs een koprol achterover van groep vier.
De kinderen zijn nog om een
anders reden blij. Nu hoeven ze
tenminste niet meer zo ver naar
de Pellikaanhal te lopen.

ZANDVOORT - Wat is de
invloed van de huidige ruzies binnen de VVD tijdens
de gemeenteraadsverkiezingen van 1998? En wie gaat de
Voor de televisie-uitzending lijst aanvoeren?
mocht ze haar kleren trouwens

Pagina 3

streep kan trekken. Ook Van
Vilsteren is niet bang. „Ach wat
is schade? We hadden 53 procent van de stemmen. Het
komt allemaal wel goed."
Wie er lijsttrekker wordt, is
nog niet duidelijk. Van Caspel
lijkt er weinig trek in te hebben.
„In deze context zeg ik wat het
lijststrekkerschap
betreft:
nee." Andries van Marie laat
het geheel afhangen van de leden. „Ik ben wel bereid om me
kandidaat te stellen." Smaakt
het wethouderschap na een
paar weken al naar meer? „De
stemming in het college is positief. Al staan we soms lijnrecht
tegenover elkaar, er valt goed te
discussiëren. Ik merk wel dat
ik minder vrije tijd heb. Ik heb
om die reden altijd gezegd: als
ik de keuze had, zou ik liever
raadslid zijn. Maar aan de andere kant vind ik dat ik ook wat
verplicht ben aan de samenleving." De Jong doet nog geen
uitspraken over haar ambities
voor de volgende raadsperiode
en Van Vilsteren heeft in het
verleden al eens laten doorschemeren dat hij er mogelijk
de brui aan geeft.

Pagina 5

Dillon Koster
vecht terug
na ongeluk

Sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: teL 571.8648

Politie-onderzoek
ZANDVOORT - Tot 11 maart
worden 4500 mensen in Kennemerland door de politie telefonisch benaderd met vragen
over criminaliteit en (on) veiligheid. De actie van de politie gebeurt in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en vindt in het hele land
plaats. In totaal zo'n 65.000 Nederlanders worden telefonisch
ondervraagd over onder meer
buurtproblemen, het functioneren van de politie en preventiegedrag. Doel van het onderzoek is om op landelijk en regionaal niveau inzicht te krijgen in slachtofferschap.

Trapper gepakt
ZANDVOORT - Eindelijk is
er iemand opgepakt die een gat
in het raadhuis heeft getrapt. In
het zicht van twee agenten
schopte een zestienjarige Zandvoorter vrijdagavond een gat in
de oranje gevel naast de vele
andere gaten die er al zaten.

Vechtpartij
ZANDVOORT - In sociëteit
De Manege is zaterdagavond
een 24-jarige man uit Apeldoorn gewond geraakt tijdens
een vechtpartij. Volgens de politie hebben een 49-jarige
Hoofddorper en een 44-jarige
man uit Tienen de man verwond. Het slachtoffer kreeg
een stomp in zijn maag .en een
kapot bierglas in zijn gezicht.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgenvóór 12 uur
tel. 5717166

v\ * M iict

ilytfii

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspoelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,50

d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

pleinen en buurten. Prachtige pas ik voor," aldus Yolande,
gebouwen zijn weggevaagd, er die van plan is zich opnieuw
kwamen monsters voor in de fel te verzetten tegen de 'Cense-commissie', zoals ze de
plaats."
gekscherend
„En nu komt er dan zo'n werkgroep
speciale werkgroep Bouw van noemt.
Dat neemt niet weg, dat de
het Genootschap Oud Zandvoort plotseling . bij ons 'de gemeente Zandvoort zich volkleine man' kijken? Als ie- gens haar best wat meer mag
mand uit onze buurt straks wil bemoeien met de buurt. „Als
verbouwen, renoveren of een ze dit buurtje dan zo graag wilnieuw pand wil neerzetten, len koesteren, prima. We hebdan zijn wij zeker voorgoed ben namelijk sterk behoefte
aan banden gelegd? Nou, daar aan stoepen, drempels, bloem-

bakken en meer veeg- en antipoepwagens door de straat.
Daar vecht ik namelijk al twee
jaar voor. Dit gebied ligt achter
het centrum. Er wordt hier in
de straten gepiest, gekotst en
di'onken mensen rijden hier
voortdurend de boel aan gort.
Laat ze zich liever daar mee
bezig houden. Daar heeft de
buurt tenminste echt behoefte
aan. Maar op al mijn klachten
heeft nog nooit iemand gereageerd."

l

Postcode/Plaats:

Yolande: 'Er wordt hier in de straten gepiest, gekotst en dronken mensen rijden hier voortdurend de boel aan gort. Laat ze zich
liever daar mee bezig houden'
Foto: van André Lieberom Ij

derdaad prachtig. Volgens de
Zandvoortse een schril contrast, als je kijkt hoe het Raadhuisplein er tegenwoordig uit
ziet. „Projectontwikkelaars lijken alles te kunnen. Daar hadden ze met hun welstandscriteria moeten zijn. Maar ze hebben de plank volkomen misgeslagen. Dit belangrijke Zandvoortse plein met haar
schitterende oude Raadhuis,
Het buurtje is door de in- is volkomen naar z'n maliespanning van de bewoners in- moer geholpen, net als andere

i
j

Telefoon:

;

Giro/Banknr.:
!
j
1

L
L

.... j
i

j

KI

L

L

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19.15 halfjaar ƒ 34.6Ü

jaar ƒ (50.40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-f362.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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Hierbij willen wij U vriendelijke danken voor het aan
ons betoonde medeleven na het overlijden van

Piet Termes
Fam. J. Termes
Zandvoort, januari 1997

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

Uw gasbedrijf adviseert!
24 januari 1996

24 januari 1997

Afscheid nemen, dal wil je niet
Het doet pijn, geeft veel verdriet
Afscheid nemen was die keer
„Het is goed Pa, vecht maar niet meer"
Pa, ik mis je nog elke dag

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!

Elly

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Normaal
jaarverbruik

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
BREDERODESTRAAT9
ZANDVOORT
Ruim halfvrijstaand woonhuis met houten schuur,
tuin voor en achter, gelegen nabij het centrum.
Parkeergelegenheid voor 2 auto's op eigen terrein..
Indeling: hal, gang, toilet, woonkamer ca. 10.50 x
3.60 m met schuifpui naar de achtertuin, keuken,
provisiekelder.
1e etage: 2 ruime slaapkamers, waarvan één met
balkon voorzijde, kleine slaapkamer, badkamer
met douche en toilet, vaste trap naar
2e etage: grote slaapkamer, kleine slaapkamer en
zolderberging met c.v. Nefit HR met tapboiler.
Parterre voorzien van dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS
ƒ 450.000,- k.k.

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

31
39
46
54
62
70
77
85
93
101
108
116
128
139
151
163
174
194
213
232
252

Totaal vanaf
l november **

OPENBARE

25,76
30,24
34,72
39,20

692

776
863

2372
2587
2802

43,12

47,60
52,08
56,56
60,48
64,96

71,68
91,28

. 97,44
ƒ 108,64
ƒ119,28
ƒ 129,92
ƒ141,12

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

postbus 413

NVM

Reiki

von MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

N

a diverse onderzoeken
en proefnemingen aan
het INTERNATIONAAL HERBAL INSTITUUT
in Peking is het dan eindelijk zo
ver: Shun Hee® is nu ook in
Nederland verkrijgbaar!

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Shun Hee® een door kruidendeskundigen samengesteld product dat
zeer geschikt is voor het behoud
van een optimale ademhaling. Het
verlicht de ademhaling aanzienlijk
en werkt sterk zuiverend op de
bronchiën en luchtwegen.
Bovendien is dit product 100%
natuurlijk!

Kwekerij

P;VANKLEEFF

CONSUMENTENTEST

VanStolbergweg l-Tel.5717093

V

oordat Shun Hee® naar
Nederland werd geïmporteerd zijn er verschillende
onderzoeken gedaan naar de zuiverheid en de werkzaamheid. Deze
onderzoeken bevestigden de onomwonden unieke kwaliteit van dit
kruidenprodukt.

Wij zijn weer geopend

ƒ 850,00 p.m. all in

Ook een goed opgezette consumententest werd onder 100 personen
uitgevoerd gedurende
3 maanden. Conclusie:
81 personen zeer tevreden
6 personen lichte verbetering
13 personen geen verandering

Info: 020-6733330

" Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

„ u""**
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defect?
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l
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J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

P Van lier

RAGE BIJ
NEDERLANDSE DROGIST

ENTHOUSIASTE
REACTIES
Shun Hee® gebruikers uit het
onderzoek reageerden ook spontaan.
Zo schreef Mevrouw M. v.d. Hout
uit Groesbeek: "Shun Hee® is een
verademing voor mijn luchtwegen!" En de Heer P. Snijders uit
Tiel schreef: "Dankzij Shun Hee®
kan ik weer fietsen en mijn hond
uitlaten zonder buiten adem te
geraken."

CHINA - KRUIDENLAND

H

'et is niet verwonderlijk dat
Shun Hee® een ontdekking
van de Chinezen is. In China

Super
NOORD

N

a de introduktie van Shun
Hee® bij de drogist in
Nederland is er een ware
rage ontstaan. Dit is niet zo vreemd
omdat 20 tot 30% van alle
Nederlanders behoefte heeft aan een
dergelijk produkt.
Milieuverontreiniging, sigarettenrook, pollen en slechte weersomstandigheden zijn hier de oorzaak
van. Een drogist uit Den Bosch:
"De overweldigende positieve
reacties bevestigen ook de kwaliteit
van het produkt en de tevredenheid
van de klant. Shun Hee® is een tophit die wij iedereen met een gerust
hart kunnen aanbevelen!".

Gratis
ruime
parkeergelegenheid

Voor meer informatie
bel: 013 528 49 76

•:-V O O R D E E L C O U P O N
UW VOORDEEL
SHUN HEE
van /^9;951/oor
ƒ
slechts ƒ44,95

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartyërzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

\i

l l "prijsgaranti

H'

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

LAAT ONS

SHUN HEE, EEN VERADEMING VOOR UW LUCHTWEGEN
.es:

l OOK VOOR ONDERHOUD/U J^^rmee H
" "mbi-ketel sbonnementvoo^^ ^ b „een u
•ordt uw ketel laarl^nVyQorrijkos^en of uurloon.

Gecertificeerd
schoenreparateur

wordt immers al duizenden jaren
met geneeskrachtige kruiden
gewerkt. De Chinezen propageren
ook dat je lichamelijke ongemakken
het beste met bronnen uit de natuur
kunt verhelpen. Deze filosofie heeft'
inmiddels vele bruikbare produkten
en behandelingsmethodes voortgebracht, zoals Ginseng en accupunctuur. Langdurige lichamelijke ongemakken zijn ook vaak het beste te
behandelen met veilige natuurlijke
middelen en methodes.

EINDELIJK

DEKBEDDEN, SPREIEN, KUSSENS, LAKENS, ETC.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL

TE HUUR IN
AMSTERDAM:

C

Meldingen, zoals bedoeld in de herziene Wpningwet, worden niet gepubliceerd. Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen. Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.

Revolutionaire innovatie uit China

2040 AK Zandvoort

appartement voor l of 2 personen,
35 m2, met of zonder meubels, vrije opgang, 4 min. van Amstelstation,
Amsteldijk boven FEBO.

De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

NIEUWE TOPHIT BIJ
NEDERLANDSE DROGIST!!!

RESTANTEN: SLAAPKAMERS, LEDIKANTEN, BOXSPRINGS, MATRASSEN, DEKENS,

Heeft u wel eens gehoord van Reiki?
Natuurlijke genezing via handoplegging,
verbetert stress, hyperventilatie en andere
lichamelijke aandoeningen.
Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
Voor info tel. 5712391 b.g. 5713242

BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag om bouwvergunning is bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97005B Dr. J.G. Mezgerplaatsen
straat 68
dakkapel

BRONCHIEN-PIL

MODEL-SLAAPKAMERS
MET 20-50% KORTING

CH

Bezwaarschriften dienen te worden gericht aan:
De Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordenjng & Milieubeheer
p/a Bureau Sanering Verkeerslawaai
Postbus 97
3440 AB Woerden
Bezwaarschriften moeten zijn voorzien van datum en naam en adres van de indiener. Duidelijk
moet worden aangegeven waarom tegen het
besluit bezwaar wordt gemaakt en zo mogelijk
moet een kopie van het besluit worden meegezonden.
Belanghebbenden die tijdig bezwaar hebben
ingediend, ontvangen een schriftelijke uitnodiging voor een hoorzitting.

CHINESE

BURG. VAN FENEMAPLEIN
ZANDVOORT
Met onmiddellijke ingang te huur GARAGE.
HUURSOM
ƒ 200, - per maand

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort

In de stukken is een lijst opgenomen van de
betrokken woningen met de daarbij behorende
ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting.
De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt, conform artikel 6:7 Awb,
zes weken. De termijn vangt aan op 24 januari
1997.

Lid van:

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

Het besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen vanaf 24 januari 1997
gedurende de bezwaartermijn ter inzage bij:
- Centrale Balie, RaadhuisZandvoort gedurende
openingstijden;
- het bureau Sanering Verkeerslawaai (De
Bleek 10 te Woerden) gedurende werkdagen
van 08.30 tot 17.00 uur.

GEMEENTE

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

023 - 571 5531

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening & Milieubeheer maakt bekend, conform artikel 3:42 Awb, dat zij bij besluit van
30decemberdeten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de
gevels van de woningen aan de weg "Hogeweg", vanwege de weg "Hogeweg" mogen
ondervinden.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de

77,84
84,56

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN
VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

Kennisgeving van een besluit inzake vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde
van de geluidsbelasting op de gevels van de
woningen en van de maatregelen strekkende
tot het terugbrengen van de geluidsbelasting
binnen de woningen vanwege de weg" Hogeweg" in de gemeente Zandvoort ex artikel 90,
tweede en j/ierde lid, van de Wet geluidhinder.

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- Nieuwjaarsrede burgemeester Van der Heijden;
- Benoeming leden raadscommissies/naamsverandering raadscommissies;
- Vastgoed Informatieplan;
- Aanvullend krediet t.b.v. automatisering;
- Aanschaf elektronische stemmachines t.b.v.
verkiezingen/referenda;
- Eindverantwoording renovatie en uitbreiden
Raadhuis;
- Krediet t.b.v. herstel gevel Raadhuis;
- Voorbereidingsbesluit Stationsomgeving;
-Jaarverslag 1996 en beleidsplan 1997 nAbw
(bijstandswet);
- Verordening voorzieningen Huisvesting Onderwijs;
- Aanpassing tarief Strandstoelenbelasting.

17,36
21,84

603

BEKENDMAKING WET
GELUIDHINDER

De gemeenteraad vergadert dinsdag 28 janiuari
1997 in het openbaar. De vergadering
w
ig wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

Kosten
deze week

344
431
515

949
1036
1123
1207
1293
1424
1551
1681
1811
1941
2158

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen op dinsdag 14 januari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 3 door BSW genomen besluiten is op dinsdag 21 januari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

RAADSVERGADERING

Voor de week van 13-01 t/m 19-01

Makelaardij o.g.

agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda "beschikbaar. De
agenda ligt ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluëstraat).

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Zandvoort

Drogisterij Moerenburg

UW

PRODUKT

EEN

DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
: SAMEN ADVERTEREN MET;;
•
UVV RETAILERS.
;
DAT MAG WEL IN DE KRANT:

Haltestraat 1

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkanende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk
Mobil
Het Station

,„„:•>

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Parklaan 36,2011
Parklaan
36, zuilKW
KW
Haarlem.
Haarlem.

Dagelijks behalve dinsdag 17.00-22.00 uur

Dag'en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. ,. Direkt Hulp bij een sterfgeval.

18,50
17,50
32,50
24,50

Tournedos
Lamskoteletjes
Deze gerechten met patat of aardappelkroketjes

_o

EXTRA'S
Stokbrood kruidenboter
Patat

man/vrouw

Aardappelkroketjes
Gem. salade
Mayo, ketchup, satésaus

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Te!. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

en gein. salade

3,50
3,00
3,00
3,50
1,00

Maak het fleurig en groen
met bloemen en planten van
uw „groen"specialist

postcode/woonplaats:

Vondellaan 1A, Zandvoort

Div. blikjes

telefoon:

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Fles wijn, rood of wit

Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

lo,50

Halve kip
T-bone

straat:

Hogeweg 2, Zandvoort

Spareribs met 3 sausjes
Saté varkenshaas

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Fa. Gansner & Co.

De Diner Bezorglijn

of vul de bon in.

'ƒ*$

leeftijd(en):

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

€

,.

HB1

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laarlem.

'T Race Taurant
i

3,00
19,50

Tel. 5715445

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060
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Enige schot in
samenwerken
met Velsen

Nieuwe school,
nieuwe spelling

ZANDVOORT - ZFM, de lokale omroep van Zandvoort,
heeft toesloten de samenvattm
Wat valt er allemaal te vergen
van het Politiek Café niet
wachten op de middelbare
meer uit te zenden in 'Goedeschool? Gerard Hokke van de
Zandvoort' omdat het
Gertenbach Mavo vertelde daar morgen
niet meer past m de redactionc
maandagavond in de BeatrixIe formule van het programma
school aan vijftig kinderen en
blijft ZFM aandacht bestezeventig volwassenen iets over. Wel
den aan actuele politiek zaken
Ook docenten van het Sancta
Eugène Weusten, gespreksMaria en het Damiate (beiden
van het Politiek Café,
uit Haarlem) moesten de meest leider
voelt zich door het besluit on
uiteenlopende vragen van kinaangenaam verrast. „Ik betreur
deren beantwoorden. Zo vroeg
het en ben verbaasd. Eerdere
een kind hoe het met de nieuwe problemen
m september zijn
spelling zit op de 'grote school'. wel besproken,
maar nu ib deze
De voorlichtingsbijeenkomst
zonder overleg genowerd voor de dertiende keer ge- beslissing
men. Ik kreeg het tijdens een
organiseerd door de vier Zand- kort
telefoongesprek te horen
voortse confessionele scholen.
Het is zeker spijtig nu ik door
Wat D. van As (Beatrixschool)
diezelfde omroep en het Zandbetreft zijn de openbare scholen voorts
Nieuwsblad onlangs als
overigens volgend jaar ook wei- Zandvoorter
van het Jaar uitge
kom. „Het is historisch zo geroepen ben."
groeid, maar het is onderhand
tijd om de openbare scholen de
hand te reiken als ze dat wil-

ZANDVOORT - Wat Zandvoort en Velsen aan elkaar
kunnen hebben, moet binnen een paar maanden duidelijk
zijn. Al anderhalf jaar wordt weliswaar gepraat over een
onderzoek naar deze samenwerking, een dezer dagen
wordt een uitwisselen van informatie daadwerkelijk in
gang gezet.
Voorop bij de samenwerking
tussen de twee gemeenten staat
wat ze op toeristisch en ambtelijk vlak aan elkaar kunnen
hebben. „We gaan eerst informatie uitwisselen met ambtelijke diensten van de gemeente
Velsen. Kijken hoe zij zaken
aanpakken, om erachter te komen waar wij of zij wat van
kunnen leren," vertelt voorlichter Egon Snelders. Wat dat onderzoek gaat opleveren, is nog
gissen. „Het moet blijken wat
we voor elkaar kunnen betekenen."

de hand. „Een echte weg is niet
de invalshoek, het gaat erom
hoe de toerist gemakkelijk van
de ene naar de andere plaats
kan. Zo'n verbinding kan iets
over het water zijn of een toeristische koets over het strand."

Floris Paber van de stichting
Promotie Zandvoort heeft het
niet zo op de samenwerking
met alleen Velsen. „We moeten
het hebben van de hele regio,
dan heb je wat te bieden. Van
samenwerken met Velsen krijg
ik geen warm gevoel, maar ja,
de voordelen ervan te onderHetzelfde is in de gemeente zoeken is de moeite van het
Velsen te beluisteren. „We overleg wel waard, denk ik."
moeten er nog over nadenken,"
beaamt woordvoerster V. Atighi. Veel meer kan ze niet toevoegen aan het betoog van Snelders. Ook in Velsen moet het
onderzoek uitsluitsel geven
over mogelijke samenwerking.
Afgezien van een ambtelijke
afstemming beslaat het onderzoek tussen de twee gemeenten
ook het toeristisch beleid.
Sinds vorig jaar behoren Zandvoort, Velsen en IJmuiden de
hetzelfde VVV-regio, die van
Zuid-Kennemerland.
Of er een weg komt tussen
Met de verkiezingen In het
beide gemeenten, een verhaal vooruitzicht, volgend jaar, moet
dat regelmatig de ronde doet, de politiek voor een grotere bewijst voorlichter Snelders van trokkenheid van de burger bij
de politiek zorgen, vindt S. van
den Bos. Dat men met een druk
op de knop elektronisch kan
stemmen, zegt nog niet dat je
ook invloed hebt.

ZANDVOORT - Dat er
met Oud en Nieuw vuurwerk wordt afgestoken
vindt CDA-raadslid G.J.
Bluijs prima. De rommel
die hierdoor achterblijft is
hem echter een doorn in
het oog. Hij pleit ervoor om
de burgerij te verplichten
de restanten van rotjes,
vuurpijlen en keukenmeiden op te ruimen.
„Het is toch een verschrikkelijk gezicht, die
rode troep die nog wekenlang overal blijft liggen,"
stelt Bluijs vast. „Ik snap
werkelijk niet waarom de
mensen er niet zelf op komen om dat de volgende
dag weg té halen. Daarom
wil ik voorstellen om het
als verplichting in de plaatselijke politieverordening
op te nemen."

In de aanloop tot de gemeenteraadsverkiezingen
volgend
jaar, denk ik dat de politiek
moet streven naar een bredere
maatschappelijke discussie om
de betrokkenheid van de tourgers bij bestuurlijke zaken te
vergroten. De toegang tot bestuurlijke informatie dient in
dat kader zo laag drempelig als
mogelijk te zijn. Ik pleit er voor
de openbaarheid van bestuur
ook werkelijk te kunnen beleven in alle geledingen van de
Zandvoortse gemeenschap. Ik
denk dat een grotere betrokkenheid van burgers bij de
Zandvoortse politiek noodzakelijk is om gezonde verhoudingen binnen de gemeenschap
te handhaven.

Foto Andre Lieberom

Grotere betrokkenheid taurgers bij politiek gebeuren in
Zandvoort: De politiek moet
streven naar een bredere maatschappelijke discussie om de
betrokkenheid van de burgers
bij bestuurlijke zaken te vergroten.
Teveel mensen denken dat
over hun hoofden wordt beslist
en staan daarom wantrouwig
tegenover politici. Dat er over
hen wordt beslist, is ten dele
ook waar. In het stelsel van parlementaire democratie worden
beslissingen overgedragen aan
volksvertegenwoordigers. De
bestuurlijke (politieke) macht
berust dan bij die vertegenwoordigers uit ons midden. Het
is dus belangrijk voor de burgers om goede vertegenwoordigers te kiezen die voor hen en
over hen beslissingen nemen.
In 1998 is het weer zo ver en
gaan we dat doen middels een
druk op de knop. Maar met een
druk op de knop alleen verander je nog geen beleid. Er zijn

verplichtingen aangegaan, die
soms op langere termijn nog
nagekomen moeten worden.
Sinds 1994 hebben we zeventien
gemeenteraadsleden,
waaronder drie wethouders,
die onze vertegenwoordigers
zijn.
In navolging van de verkiezing tot 'Zandvoorter van het
jaar', zou ik willen voorstellen
ook nog een verkiezing te houden, die aan het eind van dit
jaar het 'beste raadslid van
1997' uitroept. Hoe je dat kunt
beoordelen is op zich al weer
een hele discussie, maar daarvoor zijn inmddels podia gecreëerd. Het betekent wel dat
meer burgers de raads- en commissievergaderingen goed zullen moeten volgen. Deze zijn
openbaar en je kunt lijfelijk
aanwezig zijn onder het genot
van een gratis kopje koffie.
Een andere manier is te kunnen beschikken over de verslagen van deze vergaderingen om
zo enigszins op de hoogte te
zijn van wie wat inbrengt. Ook
de diverse lokale media hebben
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WILHELMINAWEG 21
Royale villa met tuin voor en achter, gelegen in groene buurt van Zandvoort.
INDELING: beg. gr.: hal, gang, diepe kelderkast, toilet, royale woonkamer
met openhaard, voor en achter openslaande deuren, open keuken, bijkeuken.
Ie verd: 3 kamers, toilet, badkamer met ligbad + wastafel, groot balkon
2e verd: 2 kamers, keuken, badkamer met douche en wastafel.
3e verd: grote zolder via vliezotrap
* schuur in achtertuin en fietsenberging in de voortuin
* ZEER verzorgde woning, een BEZICHTIGING WAARD
* C.V. gas.
* grondopp: 205 m2
ƒ 539.000.-

n
NVM

MAKELAAR,

ZANDVOORT - ABN Amro-directeur Gert-Jan van Kuijk,
tevens actief bestuurslid van de
OVZ, wordt onderdirecteur van
het rayon Heemstede van de
ABNAmro per 10 februari.

Meningen

(ADVERTENTIE)

Gezien het vluchtgedrag
van de gemiddelde pijl lijkt
het in de praktijk nog niet
zo makkelijk om het overblijfsel de volgende dag terug te vinden. Het ding kan
immers overal neergekomen zijn. Volgens Bluijs,
die er overigens grif voor
uitkomt zelf ook weieens
wat af te steken, is het dan
ook niet de bedoeling dat
eenieder zijn eigen rommel
opruimt. „Nee, het gaat er
natuurlijk om dat men zijn
eigen stoep en straat
schoonmaakt. Net zoals in
het geval er sneeuw of ijzel
ligt. Daartoe is men trouwens al sinds jaar en dag
verplicht."

Van Kuijk weg

len."

Met druk op de knop alleen
verander je nog geen beleid

CDA: vuurwerk
zelf opruimen

ZFM zendt geen
Politiek Café
meer uit

CENSE&
\UNGEN

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we met
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 m
Zandvoort.

De woningbouw op de hoek van Swaluëstraat en Prinsenhofstraat; hier is bebouwing hoger dan de rest. Het gaat om het
lichte gearceerde gebouw
de taak de bestuurlijke aangelegenheden te volgen en daarvan
publiekelijke verslag te doen,
waarbij dan altijd wel een selectie gedaan wordt uit het
(nieuws) aanbod.
Voor de geïnteresseerde burger bestaat de mogelijkheid om
de raadsstukken via de gemeente toegestuurd te krijgen.
Maar zo'n jaarabonnement
kost dan wel mooi 299 gulden
en dat bedrag moet ineens betaald worden. Ik vraag me af of
een dergelijke prijs wel nodig is
en niet een te hoge financiële
drempel vormt voor de doorsnee Zandvoortse inwoner. Dit
komt naar mijn mening de
openbaarheid van bestuur met
ten goede: Voor driehonderd
piek kun je twaalf boeken a 25
gulden aanschaffen. Dat staat
in geen verhouding tot een pakketje drukwerk van vijtien tot
twintig A-viertjes per maand
(gecombineerde agenda's en
notulen van vijf vergader ingen).
Dat stukken 'ter inzage' liggen bij de balie is niet voldoende. Wil je zaken kunnen bestuderen en bediscussiëren, dan
moet je hiervoor kunnen beschikken tegen tenminste een
redelijk tarief. De toegankelijkheid van informatie is dan wel
wettelijk vastgelegd en op deze
manier mogelijk
gemaakt.
Maar wie kan er eigenlijk in de
praktijk gebruik van maken?
Niet de mensen met een laag
inkomen en die hebben toch
óók een stem! Met een groeiende populatie van gesubsidieerde levens die buiten het arbeidsproces vallen, is het zaak
de drempel tot maatschappelijke betrokkenheid zo laag mogelijk te houden. Een geringe verkiezingsopkomst zou weieens
tot ongezonde verhoudingen
binnen een gemeenschap kunnen leiden. En daarvoor dient
door bestuur en bestuurden gewaakt te worden.

meentebestuur of welstandscommissie geen oog voor details, laat staan voor dorpskarakter.
De Prinsenhofstraat en de
Swaluëstraat worden erg nauw.
Een groot gebouw levert wel
meer geld op. Praatje over geld,
dan wil het oog blijkbaar weieens troebel worden.
Over geld gesproken. U moet
eens letten op wat er in het gemeentehuis naar binnen wordt
gesjouwd aan hapjes en drankjes. Kijk eens naar binnen of ga
eens naar binnen 's morgens of

Met verbazing heb ik verno's middags of 's avonds, dat
doet er niet toe. Onze bodes zijn men dat de gemeente Zandvoort in het zomerseizoen buikelner geworden.
tenlandse foutparkeerders zonEén ding geef ik toe: iedereen der pardon van een wielklem
is vreselijk vriendelijk in het voorziet. Hiermee hoopt de geraadhuis. Maar wil je iets voor meente te voorkomen dat deze
elkaar krijgen, dan moet je drie overtreders hun boete met bemaanden of een jaar wachten talen, omdat ter plekke moet
op antwoord. Dat kan men zelfs worden afgerekend. Bij het
weten, want de gemeente adver- oude zogenaamde bonnen-achteert ermee. Let maar eens op ter-de-ruitenwissersysteem
wanneer de gemeente een ad- liep de gemeentekas in 1995
vertentie plaatst voor nieuw zo'n 120.000 gulden mis. Napersoneel. Als kop staat er bo- tuurlijk wordt door zo'n onven: 'Zandvoort geen plaats om vriendelijke maatregel thuis
uitvoerig verteld, hetgeen weite werken'... Ik bedoel maar.
Tot slot wens ik de nieuwe eens tot gevolg zou kunnen
wethouder van Financiën, An- hebben dat nóg meer buitendries van Marie, veel sterkte landse toeristen Zandvoort
links zullen laten liggen dan tot
toe.
J. van der Werff nog toe het geval is.
Zandvoort
Hierdoor zal met alleen de gemeentekas veel minder parkeergeld ontvangen, maar de
A. Los vindt reageert op de peri- totale Zandvoortse toeristenkelen over de wielklem, waar- branche een gevoelige deuk opmee de gemeente makkelijker lopen!
parkeerboetes bij buitenlandse
A. Los
toeristen kan innen.
Zandxoort

Wielklem

AustinTenuitl936
trekt veel bekijks
ZANDVOORT - Antiek,
kunst en kitsch, eigenlijk
kun je het allemaal kopen
bij 't Binnenhuis aan het
Gasthuisplein 6. Olivier van
Tetterode en Marijke Kamper hebben in drie jaar tijd
een goed lopende zaak ppgebouwd. En of ze nu in de
supermarkt lopen, in de duinen of het dorp, vaak roepen
de mensen al van verre: Hé,
wanneer ben je open, heb je
nog nieuwe spullen?'

Bij binnenkomst valt meteen
het statie-portret van koningin
Beatrix op, dat in de etalage
prijkt. Ze is duidelijk nog in
haar jonge jaren, gekleed in een
prachtig groene galajurk. Liefhebbers van het koningshuis
zullen het schilderij van de bekende Hartsuijker (1750 gulden), maar al te graag willen
hebben. Ernaast mooie beelden, klokjes, kasten, servies,
kleine zilveren spullen, ja zelfs
een oud harmonium, dat nog
gaaf en zuiver van toon is.
Olivier en Marijke zijn juist
S. \an den Bos druk bezig om via een particuZandvoort

lier een oude Austin Ten op te
kopen. De folder ziet er in ieder
geval veelbelovend uit. Het is
een compleet bouwpakket van
een exemplaar uit 1936 en ze
weten op dat moment nog niet
zeker of de koop doorgaat. „Gevonden in de garage van een
particulier," zegt Olivier geheimzinnig. „Voor hetzelfde
geld komt de eigenaar nog een
ander tegen en die koopt het
nog net voor je neus weg."
Zijn vrouw Marijke lacht.
„Kan gebeuren, dat is handelen: niet emotioneel zijn, zakelijk blijven. En vooral eerlijk en
duidelijk zijn, dat zijn belangrijke begrippen voor ons. Als
iets wat ik aangeboden krijg me
teveel kost, dan zeg'ik gewoon
dat ik het te duur vind, dat
heeft uiteindelijk niets met de
persoon te maken. Soms denken mensen dat ze iets speciaals hebben en dat is het dan
net niet.
De voorkeur van Marijke
gaat uit naar schilderijen. „Elk
schilderij heeft zijn eigen uitstralmg." Ze heeft er verstand
van, koopt graag van particulie-

•

'Geld maakt
oog troebel'
J. van der Werff is niet blij met
de plannen die al een tijdje geleden zijn gelanceerd om de garage van Versteege te slopen en er
een appartementencomplex
voor in de plaats te zetten. Hij
heeft vooral bezwaren tegen de
omvang van het nieuwe gebouw.
Zandvoorters, let op uw dorp!
Het vierde wanstaltige gebouw
komt er misschien aan. Het
eerste was Circus Zandvoort,
het tweede het ABNAmro-gebouw, het derde ons nieuwe
raadhuis en nu een gebouw op
het terrein van garage Versteege.
Dat er beter woningen gebouwd kunnen worden dan een
garagebedrijf ben ik met de gemeente eens. Maar twaalf meter hoog? Dan heb je als ge-

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
(ADVERTENTIE)

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 -5715 747

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541 :

Olivier en Marijke_ vertellen u ook graag over de achtergrond
van de collectie die ze verkopen

Postbus 26. 2040 AA ZancKoort of mle\eren
bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

ren. Van zeegezichten tot aan
portretten en stillevens. En ze
zijn betaalbaar. Olivier heeft
weer zijn eigen voorkeur, houdt
vooral van beelden. En de geschiedenis achter de spullen mteresseert hem. Dat zoekt hij
graag uit.
Zandvoorters voelen zich pnma bij hen thuis Zelf verklaren
ze het als een 'vertrouwd sfeertje', een soort 'uit gTootmoe
ders tijd' idee. De spullen die je
bij 't Binnenhuis koopt zijn van
een breed scala en de prijzen
variëren van 7,50 gulden (bij
zondere Russische speldjes)
tot aan dik duizend gulden
(prachtig servies, schilderijen,
waardevolle oude boeken uit
1800, klokken, zakhorloges,
kristallen kroonluchters enz. l
Zo staat er een hele mooie
kast (3500 gulden) tegen de
wand. Deze komt nog uit het
inmiddels afgebroken monumentale pand Bennoheim hoek
Koninginneweg/ Kostverlorenstraat. Ook de mooie Louis
XV-kast uit ongeveer 1800 (5500
gulden) is werkelijk een pronk
stuk. Olivier is vooral erg bhi
met zijn aanwinst: een prachtige litho van Aart van Dotabenburgh van het Zandvoorts
Openluchttheater uit 1933. dat
vroeger m het Kostverlorenpark was gevestigd.
Soms hebben ze nog wel eeiib
een miskoop. Een keer kochten
ze in een schemerige schuur
een partij schilderijen op.
Bleek later weinig waard. Maar
de kennis van zaken is er degelijk. Olivier kreeg voortdurend
thuis met kunst te maken, zijn
vader was de beroemde beelclhouwer Edo van Tetterode. Marijke is van jongs af aan m deze
handel opgegroeid. „Mijn vader
kocht hele partijen antiek op.
Hij nam me altijd overal meo
naar toe. Eerst ging ik mee mei
de bakfiets, later werd het de
vrachtwagen. We waren altijd
onderweg. Van mijn vader heb
ik het vak echt geleerd "
't Binnenhuis Is ceopeml wornsil.mtot en niet z.itenlai;niUUlai; \.in een Int
\ljf of op iifspr.i.ik. Telelooir ,Yjr>7lill
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Lidoshow
met casino-cadeau

PRIMADENT VERSTERKT
HETTANDGLAZUUR,
BESCHERMT TEGEN
GAATJES EN HELPT PLAK
VERWIJDEREN
Poets minstens 2 x per dag
2 minuten lang voor stralend
witte tanden en kiezen

[Ml

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet zij de gas- Folo: 'oris van Bennekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geïnspireerd óp de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.

NU IN
EXTRA GROTE
FAMILIETUBE
' 100 ML ;

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997,

DIVERSE
BEKENDE MERKEN

TANDENBORSTELS
.

zoals Jordan en Colgate
VASTE LAGE PRIJS

^*-2,,.'.,,;:;,,',,-.),. J
^f&ü^WïZF,

^&ÈSg:tm>'ïr- ï

U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Bon voor onze lezers
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KUK HOEVEEL
HET SCHEELT

VIRRASSINGS-

VERS EXTRA

HONIG
SOEPEN

FRANKENLAND

keuze uit:
kip, groente
ofjullenne

VERSE SLAGROOM

DUBBELPAK
ELDERS

30% vet

Slagrt
graant

BEKER
200 GRAM

Slagrooff

PICKWICK
VRUCHTEN THEE

diverse Irultige smaken
VALENTIJN

BONZO KRACHTSCHOTEL
MET RUND
BUK 400 GRAM

WENSKAARTEN

lUN WASVERZACHT ER
navulpak 0,5 liter

ELDERS }£5 ELDERS 3*4?

met envelop

matdlvwMfeukaafl
ltov«tol<»t«i,p«rmik

DOOS 10 ZAKJES

MULTI-CLEANER

ORIGINELE AGFA
KLEURENFILM
XRG100/135
llgftt 27 opnamen

IndutkMOMkidutlw

,

HERTOG JAN
PILSENER

ELDERS 3-JKT ELDERS &$T

WÜÜZ

TRADmONEELGEBROUWEN

KRAT 24 FLESSEN

Naam: .

STEGEMAN
HARTIGE WORSTEN
DIVERSE SMAKEN
250 GRAM
VASTE
LAGE PRIJS

ELDERSJIS^r

LET OP! SCHRUfWAREN
ONGEKEND GOEDKOOP

Adres:.
Postcode/plaats:...

EXTRA BELEGEN
KAAS
HEEL POND
ELDERSiSft-

MORA
FRIKANDELLEN
doos 4 stuks
ELDERS.189-

Aantal personen:.
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Musical EVITA

GEVULDE
MEMO KUBUS
HOUDER

InvtncNIbixhktounin

KITKATofLION
pak liefst 10 stuks,
ELDERSA?»-

se 6 STUKS
ELDERS 2<8ff ELDERS ;UHr

50 STUKS
KWALITEITS
ENVELOPPEN

SCHRIJFBLOK!
gellnleerd
In venchlllancj» kleuren,
houtvrij papier,
atnuSlOcm
ELDERS ^98* ELDERS 2<6ST ELDERS 2A81

r79

FOTOl
>ELDERS

Foto Deen van Meer

IN ONZE VERS VLEESAFD.

SEVEN-UP
REGULAROF
LIGHT
FLES 1,5 LITER.

BLIKKEN
è 400 GRAM
EÜDERSJ49T

I

HEERLIJKE RIBKARBONADE ELDERS

\HEEL KILO J438T
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^r^UTElTSPAPlER
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l VASTE LAGE PRIJS
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halfvolle MELK
in supersterke
LITERZAK
OVENVERSE
KRENTENBOLLEN
zak 8 stuks
ELDERSZS»-

l KINGSFOOD WINTER
MAALTIJDEN
BIC PENNEN

DAGVERSE
HOLLANDSE

DUO PENOTTI
HAZELNOOTPASTA
600 GRAM •
ELDERSA4*-

geeft u meer!
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ÜROMA VLOEIBAAR
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ELKE DAG VEEL GOEDKOPER!
LE SOLEIL
MAÏSKORRELS
BLIK 400 GRAM

BELVÉDÈRE
MANDARIJNTJES

VIOLETTA
PAK 500 GRAM

MAASWEIDE nafurel E"
SMEERKAAS~
kuip 100 gram

PARAMOUNT

TOP'S

TOMATENPUREE
BLIK 70 GRAM

APPELMOES

bakt en braadt écht beter!

flaconi 400 ML-ELDERS 2^S
LUPACK
LUNCHEON MEAT
BLIK 340 GRAM

BLIK 312 GRAM

ELDERb

\v\rn

VOOR
ELDERS

vrijdag 24 en zaterdag 25 januari

SPAGHETTI

MOLINA MUESLI
rijk gevuld
PAK 750 GRAM

POT 720 GRAM

20.15 uur
AMSTERDAM RAI
De musical EVITA, het legendarische meesterwerk van
Andrew Lloyd Webber en Tim Rice, is gebaseerd op het
turbulente leven van Eva Perón (gespeeld door Pia
Douwes). Het verhaal begint op 26 juli 1952 in een bioscoop in een voorstad van Buenos Aires, waar de voorstelling wordt onderbroken met het bericht dat Eva
Perón is overleden. Volgens gaat de musical terug
naar 1934 en geeft een indringend beeld van de
levensloop van Eva Perón. Een belangrijke rol in de
musical is weggelegd voor de revolutionair Che
Guevara (gespeeld door Bill van Dijk). Hij levert steeds
een beschouwend commentaar op de gebeurtenissen
in het leven van Eva. De rol van Juan Perón wordt
gespeeld door Ben Cramer.
De normale prijzen bedragen f 75,00, f 65,00 en f 55,00
p.p.. Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon aan de Theaterkassa van Amsterdam RAI
krijgt u een korting van f 15,00 p.p., exclusiei f 3,00
reserveringskosten per kaart. Maximaal 4 kaarten per
bon. Deze korting is niet gelding in combinatie met
andere reducties of reeds gekochte kaarten. Vooraf
reserveren is gewenst via telefoonnummer 020644.86.51 met de vermelding, dat u gebruik maakt van
deze kortingsbon. Openingstijden Theaterkassa RAI:
ma. t/m za. 10.00 - 15.00 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon ontvangen wij een korting van f 15,00 p.p. op de musical
EVITA op 24 en 25 januari 1997 in Amsterdam RAI, aanvang 20.15 uur (max. 4'pet bon).

IIIl i

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook- • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! < Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK: • ZAANDAM: Westzijde 47

PAZ

AANNEMINGSBEDRIJF

J. PLEVIER & ZOON B.V.
BLOEMENDAAL

ZANDVOORT

Naam: ....

• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE

Adres:

• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN
• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN

Postcode/woonplaats:
Aantal:

WEE;

'

• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE

Datum: .

• MACHINALE HOUTBEWERKING

geeft u meer!

7,

Kantoor: Bloemendaalseweg 124 - 2061 CP Bloemendaal - Tel. 023-5263657 Fax 023-5873384

SCHILDERWERK
^JllüË

^IS™-.

M •••«««»«««*

buiten- en binnenwerk

levere n en l atse n an
. P° , ^
isolerende beglazing

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

De Winterschilder is er nog steeds.
Vraag vrijblijvend offerte.

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3a. Tel. 571 51 86
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Een badplaatsmet schitterende gebouwen

Met

oog
en

oor
de badplaats door
-Manha
Van Caspel: vertrouwen is geschaad
Fnts van Caspel (VVD) heeft zijn fractievoorzittershamer neergelegd Dat
gebeurde overigens met een flinke klap. Van Caspel vindt het een schanda
lige zaak dat hij buiten de college-onderhandelingen is gehouden ,,lk
moest via-via horen, dat Andries van Marie wethouder Financien werd Dat
is toch te gek voor woorden," aldus de ex-fractievoorzitter, die het oven
gens helemaal een vreemde zaak vindt, dat Van Marie nota bene door het
CDA als wethouder naar voren is geschoven Partijvoorzitter Van Liemt
(VVD) zegt dat de partij een weg is ingeslagen, die hij nodig acht voor de
bestuurbaarheid van Zandvoort. ,,Van Marie is met tien tegen twee stem
men gekozen - een ruime meerderheid - en we zijn zeer tevreden, aldus de
partijvoorzitter zaterdag tijdens het radioprogramma Goedemorgen Zanclvoort'. Waarschijnlijk zal Rita de Jong het fractievoorzitterschap overnemen.

Democratie van Zandvoort ondermijnd
,,0p dit moment gebeuren er m Zandvoort allemaal enge dingen, is oud
VVD-raadslid Wilfred Tates van mening Vooral de politieke rol die zoals hij
het noemt- niet door de kiezer gekozen-figuren tegenwoordig m Zandvoort
vervullen, is hem een doorn m het oog „Met name Peter Ingwersen
(fractieadviseur CDA), Jan Jongsma (partijvoorzitter GBZ) en Rene van Liemt
(partijvoorzitter VVD) en niet te vergeten de door de Kroon benoemde
burgemeester, zouden volgens Tates door de zwakte van de raadsleden
een steeds krachtiger positie in Zandvoort gaan innemen Tates stelt dat
deze mensen in Zandvoort zoveel macht hebben, dat ze zelfs verantwoor
delijk zijn voor de vorming van het huidige college Naar zijn idee is dat een
ernstige ondermijning van de lokale democratie

Een rustige boulevard maakt zich in 1940 op voor de zomer

De eerste lentezondag trekt in 1936 duizenden naar het strand

Een hoek met foto's uit de oude doos doet het eigenlijk altijd goed. Wie wil niet weten hoe zijn straalt of huis
er vijftig, zestig jaar geleden uitzag? Voor een badplaats
als Zandvoort, waar de oorlog z'n sporen heeft achtergelaten en het verleden goeddeels lijkt te zijn weggevaagd,
zijn foto's een van de weinige stukjes tastbare historie.
Zo krijgt de foto van Herman Heijermans tijdens een
repetitie een heel andere betekenis omdat het de laatste bleek te zijn. Hij blies in Zandvoort onverwacht z'n
laatste adem uit; en bovendien is z'n huis luttele maanden geleden met de grond gelijk gemaakt. W. Keur leegde z'n verzameling knipsels en dat leidde tot het boekje
'Zandvoort in oude knipsels'.

IER JAAR HEEFT W.
Keur eigenlijk maar m
Zandvoort gewoond,
van 1946 tot 1950, maar
de band is er altijd gebleven.
Wat wil je ook met zo'n naam
en al die familieleden in het
Zandvoortse. „Ik heb bekende
oorvaderen en natuurlijk
Zandvoorts bloed in de aderen," vertelt Keur, die in Den
Bosch praktiserend huisarts
is. De oorlog heeft hem en z'n
ouders gescheiden van z'n geboorteplaats. Noodgedwongen,
want van de badplaats was na
de Duitse bezetting niet veel
meer over.
De band van Keur met Zandvoort is er niet minder door geworden, zo blijkt. „Over een
aele lange periode heb ik eigenlijk van alles verzameld. Als ik
iets tegenkwam, knipte ik het
uit." Keurs verzamelwoede
leidde tot een omvangrijke
hoeveelheid krantenknipsels,
waar voor het boekje Zandvoort m oude knipsels een kleine greep is gedaan. „Het leek
me leuk het een en ander vast
te leggen, want van die knipsels blijft op den duur niets
over."
Hij heeft zich beperkt tot de
periode 1910/1940, niet zozeer
uit curiositeit, maar puur omdat je met foto's ouder dan vijftig jaar geen problemen hebt
met auteursrechten.
Keur kwam in contact met
Ger Cense van het Genootschap Oud Zandvoort en dat

Dagelijks
13 30 en 1530

The Hunchback
of
Notre Dame

Do t/m Dl
1900

[EVITAl

[Madonna, Antonio Banderas |
winnaar 3 golden globes,
| beste film, beste actrice,
beste song

Do t/m Di

iDAYLIGHTl
Silvester Stallone

Woensdag 29 januari
1930

vj
Circus Zandvoort
Pasthuisplein S, 2042 JM, Zandvoort
£t
Tel: (023) 5718686
• .' •
«.;

WWW.CIRCUSZANDVOORT.NL

Zandvoortse Nadia in Concertgebouw
Zondag was het zover. In de kleine zaal van het Concertgebouw m Haarlem
speelde de achtjarige Zandvoortse Nadia Hijner uit de Willemstraat samen
met 61 andere harpleerlmgen van Muziekcentrum Zuid-Kennemerland de
sterren van de hemel. Om twee uur en om half vijf was er een voorstelling
Muziek, uit alle perioden van de geschiedenis werd er gespeeld door de
jeugdigde harpisten. De uitvoering was een onderdeel van het project 'De
geschiedenis van de harp m Vogelvlucht'. In het kader van dit project
hebben de leerlingen van Muziekcentrum Zuid Kennemerland aan een
studiedag meegedaan m het Archeon en bespeelde de harpist Edward
Witsenburg een aantal historische harpen. Overigens was Nadia zondag
ook jarig. Dubbel feest dus'

Waar is toch m'n tuintje?
circusgebouw Palais d'Eté gebeurde op donderdag 4 augustus 1921 hetzelfde, benevens
Cabaret Le Helder. Het boekje
toont een foto van een nieuw

dat zoveel weg had van het
Scheveningse Kurhaus. Met de
Passage gingen ook 26 huizen
verloren en werden veertien gezinnen - in een ander periodiek
22 - dakloos.
Een verhaal
apart is die zaterdagavond,
1928, in het
station van
--- Zandvoort. De
trein die om
5.11 uur uit Haarlem was vertrokken, bleek de badplaats
niet als eindbestemming op te
vatten, wat echter wel de bedoehng was. De trein reed het

Foto's geven breed beeld
van voorgaande generatie
type motorbrandspuit dat ^
Zandvoort had aangeschaft en
duizend liter per minuut kon
bevatten. Niettemin was in
1925 de Passage aan de beurt,

-

ft/eekenddiëôsfcen
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In ^andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
Deze week bieden wij een leuke de Boer-Burgh en/of mevr.
manlijke bouvier aan. Hij heet A.C.M. Gombert en/of P.J. van
Wayne en is tien jaar. Wayne is der Deijl, Kochstraat 6A, Zanderg gezond en wij hopen dat hij
ergens nog een leuke oudedag
mag beleven. Vanwege tijdgeBurgerlijke-stand
brek is afstand gedaan van
Wayne en dat is niet leuk als je
dat na tien jaar vriendschap
Geboren
mee mag maken. Ondanks dat
Ramichie Reinier, zoon van
Wayne wel kinderen gewend is, Reinier van Vlijmen en Jacquezoeken wij een rustig thuis voor line Bleekemolen; Noach Bouhem. Het liefste bij een of twee dewijn Sunny, zoon van Suny
personen. Diegene die Wayne
Zichterman en Paola Raspoort;
in huis neemt zal veel plezier
Iman Soraya, dochter van Ibraaan hem kunnen beleven. Ge- him El-Kabary en Maureen
zellighcid in huis en at' en toe Keur.
een wandelingetje. Wayne eist Ondertrouwd
niet zo heel veel meer en is met
Marcel Draijer en Ingeborg
wat liefde en aandacht al heel van Keulen; Johannes Geert
tevreden. Tot slot, het lijkt mts- Gerhardus Boukes en Prancina
schien een oude sok is, maar
Wilhelmina Meijnckens.
dat is beslist niet het geval. T n- Gehuwd
formatic: Kenncmcr DierenteArjen Frans Dedert en Jachuis Zandvoort, Keesomstraat queline van Eeden.
5, tel. 5713888.

Met de pet in de handen: de nu
84-jarige Arie Keur bij de begrafenis van z'n moeder, die
bij het treinongeluk om het leven is gekomen

BÜB

„Die vuurtoren komt er gewoon, omdat ik dat wil ' Krachtige taal van
Zandvoorter Leo Hemo, die overigens best m zijn nopjes is met de
constructie van het huidige college Frits van Caspel (VVD) noemde hem
vervolgens plagend 'de kleine Berlusconf. Raadslid Theo van Vilsteren
(VVD) monterde de beteuterd kijkende Leo Hemo meteen weer op ,,Ach,
kan jou wat schelen, mij noemden ze laatst André Hazes "

leidde tot een boekje, dat een
De trein die
goede indruk geeft van de wijze in 1928 het
waarop onze ouders en voorstation van
ouders geleefd hebben, meldde Zandvoort
Cense, donderdag bij de officiè- binnenle presentatie. Een waardevolle dendert en
aanvulling op hetgeen over
tot stilstand
Zandvoort bekend is, vond bur- komt in het
gemeester Van der Heijden.
kantoor van
„In een gemeente waar nieuw
de
wordt gebouwd, is zo'n boekje
stationschef
waardevol als behoud van wat
geweest is."
Als Keur terugkijkt naar
er is cabaret. Kortom, ZandZandvoorts verleden ziet hij
vooral een badplaats met schit- voort als een bruisende badterende gebouwen voor zich.
plaats. En afgaande op de foto
uit 1932 heeft de boulevard al„Noem maar op: de Passage,
tijd al volgestaan met auto's.
het Palais d'Eté, het Groot
Het is niet
Badhuis, het Casino, het Kurhaus. De foto's geven een breed de Tweede
Wereldoorlog , ,
beeld van een voorgaande generatie."
geweest die i ,
.voor de onderMooie foto's lp dit verband
zijn die uit 1933 van Tuschins- gang van de
grootse pan--ki die 'nieuw leven brengt in
den heeft geZandvoort'. In record tempo
heeft hij het toen onbewoonde
zorgd. In Zandvoort woedde
vroeger menige brand. Zo ging
Kurhaus gemetamorphoseerd
tot een modern milieu. In het
het bekende en druk bezochte
café-restaurant Germama in
Casino wordt gedanst op muziek van het Max Tak orkest en 1918 in vlammen op. Met het

(ADVERTENTIE)

23 t/m 29 Januari

André Hazes

Dier

van de
week

voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale
Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5713141, tussen 11.00 en 17.00 uur.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
Alg. Maatschappelijk Werk uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
5713459
bgg
023-5320464. u., zat. 10-14 uur.

stootblok omver, ramde de stationsoverkapping en kwam in
het kantoor van de stationschef tot stilstand, die er die dag
net niet was. Over de oorzaak
van het ongeluk bestaan twee
versies, opmakend uit de twee
krantenknipsels. In de ene
reed de trein 'met een veel te
snelle vaart' het station binnen
en volgens de andere weigerden de remmen.
Het ongeval bleef niet zonder
slachtoffers' machinist H. de
Beer viel, vermoedelijk, door
de schok van de locomotief en
liep een hersenschudding op
waaraan hij overleed. Ook een
passagier, mejuffrouw Keur,
overleefde het ongeval niet. In
het boekje is een foto opgenomen van de begrafenis van de
slachtoffers met een toesprekende burgemeester Van Alphen. De man van mejuffrouw
Keur staat er naast, met z'n gezicht onder de pleisters. Hun
zestienjarige zoon Arie staat
tussen z'n vader en de burgemeester in, met z'n pet in de
hand.
En het is die nu 84-jarige Arie
die de samensteller van het
boekje meteen opbelde' want
hij was het op die foto! „Een
van z'n twee zoons had hem
erop geattendeerd. Hij had alles meegemaakt en vertelde me
hoe hij destijds uit de trein was
gesprongen. De foto van de begrafems had hem helemaal
emotioneel aangegrepen Het
mooie was dat die Arie nog familie van me bleek te zijn
ook," vertelt Keur.
Zandvoort in oude knipsels van
W.A.H. Keur kost 24,95 ffulden en is
\erkrijgbaarin liet Cultureel Centrum op het Gasthuisplein en bij Bru-

Eduarcl Herkes

Een kiekje uit 'De Oude Doos' oftewel het foto-archief van Marcel Meijer
Op de foto zie je het prachtige Kostverlorenpark nog m oude staat Op deze
plek zijn indertijd nieuwe huizen gebouwd Verhip, toevallig ook net het huis
van Piet Fliennga (wethouder Ruimtelijke ordening) en Rob van der Heijden
(burgemeester van Zandvoort). Maar dat is natuurlijk flauw om te zeggen.

Huisartsenpraktijk
Afgelopen woensdag is er een hoorzitting geweest met betrekking tot de
komst van de nieuwe huisartsenpraktijk aan het Beatrixplantsoen. De
bezwaren van de bewoners richtten zich met name op de verkeerssituatie,
die er m de toekomst gepland is Men is bang, dat het er te druk wordt met
verkeer en dat er parkeeroverlast ontstaat. Binnen drie weken valt er een
beslissing. Daarna gaat het bouwplan naar de provincie Overigens staan
erg veel Zandvoorters positief tegenover de plannen. In de praktijk zullen
drie huisartsen zich vestigen: Jagtenberg, Hermans en Paardekooper

Op Zeeweg wonen alleen konijnen
De gemeente Zandvoort is een onderzoek gestart om de verkeerssituatie
van de Zandvoortselaan te verbeteren De bewoners worden m het onderzoek betrokken. Zandvoortselaanbewoner de heer Ovadia heeft verheugd
gereageerd. Zes jaar geleden kaartte hij -tezamen met andere Zandvoortselaanbewoners - de verkeersonveilige situatie al bij de gemeente aan
„Niet alleen van lange files, geluidsoverlast en zwaar vrachtverkeer hebben
wij last. Ook wielrenners zorgen vaak voor een gevaarlijke situatie, aldus
Ovadia. ,,Je hoort ze niet aankomen en ze scheren op het fietspad rakelings
langs je heen," HIJ vond het vreemd dat de Zeeweg de laatste tijd meer
prioriteit kreeg „Daar wonen alleen konijnen en je mag er maar vijftig Op
de Zandvoortselaan wonen mensen en daar mag je zelfs zeventig rijden "

Voorjaarsweertje
De ijsschotsen lagen nog op het strand Toch was het vorige week op
sommige dagen net voorjaar. Op de banken van het Raadhuisplem namen
alle Zandvoortse mannetjes hun vertrouwde plekje weer in En sommige
strandpachters zijn alweer bezig met het vlak maken van het talud Ook de
verschillende vogels die Zandvoort verlieten, leken allemaal teruggekeerd
Volgens Roei Draijer, medewerker van het Vogelhospitaal vliegt een aantal
vogels met de vorstgrens mee Die smeren 'm binnenkort vast weer. want
er schijnt weer een nieuwe koudegolf aan te komen

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag: Nationale Bijbelzondag, 10.00 uur oecumenische dienst,
ds Van Leeuwen, pastor Duijves, mevr. Schram, ds Van de Vate,
met koren van Hervormde Gemeente en RK parochie, olv H. van
Amerom. Thema: Als god tot mensen spreken gaat...
Gereformeerde Kerk:
zondag 10.00 uur: zie Herv. Kerk.
Agatha Kerk:
Zaterdag 19.00 uur geen viering.
Zondag 10.00 uur zie Herv. Kerk.
Nederlandse Protestantenbond:
Zondag 10.00 uur zie Herv. Kerk.

Kamerbrede collecties, huizen-

V)

hoge kortingen: het is nu
opruiming op meubelbou-

£> «ra)

levard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!

'^millüïïl
'm.,».: «»»•~»"•

S U

'

8AAIBERGEN, HOUWEUNGINTERIEUR, MUNDERS.
MONTÈl, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAP KAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Inlo (020) 690 93 M

Verkeerschaos bij het toekomstige Gezondheidscentrum?

woensdag 22 januari 1997

Weekmedia 17

Mode

Markten/braderieèn

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Miiiliiifi-tijil: iliiiMl.i<; 12. (10 uur.
l knul mv ti-ksi irli-fninsrli op{ïi'\rn: 02:;-:>7 1 7 Iftft nf
•ii-ir\ <'ii//rn<lrn ;i. in:
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Vlooienmarkten

Monet Strïjkservice

26 jan Sporthal Hogendorp te Amsterdam; 1 en 2 feb.
Emergohal te Amstelveen; 1 en 2 feb. Forumkwadraat te
Voorburg; 15 en 16 feb. Sporthal de Vang te Zaandam.
ORG HENSEN, tel. 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

irote vlooienmarkt A'dam
Bos en Lommer, zon. 26 jan. Musici en artiesten
Opleidingen/cursussen
9-16 uur, Jan van Galenhal
Jan van Galenstraat 250)
Erv.
KEYBOARDLERARES
nl : Midland BV, 033-4751167.
gevraagd. Elke vrijdag tussen
Vlooienmarkt- 26/1, Haarlem- 10.00-18.00 uur bij ons thuis,
Zuid Europawijk (Tijbb) Henk elefoon: 023 - 5730270.
maanden, 2 avonden p/wk, 10 maanden, 1 avond p/wk.
•an Turnhout Sporthal. 9/2,
tart 3 en/of 6 februari. Bij Amstelst./Berlagebrug. Al 30 jaar
<udelstaart Proosdijhal van
een betrouwbaar adres voor opleidingen handel! College
Huishoudelijk
900 tot 16.00 uur. Toegang
Beroepsonderwijs Amsterdam, afd. Handel. Info. 6924129.
2,50. Tel.: 0320 - 256656.
personeel

gevraagd

Rotterdamse Snijschool Amsterdam

Wij behouden ons het
echt voor zonder opgave van
geeft al 70 jaar part-time opleidingen overdag of 's avonds
edenen teksten te wijzigen Gevr.- hulp i.d. huish. voor
1 ochtend per week. 5717084.
De nieuwe opleidingen starten februari a.s. voor:
of niet op te nemen.
patroontekenen en/of praktijklessen dameskleding
patroontekenen herenkleding
praktijkgerichte vormgeving (patroonteken kennis vereist)
Hoeden vervaardigen basisopleiding en/of vervolgopleiding)
NIEUWE OPLEIDING: Lingerie patroontek. + vervaardigen

Divers personeel gevraagd

^T \ oor litic\cn ouder iiuiiuiicr wordt l rcj;cl c\lni in
rekening ^clu-.iclil. idsnicdc /<}.-- .idin.koslcii.
"*r

BIJ |tLi«ilsin<r in de Micro's \\onlcn «ccn licwijsnuinnicrs MTsiimrd, Op \civock \vordi a.in advcrlccr<lrii hinten hel \crsprcidin»s»cl)icil ccn kr.int \cr•.111111 d. Iiicr\onr word l J6..">0 in reken inj: -;ehi.ichl.
Hlrpnj/i-nrxrl. \~J>r/f BTW
l kunt de lek-t \.ni uw Micro-iuKerlcnticcoinhiiiiitie /

* Gratis Bemiddeling *
Voor werkzoekenden. Diverse functies op MBO,
HBO/Academisch niveau. Breng uw CV aan in ons
bestand. Vraag informatie en aanmeldingsformulier.

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
• Edward Geerts, succes tij- T.k.. 1 kaart Miss Saigon, 12
dens het Hoogoven Schaak- februari Schevenmgen, ƒ95
toernooi. Ma, Rien, Anneke. (echte waarde). 023-5717593.

Prins Hendrikkade 123, 1011 AM Amsterdam.
Voor meer informatie tel./fax: 020 - 6236785.

Wilt u werken in het toerisme?
Haal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR.
Avondopl. voor o.a. reisbureaumedewerker in div. steden,
met examengarantie. Infb/broch. Instituut Bernel 023-5325491

Deze bon in een gefrankeerde envelop sturen naar:
IBSS Consultancy, Postbus 94044,
1090 GA Amsterdam, of faxen: 020 - 463.39.50,

Engels v. beginners + halfgev. ƒ 5,- p/u. Begin: 27, 28,
30 jan. Progress: 020-6738412

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

W.W. PROMOTIONS B.V. reclame- en distributiebedrijf.
Nieuwjaar/nieuwe uitdaging. Startend commercieel bedrijf
zoekt + 18 mensen voor div. functies o.a. verkoop, vertegenwoordigers,
klantenservice en distributeurs.
n
ersoonlijkheid is belangrijker dan ervaring.
Bel voor een afspraak tussen 9.00 en 17.00 uur 020-4215500.

Ann Summers lingerie vraagt
mthousiaste
consulentes.
Ook moeders met kinderen,
Uw
particuliere
Micro
bon
Heeft u een UITKERING''
geen investering, eigen tijdinmaar willen uw kinderen (v.a. per post verstuurd bereikt delmg. Goede verdiensten.
ons
pas
over
3
a
4
dagen.
8 jr.) graag PONY/PAARD
Bel voor info.: 0299 - 434256.
Opdrachten die te laat
leren RIJDEN? Bel of kom
binnenkomen worden
H.C.S., specialist m multieens gezellig langs bij'
A'dams Paarden Centrum automatisch de week
unctionele onderh.systemen,
"WAVEREN"
daarop geplaatst.
gaat uitbreiden en zoekt verProvincialeweg 56
egenwoordigers i.b.v. auto.
1103 SB Amsterdam
Regio A'dam. 020 - 6409408.
Tel: 020-6908103
En vraag naar onze speciale
Woninginrichting
KORTINGS-REGELINGENÜIi
Tevens paard/pony rijlessen
voor VOLWASSENEN
Te koop: Perzisch tapijt,
2 x 3 meter, blauw + rood,
* Help de Polen. Stuur 'n
f 250. Tel: 023 - 5713859.
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres- 02907-5235.
Verenigingsnieuws

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Technisch personeel

gevraagd
KAV Autoverhuur BV, vestiging Aalsmeer, vraagt allround bedrijfswagenmonteur,
i b.v. groot rijbewijs.
Tel.: 0297 - 326206.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

reparatie,
doe-het-zelf

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023-5713599.

Verloren en
gevonden

Personeel

Jan Best
Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780
Veilinggebouw Amstelveen.
SCHILDER heeft nog tijd v. HEDEN INBRENG voor veiling
oinnen- en buitenwerk. Vrijbl. 3 en 4 febr. Spinnerij 33,
Amstelveen, tel. 020-6473004
prijsopgave.
3ellen na 18.00 uur: 5719800.

Computerapparatuur

Postzegels
Munten

Verloren een damesbnl en
een bos huissleutels, omg
Zandv.laan, richting Albert T.k.: fraaie, unieke Elfstedentocht postzegels. Inl.: tel.
Jonge vrouw zoekt huishou- Heyn. Tegen beloning terug 0511 - 452603.
te bez. Tel.. 023 - 5713058,
dehjk werk Tel. 5717890

aangeboden

en software
T.k. Laptop Olivetti 20 MB 286
processor IMB intern geheugen met draagtas ƒ300,-.
Tel.: 023 - 5713702.

130
soorten
vlees

50
soorten
vlees-

u- fnaarf^euze. f &3'/ i/v/ ••• \-\

BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
Tel. 5719067

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
Zaterdag van 9.00 tot.17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGEHIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Vaarbewijs l of II
35 cursusplaatsen in Ned.
ANWB-examen 12 april.
033 - 4553848/040 - 2218812

Dans- en balletlessen

DANSLES
DE GEZELLIGE MANIER VAN UITGAAN
Binnenkort starten onze nieuwe danslessen.
Vraag vrijblijvend informatie!

DANS- EN PARTYCENTRUM
v.d. ADEL & DE BRUIJN-BONEL
LET OP! NIEUW ADRES
Touwslagerij 11 (naast Canon) te Amstelveen.
Telefoon: 020 - 6407711 / 6430393.
(300 mtr vanaf eindpunt sneltram lijn 51)

RUIME GRATIS PARKEERGELEGENHEID
Sport, spel en
ontspanning

Het Paard, Haarlemmerdijk
Nederlands-lndie,
antieke 147. Tel. 020-6241171. Uw
meubelen en antiek-look: 700 Dridgewinkel in Amsterdam.
stoelen, div. modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
Huur en verhuur
banken, vitrines, bureaus,
Verhuizingen
decoratie enz! JAN BEST,
auto's en motoren
Keizersgr. 357, 020-6232736.
ledere donderdagav. gezelMr. J. Takkade 30,
lig schaken bij de Zandv, X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Showr..
kamerverhuizingen/transport. Aalsmeer, 020-6412137.
Schaakclub. Info. 5717978.
Zie ook de pagina's
Voll. verz. Dag-nachtservice.
SHOWROOM
• Klaverjassen op donder 020-6424800 of 06-54304111.
in deze krant.
dagavond in 't Stekkie.
300 m voorraad
Info: Erica 5715215.
antiek, klein,
Onderhoud,
groot, dik, dun.

Uitgaan

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. aileengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.

OPENDAG
Zaterdag 25 januari 10.00 uur -15.00 uur

M/V

M aam
Adres
Woonplaats
"el.

(dit nummer is niet \oor lie/.or^kl.ieltlen) of /.enden aan:
Micro'*. \\ *-«*kiiH-tlia
I'iMliu* 156- 1000 AI) \iiist*-nlaiii
De sln tl mjjs lijden gelden voor pl.iatsin^ in de/elftle
ucek.
\ oor de het.din^ ont\ .uifsl n een .icrcpi^irokuarl .

HCarolien, hartelijk gefehciteerd met je 21e verjaardag.
Mama, Mare, Rakker.
• Wim Paap, alsnog gefeliciteerd met je 50e verjaardag.
Isabehl.

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg103
NCP COMPUTERS

THEATER RESTAURANT LIDO
PRESENTEERT

tel. 020-659 3200

'Kaptain Banana
New York'
A Rlos Production

MIDDENSTANDSDIPLOMA AOV

iMl'urm.itir o\n on/c mcn^r .umlrrkki'lijkr .ul\<-rtrnliiTomliiiutu's in ilc Micto's /ij n i>p :iaii\ ra.i<; op
oti/c kitiilorcn \ crki'ijfiliiiai".

Felicitaties

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel. 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61
tel. 023-5322597

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

GELDIG VAN 22 tot 29 JANUARI
TEGEN INLEVER1NG~VAN 0EZFBON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
INTERNET SHOP: www.mycom.nl

IEDERE WO. T/M U. 18.30 UUR
(OP ZONDAG 17.30)

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's
Amsterdam en omgeving: ik
ben een 25-jarige vrouw, opleiding op HBO-niveau en
zoek een leuke partner van ±
1.85 m lang en ± 25 jaar jong,
liefst regio Amsterdam! Eerst
kennismaken, daarna zien we
wel verder! 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 278818.
Amsterdam: hallo, ik ben een
vrouw van 27 jaar, heb halflang, blond krullend haar. Ik
zie er normaal uit. Ik zou
graag mensen willen leren
kennen uit omgeving Amsterdam, voor vriendschap. Ik: uit
en thuis, humor, serieus,
kinderen en dieren.
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 270675.
Ben jij lief, spontaan en vooral
romantisch aangelegd? Nou,
dan moet je zeker even reageren! Ik ben een spontane
jongeman van 24 jaar, met
donkerblond haar, grijsgroene ogen en ben 1.90 m lang.
Ik hoor wel van je!'
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 256567.

Hallo, ik ben Ria. Ik ben een
leuk uitziende vrouw van 50
jaar, ben slank en heb donker
haar. Van beroep ben ik kapster en zie er vlot uit! Ben "jij
+ 57 jaar, heb je een goed
niveau en kom je uit (de omgeving van) Amsterdam? Bel:
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 378953.
Hallo, leuke mannen! Jullie
spreken met Marja! Ik ben
een blondine met blauwe
ogen en ik zoek een leuke
vent om eens in Amsterdam
mee te gaan stappen! Wie
laat er iets van zich horen en
laat een leuk bericht achter
op mijn box? Jij soms?
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 262100.
Hoi, ik ben Jenny, 36 jaar jong
en zoek een leuke kerel van
rond mijn eigen leeftijd. Eerst
voor vriendschap, wie weet
groeit er wel wat moois uit!
Wacht niet langer, maar bel
me vandaag nog!!
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 286125.
Hoi, met Nooy uit Amsterdam! Ik hoop op een paar
leuke reacties! Ik ben 35 jaar,
zelfstandig en volwassen!
Voor de rest moet je maar
bellen! Het maakt niet uit of je
rijk of arm bent, bel me gewoon op mijn boxnummer
voor een leuke afspraak!
06-350.15.15.6, 1 gpm. Box
nummer 343551.

Ben jij tussen de 45 en 55,
langer dan 1.80 m. Reageer
dan! Ik ben een Chinese
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270, Slang, 1.70 m lang, weeg 65'
kilo. Verder ben ik eerlijk en
voor het eerste haljaar
spontaan. Wil jij net als ik,
een goede piano huren.
eerst vriendschap, later zien
we wel verder? Bel dan!
Groetjes van Lilia.
Amsterdamseweg 202
06-350.15.15.6, 1 gpm. BoxAMSTELVEEN
nummer 464042.
/• 020 - 6413187
Hallo! Ben jij die leuke, spon- Ik ben een 27-jarige vrouw,
tane, eerlijke, humorvolle en eigenwijs, lief en eerlijk. Ben jij
ook romantische jongeman, een leuke man tussen de 29
Kennismaking
tussen de 30 en 40 jaar? Lees en 32 jaar, eerlijk, lief, bedan verder! Ik: 36 jaar, 1.67 m trouwbaar en een echte knuflang, vlot en modern, 58 kilo, felbeer? Dan moet je MIJ zeREAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, blond haar en blauwe ogen. ker bellen!! 06-350.15.15.6,
En ik (vr.) zoek JOU!
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1 gpm. Boxnummer 200633.
06-350.15.15.6, 1 gpm. Box1. Kies een leuke advertentie.
Ik ben Leo en ben een leuke,
nummer
450589.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
vlotte vent van 46 jaar. Ik heb
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- vele hobby's, maar zoek JOU
van uw keuze.
tend zin in een blind-date. Jij nog! Ben jij tot 45 jaar, houd je
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
ook? Dan moet je even bellen van uitgaan en andere leuke
Amsterdam en omgeving: Hallo daar, ik ben Riet. Ik ben en je hoort gelijk wie ik ben en dingen doen, ben je lief en
hoi, ik ben Danielle, 24 jaar en 1.70 m lang, heb bruin haar en zo. 06-350.15.15.6, 1 gpm.roamntisch? Bel me!
geef elke leuke man altijd een bruine ogen en een Rubens Boxnummer 984877.
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxreactie terug! Ik zoek een leu- figuur. Verder ben ik sponnummer 376184.
ke, aardige en gezellige man taan en ben een levensgenietot 30 jaar om mee te gaan ter. Denk je dat we bij elkaar
stappen. Kon je uit (omge- passen? Bel me dan meteen!
ving) Amsterdam? Mooi! Bel Ik hoor het wel!
me! 06-350.15.15.6, 1 gpm.06-350.15.15.6, 1 gpm. BoxBoxnummer 421517.
nummer 371038

VAN KERKWIJK

MiCRO's

Opel Astra Gl 1.4i 3 drs.
1992 magma rood 55000 km
18.750,Opel Vectra GL 1.814 drs
1993 marseille rood 60000 km
24.950,Opel Astra G 1.6i autom. 4 drs.
1994 groen metallic 12000 km
26.950,Opel Astra Sportive 1.4 SE 3 drs.
1994 neptune turqoise 42000 km
23.500,Opel Astra GL 1.4i 3 drs
1995 nautilus blauw 56000 km
24.950,Opel Astra GL 1.61 Stationwagon
1995 marseille rood 39000 km
28.950,Opel Corsa Swing 1.5 Diesel 3 drs
1995 zwart 42.500 km
22.500,Opel Omega CD Comfort autom 2.5 V6
1995 magie grey 52000 km
52.950,Opel Omega GL 20i 16V 4 drs.
1995 polar blauw 33000 km
45.950,Opel Omega 20i Stationwagon Travel
1996 nautilus blauw airco22000 km
47.950,Opel Astra Season 14i 5 drs
1996 ceramic blauw 20.950 km
25.950,Opel Corsa Swing 1.2i 3 drs
1996 ceramic blauw 23.500 km
20.950,Opel Vectra GL 1.6i 5 drs
1996 Rio Verde 36000 km
35.950,Opel Astra Fresh 1.6i 5 drs
1996 magnetic blue 35000 km.....
26.950,Opel Vectra GL 1.6i 16V 4 drs
1996 star zilver 32000 km
35.950,Peugeot 405 G L automaat 4 drs
1990 wit 105.000 km
8.950,-

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Mox Euweplein 64, Amsterdam (nabij Leidseplein). Parkeren geen probleem.

Ik ben Conny, 45 jaar jong. Ik
houd van: bioscoopje, theater, natuur en dagjes uit. Ben
jij een lieve, betrouwbare en
sportieve man, die met MIJ
leuke dingen wil gaan ondernemen? Ja? bel dan! Je leeftijd is onbelangrijk.
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 227804.

Omgeving Amsterdam: ik
ben Michael, heb bruine
ogen, kort zwart haar en van
Indische afkomst. Verder ben
ik 1.85 m lang en slank gebouwd. Ik zier er best goed uit
en houd van muziek, reizen,
uitgaan en ben in bezit van
een auto. 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 444038.

Wie wil met mij samen door
het leven dansen? Ik ben een
aantrekkelijke,
34-jarige
vrouw, een beetje donker,- ik
heb een HBO-opleiding en
woon in Amsterdam. Ben jij
tussen de 30 en 40 jaar,
zacht, krachtig en slim tegelijk? Bel dan: 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 248370.

Samantha hier! Ik zoek een
gezellige, leuke en spontane
jongen, die met mij wil kletsen, een afspraakje maken
en je weet maar nooit wat er
v.erdervan komt! Reageer gewoon eventjes, ik reageer altijd terug! Groetjes van
Samantha! 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 453209.
Uithoorn (Amsterdam): ik ben
Carla, een 43-jarige vrouw
van 1.78 m lang en ik rook. Ik
zoek een man die huiselijk is,
maar op z'n tijd ook van uitgaan houdt! Meer vraag ik
niet! Je krijgt altijd een reactie
van mij terug! Groetjes!
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 481119.
Vrouwelijke Kreeft van 29
zoekt mannelijk tegenwicht.
Volwassen, maar toch ook
jongensachtig, wijs en onwijs
en veel stof tot praten!! Trekt
dit jou al aan en heb je interesse? Reageer dan vandaag
nog! 06-350.15.15.6, 1 gpm.
Boxnummer 495940.

Ik ben een blonde vrouw van
40 jaar. Ik zoek een Surinaamse man, liefst van Creoolse
afkomst. Ik houd van de volgende dingen: uitgaan, lekker
koken en veel babbelen. Aarzel niet, maar reageer gewoon! Je krijgt altijd een reactie terug! 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 422902.
Ik ben een vrouw van Surinaamse afkomst en ik ben 39
jaar! Ik zit in de verzorgende
sector en zoek gewoon een
serieuze relatie met iemand
waarmee ik leuke dingen kan
doen! Ben jij ook nog betrouwbaar, monogaam en
lief? Bellen dan!
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 252688.
Welke kanjer wil met mij het
avontuur opzoeken? Ik ben
een blonde meid van 23. Ben
je benieuwd? Reageer! Ik
zoek een spannende date!
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxnufmmer 321201.
Ik ben Lies! Een leuke, lieve
vrouw van 35 jaar! Ik ben 1.76
lang, weeg 78 kg en heb kort
blond haar en groene ogen! Ik
heb 2 zonen en zoek een leuke, lieve man met donkerblond haar en blauwe ogen
die tussen de 35-40 jaar is!
Zoek ik jou? 06-350.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 472050.

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn.
0345-631364 (24-uur-seryice).
Cupido: erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland.

Sportartikelen
• Kinderski's, 1.50 m + stokken, ƒ 75; skischoenen, mt 3638, ƒ 15 p.p. 023 - 5717676.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met verNUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar f 8'9° EXTRA
(u dtent er rekenin
nns
knntnnr8 bij
ons kantoor
mee te houden dat
Micro's Weekmedia, Postbus uw op„ave de regei
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... -bur. v.d. blad
Fax: 020-6656321.
als l regel bij uw tekst
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JMZandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
, niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunl u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:
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Anderhalf miljoen mensen heeft
vaak last van ups en downs
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Nicorette Citrus

Stoppen met roken
heeft een nieuwe
smaak gekregen
Nog heel even en we kunnen aan onze goede voornemens werken. Eén van de voornemens die bij de aanvang van het nieuwe jaar steevast klinkt, is het stoppen met roken. Iedereen die rookt en al eens geprobeerd heeft te stoppen, weet hoe moeilijk die strijd
kan zijn.
Door het gebruik van een
nicotine vervangend middel
neemt de kans op succesvol
stoppen toe. Nicorette is al
jaren het toonaangevende
merk op het gebied van hulpmiddelen om te stoppen met
roken.' Vele miljoenen mensen over de hele wereld vonden hier baat bij. Onlangs
werd een nieuw product
geïntroduceerd:
Nicorette
Citrus.
Principe
Het Nicorette assortiment
bestaat uit de Nicorette
kauwgom en de 16-uurs stoppen met roken pleister. Beide
producten werken volgens
hetzelfde principe: er wordt
nicotine
toegediend
om
de
onthoudingsverschijnselen die bij het stoppen met
roken optreden, te ondervangen.
Die onthoudingsverschijnselen kunnen variëren van
gespannenheid, prikkelbaarheid, enzovoorts. Maar, zowel
de kauwgom als de pleister
•even minder nicotine af dan
een sigaret. Bovendien moet
n een periode van 3 maanden
iet gebruik van Nicorette
producten
worden
afgelouwd.

Nieuwe mogelijkheid
De nieuwe Nicorette Citrus
kauwgom is verkrijgbaar in
de sterktes S en 4 mg. De 2
mg sterkte is geschikt voor
de roker die per dag 20 sigaretten of minder rookt, terwijl de 4 mg kauwgom een
effectief hulpmiddel is als u
gewend bent dagelijks meer
dan 20 sigaretten te roken.
Nicorette Citrus is verkrijgbaar in verpakkingen van 15
en 30 stuks. Per dag moet er
gerekend worden op fl 5,—
aan Nicorette kosten, voor
zowel de pleisters als de
kauwgom. In de meeste
gevallen zal dit aanzienlijk
minder zijn dan de kosten die
de gemiddelde roker kwijt is
aan sigaretten. Voor het
gebruik dient rrien wel eerst
de bijsluiter
te
lezen.
Gebruikt u al andere geneesmiddelen? Heeft u huid- of
hartklachten, bent u zwanger, geeft u borstvoeding?
Als het antwoord op een van
deze vragen ja is, kunt u het
beste even met uw huisarts
overleggen voordat u Nicorette gaat gebruiken.
Nicorette is te koop
bij drogist en apotheker.
Voor meer informatie:
Pharmacia & Upjohn,
tel.:0348-494871.

Bijna iedereen voelt zich wel eens een aantal dagen op een gegeven moment de
lusteloos en ongelukkig. Zo iemand is nergens voor zonnige kant van het leven
weer ziet, kun je zonder prote motiveren en ziet eigenlijk overal,tegenop. De fut blemen
met dit product stopis er als het ware uit. Moe, moe en nog eens moe. En pen. Daarmee is
dan.... drijft de bui weer over. Je ziet alles ineens Kira juist dat
weer helemaal zitten. Een stemmingsverandering, steuntje in de rug
het komt bij ieder mens voor.
dat je door een
vervelende perioMaar soms duurt die luste- gevoelens af te komen. Een de heen kan helloosheid veel langer dan een product dat je op een prettige pen.
paar dagen. Allerlei lichame- wijze juist dat steuntje in de Uiteraard neemt
lijke signalen doen zich gel- rug geeft om het leven weer geen enkel proden. Bovendien treedt inner- van een zonnige kant te zien. duct de oorzaak
lijke onrust op. Dit gevoel van De
ontwikkelingsafdeling van de lusteloos'down' zijn komt maar liefst van Lichtwer Pharma heeft heid weg, maar
bij 12% van alle volwassen hiervoor Kira ontwikkeld. kan alleen een
Nederlanders voor. En als Een oplossing die regelrecht hulpmiddel daarmen niet op deze lichamelijke uit de natuur komt. Kira bij zijn. Bovensignalen let, zijn er risico's wordt gemaakt van St. Jans- dien, als de ontvoor de gezondheid op lange- kruid en bevat de zuiver stemmingen langre termijn.
plantaardige stof hypericine. durig aanhouden,
Hypericine helpt bij lusteloos- dien je altijd de
heid. Heel belangrijk is dat de huisarts te raadNatuurlijke steun
hypericine in Kira 'gestan- plegen. Maar bij
Hierdoor is het goed te weten daardiseerd' is; in elke dragee lusteloosheid
is
dat er nu een natuurlijke zit
dezelfde hoeveelheid. Kira een stukje
manier is om al in een vroeg Daarom kun je er altijd op zonneschijn voor
stadium van je lusteloze vertrouwen. Bovendien, als je de geest.

Ook externe faktoren zoals
milieuvervuiling, permanenten, langdurig zonlicht, kleuringen en ontkleuringen zijn
van invloed op de sterkte en
het uiterlijk van het haar.
Toch zijn het meestal mannen
die met het verstrijken van de
jaren hun haardos flink uitgedund zien. Dit is vaak een
erfelijke kwestie. Wanneer de
vader al op jonge leeftijd kaal
is geworden, kan de zoon er
meestal van uitgaan dat ook
hij hiermee te maken krijgt.

Dampo Goodnight is een ideale stroop die zorgt dat u
direct vrij kunt ademen. Direct na inname voelt u al
dat het werkt. Hiervoor zijn de plantaardige ingrediënten zoals eucalyptusolie en pepermuntolie actief.
De tijm in Dampo Goodnight helpt voor verzachting
van de keel.

Normaal gesproken is hoesten een heel nuttig en belangrijk verschijnsel, want het
helpt ons afweersysteem
tegen bacteriën, virussen,
stof en ander vuil. Deze ongewenste indringers worden
opgevangen door de slijmvliezen die zich aan de binn'enzijde van de luchtwegen bevinden. Hier vandaan wordt een
prikkel aan de hersenen doorgegeven die vervolgens buiken borstspieren doet samen-

Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid
Tel. 5712305

winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DnoQISTERIJ

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

*

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

gebruikt te
worden. De eerste resultaten
zijn na zo'n drie a vier maanden zichtbaar. Viviscal is verkrijgbaar bij apotheker en
drogist.
Voor uitgebreide informatie
kunt u hier terecht of bij de
importeur Tendem,
tel. (038)4834313.

Lusteloos en vermoeid
Een goede nachtrust is onontbeerlijk wil men de volgende
morgen
uitgerust
zijn.
Lawaai, zwaar en te laat eten
of te veel koffie kunnen storende elementen zijn. Wie
niet van zijn nachtrust kan

Iedereen kent wel het gevoel dat het hoesten maar
niet wil ophouden. Vaak gebeurt dat op
momenten dat het zeer storend is, zoals
tijdens vergaderingen, concerten of, nog
erger, tijdens de slaap. U kunt in een dergelijk geval uw toevlucht nemen tot de Balsoclase hoestdrank die de hoest verlicht en
weldadig is voor de keel, maar voor kleine
kinderen ligt dat soms anders.

Drogisterij Ton Goossens

tel. 5712305
Drogisterij Ton Goossens

Normale
slaap
Slapen betekent
niet, dat men
constant in een
diepe slaaptoestand verkeert.
De normale slaap
kent verschillende
fasen, die een aantal
keren
per
slaapperiode
optreden. Gedurende de slaap,
worden drie tot '/
vijf keer stadia \
van diepe, vaste •
slaap afgewisseld
met fasen van lichte slaap. In de loop
van de slaapperiode
wordt de diepe
slaap, welke aanvankelijk langer dan een uur
duurt, steeds korter. De lichte
slaap daarentegen duurt langer. Deze fase van oppervlakkige slaap wordt gekenmerkt
door aktiviteit van de hersengolven, dromen en snelle
bewegingen van de ogen.
Men noemt deze fase ook wel
de REM periode (Rapid Eye
Movements).

genieten, voelt zich
al snel lusteloos en
vermoeid.
Zeker
wanneer dit regelmatig voorkomt,
kan dit zijn weerslag hebben op het
humeur en op de prestaties
die overdag moeten worden
verricht.
Wapiti Nachtrust
Hoewel er talloze huismiddeltjes zijn, kan er toch behoefte
zijn aan een middel om lekker
te slapen. In zo'n geval kunt u
nu gebruik maken van een
natuurlijk middel, Wapiti
Nachtrust dragees. Deze zijn
samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten.
Wapiti
Nachtrust dragees hebben
een gunstige werking op de
slaapfunctie.
Ze zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en reformhuis.
Voor meer informatie: EmontaB.V., tel.: 0512-518085.

Hoesten kan zeer vervelend zijn

ge stoffen zijn niet verslavend. Dampo Goodnight is
verkrijgbaar bij apotheker en
drogist. Voor meer informatie: Roche Nicholas B.V.,
Bladel: 0497-381833.

spreekuur vrijdags op afspraak

Scandinavië
ontwikkelde
voedingssupplement bevat
een kombinatie van het
extract van een zeldzame
diepzeevis en een silicumbestanddeel. De tijdschriften
en kranten in Scandinavië
hebben veel aandacht besteed
aan de positieve resultaten die
met het produkt werden
bereikt. Viviscal heeft een
opwekkende en versterkende
werking op de haarwortels.
Viviscal
wordt
gewoon
als tablet ingenomen en
dient tenminste 6 maanden

Een natuurlijke en
gezonde nachtrust

Hoewel iedereen voldoende
slaap nodig heeft, betekent
dat niet, dat iedereen even
lang slaapt. Kinderen
zeker pasgeboren baby's,
hebben veel meer slaap
nodig dan volwassenen,
die meestal kunnen
volstaan met zeven
tot acht uur slaap
per dag.

Vroeg stadium
Daar is zeker wat aan te doen,
vooral als je er in een vroeg
stadium mee begint. Het haar
heeft namelijk behoefte aan
voldoende voedende bestanddelen om tot volledige ontwikkeling te komen. Maar ook in
een later stadium als de haarwortels zogenaamd "slapende" zijn, kunnen ze weer
geaktiveerd worden. Het bijzondere natuurprodukt Viviscal kan hierbij helpen. Dit in

SUimi VNUtNiy/OORMUlKID mttOUÏIl WKKMIDIA

Slaap is een natuurlijke behoefte van de mens en is
net zo nodig als eten en drinken. In wezen is slaap
zelfs belangrijker, want men kan het langer zonder
eten dan zonder slaap stellen. Voldoende nachtrust
komt ons welzijn en onze gezondheid ten goede.

Dagelijks vallen er bij ieder van ons tientallen haren
uit, die plaats maken voor 'jonge aanplant'. Per persoon verschilt het aantal uitgevallen haren sterk.
Soms kan iemand ook op bepaalde plaatsen op het
hoofd, grote aantallen haren tegelijk verliezen. Dat
kan bijvoorbeeld het geval zijn bij stress, onevenwichtige voeding of bij hormonale stoornissen. Veel
vrouwen hebben met name tijdens of na de zwangerschap er extra last van.

Direct vrij ademen voor een gezonde nachtrust

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

Voor meer informatie en gratis uitgebreide documentatie
kunt u bellen met Indros
B.V., tel. 036-5370871.

Kaal? Bijzonder natuurproduct voor
stimulering haargroei

Nieuw: Dampo Goodnight

Dampo Goodnight zorgt er
ook voor dat u kunt genieten
an een gezonde nachtrust.
Hiertoe helpen natuurlijke
rustgevers zoals valeriaan en
passiebloem. Deze plantaardi-
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Schone bloedvaten verkwikkend
voor ons hart
Zonder bloed kan een mens niet leven. U kunt het
simpelweg vergelijken met de brandstof die nodig is
om een auto te laten rijden. Als de toevoer stokt, ontstaan er problemen. Dus is een gezond bloedvatenstelsel onontbeerlijk voor het menselijk lichaam.
Bloed zorgt ervoor dat ons
lichaam wordt voorzien van
zuurstof en voedingsstoffen.
Van nature zijn bloedvaten
soepele buisjes die op het
pompritme van ons hart nauwer en wijder worden. Wie
gezond leeft en goed op zijn
dagelijkse voeding let, helpt
de aderen in conditie te nouden. Maar wanneer het
lichaam te veel vet en suiker
en te weinig beweging krijgt,
ontstaan er in de aderen kleine opeenhopingen van 'afvalstoffen'. Het gevolg is dat de
soepelheid van de bloedvaten
afneemt en het transport van
bloed slechts moeizaam verloopt. En dat kan fatale gevolgen hebben!

kalking te beperken, is
gezond eten. Kies daarom
bewust voor vezelrijk voedsel,
verse groente en fruit. Eet
meer vis dan vlees en vermijd
te veel suiker. Regelmatig
wandelen of fietsen heeft ook
een zeer heilzame werking.
Stoppen met roken en weinig
alcoholgebruik zijn eveneens
van essentieel belang.

Reinigingsprogramma
Om de bloedvaten schoon te
houden is een combinatie van
voedingsstoffen nodig die de
vaatwand gezond maken en
houden. Ader-Rein Kuur 300
bevat 37 voedingsstoffen die
speciaal geselecteerd zijn om
de ontwikkeling van aderverkalking te voorkomen en
Gezond eten
reeds gevormde opeenhopinEen van de belangrijkste leef- gen in de vaatwand af te breregels om de kans op aderver- ken. Naast alle belangrijke

huiro in de Kuilen

trekken. Het resultaat x
is een krachtige luchtstoot in de luchtwegen
die een groot deel van de
ongenode stoffen doet verwijderen. Op deze manier
krijgen die stoffen nauwelijks de kans om hun verstorende werk te doen.
Nieuw:
zetpillen voor kinderen
hebben wel eens moeiKinderen met hoestklachten te met slikken, omdat door
het hoesten de keel geïrriteerd is. Hierdoor kunnen ze
eenvoudig weigeren hun
hoestdrankje in te nemen.
Bovendien komt het nogal
eens voor dat een kind naast

moe. Door het
gebruik
van
natuurlijke stoffen kent AderRein Kuur 300
geen bijwerkingen.

Informatieve
videoband
Wilt
u
meer
weten over het
reinigen en voorkomen van dichtgeslibde bloedvaten vraag dan het
boekje "Bloedvatenreiniging"
en/of de informatieve videoband
Waarschuwingssignalen
aan bij Oligo
Health Institute,
van df: bloedvaten
tel. 035-6244671.
Tegen betaling
van verzendkosvitamines bevat het minera- ten krijgt u deze dan gratis
len, aminozuren, weefselex- toegestuurd. Ader-Rein Kuur
tracten en andere belangrijke 300 (met garantiezegel "Orivoedingsstoffen. Wie de kuur ginal Ader-Rein") is verkrijgvolgt, zal zich al snel energie- baar bij drog'ist. reformspeker voelen en minder snel cialist en bij De Tuinen.

hoesten, ook moet braken (bijvoorbeeld bij een griepje)
zodat een via de mond toegediend hoestmiddel weinig
. effect
heeft. Daarom zijn er
nu Balsoclase-E zetpillen
voor baby's en
kinderen. De
zetpillen
zijn
effectief, terwijl
de toegevoegde
' eucalyptol een verzachtende invloed
heeft op keel en
luchtwegen. Vanwege de toediening via
de anus wordt de
maag ontzien en werken de zetpillen snel.
Balsoclase-E zetpillen
komen de rust van uw
kind ten goede. vooral
's nachts.
Lees voor gebruik de bijsluiter. Voor meer informatie:
Darci Pharma B. V.
tel.: 076-5810681.

Tips voor een topconditie
* Beginners doen er goed aan hun conditie of training
rustig op te bouwen.
* Een warming'-up (bijvoorbeeld rek- en strekoefeningen)
is altijd noodzakelijk voordat lïmet sporten begint.
* Om in conditie te komen zijn drie sporten, aan te bevelen: joggen, zwemmen en fietsen. Bij deze sporten wordt
na verloop van tijd het uithoudingsvermogen vergroot.
* In conditie zijn en blijven, vraagt om een uitgebalanceerd dieet. Dat bestaat uit melkproducten, eiwitten,
groenten, fruit en brood en graanproducten.
* Kies een sport uit die past bij uw leeftijd en gezondheidstoestand.
* Probeer van uw sport geen wedstrijd te maken, maar
een manier om uw conditie te verbeteren.
* Gebruik de juiste uitrusting en kleding tijdens het sporten. Dat voorkomt ongevallen.
* Ga niet direct na het eten sporten.
* Lichaamsbeweging- zorgt voor een gezonde nachtrust
Hoe meer u beweegt, hoe beter u slaapt.
Bovenstaande gezondheidsadviezen en Ups vindt u in een
handig- boekje: de Gezondheids Almanak. Bestellen: mank
f 3,95 over op bankrek. nr. 226425533. t.n.v. Press
Partners B. V., o.v.v. uw naam. adres en woonplaats.
Binnen 3 weken heeft u het dan in huis.
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DAMES GEHEEL PRIVÉ!

BEL ME THUIS!

06-96.88

06.96.80

24 u./p.d. ca. 1 gpm

Financiën en
handelszaken

Zoekt u ruimte voor vergadering, feest, club of partij?
Komt u dan eens praten met
mij, A.J. v.d. Moolen,
Gemeenschapshuis, tel.:
023-5714085 of 5719652.

Autoverzekering
VA ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Zalenverhuur

Party-service
PELIKAAN
uw adres voor koud buffet
en bittergarnituur.
Tel.: 023-5718812/5715619.

Rijles auto's
en motoren

Diverse clubs

VERNIEUWD
(ca. 1 gpm)

00 '245 292 777 Het telef.nr
dat alle 06 sexnummers overbodig maakt (200 cphm).

60 cpm! Vele mannen gezocht voor SEX met dames
35+, 090-600.111. Vrouwen
bel gratis 0800-4999.

60 cpm! Luister naar sexop.
roepen van vrouwen 40+,
Doorschakeldienst.
090600.999

50 cpm! GAY Direkt Apart:
60 cpm! Luister nr sexoproeop zoek naar 'n hete knul? 60 cpm! Regiosexdating:
090-60.500
Alblas Verkeersscholen
vrouwen (35+) uit jouw regio pen van vrouwen (40+). Doorschakeldienst! 090-60.600
60 cpm! CITY sexdating: willen sex! 090-600.444
24 u./p.d. (75 cpm)
vrouwen uit jouw stad willen 60 cpm! REGIOSEXDATING:60 cpm! Mannen gezocht om
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. sex! 090-600.222
vrouwen uit jouw regio willen hete vrouwen (40+) te verwennen. 090-600.900.
Vakantie buitenland
Diversen
60 cpm! Datesex! Vrouwen sex! 090-600.500.
60
cpm! Postcode-sexdating:
Zie ook de pagina's
(40+) zoeken mannen voor 'n
60 cpm! SEX telefoonnrs van sex in jouw postcode-gebied!
SHOWROOM
sexdate! 090-600.300.
Heiderzien via naam of foto. • 1-p. bed + matr., 80x190,
studentes, ze geven echt hun 090-600.777. Vrouwen gratisin deze krant.
Tel.: 020 - 6167164.
0800-4633.
60 cpm! Direkt naar bed met nr. 090-60.100.
/50; ligb. + matr., v. buit.
getrouwde vrouwen thuis. 60 cpm! Sex via je POSTMr. Lasso med. helpt daadw. enbinn., ƒ25. 023-5713858.
60 cpm! Quick sex date. Nu
Appartementen Lago (cat. A).
06-Nummers
090-60.300.
CODE: vrouwen uit jouw post- bellen, direkt afspreken.
uw probl. op te lossen; hereniLuxe en comfortabel, v.v. telefoon, rtv etc.
ging/bescherm. tegen geBel: 090-91.700.
30 cpm! Dominante vrouwen codegebied! 090-68.111
Te koop
vaar,
geven telnrs voor lekker
Rechtstreeks te boeken via Nederlands contactpersoon. geluk/werk. 020-6888051.
(95 cpm) haar eerste
60
cpm!
Sexthuiskontakt:
60
cpm!
STAD
sexdating:
gevraagd
vrouwen (35-40) willen sex bij GANG-BANG met drie man
vrouwen uit jouw stad willen SM-kontakt. 090-61.300.
Vraag vrijblijvend informatie: 020 - 6153755.
diversen
06-320.322.29.
hen thuis! 090-600.700.
sex! 090-60.200
Auto's en
60 cpm! Kerels gezocht voor
60
cpm!
SM-voor-2:
voor
'n
Amsterdam
sexdating: vrou60 cpm! TRIOSEX: 'n vrouw SEX met dames (40+)!
Voordeel bij boekingen vóór 31/3: in april, juni en oktober
auto-accessoires
streng of onderdanig SEX- wen uit A'dam willen sex!
4 = 2'/2, 3 = 2, 2 = 1; in mei, juli, aug. en sept.: 10% korting.
Gevr.: meubels, inboedels + of man extra in bed. Sexkon- 090-600.200.
kontakt! 090-600.888.
06-350.445.20 (75 cpm).
zolder/kelder opruimen. Mo- takten! 090-600.800.
_.
, .
. , • Wij behouden ons het
WIKA
torkade
2,
A'dam-Nrd,
zater60 cpm! Kerels gezocht om 60 cpm! SNEL-DOORSCHA- HOMO-DIREKT-APART:
Sta-caravans te huur in de recht {,oor zonder opgave van Autoruiten en kentekenpla60
cpm!
Vrouwen
(40+)
willen
dags geopend van 10-15 uur. snel sexkontakt. Direkt Apart! vrouwen 40+ te verwennen. KELLIJN. Hete vrouwen echt ekker genieten met 'n hete
Belg. Ardennen vanaf ƒ 240 d
, k , te wijzigen ten. Lijsterstraat 18.
p.w. all-m. Tel. 043-4591598. f . (
090-600.400
opbellen. 090-69880.
t
<nul! 090-69830 60 cpm!
Tel. + fax: 023 - 5731613. 020-4040246/06-54760190.
090-600.100.

ECHT THUIS!
06.350.10.350

De Escortcentrale vr. m. sp.
3ETTVS escort 020-6340507, dames v.a. 18 jr voor escort
60 cpm! Vrouwen-lijn Direkt ;harm. dames (18-47 jr) na 19 3n/of privé-ontvangst, stripAPART met een oudere jur, geen auto voor de deur. tease en erotische fotografie.
vrouw. 090-69757.
320-6322452/036-5350941.

in 5 dagen

KRETA-Centrum Agios Nikolaos

Woningruil
750 RUILADRESSEN
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Oosten. Tel.: 020-4873315.
Aangeb. vissershuisje, oud
centr. dorp, 2 slpkam., hr
ƒ 1000. Gevr. grotere won. in
Z'vrt. Br. o. nr. 754-04053 v.bl.
Woningruil Enkhuizen-Zandvoort. Aangeb. ruim 3-kamer
hoekhuis, voor- en achtertuin.
Huur ƒ400 p.m. Gevr. 3-kamerflat. Tel. 0228 - 316616.

EBi KLEINE GREEP UIT
OfUlEOPRUIMIMGSSTUNTS:

BOSCH
1000 TOEREN
WASAUTOMAAT
Diverse basisprogramma's.
Traploos instelbare
temperatuur.
Laag water-en
energieverbruik.
ADV.J449>

CRUNDIC51CMTVMET
TELETEKST
mTIrVT^a» f 8 T e

JVC STEREO VIDEO MET
SHOWVIEWENPDC

ÜSS88SSSSS

WHIRLPOOL
KOMBIKAST
KENWOOD MINISET
2x 40 Watt versterker, equalizer, dubbel
cassettedeck, wisselaar voor 3 CD's. Incl.
luidsprekers en afstandsbediening.

SONYMICROSET
+ CD + BOXEN

PHILIPS DRAADLOZE STEREO
HOOFDTELEFOON

ingsfinale

SONYVIDEO-8
CAMERA

, . , „

^^^^^^M^..,,,^..,,^,-,---.,,.^-.^,--.^--^,,-,..^--^^.,:;.-

.-.-•~--•._

::"-• ...-:--^'«-.^«iT-^!";rg

SHARP DIGITALE
MAGNETRON
AKAI
VIDEORECORDER
Zelfreinigende koppen,
'nel. afstandsbediening.

OOI
WHIRLPOOL
DROGER

ERICSSON GSM
ZAKTELEFOON

LUXE
KONDENSDROGER
Geen afvoer
nodig! Met
2 droogtemperaturenen
afkoelfase.

VANAF

l

, prijs in combinatie
met abonnement.

BOSCH AFWASAUTOMAAT
W 7' V/HlV / » T l

INDESIT KOELER
Netto inhoud 134 liter. In hoogte f< -verstelbare rekken.
ADV.59S;-

PANASONIC 1300 WATT
STOFZUIGER
BAUKNECHT
1200 TOEREN
WASAUTOMAAT

TEFAL WATERKOKER

W
Voor Expert

te

bar

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).

PHILIPS TCX 519
\
STOFZUIGER
1200 Watt motor. Met 5 filtersysteem. ADV.3^,-

PHILIPS STEREO
GROOTBEELDTV

"• -•*!».
' ' >\

É'^

63 cm (eff. 59 cm)
-Flatsquare beeldbuis.
Hifi-stereo, Teletekst,
afstandsbediening.

illè Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

eMpert

Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

; ;.„:*. "*r:;;-1 ';•; ,•~ T;VJ v - ' /•^:c>.,-.» :~.<.';'•;• HU i'.z-K,*.ï.'-'r?.\"^-.x-? .-.n r r.'.-'i. •rffSL.,;:jjftS-i3Jls i c™*-*-., t

B€

Gratis Video-onderhoud.
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
STEREO RADIO/
CASSETTERECORDER + CD

l 1P Ë R T r

*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

D AA W O R D J E W i J 2 E

VA

Tips en suggesties; Redacfiesecrefariaat Weekmedia, postbus 2201, l OOO EK Amsterdam
woensdag 22 januari 1997

Weekmedla 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Leeuw danst tussen flora

J

E
ASSOCIEERT
bloembollen niet zo
gauw met leeuwen,
maar in Bovenkarspel is
dat anders. Daar combineert men tulpen en narcissen zelfs met dansende
leeuwen. Uit China.

jes en muziek.
Voor wie zich zorgen maakt
over wild gedoe van briesende
leeuwen tussen ontluikend
groen: het gaat om een dansgroep, maar dan wel een heel
bijzondere. Met daverende
gongslagen en een tromgerpffel dat de hartslag van het dier
symboliseert, vertoont het dier
zijn acrobatische toeren. De
leeuwendans is in China het
symbool voor geluk en kracht.

De bloementuin van de
Westfriese Flora, volgende
maand, is in Chinese stijl ingericht. Na een teken van de
De keus voor het uitnoplaatsvervangend gpudigen van een hoogverneur van de Chiwaardigheidsbeklenese provincie Shander uit Shandong is
dong volgt er bij de
niet toevallig.
opening een specShandong is de
taculaire leeuwendans. Dit optreden
zusterprovicie van
wordt wegens verNoord-Holland.
wacht succes dagelijks herhaald.
De Westfricsc Flora in
Met oog op de ChiBovenkarspcl: van 14
tot en met 23 februari.
nese invloed vind
Openingstijden: vrijje op de Westfriese
dag 14 februari van een
Flora naast de traditot zes uur, zaterdag 15
tot en met dinsdag 18
tionele tulpen, narcisfebruari
van half tien tot zes
sen, hyacinthen en meer
woensdag 19 en donvan dat kleurigs ook De lente begint uur,
derdag 20 februari van
Chinese bonsai en
tien tot negen uur 's
Bovenkarspel. half
avonds, vrijdag 21 tot en
bamboe. Chinese tui- in
Op
vrijdag
14
met
zondag 23 februari
nen zijn als een schilvan half tien tot zes uur.
derij, waarbij je weg februari
Entree 13,50 gulden
(reductie voor kinderen
kan dromen en waarin
65-plusscrs). Met NS-Railidec reis
je steeds nieuwe aspecten ont- en
toegangskaartje ineen; speciale
dekt. Op de beurs zijn voor de en
NS Florahalte op tweehonderd
gelegenheid ook Chinese meter afstand.
kraampjes opgesteld, met Voor automobilisten zijn er in het
verwijzingsborden naar een
demonstratie van Chinese am- dorp
groot parkeerterrein.
bachten, met aangepaste hap-

Zielenpoten
OE HET WEER is
terwijl u dit leest,
weet ik niet. Maar
terwijl ik dit schrijf is het
nog heel erg winter. Met
veel kou en een hele dikke
ij slaag. Rond de weinige
wakken in het Bos en in de
stad zwemmen hopen
meerkoeten en eenden.

H

Actief Op Pad in
Congresgebouw

zijn niét de echte zielenpoten.
Veel zieliger zijn de kleine
zangvogeltjes die niet wégtrekken, maar de hele winter
door in hetzelfde gebied blijven. Winterkoninkjes en heggenmussen bijvoorbeeld. Die
zie je niet staan hongeren en
ze krijgen daarom ook geen
brood. Dat lusten ze trouwens
geeneens. Toch kan in een
strenge winter makkelijk meer
dan de helft van de winterkoninkjes het loodje leggen.
Zielig, jazeker, maar geen
ramp. De overblijvende winterkoninkjes hebben het
komend voorjaar extra veel
ruimte en extra, veel voedsel
en brengen dus extra veel jongen groot.

Zo'n strenge winter is een
natuurlijk selectiemiddel, dat
de zwakke vogels er uit pikt en
de sterkste meer ruimte geeft.
De natuur is geen dierentuin,
de natuur heeft haar eigen
De reigers staan eromheen te wetten. Mensen die dat absoblauwbekken. Hartstikke zie- luut niet hebben begrepen zijn
lig? Valt wel mee. Bijna elk de jagers. Die schieten bijzonwak heeft een paar vaste der graag op eenden. Maar
bezoekers die elke dag oud wordt het koud 'dan gaan ze
brood komen lossen.
opeens brood aanslepen voor
Mochten de eenden echt hon- diezelfde eenden, bij voorkeur
ger krijgen dan trekken ze als er televisieploegen in de
weg. Vanuit de lucht kunnen buurt zijn. Die jagers zijn nog
ze plekken met open water uit- de grootste zielenpoten.
stekend vinden. Of ze vluchRemco Daalder
ten naar zee. Die watervogels

Marine-look, sportief én sexy (C & A)

De rits als geheim wapen (C & A)

Zedig broekje, wulps topje in blokjes-bloemetjes-dessin (C & A)

ET KLINKT AFGEZAAGD, maar alles
; kan en alles mag het
komend seizoen. Kort,
lang, knielang. De kleuren
zijn wel iets minder uitbundig dan voorgaande
zomers: khaki, wit, blauw,
bruin, steenrood en apricot
voeren de boventoon.

Halterjurkje uit de collectie
Hennes & Mauritz Spring 97

Veel (internationale) ontwerpers grijpen terug op dessins
en modellen uit de periode
1940 tot 1970. Zwierige enkellange zomerjurken met bloemdessins uit de jaren veertig,
strakke korte jurkjes met
De kleintjes gaan
ook voor blauw, *
(Marks & Spencer)

(advertentie)

De Koninck is hét bier
van Antwerpen
MIDDAG-

De laatste jaren verschijnen steeds meer soorten
bier op de markt. Je ziet
wel eens een uithangbord van Leffe of
Grimbergen hangen,
maar niet iedereen weet
het verhaal achter deze
speciaalbieren. In een
serie artikelen laat amateur-brouwer Michiel
Pekelharing enkele soorten de revue passeren.
Deze week: Belgische
ales, zoals De Koninck en
Palm.

Bette Midler, Goldie Hawri en
Diane Keatpn in de komedie
"The First Wives Club"!

's Middags, doordeweeks, bent u
bij PatKëCinemas goedkoper uit! ~
Informeer naar onze voordelige middagtarieven

;

bij de kassa van het theater bij u in de buurt.

Arnsterdam: Alfa, Alhambra. Belfevué C'ine'rama. Calypso.
" • '-•'.'•. • •
Clnema./City en Tuschinskh' .''••'. ' . . . ' . .
Ü vindt alle adressen en lelelooniiummers var Pathè.Cinémas'jn de GOUDEN GIDS.' .•

U

...

Het Op Pad Bcursfestival is
zaterdag l en zondag 2 februari
open van tien tyt vijf uur; toegangsprïjs vijftien gulden (kindcrcn tot twaalf'jaar: -vijf gulden.) Voor informatie over bet
Beursfestival: telefoon 070 314.1420. Bij de NS-stations zijn
Kaü-Ideekaartjes te koop (trein,
Haags openbaar vervoer en toegangskaart ineen).

Al een beetje ontdooid na deze verschrikkelijke ijstijd?
Nog even en dan kunnen de lange onderbroeken weer
naar zolder. Hopen we tenminste. En met ons de hele
kledingbranche. Hoewel in de winkels de lente-gedachte nog niet heeft toegeslagen. Men wil toch eerst even
van het wintergoed goed af. Overal hangen de rekken
nog vol met met warme winterspullen. Dat is geen
reden om niet alvast te ruiken aan de nieuwe
lente- en zomermode.

schouwer, die raakt
er eerder door verhit.
In de badmode is,
net als bij de
bovenkleding,
de keuze
groot: van
minimale
bikini's met
hoog opgesneden broekje en beugelpiepkleine ruitjes uit de jaren
topjes tot
vijftig, halterjurken a la de
de setjes
vroege jaren zeventig, mini
in de
of juist tot op de enkels en
schooldan met een gewaagde
meisjessplit tot halverwege het
stijl uit de
dijbeen.
vijftig met
Voornamelijk uni-kleuren,
zedige pijpjes. Ook
met hier en daar een enkel
hier zie je de ritspatroontje. Ook de makkesluiting weer, maar
lijke overall is terug, in
dan vooral bij het
soepelvallende denim
topje, dat dan in
en simpele belijning.
een wip van zedeAnderen geven de
voorkeur aan de mari}'t ti lijk tot super sexy
ne-stijl, strak gesne'C J verandert.
In alle verschei-denden mantel- en
heid valt toch
broekpakken, met
Donkerbruine
bloes
één ding op: de
forse kragen of ,
broekriem moet
juist kraag' &, met bijpassende
broek
weer aangetrokloos. Blauw v ^ '
(Marks & Spencer)
ken. Gelukkig
met wit, wit
ligt het geraammet blauw. Zonder al te
te-tijdperk achter ons, mogen
veel accessoires. Leven in de
heupen en borsten weer wat
brouwerij brengen hier de
voller, maar de taille vraagt
dessins: tere bloemetjes, ruitom wat pondjes minder.
jes, pied de poule.
Als u dan toch de zolder op
moet om het wintergoed op te
Er valt nog een derde golf te
bergen, is het niet zo gek om
bespeuren: heel strak en heel
simpel, zowel wat belijning als eens op zoek te gaan naar die
goeie ouwe hoela-hoep. Ook
kleur betreft. Korte rokjes,
uit de jaren vijftig. Niet alleen
kortje smalle kraagloze jurkgoed voor de taille. Of ga pp
jes, het liefst in ijsblauw. Met
buikdansles. Dat schijnt niet
daarop een jasje tot net boven
alleen het lichaam maar ook
de taille. Koel en keurig. In
een enkel geval wordt die keu- de geest te verheffen.
Want zeg nou zelf: wat heb je
righeid doorbroken door een
aan mooie nieuwe kleren als
ritssluiting, soms zelfs van
boven tot beneden, hetgeen de de uitstraling ontbreekt?
draagster de nodige verkoeMiep Wïsselink
ling verschaft. Niet zo de toe-

TTTÏE WEL EENS in
\ƒ\/ Antwerpen
is
Y V geweest, heeft ongetwijfeld van De Koninck
gehoord. In elke kroeg zitten wel een paar studenten
achter een bolleke te keuyelen. Er is geen ander bier
in België dat zo met een
stad verbonden is als deze
Belgische ale. Ales mogen
'dan wel een even hoog alco-

=,

In tal van cafés, zoals hier in het Amsterdamse Mesp, worden
heel wat Antwerpse 'bollekes' getapt
Bram de Hol|ander Fotografie

hplpercentage hebben als
pils, de smaak is veel voller.
De Koninck is jarenlang het
enige brouwsel geweest van de
gelijknamige brouwerij, maar
sinds 1993 wordt er ook een
ander bier gebrouwen, met 8
procent alcohol, dat veel op het
gewone De Koninck lijkt:

Cuvee De Koninck. Dit bier
moest gebotteld worden in
flesjes van 33 centiliter, maar
de bottellijn van De Koninck
was alleen geschikt voor flesjes van 30 centiliter. Om het
bier toch te kunnen bottelen,
moest de vorm van de fles aangepast worden.
De flesjes van Cuvee de
Koninck hebben een extra
bobbel in de nek gekregen,
zodat ze gewoon in de bottelmachine passen. In eerste
instantie was het bier bedoeld
als eenmalig brouwsel, maar
de vraag was zo groot dat de
brouwerij besloten heeft het
permanent te brengen.
Een andere Belgische ale die
bijna even bekend is als De
Koninck, is Palm. Palm wordt
gebrouwen in Steenhuffel, een
plaatsje boven Brussel. Het
dorpje is zo klein dat de brouwerij maar liefst de helft van
de oppervlakte inneemt. Palm
is een symbool van de pverwinning en werd in de jaren
twintig geïntroduceerd om de
'overwinning' van bovengistend bier te vieren. Rond die
tijd was het laaggistend bier,
zoals pils, sterk in opkomst,
maar Palm bleef een bovengis-

tend bier produceren en
behield haar marktaandeel,
iets waar de brouwerij nog
steeds trots op is.
Palm is, net als alle andere
Belgische ales, een bier van
hoge gisting zonder nagisting
op de fles. De smaak is moutig
en een beetje wrang. Naast
Palm brengt de brouwerij
enkele andere bieren op de
markt waarvan Dobbel Palm
het bekendst is. Dit bier kon je
rond kerst in ongeveer alle
supermarkten
aantreffen.
Minder bekend en heel moeilijk te krijgen, is Aerts 1900.
Dit bier is zwaarder dan Palm
en heeft een veel vollere
smaak. De naam 1900 duidt
aan dat het een alestijl van
rond de eeuwwisseling moet
voorstellen.
De enige bekende ale die uit
Wallonië komt, is Vieux
Temps. Dit bier is in enkele
Amsterdamse cafés te krijgen
en heeft een iets fruitigere
smaak dan zijn Vlaamse
tegenhangers.
Palm en De Konick kom je in
bijna elke kroeg tegen, maar
de grote brouwerijen proberen
ook een graantje mee te pikken van de populariteit van dit
soort bieren. Heineken heeft
in dat kader een paai-jaar geleden Kylian gelanceerd en
Interbrew probeert sinds
enkele maanden Palm van de
markt te drukken. Er was een
overeenkomst tussen beide
concerns die inhield dat Palm
in alle cafés van Interbrew
getapt zou worden. Deze overeenkomst is echter opgeschort
en Interbrew schuift nu Lieve
naar voren als alternatief voor
Palm.
De traditionele soorten zijn
gelukkig zo bekend, dat de
verkrijgbaarheid niet gauw in
gevaar zal komen.

Wie er aan twijfelt of actieve vakanties in zrjn, moet
zaterdag l of zondag 2
februari eens kijken in het
Nederlands Congresgebouw
in Den Haag. Daar voltrekt
zich, voor de zevende keer,
het Op Pad Beursfestival.
Met workshops als Kaart en
Kompas, Pietsreparatie en
Rugzak inpakken.
Natuurlijk zijn tientallen
deskundigen aanwezig om
vragen te beantwoorden
over de meest uiteenlopende vakantiebestemmingen.
Meer dan 250 organisaties
laten zich er zien en horen.
Cameraman/expeditieklim-mer Edmond Ofner komt,
bijvoorbeeld, vertellen over
de voorbereidingen voor
een noordpool-expeditie die
in maart vertrekt. Op een
speciale langlaufbaan kunnen bezoekers voelen hoe
het is met een zware rugzak
en slede te zeulen.
De organisatoren rekenen
op 23 duizend bezoekers en
hebben daarom maar vast
het hele Congresgebouw
gehuurd.

Trends en traditie
op Huis & Tuin
Huis en tuin zijn ook in. '
Voor de jongste trends moet
je van 7 tot en met 16 februari naar Rotterdam Ahoy,
naar de 31-e Nationale
Wponmanifestatie
Binnenhuis & luin. Daar
valt te zien hoe het modieuze interieur oogt, welke
design-primeurs er zijn en
hoe je het grasveldje achter
tot een modeltuin moet
ombouwen. In een payiljoen zijn vijf modeïtuinen
ingericht met elk eigen
karakter en sfeer.
Bezoekers kunnen inspiratie opdoen voor de aanleg
van waterpartijen, zithoekjes en heplantingssehema's.
Dark denim overall (collectie
Hennes & Mauritz Spring 97)

Binnenhuis & Tuin wordt gehoaden van 7 tot en met 16 februari
in Rotterdam Ahoi, elke •werkdag
open van elf tot vijf uur en van
zeven uur tot halt' elf 's avonds.
Op zaterdag en zondag alleen
van elf tot vijf uur. Entreeprijs: •
vijftien gulden.

Rijwielvierdaagse
Terwijl het ijs nog in de
vaarten ligt, zijn de voofbereidingen voor de 32-e
Rijwielvierdaagse van
Drenthe al gestart. Nieuwe
attracties vormen een puzzeltocht en een Vertroeteltocht' (verrassingsprogramma met koffie, lunch en
buffet-diners). Deze beide
attracties starten in Assen.
Andere opstapplaatsen zijn
Emmen, Hoogeveen en
Meppel Van 8 tot en met 11
juli. Informatie: telefoon
0582-373566.
Marine-look - ook voor heren
(Marks & Spencer)

geeft u meer!
Jeugdtheaterschool ZH brengt zondag 26 januari in De Meervaart
om twee uur 's middags de muzikale familievoorstelling voor zevenplussers.

Wind in
de
Wilgen
Foto:De-Meervaart

Aan de avonturen van Mol en Rat, Das en Pad hebben ongelooflijk
veel kinderen plezier beleefd sinds de schrijver Kenneth Grahame op
de avond van de vierde verjaardag van zijn zoon deze verhalen
begon te vertellen. Na de eerste publicatie in 1908 volgden vele herdrukken en versies voor theater, film en televisie.
Het verhaal blijft boeien: de ongehoorzame pad die zijn landhuis verspeelt, zijn beste vrienden kwijtraakt en ::elfs door zijn roekeloosheid
in de gevangenis belandt. Maar hij ontsnapt en weet uiteindelijk zijn
leven te beteren.
De Jeugdtheaterschool ZH maakt samen met Barrie Stevens een
muzikale familievoorstelling van dit sprankelende en warmbloedige
theateravontuur.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na telefonische reservering bij de kassa van De Meervaart (Osdorpplein 205,
telefoon 020-610.7393) betalen kinderen 7,50 gulden (normaal 12,50
gulden) en volwassenen 12,50 gulden (normaal 17,50 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:.
Aantal personen:
(max. 4 personen per bon)

Michiel Pekelharing
Eerdere afleveringen in deze serie
versehencn op 4 en 18 december 1996
en 8 januari 1997.

geeft u meer!

woensdag 22 januari

Weekmedia 1 /
Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemerï
met de advertentieverkoop van Weekmedia

.

HUBERTUS VAKSCHOOL
REINAERT DE VOSSTKAAT 27
1055 CL AMSTERDAM
020-88486730

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: iel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

O

centrum

Het Randstedeli/k Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen
deeltiidberoepsopleidlngen en oriëntatie
schakelprogramma's

Pak deze kans!
In februari starten opnieuw twee administratieve opleidingen
Als je een uitkering hebt en een administratieve baan wil, kies dan

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

DE BERKHOFF

OPLEIDINGEN
\
randstedelijk
\
opleidingen

10

1997

AMSTERDAMS COUKSE VOOR

HOTEL EN GASTRONOMIE

* BANKETBAKKEN
* BROODBANKETBAKKEN
* KOKEN EN SERVEREN

Wibautstraat 220
1097 DN Amsterdam
Tel.: 020-6651313

schoonheidsverzorging
manicure - nailsfyling
visagie - make up artist
pedicure - voetverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

(4 jaar) aansluitend aan de basisschool

BANKETBAKKEN
KOKEN/SERVEREN

JE BENT WELKOM'OP ONZE
OPEN DAGEN
DINSDAG 11 FEBRUARI

OPENDAGEN:
25 JANUARI

EN

Open avonden:

EN
DONDERDAG 3 APRIL

1 FEBRUARI

VAN

dinsdag 28 januari
donderdag 20 februari
van 19.00 tot 21.00 uur

VAN 15.00-17.00 UUR
EN 18.00-20.00 UUR

11.00-15.00 UUR

Natuurlijk kies je voor
het volgen van een
opleiding een
vertrouwd adres
erkend door
ANBOS en CIDESCO
Aanvang nieuwe cursussen
Jan /feb. - aug /sept.
Vraag gratis studiegids

voor één van deze opleidingen

Instituut de Korte

Bedrijfscorrespondentie/
tekstverwerken/typen

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

Duur opleiding: februari '97-juni '97; twee lesdagen per week
Examen: juni 1997

Praktijkdiploma boekhouden

In het Zorgcentrum Leo Polakhuis wonen 328 bewoners waarvan
100 m het somatisch verpleeghuis en 228 m het ver/orgmgshuis.
Ten behoeve van bewoners van het verzorgingshuis wordt ook
psychogeriatrische ?org verleend.
Binnen hel zorgcentrum zijn circa 325 medewerkers werkzaam.
Hel Leo Polakhuis is een zorgcentrum m ontwikkeling Dit komt
o a tot uiting in een vergaande integratie van hel verzorgingshuis
en het verpleeghuis. In het zorgcentrum wordt gewerkt vanuit een
humanistische zorgvisie

Duur opleiding: februari '97-januari '98; twee lesdagen per week
Binnen het verpleeghuis bestaat ook in 1997
de mogelijkheid tot het volgen van de

Examen: januari 1998

- leeftijd 18 tot 45 jaar

indien je een GSD-uitkering hebt en ingeschreven
bent bij het arbeidsbureau is financiering mogelijk.

Inlichtingen:

Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht Is verantwoordelijk voor het tvaterktvontiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaaiwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie NoordHolland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid-Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd
door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Bekendmaking

ZIEKENVERZORGENDE

- Mavo-D diploma of vergelijkbaar;

t it»»t In de krant
iedere *eek waer

Voor meer inlichtingen: Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht
Larenseiveg 30 Hilversum, telefoon 035 - 647 77 77

OPLEIDING
tot

Voorwaarden voor beide opleidingen:

Nic. Witsenstraat 3, 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020-623 39 94

Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Goot en Vecht heeft
op 6 januari 1997 de volgende besluiten genomen en verordeningen vastgesteld.

In de opleiding tot ziekenverzorgende leer je zorg te bieden aan mensen die niet meer in staat zijn voor
zichzelf te zorgen.
Je leert hoe je, deze veelal oudere bewoners lichamelijk behoort te verzorgen, wat het betekent afhankelijk te zijn en hoe waardevol contacten met de familie van bewoners zijn.
Bovendien leer je dat samenwerken erg belangrijk is.

Zetel
De zetel van het hoogheemraadschap is gevestigd in de gemeente Hilversum.
Omslagverordening van het Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan regels over de heffing die opgelegd wordt ter bestrijding van de
kosten verbonden aan de uitoefening van de taken van het hoogheemraadschap .

TerheideweglO
Kortom: een moeilijke, veelzijdige, boeiende en uitdagende baan. Iets voor jou? Het Zorgcentrum Leo
Polakhuis biedt een tweetal mogelijkheden om mensen op te leiden voor ziekenverzorgende.

1062 H L Amsterdam
telefoon: 020-5161616

RLC
LOYALTY & PROSPECT MANAGEMENT
Wat doen we? We adviseren e'n ondersteunen onze relaties bij hun marktbewerking om klanten te werven en te behouden. Met als belangrijkste instrumenten de
database en het business call center.

Wij zijn op zoek naar 25 tele-consultants voor een unieke flexibele job!
Onze voorkeur gaat uit naar
HBO-moeders of oriënterende academici
Waarvoor? Om telefonisch contact te leggen en te onderhouden met relaties in
de markt.
Waar? In ons hi-tech Business Call Center.
Wat verwachten wij van onze nieuwe collega's?
- telefoonervaring
- minimaal 23 jaar
- HBO-niveau
- min. 16 uur per week beschikbaar
- zelfstandigheid/flexibiliteit
- teamworker

FULL-TIME OPLEIDING (aanvang, lOapnl)
De opleiding duurt 2,5 jaar en begint met een beroepsvoorbereidende periode van 7 maanden uitsluitend
theorie.
Hierna krijg je een aanstelling als leerling-ziekenverzorgende. Je volgt dan nog wel theorielessen maar
bent voornamelijk werkzaam in het verpleeghuis.
Om met deze opleiding te kunnen starten moetje in ieder geval 16 jaar en 8 maanden zijn, maar ook niet
ouder zijn dan 40 jaar. Als vooropleiding moetje minimaal het diploma VBO met twee vakken op C- en
vier vakken op B-niveau in je bezit hebben.
VERKORTE OPLEIDING (aanvang 10 maart)
Voor gediplomeerde MDGO-VZ-ers en bejaardenverzorgenden, die niet ouder zijn dan 40 jaar, is het
mogelijk de verkorte opleiding tot ziekenverzorgende te volgen. De opleiding die ongeveer 15 maanden
duurt, begint met een schakelgedeelte van 4 maanden. Daarna vervolg je de opleiding in het tweede jaar
van de fulltime opleiding.

INFORMATIE EN SOLLICITEREN
Meer informatie kun je verkrijgen bij mw. M. de Jong en mw. S. Kroon, afdeling opleidingen, tel.:
6195333.
Je sollicitatiebrief kun je schrijven naar het Zorgcentrum Leo Polakhuis, t.a.v. mw. A. Rensen, afd.
P.O.&O., Ookmeerweg 268, 1069 MZ AMSTERDAM.

- prima salaris
- zeer afwisselend werk
- interne opleidingen
- doorgroeimogelijkheden
- prettige werkomgeving
- goede bereikbaarheid
Wanneer? Bel donderdag 23 januari en vraag naar Angelique van Donzel.
Hoe laat? Tussen 10.00-17.00 uur op telefoonnr. 020-4001916.
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centrum

Reglementen Wet persoonsregistraties Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan bepalingen over het doel van registratie, de categorieën van personen over wie gegevens geregistreerd zijn, het soort gegevens dat geregistreerd
is en de categorieën van personen of instanties waaraan geregistreerde gegevens
mogen worden verstrekt.

l Hilversum;^'
*HoóHdorpx^
*Purmerend*;^

Tegen betaling zijn verordeningen en afschriften aan te vragen bij de afdeling
communicatie van het hoogheemraadschap, telefoonnummer 035-6477614
of 035-6477612. Een verordening kost/20,- per exemplaar.
Een afschrift kost/o.so'per bladzijde, meteen minimum van ƒ 2,50.

Het Randstedeliik Opleidingen Centrum
ï Bel>oof-informatie:

»*~
,*'o ~•
t r; a j n i n\g i-Oc. o p l e Lel i rigf,

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen

Precario- en rechtenverordening Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan regels over de heffing van:
• precariobelasting voor het hebben van één of meerdere voorwerpen onder,
op of boven voor openbare dienst bestemde grond of water van het
hoogheemraadschap;
• gebruiksretributie voor het gebruik van bezittingen van het hoogheemraadschap die voor de openbare dienst zijn bestemd;
• genotsretributie voor het genot van door of vanwege het bestuur van het
hoogheemraadschap verstrekte diensten;
• leges voor het in behandeling nemen van aanvragen tot verlening of wijziging
van vergunningen of ontheffingen.

De bovenstaande besluiten liggen tot en met i mei 1997 op werkdagen tussen
9.00 uur en 16.00 uur ter inzage bij de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap: Larenseweg 30 te Hilversum
Spaklerweg 18 te Amsterdam

• Horeca
Ondernemersvaardighed
oreca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

randstedeliik

Leidraad invordering waterschapsbelastingen Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan regels over de wijze waarop waterschapsbelastingen worden mgevorderd.

Kwijtscheldingsregeling Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan regels over het verlenen van kwijtschelding aan belastingschuldigen
die niet in staat zijn anders dan met buitengewoon bezwaar hun belastingaanslag
te betalen.

Wat bieden wij?

\

Verordening verontreinigingsheffing Amstel, Cooi en Vecht 1997
Hierin staan regels over de heffing ter bestrijding van de kosten van maatregelen
voor het tegengaan en het voorkomen van verontreiniging van oppervlaktewateren.
Het tarief is vastgesteld op ƒ 90,- per vervuilingseenheid per jaar off 7,50 per
maand. Eenpersoonshuishoudens betalen het tarief voor één vervuilingseenheid,
meerpersoonshuishoudmgen betalen voor drie vervuilingseenheden.

deeltiidberoepsopleidmgen en onentatie-

j

* '\",f i

Elandsstraat 175, 1016 SB' Amsterdam Telefoon 020 5219329

schakelprogramma's

De handel zoekt goed
opgeleid personeel!

Sint

Leerling-verpleegkundige
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
is een groot interconfessioneel
ziekenhuis in Amsterdam, dat is
voortgekomen uit een fusie tussen
het Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis.

De afdeling handel verzorgt de volgende opleidingen:

Het is momenteel nog gehuisvest

O Aankomend Verkoopmedewerker

op 2 locaties, maar zal na de

B Verkoopmedewerker

vernieuwbouw in het jaar 2001

Q Eerste Verkoopmedewerker Midden- en Kleinbedrijf
B Verkoopspecialist Grootwinkelbedrijf
H Afdelingschef Grootwinkelbedrijf

op de locatie Sint Lucas zijn

Samen wordt nu gewerkt aan

B Afdelingschef Kassa Grootwinkelbedrijf

een nieuwe organisatie, die aan

B Magazijnmedewerker
B Algemene Ondernemersvaardigheden (AOV)
(opleiding voor zelfstandig ondernemersschap)

de patiënten topzorg moet blijven
bieden in al zijn facetten.

maandag 3 februari om 19.00 uur

belangrijke pijlers van het beleid.

of op afspraak aan de

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Wilhelmina Druckerstraat 3

beschikt over vrijwel alle medisch

1066 AA Amsterdam

specialismen en telt ongeveer

telefoon: 020-4878686
Bereikbaar met tram 2, bus 18, 19, 23, 64 en 68

De minimale vooropleiding die je nodig hebt is een
MAVO-diploma op D-niveau, met twee exacte vakken.
Een gelijkwaardig diploma wordt ook geaccepteerd. Bij
aanvang van de opleiding moet je 17 jaar zijn.
Tijdens de beroepsvoorbereidende periode heb je een
leerovereenkomst met het ziekenhuis en ontvang je een
zakgeldvergoeding. Na een geslaagde afronding hiervan
krijg |e een leer-/arbeidsovereenkomst en leerhngensalaris.
Na de opleiding kun je in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
als gediplomeerd verpleegkundige blijven werken.

2200 medewerkenden.

Dromen zijn bedrog
zong Marco Borsato in de Manege Zandvoort
Nu voorjaar 1997 zijn wij uitgedroomd, en starten in februari met een topprogramma:

1-2: Super soul night
optreden van UUilleke d'€stelL
koud buffet

8-2: College latino
Zeer unieke 24-mans formatie
Zuid-fimerikaanse big band
uitgebreid saté buffet
DJ's Maurice en Ge

15-2 In de grote zoal
De Blues Factoru
8-mans formatie dans orkest

in de pianobar
Jeroen v/d Boom (Veronica Call T.V.)

Daarbij zijn opleidingen en
wetenschappelijk onderzoek

Voor informatie en inschrijving kun je terecht op

dan kun je nu solliciteren naar een plaats in deze opleiding.
Wij starten op 24 februari 1997 en op 28 juli 1997.
De opleiding duurt 3 jaar en 10 maanden, met inbegrip
van de beroepsvoorbereidende periode van 7 maanden.
In deze periode ligt de nadruk op leren. Daarna wisselen
praktijk en theorie elkaar af.
De opleiding wordt afgesloten met het uitreiken van het
diploma. Dit diploma geeft je de mogelijkheid om je als
verpleegkundige te laten registreren.

geïntegreerd.

K9 Filiaalbeheerder Grootwinkelbedrijf
B Ondernemer Midden- en Kleinbedrijf

-

In het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis start in 1997 nog
tweemaal de inservice opleiding tot verpleegkundige. Wil
je werken en leren als

Wil je aan de slag in de handel?

werk- of stageplek.

Larenseweg 30 Hilversum
Tel. 035-6477777

Lucas+Andreas
H Ziekenhuis

Nog in februari op cursus?

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum verzorgt opleidingen in het
leerlingwezen voor de detailhandel en de groothandel. Bij een opleiding
m het leerlingwezen combineer je leren met werken. Gedurende één dag in
de week volg je de theorielessen bij het Randstedelijk Opleidingen Centrum,
je praktijkopleiding volg je onder begeleiding van een consulent op een

t

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

Het ziekenhuis heeft een personeelsflat, waar leerlingverpleegkundigen in principe een kamer kunnen huren.

warm buffet
entree deze avonden ƒ 25,-

Voor nadere informatie over de opleiding kun je telefonisch
contact opnemen met de afdeling Opleiding, telefoon
(020) 5108 307. je schriftelijke reactie kun je sturen naar
het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, locatie Sint Lucas,
dienst Personeelszaken, t.a.v. drs. P.W.M. Schoelitsz,
postbus 9243, 1006 AE AMSTERDAM.

info of reserveringen
023-5716023
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'Het geeft een kick zo lang mogelijk gas te geven'

Lions geeft
voorsprong weg

Fluisterend vertelt Dlllon Koster zijn verhaal. Het
ongeluk dat hem is overkomen zal altijd zijn sporen
nalaten, maar de jonge Zandvoorter heeft de draad
weer opgepakt. Hij hoopt in de autosport zijn draai te
vinden en rekent erop dit jaar op de Zandvoortse piste
in actie te komen.

aterdagavond vanaf
half acht vertelt Dillon in het KRO-programma Ambulance zijn verhaal over het ernstige ongeval
dat hem is overkomen en hoe
hij nu enige jaren later zijn toekomst ziet. Op weg naar de
voetbaltraining van Zandvoort
'75 raakte de twintigjarige HTSstudent zwaar gewond. Je moet
wel enorm stom van geest zijn
om een draad over de weg te
spannen.
Nietsvermoedend
knalde Dillon tegen de draad en
werd ernstig gewond aan zijn
keel.

Tl

Door de verbrijzelde sternbanden moet hij fluisterend
verder door het leven. Toch is
hij inmiddels zo ver dat hij de
toekomst optimistisch tegemoet ziet. In het programma
Ambulance wordt alles nog
ZANDVOORT
kunstzwemsters

- Zeven
van de

Zandvoortse zwemvereniging De Zeeschuimers heb-

ben tijdens een kwalificatiewedstrijd in Zoetermeer de-

eens uitgebreid aan de orde gebracht en in scène gezet. „Ik
wilde niet bij de opnames zijn,
ik wilde niet meer naar de plek
van het ongeval. Dat kan ik
emotioneel niet aan," zegt Dillon.

op het circuit werkten. Het racen trok mij, het leek me heel
gaaf om te doen. Ik heb me opgegeven bij de Autorensportschool Zandvoort, want je hebt
een licentie nodig om op het
circuit te racen."

Het voetbal heeft Dillon laten
varen. Hij is verder gegaan met
zijn studie. Na de havo volgde
de vwo en nu studeert de jonge
Zandvoorter autotechniek aan
de hts. „Het voetballen vind ik
te gevaarlijk. Je hebt contact
met tegenstanders en als ik een
bal op mijn keel krijg, dan heeft
dat hele vervelende consequenties."
De studie autotechniek sluit
perfect aan op zijn toen tweede
maar nu voornaamste hobby:
de autosport. „Ik vond de autosport altijd wel leuk en ging
vaak mee met mijn ooms, die

Die licentie bleek geen enkel
probleem want de talentvolle
jonge coureur haalde het bewijs met speels gemak. „In
principe kan ik nu meedoen,
maar je moet wel een auto hebben, je moet sponsors hebben
en je moet iemand bij je hebben
die bekend is met de autosport.
Ik leerde Erik Weijers kennen
en die regelt een nu hoop voor
mij."
Het is vrijwel zeker dat Dillon zijn debuut maakt in de Citroën Saxo Cup, een klasse
waarin de coureurs gelijke kansen krijgen en waar het vooral

het vereiste minimum ge-

zwommen.

Ditte Valk, Saskia Wester,
Sandra Beugel, Esther Koom-.
i en, Monique van der Werff, Tamara van Rhee en Wendy van
den Broek weten nu dat zij, samen met de afwezige Anouk
Noordervliet, voor het eerst in
de geschiedenis van de kunstzwemafdeling (1978) met een
volledige en maximale ploeg
van acht dames aan de Nederlandse
kampioenschappen
voor senioren gaan meedoen.
Ditte Valk scoorde het
hoogst. Zij werd op tweetiende
' punt gevolgd door Saskia Wester. Tamara van Rhee zwom

ZANDVOORT - Testen
KTC 2 hebben de baskelballers van The Lions een onnodige 61-63 nederlaag geleden. Het team van "coach
Rocus Driehuizen leidde bij
de rust nog comfortabel met
37-28.
Het zag er zeer goed uit voor
The Lions in de beginfase van
de strijd. Met sterk spel werd
KTC vastgezet, wat de Zandvoorters veel in balbezit bracht
Het vele baltaezit werd door
Lions benut met goede en tret
zekere doelpogingen. Vooral
Peter Noortman was op dreef
De voorsprong liep daardoor
op richting twintig punten, reden waarom de strijd vroegtijdig beslist leek. In de slotfase
van de eerste helft liet Lions de
teugels echter wat vieren, waardoor KTC terug kon komen tot
37-28.

Dillon Koster op zijn favoriete Zandvoortse circuit
moet mogelijk zijn."
„Het enige waar het aan ontbreekt zijn enkele goede sponsors. We zijn momenteel in onderhandelingen met een paar
sponsors en als het budget rond
is kan ik meedoen." De Zandvoortse coureur wordt opgenomen in het team van Linea Directa, een raceteam dat over

alle faciliteiten beschikt die nodig zijn in de autosport. In die
sport zou Dillon graag als prof essioneel coureur willen uitkomen.

Zeeschuimers gekwalificeerd
voor Nederlandse titels trij d

staat echter voorop. De lessen
worden gegeven door de dames
Phaff, Noordervliet en Schrijers, die elke woensdagavond
vanaf kwart voor zeven drie
kwartier de fijne kneepjes aanleren.
Er is nog plaats voor jongens
en meisjes met een B-zwemdiploma. Aanmelden in het
zwembad of bij mevrouw Phaff,
telefoon 5274288. De veranderde leszwemtijden en de drastische uitbreiding van leszwemdocenten voor deze afdeling stimuleert duidelijk de ledenaanwas. Voorzitter Anouk Noordervliet ziet het allemaal met
plezier gebeuren. Praktisch elk
kind heeft nu een vaste juf gekregen en daarbij assisteren
vier kandidaten in opleiding
met veel enthousiasme.
In zo'n belangrijke afdeling,
waar jonge kinderen voor het
eerst kennismaken met de
zwemsport, moet er vooral goede en deskundige leiding en
aandacht zijn. De lessen worden dan ook met gekwalificeerde mensen afgewerkt. De
wachtlijst van De Zeeschuimers slinkt snel door al die extra inspanningen van het actieve Zeeschuimers-bestuur, zodat nieuwe belangstellenden
zich nu alweer kunnen aanmelden bij mevrouw Vermond, telef oon 5717735.

Sterk debuut nieuwe
tafeltennisvereniging

scoorden een persoonlijk record. Van het geboortejaar 1982
plaatsten zij zich respectievelijk als vierde, zevende, negende en tiende. Dat betekent dat
de dames, nu meezwemmend
bij de senioren, straks bij de
Nederlandse jeugdkampioenschappen in februari in Rotterdam zeer hoog kunnen eindigen.

Ook trainster mevrouw Ter
Heijden was in de wolken met
het behaalde resultaat. „We
doen al sinds 1983 mee aan de
nationale kampioenschappen
voor senioren en junioren,
eerst met een solo-optreden,
daarna met solo en duet en nog

later met een kleine ploeg van
vier kunstzwemsters," aldus de
trainster. „Dat is in de loop van
de jaren nog wel eens uitgegroeid tot een ploeg van zes
meisjes, maar een maximale inzet met acht hebben we nog
niet eerder kunnen bereiken."
„Daarom ben ik ook erg trots
op het behaalde resultaat. Overigens zwemmen we op de seniorenkampioenschappen alleen met de ploeg, want we hebben onze energie en inzet daarop gericht en hebben ook zeker
een kans een plaats in de finale
te bereiken. Met verdubbeld enthousiasme zal er daarom de
komende maanden getraind
worden om de vrije muziekuitvoering nog meer te perfectioneren."
Dat ook de deelname aan de
jeugdkampioenschappen in februari voor De Zeeschuimers'

belangrijk zal worden staat wel
vast. Uitslag kwalificatiewedstrijd waaraan 150 zwemsters
deelnamen: 58. Ditte Valk, 61.
Saskia Wester, 72. Sandra Beugel, 79. Esther Koomen, 115.
Monique van der Werff, 129. Tamara van Rhee, 135. Wendy van
den Broek. Aanmelden of inlichtingen over het kunstzwemmen kan geschieden bij mevrouw Ter Heijden, telefoon
5716511.
De Zeeschuimers heeft met
de de cursus voor het basiszwemdiploma in de roos geschoten. Veel nieuwe aanmeldingen komen binnen. De nieuwe leden willen eigenlijk nog
beter leren zwemmen en vooral
nieuwe zwemslagen aanleren.
Daarom wordt er geoefend om
de borstcrawl (vrije slag) en de
rugslag onder de knie te krijgen. Het zwemdiploma halen

Duo Polak/Vergeest winnaar in A-lijn
ZANDVOORT - De onder-

linge verschillen in de A-lijn
bij de Zandvoortse Bridgeclub waren uiterst klein. Na
een bijzonder spannende
avond ging de winst naar de

heren Polak en Vergeest.
Met 55 procent bleven de heren Polak en Vergeest de concurrenten, de heren Van der
Meulen en Emmen, een klein
procentje voor. De derde en
vierde plaats werden gedeeld
door de heren Kleijn en Overzier en de dames Van den Nulft
en Scipio met 52 procent. De
ranglijst wordt na twee wedstrijden in de derde cyclus aangevoerd door mevrouw Molenaar en de heer Koning. Zij
worden op de voet gevolgd door
de dames Gotte en Koning en
öe heren Overzier en Van der
Staak.
In de B-lijn waren de dames
»Paap en Verburg met 61 pro' cent te sterk voor de rest van
het veld. De dames Molenaar
en Spits deden het ook niet onverdienstelijk met een score
van 57 procent, waarmee zij als
tweede eindigden. Mevrouw De
Dood en de heer Holtrop pakten de derde plaats. Na twee
wedstrijden gaan de dames
Paap en Verburg aan de leiding,
öe dames Van Ackooij en

Energiebedrijf
verlaagt subsidies
ZANDVOORT

-

Doordat

energiebesparende producten
steeds goedkoper worden heeft
net energiebedrijf pok de subsidie voor energiebesparende
ttiaatregelen verlaagd. Het gaat
or
n aanpassingen die de huishoudelijke klant aanbrengt.
Het Energiebedrijf Zuid-Kennenaerland heeft de subsidiebedragen sinds l januari met 10
procent verlaagd. Tevens zijn
de maximale xütkeringspercentages naar beneden gegaan. De
subsidie bedraagt nog maxi"naal 20 procent van de gemeente
kosten, tot een maximum
yan 750 gulden per project per
Jaar.

Foto Chris Schotanus

op sturen aankomt. Volgens
Erik Weijers heeft Dillon talent
genoeg om in de racerij te slagen. Dillon Koster denkt ook
wel dat hij mee kan rijden in de
top van deze klasse als hij een
kans krijgt. „Kampioen worden
is een utopie, maar me plaatsen
bij de eerste vijf en regelmatig
een plaats op het podium halen

finitieve plaatsing en deelname aan het Nederlands
kampioenschap voor senio- eveneens zeer verdienstelijk.
ren in Emmen afgedwonaanstormende jeugdtalengen. Met een gemiddelde De
ten Sandra Beugel, Esther
puntenscore van 61.608 Koomen, Monique van der
werd ruimschoots boven Werff en Wendy van den Broek

Drenth en de dames Van Leeuwen en Slegers staan respectievelijk tweede en derde.
Het nieuw gevormde paar,
bestaande uit de dames Van der
Meer en Sikkens, doet het uitstekend in de C-lijn. De score
van 67 procent was voldoende
voor de eerste plaats. Mevrouw
Dekker en de heer Santoro en
mevrouw Veldhuizen en de
heer Van der Pas deden het
eveneens prima met een tweede
en derde plek. De eerste positie
wordt thans ingenomen door
de dames Van der Meer en Sikkens, met op de tweede plaats
de dames Dekker en Rooijmans. De derde plaats is voor
mevrouw Vrolijk en de heer De
Vries.
De tweede wedstrijd van de
donderdagmiddagcompetitie

werd in de A-lijn gewonnen
door het echtpaar Kleijn met 68
procent. De dames Eijkelboom
en De Post gaan hier aan de
leiding. De dames Lust en Sin^
gerling tekenden in de B-lijn
voor de eerste plaats met 63
procent. Na twee wedstrijden
hebben de dames Lust en Singerling een riante voorsprong
op de rest van het veld.
Naast deelname aan de interne competitie wordt er door
een aantal ZBC-paren ook gespeeld in het district Kennemerland, bijvoorbeeld in de gemengde parencompetitie. Hieraan werd deelgenomen door
mevrouw Spiers en de heer
Emmen en het echtpaar Van
der Meulen. Het totale aantal
deelnemende paren bedroeg
dertig, waarvan zich na twee

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop scn'icc
18.00 t/m 20.00
Muzickboulcvard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZIr;M Nonslop service
11.00 t/m 12.00
Zl M Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gcmecnlevoorlichtcr)
14.00 t/m 18.00
ZlrM Nonslop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboiilevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
Bl'M
22.00 t/m 24.00
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NiKhtfliglil. Een programma voor de Rock-liefhebbcr
2.00 l/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 l/m 10.00
Broek ophalen
10.00 l/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Uvc vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in Hand
14.00 l/m 16.00
liadmuls
16.00 l/m 18.00
Eurobrcakdown
18.00 t/m 19.00
21'M Sport
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 l/m 24.00
ZI'M Nonstop serviceZondag
0.00 t/m 9.30
ZlrM Nonstop service
9.30 l/m 10.00
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 l/m 12.00
ZFM \yu.
12.00 l/m 14.00
Effe Hnmchen m e t . . .
14.00 l/m 16.00
Badmuls
16.00 l/m 18.00
Zandbak
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevarcl
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

Zandvoorfcs
Nieuwsblad

voorronden de beste twaalf
voor de finale plaatsten. Mevrouw Spiers en de heer Emmen kwamen net iets te kort
om de finale te bereiken.
Het echtpaar Van der Meulen
had het tij mee en ging als negende naar de finale. Hierin
werd uiteindelijk een verdienstelijke achtste plaats ingenomen, twee plaatsen verwijderd
van promotie naar de hoofdklasse. Informatie over de bridgeclub kan verkregen worden
bij de heer H. Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds.

„Het racen is echt geweldig.
Het geeft je een kick om zo lang
mogelijk gas te geven. Je probeert de grenzen telkens te ver-

ZANDVOORT - De gloednieuwe tafeltennisclub TC
Zandvoort heeft vrijdag-

avond in de Pageesporthal
in

Zandvoort-Noord

een

succesvolle start gemaakt.
Een groot aantal nieuwe leden kwam een kijkje nemen
en een balletje meeslaan.
Het eerste team speelde een
prima competitieduel gezien de 7-3 overwinning.
Voorzitter Bert de Ruig was
uitermate te spreken over de
eerste speelavond. „Het is de
bedoeling om in ZandvoortNoord een bloeiende tafeltennisvereniging op te zetten,
waarin recreanten en competitiespelers zich op een sportieve
wijze kunnen uitleven en ontspannen. Niets meer en niets
minder," zo vertelde De Ruig.
„Alle competitiespelers zullen zich inzetten om beginnelingen, jong of oud, zo snel mogelijk de basiselementen van
het tafeltennis eigen te maken."

(ADVERTENTIE)

CHINESE MEDICAL CENTER BV
Behandelingen voon acupunctuur, kruidengeneeskunde en Tuma-massage door
artsen-acupunctunsten en uil China afkomstige professoren
Chinese dermatoloog/kruidenarts gespecialiseerd in huidaandoeningen,
zoals eczeem, psoriasis en acné
Opleidingen in de Traditionele Chinese Geneeskunde
Groothandel m Chinese kruiden en acupunctuurbenodigdheden
Voor verdere informatie kunt u ons belten:

Chinese Medical Center BV
Geldersekade 67-73
1011 EK Amsterdam
020-6235060
Geop ma. lAn zat.
9 30-17.30

Ramstraat 27a
3581 HD Utrecht
030-2518951
Geop. ma t/m vrij
930-1730

leggen, waardoor het adrenalinegehalte in het bloed stijgt. Ja,
het is echt een prachtige sport.
Ik hoop er heel ver in te komen.
Het zou geweldig zijn als ik ooit
professioneel zou kunnen rijden. Je moet echter een kans
krijgen en de goede contacten
hebben."
Aaldert Stobbelaar

„TC Zandvoort beschikt over
een zeer geduldige tafeltennisrobot, die de beginnelingen
daarbij helpt, maar kan, als dat
moet, ook de meest ervaren tafeltennisser nog wat leren. Elke
vrijdagavond van af zeven uur
kan iedereen binnenlopen en
met ons kennismaken." Tijdens de speelavonden worden
gelijktijdig competitieduels gehouden. Zoals vrijdag bijvoorbeeld.
Het eerste team, met H. de
Ruig, W. Hoppe en D. ter Heijden, speelde de eerste wedstrijd
van de voorjaarscompetitie tegen het tweede team van Haarlem. Na een 2-0 voorsprong
voor Zandvoort kwam Haarlem sterk terug door overwinningen van Slaper en het dubbel. Daarna echter wist alleen
Van der Knaap nog een partij
van de Zandvoortse Tafeltennisclub te winnen, zodat de
eindstand 7-3 werd.
Met drie overwinningen bleef
de TCZ-speler Ter Heijden ongeslagen.
In de eerder gespeelde wedstrijd van het tweede team tegen Prowano 3 bleef TCZ-speler
A. Endema met drie overwinningen ongeslagen, A. de Goede
kon tweemaal de felicitaties in
ontvangst nemen, M. Duyvesteyn daarentegen ging driemaal
onderuit. Toch werd de wedstrijd met een 6-4 winst afgesloten. De Tafeltennisclub Zandvoort heeft plaats voor een
flink aantal nieuwe leden die
deze sport als recreant of gevorderde willen beoefenen. Aanmelden aan de zaal of bij mevrouw A. de Goede telefoon
5718461.

Blamage voor Chess-reserves in
duel met hekkensluiter Hoofddorp
ZANDVOORT - De reser-

Hans Drost verloor een pion, de voordeel door de stelling van

dame te promoveren. Hij had

het tij leek te keren, investeerde Eijsvogel enorm veel tijd en
liet tot overmaat van ramp ook
nog eens zijn klok vijf minuten
lopen in de bedenktijd van zijn
tegenstander. Ook het voordeel
van Jaap Bouma verdween als
sneeuw voor de zon.
Bouma die inmiddels van
teamleider Cliteur gehoord had
dat hij voor de winst moest
gaan, forceerde en verspeelde
daarmee niet alleen een pion,
maar hief bovendien een van
beide dubbelpionnen op. Met
nog twee minuten op de klok
penetreerde Bouma met zijn toren de vijandelijke stelling,
waarmee hij alsnog zetherhaling af wist te dwingen en de
partij op remise hield. De wedstrijd ging weliswaar verloren,
doch Bouma zorgde toch nog
voor een half bordpuntje, waar
eigenlijk al niet meer op gerekend was.
Bij de 2'/:••!'/: achterstand
bleef Boudewijn Eijsvogel als
laatste over. Op slag van het
verstrijken van de bedenktijd
wist Eijsvogel een pion tot

paald. Voor de ranglijst had
deze teleurstellende nederlaag
nog geen directe gevolgen, daar
de Hoofddorpers weliswaar in
matchpttnten
gelijk kwamen,
doch nog l 1 : bordpunt minder
hebben. VHS 5 neemt met nul
punten de laatste plaats in de
groep in. De volgende tegenstander is VHS, waarvan gewonnen dient te worden om
niet in degradatiegevaar te geraken.
In de interne competitie werden slechts twee partijen gespeeld. Florian van der Moolen
ontwikkelde met wit een enorm
initiatief tegen Henk Willemse.
Willemse wist de aanval te pareren, waarna de vrienden het
punt broederlijk deelden. De
andere partij ging tussen koploper Olaf Cliteur en Rebecca
Willemse. De laatste hield lang
stand, maar ontdekte dat het in
partijen tegen sterke spelers
vaak om een klein detail draait.
Een zwakke pion werd haar uiteindelijk fataal. Door deze overwmnmg vergrootte Cliteur zijn
voorsprong op de concurrentie.

ves van Chess Society Zand- stelling van Boudewijn Eijsvo- zijn tegenstander ernstig te ver- daarbij het geluk dat hij meteen
voort verloren geheel onno- gel werd opengereten en Peter zwakken door deze twee dub- mat kon geven, waarmee de
dig van de troosteloos on- Kuhn verspeelde een loper. Si- belpionnen te bezorgen. Toen eindstand op 3''>-4': werd bederaan staande reserves
van
Hoofddorp met 3'/2-4!/j. De

leden van Chess Society
kunnen een best potje
schaak afleveren, maar tegen hekkensluiters gaat het
vaak mis.
Vorig jaar verloor het tweede
team van Chess van een degradatiekandidaat en ook de
hoofdmacht van de Zandvoorters leed toen een nederlaag tegen het onderaanstaande derde
team van Bloemendaal. Vorige
week was het wederom raak.
Het op de zesde plaats staande
Chess Society 2 trad aan tegen
het tweede van Hoofddorp, dat
in de eerste drie wedstrijden
nog geen enkel punt had gescoord en gemiddeld met 6-2
verloren had.
Teamleider Olaf Cliteur kon
over een voltallige selectie beschikken en dus leek er geen
vuiltje aan de lucht. Reeds na
een uur spelen werden de blikken van de teamleider v/at zorgelijker. Jean Paul Westerveld
kwam vreselijk in het nauw,

mon Bosma deelde niet in de
malaise. De al weken goed spelende Zandvoorter tekende gedecideerd voor een 1-0 voorsprong.
De stukken waren bij Bosma
nog nauwelijks in het doosje
toen Jean Paul Westerveld taezweek onder de druk van zijn
opponent. Bij de 1-1 stand vielen de spelers van Chess Society 2 als kegeltjes om. Achtereenvolgens verloren Peter
Kuhn, Hans Drost en Caroline
Stamdejonge. De 1-4 achterstand leek hopeloos, doch
teamleider Cliteur zag toch nog
mogelijkheden voor een gelijkspel. Op bord 6 trok Peter van
der Beek zich niets aan van het
zwakke spel van zijn collega's
en maakte op fraaie wijze een
paard buit. De Amsterdammer
gaf vervolgens zijn tegenstander geen kans, 2-4,
Boudewijn Eijsvogel leek
met zijn kapotte stelling stand
te houden. Hij won niet alleen
een kwaliteit, maar nam ook
een flinke voorsprong m bedeiiktijd. Jaap Bouma had

In de tweede helft waren de
rollen omgedraaid. Lions verloor de greep op de wedstrijd en
KTC kroop naderbij. Tot hal
verwege de tweede helft bleef
Lions aan de goede kant van de
score, maar het werd zwaarder
en zwaarder.
Toen KTC langszij kwam,
viel er even een herstel bil
Lions te bespeuren. Met een
voorsprong van acht punten
zag het er toch nog goed uit
voor de Zandvoorters.
In laatste minuten werd het
spel van Lions evenwel te nerveus. De ploeg leed veelvuldig
balverlies, waarvan KTC dankbaar profiteerde: 61-63.
„Ondanks de ruime voorsprong speelden we veel te ze
nuwachtig," oordeelde coach
Rocus Driehuizen. „De strijd
verliep voor ons steeds stroever, waardoor we in grote problemen kwamen. Het was jam- 1
mer want deze wedstrijd hadden we niet mogen verliezen.
We hebben de punten uit handen gegeven."

Profs komen
naar Zandvoort
ZANDVOORT - Indien de
velden het toelaten zal

Zandvoortmeeuwen het komend weekeinde een drietal

profclubs ontvangen. Dan

moet wel het gehele amateurvoettaal zijn afgelast. Zoals het er nu naar uitziet zullen RKC, Volendam en Telstar op de velden van Zandvoortmeeuwen te bewonde-

ren zijn.

Vrijdagavond komt de Waalwijkse eredivisiecluta RKC een
oefenwedstrijd spelen tegen
Zandvoortmeeuwen. De Zandvoortse trainer van RKC, Bert
Jacobs, komt met zijn sterkste
opstelling naar de badplaats.
Om half acht gaat de bal rollen.
Zondagmiddag wordt een vervolg gegeven aan dit treffen met
twee wedstrijden van tweemaal
een half uur.
Om één uur begint de weclstrijd tussen Volendam en Tel
star en om drie uur speeel„
RKC tegen Volendam en treecU
Telstar aan tegen het door Pieter Keur getrainde Zandvoortmeeuwen. In het elftal van Telstar spelen de Zandvoorters Arnold Nijkamp (doelman) en
Arend Regeer (middenvelder).

Het zit ZVM
eindelijk mee
ZANDVOORT - Eindelijk
zat het de handballers van
ZVM/Rabobank een keer
mee. Van JCV wonnen 7,0
met 18-17.
JCV dacht er waart,chi]nh]k
te gemakkelijk over Do Znnclvoorters, die de/e competitie
met veel pech te kampen hebben waren echter niet van plan
de punten zo maar cadcati te
doen. Met een voorbeeldige
wedstrijdmentaliteit bestreed
het team van coach Joost Berkhout de gastheren In de eerste
helft deden de teams nauwelijks voor elkaar onder, met
dien verstande dat JCV constant een voorsprong bezat van
een doelpunt. Ruststund 10 9
voor JCV.
In het tweede gedeelte van de
wedstrijd kreeg ZVM'Rabo
bank steeds meer vat op de
strijdwijze van JCV. De achterstand werd zelfs omgezet in een
kleine voorsprong. De span
ning bleef, met het minieme
verschil op het scorebord, iii
gantisch groot. De Zandvoor
ters hielden echter het hooid
koel en besloten de wedstrijd
met een raak schot: 18-17. De
ZVM-doelpunten kwamen van
Guido Weidema (5). Patiick
Terpstra ( 4 ) , Nik Gnjekovic
(3), Peter Penmngs (3), Goran
Bogojevic (2) en Jan van Diujii

woensdag 22 januari 1997.
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Lamelparket

Intra kurktegel

(19x219 cm, dikte 14 mm)
Hevea natuur.
Gelakt en gehard.

(30 x 60 cm)
Massieve kurktegel.
Naturel.

,..,,
l.:rd

79."

p.m.'

p.m.!

U 1

Eiken stroken parket

Pedro kurkplavuis
(30 x 60 cm)

(9 x 42 cm, dikte 8,5 mm)
Te leggen in stroken en visgraat motief.
Gelakt en gehard.

90

Gekleurde massieve kurktegel.
In 20 kleuren.

74.

p.m.

54.

!

Beuken stroken parket

Midas kurklamel

(9 x 42 cm, dikte 14 mm)
Kleur "Miei".
Gelakt en gehard,
p.m.'

Gekleurde massieve kurktegel.
In 10 kleuren.
p.m.'

(15x60 cm)

109.-

79,

50

49.

Beuken lamelparket
(12,5 x 264 cm, dikte 14 mm)
2-strooks rustiek.
Gelakt en gehard.

Easy Floor (10 jaar garantie)

59,

Junckers massief
(13x90 cm, dikte 22 mm)
Beuken rustiek. Gelakt en gehard.
Verhuisbaar met uniek dipsysteem
(gratis clips)
A*\A
p.m.'
1-3H.

(19x120 cm, dikte 7,5 mm)
Kunstof laminaat met H.D.F. g
kern. In diverse dessins.
p.m.2

99,

"Zeer bekend merk"
(19,3x120,5 cm, dikte 7,2 mm)
Hoge druk laminaat. 10 jaar garantie.
Eiken, Eiken wit, Beuken.
p.m.!

Massieve delen

Original Pergo

(14 x 60-200 cm, dikte 22 mm)
Grenen budget. Lange delen t^,t
met schuine kanten.
'" '\]
p.m. van

49.

(20 x 120 cm, dikte 7 mm)
10 jaar garantie. Classic, Country,
Esprit breedstrook. Vele dessins.

59.- *

69.

p.m.2

voor ^

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu ook de grootste opruiming. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf

.89r-

p.m.'.

leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!

69.-

Massieve delen

Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

Chrysler

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUÏO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5/20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn'- Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: '297-561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Daihatsu

Renault

Uniek voor de liefhebber
Mercedes 280 CE coupé aut.,
b.j. 1981, auto is in nw.staat
ƒ8500. NIEROP A'dam-West,
tel. 020 - 6183951.

Audi
T.k. Audi 80, bj. '85, nieuwe
APK, vr.pr. / 2000. Tel.: 0297 263528 of 265650 na 18 uur.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam • Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Charade TX sport/ rood, km Renault 11 TL, bouwjaar '83,
6000, b.j. '95; Charade 1.3 TX geen roest, motorisch i.p.st.
sport, km 80.000, b.j. '90; div. ƒ600. Tel. 020-6131464.
^uore's 91 t/m 94. NIEROPRenault 19 1.7 RN, 5 deurs, Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
DAIHATSU (off. dealer) VanOphelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
LPG, trekhaak, b.j. '93, groencouverstr. 2-12 A'dam-West
metallic ƒ 13.500. 0314-333711
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
020 - 6183951.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Renault 5 GT Turbo, bj. '87,145
Daihatsu
Motorrijlessen ƒ 42,50
pk, el. zon.dak, verlaagd, Devil
- 't AMSTERDAMMERTJE
20 autorijlessen + examen ƒ 950
uitl., ƒ 6.900. Tel. 020-6841681.
Amstel 340-342
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
tegenover Carré
RENAULT AMSTERDAM
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
Je bent 18-25 jaar en je wilt je rijbewijs halen.
020- 561 96 11
Kies dan voor de beste rij-opleiding.
CHYPARSE, Soesterberg vult. T.k.a. Renault 25 TX, b.j. '90,
Kies voor een Heavy Traffic Verkeersschool.
uw Citroën-veerbollen voor APK eind '97, schadevrij, prijs
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. ƒ6250. 020-6991687, na 18 u.
Tel.: 03463-51150.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.

Gegarandeerd je rijbewijs

Citroen

Bel nu: 06-9575 (50 et p.m.)

Peugeot

EENDEN
diverse bouwjaren o.a. Eend 90
Ad van der Horst 0492-464914. 205 GE mei '90 APK sept. '97 5
drs 54.000 km. i.z.g.s. ƒ 10.250,
Ruime keuze in 2 CV occasions Tel/fax 0346-281567.
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
Z U lDWl JK
peugeot-dealer
XM 25 TD Break airco
106 XSi 1.6 rood
'94
'94
ƒ 39.500
205 Ace. 1.1 wit
'86
XM TD VSX airco '94 ƒ32.500
205 Acc.1.1i d.grijs
'92
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
205 XR 1.11 bruin
'91
XM 20i Break aut. '92 21.000
205 XLD 1.8 blauw
'88
XM 20i Turbo CT '93 ƒ 17.000
306 XN 1.4i rood
'93
Xantia Turbo D SX ^ 22.500
306 XN 1.4i rood
'94
Xantia Diesel SX '94 ƒ 22.500
Xantia 20i SX LPG ^ 22.500'z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.1 i blauw
'96
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
306 XR 1.6i rood
'96
ZX 14 Avantage 5d '92/ 10.750
BX
TGD
Br.
stuurbekr. *Vreemde merken:
Fiat Uno 60 S
'86
'93
ƒ 15.900
Ford Fiësta 1.1i
'91
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
Nissan Sunny 1.3SLX '89
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
Suzuki Alto GL
'93
BX TZD '90
ƒ 8.500
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
BX T Diesel '93
ƒ 12.500
VW Polo 1.3 Pointer '87
BX TRD '87
ƒ 2.500
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 Minervalaan 86, A'dam - Zuid
BX 19 TZI '90
ƒ 8.950
Tel. 6629517/6791864
BX 16 TZI '90 LPG ƒ 5.950
BX 16 TRI '89 LPG ƒ 3.950
BX 14 TE '88 LPG
ƒ 2.950
C 15 E '92
ƒ 8.950 Te koop Suzuki Swift GLX, b.j.
CX 22TRS Fam. Br. ^ 5.950 '86, km. 245.000. Rijd: als een
CX 22 TRS Break '89 ƒ 5.950 trein. Vr.pr. ƒ1600,-. el. 020'
CX 25 Turbo II Diesel '875.950 6624308 's avonds/weskend.

Suzuki

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Klassiekers
en Oldtimers

Rijscholen

Chrysler - Amstelveen

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij pp
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Algemeen

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST
VW Polo 1.3 l
'95
VW Golf Cabrio 1.8
'92
Ford Escort 1.6 CLX
'94
Ford Fiësta 1.4 CLX
'91
Nissan 100 NX + 1.6SLX '94
Fiat Panda Cabrio
'90
Daihatsu Cuore
'93
Citroen AX 1.1
'95
Voor gratis advies over de bes- Fiat Tipo 1.4 SX
'94
te rij- en theorieopleiding in Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93
A'dam e.o belt u: 020-6633773. Daihatsu Valena 1.5 SG . ..'95
Mitsubishi Colt 1.3 GLI . . . '94
Nissan Micra 1.3 super S ..'95
Skoda Favorit 1.3S
'93
Mazda 323 F 1.6
'92

PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974.

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

QUKEBAAS

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
HEINING HOBBYHAL

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Auto's te koop
gevraagd

Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt t.k. alle merken en typen
auto's. Ook vracht en,bestel,
alle bouwj. Ook sloop, schade
Verkoop & verhuur van
en defect. Vrijbl. prijsopg.
Skiboxen met dragers en
sneeuwkett. voor elk type auto Vrijw. RDW verz., eigen ophaaldienst, dag & nacht bereikbaar
020 - 6719108
Tel. 0294-417813/06-53381029
Zie ATS telet pag. 888
DE LUGT luxe en bestel vanaf Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terƒ50,- per dag excl. BTW.
reinw., aanhangw. en carav.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Peugeot 106/306,'Renault La- Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
guna, Vracht + bestelwagens.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs..

niet duur!!!

Campers

A-POINT voor VW-campers
van Westfalia, Karmann en Calypso. Nieuw, gebruikt en verhuur. Kollenbergweg 11, Am-.
sterdam-ZO. 020-4301600

Wintershow
bij CAMPERLAND. vrij 24/1 za
25/1 en ma 27/1. 120 campers
nieuw en gebruikt in showroom. Hymer, Dethleffs, Hobby
en Arca:dealer. Camperren!
verhuur. Inbreng bemiddeling
mog. Inruilers v.a. ƒ5000.
Warmoeziersweg Bergschenhoek, 010 • 5221515.

Gevraagd jonge auto's v.a.'
1990, a contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
• Bewijsnummers'van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

iJWUVD
m 9 Ittliu
MIMPQa
is de

Van der Madeweg 21
(Bij de Macro)
Daewoo / Occasioncentrum
Tel.; 020 - 665 01 31
Tel.: 020 - 681 34 10
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SHOW!CK)WAtiTOl-IN$MINretede$i>e^
,
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15 VOLVO STATIONS '85-'94,
' nieuwsbladen van Weekmedia; En dat-alles voor één voordelige prijs!
Sedans 740, 940 en 360.
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ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Opel

Rover

Autoverhuur

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-4470470

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

020-4976999

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK

Autosloperijen

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
APK KEURINGEN ƒ 70,
van sloop- en schade-auto's.
klaar terwijl u wacht.
Tev. verkoop van onderdelen,
Garage West-Center:
ook NIEUWE onderdelen.
020-6122476 (zonder afspraak) Gratis 'gehaald. Meteorenweg
2e Helmersstraat 15, A'dam. 381, A'dam, 020-6319802.

\ Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

'Prachtige en goede VOLVO
STATION zilver 740DL, okt. '88,
(020) 6129804
APK t/m juli. Pr. ƒ9.750.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Tel. 020 - 6428298.
VISA Garage B.V.
Klaar terwijl u wacht.
Houtmankade 37 A'dam
Saab
Volvo 440DL, 1.S., b.j. 9'91,
Ruilstarters en dynamo's.
Tel. 020-6278410.
model'92, gas, trekh. getint
Valkenburgerstraat 152.
Voor een perfecte SAAB 99
glas, spoiler, beslist goede
Tel.: 020-6240748.
90, 900, 9000 ook Royal Class
auto, 165.000 km, vr.pr. ƒ 9150:
Grote sortering ONDERDELEN tel. 0297-593521 of -566344.
SAAB SERVICE
PEUGEOT 205 GTI, grijsmetalvan schade-auto's, alle
VOLVO's 240 2.3 Polar Estate,
MOLENAAR
lic, schuifdak, autom. deur
merken, alle bouwjaren.
km 100.000, nw.st 11-92; 240
HOOFDDORP
vergr. + ramen enz., zeer spor
GEBR. OPDAM B.V.
GL diesel Estate '89; 440 GL
tief, prijs n.o.t.k. 020 - 6409554,
Tel.: 023-5845435.
rood '93; 440 DL 2.0 inj. '93; 460
Onderhoud, reparatie, APK.
205 GTi m. '93, 130 pk, leren
Turbo zwart '91; 340 aut. v.a. 86
Eigen revisiewerkplaats
bekleding, schuifdak, ABS,
t/m 91. NIEROP, de vrienden
voor Saab motoren
ƒ 16.500. Tel. 020 - 6278410.
van uw Volvo! Vancouverstr. 2en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe 70 BESTELAUTO'S en pers. 12, A'dam-West. 020-6183951.
MINOR MOTORCARS
busjes v.a. ƒ3500. Garage
en gebruikte onderdelen
Sloterkade 43/44
BMW
023-5614097
Rijsenhout, lid Bovag.
Amsterdam
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel.
020
•
6177975/6158022
BMW 735i baujahr 8/87
• Auto te koop? Plaats in deze Bennebroekerweg 17, Rijsen- Kever cabrio '71, rood, org,
l
135.000 km, VB 13.500 DM.
rubriek. U zult verbaasd staan hout bij Aalsmeer, 0297- apk tot' sept. 097, erg mooi
Rover-dealer voor
Tel. 00.492161898655.
Amsterdam, Amsteveen e.o. over het resultaat.
324229. Ook t.k. gevraagd.
Prijs ƒ8500 Tel. 020-6732219.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

69.-

Tel. 020-6980639

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK

(9,11,13x60-200 cm, dikte 14 mm)
Kastanje. Lange delen' met
schuine kanten.
p.m.2

Bedrijfsauto's

Volkswagen

Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklctlcrs
uw (eksl. l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
rrgels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:.

52,88
70.74

.H2.LIL
Kiü.U'l
Pl7",iK)

Telefoonnummer:.

Adres:.

Postcde + Plaats: -

Handtekening:

i/eekmedia 17

woensdag 22 januari 1997
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

uimte en rust in Ford's
corpio 2.3 Ghia Automaat
ust voor de linkervoet. Dat is de eerste gedachte die
zich opdringt wanneer wij plaatsnemen achter het
stuur van de luxe Ford Scorpio 2.3 Ghia Automaat.
het comfort staat bij deze riante sedan op een zeer hoog
niveau. Bovendien is de beenruimte voor de achterpassagiers riant bemeten. Je kunt hier gerust je benen over elkaar slaan. Geen wonder dat veel van onze ministers zich
met een Scorpio laten vervoeren. Voor deze auto geldt dat
de achterpassagiers de beste plek hebben.

Jeeps Grand Cherokee
moeten files bestrijden
Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) in Driebergen gaat files als gevolg van versperringen door
ongevallen te lijf Het team heeft zes Jeeps Grand Cherokee ingezet die voertuigen van de rijbaan
moeten slepen Voorheen gebeurde dat door bergers, maar die kunnen doorgaans niet snel genoeg
ter plaatse zijn De bergers blijven wel m beeld, maar die voeren hun werkzaamheden pas uit als de
Jeeps de stremmende voertuigen naar de vluchtstrook hebben gesleept

R

De reden dat we Ford's vlaggenschip weer eens aan een uitgeöreide rijtest onderwerpen zit
onder de motorkap Hier treffen
e een volledig nieuw ontwikkele 2 3 liter viercilmder mjectiemotor aan met vier kleppen per
cilinder Deze moderne krachtèron is m de plaats gekomen van
de 2 O liter zestienkleppen motor
De testauto beschikt bovendien over een
automatische
viertraps versnellingsbak
Deze bezorgt
de linkervoet een ontspannen
weekje
De nieuwe krachtbron levert zijn
topvermogen van 108 kW/147 pk
ÉIJ 5 600 toeren per minuut Dat
is een fraaie waarde die zorgt
voor vlotte prestaties De topsnelheid bijvoorbeeld ligt op dik
200 kilometer per uur Qua koppel of trekkracht, scoort de 2 3
rotor ook heel behoorlijk Maximaal bedraagt dit 202 Nm bij
500 toeren per minuut In de
"raktijk vertaalt deze waarde zich
iaar een nul-tot-honderd sprint in
rap elf seconden En voor een
:Uto van 1 450 kilogram is dat
«n knappe prestatie De versie
iet handgeschakelde versnelngsbak doet het volgens de fa-

bnek zelfs binnen de tien seconden De automatische transmissie is een waar genoegen De
bak schakelt zijdezacht en de
computer kiest zijn schakelmoment steeds precies goed Het
heeft geen enkele zin om met de
hand bij te schakelen De bak
doet het gewoon beter Ook bij
het wegrijden is de Scorpio goed
te controleren Auto's
met een automaat hebben
nog weieens
de neiging
om bij het
wegrijden een soort sprongetje te
maken Dat gedrag vertoont de
Scorpio niet Ook in de stad is de
grote Ford een gewillige reisgenoot Uiteraard vragen zijn riante
afmetingen - hij is bijna vijf meter
lang en 1,90 meter breed - wel
om enige voorzichtigheid
Op de snelweg is de Scorpio
echt in z'n element Hier laat je
de auto de vrije teugel en galoppeert hij er lustig op los De auto
is mooi stil ook bij hogere snelheden Het verbruik wordt onder
deze omstandigheden ook een
stuk aangenamer Dankzij de
riant bemeten brandstoftank zeventig liter hoef je niet vaak naar
de pomp In de stad verbruikt de

De KPLD heeft de Jeeps ingezet omdat uit onderzoek is gebleken dat twintig tot vijfentwintig procent
van de files op autosnelwegen ontstaat na ongevallen waardoor de rijbaan is versperd De zes Jeeps
zijn uitgerust met permanente vierwielaandnjvmg zodat te allen tijde hulp kan worden verleend Ze
hebben een speciaal Quadra Trac-systeem dat hoge snelheden toelaat maar ook geen moeite heeft
met een drassige ondergrond

*

De keus is gevallen op een 4 O liter zescilmder motor, een automaat en een LPG-mstallatie Volledige
pohtiebestickering aan de buitenzijde, blauwe zwaailichten op het dak en allerlei voorzieningen bmnenm maken de modellen compleet

Mercedes-Benz Actros
valt in de prijzen
De bedrijfswagen Mercedes-Benz Actros is International Truck of the Year 1997 geworden Het model
sleepte 76 van de 156 te vergaren punten in de wacht De Renault Premium-serie eindigde met 57
punten op een tweede plaats De Scania 4-sene modellen C/D/G/T en de MAN M2000 namen respectievelijk een derde en een vierde plaats in De uitreiking van de trofee vindt op 17 januari plaats in
Brussel tijdens de bedrijfswagententoonstelling
De standaard rondom gemonteerde remschijven, de elektronisch bediende reminstallatie en de verlenging van de onderhoudsinterval tot 120 000 kilometer zijn de voornaamste argumenten van de jury om
de Mercedes-Benz Actros de eerste plaats toe te kennen Door de langere onderhoudsinterval blijven
de onderhoudskosten laag Mercedes is voorts de eerste fabrikant die een elektronisch bediende remmstallatie standaard levert Ten slotte biedt het Duitse merk op de Actros als enige standaard een geautomatiseerd schakelende transmissie aan Tegen meerprijs is een computergestuurde versie van deze transmissie leverbaar

De Ford Scorpio nep m het begin flink wat reacties op maar inmiddels is het publiek gewend aan
zijn gewaagde voorkomen.
Scorpio Automaat snel meer dan
vijftien liter per honderd kilometer Dan is het verbruik bij zo'n
120 kilometer per uur een stuk
vriendelijker, namelijk ongeveer
8,5 liter per honderd kilometer
De Ghia beschikt overigens over
een boordcomputer die het allemaal keurig voor je uitrekent
Een boordcomputer is overigens
slechts een van de vele extra's
waarmee de Ghia-uitvoering rij-

kelijk is gelardeerd Overige zaken zijn een automatische air
conditioning, cruise control wortelnotehouten afwerking en elektrisch bedienbare ramen voor en
achter Ook mistlampen voor
stoel- en voorruitverwarming zijn
standaard op de Ghia Dat laat
ste is een uitkomst in de winter,
je hoeft immers bijna niet meer
te krabben
De door ons bereden versie staat
m de prijslijst voor 63 490 gul-

Motortype

U wint altij d!

Cilinderinhoud
Vermogen
Max koppel

De Nationale Postcode Loterij
is een loterij met een hart voor
mens en natuur. De hele netto
opbrengst gaat naar zeven
organisaties die keihard werken voor het welzijn van mensen en het behoud van de
natuur. Dit jaar hoopt de
Postcode Loterij de magische
grens van een miljard gulden
voor de goede doelen te passeren. U werkt daaraan mee ter\MJ! u tegelijkertijd kans
maakt op miljoenenprijzen.

Het werk van de goede doelen is
pure winst voor ons allemaal,
omdat het bijdraagt aan een
schonere, betere wereld Daarnaabt maakt u m de Postcode
Loterij elke maand kans op vele
tienduizenden prijzen, waarondcr de Jackpot van 2 tot 7 miljoen gulden'

Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik
Prijs

Helpen en winnen. Dat is de Postcode Loterij!

Voor maar een tientje speelt u al
mee in de Postcode Loterij U
maakt dan kans op fantastische
prijzen, maar u helpt ook mens
en natuur Gebruik dus de bon
op deze pagina om uw loten te
bestellen U kunt met deze bon
natuurlijk ook extra loten
bestellen En wie weet wordt uw
moeite volgende maand al
beloond met de Mega Jackpot

De overige Bmgopnjzen:

6 miljoen

Getal 23 t/m 36

13 08
35 41
11 21

Maakt u uw kaart vol met

25
dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

ƒ 63 490 -

Pon's

Stand Mega Jackpot:

22

viercilmder
zestienklep
pen motor
2 295 cm3
108 kW/147
pk bij 5 700
t pm
202 Nm bij
4 500 t p m
11,2 sec van
0-100 km/uur
204 km/uur
11 8ltr/100
km

Automatische airconditioning
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Getint glas
ABS
Airbag voor bestuurder

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Getal 1 t/m
17 05 20 23 16
38 27 33 43 36
30 29 28 06 03

De Peugeot-njder heeft dus m geval van schade één vertrouwd adres voor de afhandeling ervan Het
is mogelijk dat de Peugeot-dealer voor het uitdeuken en spuiten de assistentie inroept van een Focwagarantiebedrijf, maar de dealer blijft het aanspreekpunt voor de klant Omdat de meeste onderdelen op
voorraad zijn, verloopt het schadeherstel vlot De dealer staat verder garant voor een uitgebreide kwaliteitscontrole het werken volgens de meest recente milieuvoorschnften en desgewenst een rechtstreekse afhandeling met de verzekeringsmaatschappij

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

DE UITSLAGEN VAN 20 JANUARI

De Bingogetallen:

Peugeot-dealers werken met Peugeot Erkend Schadeherstel Dat betekent d^t de Peugeot-njder in geval van autoschade verzekerd is van snelle en adequate hulp, reparatie met uitsluitend originele en
goedgekeurde onderdelen en herstel geheel volgens de fabneksnormen

SPECIFICATIES:
Ford Scorpio Ghia 2 3 Automaat

Spelen, helpen en winnen in de Postcode Loterij

De zeven goede doelen van de
Postcode Loterij helpen mensen
en natuur bij u m de buurt en m
de rest van de wereld Natuurmonumenten, VluchtelingenWerk, Artsen zonder Grenzen,
Unicef, Novib en het Wereld
Natuur Fonds hebben de afgelopen zes jaar dankzij uw deelname aan de Postcode Loterij veel
extra werk kunnen verzetten
Bovendien steunde Stichting
DOEN vele honderden kleine
projecten m binnen- en buitenland

den Voor dat geld biedt Ford
een bijzonder complete en uiterst
riante directiewagen Want hoe je
het ook went of keert een plek
op de achterbank is het meest
begerenswaardig Daar scoort de
uiterst comfortabele Scorpio het
allerbeste Met die prijs kan de
Ford zeker wat betreft de geboden ruimte en uitrusting, sterk
concurreren met overige aanbieders

Peugeot Erkend
schadeherstel

45
12
24
04
07
10
40

ƒ1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

44
37
31
14
34
01
22

ƒ20,ƒ10,ƒ9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Straatpnjs:
ƒ 5.OOO,7531 CT
Extra Prijs ƒ 25.000,7531 CT 051

Liefst drie BMW's: 3361 CE 063 in Sliedrecht,
2553 EL 004 in Den Haag en 3067 EZ 479 in Rotterdam

WIN^OT^MIUOEN-BON
ffl'J A ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgopnjzen en de Mega Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar tel 020 677 68 68
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30, (drie lotnummers)

D ƒ 20, (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (een lotnummer)

Naam

D dhr D mevr

Adres
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000, Tel
Postbanknummer

Datum
Handtekening

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag

Banknummer

1509701

NATIONALE
LOTERIJ

Automobielhandel
steunt jong
sporttalent
Het Leo Ladage Sportfonds is
een initiatief van Pon's Automobielhandel B V , de Nederlandse importeur van Volkswagen en Audi Dit fonds ondersteunt Olympische talenten bij hun voorbereidingen
op de Olympische Spelen m
Sidney Onlangs zijn de namen van deze sporters bekendgemaakt Dat zijn Brenda Beenhakker, Tamara Meijer en Rolf van der Velde
Voor dit jaar, 1998 en 1999
krijgen deze talenten jaarlijks
een bedrag van vijfduizend
gulden
De negentienjarige Beenhakker heeft met badmintonnen
m 1995 een eerste plaats veroverd bij de Nederlandse
Kampioenschappen en de EK
Junioren Nu staat ze op de
wereldranglijst bij de beste
dertig spelers De zeventienjange Meijer deed mee in de
judoklasse tot 48 kilo tijdens
de Olympische Spelen m Atlanta
Daar viel ze niet m de prijzen
maar ze wordt algemeen erkend als een groot talent Van
der Velde (20) is de eerste
Nederlandse schutter die
meedoet aan de Olympische
Spelen

Volvo komt met een cabriolet op basis van de C70, waarvan de coupe-variant eerder al is onthuld
Lamborghini Diablo.

Primeurs van Volvo en
Mercedes in Detroit
D
e auto-industrie zit vol plannen Een vloedgolf aan
nieuwe modellen en aansprekende conceptauto's op
de internationale autoshow in Detroit leverde onlangs
het bewijs. Deze tentoonstelling vormde een enthousiast
begin van een nieuw autojaar, waarin de aanloop richting
2.000 volop gestalte krijgt. Duidelijk is het dat steeds meer
autofabrikanten de zinnen zetten op onderscheidend design.

Volvo onthulde in Cobo Hall het
exhibition center van Detroit de
C70 cabriolet Deze maakt in februan tijdens de AutoRAl m Am
sterdam zijn Europese debuut
Juist met de C-varianten pakt
Volvo een sportieve draad uit het
verleden op Het is die van de
P1800 fameus geworden als de
auto van The Saint (Roger
Moore) m de gelijknamige televisiesene De nieuwe cabrio zal m
de toekomst een rol gaan spelen
m een film over The Saint
De cabriolet vertoont sterke gelij

kenis met de C70 coupe die dit
jaar op de markt komt Beide va
nanten hebben een flinke dosis
kracht onder de motorkap Twee
turbo-benzinemotoren zijn er beschikbaar
De eerste is de van de Volvo
850R bekende 2 3 liter twintig
klepper met een maximum ver
mogen van 177 kW/240 pk en de
tweede een zogenaamde soft
turbo van 2 5 liter inhoud met
140 kw/190 pk Het dak van de
cabriolet is honderd procent elek
tnsch bediend Zelfs een hand

De Chevrolet Corvette spreekt m Amerika net zo tot de verbeeldmg als bijvoorbeeld een Lamborghini Diablo

matige ontgrendeling van de kap
bij de voorruit is niet nodig
De grote drie Amerikaanse autofabrikanten Ford Chrysler en
General Motors presenteren in
Detroit steevast veel nieuws Zo
heeft Chevrolet een nieuwe Cor
vette die met uiterlijk en prestaties concurrerende sportauto s
moet verpletteren De 5 7 liter V8
motor levert 253 kW/344 pk en
dat is goed voor een topsnelheid
van 277 km/uur dat je bij lange
na nergens m heel Amerika mag
rijden
Chrysler onthulde een reeks con
ceptautos Dat gebeurde met
een hoogst bijzondere show De
topmannen Bob Lutz en Bob
Eaton speelden een act als zaten
ze op kantoor de strategie voor
de presentatie in Detroit te be
spreken Ford pakte uit met de
Escort voor de markt in de VS en
een vernieuwde Contour die wij
kennen als Mondeo
Mercedes Benz heeft in Detroit
voor het eerst de hagelnieuwe
CLK staan De basis van dit mo
del stamt van de C klasse maar
uiterlijk heeft hij meer gemeen
met de grotere E-klasse Dat
geldt dan vooral voor de voorkant met de ellipsvormige koplampen Nieuw is ook de 3 2 liter
motor met vier kleppen per cilin
der die voor het eerst m deze
CLK verkrijgbaar zal zijn In te
genstellmg tot gebruikelijk past
Mercedes een V6 motor toe ter
wijl het merk tot dusver louter
met lijnmotoren werkte

SIEMENS KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KG31VOO; Zeer ruime koelkast van
maar liefst 300 liter. Koelgedeelte: 200
liter, automatische ontdooiing, variabele
indeling. Vriesgedeelte: 3 laden met voorraadsysteem. Deur links en rechtsdraaiend te monteren. Adviespri)S"1448.-

TRAVELLER;TELAAG!

SAMSUNG
'
MAGNETRON OVEN

10x motorzoom, 0,6 lux,

PHILIPS BREEDBEELD auto focus. Adv. '1709.-

PW6301;Superplatte16:9
beeldbuis, stereo, teletekst.
Adviesprijs. '2495.-

1495.

1-DEURS KOELKAS

899.-

Fraaie en degelijke uilvoering
met vnesvak.Officiële garantie.

TR650:HiFislereo.Adv.'249S.-

OKI
LASERPRINTER

PHILIPS BREEDBEELD
Teletekst, stereo. Adv.'3295.-

1875.-

275.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

SONY STEADY SHOT

145 LITER KOELER

INDESIT. Automatisch ontdooiing. Adviesprijs"749.-

OL400W; Adv.*1163.-

TR565;HiFi geluid. Adv. '2200.-

325.-

445:

PHILIPS 28PW9501
70cm breedbeeld, Europese
tv van 't jaar, 100 Hz digital SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750; STEADY SHOT, abs c a n , stereo, t e l e t e k s t
soluul topmodel. Adv."3110.Adviespri]S.'3895 -

ZANUSSI KOELKAST
Met vriesvak. Adv. '699.-

2485.-

1765.SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trmitron, 63cm s t e r e o , t x t .
Adviesprijs. "2440.-

1089.-

465r

PENTIUM 120 MULTIMEDIA
PERSONAL COMPUTER

SAMSUNGCAMCORDER
3CAMCORDER
VPE807;8xzoom.Adv."1199.zoom.Adv."1199.-

De ideale thuis-PC; P120, 16MB, 37cm
kleurenmonitor, 8 speed CD-rom, 16 bits
stereo geluidskaart, 120 Watt
speakerset en 1 jaar on-side
garantie, kompleet met
Windows '95
software.
Adviesprijs. '3599.-

689.-

TV/VIDEO COMBI'S

1645.SONY 70CM STEREO

Voice Response Systeem voor
jnformatie over tijdstip van levering,
monteursbezoek en status reparatie.

1895.-

7 DAGEN PER WEEK

KTV ƒ VIDEO
SONY 100HZ SUPER! 51CM
ShowvieuwenPDC. MetOff.'
KVE2561; SuperplatteTrimtron, pip, stereo, teletekst.
Adviespri|S'2970.-

1895.-

445.-

BOSCH KOELKAST

SAMSUNG MINI HIFI
SYSTEEM MET
VIDEO-CD SPELER
EN LUIDSPREKERS

KTL1330;17htervriesvak.
Adviesprijs.'899.-

575.-

KVC2921; Stereo, txt.'2550.-

1195.-

1045.SONY KTV STEREO TXT
X2101; 55cm, trinitron.
Adviespnjs'1440.-

795.-

SONYPORTABLEKTV
M1400; Afstandbed. "550.-

385.-

PHILIPS TELETEKST

ConiurTMnUn NilpcUik voor info>nM(l«
•dvl«« T*v*n» m»ld«n wan §lorlng*n »n
ht*ur«nt«l«vlil« «n groot hulihoud*lljk» «pp

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR
l 02O - 6474939 j

Geenatvoernodig! HVStrommel.

549.-

599.-

Italiaanse vormgeving,
«***sterren invriescapaciteit. Adviespnjs'899.-

679.-

1075
ARISTONA STEREO

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud,
CFK- en HFK-vrij. Adv.'l 399.-

6SB57; Showview, PDC,
4koppen,audiodubbing."1345.-

849.-

745.PHILIPSHiFi STEREO

Kreukbeschermmg, instelbaartot 150 minuten. "949.-

599.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij.Adviesprijs. "1849.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv. "1295.-

735."

1299.-

van magnetron, hete-lucht
oven en grillelement, automatische programma's. '949.-

MERK CENTRIFUGE
NTRIFUGE
2800 toeren.
l. Adv."249.Adv.'249.-

149.-

975.-

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, grill encrisp,
dus ontdooien, koken, bakken,
braden en gratineren. Adv."999.-

Instelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp. Adviespnjs"1199.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800; 15 programma's,
ruime vulopening, milieuvriendelijk, deurbeveiliging.
Adviesprijs'1079.-

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge, RVStrommel, schokdempers. Adviesprijs"949.-

679.-

GASELEKTRO
FORNUIS
Gasfornuis met elektrische

INDESIT WASAUTOM. oven, verlichting, sierdeksel

499.-

Trilogie; 4 koppen, Showview
PDC. Adviesprijs*1340.-

ennatuurlijkGIVEG-keur.*949.-

448.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven, dubbele ovenruit. Adv."849.-

ETNA FORNUIS
1401 ;Gasfomuis.Stuntpnjs!"898.-

478.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote irjhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. "849.

JVC HIFI STEREO: J600

WM IÜ85." Hi-Spec Drive. Adv.'l 1 89.-

Officiële. Philips garantie,
teletekst met geheugen.
Adviesprijs. '1595.-

549.-

WHIRLPOOL AVM

INDESIT 1200TOEREN

895.-

63CM STEREO KTV

459.-

Elektronisch en reverserend. RVS trommel. "1799.-

WN400; 15 programma's,
4,5kg inhoud. Adv.'799.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
, tawrr
*f***fm
Showview+PDC. Adv.'l 299.t STEREO GROOTBEELD

S33&
USM -11QR
\ ItlD."

Snelle 900 Watt magnetron,
24literinhoud, makkelijkte reinigen.Velekookfunkties.'699.-

849.-

PTS20A; Black-Line, teletekst,
momtorlook. Adv. "1395.-

TA5212; 63cm Black Line S
beeldbuis, teletekst. '1795.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

SONY STEREO: E70

ARISTONA STEREO KTV

1000 Watt magnetron, 60
minuten timer, automatische
programma's. Adv.'599.-

BAUKNECHTDROGER

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

+Off. Philips gar. Adv.'l 245.-

Officiële Philips garantie
| Adviesprijs'1695.-

249.-

SAMSUNG 24 LITER

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv."949.-

55CM STEREO / TXT

PHILIPS STEREO KTV

19 liter inhoud, eenvoudige bediening. Adv."599.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

PHILIPS MATCHLINE

E800; Showview, PDC,
4 koppen. Adviespri|S*1 670.-

189.

469.-

!

VR7;HiFistereo,Turbo-Dnve,
Showview + PDC."1545.-

465.-

469.-

KONDENSDROGER

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
»*»* sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs"1099.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY TOP-MONTAGE

AWG212; Eenvoudige bedienmg, 5 kilo inhoud, anti
kreukprogramma. Adv."749.-

1199.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

745.*

PT155A; Adviespnjs'725.-

379.-

MIELE WASDROGER NN750; Digitale bediening

SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen.
Adviespnjs'1770.-

R2V14; 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek.

Elektronische besturing,
zeerstil. Adviesprijs"1099.-

=i»irCflll CENTER

SAMSUNG TV/VIDEO
TVP; Kléureh-tv eri video-,
recorder in 1. Afstandbed.

179.-

WHIRLPOOLDROGER WHIRLPOOL AVM260

BOSCH WASDROGER

On Screen Display. Adv.*999.-

SONY 72CM TRINITRON

Jnks- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs'649.-

24 UUR PER DAG

1145.-

845,-

229.-

baardraaiplateau. Adv.'279.-

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON

l 020 - 6476219 B

Philips Gar., 2 turiers, tëletekst. Adviesprijs. "1545.-

37CM KTV/VIDEO

Met vriesvak. 140 liter.
Adviesprijs. '729.-

Versterker 2x55 Watt,
elektronische equalizer;
digitale tuner met 30 presets; dubbel cassettedeck; PAL-NTSC CDspeler geschikt voor
audio-CD en video-CD;
inkl. afstandbediening en
2-weg luidspre-kers.
Adviesprijs"999.-

B R E E D B E E L D KTV
28WS1; Teletekst. Adv.'2990.-

Tijdklok, pluizenfilter. '495.-

SIEMENS KOELKAST

•VSG435; 4 koppen,
showyiew, PDC.
Adviesprijs*778.-

CAMERA STUNT!
PHILIPS MATCHLINE Hi-8
HiFi-stereo, 12x motorzoom,
100 HERTZ KLEUREN-TV afstandbediening.
Adv.' 1 899.-

PT820; Black-Lme S beeldbuis, stereo, txt. Adv.'2795.-

345.-

AKAI
VIDEORECORDER

M6135; Supersnel verwar-

TOPMEBKWASDROGER men en ontdooien, uitneem-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

395.-

635.-

AKAI HiFi STUNT!

ZANUSSI 2-DEURS

G720; Stereo mid-mount."888.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

595.-

495.-

SONY LONGPLAY

SIEMENS 2-DEURS

E250;Showview + PDC."780.-

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil. Adv."985.-

SONY VIDEORECORDER

Gas-elektrofornuismetregelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill. Adv.'l 025.-

648.-

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSELVolelektronische
besturing, zuinig, stil en milieuvriendelijk.Adviesprijs'2299.-

FK055; Gasfornuis met
elektrische oven, inkl. grill
en sierdeksel. Adv."1450.-

LUXE 1400 TOEREN

E1 1 ; Afstandbediening. '650.

1 Sprogramma's, regelbarethermostaat en centrifugegang.

395.-

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT
PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR358; Turbo-Drive, PDC,
Showview. Adviesprijs."945.-

PANASONfC63CMTOP

575.-

G1; HiFi-stereo.TXT. '1599.-

PHILIPS VIDEO + PDC
P[

1098.-

VR242; Turbo-Drive.
rbo-Drive. '89
'895.-

TX21,55cm FSQ. Adv."849.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VHS-VIDE

PANASONIC KTVTXT

465.

VR151; Afstandbed.
standbed. '645.'
'64

SONY T E L E T E K S T
Hi-BlackTnnitron.Adv."990.-

OPZETVRIESKAST

385.-

PANASONIC
)NIC VIDEO
VIDEC
BESTE KOOP!
)OP! Adv.'734.Adv.'734.

465.-

298.-

90 LITER VRIESKAST

B CC RUIMT B ETER EN GOEDKOPER OM WIE OOK!! PROFITEER!!
WAI STEREO VIDEORECORDER
'SG745; Sliowviewen PDC.Adviesprijs*888.PHILIPS STEREO VIDEORECORDER
'R665; Showview en PDC. Adviesprijs*1095.-

335.-

295.-

158.-

ETNA KOOKPLAAT!

Handig! 50 liter. Adv."595.-

EORECORDEF PHILIPS KTV + VIDEORECORDER
AKAI VIDEORECORDER
VSG2; Afstandbed.
.ndbed.Adv."498.
Adv."498.- 4PV263; 37cm, Ut, Showview en PDC, M245.SONY STEREO KLEUREN-TV
r
STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO (V25R1; 63cm Super Trinitron. Adviesprijs*1550.Met afslandbediening.
dbediening.

LavamateOO. 850toeren cent- 4-pits gaskookplaat. Adv.*298.rifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'l 449.-

SONY Hl-B TRAVELLER CAMCORDER
180; HiFi stereo, ICNisplay, Adviespri|V1980/

675
775
875
145
345

SONY AUTORADIO 10CD
Radiocassette +10 CD-wisselaar. *990.JVC PRO-LOGIC KIT
Receiver metsurround boxen. Adv.*769.SAMSUNG MICRO-SET
Inkl. CD-speler en boxen. Adv.*399.PHILIPS DCC RECORDER
DCC951; Digitaal cassettedeck. Adv.*999.SONY CD-WISSELAAR
CDPCE105; 5 CD-catoussel. Adv.pr.*440.-

599.
489
279
359
289

MIELE VAATWASSER
GG60SCIW; S programma's, besteNade. *2049.-!
AEG WASAUTOMAAT
IAV617; 1000 toeren centrifuge. Adv.pr/1549.PANASONIC KOMBI MAGNETRON
NNB756; 23 liter, hete-lucht oven. Adï.*849,PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER
TC627; Elektronisch regelbaar. Adviesprijs*440.TEFALPERSONENWEEGSCHAAL
79220; 100 gram nauwkeurig. Adviesptijs*125.-

1449.965.579.239.69.-

3 vakken. Adviesprijs"698.-

348."

Luxe4-pits.Adviesprijs*409.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000; RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregeling,bespaartoets."1348.-

AFB594;****capaciterl,CFK-vnj.

845.BAUKNECHTWASAUTOM.

448.-

WA8214; Hoog centrifugetoerental, waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

GSD1300; 3 laden, 11kg
invriescapaciteit. Adv.'848.-

895.-

W H I R L P O O L KAST

BOSCH VRIESKAST

WAS/DROOGKOMBINATIE
VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle soorten en maten. Er
is al een vrieskist vanaf:

268.-

GRUNDIG63CMKTV

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.-

GRUNDIG TELETEKST
T51-640;51cm.Adv.'1099.-

498.-

699.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST.
Adviespri|S"699.-

850 toeren. Slechts 40cm
breed. Adviesprijs"1435.'

398.-

899.-

STEREO TELETEKST

AEG TURNAMAT

Afstandbedienmg.
Adviespnjs'799.-

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid. * 1699.-

488.-

WH155; LuxeSstanden.
anden."260."260.-

138.-

LUXE VAATWASSER
Nedertendstopmerk;3programma's, 12 couverts. Adv."899.-

549.-

BOSCH VAATWASSER

SPS1012;RVSinterieur,4 |
sproeiniveaus. Adv. "1179.-

749.

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's, variabele indeling. Adv."1099.-

799.

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden. '1348.-

AEG BOVENLADER MIELE VAATWASSER
1000toeren centrifuge, zuinig,
stil en milieuvriendelijk,
waterbeveiliging. Adv.'l 649.-

PORTABLEKTV37CM

IpiN-CODE
•SI" •'"•• . . . '
'IT-.:

l HAARLEM

J BCC-card!
11
Aanvraag-folder in de winkel! l l;',

68.-

ATAG WASEMKAP
MKAP

949.

KTV 37CM TELETEKST

328.288.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv.'135.- l

995.WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv."1099.-

ST650, Teletekst. Adv.' 1829.-

228.-

B CC
B E. T
E R EN
GO
Ei^.....
D K...O P E R
•• ~.- . "
i_~ .
. .
•
-,
(BEVERWIJK

zonder extra kosten iRiyieradreel 37 (2 etages Superstore) IBreestraat 65

n
ZAANDAM

l Westzijde 55

(onder Dirk y.d. Broek)

G570;TOPKLASSE!6progran>
ma's, 12 couverts, waterontharderenwaterstop.Adv.'2099-

1249.-

•«« PI PKTRO <ÏUPPR<Ï
,„'«B^ÏAMmïTX n
IH DE RANDSTAD
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM
\ maandagmiddag . . . . . ;13.00 tot 18,00 uur
l dinsdag ym vrijdag. . . . . 09.00 tot 18.00 uur
l zaterdag . . . . . . . . . . . . 09.00 tot 17.00 UÜr

DENHAAG-LEIDSCHENDAM-DELFT
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

iMaarssenbroekvrijdag
19.00 tot 21.00 uur
l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

18

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 29 januari 1997

Vijf politici
twijfelen aan
bouwkosten
ZANDVOORT - D66 {Han van
Leeuwen), de drie leden van de
Partij van de Arbeid en Prits
van Caspel (VVD) vinden dat
het college van Burgemeester
en Wethouders onvoldoende
antwoord geeft op vragen over
de eindafrekening van het nieu\ve raadhuis. De andere raadsleden zijn dinsdagavond wel akkoord gegaan met de afrekenmg.
In totaal hebben de verbouI wing van het oude raadhuis en
Je nieuwe aanbouw zeven miljoen gekost, heeft het college
berekend. Volgens die berekenmg is er zelfs 120.000 gulden
overgebleven. Vooral Han van
Leeuwen ziet dat anders. „Er is
eerst extra geld in gepompt, logisch dat je dan wat overI houdt." Volgens hem heeft het
college zonder toestemming
van de raad onder andere twee
keer 146.000 gulden uitgegeven.
Hij heeft al diverse keren in
commissievergaderingen om
opheldering gevraagd en vindt
dat de uitleg van het college nog
altijd niet helder genoeg. De
PvdA en Van Caspel delen zijn
kritiek.

Nieuwsblad
57-e jaargang nummer 5

Los nummer f 2.00

Duitsers vinden wielklemmen discriminerend
de gemeente Zandvoort discrimineert door alleen buiten-

parkeerbon niet betaalden en dat de publiciteit wat minder lij ker te maken.

Volgens VVV-directeur Peer
Sips, Plons Faber (Zandvoort
Promotie) en het Nederlands
Bureau voor Toerisme (NBT)
komt de negatieve publiciteit
hard aan.
Sips noemt het zelfs 'desastreus voor de naam van Zandvoort in Duitsland'. „De gemeente Zandvoort heeft onvoldoende nagedacht over de mogelijke negatieve consequenties
van de wielklemregel. En dat is
heel vervelend, want het Duitse

120.000 gulden mis.
folders op te attenderen wat de nadering van toeristen. „Je systeem wordt in St. Tropez
Volgens burgemeester Van regels in Zandvoort zijn en dat kunt toeristen ook op een hof- toegepast. Ook Jacques Vork
der Heijden heeft de gemeente de boete niet zo hoog is, hoopt felijke wijze laten weten dat ze van het NBT ziet dat wel zitten.
weinig klachde wet over- Maar de burgemeester en Faten gekregen
treden
en ber vinden het systeem te ver
van de betrokdaarom moe- gaan.
Faber: 'Aachener Zeitung
ken vakantieten betalen,"
gangers. „Dat
zegt
Paber.
Faber moet overigens lachen
heeft
boter
op
het
hoofd'
komt waarHet
NBT om het artikel in de Aachener
schijnlijk
--^---- stuurt de ge-Zeitung. „Daar hebben ze dus
doordat
zij
meente hier- echt boter, zeg maar gerust Neslechts 67 gulden moesten beta- hij niettemin wat begrip te kwe- over binnenkort een brand- derlandse roomboter, op hun
len, net zo veel als een Neder- ken. Bovendien wil hij aan de brief.
hoofd. Aken was zo'n beetje de
lander die een bon onder de rui- minister van Financiën vragen
VVV-directeur Sips voelt er eerste gemeente die zich op
tenwisser vindt." Paber heeft of deze het voorzitterschap van meer voor overtreders de eer- Limburgerse automobilisten
echter al diverse woedende de Europese Unie wil gebrui- ste keer alleen te waarschuwen. stortte."

marktaandeel staat al onder
druk."
Twee Duitse kranten, de Aachener Zeitung en de Kólner
Stadt-Anzeiger, schreven vorige
week dat Duitse vakantiegangers voortaan moeten oppassen
als ze naar Zandvoort komen.
Ze lopen de kans een wielklem
te krijgen. Dat deze zomer al
365 auto's vastgeklonken werden, vermeldden de kranten
niet.
Zandvoort is vorig jaar hier-

ZANDVOORT - „Het is
een mooie bus. Hij veert lekker," zegt C. Castien-Poots,
nadat ze bij het Gemeenschapshuis uitstapt voor
haar klaverjasmiddag. „In
die oude belbus moest je na
afloop kijken of je al je rib-

ben nog had. Die chauffeurs
rijden naar hun karakter,
zeg ik altijd maar." Niette-

min maakt ze al dertien jaar
gebruik van de Zandvoortse

belbus.
Sinds
donderdagmiddag
heeft het Welzijnscentrum een
nieuwe belbus. Groter, langer,
ruimer, comfortabeler, veerkrachtiger en vooral veiliger,
volgens passagiere K. Paap-van
der Plas. Ze is er bijna net zo
trots op als chauffeur Arie Koper.
„De passagiers kunnen nu
tenminste uitstappen via een
vaste trap in plaats van een wiebelig opstapje," licht Nathalie
Lindeboom van het Weizijns-

Vliegveld

Potloodventer
ZANDVpORT - Een 28-jarige
vrouw uit Bloemendaal is
maandagavond rond zes uur
drie keer lastig gevallen op het
strand door een onbekende
man. Ze liep de eerste keer ter
hoogte van Parnassia, de tweede keer bij de Piramides en de
derde keer bij Riche. De man
had de derde keer zijn onderlijf
ontbloot. Hij sloeg op de vlucht
toen de vrouw begon te gillen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW LW
30 jan
07.25 02.55 19.3915.35
31 jan
08.0503.4520.2516.20
01
feb 08.54 04.25 21.3517.15
°2feb
10.1505.3622.4918.26
°3feb
11.35 06.24
-.-19.25
04 feb
00.05 07.45 12.4620.55
°5 feb 01.15 09.30 13.3921.54
06 feb 02.0910.3014.2922.54
07 feb
02.58 11.16 15.1723.24
Vaanstand:
NM vr 07 feb 15.56 uur.
H
oogwater: do 06 feb 14.20 uur
NAP + 114 cm.
Laagwater: vr 07 feb 11.16 uur
- 81 cm.

Iraanse
regisseur
over film
pagina 3

Bea zet
voor dieren
alles opzij

'Nieuwe belbus is
mooier en veiliger'

Zaterdag mag hij zijn idee
zelfs verdedigen bij Spijkers
met Koppen, het satirisch/serieuze
discussieprogramma
van de VARA, dat live ppgenomen wordt in Café Zeezicht. Ergens tussen twaalf en twee (op
radio 2) gaat Van Vilsteren samen met een natuurbeschermer in discussie.

ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag een 18- en een
20-jarige Zandvoorter opgepakt, omdat zij op 15 december
een 17-jarige Haarlemmer heb| ben mishandeld tijdens een
feestavond van een sportclub.
De 18-jarige kreeg ruzie met de
Haarlemmer om een meisje. De
20-jarige bemoeide zich met de
ruzie. Hij hield het slachtoffer
m een wurggreep, terwijl de
17-jarige de Haarlemmer een
| paar schoppen in zijn rug en
gezicht gaf.

loopt de overtreder bij de twee-

Sips, Faber en het NBT bena- de keer tegen de lamp. Dan
landse automobilisten een wielklem te geven als zij fout niet meer te achterhalen waren. gelukkig is. Door Duitsers er
Daardoor
liep Zandvoort via de media en via uitgedeelde drukken een vriendelijker be- krijgt hij wel een wielklem. Dit
parkeren.

ZANDVOOET - De ster van
het WD-raadslid Theo van Vilsteren is rijzende. Hij is hard
bezig om een radiopersoonlijkheid te worden. Dinsdagmiddag interviewde EO Tijdsein
hem over een weg op de daken
van strandtenten tussen Velsen
en Scheveningen.

Vechters opgepakt

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

ZANDVOORT - Het voortzetten van de proef met de mee begonnen omdat veel bui- Duitsers moeten kalmeren.
ken om het uitwisselen van Via een apparaatje waarin het
Van der Heijden geeft wel toe kentekengegevens wat makke- kenteken wordt opgeslagen
wielklemmen is slecht gevallen. De Duitse pers vindt dat tenlandse automobilisten hun

Van Vilsteren
als radioster

ZANDVOORT - Burgemeester heeft dinsdagavond in zijn
tweede toespraak binnen een
week (de eerste was bij het Politiek Cafae) opgeroepen om de
ontwikkelingen rondom een
tweede vliegveld voor de kust
goed in de gaten te houden. Bovendien vroeg hij de raad dit
jaar te investeren in gezamenlijke belangen, gebaseerd op
consensus. Hij betreurde daarnaast dat de bestuurlijke vernieuwing in de regio als „een
kaartenhuis in elkaar gezakt is
nog voordat het gebouwd kon
worden."

Oplage: 5.425
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centrum toe. „De rollators, de
rollende looprekjes voor ouderen, staan in de nieuwe bus achter de stoelen."
De oude bus was een verbouwd bestelbusje. „Vandaar
de slechte vering," meent Lindeboom. „Ook voor de chauffeurs is de bus prettiger. Hij ligt
beter op de weg en de chauffeurs hebben een betere stoel
gekregen."
Voortaan is de bus via een
nieuw telefoonnummer te reserveren. Wie zich wil opgeven
voor de belbus kan beter niet
meer naar verzorgingstehuis
Huis in de Duinen bellen, maar
naar het Welzijnscentrum (telefoonnummer 5717373).
De nieuwe bus zal volgens
Lindeboom veel gebruikt worden. Jaarlijks rijden honderd
Zandvoortse ouderen regelmatig met de bus mee. Zo'n tien
vrijwillige chauffeurs zorgen
dat ze binnen Zandvoort op
hun bestemming komen.

pagina 5

Jaap Paap
meet vorst
op de velden
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel. 571.8648

Dankzij een subsidie van 2600 Treinongeluk
gulden kon het WelzijnscenZANDVOORT - Een 55-jange
Het nieuwe trapje is prettiger trum de nieuwe bus aanschaf- man
uit Bentveld is ternauwerbij het uitstappen, ontdekken fen. „We zijn erg blij met deze nood
aan de dood ontsnapt. De
chauffeur Arie Koper en pas- bijdrage van de gemeente," ver- man zat
als passagier in een
sagiere C. Castien-Poots
telt Peter Huijskes, voorzitter Peugeot 806
die donderdag bij
Foto André Lieberom van de Stichting Welzijnscendoor een trein getrum Zandvoort. Er is nog Heemstede
werd. De trein botste almaar een wens overgebleven. grepen
leen tegen de neus van de auto.
„We zouden zo graag een vaste Vermoedelijk
heeft de 47-jarige
parkeerplek voor het Gemeen- bestuurder van
schapshuis willen hebben. door de lage standdevanPeugeot
de zon
Maar daar wordt aan gewerkt de waarschuwingslichten
binnen de gemeente," besluit de spoorwegovergang te laatvan
geHuijskes.
zien.
trijn: Zeg Jan, wat een politieke zooi was
het in 1996, hierzo zeg." Jan: „Nou, nou,
(ADVERTENTIE)
Katrijn, niet zo grof en dat voor een
vrouw." Katrijn (met krijsstem): „Voor
een vrouw. Maar het was wel een vrouw
die zag dat in foeilelijke stuk van zeven
e
miljoen dat aan ons raadhuis was toegevoegd geen gehandicapten naar binnen
konden."
De bouwlust van de Zandvoortse raad
zit ook Erica Cramer (protestgroep Zeestraat) dwars. „De plannen voor Park
a la "Van der Horst
Duijnwijk doen geen recht aan de combinatie woon- en badplaats die Zandvoort is. Alle huidige inwoners, de toeKortingen tot 60% op topmerken als Cassina,
komstige inwoners en de Zandvoortse
economie zullen de gevolgen moeten
Montis, Label, Rolf Benz, Leolux, Pastoe,
dragen," waarschuwt ze. Ze hoopt dan
Arco,
Hülsta, Molteni, Bielefelder, Trügelmann,
ook dat de gemeente een luisterend oor
biedt en dat de inwoners van hun recht
Heidense enzovoorts. Maar ook op verlichting,
om hun mening uit te spreken ook gekarpetten, stoffen en accessoires.
bruik zullen maken in 1997. „Als ik een
wens mag doen, dan wens ik dat die
wisselwerking de democratie in ere zal
Bmderij 2,
CO van derlhorst
herstellen."
'Eigenwijze typetjes' kunnen volgens
Amstelveen
W
O
O
N
E
N
T
R
U
M
Ria Wever (Culturele Werkgroep) de
020-6412505
volgende eeuw Zandvoort zijn eigen
smoel geven nu mensen als Edo van
Tetterode, Frans Piet, Bram Stijnen en
Chris Tonbreeker er niet meer zijn.
Vervolg' op pagina 3

De Zandvoortse vrouwen rukken op
ZANDVOORT - Het lijkt wel of

politiek geïnteresseerd Zandvoort
opeens

wakker

is

geworden.

Opeens beseft dat er ook Zandvoortse vrouwen zijn met een mening. Over de nieuwjaarsrede van

burgemeester Van der

Heijden

praat niemand meer in het dorp.
Maar de negen vrouwen die hun
boodschap voor 1997 tijdens het Politiek Café woensdagavond naar yoren brachten, worden nu al bijna

heilig verklaard.

In de wandelgangen klinken de speculaties. Rukken de Zandvoortse vrouwen
op naar het pluche bij de volgende verkiezingen? Twee van de negen hebben
inderdaad gekscherend al een nieuwe
politieke partij opgericht. En een van
hen is ervan overtuigd dat een deel van
de vaste mannelijke bezoekers de discussiebijeenkomst voortaan mijdt nu
de vrouwelijke kracht ook tot het politieke bolwerk lijkt door te dringen.
Voor Erna Meijer (golfclub Sonderland) is die kracht van vrouwen onbetwist. „Helaas is van die kracht in de
plaatselijke politiek weinig sprake, aangezien vrouwen zwaar ondervertegenwoordigd zijn." De Zandvoortse politici
zijn louter bezig met een machtsstrijd

en mannetjesmakerij volgens Meijer.
Ze betreurt bovendien de manier
waarop het huidige college van Burgemeester en Wethouders is samengesteld. Dat leidt volgens haar opnieuw tot
„veel onderling gekissebis, waardoor essentiële zaken blijven liggen (..) Het is
los zand dat tussen je vingers doorglipt.
Er zit geen structuur en samenhang in,
je hebt er geen grip op en je kunt niets
opbouwen. Ons dorp is weliswaar meer
dan zand alleen, doch dat geldt niet voor
de fundamenten van het politieke kasteel. De keuze voor slecht bouwmateriaal wordt in Zandvoort helaas wel vaker
gemaakt!"
Ook Irene Hakhof (voormalig secretaris van de WD) is teleurgesteld in
sommige politici. Daarom hoopt ze op
een WD-bestuur „waarop je kunt bouwen. Een bestuur dat zijn woord houdt
en beloften nakomt. Een bestuur met
gevoel voor politieke verhoudingen en
respect voor de medemens. Een bestuur
dat het algemeen en VVD-belang wil dienen en niet alleen zichzelf."
Bovendien wenst ze „een VVD-fractie
die in haar totaliteit ruggegraat heeft,
met leden die stuk voor stuk op hun
woord en handtekening te vertrouwen
zijn. Een fractie die de dienst in eigen
gelederen niet door andere partijen laat

uitmaken. Een fractie die tegen de af en
toe schijnbare meerderheid durft in te
gaan."
„Politiek is niet vies, politiek is puur
menselijk." Sietske van den Bos, vaste
brief schrijf ster van het Zandvoorts
Nieuwsblad, kijkt uit naar een politiek
jaar waarin het positieve van de menselijke natuur een leidende rol speelt. „We
weten dat we niet gelijk denken. Maar
we moeten wel met elkaar leven. Ik
wens de Zandvoortse gemeenschap
daarom een ruimdenkend 1997 toe."
Iets zeggen voor publiek valt niet mee,
meent Riet van Leest (Vrienden van
Nieuw Unicum). „Wat je ook zegt, er is
altijd wel iemand gekwetst. Zelfs al zou
ik een uur lang niets anders roepen dan
woef, woef. Dan krijg ik nog de opmerking: waarom hebt u mijn hond belachelijk gemaakt?"
Ze hoopt dat iedereen het eigen belang dit jaar ondergeschikt maakt aan
het algemeen belang en samen één lijn
uitstippelt. Zij haalt Wim Kan erbij.
„Democratie is de wil van het volk. ledere ochtend lezen we in de krant wat we
nou weer willen. Dat kun je vertalen in:
iedere woensdag lezen wij in het Zandvoorts Nieuwsblad wat wij nou weer willen." Carmen Emanuels laat liever Jan
Klaassen en Katrijn iets zeggen. Ka-

Techniek neemt hier de muziek over, maar zal tijdens de
uitvoering zijn ingeruild voor
een rockband en vier blazers.
Want de uitvoering zal zo professioneel mogelijk worden
opgezet. Het licht, het geluid,
alles zal 16 maart perfect zijn.
Rita Aker (Kunstcircus
Zandvoort) en Leo Sanders
(Muziekcentrum New Wave)
zijn daverend enthousiast
over het project, dat met subsidie wordt gesteund door de gemeente. Zodoende is het inschrijfgeld van 150 gulden verlaagd naar nul komma nul. En
dat komt goed uit, want welke
jongere heeft er nu geld over in
1997?

Popkoor swingt
nu al lekker
ZANDVOORT - Het gaat met de enthousiaste leden van
goed met het Zandvoorts het onlangs opgerichte Zandpopkoor. ledere woensdag- voorts popkoor. De sfeer zit er

avond oefent een dertigtal
jongeren van zestien tot 25

jaar bloedserieus in dicotheek Chin Chin in de Haltestraat. De een zingt nog

wat schuchter en verlegen,
de ander raakt 'm reeds als
een volleerd popartiest.
Doel: een knallend optre-

den op 16 maart in gebouw
De Krocht. Het moet gezegd, na de derde repetitie

swingt het Zandvoorts popkoor al 'de pan uit'.
Normaal staan er in het
weekend zo'n tweehonderd
jongeren te hakken, te housen
en te flirten. Maar op woensdagavond is de dansvloer van
dicotheek Chin-Chin bezet

goed in. Geen lachsalvo's of geklets. De gezichten staan serieus en wijken niet van de
partituur.
Onder vakkundige leiding
van Reniet Vrieze en Jasper
Teule, twee leden van rockgroep The Pilgrims worden de
vijftien nummers ingestudeerd en verbeterd. Reniet is
zanger en gitarist van de band,
begeleidt ook vaak met zijn gitaar. Jasper heeft naast gitaar
ook koordirectie gedaan. 'Dancin in the streef, 'River deep
mountain high', 'Knock on
wood', het klinkt allemaal
goed.

LjiiiiiiiiimimiiimiL

De jongeren van het Popkoor luisteren naar de aanwijzingen
van twee professionele 'rockers'

De grootste 'bangerikken' hebben zich inmiddels aangemeld. En waarschijnlijk heeft
ieder wel zijn eigen droom van
een zangcarriere.
In het begin durfde haast
Een paar toeschouwers zitniemand 'solo', maar ook dat ten gezellig aan de kant. In
gaat zo'n beetje veranderen. groepjes van vijf a zes perso-

Foto Enk van Kleeff

nen staat het koor geformeerd
rond de microfoon en laat de
professionele
aanwijzingen
van de twee 'rockers' over zich
heen komen. Aan de zijkant
een computer, waarin alle begeleidende zang en muziekpartijen zijn opgenomen.

Twijfelaars en bangerikken
kunnen alleen vanavond nog
'inhaken'. Daarna is het over
met het aannemen van nieuwe
leden. Per slot van rekening
moeten de vonken er binnenkort in gebouw De Krocht vanaf spatten. En als het even
meezit staat het Zandvoortse
popkoor tijdens het Midzomernachtfestival weer op het
podium..., voor discotheek
Chin-Chin.
Martha Burger

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in

Natuurlijk,

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
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l februari
ziet Ruud

ABRAHAM

Super
NOORD

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
0 8 3 0 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaarvia
het centrale telefoonnummer (023)57401 00

Van harte
gefeliciteerd

Je familie
Wij /ijn trots op het heugelijke leit
dat op 4 februari 1997 on/e
ouders en (over)grootoudcrs

HARMHARMS

l februari 1997
jaar

JACOMIJNTJE PAAP

D

l

O

E IS T M

Cees en Inge
Gcrard en Nel
Sandra en Amoud Bianca, Erwin en Casper
Rob en Brenda
Ria en Ab
Tmy en Menno
Paul en Marjolein Monique en Jan
Bas en Simone
Mananne
Els en Peter
Herman en Juliet
Marjolein
Domimque
Mandy
Diaconiehuisstraat 7
2042 VL Zandvoort

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- dinsdag 4 februari 1997, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 februari 1997,20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6februari 1997,20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

hun diamanten huwehjksdag vieren
Wij wensen hun nog vele gelukkige en
gejonde jaren samen'

Gratis
ruime
parkeergelegenheid

De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie
BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heef t tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

vo

Grafisch Advies- en Produktiebureau
Brederodestraat 57
2042 BB Zondvoort

VON UOKTB

Mevrouw M. S. Ewoldt-Hiddes

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Sijbren Hofstra
op de leeftijd van 78 jaar.
C. C. Hofstra-Kramer
Kinderen
en kleinkinderen
26 januari 1997
Celsiusstraat 36,
2041TK Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 29 januari van 19.00 uur tot
19.30 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op
donderdag 30 januari in het crematorium Velsen
te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 9.45 uur.
Tevens is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.
Liever geen bezoek aan huis.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE
Tel. 020-562.2485

APPIE BAANTJER
SIGNEERT

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

BU BRUNA BALKENENDE
OP ZATERDAG l FEBRUARI 1997
VAN 14.00-16.00 UUR

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
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Arie Paap
31 augustus 1922
27 januari 1997
Zijn leven was vervuld met zorg voor ons en voor
zijn medemens.
Zandvoort:
Froukje M. Paap-van der Mije
Tervuren, België
Marijke R Bosman-Paap
Harm Bosman
27 januari 1997
Marnix van Sint Aldegondestraat 10
2042 AN Zandvoort
Arie is thuis opgebaard.
De alscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 31 januari om 13 30 uur in de Nederlands
Hervormde Kerk te Zandvoort. Voorganger Ds. J.
A van Leeuwen. Aansluitend aan de dienst zal
omstreeks 14 30 uur de begrafenis plaatsvinden
op de Algemene Begraafplaats, Tollensstraat te
Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren na de begrafenis in
de ontvangkamer op de begraafplaats.

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
2042 LW ZANDVOORT
(zeven dagen per week geopend)

Natuurlijke genezing

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97006B Haarlemmervergroten woning
straat 88a
97007B Dumdoornlaan 32 vergroten woning
97008B Koningstraat 32 vergroten woning
slopen bloemen97009S Vondellaan
kiosk
9701OB Zuidstrand02
plaatsen strandpaviljoen
veranderen woning
97011B Ebbmgeweg 1
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie Belanghebbenden kunnen binnen
een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze
kenbaar maken bij net college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Meldingen, zoals bedoeld m de herziene Woningwet, worden niet gepubliceerd Deze zijn
wel via het Openbaar register op te vragen Dit
register kan worden ingezien via de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden

Het Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaanvegbeheer m het zuidoostelijk deel van de provincie NoordHolland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid-Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd
door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Vergadering van het algemeen bestuur
Op donderdag 30 januari 1997 vindt m het kantoorgebouw van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Larenseweg 30 te Hilversum een openbare
vergadering plaats van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
De vergadering begint om 10.00 uur.
De volgende punten komen ondermeer aan de orde:
• samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Amsterdam;
• toekennen alleenrecht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
aan de Stichting DWR,
• verordening behandeling bezwaren,
• restauratieplan Vecht.
De volledige agenda en de bijbehorende stukken liggen voor een ieder ter inzage
op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap:
• Larenseweg 30 te Hilversum
• Spaklerweg 18 te Amsterdam

TEL. 5712061

WEER
GEOPEND!
Wij bedanken. Iedereen, voot Kun.
vriendelijWveidL en. kuif) en. de
vrijwillige, brandweer voor kun.
professionele inzet

(^

Sluiteed
|; Mj Uityaartcentrüm Haarlem.
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Weekmenu 29,50

uitgerekend voor U!

3 soorten gerookte vis
met dille saus

Voor c/e week van 20-07 t/m 26-01
Normaal
jaarverbruik

MMS CARRÉ

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Uit aller naam.
A Schoo-Stijnen

met saus van kersenbier

voor meer Informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
1

-Hoera 80 jaar

>)0

Bananen Papi lotte

of vul cfe bon In.

'Dag en nacht bereikbaar voor.
hét-verzprgen van een begrafenis,
.-' . v'of crematie.'
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval;

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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Nasi pariaman
nasi putih - witte rijst met
ajam batado - pittig gekruide kip
(kippenbout)
en
Sayur Lelawar groenteschotel van bamboescheuten en vlees

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '96/'97

^Een^ömpleetyerzpjrgde begrafenis

Bram Stijnen

Larenseweg 30 Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77

CAFÉ RESTAURANT

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.
Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Langt, deze weg willen wij iedereen bedanken voor de
steun tijdens zijn ziekte en de belangstelling na het
overlijden van

Heel hartelijk gclclicitcerd
Kindcicn. klein- en
achtci kleinkinderen

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Duinrooslaan 5
.
- 1 boom
18 gemeentelijke bomen, t w
- Gasthuisplein voor nr 11
- 1 boom
- Gasthuisplein voor nr 12
- 1 boom
- Gasthuisplein/hoek Kruisstraat - 1 boom
- Hogeweg voor gebouw
De Krocht
- 1 boom
- Julianaweg/hoek Emmaweg
- 1 boom
- Julianaweg voor nr 23
- 1 boom
- W Draayerstraat/Mussenpad - 2 bomen
- Algemene Begraafplaats
- 5 bomen
- Fahrenheitstraat achter nr 5-9 - 2 bomen
- Keesomstraat achter
flat 153 t/m 271
- 2 bomen
- Keesomstraat achter
flat 281 t/m 283
- 1 boom
Voor 7 van bovengenoemde bomen wordt een
nieuwe boom teruggeplant

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

lied 446:6
Intens verdrietig, maar dankbaar dat hem verder
lijden is bespaard, geven wij U kennis van het
overlijden van onze lieve man en vader

31 janiuui 1997

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

Voor meer inlichtingen Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht
Larenseweg 30 Hilversum, telefoon 035 - 647 77 77

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

ART. 15 WRO

GEMEENTE

Bel nu voor een
abonnement of nadere
informatie

2101 MV HEEMSTEDE
O Jezus, hoe vertrouwd en goed
klinkt mij Uw naam in 't oor,
als ik van alles scheiden moet
gaat nog die naam mij voor.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben de navolgende personen aangewezen
als ambtenaar, belast met toezichthoudende en
opsporingstaken op grond van de hoofdstukken 2, 4 en 5 van de Algemene Plaatselijke
Verordening Zandvoort
- de heer J K Annema, geboren 03-05-1961 te
Vlieland,
- de heer W F te Boekhorst, geboren 04-04-1961
te Haarlem,
- de heer J P J BUIJS, geboren 26-07-1948 te
Haarlem,
- de heer P W M Bijnsdorp, geboren 23-12-1951
te Haarlem,
- de heer L F R Neuteboom, geboren 31 -08-1964
te Heemstede,
- deheerC J van Oosterom, geboren 03-11-1958
te Velsen-zuid,
- d e heer R J Prins, geboren 11-11-1954 te
Djakarta,
- de heer J Schouten, geboren 27-04-1942 te
Zaandam,
- de heer B W van der Aar, geboren 08-031964 te Bloernendaal,
- de heer J T M van der Bijl, geboren 26-111959 te Haarlem,
-de heer Th Vink, geboren 01-01-1953 te
Purmerend,
- de heer W Oosterom, geboren 12-04-1971 te
Haarlem

Het college is voornemens om met toepassing
De Welstandscommissie vergadert donderdag
van artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke
6 februari 1997 om 15.30 uur. De plaats Ordening vrijstelling en bouwvergunnnmg te
van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2,
verlenen voor
Zandvoort
- uitbreiding van de woning op het perceel
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
Wilhelminaweg 58
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 31
januari 1997 gedurende zes weken ter inzage
bij de Centrale Balie Gedurende de termijn van
KENNISGEVING
de tervisieleggmg kan een ieder tegen voorVolgens Algemene wet bestuursrecht(Awb)
meld bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenBurgemeester en Wethouders van Zandvoort
baar maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Bedroefd geven wij U kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en opa

AANWIJZING
OPSPORINGSAMBTENAREN

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

Met leedwezen hebben wij kennis genomen van
het overlijden van ons oud-bestuurslid
Wij zullen ons Rie herinneren als een zeer maatschappelijk betrokken mens, die zich altijd yolledig heeft ingezet voor de huurders en in 't bijzonder voor de Zandvoortse Vereniging van Huurders
Wij wensen familie en vrienden de komende periode veel sterkte toe
Namens het bestuur van de ZVH:
Jack Duwel, voorzitter

hebben op dinsdag 21 januari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 4 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 28 januari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

man/vrouw

straat:

ƒ 13,50 p.p.

postcode/woonplaats:

'

tussen 17,00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

telefoon:
leeftijd(en):

B"l
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
| MM Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.

THUISBEZORGING

•

Haltestraat 34 Zandvoort

Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

30
38
45
53
60
68
76
83
91
98
106
113
125
136
147
159
170
189
208
227
245

Totaal vanaf
l november **

374
469

560
656
752
844
939
1032
1127
1221
1313
1406
1549
1687
1828
1970
2111
2347
2580
2814
3047

Kosten
deze week

f 16,80
ƒ 21,28
ƒ 25,20
ƒ 29,68
ƒ 33,60
ƒ 38,08
ƒ 42,56
ƒ 46,48
ƒ 50,96
ƒ 54,88
ƒ 59,36
ƒ 63,28
ƒ 70,00
ƒ 76,16
ƒ 82,32
ƒ 89,04
ƒ 95,20
ƒ105,84
ƒ116,48
ƒ127,12
ƒ 137,20

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

VVeekmedia 17

Bingo voor
goede doelen
ZANDVOORT - Op 21 februa11 is er m de Agathakerk op de
Grote Krocht een bingo-avond.
De opbrengst hiervan gaat naar
Jeroen Bluys die in Uganda ontwikkelingswerk verricht. Bovendien krijgt de Stichting
Hart voor Polen een deel van de
opbrengst. Hart voor Polen be.jorgt de kinderen uit Chorzow
elk jaar een fijne vakantie in
Zandvoort en een kerstpakket
m december. Het organisatiecomité is nog op zoek naar midclenstanders die prijzen taeschikbaar willen stellen.

Postzegelavond
ZANDVOORT - De clutaavond van de Zandvoortse Postzegelvereniging vindt plaats op
vrijdag 31 januari in het Gemeenschapshuis. De clubavond begint om kwart over zeven. Voor leden en niet-leden
worden een veiling en een loterij georganiseerd. De toegang is
Gratis.

Expositie
ZANDVOORT - Wie de kunstwerken van Marianne Rebel
buiten de Zandvoortse gemeentegrenzen wil bewonderen is
vanaf half februari tot eind
maart welkom bij Groenhof
Optiek
(Winkelcentrum
Groenhof) in Amstelveen. De
opening van de tentoonstelling
vindt op 11 februari tussen zes
en negen uur 's avonds plaats.

Nieuw bestuur
ZANDVOORT - Het Zandvoortse Rode Kruis heeft voor
een deel een nieuw bestuur.
Voorzitter Frits van Caspel, secretaris Jos van der Drift en
bestuurslid Gerrit Schaap hebben plaatsgemaakt voor Wim
Verhorevoort (voorzitter) en
Wim Gerke (secretaris).

Rommelmarkt
ZANDVOORT - Wie op zoek
is naar een leuk koopje kan terecht op zaterdag l februari op
de rommelmarkt in 't Stekkie/Pageehal (Celsiusstraat 190).
De rommelmarkt is van tien tot
één uur.

Koksschool
ZANDVOORT - Vrouwen van
Nu brengt op woensdag 12 februari om kwart voor twaalf
een bezoek aan de Koksschool
op de Verspronckweg in Haarlem. Leerlingen van de school
serveren een lunch. Er is plaats
voor twaalf personen. Donateurs zijn welkom. Het uitje
kost acht gulden.

Kunstenaar Ton Timmermans, die de Doofpot gemaakt
heeft, vindt dat jammer maar
heeft zich erbij neergelegd.
„Via de trofee wilde ik de verschillende krachten binnen
onze mooie badplaats mobiliseren en stimuleren. Ik hoopte te
bereiken dat burgers en politici
geprikkeld zouden worden om
zich nog meer in te zetten voor
Zandvoort."
Rondom de Doofpot ontstond enige commotie omdat
een anonieme jury bepaalde
wie hem kreeg. „Het was voor
mij eenbelangrijke voorwaarde
dat de jury niet bekend was,
want daardoor kon er voorkomen worden dat wie dan ook de
jury beïnvloedde," vertelt Timmermans.
Bovendien viel de naam bij
sommige mensen verkeerd.

Vervolg van voorpagina

„En ik hoop dat, uitgaande
van het feit dat het Zandvoortt,
landschap een groot en kost
baar goed is, in het systeem van
besluitvorming niet eindeloos
gezeurd wordt en gesmeten
wordt met geld om het compro
mis te forceren." Tot slot heett
zij zelf alvast een opmerkelijk
eigenwijs voorstel. Als het aan
Ria Wever ligt moet de volgende Zandvoorter van het jaai
paalzitten tijdens de nieuw
jaarsduik.

Timmermans: „Ik denk dat het
verschil in interpretatie te maken heeft met mijn Limburgse
achtergrond. Voor mij is een
doofpot een vergaarbak van
spullen die je even niet nodig
hebt, maar wel onder handbereik wilt houden. Op een geschikt moment haal je ze eruit
om ze al dan niet te gebruiken.
Dat is hier misschien niet zo
begrepen." Peer Sips is echter
blij met de Doofpot in het Zandvoortse VVV-kantoor.
„Ik heb hele leuke reacties
gekregen, nadat ik vorige week
tijdens het Politiek Café taekend maakte dat de Doofpot
niet meer uitgereikt wordt. De
meeste mensen vonden het
heel jammer dat het niet meer
gebeurt," aldus Timmermans.
Hij is nog aan het nadenken
over een nieuwe vorm.

Monique van Hooststruti-ii
Voor dr volledigheid dient vermeld te
worden dat Thea Kortekaus en P.tola
van der Drift ook een niemvj.i.irsboodschap hebben voorgedragen.

Louis Davids
ZANDVOORT - Toon Hermans, Heintje Davids en
Louis Davids zijn tot en met
16 februari in brons te bewonderen in het Cultureel
Centrum. Zij zijn gemaakt
door de beeldhouwster
Sturm-van den Bergh, die
ook Arendje van der Mije en
Floris Molenaar vereeuwis;de.

Muzieklessen starten in Gemeenschapshuis
ZANDVOORT - Muziekschool New Wave start op donderdag 13 februari met twee cursussen voor de jeugd.

' Parkeerautomaten
missen helder opschrift'
Paul Vreuls voegt aan de discussie over betaald parkeren een
vervelende ervaring met een
parkeermeter toe.

Waaraan moet een goed parkeerbeleid voldoen? Aan helderheid, zou je zo denken, aan
eenvoud zodat mensen geen
vergissingen maken. Mijns inziens voldoen de parkeerzuilen
in Zandvoort niet aan deze vereiste.
Toen mijn vrouw en ik op een
winderige zondagochtend in de
Swaluéstraat onze auto parkeerden, troffen wij daar een
soort reclamezuil aan. „Ingewikkeld," was onze eerste reactie, „hoe werkt dit?" Na ampele
bestudering van het toetsenbord en heen en weer gedraaf
naar het parkeervak begrepen
we uiteindelijk hoe het moest.
We schatten in - het was elf
uur'- dat we een uurtje of twee
zouden wegblijven dus ging er
het vereiste bedrag in plus ietsje meer, je weet immers maar
nooit. Dat was vijf gulden, goed
voor tweeëneenhalf uur en de
parkeerautomaat slikte het
zonder mankeren in.
Helaas bleek de wind op het
strand tot stormkracht te zijn

aangewakkerd en toen ons
kindje dreigde omver te worden geblazen, besloten we terug
te keren, niet dan nadat we
eerst nog even een kopje koffie
hadden gedronken.
Bij terugkeer zat er tot onze
verbijstering een parkeerbon
onder de ruitenwisser. Of we
maar even 65 gulden wilden betalen, plus twee gulden extra
wegens de extra parkeertijd die
we hadden 'genoten'. Daar sta
je dan met je goede gedrag: je
betaalt meer parkeergeld strikt
noodzakelijk en wordt uiteindelijk zwaar bestraft.
Natuurlijk, bij nadere bestudering van de parkeerzuil werd
ook ons duidelijk dat de maximale parkeertijd één uur bedraagt. Maar waarom staat die
essentiële mededeling hélemaal aan het eind op het toetsenbord dat op zichzelf al veel
te ingewikkeld is voor een toevallige passant? Wat moeten
ouderen hiermee, buitenlanders, mensen die haast hebben
en geen tijd om een cryptogram
op te lossen?
Wat het voor ons helemaal
ergerlijk maakt, is het feit dat
wij een bon kregen omdat we
drie minuten langer dan gepar-

De eerste zonnige dag in Zandvoort. Volgens Douwe Wijnalda kan
niemand het gevoel op die dag weerstaan. Hijzelf al allerminst.
„Zeker nu het soms zo grauw en mistig is. Bij de eerste zonnestralen slaat in Zandvoort de gekte toe, ook bij mij." Daarom stuurde
hij daarover een vrolijk reggaeliedje in voor het Zandvoortse
liederenconcours. Tijdens het Politiek Café in Yanks liet Douwe
het voor het eerst aan de buitenwereld horen.
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Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsblad Pers (NNP)

Hij speelt al jaren in diverse Engelstalige bands. De laatste tijd
componeert Douwe ook Nederlandstalige nummers. Vijfjaar geleden won hij drie dagen studiotijd tijdens een talentenjacht in het
Circus. „Het zou heel erg leuk zijn als ik met dit nummer over
Zandvoort opnieuw de studio in kan duiken. Ooit zou ik mijn brood
wel willen verdienen met het componeren voor anderen," aldus
Douwe Wijnalda

Foto André Lieberom

In het Cultureel Centrum
loopt daarnaast nog steeds de
grote expositie van Anton
Pieck. Zijn bekende en minder
bekende werk heeft Bram Krol
voor de bezoekers verzameld
Wie zelf schildert of beeldhouwt kan zich overigens nu al
opgeven voor de zevende amateurkunsttentoonstelling
in
april.
*

Meningen
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

keerd stonden dan dat ene uur
waarop we feitelijk recht hadden. Leuk hoor, om zo je gasten
in de gaten te houden. En waarom blokkeert de parkeerautomaat niet na het inwerpen van
twee gulden - het bedrag dat
staat voor de maximale parkeertijd. Nu slikt het apparaat
maar door en wordt de argeloze
bezoeker op het verkeerde been
gezet.
Het toppunt vind ik nog dat
de gemeente op onze klacht via
een standaardbriefje laat weten
dat wij een bon krijgen omdat
wij langer geparkeerd hebben
dan wij hadden ingeschat. Nee,
beste gemeente, zo is het niet.
U ontvangt deze brief niet
omdat ik verwacht de betaalde
boete terug te ontvangen. Nee,
ik hoop alleen maar dat men
zich eens bezint op het gebruikte systeem dat mensen verleidt
fouten te maken. Toen wij ons
op de dag zelf bij het politiebureau beklaagden, werd nota
bene gezegd dat onze vergissing
wel vaker voorkwam. Tijd om
het systeem te veranderen,
denk je dan, maar ik heb de

indruk dat de gemeente Zandvoort zich liever concentreert
op het innen van boetes. Het
siert haar niet.
Paul Vreuls
Amsterdam

Mentaliteit
Mevrouw Janssen reageert op
het artikel 'CDA: vuurwerk zelf
opruimen' uit het Zandvoorts
Nieuwsblad van 22 januari. Ze
vindt dat gedragsverandering
meer helpt dan een bepaling in
de politieverordening.

Niet het opnemen van de verplichting tot het opruimen van
afgeschoten vuurwerk in de
plaatselijke politieverordening
zal zorgen dat de straten kraakhelder zijn na nieuwjaarsdag,
maar een mentaliteitsverbetering van de mens.
Het hele jaar door gooit een
deel van de bevolking zijn rommel zomaar op straat. Het
schijnt een modeverschijnsel te
zijn om iets wat je niet meer
nodig hebt, zomaar te laten vallen wanneer het uitkomt. Zelfs

als er een afvalbak op loopafstand staat.
Vooral jongeren vertonen dit
gedrag. Een blikje bier of frisdrank leeg? Gooi maar op
straat of in een tuin, of zet maar
op een muurtje of in de vensterbank van een huis. In veel gevallen is het een gebrek aan opvoeding door de ouders, maar
wat wil je als ouders zelf dit
gedrag vertonen. Dan kun je
van kinderen niet veel beters
verwachten.
Dit geldt niet alleen voor dit
onderwerp, er zijn nog meer
punten waarop een mentaliteitsverbetering van toepassing
is. Denk hierbij aan de verloedering van de sociale omgangsvormen en het gedrag in het
hedendaagse verkeer. Zelf blijf
ik het goede voorbeeld geven,
want een mens is nooit te oud
om te leren.
P.C. Janssen
Zandvoort

Nieuwjaarswensen
waren hoogtepunt
Het WD-raadslid Theo van
Vilsteren reageert aanleiding
van het Politiek Café. Hij vindt
dat dit alleen al moet blijven
bestaan, omdat hij zeer gecharmeerd is van de negen vrouwen
die hun nieuwjaarsrede tijdens
deze bijeenkomst gaven.

Het afgelopen Politiek Café
was een absoluut hoogtepunt.

De negen dames Van den Bos,
Cramer, Hakho, Kortekaas,
Van Leest, Meijer, Van der
Drift, Wever en Emanuels, uitgenodigd door gespreksleider
Eugène Weusten, spraken hun
nieuwjaarswensen uit voor de
burgers van Zandvoort.
Zonder in te gaan op de individuele toespraken, kan ik u
zeggen dat degenen die niet
aanwezig waren veel gemist
hebben. De dames, ik noem ze
maar aartsengelen, wensten
echt vanuit hun hart, met veel
diepgang, de burgers en bestuurders een goed 1997. Als
deze aartsengelen Zandvoort
mochten besturen, hadden we
een gemeenteraad met wijsheid
en eerlijkheid, niet uitgaande
van eigen belang maar voor het
enige belang waar de bestuurders voor gekozen zijn, namelijk het beturen van ons mooie
dorp.
Het is een gemiste kans voor
radio ZFM deze wensen niet uit
te zenden. Dit komt, als ik het
goed begrepen heb, door een
conflict tussen de heer Weusten en ZPM. De heer Weusten
schijnt gelobbyd te hebben
voor zijn uitverkiezing tot
Zandvoorter van het jaar. Wil
men iets bereiken dan moet je
dat aan zoveel mogelijk mensen vertellen!
Immers, het bestuur van
ZFM deed dit toch ook om de
subsidie van 33.000 gulden binnen te halen, hetgeen haar ge-

'Rood visje is Iraans symbool voor vrijheid'

ZANDVOORT - Trouwe
bezoekers van de wekelijkse
filmvoorstellingen
pp
woensdagavond weten inmiddels dat de Zandvoortse
filmregisseur Thys Ockersen nogal eens een verrasLeden van VANNU kunnen
sing in petto heeft. De beelzich donderdag 6 februari opgeven tijdens de contactmiddag
den die hij voor Filmclub
m het Gemeenschapshuis.
Simon van Collem uitzoekt,
wisselen van poëtisch tot •
bloederig en van intrigerend
tot onbegrijpelijk. Om dat
Zandvoorts
laatste te voorkomen, gaf
woensdagavond de gevluchNieuwsblad
Filmregisseur Amir Razi uit Iran bezocht woensdagavond film- te Iraanse regisseur Amir
Onafhankelijk nieuwsblad Verschijnt
club Simon van Collem
Foto Thys Ockersen Razi zelf uitleg bij zijn korte
op woensdag in Zandvoort, Bentveld
film Het rode visie.
en Aerdenhout Uitgave Weekmedia
BV Hoofdred J M Pekelhanng.
Hoofd commercie J F. Sas

Zandvoortse
Vrouwen

ZANDVOORT - De Zandvoortse Doofpot komt binnenkort in het VVV-kantoor te staan. De Doofpot werd vorig
jaar tijdens het Politiek Café diverse keren uitgereikt,
onder andere aan het Zandvoortse gemeentebestuur (in
negatieve zin) en een keer aan VVV-directeur Peer Sips (in
positieve zin). Eugène Weusten, organisator van het Politiek Café, vond de Doofpot niet meer passen in de nieuwe
formule van de discussiebijeenkomst.

Carnaval

ZANDVOORT - In acht lessen kunnen kinderen van acht
tot en met twaalf jaar leren
schilderen met plakkaat- en
aquarelverf. Deze cursus start
op 6 ir:aart (van kwart over vier
tot en met kwart over vijf) in 't
Stekkie. Kosten: 65 gulden inclusiei' materiaal. Aan het einde
van de cursus zijn de kunstwerken te zien tijdens een expositie. Informatie: tel. 5717113.

Zingen over zon in Zandvoort

Doofpot verhuist naar VVV-kantoor

Bij de cursus 'Probeer een instrument' gaat het erom dat kinderen kennismaken met diverse instrumenten zoals piano, keyboard, gitaar, saxofoon, klarinet, viool of dwarsfluit. De cursus is
van kwart voor vier tot kwart voor vijf en duurt tien weken. De
kosten bedragen 150 gulden. Een eigen instrument is niet nodig.
De andere cursus, 'Gitaarbegeleiding' is bedoeld voor jongeren
vanaf zestien jaar met een eigen gitaar. De lessen vinden tien keer
ZANDVOORT - Kinderen plaats op donderdagavond van acht tot negen uur. Het lesgeld
(zes tot en met elf jaar) die bij bedraagt 200 gulden. Leo Sanders (5719255) geeft meer informatie
een carnavalskraker meteen de over de muzieklessen.
kriebels krijgen, kunnen op 8
februari van negen tot zeven
uur 's avonds terecht in 't Stekkie (Celsiusstraat 190). De carnavalsdisco kost drie gulden
voor leden en vier gulden voor
met-leden. Wie het leukste vekleed is, krijgt een prijs. Informatie: tel. 5717113.

Schilderen

Zandvoorts
Nieuwsblad
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(ADVERTENTIE)

Th. van Vilsteren
Zandvoort

Doofpot
Dimitri Herders betreurt het
dat de Doofpot niet meer uitgereikt wordt. Deze prijs werd
maandelijks in positieve of negatieve zin uitgereikt aan Zandvoorters die in het nieuws kwamen.

Helaas vernam ik tijdens het
Politiek Café woensdag 22 januari dat kunstenaar Ton Tmimermans niet meer de Doofpot
kan of mag uitreiken, omdat er
negatieve reacties losgekomen
waren. Persoonlijk was ik blij
met de Doofpot omdat het een
prijs is die, zoals de negatieve
reacties al aangeven, positieve
werkingen teweeg bracht. De
Zandvoortse politiek heeft namelijk iets of iemand nodig die
ze op het goede spoor houdt. Ik
vraag daarom ook of de volgende Doofpot naar de mensen
gaat die negatief reageerden,
omdat zij bang zijn voor kritiek...
Dimltrl Herders
Zand\oort
(ADVERTENTIE)

en de jongen brengt het dier
heel voorzichtig naar de zee.
Een Nederlandse jongen volgt
hem met een 8 mm filmcamera
en samen spelen ze in het water.
Die rode vis komt overigens
zomaar in de film voor. „In
Iran hebben rode visjes een
symbolische betekenis. Met
oud en nieuw liggen ze op tafel.
Ze zijn het symbool voor gezondheid, vrijheid, een lang le- Cinema Circus Zandvoort
Het thema van zijn korte film
ven," legde de cineast het Zandgrijpt terug op de oorlog. Razi:
Een jongen uit Iran koopt in voortse publiek woensdag- 30 Jan t/m 5 Februari
„Ik vind dat je niet alleen over een Nederlandse winkel een avond uit.
gezellige dingen films kunt ma- rode goudvis en op de markt Filmclub Simon van Collem draait
woensdag; 29 januari een opmerkeken. De oorlog zit nog volop in een kom. Als hij bij een fabriek ook
film. Deze week staat de omstrede hoofden van Iraanse men- opgeschrikt wordt door het lljke
den Servische film 'Underground' op
The Hunchback
loeien van een sirene, komen de het programma. (Winnaar van de Gouden Palm in Cannes In 1996). Aanvang:
herinneringe.i aan Iran boven. half
of
acht in het Circus op het GasthuisZijn kom valt, het visje spartelt plein.
Notre Dam

„Met Het rode visje heb ik
mijn visitekaartje in Nederland
afgegeven. Dat moest ook wel,"
vertelde Razi. „Ik arriveerde
hier zes jaar geleden in met
niets anders dan een oude jas.
Niemand wist dat ik filmer van
beroep was." Inmiddels heeft
hij in opdracht van de Vara een
langere film, Roos uit Afrika, gemaakt.

Randstad Uitzendbureau op de Dam;
de horecaspecialïst van Amsterdam
Op de Dam te Amsterdam werkt het werkervaring of een passende
opleiding vereist zijn.
Randstad horecateam met man en
Alle hotels en bedrijven waarmee
macht om de 4- en 5-sterren hotels
samen wordt gewerkt bevinden zich in
in de stad te voorzien van (tijdelijk)
personeel. Het Randstad horecateam het topsegment van de horecabranche. Deze bedrijven verwachten
is 4 man sterk. Dagelijks helpen zij
dan ook vakkennis en enthousiasme
honderden mensen aan het werk in
van zowel hun vast als hun tijdelijk
de horecabranche. Het Randstad
personeel.
horecateam is opgedeeld in twee
gespecialiseerde afdelingen.
Het horecateam op de Randstad.
Tijdens inschrijvingsgesprekken met
vestiging op de Dam bemiddelt in
sollicitanten zijn vaktermen als misebanen in de horecabranche voor heel
en-place en bouquet vaak te horen.
Amsterdam en omstreken. Iedereen die
Zo komen sollicitanten snel aan het
geïnteresseerd is in een flexibele werkwerk op een plek die echt bij ze past.
omgeving en niet schroomt om hard te
werken, staat een uitdagende werkDe Randstad uitzendkrachten
plekte wachten. Sollicitanten zijn dan
worden geplaatst op alle mogelijke
ook dagelijks van harte welkom voor
afdelingen in het horecabedrijf.
Zij werken in de bediening, de keuken een inschrijvingsgesprek.
of de spoelkeuken, maar ook op
afdelingen als Reserveringen en Sales.
Voor alle functies geldt dat relevante

lukt is zonder een behoorlijke
balans en luisterdichtheidscijfers te tonen. Laten we het Politiek Café in stand houden opdat
onze bovengenoemde aartsengelen vaker hun lieve, wijze gedachten kwijt kunnen tot leer
en vermaak.

Wie over de juiste opleiding en
diploma's beschikt en/of ruime
ervaring heeft in gerenommeerde
horeca bedrijven kan snel aan de slag!
Kandidaten dienen wel te beschikken
over de juiste vakkleding.
Voor kelners is een kelnerssmoking
noodzakelijk en voor koks is een
koksbuis, broek en messenset een
must. Uiteraard is er na werktijd altijd
tijd voor een gezellige borrel op de
vestiging. Ook bij Randstad staat de
gastvrijheid voorop.

sen, ook al is de oorlog dan officieel voorbij."
Kritiek kunnen Iraanse filmers alleen voorzichtig kwijt in
hun werk. Wie zich te veel tegen de islamitische regering
richt, loopt de kans opgepakt te
worden. Laatst is er volgens
Razi nog een schrijver 'verdwenen'. De beste manier om kritiek te geven is het te laten zeggen door een kind. Dat blijkt
ook uit de film van Razi.

Heldenrol bij treinongeluk
ZANDVOORT - Tegenstoom en fluitsignalen hebben niet kunnen voorkomen dat op 7 januari 1928 een trein dwars door het
station van Zandvoort denderde en in de kamer van de chef, die er
niet was, tot stilstand kwam. De gevolgen van het ongeluk waren
nog vele malen erger geweest als Kees Hogendijk niet met z'n
blote handen kolen uit de locomotief had gehaald waarmee de
druk werd verlaagd en explosiegevaar was geweken.
De twee foto's van de locomotief, vorige week in deze krant, uit
het boekje Zandvoort m oude knipsels hebben nogal wat losgemaakt. Mevrouw Hakhof, getrouwd van de kleinzoon van Kees
Hogendijk, laat de redactie weten dat hij machinist was op de
grote vaart, thuis de enorme knal had gehoord en was gaan kijken.
De NS hebben de heldendaad destijds met een gouden horloge
beloond.
(ADVERTENTIE)

Geïnteresseerden die op zoek zijn
naar een dynamische werkplek in de
horeca kunnen bellen met nummer
(020) 622 3515, of natuurlijk gewoon
langskomen op onze vestiging op
Dam 4.

randstad uitzendbureau

Van 12 tot 17 uur is Meubelboutevard Amstefdam-Oiemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Amsterdam
*

BAAUERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR,
MONTÉL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
Info (020) «90 93 16
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STATIONSPLEIN 17/22 ZANDVOORT
Centraal gelegen driekamer appartement met balkon,
gelegen op de vijfde en tevens hoogste etage, met
vrij uitzicht. Bij het gebouw is een eigen parkeerterrein.
Indeling: entree, hal, toilet met fonteintje, badkamer
met douche, wastafel en wasmachine-aansluiting,
woonkamer met open keuken, twee slaapkamers.
Ruime berging in souterrain.
Maandelijkse bijdrage aan de WE ca. ƒ 280,-.
Het gebouw is voorzien van een lift.

'A

.Glazenwasserij

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort

Specialiteit schoonmaak
van gebouwen

Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

Schoonmaak van luxaflex

•/«,

BUDGET PRESTIGE BUDGETfPRESTIGE 'BUDGET.' PRESTIGE BUQGET PRESTIGE]

M

Fax 023-5714924
Telefoon: 023-5717741

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

Verhuur tapijtreinigers

*

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

VRAAGPRIJS ƒ 189.000,- k.k.

|

van kleinbeeld kleurenfilms

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF EEN
•NI
VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

Nieuwe leden (m/v)
gezocht voor de
ledenraad van E M

023 - 571 5531
maandag - vrijdag: 8.30- 17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

L d5HK£^ ^Xlflü^ L" LA2LAJ.' Ëf _J
KRUISSTRAAT 2A ZANDVOORT
In hartje centrum gelegen woon c.q. winkelpand op
een steenworp afstand van strand en station.
Indeling: woon/winkelruimte ca. 30 m2 met open trap
naar onderverdieping van eveneens ca. 30 m2.
1e verdieping: open trap naar kamer met vide, open
keuken, douche/toilet. Mogelijkheid tot dakterras.

*««*.*«K.XÖJ» *

tf»*tf*i$w& 4£tt*4''bdj»qt

TOTAAL FITNESS

VRAAGPRIJS ƒ 269.000,- k.k.
ELK AANNEMELIJK BOD IS BESPREEKBAAR

*

Passage 36-40
NVM

Trainingsdoel: ontwikkelen coördinatie lichaam en geest, genieten van de opbouw naar een betere gezondheid, algehele conditie
en vermindering van stress (voor jong en oud 70+, recreant en
wedstrijd/topsporter)

MAKELAAR

Makelaardij o.g.

De ledenraad van E M M kan maximaal uit 40 leden bestaan. Zoveel zijn er
echter niet. Daarom zijn wij op zoek naar nieuwe kandidaten.

(Het ideale bewegingsprogr. met lichaam en geest in balans!)

2042 KV Zandvoort
postbus 413

M a

2040 AK Zandvoort

AFSLANKPROGRAMMA
* Een uitgekiend programma waarin educatie, ondersteuning en een op maat samengesteld bewegingsprogramma
zorgen voor een verantwoordt optimaal resultaat (duur: 12
weken, start doorlopend).

EGMONDAANZEE
VOORSTRAAT 30
U zoekt een groot pand voor dubbele bewoning of
met goede verhuurmogelijkheden aan de kust??
Dan is dit wat u zoekt.
Een zeer groot, prima onderhouden woonhuis
met aanbouw, C.V. en inpandige garage, op 8 m.
lopen van zee, 3 m. van
duinen. Totale inh. ca. 900
m'. Grondopp. 258 m2.
Ind. o.a. 13 kamers, 5 badkamers, 7 toiletten,
keuken, gaslenkamer, zold'erberging, balkons en
tuin.
Vraagprijs: ƒ 595.000,- k.k.
Inl. Kloes B.V. mak.dij o/g, Castricum,
tel. 0251-659004, na 18.00 uur: 072-5064157.

Verder:
• FITNESS DAMES & HEREN
• CARDIO-FITNESS
• SPECIFIEKE KRACHTTR.
• AEROBICS
• CALLISTHENICS
• STEPS
• STRETCHING

RUGPROGRAMMA
BEDRIJFSFITNESS
KONDITIETRAINING
ONTSPANNINGSOEF.
SAUNA + TURKS BAD
ZONNESTUDIO
VOEDINGSSUPPLEMENTEN

ALLE AKT1VITEITEN ZIJN ONDER PROFESSIONELE
GEDIPLOMEERDE BEGELEIDING
VOOR MEER INFORMATIE:
PARADIJSWEG 1 (T.O. POLITIEBUREAU)
ZANDVOORT

TELEFOON (023) 5717742

GEEFT O WEER ENERGIE!

Taak Ledenraad
De ledenraad heeft onder meer als taak:
•k hel vaststellen van het algemeen beleid van de vereniging voor zover
dit is vastgelegd in een strategisch beleidsplan;
~k hef goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag;
•k het gevraagd en/of ongevraagd adviseren van het bestuur;
•*• het benoemen en ontslaan van bestuursleden van de vereniging en het
benoemen en ontslaan van de leden van de raad van commissarissen

Vraag ook naar de

PRESTBGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts [ 3,"

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-57 1 25 1 3. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
.\BUD.GET~-PRESTIGe; BUDGET.ïPRËST.IGEi-'BUDGËT/PRESTIGE.'. BUDGET i, PRESTIGBl

THEATER RESTAURANT LIDO
PRESENTEERT
'Kaptain Banana
New York'
A Rios Production

Structuur
De vereniging heeft ca. 5.500 leden en wordt bestuurd door een bestuur. De
vereniging heeft een ledenraad als algemene vergadering en een raad van
commissarissen als toezichthoudend orgaan. De directie is belast met de
dagelijkse leiding van de organisatie (19 medewerkers), beleidsvoorbereiding en uitvoering.

Profiel
Er is geen directe gespecialiseerde kennis vereist. Wel verwachten wij dat u
bereid bent cursussen te volgen. Daarnaast rekenen wij op een grote persoonlijke inzet en het kunnen werken in een team. Naast het lidmaatschap
van E M M vinden wij het belangrijk dat u tijd vrij kunt maken voor het
optimaal functioneren van de ledenraad.

- 62 62JS6 J/•

Inzet en vergoeding
Het lid zijn van de ledenraad kost u inclusief cursussen en voorbereiding van
vergaderingen ongeveer 40 uur per jaar.
Voor het bijwonenen van een (avond) vergadering ontvangt u een vergoeding.

Mox Euwtpleln 64, Amsterdam tnobij Leidsepleln). Parkeren g»en probleem.
Geïnteresseerden worden verzocht een reactie te sturen aan de selectiecommissie ledenraad,
Woningbouwvereniging E M M, Postbus 505, 2040 EA Zandvoort. Een informatiepakket kunt
u opvragen bij mevrouw P. Verschoor, telefoon 023-5717741.
Uw reactie zal vertrouwelijk worden behandeld.

MEER DAN 1.000

Zandvoortselaan 44, bouwkavel op goede
lokatie. Oppervlakte ± 400 m2. Bebouwingsmogelijkheden hoofdgebouw 6x12 meter; 2 lagen +
kap. Vr.pr. ƒ 335.000,-- k.k.
Brederodestraat 88, nabij strand en duinen
gesitueerde eengezinswoning met voor- en achtertuin. Ind. ruime hal; doorzonwoonk.; eetkeuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; 1e et. 3
slaapk.; badkamer met toilet en wastafel.
Grotendeels v.v. dubbele beglazing.
Vr. pr. ƒ 375.000,- k.k.

Dromen zijn bedrog
zong Marco Sorsato in de Manege Zandvoort
Nu voorjaar 1997 zijn aiij uitgedroomd, en starten in februari met een topprogramma:
1-2: Super soul night
optreden van UUiileke d'€stell
koud buffet

3-2: College latino
Zeer unieke 24-mans formatie
Zuid-flmerikaanse big band
uitgebreid saté buffet
DJ's Maurice en Ge

Kubisme in combinatie met sfeer door de kersen plint en poten.

15-2 In de grote zoal
De Blues Factoru
8-mans formatie dans orkest

>MOhTÊL
topmodel Holst
2-zits in stof
nornhul

in de pianobar
Jeroen v/d Boom (Veronica Call T.V.)
warm buffet
entree deze avonden f 25,-

topmodel Bravo
2'/:+2-7.itsinstof
7oah afgebeeld normaal

UWOPRUIMINCSVOORDEEL250,.

UWOPRUIMINCSVOORDEEL500,

NU VOOR DE ONGELOOFLIJK LACE PRIJS VAN

NU VOOR DE ONGELOOFLIJK LACE PRIJS VAN

info of reserveringen
023-5716023

MOMEl
topmodel Babama
2-r.its in leder

Dr. C. A. Gerkestraat 4, nabij centrum gelegen
gezellig halfvrijstaand woonhuis met achtertuin
zuid. Ind. hal; toilet; woonkamer met open haard,
houten vloer en openslaande deuren; kelder;
ruime keuken met inb.app.; 1e et. badkam. met
wastafel, toilet en douche; 2 slaapk. met wastafel; 2e et. 2 si.k. met wastafel. Erfpachtscanon
ƒ 2.000,-- p.j. Vr. pr. ƒ 425.000,-- k.k.
Burg. van Alphenstraat 57/20, gezellig tweekam.app. op 7e etage met prachtig uitzicht over
Zandvoort en zee. Ind. hal; woonkamer met balkon (zuidoost); slaapkamer; badkam. met toilet,
wastafel en douche; keuken. Geheel v.v. kunststof kozijnen met dubbele beglazing.
Vr.pr./169.000,-k.k.
De Favaugeplein 41/2, op unieke lokatie, direct
aan wandelboulevard gelegen driekam.app. (vh
4) op derde etage. Magnifiek uitzicht over boulevard, strand en zee. Balkon west. Ind. hal; riante L-vorm. woonkam. met open haard, parketvloer en ruim balkon; 2 slaapk.; toilet; badk. met
wastafel en ligbad; keuken.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.
Stationsplein 15/8, in luxe appartementencomplex gelegen driekam.app. op 3e etage met balkon west. Inpandige berging en parkeerplaats
op de begane grond. Ind. hal; woonkam. met
parketvloer en balkon west; open keuken met
inbouwapp.; bijkeuken; toilet; luxe badkamer
met ligbad, dubbele wastafel en douchecabine;
2 slaapk. Videofooninstallatie.
Vr.pr. ƒ 420.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

U W OPRUIM INC5 VOORDEEL 200,.

NIEUWE CATALOGUS!

De Bank van Nederland
KOOF NU EN VERWEN UW KINDEREN: MOM 1 1 BIJ VAN KI i-.u» IJK - sNii.i 7 - MI.UBI.I.BOUI.I.VARD AMSTHUMM/DII MI.N
1

Tijdens de opruiming
GRATIS ?it?ak of kimkrfaitteiiiL*
«„/.,.(«%:„„„m„m,,a\v.

Van Lennepweg 65/14, fraai verbouwde tussenwoning op loopafstand van centrum, station
en strand. Ind. hal; toilet; woonkam. met tegelvloer en vloerverwarming; luxe keuken met inb.
app. (inductiekookplaat, vaatwasser, afzuigkap,
koelkast en combimagnetron); balkon met trap
naar tuin; souterrain: hal; wasruimte; multifunctionele ruimte; tweepersoonssauna; 1e et. 3
slaapk.; badk. met wastafel, douche en toilet.
Vr.pr. ƒ 389.000,-- k.k.

TH.. :r.-t, w 41 u. RING* i-.c AI: - AFRIT siu

wit»

VAN
AANNEMINGSBEDRIJF

loveel keus in zoveel mooie banken en dan voor die prijzen! De 's toct

MAKELAAR O.G.

• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE
• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN
• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN

ZONDAG 2 f e b r u a r i OPEN

CHAIK

• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE
• MACHINALE HOUTBEWERKING
Kantoor: Bloemendaalseweg 124 - 2061 CP Bloemendaal - Tel. 023-5263657 Fax 023-5273384

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

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944 */Fax 023-5717596
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Bea zet
voor dieren
alles opzij
IJ DE VOORDEUR
zie ik al of de melding
klopt of dat ik weer
eens in een burenruzie ben beland," aldus Bea
Blom. „Dan wordt het maar al
te vaak op de hond gegooid."
Ervaring heeft haar geleerd
om haar ogen en oren vanaf de
eerste seconde goed de kost te
geven. „Aan de hond kan ik op
de drempel al zien of hij het
goed heeft bij zijn baas. Ik let
op de stand van de staart, de
conditie van zijn vacht, hoe de
hond reageert op de bewegingen van zijn baas, de stand van
zijn ogen, het geluid van zijn
blaf."
Bea ziet en hoort altijd alles,
waar ze ook is. „Soms ook behoorlijk lastig, het is een tic van
me. Laatst moest ik er eens tussenuit. Mijn hoofd zat vol met
ellende. Enfin, we gingen lekker naar Spanje op vakantie. Ik
zit nog maar net in het appartement, hoor ik ver in de bergen
een hond op zo'n speciale manier blaffen. Dat ging de hele
nacht door. Dan weet Fred het
al, ik moet erheen, de bergen in.
Bleek dat het dier in die hitte al
twee dagen zonder eten en drinken zat. Mijn hele vakantie was
meteen verpest."
Ook in Zandvoort komt zware verwaarlozing voor. Volgens
Bea kunnen vooral labiele mensen en verslaafden de verzorgmg van hun dier op een gegeven moment niet meer aan. „Ze
hebben het triest genoeg vaak
zelf niet in de gaten. Het dier is

Zestien jaar lang werkt Bea
Blom al bij de Dierenbescherming Zandvoort. De
meldingen die via de telefoon bij haar binnenkomen
zijn vaak ernstig. Mishandeling, of zware verwaarlozing
van dieren komt in Zandvoort vaker voor dan menigeen denkt. In alle gevallen
gaat de kordate Zandvoortse
erop af. Vaak samen met
echtgenoot Fred. Hij is inspecteur bij de Dierenbescherming.
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Papegaaienprogramma
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Zandvoort is en blijft een 'kmnesinne'-dorp Over alles en nog wat wordt
hier gekibbeld. Nu is er weer een rel tussen de radio (ZFM) en het Politiek
Café. Dat loopt behoorlijk hoog op Zelfs verschillende politici vinden het
belangrijk genoeg om zich ermee te bemoeien. Volgens Theo van Vilsteren
(VVD) moet het programma Goedemorgen Zandvoort het verslag van het
Politiek Café zaterdag helemaal uitzenden, anders missen ze belangrijk
nieuws. Maar de redactie van Goedemorgen Zandvoort heeft helemaal
geen zin om een papegaaienprogramma te worden Bovendien willen ze
zelf bepalen wat er in het programma komt en wat niet En dat is natuurlijl
ook zo gek nog niet.
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Zandvoortse Romeo en Julia

'Er is zoveel ellende en verdriet waar je geen weet van hebt'
heel belangrijk voor ze, het enige wezen waar ze nog contact
mee hebben."
Als blijkt dat er sprake is van
ernstige verwaarlozing of zelfs
mishandeling, wordt er onmiddellijk gereageerd door de dierenbescherming. Bea en Pred
pakken het zo tactisch mogelijk aan. In bijna alle gevallen
lukt het toch om eerst te praten, de mensen te overtuigen
van de ernst van de situatie.
Bea: „Daarna probeer ik met
die persoon tot een oplossing te
komen. In het ergste geval krijg
je een ram voor je kop. Maar
over het algemeen komen we
eruit, al kost het me vaak uren
puzzelen. Als het dan toch lukt
om samen met de eigenaar van
het dier tot overeenstemming
te komen, dan voelt het goed.

Een andere keer ben ik echt
boos of verdrietig, kan ik er niet
van slapen. Dan zit mijn hoofd
bpordenvol ellende, laat het mij
niet los. Ik stop ermee, roep ik
dan naar Pred. 'Doe niet zo laf',
zegt hij dan alleen maar. Dat is
voor mij dan wel weer genoeg."

Bij mijn oma thuis sliep een
hamsterfamilie onder de vloer
De liefde voor dieren kreeg
Bea mee van haar oma, een
schippersvrouw. „Thuis waren
we met acht kinderen. Bij oma
vond ik rust. Ik sliep bij haar in
bed als opa op zee was. Er
woonde een hele familie ham-

De Klink vaart nieuwe koers
ZANDVOORT - De Klink, het tijd-

sters onder de vloer van de wc.
Ooit waren er twee ontsnapt uit
hun hokje, je snapt 't al. Het
werd gezinsuitbreiding en oma
vond het best. Via een touwtje,
dat ze in het gat van de vloer
hing, kwam de hele familie 's
nachts naar boven. Oma had

van de Mulo (vermoedelijk in 1945 van klas

schrift van het Genootschap Oud Zand- drie voor het vertrek naar school B) en één van
voort, is in een nieuw jasje gestoken. de aspiranten van Zandvoortmeeuwen in 1941.
Voortaan staan er in de Klink meer korte De voetbalvereniging was toen net nieuw opge-

richt, met als voorzitter P.J. van IJzendoorn
volgens de Klink. De namen van alle kinderen
zijn niet allemaal bekend. Dat geldt voor beide
Zo bevinden zich in de Klink nu ook artike- foto's.
len over De Wurf en de Bomschuitenclub.
Daarnaast vertelt A.G.M, van der Oord-Wisker
Ook opmerkelijk is de tekening van de heer
een verhaal over een typisch vissersprobleem Kooman, die in 1961 de Kerkstraat vastlegde.
en haalt Jelle Attema herinneringen op aan het In de volgende Klink komt op de middenpagiverhuren van huisjes aan zomergasten.
na een aquarel van het Badhuisplein te staan,
Heel aardig zijn de twee groepsfoto's, één belooft redacteur Maarten Weber.
verhalen van diverse schrijvers. Wel ge-

een bakje voer neergezet. Dat
vraten ze gauw leeg, stopten
vervolgens hun ruime hamsterwangen ermee vol en vertrokken weer naar beneden, de vrijheid in. Dat was geweldig. We
genoten samen van 'de tokkies',
zoals ik ze als zevenjarige
noemde. Mijn opa leerde mij
weer alles over de natuur. Samen met hem zwierf ik uren
door het duin."
Eerlijk gezegd wil Bea niet op
de voorgrond. „We doen het allemaal samen bij de Dierenbescherming," is haar motto.
Maar ze doet het werk al zo
lang met hart en ziel. Een bijzonder zwaar beroep. De tele-

foon rinkelt de hele dag door.
Dode katten en reeen worden
zomaar in haar tuin geworpen.
En in het voorjaar komt iedereen weer met half afgekloven
jonge vogeltjes aanzetten.
„En zo tegen de zomervakantie is plotseling iedereen weer
allergisch geworden voor zijn
huisdier," zegt Bea cynisch.
Komen ze terug van vakantie,
dan nemen ze toch gewoon
weer een nieuw jong hondje."
Ze kan er de klok op gelijk zetten. Toch haat ze de mensen
niet. Iedereen wordt door haar
hartelijk ontvangen en benaderd.
„Er is zoveel ellende en verdriet waar je geen weet van
hebt. Via de telefoon storten
mensen hun hart bij me uit.
Het gaat eerst over het huisdier
en van het een komt het ander.
Voor je het weet hoor je over
kindermishandeling, vrouwen
en dieren die seksueel worden
misbruikt, krijg je met de
zwaarste problematiek te maken. Armoede heerst er ook in
Zandvoort. Laatst nog, een oud
baasje. Hij kon de operatie van
zijn hondje niet betalen. Dat
beestje was alles wat hij nog
had. De dagafschriften van de

Andie Lieberom

bank kwamen te voorschijn.
Bleek dat de man met eens geld
had om warm te eten."
Een andere keer zit Bea 's
nachts met Fred weer ergens m
het duin. Met een vangkooi
worden - na een melding - wilde
katjes gevangen, voordat de familie zich nog sneller uitbreidt.
„Helaas melden mensen het
nest veel te laat. Ze vinden het
wel leuk en wachten eerst tot de
katjes drie maanden oud zijn.
Maar na drie maanden zijn ze te
wild geworden, kunnen ze vaak
niet meer geresociahseerd worden."
Als laatste kans mogen sommige geluksvogels nog met Bea
mee naar huis. Zes katten wonen er momenteel in de Celsiusstraat, waaronder huispoes
Jeroen van 22 jaar, net zo oud
als haar dochter. Daarnaast een
'Belgische Boombinder' zoals
ze hond Joekie - achtergelaten
in een Belgisch bos - vrolijk omschrijft en de zestienjarige tekkel Cita, uiteindelijk toch maar
meegenomen uit het asiel omdat niemand hem wou hebben.
„Zelfs Fred dacht dat ik een
geintje maakte, toen ik ermee
thuis kwam."
Martha Burger

bleven zijn de vele historische foto's.

Ondersteboven uit
een auto kruipen
ZANDVOORT - Voor de meeste indruk. Wie het ooit uitbewoners van de flat in de probeert zal haar gelijk geven.
Van Galenstraat was het Ondanks de geruststellende
maandag een spectaculair

woorden van de Duitse instruc-

gezicht. Zij konden zien hoe teur is het een angstige ervaeen BMW als een soort ring.
paasei tussen twee klemmen boven de grond zweef de en vervolgens omdraaide. Wie bleef kijken, ontdekte ook nog eens dat er daarna

een

volledig

gezond

mens uit de auto kroop.

„Op deze manier willen we
mensen leren wat ze moeten
doen als ze ooit in die benarde
toestand terecht komen. Misschien herinneren ze zich dan
bijvoorbeeld dat ze nooit zomaar hun riem moeten losmaken, want dan vallen ze op hun
hoofd," licht Ria van den Akker, woordvoerder van Rijtrainmg Nederland toe. „Dit soort
trainingen slaan aan, blijkt in
de praktijk. Veiligheid is tegenwoordig een belangrijk onderwerp."
In opdracht van bedrijven,
zoals in dit geval Timing TJitzendteam, organiseert Rijtraining Nederland regelmatig instructiedagen in Zandvoort,
maar ook in het buitenland.
De deelnemers aan het bedrijfsuitje in Zandvoort krijgen
meestal op zo'n dag ook bijvoorbeeld een korte slipcursus,
ze mogen karten, op het circuit
rijden en in een simulator een
ntje in een Formule I wagen
maken.
Volgens Van de Akker maakt
over het algemeen het op zijn
kop hangen in een auto de

Race-Taurant
bezorgt ook

ZANDVOORT - Het is niet alleen mogelijk om bij 't Race-Taurant op de Boulevard Barnaart te eten, medewerkers van
het restaurant bezorgen sinds
kort ook maaltijden bij Zandvoorters thuis.
De bezorglijn is volgens een
woordvoerder van het restaurant vooral populair bij alleenstaanden die geen zin hebben of
niet in staat zijn om te koken.
Ook vaste klanten maken veel
gebruik van de service, die 't
Race-Taurant gestart is om tijdens de rustige wintermaanden
wat meer inkomsten te hebben.
Het telefoonnummer van de bezorglijn is: 5725445 (dagelijks,
behalve dinsdag, tussen vijf en
tien uur).

Postbus 26,2040 AA Zandvoort, of inleveren
bij het kantoor op Gasthmsplein 12.
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

nieuwste boek 'De geur van rottend hout' te koop, maar eigenaar Sjaak Balkenende heeft
alle andere delen eveneens in
zijn winkel.
De boeken van Baantjer zijn
volgens Balkenende erg populair bij vakantiegangers die 's
zomers in Zandvoort logeren.
Zelf heeft hij nog niet zoveel
van Baantjer gelezen, bekent
hij eerlijk. „Maar zijn nieuwste
boek ligt nu op mijn nachtkastje."

'Housen'
op vrijdag

ZANDVOORT - Dance Club
Yanks start vanaf 31 januari
met een serie housefeesten op
vrijdagavond. Onder de naam
'Multi Melodies' vinden wekelijks feesten plaats met diverse
ZANDVOORT - Bij Bruna muziekstijlen, zoals 'old', 'styBalkenende op de Grote le', 'techno', 'hard', 'trance' en
Krocht komt Appie Baantjer, 'old school'.
de schrijver van de detectiveseLasershows, live-optredens,
rie over De Cock, zaterdag l februari zijn boeken signeren. shooter girls en after party's
Baantjer zit er tussen twee en kleden de feesten aan. De zaal
vier uur. Uiteraard is zijn gaat open om tien uur. Dance
Club Yanks bevindt zich in de
Kosterstraat.

Baantjer
bij Bruna

Groentekar
De groentekar van Aart Veer
trekt veel belangstelling. De
groenteboer op de Grote Krocht
heeft de kar te leen van een collega. Deze bolderwagen was
vroeger in het Vondelpark te
zien, omdat een Amsterdamse
studente er sinaasappels mee
verkocht. Aart Veer verwisselt
de sinaasappels soms voor ander fruit. De kar blijft waarschijnlijk tot deze zomer staan.
„Ik krijg veel reacties," vertelt
de groenteboer. „Het is een
grappige blikvanger in de winter."
Foto Mai go Oosterveld

Ze zijn erg verdrietig. Laura en Danny, het verliefde stel uit Nieuw Unicum
Laura stond onlangs op de voorpagina van het Zandvoorts Nieuwsblad.
toen ze een baantje als kinderoppas zocht Ze zit in een rolstoel en woont al
een tijdje samen met haar vriend Danny op haar kamer in Nieuw Unicum
Volgens de officiële regels mag dat niet. want Danny is niet gehandicapt en
woont er niet. Maar de leiding kneep altijd een oogje dicht. De twee waren
zielsgelukkig samen en sliepen iedere avond in eikaars armen Onlangs
kreeg Laura te horen, dat haar vriend niet meer bij haar mag wonen Haar
wereld is ingestort en ze huilt de hele dag Danny heeft geen woning
Bovendien zou hij Laura slechts kunnen ontvangen m een aangepaste
woning. Maar die krijgt hij niet. Voor mij zijn ze de Romeo en Julia van 1997
Wie raad weet, alastublieft zo snel mogelijk bellen naar Nieuw Unicum

Tevreden over nieuwe gymzaal

De verbouwde Pnnsessehal werd deze week officieel geopend. Naast de
officiële happening was er ook feest voor de leerlingen. Ze kregen allemaal
een heerlijke zak chips van gymleraar Jan Agenbrugge De leerlingen
Thomas, Nicolas en Jasper Ravestijn van de Manaschool zijn heel erg
tevreden over de nieuwe gymzaal. De vloer heeft helemaal geen gaten
meer, allemaal witte lijnen en de touwen zijn helemaal te gek Dat springt
en gymt veel lekkerder volgens de drie heren uit de Schoolstraat. Meester
had wel gezegd, dat ze niet met donkere zolen op de vloer mochten Dat
mocht eerst wel, want op die oude vloer zag je toch geen verschil.

Schadeclaim Eurote!

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888'. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Dier
van de

week

Het is angstig stil rondom de situatie Eurotel Weet u het nog' Projectontwikkelaar Stefan Schale (ESHH-projectontwikkeling BV) wil een hotel neerzetten op het Badhuisplein, maar zegt dat hij al jaren wordt tegengewerkt
door de gemeente. Die zegt op zijn beurt weer, dat de windhindereisen die
ze stelt lang zo slecht niet zijn Maar Schale ziet de schadepost enorm
oplopen en wil naar de rechter stappen. Politieke vergaderingen over dit
onderwerp worden steeds m beslotenheid gehouden. Er buigen zich ook al
heel wat advocaten over de zaak. Maar wij horen niks Juist die stilte zint
een hoop Zandvoorters helemaal niet. Per slot van rekening hangt Zandvoort wel een schadeclaim van maar liefst 35 miljoen gulden boven het
hoofd. Nou, als dat Zwaard van Damocles op onze nek valt, dan zijn we
meteen hartstikke failliet. Beste politici, vooruit kom op met die informatie
Hoe staat het er m 's hemelsnaam voor. Zandvoort wil openheid van zaken.

Rittititi
Onlangs stond er een interview m deze krant met zuivelspecialist Jaap van
der Werff, alias Rittititje. Die bijnaam zou Jaap te danken hebben aan het
geluid, dat de Bomschuit van zijn opa maakte Maar naar nu blijkt is er nog
een andere versie in omloop. De vader van de 91-jarige Corvan Poelgeest
(onlangs ook geïnterviewd m de krant) was klannetleraar. En bij hem kreeg
de vader van Jaap klarmetles. HIJ moest van deze leraar iedere dag
toonladders studeren. Rittitititititit ging het dan Vandaar -volgens een
Zandvoorter- zijn bijnaam.

Massale volksopstand
Truus is op zoek naar een nieuwe baas of bazin. Ooit leidde
Truus een heerlijk leven samen
niet kater Willem, nadat ze enige tijd had gezworven en in het
asiel had gewoond. Maar het
ging mis bij haar nieuwe baas
toen het mooier weer werd.
Truus wilde naar buiten en kon
niet tegen het opgesloten zitten
in een bovenwoning. Daarom
belandde Truus onlangs opnieuw in het asiel. Wie een tuin
heeft en van een lieve knuffelkat houdt, heeft aan Truus een
gezellige huisgenote. Truus
maakt bovendien snel vrienden
met andere katten. Ze wacht in
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort, Keesomstraat 5, tel.
5713888.

Snackbar de Zilvermeeuw uit de Tollensstraat heeft al over de tweeduizend
handtekeningen verzameld. Van de zomer werd bekend, dat het bedrijf
moet wijken voor een nieuw bestemmingsplan. De familie Bol zou het
bedrijf in de toekomst slechts m een kar mogen voortzetten. Maar ze
hebben zulke lekkere patat en zo'n gezellig tentje dat er inmiddels een
massale volksopstand aan de gang is. De handtekeningen stromen nog
steeds binnen.

Circuit
Het verhaal doet in Zandvoort de ronde, dat belangrijke tekeningen voor de
verbouwing van het circuit zijn afgekeurd BIJ navraag blijkt, dat er door het
circuit een aanvraag is gedaan voor de bouw van een VIP-gebouw, een
pittsstraat en een tribune. Daarvan valt het onderdeel VIP-gebouw -vanwege de hoogte- buiten het bestemmingsplan. „Daarom moet hier eerst een
artikel 19-procedure gestart worden, aldus gemeentevoorlichter Egon
Snelders. Wat betreft de twee tekeningen van de pittsstraat en de tribune
die zijn aangehouden. Eerst moeten er nog wat aanpassingen aan het
ontwerp worden toegepast. Daarna zal het geheel opnieuw worden beoordeeld door de Welstandscommissie Volgens Snelders is het allemaal geen
drama.

Burgerlijke stand
Periode: 18-24 jan '97
In ondertrouw: Gerard Cornelis
Bultema en Ellis Jenmfer van
Ree. Martinus Florentius Gerardus van Dam en Elisabeth
Maria Raymunda Huissen.
Getrouwd: Robert Willem van
der Laarse en Nicole Mackaij.
Geboren: Melanie Christme,
dochter van Marco Storm en
Beatrix Konstanz Schreiter.
Maud, dochter van Gerrit van
den Nulft en Wilhelmina Wisman.
Overleden: Johan Jacob Paap,
75 jaar. Willie Kits van der Elburg-van Waveren, 84 jaar. Elisabeth Ouwerkerk, 83 jaar.
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Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, thema: Dat maakt indruk.
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate, werelddiakonaatszondag.
Agatha Kerk:

Zaterdag 19.00 uur niet bekend. Zondag 10.30 uur niet bekend.
Nieuw Unicum:

Zaterdag 10.45 uur: NPB-dienst, ds S. van der Meer.
Nederlandse Protestantenbond:

Zondag 10.30 uur: ds S. van der Meer.

Nieuw souvenir voor Duitsers: een wielklem
llutitratio M a i < tic- Hut

woensdag 29 januari
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a Hon
B Café
Deze o
vestigir
komen heeft een onderzoeksteam onder leiding
van dr. Smith-Eastwiek het
onderste uit de kan gehaald.
De wetenschappers wisten
zich daarbij gesteund door
kenners van de natuurlijke
produkten uit China en
Thailand. Bijenpollen
bevatten zoveel voedingstoffen, vitamines, mineralen, eiwitten en spoorelementen dai u er alleen met
water op zou kunnen leven.
Van ginseng zijn de kwaliteiten bekend. De Chinezen
gebruiken de meervoudige
werking van deze wónderwortel al eeuwen om
lichaam en geest te versterken. Ook royal jclly heeft
zijn sporen verdiend als het
gaat om verhoging van
levenslust en energie. Royal
jelly wordt aangemaakt
door bijen en is een exclusieve voedingsstof voor de
bijcnkoningin. Door royal
jelly is de koningin in staat

IS GEZONDHEID TE KOOP?
gezondheid is te
knop, want met
Top Vitaal
1
Complex - zorgt u ervoor
dal u met slechts één capsitle per dag fit, vitaal en
gezond bent en blijft. In
TtipVilaal Complex1 is de
wetenschap er namelijk
voor de eerste keer in
gestaafd de krachten van
drie fantastische produkten
te bundelen: royaljelly,
bijenpollen en ginscng.
Ieder apart zijn dal al eeuwenoude. natuurlijke ingredié'nicn die lichaam en
geest kracht geven.
Tezamen is dit het eerste
totaalpreparaat waarmee u
alle hindernissen woeiteloos aankunt.
DE WERKZAME
BESTANDDELEN

om honderd maal harder te
werken en vijftien keer langer te leven dan haarnormale soortgenoten.
FRUITMANQ,EN
MOTOR INEEN
opVitaal Complex" is
uw fruitmand, groentcschotel en motor
inéén! Het is de broodnodige aanvulling op uw
dagelijkse voeding,
waardoor u langer
gezond leeft. Het
enige wat u daarvoor
hoeft te doen, is één
capsule per dag innemen. De hoog geconcentreerde bestanddelen royaljelly, bijenpollen en ginseng
doen dan vanzelf hun
werk. Op een natuurlijke manier en 24
uur per dag. Nadat u
de capsule in hebt
genomen 'schilt' deze

T

zich langzaam af. Zo neemt
uw lichaam gedurende
lange lijd de bestanddelen
gedoseerd op en kunt u de
hele wereld aan.

Start:

Wie fit, vitaal en
gezond wil
worden én blijven,
haalt dus snel
TopVitaal Complex®.
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SONNEMA
BERENBURG
HELE LITER

SUNNY BAY RUM

JU

? .P'ORANGE
LITERPAK
ELDERS 1*59

ELDERS2&79

GUSBRECHJ

CARTAVIEJA1994
Antigua Seleccion

DOMAINEDELABALLE1994

Wij Importeerden voor u uit Chili de
beroemde Carta vleja Antigua Seleccion.
Deze prachtige wijn heeft jarenlang gerijpt
op nieuwe eikenhouten vaten en Is
een waar meesterstuk,

Vin de Pays deTerroirs Landais
Tijdens een bezoek van onze Inkoper aan de prachliga kelders van het Domalne de Laballe, werd de
hierbij aangeboden Domalne de Laballe Blanc 1994
geproefd. De hand van de meester was onmlskenBaar aanwezig. Vrij droog van karakter, een fru
bouquet en een zeer elegante aldronk zijn de
belangrijkste kenmerken van deze wijn.

VAN TOPVITAAL
COMPLEX®
n Top Vitaal Complex5
zitten drie natuurlijke
werkzame bestanddelen.
Dal is uniek, want de oersterke combinatie van royal
jclly, bijenpollen én ginscng zat nog nooit in één
capsule. Om zover te

Het natuurrecept TopVitaal Complex®:

I

- verhoogt de weerstand en prestaties
- regelt bloeddruk en cholesterolgehalte
- verbetert de spijsvertering en opname
vitamines
- dringt slapeloosheid terug
- zorg! voor snel herstel na ziekte

- stimuleert de doorbloeding
- ondersteunt
'
de
" darmflora
'
"
- werkt reinigend
- geeft levenslust
- verfrist hei geheugen

gezellige momenten
—i-—•
~

ELDERS

10.95

ELDERS 2ï9o

WORD! FIT, VITAAL EN BLIJF GEZOND MET EÉN CAPSULE PER DAG!
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heeSt alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
Ate aanbiedingen ajtigflldgüm B lebmaiu alang da voonaad strekt Dn*- an «Bouten voortxihQuden!

Jackpot Postcode Loterij gaat geheid vallen

|,

UITSLAG TREKKING 1ANÜARI1997
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van januari verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1017
1040
1057
1093
1095
1106
1132
1140
1141
1150
1211

Bij de trekking van januari van de
Nationale Postcode Loterij is de
Mega .Jackpot bij een stand van 6
miljoen gulden gevallen op een lotnummer in Den Bosch. Het winnende lot was echter niet verkocht.
Daardoor stijgt de Jackpot nu naar
de maximale stand van 7 miljoen
gulden. In februari gaat de Jackpot
dus geheid vallen!

1217
1261
1273
1311
1382
1504
1506
1544

1646
1674
1720

1741
1752
1779
1793

1824
1901 HM

1917
1941 GT
2023 XR
2024 VX
2032 ZV

7 miBïoen

dan wint u de
ƒ 25.OOO,-

PE

1633

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Tfauisbingo

KD 1000,VN
25,WD 50,LM 500,ER
25,ER
50,-

1551

Pak die kans op 7 miljoen
gtilden! Voor maar één tientje
per lot speelt u al meel

44

2718 BC ' 500,2743 JK
25,2771 LB
50,2802 CE
25,2806 CB
25,2851
10,2871 ZA
50,2912 CP
25,50,2989 AW

3749 AE

3751 EW
3752
3765 EK
3774 RK

3811 KJ
3833 XH

3851 BR
3851 EH
3880
3962 VA

25,25,10,50,50,50,25,50,25,10,50,-

en voor iedere deelnemer in de postcode
4553 BX een troostprijs van ƒ 1.000,-

Speelt u nog niet mee? Wacht dan niet
langer en vul vandaag nog de bon op

Getal 23 t/m 36

18
24
04
16

25,-

50,10,-

ƒ100.000

Won u dit keer niets'.' Zet u dan schrap
voor de trekking van februari, want
dan gaat de Mega Jackpot van 7 miljoen er zeker u i l ! Over een maand is
één van de deelnemers van de Postcodc Loterij zeker multimiljonair!
Ook u kunt dal zijn!

Maakt u uw kaart vol met getal

LN

AS

MAANDPRIJS

Er vielen deze maand weer vele tienduizenden prijzen in de Postcode
l^oterij. Op het overzicht hiernaast
k u n t u zien of ook u in de prijzen viel.
Als u won krijgt u uw prijs binnen
enkele weken automatisch op uw
bank- of girorekening gestort. Gefeliciteerd!

06 j 10 05 33 02 14 26 03
40 09 15 39 30 12 20 11
25 31 01 36 27 45 29 07

EE

10,25,10,-

2672
2704

4553 BX 254

De maandhoofdprijs van een ton kwam
deze keer terecht in Philippine. Waar
dat ligt? In het uiterste zuiden van
Zeeuws Vlaanderen, op een steenworp
afstand van de Belgische grens. Het
werd dus een flinke reis voor Reinout
Oerlemans om die prijs te bezorgen.

Getal 1 t/m 22

WE 50,HJ ÏOO,NH 500,TR ÏOO,XN 500,LK
25,VX ÏOOO,-

ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ 25,-

37 ƒ20,28 ƒ10,23 ƒ9-42 ƒ8,38 ƒ 7»17 ƒ6.19 ƒ5,-

Zetfouten voorbehouden

BMW: 1333 VG 022 in Almere

2101
2104
2121
2172
2201
2201

RA
EE
LX
PX

2203
deze pagina in. Voor maar één tientje
per lot kunt u al meespelen. Geef op de
bon aan met hoeveel loten u wilt meespelen en stuur hem op. Dan heeft u uw
lotnummers ruim voor de trekking v5n
februari in huis. Ook u maakt dan kans
op de Rijkste Prijs van Nederland!
En u weet h e t : Meespelen in de
Postcode Loterij is meer dan kans
maken op miljoenen. U helpt ook mee
aan het fantastische werk van zeven
goede doelen, zoals Artsen zonder
Grenzen, het Wereld Natuur Fonds en
Stichting DOEN. En het werk dat zij
doen is winst voor ons allemaal. Zo kunt
u in de Postcode Loterij nooit verliezen.
Speel daarom mee in de loterij met een
hart voor mens en natuur. H

2211 HE
2224 VJ
2272 ET
2274
2283 VH

2321 DX
2371 EG
2395
2403 AB

2518
2531
2531
2531

EH
AB
AW
EM

2532 RK

2541
2543
2546
2546
2553
2585
2642

CT
HH
TS
CL

10,25,10,10,10,10,10,10,10,10,10,10,50,10,50,50,25,25,25,10,10,50,25,50,10,25,25,100,10,100,500,25,10,100,25,50,25,100,100,10,10,10,50,25,25,25,-

2995
3028
3034
3036
3063
3068
3076
3079
3083
3089

BZ
AE
NB
XC
SC
HV
RL
PR
AD
PJ

50,25,25,50,25,100,25,50,25,50,-

3981
4000

4102 XE
4331
4335 XK
4336 AE
4388

4431
EN
4585 PP

4461

10,10,2510,100,25,10,10,25,25,-

Volgende maand is het weer feest in Nederland. Want dan valt de Mega Jackpot van 7 miljoen gulden!

50,25,5244 GN ÏOO,5301 GN ÏOO,5051 XD
5124 RE

Gewonnen in januari:

5501 JD
5506

5613
5691
5701
5704
5854
5964
6006

EXTRA
PRIJZEN

50,500,EK
50,DK 500,MH
25,KP
50,HK
50,GS
50,10,RX
50,-

5492 JS

6021 RW
6041 LJ

2000 verrassingsprijzen naar het
Catharine de Grote Spektakel in het
Grand Hotel Krasnapolsky te
Amsterdam

6085 EL

6111

6191 KP
6215 XH
6343 AE

6351 ED
6374 GL

6411
3111
3121 VJ
3142 LC
3192 W
3194
3209
3209
3284
3284
3286
3297
3363
3366

BC
BP
XT
BB
JC

3431
3448 CC
3448 XL

3451 LE
3467

10,50,25,100,10,25,25,10,25,10,50,25,10,10,25,100,25,10,10,-

4613 CP
4640
4652

4751 AN

3641 RS
3703 HH

3710
3743 CD

25,25,25,10,50,-

5311

10,-

5364
10,5394 AG
25,5403 KM ÏOOO,-

6436 AJ
6566 ZA
6602
6605 NB

6661 GE

5221 GW 250

MEGA
JACKPOT
ƒ 6.000.000

3471
3511 HB 1000,3553 JN

50,10,10,25,-

6915 BG 500,6984
10,6999
10,7004
10,7011 EZ 25,7021 KJ 100,7051 WN 25,7102 KA 25,7151 MN 100,7203 DW
25,50,7256 BC 100,100,- 7335 LP 25,25,- 7361 TC 25,10,- 7391 EZ 100,25,- 7412 PL 50,500,- 7443 BH 50,500,- 7543 XH 50,50,- 7587 NE 25,7623
25,10,10,10,- 7756
50,-' 7796
10,25,- 7881 RT 25,10,- 8023 DA 50,50,- 8026
10,100,- 8051 VZ 25,8071 LP
50,8167
10,8172
10,10,8198
8231 CE 25,8261 GB 50,8265 GD
25,8304
10,8314
10,8321 LL 100,8391 HZ 100,8395 PX
50,8428
10,8471 EJ
25,8491
10,8537
10,8542
10,10,- 8600
10,10,25,- 8724
25,- 8913 AK 1000,25,- 9076 AH 25,-

4756 AG
4835

4881
5038 CV

25,10,10,25,-

5406 PB
5423
5432 AN
5447 NK

50,10,25,25,-

6745

6821 GP
6825 HS

6911 AJ

10,100,100,9460
10,9462
10,9501 HM 50,10,9560
9122
9131 EL
9341 BH

9715 LV

25,25,ÏOO,50,50,-

9728 GJ
9742 XH

50,-

9571 CK
9581 AS
9591 VR
9643 CR

10,10,10,10,10,-

9800
9903
9907

9912
9977

roo,-

WIN-TO^7-MILJOEN-BON
, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wedcrppzegging eenmaal per maand de .
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummersl
ƒ 30,- (drie lotnummers)
Naam:

ö / 20,- (twee lotnummers)
D l 10,- (één lotnummer)
i

Q dhr.

Adres:
Postcode:.
Plaats: Bei mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
[ 2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.97.02

• NATIONALE •

POSTCODE
• L O T E RIJB

woensdag 29 januari 1997

Weekmedia 17

Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met de advertentie verkoop van Weekmedia
Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027 £
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

iigen horecabedrijf...

'm SE£ opleiding
?Z.V^I.Vfi

H

*^

ZANDVOORT

Cursusplaatsen:
Almere,
S £< /5 B en
Amsterdam,
, : , '* j' ?oor
* ^drijktak horeca.
Hilversum,
Hoofddorp,
Purmerend

a Horeca Ondernemersvaardigheden
B Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.
Start: februari/maart 1997

Dagblad de Telegraaf
vraagt voor direkt

Bel voor informatie:

training

BEZORGERS m/v

& opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

kleine wijken
hoge verdiensten
gratis krant
en 4 x p.j. bonus van 72,50
- leeftijd v.a. 15 jaar.

B.V.
BUREAU VOOR MEDIA ADVIES
te Zandvoort zoekt voor haar afdeling Telemarketing

Herintreders (m/v)
die 5 halve dagen per week telefonisch contact
onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.
Heeft u een prettige telefoonstem, spreekt u ABN
en lijkt het u een leuke baan?
Neem dan voor 5-2-'97 telefonisch contact op met
Bureau Van Vliet B.V., telefoon 023-5714745 en vraag
naar dhr. M. Kaldenbach, manager P & O.

Inl. tel. 023-5364942

Aan het dubben over een hbo-opleiding?

ABN AMRO zoekt voor Operations Girale
Buitenlandse Betalingsdiensten:

De Administratief
Medewerkers.
Beloning.

Divisie.

N DAG
ZATERDAG 8 FE
Je twijfelt nog welke hbo-opleiding je gaat kiezen? Doe daar wat aan en
kom naar de open dag van de Hogeschool van Amsterdam. Op 8 februari
staan studenten en docenten klaar om je uitgebreid te informeren over
de opleiding waar jij aan denkt. En over studiefinanciering, studiebegeleiding en studentenfaciliteiten. Zo krijg je een goed idee over de
inhoud en de sfeer van de opleiding en kun je beter de juiste keuze
maken. Je ouders zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd.

Het Directoraat Betalingsverkeer is een on-

Het salaris van De Administratief Mede-

derdeel van de Divisie Nederland van ABN AMRO. Bij

werker van ABN AMRO is meer dan concurrerend. Uw

Operations

Betalingsdiensten

werkweek telt 36 uur. U krijgt uitstekende secundaire

(OGBB) werken op dit moment 350 medewerkers. De

arbeidsvoorwaarden, zoals 180 uur verlof per jaar, 8% va-

voortdurende

internationale

kantietoeslag, een 13e maand, winstdeling, een premievrij

betalingsverkeer en de steeds verder doorgevoerde auto-

pensioen en korting op vele bankdiensten. Medewerkers

Economie en Informatie

matisering laten enerzijds een daling zien in het aantal

die bankgerichte opleidingen willen volgen, krijgen daar-

Keizersgracht 175-177: Co-op HEAO, Informatiedienstverlening en-management, Boekhandel en Uitgeverij,
Deeltijd HEAO.

functies binnen OGBB, maar anderzijds ontstaat steeds

voor volop de gelegenheid.

Girale

Buitenlandse

veranderingen

in

het

Je bent van 10.00 tot 14.00 uur welkom bij
de volgende opleidingen en locaties:

Educatief*

meer de behoefte aan goed gekwalificeerd personeel.

Sollicitatie.
Bent u geïnteresseerd in deze functie, dan

Functie.
De uitdaging van de OGBB-medewerkers

zien wij uw schriftelijke sollicitatie met c.v. met belangstel-

ligt in het vinden van de juiste balans tussen commercieel

ling (binnen 10 dagen) tegemoet. U kunt schrijven naar

(mee) denken en de zorg voor een snelle, verantwoorde

ABN AMRO Bank N.V., Personeel Service Centrum

verwerking van betalingsopdrachten en de behandeling

Hoofdkantoor, t.a.v. de heer AJ.J. Janssen (PAC AS

van reclames. De Administratief Medewerkers zijn in staat

1425), Paalbergweg 9-11, 1105 AG Amsterdam. Voor

transacties op correcte wijze te verwerken en kantoren en

meer informatie kunt u tijdens kantooruren contact opne-

andere, vaak buitenlandse, banken een passend antwoord

men met de heren De Graven of Van Aartsen van

te geven op zeer uiteenlopende vragen. Zicht hebben op

Betalingsverkeer, tel. 020-6282709/020-6294373.

Willinklaan 5: lerarenopleiding lichamelijke opvoeding.
Kuipersstraat 151: lerarenopleidingen handvaardigheid, textielvormgeving, tekenen.
Wibautstraat 2-4: Lerarenopleidingen basisonderwijs: regulier/Montessori. Lerarenopleidingen 2e graads:
aardrijkskunde, Arabisch dt, biologie, Duits, Engels, economie, Frans, geschiedenis, godsdienst/levensbeschouwing, Islam, maatschappijleer, natuurkunde, Nederlands, scheikunde, techniek, verzorging (gezondheidskunde/huishoudkunde), wiskunde. Pedagogiekopleidingen. International degree in English and
Education.
* vanaf september 1996 wordt nauw samengewerkt met de educatieve opleidingen van de Hogeschool
Holland onder de naam EFA, Educatieve Faculteit Amsterdam. Hieronder valt ook de Academie voor
Theologie en Levensbeschouwing.

administratieve processen en alert zijn op 'kritische' mo-

Locatie.

menten is iedere dag van groot belang.

De afdeling bevindt zich in het gebouw
Noortse Bosch, Vijzelgracht 50 in Amsterdam Centrum.

Eisen.

Gezondheidszorg
Tafelbergweg 51: Fysiotherapie, Ergotherapie, HBO-V/HBO V-AMC variant, Oefentherapie-Mensendieck,
Voeding en Diètetiek.

Voor deze functie zoeken wij mannen en
vrouwen met minimaal een afgeronde MEAO-opleiding.

Sociaal-Agogisch

VWO'ers zijn ook welkom. U heeft een goede mondelinge

Droogbak 1 A: Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Juridische Dienstverlening, Sociaal
Pedagogische Hulpverlening, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Personeel en Arbeid.

en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse
en Engelse taal. Het werken in een steeds veranderende

fl ABN-AMRO

Debank

ABN AMRO is een breed georiënteerde bank

omgeving stimuleert u om goed te presteren. Snelheid,

met een sterke positie in Nederland en het buitenland,

klantvriendelijkheid en nauwkeurigheid zijn vaardigheden

omvangrijke en uiteenlopende cliënten en hoog-

waarin De Administratief Medewerker uitblinkt. U bent

gekwalificeerd personeel. ABN AMRO is solide en veel-

een teamworker en uw contactuele vaardigheden zijn uit-

zijdig. Een vooraanstaande bank van internationale

stekend te noemen. Het volgen van interne opleidingen bij

standing en reputatie.

Techniek
Europaboulevard 23: Elektrotechniek, Hogere Informatica.
Wiltzanghlaan 60: Bouwkunde, Civiele Techniek, Architectuur/Stedenbouwkunde eerste fase,
Werktuigbouwkunde, Algemene Operationele Technologie, Vliegtuigoperatie/Aviomca.
Naaldwijkstraat 45: Technische bedrijfskunde, Logistiek en Technische Vervoerskunde.

Maritieme techniek
Nieuwe Vaart 5-9: Maritiem Officier, Hydrografie, Maritieme Elektronica.
Molenpleinl, Den Helder: Boor-en Productietechnologie, Onderhoudstechnologie, Milieutechnologie.

de bank vindt u een uitdaging.

Laboratoriumtechnologie
Tafelbergweg 51: Chemische Technologie, Technische Milieukunde, Procestechnologie, HLO: Biologie en
Medisch Laboratoriumonderzoek, Chemie.

Zandvoorts Nieuwsblad

Fashion Management en Design
Mauritskade 11: Technisch-commerciéle Confectiekunde (Koetsier), Mode/Textielvormgeving en Styling
(Montaigne), Visual Marketing in Fashion.
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Bel voor meer informatie ons studievoorlichtingscentrum: 020 - 570 25 25.

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Hogeschool van Amsterdam

woensdag 29 januari 1997
CANON BJC 4100 KLEUREN INKJETPRINTER
•afdruk tot 720 DPI
• aparte inktcartridges voor kleur
en zwart
•incl. printerkabel
• drivers voor W'95 en W 3.1
• 3 jaar garantie

•FM/AM tuner
• 3-bands equalizer met
megabass «CD-speler:
AMS/search/RMS/repeat
• synchro dubbing van CD
naar tape • cassettedeck
•afneembare speakers

HBSBIKB

SKY P 133 EXTRA MULTIMEDIA COMPUTER

van 1199.-

• Dolby Prologic Surround systeem;
2x60 Watt-voor, 1 x40 Watt-midden,
2x20 Watt-achter
•3-CD wisselaar
•dubbel reverse
cassettedeck
•incl. 5 speakers
en afstandsbediening

•Pentium 133 Mhz-16 Mb EDO Ram
• 256 Kb cachegeheugen
r • 1,2 Cb harddisk
•1 Mb videogeheugen
', • 8-Speed CD - rom speler
•16-bit geluidskaart
l • incl. 14" monitor

SAMSUNG MINISYSTEEM
• 2x55 Watt vermogen • digitale tuner FM-stereo/MG/LG • 30 voorkeuzeplaatsen
• dubbel cassettedeck met highspeed dubbing • programmeerbare CD-speler
• incl. afstandsbediening

PANASONIC MAGNETRON
• 800 Watt magnetronvermogen
• 17 liter oveninhoud
> glazen draaiplateau
doorsnede 27 cm
• 2 automatische ontdooiprogramma's
• 3 automatische kookprogramma's
•tijdinstelling 99 minuten/99 sec.

van 449.SWJT8S
[«[O

• 5-CD wisselaar met ex-change f unktie • muziekkalender • 5+10 direkt keuzetoetsen •6afspeelmogelijkheden -repeat modes: all/discs/track

EN PAS IN MEI
1997
••*

van 449.-

OP EEN GROOT AANTAL
ARTIKELEN YANAF FL 600:

^
• 37
cm donker getinte beeldbuis
• 40 voorkeuzezenders
• autostore
• 'on screen'-display
• incl. afstandsbediening
•tegen meerprijs ook leverbaar
met teletekst

37 CM

• 63 cm Black Matrix FSQ beeldbuis
• 70 voorkeuzezenders
• geluid 40 Watt • stereo
• teletekst met 8 pag. geheugen
•omschakelbaar beeldformaat
4:3/16:9
• incl. afstandsbediening

63 CM

MOTOROLA 7500 MOBIELE TELEFOON VOOP HET GSM-NET

van 1399.SONY BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE
• 82 cm super Triniton 100 Hz
•incl. palplus decoder
• Dolby Surround Prologic
•120 Watt
•incl. Surround speakers en
afstandsbediening

txt

MET 43 AIR MILES

82 CM

• PPS • dual keyboard
• 65.000 beveiligingscodes
tegen lijninbraak
• geheugen voor 9 telefoonnummers
• 'handsf ree'- intercomf unktie
• ruisonderdrukker
• verlichte toetsen
• 'battery low'-indicatie

JVCVHS-C

• 61 cm super Triniton breedbeeld
• auto tuning en labelling
• 100 voorkeuzezenders
• smart zoom/zoom/wide/4:3
mode

van 2699.-

BREEDBEELD

CAMCORDER

van 699.MET Z1 AIR MILES

• 4 kookbranders met vonkontsteking
• elektrische turbo-oven met
grill en draaispit
van 1099.• elektrische kookwekker
• ovenverlichting
•thermostaat
MII 35 AIR MILES
• ovendeur met dubbel glas
• tweedelige pandrager
s

PRINCESS FRITEUSE

ZANUSSI COMBIKOELKAST

HET 5 AIR
van 169.MIÉLE STOFZUIGER

MILES

• maximaal vermogen 1400 Watt
• mechanische zuigkrachtregeling
•viervoudige luchtfiltering -2-delige
metalen zuigbuis • automatisch oprolsnoer -opbergruimte voor accessoires

8

van 1399.DAEWOO VIDEORECORDER

GRUNDIG KLEURENTELEVISIE
• 51 cm beeldbuis
• 'on screen'-display
• 79 voorkeuzezenders
•ATS direkt kanaalkeuze
•incl. afstandsbediening

589Mtt23 AIR MIlESi

•inhoud van 3,5 liter
• regelbare thermostaat tot 210 graden
• oververhittingsbeveiliging
• f rituurmandje met
handige inklapbare
handgreep

• 12x hyperzoom met snelle
autofocus • intelligent f unction control met LCDprogrammeerbare AE
• kant-en-klare titels en titelgenerator • incl. accessoires

SONY BREEDBEELD KLEURENTELEVISIE

van 799.-

MET 3 BIR MILES

van 199.-

; HET 179 AIR MIllSo

61 CM

VAX CLEANINC SYSTEM

PELGRIM GAS/ELEKTRO FORNUIS

ÜIET6 AIR MILES

51 CM i

van 1199.-

•tijdgestuurd -inhoud4.5 kg -RVStrommel
•timer 120 minuten «2 warmtestanden
•afkoelfase laatste 10 minuten
• reverserende trommelbeweging

•speciaal voor harde vloeren
•reinigt en droogt in een handomdraai alles
wat gereinigd kan worden • gemakkelijk op
te bergen • klaar voor gebruik
•houdt vloeren schoon en fris

•LCD-display
•geheugen voor 100 nummers
en 10 laatst gebelde
nummers
•S.M.S. (berichten)
• alleen in combinatie met
een abonnement

PREMIER CP 3550 DRAADLOZE TELEFOON

txtl

•• • '' '"-i?i^i

' 3 volautomatische programma's
-capaciteit 12standaard couverts
*edelstaal RVS-interieur
-waterverbruik 22 liter
• beveiligd met
aquastop

CONSUMENTENGIDS

van 479.-

"JU,.

PHILIPS KLEURENTELEVISIE

txt

*^7"r*^r°v ;'!\
• ~" :•,'~f"'ff:lz?j
' '. '/•'• SI"?';>"vï
'v-y«'S^-yci0
- '/',;:^lé??/s<f
,'- \ --<": -;>"H?fïp'f
:

WHITE KNIGHT CONDENSDROGER

MET 15 AIR MILES

van 5999.-

van 379.-

van 449.-1 MET 13 AIR
BOSCH STOFZUIGER

•elektronische zuigkracht regeling «traploosvan 250 tot 1200
Watt • energiezuinige Eco-stand
• tweedelige zuigbuis
• 3-voudige hygiëne-filtering
• automatische snoeroproller

van 249.-

846.van 999.-

INDESIT WASAUTOM AAT
•maximum vulgewicht: 5 kg
• 18 wasprogramma's
+ % wastoets
'•<
• regelbare thermostaat
• centrifuge: 600/1200 tpm
•zelfreinigende
afvoerpomp

MILES

van 449.-

• 2 koppen • OSD Pal Secam B/G
• index zoeksysteem
•scartaansluiting
•40 kanalen -8 programma's
•incl. afstandsbediening

•netto inhoud koelruimte 170 liter
• netto inhoud vriesruimte 60 liter
•automatisch ontdooisysteem koelruimte
•verlichte klimaatschakelaar
•regelbare thermostaat

MET 7 AIR MILES

WHIRLPOOL VRIESKAST
• bruto inhoud 130 liter
• 3 aaneensluitende voorraadladen
• royaal voorvriesvak
• invriescapaciteit
13 kg/24 uur
van 699.-

liep
ïMSKfesï

MET 21 AIR MILES;

l BASF E-180 VIDEOTAPE

i_i>r

'ttei(jpti;u':^ie^èr^/ezën,ft-i;:

\\ -speelduur 3 uur per tape

/&

5

2-PAK van 19!
•! • speelduur 60 minuten per tape
incl. opbergdoos

w* BRAUN

He/pt u beter k/ezen.

l m M l»l "B *

STOOMSTRIJKIJZER

met superharde Saphir strijkzool • 71 stoomgaatjes voor snel en moeiteloos glijden • extra
frontale stoorpjet voor vertikaal en
ƒ horizontaal stomen/waterspray
tuimelsnoer met kogelgewricht
van 249.-

1 O-PAK van 24?s

OED
Op 19 februari verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder meer
zonwering, doe-het-zelf-producten en woninginrichting.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.

Op 19 maart verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.
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ZVM-heren: zinderend duel
tegen koploper Meervogels

ZANDVOORT - In een maal op fraaie wijze doel trof- zinderende slotfase kwam een voorsprong en bouwden die
zinderende partij handbal fen. Beide teams slaagden er ZVM/Rabobank met drie tegen gestaag uit. Ze gingen rusten
heeft het herenteam van

niet in een groot gat te slaan.

zes spelers te staan. Meervogels

met een 7-4 voorsprong.

vogels, 18-18. De equipe van

algemene verwachting dat de
Zandvoorters te kort zouden
schieten door een gebrek aan
wisselspelers. Het door coach
Joost Berkhout geïnstrueerde
Zandvoortse
handbalteam
hield evenwel het hoofd koel.
De Zandvoorters liepen zelfs
uit naar een 11-8 voorsprong en
er leken daarmee voor een
enorme verrassing te zorgen.
Door bijzonder fel te verdedigen liep ZVM/Rabobank vaak
tegen een tijdstraf op. De Zandvoorters vertraagden op zulke
momenten het spel en Meervogels had de grootste moeite om
bij te blijven. In deze fase waren
het Nik Grijekovic en Goran
Bogojevic die met hun routine
de Zandvoorters op de been
hielden. Grijekovic zette de
sporthal op zijn kop door op
onnavolgbare wijze de Zandvoorters weer op voorsprong te
zetten.
De treffer was van zo'n
schoonheid, dat coach Berkhout van de spelersbank tuimelde. Met het verstrijken van
de tijd werd de spanning tot
grote hoogten opgevoerd. In de

voorters zich niet ontnemen:
18-18.
„Het was niet altijd groots,
maar wat was het spannend,"
stelde Berkhout na afloop. „We
hebben mooie kansen gehad en
die niet benut. Daar stond echter tegenover dat we ook prachtige doelpunten hebben gemaakt. Ik dacht dat we het conditioneel moeilijk zouden krijgen met maar één wissel, maar
we hebben het geweldig gedaan. Verdedigend zat het heel
goed in elkaar. We hebben in de
laatste weken laten zien dat we
niet hoeven te degraderen. Tegen koploper Meervogels zat er
zelfs meer in dan het gelijke
spel."
De Zandvoortse dames waren nodig weer eens aan een
overwinning toe, omdat de punten best gebruikt konden worden. Kind van de rekening werd
het tweede team van JC Vido.
Door de overwinning stijgt
ZVM/Rabobank naar een derde
positie en heeft zich losgewerkt
uit de onderste regionen. De
Zandvoortsen domineerden de
gehele wedstrijd, namen vlot

de wel iets terug te doen doch
defensief hadden de Zandvoortse vrouwen de zaakjes op orde.
Met goed samenspel werd het
doel van JC Vido constant onder druk gehouden, waardoor
doelpunten niet konden uitblijven. Mireille Martina en Wendy
van Straten scoorden aan de lopende band waardoor ZVM/Rataobank met 15-9 zegevierde.
„We hebben geen enkel probleem gehad met de JC Vido,"
meende doelvrouwe Anita Reumann. „De laatste wedstrijden
ging het vaak in de slotfase
fout, maar nu hadden we geen
moeite de voorsprong vast te
houden en wonnen we yerdiend. Het waren belangrijke
punten, waardoor we aardig
stijgen op de ranglijst."

In het tweede gedeelte bleef
ZVM/Rabobank een meer Bij de rust leidde ZVM/Rabo- kon daardoor de gelijkmaker
forceren. Het meer dan terech- ZVM/Rabobank het beste van
dan verdiend gelijkspel be- bank met 8-7.
In het tweede gedeelte was de te gelijke spel lieten de Zand- het spel houden. JC Vido pooghaald tegen koploper Meer-

coach Joost Berkhout speelde een prima partij. De dames deden niet onder voor
hun clubgenoten en waren
veel te sterk voor JC Vido:
15-9.
Het leek erop dat de Zandvoorters een uiterst moeilijke
middag tegemoet zouden gaan.
Naast de vele blessures kwam
die van Peter Pennings daar
nog eens bij en dat kwam natuurlijk zeer ongelegen. Coach
Berkhout had slechts één wissel op de bank, maar beschikte
wel over twee voortreffelijke
doelmannen. Johan Molenaar
en Ashwin van der Meij verdedigden om beurten het Zandvoortse doel en verrichtten katachtige reddingen.
Vooral defensief gaven de
teams elkaar geen duimbreed
toe. De aanvallers hadden het
dan ook moeilijk om het doel te
vinden. De doelpunten die vielen waren echter vaak van grote
schoonheid. Bij de Zandvoorters waren het Patrick Terpstra
en Guido Weidema die een paar

ZANDVOORT - Op het
59ste
Hoogovensschaaktoernooi heeft Chess Society-speler Nico Handgraaf in
de
weekend-vierkampen
voor een honderd procent
score gezorgd. Hans Drost
miste op een haar na promotie naar de vijfde klasse.
Zijn tweede plek was echter
bijzonder fraai. Olaf Cliteur

sportcentrum Rückert zijn

stelde teleur en kon in de

laatste ronde zijn eerste-

Op de schouders van Erik Weijers (links) en Dillon Koster (rechts) maakt Joost Koenders uit
Bentveld een ererondje. Vrijdag werd hij winnaar
van de Veronica Contest, een wedstrijd waarin de
behendigheid, snelheid en conditie van jonge talentvolle autocoureurs wordt getest. Koenders
stak letterlijk en figuurlijk met kop en schouders
boven de zestien finalisten uit. Het talent, dat in

Duo Molenaar/Koning
stevig aan de leiding

ZANDVOORT - Door een tijd. De tweede plaats wordt inoverwinning in de derde genomen door mevrouw Jans-

wedstrijd van de derde com-

petitie bij de Zandvoortse
Bridge Club hebben mevrouw Molenaar en de heer
Koning hun koppositie verstevigd.

sen en de heer Santoro en de
derde plaats is voor mevrouw
Vrolijk en de heer De Vries.
Ook op donderdagmiddag
wordt er een kaartje gelegd. De
derde wedstrijd werd in de Alijn gewonnen door de dames
Eijkeltaoom en De Fost met 67
procent. Mede door dit resultaat voeren zij met een voorsprong van dertien procent op
nummer twee de ranglijst aan.
De eerste plaats in de B-lijn
moest worden gedeeld door
twee paren, te weten het echtpaar Effern en mevrouw van
der Storm die met een invaller
speelde. Hun score was 56 procent. De dames Lust gaan hier
nog steeds aan de leiding.

zijn vrije tijd bij de Dutch Racing School werkt,
mag een jaar lang gratis meerijden in de Citroen
Saxo Cup. Hoe hij winnaar is geworden is zondag
om vijf uur te zien in het Veronicaprogramma De
Heilige Koe. Overigens lag Dillon Koster, die deze
week op televisie was in het programma Ambulance, er al in de halve finale uit
Foto Chris Schotanus

ZANDVOORT - De 23-ja-

rige karate-instructeur van
Kenamju,

Jasper

Stemp,

ZANDVOORT - Recreatieve
wandelaars kunnen zondag 9
tebruari meelopen tijdens een
excursie door de Kennemerduinen.
Deze start om tien uur bij de
'ngang Parnassia van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Opgeven verplicht, tel. 5257484.

12 00 t/m 14.00
14.00t/m Ki.OO
HUIO l/m 18.00
18.00 t/m 19.00
19.00 l/m 20 00
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24 00
Zondag
O 00 l/m 9.:«)
9.30 t/m 10.00
U) 00 l/m 12 00
12.00 l/m 14.00
14.00 t/m 1(U)0
Ki.OO l/m 18.00
18.00 l/m 20 00
20.00 t/m 24.00

klasserschap veiligstellen.
Door een opengevallen plaats
in de weekend-vierkampen kon
Nico Handgraaf zijn opwachting maken in de zesde klasse.
De oud-voorzitter van Chess,
die na een zware hartoperatie
aan het schaakfront is teruggekeerd, was enorm op dreef. De
in blakende vorm verkerende
Handgraaf gaf zijn drie opponenten geen schijn van kans.
Met een honderd procentscore,
een eerste prijs en de fel taegeerde promotie naar de vijfde klasse sloot Handgraaf zijn comeback succesvol af.
In de vijfde klasse C van de
dag-vierkampen had Hans
Drost een gouden start. In de

eerste partij ondervond hij weinig problemen, doch in de tweede partij moest de Zandvoorter
alle zeilen bijzetten. Na een
moeizame opening schoof
Drost de partij niettemin bekwaam naar winst. In de slotronde had Drost, evenals zijn
tegenstander Pauptit (die ook
tweemaal had gewonnen) genoeg aan een remise om te promoveren. Pauptit had ook genoeg aan remise, maar ging vol
voor de winst.
Lange tijd ging de strijd gelijk
op en was de stelling in evenwicht. Totdat op de valreep de
vlam in de pan sloeg. Pauptit
lanceerde een enorme aanval,
waarbij hij Drost drie pionnen
afhandig maakte. Drost speelde
nog enige tijd door, doch zag
weldra het hopeloze van de situatie in en capituleerde. Daarmee greep de Chess-speler
naast de promotie, maar kon
hij met een tweede prijs toch
terugzien op een geslaagd toernooi.
In de eerste klasse A wilde
Zandvoorter Olaf Cliteur strijden voor promotie naar de
hoofdklasse. In de eerste partij
tegen Helmers uit Amsterdam

Stemp grijpt net naast prijzen

heeft een uitstekend resultaat behaald tijdens de sterk
bezette open Franse karate- vorig jaar. Een niet te onder- van het toernooi. Jasper Stemp Zwaardere tegenstanders beweschatten tegenstander dus. De besloot in overleg met coach gen juist veel minder. Hun aankampioenschappen.
Kenamju-instructeur startte de Oerlemans ook mee te doen in val zie je over het algemeen wat
Deelnemers uit geheel Europa en Amerika waren naar Lille
gekomen en betraden daar de
tatami in de strijd om de titel.
Stemp kwam uit in de klasse
tot 78 kilo. De deelnemers waren in poules ingedeeld. In de
eerste partij over twee minuten
moest Jasper Stemp aantreden
tegen de Belgische kampioen.
In de laatste seconden van de
partij trok Stemp de wedstrijd
naar zich toe door een stoot
naar het lichaam van de Belg.

In de A-lijn boekten mevrouw
Molenaar en de heer Koning
een zege met een score van 62
procent. De familie Hoogendijk
legde beslag op de tweede
plaats, maar moest vier procent toegeven. Met een score
In de volgende drie partijen
van 55 procent grepen de dawaren zijn tegenstanders afmes Spiers en De Leeuw de derkomstig uit het organiserende
de plaats. De voorsprong in
land. Door beheerst en zeer gedeze competitie voor mevrouw
concentreerd te vechten won de
Molenaar en de heer Koning is
Zandvoortse
karate-instrucopgelopen tot dertien procent
Informatie over de bridge- teur twee partijen. Vervolgens
op de heren Overzier en Van
der Staak. De familie Hoogen- club kan verkregen worden bij moest Stemp aantreden tegen
de heer H.Emmen, telefoon de kampioen van Frankrijk en
dijk staat nu derde.
winnaar van het toernooi van
De eerste plaats in de B-lijn 5718570, alleen 's avonds.
werd behaald door de familie
Smit met 64 procent. Mevrouw
(ADVERTENTIE)
Mom en de heer Frese legden
met 59 procent beslag op de
tweede plaats. Als derde kwaZFM Zandvoort
men de dames Van Leeuwen en
Slegers uit de bus. Na drie wedis te beluisteren
strijden gaat de familie Smit
op de
aan de leiding, gevolgd door de
Programmering Z-FM
dames Van Leeuwen en Slegers
(per 01-10-199B)
Ether: 106.9 fm
en de dames Van Ackooij en
Maandag tot en met donderdag
en
Drenth.
O 00 l/m 18.00
ZFM Nonstop service
De hoogste score van de
Muziekboulevard
18.00 t/m 20.00
Kabel:
105-0 fm
avond viel te noteren in de Cde Kustwacht
20 00 t/m 22.00
Tussen lïb & Vloed
22.00 l/m 24.00
bjn. De dames Van der Meer en
Sikkens, die pas twee keer met
Vrijdag
elkaar gespeeld hadden, wisten
7.VM
Nonstop service
0.00 l/m 11.00
XI ; M Plus Ken pi oj!i anima speciaal voor do senioren
11.00t/ml2.00
het fraaie resultaat van 68 proWatertoren
(met lussen 12 en l de Kemecnlcvoorlichler)
12.00 t/m 14 00
cent te bereiken. Op tien pro'Ü:M Nonslop service
14.00l/ml800
cent achterstand eindigden me18.00 t/m 20.00
Muiickboulcvard
vrouw Janssen en de heer Sande Kustwacht
20.00 l/m 22.00
toro als tweede. De familie Van
lil'M
22 00 t/m 24.00
oer Moolen legde met 57 proZaterdag
cent beslag op de derde plaats.
Nijjhlflik'ht. Ken programma voor de Uock-liefhebbei
0.00 l/m 02 00
Promotie naar de B-lijn is voor
'iï'M Nonslop service
2.00 l/m 08.00
Broek ophalen
de dames Van der Meer en SikS.OOt/mlO.OO
Goedemorgen Zandvoort (l.ive vanuit Café Neuf)
10.00
t/m
12.00
kens slechts een kwestie van

Wandelen

moesten de Zandvoorters

behoorlijk aan de bak.

Drost en Handgraaf in vorm

ZANDVOORT - De dressuurwedstrijden bij Ruiter-

een groot succes geworden.
De uitslagen waren als volgt:
volwassenen, pensionpaarden
LI en B2:1. Babette Last/Palco,
2. Elsa Ruhling/Siclavy, 3. Rosmarije
Noordergraaf/Rotain.
BI: 1. Eline Sweenen/Joker, 2.
M.J. Goedmakers/King, 3. Elise
Wilkes/Ikaru. Manegepaarden
L2: 1. Miranda Heesemans. LI:
Patricia Eland/Anoeska, 2. Suzanne Langelaar/Anoeska, 3.
Nancy Kaptein/Odi. B2:1. Elise
Wilkes/Tico, 2. Chantal Emans/Idonja, 3. Marianne Kloosterman/Pascal. BI: 1. Cilla Ekema/Stranger, 2. Jolanda Gauloose/Sascha, 3. Els.van Tol/Idonja.
Jeugd BI groep I: 1. Jennifer
Bloem/Belle, 2. Lisa Wisker/Rakker, 3. Jaimy Dijkema/Belle. BI groep 2: 1. Mai Buwalda/Odi, 2. Deborah Laarman/Rakker, 3. Ariana Walbers/Tarnado. B2: 1. Eline Sweenen/Rakker,
2.
Linda
Molenaar/Stranger, 3. Astrid
Uit den Boogaard/OdL B-diploma: 1. José Leder/Rakker, 2.
Fleur van Kleef/Surpirce, 3.
Mirjana Petrovic/Surprice.

ZANDVOORT - De Tafel-

tennis Club Zandvoort
boekte een 8-2 overwinning
op het zesde team van het
Amsterdamse Leoos. Ondanks de sprekende ci.ifer.s

Doelpunten mannen: Guido
Weidema (6), Nik Grijekovic
(4), Goran Bogojevic (4), Patrick Terpstra (3), Jan van
Duijn. Vrouwen: Mireille Martina (4), Wendy van Straten (4),
Mariëlle Peet (2), Margreet Bogojevic (2), Daniëlle Blom (2), De handballers van ZVM/Rabobank toonden een voortreffelijke inzet in het duel met koploper
Meervogels
Foto Kriek \,m Cleef
Wendy Koper.

Jong racetalent

Dressuurstrijd
groot succes

tafeltennissers

Hand in Hand
liadnnils
Kurobreakdown
ZMVISpoit
Getetter aan Zee
de ; Kustwacht
Z1 M Nonslop servici-

Zl-'M Nonsto;) service
de Duinroos Ken levensbeschouwelijk programma
Zl'M Jazz
Kffe Brunchen m e t . . .
Hadmuts
Zandbak
Muziekbnilevai d
de Kustwacht

partij explosief en wist middels
een mawashi-geri (ronde trap)
naar het hoofd een punt te scoren.
De Fransman was alert en
probeerde de partij naar zijn
hand te zetten door veel te stoten en trappen te plaatsen. De
partij ging gelijk op, maar werd
in het laatste deel in het voordeel van de Fransman beslist.
Hij werd ook de latere winnaar

de open klasse. Hiervoor kan
iedere karateka voor inschrijven.
„In deze klasse tref je tegenstanders van alle gewichtsklassen aan," zegt Stemp. „De lichtere mannen bewegen veel
meer. Je moet dan veel alerter
zijn, scherp en snel na hun aanval reageren. Zelf kan je je gewichtsvoordeel gebruiken bij
de stoten en rechte trappen.

eerder aankomen. Bij hen moet
je juist, als het lukt tenminste,
net voordat ze een stoot of trap
plaatsen, aanvallen."

„Dat klinkt wat raar, maar
het is juist de kunst om tijdens
en het liefst voor de partij je
tegenstander zo te observeren
datje ziet wanneer hij gaat aanvallen. De een gaat met zijn
hand naar beneden, de ander

Acht van de tien wcdstri]don
moesten in drie, vaak slopende
gaines worden beslist. De Zandvoortse equipe, om acht uur begonnen, kon pas 's nachts om
halt één de taatjes in de tas opbergen. De Amsterdammer Van
Praag was het grootste struikelblok, want hij haalde in de eerste partij Ter Heijden onderuit.
Ter Heijden revancheerde zich
in de overige partijen door twee
moeizame
overwinningen.
Hoppe scoorde in deze wedstrijd heel goed, maar moest in
twee van de drie partijen een
derde game toestaan.
De dubtaelpartij van De Ruig
en Hoppe werd eveneens in
drie games beslist. De partij
bracht een positieve uitslag in
de boeken voor de Zandvoorters. De Ruig begon met twee
overwinningen in drie games.
In de laatste partij was Van
Praag echter net iets beter. Met
vijftien punten uit twee wedstrijden scharen de Zandvoortse tafeltennissers zich in ieder
geval bij de top m de vierde
klasse. Vrijdagavond speelt de
Tafeltennis Club Zandvoort
een thuiswedstrijd tegen Kombijsport 3 uit Badhoevedorp.

leek het de goede kant op te
gaan. Met een fraaie combinatie drukte Cliteur zijn tegenstander van het bord. Aan het
eind van de partij verwisselde
hij evenwel de volgorde van
De nieuwe tafeltennisclub,
twee zetten, hetgeen dramati- spelend in de Van Pageehal,
sche gevolgen had. Helmers krijgt te maken met een steeds
wist het tij te keren en klopte grotere aanwas van leden. De
Cliteur.
enthousiaste club heeft echter
In de tweede ronde moest de voldoende tafels om iedereen
Chess-voorzitter winnen. Te- gelegenheid te bieden te spelen.
gen Zonneveld opende de Zand- Voor aanmelding of inhchtinvoorter rustig, maar wel met gen: telefoon 5716511.
fraai spel. In tijdnood offerde
Cliteur een loper, hetgeen later
te weinig compensatie gaf.
Hierdoor werd de tweede nederlaag een feit en moest de
laatste partij gewonnen worden
om niet te degraderen.
De Amstelvener Bartling,
ZANDVOORT - In de inook nog op nul punten, was de terne
competitie van de
tegenstander van Cliteur. De
Zandvoorter was geenszins Zandvoortse Schaak Club
aangeslagen en zette met zwart doet Gwenael Paris de laatzijn opponent onder zware ste weken goede zaken.
De partij tussen Paris en De
druk. Dit keer bleef de eerste
teamspeler van Chess wel tot Oude leek in een remise te einhet einde scherp en streek zon- digen. In de slotfase schoof Pader ook maar een kans weg te ris echter naar winst. George
geven het volle punt op. Daar- ter Bruggen scoorde het beste
mee stelde hij zijn eersteklas- resultaat van de avond. Zijn
serschap veilig.
overwinning op penningmeester John Atkinson was goed
voor drie pluspunten en een
knippert weer eerst met zijn stijging naar plaats vijf. Hans
ogen. Zo heeft iedereen wat. De Jansen had een zware dobber
kunst is dus om dat snel te zien aan Jan Berkhoxit. De voorziten te herkennen."
ter verdedigde zich goed, maar
In deze klasse greep Jasper dat mocht niet baten.
Jansen staat nu tweede achStemp juist naast de prijzen
door in zijn laatste partij van ter Edward Geerts, die geen geeen Spaanse tegenstander te makkelijke avond had tegen de
verliezen. „Ik kijk toch met sterk spelende Wim Gude. De
veel plezier terug op deze wed- laatste, altijd in voor verrassinstrijden," gaat Stemp verder. gen, kon het voordeel van de
„Ik gebruik ze om te kijken hoe witte stukken niet uitbuiten en
ik er in Europa voor sta. In Ne- verloor. Hans Lindeman en
derland draai ik m de nationale John Ayress kwamen een puntop mee, maar ik wil uiteraard tendelmg overeen. Wedstrijdmeer. Binnenkort staan er weer leider Ruud Schiltmeijer en
wedstrijden op het programma Willem van Esveld wisselden
met het nationale team. Dan op de ranglijst van plaats.
word ik weer een ervaring rij- Schiltmeijer gaf Van Esveld
ker."
geen schijn van kans.

Paris in opmars
bij schaakclub

Voetballers moeten nog even
ZANDVOORT - In de strenge vorstperiode kwamen de
schaatsliefhebbers aan hun trekken. De voetballers
moesten pas op de plaats maken, maar willen zo snel
mogelijk aan de slag nu de dooi is ingevallen. De velden
laten dit echter nog steeds niet toe. Jaap Paap, consul van
de KNVB, ziet streng op toe op de bespeelbaarheid van de
voetbalvelden in Zandvoort.
e zestigjarige Zandvoorter loopt al zo'n 25 jaar
mee op de voetbalvelden. Als terreincommissaris
van Zandvoortmeeuwen assisteerde hij de voormalige consuls Ramkenia, Kerkman en
Nico Paap. Vijftien jaar geleden werd Jaap Paap voorgedragen om als concul van de
KNVB te gaan functioneren.
Daar had hij best zin in. „Een
consul is iemand die de velden
keurt opdat ze niet vernield
worden," vertelt Paap. „Ook
moet je de afmetingen van de
doelen en het strafschopgebied controleren, want daar
wordt slordig mee omgegaan."
„Dan moet ik de verenigingen melden om maatregelen te
nemen en de juiste afmetingen
aan te brengen." Voor de Zandvoortse consul is het bij slecht
weer elk weekend vroeg dag.
De voetbalbond wil bijtijds weten of de velden bespeelbaar
zijn en dat geldt niet alleen bij
vorst maar ook bij regenachtige dagen. „In het weekend
snel ik van de ene vereniging
naar de andere. Om kwart
voor acht ben ik bij TZB om
dan vervolgens naar de velden
van Zandvoort '75 en Zandvoortmeeuwen te gaan."
„Ondanks het feit dat ik al-

D

tijd vroeg op moet en er veel
tijd in steek, is het heel leuk
werk. Het is een hobby en aangezien ik altijd gevoetbald heb
blijf je op zo'n manier betrokken bij het voetbal. Als ik naar
de velden ga, dan kan je er op
rekenen dat het voor vijftig
procent zeker is dat het afgelast wordt."
Na de vorstperiode bleek er
ruim vijftig centimeter hal
(vorst) in de grond te zitten.
Die hal moet geheel uit de
grond zijn om weer te kunnen
voetballen. Met de prikker
controleert Paap hoe ver hij de
grond in kan en dat bleek nog
geen 25 centimeter te zijn.
„Alle vorst moet uit de grond
zijn anders trap je de bovenlaag helemaal stuk en kan je
het veld voor de rest van het
seizoen wel afschrijven," gaat
Paap verder.
„De bovenlaag groeit echt
niet meer aan en dan wordt er
op zwarte velden gespeeld. Bovendien is dat niet de bedoeling, want de gemeente heeft
het onderhoud. Met de heer
Boekelman van de gemeente
heb ik heel goed contact. De
samenwerking is goed en dat
moet ook zo blijven."

;». *-r. s i-Ht%^i»B*Consul Jaap Paap constateert met de prikker dat er nog te veel hal in de grond zit
Koto Kl lek v.m C Icel

De voetballers kunnen echter niet langer wachten zo
blijkt wel eens op traimngsavonden bij Zandvoortmeeuwen. „Ik kan mij best voorstellen dat ze graag weer willen
voetballen, maar dat kan echt
niet. Soms moet ik de spelers
van het veld sturen omdat ze
er toch op gaan. Met de andere
clubs gaat dat beter. Ik ben al'

en toe net een politieagent,
maar ik moet die beslissing
wel nemen. Je kan het sommigen niet aan hun verstand
brengen dat hel nu even niet
kan. Ik kijk ook niet naar welke club het is, maar neem de
beslissing in het belang van
het behoud van het voetbalveld."
Gezien de toestand van de

velden verwacht Paap niet dat
er zondag al gevoetbald wordt.
,,Ik schat dat het nog twee
weken duurt, dan kan het misschien. Het beste zou zijn dat
het twee dagen goed gaat regenen en dan gaat waaien. Dan
kunnen we weer snel voetballen."
Aaldert Stobbelaar

Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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BENT U HET THUISZITTEN MOE?
Pas geopend marketingkantoor tegenover Amsterdam Cen
traal Station zoekt uitdagende mensen voor diverse functies
Ervaring niet vereist Bel voor afspraak tussen 09 30 17 00 u
W W Promotions BV, reclame en distributiebedrijf
tel 020 4215500

s j ) ( ( l.llt' lidil (l|) llo

|i.i n ina MI( HO'S'
IM.i.itMnp; is mop lijk ui <li \olj;i ml< « ihtn/ \ M ï \ 0 ( ) i r i S Ml l \ \ S l t l . \ l ) /<) '.l p. i milliimlii
Muiliiifi-lijii <liii*i!.i<r IJ (M) uut

l kunt im h k-I li ]( lf>m-< h npirtxrii
iljui M n//i ml< n .1.111

().! i " \ 7 Uifi of'

*r /.uulwimi-, NnimshUl. <,.isilmi«i>li m 12 20I2IM
Ainihoui l
ÏM.i.ilMii» i*, ook inn-i( lijk in <1< \olpMtdi i oinlim.ihi
\ \ J / . i m l v n m ^ NnimsM.,,! VmMrUt.iis \\Mkbl.ul.
I ((hooi IIH-< nniiinl. <lt Koml< \ i i i t i . \.iUltu ('i <l« i
( IMII .int. .illi i «lilu'- \.in IK t \itist< i duin- Sl.nlihl.ii) / ~ > ' M p . i m i l l i i i K - U i
Sliutin^(i|<l m.un.kiL: l". 00 ntii

<antoor in Amsterdam zoekt voor lul! en parttime mensen
va 18 jaar voor o a verkoop vertegenwoordiging, promotie
en het afl v goederen Bel voor oen afspraak van ma t/m vr
RTF grooth m non food prod (o a boeken speelgoed etc )

020 - 4657350
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

SCHILDER heeft nog tijd v
Dinnen- en buitenwerk Vnjbl
arijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

Schoonheid en
verzorging

Oppas gevraagd/
aangeboden

Afvallen met Herbahfe' Makkelijk en gezond Bel geheel
vrijbl Info Carla 5718727

Lieve oppas gevr v zoontje
van 2 jaar v 1730 tot 2000
uur Tel 023 - 5712218

KUNSTNAGELS
Info Permanent Make-up
Betaalbare tarieven
Tel 023 - 5730981

Verhuizingen

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

Sport, spel en
ontspanning

X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag nachtservice
0206424800 of 06-54304111

Hallo, ik ben Linda van bijna
Het Paard, Haarlemmerdijk 29 jaar Ik ben op zoek naar
147 Tel 020-6241171 Uw een jongen die van avontuur,
maar ook van serieus zijn
bndgewinkel m Amsterdam
houdt Ben jij een beetje gek,
misschien wel ietwat bizar
Opleidingen/cursussen
type Laat dan iets van je horen 06-350.15156, 1 gpm,
boxnummer 261195

Banen in
Amsterdam

Videotheek

Denièuwstte

Ik kom al 5 jaar in de IT, maar
nu wil ik eens met jou daar
Te koop
heen Ik ben Sharon, 23 jaar
aangeboden
en 1 83 m lang, heb blond
diversen
haar en blauwe ogen Ga jij
een keer mee? Durf je echf
Bel dan snel mijn boxnummer
• ATTENTIE' Enkele voor
en ik reageer zeker terug
06-35015156, 1 gpm Box beelden van aangeboden ad
vertenties die niet als particu
nummer 254419
liere Micro worden geplaatst
Ik (man) ben 24 jaar, heb zwarte-marktspullen, sex/ero
blond haar, donkerbruine tische advertenties, geven
ogen, ben 1 89 m lang en van lessen/bijlessen, perso
goed gebouwd Ik zie er goed neel biedt zich aan, te koop
uiti Ik houd van uitgaan en raskatten/honden
(pups),
vliegen Ik ben eerlijk,11hef en meerdere aanbiedingen zelf
betrouwbaar Bel mei
de
artikel,
woonhuizen/
06-35015156, 1 gpm Box kamers te koop/te huur aan
nummer 239859
geboden, vakantiebungalows
o.i d te huur aangeboden
Ik, aantr, ongeb man met Kortom alle advertenties met
ser bedoelingen, betrouwb, een zakelijk karakter Deze
slank, 1.77 m, begin 60,72 kg, kunnen alleen geplaatst wor
gezond, geniet met eigen den tegen een mm-tarief
motorkruiser van VUT, maar
mis thuis en aan boord lieve, • Tafelmodel koelkast, 50 cm
beslist aantr, slanke, ser breed, ƒ 100, grill bakoven
vrouw van enig niveau, 45 tot ƒ20 Tel 023 -5717477
50 jr, Ifst zonder kind thuis
Huidkl onbel Spreekt boTe koop
venst je aan en woon je omg
gevraagd
| H'lem, dan varen wij deze zomer mogelijk samen en wie
diversen
| weef Br liefst met foto,
o e r , o nr 755-05042 vd bl.
• Houtkachel Vermont Intre
Ik ben een charmante vrouw pid. of Jotul 023 - 5730740
,van 50+ Ik heb donker haar
en bruine ogen Ik zoek een • Te koop gevraagd ouder
| vriend die wijs en geduldig is wetse houten kinderstoel
Ik houd van muziek, lezen, Tel 023 - 5717383
schilderen, strand, film en B T k gevr oude 2 a 3-drs
veel meer' Ik vraag veel, maar kast 023 - 5716262
ik heb ook veel te bieden1
Bel 06-35015156, 1 gpm
Onroerend goed
Boxnummer 362741

Hallo ik ben Marianne, vrolijk,
spontaan en 39 jaar verder
Personeel aangeboden
ben ik 1 75 m lang en heb
kort, donkerblond haar Ik
"A" \ ooi !u K \ < M OM(|M iiiiiiinKi \Mndt I i(*<!< l i \li.i m
zoek een leuke, spontane
I < krill II» »«'1>I .u 11 t. aUllH dl' /lt
.ld in kitst ( 11
Namens de samenwerkende bedrijven in de regio Amster- man, langer dan 1 80 m, die
TIJDELIJKE VERVANGING/
"A" Hij pki.it M n £ in o1» M K i o1- u 01 (f rn j:«*< ii In uijsimiuINTERIM MANAGEMENT/DIENSTVERLENING
dam zoekt SICA, (Stichting Informatica- en Computeroplei- een vaste relatie zoekt, net
nu'i*, \ ( i -.1 u in <1 Op M i /4H k \vm ill aan .nl\u l( n
dmgen Amsterdam) werklozen, schoolverlaters en henntre- als iki Ik uit eten, vakantie
d( t s l)nit<ii liet \i i spi ri<liii^>i<r<*!)ird t e n kianl \ri
Ex manager m zakelijke dienstverlening (53) bestuurlijk ac- ders voor banen m de
etc 06-35015156, 1 gpm,
slimnl U M I \ooi \M»nll J (*.~>() m i rkrninj; •;<•tief, fin onafh heeft max 25 u per week over voor dienstver
boxnummer 944492
hi.ulit
lening/ondersteuning (freelance) Profit/non profit Communir/
\n« piij/<-n<\<i i: -> r imv
Hallo, met Jannie Ik ben 54
catief ingesteld Met wie is belangrijker dan wat Vergoeding
l kunt tlt ti kst \.m uu \hi r o-.idvt i U niifi'oiiihinalir /
jaar, vlot, spontaan en zoek
in overleg Reacties per fax of tel 023 5848378
li Ii foniM h o| >;;<•\ i n
een leuke, lieve, spontane
Jonge vrouw zoekt huishou- Jonge vrouw zoekt huishouman van ± 55 jaar Ik ben
Met een korte fulltime opleiding bij SICA in samenwerking zelfstandig, werk nog en heb
delijk werk Tel 5717890
delijk werk Tel 5717890
met het ROG (Randstedelijk Opleidingen Centrum) ben je een auto Ik woon m Amsterdam Jij ook? Bel dan metVrijwilligers gevraagd
een1 Groetjes van Jannie uit
(<lit nlitnini'i i> m< l \ooi br/olf;kla< hit n) of/enden aan
A'dam Bel 06-35015156,
Ml* ro'* \\ i-fkiiifilia
en woonruimte
SICA biedt je de mogelijkheid om met een korte bednjfsge- 1 gpm Boxnummer 489224
Ik ben Leo en ben een leuke,
I'<»ll>iis 156- 1000 \!) Ani-.h-nl.ini
te huur
, vlotte vent van 46 jaar Ik heb
nchte opleiding en uitplaatsing bij bedrijven in de regio je Hallo, met Roos Ik ben 33
0« ^hntin^stijiicn ;i< Men \om plaatsing in <l<-/clf<l<.
l vele hobby's, maar zoek JOU
kansen op een baan aanzienlijk te vergroten Gemiddeld jaar jong, heb blond haar en
aangeboden
»r, k
nog! Ben jij tot 45 jaar, houd je
heeft 80% van onze cursisten binnen 3 maanden na afron- zie er goed uit' Ik zoek een
\ ooi <)i lirlalm<: onl\ an£t n < < n a< < t pl^iiokaail
van uitgaan en andere leuke
ding van de opleiding een baan gevonden De opleidingen man van rond mijn leeftijd,
KAMERS TE HUUR
dingen doen, ben je lief en
starten in februari 1997, en het volgen van de opleiding met spontaan, met humor, die er
Dorpsplein, ƒ 500,- incl ge
romantisch'' Bel mei
behoud van uitkering is mogelijk
goed uitziet1 Doel samen
leuHet humanistische Eduard Douwes Dekkerhuis (EDD) in
1
06-350.15156, 1 gpm Box- meenschappelijk gebr van
ke dingen ondernemen Lijkt
Amsterdam-Noord, omvat een verzorgingshuis met 110 beOproepen - Mededelingen
k d t Tel 023 - 5712035
nummer 376184
deze opleiding zijn er ook parttime mogelijkheden het je wat Reageer dan
woners, een verpleeghuis voor 120 psychogeriatrische bewo (3 Voor
dagen per week), de opleiding start in januari 1997
SNEL 06-35015.156, 1 gpm
ners en een dagcentrum met 20 plaatsen psychogenatrie en
Boxnummer 335211.
10 plaatsen ouderenpsychiatrie Daarnaast biedt het EDD
Onroerend goed en woonruimte
je meer informatie? Kom dan naar de voorlichting op
allerlei voorzieningen en activiteiten voor (buurt)bewoners Wil
Hoi, hier Joyce (40 jaar). Ik
31
januari
om
1500
uur
(vooraf
telefonisch
aanmelden)
te huur gevraagd
Voor het verpleeghuis en verzorgingshuis zijn wij op zoek
receptie - familie of huwelijksdiner
zou graag een reactie krijgen
naar
vergaderingen Geen zaalhuur
van een ± 50-jange man, onInlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
gebonden, Amsterdam en
omgeving Ik ben een spontatelefoon 023 - 5713599
ne, warme vrouw, ben 49 jaar
H
Tobias,
zet
vrijdag
je
beste
Heeft u een UITKERING?
Gemeubileerde en/of gestoffeerde huizen, drive-m, villa's
en ben gevoelig,
zelfstandig
a leg Voor het VERPLEEGHUIS zijn wij op zoek naar mensen die de
maar willen uw kinderen (v a beentje voor Break
Ja hallo met Jenny Ik ben en flats te huur gevraagd in Amsterdam-Zuid, Buitenveldert,
en levenslustig1 Bel.
11
Nee, Miek jij niet J F
8 j r ) graag PONY/PAARD
Amstelveen, Ouderkerk, Uithoorn en Abcoude
06-350 15 15 6, 1 gpm, box-een vrouw van midden 50 en
dagelijkse maaltijden voor onze bewoners extra gezellig
leren RIJDEN? Bel of kom
ben op zoek naar een man Voor staf en directiemedewerkers van diverse buitenlandse
nummer 224669
• Uw particuliere Micro bonwillen maken
eens gezellig langs bij
van ongeveer dezelfde leef
bedrijven Huren van ƒ 2000-/ 8000 p m
per post verstuurd bereikt
Hoi hoi, met Sylviai Ik ben tijd Ik heb veel interesses en
A dams Paarden Centrum ons pas over 3 a 4 dagen UW WERKZAAMHEDEN ALS VRIJWILLIGER
Voor inl Peter Bruin Makelaardij
SICA
1 65 m lang, heb blond haar ben woonachtig in de omge
' WAVEREN'
VOOR HET VERPLEEGHUIS
Opdrachten die te laat
|
Antwoordnummer 45228
en blauwe ogen en zoek de ving Haarlem/Amsterdam Ik
Provincialeweg 56
Tot uw werkzaamheden behoren het aanbieden van de
binnenkomen worden
1040 WB Amsterdam
ware jongen voor mij1 Ben jij hoop dat jullie snel op mijn Valenusplein 22, 1075 BH Amsterdam Tel 020 - 6768022
1103 SB Amsterdam
Tel 020-6810500
maaltijden en serveren van koffie en thee in een vriendelijke
automatisch de week
dat misschien? BeP Ik houd advertentie reageren
Tel 020 6 90 81 03
gastvrije sfeer Een praatje maken met de bewoners Kortom,
daarop geplaatst
veel van lachen, uitgaan, Bel 06-35015156, 1 gpm,
STICHTING VOOR
En vraag naar onze specia'e
gezelligheid en huiselijkheid bieden
Vakantie Binnenland
INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN
knus bij elkaar zitten en vele boxnummer 373474
KORTINGS-REGELINGENHii
andere dingen. Meer weten?
COMPUTERGEBRUIK
Tevens paard/pony rijlessen
WAT WIJ VAN U VRAGEN
111
Bel dan 06-350 15 15 6,
AMSTERDAM
voor VOLWASSENEN
Stappen m Amsterdam HalBelangstelling en begrip voor ouderen die vergeetachtig zijn
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
1 gpm Boxnummer 472165 lo ik ben Marja, ik heb blond
Minimaal één maal per week een dagdeel beschikbaar zijn
•*• Help de Polen Stuur 'n
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen Nabij
Tijden zijn ontbijt van 8 00 tot 10 00 uur lunch 12 00 tot 15 00
Hoi, ik ben Suzanne, 46 jaar haar en blauwe ogen Ik zoek Attractiepark Slagharen Gratis gebruik van 50 fantastische
voedselpakket1 Wij hebben
uur en avondmaaltijd van 17 00 tot 19 00 uur Natuurlijk stellen
jong, ongebonden en zelf- eenvoudig weg een leuke
evt n adres 029075235
mee attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
de bewoners het op prijs wanneer u na de maaltijd wat langer Engels v beginners + half- TEKEN EN SCHILDER tot je standig Ik heb donker haar vent, om m Amsterdam
1
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
gev ƒ5,- p/u Begin 27, 28, eigen beeld 020 - 6722121 en donkere ogen. Heb jij een te gaan stappen Lijkt dat jou
® Tobias, zet de concurrent
kunt blijven
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000
30 jan Progress 020-6738412
op het verkeerde been Wally, • Wij behouden ons het
goed niveau, ben je represen- wel wat? Reageer dan SNEL"
hou je poot stijf Cidaq
tatief en wil je leuke dingen 06-35015156, 1 gpm, boxrecht voor zonder opgave van Voor het VERZORGINGSHUIS zijn wij op zoek naar mensen
SAMEN met mij doen? Rea- nummer 262100
redenen teksten te wijzigen die de woorden hulpvaardigheid en vriendelijkheid op het lijf
Vakantie
Dans- en balletlessen
geschreven zijn Daarnaast zijn wij op zoek naar mensen die
geer1 Groeten van Suzanne1
of niet op te nemen
buitenland
bewoners op zondag begeleiden bij hun kerkbezoek
Bel 06-35015.156, 1 gpm. • Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Boxnummer 461015
ervoor te zorgen dat het num- Sta-caravans te huur m de
UW WERKZAAMHEDEN ALS VRIJWILLIGER
Uitgaan
Hoi,
met
Adn.
Ik
ben
39
jaar,
mer in de Imker-bovenhoek Belg Ardennen, vanaf ƒ240
VOOR HET VERZORGINGSHUIS
sportief,
houd
van
gezelligop de envelop staat vermeld p w. all-in Tel 043-4591598
Tot uw werkzaamheden behoren het begeleiden van bewoheid
uit
en
thuis
en
van
lezen
en dat de brief geadresseerd
ners naar de kapper, pedicure, winkel activiteiten georganiBen
jij
avontuurlijk,
houd
je
DEZE
WEEK
STARTEN
ONZE
NIEUWE
DANSLESSEN'
wordt aan Centrale Orderseerd door de activiteitenbegeleiding en andere faciliteiten
1
van
theater,
kroeg
en
films?
VRAAG
VRIJBLIJVEND
INFORMATIE
of
NU
INSCHRIJVEN'
'
afd Weekmedia, Postbus
Geopend van woensdag tot en met zondag
Sportartikelen
binnen het EDD Koffie drinken, een praatje maken met de
Bel
me
dan
vandaag
nog'
Je
156,1000 AD Amsterdam Dit
Aan de vleugel, in het weekend
bewoners of een gezamenlijke wandeling maken, kunnen
zult
er
geen
spijt
van
krijgen
voorkomt vertraging in de beMAICKEL DE VRIES
eveneens tot uw taak als vrijwilliger behoren
06-35015156, 1 gpm Box- handeling
Reservering tel 023-5713599
• Kinderski's, 1 50 m + stok
nummer
363358
ken, ƒ 75, skischoenen, mt 36WAT WIJ VAN U VRAGEN
Let op' Het adres is
Elke donderdag dansen en
1
Belangstelling en begrip voor ouderen, goede sociale vaarTouwslagenj 11 (naast Canon) te Amstelveen
Hoi, met Robin Ik zoek een Ik ben Lies Een leuke, lieve 38, ƒ 15 p p 023 - 5717676
ontmoeten v alleengaanden
digheden en minimaal een maal per week een dagdeel Ook vanuit Amsterdam snel met eigen vervoer bereikbaar' leuke, spontane vrouw' Ik heb vrouw van 35 jaar' Ik ben 1 76 B Noren Bellangrud, mt 26,
v a 30 jr 'De Ossestal', Nieu
beschikbaar zijn Tijden zijn 930 tot 1230 uur en 1330 tot
(300 mtr vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
kort, donker haar en zie er lang, weeg 78 kilo en heb kort
ƒ99 Noren, mt 32, ƒ50
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u
1
16 00 uur (Dit geldt niet voor de vrijwilligers die de bewoners
Telefoon 020 - 6407711 / 6430393
goed uit Ik ben een onderne- blond haar en groene ogen Ik Tel 023 - 5712029
•Cörn. Slègersötraa'tibl
op zondag begeleiden bij het kerkbezoek)
mende man, heb een eigen heb 2 zonen en zoek een leuV: Geopend;dagelijl<s§8
ke,
lieve
man
met
donkerkapsalon
en
sportschool'
Ben
Markten/braderieen
* * * z i e ook ATS teletekst, pagina 824 ***
Woningruil
WAT WIJ U BIEDEN ALS VRIJWILLIGER VOOR VERPLEEG
jij ook ondernemend? Bel me blond haar en blauwe ogen
EN VERZORGINGSHUIS?
dan vandaag nog op mijn die tussen de 3540 jaar is'
Een zinvolle, dankbare tijdsbesteding, gezellige contacten
box' 06-350 15 15 6, 1 gpm Zoek ik jou? 06-350 15 15 6,
Zalenverhuur
750 RUILADRESSEN
met bewoners, medewerkers en andere vrijwilligers Daar1 gpm, boxnummer 472050
Boxnummer 363358.
m A'dam Inform bijWBVHet
1 en 2 feb Emergohal te Amstelveen, 1 en 2 feb Forum naast bieden wij u en reiskostenvergoeding op basis van het
Oosten Tel. 020-4873315
kwadraat te Voorburg 15 en 16 feb Sporthal De Vang openbaar vervoer en eventueel een maaltijd m het restaurant
Zoekt u ruimte voor vergadevan het EDD Tijdens uw werkzaamheden bent u WA verze
te Zaandam 22 en 23 feb Broerenkerk te Zwolle,
ring, feest, club of partij?
kerd
22 en 23 feb Sporthal De Scheg te Uithoorn
Komt o dan eens praten met
ORG HENSEN tel 023 5402334 b g g 0653147728
uw adres voor koud buffet mij, A J v d Moolen,
HEEFT U INTERESSE OF WILT U MEER WETEN?
Gemeenschapshuis, tel
Grote vlooienmarkt A'dam
en bittergarnituur
Als u meer informatie wilt over het vrijwilligerswerk binnen het
Noord, zo 2 februari, 10 17
Verenigingsnieuws EDD, dan kunt u contact opnemen met mevrouw J van de Tel 0235718812/5715619 023-5714085 of 5719652
uur Sportpark De Weeren
Kamer, coördinator vrijwilligerswerk Het telefoonnummer is
(richting Zunderdorp) Inl
(020) 6312933 Schrijven kan natuurlijk ooki Ons adres is
Kennismaking
Midland BV, 0334751167
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
B Klaverjassen op donder Eduard Douwes Dekkerhuis, Schoenerstraat 11, 1034 XZ
(frankeren als bnef) met ver- NUMMER KOSTEN
dagavond
in
t
Stekkie
Amsterdam
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Spannende koopjes Flippo s,
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar f 8'9° EXTRA
op rommelmarkt in 't Stekkie Info Erica 5715215
(u dient er rekcnln
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
ons kantoor:
g..
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
opgezat 1 febr a s van 10 tot 1
Hobby's en verzamelingen
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's
Weekmedia,
Postbus
Cw^gavede"™^! 'J
uur 023 5716456 ('s avonds)
Felicitaties
7 dagen per week Wat moet u doen?
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
1 Kies een leuke advertentie
Vlooienmaikt
9/2, Kudel
ticuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
Fax: 020-6656321.
als
l regel bij uw tekst
GROTE
TREINENBEURS
te
Amstelveen-Zuid
op
zat
1
feb
m
2
Bel
met
06-350
15
15
6
en
toets
in
het
hoofdmenu
een
4.
staart Proosdijhal van 9 00
gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebotot 16 00 uur Toegang ƒ 2 50 B Gerry Hoekstra, 1 februar Keizer Karel College Elegast 5, 10 15 u Inl 0299-640354 3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
den.
Of afgegeven bij:
10 jaar eigen baas Hartelijk
van uw keuze
Telefoon 0320 256656
Wij zijn niet aanspraGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
gefel Je moeder en Ron H
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
kelijk voor fouten ontMode
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Nieuwsblad
staan door onduidelijk
Lieve Hen, gefeliciteerc
Amsterdam en omgeving ik Amsterdam hallo, ik ben DoLaat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij
Gasthuisplein
12,
handschrift.
van je grootste fan Maudy
ben llona, ben 19 jaar en heb ns Ik ben een Steenbok en
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
2041 JM Zandvoort
zin om dit weekend met JOU woon m de Jordaan Ik ben 45
THEA,
hartelijk
gefeliciteerd
Wij behouden ons het
Woninginrichting
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
uit te gaan' Ben jij een leuke, jaar, 1 73 m lang, maatje 42,
met je 50ste verjaardag1
recht voor zonder
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijaantrekkelijke en spontane heb roodblond haar en groeNamens Joopie Fruit, Suze
opgave van redenen
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken jongen die een Blind Date ne ogen Ik voel me jong, ben
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
teksten te wijzigen of
3 zits leren bank kleur roest Rina, Ellen + Hans, Bert + weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk met mij aandurft? Bel me dan integer en heb veel vrienden
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
bruin t e a b 023 5717477 Daniel, Jacobien, Ted -•- Fne- zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot NU op mijn boxi
Micro's
moeten
worden
ingeleJij 40-50, muziek, kunst en
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
da, Cathy + Marjon Marjan
r
verd
aan
de
balie
van
ons
kantoor
tot uiterlijk maanss Te koop 1 pe soons bed neke Tina Sinie Anne Marie 17 00 uur Voor info 0235717177 of 5715021 of 06 52502188 06-35015156, 1 gpm Box- cultuur' Bel 0635015156,
opgegeven.
dag 16.00 uur.
nummer 228785
1 gpm Boxnummer 237319
(compleet met matras) ƒ40 Wilma, tante To Marjan Re
Telefoon 023 5713858
bel Mike + Jeroen, Mosse
Amsterdam en omgeving ik Amsterdam hoi, ik ben SanKunst en antiek
ben Patricia, ben 27 jaar,
dra, 29 jaar jong, kort blond
a T K 3 zits bankje (net) met Ron, Corne + Jop Nora Isie
+
Anne
Lies
Muis
+
Sannie
1 78 m lang, heb bruine ogen, haar en blauwe ogen Ik houd
kussens, ƒ75 023 5712098
bruin haar en ben mollig Ik van videofilms kijken, uitgaan
zoek een man in (omgeving) en uit eten Ik zoek een leuke
Amsterdam, om gezellige vriend om leuke dingen mee
Commercieel en administratief
dingen mee te doen Lijkt dat te doen, te babbelen en van
o a antieke meubelen, klokken, schilderijen tapijten,
personeel gevraagd
jou wel wat? Bel me dan MET het leven te genieten'
veel kleingoed enz enz Op ma 3 en di 4 februari
aanvang 19 30 uur Kijkdagen vrij 31 januari 140021 00 uur, EEN» 06-350 15156, 1 gpm,06-350 15 15 6, 1 gpm, boxboxnummer 224196
nummer 210576
zat 1 en zon 2 februari 1000-1600 uur Spinnerij 33,
GEVRAAGD ERVAREN
industrieterrein Legmeer A veen telefoon 020 6473004 Amsterdam en omgeving ik Amsterdam ik ben Judith,
t/m 3 regels ƒ 5,39
ben Will, ben een vrouw van een mooie dikke vrouw van
t/m 4 regels ƒ 7, 19
55 jaar en woon m Amster- 48 jaar Ik ben verliefd op
Hoge beloning Schriftelijke reactie met pasfoto aan
dam
Ik
zoek
een
leuke,
lieve
t/m 5 regels ƒ 8,99
Onderhoud,
kunst en kleur Ik zou graag
Nederlands Indie,
antieke
INSTITUUT SCHEIDEGGER, Kaldsnkerkerweg 88
vriend, liefst (omgeving) Am- wilen lachen met een leuke
reparatie,
meubelen en antiek look 700
t/m 6 regels ƒ 10,79
5915 AD VENLO Tav dhr J van der Wenden
sterdam Ik heb een auto, dus man' Wie weet word ik wel
stoelen div modellen tafels,
doe-het-zelf
kan
mij
verplaatsen'
Neem
t/m 7 regels ƒ 12,58
verliefd op JOU" Je weet
ook met marmer, kasten,
SNEL contact met mij op' Bel maar nooit Bel
banken, vitrines, bureaus,
t/m 8 regels ƒ 14,38
06-350 15 15 6, 1 gpm Box- 06-350 15 15 6, 1 gpm Box[Technisch personeel decoratie enz JAN BEST,
DE KLUSSENBUS
nummer
268076
t/m 9 regels/ 16,18
nummer 398303
Keizersgr 357, 0206232736 Voor iedere klus, bellen dus
gevraagd
Showr Mr J Takkade 30,
t/m 10 regels ƒ 17,98
Tel 023 5713780
Amsterdam hallo ik ben Niki- Ben een kleine, blonde meid,
Aalsmeer, 0206412137
ta
Ik
houd
van
muziek,
schil1
58
m
groot,
blauwe
ogen
en
Gepens schilder heeft nog
KAV Autoverhuur BV vesti
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
tijd voor schilder en klein on- deren, schrijven, kleien, dan- blond haar EN echt slank Ik
ging Aalsmeer, vraagt all
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
derhoudswerk 023 5718248 sen en uitgaan Ik ben 1 65 m zoek een maatje' Een maatje
round bedrijfswagenmonteur
300 in voorraad
lang, heb blond haar en ben om mee op de bank te hanper week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f ^00,-) kunt u met gratis advertei b v groot rijbewijs
antiek, klein,
slank Heb JIJ zin om met mij gen, uit te gaan, een glaasje
Wandafwerkingsbednjf
ren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Tel 0297 326206
groot, dik dun
D Schellenberg voor al uw uit te gaan en wil jij mij beter wijn mee te drinken, lachen
leren
kennen?
Bel
dan
en
huilen,
gek
doen
Technicum Uitzendburo is
stuc spuit sierpleisters,
Naam.
06 350 15 15 6, 1 gpm Box- 06-350 15 15 6, 1 gpm Boxgespecialiseerd m het uitzen
tegel en schilderwerk
Keizersgracht 357
nummer
240089
nummer
294025
den van technisch personeel
020 6368802/ 06 52506335
Adres:
020 6232736
Interesse9 Bel of kom langs
Showroom
o De advertentie-afdeling • Uw rubrieksadvertentie
•
ANNULERINGEN
van
uw
Ceintuurbaan 312 in Amster
Postcode
Plaats:
Mr J Takkade 30,
advertentieopdrachten kunt u behoudt zich het recht voor kunt u zowel schriftelijk als
dam Tel 020 - 6767656
Aalsmeer, 0206412137
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK advertenties eventueel zon telefonisch opgeven Zie voor
Telefoon.
• Rubneksadvertentio'' Zie
richten aan Centrale Orderaf- der opgave van redenen te het adres enol telefoonnum
voor adres en/of telefoonnr 9 Zie de colofon voor opga deling Weekmedia Postbus weigeren (art 16 Regelen mer de colofon op de adver
ve
van
uw
rubieksadvertentie
voor het Advertentiewezen)
tentiepagma .an deze krant
ds colofon in de?e krant
156 1000 AD Amsterdam
S v.p in rubiiek
^f
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Administratie * (secr., boekhouder)
Logistiek (medew. logistiek management)

-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Arhös & Arklrew

binnen 1 jaar bedrijfsklaar.

^ryihg freëmari

EDUARD DOUWES D E K K E R H U I S

Restaurant „Queenie"

"Corn;Slegëi'^tiraat2B
Tel. 023-5fr2Ö70

vrijwilligers m/v

Met spoed gevraagd

International Housing Service

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

SICA OPLEIDINGEN, DAT WERKT!

Tel. 5713529

DANSLES

DE GEZELLIGE MANIER VAN UITGAAN

Restaurant ,,Queenie"

DANS- EN PARTYCENTRUM
V.D. ADEL & DE BRUIJN-BONEL

Ruime gratis parkeergelegenheid

Vlooienmarkten

Party-service
PELIKAAN

voor de particulier:
3 regels gratis

Monet Strijkservice

* Veilinggebouw Amstelveen *
Februariveiling

Buitendienstverkoper/adviseur

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

Zandvoorts Nieuwsblad

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
woensdag 29 januari1997

Weelemedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

1-19

IDorrestein en Komrij
op de reli-toer?

Wild-West in
Egmond-Binnen

1

IJN DE ORGANISATOREN van de Boekenweek, de Stichting Collectieve Propaganda van
/.ïL«Jhet Nederlandse Boek, plotsklaps godsvruchlig geworden? Je zou het mogen vooronderstellen.
Want in het voormalige Amsterdamse godshuis
Paradiso werden de schrijvers van het boekenweekgoschenk (Renate Dorresteiri) en het boekenweekessay (Gerrit Komrij) - terzijde gestaan door twee
indrukwekkende gouden engelen -jubelend onthaald.
Nee dus. Het motto van de boekenweek, die van 12 tot en rnet
22 maart lezend Nederland weer massaal de boekwinkels in
moet drijven, is Mijn God - religie en religieus gevoel op
schrift. De lezers vragen erom, de tijd is ernaar. Wel tien minuu>n lang verhaalde Henk Kraima, directeur van de CPNB, van
do toorn van Christelijk Nederland, die de stichting zich sinds
1932 op haar hals weet te halen door herhaaldelijk boekenwcokgeschenken weg te geven die bepaald geen bijval van de
christelijke kant oogsten.
Ze hebben bij de CPNB dan ook lang nagedacht alvorens te
kiezen voor'het thema religie. Maar Het Leeft, ook bij de nietkorkelijken. Zeker tot het magische jaar 2000, want in ieder
van ons is een godheid verborgen, zo weet langzamerhand
elke ziel die op zoek is naar de zin des levens. En dat zijn er
nogal wat, getuige de meters esotherische geschriften, die
l fgenwoordig over de toonbanken van elke, ook de gedegen,
boekwinkel gaan.
Kortom, we zijn er rijp voor. En de CPNB wil de mensen laten
/ion dat de boekwinkel een schatkamer is voor hen die op
y.oek zijn naar boeken die pp de een of andere wijze getuigenis afleggen van de kennelijk onstilbare behoefte van mensen
op zoek naar de zin van het leven. Over de inhoud van de
,-ssa.y 'Niet te Geloven' van Gerrit Komrij en het boekje 'Want
tut is mijn Lichaam' van Renate Dorrestein mogen wij in dit
stadium niets verklappen. Dat wordt dus smachten tot 12
maart. Want iedereen die in de boekenweek voor pakweg
uvintig gulden aan boeken koopt, krijgt het boekje van
DoiTestein gratis en hoeft slechts 4,95 gulden neer te tellen
voor de nieuwste pennenvrucht van Komrij.
Miep Wisselink

Ooit een woestijn in volle
pracht zien bloeien? Vast
niet, en u krijgt dan ook
maar vijf dagen de tijd om
dit wonder te aanschouwen.
In Sporthal De Schulp in
Egniond-Bïnnen, waai-'van
30 januari tot en met 3
februari de vijftiende boltaloe menshow 'Egmonds
Bloemenzee' wordt gehouden.
Megatonneri aan boeken,
films, tv-series en schilderijen zijn er gemaakt over
de Amerikaanse cowboy,
maar nog nooit heeft men
een pracht aan bloemen
zien bloeien in de dorre
woestijnen van het Wilde
Westen, zo verkondigen de
organisatoren met enige
trots.

Ze maakt onder andere kostuums, poppen en boekomslagen, maar zelf doet de Amsterdamse Leida
Marselis vrij laconiek over haar creatieve talent. 'Ik
vind het leuk om zoveel mogelijk verschillende technieken te leren. Als ik iets leuks zie, dan probeer ik
het te maken.' Het resultaat mag er zijn.

fiets?
LS IN DE tijd van
Peter de Grote de
,JL JLfiets al was uitgevonden, had Peter vast
een fietstochtje
gemaakt." Dat vooronders lelt al thans Het Nieuwe
Gezantschap, bestaande
uit zestien scholieren die
vorig jaar te gast waren'
bij zestien leeftijdgenoten
in Sint Petersburg. Voor
ze de tocht aanvaardden vast niet per fiets - hadden de leden van het
gezantschap zich uitputtend verdiept in het leven
van tsaar Peter de Grote,
die driehonderd jaar gelecten met het Grote
Gezantschap door Europa
reisde.
Er werd geschilderd, toneel
gespeeld, gevaren, gegeten en
gedronken. Alles met de
bedoeling ruim inzicht te krijgen in de persoon van tsaar
Poter, zijn obsessies, zijn tijd

en
zijn land.
Tastbaar
resultaat van die verdieping is
een reisgids door het
Amsterdam zoals tsaar Peter
de stad ontmoette, getiteld
Peter de Grote op de Fiets.
Met als selectiecriterium

'Waar hebben de gastheren
van de tsaar hun hoge gast
zeker naar toe gebracht?'
In groepjes hebben de leden
beschrijvingen gemaakt van
verschillende gebouwen en
plekken in de stad, waar de
tsaar volgens hen moet zijn

(advertentie)

geweest. Vervolgens hebben
ze een fietstocht uitgezet van
de beschreven locaties. De
tocht begint bij het Centraal
Station en eindigt bij het
Scheepvaartmuseum.
Onderweg wordt onder meer
het West- Indisch Huis aangedaan, het Koninklijk Paleis,
de Nieuwe Kerk, het
Burgerweeshuis, het voormalige stadhuis (nu Hotel The
Grand, het Oost-Indisch
Huis), de voormalige Werf van
de VOC aan de
Oostenburgergracht en het
Scheepvaartmuseum.
'Peter de Grote op de fiets' kost 7,50
gulden en is verkrijgbaar in de
Nieuwe Kerk en het Historisch
Museum.

Miep Wisselink

EZOEKERS VAN
'Als ik iets leuks
het Bijbels Museum Leida benadrukt het leuk te
'aan de Herengracht vinden om zoveel mogelijk
zie, probeer ik
kijken hun ogen uit. Het verschillende technieken te
„Als ik iets leuks zie,
het te maken'
zeventiende-eeuwse dienst- leren.
dan probeer ik het te maken."
meisje dat daar in de keu- Als
het ergens nuttig voor is,
ken koekjes staat te bak- tenminste.
„Een pop maken per week als gastvrouw in het
ken, lijkt door de jurk en alleen om in huis te zetten, doe museum, waar ze rondleidinhet witte kapje zo uit een ik niet, er moet wel een aanlei- gen geeft voor volwassenen en
schilderij van Johannes ding zijn; bijvoorbeeld een kinderen. Het Bijbels Museum
Vermeer wéggelopen. Het tegendeel is waar.
Leida Marselis,
een van de vrijwilligers van
het museum,
maakte zelf de
jurken
voor
haar collega's,
onder andere
met lapjes van
de Amsterdamse
Noordermarkt.
Leida: „Ik vind
het leuk om,
onder andere voor
het Bijbels Museum, kleding te
ontwerpen en te
maken. Daarnaast
maak ik bijvoorbeeld graag poppen. Dat creatieve
zit er van jongsaf- „Een pop maken alleen om in huis te zetten, doe ik niet, er moet wel een
aan al in; ook mijn aanleiding 2l\n
Bram de Hollander Fotografie
drie zusters zijn
erg creatief."
verjaardag of een uitvoering in geeft een overzicht van de
het Bijbels Museum."
Bijbelse geschiedenis, maar
„Ik kan me herinneren dat we
Leida werkt een halve dag organiseert ook regelmatig

IT JAAR VIEL het

zijn prijzen voor vliegvakanties. De grootste
prijsdaling is er voor
Griekenland (tot 11 procent) en Gran Canaria
(5.5 procent). Nieuw dit
jaar: charters naar Ierland en Nice. Info bij de
reisbureaus.

I bezoekersaantal op

de Vakantiebeurs
flink tegen. Ruim 25 duizend belangstellenden
minder dan vorig jaar,
wat niet wegneemt
dat veel Nederlanders al weer plannen maken voor het
komend seizoen.
Reisjournalist Leni
Paul maakt een
keus uit het grote
aanbod, hier en
wat verder weg.
België, niet ver en toch
lekker anders. In de 75
bladzijden dikke gids 1997
'Toeristische Attrac-ties en
Musea' kan iedereen iets van
zijn gading vinden: kerken,
kastelen, parken, musea en
tropische zwembaden. Meer
informatie
telefoon 023534.4434.

M ona M H M

M H H innr

Ook niet ver, maar eveneens
de moeite waard: de cuhuurzomer 1997 in veertig Duitse steden. Ze presenteren zich in
een brochure waarbij het
accent ligt op het gevarieerde

BOES

'Voor het keukenmeisje heb
ik goed gekeken naar Het
Melkmeisje van Vermeer'
Foto: Jan Marselis

een keer met crêpepapier onze
poppen hebben omgetoverd
tot sneeuwwitje en de zeven
dwergen. Ook heb ik, toen ik
een jaar of tien was, zelf een
badpak gebreid, toen ik er echter mee uit de zee kwam, was
het zo ver uitgerekt dat het op
mijn knieën hing."

aanbod van
de steden wat musea, musicals
en uitgaan betreft. Broadway
aan de Ruhr, roept het Duits
Verkeersbureau en er zijn musicals zoals Gaudi in Keulen en
Les Misérables in Duisburg,
goed te combineren met een

Bijna drieduizend kilometer strand, de zomer
bloeit er • in honderd
kleuren en achter elke
heuvel een ander landschap waar
je
elkaar
Goedkoper vliegen niet voor de
loopt.
naar Griekenland voeten
Dat is Zweden on over
lekker week- dit land vol rust en ruimte, waar
endje weg. Info: elk jaar meer Neder-landers de
020-697.8006.
paden op en de lanen ingaan,
'Geboren om te is een mooie (gratis) gids vercomponeren' zo sprak schenen. Info: 070-345.5283.
Franz Schubert over zijn
eigen leven. Het is tweehonNiet iedereen skiet of langderd jaar geleden dat deze lauft in een wintergebied.
grote romanticus werd gcbo- Zwitserland Toerisme (info:
ren en Wenen viert daarom het 020-622.2033) gaf daarom een
Scubert-jaar. Een must voor brochure uit voor winlcrwanliefhebbers van deze compo- delaars: 130 routes met een
nist om dit jaar naar de totale lengte van zo'n zevenOostenrijkse hoofdstad te honderd kilometer. 'Wandergaan waar onder meer opera's, wege in weiss' is gratis aan te
missen, tentoonstellingen aan vragen.
Der Franz zijn gewijd. Info:
020-612.9682.
Scandinavian Seaways vaart
je snel van IJmuiden naar
De tijd dat voornamelijk té Noord-Engeland en wil ook
groen ogende doperwten en nog bemiddelen bij hotels, castijfselachtige vanillevla's in ravans, speciale themareizen
Engeland werden geserveerd, zoals Kastelen en Spoken.
lijkt voorbij. Met name in Whisky en Water etc. In de in
Londen kan de laatste jaren een Schotse ruit uitgevoerde
smakelijk worden gegeten. In brochure alle mogelijkheden,
de zojuist voor de zesde keer info: 0255-534546.
Acht valleien rondom het
verschenen 'Haden's London
Restaurants 1997'-gids komen Belgische Namen in één broduizend Londense restaurants chure: elke vallei heeft zijn
voor. onderverdeeld in onder eigen karakter, riviertje, bijmeer de meest romantische, zonder stadje, karakteristiek
beste ethnische. top-gastrono- dorpje, etc.
mische. etc. De gids is in de
De brochure met daarin een
meeste Britse boekwinkels te evenementenkalender voor
koop voor ongeveer 25 gulden. 1997. gratis verkrijgbaar bij
Info: 020-685.5051.
Belgisch Verkeersbureau. info:
023-534.4434.
Neckerniann heeft oog voor de
consument en verlaagt dit jaar
Leni Paul

tentoonstellingen rond speciale thema's.
Leida's vrijwilligerswerk voor
het museum blijft, dat is wel
duidelijk, niet beperkt tot
rondleidingen. Zo verzorgde
ze samen met andere vrijwilligers van het museum de poppen voor een aantal poppenkastvoorstellingen van het
Bijbels Museum.
„Die brengen de bekende verhalen uit de bijbel voor de kinderen tot leven. Het leuke was
dat die poppen doordat ze door
verschillende mensen zijn
gekleid, allemaal een eigen
gezichtsuitdrukking hebben."
Inspiratie voor haar creaties
doet Leida onder andere op in
musea. „Voor bijvoorbeeld het
keukenmeisje heb ik goed
gekeken naar Het Melkmeisje
van Vermeer en andere schilderijen. De jurken uit die tijd
bestonden bijna altijd uit een
geplooide rok met een plat
buikstuk van stof. Daar overheen wordt een schort gedragen'. Op de schilderijen is echter altijd te zien dat de vrouwen dat schort omhoogklapten
en in de rokband stopten,
waarschijnlijk om de mooie
rok te tonen. Dat soort details
verwerk ik dan in de kleding."
De materialen voor de kleding
vindt Leida onder andere op
markten. „Voor een goede valling van de kleding ben ik
altijd op zoek naar zware stoffen, bijvoorbeeld klederdrachtstoffen. Door de jaren
heen heb ik een grote verzameling kralen en lapjes opgebouwd. Daarnaast krijg ik veel
en kom ik soms onverwacht
leuke accessoires tegen, zoals
een mooie sluiting op een
blouse die ik kan gebruiken.
Als eenmaal bezig bent, kom je
steeds weer nieuwe dingen
tegen."
Cleo Scheerboom

Behalve voor de bloemen
show kan men er terecht
voor een agri- en gezinsbeurs. Zaterdagmiddag geven de Derper Dusty Dancers drie country dansvoorstellingen. En pok zondag
staat de muziek in het
teken van de country. Zaterdag l februari houden
bloembollen bedrijven in
Egmond-Binnen van één
tot vijf uur open dag. Meer
informatie hierover verschaft de gezinsbeur s.
De bloemenshow is open
van donderdag 30 januari
tot en met zondag 2 februari van tien tot negen uur
en maandag 3 februari van
tien tot vijf uur. De sporthal
is te vinden aan de Visweg
in Egmond-Binnen. De
show is toegankelijk rolstoelers. Voor meer informatie: VW, telefoon 072506.1362.

Echo uit het

*

Zeer comfortabele beuken fauteuil.
Scandinavisch kwaliteitsprodnct.
Bekleding iu diverse kleuren leer of
*estojjeerd naar keuze. Brengt 'n warmt
klank in uw interieur.

/)/: HEI.E n.-\ü VOL \VOO.\'ll)KKi:.\'
Meubelboulevard Diemen
Sniep 5, telefoon 020 - 6956409
eindpunt tramlijn 9 - vrijdag koopavond

geeft u meer!
In De Meervaart is woensdag 5 februari om kwart over acht de
Marcel de Groot Groep te zien en te horen met het theaterprogramma

Foto: Jaap Vrenegoor
In dit programma brengt Marcel de Groot niet alleen nummers uit
zijn nieuwe cd Manen Kweken. Ook nummers uit zijn eerste album
en gloednieuw materiaal maken het optreden boeiend en veelzijdig.
De bezoeker is getuige van een indringend concert, tenslotte staat
de muziek van De Groot borg voor een grote mate van integriteit.
Marcel de Groot (zang, gitaar) wordt bijgestaan door Andries
Eleveld (zang, drums), Ton Nieuwenhuizen (contrabas, basgitaar) en
Boris Tames (zang en toetsen). De teksten zijn van Marcel de Groot.
Rob Chrispijn, Bram Vermeulen, Lennaert Nijgh en Henk Westbroek.
De regie is in handen van Bram Vermeulen.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon en na
telefonische reservering bij de kassa van De Meervaart
(Osdorpplein 205, telefoon 020-610.7393) betalen lezers 17,50 gulden (normaal 22,50 gulden).

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats:
Aantal personen:
max. 4 personen op één bon

geeft u meer!
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Weekmedia 17
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STIJL* KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE

Dagelijks behalve dinsdag 17.00-22.00 uur

UIT VELE KLEUREN EN UITVOERINGEN. U WILT

Spareribs met 3 sausjes
18,50
Halve kip
18,50
Saté varkenshaas
17,50
T-bonc
32,50
Tourncdos
.
24,50
I.Mmskoleletjes
22,50
Deze gerechten met patat ofaarelappelkroketjes en gein. salade

130
soorten
vlees

50
soorten

vlees-

STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN O N Z E S H O W ROOM-S MOET U OOK EENS N A A R BOVEN KIJKEN. rf

, waren .-

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS^

EXTRA'S

IN HOUT EN ALUMINIUM.

Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappclkrokeljes
Gem. salade
Mayo, ketchup, satcsaus

J,50
3,00
3,00
3,50
1,00

Div. blikjes
Fles wijn, rood oi'wit

3,00
19,50

U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE

ANALIST
;*;':vi^::;^;:^-?r-' >.:-.; *'•

Tel. 5715445

PLAFONDS, WANDEN EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N

A M S T E R D A M , J A R M U I D E N 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.00U. ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16.00U. OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST.

EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND
MET
DE

BRENGT

DIE SPECIFIEKE W A R M E

MOOISTE

SFEER

UITSTRALING.

FOND

PLA-

TEN

KLEUREN. MET DIVERSE SOOR- ,
WIJ

ZULLEN

IN

BIJ ONS V I N D T U

MAAR

LIEFST

M A A K T U OOK K E N N I S MET

ONS HUISMERK STIJL"

-VOOR HET MOOISTE VLEES, -VLEESWAREN EN -SPECIALITEITEN

\

LEGIO K L E U R E N

IN

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg 103
NCP COMPUTERS
tel. 020-659 3200

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
HAARLEM:
Kruisweg 61

tel. 023-5322597

EN

Externe fax/ ^^.
Interne fax/
modem 33Kól$p|k modem 33K6
(met voice)
>ö8ak (met voice)
F. 230,00
^r F. 195,00
CD-ROM 8 speed
F. 199,00!!

VAN HARTE WELKOM.

BENT

\ s

P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N ,

ONDERHOUD', u heeft* een

Wit Verhuizingen
OOK VOOR VERVANGING!
, een offerte rnet

GELDIG VAN 29 JANUARI tot 2 FEBRUARI
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud

WEKELIJKS EUROPA

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

INTERNET SHOP: www.mycom.nl

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 O - 6 I 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.00U. ZATERDAG VAN 10.00 TOT
16.00U. OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N

atï;ailg PC's-pp maaj:!

EN Z E I S T .

Citroen
HYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroén-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Tel.:03463-51150.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Waf kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINS'S?
3 regels
voor elke extro regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
ALirO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5/20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan rwee kolommen).

Daihatsu

Peugeot

Rover

Algemeen

Daihatsu

Z Ul DW lJK
peugeot-dealer

MINOR MOTORCARS

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Gewone advertenties [breder dan rwee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor,meer informatie of advies, bel

Sloterkade 43/44

Saab

Honda

Mercedes-Benz

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Subaru

Ford

Ford Escort 1.4 CL

Van Vloten
Amsterdam

Bouwjaar 1989, grijs metallic, verlaagd, lichtmetalen velgen,
spoilers rondom. K.m. stand 103.000, APK t/m aug '97. In zeer 940 GL Estate '91 . .ƒ 27.950
850 GLT 2.5 '92 . . .ƒ 32.500
goede staat. Vraagprijs ƒ7300,-. Tel. 020 - 6931143.
740 GL 2.3 '90 . . . . .ƒ 16.950
ESCORT
.ƒ 25.950
460 Special '94
1,6CLXWagon
10-95
.ƒ 24.500
480 S '92
1.6CL3 deurs
12-92
.ƒ35.750
480 GT 2.0. '95
WESTDORP
1,8 CLX Wagon
08-92
.ƒ 25.950
LADA dealer voor Amsterdam 440 1.8 Sp. '94 ..
MONDEO
GL 2.0. '93 . . . .ƒ 24.950
1,8 CLX 5 deurs
01-95 3x Samara, 3-drs . '92 t/m '96 440
.ƒ21.750
Samara, 5-drs . '92 t/m '95 440 DL '93
1,8 Ghia 4 deurs
03-95 4x
.ƒ 19.950
2x Samara, 4-drs . '94 t/m '95 440 automaat '92
SIERRA
.ƒ 12.950
440 LPG '92
2.0 CL Wagon
01-88 1x Lada Niva 1.6 4WD . . . '93 440 Sunray '91 ... . .ƒ 14.950
2.0 CL Wagon
07-90 1x Toyota Starlet 1.3 XL . '94 440 GL '89
.ƒ 8.950
Dé dealer voor nieuw en
2.0 CLX 4 drs aut.
02-91
.ƒ 8.950
340 automaat '90
gebruikt, voor APK, voor
Albers Autobedrijf Off. Ford. .ƒ 8.500
340 DL '90
sprintservice en vooral
dealer, Ouderkerk a/d Amstel
... VOOR U! ...
020 - 49 61 767.
uw Volvo-dealer
Adm. de Ruijterweg 396-398
met persoonlijke service
Ford Sierra 18TD Sedan 1991.
A'dam, tel. 020 - 6825983
Opel Kadett 17 D 1989.
Ringweg A'dam, afslag S104 Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Tel. 0297 - 288768.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Nissan

Renault

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Volvo

TE KOOP
WEGENS AUTO VAN DE ZAAK

Volvo 340, 5 drs. aut., 67.000 Nissan 100 NX, blauw met. 4- hspace 2.2 RN, blauw met.,
km, b.j. '86, ƒ1.950,'93. Primera 2.0 diesel sedan, jan. '95. Toyota Brouwer, 020r-05 GTi m. '93, 130 pk, leren
Tel. 020 - 6425977
10-'93, eO.OOOkm, bruin met.6360401.
bekleding, schuifdak, ABS,
Toyota Brouwer, 020-6360401.
ƒ 16.500. Tel. 020 • 6278410.
RENAULT 4 GTL, bj.'84, goed
onderh., 150.000 km, ƒ 1500.
f-'eugeot 405 GR l.8, b.j. 7-93,
® Bewijsnummers van een
Tel. 030 - 2716519.
blauw met., schuifdak, alarm,
geplaatste advertentie in deze
trekh., ƒ 18.900.- 0294-418200
rubriek krijgt u alleen
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
toegezonden als u dat bij de
loyota Starlet 1.3 XL, 3-drs,
garantie
1994. 11.000 km. met Bovag Volvo GT 2.0, b.j. 3-'95, kl. opgave van de advertentie
Wibautstraat 224
oarantie, ƒ 17.250. WESTDORP zwart met., pr. ƒ35.750,-. Van kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50
020 • 561 96 11
A'dam. telefoon 020-6825983, Vloten Dealer 020-6369222.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Toyota

Mitsubishi

Lada

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Accessoires
en Onderdelen

Amsterdam
106 XSi 1.6 rood
'94
VW Polo 1.3 l
'95
AUTOLAK
Tel. 020 - 6177975/6158022
205 Ace. 1.1 wit
'86
VW Golf Cabrio 1.8
'92
:iTROEN AXEL b.j. '86, apk,
205 Ace. 1.1 i d.grijs' '92
Rover-dealer voor
Ford Escort 1.6 CLX
'94
ijdt goed, ƒ 750:050 - 5014657. Feroza Resim Top (geel kent.)
205 XR 1.1 i bruin
'91
Amsterdam, Amsteveen e.o. Ford Fiésta 1.4 CLX
'91
alle kleuren
'92,
Charade
1.3
inj.
'90,
Chara^uirne keuze in 2 CV occasions
205 XLD 1.8 blauw
'88
Nissan 100 NX + 1.6 SLX '94
de
sport
nw
mod.
km
6.000
km
r
alle leeftijden. De Eendenspe306 XN 1.4i rood
'93
iat Panda Cabrio
'90
ook in spuitbussen
'95, NIEROP-DAIHATSU (off. 306 XN 1.4i rood
cialist Leende.: 040-2061528.
'94
Daihatsu Cuore
'93
dealer) Vancouverstr. 2-12
*z.g.a.n. direktie/demo auto's Voor een perfecte SAAB 99
:itroën AX 1.1
'95
T.k.: Citroen Visa '85, APK nov. A'dam-West 020 - 6183951.
106 XN 1.1 i blauw
'96
Otto Nieuwenhuizen bv
90, 900, 9000 ook Royal Class Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
97, goede motor, ƒ975. Tel.
306 XS 1.6i rood
'96
Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93
020-6265634 / 6234245 na 19 u.
Overtoom
515, Amsterdam
*Vreemde merken:
Daihatsu Valena 1.5 SG . ..'95
SAAB SERVICE
Fiat
Uno
60
S
'86
Mitsubishi
Colt
1.3
GLI
.
.
.
'
9
4
MOLENAAR
(020)
6129804
XM Turbo D Break airco Clarion
Honda Accord 1.8i .
Ford Rèsta 1.1 i
'91
Missan Mi'cra 1.3 super S ..'95
ABS '94
ƒ 39.500 5 mnd oud, nu ƒ 7.000 korting
HOOFDDORP
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Skoda Favorit 1.3S
'93 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
X M T D V S X airco'94 ƒ 32.500
Diverse opties
Nissan Sunny 1.3 SLX '89
Mazda 323 F 1.6
'92
Onderhoud, reparatie, APK.
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
Klaar terwijl u wacht.
Suzuki Alto GL
'93
Mercedes 190 D 2.5
'89
Eigen revisiewerkplaats
XM 20i Break '92
19.900
Ruilstarters en dynamo's.
Honda Civic 5-drs.
Suzuki
Swift
1.3
GTi
'92
voor
Saab
motoren
XM 20i Turbo CT '93 ƒ 17.000
Valkenburgerstraat 152.
1.4i, b.j. '95, 1e eig.
VW Polo 1.3 Pointer '87
Van der Madeweg 21
en versnellingsbakken.
Xantia Turbo D SX ^ 22.500
Tel.: 020-6240748.
Nieuw model
(Bij
de
Macro)
Tevens
verkoop
van
nieuwe
Minervalaan
86,
A'dam
Zuid
Xantia 20i SX LPG ^ 22.500
Grote
sortering
ONDERDELEN
Daewoo
/
Occasioncentrum
en
gebruikte
onderdelen
Tel.
6629517/6791864
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
Honda Autokrooy
van schade-auto's, alle
Tel.: 020 - 665 01 31
023-5614097
BX TGD Br. st. '93 • ƒ 15.900 TT. Vasumweg 32, A'dammerken, alle bouwjaren.
Tel.: 020 - 681 34 10
BX TGD Break '91
ƒ 9.950
Noord, 020 - 6310615.
GEBR. OPDAM B.V.
BX TGD Break '90
ƒ 7.500
V.a. Ringweg S118 volgen.
Tel.: 023-5845435.
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX TZD '90
ƒ 8.500
BX T Diesel '93
ƒ 12.500
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
BX TRD '87
ƒ 2.500
Uw Suzuki dealer
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 300 SE 1989, dir. v. part., ABS,
Nieuw en 'gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
BX 16 TZI '90 LPG
ƒ 5.950 airco, autom. enz. ANWB-k.(Op afspraak gratis halen en brengen)
BX 16 TRI '89 LPG
ƒ 3.950 rapp., ƒ 21.300 (of ƒ 19.995 na 3
15 E '92
/ 8.950 feb.) 020-5041565 kantooruren: T.k. SUZUKI ALTO GL, b.j. '89,
:X 22TRS Fam. Br. ^ 5.950
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
85000 km, trekhaak, i.z.g.st.
:X 25 Turbo II Diesel ^ 5.950
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,Vr.pr. ƒ5750. 0297-261265.
Toyota
1000 Starlet
'92,
10 motorrijlessen + examen ƒ835,VISA Garage B.V.
z.g.a.n., rood, 1e eigen., 47.000
Galant 1.8 GLSI, jan '95,
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Houtmankade 37 A'dam
km, ƒ 12.750. 076 - 5034928.
SO.OOOkm, zilv.met. Toyota
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Tel. 020-6278410.
Brouwer, 020-6360401.
Theorie op CD-I GRATIS
Lagacy 2.0 GL, blauw, jan. '93.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Toyota Brouwer 020-6360401.

Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Auto's te
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

©raafIplaroreds

\

• ' '

.Zaterdag van 9.00 tot '17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSIAGERIJ

tel. 020-4890077 !

U

-'

PLAFONDEXPERT-

BIJ

UITVOERINGEN.

. -. 9,00totis.öouur.

Tel. 5719067

125

UW S H O W R O O M B E Z O E K

KASTWANDSYSTEMEN

Zandvoort

HALOGEENVERLICHTING?

ALS

UW V R A G E N

GRAAG BEANTWOORDEN.

B0UGHERIE

OF GEEFT U DE V O O R K E U R AAN

UITVOERINGEN

EEN STIJLVOL A L U M I N I U M

.Grote Krocht S-?: :S^Siagvan:
* ,
;

IN UW INTERIEUR. HOUT,

VOLVO 240 DL '86 in uitst.
staat, nwe koppeling, APK nov.
'97 ƒ4950. Tel. 073-5034633.

15 VOLVO STATIONS '85-'94,'
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
440 GLE aut. 40.000 km '94,
440 DL 2.0 inj. '93, 440 GL LPG
'89, 940 GL aut. Sedan '91-'93.
NIEROP, de vrienden van uw
Volvo! Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West. 020-6183951.
940
940
850
240
440
440
460
460
460
460

Estate autom
9/96
Estate GL LPG ....11/90
Estate GLT autom. .10/93
Estate GL LPG 1/89
1.8 Escape
12/92
1.8 Escape
12/92
1.8 Comfort-Line .. ..1/94
GLE 1.8
10/93
1.8 Luxury-Line 3/96
2.0 GL
11/92

345 automaat

8/88

autobedrijf DICK MUHL
OFF VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP

Tel.: 0294 • 418200.

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Polo Coupé, 1.3 Fox, 08-94, Meer dan 50 jaar gevestigd:
47.000 km, groen met., schuif- Bennebroekerweg 17, Rijsendak, radio/cd, ƒ18.000. Tel.: hout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
020-6717102.

Volkswagen

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Motorrijlessen ƒ42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen -f examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gegarandeerd je rijbewijs
Je bent 18-25 jaar en je wilt je rijbewijs halen.
Kies dan voor de beste rij-opleiding.
Kies voor een Heavy Traffic Verkeersschool.

Bel nu: 06-9575 (50 et p.m.)
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Autoverhuur

VW KEVER
WIT, BOUWJAAR 1969 DUS VRIJ VAN WEGENBELASTING
6-VOLT MET OMBOUW NAAR 12-VOLT VOOR RADIO.
IN GOEDE STAAT. DIVERSE ONDERDELEN ONLANGS
VERNIEUWD, IN ONDERHOUD BIJ VW-DEALER,
APK T/M MEI 1997. PRIJS N.O.T.K. (TAXATIEPRIJS ƒ 5500 -)
TEL. 0251-672542
PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-B826974.

Auto's te koop
gevraagd

Autobedrijf Kleijn te Weesp
vraagt t.k. alle merken en typen
auto's. Ook vracht en bestel,
alle bouwj. Ook sloop, schade
Te koop gevraagd loop- en en defect. Vrijbl. prijsopg.
sloopauto's. Hoge prijs. Met Vrijw. RDW verz., eigen ophaalvrijwaring en eigen ophaal- dienst, dag & nacht bereikbaar
dienst. Kila-sloperij:
Tel. 0294-417813/06-53381029
023-5333742 / 06-52838400.
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terAutosloperij De Liede.
reinw., aanhangw. en carav.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop + Sloop auto's Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
Verkoop onderdelen
035-6835858 of 06-53331964,
R.D.W. vrijwaring
7 dagen per week, 8-23 uur.
Geen voorrijkosten
Wij komen vrijblijvend langs.
020-4470470

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle- bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Gevraaqd jonge auto's v.a.
1990, a "contant. Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Service en
Reparatie

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop APK + grote beurt v.a. ƒ 299.van sloop- en schade-auto's.
DIESELSERVICE
Tev. verkoop van onderdelen, brandstofpompen; verstuivers
ook NIEUWE onderdelen.
cil.koppen vlakken. Garage/
Gratis gehaald. Meteorenweg
motorenrevisie FEENSTRA
381, A'dam, 020 - 6319802.
Industrieweg 27, Duivendrecht

Tel. 020-6980639

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
• Bewijsnummers van een 020-6122476 (zonder afspraak)
geplaatste advertentie in deze 2e Helmersstraat 15, A'dam.
rubriek krijgt u alleen
Autobedrijf CRYNSSEN
toegezonden als u dat bij de
Crynssenstraat 10-14
(opgave van de advertentie
Tel.: 020-6184402.
kenbaar maakt. De kosten
APK-keurstation, reparaties
daarvoor bedragen ƒ 4,50
alle merken en schaderegeling.
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
•Auto te koop? Plaats in deze Ook zelf sleutelen aan uw auto.
rubriek. U zult verbaasd staan
HEINING HOBBYHAL
over het resultaat.
020-4976999

OUKE BAAS
niet duur!!! '

Verkoop & verhuur van
Skiboxen met dragers en
Voor gratis advies over de bes- sneeuwkett. voor elk type auto
020 • 6719108
te rij- en theorieopleiding in
Zie ATS telet pag. 888
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Vraag zelf je PRAKTJK CBR DE LUGT luxe en bestel vanaf
examen v. snelcursus 2-6 wkn, ƒ50,- per dag excl. BTW.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
via Ver. Rijschool Nederland
60 min., ƒ47.50, 45 min. ƒ36,-. Peugeot 106/306, Renault La020-4639881 (schrift, info mog.) guna, Vracht + bestelwagens.

Klassiekers en Oldtimers

• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ruPEUGEOT 404 1970
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de ROVER P6 2000 SC, kl. wit,
ƒ 7500, Ipg apk
beige leer, 120.000 km, RHD.
advertentie kenbaar maakt.
Pr. n.o.t.k. Tel. 020 - 6178119. KEIMPE CARS: 020-6823615
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.

Fa* Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage yan

eg eens A3
;egen Audi
a de populaire Audi
A4 sedan is enige tijd
geleden ook de driedeurs versie, de A3, verschenen. De compacte Audi
beschikt niet alleen over
een aantrekkelijk prijskaartie en een krachtig uiterlijk,
hij is bovenal leverbaar met
een breed scala aan motoren. Lijdend voorwerp in
deze test is de snelle zelfontbrander, de 1.9 TDI in
optionele Ambition-uitvoe[nng
,1et de A3 TDI draagt Audi bij
lan een rustig
voorbij keuve"nd verkeer
De turbodiesel
evert zijn presaties namelijk
'stilzwijgend
yodra het portier open staat,
[dringen de dieselende geluiden
as enigszins tot het interieur
loor Dezelfde motor levert ook
jii de A4 en de A6 (en tevens m
!de Volkswagen Golf) uitmuntenjde prestaties De 1 9 TDI krachtbron brengt het driedeurs koetsi
verk van de A3 Ambition behoor'lijk vlot op snelheid In 12,6
seconden zit hij vanuit stilstand

Tpm en Tim Coronel
kiezen voor Formule 3

test

Formule 3000 leek mij een prima
optie Samen met mijn manager
Hans-Willem en adviseur Jan
Lammers zijn we vorig jaar m
Japan op zoek gegaan naar passende mogelijkheden '

Beide broers rijden onder de vlag
van Dutch Racmg Promotions
van Hans-Willem te Pas Torn
richt op een tweede seizoen m
Japan terwijl Tim zijn zinnen
heeft gezet op de Duitse titelstnjd Daarnaast krijgt Tom
evenals vorig jaar ondersteuning
van Marlboro, Tom s Toyota
Japan en Carsport Holland Hans
Verkerk Keukens, Carsport
Holland Oce en H&P sponsoren
Tim die heeft gekozen voor het
team van de Griek Tokmakidis

Tim Coronel, die tegenwoordig m
Alphen woont, mocht m 1996 al
even ruiken aan het fenomeen
Formule 3 HIJ trainde voor de
Marlboro Masters maar kwam
net tekort om met de race mee te
doen Tim lachend Af en toe
had ik moeite om binnen de witte
lijnen te blijven maar nu ben ik
wel zover en ga ik voor een volledig seizoen" Tom rijdt met een
Dallara chassis, voorzien van
een Opel tweehter motor HIJ
hoopt snel met zijn eerste trainingen te kunnen beginnen Het
Duitse F3 kampioenschap telt
achttien races en voor Tim staan
die allemaal op het programma

N

al op honderd kilometer per uur
Met constante snelheid kun je op
dat moment met een liter diesel
minimaal twintig kilometer afleggen
Dankzij de zeer geavanceerde
wielophanging stuurt de A3 messcherp De bekrachtigde besturing is precies goed gedoseerd
Het optiepakket Ambition'omvat
onder andere zesspaaks hchtmetalen velgen en een speciale
stoelbekledmg De beide kuipzetels voelen overigens behoorlijk
stevig aan Het zijn niet bepaald
luie stoelen waar je eens lekker
m onderuit
zakt Op langere afstand
blijken ze
echter prima
te fungeren
Je stapt
weer even vrolijk uit als dat je
instapt Ze zijn door een doordacht systeem bovendien eenvoudig weg te klappen zodat de
achterpassagiers ruim baan hebben Wanneer de achterbank m
opgerichte toestand dienst doet
als zitplaats voor niet al te lange
passagiers blijft er een kofferruimte over van 350 liter Als je
de twee thuis laat beschik je

aast Torn (24 jaar)
komt ook Tim
Coronel, z'n jongere
tweelingbroer, dit jaar uit in
een Formule 3. Dat is internationaal gezien, nog niet
eerder gebeurd. Een tweeling die tegen elkaar in
dezelfde race uitkomt. Tim
vertelt: "Natuurlijk zal het
niet makkelijk zijn om mijn
broer daarbij te verslaan.
Hij heeft meer ervaring.
Toch hoop ik, ook met zijn
hulp, dit eerste Formule 3
jaar al ver te komen. Maar
er kan er maar een winnen
en dat is de beste."

De turbodiesel A3 is een stille jongen.
over een bagageruimte van
maximaal 1 100 liter Het dashboard is werkelijk oer- en oerdegelijk Er is niets aan het toeval
overgelaten De meters worden
opgelicht door een rode gloed
dat vraagt toch even gewenning
Ook de bekleding van de stoelen
vertoont dezelfde tinten Iemand
die behoefte heeft aan een minder expressieve kleur kan misschien beter voor het chique
donkergroenmetalhc gaan, of
stemmen op het altijd stemmige
zilvermetallic Ons' rood knalt er
wel lekker uit en vormt in combinatie met de plompe vormgeving
van de fraaie A3 een harmonieus
geheel
Pal tegen de vooroordelen
mmarcherend is de A3 redelijk
betaalbaar Voorheen moest er
voor de vier ringen althans

beduidend dieper m de buidel
getast worden Als 1 6 injectie
gaat de A3 reeds voor 41 900
gulden over de toonbank De 1 9
TDI Ambition is met 50 850 gulden een prima alternatief voor de
BMW compact tds of de populaire (en snelle) Golf GTTDII met
110 pk De A3 is dus niet echt
duur maar wel kostbaar

SPECIFICATIES
Audi A3 1.9 TDI:
viercihnder
diesel met
turbocompressor
Cilinderinhoud 1 896 cm3
Vermogen
66 kW/90 pk bij
4 0001 p m
Max koppel- 202 Nm bij 1 900
tpm
Acceleratie
12,6 sec van 0100 km/uur
Topsnelheid
180 km/uur
Gem verbruik 5,2 ltr/100 km
Motortype

Pnjs

Tom Coronel had eigenlijk de
ambitie om dit jaar een klasse
hoger te gaan rijden Tom ' De

Maar na rijp beraad besloot de
Haarlemmer uiteindelijk om toch
nog een jaar te rijden bij het
Tom s Toyota Team Daarbij zal
uiteraard alles gefixeerd zijn op
het binnenhalen van de F3-titel
Iets dat m het afgelopen seizoen
met een derde plaats, net niet
lukte En volgend jaar weet ik
zeker dat ik Formule 3000 ga rijden

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Tom (links) en Tim Coronel komen dit jaar in verscheidene races
tegen elkaar uit.

e Golf TDI in racetenue bereikt
nelheden die ruimschoots
toven de 200 km/uur liggen
'ankzij een forse verhoging van
e maximale trekkracht van 235
1 naar 300 Nm is flink wat
'"nst geboekt in acceleratie
/echmsch is dat vooral bereikt
tioor verhoging van de turbodruk
Lri
vergroting van de brandstofbevoer Tevens zijn de mlaatkaen en de nokkenassen aangepast Motorblok zuigers en kruas zijn gelijk aan de niet getu"ede versie
|'W heeft enkele Golfs TDI afge-

Ford groeit flink
Tien procent marktaandeel heeft Ford vong jaar op de
Nederlandse personenautomarkt geboekt Terwijl de totale markt
met 6,1 procent van 446 395 auto's in 1995 steeg naar 473 473
exemplaren vorig jaar, groeide Ford met maar liefst 24,2 procent
(9 312 auto's) Ford is daarmee de grootste groeier op de
Nederlandse automarkt

Renault vergroot
overlevingskans
Aangezien het Franse Renault zowel personenwagens als trucks
maakt, worden ook allerlei onderzoeken tussen beide disciplines
gecombineerd Om het ontwerp van personenauto's en bednjfswagens meer op elkaar af te stemmen, is een nieuw veiligheic
systeem ontwikkeld Deze vinding moet voorkomen dat personenauto's bij een frontale aanrijding met een vrachtwagen onder
de truck beklemd raken

Door de jaren heen heeft Renault het aspect veiligheid al hoog in
het vaandel staan Dat heeft geleid tot verschillende vindingen
zoals bijvoorbeeld de veiligheidsgordel met geprogrammeerde
spanningsreductie (SRP-systeem) die de kracht op de borst
beperkt Het SRP-systeem is inmiddels standaard aangebracht
op de Renaults Megane, Laguna, Safrane en Espace

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534

m de autosport is de dieiselmotor bepaald niet
'favoriet. In de racewereld
telt immers het vermogen
tot acceleratie en snelheid.
rloe goed de diesels van
'andaag de dag zijn, ze legsen het op dat punt altijd
iog af tegen de benzinemoor Hoewel: de door VW
'ntwikkelde 'race' Golf met
iiesel komt een heel eind
n de richting.

;

Met de Baleno Wagon 1 8 GTX heeft Suzuki m zijn klasse de
rally van Hongkong naar Beijing op zijn naam geschreven In hel
overall klassement bereikte de Baleno een zevende plaats Van
de m totaal 52 deelnemers bereikten slechts 23 de finish In
zeven dagen tijd moesten de equipes 3 800 kilometer afleggen
Zonder turbo en vierwielaandnjvmg wist de Suzuki als eerste sta
tionwagon in de geschiedenis van het internationale Fll kampioenschap de titel te behalen

Financien en
handelszaken

olf turbodiesel bewijst
etrouwbaarheid in race

Nieuwsblad
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12 februari a s weer een gezellige VALENTIJNPUZZEL
met leuke prijzen

6 waardebonnen a 25,De VW Golf TDI verwikkeld in het heetst van de strijd
lopen jaar ingezet m de 24 uurs
races van de Nurburg Ring en
Spa Francorchamps
Overwinningen zijn niet geboekt,
dat zou ook te veel zijn
gevraagd Uit de resultaten en de
ervaringen put de producent de
hoop dat de Golfs dit jaar m
lange afstandsraces in de voorhoede moeten kunnen komen
Met name het vijftig procent
geringere brandstofverbruik in
vergelijking met concurrenten m
de A-klasse strekt tot voordeel
Er zijn minder stops nodig om te
tanken en dat scheelt kostbare
tijd Bovendien hebben de TDImotoren hun betrouwbaarheid
aangetoond Gedurende beide
24-uurs races deden zich geen
problemen voor Alleen is na de
eerste wedstrijd de vijf versnelhngsbak ingewisseld voor eentje
met zes gangen Zo is de trek-

Suzuki wint HongkongBeijing Rally '96

MICRO'S

Het optiepakket "Ambition" omvat onder meer zesspaaks lichtmetalen velgen

)eze speciale Golf is voorzien
an een duivels snelle direct
igespoten turbodieselmotor Die
s gebaseerd op de 1 9 liter vertie die VW gebruikt voor de Golf
"Dl zoals die gewoon bij de
'ealer te koop is In 'standaard
'tvoering levert de krachtbron
•pen niet geringe 81 kW/110 pk
naar voor de racerij is het maxium vermogen veihoogd naar
aar liefst 125 kW/170 pk

Het jaar 1996 gaat de boeken m als een groot succes voor
Nissan In een tijdsbestek van twaalf maanden zette de Japanse
autoproducent maar liefst 20 015 personenauto's en 2 848 lichte
bedrijfswagens af Het succes is grotendeels te danken aan de
invasie van nieuwe modellen De Micra, de Terrano en de
Pnmera ondergingen alle drie een verjongmgskuur Bovendien
hebben importeur en dealers bijzondere inspanningen gedaan
om de klant op alle mogelijke manieren tevreden te stellen De
servicegraad staat nu op gelijk niveau met de productkwaliteit
Het is overigens de twaalfde maal dat Nissan m ons land op de
hoogste trede van het erepodium staat

Het gaat om een U-vormige balk, die op korte termijn op de
Renault Premium-vrachtwagen wordt gemonteerd Ook op ande
re punten worden de modellen van Renault aangepast om het
aantal verkeersslachtoffers terug te brengen Uit een botsproef
blijkt dat de inzittenden van een Megane bij een botssnelheid van
65 km/uur tegen een Premium, uitgerust met deze U-vormige
balk, vnjwel honderd procent kans hebben op overleving

ƒ 50 850.—

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
15 inch lichtmetalen velgen
ABS
Dubbele airbag

Nissan scoort in HoiBand

kracht optimaler te benutten
Voor dit jaar beoogt VW nog
enkele aanpassingen die een
hogere topsnelheid moeten opleveren
VW benut de race-ervaringen
mede om de dieseltechniek nog
verder te verbeteren Daarbij
staat een verhoging van motorvermogen en tegelijk verlaging
van brandstofverbruik centraal
Dat geldt evenzeer voor een
minimalisering van de hoeveelheid uitlaatgassen De race Golf
TDI beschikt dan ook over een
dieselkatalysator Van zichtbare
roetuitstoot is dan ook geen
sprake wat de VW-technici vooral toeschrijven aan het nauwkeurige motormanagement dat zorgdraagt voor een fasegewijze
inspuiting van de brandstof net
zoals bij de gewone TDI

beschikbaar gesteld door
BAKKER KEUR, Raadhuisplem 2

2 waardebonnen a 50,te besteden bij de
TROMP WINKEL, Grote Krocht
Onze promotie dames delen op 15 febr weer een
leuke attentie uit verzorgd door

De Gaper Drugsfore, Kerkstraat 31

ovz
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Een ijzersterke combinatie

60 cpmi Postcode sexdating
sex in jouw postcode gebied1
090 600 777 Vrouwen gratis
08004123
60 cpm1 Regiosexdatmg
vrouwen (35+) uit jouw regio
willen sexi 090 600 444

60 cpmi REG1OSEXDATING
vrouwen uit jouw regio willen
sexi 090 600 500
60cpmi SEX telefoonnrs van
Auto's en
studentes ze geven echt hun
auto-accessoires
nr 090 60 100
60 cpm1 Sex via je POSTCO
WIKA
DE vrouwen uit jouw postco
Autoruiten en kentekenpla degebied' 09068111
ten Lijsterstraat 18
60 cpm1 Sexthuiskontakt
Tel + fax 023 5731613
vrouwen (35 50) willen sex bij
hen thuis' 090 600 700

Rijles auto's
en motoren

60 cpm1 SM voor 2 voor n
streng of onderdanig SEX
kontakti 090 600 888
Alblas Verkeersscholen
60 cpmi SNELDOORSCHA
KELLIJN Hete vrouwen wil
len sexi 0906 9880
UW RIJBEWIJS
1
Nieuwkoop 0172408361 60 cpm STAD sexdating
vrouwen uit jouw stad willen
sex' 090 60 200
06-Nummers
60 cpmi TR10SEX n vrouw
of man extra in bed Sexkon
00 245 292 777 Het telef nr takteni 090 600 800
dat alle 06 sexnummers over
60 cpm1 Vele mannen ge
bodig maakt (200 cphm)
zocht voor SEX met dames
50 cpmi GAY Direkt Apart op 35+ 090600111 Vrouwen
zoek naar n hete knul7
bel gratis 08004142
090 60 500
60 cpm1 Vrouwen (40+) willen
50
cpm' GAY DIREKT snel sexkontakt Direkt Apart 1
APART
mannen zoeken 090 600 100
mannen 09069830
60 cpm1 Vrouwen lijn
60 cpm' CITY sexdating DIREKT APART met een ou
vrouwen uit jouw stad willen dere vrouw 0906 9757
sexi 090600222
(95 cpm) haar eerste
60 cpm1 Dominante vrouwen GANG BANG met drie man
geven telnrs voor gratis
06 320 322 29
SMkontakt 0906 1300
DAMES GEHEEL PRIVÉ'
60 cpm' Luister naar sex
oproepen van vrouwen 40+
24 u /p d ca 1 gpm
Doorschakeldienst
090 600 999
De sexdoorschakellijn bel
• Zie de colofon voor opga vrouwen (35+) direkt thuis
ve van uw rubieksadvertentie op' 06 9668 (80 cpm)

in 5 dagen

06-9688

Amsterdam sexdating vrou
wen uit A dam willen sex1
06 350 445 20 (75 cpm)
BEL ME THUIS'

069680

VERNIEUWD
(ca 1 gpm)

ECHT THUIS'
0635010350
24 u /p d (75 cpm)
POSTCODE sexdating! Vrou
wen uit jouw postcodeg-bied' 06 9543 (80 cpm)
REGIOSEXDATING vrouwe
i
uit jouw regio willen sex1
069701 (80 cpm)
Sex via je POSTCODE vrou
wen uit jouw postcodege
biedi 06 9811 (80 cpm)
Sexthuiskontakt
vrouwe
(35 50) willen sex bij l~e
thuis' 06 9899 (80 cpm)
STAD sexdating vrouwe T ui
jouw stad willen sex'
06 9892 (80 cpm)
Vrouwen (40+) willen s
sexkontakt Direkt Apart'
069616 (80 cpm)

Diverse clubs
J
BETTY S escort 020 634050
charm dames (18 47 jr) na 19
uur geen auto voor de doj
De Escortcentrale vr m b 3
dames v a 18 jr voor e c
en of privé ontvangst str p
tease en erotische fotograt
0206322452 036535094

*PARK
Luxe privé huis' 12 topmo
jes / 125 p u 1001 u Sau i
+ bubbelbaden Sarphatpir 1 '
118 Adam 020 672302;

Diversen
Lasso med helpt daidw u *
probl op te lossen hcruii
ging/bescherm tegengeviv
geluk/werk 0206888051

Volgende week in Auto's & Motoren
aandacht voor de AutoRAl
De Auto RAI is voor het publiek geopend van 6 t/m 16 februari 1997
amsterdam auto rai

Eli

ti
tó
bi
fe

TRAVELLER; TE LAAG'
10x motorzoom 0 6 lux
auto focus Adv '1709

PHILIPS BREEDBEELD

i-i

PW6301 Superplatte16 9
Deeldbuis stereo teletekst
Adviesprijs '2495

Fraaieendegelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

275.-

TR650 HiR stereo Adv '2495

1249.-

te rpletekst stereo Adv '3295

145 LITER KOELER
INDESIT Automatisch ont
dooiing Adviespnjs"749

SONY STEADY SHOT

m 1875.-

TR565 HiR geluld Adv "2200

315.-

~~ 1289.-

PHILIPS 28PW9501
70cm breedbeeld Europese
tv van t |aar 100 Hz digital
scan stereo t e l e t e k s t
Adviesprijs 3895

ZANUSSI KOELKAST

SONY Hi-8 HIFI STEREO

Met vriesvak Adv '699

TR750 STEADY SHOT ab
soluut topmodel Adv "3110

345.-

1579.-

s

VPE807 8xzoom Adv "1199

689.-

189.-

19 liter inhoud eenvoudige bediening Adv "599 -

BOSCH KOELKAST
KTL1330 17 liter vriesvak
Adviespri|s "899

575.-

: TVP; Xleureri-tv. en. vide'brecorder in 1. Afstandbed.

845>

37CIM KTV /VIDEO \ ,
; Ón Screen Display. Adv.*999.KVC2921 Stereo txt "2550

1195.-

1045.-

785.-

SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandbed "550

WHIRLPOOL
MAGNETRON
AVM260, 19 liter inhoud,
eenvoudige bediening, 800 Watt
vermogen, draaiplateau
Adviesprijs*549 -

599.-

•

PHILIPS MATCHLINE

het keiharde

Italiaanse vormgeving
***«sterren invriescapaciteit Adviespnjs'899 -

679.-

van

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK en H FK vrij Adv'1399

6SB57 Showview PDC
4 koppen audiodubbmg'1345

849.-

PHILIPS HiFi STEREO

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vnesladen CFK/HFK
vrij Adviesprijs "1849

van Ho

tTWk QQC
reïïft? ö«f*)»"
^STEREO GROOTBEELD
+ Officiële Philips garantie,
til Adviesprijs* 1695 "• • • • -v ^m ^fe 4H

1195.-

E

Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviesprijs "1595 -

Ruime 4 in 1 kombi magne
tronmethete-lucht gnllencnsp
dusontdooien koken bakken
braden en gratneren Adv "999-

daad wrzii
Technisch'

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
ruime vulopenmg milieu
vriendelijk deurbeveiliging
Adviespri|S"1079

699.

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centri
fuge.RVStrommel schok
dempers Adviesprijs"949

679.-

GAS-

ELEKTRO R"
FORNUIS l. V

^H
N

asfornuis met elektrische

INDESIT WASAUTOM. oven verlichting sierdeksel

499.-

SONY STEREO: E70
Trilogie 4 koppen Showview
+ PDC Adviespnjs'1340

ennatuurtjkGIVEG keur "949

448.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven dubbele ovenruit Adv '849

478.-

PANASONIC STEREO
HD600 Topperi 4 koppen,
Showview+PDC Adv '1299 -

ETNA FORNUIS

1401 GasfomusStuntpnjs^sgs-

478.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs "849 -

JVC HIFI STEREO: J620

PELGRIM LUXE
GA^ELEKTRO FORNUIS

395.-

ARISTONA STEREO KTV

63CM STEREO KTV

Instelbarecentnfugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199

WN400 15 programma s
4,5kg inhoud Adv "799

Hi Spec Drive Adv '1 1 89 TA5212 63cm Black Line S
beeldbuis teletekst "1795-

NN750 Digitale bediening
van magnetron hete lucht
oven en grillelement auto
matische programma s '949 -

INDESIT1200TOEREN'

1299.-

E800 Showview PDC
4 koppen Adviespnjs'1670

+Off Philips gar Adv "1245-

PT520A Black-Lme teletekst
momtorlook Adv *1395 -

149.-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

55CM STEREO / TXT

IjflKf
745-"
PHILIPS STEREO KTV

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv "949 -

SONY TOP-MONTAGE

465.-

Snelle 900 Watt magnetron
24litennhoud makkelijkterei
nigen Velekookfunkties "699

469.-

VR652 Turbo-Drive 4kopen longplav Adv "1295 -

PT155A Adviesprijs"725

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

VR7 HiFistereo Turbo Drive
Showview + PDC '1545

PHILIPS TELETEKST

1000 Watt magnetron 60
minuten timer automatische
programma s Adv "599

MERK CENTRIFUGE
2800 toeren Adv '249 - WHIRLPOOL AVM

Koelgedeelte met automatischeontdooung Vries
gedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs'1099

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR
l 020 - 6474939 •

ZANUSSI KOEL/VRIES

OQC
DOUi"

599.-

1199.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Consumenten Halpdeik voor informitln en
•dvles Taveni melden van itorlngen «an
kleurentalevltle «n groot huishoudelijk* ipp

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO

X2101 55cm trmitron
Adviespnjs'i44n -

Kreukbeschermmg instel
baar tot 150 minuten '949

Elektronisch en reverserend RVS trommel '1799

SONY 63CM STEREO
X2501 Hl BI Trinitron te
l e t e k s t met geheugen
Adviespri|S'1770 -

549.-

249.-

SAMSUNG 24 LITER

BAUKNECHTDROGER

849.-

745.^

SONY 72CM TRINITRON

KONDENSDROGER

Geenafvoernodig'RVStnommel

MIELE WASDROG'ER

CALL CENTER

Philips Gar., 2 tuners, telètekst Adviesprijs.-1545;»

1145.*
SAMSUNG::TV/VIDEÖ

469.-

Elektronische besturing
zeerstil Adviespnjs'1099 -

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG
6476219 t

KVE2561 Superplatte Trimt
ron pip stereo teletekst
Adviespri]s"2970

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

AWG212 Eenvoudige bedienmg 5 kilo inhoud anti
Kreukprogramma Adv *749

Volce Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering
monteursbezoek en status reparatie

1845.-

179

SHARP MAGNETRON

379.-

BOSCH WASDROGER

SONY 70CM
0CM STEREO
BREEDBEELD
BEELD KTV

baardraaiplateau Adv '279 -

WHIRLPOOL DROGER WHIRLPOOL AVM260

INFO-LIJN

VIDEO ;
SONY 100HZ SUPER! >siCM;KTW
Shówyieüwen PDC. MetOff.

In
b
fr

.inks- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs"649

TV/VIDEOCOMBI'S

28WS1 Teletekst
letekst Adv '2990- l

BI
£

229.-

ZANUSSI WASDROG'ER

445

ARISTONA
70CM BREEDBEELD
KLEUREN-TV
70WA62, Ultra platte beeldbuis, 50 Watt stereo geluid,
70 voorkeuzezenders, teletekst met 8 pagina s geheugen, scart-aansluitmg Adviespnjs*2795 -

SAMSUNGCAMCORDER

1575.-!

Tijdklok pluizenfilter '495

Met vriesvak 140 liter
Adviespri|S "729

PT820 Black Line S beeld
buis stereo txt Adv '2795

KV24WS1 Super Trimt
ron 63cm s t e r e o txt
frl Adviesprns '2440

TOPMEBKWASDROGER men en ontdooien uitneem

SIEMENS KOELKAST

CAMERA STUNT!
PHILIPS MATCHLINE Hi-8
stereo 12xmotorzoom
100HERTZKLEUREN-TV HiFi
afstandbediening Adv '1899 -

SONY BREEDBEELD

M6135, Supersnel verwar

1-DEURS KOELKAS

899.-

PHILIPS BREEDBEELD

b
li
b

v

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SONY Hi-8 TRAVELLER

1495.-

Li

FINE ARTS INFRAROOD HIFI SYSTEEM
MADE BY GRUNDIG, High end audio-komponenteni Aansluiting d m v
digitale infra-rood signalen, dus "geen kabels' 2x100 Watt versterker,
2 paar luidsprekers aansluitbaar, digitale tuner met RDS, 59 voorkeuzezenders, cassettedeck met dolby B/C en HX-pro, topklasse CDspeler met FTS-geheugen muziekkalender en digitale uitgang, mkl
afstandbediening, chique zilverkleurige uitvoering Adviespnjs'3999 -

AKAI HiFi STUNT!

ZANUSSI 2-DEURS

G720 Stereo mid mount '888 -

Z180/4D Automatische ont
dooiing Adviesprijs"749

495.-

SONY LONGPLAY
E250 Snowview+PDC '780 -

SIEMENS 2-DEURS
235 liter variabele indeling,
zuinig en stil Adv *985 -

SONY VIDEORECORDER
975.- ~

Gas elektrofornuis met regel
bare onder en bovenwarmte
en mfraroodgrill Adv "1025

648.

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSE' Volelektronische
besturing zuinig stil en mi
lieuvnenddijk.Adviespnjs'2299

FK055 Gasfornuis met
elektrische oven mkl grill
ensierdeksel Adv "1450

LUXE 1400 TOEREN

E1 1 Afstandbediening '650 -

18 programma s regelbarether
mostaat en centrifugegang

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT
LavamatSOO SSOtoerencent- 4-pitsgaskookplaat Adv "298
rifuge waterbeveiliging zui
nigenstil AEG meerdere malen best getest' Adv "1449

PHILIPS 3 KOPS VIDEO
VR358 Turbo Drive PDC
showview Adviesprijs "945

OPZETVRIESKAST

575.-

Handig' 50 liter Adv "595 -

PHILIPS VIDEO + PDC
rbo Drive '895
VR242 Turbo
"895 -

465.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151

Afstandbed
standbed "645"645 -

385.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs'698
pTgiiL
94 Q

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN HfJI OOK U PROFITEER!! ij'jii-y
SHARP PORTABLE KTV

Q "l Q

ARISTONA DRAADLOOS

Luxe telefoon met intercom Adv.*199 •
)NIC VIDEC
PANASONIC
VIDEO SIAMIZ.SIcm,OnScieenDisplay Stepnis'549.- O l w •"
)OPi Adv
BESTE KOOPi
Adv '734
'734 - AKAI VIDEORECORDER
PHILIPS CD-COMPO
M OQ
'SG254, Showview, PDC, Int-NQ. Adviespii|s*649 • *» O *J •" Radio-cassette-CD speler. Adv pr.*280.SONY ESP DISCMAN
AKAI VIDEORECORDER
EORECORDEF SONY STEREO KLEUREN-TV
l
VSG2 Afstandbed
indbed Adv "498
3 sec. schokbestendig, adapter. *390.21C1,55cm,Hi-Blacl(TnnitroN.Ailïpii|s*1220.-

465.-

335.295.-

STUNT! VHS-HQ
'HS-HQ VIDEO
Met afstandbediening
dbediening

IGRUNDIG TRAVELLER CAMCORDER

879.699.-

SONY CD-AUTORADIO
Tuner-CD-speler, atn. front. Adv.*770.,C635,10i200in,06IuiJ(lïiespn|S*1709SAMSUNG MICRO-SET
SONY HI.3 CAMCORDER
-C M f Q
jlRIGO.HiFistereo,30iiiszoom.Miiespnis'2530, | *f t %J •" Inkl. CD-speler en boxen. Adv.*399.-

139.179.-

M1ELE VAATWASSER
G660SCLIM programma s, besteMade. *2049

AEG WASAUTOMAAT
LAV617; 1000 toeren centrifuge Advpr*1549.-

1449.- pTgA
\-J-m-9

AFB594«*««capaciteit,CFK-vnj

PHILIPS 1400 WAH STOFZUIGER
TC627; Elektronisch regelbaar. ftdïiespri|s*440.TEFAL PERSONENWEEGSCHAAL

79220; 100 gram nauwkeurig Adviespri|s*125-

AAQ _
*§*|ÖB

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden 11kg
mvnescapaciteit Adv "848 -

PANASONIC KOMBI MAGNETRON
NNB75G; 23 liter, hete-lucht oven. Adv *849 •

389.279.-

OIO-"

WHIRLPOOL KAST

rwa^
• tT^^K^v

239.69.-

C/IQ
"" H^^L^^h

965.-

SIEMENS WASAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip aparte temperatuurregelmg bespaartoets "1348

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoogcentnfugetoerental waterbeveiliging
bespaarprogramma s "1349

895.-

Luxe4-pits Adviespnjs'409

228.ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv '135

68,

ATAG WASEMKAP

WH155 Luxe 3 standen "260

WAS/DROOGKOMBINATIE
"

lj;4ft-T
V^WB
VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

268.-

Wassen en drogen m 1 machme 1000 toeren "1549

995.WASAUTOMAAT
BOVENLADER

LUXE VAATWASSER
Nedertandstopmerk Sprogramma s 12couverts Adv "899

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv'1099-

549.-

BOSCH VAATWASSER

699.-

GRUNDIG PORTABLE

WHIRLPOOL
BOVENLADER

37cm met TELETEKST
Adviespnjs"699

850 toeren Slechts 40cm
breed Adviespnjs'1435

899.-

STEREO TELETEKST

AEGTURNAMAT

Afstandbediening
Adviespnjs'799

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid "1699-

SPS1012,RVSmteneur 4
sproeimveaus Adv "1179

749,

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 3 programma s va
nabele indeling Adv'1099

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 RVS binnenzijde
Lageverbruikswaarden '1348

949,

KTV 37CM TELETEKST

AEG BOVENLADER MIELE VAATWASSER
lOOOtoerencertrifuge zuinig
stil en milieuvriendelijk
waterbeveiliging Adv "1649 -

l PORTABLEKTV37CM

288.-

G570 TOPKLASSEi6programmas 12 couverts wateront
harderenwalerslop Adv "2099

1249.•IQ cn cif-ron CIIOCDC
IN m? RANÏfsTAlT
IN DE HANDbTAD

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
l„,

jBCC-card!
Aanvraag-folderin.de winkel'.

ETNA KOOKPLAAT

'uu . ,^ IHAARLEM

(BEVERWIJK

mS^code *" Winkeicentrum-Schalkwiik"
ISOOmZSupers
l zonder extra kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65

AMSTERDAM-AMSTELVEEN-.ALKMAAR j 2aterp)a^ _ _ _ _ '

l ZAANDAM
.... .... ...
IWestzijdeSS

l OPENINGSTIJDEN HAARLEM
maandagmiddag . . . . . .13.00 tot 18.00 uur
l dinsdag t/m vrijdag. . . . . 09.00 tot 18.00 uur

_ _. . J 0 ,..
(onder Dirk v.d. Broek)

..

. ..
HILVERSUM • MAARSSENBROEK

. f

. _ _ OÖ'.OO.tOt 17.00 UUr

IMaarssenbroek vrijdag . .19.00 tot 21 :QO uur
l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Nieuwe naam voor bunker

Zandvoort Promotie
ia bepalen
mag
ZANDVOORT - Volgend jaar kunnen cafés hoogstwaarschijnlijk niet meer zelf een podium voor de jaarlijkse
muziekfestivals regelen. Als het aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt, loopt de vergunning yoor een
evenement voortaan alleen nog maar via het organisatiecomité, de Stichting Zandvoort Promotie in dit geval. De
burgemeester en niet het college van B en W zal over de
gezamenlijke aanvraag gaan beslissen. Vanavond bespreekt de politiek een voorstel om de Algemene Politie
Verordening (APV) aan te passen.

f
f

!
I

i
l
l

Overval op
postagentschap
ZANDVOORT - Een man
met een bivakmuts op heeft
vrijdagmorgen geprobeerd
het postagentschap in winkelcentrum Noord te overvallen. Hij heeft het postagentschap echter verlaten
zonder buit.
De man bedreigde een 41-jarige klant uit Zandvoort, die na
afloop flink geschrokken was.
Hij had een pistool in zijn hand
en vroeg aan de lokettiste een
paar maal om geld. Door onbekende oorzaak wilde hij daar
niet op wachten en vluchtte hij
weg. Een getuige heeft de man,
gekleed in een witte trui, blauwe broek en een blauwe bivakmuts, vermoedelijk vlak daarvoor gezien toen hij een paar
keer voor het agentschap heen
en weer fietste. De politie is op
zoek naar getuigen die gezien
hebben hoe de overvaller gevlucht is.

Parkeerboetes
ZANDVOORT - Zondag hebben 29 foutparkeerders in de
Haltestraat, Zeestraat, Schoolstraat en Pakveldstraat een bon
gekregen. Zij kregen een bekeuring omdat ze het verkeer belemmerden of op een plek stonden waar een parkeerverbod
geldt. Volgens de politie volgen
er nog meer controles de komende weken.

Jonge oplichter
ZANDVOORT - Een veertienjarige jongen krijgt een alternatieve straf, omdat hij
maandag probeerde de Albert
Heijn op te lichten. De jongen
wist met acht lege flessen voor
37 gulden aan statiegeld te bemachtigen. Hij pakte de flessen
eenvoudigweg weer uit de automaat en voerde ze opnieuw in.
De jongen werd op heterdaad
betrapt. Hij wordt vervolgd via
het Haltbureau.

Boenen

Er ontstond vorig jaar tot
tweemaal toe grote beroering
over de podia tijdens muziekfestivals. Twee cafés vroegen
zelf een podium aan. Wettelijk
gezien kon de gemeente daar
niets tegen doen, zelfs al zou ze
dat gewild hebben. Door een
aanpassing van de APV kan dat
veranderen volgens het college.
Zo regelde de Harlekijn buiten de Stichting Zandvoort Promotie om een podium voor het
Jazz Behind the Beach Festival. Volgens de Stichting Zandvoort Promotie waren alle podia al ingevuld voordat de Harlekijn een verzoek tot de stichting richtte. Meer buitenoptredens mochten eenvoudigweg
niet volgens de afspraken tussen de gemeente en het organisatiecomité. De Harlekijn probeerde het daarom zelf bij de
gemeente te regelen. Dat lukte
inderdaad.
Ook Yanks richtte zich recht(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - Tussen 5 januari en 2 februari is er ingebroken in twee stacaravans op
een camping aan de Boulevard
Barnaart. Er werd hoofdzakelijk stereo-apparatuur gestolen.

Prof op bezoek
ZANDVOORT - De Belgische
professor Gerard Allaert van
universiteit van Gent logeert 19
en 20 februari in Zandvoort.
Het Ondernemers Platform
heeft Allaert uitgenodigd om te
vertellen over de toekomst van
het kusttoerisme. Voor een select gezelschap geeft hij op 20
februari zijn mening over Zandvoort.

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
OS feb 02.0910.30 14.2922.54
07feb 02.58 11.16 15.1723.24
08 feb 03.45 11.45 16.00
----09 feb 04.29 02.12 16.4512.25
10 feb 05.15 03.00 17.30 13.09
11 feb 05.59 03.43 18.1614.00
12 feb 06.47 02.00 19.0714.56
13 feb 07.35 03.10 19.5915.45
H feb 08.30 04.00 21.0616.34
Vaanstand:
EK vr 14 feb 09.47 uur.
Hoogwater: zo 09 feb 16.45 uur
NAP + 133 cm.
Laagwater: di 11 feb 14.00 uur
NAP - 100 cm.
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ZANDVOOBT - Erg veel
had de themamiddag over
modernisering van de ouderenzorg, die donderdag onder het motto 'Passie voor
Zorg' in het Huis in de Duinen werd gehouden, eigenlijk niet met Zandvoort te
maken. Gedurende de toelichtingen van deskundigen
als professor Flip de Kam
en gedeputeerde Ada Wildekamp, kwam de lokale situatie zelfs helemaal niet ter
sprake. Maar volgens René
de Vries, die als directeur
van het Zorgcentrum Zandvoort het symposium organiseerde, was dat ook hélemaal niet het uitgangspunt.

lijk contacten leggen met de
mensen die je nodig hebt voor
de toekomst. Maar bovenal
leek het me interessant om
eens stil te staan bij de ontwikkelingen die gaande zijn, temeer daar we net op het punt

Voortaan heet de oefenbunker van de brandweer 'Termaatplace',
naar brandweerman Jan Termaat. Hij kreeg vrijdagavond bij zijn
afscheid een eigen straatnaambordje dat hij met de eveneens
geschonken boormachine binnenkort zal ophangen op de bunker.
Daarmee is hij de derde binnen het korps die zijn naam definitief
verbonden ziet aan de brandweer. In de kazerne bevinden zich ook
bordjes met 'Sederspassage' en 'Dieselplein'.
Termaat heeft 32 jaar de brandweer gediend. De meeste brandweerlieden spraken hem aan met 'Ome Jan'. Hij begeleidde veel

jonge spuitgasten en wist bovendien regelmatig vrijwilligers te
ronselen voor het uitgraven en opknappen van de oefenbunker.
Als vierde Zandvoortse brandweerman mocht hij vrijdagavond
een legendarische staf vasthouden. Die staf, die ooit verstopt werd
toen een korps opgeheven werd, reist door Nederland. Vorige
week stalen zeven Zandvoorters de staf in Ouddorp. Volgens een
betrouwbare bron heeft de beruchte staf Zandvoort inmiddels
alweer verlaten

ZANDVOORT - Wethouder Flieringa wil de familie
De Wilde van de Koninginneweg geen veertigduizend
gulden geven om de immateriële schade te vergoeden
die ontstaan is na de bouw
van Nieuw Bennoheim.
Flieringa volgt daarmee het
advies van de Stichting Adviesbureau Onroerende Zaken die zich erover gebogen
heeft.

redenen af. Zij bestrijden de lezing dat de familie De Wilde er
zo sterk op achteruitgegaan is
in vergelijking met Oud Bennoheim. Het nieuwe gebouw staat
bijvoorbeeld verder van de tuin
van de familie De Wilde. Nieuw
Bennoheim is compacter maar
als twee woningen onder een wel hoger.
kap met garages ertussen. Van
overlast was dan volgens de faBovendien vinden de wethoumilie De Wilde geen sprake ge- der en het adviesbureau dat de
weest. Daarom hebben ze een overlast van de parkeerplaats
claim van veertigduizend gul- niet een gevolg zijn van bepalinden wegens planschade mge- gen in het bestemmingsplan
diend.
maar van menselijk handelen.
De politiek buigt zich donderFlieringa en de Stichting Ad- dagavond tijdens de commissie
viesbureau Onroerende Zaken Ruimtelijke Ontwikkeling over
wijzen de claim echter om twee de schadeclaim.

De buren van Nieuw Bennc
heim vinden dat ze erop achteruitgegaan zijn nadat Nieuw
Bennoheim is neergezet. Ze
hebben meer inkijk in de tuin
doordat het nieuwe gebouw ho-

ger is dan het oude en ze ergeren zich aan de stank en het
lawaai door de parkeerplaats
bij het complex.
Ze zouden er minder op achteruitgegaan zijn als er eengezmswoningen gebouwd waren,
iets wat eerst ter sprake is gekomen. De eengezinswoningen
zouden volgens het bestemmingsplan niet langs de gehele
lengte van de tuin komen, maar

overheidsbeleid er tegenwoordig sterk op is gericht zoveel
mogelijk 'bedden' in verpleegen verzorgingstehuizen weg te
reduceren. Zo heeft het Huis in
de Duinen reeds dertien plaatsen moeten prijsgeven, terwijl

heel wat voor de ontruiming
van de tehuizen te zeggen. „Zolang er maar wat gelijkwaardigs voor terugkomt. Zelf hebben we inmiddels het voormalige Huis in de Kostverloren verbouwd tot een serie aanleunwo-

toelating over te gaan inmiddels ontzettend groot geworden."
Veel steun voor zijn streven
om voldoende bedden voor somatische en psychisch-geriatrische gasten in de tehuizen over

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel 571.8648

Herdenking
Paroolhelden
ZANDVOORT - Vandaag is
er een herdenking voor de illegale Paroolmedewerkers die
het slachtoffer werden van het
eerste proces tegen Het Parool
op 5 februari 1943.
Dertien mensen werden gefusilleerd en een hoop anderen
werden afgevoerd naar een concentratiekamp. De herdenking
begint om elf uur op de Algemene Begraafplaats, waar drukker
Wim Gertenbach begraven is.
De herdenking wordt om half
twaalf vervolgd op de Erebegraafplaats op de Zeeweg.

het de bedoeling is dat er dit
jaar nog eens vijftien bewoners
minder zullen worden gehuisvest. De bevolking van verzorgingstehuis A.G. Bodaan wordt
zelfs van 110 tot slechts tachtig
ouderen teruggebracht. Dit
niettegenstaande het feit dat de
lokale wachtlijsten alleen maar
langer worden.
Toch valt er volgens De Vries

ningen. We zijn dus in feite al
vrijwillig bezig het nieuwe beleid uit te voeren. Maar aan de
andere kant zouden we nu het
liefst een poosje willen stoppen
met plaatsen weg te werken.
Doordat we vanwege alle verbouwingen de laatste tweeëneenhalfjaar geen enkele patiënt
uit het dorp hebben kunnen opnemen, is de druk om weer tot

te houden, kreeg De Vries echter niet tijdens het symposium.
Flip de Kam, die in Groningen
hoogleraar economie is, greep
de gelegenheid zelfs aan om een
felle aanval te plaatsen op het
besteden van overheidsgeld
aan gebouwen, in plaats van
aan de zorg zelf. „Mijns inziens
is er ook in de toekomst genoeg
ruimte om de zorg voor oude-

ren te betalen, als de beschikbare middelen maar anders besteed zullen worden dan tot nu
toe. Dus niet meer aan glas en
beton, en aan renoveren en verfraaien, wat in mijn ogen
meestal doodzonde van het
geld is."
In plaats daarvan pleitte
Kam voor het creëren van een
meer adequate thuiszorg, waarvan iedereen kan profiteren.
Volgens hem is dat de enige manier om te voldoen aan de blijvende roep om 'meer voorzieningen, een betere toegankelijkheid en vooral géén wachtlijsten.' Hiermee was de Almeerse verpleeghuisarts Hans
Houweling, die vroeger met
René de Vries m de Haarlemse
Janskliniek heeft samengewerkt, het grotendeels eens.
Niettemin riep hij op om het
wegreduceren van tehuisbedden niet al te voortvarend aan
te pakken.
Vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - Hoe moetje iemand beademen en wat
doe je als je vriend dreigt te stikken in het dopje van een
balpen. Moeilijke vragen voor de 24 kinderen die elke
woensdagmiddag EHBO-les krijgen. Als straks deze kinderen hun A-diploma gehaald hebben, stopt Lia Sol met
het Jeugd Rode Kruis. Anneke Beekhuis volgt haar op,
gesteund door Martine Joustra.
men naar de colonne, zodat ze
op het circuit kunnen meehelpen," legt ze uit.
„In sommige gemeenten
wordt de EHBO-cursus op
school gegeven, maar in Zandvoort doen wij het. Je merkt
aan de kinderen dat ze erg gemotiveerd zijn, veel meer dan
wanneer ze het verplicht zouden moeten leren. En natuurlijk moet je het ook een beetje
leuk brengen."
De elfjarige Sven Carré vindt
het inderdaad leuk. „Het is niet
erg om er een middag voor op te
offeren. Ik heb mijn EHBO-diploma trouwens hard nodig,
want ik zit bij de reddingsbrigade."
Veel kinderen komen terecht
bij het Jeugd Rode Kruis door
hun familieleden. Zoals de elfjarige Glenn Haak, wiens moeder ook een EHBO-diploma
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The Lions
scoren
goed

Flieringa wijst claim
buren Bennoheim af

Jeugd Rode Kruis
krijgt na tien jaar
nieuwe coördinator
Sol heeft het Jeugd Rode
Kruis in Zandvoort tien jaar
geleden gestructureerd opgezet. Zij gaat zich nu richten
op de rampenbestrijding. „Ik
moet ervoor zorgen dat er
een gedegen rampenplan is
en de contacten met de
brandweer, de politie en de
gemeente
onderhouden,"
vertelt Sol.
De opleiding voor jonge
EHBO-ers loopt redelijk
goed. Elk jaar halen twintig
tol 25 leerlingen van een jaar
of elf, twaalf hun A-diploma.
Als ze het leuk vinden, kunnen ze op hun dertiende opgaan voor hun B-diploma en
daarna volgt de Lotusopleiding. „Ik zie vaak dat ze op
een gegeven moment helaas
afhaken. Het voordeel in
Zandvoort is echter dat tieners ook kunnen doorstro-
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Foto Jan Draijer

Toekomst ouderenzorg centraal op symposium in Huis in de Duinen
staan een nieuwe beleidsvisie
uit te geven. De vraag daarbij is
natuurlijk welke kant we uitmoeten. Vandaar dat ik al deze
hotemetoten heb uitgenodigd,
met als enige opdracht: Leg uit!
Waar moeten we heen? Welke
zorg moetje aan de mensen bieden?"
Die vraag is met name voor
Zandvoort nijpend, omdat het

1»„

Jelle en
Renée
na de brand

Koers die zorgcentrum vaart is zo gek nog niet'

ZANDVOORT - Als de gemeenteraad ermee akkoord
gaat hoeven de brandweerlieden straks niet meer met de
hand de slangen te boenen en
op te rollen. Dat gaat dan autornatisch. De burgemeester stelt
voor om voor 19.000 gulden een
boenmachine en een oprolmachine aan te schaffen. Volgens
burgemeester Van der Heijden
„Ach, weet je wat het is? Op
is er wel oprolmachine van deze manier kun je heel makkedrieduizend gulden goedkoper.
De gemeenteraad beslist erover
op 25 februari.

Stacaravans

streeks tot de gemeente. Yanks
en de Stichting Zandvoort Promotie waren het onderling niet
eens over de muzieksoort voor
het
Midzomernachtfestival.
Het thema moest volgens de organisatoren 'Nederlandstalig'
zijn, terwijl Yanks liever een
Engelstalige band wilde laten
spelen. Inmiddels is het geschil
bijgelegd en is afgesproken dat
het thema yoor volgend jaar
voor het Midzomernachtfestival vrij is. Het jazzfestival staat
bovendien open voor jazz en
blues.
Floris Faber van de Stichting
Zandvoort Promotie is blij met
het nieuwe plan. „De gemeente
stelt ons verantwoordelijk. We
krijgen een lange lijst met regels. Bovendien hebben we een
begroting, die gebaseerd is op
de ondernemers die aan het
evenement meedoen." Als ondernemers buiten de organisatie om vergunningen aanvragen, komen beide zaken in de
knel volgens hem. Ook het college gebruikt dat laatste argument in het voorstel.
Dat de stichting op de nieuwe
regeling heeft verzonnen voor
de gemeente is volgens Faber
niet waar. „De gemeente is zelf
met het initiatief gekomen. We
hebben wel in de evaluatie met
de gemeente aangegeven dat we
niet blij waren zoals het vorig
jaar liep. Trouwens, het geldt
niet alleen voor ons, maar voor
alle organisatoren van alle evenementen."
Dit jaar moet het volgens
hem en volgens Matthieu Emmen van La Bastille wel goed
lopen. „Zandvoort Promotie regelt voor ons allemaal weer gewoon de vergunning," zegt Emmen namens een tiental cafés
die zich onlangs verenigd hebben. Het plan van de gemeente
heeft hij nog onvoldoende bestudeerd om er een mening
over te hebben. Dat geldt ook
voor Dick Hoezee van De Harlekijn. „Maar ik ga wel vanavond naar de commissievergadering," aldus Hoezee.

DEZE WEEK:

Referendum
ZANDVOORT - Hein Blokker, één van de actievoerders
voor een referendum, mag
hoogstwaarschijnlijk in de speciale begeleidingscommissie
voor het parkeerreferendum
plaatsnemen.
Samen met drs J. Holstein
van de vakgroep Politieke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Leiden en een nog aan
te wijzen raadslid gaat hij zich
vermoedelijk op uitnodiging
van de gemeenteraad buigen
over de exacte tekst voor het
referendum.

TVTjli'l'l'll'f'll'Slr diekrant noet ik hebben.
1. v CHUL vlA AljfVy Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Telefoon:

ten reageren als er iets gebeurt.
„Ome Piet kreeg bij Zandvoortmeeuwen een hartaanval, ik
weet nu wat ik moet doen," vertelt Glenn. Ook Roy Lagendijk
zou de jongen die vorig jaar
voor zijn neus een ongeluk
kreeg, hebben kunnen helpen.
„Dan moet je hem geruststel-

len," weet hij.
Hun lerares is wel blij met
de kennis van deze wijsneuzen. „En doordat het thuisfront ook wel actief is, zijn
het niet van die angsthazen
die al bibberen bij één druppeltje bloed."
Zie ook pagina 3
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19.15 half jaar ƒ 34,60 jaar/60,40

Marcel-Wim, Daniël, Nick, Joyce, Angelique en Diana leren hoe je mond-op-mondbeademing
tnf>Tiji<sf
Foto Andro Liebeiom
toepast.
heeft. De vader van Andreas IJsenring (elf jaar) heeft eveneens zo'n diploma. En de moeder van Anneke Kuijer (twaalf
jaar) „doet iets met oude mensen, dus die weet er ook wel wat
van."
Ze vinden het een voordeel
dat ze straks weten hoe ze moe-
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7"lÖ37Ï"Ö17Ö03'
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FAMILIEBERICHTEN
Voor uw medeleven en belangstelling na het overlijden
' ;ui mijn man, onze vader, schoonvader en onze opa

Klaas Koper
: 2>!Kcn wij u langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
Mevr. B. Koper-Gerritsen
Ria, Ton.Aksel.Alie
andvoort, febr. 1997
Mam, bedankt wat je allemaal voor Pap hebt geclaan.
Je dochter

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluéstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 - 16 00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30- 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is:
- maandag 10februari 1997,20.00uur,commissie Financiën/Onderwijs

Wentel Uwen weg op den
Heere en vertrouw op Hem;
Hij zal het maken,
Psalm 37:5
In het volle vertrouwen op haar hemelse Vader is
overleden

Cornelia Wilhelmina
de Pater - de Vries
20 januari 1912

31 januari 1997

weduwe van Hendrik de Pater, lieve moeder en

oma van:
Amsterdam:
Rini de Pater
René Stumpel
Joppe en Monique
Vijay en Sarani
Bart en Natasha
Amsterdam:
Henk de Pater
Marijn Jansen
Zuthpen:
Wim de Pater
Marleen de Pater-van der Meer
Martij n
Geert
Lidwien en Rob
Bentveld, 5 februari 1997
Huize A. G. Bodaan
Bramenlaan 2
Correspondentieadres:
Rini de Pater
De Genestetstraaat 16-2
1054 AX Amsterdam
De dienst van Woord en Gebed heeft heden
plaatsgevonden in de Gereformeerde Kerk te
Zandvoort, daarna hebben wij haar begraven op
de Algemene Begraafplaats aan de Tollensstraat
aldaar.

DOKTERSBERICHTEN

P. A. H. Wijnands
tandarts
aiwezig
vrijdag 7 februari
Voor dringende spoedgevallen tel. 5715832
M.i.v. l maart 1997 vervalt spreekuur op woensdagmiddag. Het spreekuur van maandag- en vrijdagochtend blijft gehandhaafd. Verder alle consulten vlgs.
afspraak.

De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluèstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 28 januari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 5 door B&W genomen besluiten
is op dinsdag 4 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.
PORTEFEUILLEWISSELING
WETHOUDERS/AFSPRAAK
MET COLLEGELID
Met het aantreden van de heer Van Marie als
wethouder heeft tevens een wisseling van
portefeuilles plaatsgehad. Alleen de portefeuille
van Burgemeester Van der Heijden is onveranderd gebleven. De portefeuilleverdeling is als
volgt:
- de heer Flieringa: ruimtelijke ordening, (lokaal)
verkeer en parkeren
- de heer Versteege: maatschappelijk welzijn
- de heer Van Marie: financiën en onderwijs
Een gedetailleerde lijst met portefeuille-onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.
De portefeuillewisseling heeft ook gevolgen voor
de onderwerpen waarvoor men een bepaald
collegelid wil spreken.
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men
-liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan een
gesprek zinvol worden voorbereid.
KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KC A wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen. Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht.

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11
februari 1997.
De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
08.15 - 09.00 uur
Schuitengat
09.15-10.00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplem
10.15 - 11.00 uur
Tolweg
11.15 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45 - 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15.45 -16.30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.
VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 28 januari 1997
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) een
bestemmingsplan wordt voorbereid voor:
- het gebied gelegen tussen de Zeestraat,
Van Speijkstraat, Van Lennepweg, A.J. Van
der Moolenstraat, Vondellaan en verlengde
Haltestraat.
Het besluit ligt met de bijbehorende tekening,
waarop met een rode omlijning het betreffende
gebied is aangegeven, ter inzage bij de Centrale
Balie op het Raadhuis (ingang Swaluéstraat) te
Zandvoort.
VRIJSTELLINGSPROCEDURE
ART. 19 WRO FASE l
"STATIONSOMGEVING"
De raad van de gemeente Zandvoort is voornemens om met toepassing van artikel 19
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstelling te verlenen van de bepalingen van
de vigerende bestemmingsplannen ten
behoeve van de realisering van fase 1 van het
in voorbereiding zijnde bestemmingsplan
" Stationsomgeving".
Fase 1 betreft de bouw van vrije sector eengezinswoningen alsmede een appartementengebouw in de zone gelegen tussen het
NS stationsgebouw, de spoorlijn, de Vondellaan, de A.J. van der Moolenstraat en de
zuidelijke grens van het voormalige hoofdvoetbalveld.
De betreffende bouwplannen liggen met ingangvan 7 februari 1997 gedurende 14 dagen
ter inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
de gemeenteraad van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

ART. 19 WRO EN 50 LID 5
WONINGWET
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50 lid 5 van de Woningwet vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het oprichten (vervangen) van ontvangstruimten op het perceel gelegen aan de
Bm. Van Alphenstraat (circuitgebied).
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
7 februari 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VERORDENING
STRANDSTOELENBELASTING
Burgemeester en Wethouders delen mee dat de
gemeenteraad van de gemeente Zandvoort op
28 januari 1997 heeft vastgesteld de wijzigingsverordening toeristenbelasting op strandstoelen en/of strandbedden.
Dit besluit treedt in werking op vrijdag
7 februari 1997.
De wijzigingsverordening ligt tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie. Een ieder
kan op verzoek tegen betaling van een bedrag
aan leges een afschrift verkrijgen van het genoemde besluit.
(.

OPSLAGRUIMTE TE HUUR
De gemeente Zandvoort biedt
te huur aan
op-slagruimte, circa 140 m2 in het gebouw
van het voormalige gemeentelijk gasbedrijf
Tolweg 10.
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12 februari a.s. weer een gezellige VALENTIJNPUZZEL
met leuke prijzen

6 waardebonnen a 25,beschikbaar gesteld door

De ruimte is bestemd voor Zandvoortse organisaties met activiteiten op het sociaal/
cultureel gebied.

BAKKER KEUR, Raadhuisplein 2

Voor nadere informatie: afdeling BZAA/OC,
^de heer Bloeme, telefoon (023) 574 01 22y

2 waardebonnen a 50,te besteden bij de

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen:
- Fahrenheitstraat 55
4 bomen
- Kostverlorenstraat 105
6 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van net
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
dit termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

TROMP WINKEL, Grote Krocht
Onze promotie dames delen op 15 febr. weer een
leuke attentie uit verzorgd door

De Gaper Drugstore, Kerkstraat 31
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Een ijzersterke combinatie

RECTIFICATIE!
VERLEENDE
KAPVERGUNNNING
Vorige week werd voor de verleende kapvergunning voor Duinrooslaan 5 abusievelijk het aantal
van 1 boom vermeld. Dit moet zijn: 7 bomen.
Bij de publicatie van de aanvraag was dit aantal
wel juist vermeld.
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor:
- Duinrooslaan 5
- 7 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en
Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning en
melding bouwvoornemen zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend:
plaatsen berging
97012M Vinkenstraat 2
oprichten kelder
97015B Kostverlorenstraat 101
plaatsen dakkapel
97016B Zandvoortselaan 345
97017B Keesomstraat 40 vergroten woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van net Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Wist U al dat...
Bijna ieder restaurant / eetcafé in Zandvoort de
dinsdagen gesloten is?
Wij wel op de dinsdagen geopend zijn?
Er van 7 t/m 1 1 februari bij ons bijna uitsluitend
kreeft gegeten wordt?
Tijdens de mist van de afgelopen weken onze
vuurtoren nog steeds paraat was? •
Wij het geweldig vinden dat "De Schuimkoppen" op
zondag 9 februari weer het leukste kindercarnaval bij
"Theo in de Krocht" organiseren?
/
Wij vrijdag 14 februari een valentijnsmenu ^
serveren voor ƒ 37,50? (reserveren aanbevolen)

ADVERTENTIES

Nee? Nou dan weet U het nu!
y j l uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Voor een tevreden

„Valentijn"

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
B10EMSIERKUNSÏ'

JölujjS

De specialist in
al uw bloemwerken

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '96/'97

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

uitgerekend voor U!
OPEN HUIS
Passage 3/43, zat. 8/2 van 12.00-14.00 uur.
Luxe en modern driekamerapp. met prachtig uitzicht over zee, strand en dorp. Riant balkon zuid.
Ind. gang; toilet; riante woonkamer met ruim balkon; luxe open keuken met inbouwapp.; 2 ruime
si.k.; badk. met wastafelmeubel en douche.
Vr.pr. ƒ 295.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage,
Vr. pr. ƒ 25.000,- k.k.
Weimarweg 3, uitstekend gesitueerd halfvrijstaand woonhuis met fraaie tuin, gelegen in
groene buurt. Grondopp. 300 m2. De woning is in
1993 geheel gerenoveerd. Ind. vestibule; kelderkast; toilet; ruime woonkamer met open haard en
marmeren schouw; open keuken met inb.app.; 1e
et.: 3 si.k.; balkon; badk. met douche en wastafel;
toilet; 2e et.: zolderverdieping bereikbaar via
vaste trap.
Vr.pr. ƒ 559.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

CHAIK
MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
_
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
vjj
Assurantiën
VM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

CAFÉ RESTAURANT

Zeestraat 46, Zandvoort
tel. 5712061

WEEKMENU ƒ 29,50
Gerookte kalkoenhaasjes
in tomaten vinaigrette
Duinkonijn
met saus l'ancienne
Soepje van bosbessen
afgedekt met bladerdeeg

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,-*

Voor de week van 20-01 t/m 26-01
Normaal

Week

Totaal vanaf

jaarverbruik

streefverbruik*

l november **

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

31
39
47
55
63
71
79
86
94
102
110
118
130
142
153
165
177
197
216
236
256

405
508
607
711
815
915
1018
1118
1221
1323
1423
1524
1679
1829
1981
2135
2288
2544
2796
3050
3303

Sluit een natura-uitvaartverzekermg
bij Uitvaartcentrum Haarlem. *

Kosten
deze week

ƒ 17,36
ƒ 21,84

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

26,32
30,80
35,28
39,76
44,24

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

ƒ

48,16

C

ƒ 52,64
ƒ 57,12
ƒ 61,60

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

66,08
72,80
79,52
85,68
92,40

ƒ

99,12

--,

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
/

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

ƒ110,32
ƒ 120,96
ƒ132,16
ƒ143,36

. Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
. Direkt;hulp bij een sterfgeval.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw
B

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

straat:

g

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

postcode/woonplaats:

H

telefoon:

t

leeftijd(en):

•

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
•l

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

J

Zorgcentrum
vervolg van voorpagina
„Toen ik in het begin van
mijn loopbaan als arts in een
verpleegtehuis ging werken,
vond ik dat in principe iedere
patiënt als een reactivant beschouwd moest worden en dus
niet als een blijver. Maar ik veranderde van mening na een gesprek met een bejaarde dame
achter zo'n looprekje. 'Ach meneer,' sprak zij tegen me. 'C'est
Ie ton qui fait la musique.' Met
andere woorden: zij voelde zich
gewoon een stuk veiliger in het
verpleegtehuis dan thuis, waar
ze toch niet goed verpleegd kon
worden." Volgens Houweling is
het een illusie te veronderstellen dat het aantal tehuisbedden
steeds verder teruggeschroeft
kan worden, al vermoedt hij
wel dat de behoefte daaraan
sterk kan worden verminderd
door een meer alerte hulpverlening bij de thuiszorg. „Want ik
ben ervan overtuigd datje mensen langer kunt thuishouden
als je ze maar de garantie biedt
dat er voor hen een plaatsje vrij
is als het echt nodig is."
Als ideaal ziet Houweling de
huidige tehuizen zich ontwikkelen tot 'centra van deskundigheid voor kortdurende zorg,
en met een beperkte capaciteit
voor langdurige.' „Met daarbij
een complexe thuiszorg, met
onder meer een vliegend team
van medewerkers dat binnen
een mum van tijd op afroep kan
optreden." Maar hoe aanlokkelijk deze visie ook moge wezen,
hij werd door de overige sprekers ruwweg van tafel geveegd
als 'utopisch' en 'onbetaalbaar.'
Wat veel hulpbehoevende ouderen in de nabije toekomst
staat te wachten is volgens Eelke van der Veen, die de toehoorders donderdagmiddag toesprak als 'een zeer gepassioneerde ziekenfondsdirecteur',
juist helemaal niet iets om met
hoop of vertrouwen naar uit te
zien. „Ik geloof er niets van als
de terugtredende overheid zegt
dat de zorg voor iedereen toegankelijk zal blijven. Integendeel, de doelgroepen die niet in
de belangstelling staan van de
commerciële verzekeraars, zullen het heel moeilijk gaan krijgen. En niet alleen ouderen,
maar ook de chronisch zieken."
Daarbij komt volgens Van
der Veen dat 'er een heleboel
ondoelmatigheid is in de zorgsector.' „Er lekt ontzettend veel
geld weg door enerzijds de bureaucratische en soms volstrekt overbodige wet- en regelgeving, en anderzijds de pure
onwil om met elkaar samen te
werken tussen zorgverzekeraars, gemeentes en provincies
over wie, wat, waarover heeft te
zeggen." Er restte in zijn visie
eigenlijk maar één hpop. „Dat
het pragmatische nu eindelijk
eens zegeviert over de ideologie. En dat we ons in het vervolg baseren op wat er in de
praktijk gebeurt, en ons daadwerkelijk gaan bezighouden
met de zorg zelf in plaats van
tijd en energie te verspillen met
allerlei theoretische discussies
daarover." Getuige de als gedachtenwisseling
bedoelde
spraakverwarring die na de
pauze ontstond, lijkt de realisering van deze wens echter nog
heel ver weg.
Desondanks
distilleerde
René de Vries een positieve
slotsom uit de middag. „Wat er
voor mij concreet is uitgekomen is dat ik in mijn mening
ben versterkt dat de koers die
wij als Zorgcentrum Zandvoort
varen zo gek nog niet is. Al zullen we natuurlijk wel heel alert
moeten blijven."
Johan Schaaphok
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
-,Voor uw feest, party of receptie
'v
tel. 023-5715541
_
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Als ondernemers zich maar blijven verenigen'

Geen reeënjacht
meer in duinen
ZANDVOORT - In de Amsterdamse Waterleidingduinen mag de komende vijf
jaar niet meer op reeën gejaagd worden. Jarenlang
werd er in dit natuurgebied
gejaagd om de hertenpopulatie niet te groot te laten
worden.

Als bankdirecteur moet je je verre
houden van de politiek en zeker in
Zandvoort. Bij zijn afscheid van de
ABN Amro in Zandvoort is dat de
belangrijkste raad die Gert-Jan van
Kuijk aan zijn opvolger Theo Peek wil
geven. Na acht jaar vertrekt de joviale
bankdirecteur naar Heemstede.
Zandvoort zal hem echter niet
vergeten, want Van Kuijk laat op
diverse manieren zijn sporen na.

IJ VINDT dat zijn bank
de mooiste binnenkant
van
alle ABNAmro-kantoren in Nederland heeft. Gert-Jan van
Kuijk, de man die ervoor zorgde dat er op het Raadhuisplein
een omstreden bankgebouw
kwam te staan. Maar daar wil
hij het eigenlijk niet meer over
hebben.
„Voor je het weet heb ik Ger
Cense van het Genootschap
Oud Zandvoort op mijn dak.
Ach, er is al zoveel over gezegd.
Een feit blijft dat voor 1918 hier
alleen een aardappelveldje was.
Bovendien was dat oude gebouw na tachtig jaar gewoon
pp. Dat Zandvoorters ons pand
in het rijtje van de vier grote
mislukte gebouwen noemen, is
geen probleem. Dat mag men
vrijelijk vinden."
Met de inrichting ligt het anders. „Er komen zelfs mensen
uit het land kijken. Een receptie zoals wij hebben is uniek.
Als ik straks naar Heemstede
ga, zal ik dat wel missen. Daar
zitten ze nog gewoon met zijn
allen achter de balie en hoor je
de telefoons rinkelen."
In Heemstede wordt de opmerkelijke bankdirecteur gepromoveerd tot onderdirecteur
voor de particuliere markt. Hij
krijgt de verantwoordelijkheid
over veertig
medewerkers,
meer dan twee keer zoveel personeelsleden als nu. Het is
vooral een managementfunctie
volgens Van Kuijk, die overigens heel blij is dat hij voor zijn
nieuwe baan niet hoeft te verhuizen uit Zandvoort. Want hij
vindt het een heerlijk dorp voor
zijn gezin en hij wil graag penningmeester blijven bij ZPM,
de lokale omroep. Mede dankzij Van Kuijk lijkt het financieel met ZFM steeds beter te
gaan.
Van Kuijk kijkt terug op acht
roerige maar tevens erg produktieve jaren. Het omstreden

H

bankgebouw is niet het enige
dat hij gerealiseerd heeft. De fusie tussen de ABN en de Amro
heeft hij begeleid. Bovendien
heeft hij onder andere een
nieuw personeelsbeleid ingezet.
„Toen ik hier kwam werkten
er heel veel Zandvoorters. Het
is een bewuste keuze geweest
om dat langzaamaan te veranderen, als er mensen weggingen. Dit is al zo'n klein dorp,
bepaalde cliënten waren er niet
zo blij mee dat hun buurman
over hun bankgegevens kon beschikken. Overigens heeft dat
nooit tot incidenten geleid,
hoor. Maar toch." Zijn opvolger Volgens Gert-Jan van Kuijk doet zijn opvolger Theo Peek er goed aan zich als directeur van de ABN AMRO buiten de Zandvoortse
Foto Andre Lieberom
vult aan: „Mensen denken dat politiek te houden.
je alles van ze afweet. Dat is
natuurlijk helemaal niet zo. Ik alleen do bank veranderd is. er gaat hopelijk ook iets gebeu- niet meer voortzetten met het Ondernemers
Vereniging
persoonlijk ben er niet in geïn- Ook de Zandvoortse samenle- ren," zegt Van Kuijk, doelend college van Burgerheester en Zandvoort (OVZ). „Het is eiteresseerd wat mijn buurman ving heeft in acht jaar tijd ver- op de inspanningen van het On- Wethouders.
genlijk nog te voorbarig om dat
Toch borrelt het af en toe nog te zeggen," protesteren beiden
verdient. Bovendien hebben we anderingen ondergaan. Hij ziet dernemers Platform. Het OPZ
zoveel cliënten."
vanuit zijn professie als bank- organiseerde een paar maan- wel onder de oppervlakte. Zo is echter. Van Kuijk zegt wel twee
Het bekendste gezicht dat na directeur een positieve en een den geleden met de gemeente er sinds kort een groep cafés keer met nadruk: „Dat kunnen
36 jaar trouwe dienst feestelijk negatieve ontwikkeling.
een conferentie over het toeris- die zich afgesplitst hebben van wij niet zomaar bedisselen. Dat
uitgeluid werd, was dat van de
„Het gaat momenteel niet zo me. Binnenkort komt daar een Horeca Nederland. Van Kuijk: beslissen de leden."
kassier 'meneer Crabbendam'. goed in Zandvoort met de mid- vervolg op. Bovendien heeft de „Zolang die groep onder de
Die leden van de OVZ zijn er
Een instituut volgens Van denstand. De omloopsnelheid gemeente een ambtenaar aan- vleugels van het OPZ blijft, is er steeds minder. Het ledenaantal
gesteld
om niets aan de hand."
Kuijk,
een
kalft af. Onlangs heeft de OVZ
een
toerisVoor een rimpeling in het op ook nog eens de contributie
man die sinds
tisch beleids- het oog zo gesloten OPZ zorgde verhoogd. Is dat geen manier
mensenheugeplan op te stel- ook een brief van OPZ aan de om de leden juist weg te jagen?
nis op dezelflen.
raad over de samenstelling van Van Kuijk gaat er liever niet op
de plek en op
„Het OPZ is een nieuw college. Het OPZ in. „Daarvoor moet je bij andedezelfde stoel
---- heel goed be- suggereerde daarin dat D66 en ren zijn. Ik ben niet beleidsbezat.
---zig. Dat plat- de PvdA ondernemersonvrien- palend in de OVZ. Het is overi„Nu is het
ondenkbaar dat iemand zolang is veel hoger dan een paar jaar form, waarin de ondernemers, delijk zouden zijn. Inmiddels is gens een weloverwogen besluit
dezelfde functie heeft. De AB- geleden. Er zijn veel meer on- de horeca, de strandpachters de ruzie tussen deze partijen en geweest. De OVZ heeft gekozen
om met minder leden verder te
NAmro voert een personeels- dernemers van buiten die in en Zandvoort Promotie samen- het OPZ weer gesust.
„Mijn persoonlijke mening is gaan, maar dan wel met actieve
beleid waarbij mensen roule- een korte tijd geld willen ver- werken, is een positieve ontren. Dat ik door de fusie en het dienen. In de winter gaan ze bij wikkeling. Vijf jaar geleden dat de toonzetting beter anders leden. Of dat verstandig is,
nieuwe gebouw acht jaar in bosjes onderuit. Daarnaast stonden die groepen vaak had kunnen zijn," zegt Van wordt volgend jaar pas duideKuijk voorzichtig. „Maar ik wil lijk."
Zandvoort heb gezeten is al heeft de gemeente al heel lang haaks tegenover elkaar."
Hoe eensgezind de voorzit- me er niet te veel over uitlaten.
En dan, op dicteersnelheid.
heel bijzonder," vertelt Van niet meer fors geïnvesteerd, terKuijk. De loopbaan van zijn op- wijl de gemeenten in de omge- ters van deze clubs tegenwoor- Ik heb me altijd buiten de poli- „Ik hoop dat de ondernemers
volger Peek loopt dan ook via ving dat wel hebben gedaan. dig zijn, blijkt volgens Van tiek gehouden en ik raad mijn en de andere groeperingen in
Vianen, Utrecht, Oudewater, Bijvoorbeeld Velsen met het Kuijk uit de druk van het OPZ opvolger aan om dat ook te Zandvoort zich blijven vereniGouda, Alphen en Haarlem Kennemerstrand en Haarlem op de gemeente om met de doen." Die knikt. „Ik hou me gen. Dat is de enige en de juiste
naar Zandvoort. Het is de be- met winkelcentrum Schalk- strandpachters tot overeen- sowieso nu even op de vlakte, manier om in de vaart der voldoeling dat hij hier ongeveer wijk. We bevinden ons nu dan stemming te komen over de want ik ben net in Zandvoort." keren mee te gaan. Dan komt
Niettemin wordt hij hoogst- het .allemaal weer goed. Dat
vijf jaar blijft. Daarna is het ook op een hellend vlak," waar- strandstoelbelasting. Zonder
die overeenstemming wilde het waarschijnlijk net als Van hoop ik echt." Het klinkt bijna
weer tijd voor een nieuwe plek. schuwt hij.
„Er moet iets gebeuren. En OPZ het structurele overleg Kuijk penningmeester van de als een geloofsbelijdenis.
Van Kuijk signaleert dat niet

'Het gaat erg slecht
met de middenstand'

MENINGEN
De democratie
is ziek
Ton Timmermans maakt zich
zorgen over de democratie in
Zandvoort. Die deugt volgens
hem niet.
Vooral de afgelopen tijd spelen zich vreemde dingen af
rond de democratie in ons
dorp. Enkele voorbeelden:
- De plaatselijke radiozender
ZPM verloochent haar objectiviteit door het podium voor
vrije meningsuiting, het Politiek Café, te boycotten. Daarmee wordt organisator Eugène
Weusten gedwarsboomd in zijn
activiteiten ten behoeve van het
Zandvoorts algemeen belang.
Toch retoucheerde ZFM,
zonder enig bewijs van tegenprestatie en dankzij zijn lobby,
een fiks bedrag uit de pot gemeenschapsgelden.
- De door mij ontworpen trofee
de 'Zandvoortse doofpot' kreeg
een stortvloed van kritiek. Zodra ik aankondigde ermee te
stoppen gingen er ineens stemmen op er toch vooral mee door
te gaan.
- Tijdens het laatste Politiek
Café spraken negen vrouwen
nieuwjaars wensen uit. Het was
muisstil in de zaal. Zodra de
politici aan het woord kwamen,
ontstond geroezemoes onder
de toehoorders...
- Bijna de gehele bevolking is
van mening dat de uitbreiding
van het raadhuis eeriï architectonisch wangedrocht is geworden.
- De gaten in het raadhuis geven
aanleiding tot oeverloze discussies en leveren weinig actie op.
- Met het geplande kunstwerk
wordt, figuurlijk gesproken,
respectloos gevoetbald.
- Tegen de zin van vrijwel ieder-

een wordt het ene na het andere
gebouw gesloopt. Zelfs bomen
worden niet ontzien.
- De inwoners van Zandvoort en
hun gasten moeten al jaren aanzien dat er een groot, ongezellig
en winderig gat gaapt midden
aan de boulevard. Er zou een
hotel verrijzen, maar in plaats
van iets te doen, wordt er wederom oeverloos gediscussieerd.
- Tegen de zin van velen in wil
een kleine groep mensen een
stuk Zandvoort op onverantwoorde wijze volproppen: zie
plan Duijnwijk.
- Aan de grootste werkgever, de
toerist, heeft de politiek schijnbaar geen boodschap. Op alle
mogelijke manieren wordt hem
het leven zuur gemaakt. Waarschuwende woorden van een
deskundige op dit gebied, Peer
Sips van de WV, worden gebagatelliseerd of in de wind geslagen.
Uit deze korte opsomming
blijkt dat een minderheid aan
de meerderheid haar wil
schijnt op te leggen. Dat is beslist geen democratisch gegeven. De democratie van Zandvoort is ongezond en een zieke
patiënt hoort in een ziekenhuis
te liggen. Misschien wel op de
operatietafel. Zachte heelmeesters maken immers stinkende
wonden.
Of zullen er in 1997 inderdaad
aartsengelen opstaan, zoals
Theo van Vilsteren vorige week
in deze krant schreef.

Ton Timmermans
Zandvoort

Geen Politiek
Café bij ZFM
De lokale omroep ZFM plaatst
zich in een isolement door geen
verslag meer te doen van het

Modern. Klassiek. Design.
Rustiek. Scandinavisch. Leer
en nog veel meer. Geef
mij maar Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen!

Amsterdam

BAAIKRGEH, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNMRS,
MOKTÈL OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK HEUBEICENTER, VALHAL
Info: (030) 69093 16

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040
AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

Politiek Café, vindt Eugène zaken die de burger aangaan in
het leven van alledag. Het is
Weusten.
noodzakelijk dat dit soort moDe vele reacties welke bij mij gelijkheden ook via het medizijn binnengekomen en de pu- um radio, verder worden ontblicaties/ingezontien brieven in wikkeld om de aansluiting tushet Zandvoorts Nieuwsblad met sen maatschappij en politiek te
betrekking tot het niet meer blijven bevorderen."
Ook in de Zandvoortse poliverslaan van het Politiek Café
door de Zandvoortse radiozen- tiek is de boycot, die ZFM over
der ZFM 107, dwingen mij tot het Politiek Café uitvoert,
slecht ontvangen. Dit ongenoeeen antwoord.
Het afgelopen Politiek Café gen heeft natuurlijk ook te mawerd georganiseerd op 22 janu- ken met de losse belofte voor
ari. In de eerst daarop volgende onafhankelijke informatie- en
uitzending van het informatie- nieuwsvoorziening, die ZFM
ve programma van ZFM 'Goede aan het gemeentebestuur uitMorgen Zandvoort' op zaterdag sprak. Deze toezegging werd ge25 januari werd met geen daan vóórdat het merendeel
woord gerept over, noch aan- van de raad in december toedacht besteed aan het panel, de stemde met een subsidieverlegasten of de items, welke tij- ning van 33 duizend gulden.
Opvallend is dat de twee
dens het Politiek Café ter sprake kwamen. Zelfs aan de nieuwjaarswens van respectievelijk
burgemeester M.R. van der
Heijden en negen Zandvoortse
vrouwen, ging ZFM volledig
voorbij. Er is dus sprake van
een boycot door het bestuur en
de redactie van ZFM. Dit is een
ernstige zaak waarmee de
Zandvoortse radiozender de deZANDVOORT - Een nijmocratie schaadt en tevens
haar belofte tot onafhankelijke pend tekort aan vrijwillinieuws- en informatievoorzie- gers. Alleen als daar iets aan
ning ontkent.
gedaan wordt, kan het Rode
Volgens mijn mening is dit Kruis in Zandvoort een
ook de aller duidelijkste onder- nieuwe koers inslaan. Dat
bouwing en bevestiging van gevoel hebben althans de
mijn eerdere bewering, dat de vrijwilligers van het Zandberichtgeving van ZFM 'ge- voortse Rode Kruis. Zij
stuurd' wordt door personen
niet meteen te juichen
welke de democratie en open- staan
heid van zaken minder hoog in om de landelijke nota 'Zorg
hun vaandel dragen. Dat mijn voor elkaar' uit te voeren.
Hans Bruin, coördinator van
opinie inmiddels ondersteund
wordt door een groot gedeelte het kringbureau van het Rode
van de Zandvoortse bevolking, Kruis in Uitgeest, probeerde de
is door alle reacties hierop die nota onlangs uit te leggen aan
ik ontving in de laatste weken de Zandvoortse medewerkers.
Maar hij stuitte op enige scepwél duidelijk gebleken.
Burgemeester Van der Herj- sis.
De landelijke Rode Kruisverden omschreef in zijn nieuwjaarswens op het Politiek Café eniging wil dat de plaatselijke
niet voor niets als volgt: „Het verenigingen nadenken over
Politiek Café in Zandvoort is hun toekomst en hun taken.
als brug tussen burger en poli- Aan wie moet hulp gegeven
tiek nauwelijks meer weg te worden? Zijn er nog mensen die
denken en heeft zich ontwik- over het hoofd gezien worden?
keld tot een instrument voor Welk beeld wil het Rode Kruis
hen die zich op enigerlei wijze in Zandvoort naar buiten uitbetrokken voelen bij het maat- dragen? Dat soort vragen zouschappelijke wel en wee van den de Zandvoortse afdeling
Zandvoort. Het biedt mede een zichzelf moeten stellen volgens
platform voor degenen die van Bruin.
gedachten willen wisselen over „Het is een prachtig verhaal,

Zandvoortse kranten wél zeer
uitvoering aandacht gaven aan
het Politiek Café van 22 januari.
De regionale pers besteedde diverse artikelen aan items van
dit Politiek Café. En voor het
Haarlems Dagblad werd het
voorpagina nieuws. Eén onderwerp van dit Politiek Café werd
zelfs landelijk nieuws.
Het bestaan van een Zandvoortse radio-omroep draag ik
een warm hart toe. Echter door
zichzelf als medium nadrukkelijk van het Politiek Café te distantiëren, plaatst ZFM haar uitzending in een on-democratisch daglicht én in een ongedoogbaar isolement ten opzichte van alle overige media. En
hiermee doet ZFM aan Zandvoort géén goed.
Eugène Weusten
Zandvoort

Parkeerellende
Fop Leder reageert op de brief
van de Amsterdammer Paul
Vreuls in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 29 januari,
waarin Vreuls vertelt over een
vervelende ervaring met een
parkeerautomaat in Zandvoort.

Giften voor boek
ZANDVOORT - Arend Bos
komt dichter bij de verwezenlijking van zijn grootste wens, het
uitgeven van een boek over de
oorlogstijd in Zandvoort. De
85-jarige Zandvoortse A. Segers, weduwe van marathonloper August Segers, heeft 2500
gulden geschonken. Segers was
de kleinzoon van ingenieur E.J.
Kuinders, die het spoor tussen
Haarlem en Zandvoort aangelegd heeft in 1882.
Ook Sjaak Balkenende, eigenaar van de Bruna, heeft 250
gulden gegeven voor het oorlogsboek. Mochten er nog problemen zijn, dan wil hij eventueel nog wel wat bijpassen.

Wielklemmen
ZANDVOORT - Het Nederlands Bureau voor Toerisme
heeft inderdaad een brief naar
de gemeente Zandvoort gestuurd over de wielklemmen.
Het NBT kondigde dat vorige
week in het Zandvoorts Nieuwsblad al aan.
Het NBT is zeer verontrust,
omdat buitenlandse toeristen
wel een wielklem krijgen, terwijl Nederlandse foutparkeerders slechts een bon onder de
ruitenwissers vinden. Uit onderzoek is volgens het NBT gebleken dat het Nederlandse
parkeerbeleid een negatieve invloed heeft op het inkomend
toerisme.

Vooral de wielklem valt verkeerd bij toeristen. Het NBT
wil dan ook dat de gemeente
Zandvoort hen beter informeert. Burgemeester Van der
Heijden heeft overigens inmidDe heer Vreuls heeft geluk dels verklaard dat hij dat ook
gehad dat dit in Zandvoort is van plan is.
gebeurd en niet in Amsterdam.
Op zondag 19 januari had ik
mijn auto geparkeerd op een
nagenoeg lege Nieuwe Herengracht voor een bezoek van een
ZANDVOORT - De nieuwe
uur aan de Hortus Botanicus. secretaris van het Rode Kruis
Bij terugkomst een wielklem a heet Hans Gerke in plaats van
raison van 127,50 gulden.
Wim Gerke, zoals deze' krant
Parkeerbeleid is geen beleid vorige week per abuis meldde.
doch een bron van inkomsten
om de extravagante levensstijl
van de overheid mee te bekostigen. Dat er hier in Zandvoort
(ADVERTFNTin
geen beleid is, duidt op de situatie op de busbaan (Prinsesseweg) waar men niet alleen ongestraft wild parkeert, maar
waar men ook nog als voetganger de kans loopt aangereden te
worden door verkeer dat tegen
de rijrichting in rijdt. Eenieder
die dit mocht overkomen raad
ik aan een claimprocedure te
starten volgens Amerikaans
model.
6 t/m 12 Februari
Als tegenmaatregel heb ik
mijn abonnement op Artis opgezegd. Niet dat Artis hier iets
Dagelijks
aan kan doen, maar ik kan mijn
13.30 en 15.30
geld maar een keer uitgeven en
niet zoals de overheid mijn ta| The Hunchback
rieven verhogen bij tekorten.

Hans Gerke

Cinema QJTCBS

F. Leder
Zandvoort

Vrijwilligerstekort is grootste
probleem voor Rode Kruis
maar ik moet nog zien wat er
van terecht komt," vindt één
van de vrijwilligsters. Penningmeester Ivo Bos vreest echter
dat als Zandvoort niet binnen
een paar jaar met de nota aan
de slag gaat, de landelijke bestuurders deze afdeling bij
Haarlem voegen.
Het tekort aan vrijwilligers,
zit de Zandvoortse medewerkers nog het meeste dwars. Er
zijn zo'n zestig vrijwilligers ac-

Uit onderzoek is gebleken dat
het ecologisch gezien geen problemen oplevert om met de
jacht te stoppen. Daarom heeft
het Amsterdamse college van
Burgemeester en Wethouders,
verantwoordelijk voor de Waterleidingduinen, onlangs besloten over vijfjaar te bekijken
of de jacht definitief verboden
kan worden. In die periode nouden de beheerders van het natuurgebied of de herten geen
schade aanrichten aan het
drinkwater en de verkeersveiligheid niet te veel in gevaar
brengen. Bovendien wordt bekeken in hoeverre de dieren
vertrekken naar andere gebieden in de buurt en hoe groot de
natuurlijke sterfte is.

tief op het circuit, bij de Welfare, bij rampen en bij (sport)evenementen. Bovendien organiseert het Zandvoortse Rode
Kruis EHBO-cursussen en een
lotusopleiding voor de jeugd.
Bestuurslid Lia Sol: „De
hulpvraag is in Zandvoort heel
hoog. Maar we hebben niet
overal mensen voor. Bovendien
moeten we oppassen dat we
niet de plaats van beroepskrachten gaan innemen."

Van Caspel: Onzinnige informatie

ZANDVOORT - Volgens VVD-er Frits van Caspel stuurt
de gemeente onzinnige informatie de wereld in. Hij maakt
zich daarover zulke zorgen dat hij het college van Burgemeester en Wethouders daarover een schriftelijke vraag
heeft gesteld.
In een persbericht vermeldt gemeentevoorlichter Egon Snelders namens het college dat burgers een bouwvergunning moeten
aanvragen om hun gevel te schilderen, een dakraam te plaatsen of
een schutting neer te zetten.
Dat is echter helemaal niet waar volgens Van Caspel, die in de
pen klom nadat er in de Zandvoortselaan commotie ontstond
over de kleur van een pas geschilderde gevel. Vanuit welstandsoverwegingen kunnen kleuren wel afgekeurd worden, stelt Van
Caspel. Maar niet omdat men geen bouwvergunning heeft.

of
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Do t/m Di
19.00
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DAYLIGHT
Do t/m Di
21.30

Geena Davis en
Samucl L Jackson
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Lmus Roache en Cath) Tyson
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Na een verfrissing van ons interieur zijn wij weer geopend
Wij heten u van harte welkom in

icuu Hiel*

II l

tl

Voor de hernieuwde opening hebben wij voor u een
4-gangen menu samengesteld voor ƒ 57.50

PAZ
130

50

soorten

soorten
vleeswaren

vlees

Oog voor

Amsterdam
QC

Krocht 5-7
Zandvoort
BOUCHERIE HHBBLJB "^e"* ®^ 9067
AMBACHTELIJKE KWALITBTSSLAGEniJ

Natuurlijke genezing

^gelegenheid

9 Oo tot is oo uur

Zaterdag van 9 00 tot 17 00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

SCHILDERWERK
vld
E
handoplegging, vei betert stress,
f
hyperventilatie en
A
andere lichamelijke aandoeningen.
JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I
Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

ZANDVOORT

BLOEMENDAAL

Kantoor Bloemendaalseweg 124-2061 CP Bloemendaal - Tel 023-5263657 Fax 023 5273384

Tevens hebben wij een pianist geboekt en wel
op 6, 7, 8, 16 en 23 februari.
Wij hopen u binnenkort te mogen ontvangen in
ons nieuwe interieur.

R

J. PLEVIER & ZOON B.V.
• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE
• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN
• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN
• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE
• MACHINALE HOUTBEWERKING

Kirr
* -A" *
Carpaccio van ossenhaas met
oudamsterdammer en pomodon-tomaat
* * *
Kopje kreeftensoep
ie -k -k
Lamsfilet met een honing-/thijmsaus
of
in olijfolie gebakken victonabaars
* * *
Walnotenparfait met een caramelsaus
* * *

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zondag
vanaf 17.30.
Lunches op afspraak vanaf 8 personen.

AANNEMINGSBEDRIJF

WONINGSTOFFERING

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

De Winterschilder is er nog steeds.
Vraag vrijblijvend offerte.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 |aar schriftelijke garantie

13 HEAO Studies
accountancy (AC)
'
bank en verzekenngsweren (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch linguïstisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management (IM)
international management english stream (IM
logistiek management (LM)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (MI)

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten
U kri|gt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken

Vrijblijvend prijsopgaaf.

A M

Horiscnooi VOOR
E C O N O M I S C H I - STUIMI s
PosTius.;95 1000AG AMSTJKI AM

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. Ml J E
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

DE CONTACTLIJN
Cr is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes vrouwen en mannen via de
Contactlijn Op de Contacthjn 06
350 15 15 6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieu
/e partner of gewoon een vriend of
\nendm zoeken

^ ^Horeca Ondernemersvaardighed
i Cafébedrijf/Sociale Hygiëne v

ZWITSERSE WONDERPIL

MELATOMATINE

U kunt als lezer van een van de
nieuv\s en huis aan huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken
Uiteraard kunt via 06 350 15 15 6
ook zelf anoniem een gratis contac
tad\ertenüe plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken auto
matisch een boxnummer en PIN code
\ an de belcomputer Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de door

> Dézje^opleidingen voldoen aan dea nieuwste *•
JligsfigJigseisen^Ook voor andere^branches*
^Startófebruari/maart 199/5, ^ *

Probeer het direct Veel mensen hebben op deze wijze al binnen een of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen (l 00 gpm)

Bel voor'informatie

EINDELIJK

H

enorme \raag naar Melatomatine®
is De wetenschappers ?ijn er zo
positief d u het gebruik van
Melatomatine® zelfs m gezondhcidscampagnes wordt aanbevolen
door de o\erheid en medische
instanties'

et is eindelijk zover.

SLAPENLOOSHEID VOORGOED VERLEDEN TIJD!

Zwitsers en Japanners kunt ook
u profiteren van de/e superpil.
Melatomatine® komt vjn nature
voor m speciaal geteelde tomaten
Op onze eigen plantages m de
Jajo vallei m Portugal uordt met de
grootste /org de/e tomaat gekweekt
en maar lietst driemaal aan een
strenge controle onderworpen
Alleen de allerbeste tomaten zijn
goed genoeg voor Melatomatine®
Daarom is het niet verwonderlijk
dat er maar hetst 22 kilo tomaten
gekweekt moet worden \oor slechts
een McUitomatme® pil

O
ZWITSERS
KWALITEITSPRODUCT!

M

elatomatine® is een perfccte gezondsheidspil Het
is 100% natuurlijk heeft
geen bijwerkingen en is eenvoudig
in te nemen' Bovendien zijn vitamme C Vitamine E en B-carottcn
toegevoegd /odat het beter wordt
opgenomen in hel lichaam'

BETER BESTAAT NIET!

M

elatomatine® is mei
alleen goed Ier voor
koming van slaapstoormsscn maar hel vertraagt ook hu
veroudenngsproces Hel /oigl
ervoor dal u op natuurlijke wij/e
in een jong en gc/ond lichaam /H

ok u hoeft niet meer te lij
den aan slapenloosheid'
Want Melatomatine® is een
wonderpil met supereffect'
Internationale medische congresscn hebben aangetoond dat
Melatomatine® slaapstoornissen
voorkomt sterk \italiscrend is en
het veroudcnngsproces vertraagt
U heelt dit kunnen lezen in vele
publikatus m di\ersc toonaange\cnde bladen

RAGE IN AMERIKA!

H

WAAR IS MELATOMATINE
VERKRIJGBAAR?

D

e/e wonderpil is gelukkig
gewoon \ crknjgbaar bij de
betere (DA) drogist retoim
uinkt.1 ui apotheek'

Voor meer informatie

et land waar gezondhud
eenli aal staal is Amen ka
Geen wonder dat daar een

BEL NU: 020 - 562 29 85
PERSCOMBINATIE
WEEKMEDIA

van /ZWïvoor
slechts ƒ27,45
Zandvoort

UW VOORDEEL
ƒ,

Drogisterij Moerenburg

-

, . ,

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 93 29

ITÏ

ITT GOUDEN GIDS

een buitenkans...
ITT Gouden Gids is bekend als uitgever van een uiterst
suksesvol produkt, waarmee ITT Gouden Gids al meer dan
30 jaar een unieke positie heeft m Nederland
/De Gouden Gids heeft 26 edities en een oplage van circa
7,4 miljoen exemplaren

U kunt extra geld verdienen !
Bent u minimaal 18 jaar oud, beschikt u over een auto en
ten minste 6 uur vrije tijd per dag' Dan bieden wij u een
uitstekende verdienste met het huis aan huis bezorgen van
de Gouden Gids m uw streek m de periode half februari/
half maart 1997 (m totaal ca 15 werkdagen)
U hoeft niet te verkopen, alleen te bezorgen en de verdienste is goed Het aantal plaatsen dat wij hebben is beperkt
Neem daarom snel kontakt met ons op' Dat kunt u doen
door de bon te sturen naar ITT Gouden Gids, afdeling
verspreiding, Postbus 12481, 1100 AL Amsterdam Zuid-Oost
Ja, ik wil u helpen bezorgen en ik voldoe aan de eisen.
Neem kontakt met mij op.

bel: 013 528 49 76

Melatomatine zorgt voor uw welverdiende nachtrust
.es:

MELATOMATINE-

o

f r a i n i*n g "oc ' o p l e i d i n g

Voor een uitgeslapen resultaat

De Zwitserse wónderpil Melatomatine is
verkrijgbaar in Nederland. Na
de Amerikanen, Duitsers,

Digitaal aanleveren van advertenties
De nieuwste service van Perscombinatie Advertentiebedrijf

<

^"".'-; ^

EINDELIJK IN NEDERLAND
VERKRIJGBAAR!
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant

SEC is erkend door
dnifslak horeca

Cursusplaatsen:
Almere,
"*-"
Amsterdam,
Hilversum,
Hoofddorp,'
Purmerend

Haltestraat 1

Naam
Adres
Postkode
Plaats
Telefoon
Geboortedatum
Aantal beschikbare uren per dag
Type auto
01 Zandvoorts Nieuwsblad

ITT GOUDEN GIDS BV, Hoekenrode 1, 1102 BR Amsterdam Zuid-Oost
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We praten met elkaar weinig over de brand'
oor
de badplaats door

Een brand is voor alle betrokkenen heel Ingrijpend. Als
de brandweerwagens verdwenen zijn, is alleen de brand
geblust. Het regelen, reinigen en renoveren begint dan
pas. Bovendien blijven bij de betrokkenen vaak angstige herinneringen achter. Erover praten is aan de ene
kant fijn, aan de andere kant gaat het leven verder. Dat
merken ook Renée en lelie Veld van Eetcafé Jansen en
Janssen. Een paar weken geleden brandde hun huls boven de zaak in de Zeestraat af. „Samen praten we er eigenlijk niet veel over," zegt Renée. „We kennen elkaar
zo goed dat we heel snel in de gaten nebben of de ander
het moeilijk heeft."

Mag het wat meer?
Ook deze winter mag het wat minder, heeft politievoorlichter Jaap Hage op
een bord bij de rotonde op de Zeeweg laten zetten. Zijn poging om te
dichten moet leiden tot een lagere snelheid. Of het erg veel helpt is de
vraag, want de intensieve politiecontroles zijn alweer afgelopen. Blijkbaar
heeft de provincie zich het bord ook aangetrokken. Er ligt maar weinig asfalt
meer op de Zeeweg, vooral in de richting van Zandvoort. Scheuren en
slordig opgevulde gaten, het is net een lappendeken. Het wachten is nu op
een automobilist die een bord neerzet met 'Mag het wat meer (asfalt)?

Vrouwen vooruit
é"ÏT 7E HEBBEN allebei nog
y V steeds een film die regelmatig in ons hoofd
voorbij komt," vertelt Renée,
terwijl ze een sigaret opsteekt.
„Een film waarin je alles nog
een keer opnieuw beleeft. Ik zat
achter in het kantoortje toen ik
rond een uur of half vijf, kwart
voor vijf een klap en glasgerinitel hoorde. Eerst dacht ik dat
iemand een krat had laten vallen, maar ik hoorde opgewonden stemmen. Een botsing in
de Zeestraat, schoot daarna
door mijn hoofd."
„Ik liep nog even terug om
mijn sleutels te pakken. Terwijl
ik de deur van het slot haalde,
zag ik wat rook van het balkon
komen. "Misschien heeft iemand een vuurpijl op ons balkon geschoten, dacht ik nog.
Want ik zag ook wat lachende
jongens aan de overkant. Maar
eenmaal buiten zag ik flinke
vlammen en
begreep ik: dit
is foute boel."
In paniek
wilde Renée naar
boven
rennen om haar hond Bas te
bevrijden, maar omstanders
hielden haar tegen omdat ze
zelf mogelijk gewond zou raken. „Ik neem aan dat ze gelijk
hadden, maar dat is nog altijd
moeilijk te aanvaarden. Ik
dacht: de katten zijn vast niet te
vinden in de rook, terwijl ik wel
misschien de hond nog kan redden. Ik schreeuwde: trek aan
het touw van de schuifdeur,

dan kan Bas er zelf uitkomen.
Maar waarschijnlijk was hij
toen al bewusteloos, want hij
kwam niet naar buiten. Ik heb
wel honderd scenario's voor
mezelf bedacht hoe hij toch bevrijd had kunnen worden." Bas
overleefde de brand niet. De
drie katten overigens wel.
Echtgenoot Jelle, die op het
moment van de brand niet
thuis was, kan zich bepaalde
beelden ook nog haarscherp
voor de geest halen. Hij ging
rond vijf uur de bocht bij de
Haltestraat om en zag een
brandweerauto voor de deur
staan. Snel parkeerde hij de
auto en rende naar zijn huis.
„Ik riep tegen iedereen: is het
bij Jansen en Janssen? Mensen
keken me heel raar aan. Maar
ik wilde zo snel mogelijk zekerheid hebben. De angst van binnen was enorm. Je vraagt je

Jelle Veld, kok Jan Hoeboer en Renée Veld kunnen inmiddels weer het menu voor de komende week uitzoeken
Foto André Lieberom

zijn we wel gewend aan praktische tegenslagen, want met een
bedrijf heb je nogal eens een
akkefietje: verbouwingen, een
overstroming, lekkage, dat
soort dingen."
Toch was het deze keer anders, vinden Jelle en Renée.

hoeft niet. We weten wel wanneer de ander het moeilijk
heeft. Jelle ging op in zijn computer en ik vluchtte weg m mijn
puzzels." Ze heeft meer de behoefte om er met andere mensen over te praten dan Jelle. „Ik
ben niet zo'n prater," licht hij
toe.
Dat ze al
hun kleren en
meubels kwijt
-- zijn, vinden ze
niet het ergste. „Samen met onze dieren
vormden we een gezin, net zoals andere mensen kinderen
hebben. Ik heb het er heel
moeilijk mee dat Bas er niet
meer is," vertelt Renée openhartig. „Die spullen zijn wel te
vervangen. Alhoewel het wel
lastig is. Even een nagelvijltje
opzoeken, kan niet." Jelle: „Als
de zaak ook afgebrand was, dan
zou dat veel harder aangeko-

'Ik dacht nog, het is een botsing op de Zeestraat'
toch af waar Renée en de dieren
zijn."
En dan, op een gegeven moment zijn de brandweerwagens
en de televisiecamera's weg.
Maar dan begint het pas. Jelle:
„De eerste paar dagen moesten
we ontzettend veel regelen. De
verzekeringsagent komt langs,
een reinigingstaedrijf gaat aan
het werk, al je spullen worden
weggehaald, enzovoorts. Nu

„De eerste twee dagen leefden
we in een roes, we beseften nog
niet ten volle wat er gebeurd
was. Gelukkig zijn we heel erg
goed door vrienden en kennissen opgevangen. Twee dagen logeerden we bij een vriend, daarna kregen we een vakantie-appartement via via aangeboden."
„Aan elkaar hebben we het
verhaal eigenlijk maar één keer
vertelt," zegt Renée. „Meer

men zijn. Ik heb hier jaren aan
gewerkt om het zo te krijgen.
Het is een enorme opluchting
dat het eetcafé er zo goed vanaf
gekomen is. Maar ik voel me
wel lullig tegenover de buren."
De familie Stuurman, die boven de Singerwinkel woont,
heeft namelijk nogal wat schade.
Het duurt nog wel enige tijd
voordat Jelle en Renée weer boven de zaak kunnen gaan wonen. Aan de buitenkant is alleen te zien dat er houten planken voor het raam zitten. Bmnen is het echter helemaal leeg.
Binnenkort wordt de gevel opnieuw gemetseld, want door de
klap waarmee de ruiten gesprongen zijn, is die ontzet.
De oorzaak van de brand is
nog altijd onduidelijk. De loodgieter heeft een lek in een gas-

pijp gevonden. Of er iets tegen
de gevelkachel gevallen is dat
in brand gevlogen is, zoals eerst
gedacht werd, komt Jelle en Renée bij nader inzien vreemd
over. „Dan had ik toch wat geroken. Ik was vlak voor de
brand nog boven geweest. Bovendien zou dat gezien de situatie eigenlijk onmogelijk zijn,"
zegt Renée. „Ach, het blijff giswerk." Jelle neemt daar geen
genoegen mee. „Toch wil ik het
wel graag weten."
Inmiddels is het eetcafé weer
open en informeren klanten belangstellend hoe het met Jelle
en Eenée gaat. Jelle vindt dat
best, maar houdt een slag om
de arm. „Ik kan me voorstellen
dat ik over een paar weken
denk, nou moeten mensen er
maar eens over ophouden," Het artikel over oprukkende Zandvoortse vrouwen in de krant van
bromt hij.
vorige week inspireerde verzamelaar W. Keur (ja, inderdaad van
het onlangs gepubliceerde boekje) om een oud knipseltje op te
Monique van Hoogstraten sturen. Hij schrijft erbij: „Zouden deze dames in 1933 ook al beseft
hebben dat het beste argument dat vrouwen ten hunnen gunste

kunnen aanvoeren is dat men niet buiten hen kan?"

Frisse wind door
'Klein Bentveld'
BENTVELD - Eigenaar
Frank Snel heeft zijn restaurant 'Klein Bentveld'
binnen twee weken pmgetoverd tot 'Nieuw Klein Bentveld.' Na een flinke schilderbeurt is de inrichting veel
lichter dan voorheen. Dit
weekend is er in het Beniveldse restaurant dan ook
het een en ander te doen.
Wie op de Zandvoortselaan
m Bentveld bij het stoplicht
langs het restaurant rijdt, valt
het misschien niet meteen op
dat Klein Bentveld zo veranclerd is. Voor de buitenkant
heeft de eigenaar wel plannen,
maar dan moet de gemeente
Zandvoort ook meewerken.
Voorlopig heeft hij in elk geval
de binnenkant aangepakt.
„Ik wilde van de oude donkere klassieke uitstraling af," vertelt Frank. „Ik hoop wat nieuwe gezichten te trekken met
uen lichter interieur." De donkerrode houten wanden zijn nu
lichtgeel en de deuren terracotta De stoelen zijn bekleed met
fluweel in een kleur die past bij
het houtwerk. Ook de verhchting heeft Frank vernieuwd.
,Stuk moderner dan voorheen," licht hij toe. De vloer,
bestaande uit unieke oude
handgebakken plavuizen afkomstig uit een kerk in Frankrijk, glimt dankzij een poetsbeurt met oxaanohe. Twee weken lang hebben verschillende

Weekenddiensten

mensen hard gewerkt om het
restaurant op te knappen.
Frank heeft zijn opemngsmenu voor vrijdag 7, zaterdag 8 en
zondag 9 februari al klaar. Hij
heeft een speciaal viergangenmenu. Bovendien laat de Haarlemse pianist Dick Barten de Postbus 26,2040 AA Zandvoort, of inleveren
gasten dit weekend genieten tij- bij het kantoor op Gasthuisplem 12
dens het eten. „Hij heeft in no- Tel 023-5178648 Fax 023-5730497
vember ook al bij ons gespeeld
en dat was een succes," aldus Cocfc en de geur van rottend
Frank.
hout te promoten, maar hij
Restaurant 'Nieuw Klein Bentveld' deed niet moeilijk als iemand
zit op de hoek van de Zandvoortselaan een ander boek wilde laten sigen de Bentveldseweg. Parkeren Is geen
probleem, achter het restaurant Is par- neren. Even voor tweeën begon
keerplaats.
Reververen:
tel. zich een rij te vormen die later
023-5240029. Open van dinsdag tot en nog veel langer werd. De bemet zondag vanaf half zes.
langstelling was groot. Boeken
voor opa's, oma's, vrienden en
familie, het maakte niet uit:
Baantjer schreef het er allemaal in.

n ai

Baantjers
dikke duim

ZANDVOORT - „Als ik
een lijk zie, ligt dat daar. Dat
doet me niks. Maar als ik
een mooie vrouw tegen kom
met wat jaartjes achter de
rug en toch nog mooi, dan
gaat dat lijk voor mij weer
leven. Dan krijgt het een
verleden," vertelde Appie
Baantjer
zaterdagmiddag
bij Bruna Balkenende tegen
de vele Zandvoorters die
naar hem toe kwamen om
een boek te laten signeren.
Baantjer was eigenlijk bij de
Bruna om zijn 46-e boek De

De bekende schrijver is inmiddels aan zijn vijftigste boek
bezig. Zijn andere drie boeken
moeten nog gepubliceerd worden. Dankzij zijn dikke duim en
zijn volle verleden is Baantjer
populair bij jong en oud.
Zaterdagmiddag haalde een
meneer zelfs een boek uit 1965
tevoorschijn: De Cock en de
wurger op zondag, uitgegeven
door de Arbeiderspers. Erg opmerkelijk volgens de schrijver,
want tegenwoordig heeft hij
een andere uitgever. Bovendien
prijkte op het boek een foto van
32 jaar geleden, waarop hij zeker niet zo charmant was als nu
met zijn brede glimlach.

POLITIE: Alarmnummer 06-11. Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
In andere gevallen: tel. (023-) en nacht bereikbaar voor een
5713043.
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
BRANDWEER: Alarmnummer Willemstraat 20, Voor informa06-11. In andere gevallen tie, advies en hulp tel. (023-)
023-5159500 of - voor info over- 5717373, op alle werkdagen van
dag - (023-) 5740260.
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC ZandAMBULANCE: Alarmnummer voort.
06-11. Anders: tel. 023-5319191 Belbus: Om van de belbus (voor
(ongevalllen), Centrale Post bewoners van 55 jaar en ouder)
Ambulancevervoer (CPA) Ken- gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
nemerland.
voren op te geven bij het Weltel.
(023-)
Huisartsen: De volgende huis- zijnscentrum,
artsen hebben een gezamenlij- 5717373.
ke waarnemingsregeling: J. An- Alg. Maatschappelijk Werk
derson, B. van Bergen, C. Jag- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
tenberg, Hermans, P. Paarde- 5713459
bgg
023-5320464.
kooper, H. Scipio-Blüme, F. Spreekuur op werkdagen van
Weenink. Informatie daarover 9.00-10.00 uur. Verder volgens
tijdens weekend, avond/nacht afspraak.
vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- Telef. Meldpunt Sexueel Gedagen via telefoonnummer weld: tel. 023-5340350 op werk(023-) 5730500. De spreekuren dagen 12.00-14.00 uur en maanvan de dienstdoende arts zijn dag+
donderdagavond
zowel op zaterdag als zondag 19.00-21.00 uur.
van 11.30 tot 12.00 uur en van Telef. meldpunt Ouderen Mis17.00 tot 17.30 uur. Een af- handeling: 023-5159700, van
spraak is niet nodig.
08.30 tot 17.00 uur.
Gezondheidscentrum
(tel. Zandvoortse Vereniging van
5716364):
uitleenmagazijn: Huurders: Gratis advies voor
13.00-14.30 weekdag., spoedge- leden. Telefonisch spreekuur
vallen za en zon: doktersdienst elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
09-001515.
uur: (023-) 5731618 (SecretariTandarts: Hiervoor de eigen a jvf
ZVH). Schriftelijk: Postbus
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, 287, 2040 AG Zandvoort.
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, Woningbouwvereniging EMM:
openingstijden (alleen voor re- Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en technische
17.00-18.00
uur,
zondag 5717577.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden infor- Storingsnummer gas buiten
matie over de regeling via kantooruren: tel. 023 - (5)235100
tel.nr. (023-) 5713073.
(nv Energiebedrijf Zuid-KenneWijkverpleging: Voor spoedge- merland. Tijdens kant.uren:
vallen is het Kruiswerk Zuid- 5235123
-Kennemerland 's avonds, 's Taxi: tel. (023-) 5712600.
nachts en in het weekend te be- Openbare bibliotheek: Prmsesreiken via de doktersmforma- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
tiedienst: tel. 06-8460.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
Verloskundigen: Mevrouw E.A. uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
de Boer-Burgh en/of mevr. vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
A.C.M. Gombert en/of P.J. van u., zat. 10-14 uur.
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (0230 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
, Burgerlijke stand
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Periode:
der dieren (023-) 5714561, Ver- 25 jan. • 31 jan. '97
missingsdienst
023-5383361, Overleden:
Asiel Zandvoort (tevens pen- Maria Seraphina Ewoldt'Hidsion) (023-) 5713888. Stichting des, 65 jaar.
Regionale Dierenambulance: Josepha Bertha Juliana van
023-5363476 of alarmnummer Greumnge-Verbunt, 84 jaar.
Maria Ehsabeth van Leuven023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst -Jansen, 90 jaar.

Dier
van de
week

Vlag kan uit
De vlag mag uit m de Lijsterstraat. Oscar Vos, 24 jaar en heel actief by de
Reddingsbrigade, is ontzettend blij. HIJ heeft zijn laatste tentamen van de
Academie voor Lichamelijke Opvoeding vorige week binnengehaald. Volgens zijn moeder heeft hij er keihard voor geknokt. Oscar is nu dus officieel
sportleraar. De kinderen van de Oranje Nassauschool kennen hem al, want
tijdens zijn stageperiode gaf hij hen gymles. HIJ is overigens nog wel op zoek
naar een vaste baan.

For president

De medewerkers van het die-

renasiel hebben dit hondje Macho genoemd. Hij heeft veel
weg van een Keeshond. Zijn
vacht is dik en wollig. Hij is on-

geveer drie jaar en heeft veel
gezworven. Macho is een erg levendige hond, die houdt van

spelen en rennen. Vooral kinderen zullen veel plezier aan hem

beleven, want hij is beslist niet
saai en laat hij veel toe. In een
gezin zal hij zich heel goed op
zijn plaats voelen. Tegenover

iedereen is hij lief, alhoewel
niet bekend is of hij ook met
katten kan opschieten. Doordat
hij nog relatief jong is, valt hem
waarschijnlijk goed aan te leren
hoe hij zich tegenover katten
moet gedragen. Wie in Macho
een toekomstige huisgenoot

ziet, kan terecht bij het Kennemer Dierentehuis, Keesom-

straat 5, tel. 5713888.

Grappig hoe de verkiezingscampagnes al losgebarsten zijn. VVD-er Theo
van Vilsteren gaat voor goud (zegt hij), terwijl hij een jaar geleden nog nep
dat hij genoeg had van het raadswerk. Maar nu lanceert hij het ene na het
andere absurde idee, zoals een weg over de daken van de strandpaviljoens
tussen Velsen en Schevenmgen. HIJ mocht zelfs zaterdag met Eugene
Weusten bij het live radioprogramma Spijkers met Koppen m discussie over
zijn weg. Over Eugene gesproken. Ook die lijkt wel op verkiezingstournee
Zou het gerucht dat hij bij de PvdA op de lijst komt, echt waar zijn? HIJ
ontkent het zelf ten stelligste. Met al die roddels en geruchten neemt het
misschien straks nog wel Amerikaanse proporties aan. Krijgen we affiches
met 'Eugene for president', die dan weer overgeplakt worden door de VVD
Het zou niet de eerste keer zijn dat er m Zandvoort een affiche-oorlog
ontstaat.

Valentijnscadeautje
Mevrouw Scharnghuisen uit Bennoheim heeft een originele tip voor een
Valentijnscadeau: geef elkaar een appelboom. Als het aan deze 81-jange
Zandvoortse ligt, verandert het dorp m een prachtige boomgaard Waar
liefst ook niet meer gejaagd mag worden op vogels of andere dieren. „Want
nou hebben ze m Zandvoort al die vogels door de koupenode heen
geholpen en dan zul je zien, worden ze straks afgeschoten ''

Vreemde vogels duiken op
Het gaat blijkbaar goed met de vogelstand, want m Zandvoort zijn deze
week twee bijzondere vogels gesignaleerd. Paul Povel heeft weer een
roofvogel zien bidden boven de zeereep bij het Casino (de vorige valk
overleed in de kerstvakantie aan ondervoeding). In een tuin op de Zandvoortselaan zit sinds kort een vreemde vogel. Het is een vrij groot dier met
een lange smalle puntige snavel, drie grote tenen, hoofdzakelijk bruine
veren en één wit veertje De vogel loopt nogal koddig door de tuin en zit veel
bij de vijver of wroet m de aarde. De eigenaresse van de tuin heeft geen
flauw idee wat voor soort bezoeker zij heeft. Misschien kan iemand haar
helpen ...

Kerkdiensten

* eel Zandvoorters lieten zaterdag Appie Baantjer hun boek signeren
Foto André Lieberom

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate, SOW dienst met The new choir
singers.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Kerk:
Zaterdag 19.00 uur met bekend. Zondag 10.30 uur niet bekend.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
In het kader van de rare Ideeën: wat denkt Theo van Vilsteren van een tunnel vanaf liet
Zondag 10.30 uur: drs Lambo uit Amsterdam (serie C.W. Mon- Zandvoortse strand naar Berlijn'?
nich).
Illustratie Mare de Boei
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BRINK RIJSTWAFELS

BEST BLOND
El BIER
krat 241165165^11
DUITSE IMPORT

WOODMANS CORN-

FORUM BIER
blik 0.5 liter

JONKER FRIS BRUINE
BONEN blik 850 ml

65

WAJANG KETJAP
BENTANG fles 250 ml

79

W

BEST BIER
krat 24 flesjes Vffll

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: * OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Markllaan (centrum), Toolenburg > NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimlel > Lange Vonder 122 (noord). EN NU OOK: • ZAANDAM: Westzijde 47
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Amsterdam en omgeving. Ik Hoi, met Nooy uit Amsteraen een vlotte, spontane dam! Ik hoop op een paar
vrouw van 55 uit Amsterdam, euke reacties! Ik ben 35 jaar,
k zoek een leuke vriend die er zelfstandig en volwassen!
goed verzorgd uitziet EN die Voor de rest moet je maar
samen met mij de leuke din- bellen! Het maakt niet uit of je
gen in het leven wil gaan ijk of arm bent, bel me gedoen. Ik houd van gezellig- woon op mijn boxnummer
heid! 06-350.15.156 1 gpm.i/oor een leuke afspraak!
Boxnummer 245137.
06-350.15.15.6, 1 gpm. Boxcoördinatiepunt Thuishulp Vrijwilligers zoekt logeergezinnen
nummer 343551.
Amsterdam
en
omgeving:
ik
max. 45 min. rijden van A'dam) die 1 weekend per maand
ben
Ellis.
Ik
ben
46
jaar
en
op
uis en hart openstellen voor thuiswonend KIND MET EEN
< ben Diana, een leuke, sponHANDICAP. We bieden goede onkostenvergoeding en bege- zoek naar JOUI Ik val op man- ane meid van 21 jaar en ik
nen
met
donkerbruine
ogen,
liding. Info en aanmelding: 020 • 5814520.
woon in A'dam. Kom jij ook uit
•aulhaar en een donkere huid- Amsterdam of uit de omge<leur. Ben jij dat? En wil je net ving en heb jij zin in een blindComputerapparatuur en software
als ik een vaste relatie?
date zonder verdere verplichBel me dan vandaag nog!
ingen? Dan moet je zeker
06-350.15.156 1 gpm. Box- eageren! 06-350.15.15.6,
nummer 370025.
gpm. Boxnummer 488859.

MICRO'S

Vrijwilligers gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

Micro-advertenties kunnen worden gezel over l of 2 kolommen breedte in diverse lettergrootten.
Particulieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: dinsdag 12.00 uur.
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden aan:
*• Zanilvoorts Nieuwsblad, Gastbuisplein 12, 2042JM
Zandvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zaiulvoorts Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,
Uithoornse Courant, de Koude Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Amsterdams Slucisblad. ƒ5,94 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
•*T Informatie over onze overige aantrekkelijke advcrlenliecombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
•Ar Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
~k Bij plaatsing in de Micro's worden geen bcwijsnuminers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteerders buiten bel verspreidingsgebied één krant versliuird. Hiervoor wordl ƒ6,50 in rekening gebracbt.
Alle prijzen excl. 17,5% BTW
U knul de tekst van uw Micro-advcrlenliecombinalie Z
telefonisch opgeven:

COMPUTER DISCOUNT CENTER
SPECIAL OFFER

'owersystem I-200+
ƒ 975,00
Color Monitor 14"
ƒ 375,00
Hard Disk ST1.7 GB
ƒ450,00
ƒ 175,00
DE CD-ROM 8x
•lercules Term. 4MB
ƒ385,00
:olor Monitor 17"
ƒ 950,00
ƒ 275,00
Vlitsumi FX120
iound Blaster AWE64
ƒ 400,00
'ornado 28800 e
ƒ 245,00
ƒ 75,00
'ornado 14400 i
ƒ 22,00
Joystick v.a.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW.
KEILENBERGWEG 35, 1101 EX AMSTERDAM
Tel.: 020 - 6914500.

Amsterdam en omgeving: ik
oen Bas, 30 jaar, heb blond
naar en blauwe ogen en ben
1.90 m lang. Ben jij een ongebonden, aantrekkelijke vrouw
van ± 30 jaar en zoek je een
serieuze relatie? Laat dan wat
van je horen! 06-350.15.156
1 gpm. Boxnummer 254214.

< ben een 48-jarige man, heel
/eelzijdig, houd van natuur,
cultuur, strand, zee, gezelligleid uit en thuis en ben
jetrouwbaar. Spreekt dit
JOU aan? Bel me dan NU!
36-350.15.156 1 gpm. Boxnummer 337962.

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte

SG30 SG35 SG40 SG45 Latex

80x190x14
80x200x14

115,- 130,- 145,- 165,- 390,120,- 135,- 150,- 170,- 415,-

90x190x14

Fabriekswinkel

125,- 140,- 160,- 190,- 425,-

90x200x14
120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

135,175,190,205,210,235,265,300,-

150,195,210,225,230,265,295,330,-

170,205,225,240,245,285,320,355,-

195,235,255,280,285,315,345,385,-

440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

-lallo, met Frank. Ik ben 24
Amsterdam en omgeving: ik aar, 1.82 m lang, heb kort
Echt
100% schapenwol, 2 delen
ben Lenie. Ik ben 35 jaar en donker haar, bruine ogen en
SCHUIMPLASTIK
kom uit Amsterdam. Ik zoek ien atletisch gebouwd. Ik
65.Lattenbodems
wollen
een echt maatje! Mannen, leb een eigen huis en auto en
DEKBED
Rolbodem
35.IN ELKE MAAT
laat snel wat van je horen. Als doe mijn werk in uniform! Ik
1-pers. 2-pers. litsjumeaux
125.Dubbelzijdig verstelbaar
je echt serieus bent en echt woon in Amsterdam en zoek
EN VORM
175.225.295interesse hebt, krijg je altijd daar een leuke, aardige
Elektrisch verstelbare
TEGEN DE LAAGSTE
een antwoord terug!
/rouw! 06-350.15.156 1 gpm.
.k.a. geavanceerd Auto
1 pers. dekbed
lattenbodem
90x200
cm
.
595.06-350.15.15.6, 1 gpm. Box-Boxnummer 322839.
Kunst en antiek
Voice Respons
Systeem.
v.a. ƒ 34,50
PRIJS
nummer 429135.
ioft- en hardware. Z.g.a.n.
Hoi! Hier met Ans. Ik ben een
Vraagprijs ƒ90.000,-.
Amsterdam en omgeving. ipontane,
Papaverweg 17
humoristische
Amsterdam-Noord
Tel. 020-6324959
"el.: 020 - 659.98.72.
Hallo, met Maria. Ik ben een ;rouw van 49 jaar, af en toe
Postjesweg
87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
Fax.: 020 - 659.97.83.
Nederlands-lndië,
antieke aantrekkelijke vrouw van 29 een beetje prettig gestoord.
Insulindeweg
511
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
jaar
en
van
beroep
doventolk.
Ben
jij
een
leuke
vent,
tot
meubelen en antiek-look: 700
(dit nummer is niel voor bezorgklachlen) of zenden aan:
Raar? Nee hoor! Ik doe alleen ± 50 jaar? BEL!! Ik houd van
Provincialeweg
166
Zaandam
(schuin
t.o.
station)
Verhuizingen
Tel. 075-6172535
stoelen,
div.
modellen
tafels,
Micro's Wcckmcdia
ook met marmer, kasten, veel met mijn handen. Man- dansen, muziek, zon, zee en
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam
nen, reageer en doe je best!! strand. 06-350.15.156 1 gpm.
banken, vitrines, bureaus,
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en decoratie enz. JAN BEST, 06-350.15.15.6, 1 gpm. Box-Boxnummer 294406.
60 cpm! Vele mannen geweek.
«merverhuizingen/ transport. Keizersgr. 357, 020-6232736. nummer 406077.
zocht voor SEX met dames
Hoi, met Josien. Ik ben 18
Voor de bclaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Vakantie Binnenland
Voll. verz. Dag-nachtservice. Showr.: Mr. J. Takkade 30, Amsterdam: ik ben Joyce en aar, heb lang zwart krullend
Diverse clubs
35+, 090-600.111. Vrouwen
020-6424800 of 06-54304111. Aalsmeer, 020-6412137.
bel gratis 0800-4142.
ben 49 jaar. Ik houd van de laar en blauwe ogen en ben
gezelligheid in Amsterdam en '.80 m lang. Ik ben van be60 cpm! Vrouwen (40+) willen De Escortcentrale vr. m. sp.
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
van de natuur. Ik zoek een oep kapster en ben fotompDpleidingen/
snel sexkontakt. Direkt Apart! dames v.a. 18 jr voor escort
Vakantiehuisjes
voor
week/midweek
of
weekend
aardige man van ± 50 jaar, in del. Ik houd van uitgaan! Wil jij
300 in voorraad
Oproepen - Mededelingen
en/of privé-ontvangst, stripcursussen
090-600.100
Gratis
gebruik
van
50
fantastische
attracties,
Amsterdam. Zullen we eens rnet mij uitgaan? Wacht dan
antiek, klein,
tease en erotische fotografie.
wild
west
shows,
kindervoorstellingen,
circus,
kennismaken tijden een eten- niet langer, maar bel me
60 cpm! Vrouwen-lijn
groot, dik, dun.
020-6322452 / 036-5350941.
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
tje? 06-350.15.156 1 gpm. SNEL. 06-350.15.15.6, 1 gpm.
DIREKT APART met een ouDames gevraagd 25 tot + 50 jaar die mee willen doen aan
Cursus TEKENEN en
Bel
Attractiepark
Slagharen:
0523
683000.
Boxnummer
414603.
Boxnummer
428393.
dere
vrouw.
0906-9757
een MARKTONDERZOEK. U krijgt hier een vergoeding voor. SCHILDEREN: 020-6722121.
Keizersgracht 357,
Inl. 020 - 6654447.
Bruine ogen, slank en zie er vlarianne, 33 jaar, heeft lang
(95 cpm) haar eerste
020-6232736.
PIANOLESSEN
Luxe privé huis! 12 topmeisRijles auto's
Auto's en
goed uit! Ik ben een jonge )lond haar en blauwgroene
GANG-BANG met drie man jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
Showroom:
Klassiek en modern
en
motoren
auto-accessoires
vrouw
met
lang
krullend
bruin
06-320.322.29.
ogen,
1.60
m
lang,
52
kilo
en
Mr. J. Takkade 30,
+ bubbelbaden. Sarphatipark
door gedipl. lerares.
haar. Ik zoek via deze adver- AANTREKKELIJK. Zij heeft
receptie - familie- of huwelijksdiner
Aalsmeer, 020-6412137.
Tel.: 023 - 5718486.
Amsterdam sexdating: vrou- 118, A'dam. 020 - 6723022.
tentie een goed uitziende alles al, behalve JOU! Ben jij
vergaderingen. Geen zaalhuur.
wen uit A'dam willen sex!
Alblas Verkeersscholen
• Wij behouden ons het
man die goed in zijn vel zit! niet ouder dan 35, groter dan
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
itroên Visa, leuke auto, klein
06-350.445.20 (75 cpm).
recht voor zonder opgave van
Ben je ongeveer 1.80 en heb 1.80 m en ben je ook aantrek- prijsje, net gekeurd, f 1000.
telefoon 023 - 5713599.
Mode
redenen teksten te wijzigen
je zin in een ritje in m'n sport- rcelijk? Bel haar dan! Meteen "elefoon: 023 - 5712297.
BEL ME THUIS!
Heeft u een UITKERING?
UW RIJBEWIJS
of niet op te nemen.
auto? 06-350.15.15.6, 1 gpm. eactie terug! 06-350.15.15.6,
maar willen uw kinderen (v.a.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
WIKA
Boxnummer 494219.
1 gpm. Boxnummer 442080.
8 jr.) graag PONY/PAARD
Autoruiten en kentekenplaVERNIEUWD
Zie ook de pagina's
Hallo! Ik ben Mysterie girlü vlet Fransisca. Ik ben een leu- en. Lijsterstraat 18.
eren RIJDEN? Bel of kom
Diversen
(ca. 1 gpm)
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
SHOWROOM
Mijn
naam
zeg
ik
niet,
maar
eens gezellig langs bij:
<e meid van 18 jaar, spontaan "~el. + fax: 023 - 5731613.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
in
deze
krant.
DAMES
GEHEEL
PRIVÉ!
het
begint
met
de
letter
L
en
A'dams Paarden Centrum
en soms een beetje verlegen,
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk"WAVEREN"
Lasso med. helpt daadw. uw
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot eindigt met de letter A! Ik ben en erg gek! Ik zoek jou voor...
28
jaar
en
ben
zo
dol
als
een
Provincialeweg 56
Dat hoor je nog wel! Ben jij
probl. op te lossen: hereni17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
24
u./p.d.
ca.
1
gpm
06-Nummers
stier!
Ik
ben
in
voor
gekke
en
1103 SB Amsterdam
:ussen de 18 en 22 jaar, ben
ging/bescherm. tegen gevaar
Wij
behouden
ons
het
leuke
dingen!
Ik
zoek
een
jonTel: 020-6 90 81 03
e gezellig en leuk? Wacht
De sexdoorschakellijn: bel geluk/werk. 020-6888051
recht
voor
zonder
opgave
van
Muziekgen die gek is, maar ook lief! dan niet langer maar reageer.
Onderhoud,
ïn vraag naar onze speciale
vrouwen (35+) direkt thuis
06-350.15.15.6, 1 gpm. Box- 06-350.15.15.6, 1 gpm. Box- 00 245 292 777 Het telef.nr 60 cpm! REGIOSEXDATING: op! 06-9668 (80 cpm).
KORTINGS-REGELINGENÜÜ redenen teksten te wijzigen
• ATTENTIE! Enkele voorinstrumenten
reparatie,
vrouwen
uit
jouw
regio
willen
dat
alle
06
sexnummers
overof
niet
op
te
nemen.
nummer 261195.
Tevens paard/pony rijlessen
nummer 412092.
beelden van aangeboden adsex! 090-600.500
doe-het-zelf
bodig
maakt
(200
cphm).
voor VOLWASSENEN
vertenties die niet als particuHallo, ik ben Patricia. Ik ben Dmgeving Amsterdam: hoi, ik
liere Micro worden geplaatst:
Verenigingsnieuws
eind 30 en zie er leuk uit. Ik ben Bianca. Ik ben een leuke 50 cpm! GAY Direkt Apart: op 60 cpm! SEX telefoonnrs. van
•*Help de Polen. Stuur 'n
studentes, ze geven echt hun
zwarte-marktspullen; sex/erozoek naar 'n hete knul?
zoek
een
leuke
man
die
er
voedselpakket! Wij hebben
vrouw
van
29
jaar
jong.
Ik
DE KLUSSENBUS
nr. 090-60.100
tische advertenties; geven
(75 cpm)
goed uitziet en lekker in z'n zoek een leuke vriend, omge- 090-60.500
evt. 'n adres: 02907-5235.
Voor
iedere
klus,
bellen
dus.
• Klaverjassen op donder
van lessen/bijlessen; persovel
zit
EN
die
van
uitgaan
en
60
cpm!
Sex
via
je
POSTCOving
Amsterdam,
om
hele
leu50
cpm!
GAY-DIREKTPOSTCODE
sexdating!
VrouTel.: 023 - 5713780
dagavond in 't Stekkie.
• Thea, bedankt voor
romantiek houdt! Ben jij deze <.e en vooral gezellige dingen APART: mannen zoeken DE: vrouwen uit jouw postco- wen uit jouw postcodege- neel biedt zich aan; te koop
Info: Erica 5715215.
raskatten/honden
(pups);
het gezellige borreluurtje.
3epens. schilder heeft nog U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,- man en lijkt het'je wel wat? tiee te gaan doen! Interesse? mannen. 0906-9830
degebied! 090-68.111
bied! 06-9543 (80 cpm).
meerdere aanbiedingen zelfVeel liefs Marjon en Cathy.
:ijd voor schilder- en klein onReageer dan! 06-350.15.15.6, Reageer dan meteen!
voor het eerste haljaar
artikel;
woonhuizen/
derhoudswerk. 023 - 5718248.
1 gpm. Boxnummer 292715. 06-350.15.15.6, 1 gpm. Box- 60 cpm! CITY sexdating: 60 cpm! Sexthuiskontakt: REGIOSEXDATING: vrouwen de
een goede piano huren.
• Uw particuliere Micro bon
Felicitaties
kamers te koop/te huur aanvrouwen uit jouw stad willen vrouwen (35-50) willen sex bij uit jouw regio willen sex!
nummer
430251.
Der post verstuurd bereikt
SCHILDER heeft nog tijd v.
Hallo, je spreekt met een leugeboden; vakantiebungalows
hen thuis! 090-600.700
sex! 090-600.222
06-9701 (80 cpm).
pas over 3 a 4 dagen.
ke vrouw, 50+. Ik ben op zoek Via deze manier vind ik mijn
o.i.d. te huur aangeboden.
• Niet te zien en te gelover sinnen- en buitenwerk. Vrijbl.
60
cpm!
SM-voor-2:
voor
'n
Opdrachten die te laat
Sex via je POSTCODE: vrou- Kortom alle advertenties met
naar een leuke man die tus- prins misschien wel hier! Ik 60 cpm! Dominante vrouwen
Amsterdamseweg 202
Marjan Hooglugt gaat de 49 Drijsopgave.
:innenkomen worden
streng
of
onderdanig
SEXwen uit jouw postcodege- een zakelijk karakter. Deze
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
sen de 50 en 60 jaar oud is, zoek een lieve, sportieve, jon- geven telnrs voor gratis
AMSTELVEEN
te boven! Hans & Gonda.
automatisch de week
kontakt! 090-600.888.
bied! 06-9811 (80 cpm).
houd van reizen, een goed gensachtige, flexibele prins SM-kontakt. 0906-13.00
kunnen alleen geplaatst wor020 - 6413187
•
ANNULERINGEN
van
uw
Jaarop geplaatst.
• Oscar, namens alle vossen
glas wijn, lekker eten en an- die uit zijn dak kan gaan, 50 cpm! Luister naar sexden tegen een mm-tarief.
60 cpm! SNEL-DOORSCHA- Sexthuiskontakt:
advertentieopdrachten
kunt
u
vrouwen
T.k. zwarte, antieke piano
• Zie de colofon voor opga- hartelijk gefeliciteerd met
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK (F. Prein, Cöeln) m. koperen dere gezellige dingen. Spre- maar die pok soms serieus oproepen van vrouwen 40+. KELLIJN. Hete vrouwen wil- (35-50) willen sex bij hen • Reflectanten op advertenve van uw rubieksadvertentie. je behaalde diploma!!!
len sex! 0906-9880
richten aan Centrale Orderaf- kandelaars, moet gestemd. ken deze dingen jou aan? kan zijn en in vreugde en ver- Doorschakeldienst.
thuis! 06-9899 (80 cpm).
ties onder nummer gelieven
Reageer dan. 06-350.15.156 driet achter mij kan staan.
090 - 600.999
deling Weekmedia, Postbus Vr.pr. ƒ 2500. 020-6759850.
60 cpm! STAD sexdating: STAD sexdating: vrouwen uit ervoor te zorgen dat het num1
gpm.
Boxnummer
280568.
06-350.15.15.6,
1
gpm.
Box156, 1000 AD Amsterdam.
Uitgaan
mer in de linker-bovenhoek
60 cpm! Postcode-sexdating: vrouwen uit jouw stad willen jouw stad willen sex!
Hallo kanjers! Met Maria. Ik nummer 408954.
op de envelop staat vermeld
sex in jouw postcode-gebied! sex! 090-60.200
06-9892 (80 cpm).
Zalenverhuur
ben een 45-jarige vrouw uit
en dat de brief geadresseerd
090-600.777. Vrouwen gratis: 60 cpm! TRIOSEX: 'n vrouw
Woninginrichting
Amsterdam. Ik ben 1.65 m
• Uw rubrieksadvertentie wordt aan: Centrale OrderTe koop
0800-4123.
of man extra in bed. Sexkon- kunt u zowel schriftelijk als afd. Weekmedia, Postbus
lang, weeg 60 kilo, heb dongevraagd
30 cpm! Regiosexdating: takten! 090-600.800
Geopend van woensdag tot en met zondag.
ker naar en donkere ogen en
telefonisch opgeven. Zie voor 156,1000 AD Amsterdam. Dit
3-zits leren bank, kl. roestvrouwen (35+) uit jouw regio Vrouwen (40+) willen snel het adres en/of telefoonnum- voorkomt vertraging in de beAan de vleugel, in het weekend:
diversen
zoek JOU! Ben je een gezellibruin; tafelmodel koelkast 50
willen sex! 090-600.444
MAICKEL DE VRIES
ge en eerlijke man? Bel me
mer de colofon op de adver- handeling.
sexkontakt. Direkt Apart!
cm br. ƒ 100. 023 - 5717477.
Reservering, tel. 023-5713599.
tentiepagina van deze krant.
uw adres voor koud buffet dan! 06-350.15.156 1 gpm.
06-9616 (80 cpm).
Gevr.:
meubels,
inboedels
+
•
Zie
de
colofon
voor
opgaBoxnummer
275170.
en bittergarnituur.
jElke donderdag dansen en • Rubrieksadvertentie opzolder/kelder opruimen. Mojontmoeten v. alleengaanden geven? Zie voor adres en/of ve van uw rubieksadvertentie. Tel.: 023-5718812/5715619.
torkade 2, A'dam-Nrd, zateriv.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- telefoonnummer de colofon
Relatie/
dags geopend van 10-15 uur.
jwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u. in deze krant.
bemiddelingbureaus 020-4040246/06-54760190.
Dans- en balletlessen

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

Jan Best

*PARK 118*

Restaurant „Queenie"

in 5 dagen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

06.96.80

Monet Strijkservice

06-96.88

Tel. 5713529

ECHT THUIS!
06.350.10.350

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Restaurant „Queenie"

Party-service
PELIKAAN

Markten/braderieën

Verzamelaar vr. gas- en reclaCUPIDO brengt u bij elkaar! mepenningen van Zandvoort.
Bel nu voor de brochure om Telefoon: 023 - 5276876.
ledere zondag voor alleengaanden van 14.00 tot 18.00 uur straks weer verliefd te zijn.
Onroerend goed
'ledere woensdag voor 50-plussers van 13.30 tot 16.30 uur 0345-631364 (24-uur-seryice).
Cupido: erkend, voordelig en
NU INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE DANSLESSEN!!!
en woonruimte
toonaangevend in Nederland.

Dansen, de gezellige manier van uitgaan

Nederlands Grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
8-9 feb. 9-17 uur
Org. v. Aerle 0492 - 525483
jVlooienmarkt: 9/2, Kudelj staart Proosdijhal van 9.00
i tot 16.00 uur. Toegang ƒ 2,50.
'Telefoon: 0320 - 256656.

DANS- EN PARTYCENTRUM
V.D. ADEL & DE BRUIJN-BONEL

• Rubrieksadvertentie
op
Adres: Touwslagerij 11 (naast Canon) te Amstelveen.
geven? Zie voor adres en.ol
telefoonnummer de colofon Ook vanuit Amsterdam snel met eigen vervoer bereikbaar
(300 mtr vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
in deze krant.
Telefoon: 020 - 6407711 / 6430393

Hobby's en verzamelingen

Ruime gratis parkeergelegenheid

GROTE TREINENBEURS te Almere-Stad zcn. 9 feb. 10-15 u
Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 300 tafels!!

Kennismaking

• Rubnoksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
'elcfoonnummer de colofon
ln
deze krant.

***zie ook ATS teletekst, pagina 824 ***

Technisch personeel
gevraagd

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
~ dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
Technicum Uitzendburo is 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
(Para)medisch
gespecialiseerd in het uitzen
van uw keuze.
personeel
den van technisch personeel 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Interesse? Bel of kom langs
gevraagd
Ceintuurbaan 312 in Amster Amsterdam en omgeving. Ik Ik ben een vrouw van 28 jaar.
ben Karin, 47 jaar, 1.78 m ben 1.70 m lang, weeg 68 kilo,
dam. Tel.: 020 - 6767656.
lang, slank, blond haar en heb bruin haar en bruine
Bemiddelingsbureau „Kieskeurig" zoekt: tandartsassis- KAV Autoverhuur BV, vesti blauwe ogen. !k zoek een ogen. Ik doe aan kickboksen.
jtentes en mondhygiënistes ging Aalsmeer, vraagt all man, ± 47 jaar, kinderen geen karate en houd van strand. Ik
v
oor Amsterdam e.o. Tel.
round bedrijfswagenmonteur bezwaar, om samen dingen zoek een goed uitziende en
mee te doen en om een vaste vooral aantrekkeljke man, tot
ma./do./za.: 020 - 6193287, i.b.v. groot rijbewijs.
relatie mee op te bouwen. Bel 33 jaar! 06-350.15.15.6,
di./wo./vr.: 020 - 6154684.
Tel.: 0297 - 326206.
me! 06-350.15.156 1 gpm. 1 gpm. Boxnummer 480900.
Boxnummer 942210.
Divers personeel gevraagd
Ik, spontane gozer van rond
De
advertentie-afdeling de 20 z.k.m. spontane meid
behoudt zich het recht voor om A'dam onveilig te maken!
advertenties, eventueel zon- Bel snel, druk op de 2, reader opgave van redenen, te geer en ga met me mee!
weigeren (art. 16 Regelen 06-350.15.156 1 gpm. Boxvoor het Advertentiewezen). nummer 993207.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Kindermodellenbureau
Special Kids zoekt kinderen
a
* " O t/m 14 jaar i.v.m. jaar- in omg. Randstad, een kan
b
°ek '97. Tel.: 020-400.34.02. toor. Wij zoeken div. medew
- verkoop;
- administratie;
Personeel
- vertegenwoordiger;
aangeboden
- koerierswerk.
Bel voor een afspraak als je
ouder dan 18 bent en goede
inzet hebt: RTF, grooth. in
ouw zoekt werk, toiletnon-food prod. o.a. boeken
i Juffrouw strand. Zeestraat 22, speelgoed,
etc. 020
a
Pp. nr. 2.
4657350.

***START***

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MICRO'S

Te koop
aangeboden
diversen

te huur
aangeboden

Centrum De Schelp: 2-kamerflat, tot 1-6-'97, ƒ1000.
Inlichtingen: 023 - 5719357.

• Klassiek, massief, lichtTe huur 2-kamerapp. + tuin te
eiken 1-pers. bed, z.g.a.n., m. Z'voort ƒ 875,- excl., voor net
matras, ƒ 195. 023 - 5712658. werkend pers./stel. Br. o. nr.
Te koop: ass. autofauteuil 762-06039 v.d. blad.
ƒ 150 en plastic kinderslee
ƒ 15. Tel.: 023 - 5718863.
BedrijfsTe koop: Etna fornuis met
hete luchtoven + elektr. ontsteking, i.z.g.st., t.e.a.b.
Telefoon: 023 - 5715416.

onroerend goed
te koop - te huur

T.k.: bolle, Amer. koelkast; T.h. per 1 maart a.s. lichte
2
oma's gasforn. m. oven, bedrijfs/kant.ruimte, 45 m ,
4
m
hoog,
beg.
grond,
kale
pr.n.o.t.k. Tel.: 023-5717620.
huur ƒ 668,81 p.m. (excl. servi• T.k. weg. omst.: nwe licht- cekosten en BTW). Bedrijvenbeige, lichtgew. sprei, 1.40 centrum
voor
Vrouwen,
br., ƒ75. 023 - 5713353.
A'dam-Oost. 020 - 6932309.
T.k.a. compleet lux. Lista kantoorinventaris,
scheidingsWoningruil
wanden, kasten, etc. voor ±
12 personen. Vr.pr. ƒ 30.000,-.
750 RUILADRESSEN
Tel.: 020 - 659.98.72.
in A'dam. Inform. bij WBV Het
Fax.: 020 - 659.97.83.
Oosten. Tel.: 020-4873315.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
VA. f75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur
T.h. per 1 maart a.s. lichte
bedrijfs/kant.ruimte, 45 m2,
4 m hoog, beg. grond, kale
huur ƒ 668,81 p.m. (excl. servicekosten en BTW). Bednjvencentrum
voor
Vrouwen
A'dam-Oost. 020 - 6932309.

Aangeb. in Enkhuizen: één'
gezinshoekwon., hr/400, evt
met subsidie. Gevr.: 3-kam.fl
in Z'voort. Tel.: 0228 - 316616,

Vakantie
buitenland
Sta-caravans te huur in de
Belg. Ardennen, vanaf ƒ240
p.w. all-in. Tel. 043-4591598.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
• T.k.: meisjesfiets Citybike
24 inch, 2 jaar oud, ƒ 150.
Telefoon: 023 - 5717785.

MiCRO's

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

voor de particulier:
3 regels gratis

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar la^fr\^eni^
ons kantoor:
mee te i,ouden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opRaVe de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr.... bun v.d. blad
als l regel bij uw teksl
Fax: 020-6656321.
gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.

2041 J M Zand voort

Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor lot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledie invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 reaels eratis. niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van een advertentie
per week. Ook zonder vermelding"vraagprijs (artikelen te zinnen niet boven t 300.-) kunt u met gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:

'.

S.v.p. in rubriek:
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Intra kurktegel
Massieve kurktegel.
Naturel.

p.m.'

p.m.2

(30 x 60 cm)

Eiken stroken parket
(9 x 42 cm, dikte 8,5 mm) •
Te leggen in stroken en visgraat motief.
Gelakt en gehard.
p.m.2

„

-H-"*' « .
1.1

Lamelparket
(19x219 cm, dikte 14 m
Hevea natuur.
Gelakten gehard.

ƒ"
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Beuken stroken parket
(9 x 42 cm, dikte 14 mm)
Kleur "Miei".
Gelakt en gehard.

Pedro kurkplavuis

(30 x 60 cm)

74,
79,

Beuken lamelparket
(12,5 x 264 cm, dikte 14 mm) \i
2-strooks rustiek.
Gelakt en gehard.
p.m.2

59.

Junckers massief
(13 x 90 cm, dikte 22 mm)
Beuken rustiek. Gelakt en gehard.
Verhuisbaar met uniek clipsysteem
(gratis clips)
p.m.2

Gekleurde massieve kurktegel.
In 20 kleuren.
p.m.!
Midas kurklamel
(15x60 cm)
Gekleurde massieve kurktegel.
In 10 kleuren.
"7Q.^p.m.:
-/O."

Easy Floor (10 jaar garantie)
(19x120 cm, dikte 7,5 mm)
Kunststof laminaat met
H.D.F. kern. Vele dessins.

49.-

p.m/

99,

90

"Zeer bekend merk"
(19,3x120,5 cm, dikte 7,2 mm)'
Hoge druk laminaat. 10 jaar garantie.
Eiken, Eiken wit, Beuken.
6
p.m.2

Tft

Massieve delen

Original Pergo
(20 x 120 cm, dikte 7 mm)
10 jaar garantie. Classic, Country,
Esprit breedstrook. Vele dessins.
p.m.2

(14x60-200 cm, dikte 22 mm)
Grenen budget. Lange delen
met schuine kanten.

p.m.

van

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu ook de grootste opruiming. Een onvoorstel-

^^0Jec'mndikte22mm)

bare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf

^^M-lmgeAele^et
t

)£J*4

M

leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!
Massieve delen
s |g|} p/^||S3EpHI
(9,11,13x60-200 cm, dikte 14 mm)
!
l Iflk ËNk Bsa É E Kastanje. Lange delen met
schuine kanten.
OQ^
Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00
p.m.2
-o".-
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deze maand eruit!

Jackpot Postcode Loterij

oen
hem met l miljoen gulden. Als
de Jackpot de stand van 7 müjoen heeft bereikt, wordt de prijs
gegarandeerd uitgekeerd. De
notaris trekt in dat geval door tot
hij een verkocht lotnummer
heeft. En dat is dus deze maand
het geval!

KORTING OP

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%
SUPER 33»

-

Eén tientje...

schriftelijke

Er zijn nu al negen winnaars van
de Mega Jackpot die kunnen
vertellen hoe fantastisch het is
om van de ene dag op de andere
steen- en steenrijk te zijn. Kunt

Polyether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40

Henny Huisman: "Deze maand ga ik
weer op pad met 7 miljoen. Wilt u ook
kans maken op de Mega Jackpot ?
Bestel dan snel uw (extra) loten!"

alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

Binnenverinq Bonell-Extra

;VlJ

u het zich voorstellen? Ineens
heeft u meer geld dan u op kunt
maken. En met een enkel lot van
tien gulden kunt u al winnen!

Meer kans
Elk lot waarmee u meespeelt in
de Postcode Loterij geeft u een
kans op de Mega Jackpot. Dus
hoe meer loten u heeft, hoe groter uw kans wordt om deze rijkste prijs van Nederland te winnen.
Wilt u nog (extra) loten hebben
voor de februari-trekking? Dan
moet u snel zijn. Vul vandaag
nog de bon op deze pagina in en
stuur hem direct op. Dan weet u
zeker dat uw aanvraag op tijd
verwerkt is voor de trekking van

extra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

129.-

De Mega Jackpot staat op zijn
top en dus gaat hij er deze
maand uit. Voor de tiende
keer in de geschiedenis van de
Postcode Loterij gaat Henny
Huisman op pad om een deelnemer van de Postcode Loterij in één klap multimiljonair
te maken. Ook u kunt die
nieuwe Postcode-miljonair zijn

Pocketveer Extra

290 ingepakte veren per m2
zeer luxe uitvoering
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
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J! Latex naluun

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen.

7 miljoen

Getal 23 t/m 36

16 27 43 32 09 37 41
19 02 10 44 07 39 20
25 14 36 22 40 05 21
Maakt u uw kaart vol met:

verkoop uitsluitend:

.

do.: 9.OO - 18.QO uur'
vr.: 9.OO - 21 .OO uur
za.: 9.OO - 17.OO uur'

Bij de trekking van januari viel
de Mega Jackpot van de
Postcode Loterij op een niet
verkocht lot. Hierdoor kon de
Mega Jackpot niet worden uitgekeerd. De prijs blijft dan staan
en de Postcode Loterij verhoogt

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Getal 1 t/m 22

•

Rui:
lieu
[leid

Ja

z.

die:
te s]
14 1
lafi
zich
den
(571
ach
zijn

, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
f 40,- (vier lotnummers)
D f 20,- (twee lotnummers)
f 30,- (drie lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)
Naam:

D dhr. Q mevr.

;
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ffebi
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Mur
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Adres:.
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EZICHTIGING - VERKOOP

met een vermogen van 7 miljoen gulden!

WVlia FEBRUARI

De Bingogetallen:

p^keièn^WO^^sdirifteiijte fabrieksgarantie.
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gaat 10 jaar mee, dit luxe comfortabele matras
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
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Natuur Rubber Combi Latex-Matrassen

JfTF^Ü*9*

Hy

Cruquius

ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

42
26
01
13
23
18
15

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ?,ƒ6,ƒ5,-

34

Straatpnjs:

dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

ƒ 5.OOO,5854 GH
Extra Prijs ƒ 25.OOO,5854 GH 044

Zetfouten voorbehouden

Spaarnëweg 22A

06
03
11
30
28
33
38

Liefst drie BMW's: 1561 KP 022 in Krommenie,
9531 GC 004 in Borger en 6533 VM 011 in Nijmegen

Postcode:.

Z
ste

Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven f 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
. Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

^oo
Pet

ki

Banknummer:

'ieki
O
oe

150.97.02

NATIONALE
LOTERIJ
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Duidelijke zeges voor
teams van The Lions

Carnaval
barst los
ZANDVOORT - Op twee
plaatsen barst in Zandvoort dit
weekend het kindercarnaval
os. Zowel in 't Stekkie als in
gebouw De Krocht kan er volop
"ehost worden.
Op zaterdagavond staat de
anderdisco in het teken van
:arnaval in 't Stekkie (Celsiusstraat 190). De disco begint om
/,even uur en is bedoeld voor
kinderen van zes tot en met elf
laar. Wie het leukste verkleed
is, krijgt een prijs. Overigens
umnen kinderen vanmiddag
tijdens de instuif van twee tot
vier al een masker maken of
oefenen met schmincken.

ZANDVOORT - The
Lions-basketbalteams hebben in de Pellikaanhal goede resultaten geboekt. De
dames wonnen heel gemakkelijk van HOC met 70-41.
De heren kwamen, eveneens tegen HOC, tot een
moeizame 89-76 overwinning.

Met het puntloos onderaanstaande HOC hebben de Zandvoortse basketballers meer
moeite gehad dan nodig was.
Het Zandvoortse team maakte
een matte en nerveuze indruk,
waardoor HOC de gehele wedstrijd in beeld bleef. De Zandvoorters kwamen wel op voorsprong, voornamelijk door een
reboundoverwicht, maar wisten nimmer een groot gat te
De Zandvoortse baskettaalslaan. De 39-34 score bij de rust sters hadden minder moeite
was nog geenszins geruststel- met HOC. Het op volle toeren
lend te noemen.
draaiende Lions had geen enkel
probleem met HOC. Via snel
In de tweede helft had Lions basketbal en fraaie scores zette
meer vat op de strijd. De combi- Lions HOC, dat het hoge tempo
naties liepen niet altijd even niet kon volgen, direct op een
soepel, doch het schot was zui- grote achterstand. Vooral Sabiver en doeltreffend. Het flink na Dijkstra was zeer doeltreftegenspartelende HOC kreeg fend bezig en kwam op een to-

Een uitgebreid carnavalsfeest vindt plaats in gebouw De
Krocht.
Carnavalsvereniging
De Schuimkoppen heeft grootse plannen voor zondag 9 februari. De dubbelganger van Vader
Abraham komt langs en de
jeugdige dansers van De Woudiopers geven net als clown Ome
Wim extra gezelligheid aan het
feest. Prins Ron II en adjudant
Jan verwelkomen de kinderen
om twee uur. De zaal gaat open
om half één. Kaarten kosten
een knaak. Ouders mogen echter gratis naar binnen. Ook in
de Krocht zijn er prijzen voor
de leukste, gekste en grappigste
vermommingen.

Verslaving
ZANDVOORT - M. Kooij van
de Brij der Stichting vertelt
woensdag 12 februari op uitnodiging van de Lokale Raad van
Kerken het een en ander over
verslaving. De bijeenkomst
vindt plaats in de Gereformeerde Kerk (Julianaweg, ingang
Emmaweg). De deuren van de
kerk gaan open om kwart voor
acht.

ZANDVOORT - De Rotaryclub Zandvoort helpt bij het
uitdelen van voedsel aan negen
weeshuizen in Roemenië. De leden van de Rotary zijn op dit
moment al ter plaatse. Zij reizen de vrachtwagens van de
Stichting Voedselhulp voor Een aanvalsactie van The Lions in de wedstrijd tegen HOC
Kinderen tegemoet, die zaterdag uit Haarlem vertrokken
zijn.

ZANDVOORT - De Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum
krijgt donderdagmiddag 7500
gulden van de KLM. Het geld
was voor de aankleding van het
onlangs geopende hydrotherapiebad bedoeld, maar daarvoor
was reeds voldoende geld binnen. Daarom wordt het voor andere onvervulde wensen gebruikt.

Vliegveld
ZANDVOORT - Wie bang is
voor het vliegveld in zee, krijgt
op woensdag 19 februari de
kans daar meer over te horen
tijdens een discussie-avond van
D66 in Velsen. De bijeenkomst
begint om half acht en wordt
gehouden in grandcafé La Belle
aan de Zeeweg in IJmuiden. J.
van Ingen Schenau (hoofd
communicatie Schiphol), H.
Gallacher (directeur Milieufederatie Noord-Holland) en M.
Vooijs (D66-wethouder van
Ruimtelijke Ordening en Milieu van Velsen) houden een inleiding.

Jamsessie
ZANDVOORT - Muzikanten
die zin hebben om met anderen
te spelen, kunnen vrijdagavond
14 februari terecht in Yanks
Café (Dorpsplein 2). Zij moeten
zich wel van te voren even meiden bij Roei (5731810) of Yanks
(5719299). De sessie begint om
acht uur. Ook niet-muzikanten
zijn welkom.

Pasen
ZANDVOORT - Rond Pasen
start in 't Stekkie een cursus
wenskaarten, sieraden en versieringen maken. De cursus beSint op donderdag 13 maart
(van half twee tot half vier). De
kosten bedragen 35 gulden voor
het lesgeld en 40 gulden materiaal.

Lezing
. ZANDVOORT - Apotheker B.
de Boer houdt op dinsdag 18
februari een lezing over 'Medicijnen, goed of slecht' in het Gepieenschapshuis. De lezing, die
georganiseerd wordt door de
Nederlandse Vereniging van
[Huisvrouwen, begint om twee
Mur. Ook niet-leden zijn wel(Kom,
zij betalen twee gulden
iVlJftig per persoon. Inlichtinó'en tel. 5714856.

Wandelen
ZANDVOORT - Op elke eer,*>te en derde zondag van de
ftiaand nemen Siem Langeveld
letl Torn Puts wandelaars mee
foor de Waterleidingduinen.
pet vertrek is altijd om één uur
/>ij
bezoekerscentrum De Oran|ekom.
{ Ochtendmensen kunnen zien
jpoe de zon opkomt in de Waterduinen. Siem en Kees
veld en Torn Puts zijn de
&dsen bij de Vroege VogelwanPelingen.
Zij vertrekken op 9 februari
m
acht uur bij de Zandvoorte
' Ur
laan, op 9 maart om zeven
bij Panneland en op 13 april
kwart voor zeven bij De
. Aanmelden van te voren is
nodig. Een toegangsbewijs

taal van 24 punten. Bij de rust
was de strijd reeds beslist, 3821.
De hechte verdediging van
Lions gaf HOC ook m de tweede helft geen kans. De rebounds
waren voor The Lions, waarna
een snel opgezette aanval volgde die meestal werd besloten
met een raak schot. Hierdoor
kreeg de strijd een eenzijdig karakter. Geconcentreerd speelde
Lions de wedstrijd uit en boekte een fraaie 70-41 overwinning.
„Het ging van een leien dakje," stelde speelster Simone
Beerepoot. „We hebben heel
goed gespeeld en m de tweede
helft was het een gelopen koers.
Het was eerst wennen aan elkaar, maar nu draait het lekker. Blijven we zo spelen, dan
zit er nog een tweede plaats in."
De topscorers bij de heren waren Maarten van den Elshout
(24 punten), Ronnie van der
Mey (17), Robert Drayer (16),
Arno Weidema (12), Alain
Clarck (9). Bij de dames waren
Sabine Dijkstra (24), Elles van
der Ende (16), José Koper (9),
Simone Beerepoot (7) en Ingnd
de Boer (6) trefzeker.

Enerverende bridgestrijd
ZANDVOORT - De strijd
bij de Zandvoortse Bridge
Club was in de vierde wedstrijd in de derde serie eneverend te noemen. Drie paren streden om de zege
maar die ging uiteindelijk
naar de dames Heidoorn en
De Leeuw.

Roemenië

Hydrobad

geen kans om dichterbij te komen. Met een paar snelle breaks, gevolgd door goede scores,
zorgde Lions in de slotfase voor
een grotere voorsprong. Met 24
punten had vooral Maarten van
den Elshout een belangrijk
aandeel in de zege, 89-76.
„We begonnen veel te voorzichtig," vond coach Rocus
Driehuizen. „HOC, waarvan we
in de uitwedstrijd met grote cijfers hadden gewonnen, bleef nu
knap dichtbij en gaf goed tegenstand. Wij speelden te stroef.
Normaal gesproken moet je
van zo'n tegenstander met dertig punten verschil kunnen
winnen. Maar na drie nederlagen ben ik toch wel blij met
deze overwinning."

Foto- Enck van Cleef.

Dit paar scoorde 59,7 procent
en bleef daarmee de concurrentie slechts tweetiende procent
voor. De tweede plaats werd gedeeld door mevrouw De Kruijff
en de de heer Kleijn en de heren

Olaf Cliteur nog steviger aan kop in
snelschaakcompetitie Chess Society

ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft de vierde ronde
van de snelschaakcompetitie bij Chess Society op zijn
naam geschreven. Cliteur,
die al eerder de tweede en
derde ronde won, nam op de
sterk bezette vierde avond
nog meer afstand van zijn
naaste belager Kees Koper.
In de tienkampen van het
Hoogovensschaaktoernooi
degradeerde zowel Ton van
Kempen als Nico Handgraaf.
Koper eindigde in de vierde
ronde op de gedeelde derde
plaats met Dennis van der Meijden. De tweede plaats ging naar
Jacob de Boer. Olaf Cliteur
werd de grote winnaar van de
snelschaakavond. De lijstaanvoerder tekende niet alleen
voor de derde overwinning,
maar zag ook zijn concurrent
Kees Koper blijven steken.
Hierdoor is het gat in het algemeen klassement tussen nummer één en nummer twee drie
punten geworden.
In de tweede wedstrijd van de
avond moest Koper het onderspit delven tegen Jacob de
Boer. Twee ronden later zaten
beide kemphanen tegenover el-

kaar. In een bloedstollend gevecht met wisselende kansen
maakte Cliteur met een toren
meer met de vlag op vallen remise. De ronde daarop verging
het Koper opnieuw niet naar
wens. Ditmaal moest hij een
half j e inleveren tegen runnerup Simon Bosma.

Cliteur toonde zich verder
oppermachtig en stond slechts
een remise af aan Jacob de
Boer, die op zijn beurt zijn kansen op de avondoverwinning
verspeelde door op de klok te
verliezen van de goed voor de
dag komende Florian van der
Moolen. Jacob de Boer pakte
ondanks deze onverwachte nederlaag de tweede plaats. Snelschaker Hans Drost had zichzelf in de laatste ronde hoog op
de ranglijst kunnen plaatsen,
doch hij verloor jammerlijk
van Jaap Bouma. Drost eindigde op de vijfde plaats. Simon
Bosma werd zesde.
Aanstaande maandagavond
Het tienkampentoernooi van is er bij Chess Society wederom
het 59ste Hoogovensschaak- volop strijd. Dan speelt de op de
toernooi in Wijk aan Zee is voor derde plaats staande hoofdChess Society uitgedraaid op macht van Chess de vijfde comeen tegenvaller. Zowel Nico
Handgraaf als Ton van Kempen kon het niet bolwerken in
zijn groep. Handgraaf, vorige

Tennissen bij handbalvereniging
ZANDVOORT - Op de verharde velden, aan de Duintjesveldweg, van de handbalvereniging ZVM/Rabobank wordt
ook dit seizoen getennist.
De handtaalvereniging opent het nieuwe tennisseizoen op vrijdag 18 april. Op de geheel nieuw geasfalteerde banen worden drie
dubbelvelden en één enkelveld uitgezet. De tennisbrochure is
inmiddels gereed en kan telefonisch opgevraagd worden bij Gerard Seders, telefoon 5718451 en Jaap Methorst, telefoon 5713365.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

week nog de onbetwiste groepswinnaar in de weekendvierkampen, scoorde slechts anderhalf punt in negen partijen in
groep negen. Dit was goed voor
een laatste plaats, zodat hij volgend jaar een groep lager moet
spelen.
In groep vijf verging het eersteteamspeler Ton van Kempen niet veel beter. In een groep
met een hoog 'Zandvoort gehalte', waarin behalve Van Kempen ook oud-Chess-lid Nico
Huijboom en oud-Zandvoorter
Jack van Eijk uitkwamen, waren remises troef. Naast maar
liefst zeven remises liet Van
Kempen twee nederlagen noteren, waardoor hij op de gedeelde achtste en negende plaats
eindigde en derhalve degradeerde. Van Eijk, met vier punten, en Huijboom met 4'/2 deden
het beter en handhaafden zich
in deze groep.

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18.00
ZFM Nonstop it-mce
18 00 t/m 20.00
Muziekboulevarcl
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 11.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voorde senioren
11.00 t/m 12.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichter)
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 18 00
ZFM Nonstop service
Muziekboulevard
-18 00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nightfliglit. Een programma voor de Rock-liefhebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonstop service
8.00 l/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Uve vanuit Café Neul)
12.00 t/m 14 00
Hand in Hand
14.00 t/m 16 00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Eurobreakdown
18 00 t/m 19.00
ZFM Sport
19 00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24 00
ZFM Nonstop service
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10 00 t/m 12.00
ZFMJaz/
12.00 t/m 14 00
Effc Brunclien niet...
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

petitiewedstrijd tegen het eerste team van schaakclub De
Vennep. De Venneppers, die
het thuisvoordeel genieten,
scoorden tot nu toe evenveel
matchpunten als Chess. Teamleider Hans Drost beschikt op
Ton van Kempen na over zijn
voltallige selectie.

Emmen en Van der Meulen. In
deze derde serie wordt de ranglijst nog steeds aangevoerd
door mevrouw Molenaar en de
heer Koning, op de tweede
plaats gevolgd door de dames
Heidoorn en De Leeuw. Door
de goede uitslag van deze avond
stegen de heren Emmen en Van
der Meulen van een zesde naar
een derde plaats.
De eerste plaats in de B-lijn
was weggelegd voor de dames
De Dood en Lemmens met en
score van 59 procent. Ook hier
werd de tweede plaats gedeeld.
De dames Van Ackooij en
Drenth en de dames Van Gestel
en Mens legden beslag op de
tweede plaats. De dames Van
Ackooij en Drenth deden goede
zaken en klommen van de derde naar de eerste plaats. De
tweede plaats wordt nu ingenomen door de dames Paap en
Verburg. Op de derde plaats
staan de dames Van Leeuwen
en Slegers genoteerd.
De dames Eijkelboom en De
Fost eindigden in de C-lijn op
de eerste plaats met 61 procent
met als goede tweede mevrouw
Van Os en de heer Stomps. Het
echtpaar Van der Moolen legde,
met minimale achterstand, beslag op de derde plaats. De C-

lijn wordt onveranderd aangevoerd door de dames Van der
Meer en Sikkens. Het echtpaar
Van der Moolen neemt de tweede plaats in, op korte achterstand gevolgd door de dames
Kleijn en Veldhuizen.
De resultaten van deze avond
telden tevens mee voor het
door de Nederlandse Bridge
Bond georganiseerde landelijke Ruitenboertoernooi. Voor
het spelen van de volgende ronde m dit toernooi waren vijf
plaatsen beschikbaar, namelijk
de nummers één van de A-, Ben C-lijn aangevuld met de twee
hoogst geëindigde nummers
twee.
De donderdagmiddagcompetitie leverde in de A-lijn een
overwinning op voor het echtpaar Kleijn met 58 procent. Het
echtpaar Effern was te sterk in
de B-lijn en won met een hele
knappe score van 66 procent. In
de A-lijn gaan de dames Eijkelboom en De Fost aan de leiding,
in de B-lijn hebben de dames
Lust de touwtjes nog steeds
strak in handen.
Informatie over de bridgeclub kan verkregen worden bij
de heer H.Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds.

Kolping bedwingt ZVM-handbal
ZANDVOORT - De goede
serie van de laatste weken
van de handballers van
ZVM/Rabobank werd zondag bruut afgebroken. De
uitwedstrijd tegen Kolping
2 verloor het nog steeds incomplete Zandvoortse team
met 23-12. De Zandvoorters
zullen hierdoor alle zeilen
moeten bijzetten om degradatie te voorkomen.
De blessuregolf was weer zo
groot geworden dat zelfs goodold Dirk Berkhout aan de bak
moest. Over wisselspelers be-

schikte coach Joost Berkhout
niet. Vanaf de eerste minuut
was het duidelijk dat de Zandvoorters geen partij waren voor
een sterk Kolping. De gastheren namen meteen een voorsporng en bouwden die constant verder uit, ruststand 10-5.
Verdedigend kon ZVM/Rabobank ook in de tweede helft aardig standhouden, maar aanvallend liep het van geen kant. In
de slotfase heeft ZVM/Rabobank het nog wel geprobeerd,
maar in plaats van dat de achterstand kleiner werd, counter-

de Kolping zich bekwaam naar
een ruime 23-12 overwinning.
„We hebben alles gegeven,"
meende coach Berkhout. ,Maar
tegen dit Kolping waren we niet
opgewassen. Dit was van ons
geen goede prestatie."
„Ik weet echter dat we beter
kunnen. Van de vijf nog te spelen wedstrijden krijgen we er
drie thuis en die moeten gewonnen worden." De doelpunten
van ZVM kwamen uit handen
van Guido Weidema (4), Goran
Bogojevic (3), Jan van Duijn
(3), Nik Grijekovic en Patrick
Terpstra.

Honderd procentscore voor TCZ

Kuijper traint
bijna vier uur
in Apeldoorn
ZANDVOORT - Zandvoorter Gerard Kuijper
heeft de marathon van Apeldoorn tot een goed einde gebracht. Ruim binnen het gestelde doel van vier uur finishte Kuijper.
Met zijn solorun rond het IJsselmeer in maart m het vooruitzicht was het voor Kuijper de
bedoeling in Apeldoorn zo'n
vier uur te kunnen trainen. De
eindtijd was voor hem met belangrijk, maar het was wel zaak
om binnen vier uur te eindigen.
Kuijper kon een gemiddelde
van tien kilometer per uur aanhouden. Samen met een oudere
collega ging hij van start. Het
duo bleef vijftien kilometer bij
elkaar. Gerard Kuijper ging m
zijn eigen tempo door en kreeg
later gezelschap van Helga Gerhard, die haar eerste marathon
liep.
De Duitse was van start gegaan met de intentie minder
dan vier uur over de afstand te
doen. De adviezen die Kuijper
haar gaf volgde zij trouw op.
Ondanks een paar inzinkingen
sleepte Kuijper haar er doorheen. Het tweetal bereikte de
finish na drie uur, 48 minuten
en 32 seconden. Voor Kuijper
betekende deze loop een heel
goede training. „Het is nu zaak
het lichaam heel te houden,"
aldus Kuijper, die de volgende
wedstrijd loopt op 6 maart. Op
die dag wordt de Zes Uren van
Stem gehouden. Tevens staat
er nog een trainingsweek in
Duitsland op het programma.

Voetbalteams
misschien
weer in actie
ZANDVOORT - Na een
gedwongen
winsterstop
wordt er het komend weekeinde misschien weer gevoetbald. De Zandvoortse
teams kijken er naar uit. De
velden worden met de dag
beter, maar of het genoeg
zal zijn is nog even afwachten.
Op zaterdag speelt de koploper in de derde klasse, Zandvort '75, een thuiswedstrijd tegen NFC. De wedstrijd wordt
gespeeld op het complex aan de
Duintjesveldweg en begint om
half drie. Het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen
speelt
eveneens een thuiswedstrijd.
Op het Meeuwencomplex komt
De Geuzen op bezoek en ook
hier is de aftrap half drie.
Het zondagteam van Zandvportmeeuwen gaat op bezoek
bij De Kennemers in Beverwijk. Deze strijd begint om
twee uur. TZB komt, indien het
veld het toelaat, eveneens op
zondag in actie. In Amsterdam
ontmoeten de Zandvoorters
Fit. Deze wedstrijd vangt om
half drie aan.

Zeeschuimers
bereiden zich
voor op NK

ZANDVOORT - Tafeltennis Club Zandvoort maakt
een ijzersterk debuut in de
competitie. Na drie wedstrijden hebben de Zandvoorters de volle honderd
procent gescoord en gaan
dan ook fier aan de leiding
in de vierde klasse van de
afdeling.
De 8-2 overwinning op Kombijsport uit Badhoevedorp
kwam eenvoudig tot stand.
Door ziekte traden de bezoekers met twee in plaats van drie
spelers aan, hetgeen meteen
een 3-0 voorsprong voor de
Zandvoorters betekende. Die
achterstand heeft Kombijsport
niet meer kunnen wegwerken,
mede door het voortreffelijke
tafeltennis van Wim Hoppe. In
korte tijd vloerde Hoppe zijn
eerste tegenstander met 21-7 en
21-13.
Het vijfde punt kwam op
naam van Mart de Ruig, die
meer tegenstand ondervond,
maar geen fout maakte. Wim
Hoppe was de man van de wedstrijd aangezien hij ongeslagen
bleef en met overmacht de
overwinningen pakte. Ook in
de dubbelpartij van Wim Hoppe en Dick ter Heijden werd
met 21-15 en 21-19 door de
Zandvoorters de zege behaald.
De Ruig, met zijn grillige linkshandige spel en verdediger Ter
Heijden leden de twee nederlagen. Desondanks kwam de
overwinning niet in gevaar, 8-2.
De Zandvoortse tafeltennissers
staan door deze overwinning
ongeslagen aan kop.
De jonge tafeltennisclub zet
elke vrijdagavond de Van Pageehal vol met tafels om haar
leden vrij te laten spelen. De
toeloop van nieuwe leden bleek

Zandvoorts
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Vrijdag
beginnen de Nederlandse
kampioenschappen kunstzwemmen voor de jeugd in
Rotterdam. Ook de kunstzwemsters van de Zandvoortse Z wemvereniging De
Zeeschuimers hebben zich
daarvoor gekwalificeerd.

Wim Hoppe en Mart de Ruig gaven de tegenpartij geen schijn van kans
opnieuw opmerkelijk groot.
Vanaf zeven uur tot kwart over
acht kan de jeugd terecht. Daarna is de beurt aan de senioren,
die als recreanten of gevorderden tot elf uur een balletje kunnen slaan.
Ervaren competititespelers
fungeren de gehele avond als
sparringpartners om de nieuwe
leden zo snel mogelijk de fijne
kneepjes van het tafeltennis bij

Foto

iis Schounus,

gulden. Nu kan men echter ook
lid worden voor een vaste contributie van veertig gulden per
jaar, waarbij elke speelavond
vier gulden entree wordt gevraagd. Recreanten en liefhebbers, die wat meer willen bewegen zijn welkom in de Van Pageehal. Aanmelding of mlichNieuwe leden zijn nog altijd tingen aan de zaal op vrijdagvan harte welkom. De vaste avond of telefonisch bij D. ter
jaarcontributie bedraagt 145 Heijden 023-5716511.
te brengen. Om een bepaalde
slag goed te kunnen trainen en
eindeloos te herhalen is er bovendien een kostbare tafeltennisrobot aangeschaft. Dit is een
prachtig hulpmiddel. De nieuwelingen hebben dan ook snel
plezier in het tafeltennisspel.

Dankzij de medewerking van
Gran Dorado is donderdagmiddag extra trammgstijd voor de
Zandvoortse deelneemsters mgerujmd. De technische nummers worden op deze training,
van vijf tot zes uur, nog eens
doorgenomen om optimaal aan
de start te kunnen komen. Vrijdagavond zal de twaalfjarige Simone Smdorf zich m Rotterdam presenteren in de categorie dertien jaar en jonger. Gezien de zware concurrentie zal
het voor haar een moeilijke
zaak worden zich in de finale te
zwemmen.
Zaterdagavond komen m de
categorie vijftien jaar en jonger
Sandra Beugel, Esther Koomeii, Monique van der Werff en
Wendy van den Broek aan de
start. De hoop is gerechtvaar digd, dat na plaatsing bij de
techniekfiguren zowel Sandra
als Esther in de finale 'solisten'
zal meestrijden.
De verwachting is, dat beide
meisjes zich zullen plaatsen in
de finale 'duetten'. Wellicht is
er ook een kans om dicht m de
buurt van het ereplatfoorm te
komen. Met Monique van der
Werff en Wendy van den Broek
zullen Sandra Beugel en Esther
Koomen bovendien inschrijven
vooor de groepsuitvoering.
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ZANDVOORT
Dagblad de Telegraaf
vraagt voor direkt

BEZORGERS m/v
kleine wijken
hoge verdiensten
gratis krant
en 4 x p.j. bonus van 72,50
leeftijd v.a. 15 jaar.
Inl. tel. 023-5364942

THEATER RESTAURANT LIDO
PRESENTEERT
'Kaptain Banana
New York'

Opel Astra Gl 1.4i 3 drs.
1992 magma rood 55000 km
1
Opel VectraGL 1.814 drs
1993 marseille rood 60000 km
2
Opel Astra GL 1.6i autom. 4 drs.
1994 nautilusgroen 12000 km
2
Opel Astra Sport 1.4 SE 3 drs.
1994 neptune turqoise 42000 km
£
Opel Astra GL 1.4i 3 drs
1995 nautilus groen 56000 km
J
Opel Astra merit 1.6i Stationwagon
1995 marseille rood 39000 km
'<
Opel Omega GL 2.0 16V 4 drs
1995 polar blauw 33.000 km
*
Opel Omega CD Comfort autom 2.5 V6
1995 magie grey 52000 km
!
Opel Astra Season 1.6i 5 drs
1996 ceramic blauw 22000 km
;
Opel Astra GL 1.4i 5 drs
1996 olive grijs 33000 km
'.
Opel Vectra GL 1.6i-16V 4 drs
1996 star zilver 32000 km
!
Opel Vectra GLS Diamond 2.0 i 4 drs
1992 marseille rood 33000 km
sch.dak etc
'.
Opel VectraGL 1.615 drs
1991 marseille rood 116000 km
Opel Calibra 2.0 i coupé
1990 nova black 75900 km
:
Ford Scorpio 2.0 i GL automaat 5 drs
1985 blauw metallic 200000 km
Opel Corsa GSI3 drs
1995 zwart 31000 km
Peugeot 405 GL automaat 4 drs
1990 wit 105000 km

De Clio Chipie. Ook z'n
prijs zit als gegoten
'

& & &

jjjp

De Clio
Chipie
rijdt u al
vanaf'
f22.495,-,

i ..
Je ziet jezelf als een echte
ecnte trendsetter?
trenuseuei •. Dan
^w, kun
,*„.. j_
je

Gemak en comiun:
comfort:
ü'emak

het zeker goed vinden met de nieuwe Clio Chipie.

* centralewieldoppen
portiervergrendeling
afstandsbediening
• fraai
gestileerde
"Guemica"met
• vloermatten
met Chipie
logo

1
Deze modieuze Renault is Zijn
tijd
' ver vooruit.
,
, ..
v
Kom m snel DIJ ons passen.

• comfortabele Preventie
bekleding en
"Traoer"-zonwerend
glas
veiligheid:
mistlampen • gordelspanners • verstevigingsbalken in de portieren
. derde rem|icht . enkele of dubbele airbag (optioneel)

A Rios Production

„... 9(ïes

*^-s*-"1 isssrr
\ ^*^ \K«* neem*»-—

023-5281550

~

1023-5715346

Prijzen inclusief BTW. exclusief vewi]denngsbijdrage. leges en kosten rijklaar maken. Pnjs- en specificatiewijzigingen voorbehouden. "KMaE
8 jaar plaatwerkgarantie. Voor een In alle opzichten aantrekkelijk leasetanef kunt u bij ons terecht.

Autocenter Konst Zandvoort B.V.

IEDERE WO. I/M ZA.IB.30UUH
(OP ZONDAG 17.30)

Met de AA-Express naar Peter,
Catharina en andere tsaren!

Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel, 023-5712424.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

RENAULT Drive-in Service,'
Reis per comfortabele touringcar
van Amsterdam naar Apeldoorn
en terug en bezoek de drie grote
tentoonstellingen over de
beroemde Russische tsaren.
De bus vertrekt dagelijks
(behalve maandag) rond het
middaguur en onderweg krijgt

u een lunch aangeboden.

Bel voor informatie: 030 - 297 14 00
Max Euwsplein 64, Amsterdam (nabij Leidsepleinl. Parkeren geen probleem.

TOLWEG 4 ZWART

Lid van:
STICHTING
KWALITEITSREPARATIE
NEDERLANDS

ZflNDVOORT

Ruime parterrewoning met voortuin op het zuiden en plaats, gelegen aan uitvalsweg en nabij
de zuidduinen.
Indeling: vestibule met garderobe, hal met trapkast, toilet met fonteintje, woonkamer met parketvloer, slaapkamer, keuken, achterkamer.
Verwarming d.m.v. gaskachels. Aanvaarding
kan spoedig.

SCHOENFABRIKAAT

VRAAGPRIJS ƒ 159.000,-k.k.

geeft u meer!

geeft u meer!

Een Mystery Musical
DE SPOORTREIN

Lidoshow
met casino-cadeau

Gecertificeerd
schoenreparateur

Salsaparty voor singles za. av. in

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Caribbean Salsa Meringue
met live
24-mans formatie Zuid-Amerikaanse Big Band
Aanvang: 21.00-22.00 uur onbeperkt tropical
c*oclct"?ii Is
22.00-3.00 uur in de nacht

r~BÊL~VOOR MEER INFORMATIE OF~|
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
|
023-5715531
|
|
l

j

maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

Twpôttl feeft

l
l

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

in 4 zalen met uitgebreid satébuffet
entree 25,- all in

l

TJERKHIDDESSTRMT31 ZANDVOORT

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Info 57 16023

Gezellig driekamer-appartement met ruim zonnebalkon, gelegen op de tweede etage. Het gebouw is voorzien van 2 liften en heeft een eigen
parkeerterrein.
Indeling: gang, woonkamer met open keuken en
balkon, twee slaapkamers, toilet met fonteintje,
badkamer met douche en wastafel.

VRAAGPRIJS ƒ 198.000,- k.k.

Foto Ruud Gort

Cultureel Centrum Amstelveen
zaterdag 15 februari - 20.15 uur
Stelt u zich voor, u bent nietsvermoedend op reis van
Londen naar Truro in het west-Engelse Cornwall. U
mist uw aansluiting op het overstapstation, waar u
wordt geconfronteerd met het feit dat er geen trein
meer komt voor negen uur de volgende ochtend. U
wordt gedwongen de nacht door te brengen in een kil
station met vreemde mensen en dan vertelt de stationschef dat die nacht de spooktrein zal verschijnen....
'De Spooktrein' is een nieuwe Nederlandse musical
naar het succesvolle toneelstuk van Arnold Ridley. Het
is een voorstelling vol spanning en ironie. Ouderwetse
theatertrucs en moderne effecten creëren een mysterieuse sfeer waarin niets is wat het lijkt. Regie: Brigitte
Odet. Met: Filip Polluyt, Jacqueline Braun, Hans van
Gelder e.v.a.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting
van ƒ 2,50 op de normale prijzen: Ie en 2e rang ƒ 57,50
(normaal ƒ 60.00), 3e rang? 47,50 (normaal ƒ 50,00). Het
is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding
dat u gebruik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centrum, Plein 1960 nr. 2 in Amstelveen is
geopend van ma. t/m vr. van 10.00 - 15.00 uur (tel. v.a.
10.30), za. en zo. van 12.00 - 15.00 uur (tel. v.a. 13.00 uur).
Tel. 020-54 75 175.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
aan de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen,
ontvangt u een korting van ƒ 2,50 voor 'De Spooktrein'.

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet .zij de gas- F°lo:Ioris van Bennekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geïnspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating".
schreef The New York Times na de première.
U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve iles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag i 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Bon voor onze lezers

Passage 3640
2042 KV Zandvoort PW
postbus 413
NVM
2040 AK Zandvoort

Makelaardij o.g.

Kasteel Vaeshaftelt
Maastricht
weekendarr. ƒ 160,- p.p.
All-in, bel voor info 043-3690200.

ƒ145,ƒ245,ƒ285,-

CD-ROM 12 speed ƒ250,00!!
GELDIG VAN 5 februari t/m 11 februari
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
INTERNET SHOP: www.mycom.nl

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
AKO

Bruna Balkenende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Adres:

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Postcode/woonplaats:

Naam: .

Shell Geerling

wenst voor zaterdag 15 februari 1997

Adres:.

De Vonk

Aantal kaarten

le/2e rang a ƒ 57,50

Postcode/plaats:...

Mobil

Aantal kaarten

3e rang a ƒ 47,50

Aantal personen:.

Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

met
en

Snel in levering van alle PC's op maat!

Fa. Veldwijk

Weekmenu
SMOOR DJAWA
(zoet rundvlees)
Tahoe Taugé
(groentegerecht)

Videokaarten:
Tsenglab ET6000 2.25 Mb EDO
Diamond Stealth 3D 2 Mb EDO
Matrox Mystique2 Mb sgram

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.

geeft u meer!

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg 103
NCP COMPUTERS
tel. 020-6593200

Nasi/Bami of witte rijst

Pasteurstraat 2, Zandvoort

geeft u meer!

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel. 020-4890077 |
HAARLEM:
Kruisweg 61
tel. 023-5322597

MAKELAAR

T. Goossens

Naam:

Groot in assortiment van alle componenten!

Gasthuisplein 5, Zandvoort

C
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OOK VOOR ONDERHOUD! U heeft al
een komb/'-ketel abonnement voor
ƒ 106,-. Hiermee wordt uw ketel jaarTijks gekontroleerd en bij een storing
betaalt u geen voorrijkosten of uurloon.
U heeft al een ALL-IN servicekontrakt
vanaf ƒ 12,- per maand
OOK VOOR VERVANGING
Wij geven u een offerte met
"prijsgarantie"
^_

AMSTERDAM
ftlMRE

HILVERSUM

ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2.50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Visrestaurant
Duivenvoorden
GAAT VERBOUWEN
WINKEL
l.v.m. met uitbreiding restaurant
sluiten wij onze winkel

RESTAURANT
v.a. maandag 17 februari a.s. is
ons restaurant ook gesloten
Half maart***
staan wij graag
weer voor u klaar.

***
(Onze excuses
voor het ongemak)

Visrestaurant Duivenvoorden
Haltestraat 49 Zandvoort

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,' 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17
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Poppentheater stijgt boven Jan Klaassen uit
Kinderen zijn dol op poppentheater, maar ook volwassenen gaan er steeds vaker heen. De tijd van de
eenvoudige poppenkast met Jan Klaassen en
Katrijn, ligt al een poosje achter ons. Poppentheater
is een echte vorm van kunst en wordt vaak gecombineerd met toneelspel en muziek.
-T -TOOR EEN 'eerlijke'
\/ poppenkast kunnen
y de kinderen terecht
bij Dick van Schaik. Als
Koos Kneus treedt hij 's
zomers op in Boerderij
Meerziqht in het Amsterdamse Bos. De rest van
het jaar bezoekt hij scholen, bedrijven of feestjes,
gewoon bij de mensen
thuis.
Elk kinderpartijtje wordt met
Koos Kneus een klein festijn.
Voor de gelegenheid staat zijn
vrolijk beschilderde theatertje
•Poppenkast Koos Kneus' in
een woonkamer in de Concertgebouwbuurt. De jarige, ze
is vijf geworden, en haar
vriendjes en vriendinnetjes
zitten op wat stoeltjes vol overgave te kijken. Overdreven
hoogdravend is de voorstelling
niet, des te groter is de pret.
Een intens lelijke pop, ze stelt

Winterhard
E REIGERS zitten
alweer op hun eieren, de spechten
vechten met elkaar om
een goed stukje broedgebied, het blijft steeds langer licht en de mensen
worden wat vrolijker. De
winter gaat het hoe dan
ook verliezen van de lente.

D

Een goed moment om even
terug te denken aan de
Schotse Hooglanders. U weet
wel, die bruine, wilde koeien
die in het zuiden van het
Amsterdamse Bos rondlopen.
Rustige, bedaarde dieren, niet
kwaad te krijgen, nergens
bang voor. En winterhard, dat
weten we na deze winter ook.

'Het belangrijkst is dat
de kinderen geboeid zijn'
pelc gerafelde
lapjes stof aan
een touwtje.
Vorig
jaar
stond Boschma
vijftig jaar op
het toneel. Met
zijn jubileumproductie 'de
poppen
aan
het
dansen'
(vijftig
jaar
rafelige hartstocht) bespeelt
Boschma de
Nederlandse
zalen. Tot op
zekere hoogte
gaat het programma over
hem
zelf.
Hoofdthema is
in elk geval de
relatie van de
speler met zijn
pop.

zich voor als mevrouw Pukkelwijf, vraagt of ze wel mooi
is. Tegen de verwachting in
roepen de kinderen, goed
opgevoed als ze zijn: 'Jaah.'
Dus moet Van Schaik snel
even een ander verhaaltje improviseren.
Inspelen op de situatie is ook
volgens Marette Kuppens van
poppentheater Diridas een aantrekkelijke kant van het poppenspel voor kinderen. Kuppens zit al 23 jaar in het vak.
Aanvankelijk trok zij met haar
voorstelling door heel Europa,
zestien jaar geleden opende ze
aan de Amsterdamse Hobbemakade haar eigen theatertje Diridas. Elk weekeinde
geeft zij hier voorstellingen
voor kinderen vanaf vijf jaar,
en voor peuters en kleuters.
„Een heleboel kinderen praten nog niet, dus dan let ik op
hun gezichtjes en bewegingen.
Ze hebben nog een heel eigen
fantasiewereld en daar speel ik
Het was geen moment nodig
om ze bij te voeren. Zelfs in de
meest barre omstandiheden
wisten de koeien genoeg eten
te vinden in hun leefgebied.
Ze schraapten gras van de
bodem en begonnen aan boomtakjes. Het enige dat wij moesten doen, was het openhakken
van de drinkpoel, want dat
konden ze zelf niet.
De dieren vielen flink af, maar
dat is normaal. Ze kunnen eenderde van hun lichaamsgewicht verliezen zonder ziek te
worden, pp hun dieet van
water en wintergras gingen de
Hooglanders er zelfs prachtig
glanzend uitzien.
Zo mooi, dat een foto met de
Hooglanders erop ons wel wat
leek voor de jaarlijkse kerstkaart. Boswachter Nol verkleedde zich als kerstman en
stapte bij de kudde uit de auto.
Toen bleek dat Schotse
Hooglanders voor niets en niemand bang zijn, behalve voor
kerstmannen.
Ze gingen
meteen op de loop. De foto is
er toch gekomen: een verdwaasde kerstman met ver
weg op de achtergrond argwanend kijkende koeien.
Je vraagt je af wat ze in
Schotland voor kerstgewoontes hebben.
Remco Daalder

Dichten en eten
op Poëetmaal

op in, dat gaat heel subtiel,"
zegt Kuppens.
De iets oudere kinderen laten
doorgaans flink van zich horen. Kuppens speelt ook daar
op in, waardoor een verhaal
ook voor haar zelf onverwachte wendingen krijgt. „Als je
twee tegenspelers hebt, bijvoorbeeld een matroosje en
een kapitein, hangt het er
vanaf of de kinderen op de
hand van de kapitein zijn, of
voor de matroos."

Tot 12 maart kunt u uw gedicht - in viervoud - sturen naar Het
Poëetmaal, Stichting De Kunst, Canadaplein 1811 KE Alkmaar.
Op één exemplaar vermeldt u naam, adres leeftijd en telefoonnummer, de andere exemplaren blijven anoniem. Dit verzekert
een onpartijdige beoordeling door de jury. Ingeleverde gedichten worden niet teruggestuurd, zo waarschuwt de stichting en
de beslissing van de jury is bindend.
Van een aantal geselecteerde gedichten wordt een bundel
samengesteld. Die wordt tijdens het Poëetmaal gepresenteerd
en vervolgens verkocht. Het copyright blijft in handen van de
dichters. Vanzelfsprekend wordt van hen verwacht dat ze hun
gedicht ter plekke voordragen. Voor meer informatie: 072515.9209.

Grensverleggend tuinieren
Zestig voorbeeldtuinen liggen van donderdag 27 februari tot
en met zondag 2 maart te pronken in de Brabanthallen in Den
Bosch. Vier dagen lang is op Tuinldee '97 ailes te te zien wat de
tuinliefhebber zoal bezighoudt.
Het hoofdthema van de beurs is Grensverleggend Tuinieren.
Laat u niet op het verkeerde been zetten: de organisatie wil u
niet aanzetten tot landje-pik bij de buren, maar tot fantasievoller tuinieren. Wereldtuinen, hangende tuinen van Babyion, balkon- en daktuinen moeten inspireren tot bijzondere creaties.
Topper is het thema Droomtuinen. In een geblindeerde hal
worden aan de bezoeker voorbeeldtuinen in de zomeravondsfeer getoond.
De beurs is donderdag en vrijdag van tien tot tien open, zaterdag en zondag van tien tot zes. De toegang is vijftien gulden
voor volwassenen en voor kinderen van vier tot en met twaalf
Jaar een tientje. Meer informatie via telefoonnummer 073629 3293.

•

Wie een minder gruwelijk

U, DIE BIJ deze
film niet wenen
zullen het nooit
doen," zegt een voormalig
conservator van het
Nederlands Filmmuseum
over het ultieme melodrama Lucky Star in een
recensie uit 1990. De film,
de vierde in de jongste
serie Nostalgie in
Tuschinski op de zondagochtend, draait 16 februari.

Mot tussen Mister Wrenn en Tim over Mary, hier in het topje
van een telefoonmast
Foto Nederlands Filmmuseum
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Geweend heb ik niet. Wel
genoten. Van dat fantastisch
gefilmde verhaal, de schoonheid van de twee hoofdrolspelers Janet Gaynor en Charles
Farrell en van het sprookjes-

i

Bokbier neefjyiiets
met een fooK>te
j

"•
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AN ALLE speciaalbieren is bokbier
;waarschijnlijk
bekendst. Al enige jaren
het traditie dat veel Nederlandse brouwerijen in
oktober hun bokbier op de
markt brengen. Het is
vaak het paradepaardje
van een brouwerij, en niet
het onderste uit het vat of
het eerste brouwsel na h
schoonmaken van de
tels, zoals sommigen dl
ken.
Oorspronkelijk komt het
bier uit het Noord-Duits!1
Einbeck. Tussen 1203 en 1256
kreeg dit plaatsje stadsrechten
en ontstond er een bloeiende
brouwindustrie. Er was maar
één brouwketel in de stad en
elk jaar mei werd er geloot wie
er als eerste mee mocht brouwen. Bij de loting dronk men
altijd speciaal bier en waarschijnlijk is zo de naam maibock of meibok ontstaan.
Het is nog goed te zien dat
Einbeck vroeger heel wat
thuisbrouwers telde. Veel hui-

BOES

620.8027.

'Lucky Star : liefde
tussen luizenbos en
oorlogs-invalide

Het Amstelveens Poppentheater is opgericht door Jan
Nelissen die er zijn eigen voorstellingen gaf. Nelissen was
een van de eerste poppenspelers die eens wat anders probeerde dan de bekende sprookjes. Dat was in de jaren zestig.
„De moeders die nu met hun
kinderen komen, zijn zelf ook
met hun ouders bij Jan
Nelissen te gast geweest," zegt
Van Velsen.
Ook Feike Boschma, een zeer
"l T

Het leuke van poppen is datje
er meer mee kunt doen dan
met mensen van vlees en
bloed. Sommige worden op het
toneel gekoesterd, andere rondgeslingerd. Een pop die commentaar levert, wordt door
Tranter simpelweg het hoofd
van de romp getrokken. Momentcel reist Tranters 'Stuffed
Puppet Theater' rond met het
nieuwe programma 'Salomé'.
Dat is gebaseerd op een oud
Romeins verhaal. Volgens de
aankondiging gaat het er rauw
aan toe, met gruwelijke, lieftallige, beweeglijke, morsdode en
uiterst ontoerekeningsvatbare
poppen.

poppentheater verkiest, kan
het Amsterdams Marionetten
Theater be/oeken m de oude
binnenstad van Amsterdam.
Volgens Hendrik Bonneur,
regisseur en poppen- on kosluumontwerper, is het Amsterdams Marionetten Theater
geïnspireerd door het klassieke Europese manoncltentheater Bonneur wil een toegan- Hijskranen bouwen met
kelijke voi m van muziok- behulp van Flippo-bouwtheater brengen „Het is onze blokjes
ambitie om stukken te spelen
die m het grote mu/.iektheater
Net op het moment
worden genegeerd, zoals 'De
waarop je besluit de flipImpresario' van Mozart en
po's in de doos
'Het Luchtkasteel' van Jac- Rommelmarkt
ques Offenbach " Wanneer
Koninginnedag te depodergelijke opera's aan de verneren, komt S & V
getelhoid ontrukt worden, bhjProducts met een nieuw
ken het vaak juweeltjes te zijn
product pp de markt om
waarvan de mensen gemeten.
de schijfjes-rage nog een
poosje te verlengen.
Het publiek dat een gewone
Flippo-bouwblokjes, kleiopera bezoekt is doorgaans
ne kunststof steentjes,
een beetje beperkt. Misschien
aan vier kanten voorzien
heeft men moeite met de ijdel- van een inkeping, Ze verheid van operazangers, denkt
binden de ïlippo's met
Bonneur, maar een marionet
elkaar en dat kan enorme
heeft daar geen last van „Bij
bouwwerken opleveren.
ons komen mensen die norDe Amsterdamse uitvinmaal niet zo gauw naar Muder van de bouwblokjes,
ziektheater gaan. Moeders,
Nico Koers, voorspelt dat
kinderen, Mozarthefhebbers,
het bouwen nog verslastudenten, en huisvrouwen zit- vender werkt dan het
ten hier ademloos naar Offensparen. Hij ziet het al
bach to kijken."
voor zich: mini-construcJan Pieter Nepveu
ties van poppenstoeltjes
Telefoonnummers m Amsterdam:
en -tafeltjes tot rnaxiPoppenkast Koos Kneus, G92.8532;
raketten, vliegtuigen,
Poppen-theater Diridas. 662.1588;
hijskranen en huizen. De
Amstelveens Poppentheater,
blokjes zijn verkrijgbaar
645.0439; Feikc Boschma, 623.3700bij de Blokkerwinkels
Stuffed Puppet Theatre, 682.6884;
met een speelgoed-afdeAmsterdams Marionetten Theater,
ling.
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In Amstelveen staat een min
of meer uniek theater, het
Amstelveens Poppentheater.
Poppenspelers uit heel Nederland spelen er voor de jeugd.
„Niks is mij te dol," zegt
bedrijfsleidster Mananne van
Velsen over haar programmering. „Maar het belangrijkst is
dat de kinderen geboeid zijn.
Het moet er goed uitzien, het
niveau van acteren moet hoog
zijn, met goede stemmen en
variatie. De poppen moeten de
kinderen onmiddellijk meenemen in het verhaal en niet te
lang gezien worden als pop."

Tft

Gedichten Stichting De Kunst uit Alkmaar roept NoordHollands poèzietalent op om mee te doen aan een wedstrijd
geïnspireerd op het thema Eten, in de ruimste zin van het
woord. Laat uw verbeelding spreken over het dagelijks brood,
j en zit aan op 15 mei aan het Poëetmaal. Dat houdt in: een 24
uur durende kruisbestuiving tussen poëzie en eten in de Grote
Sint Laurenskerk in Alkmaar, waar professionals en dichters
uit het vrije circuit elkaar ontmoeten.

Sinds enkele
tientallen jaren
hoeven
Naar Amsterdams Marionetten Theater
poppenspelers
'komen mensen die niet zo gauw naar het
tijdens het opMuziek-theater gaan'
treden niet per
Foto Amsterdams Marionetten Theater se onzichtbaar
te blijven. Sabekende poppenspeler, heeft men met hun poppen verschijdestijds veel in het Amstel- nen zij op het podium zodat
veens Poppentheater gespeeld. een menging van toneel en
Nu treedt hij op voor volwasse- poppenspel ontstaat. Een over
nen, met op het eerste oog sim- de hele wereld bekend voor-

beeld is Ncville Tranter met
zijn 'Stuffed Puppet Theatre'.
Tranter is in Au-strahe geboren, maar heeft zijn thuisbasis
in Amsterdam sinds het
Festival of Fools in 1978.
Met zijn 'Stuffed Puppet
Theatre' richt Tranter zich op
een volwassen publiek, al
speelde hij onlangs zijn show
'The Nightclub' ook in Jeugdtheater De Krakeling. Tranter
is acteur tussen zijn poppen.
Hij laat ze praten zoals een
buikspreker dat ook doet,
maar beweegt daarbij gewoon
zijn mond. Iets wat overigens
absoluut niet storend is.

Bouwblokjes

Loten in Einbeck
om de enige
brouwketel
kleurde moutsoorten moeten
gebruiken, maar caramel is
goedkoper en het is op deze
manier makkelijker om de
kleur en de smaak van het bier
te bepalen.

Collage vart bokbler-etlketten

versèhljnen^teéds meer soorten
bier op de iplct. Je saètvwel eens een uithangbord
van Leffe^o^Grlimber^ifefiangen, maar niet iedereen
weet het verhaal achter deze speciaalbieren.
Vandaag de laatste van een vijfdelige serie artikelen
waarin amateur-brouwer Michiel Pekelharing enkele
soorten de revue laat passeren.
zen hebben namelijk nog een
enorme poort die diende om de
brouwketel het huis in te krijgen. Einbecker bier kwam in
Munchen terecht waar het snel

erg populair werd. Het stond
zo hoog in aanzien, dat Maarten Luther het aangeboden
kreeg bij zijn huwelijk. In de
loop van de tijd werd Einbeck
verbasterd tot ampock en uitcindolijk om bock. of kortweg
bokbier.
Eigenlijk is bokbier dus geen
seizoensbier en het heeft mets
met een bok te maken. De gewoonte om het bier pas in oktobcr op de markt te brengen
en een bok op het etiket te zotten, is pas later in Nederland
ontstaan
Bokbier heeft gewoonlijk een
alcoholpercentage- van ongevecr 6.5 procent maar er zijn
uitschieters naar lü procent en
Samuel Adams' triplc bock is
maar liefst 17 procent. De
kleur varieert van robijnrood
tot donkerbruin en de smaak is
moutig en vrij zoet, omdat veel
brouwerijen caramel (gebrande suiker) aan het bier toevoegen. Eigenlijk zouden ze ge-

£t bokbier van de grote brouJjen is bijna altijd van lage
terwijl de kleinere
hoge gisting toeak hebben die nageld niet om de apparatuur aanzie schaffen die
nodig Ts\ om eenxN laaggistend
bier te brouwen. \\
Er verschijnen^ ongeveer 35
verschillende soorten
bokbier
op de markt erix^hetx aantal
groeit nog steeds. ^Een^goede
gelegenheid om een aantal van
deze bieren naast elkaar te
proeven, biedt het PINTBokbierfestival dat elk jaar
begin november in de Beurs
van Berlage wordt gehouden
Hier vallen buiten de vele Ncderlandse soorten ook Belgische en Duitse bokbicren te
proeven Wie dacht dat bokbier
alleen in Europa gebrouwen
werd. zit ernaast want tegenwoordig maakt men het ook in
de Verenigde Staten, Canada
en zelfs in Zuid-Afrika.
U hoeft m niet bang te zijn dat
u het bokbierseizoen vergeet,
want elk jaar spenderen de
grote brouwerijen enorme bedragen aan reclamecampagnes
voor hun nieuwe bokbier. Ik
hoop dat ze evenveel over hebben voor de kwaliteit van het
bier.
Michiel Pekelharing
Eerdere afleveringen in deze serie
zijn verschenen op 4 en 18 december
199G, 8 en 22 januari 1997

achtige landschap, waar je zo
maar m wilt duiken.
Regisseur Frank Borzage
leverde met deze film uit 1929
een waar meesterwerk af.
Sentimenteel? Natuurlijk.
Een voorspelbaar einde?
Zeker Maar de film boeit, van
het begin tot het einde. Lucky
Star is van een intimiteit die
overslaat op de toeschouwer,
of je nou wilt of niet. Je bent
getuige van een langzaam
maar zekere versmelting van
twee eenzame zielen. Waar
maak je dat nog mee vandaag
de dag?
Want hoe brutaal de 17-jarige
Mary Tucker ook is, ze staat er
toch mooi alleen voor. Ze verkoopt zelfgekweekte groenten,
kippen en verse melk van de
enige koe, die haar moeder,
een armlastige weduwe, bezit
Als een volleerde SRV-man
hobbelt ze met paard en
wagen over de idyllische kronkelwegen naar haar handjevol
klanten, onder wie Tim.
Moeders vindt het maar niets
dat haar dochter haar schaarse vrije momenten verspilt
met een 'cnpple', de zachtmoedige Tim, die in een rolstoel uit de oorlog is teruggekeerd

Janet Gaynor als Mary
Foto Nederlands Filmmuseum

van de Tuckers. En of dat nog
met genoeg is ook nog naar
het station, waar zijn geliefde
inmiddels is verzeild
Zijn verlangen naar zijn kleine assepoester geeft hem
vleugels. Hij gaat steeds beter
lopen en slaat Mister Wrenn
tegen de vlakte, net voor die
met zijn prooi op de trein wil
stappen.
De film wordt begeleid door
Joost Langeveld op het
Wurlitzer-orgel van
Tuschinski. De dialogen zijn
waar nodig ondertiteld in een
overigens prima te volgen
steenkolenengels

Mrs Tucker heeft haar dochter, die nota bene dankzij Tim
van een ongewassen luizenbos
in een schoonheid verandert,
al verpatst aan Mister Wrenn.
een onuitstaanbare slijmerd
en voormalige baas van Tim.
Wrenn doet zich voor alsof hij
stikt van het geld. Op de dag
dat de arme Mary door Wrenn
wordt meegenomen, sleept
Tim zich op twee krukken
door een verschrikkelijke
sneeuwstorm naar het hutje

Miep Wisselink
Lezers van deie krant krijgen een
reductie op de entreeprijs,, tegen
inlevering \an de bon elders op
deze pagina.

geeft u meer!
In Tuschinski draait zondag 16 februari om half elf 's ochtends
de m 1929 opgenomen

speelfilm Lucky Star
De film, een van de meesterwerken van de Amerikaanse regisseur
Frank Borzage vertelt het verhaal van de langzaam ontluikende liefde tussen een keurige |ongeman in rolstoal en een verwaarloosd
boerenmeisje Lucky Star is de vierde film in de serie Nostalgie in
Tuschmki, een samenwerkingsverband tussen Pathe Cinemas,
Nederlands Filmmuseum en Amsterdams Stadsblad (Weekmedia)

t»

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting
van 2,50 gulden op de normale prijs van 12,50 gulden Kaarten
zijn te koop aan de kassa van Tuschinski, telefoon 020-626 2633

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats
Aantal personen
maximaal vier personen op een bon

geeft u meer!
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Peugeot
Peugeot 106 1.1 Accent, rood,
04-94, 3-drs, 20.000 km, als
nieuw, / 16.500: 020 - 4453205.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse oulorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665. 86.80. Fax 020-665.63.21 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ 9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Peugeot 205 GL, m. '86, punt
gaaf, nw APK, ƒ 1.950. Den lip
55 Landsmeer 020 • 4824640.
Z U lDWlJK
peugeot-dealer
106 XSi 1.6 rood
'94
205 Ace. 1.1 wit
'86
205 Ace. 1.1 d. blauw '87
205 Ace. 1.1 i wit
'92
205 Acc.1.1i d.grijs
'92
205 XR 1.1i bruin
'91
205 XR 1.4i zwart
'90
205 XLD 1.8 blauw
'88
306 XN 1.4i rood
'94
"z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.11 blauw
'96
306 XS 1.6i rood
'96
*Vreemde merken:
Fiat Uno 60 S
'86
Ford Fiesta 1.1 i
'91
' Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Nissan Sunny 1,3 SLX '89
Suzuki Alto GL
'93
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
VW Polo 1.3 Pointer '87
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 6629517/6791864

WAARDEBON!

020-665 86 86

Citroen

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
2x 18 Station ƒ 2500; 2x Renault
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
11 ƒ2500; 2x Ford Taunus
Tel.: 03463-51150.
ƒ1750; 18 American ƒ1750;
Passat '84 diesel ƒ2500; Maz- Eend b.j. '88, rood, 59.000 km
da 323 aut. ƒ 1950; Opel Kadett APK 2-'98, in perfecte staat.
ƒ 1500. Ai deze auto's 1 jr APK. Tel. 0492-464914 (gevr. Mehari)
Ronday B.V., Plantage Middenlaan 19-21. Tel. 020-6237247. Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De EendenspeVolvo 340, 5 drs, 90.000 km, cialist Leende.: 040-2061528.
beige, '85, nw APK. ƒ 1.950,Vakantieplannen? Citroen 15
Tel. 020 • 6425977.
D, '89, 186.000 km. Gen. compleet, slapen mog., trekhaak.
Pr.n.o.t.k. 020-6980470.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

BESPAAR
OP AUTOvan elk merk
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Porsche
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
Garagebedrijf Out.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)

Olie verversen incl. olie, oliefilter en btw.l
..o

Porsche Carrera 4, 10-'89. 944
Turbo, 7-'87. 944 Turbo S, 8'88. 944, 3-'84. 924, 4-'84. 924
2.5 S, 10-'86. BEREBIET,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Renault

Voor meer informatie of advies, bel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Peugeot 205 GL, m. '86, 5-drs,
punt gaaf, nw APK, ƒ 2.950.
Inruil mogelijk 0251 - 224730.

ClioRL 1.9 Diesel, 2/95, kl. wit,
z.g.a.n, ƒ12.500,-. Renault 21
TL, als nieuw, alle opties, 10/91,
met, ƒ6.950,-. Renault 2.5 TX,
in zeer mooie staat, 2/91, zilver
met., ƒ6.450,-.
Inruil en fin. mogelijk,
Slatuinenweg 17 A'dam.
020 - 6123420.
RENAULT
5 Super Campus 1.4
1993
5 Super campus 1.4
1991
5 Tr 1.4 5 drs
1990
Twingo 1.2 2 st
1994
Clio RL 1.2 5 drs
1994
Clio RL 1.2 3 drs
1993
Clio RL 1.2 3 drs
1992
Clio RL 1.2 5 drs
1992
19 RL 1.4 5 drs
1994
19 RL 1.4 5 drs
1993
19 RN 1.4 5 drs
1993
19 RN diesel 5 drs
1993
Laguna RN 1.8
1995
Safrane RT 2.2 VI
1992
ANDERE MERKEN
Lancia Ypsilon Y 10
1993
Toyota Corolla GTSI
1995
Nissan 100 NX T-bar
1994
Rover 820 SI
1994
Saab 9000 CSE Turbo 1995
Opel Corsa 1.4 GLS
1995
Peugeot 205 XS 1.4
1989
VW Polo 3 drs
1988
UW RENAULTDEALER
Als u kiest voor kwaliteit
Nijverheidslaan 14, Weesp
Tel.: 0294 - 413044

XM TD VSX airco '94 ƒ 32.500
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
XM 20i Break '92
ƒ 19.900 Renault 5 GTL, 3-deurs, bj '85,
Peugeot 205 Rallye, 1988, Xantia TD airco '94 ƒ 22.500 blauw metalic, Apk 06-97,
Xantia 20i SX LPG ^ 22.500
ƒ 7.500. VISA GARAGE
ƒ 1250. Tel. 0297 - 540795.
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
tel 020 - 6278410.
RENAULT'AMSTERDAM
BX TGD Break '94
ƒ 18.900
Toyota Starlet 1.3 XL, 3-drs, BX TGD Break st.b. W 15.900 Top occasions met 1 jaar
1994, 11.000 km, met Bovag BX TGD Break st.b. '921 12.900
garantie
garantie, ƒ 17.250. WESTDORP BX TGD Break '91
Wibautstraat 224
ƒ 9.950
A'dam, telefoon 020-6825983. BX: TGD Break '90
020 - 561 96 11
ƒ 7.500
ƒ 5.950 T.k. teg. handelsprijzen. v. 1e
Volvo 440 1.8 Escape, 12-'92, BX TGD Break '89
ƒ 8.500
zwart met., ƒ 18.600. Dick Muhl BX TZD '90
eig. nw mod. Ren. 19 RL, LPG,
ƒ11.900 4-drs, 4-'94, ƒ 12.950 incl. BTW.
Off Volvo Dealer: 0294-418200. BX T Diesel '93
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 Renault 19 1.8i 16V, stuurbekr.,
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 5.950 rood, l. m. wielen, elektr.
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950 ramen, 11-'91, ƒ14.500.
BX 14 TE '92
ƒ 9.950
BEREBIET, Amsteldijk 25,
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
Amsterdam. 020-6627777.
C
15
E
bestel
'92
ƒ
8.950
Daewoo Espero 1.8 CD, 12/95,
13 000 km, bl. met., ƒ 27.880,-.
VISA Garage B.V.
DAEWOO Z-O. 020-6650131.
Houtmankade 37 A'dam
Volvo 850 2.5 10V, 1995, rood
Tel. 020-6278410. .
MINOR MOTORCARS
m., 16.000 km, ƒ53.500. Van
Sloterkade 43/44
Vloten Dealer 020-6369222.
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

l
l
I

*Lederen
tasje
*Universele
autohouder
*Autolaadsnoer
Uitsluitend te bestellen
bij DEXCONk 023-5G89040

AARDEBONI

GRATIS
MOBIELE GSM TELEFOON
BIj ELKE AANKOOP

van elk merk .1

Bij het afsluiten van
een 1-jarig PTT
GSM abonnement.

KSfl

• 1-jarig abonnement
(waarvan 4 maanden gratis)
«24uuromnJgarantie
« bellen w betalen per seconde

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

KOOI» NU
Banden, uitlaat, schokdempers of accu. Wat er ook
nodig is, met de Kwik-Fit unieke GRATIS*, AutoCard
hoeft u pas 3 maanden
later te betalen! Zonder
ook maar één cent
rente! Vraag de Kwik-Fit •
manager vandaag nog
naar de voorwaarden.

'LAAGSTEPiïL/S.

Rover

Chrysler

Chrysler - Amstelveen

* Gratis AutoCard

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef 1,020-6907768. Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55,020-6911211. Amsterdam-W (R)
Willem Kraanstraat S, 020-6137666. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26, 020-6195446. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-N (R) Kamperfoelieweg 38,
020-6367326. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5,020-6325478. Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90,020-6188561. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252,020-6712161. AmsterdamO (R) Beyersweg 12,020-6931596. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133,020-6259559. Amstelveen Amsterdamseweg488.020-6435544.Amstelveen (R) Bouwerij 48.020-6414022.AlmereBuiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31,036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,023-5615784.
A/R ookAPK en Remservice in deze vestigingen (R) ook Remservice.

Saab

bij aankoop

van minimaal f.300,-.
De waardebonnen kunnen t/m 15 februari 1997 bij
elk Kwik-Fit filiaal worden ingeleverd. Bij aankoop kunt
u per product één waardebon inleveren (bijv. l band l waardebon, 2 banden - 2 waardebonnen). De waardebonnen kunnen niet worden gebruikt in combinatie
met andere aanbiedingen.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
6 DAGEN PER WEEK GEOPEND: MAANDAG T/M VRIJDAG 08.00 -17.30 UUR, ZATERDAG 08.45 -16.00 UUR
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297-561212.
Voor een perfecte SAAB 99
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
90, 900, 9000 ook Royal Class VW Polo m. '87, perfekte st.,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.RIJSCHOOL ROLF
nw APK, ƒ 2.950. Inruil mogelijk
DIESELSERVICE
Rijden bij Rolf is een begrip in
SAAB SERVICE
0251 - 224730.
brandstofpompen; verstuivers
Amsterdam. Met een goed
Diverse inruil auto's:
Autosloperij De Liede.
MOLENAAR
(7 personen), bouwjaar 1986, automaat, m goede staat
cil.koppen vlakken. Garage/
team instructeurs geven wij op
Ford Sierra 1.6GL, 4 drs, l. m.
SLOTERDIJK III
motorenrevisie FEENSTRA
HOOFDDORP
een psychologische manier inwielen, LPG, 6-'90, ƒ 7.950,-.
INKOOP Loop + Sloop auto's Industrieweg 27, Duivendrecht
tensief les en nog leuk ook!
Telefoon na 18.00 uur: 070 - 38 31 173.
Verkoop onderdelen
Onderhoud, reparatie, APK.
15 VOLVO STATIONS '85-'94, Porsche 924, 4-'84, ƒ7.250,-.
Tel. 020-6980639
Hoog slagingspercentage en
R.D.W. vrijwaring
Alfa 33, 1.7 IE, LPG, 6-'91,
Eigen revisiewerkplaats
Sedans 740, 940 en 360.
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Geen voorrijkosten
voor Saab motoren
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. ƒ8.950,-. Citroen BX 14 TE, 6Tel.: 020-6868063/6332405 of
Verkoop & verhuur van
'89, ƒ5.500,-. Mits. Lancer 1.8
020-4470470
en versnellingsbakken.
APK KEURINGEN ƒ 70,
440 1.8 Spirit, div. extra's o.a. GLD, 5 drs Stat., 4-'87, ƒ 3.750,06-54633678. P.S. Ook 8-weekSkiboxen met dragers en
Cuore TS/TX v.a. '91 t/m '94 T.k.a. Fiat Uno 60 S, Bj' 88, Apk Tevens verkoop van nieuwe
l. m. velgen, airco, zilver/met., Colt Limit., LPG, 6-'88, ƒ 4.250,- Grote sortering ONDERDELEN <laar terwijl u wacht.
sneeuwkett. voor elk type auto se cursussen en examenroutes
en gebruikte onderdelen
va. ƒ7250,-. Charade TX 1.3 okt. '97, Dbl. metall., i.z.g.st.,
van alle schade-auto's, alle Garage West-Center:
15.000 km, 02-'96, nw. pr.
rijden is vanzelfsprekend.
020 - 6719108
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
023-5614097
I6V, rood, l m. velgen, A
Pr. ƒ 2850. Tel. 020-6141654.
020-6122476 (zonder afspraak)
merken, alle bouwjaren,
ƒ 40.000,-nu ƒ 33.950,-. 4402.0
Zie ATS telet pag. 888
A'dam. 020-6627777.
spoiler, nw model, 6.000 km,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Voor gratis advies over de besGEBR. OPDAM B.V.
inj. 80.000 km, '93. 460 Turbo
b.j '95. Feroza Resm-top div.
DE LUGT luxe en bestel vanaf te rij- en theorieopleiding in
JOHAN BOOM nw adres
Tel.: 023-5845435.
120 pk, 110.000 km, '91,
Autobedrijf CRYNSSEN
extra's (geel kent.) '92.
ƒ50,- per dag excl. BTW.
A'dam e.o belt u- 020-6633773.
NIEROP, de vrienden van uw Wijkermeerweg 46, Beverwijk.
Crynssenstraat
10-14
Alto,
9-'84,
rijdt
prima
en
zuinig,
NIEROP-DAIHATSU (off.
Tel.: 020-6161388 of 6890374.
Volvo! Vancouverstr. 2-12, ± 200 auto's v.a. ƒ600 tot
Tel.:
020-6184402.
dealer) Vancouverstr. 2-12
ƒ 500,-. Tel. 020-6671059. Een
Peugeot 106/306, Renault Laƒ20.000. Door grote omzet Het HOOGSTE BOD?? Bel
A'dam-West. 020-6183951.
APK-keurstation, reparaties
Nissan Bluebird Wagon, 04/88, ideale auto, zal 'm missen!
A'dam-West 020 - 6183951
stuntprijzen, prima garantie, voor vrijblijvende prijsopgaaf. alle merken en schaderegeling. guna, Vracht + bestelwagens.
wit, 1e eig. boekje, 130.000 km,
Loop-, sloop- en schadeauto's
940 Estate autom
9/96
Daihatsu
APK ƒ 4950. Tel.:020-6825444. Suzuki Zwift Autem, m. '87 940 Estate GL LPG ....11/90 hoge inruil. Tel. 0251 - 224730. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Ook zondag's geop. v.a. 11 tot
punt gaaf, ƒ2.950. Inruil
't AMSTERDAMMERTJE
440 1.8 Escape
12/92 17 uur, tevens inkoop elk merk
mogelijk. 020 - 4363543.
Amstel 340-342
RDW Erkend auto-demontage460 1.8 Comfort-üne . . ..1/94 auto a contant.
tegenover Carré
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Autobedrijf Kleijn te Weesp
460
GLE
1.8
10/93
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
van sloop- en schade-auto's.
vraagt t.k. alle merken en typen
OCCASION CENTRUM
460 1.8 Luxury-Line
3/96
Tev. verkoop van onderdelen,
auto's. Ook vracht en bestel,
ZUID-OOST
460 2.0 GL
11/92
ook NIEUWE onderdelen.
Opel Astra 1.7 Diesel, m. '83, TOYOTA STARLET 1.3 XLI 345 automaat
Ford
alle bouwj. Ook sloop, schade
8/88
rood b.j. okt '91 60.000 km in
Sedan, kl. rood, ƒ 14.950.
en defect. Vrijbl. prijsopg.
Renault Clio 1.4
'93 Gratis gehaald. Meteoren weg
autobedrijf
DICK
MUHL
Ford Escort, m. '85, punt gaaf, Inr. financ. gar. 0251 - 224730. perf. st. Recentelijk 60.000 kmVrijw. RDW verz., eigen ophaalVW Golf Cabrio 1.8
'92 381, A'dam, 020 - 6319802.
OFF
VOLVO
DEALER
beurt gehad. V. 1e eig. Prijs
nw APK, ƒ 1.450 Johan Boom
dienst, dag & nacht bereikbaar
Ford Escort 1.6CLX
'94 Te koop gevraagd loop- en
Amsterdam - Aimere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
Opel Corsa, m. '85, punt gaaf, ƒ 10.500. Tel. 0299 - 643285.
Nijverheidslaan
1,
WEESP
Kanaalweg 30 E Landsmeer
Tel. 0294-417813/06-53381029
Renault 19 1.8 RL
'95 sloopauto's. Hoge prijs. Met
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,nw APK, ƒ1.450.
Tel.:
0294
•
418200.
020 - 4363543.
Nissan 100 NX + 1.6 SLX '94 vrijwaring en eigen ophaal10 motorrijlessen + examen ƒ835,Inruil mogelijk 0251 - 224730. TOYOTA Starlet 1.3 XLI, 6-'90,
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Fiat Panda Cabrio
'90 dienst. Kila-sloperij:
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
grijs met., i.z.g.st., ƒ9.500,Ford Fiesta, m. '84, punt gaaf,
Lada's, vrachtw., busjes, terOpel Corsa, m. '84, i.pr.st.,
Daihatsu Cuore
'93 023-5333742 / 06-52838400.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
tel. 020 - 6404706.
nw APK, ƒ950. Kerkbuurt 83
reinw., aanhangw. en carav.
nw APK, ƒ950. Johan Boom
Citroen AX 1.1
'95
Theorie op CD-I GRATIS
Oostzaan 075-6845607.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
Kanaalweg 30 E Landsmeer Toyota-Lite-Ace 8 pers. bez.,
Hyundai Excel 1.5 i LS . .. '94
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
mrt '91. 94.000 km, APK dec. 850 GLT 2.5 '92 . . . .ƒ 29.750 Fiat Uno 45 i.e. 1.1
020 • 4363543.
'93 • Bewijsnummers van een
035-6835858 of 06-53331964,
Ruys
de
Beerenbrouckstr.
157-159,
A'dam,
tel.
020-6138473.
1997, 1e eigen., ƒ 17.000,-.
850 2.5 10V '95
ƒ 53.500 Daihatsu Valena 1.5 SG . ..'95 geplaatste advertentie in deze
7 dagen per week, 8-23 uur.
Opel Kadet Diesel Station, m. Tel. 0485 • 314685.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
740 GL 2.3 '90
/ 16.950 Mitsubishi Colt 1.3 GLI . . . '94 rubriek krijgt u alleen
Wij komen vrijblijvend langs.
'89, ipr.st ƒ3.950. Inruil
• WESTDORP off. dealer *
460 Special '94
ƒ 25.950 Nissan Micra 1.3 super S..'95 toegezonden als u dat bij de
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
mogelijk 020 - 4824640.
' KIA * een klasse rijker *
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
480 S '92
ƒ24.500 Skoda Favont 1.3S
'93 opgave van de advertentie
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Pnde 1.3 GTX 3-drs . . . 10-96 Opel Kadet GT, m. '86, punt
merk auto a cont. met vrijwar.
440 1.8Sp. '94
ƒ25.950 Mazda 323 F 1.6
'92
kenbaar
maakt.
De
kosten
Motorrijlessen
ƒ
42,50
Sephia 1.6 NLX 3-drs ,.l2-'94 gaaf nw APK ƒ 1950. Kerkbuurt Golf CL 40 kw, met cat., 6/91
bewijs. Tel.: 020-4824640,
440 GL 2.0. '93 .. . .ƒ 24.950 Mercedes 190 D 2.5
'89 daarvoor bedragen ƒ 4,50
20
autorijlessen
+
examen
ƒ
950
Clarus 1.8 SLX 4-drs . . .06-'96 83 Oostzaan. 075-6845607.
ƒ11.000,-. Golf CL 40 kw, met 440 DL '93
ƒ21.750
20
motorrijlessen
-texamen
ƒ
1149
Sportage 2.0 5-drs 4 WD01-'95
alle opties, 1/91, ƒ 10.750,-. Golf 440 automaat '92 .. .ƒ 19.950
Van der Madeweg 21
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
* Voltreffer van de week *
CL 40 kw, 6/90 type Madison 440 LPG '92
ƒ 12.950
(Bi) de Macro)
Dé dealer voor nieuw en
ƒ7.650,-. Inruil fin. toegest.,
440 Sunray '91
ƒ 14.950 Daewoo / Occasioncentrum
gebruikt, voor APK, voor
70 BESTELAUTO'S en pers.
Slatuinenweg 17 A'dam.
A-POINT voor VW-campers
440 GL '89
ƒ 8.950
Tel.: 020 • 665 01 31
sprint-service en vooral
Je bent 18-25 jaar en je wilt je rijbewijs halen.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
020
6123420.
Westfalia, Karmann, Calypso.
340 automaat '90 .. .ƒ 8.950
Tel,: 020 • 681 34 10
. , VOOR U! ...
Kies dan voor de beste rij-opleiding.
Rijsenhout, lid Bovag.
Nieuw, gebruikt en verhuur.
uw
Volvo-dealer
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
Adm de Ruijterweg 396-398
Kies voor een Heavy Traffic Verkeersschool.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Adverteren in deze rubriek
Kollenbergweg 11, A'dam-ZO, VW Jetta CL, van part., type
met
persoonlijke
service
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
A'dam, tel. 020 - 6825983
Pacific, '90, kl. met. zwart, alle Tel. 020 - 6369222, MeeuwenBennebrcekerweg 17, RijsenTel. 020 - 665.86.86
tel. 020- 4301600
HEINING HOBBYHAL
Ringweg A'dam, afslag S104 mternet://www.a-point.nl
opties, org. km 28.000 met auhout bij Aalsmeer, 0297FAX 020 • 665.63.21
laan 128, Amsterdam-Noord.
In samenwerking met Veilig Verkeer Nederland.
020-4976999
topas, na 19.00 u. 020-6198767
324229. Ook t.k. gevraagd.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf

Algemeen

Te koop: Chrysler-Plymouth

Autoverhuur

QUKE BAAS

Volvo

Vraagprijs ƒ 8.250,-

Daihatsu

Autosloperijen

niet duur!!!

Fiat

Suzuki

Nissan

Rijscholen

j

Opel

Toyota

Auto's te koop
gevraagd

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Van Vloten
Amsterdam

Lada

Volkswagen

Campers

Service en
Reparatie

Bedrijfsauto's

Gegarandeerd je rijbewijs

Bel nu: 06-9575 (50 et p.m.)

FIAT FIORINI 1.4 k bestel
m/trekhaak
en
imperiaal,
bouwj. juni '95, 38.000 km,
ƒ 12.000 excl.btw 0343-514030

Klassiekers
en Oldtimers
PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieket
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad
Frank Dordregter 020-682697^
PEUGEOT 404 1970
ƒ 7500, Ipg apk
KEIMPE CARS: 020-6823615
T.k. BMW 2002 bj.'74 met LPG,
prijs t.e.a.b. 071 - 5412806

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Grote sortering
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

woensdag 5 februari 1997
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

De novitei
op een

z o n d a g

februari

1997

Wereldprimeurs

a m s t e r d a m auto rai

Het gedistingeerde koetswerk van
de BMW 5-sene is enigszins uitgerekt tot de fraaie en bovendien
praktische touring Sinds jaar en
dag is de touring al een bijzonder
paradepaardje van het Duitse
automerk De compactere 3-sene
touring is doodeenvoudig een
succes Hiervan zal de uitvoering
met 1 6 benzinemotor zijn
Europese premiere maken
In het speciale Designpaviljoen
laat de Scandinavische ontwerpstudio Josse Car de Indigo 3000
zien De uitdagende dakloze
tweezitter is een regelrechte
wereldprimeur, maar helaas nog
een prototype (voorlopig althans)
Het befaamde vierwielaandrijfsysteem van Mercedes-Benz, 4matic genaamd, zal voor het
eerst in de huidige E-serie
getoond worden De nieuwe
SsangYong Korando heeft ook
een Mercedes-blok onder de
fraaie motorkap Als luxe terreinwagen neemt hij een plaatsje m
naast de reeds bestaande
Musso

Europese primeurs
Jeep, de Amerikaanse producent
van stoere terremauto's, presenteert de turbodieselversie van de
gewijzigde Cherokee De nieuwe
Wrangier is uiteraard aanwezig
Kia showt de tweezits Elan, waarvan de oorsprong bij het Engelse
Lotus ligt, met de 1,8 liter krachtbron Maar liefst 205 pk worden
via de voorwielen op het asfalt
gebracht De kunststof carrosserie realiseert een totaalgewicht
van slechts 1 070 kilogram

De BMW 5-sene touring beleeft zijn wereldpremière m Amsterdam.
een'ordinaire benzinemotor
Hoewel de krachtbron hier niet
verkrijgbaar wordt, wil Mitsubishi
het Nederlands publiek het stuk
techniek niet onthouden

1997 het Active Torque Transfer
System De vierwielaangedreven
CR-V van het Japanse automerk
staat m september bij de dealer
Praktisch en leuk design

Nederlandse
primeurs

De Lancia k Coupe is er nu in
definitieve vorm, gebaseerd op
de sierlijke k sedan Met de
200SX toont Nissan wederom
(sport)wagens voor iedere dag te
bouwen Op verscheidene punten
is de tweedeurs carrosserie aangepast

Alfa Romeo presenteert actiemo
dellen op basis van de 155 en
nieuwe motoren voor de 145, 146
en de GTV Voorwielaandnjvmg
een 1 9 liter TDI-krachtbron en
een watergekoelde draaistroomsynchroonmotor kenmerken de
Audi duo Nieuwsgierig' BIJ Audi
is de tweezijdige aandrijving te
bewonderen
In samenwerking met Opel bouwt
Chevrolet de Trans Sport, de grotere broer van de Smtra (ook een
primeur') Chrysler levert de
Vision en Stratus met een autostick, die de berijder de keuze
biedt tussen wel of niet zelf scha-

Opel brengt zijn eerste ruimtewagen op de markt de Smtra De
Vectra SW (StationWagon) is ook
m de Europahal te bezichtigen
Van Peugeot krijgen we de opvallend fraaie koets van de 406
Coupe te zien (En wij dachten
dat de sedan al bijzonder was)
De Partner staat er als vijfpersoons uitvoering en als woestijnwapen die Grand Raid heet

^OV^r-t-

Mazda zal als uitbreiding op de
323-sene de "P' tonen Een driedeurs hatchback die de populaire
serie opwaardeert naar vier
modellen

De tweejaarlijkse AutoRAl gaat
wederom gepaard met een hoop aangenaam kabaal. In tegenstelling tot
de enkele tienduizenden betalende
bezoekers ten tijde van de eerste in
het RAI-gebouw gehouden tentoonstelling in 1922, trekt het spektakel
tegenwoordig in twaalf dagen bijna
een half miljoen geïnteresseerden.
Inmiddels is de vijftigste AutoRAl
een expositie van wereldformaat.
Van donderdag 6 tot en met zondag

16 februari zullen 59 automerken
acte de présence geven. Opnieuw
staat een aantal Europese primeurs
(maar ook weer enkele wereldprimeurs!) te wachten in de 87.000 m2
tellende showhallen. Van Alfa Romeo
tot aan Volvo, met uiteraard talloze
andere vertegenwoordigers ertussen, komt het totaal op een 150
exposanten.
De tentoonstelling is dagelijks geo-

pend van 10 tot 22 uur, behalve in
het weekend. Dan kunnen de bezoekers van 10 tot 17 uur terecht. Per
persoon betalen zij ƒ 20,-.
Houders van een Pas 65, kinderen
van 4 tot 12 jaar (onder begeleiding)
en groepen (minimaal 20 mensen)
die zich van tevoren aanmelden,
betalen ƒ 17,50. Gezinnen (2 volwassenen en 3 kinderen in de leeftijd
van 4 tot 12 jaar) hebben toegang
voor ƒ 55,-.

Naar Mercedes Benz begrippen
is de prachtig gelijnde CLKCoupe een "compacte coupe"
Desondanks steekt de Mercedes
qua formaat nog steeds zeker
een kop boven de gemiddelde
auto uit
Twee jaar geleden op de AutoRAl
stal de Cansma de show Dit jaar
introduceert Mitsubishi de nieuwe
Galant Zowel de sedan als de
stationwagon Een technisch
hoogstandje is de direct ingespoten productierijpe GDl-motor die
35 procent minder brandstof nuttigt per honderd kilometer dan

Auto's worden steeds completer
formatie, omdat dan actuele
gegevens over het wegennet is te
projecteren op de gekozen route
Volvo maakt al een stap in deze
richting met RTI (Road and Traffic
Information) Het is de bedoeling
dit systeem in de loop van 1997
uit te brengen Het wijst niet
alleen met behulp van satelhetnavigatie de weg, maar geeft ook
verkeersinformatie

OITWAS stuurbekrachtiging louter luxe, bestemd
voor de topklasse. Vandaag de dag verblikt of verbloost praktisch niemand meer van deze voorzienmg, die zo ongeveer standaard is in bijna elke auto. Het
illustreert perfect hoezeer de algemene opvatting over
accessoires in de loop der jaren is veranderd. Auto's worden steeds completer van uitrusting. De laatste jaren is
bovendien de aandacht verschoven van luxe naar veiligheid.
Wat de uitrusting betreft richt
menig autofabrikant de laatste
laren zijn pijlen op veiligheid De
airbag is daarom met stip gestegen in de lijst standaardzaken
Een nieuw model zonder deze
voorziening is tegenwoordig
schaars Een aantal merken heeft
een antiblokkeersysteem (abs) op
de remmen tot standaard verheven en sommige fabrikanten passen side-airbags toe Die bieden
extra bescherming bij een aanrijding m de flank
Autoproducenten leggen de lat
steeds hoger Het is slechts een
kwestie van (korte) tijd eer de
basisuitrusting een compleet op
veiligheid toegespitst pakket
omvat Illustratief is wat dat
betreft de A-klasse die MercedesBenz eind '97 op de markt wil
brengen Dit compacte model zal
zijn toegerust met abs, airbags
vonr bestuurder en passagier,
side-airbags, centrale portierverQrendeling, elektrisch te bedienen
ruiten voonn en stuurbekrachtiging

Navigatie
Een nieuwe trend zijn de navigal|
esystemen Deze elektronische

kaartlezers kunnen in een grote
behoefte voorzien Zo'n systeem
scheelt niet alleen veel tijd, het
verhoogt de veiligheid Een navigatiesysteem betekent het einde
van op de vouwnaden gescheurde stadsplattegronden, gedrapeerd over de stoel van de passagier Nooit meer is het nodig de
aandacht te verdelen over slecht
leesbare straatnaamborden en de
wegenkaart, die van zijn plek
schuift tijdens het remmen of
doordat de versnellingspook er
tegenaan botst
De Duitse elektronicagigant
Robert Bosch claimt voor zijn
Blaupunkt TravelPilot dat het tot
op ten minste vijf meter nauwkeung een straat kan aangeven
Enige honderden meters voor
een splitsing of kruising meldt het
systeem zich al Dat gebeurt op
twee manieren met een gesproKen mededeling en met projectie
van de route op een klem ledscherm De stem herhaalt de
aanwijzingen een aantal keer, terwijl een verticaal balkje op het
scherm registreert hoever de auto
nog van de wending is verwijderd Het kan niet missen Zelfs
al zou een weg zijn geblokkeerd
door werkzaamheden of door een

Via het op veel autoradio's aanwezige TMC (Traffic Message
Channel) krijgt RTI de inlichtingen
over files en andere opstoppingen
die het gevolg kunnen zijn van
wegwerkzaamheden of ongevallen Deze worden vervolgens
geprojecteerd op de routekaart m
het scherm van het navigatiesysteem Zo kan de bestuurder op
tijd een alternatieve route kiezen
In de toekomst is het denkbaar
dat de navigatiecomputer digitale
verkeersinformatie krijgt, zodat
deze zelf een omleiding kan aangeven

Navigatiesystemen zijn bezig aan een opmars in auto's. Deze is ondermeer leverbaar in de nieuwe
VW Passat. Het scherm Is dan opgenomen m het dashboard.
vrachtwagen, dan is er nog geen
reden tot paniek Gewoon doorrijden en het navigatiesysteem
zoekt snel een alternatieve route
Bosch levert de TravelPilot aan
een aantal autofabrikanten, maar
hij is inmiddels ook als afzonderlijke unit te koop Er zijn cd-rom
schijfjes met kaarten van
Nederland, Duitsland,
Zwitserland, Oostenrijk, Italië,

België en Luxemburg Later volgen nog meer landen Voor
Duitsland, Oostenrijk en
Zwitserland zijn tevens reisgidsen
ontwikkeld
Dat verruimt de mogelijkheden
met de TravelPilot aanzienlijk Er
is informatie op te vragen van
hotels, restaurants, theaters of
interessante bezienswaardigheden Op aanvraag loodst de

TravelPilot de auto ernaar toe
Over enkele maanden volgen
reisgidsen voor andere landen
zoals die van de Benelux In
Nederland zijn 35 Blaupunkt
TravelPilot Topcenters voor mformatie, demonstratie en inbouw

Verkeersinformatie
Ideaal is de koppeling van een
navigatiesysteem aan verkeersm-

Gemak en veiligheid gaan steeds
meer hand in hand Dat neemt
niet weg dat menig autokoper zijn
oordeel laat hangen naar luxe
Centrale portiervergrendelmg en
elektrisch te bedienen ruiten en
buitenspiegels zijn nog immer
belangrijke argumenten om tot de
aankoop over te gaan
Dat geldt tot op het moment dat
deze voorzieningen m bijna elke
auto standaard zijn, maar dan
zullen autofabrikanten met ande
re accessoires om de gunst van
de consument strijden

Porsche is uiteraard met de Boxter present op de AutoRAl
kelen De Chrysler Neon ondergaat een verjongmgskuur
De Xantia van Citroen is er nu
ook als V6 Activa De zescilmder
levert stilzwijgend 194 paardenkrachten Voor vijf personen met
veel vrije tijd is er de Berlmgo
Multispace Een nieuw autoconcept m Nederland is de Daihatsu
Move, een compact vormgegeven
stadsautootje met opvallend veel
binnenruimte De Gran Move
behoort tot het middenklasse
MPV-segment Sportieve versies
van de Cmquecento staan naast
de Fiat Coupe die nu met twee
vijfcihnder 20V-motoren leverbaar
Nog een debutant op de AutoRAl
van 1997 is de niet bepaald alledaags vormgegeven Ford Ka Er
is ook al een Ka in rally uitdossmg te zien m het
Autosportpaviljoen
Op de vorige AutoRAl trok de
Honda Prelude nog veel aandacht Toch staat de nieuwste
variant in de Parkhal te glimmen
Leverbaar met een sequentiële
transmissie het hoogstaande
VTEC systeem 4WS en later m

Uiteraard ontbreken bij Porsche
de Boxter en de nieuwe 911
Carrera S niet BIJ Renault staat
de onthoofde Megane, de cabno
Nog een 'open" auto is de spannende Spider De succesvolle
Espace krijgt een opvolger en de
Safrane is vernieuwd
Saab toont de 900 Talladega en
de 9000 CSE Anniversary
Voor Skoda is het marktsegment
dat ze betreden met de Octavia
nog redelijk onbekend Zwart op
wit heeft de grote zakenauto wel
degelijk goede kansen
De Justy AWD van Subaru heeft
permanente vierwielaandrijvmg
Zowel de Impreza als de Legacy
worden op uiterlijkheden herzien
en de Outback betreedt voor het
eerst de Nederlandse grond
Volkswagen viert feest met specials van de Polo Golf en Vento
Deze moeten het vijftigjarig
importjubileum kracht bijzetten
Diesels turbo s een coupe en
een All Wheel Drive zijn te vinden
bij Volvo waar de nieuwe S V en
C geparkeerd staan

Een driedeurs hatchback van Mazda met het veelzeggende typeplaatje
P Een Europese primeur.

Kinderopvang
De Stichting Kinder Opvang Nederland heeft een crèche ingericht
voor kinderen tot ongeveer acht jaar zodat de ouders rustig de tentoonstelling kunnen bekijken De kleintjes worden intussen vermaakt op de Seiko MessageWatch Family Plaza De ouders krijgen
een Seiko MessageWatch mee zodat zij zijn op te piepen als hun
kinderen opgehaald willen worden

D933, Lucht-afvoerdroger met ruime inhoud, mstelbare tijdklok tot 120 minuten, zowel links-als rechtsdraaiend trommel.
Antikreuk programma Adviesprijs*649 -

^ £"^L

»l
JVC

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom, 0,6 lux,
f PHILIPS BREEDBEELD auto focus Adv '1709 | PW6301,Superplatte 16 9
j boeldbuis, stereo, teletekst
fi Adviesprijs '2495 -

1-DEURS KOELKAS
Fraaie en degelijke uitvoering
metvnesvak Officiële garantie

SONY Hi-8 TRAVELLER

1249.-

l Teletekst, stereo Adv'3295-

3KNOPS COMPUTER MUIS.

SONY STEADY SHOT

1875.-

275.-

JVC VIDEORECORDER MET SHOWVIEW EN PDC

TR650,HiFi stereo Adv '2495 -

ï PHILIPS BREEDBEELD

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

^""•""^POWBI'^BÏ-.g

TR565 HiFi geluid Adv '2200 -

HRJ228; Turbo Search en supersnel loopwerk, eenvoudig te
programmeren dankzij showview met extra tijdfunktie, bovendien met PDC zodat u niets hoeft te missen. Adviespnjs*769.-

145 LITER KOELER

399."

189.-

Met vriesvak 140 liter
Adviespnjs '729.-

445.-

BOSCH KOELKAST
KTL1330,17htervriesvak
Adviesprijs "899 -

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807,8xzoom Adv '1199 -

'ineen'

575.-

TV/VIDEOCOMBI'S

CALL CENTER
KVE2561, Superplatte Tnnitron, pip, stereo, teletekst
Adviespri|S"2970 -

Showvieuw en PDC. Met Off.

Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van itorlngen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke *pp

letekst: Aayièsprïjs. M 545.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR

8451
: OnScreenDisplay.Adtf.*999.-:

SONY 72CM TRINITRON
KVC2921, Stereo, txt "2550-

745IÏ

l X2501, Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

785.SONY PORTABLE KTV
M1400,Afstandbed "550-

599.BOSCH WASDROGER

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

•j^f-^Ct-

599.-

_^_

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving,
****sterren invriescapaciteit Adviespnjs'899 -

VR7,HiFistereo,Turbo-Dnve,
Showview + PDC "1545 -

649.MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud,
CFK- en HFK-vnj Adv '1399 -

6SB57, Showview, PDC,
4 koppen, audio dubbing "1345 -

849.-

PHILIPS HiFi STEREO

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen. CFK/HFKvrij Adviesprijs '1849 -

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen, longplav Adv '1295 -

SONY TOP-MONTAGE

, atluisterveiug,

f1]

1095.-

1299.-

63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
Adviesprijs '1595

975.-

649.INDESIT1200TOEREN
Instelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199.Biiv. kleuren-t

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800,15 programma's,
ruime vulopenmg, miheuvriendelijk, deurbeveihgmg
Adviesprijs'1079.-

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700; 750 toeren centrifuge, RVS trommel, schokdempers Adviespnjs*949.-

679.-

INDESIT WASAUTOM.

499.-

, . .

Trilogie, 4 koppen, showview l
+ PDC Adviesprijs"1340-f

599,-

775.-

GASb \.
ELEKTRO k
\
FORNUIS I.JS...
Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurtijkGIVEG-keur '949-

448.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv '849.-

478.-

PANASONIC STEREO

ETNA FORNUIS

HD600, Topperi 4 koppen, l
Showview+PDC.Adv."1299.-|

- w w* • * .

1401,Gasfomuts Stuntpnjsi'898-

.••

2-DEURS KOELKAST
Hi-SpecDrive.Adv "1189 -I

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs "849 -

AKAI HiFi STUNT!

395.ZANUSSI 2-DEURS

JVC HIFI STEREO: J6201

\{ ARISTONA STEREO KTV
i j TA5212, 63cm Black Line S
" beeldbuis, teletekst "1795 -

NN750; Digitale bediening
van magnetron, hete-lucht
oven en gnllelement, automatische programma's "949-

Ruime 4 in 1 kombi magnetron met hete-lucht, gnll en cnsp,
dusontdooien.koken, bakken,
braden en gratneren Adv "999-

WN400, 15 programma's,
4,5kg inhoud. Adv '799

SONY STEREO: E70

STEREOGROOTBEELD
*Officiële Philips garantie,
Adviesprijs'1695.-

459.-

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

599.-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

+Off Philipsgar Adv "1245-

895.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24litermhoud, makkelijkte reinigen Velekookfunkties '699-

ARG647, 156 liter koelen
en60litervnezen. Adv "949 -

1020 - 6476219 j

55CM STEREO / TXT

PT520A, Black-üne.teletekst,
momtorlook Adv "1395-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

MERK CENTRIFUGE WHIRLPOOL AVM
Adv.'249 -

2800 toeren

Koelgedeelte met automatische ontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren mvnescapaciteit
Adviesprijs'1099 -

E800, Showview, PDC,l
4 koppen Adviesprijs'1670 - [

PHILIPS STEREO KTV

1000 Watt magnetron, 60
minuten timer, automatische
programma's Adv "599.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

PHILIPS TELETEKST
PT155A,Adviespnjs"725-

249.

SAMSUNG 24 LITER

479.-

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAC

l * SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
' \ X 2 1 0 1 , 55cm, trmitron
^^

Kreukbeschermmg, instelbaar tot 150 minuten "949-

Elektronisch en reverserend RVStrommel '1799-

INFO-LIJN

PHILIPS MATCHLINE

529.-

19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv '599 -

BAUKNECHT DROGER

849.-

Voice Response Systeem voor
Informatie over tijdstip van levering,
monteursbezoek en status reparatie

SONY 63CM STEREO

Geenafvoernodig1 RVStrommel

MIELE WASDROGER

Receiver, 110 Watt vermogen in Pro-Logic, digitale
tuner met 40 pre-sets,
afstandbediening, kompakte center- en surroundspeakers.
Totaal Adviespnjs*769.-

020 - 6474939 B
TVP; Kleuren-tv en videorecorder In 1 .Af standbed.

469.KONDENSDROGER

JVC DOLBY
SURROUND
PRO-LOGIC

2SWS1 Teletekst Adv '2990 -

SONY 100HZSUPER!

dienmg, 5 kilo inhoud, anti
kreukprogramma Adv '749 -

Elektronische besturing,
zeerstil Adviesprijs'1099 -

nni DOLBY SURROUNP l
P R O - L O G I C

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

ijs'l44n -

315.-

SIEMENS KOELKAST

PT820, Black-Lme S beeldbuis stereo.txt Adv '2795 -

l*:

R2V14, 15 liter inhoud,
5 standen en kookboek

365.-

JOYSTICK COBRA
.: Luxe uitvoering.
Adv,'39.-.

Hi-8 CAMERA STUNT!
• PHILIPS MATCHLINE HiFi-stereo,
1 2x motorzoom,
, ITOHERTZKLEUREN-TV atstandbediemng
Adv '1899

KV24WS1, Super Trimtron 63cm s t e r e o , txt
Adviesprns '2440 -

179.

INDESIT Automatisch ontdooimg. Adviespnjs'749 -

Met vriesvak Adv. '699 -

~

SONY BREEDBEELD

249.-

ZANUSSI WASDROGER SHARP MAGNETRON

DROGER WHIRLPOOL AVM260
ZANUSSI KOELKAST WHIRLPOOL
AWG212, Eenvoudige be-

, "Ocmbreedbeeld, Europese
! Iv van t jaar, 100 Hz digital SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT abj scan s t e r e o t e l e t e k s t
soluut topmodel Adv '31 10Adviesprijs '3895 -

«

Tijdklok.pluizenfilter '495 -

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien, uitneembaardraaiplateau Adv."279 -

.inks- en rechtsdraaiende
rommel Adviespnjs'649 -

Adviesprijs.'ia.-

i PHILIPS 28PW9501

TOPMERKWASDROGER

G720, Stereo mid-mount "888 -1

Z180/4D; Automatische ontdoonng. Adviespnjs"749.-

495.-

SONY LONGPLAY
£250, Showview+PDC.'78Q,-1

r*t' u * *

—

SIEMENS 2-DEURS

,^ •

235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

209.SONY VIDEORECORDER

478.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en mfraroodgrill Adv "1025-

648.-

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSEiVofeleklronische
besturing, zuinig, sul en milieuvnendelijk. Adviespnjs"2299 -

FK055, Gasfornuis met
elektrische oven, mkl grill
en sierdeksel Adv "1450 -

«
^

LUXE 1400 TOEREN

En.Afslandbediening '650 -

18 programma's, regelbarethermoslaat en centnfugegang

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT

TAUDIO-TAPE PER 1011

PHILIPS 3 KOPS VIDEO ^isseUar, boxen;
VR358, Turbo-Drive, PDC, l
showview Adviesprijs '945 -j • '• • " ' ~
•
PANASONIC63CMTOP
G1.HiFi-stereo.TXT "1599-

IjncviuJ

OPZETVRIESKAST

~~
575.PHILIPS VIDEO+ PDCI

Handig'50 liter. Adv "595.-

298.-

VR242, Turbo-Drive '895-1

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs"698

PANASONICKTVTXT
TX21, SScm FSQ Adv "849 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151, Afstandbed '645-

SONY TELETEKST
Hi-BlackTnnitron Adv "990 -

PANASONIC VIDEO
BESTE KOOP" Adv '734 -

465.AKAI VIDEORECORDER
EORECORDEF
VSG2, Afstandbed
ndbed Adv"498
Adv "498 -

345.'HS-HQ VIDEO
VIDEC
STUNT! VHS-HQ
Met atstandbedienmg
dbedienmg

GRUNDIG 63 CM KTV

295.-

BCC RUfMT BETER EN GOEDKOPER DANWJE OOK !1 PROFITEER f!

SONY STEREO KLOKRADIO
lnkl.casseltespeler,Adviespri|V250.STEREO RADIO CASSEHERECORDER
MAGNAVOX PORTABLE KTV
O "fl C
i
H1432; HlsUediening, On Screen Display, Ailv.549.- O l O •" Metilubbeldeck.Adviespriis 140.DRAADLOZE TELEFOON
PHILIPS STEREO KTV
Het intercom, Ned. Philips garantie. *199.21PT440;55cm,TELETEKSIAilviespr.1245.SONY AUTORADIO + CD-SPELER
SONY GROOTBEELD KTV
moeemtiaarlroiit,4«15WatLStl»,pr.tlIO.KV25T1;63cm Trinitron, TElETEK5Udï.*1350.MINI HIFI SYSTEEM + BOXEN
PHILIPS HI-8 CAMCORDER
lnkl.CD-spelei,Ned. Philips garantie. Adv.M95,
M875; Stereo, Sleady Shot. AdviesprA-

JVC VIDEORECORDER
rlRA230;Eiipiess timer, Adviespriis'604/

435.-

845.945.1275.-

99.69.139.389.289.-

348.
KAST

WHIRLPOOL

BOSCH VAATWASSER
SMS3Ü22; 3 piogiamma's, aqua-slop, Adv.pr.M349,ATAG GASFORNUIS
FGI; Elektto-oven, grill, atdekplaal, Adv.pi.M49I).PELGRIM GASFORNUIS
O /l O
EL34,H6lelucMoven,vonkontslel;in9,iliaaispiL<1299.-O "T %7 i
ZANUSSI WASAUTOMAAT
-7 g* tf>
FL1022C; 1000 loeren cenlrifuje, RVS tronmel. '1149.- / Q *J
NOVAFRITEUSE
-* f% g>
FR431;2lile[,koelGt*and,>Besteuitdetesr>.<210.- l £,&,

AFB594;«***capaoteit,CFK-vnj

849
849.

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden, 11kg
mvnescapaciteit Adv."848 -

548.-

VRIESKISTEN!

De topmerken leverbaarm
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf-

278.-

ST650,Teletekst Adv'1829-

995.845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifugetoerental, waterbeveihging,
bespaarprogramma's "1349 -

895.WAS/DROOGKOMBINATIE

398.-
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HILVERSUM - MAARSSENBROEK :
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

n

'Vrijdag;
zie/ elders in
deze/krant

Nieuwsblad

'Met gezellige, Valenli/npiizzel
Woensdag 12 februari 1997

Los nummer f 2.00

57-e jaargang nummer 7

Hossen met 'Vader Abraham'

Editie 17

Oplage: 5.425

Minima krijgen geld
voor stookkosten

DEZE WEEK:

Weekmedia

ZANDVOORT - De mensen met een bijstandsuitkering
of een minimum inkomen, krijgen van de gemeente een
tegemoetkoming in de stookkosten. Hoe hoog dat bedrag
is, weet wethouder Versteege van Maatschappelijk Welzijn
nog niet.
Veel Zandvoorters die vorige
week de rekening van het Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
op hun mat kregen, zijn geschrokken. Door de kou in het
begin en aan het einde van 1996,
hebben veel Zandvcorters hun
verwarming hoger gezet.
Volgens R. Bakker, hoofd
van de afdeling Service van het
Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland, was het 20 procent
kouder dan tijdens een gemiddelde winter. Dat betekent dat
mensen met een goed geisoleerd huis volgens hem zo'n 10
procent meer gestookt hebben.
Slecht geïsoleerde, vrijstaande
huizen komen op een gemiddeld meerverbruik van 30 tot 35
procent. In de praktijk betekent dat de rekeningen gemiddeld tweehonderd tot 1500 gulden hoger uitgevallen zijn.
Wethouder Versteege, die bekent dat hij zelf ook van zijn

Het Smurfenlied van Vader Abraham doet het nog altijd goed bij
kinderen tijdens carnaval. Dat bleek ook zondagmiddag in Gebouw
De Krocht waar 'Vader Abraham' (Henk Wapstra) op uitnodiging
van de Schuimkoppen een zaal vol kinderen vermaakte.
Alle kinderen waren verkleed, van heks tot en met Spaans
danseresje en van Zorro tot en met Obelisk. Ook het kind dat
rondliep met een bordje 'Ik ben een watje' en diverse witte plukjes
op haar pak, trok de aandacht. Er was zelfs een mini 'Raad van Elf

de Belastingdienst. Er moet
nog geïnventariseerd worden
uit welke potjes de toeslag
moet komen. Hij hoopt zijn onderzoek binnen een paar weken
af te ronden.

rekening schrok, laat nu uitzoeken hoe het extraatje voor de
Voorlopig kunnen mensen
minima het goedkoopste aan die de rekening niet kunnen behen overgemaakt kan worden. talen zich beter wenden tot het
Hij wil voorkomen dat de ge- energiebedrijf. Bakker: „Met
meente erg veel geld aan admi- sommige mensen hebben we
nistratiekosten kwijt is, zoals individuele
afspraken gein sommige andere gemeenten maakt. We hebben wel oren
m Nederland het geval is.
naar reële voorstellen, bijvoorbeeld het betalen in termij nen."
Via de bijzondere bijstand is
Overigens heeft de PvdA vodan ook volgens hem niet zo rig jaar het college van Burgewaarschijnlijk. „Mensen kun- meester en Wethouders al aan
nen daar sowieso een beroep op zijn jasje getrokken over de
doen, ook in andere gevallen. koudetoeslag. „Toen wilde het
Maar het heeft als nadeel dat college er niet op ingaan. Nu
het een hele procedure is, waar- het Rijk over de koudetoeslag
door de belasting van het amb- is begonnen, ligt het blijkbaar
telijk apparaat groter wordt." anders. Nu is het voor de geHij beaamt dat het waarschijn- meente Zandvoort meer een
lijker is dat de tegemoetkoming kwestie van voorschieten. Het
rechtstreeks met de uitkering gaat dan ook een beetje ver als
overgeboekt wordt. „Maar daar Versteege zich nu op de borst
zijn we nog niet uit."
klopt. Aan de andere kant ben
Ook de hoogte van de zogehe- ik er wel blij mee, want het gaat
ten 'koudetoeslag' is nog niet erom dat de mensen het geld
bekend. Versteege wil eerst krijgen," aldus fractievoorzitoverleggen met VROM en met ter Jeannette van Westerloo.

16PAGINA'S
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16 jaar en
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Kunstzwemster
scoren goed
bijNK

Ron Schouten
overleden

die de volwassen Prins Ron en Adjudant Jan een beetje meehielNa een kortstondig ziekbed is
pen.
Ron Schouten vrijdag overleUiteraard viel er in De Krocht vooral carnavalsmuziek te beluisden. Schouten was in Zandteren. Hossen blijft nog altijd leuk, ook anno 1997. Maar dat de voort bekend, omdat hij tot 1990
huidige generatie na het hossen vooral tegen het einde bij de
zo'n zeventien jaar lang voor
housemuziek uit haar dak ging, is een teken van deze tijd.
Sinterklaas speelde. Bovendien
Overigens werd ook vrijdag op de Duinroos en zaterdag in 't
heeft hij basketbalclub The
Stekkie voorzichtig carnaval gevierd.
Foto Andre Lieberom Lions aan de top gebracht in de
jaren zeventig. Hij was zowel
bij de Sinterklaasintocht als de
basketbalclub zeer betrokken.
Een opmerkelijke figuur volgens Elly Keur, die al 25 jaar
Zwarte Piet is en hem goed
naaktstrand en bij een enkel ken. Inmiddels zit Heineken
kende. „Als hij er was, was er
strandpaviljoen op het textiel- weer met Paap om de tafel. Hoe
meteen feest. De oude ploeg
strand komt de vrachtwagen die onderhandelingen lopen,
Pieten betreurt het dat hij nu
niet aan de deur, omdat die niet kan Koenen nog niet zeggen.
overleden is."
door het zand kan ploegen. An- Hij wil binnen een maand duidere drankfabrikanten hebben delijkheid hebben.
Foto Archief Weekmedia
dat probleem opgelost door
Ook de strandpachters willen
met het lokale distributiebeZANDVOORT - Uit twee vadrijf Jan Paap een contract af te duidelijkheid. „Ik waardeer de
sluiten. Die komt wel aan de inzet van Heineken om deze kantiebungalows van Gran Dodag te organiseren, maar," be- rado zijn zondag diverse spuldeur.
Tot zes jaar geleden had ook nadrukt Piet Meijer van Paal 69 len gestolen. De inbreker nam de andere bungalow verdwenen
Heineken een (van het naaktstrand), „het is uit de ene woning pijpen, een een camera en een paar pakjes
dergelijke af- teleurstellend dat Heineken nu camera en parkpasjes mee. Uit sigaretten.
spraak
en nog niet met anwoorden op de
werd bij 90 al jaren bekende vragen kan ko(ADVERTENTIE)
procent van men. Heineken had van te vode paviljoens ren kunnen weten dat we deze
Heineken ge- vragen zouden stellen."
schonken.
Maar
nadat
Zijn buurman Jan Wanders
drankenhan(Eldorado) geeft Heineken het
del Prenen in voordeel van de twijfel. „Ik kan
Vijfhuizen die me het standpunt van Heinehet allemaal voor de taiermag- ken wel indenken." Jelle de
KORTINGEN TOT
naat regelde, overgenomen Jong, die binnenkort een nieuw
werd, dacht Heineken het an- strandpaviljoen (Maribaya) opSKI;S, SKIKLEDING;'JACKS,
ders op te lossen. In eerste in- zet, twijfelt nog. „Het is natuurstantie moesten alle pachters lijk onhandig dat er niet op het
: SKISCHOENEN, ': ••; ••'•'.:":••
hun kratten en flessen op de naaktstrand geleverd wordt.
SNOWBOARDS ETC.
boulevard ophalen. Later werd Maar ik heb de indruk dat Heihet beleid iets bijgesteld. Maar neken zijn best wil doen. Ach,
het kwaad was al geschied. Ve- ik kijk nog wel. Bier inslaan is
len liepen over naar Grolsch. zo gebeurd. In elk geval is het
.AMSTERDAM {PARKEREN VOOR DE DEUR),
Van de 39 strandpachters leuk om mijn nieuwe collega's
schenken er nu nog 21 Heine- eens te ontmoeten."

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Heineken overtuigt niet alle strandpachters
ZANDVOORT - Of deze
zomer bij alle strandpaviljoens weer Heineken bier te
krijgen is, lijkt een utopie
voor de biermagnaat. Bij diverse strandpachters leeft
nog wel wat huiver, voortgekomen uit onvrede over het
afleverbeleid van Heineken.
Daar kan zelfs het georganiseerde uitje naar de voormalige bierbrouwerij in Amsterdam weinig aan veranderen.
„Maar," zegt Herman Koenen, horecavertegenwoordiger
van Heineken in Zandvoort,
donderdagmiddag
vanachter
een pilsje „dat was in-eerste instantie ook niet de bedoeling
van deze bijeenkomst. We hebben alle strandpachters uitgenodigd om ze te informeren
over wat wij voor hen kunnen
betekenen en omgekeerd."
De 27 aanwezige strandpachters hebben inderdaad enige
vragen. „Komt er ook een beugelfles van Heineken," wil één
van hen bijvoorbeeld weten. Hij
krijgt een ontkennend antwoord. „In elk geval niet binnen nu en vijfjaar." Of het sta-

Te veel op
ZANDVOORT - Op de Zeeweg is donderdagnacht een
37-jarige Haarlemse automobiliste aangehouden die anderhalf promille alcohol in haar
bloed had. Ze viel op doordat ze
met hoge snelheid slingerend
richting Bloemendaal reed. Ze
negeerde een stopteken en
werd pas even later aangehouden.
Ze werd in augustus 1996 ook
al een keer aangehouden toen
ze dronken achter het stuur
zat.

Auto's gestolen
ZANDVOORT - Op vrijdag
zijn twee Duitse auto's gestolen. Uit de Swaluëstraat verdween een grijze Volkswagen
Passat en vanaf de Trompstraat werd een witte Mercedes
190 Diesel gestolen.

Waterstanden
Datum

HW

LW

HW

LW

07.35 03.10 19.5915.45
Hfeb 08.30 04.00 21.0616.34
15 feb 09.30 05.06 22.1517.46
16 feb 10.46 06.05 23.3618.45
17 feb 12.00 07.04 --.-20.00
18 teb 00.45 08.46 13.0421.25
19 feb 01.45 09.45 14.0422.25
20 feb 02.35 10.45 14.5523.15
21 feb 03.20 11.20 15.2923.45
Maanstand:
EK vr 14 feb 09.47 uur.
Hoogwater- do 20 feb 14.55 uur
13 feb

NAP + 101 cm.

Uagwater: za 15 feb 17.46 uur
NAP - 82 cm.

tiegeld afgeschaft kan worden?
Opnieuw moet de Heinekenwoordvoerder een strandpachter teleurstellen. Een ander is
daar echter blij om. „Anders
moeten we al die flessen zelf in
de glasbak gaan gooien. Nu
haalt de leverancier ze tenminste op4>" bromt hij tegen zijn
buurvrouw.
Diverse keren klinkt de roep
om ook op zaterdag en zondag
te
leveren.
Hans
Mark
van drankenhandel Veraar, die de distrubutie verzorgt, draait
er een beetje
omheen. „Als
het moet dan
moet
het, -^--maar
liever
niet," luidt zijn boodschap. Later legt Koenen uit dat Heineken wil voorkomen dat alle
strandpachters op vrijdag pas
hun bestelling doen, want dan
moeten er meer chauffeurs in
het weekend werken en komen
Heineken plus Veraar in de
knoei met CAO-afspraken.
Het heetste hangijzer blijkt
echter het afleveren van de
kratten en vaten te zijn. Op het

Inbraken

'Onhandig dat
niet op het
naaktstrand
wordt geleverd'

UITVERKOOP!

Weedkweker gepakt
De vakantiegangers van het
ene huisje hadden het raam
niet goed dicht gedaan. Bij het
andere huisje trok de inbreker
de schuifpui door de sluiting
heen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

ZANDVOORT - Het heeft haar in het leven niet mee gezeten, maar
sinds begin jaren tachtig heeft ze toch haar bestemming gevonden.
Yvonne Henkemans fotografeert. Portretten, natuuropnamen, opmerkelijke plekjes: 23 zeer uiteenlopende foto's zijn tot eind februari te zien
in de bibliotheek (Prinsesseweg 34).
dat hij er diverse in zijn wachtkamer hing. Binnenkort keren
ze daar weer terug op verzoek
van dokter Hermans.
Wie de tentoonstelling in de
bibliotheek bezoekt, wordt ongetwijfeld getroffen door twee
specifieke foto's: een tegenlicht opname van twee mensen
tegen de achtergrond van vuur
en een sneeuwverstuiving bij
een stoeltjeslift.
De tegenlichtfoto is gemaakt
tijdens een vreugdevuur, een
bonfire, in Massachusettes.
„Na afloop had ik wel een probleempje, mijn batterij was
leeg." Ook aan de andere foto
kleeft een aparte herinnering.
Henkemans mocht in New
Hampshire met een Amerikaanse taxichauffeur zes uur
op stap voor de prijs van twee
uur. In bittere kou schoot ze
een prachtige foto van een
sneeuwverstuiving.
Bovendien bleek de taxichauffeur
een aardige gesprekspartner.
De verschillende soorten onderwerpen hangen op de tentoonstelling door elkaar. „Dat
is vanwege de variatie. Bovendien bekijkt iedereen een tentoonstelling op zijn eigen manier. Dat is nu eenmaal zo met
kunst," aldus Henkemans.

Alcoholcontroles
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagavond zeshonderd automobilisten op de Zeeweg, de Zandvoortselaan en de
Herenweg (Heemstede) gecontroleerd op alcohol. Elf automobilisten bleken te veel gedronkeh te hebben. Tien van
hen- kregen op het politiebureau een transactie van het
Openbaar Ministerie aangeboden. De elfde moest zijn rijbewijs ter plekke inleveren.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MET DEZE BON
KOMT T DIT JAAR NOG GOED

Yvonne Henkemans zoekt naar onbekende plaatjes
„Ik wil vooral plaatjes knippen die niemand anders
maakt," vertelt Henkemans.
Ze reist ervoor naar Amerika
en Engeland, maar komt ook
af en toe in Zandvoort iets interessants tegen, zoals de leden
van de Fotokring in Zandvoort. Henkemans legde onder
andere Piet van Keulen vast.
Hij kijkt wat strak. „Maar," zo
legt de fotografe uit, „ik zeg
altijd tegen de mensen die
voor me poseren dat ze zichzelf moeten zijn. Lachen ze
niet zo snel, dan hoeven ze dat
voor de foto ook niet te doen.
Dat heb ik van mijn moeder
geleerd die haar hele leven
schilderde."
Zelf heeft ze ook een achtergrond in de kunst. Ze tekende,
schilderde en deed aan handweven. „Maar het handweven
was te zwaar en ik kon er mijn
brood niet mee verdienen. Het
schilderen viel op een gegeven
moment af, omdat ik astma
kreeg en niet meer tegen de
verfdampen kon."
Het was dokter Mol die haar
op het idee bracht om te gaan
fotograferen. Eerst met een
klein toestel, later met een
professionele camera. De dokter was zo gek op haar foto's

ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag bij een 28-jarige bewoner van een woning m
de Brederodestraat 83 weedplantjes en de apparatuur in beslag genomen. De man verklaarde tegenover de politie dat
hij de plantjes voor eigen gebruik kweekte. De politie
kwam de weedkweker op het
spoor doordat buurtbewoners
klaagden over stankoverlast.

die kranl moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
In 1995
leverde een
yreugdevuur
in Massachusettes een
bijzondere
foto op
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FAMILIEBERICHTEN

• ,, Veilig in Jezus 'armen"
Met verdriet geven wij U kennis van het overlijden
van onze lieve zuster en onze dierbare tante

KWftUThrrKM I'ARATIE
VHIHUJVMIS
STHOKVhAHIIIKAAI

Jo van Leeuwen-Keur
s

Hoera
Huib en Coen
hebben er een zusje bij.
Zij heet

)

Maud
Oma Mimi

Moeders 60 jaar

weduwe van Cor van Leeuwen
12 februari 1911
• 4 februari 1997
T. Keur
J. v.d. Mije-Keur
Evert en Martje
HanenArie
Dida en Gerard
Henny en Jaap
Evert en Zwaan
Joke en Alex
Dini en Evert
Verpleeghuis Boerhaave
Afdeling Begijnhof
Haarlem
Correspondentieadres:
Kruisstraat 26
2042 KH Zandvoort
De crernatieplechtigheid heeft maandag 10 februari plaatsgevonden.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 - 16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur .
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.

WIJZIGING BENAMING
RAADSCOMMISSIES
Schoenen van Nederlands
fabrikaat zijn een SKNS
kuMÜIeitsreparatie waard.

J. van Campen & Zn
Corn. S legersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

In de vergadering van 28 januari 1997 heeft de
gemeenteraad de verordening op de raadscommissies aangepast.
De wijziging betreft de benaming van de raadscommissies. Dit in verband met de portefeuillewisseling van de wethouders.
De benaming is nu als volgt:
* commissie Bestuurlijke Zaken c.a.
* commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer c.a.
* commissie Financiën & Onderwijs c.a.
* commissie Maatschappelijk Welzijn c.a.
Een lijst met de precieze portefeuilleverdeling
van de collegeleden ligt bij de Centrale Balie ter
inzage.

WERKEN IN

HET
TOERISME?
Haal in 7 mnd uw
toeristisch vakdiploma
SEPR. Avondopleiding
met examengarantie
voor o.a.
Reisbureaumedewerker
Voor inl. en brochure:
Instituut Bernel
tel. 023-5325491
(div. cursusplaatsen)

Nicky Stroomberg
18 jaar

12 februari 1997

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 4 februari vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 6 door B&W genomen besluiten
is op dinsdag 11 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

INLOOPAVOND OVER
STRUCTUURSCHETS
De Structuurschets is in november 1996 vastgesteld.
De definitieve Structuurschets is onlangs van
de drukker gekomen.
De schets is voor f 7,50 bij de Centrale Balie
verkrijgbaar.

Van! Harte! Gefeliciteerd!
Roei, Sietske
Michel
Oma Strengholt en
naaste familieleden

Een moederhart is gebroken. Een groter verdriet
is er niet. Onze lieve Nicky blijft eeuwig
nurnber l
Onze dankbetuiging voor alle belangstelling,
steun en medeleven die wij hebben gekregen bij
dit ondraaglijke verlies.
Met speciale dank aan Michaël en Hannie van de
Chin Chin.
Corrie
Joke-Michel
Buooy-Nikita
Annemieke

TE KOOP

Luxe kast/bed

De Structuurschets zal voor de komende jaren
de leidraad zijn voor ruimtelijke plannen in
Zandvoort. Daarmee is het document zowel
voor de gemeentelijke organisatie als voor de
inwoners en bedrijven van Zandvoort van groot
belang. Om dit belang kracht bij te zetten organiseert de gemeente een inloopavond over de
Structuurschets. Tijdens deze avond kunnen
inwoners en bedrijven op informele wijze vragen stellen over de schets en het vervolgtraject.
Tijdens de avond zijn leden van het projectteam
aanwezig om vragen te beantwoorden. Tevens
is een kleine tentoonstelling ingericht.

comb. wit-essen structuur. Br. 2.15 h. 213 incl. 2-pers. opkl.b. m. matras. Bijna nieuw, evt. 2
bijp. losse kasten.
Pr.n.o.t.k.
Tel. 023-5730574,
na 20.30 uur.

De inloopavond is op woensdag 19 februari 1997 van 18.00 tot 21.00 uur.
Locatie: centrale hal van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat).
Iedereen is van harte welkom!

. VERLOOFD:
Joyce Ellen van Gog

en
Roy Huisman

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Westerduinwe'g 36, Bentveld 5 bomen
De aanvraag ligt gedurende één week na het
v_erschijnen van dit blad tijdens-openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

MELDING WET MILIEUBEHEER
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een melding ingevolge artikel 8.19 van
de Wet milieubeheer ontvangen van Shell Nederland Verkoopmij. B.V. te Rotterdam voor:
een verkooppu nt voor motorbrandstoffen
gelegen aan de Boulevard Barnaart te
Zandvoort.
De melding en bijbehorende stukken liggen
met ingang van 17 februari tot 17 maart 1997
ter inzage bij de Cen'trale Balie van het Gemeentehuis, ingang Swaluëstraat 2.
Het kantoor is geope nd op maandag t/m woensdag van 09.30 tot 16.00 uur, op donderdag van
09.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur.
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage bij dé Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34.
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling bouwen en
rrylieu (023) 574 02 02.
ART. 28 WRO
bestemmingsplan "Paviljoen Zuid"
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken bekend, dat. bij besluit van 16 december
1996 onder 96-713-371 Gedeputeerde Staten
van Noord-Holland het besluit van de gemeenteraad d.d. 3 september 1996 tot vaststelling
vanhetbestemmingsplan "PaviljoenZuid" hebben goedgekeurd.

Voormeld besluit (rnet bijlagen) ligt met ingang
van 14 februari 1997 gedurende zes weken ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) te Zandvoort.
Na afloop van voormelde termijn treedt het
besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland in werking.

ART. 50, LID 5 WONINGWET,
ART. 2.5.29 BOUWVERORDENING
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50, lid 5 van de Woningwet en art.
2.5.29 van de bouwverordening vrijstelling en
bouwvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van de winkelruimte op het
perceel Haltestraat 1.
Voormeld bouwplcin ligt met ingang van 14
februari 1997 gedurende 14 dagen ter inzage

GEMEENTE
Zonder inspanning moeiteloos centimeters kwijtraken?
Dat kan, zonder spierpijn, op onze bewegingsbanken!
Bovendien kunnen deze banken verlichting bij of zelfs
opheffing brengen van klachten als reuma, arthritis enz.
Tevens zonnebank en schoonheidssalon.
Bel ons en spreek af voor een gratis proefsessie!

haar rust gevonden
op de leeftijd van 83 jaar.

Cas en Lia
Boukje en Bennard
Astria en Torn
Sven
Anneke en Rob
Barbara en Wouter
Tim, Bart
Aranka
Zandvoort, 10 februari 1997
'Huis in de Duinen' .
Correspondentieadres:
A. Tan-Castien
Celsïusstraat203
2041 TH Zandvoort
De overledene is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crernaüeplechügheid zal plaatsvinden vrijdag
14 febnjari in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst 10.15
uur.
Vertrek vanuit het Uitvaartcentrum, Zijlweg 185
te Haarlem omstreeks 9.45 uur.
Gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers van het crematorium.

Ik denk aan je wanneer
zomergloed van de zee
op mij straalt;
ik denk aan je wanneer
maneschijn in een bron
is neergedaald,
ik ben bij je, ook al ben
je nog zo v er,
dicht bij mij ben jij!
de zon zinkt, spoedig
lichten slechts de sterren op,
O, was jij maar bij mij!
Totaal verslagen en intens bedroefd delen wij U
mede dat na een leven vol zorg en aandacht voor
iedereen, na een kortstondig ziekbed, toch nog
onverwacht van ons is heengegaan onze allerliefste Ron

Ronald Schouten
op de veel te jonge leeftijd van 57 jaar.
Hetty Schouten-Heeres
Célestine en Gertjan Schniedewind
Cor Heeres-Molenaar
7 februari 1997
Prof. Zeemanstraat 9
2041 CN Zandvoort
De begrafenis heeft op dinsdag 11 februari plaatsRevonclen op de Algemene begraafplaats aan de
Tollensstraat te Zandvoort.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouw-/sloopver-gunningen en
toestemming bouwvoornemen
95003S Dr. C.A. Gerkeslopen tankstastraat 80
tion en wasplaats
(06-02-1997)
96118B Zandvoortseveranderen woIaan343
ning(06-02-1997)
96120B Burg. van Fenéma- plaatsen dakplein 2 '
centrale-CV
(06-02-1997)
96123B Zandvoortsevergroten woning
laan 287
(06-02-1997)
96125B Westerduinweg 38 vergroten woning
(06-02-1997)
96142S Boulevard Barnaart slopen tankstation (06-02-1997)
97002M Kostverlorenplaatsen dakkapel
straat 65
(06-02-1997)
97004M Max Euwestraat 36 plaatsen dakkapel
(06-02-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de
verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
•Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

te Zandvoort zoekt voor haar afdeling Telemarketing

1

i handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

Herintreders (m/v)

JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I

Slender You Aerdenhout
Bentveldsweg 116, Aerdenhout, tel. 5244732
Vanaf 9.00 geopend, woensdag- en zaterdagmiddag gesloten

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw-/sloopvergunning en melding bouwvoornemen
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97019B Frans Zwaanbouwen garage
straat 20
97020M Koninginneweg 40 bouwen berging
97021B Burg. van Alphen- bouwen ontvangststraat, Circuitpark ruimte/kantoor
97022B Haltestraat 49
veranderen restaurant/winkel
97023B Ruiterstraat 17
vergroten woning
97024S Kamerlingh Onnes-slopenzoutopslag
straat 20
97025B Zandvoortsebouwen garage/
laan 307
berging

BUREAU VOOR MEDIA ADVIES

v a

E

Cornelia Castien-Poots

Gedurende de termijn van tervisieleggmg kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk
zijn zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Van Vliet B.V.
R Natuurlijke genezing v

Niet wie of wat je bent is van belang,
maar watje doet om te zijn of worden
wie of wat je bent.
Na een leven vol zorgzaamheid en toewijding
voor anderen heeft

bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.

die 5 halve dagen per week telefonisch contact
onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

Heeft u een prettige telefoonstem, spreekt u ABN
en lijkt het u een leuke baan?
Neem dan voor 19-2-'97 telefonisch contact op met
Bureau Van Vliet B.V., telefoon 023-571 47 45 en vraag
naar Dhr. M. de Groof, manager Telemarketing.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
H EREN WEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Uw gasbedrijf adviseert!

A. LAVERTU

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!

Voor de week van 03-02 t/m 09-02
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*
26
33
39

46
52
59
65
72
78
85
91
98
107
117
127
137
147
163
179
195
212

Totaal vanaf
l november **
431
541

646
757
867

974
1083
1190
1299
1408
1514
1622
1786
1946
2108
2272
2435
2707
2975
3245
3515

Kosten
deze week
14,56
18,48
21,84
25,76
29,12
33,04
36,40
40,32
43,68
47,60
50,96
54,88
59,92
65,52
71,12
76,72
82,32
91,28
'j 100,24
f 109,20
j 118,72

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekeiïng moetje hebben. Voor die
ƒ 3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Eén kompleet verzorgde begrafenis ;
of crematie voor slechts ƒ 3.lfe>|*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarleiriif

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

'"-'-,

voor meer informatie

BEL|0 GRATIS 0800-022 45 35

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

,„ii

of vul de bon in.

Dag en.nacht bereikbaar voor ^
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie. : ' . \ ' ' ' ; : ; >
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.::£'

EN OMSTREKEN
n 36,2011
36, 2011KW
KWHaarlem.
Haarlem.
Parklaan

Weekmenu
SMOOR DJAWA
(zoet rundvlees)
niet
Tahoe Taugé
(groentegerecht)
en
Nasi/Bami of witte rijst

ƒ 12,50

p.p.

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

BH
K*
I ^'^
«i»
K-*

l
l
l
l

• Mft

VS

_ o

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

man/vrouw

straat:

5

postcode/woonplaats:
telefoon:

Ml»
ïil

•
mm
• Inttl

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

woensdag 12 februari 1997
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Oud Zandvoort
ZANDVOORT • Hoe zag
het vissersleven er vroeger
uit? Hoe verliep de wederopbouw van Zandvoort?
Wie geïnteresseerd is in een
dialezing over deze twee onderwerpen kan terecht op
de Genootschapsavond Oud
Zandvoort. Deze bijeenkomst vindt op vrijdag 14
februari in gebouw De
Krocht plaats.

Overstap naar 'grote school' niet moeilijker

Koken, een lamp in elkaar zetten en een computerprogramma begrijpen. Tegenwoordig krijgen leerlingen op de
middelbare school andere stof voorgeschoteld dan toen hun
ouders nog naar school gingen. Sinds 1993 bieden alle scholen in Nederland in drie jaar tijd vijftien verplichte vakken
aan, waaronder nieuwe vakken als 'Verzorging', 'Techniek'
en 'Informatica'. Een hele omschakeling voor bijvoorbeeld
de Gertenbach Mavo in Zandvoort. Maar hoe zit het eigenlijk met de basisscholen? Hoe kijken de directeuren van de
Zandvoortse basisscholen aan tegen de zogeheten 'basisvorHet echtpaar Cense verzorgt ming' binnen het voortgezet onderwijs? En hebben ze hun
de beide dialezingen. Boven- eigen onderwijs aangepast?
dien laat Ton Drommel vanaf
kwart over zeven dia's zien van
het strandleven in vroeger tijE MEESTE directeuren sisscholen staat er een rek of
voelen zich wat overval- een tafel met brochures. „Boden en ontbreekt evenmin de
traditionele verloting in de paulen als hen gevraagd vendien spreken ouders ons
ze.
wordt hoe ze tegen de basisvor- veel aan over de basisvorming.
Voorzitter Cense heeft overi- ming op de middelbare scholen Dat is zo'n beetje hét punt
gens ook enige verrassende me- aankijken. Het is niet helemaal waarover ze informatie willen
dedelingen over zaken waar het hun 'pakkie an', vinden ze. Ze hebben," vertelt Dick van As
Genootschap mee bezig is.
hebben het bovendien al druk (Beatrixschool). Ook andere digenoeg met hun eigen school. recteuren hebben diezelfde erMaar zodra ze er wat langer varing.
over nadenken, blijkt de basisOver de basisvorming taeJeugdorkest
vorming toch meer impact op staan namelijk diverse misverZANDVOORT - Het Noord- het basisonderwijs te hebben standen volgens Gerard Hokke
hollands Jeugdorkest doet op dan op het eerste gezicht leek. van de Gertenbach Mavo, de
zaterdag 8 maart Zandvoort
Al was het alleen al omdat enige middelbare school in
aan. Tachtig jongeren tussen de veel ouders van kinderen in Zandvoort. Veel ouders en kinveertien en 24 jaar treden op die groep acht met vragen komen, deren denken dat leerlingen
dag op in de Agathakerk (Grote nu de strijd om nieuwe leerlin- alle vijftien vakken tegelijk in
Krocht 45). Zij spelen ter ere gen op middelbare scholen los- de eerste op hun bord krijgen,
van het 35-jarig bestaan van het gebarsten is. Op sommige ba- waardoor ze de school misorkest een feestelijk programma met werken van Dvorak,
Grieg, Ives, Gershwin en
Brahms. Pianist Johann de
Jong speelt enkele solo's.

D

schien niet aankunnen. Maar
op veel scholen worden ze verspreid over drie jaar.
Zo begint hel vak 'Verzorging' pas in het derde jaar op de
Gertenbach Mavo. Bovendien
houdt het niet alleen koken in.
Derdeklassers leren ook een
huishoudboekje invullen en ze
krijgen informatie over allerlei
vormen van verslaving. Koken
is echter het meest populair
volgens Hokke. „Eerst stonden
mijn leerlingen er wat huiverig
tegenover. In
middels vinden ze het heel
erg leuk om
een aantal weken
naar
kookles
in ------•
Haarlem
te
gaan."
Dat aspect slaat dus bij leerlingen aan. Sommige leerkrachten van de basisschool
volgen de ontwikkelingen op de
middelbare school eveneens.
„Ik ben beslist enthousiast,"
vertelt Gerard van de Laar, directeur van de Duinroos. „Zelf
heb ik kinderen in de middelbare schoolleeftijd. Ik ben dan
ook wezen kijken. En ik moet
zeggen, de scholen pakken het

goed aan. Ze hebben prachtige
apparatuur."
Ook de directeur van de Mariaschool, Marja Snijders Blok,
ziet voordelen. „Voor sommige
kinderen zit er altijd wel een
vak bij waar ze thuis niet zo
snel mee in aanraking komen."
Ze doelt daarmee op onder andere het koken. „Het vak verzorging neemt dus eigenlijk een
taak over van thuis."
Techniek is een ander onderdeel waar niet elk kind al van

huis uit veel vanaf weet, voordat het op school ermee te maken krijgt. Sommige taasisscholen proberen, gestuurd door
het ministerie van Onderwijs,
die leemte op te vullen. De
Duinroos en de Nicolaasschool
hebben een techniekproject uit
Zoetermeer op het lesprogramma gezet. De Mariaschool wilde
wel, maar viel bij de toewijzing
net buiten de boot. Op de Beatrixschool speelde wat anders.

Ondernemers blij
met provinciale
ideeën over Zeeweg

Politiek Café
ZANDVOORT - Op dinsdag
18 februari houdt Eugène
Weusten het tweede Politiek
Café van dit jaar. Zoals altijd
vindt de forumdiscussie vanaf
half negen plaats in Dance Club
Yanks (ingang Kosterstraat).

ZANDVOORT - „We zijn tevreden," zegt Bart Schuitenmaker namens Horeca Nederland afdeling Zandvoort en
het Ondernemers Platform. Hij heeft het sterke vermoeden dat de provincie de suggestie die de Zandvoortse ondernemers hebben gedaan zeer serieus neemt.

Tijdens het Politiek Café
treedt de vierkoppige formatie
'No no mies' op met een lied
over Zandvoort. Bovendien
leest Sietske van den Bos een
column voor. Voor het panel
zijnGert-JanBluijs (CDA),Piet
Keur (GBZ), Han van Leeuwen
(D66) en Erica Cramer (actievoerdster van de Zeestraat) uitgenodigd.

PvdA de wijk in

Ossen in Uganda
ZANDVOORT - Dankzij diverse giften uit Zandvoort lopen er in Uganda ossen rond.
Ontwikkelingswerker Jeroen
Bluijs, die ter plekke diverse
projecten opgezet heeft, meldt
dat het redelijk goed gaat met
de landbouw. In het voorjaar is
dat te zien tijdens een filmavond die door familie georganiseerd wordt.
Jeroen doet echter een nieuw
beroep op de Zandvoorters. In
het dorp Ogodai is dringend behoefte aan een waterput. Nu halen de duizend inwoners hun
water nog uit het meer Kyoga,
maar dat is bepaald niet
schoon. Daardoor hebben sommigen de ziekte bilharzia gekregen. De Mariaschool is inmiddels met inzamelen van
geld begonnen.
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„We krijgen zoveel projecten schoolhoofden. Kinderen die
aangeboden. We moeten ergens vroeger naar de lts gingen, hebeen keus maken, hoe moeilijk ben het nu vermoedelijk moeidat ook is," verontschuldigt hjker gekregen. Zij moeten imVan As zich.
mers meer theorie verstouwen
Dat met techniekprojecten dan voorheen.
eventueel het gat tussen de taasisschool en de vernieuwde
Ook directeur Hokke van de
middelbare school te verklei- Gertenbach Mavo ziet dat pronen valt, realiseren de directeu- bleem, alhoewel het op zijn
ren zich pas in tweede instan- school niet speelt. „Gelukkig
tie. „Ja, je zou inderdaad kun- kunnen zwakkere leerlingen
nen zeggen dat we op de basis- binnen het voorbereidend bevorming inspringen met dit roepsonderwijs
dispensatie
techniekprokrijgen via de onderwijsinspecject," beaamt tie als ze het niet redden. Maar
Maarten Bo- het blijft voor sommige leerlinthe van de Ni- gen lastig."
colaasschool. Van As is eveneens wat dat beDie aanslui- treft sceptisch. „Sommige kin- ting is volgens deren zijn nu eenmaal het gede meeste di- lukkigst als ze zo snel mogelijk
recteuren echter niet verbeterd een schroevendraaier in hun
of verslechterd sinds de basis- handen krijgen," vat hij de krivorming. Het gros van de leer- tiek op de basisvorming samen.
lingen doet het nog net zo goed „Deze kinderen kunnen de
of slecht als voorheen. „Mijn dupe worden van de basisvoroud-leerlingen hadden vroeger ming." Maar volgens Van de
al geen problemen en nu heb- Laar geldt het aan de andere
ben ze dat nog steeds niet," zegt kant ook een beetje voor sterk
bijvoorbeeld L. de Vries (Oran- theoretisch
geïnteresseerde
je Nassauschool). „De resulta- kinderen. Die gruwen misschien van koken en solderen.
ten zijn goed."
Er is wel een 'maar' aan verbonden,
menen sommige
Monique van Hoogstraten

Praktisch ingestelde leerling
heeft wel sneller problemen

Nieuw huis

ZANDVOORT - Onder het
motto 'In gesprek met de fractie' houdt de Partij van de Arbeid dinsdag 18 februari een
open avond in 't Stekkie (Celsiusstraat 190). Burgers uit alle
geledingen van de samenleving
zijn uitgenodigd om te discussieren met de lokale PvdA-politici. De bijeenkomst begint om
acht uur. Het is de bedoeling
dat na Nieuw Noord ook de andere buurten van Zandvoort bezoek krijgen van de PvdA. Tot
aan de verkiezingen in 1998 zijn
er maandelijks bijeenkomsten
van de partij.

3 Zandvoorts
Nieuwsblad

Meningen
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Hoe durft men vrijwilligers
van ZFM te bekritiseren?
medium waarvan de toekomst
veilig gesteld moet worden. De
Zandvoorter van het Jaar
maakt overigens rare vergelijkingen om ZFM naast commerciële bladen te plaatsen die wel
de nodige publiciteit geleverd
hebben. Zij worden ervoor betaald en ze moeten winst maOp persoonlijke titel kan ik me ken. Daarbij is het jaar net beopwinden over iets wat mis- gonnen, waar moeten ze anders
schien een grotere diepgang over schrijven?
heeft en waarvan ik het bestaan
Dat ZFM ondemocratisch te
niet weet. Maar toch wil ik iets
rechtzetten over de aanval op werk zou gaan kan misschien
de lokale radiozender ZFM wel kloppen, zij behoudt zich
het recht voor een selectie te
door Eugène Weusten.
De Zandvoorter van het Jaar, maken over nieuws dat uitgeEugène Weusten, heeft voor zonden wordt. Er gebeuren namij al afgedaan voor 1997. Hoe melijk meer dingen in Zandkun je een vrijwilligersorgani- voort die vaak niet zo snel opgesatie die al zes jaar geheel be- merkt worden, maar zeker net
langeloos gestreden heeft om zo belangrijk zijn. Daarbij worbestaansrecht te verwerven in den dingen weieens niet behanZandvoort en zich ten doel stelt deld in het programma Goedeom daar de bevolking en de vele morgen Zandvoort omdat je
vrijwilligers mee van dienst te dan het idee hebt dat iedere
zijn, even op een goedkope ma- keer dezelfde plaat wordt opgenier onderuit proberen te halen zet.
R. van Lunterrn
omdat een keer niet de verZandvoort
wachte publiciteit is verkregen Naschrift van de redactie.
Het
voor het Politiek Café?
NteuwsbLad is een
Dat ZPM eindelijk eens een Zandvoorts
onafhankelijke krant en maakt
goede subsidie heeft gekregen zijn
selectie. De redactie
was dringende noodzaak en het wordteigen
betaald om mformageeft zeker aan dat Zandvoort tie overniet
wie dan ook te publiceZPM erkent als een volwaardig ren.
Rein van Lunteren reageert op
de brief van Eugène Weusten in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
5 februari. Weusten spuide
daarin kritiek op de lokale zender ZFM, die volgens hem het
Politiek Café ten onrechte boycot.

Piet Pijper (broer van wereldkampioen droogroeien Wim Pijper) en
Brigit van der Linden, leggen de laatste hand aan hun nieuwe huis
in de Kostverlorenstraat. Zij willen binnen twee weken verhuizen
van de Hogeweg naar hun nieuwe paleisje. De eerste zes woningen
van het omstreden villawijkje 'Alexanderpark' (voorheen Julianapark) zijn vorige week precies volgens schema opgeleverd.
Omwonenden vonden het destijds jammer dat het park zo van
uiterlijk veranderde door de bouw van de 21 woningen. Ze voerden
echter tevergeefs actie bij de gemeente. „Wij hebben er niet zo'n
moeite mee dat hier nogal wat bomen gekapt zijn," zegt Piet, terwijl
hij uitkijkt over een enorme, maar nu nog kale tuin. „Een van de
actievoerders tegen de kap van die bomen schijnt overigens inmiddels ook een huis gekocht te hebben," verklapt hij.
De woningen zijn tamelijk duur. „Eerst dachten we dan ook dat
zoiets voor ons niet haalbaar zou zijn. Maar oudere huizen zijn ook
duur. We zijn blij dat het ons gelukt is hier een mooie twee-onder-één-kapper te bemachtigen. We moeten nu wel de eindjes aan
elkaar knopen," bekent Piet. Hij wijst grinnikend naar de licht
verroeste kofferbak van zijn auto. „Geld voor een nieuwe wagen
hadden we niet meer."
Foto André Lieberom

Al eerder werd bekend dat de
provincie met de gedachte
speelt om op de Zeeweg wisselstroken te maken. Die kogel is
echter nog niet door de kerk.
Inmiddels is duidelijk dat er diverse keuzemogelijkheden zijn.
Over een week of zes wordt de
beslissing bij Provinciale Staten genomen. Donderdag hebben diverse belanghebbenden
de kans gekregen om hun wensen kenbaar te maken.
De voorkeur van de Zandvoortse ondernemers gaat volgens Schuitenmaker en zijn
collega Pim Aronson uit naar
vier gescheiden rijbanen, waarvan er een richting Bloemendaal als wisselstrook gebruikt
wordt aan het einde van mooie
zomerse dagen. Deze wisselstrook dient ook om speciaal
verkeer (bus, brandweerauto of
ambulance) door te laten. In de
richting van Zandvoort blijft er
voor het verkeer een baan over.
De andere baan is voor speciaal
verkeer.
„Verder staan we achter twee
rotondes op de Zeeweg," vertelt
Schuitenmaker. Er komt volgens de nieuwste plannen een
extra rotonde bij restaurant De
Bokkedoorns, waarbij het verkeer voor rechtdoor gescheiden is van het verkeer voor
rechtsaf. De huidige Rotonde
bij de Brouwerskolkweg gaat er
waarschijnlijk ook zo uitzien.
Schuitenmaker: „Het is daarnaast een goede zaak als inderdaad de verlichting verbeterd
wordt op de Zeeweg. En als de
fietspaden breder worden."
Ook de oversteekplaatsen voor

fietsers en de kruisingen waar
auto's de Zeeweg oversteken
krijgen als het aan de ondernemers ligt een facelift.
„Mocht de provincie niet
voor alles meteen geld hebben,
dan is een fasering nodig. Wij
hebben voorgesteld om met de
rotondes, de verlichting en de
oversteekplaatsen voor auto's,
fietsers en voetgangers te beginnen," zegt Schuitenmaker.
„Mocht het dan al goed lopen,
dan hoeft de provincie misschien niet meer te investeren
in wisselstroken."

Opnieuw
klagen over
Park Duijnwijk
ZANDVOORT - Wie bezwaar
heeft gemaakt tegen de eerste
fase van het nieuwbouwplan
Park Duijnwijk, moet opnieuw
een brief sturen. Deze keei
moeten de bezwaren gericht
zijn aan de gemeenteraad Die
heeft namelijk de artikel 19 pro
cedure naar zich toegetrokken.
De taouwaanvragen liggen
sinds vrijdag twee weken ter inzage. Op 6 maart is er een hooi •
zitting. De bnevenschrijvei s
worden volgens de gemeente
hiervoor uitgenodigd. Op 25
maart neemt de gemeenteraad
een beslissing met de bezwaar
schriften in het achterhoofd
Het college van Burgemeeb
ter en Wethouders had de pro
cedure al gestart, maar weid
onlangs teruggefloten door de
gemeenteraad.

Brandbrief
naar Zalm
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft mi
nister Zalm in een brief dringend gevraagd, om te komen
tot een verdrag met de andere
lidstaten van de Europese Urne
over het innen van parkeerboe
tes over de grens. Van der Heij
den hoopt dat Zalm 'de koe bij
de horens vat', nu Nederland
voorzitter is van van de Euro
pese Unie.
Doordat toeristen vaak hun
parkeerboete niet betalen,
heeft Zandvoort vorig jaar 365
keer een klem om een wiel van
een buitenlandse auto gelegd.
Voor komende zomer heeft
Van der Heijden aangekondigd
dat beleid voort te zetten. Het is
echter verkeerd gevallen bij de
Duitse pers en bij het Nederlands Bureau voor Toerisme
Zandvoort heeft al eerder
contact met het ministerie gehad over de boetes. Met de j ongste brief hoopt Van der Heijden
het probleem opnieuw onder de
aandacht te brengen.

Andere halte
HAARLEM - Bus 80, die van
Amsterdam naar Zandvoort
rijdt, heeft in Haarlem enige
tijd een andere halte doordat de
Tempeliersstraat wordt gere
noveerd. Bus 80 stopt voorlopig
bij kledingzaak Edcetera. In
een later stadium rijdt bus 80
een andere route.

Natte horeca gaat eerst
praten over vergunning
ZANDVOORT - De gemeente, enkele vertegenwoordigers van de natte horeca en de Stichting Zandvoort Promotie gaan 18 februari met elkaar om de tafel zitten om nog eens te
praten over de vergunningen voor de festivals.
Noch de natte horeca noch de
politiek wil bij voorbaat de
Stichting Zandvoort Promotie
de monopoliepositie geven bij
de festivals. Als het aan burgemeester Van der Heijden ligt,
geeft de gemeente alleen de organisator van een evenement
een vergunning. Die organisator mag dan verder zelf bepalen
wie er meedoet. Bij de muziekfestivals zou dat betekenen dat

de Stichting Zandvoort Promotie gaat bepalen wie er een podium voor de deur krijgt.
Dat stuit echter op bezwaren
bij de natte horeca en de politiek die er vorige week woensdag tijdens een commissievergadering over sprak. De natte
horeca is volgens woordvoerder Wiebe Beekelaar „bang dat
we geen invloed meer hebben.
Het is voor ons dus niet acceptabel." De meeste politieke partijen gaven hem vorige week gelijk.
Dat voorstel van Van der
Heijden is even in de koelkast
gezet.
(ADVERTENTIE)

Belg legt uit hoe badplaats weer floreert
ZANDVOORT - Hoe moet het verder
met de badplaats Zandvoort? Het lijkt
onderhand bijna een ingesleten vraag.
Niettemin probeert de Belgische
hoogleraar Gerard Allaert daar donder dag 20 februari een antwoord op te
geven. Hij vertelt op uitnodiging van
het Ondernemers Platform en de gemeente hoe het ontwikkelen van een
toeristisch beleid concreet vormgegeven kan worden. „Want," zegt Gert
Toonen van het OPZ, „we moeten de
stap zetten van denken naar doen."
Allaert is volgens Toonen een deskundige op het toeristische vlak. Hij heeft in
België Blankenberge uit het slop gehaald.
Aan de universiteit van Gent doceert hij
onder andere regionale planning, regionale
economie en maritieme planning. Toonen
raakte twee jaar geleden onder de indruk

van Allaert tijdens de Eerste Kustconferentie in Kijkdum.
In november werd Allaert, die een sterk
voorstander is van een overeenkomst tussen diverse belangengroeperingen, al een
paar keer geciteerd tijdens een discussiedag op het raadhuis in Zandvoort met zestig gasten. Deze gasten kunnen nu zelf vragen aan hem stellen. Ter voorbereiding
krijgt Allaert trouwens eerst een ritje door
het dorp langs de bekendste toeristische
trekpleisters.
De roep om duidelijk toeristisch beleid
wordt steeds groter. De gemeenteraad
heeft inmiddels ambtenaar Marijke
Storm, die ook mede-verantwoordelijk
was voor de structuurschets, gevraagd om
twee plannen op te stellen: een toeristisch
ontwikkelingsplan voor de langere termijn
en een toeristisch actieplan met concrete

ideeën. Eind van dit jaar moeten beide op
tafel liggen.
Storm is druk bezig met het formuleren
van uitgangspunten voor de plannen. De
visie van Allaert komt echter goed van pas.
„Het is een verse blik van buitenaf. Het is
goed voor de gedachtenbepaling."
Toonen waarschuwt voor al te veel
haast. „Wel voortvarend maar niet te hard
van stapel lopen." Hij is bang dat het spanningsveld tussen bewoners en ondernemers anders weer de kop op steekt. „Er is
jarenlang een kunstmatige tegenstelling
geweest tussen wonen en ondernemen.
Terwijl dat flauwekul is. Veel inwoners
hebben direct of indirect belang bij het
toerisme. Door werk, in 1994 zorgde het
toerisme voor 4687 arbeidsplaatsen, of
door het hoge voorzieningenniveau. Zonder toeristen hadden we geen drie super markten en een zwembad."

Vrachtwagen
parkeert te
enthousiast

Caraiema Circos
13 t/m 19 Februari
Dagelijks
13.30 en 15.30

THE
UNCHBACK
of
NOTRE DAME

H

Michael Joruan, Looney Tunes
Bill Murra), Charles I)arUe>

(ADVERTENTIE)

O?

Word verliefd op een bank. Een
eelhock. Of een slaapkamer,
't Is Valentijnsdag op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

AmsterdM!

BMLBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTEU OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 69093 16

2Slag - overslag - distributi'
Een vrachtwagen reed woensdag achteruit het Casino binnen. De schade bedraagt vermoedelijk dertig- tot veertigduizend geilden, doordat de ramen
geen standaardmaten hebben
en uit Zeeland komen. Het kan
daardoor ook nog wel een paar
maanden duren voordat ze in
Zandvoort arriveren. Tot die
tijd wordt een noodvoorziening
aangebracht, omdat anders de
wind zo op de eerste verdieping
bij de directeur van het Casino
naar binnen waait. Die schrok
trouwens nogï»! van de klap die
de botsing veroorzaakte.

Miehae! jordan. Loone) Tunes
Bill Miuraj, Charles BarUev

Woensdag 19 Febnian
19.30

CARRINGTON
Jonathan Pnce
en
Emnu Thompson
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ZAND VOORT

• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE
• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN
• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN
• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE

TJERKHIDDESTRAAT67
ZANDVOORT
Twcekamerapparternent met ruim balkon op de
vierde verdieping.
Gebouw voorzien van liften en oigen parkeerterrein.
VRAAGPRIJS ƒ 159.000 k.k.

J»)i# U

HAARLEMMERSTRAAT 78

• MACHINALE HOUTBEWERKING
Kantoor: Bloemendaalseweg 124 - 2061 CP Bloemendaal - Tel. 023-5263657 Fax 023-5273384

ZANDVOORT

TOLWEG 4A
ZANDVOORT
Ruime parterrewoning met voortuin, woonkamer, 2
slaapkamers, keuken.

STATIONSPLEIN 17/22
ZANDVOORT
Centraal gelegen driekamer appartement met balkon op de vijfde en tevens hoogste etage.

Helft van dubbel karakteristiek woonhuis met veel
originele details en zonnige tuin op het zuiden.

VRAAGPRIJS ƒ 159.000 k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 189.000 k.k.

VRAAGPRIJS ƒ 330.000 k.k.

VRAAG HAAR OP
VALENTIJN TEN HUWELIJK
VOOR EEN PERFECTE
TROUWREPORTAGE
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BURG.ENGELBERTSSTRAAT78

ZANDVOORT

Vrijstaand woonhuis met schuur; woonkamer met
balken plafond en antieke plavuizen.
VRAAGPRIJS ƒ 360.000 k.k.

VANLENNEPWEG65/18

ZANDVOORT

Goed geïsoleerde woning, bouwjaar 1991, met drie
woonlagen en tuin op het zuiden in kindvriendelijke
omgeving.
VRAAGPRIJS ƒ 375.000

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 42
ZANDVOORT
Ruime hoekwoning met aangebouwd stenen berging op een steenworp afstand van strand, station
en centrum.
VRAAGPRIJS ƒ 375.000 k.k.

VAN SPEYKSTRAAT 22

ZANDVOORT

Halfvrijstaand goed onderhouden woonhuis, woonkamer met erker en grote woonkeuken.
VRAAGPRIJS ƒ 379.000 k.k.

r~

W. DRAYERSTRAAT 29
ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis met aangebouwd stenen
garage en vrijstaand stenen schuur, gelegen nabij
de zuidduinen.
VRAAGPRIJS ƒ 409.000 k.k.

HALTESTRAAT 71
ZANDVOORT
Woonhuis met souterrain, zomerhuis en 2 parkeerplaatsen op eigen terrein, geschikt voor verhuur
en/of dubbele bewoning.
VRAAGPRIJS ƒ 565.000 k.k.

CORT V.D. LINDENSTRAAT22
ZANDVOORT
Halfvrijstaand woonhuis met garage en tuin met
fraai uitzicht over de zuid duinen; bevat o.a. 2 badkamers en veel travertin.
VRAAGPRIJS ƒ 589.000 k.k.

VAN LENNEPWEG 65/22
ZANDVOORT
Royale hoekwoning met souterrain en tuin op het
zuiden. Souterain eventueel afzonderlijk te bewonen.
VRAAGPRIJS ƒ 395.000 k.k.

Gaaf u toch ook naar
FOTO BOOMGAARD!

Nieuwsgierig geworden? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten vindt u bij

WESTERPARKSTRAAT 9
ZANDVOORT
Perfect onderhouden hoekwoning, zeer geschikt
als pension; totaal 5 slaapkamers, waarvan 3 met
eigen badkamer.
VRAAGPRIJS ƒ 675.000 k.k.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort
Makelaardij o.g.

de AA-Express naar Peter,
Catharina en andere tsaren!
Reis per comfortabele touringcar
van Amsterdam naar Apeldoorn
en terug en bezoek de drie grote
tentoonstellingen over de
beroemde Russische tsaren.
De bus vertrekt dagelijks
(behalve maandag) rond het
middaguur en onderweg krijgt
u een lunch aangeboden.

(Reportages vanaf ƒ 350,-)

HAARLEMMERSTRAAT 1
ZANDVOORT
Zeer royale splitlevel hoekwoning met garage, geschikt voor dubbele bewoning of als praktijkwoning
op 450 m2 eigen grond.
VRAAGPRIJS ƒ 750.000 k.k.

tel. 023 - 571 5531
fax 023 - 571 9127

randstedelijk

opleidingen

centrum

school voor leerlingwezen en beroepsgerichte volwassenen-educatie

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
• enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
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Nu boeken en straks toch
Last-Minute Voordeel!
De nieuwe reisgidsen voor het /.omcrseizoen '97
zijn weer uil. Ieder jaar stellen veel mensen zich de
vraag: vroeg hoeken...of wachten opeen last-minutc
aanbieding?
Toerkoop Reishuro Zonvaart maakt dit jaar de
keuze heel g e m a k k e l i j k met de unieke
ZOMER LAST-MINUTE GARANTIE.
Als u voor l maart 1997 uit de nieuwe reisgidsen
hoekt en uw vakantie valt geheel binnen de periode
21 j u n i en 21 september 1997. dan garandeert
Rcisburo Zonvaart u de lasl-minute prijs!

van 10.00 -19.30 uur

van 15.00 - 20.00 uur

van 10.00 -13.00 uur

Elandsstraat 175

Startbaan 26

Westerstraat 187

1016 SB Amsterdam te!.: 020-521 93 52

1187 XR Amstelveen tel.: 020-647 47 26

1015 MA Amsterdam tel.: 020-535 68 68

Horeca
Brood & Banket
Chocolaterie
Detailhandel
Groothandel
Welzijn
Kleding & Mode
Oriëntatie & Schakelen
Administratie & Informatica &
Beveiliging

Bouw & Hout
Elektrotechniek

Motorvoertuigentechniek
Tweewielertechniek
Autoschadeherstellen
Autospuiten
Bouw & Hout
Metaaltechniek
Straatmaken
Metselen & Stukadoren
Pianotechniek
Industrieschilderen &
Huisschilderen
Installatie & Koudetechniek
Transport & Logistiek

Metaaltechniek
Motorvoertuigentechniek
Detailhandel
Groothandel
Oriëntatie & Schakelen
Administratie & Informatica &
Beveiliging

r^ M
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Mocht de door u geboekte reis dus later goedkoper
worden, dan krijgt u het verschil terugbetaald.
Dus: nu boeken en later toch kans op last-minute
voordeel.

AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel. 020-4890077 j
HAARLEM:
Kruisweg 61
tel. 023-5322597

Dit is absoluut uniek in Nederland !!

Compleet MyCom Systeem:

De gratis reisgidsen liggen voor u klaar b i j de
Toerkoop Reisburo's van Zonvaart, u kunt dan gelijk
naar de voorwaarden vraecn.

• INTEL, Pentium 1 33 Mhz * Triton VX * 256 Kb
PB * 8 Mb EDO • S3 Trio Video 64b
PCI* Harddisk 1 ,3 Gb
1 4" CTX Kleuren Mon. * 3,5" 1 .4 Mb diskdrive
Windows '95 Keyb. * Muis met mat
* Luxe kunststof High-end Mini Tower
GELDIG VAN 12 T/M 19 FEB
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud

Reisburo Zonvaart m* ^
Alkmaar f:ijropcilxmlnvaid 181 (072) 5622<I2'1
Beverwijk Biepslrnol -'t (0251) 212-150
Castricum Ruig. Moovslr 2 l n (0251)655671
Heemskerk G.v Aswiidnlllslr l 8a (0251) 231-M l
Heerhugowaard Middonwanrrl 20 (072) 5 7 1 6 7 4 4

Heiloo Winkelhof ï Loo 19 (072) 5332114
Uitgeest Midclelweg 6 (0251) 315050
Velserbroek Galle Promenade 6 (023) 5392223
Zandvoort Grolc Krocht 20 (023) 5712560

scirt

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg 103
NCPCOMPUTERS
tel. 020-6593200

/ATA

ZANDVr
Haltestraat 31. te!. 023-5710499 fax 5716385

INTERNET SHOP: www.mycom.nl
Snel in levering van alle PC's^op-maat!
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Tolitiek is
best wel
spectaculair'
namelijk best wel spectaculaire dingen in de politiek van Zandvoort," verklaart
Dmitri Herders zijn hobby. „Zo
£ijn er bepaalde zaken die echt
niet kloppen, en wat heel vaak
nebeurt is dat problemen doorbudderen zonder dat iemand ingrijpt. Wat me ook opvalt is dat
ze hier altijd proberen om zoveel mogelijk te bezuinigen.
Neem nou die gevel van het
raadhuis, waar je zo een gat in
kunt trappen omdat ze er zulk
goedkoop materiaal voor hebben gebruikt. Op zich is dat wel
komisch, maar uiteindelijk is
het repareren ervan natuurlijk
veel duurder dan wanneer ze
het meteen goed hadden gedaan."

Rode roos onverminderd
populair op Valentijnsdag

„Het is voor ons bloemisten
dan ook altijd een hele drukke
dag," vertelt Piet Loos vanbloemenwinkel Erica in de Grote
Krocht. „Natuurlijk proberen
we ons assortiment zoveel moi gelijk in het rood te houden.
Dat is toch echt de kleur die
verreweg het meeste gevraagd
wordt. Rozen zijn het populairste, hoewel het daar nu eigenj hjk juist een slechte tijd voor is.
Rond Valentijnsdag zijn rozen
namelijk bijzonder duur. Daarom raad ik weieens aan om gewoon tulpen te nemen, want
dat kan in mijn ogen net zo
goed."
Loos zegt de speciale sfeer
1
die de 14-e februari met zich
meebrengt wel te kunnen waarderen. „Ja, het is toch anders
dan op een gewone dag. Al was
het maar omdat veel mensen
: hun bestelling anoniem willen

De zee nam
Toen het maandag flink stormde dachten sommige KNRM-ers weer even
terug aan l O februari 1937 BIJ een oefening sloeg volgens Chris Kemp do
roeireddingboot om voor de ogen van tientallen toeschouwers Schippot
Jan Molenaar en roeier Engel Schuiten overleefden het niet De toeschou
wers probeerden met een menselijke keten Jan en Engel uit het water t p
halen De andere twaalf bemanningsleden wisten wel de kant te halen Een
van hen, Leendert Koper, raakte gewond Maar hij had het m elk gevai
gehaald. Van de twee verdronken Zandvoorters rest nog slechts een
grafsteen op de begraafplaats. De andere is in de loop derjaren verdwenen
Maar m de herinnering van de huidige KNRM ers leven ze beiden voort
volgens Chris Gelukkig is de boot van de KNRM tegenwoordig een stuk
veiliger

W

Er zijn eigenlijk maar heel
weinig mensen echt in
politiek geïnteresseerd. En
zeker onder jongeren is de
belangstelling voor wat de
gekozen
volksvertegenwoordigers
allemaal besluiten
tegenwoordig minimaal. De
net 16-jarige VWO-scholier
Dmitri Herders mag dan
ook als een vrij unieke
uitzondering worden
beschouwd. Vol jeugdig
enthousiasme houdt hij
nauwlettend in de gaten wat
er zoal in de lokale
Met de plaatselijke politiek gemeenteraad omgaat.
kwam Dmitri in aanraking toen
hij op 12-jarige leeftijd journalist en uitgever van 'Het Uitje'
werd. „Omdat ik me verveelde
ben ik begin '93 begonnen met
alles op te schrijven wat hier in
Zandvoort te doen is, en dat in
een door strandpachters en on- laat afschepen met één of ander
dernemers gesponsord tijd- vaag antwoord. Menig raadslid
schriftje te vermelden. Daar en wethouder die in het Poliben ik twee jaar mee doorge- tiek Café een visie, voorstel of
gaan. Behalve de uitgaansagen- veto komt uitleggen weet dan
da stond er later ook sport en ook inmiddels uit ervaring dat
nieuws in."
deze knaap niet moet worden
Met name het jagen op onderschat, en al helemaal niet
nieuws wekte bij Dmitri een met een kluitje in het riet kan
groeiende interesse voor wat er worden gestuurd.
m Zandvoort allemaal gaande
Dmitri's ferme houding in
is. Dit resulteerde in eerste in- het debat viel uitermate in de
stantie in het trouw bezoeken smaak bij het zelf ook zelden
van de openbare opnames voor om een weerwoord verlegen
het radioprogramma van ZPM PvdA-raadslid Jeannette van
op zaterdagochtend. Volgens Westerloo. Zij maakte haar
Dmitri zijn die opnames in café leergierige pupil het afgelopen
Neuf de gelegenheid bij uitstek jaar verder wegwijs in het poliom 'leuke verhalen' te horen. tieke wereldje. Zo raadde ze
Maar hij kreeg pas echt de hem dringend aan eens een
smaak te pakken toen hij vaste raadscommissievergadering te
klant werd van het Politiek bezoeken. Dmitri zegt blij te
Café, dat elke maand in Yanks zijn dat hij dit advies daadwerwordt gehouden.
kelijk heeft gevolgd door in december een bijeenkomst van de
Al snel ontpopte Dmitri zich commissie van Ruimtelijke
daar tot iemand die niet alleen Ontwikkeling bij te wonen.
kritische vragen durft te stel„Voor mij was het inderdaad
len, maar zich ook beslist niet heel interessant om te zien hoe

ZANDVOORT - Natuurlijk mag iedereen geheel zelf
weten welke attentie op Va' lentijnsdag wordt toegespeeld aan de daartoe uitverkorene. Tegenwoordig
kijkt niemand meer raar op
als men op 14 februari met
een flesje parfum of cognac
komt aanzetten, of met een
feestelijk ingepakt doosje
bonbons. Toch geven de
meeste mensen er nog altijd
de voorkeur aan om een
bloemetje te schenken,
liefst in de kleur van het
hart dat het liefdevolle karakter van de vriendschapsdag symboliseert.

cô
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Dubbel 'u' dubbel 'e'

©
pfij

Het boek over de oorlog van Arend Bos ligt inmiddels bij de vormgever
Zodia die zich erover gebogen heeft en samen met de drukker het
lettertype bepaald heeft, kan het pakket naar de drukker Dankzij diverse
giften kan het boek waarschijnlijk toch het licht zien. Een van die schenkers
mevrouw A. Zeegers, laat weten dat haar naam onlangs verkeerd in de
krant stond. Bovendien was haar man Auguust Zeegers (dubbel 'u' dubbel
'e') geen marathonloper maar deed hij mee aan de Olympische Spelen van
1928.

«
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Dmitri Herders is niet zo ondersteboven van de kwaliteit van alle raadsleden
Foto A n d i e Liebeiom

het er daar toeging. Aan de ene
kant was het lachen, bijvoorbeeld om wethouder Versteege.
Want als je aan hem een moeilijke vraag stelt weet hij absoluut niet wat hij moet zeggen en
doet hij alles om het onderwerp
op iets heel anders te brengen.
Maar ik moet ook eerlijk zeggen dat sommige raadsleden
beslist een compliment waard
zijn. Ik heb gemerkt dat mensen als Van Caspel van de VVD
en natuurlijk Jeannette van
Westerloo zich niet zomaar op
zij laten zetten, en gewoon stug
door blijven vragen."
Dmitri is nuchter genoeg om
toe te geven dat zijn kennis en
ervaring nog niet van die omvang zijn dat hij alle nuances
van de Zandvoortse politiek
doorziet. Niettemin permitteert hij zich alvast een duidelijk oordeel over de kwaliteit
van de verschillende fracties.
„Als ik al zou mogen stemmen
zou ik dat op de PvdA doen,

omdat die hier in Zandvoort
best wel een goed karakter
heeft. GBZ mag van mij echter
helemaal verdwijnen. Die doen
echt niks anders dan alleen
maar de belangen van de ondernemers behartigen."
Ook het CDA schat Dmitri
niet bijster hoog in. Althans
fractievoorzitter Bluijs niet, die
hij verwijt veel te veel over
koetjes en kalfjes te praten.
Een twijfelgeval acht hij
D66-voorman Han van Leeuwen. „Op zich lijkt me dat wel
een goed persoon, maar bij hem
hangt het heel erg van de dag af.
De ene keer komt hij met heel
sterke argumenten, maar het
gebeurt ook vaak genoeg dat hij
zichzelf helemaal vastpraat."
Over de burgemeester wil hij
zich voorzichtigheidshalve met
uitlaten. „Laat ik het er maar
op houden dat ik geen mening
heb. Want als ik zeg wat ik echt
van hem denk kan dat verkeerd
worden opgevat, en ik heb geen

zin om een hele berg kritiek
over me heen te krijgen."
Dmitri's sceptische geestdrift voor de lokale politiek
blijft overigens geenszins beperkt tot uitsluitend het praten
erover. Inmiddels is hij, samen
met Politiek Café-gespreksleider Eugène Weusten, druk
doende een plan uit te werken
waardoor de Haltestraat aantrekkelijker gemaakt kan worden. „Ik vind het nu eenmaal
hartstikke leuk om ideeën te
verzinnen en net zo lang te puzzelen totdat die ook echt uit te
voeren zijn. In dit geval willen
we een deel van de Haltestraat
autoluw maken, terwijl de winkels toch goed bereikbaar zijn
voor het laden en lossen."
Het samenwerkende tweetal
hoopt het verkeersplan voor de
zomer af te hebben, waarna ze
het aan de gemeenteraad en de
bewoners willen presenteren.
Voor Dmitri lijkt dit scenario
de definitieve stap te kunnen
zijn tot een actieve rol in de

Kerkdiensten
POLITIE: Alarmnummer 06-11. bewoners van 55 jaar en ouder)
In andere gevallen: tel. (023-) gebruik te kunnen maken,
5713043.
dient men zich 24 uur van te
BRANDWEER: Alarmnummer voren op te geven bij Huis in de
06-11. In andere gevallen Duinen, tel. (023-) 5717373.
023-5159500 of - voor info over- Alg. Maatschappelijk Werk
dag - (023-) 5740260.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
AMBULANCE: Alarmnummer 5713459
bgg
023-5320464.
06-11. Anders: tel. 023-5319191 Spreekuur op werkdagen van
(ongevalllen), Centrale Post 9.00-10.00 uur.
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Telef. Meldpunt Sexueel Genemerland.
weld: tel, 023-5340350 op werkHUISARTSEN: De volgende dagen 12.00-14.00 uur en maanhuisartsen hebben een geza- dag+
donderdagavond
menlijke
waarnemingsrege- 19.00-21.00 uur.
ling: J. Anderson, B. van Ber- Telef. meldpunt Ouderen Misgen, C. Jagtenberg, Hermans, P. handeling: 023-5159700, van
Paardekooper, H. Scipio-Blu- 08.30 tot 17.00 uur.
me, F. Weenink. Informatie Zandvoortse Vereniging van
daarover tijdens weekend, Huurders: Gratis advies voor
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én leden. Telefonisch spreekuur
tijdens feestdagen via telefoon- elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
nummer (023-) 5730500. De uur: (023-) 5731618 (Secretanspreekuren van de dienstdoen- aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
de arts zijn zowel op zaterdag 287, 2040 AG Zandvoort.
als zondag van 11.30 tot 12.00 Woningbouwvereniging EMM:
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. Klachtentelefoonnummer
Een afspraak is met nodig.
technische
dienst:
(023-)
Gezondheidscentrum
(tel. 5717577.
5716364):
uitleenmagazijn: Storingsnummer gas buiten
13.00-14.30 weekdag., spoedge- kantooruren: tel. 023 - (5)235100
vallen za en zon: doktersdienst (nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen 5235123
tandarts bellen.
Taxi: tel (023-) 5712600.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Openbare bibliotheek: Pnnsestheek, H.B.A. Mulder, tel. seweg 34, tel. (023-) 5714131.
(023-)5713185. openingstijden Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
(alleen voor recepten): zater- uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 vrij. 10-12/14-17.30/1830-20.30
uur, zondag 11.30-12.30 en u., zat. 10-14 uur.
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
Burgerlijke stand
5713073.
Wijkveruleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid- Periode: l • 7 feb. '97
-Kennemerland 's avonds, 's In ondertrouw: Johannes Hennachts en in het weekend te be- dnkus Bastiaan Winkel en
reiken via de doktersmforma- Ludwine Danielle Joyce Calvetiedienst: tel. 06-8460.
lage. Jan Arie Paap en Iris van
Verloskundigen: Mevrouw E.A. Berkel. Getrouwd: Martmus Jode Boer-Burgh en/of mevr. seph Bernardus Truijens en
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Linda Jean Richardson. Geboder Deijl. Kochstraat 6A, Zand- ren: Annemijn Amélie, dochter
voort, tel. (023-) 5714437.
van Michael Joannes Henricus
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Winnubst en Amélie Henriette
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Maks. Kelly Samantha, doch(023-) 5715847.
ter van Ivar Steen en Wendy
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Jacquelme Nijkamp. Overleder dieren (023-) 5714561, Ver- den: Corneha Wilhelnuna de
missingsdienst
023-5383361, Patci-De Vries, 85 jaar. Ane
Asiel Zandvoort (tevens pen- Paap, 74 jaar. Sybren Hofstra,
sion) (023-) 5713888. Stichting 78 jaar. Ehsabeth van Breemen,
Regionale Dierenambulance. 54 jaar. Catharma Johanna Ma023"-5363476 of alarmnummer ria Kottman, 91 jaar Johanna
In tegenstelling tot haar col- 023-5334323 (24 uur per dag).
Dorothea van Dijk, 42 jaar. Rolega-bloemisten zegt Hanneke Belbus: Om van de belbus (voor nald Schouten, 57 jaar.
Voit die dag maar relatief weinig alleenstaande rozen te slijten. „Dat valt eerlijk gezegd
nogal tegen. Ik verkoop m het
algemeen meer boeketten met
rood, al dan niet in decoratieve
vazen met een hart erop. En Hervormde Kerk:
waar ook veel naar gevraagd Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
wordt zijn anthunums, omdat Gereformeerde Kerk:
de prachtige rood-groene bloe- Woensdag 20.00 uur: Lezing over verslaving (Lokale Raad)
men daarvan heel erg lijken op Zondag 10.00 uur: mw. ds N. van Keulen uit Bloemendaal
de vorm van een hart."
Agatlia Kerk:
Woensdag 19.00 uur: pastor D. Duijves, samenzang
Zaterdag 19.00 uur: B. Bleijs en M. Wassenaar, Caecihakoor
Valentijnsdag inspireert Han- Zondag 10.30 uur: idem.
neke Voit om het niet alleen Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N PB:
bij de rode roos te laten
Zondag 10.30 uur: dr. S. L. Verheus (serie C.W. Monmch).

laten bezorgen." Over de inhoud van deze correspondentie
kan Loos geen details verschaffen. „Ik kijk namelijk nooit op
zo'n kaartje, dat is echt een
principe van me. Wat ze er op- Berichten en tips
schrijven is tenslotte privé." voor de?e rubriek met 11 <8L (Q[ (B
Ook eigenaar Henk Bluijs /akenmeims kunt u sturen n.uir de
van taloemenzaak J. Bluijs in de redaaie \an het Zandvoorts Nieimsblad.
Halterstraat acht strikte dis- Postbus 26. 2040 AA Zjndvoort. ot
cretie van het grootste belang. inleveren bij het kantoor op Gasthuisplein 12
„Ik zie het als het bewaren van Tel 021-5178648 F.i\<m 5730497
een ambtsgeheim om die kaartjes ongelezen te laten." Hoewel bloemenzaak van W. Bluijs in
hij zelf nog nooit een presentje Winkelcentrum Noord ook
op Valentijnsdag heeft gekre- worden gezorgd. „Maar zelf zie
gen vindt hij het één van de ik eigenlijk niet zo goed in
leukste dagen om te werken. waarom men zo vaak daarvoor
„In de winkel heerst dan een kiest," tekent eigenaar Marco
beetje mysterieuze, giechelige Bluijs (de neef van Henk) daarsfeer. Tenslotte is het best bij aan. „Volgens mij gaat het
spannend om iemand zo'n ge- op Valentijnsdag puur om het
heimzinnige blijk van liefde te gebaar, en is de kleur daarvan
sturen. Vooral voor jongeren is helemaal niet zo belangrijk. Ik
het vaak een hele stap, hoor, vind dan ook dat men net zo
om op deze manier te tonen dat goed een mooi gemengd boeket
ze van iemand houden." Hij kan geven."
wijst er overigens op dat een
Niettemin ontkomt ook zijn
Valentijnsgeschenk niet per se
met romantische liefde hoeft zaak er met aan om 'heel veel
samen te hangen. „Welnee, ook rood' in te kopen, teneinde alle
het bewijzen dat je een vrien- klanten van het gewenste te
dendienst waardeert past bij- kunnen voorzien. Hoe groot de
voorbeeld uitstekend in de Va- drukte vrijdag precies zal worlentijnsgedachte."
den is volgens Marco Bluijs
Hoewel Bluijs uiteraard moeilijk te voorspellen. „Wat
graag hele boeketten verkoopt het zo leuk maakt is dat ik op
meent hij dat op 14 februari één die dag altijd een heleboel wildrode roos als present volstaat. vreemde mensen in de winkel
„Dat blijft toch het meest ele- krijg. Want om vooral niet hergante wat je kunt geven. Zeker kend te worden doen ze hun
als zo'n roos speciaal wordt in- bestelling maar liever in een angepakt met folie en linten en dere buurt. Je hebt er trouwens
een leuke hoes eromheen."
bij die wel naar drie verschilVoor een exclusieve verpak- lende mensen iets laten stukmg van een soloroos kan in de ren."
Dat Valentijnsdag eraan
komt is in de bloemenzaak van
Hanneke Voit aan de Buureweg
al geruime tijd te merken. Als
blikvanger staat middenin de
winkel een tafel met daarop
twee grote witte ganzen, die elkaar zoenen door het rode kader van een houten hart. Dit
lieflijke tafereeltje wordt omzoomd door aanzienlijke hoeveelheden rode bloemen. „Och
ja, we besteden er elk jaar heel
wat aandacht aan," vertelt mevrouw Voit.,,Temeer omdat de
aandacht voor Valentijnsdag
zich nog steeds enorm uitbreidt."

plaatselijke politiek. Zelf is hij
daar echter allerminst op uit.
„Nee, ik vind meer dingen leuk,
zoals muziek en voetbal. Voor
mij is politiek interessant maar
met echt een roeping. In feite
ben ik van plan om eerst economie te studeren, en dan iets in
de voetballerij te doen als makelaar of manager."
Toch sluit hij een toekomstig
lidmaatschap van de gemeenteraad niet geheel uit. „Misschien
is dat iets voor over twintig of
dertig jaar, als ik na een eigen
bedrijf te hebben opgericht er
weer tijd voor heb. Maar al
denk ik dus niet dat ik er mijn
beroep van maak, ik vind de
politiek boeiend genoeg om er
voorlopig mee bezig te blijven.
Zeker nu het hier in Zandvoort
echt een rommeltje is. Wat dat
betreft is het wachten op de verkiezingen, in de hoop dat met
de verkeerde mensen herkozen
zullen worden."
Johan Schaaphok

Bloot
Van heinde en verre komen natunsten naar Zandvoort. Wij hebben immers
het breedste naaktstrand van Nederland Maar lang niet iedereen weet
waar de bikini uitmag Daarom heeft een strandpachter van het 'stille
strand' onlangs een ambtenaar aan zijn jasje getrokken. Of er geen bordjes
aan het begin van het dorp geplaatst kunnen worden. Zandvoort mag zich
namelijk best op die manier bloot geven, vinden zij Er wordt gefluisterd dat
de betreffende ambtenaar het zich erg aangetrokken heeft HIJ wil er wel
wat voor uittrekken.

Vuilnisbelt
Zo mooi is het weer niet eens en toch was het dit weekend alweer
ontzettend druk m het dorp. Blijkbaar wilden veel mensen even uitwaaien m
Zandvoort, omdat ze het binnenzitten beu waren Jamrnergenoeg is bij
sommigen de vrijheid naar het hoofd gestegen. De Pnnsesseweg zag er
zondagmorgen als een vuilnisbelt uit. Flessen, blikjes, opengerukte prullen
bakken alles lag dwars over straat.

Stukje muur
Menigeen heeft een stukje Berlijnse muur bemachtigd toen deze afgebroken werd. Een bijzonder aandenken, nietwaar9 Ton en Trees van Mickey s
bar (op het circuit) hebben iets dergelijks verzonnen. Hun bar gaat dicht
omdat het circuit opgeknapt wordt. Maar wie op 15 of 16 februari vlak voor
de sloop van hun pand nog even langskomt, mag een vloertegel meene
men. Wel zelf uithakken, waarschuwen ze.

Toen het carnaval nog floreerde

Dier
van de
week

Xanta is op zoek naar een nieuwe baas of bazin. Ze is een kruising Hollandse Herder, gesteriliseerd en acht jaar oud. Van
oorsprong is ze veel vrijheid gewend. Ze woonde drie jaar buiten en ging veel zelf op jacht om
haar kostje bij elkaar te scharrelen. Xanta kan het met iedereen goed vinden, behalve met
katten en knaagdieren. Die gaat
ze namelijk achterna met in
haar achterhoofd dat die vast
heel lekker smaken. Dat is nog
een tik uit haar vorige leven.
Voor Xanta zou een gezin of
baas met veel tijd, geduld en
overwicht ideaal zijn. Wie dat
erin wil investeren heeft aan
haar een heerlijk dier, want
Xanta is een vriendelijke hond
die van gezelligheid houdt.

Fotograaf André Lieberom herinnert zich het carnaval van 15 februari
1969 nog als de dag van gisteren. Het was zo koud dat zijn vingers bijna
aan zijn metalen fotocamera vastvroren toen hij deze foto nam. Als
opvolger van de eerste Prins Carnaval (Edo van Tetterode) landde prins
Pineut II (Kees Visser) per helikopter op het besneeuwde voetbalveld van
Zandvoortmeeuwen. Toen was Zandvoort nog de gezelligste carnavalsplaats van boven de rivieren. Zelfs de landelijke pers was daarvan destijds
overtuigd. Maar eind jaren zeventig ging het mis. Dat Duysterghast een
bijdrage vroeg aan de cafés schoot m het verkeerde keelgat. Bovendien
was dit illustere gezelschap niet langer de enige groep die het carnaval
organiseerde. De Noordelmgen deden het m Noord, DeScharrekoppen en
Duysterghast m het centrum Inmiddels zijn alleen de Schuimkoppen
(ontstaan uit de Noorderlingen) nog over en blijft het feest beperkt tot een
kinderfeest m Gebouw De Krocht.

Zure regen
Ik liep laatst door het park bij de Bokkedoorns en had bijna een zakdoel>
nodig Vroeger moet het beeldje dat daar staat ongetwijfeld een pracht
exemplaar geweest zijn Maar nu staat het \\eg te kwijnen, zure regen
tastte de bovenkant aan, de verwoestende urine van honden knaagde aan
de onderkant. Toch wel zielig voor die onbekende man en vrouw die als
eerste helmgras plantten om de zandverstuivingen tegen te houden Zijn ei
nog gulle gevers (desnoods anoniem) die zich het lot van dit echtpaar
aantrekken''

Weekenddiensten

Straks hebben de minima in elk geval «eer brandstof
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geeft u meer!
Een Mystery Musical
DE SPOORTREIN

'*n éA&r/ffl' &» ****V ••• w.

Cultureel Centrum Amstelveen
zaterdag 15 februari - 20.15 uur
.-ii 1 1 u p.irh vooi u bent niotsvei moedend op reis van
I'j;ui.-n naar Tiuio in het west-Engelse Cornwall. U
,.,!-,! uw aansluiting op het overstapstation, waar u
• o i c t t q.-.confronteerd met hel lelt dat er geen trein
i-" i komt voor negen uur de volgende ochtend. U
• '•!•!( yrdwongen de nacht door te brengen m een kil
1
t'ition niet vieemde mensen en dan vertelt de stai .ut.^chel dat dio nacht de spooktrem zal verschijnen....
IV Spooktiem' is een nieuwe Nederlandse musical
•uiii liet succesvolle toneelstuk van Arnold Ridley. Het
,'< n voorstelling vol spanning en nonie. Ouderwetse
: tatoitiucs en moderne effecten creëren een mysterii.se sfeer waarin niets is wat het lijkt. Regie: Brigitte
Ocii,> Met Fihp Polluyt, lacquehne Braun, Hans van
Toüc-n inlevering van onderstaande volledig ingevulJc bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting
var: ƒ 2 50 op de normale prijzen Ie en 2e rang ƒ 57,50
normaal ƒ 60,00», 3e rang ƒ 47,50 (normaal ƒ 50,00). Het
.b mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding
aat u gebiuik maakt van deze bon. De kassa van het
Cultureel Centtum, Plein 1960 nr. 2 in Amstelveen is
geopend van ma t/m vr van 10 00 - 15.00 uur (tel. v.a.
10 30' , za en zo van 12.00 - 15.00 uur (tel. v.a. 13.00 uur).
Tel 020-54 75 175

.Bon" voor onze lezers

E

""~°~
BOURSIN
ROMIGE KAAS

LEKKERE

WITTE BOLLEN
ZAK

8 STUKS "lp,<£,£$
fe'-i i&dSi Lax
VASTE
LAGE PRIJS

met tuinkruiden

MONA PUDDING

met saus. Kies uit: chocolade
vanille of griesmeel

SET

DOOS
80 GRAM
ELDERS

2 BEKERS
0125 gram

^

ELDERS

RIJK OPGEMAAKTE

ELROY

ANANASSCHNITTE

SELLERYSALADE

VRIESVERS,
dus verser
bestaat niet

KUIP
300 GRAM
VASTE
LAGE PRIJS

fegen inlevering van deze volledig ingevulde bon
aan de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen,
ontvangt u een korting van ƒ 2,50 voor 'De Spooktrein'.
Naam
Adres
Postcode/woonplaats:
wenst voor zaterdag 15 februari 1997
Aantal kaarten

le/2e rang a ƒ 57,50

Aantal kaarten

3e rang d ƒ 47,50

DROOMDESSERT
MAGERE VRUCHTENYOGHURT
aardbei, beker 500 gram

SWEATSHIRTS
met ol zonder rits en capuchon,
100% kaloen, diverse
trendy kleuren. In de
maten 5. M, L en XL

HAARFÖHN

BURG
ZONNEBLOEMOLIE

B 2 snelheden

VRUCHTENKWARK 200 gram

GS -TUV gekeurd
• 3 warmteslanden
• koude lucht stand
• met ditluser en
luchtconcentrator

geeft u meer!

verwent de huid en houdt
haar zacht en soepel. In crème
ot tor men Racon 250 ml

van stevig slijtvast nylon, met
vele opbergvakken. Onmisbaar
op iedere vakantie. In diverse

beschermen uw handen bij alte
huishoudelijke werkzaamheden.
Goede pasvorm, extra sterk

GOED ABSORBERENDE NON WOVEN

Bon voor "onze lezers
Toqon mleveimg van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische reseveung (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show m het Lido per twee perbunen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
De::o aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.

CROMA VOOR KIP
voor het bakken en braden van
alle klpsoorten. Pak 200 gram

ELDERS i£$

DROOMDESSERT
MAGERE VRUCHTENYOGHURT
diverse smaken, beker 150 gram

APPELSIENTJE

AVIKO
AARDAPPELSCHIJFJES

CREMEDESSERT in de smaken
VANILLE EN CHOCOLADE

LITERPAK
ELDERS 18$

zak 450 gram
ELDERS^

beker 200 g ram

^

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.
CAFÉ RESTAURANT

Zeestraat 46, Zanclvoort
tel. 5712061

WEEKMENU ƒ 29,50

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in en rond uw huis
en tuin.
Ook v(xir witten en behangen.
Onderhoudsbedrijf Muis & Co.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zvv
2042 E\V Zandvoort
tel: 023-5730431 / 06-52894393
ingeschreven bij KvK
te Haarlem.

Zalmtartaartje
met bieslookdressing

Eend uit Bressc
in dragonsaus

Zandvoorts Nieuwsblad
0800-0998830

defect?
OOK VOOR O^^nnêmenr'voor

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
Bruna Balkanende

Voor een tevreden

,Valentijn"
JöluflS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Sneeft al een ALL-IN servicekontrakt
vanaf ƒ 12,-per maand
OOK VOOR VERVANGING
Wij geven u een offerte met
"prijsgarantie"
^s

WOS&F^

ftLMERE
HILVERSUM

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

AKO

BtOGMSIERKUNST

geeft u meer.

geelt dlrekt energie, In de
smaken Irult ofslnas.
In handige
afsluitbare fles 33 cl.

VANILLEVLA literpak

PUDDIS VANILLEPUDDING
METCHOCOLADESAUS
set 4 kuipjes

Flensje gevuld met ijs
in sinaasappclsaus

Aantal peisonen: .

ELDERS^

DEXTRO ENERGY

CESSIBON
SPUITSLAGROOMbus250mi

3 8 X 5 2 CM,
van speciaal geselecteerde
schapenhuid, zeer sterk
en uitwasbaar, voor een

Naam

Postcode/plaats ..

pak 500 gram

pak 400 gram

DWEILEN

ATUURZEEM

U belooft het mee. teiwijl u geniet van een verrukkelijk
'luie:, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
g ingen-menu waaibij pet peisoon een halve fles
v. utt. uu een liulve fles lode wijn woidt geschonken.
IJs-wntoi en koffie zijn van het huis. U bent welkom
w;naf 18 30 uui aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
• Jiidug 17 30 uur) Op woensdag, donderdag en zondag
is d< prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag l 185,-.
i'-soiveren vooi de voorstellingen tot on niet 30 maart
M,i tel 020-626210R
Vc i meldt u bij uw reseiveung, dat u gebruik maakt
nu ondeistaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
'iipkonen na do show per twee peisonen een casmoi d"aubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
.nwrisolfii bij bar, restauiant of kassa van Holland
"•ibino
Amsterdam Do entree tot het casino is voor u
1
il cjciot van het Lido gratis, evenals een welkomstiii inkje in het casino.
' F L e bhow must go on" voor u als lezer van
iVr"->kinedia

STABILAC
VOLLE
KOFFIEMELK

BAYERNKRONE beker
ROOMYOGHURT 150 gram

ROYALE STERKE

Huby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
i. louw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kehjke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet zij de gas- F°'° J°ns van Bennekom
ten weer welkom in het Lidothoate- restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
jolegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is gemspiir-erd op de levendige en losbandige cabarets van
Now
York Sketches, zang, dans en parodieën op
!« j ki-nde steuen; zij wisselen elkaar af m een duizehug'.vekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
pen echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooiooidelen. "More than entertaming: it's liberating",
schroei The New York Times na de première.

ELDERS J&SSf

ELDERS >£#

NAARMANN MAGERE
MARIGOLD HUISHOUDHANDSCHOENEN

FLES 1 LITER

KOOPMANS
PANNENKOEKMIX
SPECIAAL

HOCHWALD HOUDBARE
SLAGROOM pak 200 gram

HANDIG
HEUPTASJE

Lidoshow
met casino-cadeau

zuiver plantaardig

heerlijke smoorsaus
voor kip,
diverse smaken.
Pot 500 gram

VASTE
LAGE
PRIJS

RIJSTDESSERT, KANT EN KLAAR
METVANILLE-AROMA
blik 425 gram

VERFRISSENDE
NIVEA DOUCHE

UNOX
CHICKEN
TONIGHT

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort^
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

woensdag 12 februari 1997

Veekmedia 17

Uw bedrijfslogo/vignet
in'uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321,

Amsterdam en omgeving: ik
ben Will, een vrouw van 55
jaar en woon in Amsterdam.
Ik zoek een leuke, lieve
vriend, liefst (omgeving)
Amsterdam. Ik heb een auto,
dus kan mij verplaatsen!
Neem SNEL kontakt met rnij
op! 06-350 15 156 1 gpm.
Boxnummer 268076.

Hallo dames, met Erik. Ik ben
27 jaar, ben 1.90 m lang, heb
Vakantie Binnenland
kort donkerblond haar, blauwe ogen, een slank postuur
en zie er goed uit! Ik zoek een
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
lief meisje, slank tot mollig,
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUSMENT
Vakantiehuisjes rnet rijpony voor de kinderen. Nabij
om samen een gezellig af- Attractiepark
Slagharen. Gratis gebruik van 50 fantastische
Maat en dikte
SG30 SC35 SC40 SG45 Latex
spraakje
te
maken!
Bol
me
Ben jij die student/scholier die
attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
Succesvolle kleine advertenties
80x190x14
115,- 130, 145,- 165,- 390maar. 06-350 15 156 1 gpm.
Personeel
wat
wil
bijverdienen
(tussen
veel
zwemplezier
en
gezellige
avondprogramma's.
80X200X14
120,- 135, 1 5 0 - 1 7 0 - 415voor de zakenman en particulier
Boxnummer 310297.
90X190X14
12;, 140. 160-190- 4 2 5 de ƒ70-/ 100 per dag) met
Bel
Attractiepark
Slagharen:
0523
683000.
aangeboden
Mirro-advorlriitirs kunnen worden ƒ•«/!• i ovrr l of 2 ko90x200x14
135,- 150. 170,- 195,- 440'Amsterdam en omgeving: ik Hallo, ik ben Angela, 19 jaar
h.a.h.-verkoop van o.a. kaarloinnu'M lirrrdti' in divrr.sc Irllcr^roollrii.
120X190X14
175,- 195, 205,- 235,- MS,ten en posters, en in een leuk
ben Patricia, 27 jaar, 1.78 m oud, blond haar, blauwgrijze
130X190X14
190,- 210, 225,- 255,- 605,ParlirnÜrrcM vrnvij/rn wij n;i;ir de spei-inle IHHI n|> de
Rijles auto's
Rijwielen,
lang, heb bruine ogen, bruin ogen en een normaal postuur.
teamverband wil werken? Vrouw zoekt werk, toilet140X190X14
205,- 225. 240,- 280,- 645,\niK\t\u „MICRO'S".
140x200x14
210,- 230, 245,- 285,- 665haar
en
ben
mollig.
Ik
zoek
Stop
met
zoeken,
bel
E.D.S.
juffrouw
strand.
Zeestraat
22,
en
motoren
Ik
ben
1.65
lang
en
studeer
IMiiJilsin^ i* mogelijk in de vnl^riulr cdilie:
motoren,
160x200x14
235,- 265, 285,- 315- 7 6 5 een man in (omgeving) Am- nog. Ik heb zin om een keer
0575 - 524026, 18-20.30 u.
app. nr. 2, Zandvoort.
ZANW'OOirrSNNai\VSBI,AI)/0.r>l permillimeK-r.
180X200X14
265,- 295, 320,- 345,- 875.bromfietsen
sterdam, om gezellige dingen heerlijk uit te gaan met een
Sluitingstijd: dinsdii^ 12.00 uur.
200x200x14
300,- 330, 355,- 385,- 985 mee
te
doen.
Lijkt
dat
jou
wel
leuke
en
sympathieke
jongen.
U kunt tiw tekst telefmitsrh opgeven: 023-5717166 of
Alblas Verkeersscholen
Vrijwilligers gevraagd
wat? Bel me dan METEEN? Denk je dat jij die jongen
af^even/zenden a;m;
LEVERBAAR ALLE
Te koop: herenfiets ƒ50;
06-350
15
156,
1
gpm.
Boxbent? 06-35015156, 1 gpm. herenfiets, 3 versn., ƒ 150,
* /miiJvoorlK NimwsMml. GiLstlniisjdein 12. 20-V2.IM
AFWIJKENDE
MATEN
nummer 224196.
Xiindvoort:
Boxnummer 454190.
UW RIJBEWIJS
Telefoon: 023 - 5712566.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Grandioze
specisleïanuèairiü'fc
I'liifilsinir is ook mogelijk in de volgende romhiiiiitir:
GEWOON, BIJZONDERE VROUWEN Amsterdam: hoi, met
Hallo, met Jannie. Ik ben 54
Fabriekswinkel
\V2.ZiimIvonrt* Nietiw.sMjid. Anistelveens Weekblad,
Michael. Ik ben 24 jaar, heb jaar, vlot, sponlaan en zoek
Uitlioornse Courant, de Itonrle Vener, Aalsmeerder
Auto's en
..
donker haar, bruine ogen, een leuke, lieve, spontane
* met levenservaring,
OAMKTTIIKOOOKES11KT16CMDIK;
Courant, alle edilies van hel Amsterdams Slad.sben 1.80 m lang. Ik.houd van man van + 55 jaar. Ik ben
auto-accessoires
* respect voor kwetsbare mensen,
o ANNULERINGEN van uw
lilad. ƒ5.0' l per millimeter.
uitgaan, muziek, reizen en zelfstandig, werk nog en heb
* geduld en medemenselijkheid,
advertentieopdrachten kunt u
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
zijn voor Vriendendienst onmisbaar. Veel mensen raken als sporten. Kom jij uit de Rand- een auto. Ik woon in AmsterUITSLUITEND SCHRIFTELIJK
"Ar Informatie «ver on/.e overige aantrekkelijke adverWIKA
stad
en
durf
je
een
blind-date
gevolg van hun psychiatrische problemen in een sociaal
richten aan Centrale Orderafdam. Jij ook? Bel dan metprovlnclaleweg 166
Zaandam <*iunto im.» Tel. 075-172535
Icnliecomhinaties in de Micro's /iju op aanvraag op
Autoruiten
en
kentekenplaPapaverweg 17
Amsterdam-Noord Tel. 020-6524959
isolement, Daarom zijn wij op zoek naar vrouwen, die als met mij aan? Ja? Bel me dan een! Groetjes van Jannie uit
deling Weekmedia, Postbus
on/,e kantoren verkrij<;l)aar.
en.
Lijsterstraat
18.
Postjesweg
87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
vrijwilliger een vast maatje willen worden voor iemand uit SNEL. 06-350 15 156 1 gpm.A'dam. 06-350 15 156 1 gpm.
156, 1000 AD Amsterdam.
Insullndeweg 511 • Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
Tel.
+
fax:
023
5731613.
"fc" Voor hrievrn onder niniuner wordl l re»el exlra in
deze groep. Op vriendschappelijke wijze biedt u een steuntje Boxnummer 444038.
Boxnummer 489224.
Compressorstraat23 Amsterdam-Noord Tel. 020-6331329
rekening K<>l)rm:ln. alsmede fi\.~ adm.koslen.
in de rug bij het ondernemen van diverse activiteiten als Amsterdam: hoi, ik ben SanT^T Hij piaalsin^ in <!<• Mimi's worden grui liewijsniuubezoek, wandelen, winkelen, samen naar de markt, bios of dra, 29 jaar jong, kort blond Hallo, met Sharon. Ik ben 29
0906-Nummers
mei> versinui'd. Op ver/.oek wordl aan advcrU-ormuseum. Dat is leuk voor allebei. Vriendendienst biedt uitda- haar en blauwe ogen en ben jaar. Ik heb blauwgroene
ogen,
halflang
donker
krulilrrs luiilen hel verspreidin»s»eliied één kranl vergend, zelfstandig en zinvol vrijwilligerswerk voor een dagdeel slank. Ik houd van videofilms
Hlnnrd. Hiervoor wordl ƒ6.50 in rekening »ep.w. U kunt rekenen op professionele begeleiding, reiskos- kijken, uitgaan en uit eten. Ik lend haar en ik zoek vriend- 00 245 292 777 Het telef.nr 50 cpm! Sexthuiskontakt:
Diverse clubs
hranlil.
tenvergoeding en verzekering. Interesse? Bel: 020-6839260. zoek een leuke vriend om leu- schap en... meer! Jij: 28-35 dat alle 06 sexnummers over- trouwen (35-50) willen sex bij
jaar, humor, aantrekkelijk,
Alle prijxen t-xrl. 17.5% BTW
VRIENDENDIENST BRENGT MENSEN SAMEN
nen
thuis!
090-600.700
ke dingen mee te doen, te eerlijk, ondernemend en met bodig maakt (200 cphm).
U kunt de tek.sl van uw Miero-adverteniieeomltinalie X
babbelen en van het leven te het hart op de juiste plaats. 50 cpm! GAY Direkt Apart: op 30 cpm! SM-voor-2: voor 'n
NIEUW de SUPERBOX
Docenten in houtbewerken,
telef(niisch opgeven:
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
genieten! 06-350 15 156,
electra, loodgieten etc.
Woninginrichting
streng of onderdanig SEXBel me NU! 06-350 15 156,
zoek naar 'n hete knul?
1 gprn. Boxnummer 210576. 1 gpm. Boxnummer 294248. 090-60.500
ga direct met haar apart!
St. E.W.P. Tel.: 6340514.
*ontakt! 090-600.888.
Bel direct: 06-35022204 (1 gpm).
30
cpm!
SNEL-DOORSCHA• 3-pers. pitriet bankje met Amsterdam: ik ben Judith, Halo mannen, met Carla. Ik 50
cpm! GAY-DIREKTeen mooie dikke vrouw van ben 45 jaar, 1.65 m lang,
Kunst en antiek
kussens en volant, ƒ65.
mannen zoeken KELLIJN. Hete vrouwen wil- Eén telefoontje is genoeg
48 jaar. Ik ben verliefd op weeg 52 kilo en heb halflang APART:
om in contact te komen met
ien sex! 0906-9880
Telefoon:
023
5712098.
mannen.
0906-9830
(dit minmu-r is nicl voor ticxor^klnchlcn) of /.fmlrn :iun:
kunst en kleur. Ik zou graag blond haar. Verder ben ik
de persoon van jouw keuze. praatjes vullen geen gaatjes
30
cpm!
STAD
sexdating:
.Micro's Wrf'kiiHMlia
bed met matras, willen lachen met een leuke modern en romantisch, houd 60 cpm! CITY sexdating:
020-6700620 / 036-5360208
Probeer het eens en bel
KOLONIAALSTIJL 3• Lichteiken
PustliiiH I5f> - 1000 AD Amsterdam
mnd. oud, ƒ 195. 5712658. man! Wie weet, word ik wel van sauna, zon, zee en vrouwen uit jouw stad willen vrouwen uit jouw stad willen 06-350 222 21 (100 cpm).
Tevens privé ontvangst.
Nederlands-lndië,
antieke
sex!
090-60.200
De sluitingstijden <;<?M<'n voor plaatsing in <lrz<dfde
verliefd op JOU!! Je weet strand. Ben jij een aantrekke- sex! 090-600.222
•
T.k.:
goede
lattenbodem,
meubelen
en
antiek-look:
700
wüt'k.
maar nooit... 06-350 15 156
stoelen, div. modellen tafels, 30x1.90 + grenen onderbed 1 gpm. Boxnummer 398303. lijke man, tot 44 jaar, sportief 60 cpm! Dominante vrouwen 60 cpm! TRIOSEX: 'n vrouw BETTY'S escort 020-6340507,
Voor «Ie betaling ontvangt u i-rn ariMïplgirokjiart.
en romantisch? Bel!
of man extra in bed. Sexkon- charm. dames (18-47 jr) na 19 Luxe privé huis! 12 topmeisgeven telnrs voor gratis
ook met marmer, kasten, vaste prijs ƒ 45. 020-4458362.
06-350 15 156 1 gpm. Box- SM-kontakt. 0906-13.00
takten! 090-600.800
uur, geen auto voor de deur. jes, ƒ125 p.u. 10-01 u. Sauna
banken, vitrines, bureaus,
Zwart leder bankstel, 2 + 3- Amsterdam: met Eduard. Ik nummer 215943.
+ bubbelbaden. Sarphatipark
ben een Indische jongen van
decoratie enz. JAN BEST, zits, z.g.a.n. ƒ500,-.
60
cpm!
Vele
mannen
ge60 cpm! Luister naar sex118, A'dam. 020 -6723022.
Keizersgr. 357, 020-6232736. Tel.: 5731114, na 16.00 uur. 32 jaar uit Amsterdam. Ik ben
zocht
voor
SEX
met
dames
Oproepen - Mededelingen
De
Escortcentrale
vr.
m.
sp.
oproepen van vrouwen 40+.
1.82 m lang, heb zwart haar,
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Zalenverhuur
35+,
090-600.111.
Vrouwen
dames
v.a.
18
jr
voor
escort
Doorschakeldienst.
• Wij behouden ons het
donkere ogen. Ik houd van
Aalsmeer, 020-6412137.
bel gratis 0800-4142.
en/of privé-ontvangst, strip- recht voor zonder opgave van
090 - 600.999
stappen, dansen, thuis en ik
Beeld en geluid
gaande februari 1997 is mevr. C.A.M, van Pampus, arts voor
tease
en
erotische
fotografie.
kan echt goed koken! Ik zoek
60 cpm! Postcode-sexdating: 60 cpm! Vrouwen (40+) willen 020-6322452 / 036-5350941. redenen teksten te wijzigen
TAFELS
jmeopathie, verbonden aan de „Praktijk Laagte Kadijk".
of niet op te nemen.
een leuke vrouw met uitstrasex in jouw postcode-gebied! snel sexkontakt. Direkt Apart!
300 in voorraad
s St. Praktijk Laagte Kadijk biedt huisvesting aan een
Uw gehele huis optimaal be- ling. 06-350 15 156 1 gpm.
090-600.777. Vrouwen gratis: 090-600.100
antiek, klein,
onsultatieve artsenpraktijk, waarbij gewerkt wordt met
Boxnummer 379718.
veiligd voor ƒ 999,- all-in.
60 cpm! Vrouwen-lijn
uw adres voor koud buffet 0800-4123.
groot, dik, dun.
LASSIEKE HOMEOPATHIE en ACUPUNCTUUR. Wij zijn
Tel.: 020 - 586.05.86. .
en bittergarnituur.
angesloteh bij de Ver. Hom. Artsen Nederland en de
Dit is bestemd voor een vrolij60 cpm! Regiosexdating: DIREKT APART met een oued. Artsen Acupunctuur Ver. Ons adres is Laagte Kadijk
ke dertiger, die een avondje Tel.: 023-5718812/5715619.
vrouwen (35+) uit jouw regio dere vrouw. 0906-9757
Keizersgracht 357,
67, 1018 ZD Amsterdam. Afspr. en inform. dagelijks, bij
met mij wil stappen. Ik ben
willen sex! 090-600.444
(95 cpm) haar eerste
<inder/baby-artikelen
020-6232736.
aorkeur tussen 9.00 en 10.00 uur, telefooh 020 - 6234777.
een vrouw van 34 jaar, 1.76 m
GANG-BANG met drie man
Te
koop
Showroom:
60
cpm!
REGIOSEXDATING:
'evr. H. Geertsema, arts; mevr. G.M.T. v/d Berg, arts en
lang, aantrekkelijk, blond.
06-320.322.29.
Mr.
J.
Takkade
30,
vrouwen
uit
jouw
regio
willen
aangeboden
evr. C.A.M. v. Pampus, arts.
Gevraagd EN geboden: Op• • L - ~ : , ••••' vr T / ï
• T.k.a. kinder/wandelwagen gewekt karakter, kunnen relaAalsmeer, 020-6412137.
sex! 090-600.500
Amsterdam sexdating: vroudiversen
tiveren, goede baan, onderVeilinggebouw Amstelveen. lila/wit, ƒ 250,-.
60 cpm! SEX telefoonnrs. van wen uit A'dam willen sex!
nemend en sportief.
Heden INBRENG. Spinnerij Tel.: 023 - 5712026.
y
studentes, ze geven echt hun 06-350.445.20 (75 cpm).
receptie - familie- of huwelijksdiner
''
'
' '
'
'
06-350 15 156, 1 gpm. Box- B 3 grenen houten paneel- nr. 090-60.100
33, Amstelveen, 020-6473004.
vergaderingen. Geen zaalhuur.
BEL ME THUIS!
nummer 285758.
deuren 201 x 82 crn ƒ 50,- per
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
50 cpm! Sex via je POSTCOstuk. Tel.: 023 - 5714786.
telefoon 023 - 5713599.
Ik ben Sandra, 27 jaar. Ik heb
Mode
DE: vrouwen uit jouw postcoVERNIEUWD
kort
blond
haar
en
ben
1.62
m
a
El.
schrijfmach.
+
attachéeeft u een UITKERING?
degebied! 090-68.111
(ca. 1 gpm)
lang!
Ik
zoek
een
sportieve
koffer
ƒ75;
el.
naaimach.,
laar willen uw kinderen (v.a.
Verenigingsnieuws
man
van
+
30
jaar
voor
een
nwe
motor,
ƒ
95.
023-5715253
Nieuw
VLINDERS
escortserv.
CREDITCARDSEX!
Bellen
jr.) graag PONY/PAARD
serieuze en vaste relatie!
Meisjes live, tev. harde billen- met je Creditcard! Livesex,
ren RIJDEN? Bel of kom
T.k.:
beige
markies,
6
mtr,
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wacht niet, maar bel me
koek, ho., hè., bizar stories. Dating, Hot Stories. Gratis
sns gezellig langs bij:
a Klaverjassen op donderWij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken SNEL. 06-350 15 156, 1 gpm.prijs n.o.t.k. 023 - 5715722. 0906 - 1789 ca. 1 gpm.
discreet info 010-294.4300.
A'dams Paarden Centrum dagavond in 't Stekkie.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Boxnummer 482276.
"WAVEREN"
Info: Erica 5715215.
POSTCODE
sexdating!
VrouCREDITCARDSEX!
Bellen
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Provincialeweg 56
Te koop
wen uit jouw postcodege- met je Creditcard! Livesex,
• Nieuw in het repertoire: 17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188. Met Donna. Ik ben 34 jaar,
1103 SB Amsterdam
heb
donkerblond
haar
en
bied!
06-9543
(80
cpm).
gevraagd
Dating, Hot stories. Gratis
Miss Saigon! Zing mee!! Inl.:
Tel: 020-6908103 .
blauwe ogen. Ik ben 1.74 m
diversen
REGIOSEXDATING: vrouwen discreet info 010-294 4300
n vraag, naar onze speciale 023 - 5730233 of 5712952.
Opleidingen/cursussen
lang en weeg 85 kilo. Ik heb 2
uit jouw regio willen sex!
KORTINGS-REGELINGEN!!!!
DAMES GEHEEL PRIVÉ!
kinderen. Ik zoek een leuke
evens paard/pony rijlessen
Verloren en
vent in Zuid-Holland om in Gevr.: meubels, inboedels + 06-9701 (80 cpm).
voor VOLWASSENEN
Leer oogbedriegend 'echt' marmer, hout, lapis lazuli
eerste instantie een leuke zolder/kelder opruimen. Mo- Sex via je POSTCODE: vrougevonden
24 u./p.d. ca. 1 gpm
of schildpad schilderen tijdens de cursussen:
vriendschap mee op te bou- torkade 2, A'dam-Nrd, zater- wen uit jouw postcodegeHelp de Polen. Stuur 'n
De
sexdoorschakellijn: bel
wen. 06-350 15 156, 1 gpm.dags geopend, 10-15 uur. bied! 06-9811 (80 cpm).
oedselpakket! Wij hebben
Boxnummer 296990.
vrouwen (35+) direkt thuis
• Verloren: kinderbril.
't. 'n adres: 02907-5235.
020-4040246/06-54760190.
Sexthuiskontakt:
vrouwen op! 06-9668 (80 cpm).
Tel.: 023 - 5716372.
Stappen in Amsterdam!! Hal(35-50) willen sex bij hen
> Uw particuliere Micro bon
lo, ik ben Marja, ik heb blond
thuis! 06-9899 (80 cpm).
Onroerend goed
in Beeckestijn (Velsen), Sypesteyn (Loosdrecht)
er post verstuurd bereikt
ECHT THUIS!
haar en blauwe ogen. Ik zoek
en Veenderij (Vinkeveen). Kosten ƒ 95 t/m ƒ 330.
Verhuizingen
ns pas over 3 a 4 dagen,
en
woonruimte
STAD
sexdating: vrouwen uit
eenvoudig weg een leuke
Inl. & folder: Bernice Grijns, 020 - 623 54 69
ipdrachten die te laat
06.350.10.350
jouw stad willen sex!
te huur
vent, om in Amsterdam mee
DEMONSTRATIE: 15 febr., 14.00-16.00 uur, Beeckestijn.
innenkomen worden
(75 cpm)
06-9892 (80 cpm).
te gaan stappen! Lijkt dat jou
aangeboden
utomatisch de week
wel wat? Reageer dan SNEL!!
Voor 't echte handwerk bel je Vrouwen (40+) willen snel
aarop geplaatst.
• Merk hoe handig echte ver06-350 15 156, 1 gpm. Box06.320.320.41. Zij praten, jij
huisdozen zijn! 25 stuks voor
nummer 262100.
Gestoft., ged. gemeub., 2/3- komt! Live + stories! 99 cpm sexkontakt. Direkt Apart!
ƒ37,50. Tel.: 023 - 5718648.
06-9616 (80 cpm).
Utrecht: met Babette, wat ik kam.part. app. voor werkend
stel,
omg.
Zandvoort,
huur
Op 10 april starten wij weer met een fulltime opleiding tot zoek is een beetje gezelligX.Y.Z. B.V. verhuizingen en ziekenverzorgende. Eisen: min. 16 jaar en 18 maanden, heid,, vriendschap, mensen ƒ 850 p.m. excl energie. Br. o.
Diversen
kamerverhuizingen/ transport. MAVO diploma of VBO met minimaal 2 vakken op C-nivo en om me heen, lol trappen. Ik nr. 762-07025 v.d. blad.
Voll. verz. Dag-nachtservice. 4 op B-nivo, vergelijkbaar diploma.
houd van uitgaan, lekker eten Zandvoort te huur tot 15 mei
020-6424800 of 06-54304111. Geduld en doorzettingsvermogen zijn belangrijke eigen- en nog veel meer... Lijkt dit je '97 ruim gem. zomerhuis, alNIEUW de SUPERBOX
schappen voor het beroep van ziekenverzorgende.
wat? Spreek dan een reactie les aanw. Tel.: 023 - 5714058.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Schriftelijke reacties zenden, naar: Zorgcentrum De Buiten- op mijn box in. Groetjes van
ga direct met haar apart!
hof, afdeling Personeel & Organisatie, Nieuw Herlaer 2,
Uitgaan
Babette. 06-350 15 156
Bel direct: 06-350 222 04 (1 gpm).
Onroerend goed
1083 BD Amsterdam.
1 gpm. Boxnummer 931975.
en woonruimte
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Onderhoud,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakte huur gevraagd
Waar zijn alle leuke, charmanker, Botticellistr. 38-2, A'dam
reparatie,
Geopend van woensdag tot en met zondag.
te vrouwen gebleven, die
(bij Olympiapl.). 020-6751664.
Aan de vleugel, in het weekend:
doe-het-zelf
graag een vrolijke en onderHELP!!!
MAICKEL DE VRIES
houdende relatie willen? Als jij Per 1 juli a.s. moet ik mijn
Reservering, tel. 023-5713599.
dit bent, bel dan en ik (man) atelier/garage in De Schelp
Dieren en
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
DE KLUSSENBUS
vertel je over mijzelf.
uit! Wie kan mij aan vervan:ike donderdag dansen en • Wij behouden ons het
dieren(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op hel
Voor
iedere
klus,
bellen
dus.
06-35015156 1 gpm. Box-gende ruimte helpen?
'ntmoeten v. alleengaanden recht voor zonder opgave van
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar '' 8;(.'" ''-xl R;^ .
benodigdheden
Tel.: 023 - 5713780
nummer 941253.
Herna Veken, kunstenares,
a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- redenen teksten te wijzigen
ons kantoor:
(u dient er reken,nR
bon
(niet
telefonisch)
«
aan
balie
kantoor
zijn
opge.'elaan 34A, Osdorp, v/a 20u. of niet op te'nemen.
tel. 023 - 5730103.
mee te houden d:it I)ij
Gepens. schilder heeft nog
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
tijd voor schilder- en klein onWelke
kanjer
wil
met
mij
het
lopen/vliegen
•
maximaal
3
regels
•
alleen
voor
par156. 1000 AD Amsterdam.
Puppy training gaat beginnen derhoudswerk. 023 - 5718248.
br.o.nr.... Imr. v.d. blad
Markten/braderieën
avontuur opzoeken? Ik ben
op zondag 16 februari, voor
BedrijfsFax: 020-6656321.
ticulicr gebruik • het aangebodene mag niet boven
als l regel liij uw tekst
SCHILDER
heeft
nog
tijd
v.
een blonde meid van 23. Ben
gerekend wordt).
pups tot 6 mnd. Inl. en
f300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboonroerend
goed
opgave Ellen Cats, tel. 023 - binnen- en buitenwerk. Vrijbl. je benieuwd? Reageer! Ik
Of afgegeven bij:
den.
te
koop
te
huur
Wi.j zijn niet a:mspraprijsopgave.
zoek een spannende date!
5713368, na 19.00 uur.
Gebruik bij liet invullen van uw tekst de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor lonten ontBellen na 18.00 uur: 5719800. 06-35015156 1 gpm. Boxvoor
iedere
letter,
punt.
komma
of
cijfer
één
vakje.
Nieuwsblad
5 en 16 febr. Sporthal De Vang te Zaandam; 22 en 23 febr.
shian door onduidelijk
nummer 321201.
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
Gasthuisplein
12.
ïroerenkerk te Zwolle; 22 en 23 febr. Sporthal De Scheg te
handschrift.
GARAGEBOX t.h.
Dans- en balletlessen
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
2041 J M Zandvoort
«hoorn. ORG. HENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
A'dam-Zuid, ƒ400,- p.m.
\\ ij behouden ons het
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
Wie wil met mij samen door
020 - 6629517.
recht voor zonder
Huishoudelijk
het leven dansen? |k ben een
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaaldieque bijFelicitaties
opgave van redenen
aantrekkelijke,
34-jarige
sluiten
of
u
ontvangt
van
ons
een
acceptgirokaart.
teksten te wijzigen of
personeel
Gratis Micro's en betaalde
Financiën en
vrouw, een beetje donker. Ik
niet op te nemen.
ledere
zondag
voor
alleengaanden
van
14.00
tot
18.00
uur
gevraagd
Micro's
moeten
worden
ingele' Arie en Dick, al 50 jaar een
handelszaken
ledere woensdag voor 50-plussers van 13.30 tot. 16.30 uur heb een HBO-opleiding en
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
'aar. Hartelijk gefeliciteerd.
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanwoon in Amsterdam. Ben jij
NU INSCHRIJVEN VOOR NIEUWE DANSLESSEN!!!
opgegeven.
Man en Michel.
daa 16.00 uur.
tussen de 30 en 40 jaar,
Gevraagd huish. hulp 1 ocht.
DANS- EN PARTYCENTRUM
zacht, krachtig en slim tege• Arie en Dick
of midd. p.w. in Zandvoort.
">.;• '«''r-v-is •;.;>•'- --,\ p.•.;*'••.,\• ;-.-.i'"..v ..-. '-'•.: -^i
• •> •' J..v. ,.;•.'.-•;. Vvy^ï'i'^..;1'••'-•'..;:-.' .'.""";"• .•!>'•"••-;;•-•.•<'-.;>. •'•••m*-'. '*-•"•;:^:! -j-.-'»; «••>'•'"•'-(
lijk? Bel dan: 06-350 15 156,
50 jaar getrouwd,
Tel.: 023 - 5718899.
fefr^jy£^4itór^&BC!&V j-S&S^^
•iïji^i'.nViiv^^
V.D.
ADEL
&
DE
BRUIJN-BONEL
V.A. ƒ75 • DORSMAN
1
gpm.
Boxnummer
248370
gefeliciteerd. D Z B
blijft toch goedkoper!
Adres: Touwslagerij 11 (naast Canon) te Amstelveen.
1
Be! nu: 023 - 5714534.
Else, elke leeftijd heeft zijn Technisch personeel Ook vanuit Amsterdam snel met eigen vervoer bereikbaar!
;
(300 mtr vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
harme. Gefeliciteerd, Hans
gevraagd
en Nel.
Telefoon: 020 - 6407711 / 6430393
Vakantie
Hoi, ik ben een vrouw van 21
jaar en ben op zoek naar
Harley
en
Rebel,
feliciteren
buitenland
)a
JOU!! Ik ben 1.75 m lang,
pa en mama met hun KAV Autoverhuur BV, vesti* * * z i e ook ATS teletekst, pagina 824 * * *
f
ging Aalsmeer, vraagt allweeg 65 kilo en houd van uitouwdag.
round bedrijfswagenmonteur,
gaan en veel meer! Als je dat Sta-caravans te huur in de
IS, onze kleine politievrouw i.b.v. groot rijbewijs.
t/m 3 regels ƒ 5.39
wilt weten, moet je me nu Belg. Ardennen, vanaf ƒ240
Kennismaking
lf
Harlingen is vandaag jarig Tel.: 0297 - 326206.
bellen op mijn box. Interesse p.w. all-in. Tel. 043-4591598.
t/m 4 regels ƒ 7,19
en ze heeft haar rijbewijs
in een avond stappen met
Technicum Uitzendburp is
gehaald. Van harte!!!
t/m 5 regels ƒ 8.99
MIJ?
Ja?
Bel
me
dan
SNEL
REAGEREN
OP
EEN
CONTACTADVERTENTIE?
gespecialiseerd in het uitzenBedrijfsPapa, Mama en Tim.
den van technisch personeel. Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, op: 06-350 15 156, 1 gpm.
t/m 6 regels ƒ 10,79
onroerend goed
Boxnummer 445618.
'Sandra en Ronald, gefelici- Interesse? Bel of kom langs: 7 dagen per week. Wat moet u doen?
t/m 7 regels ƒ 12,58
met jullie huwelijksdag. Ceintuurbaan 312 in Amster- 1. Kies een leuke advertentie.
te koop - te huur
en Menno.
2. Bel met 06-350.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Hoi, met Jacqueline. Ik ben
dam. Tel.: 020 - 6767656.
t/m 8 regels ƒ 14.38
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie 1.70 m lang, heb bruine ogen,
t/m 9 regels ƒ 16.18
van uw keuze.
blond haar en een normaal
Divers personeel gevraagd
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
t/m 10 regels ƒ 17.98
postuur. Ik houd van uitgaan GARAGEBOX t.h.
(bars, disco's en kroegjes). Ik A'dam-Zuid, ƒ400,- p.m.
Eén telefoontje is genoeg
020 - 6629517.
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
om in contact te komen met Hollandse man, 50 jaar, met houd van mini-rokjes en heb
de persoon van jouw keuze. baan zoekt een lieve, slanke, een eigen flat. Verder ben ik
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
Suiinaamse dame tot 45 jaar spontaan en leuk! Bel me...
Probeer het eens en bel
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverte"'i zoeken met spoed mensen voor div. funclies:
06-350
15
156,
1
gpm.
Boxvoor
serieuze
relatie.
Br.
o.
nr.
06-35022221 (100 cpm).
Sportartikelen
ren. Alle prijzen zijn hiel. 17.5'.'r BTW.
verkopers
nummer 284882.
755-07007 v.d. blad.
distributeurs
Alleen en op zoek naar een
Naam:
koeriers
serieuze relatie? Ik ben een Ik ben een 42-jarige vrouw uit Hoi, met Yvonne. Ik ben 45
vertegenwoordigers
goed uitziende vrouw van 57 Amsterdam, die toe is aan jaar, ga modern gekleed, ben H Kinderski's, 1.50 m. + stok/Q
Adres:
or full/parttime. Bel voor een afspraak: RTF, groothandel in jaar, 1.74 m en 70 kg. Heb je een nieuwe start! Ben jij net volslank en heb blond haar. ken, ƒ 75: skischoenen, mt 3638, / 15 p.p. 023 - 5712029.
non-food producten (o.a, boeken, speelgoed): 020 - 4657350. interesse, dan moet je beslist als ik vlot, 49 jaar en ben je Ik zoek jou (40-50 jaar en
modern gekleed) om gelukkig
Postcode:
Plaats:
Wilt u ons topproduct verte- reageren op mijn box! Wiehef alleen zijn zat? Reageer mee te worden! Kom op kan, Kindermodellenbureau
dan
vandaag
nog!
Spreek
in
weet
kunnen
we
daarna
eens
;Pecial Kids zoekt kinderen genwoordigen? U bent i.b.v1
jers,
bel
SNEL!
Altijd
een
•
Te
koop:
noren,
Ballangrud,
wie je bent, dan reageer ik
Telefoon:
;...'.
'an O t/m 14 jaar i.v.m. jaar- auto? Bel dan H.C.S., specia afspreken en kennis maken terug! 06-350 15 156 1 gpm.reactie terug! 06-350 15 156 maat 34 / 99; noren, maat 32,
met elkaar! 06-350 15 156
'°Qk '97. Tel.: 020-400.34.02, list in multi-funct. onderh.1
gpm.
Boxnummer
359356.
ƒ50.
Tel.:
023
5717676.
1 gpm. Boxnummer 258737. Boxnummer 252917.
S.v.p. in rubriek:
systemen, 020-6409408.

in 5 dagen

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

* Desire Escort *
*PARK 118*

Party-service
PELIKAAN

Jan Best

Restaurant „Queenie"

06.96.80

Monet Strijkservice

06-96.88

Ambachtelijke Schildertechnieken

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Opleiding tot
ZIEKENVERZORGENDE

voor de particulier:
3 regels gratis

Restaurant „Queenie"

Vlooienmarkten

Dansen, de gezellige manier van uitgaan

Autoverzekering

Ruime gratis parkeergelegenheid

Nationaal Distributie Centrum

woensdag 12 februari 1997
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Laat je ex thuis
wanneer hij/zij er niet legen kan om ie dansen en ie lec.sien lussen
6 a 7 honderd ongebonden mensen in "DH MANEGE"
Zn. av. een werkelijk lopprngninmia niet 9-mans clans- en showorkesi
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BIBI EN THE BLUES FACTORY
en in de pianoliar
JEROEN V.D. BOOM (Veronica Call TV)
Coekiails. warm en koud buffel
Entree 25,- all in

Info 5716023

De rauwkost salades van Aart
Veer zijn om je vingers bij af te
likken»
picknicksalade
wintersalade
ei van columbussalade
cashewnootsalade
t/m zaterdag ter kennismaking
1.49 100 gram

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UI

GASTHUISPLEIN 11

DE RUYTERSTRAAT 10/4

Hoekwoning met aparte woonstudio in centrum dorp.
INDELING: beg.gr.: entree, woonkamer met
open haard, woonkeuken, luxe badkamer
met douche, wastafel en toilet.
1e verd.: 2 slaapkamers en wasmachineaansluiting.
vaste trap naar 2e verd.: vliering (geen stahoogte) met stookruimte.
Woonstudio: beg.gr.: entree/hal
1e verd.: keuken, douche/toilet, woon/slaapkamer.
* grotendeels v.v. dubbel glas
* dakisolatie
* c.v. gas
* grondopp. 60 m2

3 kamerappartement op 4e verdieping met
uitzicht op zee.
INDELING:
entree/hal, woonkamer, zijkamer, slaapkamer, keuken, moderne badkamer, toilet.
1e verd.: keuken, douche/toilet, woon/slaapkamer.
* berging op de begane grond
* balkon op het zuidwesten
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
-*• voorschotbijdrage aan de vereniging van
Eigenaars
ƒ 375,- p. maand incl. verwarming

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 E A Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

ƒ 239.000,-

DA COSTASTRAAT 5

BURG. V. FENEMAPLEIN 13/5
Royale 3 kamerflat, voorheen 4 kamers op
de 3e verdieping gelegen in centrum dorp
met uitzicht over zee.
INDELING:
entree/hal, woonkamer m. open haard, 2
slaapkamers (voorheen 3), keuken, badkamer met ligbad, apart toilet, 2 balkons, één
op het westen en één op het oosten. Berging in het souterrain.
* centraal gelegen met uitzicht over zee
* erfpachtscanon ƒ 196,- per jaar
* voorschotbijdrage Vereniging van Eigenaars ƒ 465,- per maand inclusief verwarming en warm water

ƒ 245.000,-

ƒ 329.000,-

Cense & van Lingen helpt iedereen
verantwoord aan een passende woning!
KAREL DOORMANSTRAAT 2/1

VERHUIZERS

Luxe 3 kamerflat op 1e verdieping vlakbij
zee gelegen.
INDELING:
entree/gang, hal, toilet, woonkamer met balkon, semi open keuken, moderne badkamer
met douche, 2 slaapkamers, berging in het
souterrain.
* bouwjaar 1990
•*• eigen c.v. gas combiketel
* warm water via c.v.
* Voorschotbijdrage aan de Vereniging van
Eigenaars ƒ 230,- p. maand.

Woonhuis met plaatsje op het zuiden en met
achterom.
INDELING:
beg. grond: entree/gang, toilet, uitgebouwde
woonkamer 11.00x3.5/2.5 keuken.
1e verd.: overloop, 3 slaapkamers, douchekamer
* v.m. gaskachelverwarming (thans geen
kachels)
* warm water via gasgeijser
•*• grondopp. 74 m2

WÏt Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA

ƒ 209.000,-

ƒ 298.000,-

DRMEZGERSTRAAT47
Zeer karakteristiek, vrijstaand woonhuis in
centrum dorp.
INDELING: beg.gr.: entree/hal, toilet, kelder,
L-vorm. woonkamer met parketvlóet, erker,
open keuken, bijkeuken.
1e verd.: ruime ouderslaapkamer met balkon, achterkamer met loggia, 2 kamers via
elkaar bereikbaar.
vliezotrap naar 2e verd.: vliering en mogelijkheid voor een kamer.
* in woonkamer een schouw met open
haard
* paneeldeuren
•*•• stenen schuur
* c.v. gas en gasboiler (1987)
•*• grondopp.: 189 m1
f 475.000,-

WILLEMSTRAAT 10 GEDEELT.

^

4 kamerflat verbouwd tot 2 kamers, op de 1 e
etage hoek zeezijde met SCHITTEREND
UITZICHT ZEE.
INDELING:
entree/hal, royale" woonkamer met balkon,
grote woonkeuken, 1 slaapkamer, badkamer
met ligbad/douche, wastafel en toilet.
* witte playuizen in de woonkeuken
* schuifpui naar balkon op het zuidwesten
* kunststof kozijnen
* berging op de begane grond
•*- eventueel garage te koop
* eigen c.v. installatie
* servicekosten ƒ 316 p. maand

Bouwkavel ter grootte van circa 130 m2.
Gelegen in centrum van Zandvoort.
ƒ215.000,-

NVM

[MAKELAAR

CENSE&
\ LINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ 270.000,-

GARAGES IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de EMM vrij voor verhuur:
Garages Keesomstraat 37A en 39A, huur respectievelijk ƒ 123,21 per
maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garages Keesomstraat 37A en 39A hebben de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers 149 t/m 271.
Toewijzing van de garages vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages door een briefje met uw naam, adres,
woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer
te sturen aan de EMM, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 19 februari 1997 om 12.00 uur in ons
bezit te zijn.

Haltestraat 37a,
Zandvoort
Tel.:023-5715810

Kodak

:

ZONDAG OPEN VAN 12.00-17.00

" "'

(9*1 3 j (1 0x1 5) (1 3x1 8) (1^x21 )l(20)Ö5) (20x30);

Kies uit Uw Voordeel
Zonder negatief direct
bij Kodak Express 1 uur service een foto v. Uw foto
-Ar
•fr

bij het ontw. & afdrukken
van Uw film in 1 uur
of

•A-

in enkele minuten een haarscherpe afdruk van elke foto
op een deel van Uw foto inzoomen
Uw foto vergroten tot 20 x 30/20

x25
-A-A:
-A-

kleur van het origineel corrigeren
rode ogen laten retoucheren
een afdruk maken vanuit uw foto

CD
-ASLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAI

dubbel print in 1 uur
Deze aktie is geldig tot

De Slaapvoortichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

31-3-'97

meeprinten van passepartout
naar keuze

NATUURLIJK OP
KODAK FOTOPAPIER

iiiiiiil

Uw foto's zijn wel
duizend woorden
waard. En er zijn
duizend-en-één
mogelijkheden
wanneer u ze kan
verwerken op uw
PC. Uw foto's toevoegen aan brieven, anders kadreren, er een album
van maken en afdrukken op uw
printer,...
Het wordt allemaal
kinderspel met uw
Kodak Picture
Disk.

Uwfofo^óp
24 foto's:
Voor de nieuwe
ENDURA
KRASVASTE
en MONODEK van
HISTOR verf
t.é.m. 36 fotos:

HU OOK fotogeniek
01»UW PC SCHERM!

Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar

Alleen bij het ontwikkelen en afdrukken van uw film.

KEESMAN
|an Steenstraat l
Tel. 5712-125
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Uitstekende prestaties
van zwemsters
Zeeschuimers
ZANDVOORT - Tijdens de Nederlandse jeugdkampioenschappen kunstzwemmen in Rotterdam, vielen er zeer
eervolle uitslagen te noteren van de deelneemsters van de
Zandvoprtse zwemvereniging De Zeeschuimers. In het
sterk bezette veld zwommen de vijf Zandvoortse deelneemsters uitstekende wedstrijden.
Met maar liefst dertig -kunstzwemsters was de Hoofddorpse kunstzwemvereniging ZPCH
afgelopen weekend heer en
meester en veroverde de meeste titels in bijna alle categorieën
op deze nationale jeugdkampioenschappen in Rotterdam.
Het Zandvoortse, De Zeeschuimers, met vijf deelneemsters
\vas geen partij tegen dit nummerieke en kwalitatieve overwicht. Desondanks waren de
Zeeschuimers met Simone Sindorf (12 jaar), Sandra Beugel,
Esther Koomen, Monique van
der Werff en Wendy van den
Broek met het behaalde resultaat dik tevreden.
Simone Sindorf, als jongste
van de Zeeschuimers-equipe
kwam in de categorie tot dertien jaar en jonger met een 82e
plaats toch tot een prima prestatie. Zij kwam niet in aanmeridng om ook een solo te zwemmen want dat was alleen voorbehouden aan de acht allerbesten van Nederland. Soliste Sevilay van Dorst van DSZ Den
Haag werd kampioene van Nederland.
In de strijd om de beste verplichte figuurpunten kwamen
Esther Koomen, Sandra Beugel, Wendy van den Broek en
Monique van der Werff uit in de
categorie 15 jaar en jonger. Het

Ook zege voor
tweede team
tafeltennissers
ZANDVOORT - Het tweede team van de Zandvoortse
Tafeltennisvereniging heeft
in de Van Pageehal een
fraaie zege behaald op. Tegen Doko wonnen de Zandvoorters met 7-3.

goed getrainde Zandvoortse
team kwam tot een perfecte
score. Zij scoorden gezamenlijk zo goed, dat zij zelfs een
vierde plaatsing in de finale
"ploegen" opeisten. Dat was zeker ook te danken aan de extra
ingelaste training in Gran Dorado.
Zwemmend in de finale waren de Zeeschuimsters met hun
ploeg van vier in het nadeel
want zij moesten twee punten
inleveren. Een ploeg van acht
meisjes krijgt geen strafpunten. De Zeeschuimers zwommen hun uitvoering zeer goed

en ontvingen daarvoor van de
jury vrij hoge waarderingen.
Toch moest, het Zandvoortse
team de vierde plaats uiteindelijk prijsgeven en eindigde als
zesde van Nederland, hetgeen
een .zeer knappe prestatie genoemd mag worden.
In de duettenstrijd bereikten
Sandra Beugel en. Esther
Koomen een eervolle achtste
en laatste plaats in de finale.
Hun duet scoorde in totaal
60.362 punt. In deze categorie
werden maar liefst 104 deelneemsters genoteerd. Bij de
verplichte figuren legde Esther
Koomen beslag op een uitstekende 16e plaats, terwijl er een
fraaie 21e plek was weggelegd
voor Sandra Beugel. Met een
43e en 44e positie voor Wendy
van den Broek en Monique van
der Werff was het succes voor
De Zeeschuimers zeer positief.

Jansen neemt kop
over van rivalen
Van Esveld en Ayress
ZANDVOORT - Na twintig van de veertig te spelen
partijen heeft Hans Jansen
de koppositie ingenomen bij
het snelschaken van de
Zandvoortse Schaak Club.
In totaal zijn er nu ruim 190
partijen op het schaakbord
gebracht.
Na tien ronden voerden Willen van Esveld en John Ayress,
met negen gewonnen en slechts
een verloren partij, de ranglijst
aan. Daar is nu echter verandering ingekomen, mede door prima spel van Hans Jansen. Door
zijn partij tegen naaste rivaal
John Ayress te winnen heeft
Jansen nu de leiding in het klassement genomen. Jansen heeft
een fraaie score van achttien
gewonnen wedstrijden achter
zijn naam staan.
Op de tweede en derde plaats
staan nu Ayress en Geerts, met
dertien overwinningen, maar
zij hebben een achterstand van
een wedstrijd. Naast Jansen,
Ayress en Geerts hebben ook
Hans Lindeman en Willem van
Esveld nog kans op de titel. Dit
duo staat op de vierde en vijfde
plaats maar mag geen misstap
meer maken. De volgende ronde staat voor donderdag 10
april op het programma.
Voor de interne competitie

werd de vijftiende ronde gespeeld. Edward Geerts blijft in
de strijd om de titel van de club
nog steeds de ranglijst aanvoeren en daarom ook de belangrijkste kandidaat. De schakers
hebben nu vijftien van de te
spelen vijfentwintig partijen afgewerkt. Edward Geerts had in
deze ronde geen problemen
met Berkhout en won. Morgenavond wordt de zestiende ronde afgewerkt.
Uitslagen: De Oude-Sandbergen 1-0, Ter Bruggen-Schiltmeijer 1-0, Atkinson-Ayress 0-1,
Jansen-Paris 1-0, Geerts-Berhout 1-0. De partij tussen Van
Esveld en Lindeman eindigde,
na veel strijd, in een remise.
Afgelopen
maandagavond
speelde het team van Zandvoortse Schaak Club een uit•wedstrijd, in de externe-competitie tegen het zesde team van
het Hillegomse De Uil. De
Zandvoorters moeten deze
wedstrijd van het onderaanstaande De Uil kunnen winnen.

Lex de Goede was de grote
man van de avond door drie
partijen winnend af te sluiten.
Bert de Ruig en Ad Endema
Mede door de gelijke spelen
speelden heel erg spannende
van de concurrentie, stijgt het
wedstrijden doch incasseerden
Zandvoortse schaakteam bij
wel drie verliespartijen. De
een overwinning naar de tweeZandvoorters begonnen de
de plaats. Eerste blijft Heemwedstrijd bijzonder voortvastede, dat won van Bloemenrend. De overwinning stond na
vijf gespeelde enkelspelen en
daal.
het dubbelspel van Lex de Goede en Bert de Ruig al vast. Opponent Doko werd van de tafel
ZANDVOORT - In de dergespeeld en stond toen nog op de parencyclus van dé Zandnul. De eer werd voor Doko in voortse Bridge Club is, met
de zevende partij gered toen nog één wedstrijd te gaan,
Piepers de Zandvoorter Bert de de spanning te snijden. De
Ruig in drie games aftroefde. ontknoping valt vanavond
Piepers won ook van Endema in het Gemeenschapshuis.
en De Ruig leed vervolgens een
nederlaag te%en Bloemhof. De
Leken mevrouw Molenaar en
overwinning kwam er echter de heer Koning in de A-lijn re- gradatiezone gewerkt. Derde
gelrecht op de overwinning af met 58 procent werden de hegeenszins door in gevaar, 7-3.
Vrijdag speelt het tweede te stevenen, als gevolg van twee ren Overzier en Van de Staak.
In de B-lijn was het een opteam een uitwedstrijd tegen slechte avonden zijn zij echter
HTC 13 in Hoofddorp, terwijl voorbij gestreefd door de da- merkelijke avond voor de hehet eerste team, bestaande uit mes Heidoorn en De Leeuw. Dit ren Bakker en Brandse. Door
Dick ter Heijden, Wim Hoppe paar won de vijfde wedstrijd hun score van 63 procent, goed
en Mart de Ruig, in de Van Pa- met 62 procent. De heren Em- voor de eerste plaats, stegen zij
geehal, HTC 8 ontvangt. De Ta- men en Van der Meulen blijven van de dertiende naar de zesde
feltennis Vereniging Zandvoort derde in de totaalstand. In de plaats. Met 58 procent ging de
geeft vrijdagavond, vanaf zeven voorlaatste wedstrijd legden de tweede plaats naar de dames
uur, liefhebbers van het spelle- heren Hoogland en Van Leeu- Paap en Verburg en die bleven
tje alle gelegenheid vrijblijvend wen met 61 procent beslag op daarmee aan de leiding. De derkennis te maken met deze de tweede plaats en hebben de plaats was weggelegd voor
sport.
zich hierdoor aardig uit de de- de dames Jurriaans en Meijer,

OG geen partij
voor The Lions
ZANDVOORT - De baskettaalsters van The Lions
behaalden een probleemloze overwining op het tweede
team van Onze Gezellen, 8940.
De start van de wedstrijd was
flitsend van de zijde van Lions.
Na tien minuten was de strijd
beslist toen er een 0-19 score op
het bord stond. De Zandvoortsen heersten op alle fronten
van het basketbal. Verdedigend
werd Onze Gezellen geen enkele kans gegeven en de vlot lopende aanvallen werden door
Lions doeltreffend afgerond.
Bij de rust was de score opgelopen naar 14-46.

Monique, Wendy, Sandra en Esther werden samen in de groep vijftien jaar en jonger dit weekend zesde bij de Nederlandse
Kampioenschappen in Rotterdam.
Foto nick UT Heijden

ZANDVOORT - De taesprekingen tussen de
voetbalverenigingen
Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort'75 en de gemeente Zandvoort vergen
veel meer tijd dan verwacht was waardoor de
fusie eenjaar is opgeschort.
In een gemeenschappelijk
persbericht van de drie partijen wordt het volgende uiteengezet. In het najaar van
1996 hebben de leden van de
twee voetbalverenigingen
Zandvoortmeeuwen en
Zandvoort '75 tijdens de algemene ledenvergadering zich
in principe uitgesproken
voor een fusie per l juni
1997.
De fusiecommissie bestaande uit vertegenwoordigers van de twee verenigingen en onder onafhankelijke
leiding van de heer Methorst
is, na het groene licht, in
voortvarendheid doorgegaan
met de vele werkzaamheden.
Gelijkertijd zijn de besprekingen gestart tussen de besturen van de verenigingen
en de wethouder van sportzaken van de gemeente.
Oorspronkelijk lag het in

Competitie ZBC
is erg spannend
die zich op de tweede plaats
handhaafden. Het echtpaar
Smit steeg een plaats en staat
nu derde.

voetbalclubs
voor één seizoen
uitgesteld
de bedoeling het traject binnen
de hiervoor gestelde termijn, te
weten l juni 1997 af te kunnen
ronden. Op dit moment is de
beeldvorming over wat partijen over en weer van elkaar verwachten nog niet geheel nelder. Het zal nog tijd vragen om
de bestaande ideeën verder te
verkennen en onderzoek is
noodzakelijk naar de haalbaarheid van de door alle partijen
gewenste fusie.
De partijen zijn echter van
mening dat in het belang van
de voetbalsport in Zandvoort
de onderhandelingen en de
voorbereidingen door moeten
gaan. Een en ander heeft echter wel tot gevolg dat de voorgenomen fusie met een seizoen
wordt uitgesteld. Tot zover het

ranglijst aanvoeren, gevolgd
door de dames Kleijn en Veldhuizen en de dames Eijkelboom en De Post.
De donderdagmiddag competitie leverde in de A-lijn een
overwinning op voor het echtpaar Kleijn met 63 procent,
waarmee zij hun voorsprong op
nummer twee, de dames Eijkel. boom en De Fost, vergrootten
tot 14 procent. Het echtpaar
Van Deursen was in de B-lijn
met 59 procent te sterk voor de
rest van het veld. Door dit resultaat hebben zij nog maar één
procent achterstand op de dames Lust.

De heren Holtrop en Van de
Pas waren in de C-lijn oppermachtig. Met een score van 65
procent hoefden zij niemand
voor zich te dulden. Tweede
werden de heren Van Gellekom
Informatie over de bridgeen Verburg en de derde plaats
was voor de dames Kleijn en club is te verkrijgen bij de heer
Veldhuizen. De dames Van der H.Emmen, telefoon 518570, alMeer en Sikkens blijven hier de leen 's avonds.

Filmclub
draait Brits
relatiedrama
ZANDVOORT - Wie van
de Britse stijl houdt, kan er
niet omheen. Woensdag 19
februari draait 'Carrington'
in het Circus bij filmclub Simon van Collem.
Aanvang half acht.
De film speelt zich af aan het
begin van deze eeuw in een
links intellectueel milieu. Dora
Carrington is lid van de
Bloomsburry groep. Zij heeft
haar eigen ideeën over seks en
relaties.
Ze wordt verliefd op de homoseksuele schrijver Lytton
Strachey die haar probeert te
koppelen aan andere mannen.
Hij heeft een zwakke gezondheid maar een scherpe tong. Jonathan Pryce speelt Strachey,
Emma Thompson heeft de rol
van Carrington.
De film is het regiedebuut
van Christopher Hampton, bekend als schrijver van Les Liaisons Dangereuse. 'Carrington'
viel ook in de prijzen. In Cannes kreeg Pryce in 1994 een
Dora Carrington wordt in de Engelse film 'Carrington' verliefd op de homoseksuele schrijver Lytton Strachey. 'Carrington' draait Gouden Palm voor de beste ac19 februari in het Circus bij filmclub Simon van Collem.
Foto Archiei'Thys Ockersen teursrol.

persbericht.
Voorzitter van de fusiecommissie Methorst blijft vol goede moed verder werken en
denkt dat het werk met een
klein halfjaar afgerond kan
zijn. „Voor een groot gedeelte
zijn we klaar, maar de besturen en de gemeente moeten eruit zien te komen."
Gert Toonen, voorzitter van
Zandvoort '75 denkt, dat door
het stellen van een datum de
tijdsdruk te groot was, maar
stelt verder dat de onderhandelingen gewoon doorgaan. „We
hebben de fusiecommissie gevraagd door te gaan met hun
werk en dat willen ze ook doen.
We moeten niet te snel gaan
handelen, de tijdsdruk was nu
te groot. We willen als nieuwe

vereniging er goed uitspringen. Zandvoort '75 heeft veel
investeringen gedaan in het
voetbalcomplex en dat willen
we graag terugvinden in de
nieuwe accommodatie. De
onderhandelingen tussen de
clubs en de gemeente vergen
meer tijd, maar er zijn zeker
openingen om verder te praten. We mikken nu op besluitvorming in de najaarsvergadering."
Bij afwezigheid van voorzitter Wim Buchel en vicevoorzitter Piet Koper is het
commentaar van secretaris
Henk Kinneging: „Het duurt
langer dan gedacht was,
maar we gaan er gewoon mee
door. Als er een fusie ontstaat dan moet het voetbalcomplex aangepast worden
omdat je een grotere vereniging krijgt.
We moeten praten over
uitbreiding van het complex
met een aantal kleedkamers,
de kantine moet aangepast
worden en ook over het gebruik van hoeveel velden we
nodig hebben moet gesproken worden. De tijd was nu
te kort om alles te regelen
dus moeten we even geduld
hebben."

Olaf Cliteur hard op
weg naar schaaktitel
ZANDVOORT - Olaf Cliteur lijkt op weg naar de titel van de interne competitie bij de Chess Society
Zandvoort. Ook in de elfde
en twaalfde ronde toonde de
Chess-voorzitter zijn klasse
door tweemaal op fraaie wijze te winnen. Uit negen partijen heeft Cliteur nu 8,5
punt gescoord.

De concentratie ebde in de
beginfase van de tweede helft
weg bij The Lions en daardoor
kon Onze Gezellen wat terugdoen. Echt schrokken de basketbalsters uit Zandvoort daar
niet van, want een tempo verhoging betekende' meteen weer
een hogere score. De rebounds
werden weer gepakt en de break werd goed gelopen. Onze Gezellen kon weinig uitrichten tegen Lions. Heel gemakkelijk
maar wel goed spelend liep
Lions naar een 40-89 overwinning.
„We doen het heel goed," stelde José Koper. „We ondervonden weinig tegenstand doch het
spel van ons was ook erg goed.
Op deze voet rrfoeten we gewoon verder gaan." Scorers van
Lions: Sabine Dijkstra 37, Elles
van der Ende 18, Aniek Litsenburg 15, José Koper 10, Ingrid
de Boer 7, Pie Gansner 2.

Excursie
ZANDVOORT - Op zondag 16
februari houdt IVN een exctirsie op het strand. De start is om
half twee bij het voormalige Paviljoen Zuid, aan het einde van
de Boulevard Paulus Loot.
De IVN-gids vertelt over de
achtergronden van de dingen
en dieren die op het strand liggen. De wandeling duurt twee
uur.

ANBO
ZANDVOORT - Het ANBO-koor 'Voor anker' geeft donderdag 13 februari een uitvoering in het Gemeenschapshuis.
Het koor brengt een potpouri
van Louis Davids en het Ave
Verum ten gehore Bovendien is
er een dialezing.

Expositie
ZANDVOORT - In het bezoekerscentrum Oranjekom van
de Waterleidingduinen is tot en
met 24 maart een fototentoonstelling van natuurfotograaf
Thijs Vissers te zien. Het bezoekerscentrum zit op de Eerste
Leyeweg 4 in Vogelenzang, bij
de ingang de Oase.
De Oranjekom is van dinsdag
tot en met donderdag van half
tien tot vier uur open en in het
weekend van negen tot vijf uur.

een vierde plaats op de ranglijst. Eerste teamspelers Ton
van Kempen en Dennis van der
Meijden lieten eveneens een vol
punt aantekenen. Van Kempen
verschalkte Peter Kuhn, terwijl
Van der Meijden met een fraai
stukoffer Hans Drost de baas
bleef. De hoofdmacht van
Chess Society Zandvoort heeft
maandagavond jongstleden de
belangrijke uitwedstrijd geOok Caroline Stamdejonge speeld tegen De Vennep. De Kinderkoken
en Peter van de Beek waren nummer drie van de ranglijst
ZANDVOORT - Kinderen die
niet opgewassen tegen het ijzer- heeft nog een of twee punten willen leren koken zijn welkom
sterke schaakspel van 33-jarige nodig om het gestelde doel, vanaf dinsdag 4 maart in 't
Zandvoorter. Cliteur heeft in handhaving' in de eerste klasse, Stekkie. De cursus, voor achtdit seizoen, in de interne com- te realiseren. De Zandvoorters tot en met twaalfjarigen, vindt
petitie, enkel in de openings- begonnen de krachtmeting in plaats van kwart over vijf tot
ronde een half puntje moeten de wetenschap dat Jacob de kwart voor zeven.
inleveren. Dat was in de ont- Boer zijn vooruit gespeelde parDe kosten voor tien lessen taemoeting met Ton van Kempen. tij in winst had omgezet, zodat dragen tachtig gulden. Meer inDaarna scoorde hij acht over- Chess met 1-0 leidt.
formatie: tel. 5711317.
winningen op rij en is hij niet
alleen ongeslagen maar lijkt hij
de titel te gaan overnemen van
(ADVERTENTIE)
Mare Kok.
Met zes punten uit acht partijen weet, de op de. tweede
f
ZFM Zandvoort
plaats staande, Simon Bosma
\gfessgtuuaasLgffSStSSKiS
R
de koploper nog enigszins bij te
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«ï^^"^»'* *S3v< V-ff'W **
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houden. Regerend kampioen
Mare Kok speelde vrijdagop de
Programmering Z-FM
avond een spannende partij te(perlll-llMiWi)
Ether: 106.9 fm
gen Hans Drost. Na de eerste
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HARTE LIEF!
7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

ONWEERSTAANBAAR!

HANDIG

Een salonbehandeling
van ll/i uur van 59.50

Handmasker van Q.M.S.
direct resultaat voor droge of
ouder wordende handen.
Pakking in de salon nu

voor 39.50
met deze bon
t/m 15 maart

20,=

r, op wielen,
keuze uil verschillende luxe domosfen sloffen.
DUS

v.o. 70x200 i

GRMPJÉKANS

ÏK>"1,.'

fPROJECT-TAPIJf}
HOTEL KWALITEIT
Leverbaar m 6 kleuren, dubbele
;u/e mg,400im breed, 10 /'oor
tcbnlléike labnekigoranlie
Dit topiit kost normaal in de
winkel 178,-p m llu rahlslreeks
aan de (onsumenl voor de f rif rai

Alle maten leverbaar
scSietveer Extra

^90 ingepakte veren per m2
:eer luxe uitvoering
Alle maten leverbaar

MOERBURG
Vele
verrassing
voor uw Valentijn.
Nieuw! White Linen Breeze, het zomergevoel
in hartje winter

pedicure
1/2 uur 29.50
t/m 15 maart
met deze bon

25,=

f m.

Binnen bering Boneii-Extra
AiSe maten leverbaar

Sla uw *lag nu...

v.a. 70x200

•'.s. 70 X 200
7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie

TEN VOETEN
UIT

PARFUMKRIE MOERENBURG
Haltestraat l Zandvoort

7 jaap schritteluke faDrieksgarantie

Polvstlies1 A/iatrassen Kroon Super
SS 20-25-30-35-40

BODEMS

Aüe maten leverbaar
v.a. 1 persoons
/ 1 |0 verscMlemk Keuren
,cmoonrver/iuisl

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie

ovz
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Ondernemers VerenigingZandvoort
14 februari
liefde
en vriendschap

maakvolie opleidingen

^@©ir si e li®reeei . * .

a Horeca Ondernemersvaardigheder
a Cafébedrijf/Sociale Hygiëne

E Ril D.

Koken
• Serveren

_.
i .1.
.j
j
SEC is erkend door a Rcstaurantbedr if
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste • • , .r., , ,„
„T-.
«"••«=«• •!•
r
a
j bedrijfstak horeca B Wiincert fkaat
vestigingseisen. Ook voor andere branches. e
»wi|n«nni«.«ui

• Management
opleidingen

Start: februari/maart 1997
Bel voor informatie:

training &

„ERICA"

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301

,

• Glazenwassen]
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
c
Schoonmaak van luxaflex
° Verhuur tapijtreinigers

Doe mee aan onze

VALENTIJ
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant de hartjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 22 februari a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort
123456

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

1819

789

202122

1011121314
2324

OVZ

en Zandvoorts x
H Nieuwsblad

151617

2526272829

30313233

•

34 35 36 37

deze oplossing inleveren vóór 22 februari
Naam'
.
Adres'
Postcode + Plaats:

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

De Diïier Bezorglijn

6 waardebonnen a 25,-

Dagelijks bchaUc dinsdag 17.00-22.00 uur

18,50
18,50
17,50
32,50
24,50
22,50

Sparcnbs met 3 sausjes
Ilahe kip
Saté \arkcnshadi
T-bonc

Tournedos
Ljmskotcletjcs

beschikbaar gesteld door
BAKKER KEUR, Raadhuisplein 2

2 waardebonnen a 50,te besteden bij de

Deze gerechten met patat of aaidappelhoketjes en gein. salade
•k-tr-tr

TROMP WINKEL, Grote Krocht

EXTRA'S

Stokbrood kruidenboter
Patat
Aardappclkroketjes
•
Gcm salade
Mayo, ketchup, satésaus
Di\ blikjes
Fles wijn. tood oi wil

T Race Taurant

..—^^ .
V
\j
)
N. 1 /
\ƒ

3,50
3,00
3,00
3,50
1,00

3,00
19,50

Tel. 5715445

Op zaterdagIS februari a.s. zullen onze promotiedames het winkelend publiek
weereen leuke attentie geven, verzorgd door: DE GAPER Drugstore, Kerkstraat 31

ovz
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en
een ijzersterke combinatie

Uit(£lVriie Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

ruidspaar kiest niet meer
voor geijkte foto in het park
Het geijkte staatsieportet bij een huwelijk
is helemaal uit de tijd.
Hoogzwangere bruiden
kijken nu zwoel naar
de camera, bruidegommen dragen geëmancipeerd het bruidsboeket. Frappant nostalgisch tintje is wel dat
de foto's bij voorkeur
in zwart-wit worden
afgedrukt, met zo'n
ouderwetse bruine
gloed erover. En de
video? Wie heeft nog
tijd om de hele videoopname van de trouwdag te zien?

P HET KIEKJE in
de etalage van de
fotohandel kijkt
een pasgetrouwd stelletje
verlegen de camera in.
Haar ene hand ligt losjes
op zijn schouder en met
de andere omklemt zij het
bruidsboeket. Wat stijfjes
staat de nieuwbakken
echtgenoot voorzichtig
naast zijn eega te gluren.
Inmiddels zal dit echtpaar
al wel een respectabele
leeftijd bereikt hebben,
want de foto stamt uit de
jaren vijftig.

O

Bruidsparen van de jaren
negentig hebben een andere
voorstelling van wat romantiek is. De bruiden zijn uitbundig gekleed, kijken zwoel
en ook de bruidegommen zijn
prachtig uitgedost en dragen

heel geëmancipeerd het
bruidsboeket. Ze poseren in
oude statige stationshallen,
onder een viaduct of zelfs in
een boksring. Maar wel met
de nostalgie van vroeger, want
het is tegenwoordig in om de
foto's niet langer in kleur af te
laten drukken maar in sepia,
een zwart-wit foto met zo'n
ouderwetse bruine gloed erover heen.

boom, naast het bankje. Nu
vraagt men echt om een ooggetuige-verslag van de trouwdag met alle ups en downs.

Enthousiast laat Olaf
Rozemeijer nog wat voprbeelden zien. Bruidsparen in
sportwagens, op kamelen, in
een helikopter of in een
speedboot. Het lijkt wel of de
mensen steeds gekker en origineler voor de dag willen
Volgens Olaf Rozemeijer van
komen. „Die verschuiving van
staatsieportretten naar onthet Amsterdamse fptoteam
spannen foto's komt in de eerSanders + Rozemeijer (vorig
ste plaats doordat er béterjaar winnaar van de eerste
opgeleide vakmensen zijn
prijs Gouden Kamera
gekomen die zelf ook steeds
Huwelijksfotografie) heeft er
mooiere plaatjes kunnen
in de laatste tien jaar een
grote ommekeer in de fotogra- schieten."
fie plaatsgevonden. Tot voor
Geestdriftig gebarend zet
kort waren het alleen de geijk- Rozemeijer zijn woorden
te kiekjes: bruidegom belt aan kracht bij. „En in de tweede
bij zijn aanstaande. Bruid kijk plaats omdat mensen mondiger zijn geworden. Vroeger
schuchter van achter de gortelde alleen de mening van de
dijnen. Fotosessie in park:
fotograaf, dat was een soort
voor de boom, achter de
arrogante god, hij deed wat hij
wilde. Nu gaat men met tienduizenden naar bruidsbeurzen en laat zich daar goed
voorlichten. Klanten weten tot
in de details precies wat ze op
de gevoelige plaat willen hebben vastgelegd. Mijn team
nele tips en trips.
trekt dan ook ruim anderhalf
Groot-Brïttannië is meer dan uur uit voor een voorbereiLonden en in de door het Brits dend gesprek met aanstaande
Toeristenbureau (tel. 020-bruidsparen."
685.5051) uitgegeven UK The
Guide staat een schat aan inAl een jaar van tevoren planformatie over onder andere nen de verliefde stelletjes hun
windsurfen in Schotland, mooiste dag. Vooral mei, juni,
pubs, het Jazz Festival in Wa- augustus en september zijn
les en nog veel meer.
populaire trouwmaanden. Dan
hebben Rozemeijer en zijn
Sungai Kalimantan, je krijgt team acht bruiloften op een
bij die naam visioenen van tro- dag. „Dat was vroeger nog wel
pisch oerwoud en woest-kol- wat anders," lacht hij. „Toen
kende rivieren ergens hier ver lag de piek zo rond december.
Dat was fiscaal heel aantrekkelijk, omdat je je dan het
hele jaar als gehuwd mocht
opgeven."
Niet alleen op het gebied van
bruidsreportages heeft er een
omslag plaatsgevonden, ook
in de andere takken is er veel

Spoorwegen in treinparadijs
Zwitserland vieren jubileum
NDAJNTKS DE GROJTE brand onlangs
in de opslagplaats
van reisgidsen en folders
blijken reisbureaus nog
over voldoende informatie
te beschikken. Reisjournaliste Leni Paul ontleent
aan het brede aanbod
enkele suggesties voor wie
er in voorjaar en zomer op
uit wil trekken.
Denemarken is dichterbij dan
l e denkt. En pok buiten het
hoogseizoen zijn er aantrekkelijke vakantiemogelijkheden,
/o blijkt uit de bij het Deens
Verkeersbureau pas uitgebrachte gratis gids: Korte vakanties in Denemarken 1997.
Tips voor cultuur in de steden,
btrandwandelingen en comfortabele accommodaties, in deze
tijd extra voordelig. Informatie: 071-523.0192,. waar ook
gratis het nieuwe Denemarken
Magazine verkrijgbaar is.
De Zwitserse Spoorwegen
bestaan dit jaar 150 jaar. Zeg
het eens hardop: Schweizensche Bundesbahn en je komt
onder de indruk van de gedegen klanken. Zwitserland is
een treinparadijs met een van
de meest fijnmazige en drukstbereden spoorwegnetten ter
wereld.
Dit jaar veel jubileumaanbiedmgen zoals een Swiss Pass
voor trein, bus en boot waarop
nu een extra reisdag wordt
gegeven. Info: Zwitserland
Toerisme, telefoon 020-6222033.
Voor het 'Oude' Amerika met
/ijn ranches, cattledrives en
andere landelijke hoogtepunten uit de tijd van de pioniers

'Levensechte'
poppenhuizen
in Heesch

vandaan. Mis, dus, in Avonturenpark Hellendoorn (tel.
0548-655555) is onder die naam
een nieuwe attractie gekomen
waarin je in een boot langs
Balinese tempeltjes, de (net
echte) Borobudur en een olifantsgrot wordt geleid.
Noord-Frankrijk leent zich
goed voor een weekendje weg
en over dit gebied is een brochure verschenen waarin een
keus uit culinaire, sportieve en
campagne-arrangementen met
accommodaties in zowel eenIn een bootje langs Balinese voudige kamers als kasteeltempeltjes in Avonturenpark tjes. Info: 0900-11.22.332 of
reserveren bij Frankrijk Direkt
Hellendoorn
0346-584888.
kun je je het beste wenden tot Ook niet ver en vol verrassinreisorganisatie Bertrand Tra- gen zijn de gebieden van de
vel (tel. 043-321.9059). In het Eifel: de Vulkaan-, Zuid- en
sepiakleurig uitgevoerde pro- Ahr-Rijn-Eifel. Deltavliegen,
gramma Meadows & Main- paardrijden, beeldhouwen in
street is aandacht voor de steen en hout of gewoon rustig
andere kant van Amerika. Ca- wandelen. Info: Eifel Info
nada en Alaska met veel origi- Centrum, tel. 010-213.0886.
Poppenhuizen in Jugendstil,
Empire, Biedermeier, een
(advertentic)
landhuis, een grachtenhuis,
alles levensecht gemaakt, zijn
te zien in het eerste Poppenhuismuseum in het Brabantse
Heesch. Geopend van woensdag tot en met zaterdag van
tien tot vijf uur, zondag van elf
tot vijf. Volwassenen en kinderen tot tien jaar betalen respectievelijk 7,50 en vijf gulden.
Canarische Eilanden, je associeert ze met lui liggen in de
zon en 's avonds een broodje
kaas eten bij Ome Piet in de
snackbar. Sinds kort weten we
dat er meer is op deze eilanden: 141 beschermde natuurgebieden, onderverdeeld in
jjjjjS'jiïu^
parken, natuurreservaten en
|8$$!i?^
beschermde landschappen. AlitiSlJSrï",: '*Extreme Measures" :• '^ '£&&&.
leen op Gran Canaria zijn er al
32 en in één daarvan vindt
men bijvoorbeeld een nergens
elders voorkomende lauriersoort. Info: Spaans Toeristenbureau, 070-346.5900.

HUGHGRANT
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;'sMiddags, doordeweeks, bent ü
bij PathéCinemas goedkoper uit!

Informeer naar onze voordelige middagtarieven bij de kassa
yahyKet theater bij u in de buurt. Amsterdam: Alfa,'Alhambra,
fit^SïPëilëvue'Ciriërarna, Calypso; Cinéma, City'en.Tuschinski.-. ''';•;•,"'

• GOUDEN GIDS.

Ook Zeeland heeft een attractiepark en wel het heel spannende Arsenaal in Vlissingen.
Het piratenthema is er dit seizoen verder uitgewerkt, er is
een schateiland van kapitein
Eenoog, roggen, haaien en
piranha's zwemmen rond en er
is een vlootschouw. Info: 0118415400.
Leni Paul

BOES

'Ze nemen
alles op,
maar kijken
er nooit naar*
LECHTS 25 procent
van
ch;
trouwlustigen en
20 procent van de organisatoren van feesten
huurt bij Olaf Ro/emcijei' een videograaf
in. Foto's winnen het
nog altijd, want die
kunnen mee in de tas
en laten zich makke H jker zien dan een videoband. Vaak is de video
de sluitpost van het
feest en wordt een
familielid gevraagd die
dag a raison van een
fles jenever opnames
te maken.

S

veranderd. Zo doet
Rozemeijer al een kleine vijf
jaar aan rouwfotografie: het
vastleggen van begrafenissen
of crematies. „In het begin
was dat maar twee keer per
jaar, nu ongeveer twintig
keer." Eigenlijk was Manfred
Langer (de twee jaar geleden
overleden oprichter van onder
andere de IT) hiervan de
trendsetter. Zijn begrafenis
kon door iedereen worden
gevolgd en buiten Rozemeijer
waren er die dag nog honderden fotografen. „Zo glamourachtig doe ik dat niet bij
iedereen. Ik voer alleen uit
wat de mensen zelf willen."
Op rouwfotografie rust nog
een taboe. Mensen vinden het
eng, maar hij verwacht dat dit
in de toekomst omslaat. „Ik
stond laatst op een beurs over
begrafenissen. Het was er erg
druk en er waren een hoop
jonge mensen aanwezig. De
sfeer was prettig, rustig en
beschaafd. En zo moetje ook
met een rouwreportage
omgaan."
Dat zulke taboes kunnen verdwijnen, weet Rozemeijer uit
eigen ervaring. „Tijden veranderen. Toen ik 25 jaar geleden
begon, had ik nog wel eens
wat zwangere bruidjes. Oei,
dat kon dus niet. Ongehuwd
samenwonen was niet eens
toegestaan in die tijd. Dus
werd het boeketje bloemen
beschermend voor 'het
geheim' geplaatst of ik zette
haar maar half, tot aan de
borst, op de foto. Nu tonen
dames juist fier hun bolle buiken en maak ik soms zelfs
alleen een plaatje van de buik,
zodat ze die als geboortekaartje kunnen versturen."
De baby- en kinderportretten
zijn eveneens met hun tijd
meegegaan. Verdwenen is de
fotograaf die thuis kwam bij
de nieuwe wereldburger, waarbij het kind in badje, bedje of
nakend op een schapenvacht

.Achteraf /.eggen •/(.• dan
wel: 'Jammer dal wc geen
vakman hebben gehuurd.'
Dan is het te laat. Ment>en
vergeten dal zo'n oom ei
geen muziek bij kan schnjven, niet kan monteren en
vaak meters zwaite film
opneemt. Wij zijn beeldkunstenaars. hebben vcistand van het vak. Zo'n
oom niet. die is loodgieter
of arts en daar is hij goed
in."
'De verschuiving van staatsieportretten naar ontspannen foto's
komt doordat er béter-opgeleide vakmensen zijn gekomen'
Foto Sanders + Rozemei|er bv

werd vastgelegd. Dat doen de
ouders of familieleden nu zelf.
Ouders komen pas met het
kleintje naar de studio als ze
een echt fotografisch kunstwerk voor de opa's en oma's
willen hebben.
Ook de beeltenissen van
andere huisgenoten als katten, honden en zelfs vogeltjes
zijn gewild in een lijstje aan
de muur. De winkel van
Rozemeijer aan de
Amsterdamse Maasstraat
wordt vooral rond dierendag
platgelopen door mensen die
elkaar willen verrassen met
een kiekje van hun lieveling.
De laatste trend is op het

gebied van de fotografie is het
vernieuwen van oude foto's.
Bij deze zogenoemde digitale
reproducties kan men beschadigingen of storende elementen zoals vouwen, vlekken,
krassen, nietjes of zelfs personen van (oude) foto's laten
verwijderen met behulp van
de moderne techniek. Zo ligt,
in tegenstelling tot vroeger,
het gefotografeerde niet meer
definitief vast en kunnen vervelende familieleden of expartners voor eens en altijd
verdwijnen.

„Wij dachten echt toen die
videocamera zijn opwachting maakte: dat wordt het,
nu hebben we het gevonden. Dus meteen iedereen
op cursus. Maar nee hoor.
daar zit geen toekomst in.
Video is een mooi woord
voor tijd. Mensen hebben
geen tijd. ze nemen alles
op, maar kijken er nooit
naar."

Joan Makenbach

W E 4 T F R I E S E K>©^

'Genoeg van gewoon gaat
ook op voor bruidskleding'
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Amme hoela: zonder transparante jas een pikant avondjurkje
Foto Bride Side/Bnde Night

'Genoeg van
gewoon?' vragen de dames
van Bride
Side/Night
Side aan
trouwlustige
dames en
heren. En
wie met een
volmondig
'ja' antwoordt, kan
zich bij het
creatieve
tweetal iets
moois of op
zijn minst
iets andersdan-anders
aan laten
meten.

Kouwelijke types kunnen als
sneeuwkoningin naar het
altaar in een met bontjes afge-

. BimKsll'fil'ill/itn

Bolbïqemen ^ 4/Y
14-23 februari ^
1997
Thema: China

A LS BRUIDSPAREN
L\ op fotogebied al
J* ^zulke eigenzinnige
trekjes vertonen dan kun
je er donder op zeggen
dat dat ook gebeurt met
de kleding. Elise
Linthorst en Stéphanie
van Broekhoven, die net
een winkel-atelier aan de
Weteringschans in
Amsterdam hebben geopend,
hebben het in
ieder geval wel
in de gaten.

De ontwerpsters
houden van aparte vormen en een
grapje in het ontwerp. Dus geen jurk
met sleep, maar hótpants met sleepjes aan de
pijpen, of een japon met foto's
in gouden lijstjes uit verschillende episodes uit het leven
van de bruid, en natuurlijk
een foto van haar kersverse
echtgenoot op het hart

Rozemeijer verwacht niet
dat het gebruik van een
videograaf op feesten en
bruiloften zal groeien.

Uitgestorven rock
herleeft op cd-beurs
Kan je nog platen kopen als je geen cd-speler hebt?
Als je fan bent van Kate Bush en je hebt 'maar'
tweehonderd singles van Hounds of Love, kan je dan
je collectie nog uitbreiden? En zijn er nog van die
ouwe, door de bands zelf uitgegeven punksingletjes
te verkrijgen?
P CD- EN PLATENBEURZEN, die overal in het land
regelmatig gehouden worden, vind je altijd een 'harde'
kern verzamelaars. Ze zijn te herkennen aan de bnefjrs,
met titels die ontbreken in hun collectie, of ze schuifelen bladorend door het blad Record Collector langs de rijen. Vaak komen
ze al met een tas vol platen, cd's of posters van hun favoriete
groep naar zo'n beurs De kans is namelijk aanwezig dat je daai
een andere verzamelaar aantieft. die ook een tasje vol dubbele
geluidsdragers heeft En misschien kan je ruilen.
Harry van Straaten bijvoorbeeld, verzamelt alles van 'oude
Genesis'. Met oude wordt bedoeld: de band toen die nog opti ad
met Peter Gabriel. Op de beurs ontmoette hij een jongen uit
Enschede, die exact hetzelfde verzamelde. Ook raakte ik een.s
aan de praat met een jongen die alle cd-singles van Kate CiihhV
Hounds of/ore verzamelde Hij had er al meer dan vierhondcrd De opnames waren vaak gelijk, maar de hoesjes veischndon. Nooit geweten dat er zoveel verschillende versies van dat
nummer waren Iemand die liefhebber is van een (bijna) uit^r
storven muziekstioom /ou ook eens zo'n beurs moeten be/oc*ken. Vrijwel /oker dat er ergens een kraam staat met symfonische rock. A O R lAdn/t Onentated Rock), punk. noem maat
op. Toch hoefje gei'n freak te zijn om te genieten van een cdbeurs. Het is altijd heerlijk om in de bakken geluidsdragei s te
graaien Al /ou je alleen maai op jacht zijn naar koopjes De
kans datje /onder plaat of cd naar huis gaat is nul. \\eet ik uit
ervaring
Mariannc Timmer

zette robe.
Poeslief oogt
een jurk met
rozen, maar pas
op, de bruid is
geen katje datje
zonder handschoenen aanpakt. Haar stoffelijk omhulsel
is niet alleen
met rozen maar
ook met doornen
getooid. Wie het
niet helemaal zo
bont wil maken,
kiest een ontwerp
dat opvalt door bijzonder belijningen of
door stijlvolle stofcombinaties.
Sommige bruidstoiletten
zien er na wat simpele aanpassingcn heel anders uit.
Een metamorfose van bruidsjurk naar avondjurk, naar korsetjc of hansopje: de verschillende onderdelen zijn in een
handomdraai te verwijderen.
Bij Bride Side/Night Side
kun je dus terecht van net
even anders tot zo gek als je
maar wilt. Meer info via telefoonnummer 020-420.8045.
Miep Wisselink

Xuterdag 22 februari is or oon intoriKitionale ^ranimofoonplatfn-, td-. lilni-.
•video- en scicnci' fictioiibours i" de RAI. Van tien tot •vijf. Entreeprijs fi.ôO
Sulden. Tegen inlevering van onderstaande bon (maximaal twee personen!
bedraagt de entree ?e\en gulden.

Bon voor onze lezers
Links: Een echte verpleegster
verloochent ook op de trouwdag haar beroep niet

Tegen inlevering van deze bon krijgen onze lezers een korting
van 2,50 gulden op de toegangsprijs van 9,50 gulden

Midden: Hotpants met sleepjes

Naam

Onder: Deze bruid zegt het
zonder woorden: een huwelijk is niet slechts rozengeur,
dromen horen er ook bij
Foto s Bride Side/Bride Night

Woonplaats
Aantal personen .

geeft u meer!
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Schoonheidssalon
Jolanda van Dijk
Zeestraat 56
tel. 023-5730643
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de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

COPY-SERVICE/DRUKWERK/BELETTERING

EXTRA
REKLAME

Valentijn?
Geef een
£0/7 voo r
de schoonheidssalon

T© the ooint
OOK VOOR;
LAMINEREN TOT A2
INBINDEN

SCHUTBLADEN
OVERHEAD SHEETS
FAX ROLLEN
PAPIER IN MEER DAN
30 KLEUREN TOT250GR

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Wij werken op afspraak en
met produkten van Sebastian
Yvonne en Tessa

AL DEZE ARTIKELEN ZIJN INCL, BEDRUKKING
MET FOTO ÓF LOVE TEKST NAAR KEUZE /
KINDER T-SHIRTS WIT FL. 20,= (ROOD, BLAUW FL. 3,50 EXTRA)
__
BABY SHIRTS WIT FL. 19,95
AA
T *^P
BABY StABBETJEFL. 12,50
^"
W

Op Valentijn hebben wij voor alle klanten
een leuke attentie!

Opel Astra Gl 1.4i 3 drs.
1992 magma rood 55000 km
18.750,Opel Vectra GL 1 8i 4 drs
1993 Marseille rood 66000 km
24.950,Opel Astra GL 1.6i autom. 4 drs.
1994 nautilusgroen 12000 km
26.950,Opel Astra Sport 1.4 SE 3 drs.
1994 neptune turqoise 42000 km
23 500,Opel Astra GL 1.4i3drs
1995 nautilus groen 56000 km
24.950,Opel Astra merit 1.6i Stationwagon
1995 Marseille rood 39000 km
28.950,Opel Omega GL 20 16V 4 drs
1995 polar blauw 33.000 km
47 950,Opel Omega CD Comfort autom 2.5 V6
1995 magie grey 52000 km
52 950,Opel Astra Season 1.61 5 drs
1996 ceramic blauw 22000 km
26 950,Opel Astra GL 1.4i 5 drs
1996 ohve grijs 33000 km
26.950,Opel Vectra GL 1.6i-16V 4 drs
1966 star zilver 32000 km
36.950,Opel Vectra GLS Diamond 20i 4 drs
1992 Marseille rood 33000 km sch.dak 23.950,Opel Vectra GL 1.6i5drs
1991 Marseille rood 116000 km
14.950,Opel Calibra 201 coupé
1990 nova black 75900 km
28.950,Ford Scorpio 2.0 i GL automaat 5 drs
1985 blauw metallic 200000 km
4.750,Opel Corsa Swing 1.4i 3 drs
1992 tech. violet 97000 km
9.950,Opel Astra Fresh 1.6i 5 drs
1996 magnetic blue 33000 km
27^0,-

THEATER RESTAURANT LIDO
PRESENTEERT
'Kaptain Banana
New York'
A Rios Production

IEDERE WO. T/M U. 18.30 UUR
(OP ZONDAG 17.30)

VREEBURG
Haltestraat 54
ZANDVOORT

LOOKING GOOD HAS NEVER FEIT SO GOOD.

SINGER
naaimachines

Zeestraat 48
Zandvoort
tel. (023) 5720072
's maandags gesloten

overlockmachines
repara„svan kledingreparatie
alterneren
TOUmitUren
naaimachines
handwerk en

020-62621!

Kerkepad 6
TeL/Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

O

MOK/BEKER MET FOTO 14,95 (BIJ 3 STUKS 12,50 PST.)
BASEBALL CAPS WIT OF CRÈME FL. 14,95 (ZW.BL, FL 3,- EXTRA)
-a
^
MOUSEPAD FL. 17,50
«Wj
PUZZEL A4 INCLUSIEF GESCHENKDOOS FL. 14,95

OPENINGSTIJDEN: MA TOT VR. 09 00 TOT 18.00 /ZA. 10.00TOT 17.00
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT TEL.023-5720212

'BUDGÊT,.;PRÉSl:ièÈy ËÜDGET- PRESTIGE ;B.UpGET 'JPPESJIGE:;:BÜDGET.-;P.RESTi61~

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

' Sterk; in jïöfect fpto\yérk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naarde
PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts j

J,"

(oio
DRUGSTORE

hobby artikelen

Mox Euweplein 64, Amsterdam (nabij Leidscplcin). Porkercn geen probleem.

TEDDYBEER WIT MET T-SHIRT FLi 22,50

'O' DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS

Grote Krocht 20b
Zandvoort

BÜDGET-'PRESTIEE i BUDGET; >RESTiGE:.BUDGET: PRESTIGE BUDGET'PRESTIBE

e e

© o a>

Dit voorjaar organiseert NOC*NSF samen met uw regionaal dagblad

999

de Actie Sportkas. Centraal hierin staat de Actie Sportkas-kaart. Met

N O C* N S F

voorbeeld een al lang bestaande wens te vervullen. De verkoop van

de verkoop hiervan kan uw club een aardig centje bijverdienen om bij-

de Actie Sportkas-kaart zal voor uw vereniging niet al te m o e i l i j k zijn: voor ƒ 5,krijgt elke koper 10 waardebonnen van de hiernaast staande bedrijven met in totaal
meer dan ƒ 125,- gulden voordeel. Bovendien kan de koper meedoen aan de landel i j k e prijsvraag, waarmee h i j / z i j een reis kan w i n n e n naar de Olympische
Winterspelen van 1998 in Nagano (Japan).
De start van de Actie Sportkas zal dit jaar op i maart plaatsvinden: deze dag zal
omgedoopt worden tot de Nationale Dag voor de Sportkas waarbij regionaal bekende
sporters de actie van uw club zullen ondersteunen. A l l e informatie over de prijsvraag en de Actie Sportkas staat in de brochure, die bij uw regionaal dagblad gratis
voor u klaar ligt.

Dixons
je komt ogen en oren tekort

Bel voor informatie over de Actie Sportkas:

Hans van den Pol, tel. 020 - 56 22 285.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
on Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakontoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs mei vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Honda

Suzuki

Honda Accord 1,8i
5 mnd oud, nu ƒ7.000 korting
Diverse opties

Amstelstein - Suzuki

Honda Civic 5-drs.
1.4i, b.j. '95, 1e eig,
Nieuw model
Honda Autokrooy
TT. Vasumweg 32, A'danrv
Noord, 020 - 6310615.
V.a. Ringweg S118 volgen.

Lada
* WESTDORP off. dealer'
• LADA ' auto zonder bla-bla *
3x Samara 3-drs . '92 t/m '96
4x Samara 3-drs . '92 t/m '95
2x Samara 4-drs . '94 t/m '95
1x Lada Niva 1.6 4WD . . . '93
' Voltreffer van de week "
Dé dealer voor nieuw en
gebruikt, voor APK, voor
sprint-service en vooral
... VOOR U! ...
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 • 6825983
Rinqweq A'dam, afslag S104

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.; 0297 • 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Accessoires en Onderdelen

60 jaar REVAM Amsterdam
Motorenrevisie
Cilinderkoppen vlakken ƒ35, krukassen slijpen per tap ƒ40

Off. deal:

MARINER-OUTBOARDS

Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.

Rover
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

Mercedes-Benz

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
Closed bids are invited for
(bids to be received on
(020) 6129804
or before 21-2-1997)
'93-model MB E-220 car.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
(Polar white colour).
Klaar terwijl u wacht.
Car available for
Ruilstarters en dynamo's.
inspection on any working day
Valkenburgerstraat 152,
between 9 a.m. and 5 p.m. at
Tel.: 020-6240748.
INDIAN EMBASSY,
Buitenrustweg 2,
rote sortering ONDERDELEN
2517 KD, DEN HAAG
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
PEUGEOT 205 1.6 automaat
50.000 km! Bj. '88, APK 12-'97
ƒ6.900. Tel. 020-6182054.

Peugeot

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Arnsteveen e.o.

Auto's te koop
gevraagd
Gevr.: ALLE MERKEN AUTO'S:
Lada's, vrachtw., busjes, terreinw., aanhangw. en carav.
Wij geven van ƒ 100 tot ƒ 15000
met geldige PTT vrijwaring. Tel.
035-6835858 of 06-53331964,
7 dagen per week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Rijscholen

Z U l DW l JK
peugeot-dealer

020-665 86 86

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

106 XSi 1.6 rood
'94
205 Ace. 1.1 wit
'86
Amsterdam - Almere • Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
205 Ace. 1.1 d. blauw'87
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,'92
205 Ace. 1.1 i wit
10 motorrijlessen -t- examen ƒ835,'92
205 Acc.1.1i d.grijs
Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
'91
205 XR 1.1 i bruin
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
'90
205 XR 1.4i zwart
Theorie op CD-I GRATIS
205 XLD 1.8 blauw
'88
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
'94
306 XN 1.4i rood
'z.g.a.n. direktie/demo auto's Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
106 XN 1.1 i blauw
'96
306 XS 1.6i rood
'96
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
*Vreemde merken:
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Fiat Uno 60 S
'86
Motorrijlessen ƒ 42,50
Ford Fiesta 1.11
'91
20 autorijlessen + examen ƒ950
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Nissan Sunny 1.3SLX '89
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.
Suzuki Alto GL
'93
RIJSCHOOL ROLF
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Rijden bij Rolf is een begrip in
VW Polo 1.3 Pointer '87
Minervalaan 86, A'dam - Zuid Amsterdam. Met een goed 2x 18 Station ƒ 2500; 2x Renault
:eam instructeurs geven wij op
Renault 25 V6 inj., div. opties,
Tel. 6629517/6791864
3en psychologische manier in- 11 ƒ2500; 2x Ford Taunus
1988, ƒ5.500,-. Ronday B.V.
Mercedes 280 coupe, aut., in
:ensief les en nog leuk ook! ƒ 1750; 18 American ƒ 1750;
Tel. 020 - 6237247.
Passat '84 diesel ƒ 2500; Maznw staat met tax.rapport, b.j.
Hoog slagingspercentage en
1981, ƒ8.250,-. 020-6183951.
:och 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. da 323 aut. ƒ 1950; Opel Kadett
19 TR Chamade, '92, 60.000
ƒ 1500. Al deze auto's 1 jr APK.
Peugeot 205 Rallye, 1988, km, m. gr. beurt, APK 11-'97, Tel.; 020-6868063/6332405 of Ronday B.V., Plantage Midden06-54633678.
P.S.
Ook
8-weekƒ7.500. VISA GARAGE
weg. lease auto t.k. v. part. se cursussen en examenroutes laan 19-21. Tel. 020-6237247.
tel. 020 • 6278410.
ƒ9.800,-. Tel. 020-6479548. rijden is vanzelfsprekend.
OCCASION CENTRUM
HANS MAFAIT
ZUID-OOST
Peugeot 106 XN 1.1 inj., Etoile
Voor gratis advies over de besWEESP
uitv., '94, 30.000 km, kl. rood,
te rij- en theorieopleiding in
'93
nwe st., ƒ 16.950,- 0294-413044
A'dam e.o belt u: 020-6633773. Renault Clio 1.4
RENAULT
VW Golf Cabrio 1.8
'92
Toyota Starlet 1.3 XL, 3-drs,
'94
5 Super Campus 1.4
1993 Vraag zelf je PRAKTJK CBR Ford Escort 1.6 CLX
1994, 11.000 km, met Bovag Nissan 100 NX SP-i, b.j. 12-'94, 5 Super campus 1.4
'95
1991 :xamen v. snelcursus 2-6 wkn, Renault 19 1.8 RL
29.000
km,
bl.,
ƒ
26.880,-.
garantie, ƒ 17.250. WESTDORP
Nissan 100 NX + 1.6 SLX/94
5 Tr 1.4 5 drs
1990 via Ver. Rijschool Nederland
DAEWOO
Z-0.
020
6650131.
A'dam, telefoon 020-6825983.
'90
Twingo1.22st
1994 60 min., ƒ47.50, 45 min. ƒ36,-. Fiat Panda Cabrio
1994 020-4639881 (schrift, info mog.) Daihatsu Cuore
'93
03-94 Clio RL 1.2 5 drs
Volvo 440 1.8 Escape, 12-'92, Probe 24V, full opp.
Citroen AX 1.1
'95
Clio RL 1.2 3 drs
1993
ALBERS Autobedrijf
zwart met., ƒ 18.600. Dick Muhl
Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
1992
Off. Volvo Dealer: 0294-418200. 020 - 49 61 767 of 49 64 483. Clio RL 1.2 3 drs
Clio RL 1.2 5 drs
1992
Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93
1994 15 VOLVO STATIONS '85-'94, Daihatsu Valena 1.5 SG ...'95
«Auto te koop? Plaats in deze Volvo 850 2.5 10V, 1995, rood 19 RL 1.4 5 drs
Mitsubishi Colt 1.3 GLI . . . '94
rubriek. U zult verbaasd staan m., 16.000 km, ƒ53.500. Van 19 RL 1.4 5 drs
1993
Sedans 740. 940 en 360.
Vloten Dealer 020-6369222.
over het resultaat.
19 RN 1.4 5 drs
199; ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Nissan Micra 1.3 super S ..'95
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
19 RN diesel 5 drs
1993
'92
Laguna RN 1.8
199! 340 5 drs GL spec. aut. 30.000 Mazda 323 F 1.6
km
'91;
340
5
drs
DL
aut.
Mercedes 190 D 2.5
'89
Safrane RT 2.2 VI
199:
70.000 km '91; 440 GLE aut.
ANDERE MERKEN
Lancia Ypsilon Y 10
1993 35.000 km '94; 440 2.0 inj.
Van der Madeweg 21
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
(Bij de Macro)
Toyota Corolla GTSI
1995 80.000 km '93; 240 DL Sedan
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Daewoo / Occasioncentrum
Nissan 100 NX T-bar
1994 200.000 km '88 ƒ5.750-.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 297 - 561212.
Tel.: 020 • 665 01 31
Honda Concerto 1.5
1993 NIEROP, de Vrienden van Uw
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Tel.: 020 - 681 34 10
Peugeot 106 Etoile
1994 Volvo! Vancouverstr. 2-12,
Opel Corsa 1.4 GLS
1995 A'dam-West. 020-6183951.
T.k. div. inruilauto's tegen
Peugeot 205 XS 1.4
1989 940 Estate autom
9/96 inruilprijzen, Sierra 2.0 GL, 5
VW Polo 3 drs
1988 940 Estate GL LPG ....11/90
drs, LPG 12-'86, ƒ3.750,-;
Tegen
handelsprijs,
van
1e
eig
CHYPARSE, Soesterberg vult
UW RENAULTDEALER
440 1.8 Escape
12/91 Sierra 1.6 GL, 4 drs, Lm. win,
uw Citroen-veerbollen voor Opel Vectra 1.8 GL HB, LPG, 3Als u kiest voor kwaliteit
440 1.8 Escape
12/9: LPG, 6-'90, ƒ7.950,-; Porsche
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. '92. ƒ 13.250,- incl. BEREBEIT
Nijverheidslaan 14, Weesp
460 1.8 Comfort-Line .. ..1/94 924, rood, zwart inter., 4-'84,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Tel.: 03463-51150.
Tel.: 0294 - 413044
460 GLE 1.8
10/9: ƒ7.250,-; Alfa 33 1.7 i.e., LPG,
Ruime keuze in 2 CV occasions T.k. Opel Kadett 1.6 l, 3 d., HB,
460 1.8 Luxury-Line
3/96 open dak, stuurbekr., Lm. wieRENAULT AMSTERDAM
b
j.
1991,90.000
km.
APK
7-97.,
alle leeftijden. De Eendenspe460 2.0 GL
11/92 len, 6-'91, ƒ8.950,-; Citroen BX
Top occasions met 1 jaar
+
extra's,
ƒ
7.750.
0294-234449
cialist Leende.: 040-2061528.
14 TE, 11-'89, ƒ5.500,-; Colt
garantie
Autobedrijf DICK MUHL
Wibautstraat 224
Limited, LPG, 6-'88, ƒ3.950,-;
VECTRA 1.7 turbodiesel GLS
OFF. VOLVO DEALER
XM V6 exclusieve VSX airco
Galant 1.6GL, 12-'82, ƒ 1.950,-;
020 • 561 96 11
juni '95, 50.000 km, stuurbekr.,
Nijverheidslaan 1, WEESP
'95
ƒ 49.500
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
electr. ramen, electr. antenne T.k. teg. handelsprijzen v. 1e
Tel.: 0294 - 418200.
XM TD VSX airco '94 ƒ 32.500
A'dam. 020-6627777.
centr. vrg., trekh. Beschikbaar eig. nw mod. Ren. 19 RL, LPG
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
1/3/97 vr.pr. ƒ 26.500 Tel. 030 4-drs, 4-'94. ƒ 12.950 incl. BTW
XM 20i VSX LPG '94 ƒ 29.500
Renault 19 1.8i 16V, stuurbekr.
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750 6340623.
rood, l. m. wielen, elektr.
XM 20i Break '92
ƒ 19.900
GOLF GTI, off-wit, 5-drs, okt 92,
ramen, 11-'91, ƒ14.500.
Xantia 1.8 SX aut. '94ƒ 27.500
850 GLT 2.5 '92 . . . .ƒ29.750 120.000 km, ANWB, z.g. staat,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
850 2.5 10V '95 ... . .ƒ53.500 abs, airco, alarm, Alpine r/c,
Amsterdam. 020-6627777.
Xantia 1.9 D SX '96
29.900 Voor een perfecte SAAB 99
740 GL 2.3 '90 . . . . . .ƒ 16.950 etc. ƒ 19.500, 020 - 6277470.
Xantia TD airco '94 ƒ 22.500 90, 900, 9000 ook Royal Class
480 2.0 GT '95 . . . . . .ƒ 34.750 T.k. GOLF 1800, wit, 3-drs, mei
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
SAAB SERVICE
480 S '92
. .ƒ24.500 '92, schade vrij, 62.500 km,
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
MOLENAAR
. .ƒ 25.950 stuurbekr., licht met. velgen,
440 1.8 Sp. '94
BX TGD Break '94
ƒ 18.900
440 GL 2.0. '93 ... . .ƒ 24.950 radio, trekh., diefstal bev. Vr
HOOFDDORP
BX TGD Break st.b. '93/ 15.900
. .ƒ21.750 pr. ƒ 14.500. Tel. 020 - 6372504.
440 DL '93
3X TGD Break st.b. '92/ 12.900
440 automaat '92 . . .ƒ 19.950
ƒ 7.500 Onderhoud, reparatie, APK.
BX TGD Break '90
Eigen revisiewerkplaats
440 LPG '92
. .ƒ 12.950
ƒ 5.950
BX TGD Break '89
voor Saab motoren
440 Sunray '91 . . . . . ./ 14.950
ƒ 8.500
3X TZD '90
Verkoop
S
verhuur
van
en versnellmgsbakken.
340 automaat '90 . . .ƒ 8.950 MOTORISCHE PROBLEMEN?
ƒ 11,900
BX T Diesel '93
Skiboxen met dragers en
. .ƒ 8.500 Laat uw auto testen d.m.v. de
ƒ12.500 Tevens verkoop van nieuwe sneeuwkett. voor elk type auto 340 GL '90
BX 19 TZI '92
onderdelen
340 automaat '88 . . .ƒ 4.950
5.950 en gebruikte
BX 16 TZI LPG '90
modernste apparatuur.
020
6719108
023-5614097
3.950
BX 16 RE LPG '89
Garagebedrijf Out.
Zie ATS telet pag. 888
uw
Volvo-dealer
9.950
BX 14 TE '92
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.
met persoonlijke service
5.950
BX 14 TE '90
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen
7.950
C 15 E bestel '92
laan 128, Amsterdam-Noord.
ESCORT
VISA Garage B.V.
1,6 CLX Wagon
10-9! Starlet 1.3, '93, fel rood, 50.000 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Houtmankade 37 A'dam
Te koop gevraagd loop- en
12-92 km, radiO'cass., 2e auto. Ais
1,6 CL
3 deurs
Tel. 020-6278410.
sloopauto's. Hoge prijs. Met
1.8 CLX Wagon
08-9: nieuw, ƒ 14.000.-. 0297-340224
vrijwaring en eigen ophaalMONDEO
70 BESTELAUTO'S en pers. dienst. Kila-sloperij:
1.8 CLX 5 deurs
11-91
busjes v.a. ƒ3500. Garage 023-5333742 / 06-52838400.
5 deurs
01-95
Charade 1.0 TS '90; Charade 1,8 CLX
Rijsenhout, lid Bovag.
03-95
1,8 Ghia 4 deurs
Autosloperij De Liede.
1.3 inj. 16V '89; Cuore TSTX
Meer dan 50 |aar gevestigd
SIERRA
SLOTERDIJK III
:.a. '88 t/m '94. Feroza ResinBennebroekerweg
17,
Rijsen
APK
+
grote
beurt
v.a.
ƒ299.
4
drs
aut.
02-91
'op, st. bekr. plus div. extra's 2.0 CLX
hout bij Aalsmeer, 0297 INKOOP Loop + Sloop auto's
DIESELSERVICE
2.0 CL 5 deurs
07-91
Verkoop onderdelen
'92, NIEROP-DAIHATSU (off.
brandstofpompen; verstuivers 324229. Ook t.k. gevraagd.
R.D.W. vrijwaring
ALBERS
dealer) Vancouverstr. 2-12
cil.koppen
vlakken.
Garage/
Forddealer
Geen voorrijkosten
Citroen C15 diesel, rood. 12A'dam-West 020 • 6183951.
motorenrevisie FEENSTRA
0 2 0 - 4 9 6 1 767 of 4964483.
'93, wegens leaseauto. Vr.pr
020-4470470
Industneweg 27, Duivendrech
Daihatsu
Ford
Fiesta,
bj.
'87,
APK
eind
Grote
sortering
ONDERDELEN
Tel.
020-6980639
't AMSTERDAMMERTJE
'97, nwe band. + uitl., remmen
van alle schade-auto's, alle
Amstel 340-342
APK
KEURINGEN
ƒ
70,
merken, alle bouwjaren.
ƒ3250. 6335757 b.g.g. na 18 u
tegenover Carré
klaar terwijl u wacht.
GEBR. OPDAM B.V.
A'dam-C. Tel. 020-6236491. Tegen handelsprijs, van 1e eig Garage West-Center:
Tel.: 023-5845435.
Montego Station 2.0i, 6-pers. 020-6122476 (zonder afspraak
PEUGEOT 404
LPG-o.b., b.j. 4-'93, ƒ 10.500, 2e Helmersstraat 15. A'dam, een solide, comfort, klassieker Het HOOGSTE BOD?? Bel
incl. BTW. BEREBEIT, Amstel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
voor alledag. Altijd auto's
Autobedrijf CRYNSSEN
dijk 25, A'dam. 020-6627777.
Te koop: FIAT UNO
en onderdelen op voorraad. Loop-, sloop- en schadeauto's
Crynssenstraat 10-14
bouwjaar 1988, ƒ3500.
Frank Dordregter 020-6826974. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Tel.: 020-6184402.
• Bewijsnummers van een
Tel.: 030 • 2321925.
APK-keurstation, reparaties
RDW Erkend auto-demontage
PEUGEOT 404 1970
geplaatste advertentie in deze alle merken en schaderegeling
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
ƒ 7500, Ipg apk
rubriek krijgt u alleen
van sloop- en schade-auto's
toegezonden als u dat bij de Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf KEIMPE CARS: 020-6823615 Tev. verkoop van onderdelen,
Ook zelf sleutelen aan uw auto
opgave
van
de
advertentie
T.k.
FIAT
500
L.
Seat Marbella luxe uitv., b.j.
ook NIEUWE onderdelen.
HEINING HOBBYHAL
25 jr oud. kleur rood. prijs Gratis gehaald. Meteorenweg
5-'92. abs. nieuwstaat, moet kenbaar maakt. De kosten
1
daarvoor
bedragen
ƒ4.50
020-4976999
f3750
To
071
3613738
.-.'<-'•; M750 Tel 020-4361793
3R1 A 'dam 020 • fi319802

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-
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Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
At,!tK"AI OitvUcr Stram-:>,5. Vf> I.X t 71 OMII.. h,,;™ ,nd H.T VC . .11 importair, «il ktMi-n inU.i.n mjki-n m vi-r«' l>i|drJKi- l IMS,: v .1 l 1 2 5 1 , - p in .L-M! l! l \V
UirvOcr I.C.T.I-. lel "3-17 - 3<>7S5u W'iwnmj;™ viinrhvlmiuli-n. Clirvslcr linpnil Hi.ll.nul H V , ui. (H-17 - li^-lllli

<i> hamktnl

Algemeen

Renault

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volvo

Type voertuig

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Citroen

Saab

Extra km

55,-

0,30

69,--

0,35

Golf Vanant/Vento

79.»

0,35

Passot/A3

89,--

0,40

99,--

0,40

79,--

0,35

105-

0,45

115,-

0,45

115-

0,45

130,--

0,45

147,-

0,45

Polo

Opel

Van Vloten
Amsterdam

Huurprijs
Ptrdaglincl. lOOk.T,)

Caddy*

Volkswagen

Autoverhuur

QUKEBAAS
niet duur!!!

Ford

Porsche

Toyota

Autosloperijen

l

Caravelle*
"Dieseluilvoering

Alle prijzen zijn incl. BTW

Bedrijfsauto's

Daihatsu

Service en
Reparatie

Voor een auto met trekhaak, met automaat of dieseluitvoering wordl
het tarief van de volgende categorie berekend, met uitzondering van
de A4, deze komt dan in tariefklasse G.

Klassiekers
en Oldtimers

Fiat

Seat

AUTO STRIJDER BV
off. 'dealer Zandvoort e.o.
Burg. v. Alphenstraat 102. Tel. 023-5714565
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Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

Commerciële bijlage van

)pe! Vectra StationWagon:
luttige met aangename verenigd
.praktisch nut en
jJP gebruiksgemak golden
als uitgangspunten,
iaar de vormgeving van de
'ectra StationWagon (SW)
ieeft niet onder deze bereende benadering geleden.
['oor slechts 1.500 gulden
v: eer krijgt de koper een
[uto die even fraai oogt als
Jie goed ontvangen Vectra's
iedan en vijfdeurs aankan.
j)e prijs is dus nauwelijks
ten beletsel om bij Opel
i ïationwagen te rijden, het
s alleen nog een kwestie
an liefde voor een bepaald
inodel. .
[ie stationwagen heeft het vooriieel van zijn extra ruimte en
icelzijdigheid. De maximale
aadcapaciteit bij de Vectra SW
gedraagt duizend liter. Opvallend
,- de keurige vlakke vloer die
rntstaat nadat de in twee delen
uitgevoerde achterbank is omge•Japt. '
Rubberen strips zorgen voor een
-lakkelijk in- en uitschuiven van
bijvoorbeeld dozen, zonder dat
:ie bekleding beschadigd raakt.
Het standaard afdekscherm
naakt het mogelijk bagage uit
«t zicht te houden. In de laaduimte zitten rinen waaraan
aan bagagenet
s te bevestigen.
Dat gaat het
schuiven van
osse spullen
egen. Het is een detail waaruit
jlijkt dat Opel vooral op praktisch
jemak heeft gelet. Standaard is
jok de dakrailing, waarop een
:!oor Opel ontwikkeld imperiaalsysteem is te monteren. Daarop
passen tal van accessoires.
De auto is compleet uitgerust. Er
;s bijvoorbeeld een display dat
niormatie geeft over tijd, buitenemperatuur en het gekozen

Boxster 'beste roadster
ter wereld'
Het gerenommeerde Britse vakblad 'Autocar' kwam na een uitvoerige test van de Porsche Boxster tot een duidelijke conclusie:
'het is de beste roadster ter wereld'. In het laatste nummer van
Autocar -101 jaar geleden gestart en daarmee het oudste autoblad ter wereld - werd de Boxster kritisch onder de loep genomen
en hij slaagde glansrijk op alle punten. Geroemd werden onder
meer de nieuw ontwikkelde watergekoelde 2,5 liter zescilinder
boxermotor met 204 pk, de carrosserie en het remsysteem en
natuurlijk het rijgedrag. In Nederland zijn intussen al 850 Boxsters
verkocht.

SPECIFICATIES Opel
Vectra SW Dl:
Motortype:
Direct ingespoten
turbodiesel
Cilinderinhoud: 1.994 cm3
Vermogen:
60 kW/82 pk bij
4,300 t.p.m.
Max. koppel: 185 Nm bij 1.800
t.p.m.
Acceleratie:

17 sec van 0-100
km/uur.
Topsnelheid: 170 km/uur.
Gem. verbruik: 6,4 ltr/100 km.
Prijs:
vanaf
ƒ 44.950,-

De laadruimte is vlak met rubberen strips ter bescherming van de
bekleding.
radiostation. Ook het standaard
ABS op de remmen is in deze
klasse zeker geen algemene
voorziening. Het toont aan dat de
veiligheid hoog in het vaandel
staat. Een 'full-size' airbag is
aanwezig in het stuurwiel. Om de
voeten te beschermen zijn de
pedalen
voorzien van
een 'break
away constructie. Bij
een aanrijding schieten ze uit hun bevestiging los,
waardoor de kans op letsel aan
onderbenen aanzienlijk vermindert. Een airbag voor de passagier en sidebags zijn als optie
leverbaar.

test

In het vooronder van de geteste
Vectra SW gaat een hagelnieuwe
dieselmotor schuil: de Dl. Hij
beschikt over directe brandstofin-

spuiting, elektronisch geregeld,
en vier kleppen per cilinder. Het
behoort tot Opeis 'ECOTEC'
generatie motoren. Deze term
staat voor economie, ecologie en
technologie. Dat wil zeggen dat
hoogwaardige technieken in
dienst zijn gesteld van een zo
laag mogelijk brandstofverbruik
en een geringe emissie van uitlaatgassen.
Vooral bij deze nieuwe Dl diesel
zijn in de praktijk de voordelen
goed te bespeuren. Zelfs bij een
koude start van meer dan tien
graden vorst(!) blijft dieselwalm
volledig achterwege. Dat was
vroeger wel eens anders.
Bovendien maakt de directe
inspuiting lang voorgloeiën overbodig. Bij de Vectra vergt dat
enkele seconden bij min tien,
maar bij temperaturen hoger dan
min vijf zien we zelfs in het
geheel geen voorgloeilampje

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Spiegels elektrisch verstelbaar
Spiegels verwarmbaar
• Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
oplichten. Dan kun je meteen
starten. De motor doet redelijk
stil zijn arbeid, zeker bij de in
Nederland geldende maximum
snelheden. Bij hogere toeren laat
hij een lichte bromtoon horen,
maar dan rijd je toch al te hard.
Het verbruik is aangenaam laag.
Op een tank van zestig liter is
een afstand van duizend kilometer te overbruggen. Tsja, dan is
de vierduizend gulden meerprijs
van de Dl ten opzichte van de
goedkoopste benzinekrachtbron
toch wel terug te verdienen. Er is
al een Vectra wagon voor 40.950
gulden.

Henk Angenent in Passat
De VW Passat Variant heeft dezelfde voorkant als de sedan. De .
achterzijde is wezenlijk anders en biedt uiteraard flink wat ruimte.

VW Passat Variant
groter dan
voorganger
en elegante lijn en een
groter laadvolume dan
bij de voorganger. Dat
zijn de kenmerken van de
VW Passat Variant. Van
deze station wagon zijn
recentelijk de eerste foto's
prijsgegeven. Op de autoshow in Genève in maart
maakt de auto zijn wereldpremière. In juni start de
verkoop.

E

VW heeft met de voorgaande
Passat Variant veel succes
geboekt. Op een goed moment
nam dit model zelfs zo'n driekwart van de totale verkopen van
de Passat voor zijn rekening. In
Duitsland is hij geruime tijd
marktleider geweest in zijn segment. De opvolger wacht dan
ook een schone taak.
Uit de summiere gegevens die bij

de foto beschikbaar zijn gesteld,
blijkt dat veel aandacht is gegeven aan de veiligheidsuitrusting.
Zo zal de Variant zijn uitgevoerd
met airbags voor bestuurder en
passagier, ABS op de remmen
en gordelspanners voor en achter. Tegen meerprijs zijn airbags
aan de zijkant in de stoelen
leverbaar.
Vier benzinemotoren van 74
kW/101 pk tot 142 kW/194 pk en
twee direct ingespoten diesels
van 66 kW/90 pk en 81 kW/110
pk staan op het programma.
Afhankelijk van de gekozen
krachtbron is de auto te leveren
met een viertraps of een vijftraps
automaat met tiptronic. Ook vierwielaandrijving (Syncro) ligt in
het verschiet. Prijzen zijn nog
niet bekend.

Peugeot Partner in
woestenij van Mauretanië
n de nadagen van 1996
introduceerde Peugeot de
Partner. Inmiddels zijn er
reeds meer dan 1.750
Partners op kenteken gezet.
Onlangs werd de succesvolle bedrijfsauto dan ook
uitgeroepen tot 'Van of the
Year' 1997. De bestelwagen
is in samenwerking met
"partner" Citroen ontwikkeld en beide worden derhalve ook broederlijk zijde
aan zijde geproduceerd in
de Spaanse fabriek te Vigo.

I

aewoo Nexia best
erkochte Koreaan
an de Koreaanse merken op de Nederlandse markt blijkt de
Daewoo Nexia in 1996 het
best verkochte model te
zijn. Het totale resultaat
komt op 5.732 auto's. Een
belangrijk deel is te danken
aan de spraakmakende
reclameampagnes van
Daewoo en unieke acties
ïoals Testrijders, Taxatieteams en de Nationale
Kentekenshow. Deze hebben Daewoo in korte tijd
een grote naamsbekendheid bezorgd.
De Nexia is sinds kort in een
Sport-uitvoering te koop. Door
\ een aantal accessoires oogt
cj
\ eze variant beslist flitsend. Dat
past bij het sportieve karakter
v
an deze auto. Het Sport-pakket
omvat lichtmetalen velgen, een
v
oorspoiler, dorpelverbreders
(side skirts) en een achterspoiler
lT|
et daarin een derde remlicht.
De auto is tevens voorzien van
e
en badge met de aanduiding
Sport.
Deze snel ogende variant is er in
e
en drie- en een vijfdeurs uitvoe; ln y. Als exlta is nog een specia'Q interieurbekleding te leveren.
De voorstoelen, achterbank en
r
-leurpanelen zijn dan voorzien
v
an een smaakvolle combinatie
v
an zwarte stof en rood leer. De
tNf
exia Sport is er vanaf 26.495
Sulden en dat is slechts 500 gulr|
en meer dan een standaard
v
ersie. Deze aanbieding loopt tot
31
maart. Voor het speciale inte-

rieur geldt een meerprijs van
1.700 gulden.
Daewoo's tweede model, de
Espero, heeft zijn positie op de
Nederlandse markt eveneens
overtuigend ingenomen. Van
deze auto staat tot 31 maart bij
de dealer een' speciale Colour
Design variant. Die omvat lichtmetalen velgen en een wel heel

chic interieur. De bekleding
bestaat uit een combinatie van
leer en het 'soft' ogende nubuckleer in de kleuren grijs/groen,
grijs/blauw of grijs/rood. Verder is
er een op afstand te bedienen
centrale portiervergrendeling aan
boord. De meerprijs van de
Espero Coiour Design bedraagt
1.500 gulden.

De Nexia Sport komt lekker sportief voor de dag.

Tijdens de AutoRAl van 1997
toont Peugeot een recreatieve
editie van de Partner, de Grand
Raid. Deze vrolijke variant is dan
net teruggekeerd uit de Sahara
waar Peugeot de Grand Raid
enthousiast aan de genadeloze
Afrikaanse natuur blootstelde.
Een verrassende krachtmeting.
In principe ben je de goden aan
het verzoeken als je met een
voorwielaangedreven bestelauto,
die "slechts" 71 paardenkrachten
(51 kW) uit het dieselaggregaat
weet te persen, ongegeneerd het

Hissan wint prijs voor acei§
De lithium/ionen accu die Nissan in samenwerking met Sony
heeft ontwikkeld, is in de Verenigde Staten al in de prijzen gevallen. Het blad Popular Science heeft de accu de 'Best of What's
New Award' toegekend. Nissan zal de lithium/ionen accu toepassen in de Nissan EV (Electric Vehicle) die in 1998 in Californië op
de markt komt. Dit type accu bevat driemaal zoveel energie als
een loódaccu en anderhalf keer zoveel als een nikkel/metaal
accu. De EV met de bekroonde accu heeft een actieradius van
190 km. De prestaties zijn gelijk aan die van een auto op benzine.

Winnaars Hyundai TV-Cluiz
Jaap Wisse en zijn vrouw Lucette zijn de winnaars geworden van
de Hyundai TV-Quiz met als hoofdprijs een rondreis door
Australië. Het tweetal behoorde tot de tienduizenden deelnemers
aan de TV-Quiz die Hyundai op nieuwsjaarsdag uitzond. De prijsvraag ging over de eerder gehouden Hyundai Challenge, een rit
van vijfduizend kilometer door Australië met de Hyundai Coup,.
Jaap Wisse: "We hebben de Hyundai Challenge op televisie hélemaal gevolgd, want we zijn helemaal idolaat van Australië.
Vanzelfsprekend hebben we meegedaan aan de quiz, want de
kans op de reis willen we niet laten lopen. Voor ons werd een
droom in tien seconden werkelijkheid."

Rookie of the Year
De 22-jarige Noordwijkse autocoureurTon Kortekaas is onlangs
door de Nederlandse Autorensport Vereniging uitgeroepen tot
Toerwagen Rookie of the Year. Deze prestigieuze titel voor de
beste debutant in de nationale autosport verdiende Ton door zijn
opvallend sterke seizoen in de Citroen Saxo Cup '96 waarin hij
voor een debutant op een opmerkelijk hoge zesde plaats eindigde. Ook zijn buitengewone prestatie in de Europese Saxo
SuperFinale op het circuit van Misano in Italië, waar hij als 9e
wist te eindigen, maakte diepe indruk.

Bosa! met GeneraB Motors
Bosal, een van 's werelds leidende fabrikanten van uitlaatsystemen, heeft onlangs een groot contract afgesloten met General
Motors. Bosal gaat aan GM in de Verenigde Staten complete uitlaatsystemen en losse componenten leveren voor verschillende
bestaande en nieuwe modellen. Daarmee is Bosal de eerste
Europese fabrikant van uitlaatsystemen die een dergelijk groot
contract met een van de drie grootste Amerikaanse autofabrikanten binnenhaalt. In de Nederlandse vestigingen van Bosal in
Vianen en Made, worden montage-onderdelen gemaakt. Het contraci met GM heeft ook in Nederland geleid tot een vergroting van
het werkaanbod.

De Grand Raid

De Vectra SW heeft een sportief uiterlijk.

De overwinning in de legendarische Elfstedentocht levert
Alphenaar Henk Angenent niet 'slechts' de felbevochten titel op.
maar ook een Volkswagen Passat TDI. Pon's Automobielhandel
B.V., de importeur van Volkswagen, neemt samen met de
Continental Banden Groep B.V. en verzekeringsmaatschappij
VVS deel in de sportsponsoring.

Vierde Nistec van start

De spatborden kenmerken zich door weelderig gebruik van
kunststof. Het reservewiel vervolmaakt het stoere imago.
mulle zand van de Sahara
induikt. De auto is ten slotte in
eerste instantie bedoeld voor de
geasfalteerde hoogstandjes van
de Europese wegenbouwers.
Toch zijn de omstandigheden
waarmee de Partner in Afrika
aan de tand gevoeld werd een
perfecte graadmeter voor de
totale bouwkwaliteit. In een korte
tijd leer je vanwege de extreme
testkilometers al spoedig de
(eventuele) tekortkomingen kennen. Die blijkt de Grand Raid
nauwelijks te hebben. Met
slechts enkele aanpassingen
weet de Partner zich namelijk
aardig een weg te banen door de
verraderlijke megazandbak.
Onder de krachtbron is een dikke
beschermingsplaat aangebracht
om over het hoofd geziene keien
de grond in te ketsen. Verder is
de achterwielophanging extra
verstevigd. Uiteindelijk presenteert Peugeot de Grand Raid in
Nederland vanzelfsprekend zonder deze additionele beveiligingen.
Het rijden in de woestijn vraagt
om een geduldige rechterhand
en een behoorlijke portie inschattingsvermogen. Bij het naderen
van een duin moet je namelijk
een hogere snelheid aanhouden
en door aandachtig sturen, voorkomen dat je een tandje lager
moet schakelen. Bij het onderbreken van de aandrijving komt
het voertuig sneller dan je denkt
tot stilstand. De Peugeot heeft
onderin, dus bij tragere omwentelingen van de krukas, genoeg
trekkracht om nog net dat extra
beetje aan broodnodige koppel
te produceren. Voor stukken

zand waarin ook maar enig spoor
van richting ontbreekt, is het verstandig om de bandenspanning
drastisch te verlagen. Waarden
tot 1 bar zijn hierbij gebruikelijk.
Naast de talloze kamelen is de
enige vorm van personenvervoer
nog enigszins te herkennen als
een oude Peugeot 504 of een
aftandse Toyota. De banden van
deze fossiele vervoermiddelen
vertonen geen teken meer dat ze
in een eerder stadium van een
reliëf voorzien waren. De enige
manier van verplaatsen valt nog
te realiseren vanwege de lage
luchtdruk in het rubber.
Oorspronkelijk is de Grand Raid
gebaseerd op de Partner 170C
die een maximale belading van
622 kilogram toestaat. Vanwege
de Nederlandse wetgeving zal de
auto in ons land uitsluitend met
geel kenteken geleverd gaan

Ongeveer 4.100 technici van Europese Nissan dealerbedrijven
nemen deel aan regionale en nationale voorronden van Nissan
International Service Technical Contest (NISTEC). Dit is een competitie om de beste Nissan-technicus van de wereld. De winnaars
van de nationale voorronden komen in oktober uit in de finale.
NISTEC vindt een keer in de twee jaar plaats. De technische kennis van de deelnemende Nissan-monteurs wordt tijdens de competitie nauwkeurig onder de loep genomen. Bij de vorige NISTEC-competitie wist de Nederlandse Nissan-monteur Bart
Bezems zelfs door te dringen tot de wereldfinale.

Mieywe daken van
Vermeulen HoIBandia
De open-dakenspecialist Koninklijke Vermeulen Hollandia heeft
haar bestaande programma aangevuld met een groot aantal
nieuwe producten. Zo wordt het 'Super' TVS kantel-schuifdak
gepresenteerd alsmede een nieuwe 'korte' versie van de
Hollandia Crystal die geschikt is voor montage in een groter aantal autornodellen. Het belangrijkste verschil tussen de 'Super' en
zijn voorganger is dat er geen rand meer zichtbaar is rondom het
glas. Hierdoor is het dak uiterlijk nog fraaier en sluit het nog beter
aan op de dakstructuur. Daarnaast heeft de 'Super' nog meer
' extra's, zoals een programmeerbare voorkeurstand, allemaal voor
dezelfde prijs als het oude model. De 'Super' TVS en de andere
producten zijn via menig autodealer leverbaar, waar tevens een
vakkundige montage is verzekerd.

worden. De Hard Top laat zich
vrij eenvoudig demonteren zodat
de achterpassagiers binnen de
kortste keren badend in het zonlicht van de file kunnen genieten.
Op de in Afrika zeldzame stroken

asfalt bleek dat er met de Giani
Raid ook op verhard prima te
dieselen valt. De Partner leent
zich uitstekend voor langere trip
en biedt bovendien een boel
ruimte in een stoere verpakking

In de Sahara is het rijden vergelijkbaar met stofhappen. De buil bar zal ook op het productiemodel
pronken.

KÜMPAKTÊ ZONNtHbMbL
3 Philips 400 Watt HPA-lampen, optimaal gebruiksgemak verrijdbaar, inklap
baar en m hoogte verstelbaar Adviespnjs"1299

j l PHILIPS BREEDBEELD
' «j PW6301 Superplatte16 9
l fc> beeldbuis stereo teletekst
j jfl Adviesprijs '2495

1495.-

*! PHILIPS BREEDBEELD
tj Teletekst stereo Adv '3295

TRAVELLER; TE LAAG!
10x motorzoom 0 6 lux
auto focus Adv '1709

STEREO KLEUREN-TV
KVC2981 Ultra platte 72cm Hi-Black Trinitron beeldbuis,
perfekte beeldkwaliteit teletekst met groot geheugen, 60
voorkeuzezenders, HiFi stereo en eenvoudige bediening
dankzij Doublé Duty afstandbediening Adviespnjs'1880 -

899.-

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650 HiFistereo Adv '2495

»'
J
. tj
ï,

l

SONY BREEDBEELD
K V 2 4 W S 1 Super Trimt
i o n 63cm s t e r e o txt
/^dviespnis 'P440

Fraaie en degelijke uitvoering
metvriesvak Officielegarantie

275.-

1249.-

145 LITER
R KOELER
INDESIT Automatisch
jtomatischont
ont
viesprijs'749
dooiing Adviesprijs'749

SONY STEADY SHOT
TR565 HiFi geluid Adv '2200

'J P H I L I P S 2 8 P W 9 5 0 1
J "Ocm breedbeeld Europese
t; l ' van t jaar lOOHzdigital SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT ab
can stereo teletekst
soluut topmodel Adv'3110
Adviesprijs '3895

PHILIPS MATCHLINE
v] 100HERTZKLEUREN-TV
T PT820 Black Line S beeld
H huis stereo txt Adv '2795

/

SONY GROOTBEELD

315.-

teSeteks

FINE ARTS INFRAROOD HIFI SYSTEEM
MADE BY GRUNDIG, High-end audio-komponenteni
Aansluiting d m v digitale mfra-rood signalen, dus 'geen
kabels 2x100 Watt versterker, 2 paar luidsprekers aansluitbaar, digitale tuner met RDS 59 voorkeuzezenders,
cassettedeck met dolby B/C en HX-pro, topklasse
CD-speler met FTS-geheugen, muziekkalender
en digitale uitgang, inkl afstandbediening,
chique zilverkleurige uitvoering
Adviespnjs*3999 -

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFistereo 12xmotorzoom
afslandbediening Adv '1899

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807 Sxzoom Adv'1199

f

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 8.00 UUR

785.-

SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandbed '550

465.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
„.„. sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'1099 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
*•**sterren mvnescapa
citeit Adviespnjs'899

PHILIPS MATCHLINE
VR7 HiFistereo Turbo Drive
Showview + PDC "1545

-~

1075

=

-

c

. . e e a v e

iene

649.-

MIELE KOELKAST
K1321S 270 liter inhoud
CFK enHFKvnj Adv'1399-

A R I S T O N A STEREO
6SB57 Showview PDC
4 koppen audio dubbing'1345

849.

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviesprijs '1849

PHILIPS HiFi STEREO
VR652 Turbo Drive 4 kop
pen lonqplav Adv '1295

385.- ~~

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviespnjs'725

SONY TOP-MONTAGEl
E800 Showview PDC
4 koppen Adviespnjs'1670

1299.-

55CM STEREO / TXT
+Off Philips gar Adv'1245

745.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520A Black Line teletekst
momtorlook Adv '1395

m?

\-JMW

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg instel
baartot150mmulen 949

MERK CENTRIFUGE
2800 toeren Adv '249

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 htPr inhoud makkelijk te rei
nigpn VpIfkookfunHies '699

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON
NN750 Digitale bediening
van magnetron hete Itucht
ovpn en grillelement auto
matische programma s '949

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 in 1 kombi magne
tron met hete lucht gnllencnsp
dusontdooien koken bakken
bradPnengratineren Adv'999

INDESIT1200TOEREN
Instelbarecentnfugeqang
regelbarethermostaat RVS
trommel z e l f r e i m g p n d p
pomp Adviesprijs 1199

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
ruime vulopenmg milieu
vriendelijk deurbeveiliging
Adviespnjs'1079 -

ZANUSSI WASAUTOM.
FL700 750 toeren centn
luge, RVStrommel <=chok
dempers^Adviesprijs 949

GASELEKTRO

_
INDESITWASAUTOM
WN400 15 programma s
4 5kg inhoud Adv '799

Gasfornuis met elektrische
oven vprlichting sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG keur '949

j /«J."

PANASONIC STEREO!
HD600 Topper' 4 koppen
Showview+PDC Adv "1299

ETNA FORNUIS
1'101 Ga«fornuisSnjntpnjsl'898

845.-I

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n
Adviespnjs "849

ROE

l

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische ont
doonng Adviespnjs"749 -

595.-I

SONY LONGPLAY
E250 Showview+PDC "780,

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter variabele indeling
zuinig en stil Adv "985 -

Pffifr KOK

IJÏJfef ÖOÖB"
SONY VIDEORECORDER |
E11 Afslandbediening "650

! PANASONIC KTV TXT
l TX21 55cmFSQ Adv "849

$m

» <y aa,t.1£
S S O N Y TELETEKST
l Hi BlackTunitron Adv "990

f\' i *i [»a /.i d =u 3 TCI»
MAXELL XL-II90 39r 33.-

575.-I

SONY E-180V

OPZETVRIESKAST
Handigi 50liter Adv *595

sa- 18.-

pTjffi OQQ m
iwlw ££3Qm'

PHILIPS V I D E O + PDCI
VR242 Turbo Drive "895

465.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151
Afstandbed "645

385.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs"698 -

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK U PROF/TEER!!
MULTIMEDIA PC; PENTIUM 120

PANASONIC VIDEO
BESTE KOOPI Adv '734

465.-

AKAI VIDEORECORDER
VSG2 Afstandbed Adv '498

345.-

STUNT' VHS-HQ VIDEO
Mei afstandbediening

MIELE 1100TOEREN
TOPKLASSE' Volelektronische
besturing zuinig stil en mi
heuvnendelijk Adviespnjs*2299

ATAG FORNUIS
FK055 Gasfornuis met
elektrische oven inkl grill
ensierdeksel Adv "1450

LUXE 1400 TOEREN
18programmas regelbarether
mostaat en centnfugogang

PHILIPS 3 KOPS VIDEO |
VR358 Turbo Drive PDC
showview Adviesprijs '945
\ PANASONIC 63CM TOP
! G1 HiFi stereo TXT "1599

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Ga=; clektrofornuismetregel
bare onder en bovenwarmte
en infraroodgnll Adv "1025

395.-

IfMI
ÖtfÖn"!
AKAIHiFi STUNT!
G720 Stereomid mount "888 •

~ 395.-I

GRUNDIG BREEDBEELD KTV
MÈMGSIHIcni, stereo, teletekst fldï'2439
PHILIPS 82CM BREEDBEELD
32PW3502; 100 Hertz, stereo, teletekst M395
SONY CAMCORDER TRAVELLER
TR330,ïiileo-8,1Bx zoom, 0,5lm Ad» '1650ARISTONA VIDEORECORDER
SB10, Afstandbediening, On Screen Display '595

SONY MICRO CD-COMPO

.1995
1395
2895
985
375

Met cassettedeck en boxen Adv pr *390PHILIPS CD-COMPO
Radio-cassette-CD-speler Adviespt '280.SONYAUTOCD-WISSELAAR
Met afneembaar frontpaneel Advies.*990 •
SONYMINI3CD-SET
Dubbeldeck, luidsprekers Adviespt.*610.SAMSUNG MINI-SET
Video-CD-speler, bonen Adv pr'999-

249,
169
599
399
549

INDESIT WASAUTOMAAT
WE1000,1000 toeren, rejelbare ttieimostaat '1093^
ETNA GASFORNUIS
1510V,Elekt[ii-oven,9nll,afilekpl3alAilvp[<995INDESIT GASFORNUIS
XG3403, Elektro-oven, draaisptl Mviespnis'899 •
ZANUSSI DUBBELDEURS
Z180/4D, 177 liter koelen, 40 lileivtra'749PHILIPS STOFZUIGER
1377,1100 Wall vermogen, metalen zuigbuizen *l-

599
598.
529,
495.
•1

£'b GRUNDIG 63 CM KTV
«?§] ST650 Teletekst Adv '1829

nig^
oyao
tj'jft? 0*10n"

WHIRLPOOL KAST
AFB594 **«capaciteit CFK vnj

nr«f^
>|>ao 1
tj'jftf ***tö,"
BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300 3 laden 11kg
mvnescapaciteit Adv "848 *•

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle soorten en maten Er
is""al een vrieskist vanaf

278.-

jRjn

i
l GRUNDIG TELETEKST |
}^T T51 640 51 cm Adv '1099
l v.

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviesprijs"699

398.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening
Adviespnjs'799

m

SAMSUNG 24 LITER
1000 Wilt magnetron 60
minutpn timer automatische
programma s Adv "599

ni^ Ttc l

1095.- PW"4
1195.-

KONDENSDROGER
Geenafvoernodig' RVStrommel

INDESIT FORNUIS
Thermostatischeoven dub
bele ovenruit Adv '849

JVC HIFI STEREO: J6201
HiSpec Drive Adv "1189

f|63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
J Adviesprijs "1595

WHIRLPOOL AVM260
19 hlpr inhoud ppnvouüi
ge, bediening Adv 599

SONY STEREO: E70
Trilogie 4 koppen showview J
+ PDC Adviespnjs'1340

STER EO GROOTBEELD
+ Officiële Philips garantie
Adviespnjs'1695 -

ARISTONA STEREO KTV
TA5212 63cm Black Line S
beeldbuis teletekst "1795

WHIRLPOOLDROGER
AWG212 Eenvoudiqp bp
diening 5 kilo inhoud anti
kreukprogramma Adv '749

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
enôOlitervnezen Adv '949 -

SONY 72CM TRINITRON
N KVC2921 Stereo txt '2550

SONY KTV STEREO TXT
X2101
55cm trimtron
Adviesprijs'l44n

SHARP MAGNETRON
R?V1
t 15 hlnr inhoud
5 standen en kookbopk

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverse
rend RVStrommel '1799

24 UUR PER DAG

Contumenton Helpdesk voor Informatie en
advie» Tevens melden van storingen aan
kleurentftteviiie en groot huiihoudeUjke app

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiendc
trommel Adviespnjs'6 19

BOSCHWASDROGER
Elektronische besturing
zeerstil Adviespnjs'1099

7 DAGEN PER WEEK

J-I SONY 100HZ SUPER'
W KVE2561 SuperplatteTrmit
^ ron pip stereo teletekst
Adviespnjs'2970

J S O N Y 6 3 C M STEREO
^ X2501 Hl BI Trinitron te
ra l e t e k s t met geheugen
ig Adviespnjs'1770

445.-

BOSCH KOELKAST
KTL1330 17htervriesvak
7litervnesvak
Adviesprijs '899
'899

Volce Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering
monteursbezoek en status reparatie

i

!
J
l
'

365.-

SIEMENS KOELKAST
ak 140 liter
Met vriesvak
Adviesprijs •729
'729

575.-

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
28WS1 Teletekst Adv '2990

V

ZANUSSI KOELKAST
ik Adv '699
Met vriesvak
'699

TOPMERKWASDROGER
Tijdklok pluizenfilter 495

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
MfilS'i Supprsnel vnrwar
mpii en ontdooipn uitneem
bjdrdmiplatpau Adv '279

AEG WASAUTOMAAT
LavamateOO 850toerencent
nfuge waterbeveiligmg zui
nigenstil AEG meerdere rna
len best getest' Adv '1449

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat Adv '298

ETNA KOOKPLAAT
Luxe 4 pits Adviesprijs"409

SIEMENSWASAUTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip aparte temperatuur
regeling bespaartoets "1348

BAUKNECHTWASAU1ÜM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental waterbeveiligmg
bespaarprogramma s "1349

ETNAWASEMKAP
AVANCE 3 standen Adv "135

ATAG WASEMKAP
WH155 Luxe 3 standen "260

WAS/DROOGKOMBINATJE
Wassen en drogen m l ma
chme 1000toeren '1549-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv "1099-

LUXE VAATWASSER
Ned' ilandstopmerk Sprogram
rms 12couverts Adv'89 Q

BOSCH'VAATWASSER
SPS1012 RVSmteneur 4
sprooimveaus Adv "1179

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechte 40cir
breed Adviesprijs 1435

BWJKNECI ftVAATWASSER
Snil 3 programma s va
nbolc indeling Adv 1099

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met aparte
centrifuge eenheid "1699

SIEMENS AQUASTOP
SN?3000 R»/S binnenzijde
Leigeverbruikswaaiden "1348

AEG B O V E N L A D E R
IQOOtoeren centrifuge zuinig
stil en milieuvriendelijk
waterbeveiligmg Adv '1649

MIELE VAATWASSER
G570 TOPKLASSE'Gprcgrs'"mas 12 (ouverts wateront
harderei iwaterstop Adv "2099

KTV37CMTELE"'KST

328.-

PORTABLEKTV37CM
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ZANDVOORT - Vier huizen
m de A.J. van der Moolenstraat
en een rij woningen aan de
Noordkant van de Vondellaan
krijgen extra last van verkeerslawaai als de nieuwbouwwijk
Park Duijnwijk straks klaar is.
Volgens een onderzoek van het
bureau Goudappel en Colfeng
neemt de verkeersintensiteit in
de A.J. van der Moolenstraat bij
nummer 78, 80, 82 en 84 toe met
133 procent. In de Vondellaan
stijgt de verkeersintensiteit
met 56 procent.
Om de overlast te beperken
wil het college van Burgemeester en Wethouders in de A.J.
van der Moolenstraat verkeersdrempels aanleggen. Auto's
mogen daar straks nog maar 30
kilometer per uur rijden.
Voor de bewoners van de
Vondellaan heeft de gemeente
geen oplossing verzonnen.
„Het verkeerslawaai blijft binnen de perken en vanuit maatschappelijk oogpunt is het niet
onaanvaardbaar," stelt het college.

ondergaan
metamorfose
pagina 3
ZANDVOORT - „Je kunt het bestempelen als een succes, maar we vallen niet in slaap." Erica Cramer, woordvoerster van de protesterende bewoners van de Zeestraat,
klinkt nog wat voorzichtig. Het college van Burgemeester
en Wethouders heeft het geplande appartementengebouw
van twintig meter hoog op het Stationsplein laten vallen.
Dat blijkt uit de inspraaknota
over Park Duijnwijk die deze
week openbaar gemaakt is. Het
omstreden complex is onderdeel van deze nieuwbouwwijk
die rondom het station komt.
In totaal worden er ruim vijfhonderd woningen gebouwd.
In plaats van het appartementencomplex stelt het college voor om langs de achtertuinen van de bewoners van de
Zeestraat een rij kiosken, telefooncellen, wachtruimten en
een VVV-kantoor neer te zetten. Daarop zou nog één verdieping met appartementen moeten komen. Het college spreekt
over een totale hoogte van zes
nieter. Op de hoek, in het gat
dat na de sloop van twee door
de gemeente gekochte panden
is ontstaan, kan het gebouw wel
hoger worden. Voor die plek
denkt het college aan een wm-

Alleen eens
over festivals
dit jaar

Torenspits
ZANDVOORT - Als het niet te
hard waait wordt donderdag 27
februari om tien uur het gerestaureerde kruis op de torenspits van de Agathakerk gezet.
De spits zelf als enige weken
geleden bekleed met een nieuwe koperlaag.

Extra boeken
ZANDVOORT - Het boek
'Zandvoort in oude knipsels'
van W. Keur is zo goed verkocht dat het Genootschap
Oud Zandvoort 250 nieuwe
exemplaren laat drukken. Dat
heeft voorzitter Ger Cense vrijdag op de zeer druk bezochte
Genootschapsavond
gezegd.
Het boek van Keur is in twee
maanden tijd bijna helemaal
uitverkocht.

Waarom zo moeilijk doen als het veel makkelijker kan? Dat moet
de eigenaar van strandpaviljoen Bad Zuid vrijdag gedacht hebben.
Zijn paviljoen li_et hij in delen op het strand takelen. Een groot deel
van de inventaris zat er zelfs al helemaal in. De meeste strandpachters zijn druk bezig met het opbouwen van hun zaak. Ze mogen per
l maart open. Vrijdag hing het naambord van paviljoen 'Willy' als
eerste
Foto André Lieberom

Ministerie geeft nog
geen geld voor fietspad
ZANDVOORT - Het kan nog minimaal een' jaar duren
voordat fietsers van Zandvoort naar IJmuiden over een
nieuw fietspad kunnen rijden. Het ministerie van Landbouw Natuur en Visserij heeft maandag bekend gemaakt
dat de gevraagde 75.000 gulden subsidie voor het fietspad
niet op de begroting voor 1997 staat.
Het overlegorgaan Nationaal
Park Zuid-Kennemerland, dat
het fietspad laat aanleggen,
stuurt waarschijnlijk binnenkort een protestbrief naar het
ministerie. Volgens secretaris
Inge Hoogenboom betekent het
uitstel waarschijnlijk geen afstel. Zij verwacht dat het ministerie in 1998 geld geeft om het
bestek voor het fietspad te laten maken. Een andere mogelijkheid is dat het overlegorgaan Nationaal Park Zuid-Kennemerland intern met gelden
schuift. De totale kosten bedragen twee ton. De provincie
heeft voor de resterende
125.000 gulden eventueel ook
een potje.
Het fietspad loopt grotendeels langs een bestaand voetpad in de duinen vlakbij Umuiden, het Midden Heerenduin.
Wie op de kaart kijkt, ziet dat
het logischer zou zijn om rechtstreeks vanaf naaktstrand Kattendel naar het Kennemerstrand het reeds bestaande
fietspad door te trekken. Dat
zou dan namelijk parallel aan
de zeereep lopen en voor fietsers de kortste weg zijn.
Een aardig alternatief voor
een autoweg over de daken van
de strandpaviljoens zoals Theo
van Vilsteren een maand geleden in het Politiek Café bepleitte, vinden sommige Zandvoor-

ters. Het fietspad kwam dan
ook gisteravond ter sprake tijdens een discussie met F. van
der Vegte (directeur van PWN,
beheerder van een deel van het
Nationaal Park) in het Politiek
Café.
„Een rechtstreeks fietspad is
in de loop der jaren al vaker
besproken," lichtte Van der
Vegte op een ander moment
toe. „Maar we moeten verstandig omgaan met de natuur in
dat gebied. Het fietspad zou
door een zeer kwetsbaar deel
van het park gaan lopen." Anderhalf jaar geleden is bij de
oprichting van het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland besloten om het fietspad daarom
met een bocht te laten lopen.
Volgens Hoogenboom een compromis tussen natuurbeschermers en de gemeenten Velsen,
Zandvoort en Bloemendaal.
Volgens Peter Möllers, verkeersdeskundige van de gemeente Zandvoort, is het compromis aanvaardbaar ook al
moeten fietsers dan straks via
een paar omwegen rijden.
„Voor recreatieve fietsers is dat
niet zo erg. Zandvoort heeft er
niet zo'n hele uitgesproken mening over. We hebben wel eerder geventileerd dat we een
rechtstreekse verbinding zouden willen hebben."

Gertenbach Mavo schaatst
voor gehandicapte sporters
ZANDVOORT - Ze hebben al even kunnen oefenen,
de leerlingen van de Gertenbach Mavo. Begin januari
stond namelijk bijna de hele
school op het ijs. Maar liefst
25 leerlingen en één opa kregen een medaille omdat ze
dertig kilometer in Haarlem
schaatsten. Op 5 maart
bindt de Gertenbach Mavo
opnieuw de ijzers onder
voor
de
traditionele
schaatssponsortocht.
Daarbij gaat het erom dat de
leerlingen zoveel mogelijk
sponsors vinden die hen betalen voor elk rondje dat zij op de
ijsbaan in Haarlem draaien.
Menig kind gaat daarvoor langs
de deuren met zijn eigen sponsorkaart. Overigens mogen ook
gesponsorde volwassenen meeschaatsen.

Zij doen dat niet zomaar voor
hun eigen lol. Dit jaar gaat de
opbrengst naar gehandicapte
sporters. Veel gehandicapten
hebben een aangepaste rolstoel
of speciale attributen nodig om
te sporten. Ze moeten dat zelf
betalen, terwijl ze over het algemeen slechts over een karige
uitkering beschikken.

beschoeiing en kreeg daardoor
een dwarslaesie. De gevolgen
zijn afschuwelijk. Zijn nieuwe
huis, waarv,'.n hij die dag de
sleutels ba*" gekregen, kan hij
vaarwel zeggen. Zijn loopbaan
is verwoest. Inmiddels volgt hij
een druk revalidatieprogramma en probeert hij te rugbyen.
Mike zou ontzettend graag over
een sportrolstoel beschikken.
Dat geldt ook voor sommige De leerlingen van de Gertenbewoners van Nieuw Unicum, bach Mavo schaatsen eveneens
die van roeien, hockey, tennis, voor hem.
jeu de boules, rolstoeldansen
Behalve de Gertenbach Mavo
en vissen houden. Zij kunnen
hun favoriete sport alleen beoe- heeft ook de Zandvoortse polifenen met aangepaste spullen. tieman Gerard Kuijper zich het
Voor hen is dan ook een deel verhaal van de gehandicapte
sporters aangetrokken. Hij
van de opbrengst bestemd.
rent eind maart vijf dagen rondHet andere deel gaat naar om het IJsselmeer.
Mike Smit. Op 3 juli 1996 pro- Ook hij ondersteunt Mike
beerde hij uit een zinkende Smit en de sportende bewoners
auto vijf mensen te redden. Hij van Nieuw Unicum via sponraakte echter met zijn hoofd de sors.

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
20feb 02.3510.4514.5523.15
21 feb 03.20 11.20 15.2923.45
22 feb 03.56 11.54 16.05 --.23 feu 03.25 00.20 16.3 i 12.14
24 feb 04.56 00.15 17.0612.45
25 feb 05.28 00.44 17.3813.15
26 feb 05.5501.2518.0513.55
27 feb 06.2801.5118.3513.30
28 feb 01.56 02.35 19.11 15.05
Maanstand:
VM za22 feb 11.17 uur.
Hoogwater: ma 24 feb 17.06 uur
NAP + 113 cm.
Laagwater: wo 26 feb 13.55 uur
NAP - 92 cm.

kei of een snackbar met een of
meer bovenwonmgen.
Volgens Cramer schuilt er
een addertje onder het gras. De
bestemming "an de strook
langs de tuinen blijft hetzelfde
als in het oude plan, namelijk
winkels en woningen. „Het nsico dat er dus alsnog een flatgebouw komt, blijft bestaan.
Want de gemeente laat eerst de
rest van de nieuwbouwwijk
achter het station bouwen. Het
Stationsplein is als laatste aan
de beurt." Blijken de andere
woningen te duur uit te vallen,
dan zal de gemeente proberen
dat alsnog in te lopen op het
Stationsplein. „En op dat moment is er voor ons moeilijk
meer wat te veranderen. Daarom blijven we nu in het begin
nog altijd waakzaam."
Volgens haar maakt de gemeente bovendien twee fouten.
Zo stelt de gemeente dat onder
de huidige bepalingen vijftien
meter hoog gebouwd zou kunnen worden. „Maar," werpt
Cramer tegen, „dat geldt alleen
voor het gat op de hoek." Daarnaast meent de gemeente volgens Cramer ten onrechte dat
de Nederlandse Spoorwegen
het talud tussen de achtertuinen en de zijkant van het Stationsplein zonder problemen
kunnen verkopen. „We hebben
vier advocaten geraadpleegd en
nu zijn we ervan overtuigd dat
wij dat talud net als nu gewoon
kunnen blijven gebruiken.
Daar mag niet zomaar op gebouwd worden," aldus Cramer.
De inspraaknota heeft overigens ook WV-directeur Peer
Sips verbaasd, omdat het college het VW-kantoor op het Stationsplein wil hebben. „Alleen
als derden, zoals de gemeente
of de ondernemers, financieel
over de brug komen willen we
verhuizen. Wij kunnen een verhuizing niet zelf bekostigen.
Bovendien vraag ik me af of
alle ondernemers ons wel weg
willen hebben uit het centrum.
Het heeft ook voordelen als toeristen door het centrum lopen
als ze op zoek zijn naar het
VVV-kantoor."

Senioren
vieren
feestje
pagina 5

ZVM heeft
winter nog
in de benen

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Mishandeld
ZANDVOORT - Een 16-jarige
Zandvoorter is volgens de politie zaterdagavond in de Haltestraat mishandeld. De jongen
liep met een groepje vrienden
door de Haltestraat toen hij nageroepen werd door iemand uit
een andere groep. Even later
begon een jongen uit die groep
het slachtoffer in elkaar te trappen. De zestienjarige probeerde
te ontkomen, maar kreeg in de
Nieuwstraat opnieuw klappen
in zijn gezicht. De jongen liep
enkele bloeduitstortingen en
een smjwond op. Waarom de
vechtpartij ontstond is volgens
het slachtoffer een raadsel.

(ADVERTENTIE)

Boete voor belastingontduiking
van zijn winkels, dat er 180 duizend gulden te weinig was opgegeven voor de omzetbelasting.
Toen hem om opheldering
werd gevraagd, zei de man eerst
dat hij het geld uit de kas van
zijn zaak had genomen en gebruikt had voor privé-uitgaven.
Hij zou verzuimd hebben het
geld eerst als zakelijke mkomsten te boeken. Later gaf hij
echter als verklaring dat de 180
duizend gulden afkomstig was
van de verkoop van zijn privéantiekverzameling en dat hij
Bij belastingcontrole over die privé-mkomsten onterecht
het jaar 1991 constateerde de op de weekstaten had vermeld.
belastinginspectie op basis van
de weekstaten die de ZandvoorProcureur-generaal mr. J.
ter bijhield van de inkomsten Wortel vond het verhaal van de

AMSTERDAM/ZANDVOORT - Een 59-jarige
Zandvoorter die wordt verdacht van ontduiking van de
omzetbelasting hoorde vrijdag voor het Amsterdamse
gerechtshof in hoger beroep
240 uur dienstverlening en
een boete van 25 duizend
gulden tegen zich eisen. De
rechtbank veroordeelde de
man hiervoor eerder tot dezelfde straf.

Zandvoorter niet overtuigend,
temeer daar deze geen enkel bewijs heeft overlegd waaruit zou
blijken dat hij een antiekverzamehng bezat en ook van de
hand heeft gedaan.
Advocaat mr. M. Meijer vond
de verklaring van zijn cliënt helemaal niet zo ongeloofwaardig
als wordt bedacht dat het om
een belastingcontrole over drie
jaar ging. Alleen over 1991 werden onregelmatigheden geconstateerd. Als belastingontduiking het doel was, zo stelde
Meijer, dan was het vast niet bij
alleen dat jaar gebleven.
Het hof doet op 28 februari
uitspraak.

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?

Oplage: 5.425

In zijn geheel

Nieuwbouw
veroorzaakt
extra lawaai

ZANDVOORT - De Stichting
Zandvoort Promotie en de belangenvereniging van de Natte
Horeca zijn het gistermiddag
alleen eens geworden over de
vergunningen voor de drie muziekfestivals van deze zomer.
De Stichting Zandvoort Promotie mag dit jaar de vergunningen met de gemeente regelen.
De discussie over een wijziging in de Algemene Plaatselijke Verordening die de Stichting Zandvoort Promotie een
definitieve
monopoliepositie
zou geven, is uitgesteld naar 12
maart. De Natte Horeca heeft
daar namelijk moeite mee, zeker omdat in het voorstel fourgemeester Van der Heijden
geen inspraak voor de deelnemende ondernemers was geregeld.
De tijd was volgens Wiebe
Beekelaar van de Natte Horeca
te kort om nu al tot een gezamenlijk voorstel over de wijziging van de APV te komen. Volgens Beekelaar en Ploris Faber
(Stichting Zandvoort Promotie) zijn de twee organisaties
echter wel tot elkaar gekomen.
Zij hebben afgesproken dat ze
zoveel mogelijk zullen gaan samenwerken.
Bij de gemeente gaat Faber
bovendien namens de horeca
en de strandpachters bepleiten
dat er op het strand en in het
dorp tijdens de festivals buiten
de podia meer levende muziek
mag zijn.

Weekmedia

De ideale dag om een bezoekje aan uw schoonmoeder te
combineren met het uitzoeken van vloerbedekking en gordijnen. Carpet-land in Amsterdam is a.s. zondag geopend van
10.00 tot 17.00 uur. Voor meer informatie: 020 - 355 59 44.

HET LAND WAAR.JE G R E N Z E L O O S kUNT C O M B I N E R E N
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Fitness Paradise traint zowel lichaam als geest
spiergroep wordt besteed.
Voor de conditie- en vetverbrandingstraining is er cardiofitness apparatuur. Hieronder
vallen de apparaten als stepmachines, roeimachines en
fietsen.
Sinds kort staan er bij Fitness Paradise twee nieuwe
loopbanden en een zogenaamde Elliptical Fitness crosstrainer. Deze geeft de voordelen
van zowel een loopband, stepper, fiets en langlaufbeweging,
zonder dat de gewrichten belast worden. Door deze vele
mogelijkheden maakt de crosstrainer het mogelijk dat iedereen, van rehabilitatiepatiënt tot atleet, van het apparaat gebruik kunnen maken.

ZANDVOORT - Bij Fitness Paradise gaat het niet alleen om spieren kweken, maar vooral om een balans te
vinden tussen lichaam en geest. Om dat te bereiken
wordt voor elke bezoeker van het fitnesscentrum een
eigen trainingsprogramma gemaakt.
Het fitnesscentrum voldoet
allerminst aan het stereotype
beeld van slanke vrouwen in
strakke pakjes of bezwete
spierbundels. Hier trainen
dertigers met beginnende bierbuiken en vijftigers naast elkaar. Iedereen werkt aan zijn
eigen Totaalfitness programma, of deze nu aan topsport
doet of nog nooit heeft gesport.
Bij het bewegingsprogramma van Fitness Paradise gaat
het niet alleen om spierversteviging en lenigheid, maar ook
om voedingsadviezen, cardiofitness (conditietraining) en
ontspanningsoefeningen. Het
doel van de training is het ontwikkelen van de coördinatie
tussen lichaam en geest. Daarom wordt er gewerkt aan een
betere gezondheid, algehele

conditie en vermindering van
stress. Iedereen die aan het
programma meedoet, moet
respect hebben voor de signalen van het lichaam, iets als
'no pain, no gain' is taboe.
Aan de hand van de wensen
en de mogelijkheden van iemand, wordt voor iedereen r
een eigen Totaalfitness programma opgesteld. Dit trai- ||
ningsprogramma wordt aangepast aan een vertrouwelijke If
medische vragenlijst en een |
aantal testen, waaronder een |
conditie-, spierkracht- en een
Twee bezoekers proberen de
lenigheidstest.
Het Totaalfitness program- staat de crosstrainer
ma bestaat uit zes fasen. De
eerste fasen hebben betrek- chaam wordt voorbereid op de
king op ontspanning, waar- prestatiefase. Hierna worden
door het hersenritme op een de ontspanningsoeleningen
lager niveau komt en het li- weer herhaald.

nieuwe loopbanden uit. Links
Foto Andre Liebeiom

In het centrum staan verschillende moderne toestellen,
zoals de fitnesstoestellen,
waarbij aandacht aan elke

Fitness Paradise biedt naast
het Totaalfitness programma
ook oefeningen om de houding
te verbeteren, stretching, aerobics en callanetics. Ook kunnen de bezoekers gebruik maken van de zonnestudio, sauna
en het turks stoombad.

«i i i te,,
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krant rnoet ik hebben
Natuurlijk, dieOmdat
ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omgeving alspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Naam: (m/v)
Adres:

l

l

i

_!

_J

L

Postcode/Plaats:
Telefoon:

l

Giro/Banknr.:

l

l

l

l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ19,15 halfjaar ƒ 34,60

jaar ƒ 60/10

* Voor postabonnees gelden andere tarieven
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft Keen postzegel te plakken.

l

l
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FAMILIEBERICHTEN

OVZ1 ENFO

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Ondernemers Vereniging Zandvoort

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag 08 30 - 20 00 uur
vrijdag 08 3 0 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

l'.injs, M-2-'<)7

11 ots en gelukkig zijn W Ü

I,in, Rosita en lei oen van Sluisdani,
nu l (U ijcboorte van onze Nederlandsl'i.mse kleinzoon en neefje

Cédric
xoon van I jesbeth en
Tanjjuy de Kernioysan

Aan de leden van de Ondernemers Vereniging Zandvoort
Betreft: Jaarmarkt

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Hierbij stellen wij onze leden in de gelegenheid deel te
nemen aan de Jaarmarkt welke zal worden gehouden op
zondag l juni a.s. op de Prinsesseweg en de Louis
Davidsstraat.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 februari 1997 in het openbaar De vergadering
wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis
vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Bestuursdienst rapportage,
-Automatiseringsplan 1997,
- Aanschaf slangenboen- en oprolmachme,
- Benoeming leden onafhankelijke redactie-commissie inzake referendum parkeerbeleid,
- A f s t a n d doen van erfdienstbaarheid
Woodbrookersterrem,
- Afzien van aankoop erfpachtrecht camping
De Branding,
- Huurovereenkomst Shell Nederland Verkoopmaatschappij B V ,
- Afwijzing planschadeverzoek Koninginneweg 46,
- Voorbereidmgsbesluit Vondellaan, parkeerterrein Paddock,
- Voorbereidingsbesluit Max Euwestraat 22,
- Voorbereidmgsbesluit toekomstig bestemmingsplan Centrum,
- Algemene Subsidieverordening 1998,
- Krediet t b v projectgroep Strand

Kosten: Leden
ƒ75,- per kraam of grondplaats
Niet-leden ƒ 120,- per kraam en 100,per grondplaats.
'vlij 11 i-eisle kleinkind heet
i)c ouders /ijn
Arian en Mary v.cl. Wertf

Schriftelijk aanmelden voor l mei a.s. bij ons secretariaat
Mevr. Toos Tromp
Grote Krocht 7a
2042 LT ZANDVOORT

' Kwekèrij
Van Stolbergwèg l f Tel. 5717093

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

DOKTERSBERICHTEN

Denk aan uw
coniferen
Strooi bitter zout!!

;-zz77OxnÈSinOTKBHMMnHnaEnMaHnaBBflMHBHMM

C. A. Jagtenberg
huisarts

Bloeiende
: :

Afwivig van 20 februari t/m 4 maart

:^;;: y/ :5^

Waai neming- ma t/m vrijdag van
08 00-17.00 uur
de huisartsen.

KENNISGEVING

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

ADVERTENTIES

van der Kuijl
Je zou het niet zeggen maar. . .
het is waar

De Welstandscommissie vergadert donderdag
27 februari 1997 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

primula's

F. Weenink, tel. 5712499
J. G. Anderson, tel. 5712058
's Avonds en weckend' tel. 5730500

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Gedipl.Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particulere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 7 door B&W genomen besluiten

GEMEENTE

is op dinsdag 18 februari vastgesteld
De besluitenlet is ti|dens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

ontwerp daarvan zijn aangebracht, beroep mstellen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van
de Raad van State

TOESTEMMING KERMIS
PRINSESSEWEG 18 T/M
27 JULI 1997

Voor nadeie informatie kunt u telefonisch contact opnemen met de afdeling Bouwen en
Milieu, tel (023) 57401 00

De Burgemeester heeft onder diverse voorwaarden op grond van artikel 2 2 2 vandeApv
Zandvoort toestemming verleend tot het nouden van een kermis op het terrein Prinsesseweg/
Zwarte Veld van 18 t/m 27 juli 1997

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw-/sloopvergunning en melding bouwvoornemen
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97026S Koningstraat 81 slopen erfafschei-950stadeding/ schuren
straat 24-34
97027MBoul Paulus
plaatsen schuur
Loot 55
97028B N Beetslaan 35 veranderen voorgevel
plaatsen windportaal
97029MM Nijhoffstraat 25
97030B Teunisbloemplaatsen tuinhuis
laan 14
veranderen kantoor
97031B Brederodein woning
straat 31

Tevens verlenen Burgemeester en Wethouders
op grond van artikel 4 1 7 , lid 2 van de Apv
ontheffing voor het gebruiken van een muziekinstallatie en het inwerking hebben van toestellen die geluid voortbrengen
In verband met geluidoverlast voor omwonenden zijn aan de ontheffing extra voorwaarden
verbonden Zo mogen op het Zwarte Veld alleen de meest rustige attracties worden geplaatst Tevens is afgesproken dat er in de
avonduren extra politietoezicht zal zijn
De beschikking ligt vanaf vrijdag 21 februari 1997
gedurende 6 weken ter inzage bij de Centrale
Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat)
Binnen deze termijn kunnen belanghebbenden
schriftelijk bezwaar aantekenen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

AANGEVRAAGDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is ontvangen een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet Milieubeheer voor
een Skate Center gelegen aan het Burgemeester van Fenemaplein 28 te Zandvoort
De aanvraag, het ontwerp van het besluit en de
andere stukken die op de aanvraag betrekking
hebben liggen met ingang van 24 februari tot
24 maart 1997 ter inzage bij de Centrale Balie
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34
Door een ieder kunnen tot 24 maart 1997
schriftelijke bedenkingen worden ingebracht bij
het college van Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Degene die bedenkingen inbrengt, kan vragen
zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken
Indien binnen bovengenoemde termijn daarom
wordt verzocht zal er gelegenheid worden gegeven tot een gedachtewisseling over het ontwerp van het besluit waarbij bedenkingen ook
mondeling kunnen worden ingediend
Tenslotte uw aandacht voor het volgende
Ingevolge het bepaalde in art 206 van de Wet
milieubeheer kunnen, na bekendmaking van
het besluit, bepaalde personen, waaronder degenen die op de bovengenoemde wijze bedenkingen heeft ingebracht en degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het
nemen van het besluit ten opzichte van het

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE BOUW-/
SLOOPVERGUNNINGEN
95106B 's-Gravesandestraat
96058B Boul Paulus
Loot 95
96061B Boul Paulus
Loot 95
96102S Bentveldweg 1-5

bouwen opslag
loods (14-02-1997)
bouwen zwembad
(14-02-1997)
vergroten woning
(14-02-1997)
slopen congresgebouwen, beheerderswoning en slaapgebouw (14-02-1997)
96103B C Slegersveranderen dansstraat 2a
school m woning
(14-02-1997)
96127B Kamerlingh
plaatsen mzamel/uitOnnesstraat 20 sorteerunit
(14-02-1997)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

üdONT

wordt vrijdag

Van harte gefeliciteerd
Josien, Hennie, Diana, Yvon, Jan,
Alex, Dantèlle

Weekmenu
Schoenen \an Nedcrlandb
fabrikaat zijn ctn SKNS
kwilitcitsrcparatie waart!

SMOOR DJAWA
(zoet rundvlees)
niet
Tahoe Taugé
(groentegerecht)
en
Nasi/Bami of witte rijst

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort, tel 5715449
&VANQ

Haal in 7 mnd uw
toeristisch vakdiploma
SEPR. Avondopleiding
met examengarantie
voor o.a.
Reisbureaumedewerker
Voor inl. en brochure:
Instituut Bernel

ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17 00 en 21 00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2.50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf J 20,00

wordt 24 februari

$6
V,
,'

tel. 023-5325491

(div. cursusplaatsen)

Kerkstraat 12, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
l;

AKO
Bruna Balkanende

Grote Krocht 18, Zandvoort

ï. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil

Stationsplein 6, Zandvoort

Het Station

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

De enige afslanker waar je
echte kilo's mee verliest

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie Voor slecht? ƒ 3.145>-*
Shiit eeiv natua-itütvaartyerzekering

Kerkplein 11, Zandvoort

Sheil Geerling

Vraag vrijblijvend offerte.

5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Haltestr 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Fa. Veldwijk

De Winterschilder is er nog steeds.

Uitgebreide collectie tapijt nu met

VOLDAFAR

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uituaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Zarïdvoorts Nieuwsblad

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

WONINGSTOFFERING

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

]e „tennisvriend"

Fa. P. Klein

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Nog veel succesvolle en sportieve
jaren toegewenst door

Suner Noord

SCHILDERWERK

WERKEN IN
HET
TOERISME?

Gasthuisplem 5, Zandvoort

uitvaartverzorging
kennemerland bv

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

C

'Heus het helpt echt!'

voor meer informatie
Zelfs de heren raken er
hun buikje van kwijt

BEL)>N GRATIS 0800-0224535
i

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van eeiï.begrafenis
"
of crematie.
;'.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

K O R

5.

_ o

Ja, ik wil vniblijvend meer informatie over de natura-uitvaartver/ekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

naam:

man/vrouw

M.i hiiiKloiili'^giitj;. vrrbrtcrt -lrrss,
h)|M'rv«'nliIali«' en
umlriv llcliniiiclljkc .l.iliiliirniil^cn.

postcode/woonplaats:
telefoon:
M

( iiiilioN' huisarts en inriliramriilrn aanbevolen.
Voor info lel. 071239 l li.p.fs. 37 132'!2

BH

leeftijd(en):
Kon m envelop /onder post/.egel /enden aan
Uitvaui(centrum llaailem, Antwooidnummei 318, 2000WC Haarlem

I N G S B O N

tegen inlevering van deze bon ontvangt u
vijf gulden korting

Zandvoort
Drogisterij Moerenburg
Haltestraat 1

straat:

Natuurlijke genezing

Verkrijgbaar bij: Drogist, Apotheek en Reformhuizen

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan
irklaan 36,20
36,2011
H K
KW
WHaarlem.
Haarlem.
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Festival erbij
ZANDVOpET - Er komt
waarschijnlijk een nieuw festival bij. Onder diverse horeca-ondernemers leven plannen
om de winter op 21, 22 en 23
maart af te sluiten met een daverend feest, geïnspireerd door
de wintersport. Zo is het de taedoeling dat er in allerlei cafés
schnapps, glühwijn en andere
bekende apres-ski tractaties te
krijgen zijn. Als het allemaal
lukt verschijnen er op het
Eaadhuisplein twee podia en
een heuse skibaan. De details
zijn volgens Dick Hoezee, één
van de organisatoren, nog niet
helemaal rond. „Maar er zijn
wel veel plannen." Hij wil zelfs
de Zandvoortse bevolking aan
het jodelen krijgen.

Beste film
ZANDVOORT - Wat was in
1996 de beste bioscoopfilm?
Wie het origineelste antwoord
geeft op deze vraag, maakt kans
op een reis naar Hollywood.
Daarnaast zijn er ook nog een
paar andere prijzen te verdienen. De stembiljetten zijn te
vinden in de foyer van Cinema
Circus. Tot 5 maart kunnen
filmliefhebbers deze stembiljetten inleveren bij het Circus.
Op 23 april wordt de beste bioscoopfilm van 1996 waarschijnlijk vertoond tijdens de Nationale Bioscoopdag.

Fietskaart
ZANDVOORT - Er is een
nieuwe VW-fietskaart uit voor
Zandvoort en omgeving. De
schaal van deze kaart is l op
37.500 in plaats van l op 50.000
zoals de vorige. Er staan dan
ook nog meer details op dan
voorheen. De kaart is verkrijgbaar aan de balie van het
VW-kantoor in de Schoolstraat.

Zelfverdediging
ZANDVOORT - Remco van
Poeteren leert meisjes van tien
tot en met veertien jaar in activiteitencentrum 't Stekkie (Celsiusstraat 190) zichzelf te verdedigen. Deze cursus begint op
dinsdag 11 maart (van vier tot
vijf uur). Acht lessen kosten
47,50 gulden. Aan het einde krijgen de kinderen een certificaat.

Schilderen
ZANDVOORT - Creatieve
kinderen van acht tot en met
twaalf jaar kunnen zich vanaf 6
maart uitleven samen met Torn
Puts. Hij geeft voor 65 gulden
(inclusief de materialen) acht
schilderlessen in 't Stekkie
(Celsiusstraat 190). De lessen
vinden vanaf donderdag 6
maart van kwart over vier tot
en met kwart over vijf plaats.
De kinderen sluiten de cursus
af met een expositie.

Filmclub
ZANDVOORT - Wie op
woensdagavond niet voor de
buis wil hangen, kan bij Filmclub Simon van Collem om half
acht in het Circus op het Gasthuisplein een bijzondere film
zien. Vanavond draait de Britse
film 'Carrington'. Op woensdag
26 februari vertoont de Pilmclub 'Le Carcu'. Beide films zijn
toegankelijk voor leden en niet-leden.

Fimoklei
ZANDVOORT - Met Pasen
een leuke paashaas op tafel?
Tijdens de cursus fimokleien
van Yvonne ten Brink leren volwassenen hoe ze met gekleurde
klei de leukste figuren kunnen
maken. De cursus vindt vanaf
woensdag 5 maart van half acht
tot en met tien uur plaats in 't
Stekkie (Celsiusstraat 190).
Vijf lessen kosten tachtig gulden (inclusief materiaal).

Vandalen kunnen ons niet ontmoedigen'

Tot mijn genoegen las ik dat
de raadscommissie Bestuurlijke Zaken geen beslissing heeft
genomen voor het uitbesteden
van evenementen aan de Stichting Zandvoort Promotie, een
organisatie van ondernemers.
Ondernemers weten vaak het
beste wat de mensen willen. Zij
moeten op de markt hun brood
verdienen en als het even kan
nog wat meer. Dat kunnen ze
alleen als ze hun klanten bie-

den wat die willen kopen.
Voor politici geldt hetzelfde,
of ze nou gekozen, benoemd of
aangesteld zijn. Ook zij zijn ondernemers. Als zij een beleid
bieden dat hur klanten willen,
dan, blijven hun klanten ,terugkomen. 'De burgers als klanten
zullen hun beleid kopen in het
stemhokje (zolang dat nog bestaat) en aan het loket.
Politiek en ondernemers
houden zich echter bezig met
nadrukkelijk verschillende activiteiten. De politiek houdt
zich bezig met zaken die alle
mensen binden of voor alle
mensen beschikbaar zijn. Als
mensen iets niet bevalt, kunnen ze hun stem verheffen of
vertrekken, oftewel 'stemmen
met hun voeten'. Waar dat toe
kan leiden is tegenwoordig extreem duidelijk.
Ondernemers houden zich

Tweede lied

dat ook inzien.
De volgende stap is het nog
drastischer veranderen van het
gangenstelsel onder de flats.
Als nu aan de ene kant een bewoner de gang binnenkomt,
vlucht een inbreker via een andere deur weg. Dat kan opgelost worden volgens Kramer
door de gang in stukjes te verdelen, die elk nog maar één uitgang hebben. „In de Lorentzstraat hebben we dat al gedaan
en dat heeft inderdaad geholpen."
Sceptici die beweren dat alle

verbeteringen toch geen zin
hebben, zijn er ook. „Ja, dat
merkte ik bijvoorbeeld toen ik
met Kerst een kerstboom opzette in de hal," vertelt
Snoecks. „Nogal wat bewoners
reageerden zo van: het zal mij
benieuwen hoe lang die boom
mooi blijft. Toch is het redelijk
gelukt. Weliswaar werden tot
tweemaal toe lampjes uit de
boom getrokken, maar ik had
ook een bijzondere doos onder
de boom gezet en die bleef gewoon staan. Zolang we ons
maar niet laten ontmoedigen,

Foto And re Lieberom

merken degenen die wat willen
vernielen vanzelf dat het geen
zin heeft. De lift ondergespoten? Nou dan maken we dat zo
snel mogelijk schoon. Je krijgt
namelijk ook dat bewoners op
een gegeven moment op elkaar
gaan letten. Eerst waren ze onverschillig en nu zeggen ze er
sneller wat van als ze iemand
wat op de grond zien gooien."
Kramer steekt hem een hart
onder de riem: „Uiteindelijk
wint zo'n enthousiaste bewonerscommissie het altijd."

„Ik ben zelf ook steeds enthousiaster geworden," bekent
Snoecks, die al vanaf de oplevering in 1961 in één van de vier
flats woont. „In het begin dacht
ik: ik stap uit die flatcommissie
als er alleen maar gepraat
wordt en er niets gebeurt. En
nu maakt mijn hart een sprongetje als ik zie dat de PTT in
opdracht van de gemeente een
extra telefooncel m Noord laat
neerzetten, omdat wij daarom
gevraagd hebben."
Monique van Hoogstraten

via de markt alleen bezig met
hun klanten. Deze kunnen naar
een andere ondernemer gaan
als hen iets niet bevalt. Daarom
is vrije concurrentie zo belangrijk. Dankzij die consumentenvrijheid hebben vele ondernemingen geweldig kunnen groeien en zijn andere verdwenen.
Om die reden is voor bedrijven
democratische controle minder nodig.
Hoewel sommige ondernemers beide activiteiten verantwoord combineren is een scheiding essentieel. Als ondernemers zich met politiek gaan bemoeien kan de vrijheid van de
consument verdwijnen. Ook
kan de concurrentie tussen ondernemers om de gunst van de
consument het loodje leggen.
Politiek en een ondernemersorganisatie in Zandvoort leken voor het beperken van de

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

concurrentie te kiezen. Het
recht op vrije concurrentie was
niet gewenst uit het oogpunt
van de promotie van Zandvoort. Voor consumenten en
burgers een uiterst griezelige
situatie. Deze samenspanning
tussen heersende politieke
stromingen en georganiseerde
ondernemers kan geen voordelen hebben voor de burgerij.
Kostenbesparing, tegenwoordig dé motivatie voor de politiek, blijkt niet voldoende als
argument om de ondernemersvrijheid aan banden te leggen.
Verontrustender is het dat een
groep ondernemers zich georganiseerd heeft, bij sommige

bestuurders en politici gehoor
vindt om de concurrentie door
andere ondernemers aan banden te leggen. De politiek gebruiken om de eigen marktpositie te versterken is een beproefd concept om voordeel te
behalen. Maar de vrije markt
staat dat niet toe, niet in Europa en niet in Nederland.
Ook al is Zandvoort een klein
dorpje aan de zee, het streven
naar controle over de concurrentie via de overheid is uit democratisch oogpunt een zorgelijke ontwikkeling. Het overdragen van collectieve activiteiten aan private organisaties is
het overdragen van politieke

macht aan privépersonen en
hun organisaties. Ondernemers zijn gewend aan praktisch
absolute zeggenschap in hun
onderneming. Moeten dergelijke personen de ruimte krijgen
om andere bedrijven hun regels
op te leggen? Zo wordt niet alleen de politiek ondermijnd,
maar ook de werking van de
vrije markt.
Uit dit oogpunt ben ik dan
ook ten zeerste benieuwd wat
professor Allaert donderdag op
uinodiging van het Ondernemers Platform over de toekomst van Zandvoort als badplaats gaat verkondigen. Omdat een visie van de politiek opvallend afwezig is, ontstaat er
ruimte. De visies die worden gemeld, zijn ontwikkeld door ondernemers. Vaak omdat de politiek het laat afweten, bijvoorbeeld als het gaat om een visie
over de bereikbaarheid van
Zandvoort als toenstenplaats.
Johan Horeman
Schinnen

Actiegroepen vechten samen verder
ZANDVOORT - Het protest rondom Park Duijnwijk
krijgt yermoedelijk straks
een serieuzere vorm. De be-

dat duidelijk is dat het ons niet
zozeer alleen om ons eigen belang gaat. We hopen dat de gemeente en de politiek ons dan
serieuzer nemen. We zouden
woners uit de Van Speijkstraat willen zich verenigen een prima gesprekspartner
zegt Lars van Boeckel,
met de bewoners uit de Zee- zijn,"
woordvoerder van de bewoners
straat, het Stationsplein en
de Van Speykstraat. Bovende groep van Hein Blokker, uit
dien is het voeren van af zonderdie zich drukmaakt om het lijke juridische procedures teparkeren in Zandvoort.
gen de plannen voor de nieuwZij zijn van plan ook andere bouwwijk bij het station een
protesterende burgers te bena- stuk duurder dan een gezamenderen, zoals de bewoners uit de lijk protest volgens Van BoecA. J. van der Moolenstraat en de kel.
eigenaren van de snackbar en
De vereniging 'Stationsomgede kiosk aan de Vondellaan.
Ook het Genootschap Oud ving' is al in een redelijk vergeZandvoort wordt mogelijk bij vorderd stadium. Binnen twee
de oprichting van de vereniging weken stapt het bestuur volgens Van Boeckel naar de notabetrokken.
„Het moet een zo breed mo- ris om de statuten vast te laten
gelijke vereniging worden, zo- leggen.

Redactie: Gasthuisplem 12, Zandvoort, tel. 023 - 5718648. Postadres:
postbus 26, 2040 AA Zandvoort BIJ
geen gehoor: 020-6451515 tijdens
kantooruren.
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In totaal waren de hotelbed
den negenhonderd nachten bc
zet dankzij de kortmgsactit
Negentien hotels deden eraan
mee, variërend van de grote ho
tels tot en met de famihepen
sions De duurdere hotels, zo
als Golden Tuhp (voorheen
Elysée Beach Hotel) en hè!
Gran Dorado Hotel, waren het
meest m trek, omdat 211 di
meeste korting gaven.
Voor de promotie is dertig
duizend gulden uitgetrokken
De gemeente heeft beloofd om
daarvan tienduizend gulden te
betalen. De overige twmtigdui
zend gulden zijn voor rekening
van de VVV. Volgens directeui
Peer Sips is dat geld goed tae
steed geweest. „Kijk, zo'n actiL
heeft tot gevolg dat bezoekers
thuis tegen hun buurvrouw
zeggen: goh, m Zandvoort kun
je m de winter goedkoper loge
ren. Dat is toch veel prettiger
dan dat het verhaal over wie]
klemmen de ronde doet."

W

Volgens Johan Horeman, voormalig inwoner van Zandvoort,
is het goed de politiek de beslisslng over het uitdelen van een
gezamenlijke vergunning voor
evenementen nog even heeft
uitgesteld. Hij vindt namelijk
dafeen móhopolitiepositie voor
de organisator van een evenement de vrije markt in gevaar
brengt.

Over die statuten wordt al
enige tijd gebakkeleid. Het
blijkt niet eenvoudig om de financien te regelen en alle deelbelangen met elkaar te verenigen. Zo ligt het belang van de
Zeestraat heel anders dan dat
van de Van Speijkstraat, geeft
Van Boeckel toe. De Zeestraat
is namelijk vooral benauwd
voor wat er op het Stationsplein gaat gebeuren, terwijl de
Van Speijkstraat met argusogen naar de duinen voor hen
kijkt.
„Toch treden we waarschijnlijk wel toe tot de nieuwe vereniging," zegt Erica Cramer uit
de Zeestraat vrijdag. „Mijn buren hebben nog niet op papier

'ja' gezegd, maar m de wandelgangen begreep ik dat de meesten wel akkoord gaan. Het is
beslist het beste om met een
grote groep de gemeente tegemoet te treden. Dan maak je de
meeste kans dat ze naar je luisteren. In de statuten regelen we
wat wel en wat niet onder de
verantwoordelijkheid van de
vereniging valt. Zo is de kwestie
of het talud van het Stationsplein nu wel of niet bij onze
tuinen hoort iets wat de vereniging niet zozeer aangaat."
De groep van Hein Blokker
past in de vereniging omdat die
vindt dat er m de nieuwbouwwijk meer parkeergelegenheid
gecreëerd moet worden.

Hartjes

'Leasebemiddelaar' licht
vijftien automobilisten op

Opnieuw was gisteravond tijdens het Politiek Café in Yanks een
ZANDVOORT - Het ene gat met het andere dichten. Zo
nieuw lied over Zandvoort te horen. De band No No Rules speelde
vanwege ziekte in een kleine formatie van twee leden voor het kan de werkwijze van een 26-jarige oplichter uit Lippenhuieerst voor publiek het Nederlandstalige nummer 'Zandvoort'. Het zen worden omschreven. De politie heeft de man onlangs
is een echte meezinger met een vlotte melodie over uitrusten op in Zandvoort opgepakt. Hij wordt ervan verdacht op handihet strand
Foto pr/le Studio Fatal ge wijze 175.000 gulden te hebben verdiend met een louche
handeltje in lease auto's. Minimaal vijftien mensen werden

daar de dupe van.

(ADVERTENTIE)

, LOUIS?
Nieuwe bank nodig? Ander
grastapijtje? Op naar Meubelboulevard AmsterdamDiemen, met de breedste
selectie van het land.

Amsterdam

8AALBERGEN, HOUWEUNGINTERIEUR, MUNDERS,
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VALHAL
Info (020) 6 9 0 9 3 16

Hotelkorting
trekt gasten
ZANDVOORT - De actie
'Drie overnachtingen vooi
de prijs van twee' is zo'n
succes geworden dat do
VVV overweegt volgendjaai
weer in samenwerking 'me!
de hotels een dergelijke kor
tingsactie te houden in de
stille wintermaanden.

Menige bewonerscommissie leidt een kwijnend bestaan.
Plannen komen niet van de grond of wekken alleen maar
de wrevel van woningbouwverenigingen. Dat geldt echter
niet voor de bewonerscommissie van vier flats in de Keesomstraat. Een vaste kern overlegt al twee jaar regelmatig
met woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht
(EMM) en de gemeente. En dat helpt. Inmiddels is de entree opgeknapt, heeft de gemeente beloofd deze zomer de
lantaarnpalen aan te pakken en prijken er namen op de zijkant van de flats.
IE TOT VOOR kort Voorheen had die een wat
nieuw bezoek kreeg, droefgeestige uitstraling door
moest altijd heel goed de rechthoekige betonnen luiuitleggen in welke flat men fel. De luifel is gesloopt en een
woonde. En dan nog ging het ronde, witte muur met een gele
vaak mis. Sinds kort hoeft er bies straalt eenieder nu tegealleen maar verteld te worden moet. In elke flat is de hal wit
welke naam de flat draagt: geverfd, er staat een 'bijna echHelm, Meeuw, Distel of Fazant, te' plantenbak en er is een nieu's Avonds floepen de spots aan we wand met grijze brievenbusom de letters op de zijkant van sen gekomen.
de flats te verlichten.
Wie bij de lift staat te wachHet was een idee van de crea- ten kan nu een reproductie van
tieve duizendpoot Riek Mui- Vincent van Gogh bewonderen.
der, vertelt Rob Snoeks. Samen „Zelf ingelijst en opgehangen.
met Marika Duynmaer, Ans Over een half jaar verwissel ik
van der Heide, Henk Laurier, deze met een exemplaar uit een
Feico Koper, Clenda Deinum, andere flat," vertelt Snoecks
Ellen Mulder
met nauween Riek Mullijks verholen
der zit Snoeks
trots.
„We
'Soms zijn de
in de flatcomhebben zelfs
missie Keevan
gesprekken met EMM subsidie
somstraat.
de gemeente
Voorlopig is
voor de poshard tegen hard,
het een kleine
ters en de
groep, maar
plantenbakmaar
we
komen
eruit'
de bestuursleken
heeft
den
zoeken ----^^EMM
benaarstig naar
taald."
nieuw bloed.
Er blijkt maar één smet op
„Op basis van eerlijkheid het keurige blazoen. Veel bewoproberen we bij EMM zoveel ners zijn hun vaste loopje van
mogelijk voor de Keesomstraat de lift naar de deur van de
te bereiken. Soms gaat het hard boxen kwijt. Die wordt nu door
tegen hard, maar we komen er een gemetselde muur en door
altijd wel uit," zegt Snoecks. Van Gogh verborgen. „Ja, daar
„Het is belangrijk dat je zegt waren veel mensen niet zo blij
watje doet en doet watje zegt," mee in het begin," geeft
licht Peter Kramer (directeur Snoecks toe. Dat de deur vervan EMM) toe. „Als iets niet dwenen is, heeft echter een rekan, moet je het ook tegen de den, legt Kramer uit. „Nu kunbewoners zeggen. Maar wel al- nen vreemden niet meer van de
tijd je beloften nakomen. An- boxen in de hal komen. Dat is
ders word je ongeloofwaardig." een stuk veiliger en scheelt wat
Dat de bewonerscommissie betreft vandalisme en vervuiinderdaad wat bereikt heeft, is ling." Inmiddels zijn er volgens
ook goed te zien aan de entree. Snoecks al wat bewoners die

Zandvoorts
Nieuwsblad

De verdachte bood in
krantenadvertenties lease auto's aan, die men na een bepaalde periode zogenaamd kon kopen. Zijn klanten moesten bij
het afsluiten van een leasecontract contant een deel van de
leasesom betalen of de eigen
auto bij wijze van aanbetaling
achterlaten. Eventueel moesten ze in dat laatste geval nog
wat bijbetalen.
De man verschafte zijn klanten vervolgens een door hem
zelf geleaste auto of een huurauto. Later leverde hij zelfs helemaal geen auto's meer af. Hij
gaf zich uit als bemiddelaar van

bekende leasebednjven. Die bedrijven vermeldde hij ook in de
contracten.
Vijftien gedupeerden deden
aangifte bij verschillende politiekorpsen in Noord-Holland,
Zuid-Holland en Friesland. Inmiddels heeft de politie huiszoeking verricht, maar van de
buit is niets teruggevonden. De
man heeft bekend dat hij op het
idee is gekomen van de leasehandel toen hij geen toestemming kreeg om als bemiddelaar
voor leasebedrijven te werken.
Hij werkte onder de namen
'SVO Management limited' en
'R en S Selectie'.

Twee promotiedames en een promotieheer deelden zaterdag namens het Zandvoorts Nieuwsblad en Ondernemers Vereniging
Zandvoort hartjes uit vanwege Valentijnsdag;. Ook Thea Koning
(bakker Keur) en Karina Diele (Tromp Kaaswinkel) kregen een
tractatie, omdat zij een prijs beschikbaar stellen voor de Valentijnspuzzel van de OVZ en het Zandvoorts Nieuwsblad. Tot en met

zaterdag kunnen lezers trouwens hun oplossing inleveren bij het
kantoor op Gasthuisplein 12
Foto A m l t e Ltebeiom

ZANDVOORT - Wel of met
de verbouwde garage afbreken''
Een bewoner van de Haarlemmerstraat krijgt binnenkort
alsnog antwoord op die vraag
In eerste instantie verplichtte
de gemeente de bewoner de ver
bouwing ongedaan te maken
De gemeente vond dat het be
zwaar terzijde gelegd moest
worden. Onlangs heeft de reen
ter gezegd dat het bezwaar wel
bekeken moet worden. De com
missie Beroep en Bezwaar
heeft dat inmiddels gedaan
Het oordeel van de commissie
is nog niet bekend volgens ge
meentevoorhchter Egon Snelders. De rechter heeft de gemeente ook veroordeeld tot het
betalen van de proceskosten,
1600 gulden.
(ADVERTENTIE)

KHoteliHooglancltl
'. Voor u w :f eest, party of receptie?
;. > >:- -ték023-5715541;•: '-H^

Jachtverbod
ZANDVOORT - De reeën- en
damhertenjacht blijft mder
daad vijf jaar verboden in de
Amsterdamse Waterleidingduinen. De Amsterdamse commissieleden zijn donderdagmiddag
unaniem akkoord gegaan met
een voorstel op initiatief van de
Amsterdamse
PvdA-fractie
Dat betekent dat de Amsterdamse gemeenteraad het voorstel hoogstwaarschijnlijk ook
aanneemt. Na vijf jaar wordt
het Jachtverbod geëvalueerd.
Mochten er tussentijds problemen ontstaan, dan kan het
jachtbeleid gewijzigd worden,
heeft de Amsterdamse politiek
afgesproken.
(ADVERTENTIE)

Cinema
20 t/m 26 Februari

THE
HUNCHBACK
of
NOTRE DAME
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DIACONIEHUISSTRMT 25 ZANDVOORT
Midden in het centrum gelegen halfvrijstaand en
zeer goed onderhouden karakteristiek woonhuis
in de directe nabijheid van station, winkels en
postkantoor. Indeling: entree, hal, toilet, ruime
moderne woonkeuken incl. apparatuur, woonkamer met open haard en parketvloer, badkamer
met douche, slaapkamer; Ie etage: 2 slaapkamers, overloop met bergkast. Voorzien van c.v.
gas 1996, dak recent vernieuwd, voorzien van
dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS
_/_289.000,Jk.k.

EEN HOUTEN

I B E L VOOR MEER INFORMATIE O F |
J EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
\
l
l

023-5715531
maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
^AANKOOP - VERKOOP-TAXATIES

TROMPSTRAAT 15/7

PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW I N T E R I E U R . HOUT,

MET DIE SPECIFIEKE W A R M E

U I T S T R A L I N G . BIJ ONS V I N D T U

DE

MOOISTE

UITVOERINGEN.

Deze partij Nederlandse merkprodukten zal ter verkoop

Op alle artikelen wordt \7 JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE VERLEEND} Bezorging mogelijk.
FOND I N

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR-

j

WIJ Z U L L E N

ZANDVOORT

TEN

UW V R A G E N

GRAAG BEANTWOORDEN.

BIJ

KASTWANDSYSTEME N
UITVOERINGEN.

U

M A A R LIEFST

125

,^^-i

HALOGEENVERLICHTING?

-ALS

SHOWROOMBEZOEK

LEGIO K L E U R E N

BENT

17 cm dik luxe damast
Alle maten leverbaar.

EN

Ka. 1 persoon»

200 verpakte veren per m*
Alle maten leverbaar.

Ka. 1 persoon»

Natuur Rubber Combi "
Laf ex-Matrassen -

de

Gaat 1O Jaar me», dltliixo comfortabel* matrat,
.Met heup en schouder zona.
<•'••
Afneembare hoes.
Ka. 1 persoon»

EB
NVM

P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N

ELECTRA-BODEMS

^

Met twee beveiligde, traploo* verstelbare
motoren met knle-ventelllng. Zevenvoudig
vërlijmde beuken latten. Kantelbare rubbers.
Schouderzone. Hardhaids-verstelling. ... '

IAKELAAR

Makelaardij o.g.

!

Pocketveer

VAN HARTE WELKOM.

Passage 36-40

postbus 413

SQ 20 - SG 25 • SG 30 • SQ 35 i SG 40
D»»«I..»> •i«<»uM»*iir*
Voorzien van wlnteraljd».
Ka. 1 persoon»

«^^•fi Binnenverlng Bonell

ONS HUISMERK STIJL"

IN

PolyetherMatrassen

IfiW^^S
- m^AAfli^^Br
''.TT":.....

PLAFON DEXPERT-

UW

M A A K T U OOK K E N N I S MET

ƒ 245.000,-k.k.

2042KVZandvoort

.

worden aangeboden onder toezicht van Koophome Nederland.

OF GEEFT U DE V O O R K E U R AAN

EEN STIJLVOL A L U M I N I U M PLA-

Prachtic? gelegen appartement op de vierde, tevens hoogste etage met riant zeezicht, in recent
geheel gerenoveerd gebouw. Indeling: ruime
woonkamer met open haard (gas) en schuifpui
naar zonnebalkon op het zuidwesten, twee
slaapkamers, keuken, badkamer met douche en
toilet. Het appartement is voorzien van kunststof
kozijnen/dubbele beglazing. Berging in souterVRAAGPRIJS

M

PLAFON Dl i EXPERT.

2040 AK Zandvoort
AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN. M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.00U. ZATERDAG VAN 10.00 TOT
16 OOU. OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST.
73 stuks

mmm

Fa. Gansner & Co.

Gaat uw leven lang mee
LAMINAAT PARKET
U
•Project-kwaliteit.: fflTt'
w ffl
LET OP!
OP! OP
OP H.DJV
H.D.F. •*
.W*"'^ •
Kleur deuken,
L
ook in andere kleuren leverbaar, l

AANNEMINGSBEDRIJF

PROJECT-TAPIJT

JIPLEVIER & ZOON B,V.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

• NIEUWBOUW - VERBOUW - RESTAURATIE

enz.

DSICrOn hooUkutam antl-allergisch katoenen tijk, 600 gram ,

• ONDERHOUD - RAMEN - KOZIJNEN
Deskundig advies.

„.^^^«Si Natuurlijk Veren hoofdkussen eo*70, ISOOgram gevuld.
I^^^^^^S , Comfort kussen gevuld met gnti-allergïe bolletjes GOx7O, zeer luxe

• TIMMER- METSEL - EN TEGELWERKEN

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

• ISOLERENDE BEGLAZING - INBRAAKPREVENTIE

Wi^^^^^'-

• MACHINALE HOUTBEWERKING

1

efficiënt & voordelig

BEZICHTIGING-VERKOOP
•Alleartikelen 100%schriflelijkefabrieksgarantié.
.
. .Gespuidebètalms;mogelijk.(geen rente):
'l ^& ;, / ,_

Bel nu voor een vrijblijvende offerte

Tel. 023-5730736

;

ÏÏTÏÏÏÏpïSS?-:--

-Bez^rgmgnmgeiijk.
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AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel. 020-4890077
HAARLEM:
Kruisweg 61
tel. 023-5322597

..198..
219.*

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg103
NCP COMPUTERS
tel. 020-6593200

Spaameweg 22 A
|

GRUQUIUS

+•*
defect?

Compleet MyCom Systeem:

Indien u langskomt met de bouwtekening of de malen verstrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig von maandag

/OBBHa^BH

t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10 00 tot 13.00 uur.

Ruiteri
DAKKAPELLEN

M

samenstellen. Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.

vraag naar onze documentatie, bel: 077-502x700, £ax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer I75I. I620WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Nanm
Adres:
Woonplnnts:
Telefoon:

A

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt

Rijk aan Ruimte met Ruiter

Bciock ome sliowi oom openingiiijden

-Echt dons dekbed.......................... 14Ox2OO &....
Topmerk in vlakken gestikt carré. 2OOx2OO.
Zwaan vulgewicht...*......................24Ox2OO •
-Zuiver scheerwol dekbed.............. 14Ox2OO -«
SOO gram per m* vulling......*.......... 2OOx2OO ••«•«£
Katoenen tijk................................. 24Ox2OO .....

SCHILDERWERK

Dakkapellen in nllc soorten en mntcn
Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
Vnn onderhoudsarm en
degcli|k materiaal.
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

Donzig eendevoren kussen gaat leven lang mee 6Ox7O....—•„..........„„,
LatèX natUUrrUDber gezondheid* kussen antl-allerglsch „..:.„„

Kantoor: Bloemendaalseweg 124 - 2061 CP Bloemendaal - Tel. 023-5263657 Fax 023-5273384

Kinderen in de groei

48.-

Hotel-kwaliUit, leverbaar In 6 kleuren,
400 cm breed. Korte vaste lüspool en .
dubbel» jute-rug en 10 Jaar schriftelijke
fabrieksgarantle. Dit tapijt kost normaal...
In de winkel f 178,- p.m., nu rechtstreeks
aan.de consument voor de prijs van

ZANDVOORT

BLOEMENDAAL

Makkelijk zelf te leggen per m'

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046
<TIIE »OOKS>
Tevens gevestigd m Het Arsenaal te Naarden-Vesting, Tel 035-6942982 Bel voor openingstijden!

9 00-1 7 30 u za l O 00-14 00 u .adies Ni|vCi hcidstctie.n 14, 1645 VX Ui sem.

INTEL, Pentium 1 33 Mhz Triton VX * 256 Kb
PB * 8 Mb EDO * S3 Trio Video 64b
PCI * Harddisk 1 ,3 Gb
14" CTX Kleuren Mon. * 3,5" 1.4 Mb diskdrive
Windows '95 Keyb. * Muis met mat
* Luxe kunststof High-end Mini Tower
GELDIG VAN 20 T/M 26 FEBRUARI
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud

VERVANGING
, een offerte me.
prijsgarantie

MSTERDAM

INTERNET SHOP: www.mycom.nl

ftLMERE
HILVERSUM

STIJL» KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE KLEUREN EN U I T V O E R I N G E N . U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*

Bruynzeel hoekkeuken
model Excellent,
uitgevoerd met hoogwaardige
Duropa! fronten in de kleuren:
wit, lichtgrijs of jasmijn.
Afmeting 3.00x2.40 m.
Andere afmetingen mogelijk.
Kompleet met:
• hoge bovenkasten,
• kroon en lichtlijsten,
• koelkast,
• elektra oven,
• gaskookplaat,
• vlakscherm afzuigkap,
• Duropal/multiplex blad,
• geïntegreerde spoelbak,
• Grohe kraan.

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTE-

}', T

3,00x2.4€ hl,
COMPLEETMET

A N A L I S T - G R A A G U W V R A G E N . IN O N Z E S H O W ROOMS MOET U OOK EENS N A A R

BOVEN KIJKEN..,

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

APPARATUUR

: /;

' ':-Wöy^;-::

/13.448r

nzeel

VOOR:

De akne loopt van
l t/m 2S februari 1997

v

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

RUIMTE

ANALIST

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.
En de makelaar weet van
wanten en kranten.
PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJU" K A S T W A N D S Y S T E M E N

B:R Ü Y'N Z E E L
1.RM.NH
"UMI l

K E U K E N A !D V l E S C E N T R U M

ALMERE Winkelcentrum "Doemere"
Bostonweg 11, Tel. (036) 5323336

Andere afmetingen mogelijk

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOOfï 030-6134775
OPENINGSTIJDEN: M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.OOU. ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16.OOU. OOK SHOWROOMS IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST.
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'We brengen altijd afwisselende onderwerpen'
De Zandvoortse senioren die trouw naar de radio luisteren,
weten het allang. Elke donderdagochtend is er voor hen een
radio-uurtje met, volgens de makers, 'interessante gasten'.
Onder het motto 'You never walk alone' wordt ouderen
sinds een jaar een mengeling van muziek en informatie
•eboden.
r

N HET DONKERSTE kamertje van de watertoren
zit de studio van ZFM 107.
u
Het is donderdagochtend
elf uur, en de jingle van het ouderenprogramma
ZFM-plus
weerklinkt, meteen gevolgd
door Lee Towers die het motto
van het programma zingt. En
inderdaad, de vijftig-plussers
van Zandvoort hoeven nooit alleen te zijn, want er is hulp van
allerlei bedrijven en instanties,
tegelijkertijd ook de sponsors
van het programma.
De gast van vandaag is dominee Van der Vate, predikant
van de gereformeerde kerk in
Zandvoort die over de verhalen
m de Bijbel gaat vertellen. Nadat de handen zijn geschud,
schuift presentator Rien Couvreur met de dominee aan tafel
in de piepkleine studio van
ZFM. „Nog dertig seconden,"
waarschuwt technicus Mario
Zantvoort.
Opeens is er paniek als blijkt
dat het programma niet wordt
opgenomen. Regisseur Sandbergen rent naar de kamer
naast de studio en probeert de
recorder aan de praat te krijgen. Later legt hij uit dat het
programma automatisch wordt
opgenomen, maar dat de recorder in de kamer een extra opname maakt. Ondertussen blijft
Couvreur rustig onder alle
commotie en maakt grapjes om
zijn gast op zijn gemak te stellen.
De laatste paar seconden telt
iedereen in gedachten af voordat Couvreur met het interview
begint. Van der Vate, die een
goed verteller blijkt te zijn, behoort inmiddels tot het gemêleerde gezelschap van gasten
die ooit in de studio zijn ontvangen. Vorige week was er een
vrouw van tachtig jaar die het
over het Zandvoort van vroeger
en nu had. Voor de komende
weken worden mensen geïnterviewd over mantelzorg, fysiotherapie en over vakanties voor

Met

oog
en

oor

senioren. De interviews worden
afgewisseld met muziek die de
gasten zelf hebben uitgezocht,
maar het moet dan wel redelijk
populaire muziek zijn.
Het was dan ook een verrassing toen, op verzoek van de
dominee, twee Jiddische liederen te horen waren. „Een primeur," zegt Sandbergen tijdens
de nieuwsuitzending, waarvoor
het interview onderbroken
wordt. Couvreur leest ondertussen persberichten en nieuwtjes voor die speciaal taetrekking hebben op senioren. In de
kamer naast de studio laat
Sandbergen de map zien waar
deze persberichten in zitten.
„Soms hebben we zoveel materiaal voor de uitzending, dat we
van ellende niet meer weten
wat we moeten voorlezen. Aan
de andere kant hebben we ook
wel eens tijden dat we echt niet
weten hoe we het programma
moeten vullen."
Eens in de twee weken komt
de hele redactie, die totaal uit
tien mensen bestaat, bij elkaar.
Dan wordt er besproken wat er
in de komende weken in de uitzending komt. Han Sandtaergen vertelt: „Tot Pasen zitten
we helemaal volgepland. Rond
Goede Vrijdag praten we over
'het nieuwe licht', wat het Paasfeest eigenlijk is. Het zijn altijd
afwisselende onderwerpen, die Dominee Van der Vate zit tussen Rien Couvreur (links) en Han Sandbergen (rechts) in de studio van ZFM. „Soms hebben we
soms niet eens rechtstreeks zoveel materiaal, dat we van ellende niet meer weten wat we moeten voorlezen."
Foto Andre Lieberom
met ouderen te maken hebben."
programma luisteren en er sluit het programma af voor daag is 'him' met een hoofdlet- een de studio uit. Tijd voor het
steeds meer luisteraars bijko- vandaag. Het laatste nummer ter," grapt Couvreur. En terwijl volgende programma van ZFM
Sandbergen praat met een men. Met gepaste trots vertelt is 'I know him so well' van de laatste uithalen van Whitney 107.
ontembaar enthousiasme, dat Sandbergen dat de respons al- Whitney Houston. „Alleen van- Houston klinken, loopt iederAnnocsjka Brohm
hij, naar eigen zeggen, al vanaf tijd erg groot is. „Laatst liepen
het begin heeft. Meer dan een Rien (Couvreur, red.) en ik vlak
jaar geleden wilde de zender na de uitzending over straat,
dersvak. Hij was onderwijzer,
ZANDVOORT - Leendert
ZFM een breed pakket van pro- toen we werden aangesproken Koning, voormalig inwoner
voltooide een studie aan het
gramma's aanbieden, waarbij door Bertus Balledux. Hij vond van Zandvoort, volgt Anton
Koninklijk
Conservatorium,
ook een programma voor oude- het een hartstikke goed pro- Pieck op in het Cultureel
gaf les aan het conservatorium
ren moest komen. Samen met gramma. Natuurlijk vindt 'ie Centrum. De feestelijke opein Alkmaar en aan de Hoge
een aantal andere vrijwilligers dat, dacht ik. Hij is zelf zeven- ning van deze nieuwe tenSchool, hij studeerde kerkmustartte Sandbergen ZFM-plus. tig!"
ziek en liturgie en stortte zich
toonstelling is op vrijdagop de schilderskunst.
avond
21
februari
om
acht
Inmiddels weten de makers
Inmiddels is het twaalf uur uur. Iedereen die van kunst
Max Koning, één van zijn
dat er veel mensen naar het geworden en Rien Couvreur houdt, is welkom.
oud-leerlingen die toevallig deschappen heeft vastgelegd. Hij zelfde achternaam heeft maar
Na de succesvolle tentoon- koos olieverf en pastelverf als geen familie is, opent de tenstelling van Anton Pieck is nu basis. Zijn werk is verfrissend. toonstelling vrijdag. De exposiop de bovenverdieping van het Hij heeft de expositie opgedra- tie is nog te zien tot en met 27
Zandvoortse museum op het gen aan zijn vader.
april. Het Cultureel Centrum
Gasthuisplein te zien hoe KoKoning is geen schilder van (Gasthuisplein 9b) is woensning op sfeervolle wijze zeege- huis uit, maar bekwaamde zich dag- tot en met zondagmiddag
zichten, stillevens en land- op latere leeftijd in het schil- van één tot vijf uur geopend.

Sfeervolle
schilderijen
in 'museum'

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Schatgraven
De gekste dingen komen Jos Gubbels en Marwin Beek onder de grond
tegen als ze bezig zijn met het aanleggen van nieuwe rioleringen in de
gemeente Zandvoort. Voor onze deur, op het Gasthuisplein, kwamen deze
week een tegeltje uit een ouderwetse keuken en stuk poot tevoorschijn.
Hoe oud het tegeltje is, blijft vooralsnog een raadsel. De schattingen lopen
uiteen van honderd jaar oud tot dertig jaar oud. Over de leeftijd van het bot
gissen we echter in het duister. Wel leuk dat er uit het bot inmiddels een
plantje groeit. Nu er drie bomen op het Gasthuisplein gerooid zijn, is dat
heel welkom.

Prettig poedelen
Volgens een betrouwbare bron genieten de bewoners van Nieuw Unicum
enorm van hun nieuwe zwembad. Voor sommigen is het een wonder dat zij
m het water opeens kunnen lopen. Een van hen moet vaak na twee uur met
zachte drang uit het bad gehaald worden, want anders verandert hij m een
zeenimf. Niettemin ontbrak er tot nog toe wel iets aan het geluk: een zacht
muziekje tijdens het vrijzwemmen zou het 'poedelen' nog prettiger maken
Daarom wordt het geld dat de Stichting Vrienden van Nieuw Unicum
onlangs van de KLM ontving, gebruikt voor een speciale stereo-installatie
die tegen vocht en hoge temperaturen kan. En om het helemaal compleet
te maken wordt de grote plant in de hoek binnenkort vervangen door een
plastic exemplaar, omdat er aan het echte exemplaar al wat bruine
bladeren komen. Misschien dat iemand straks ook nog de bewoners wil
verblijden met een zwemmende ober of serveerster...

Succes eist zijn tol
Sonja Rijnders, de Zandvoortse actrice die zich zo inzet voor de jeugdafdeImg van toneelvereniging Wim Hildenng, moet haar pupillen noodgedwongen even m de steek laten. Ze heeft net in Zweden proefopnamen voor een
soapserie gemaakt en zit nu alweer in Groningen voor de repetities van het
Noord Nederlands Toneel. Als de soap verkocht wordt aan een omroep,
moet ze maar liefst drie maanden naar het land van de beroemde Ingmar
Bergmann. Haar echtgenoot rest nog maar één ding: Sonja opzoeken als ze
straks tijdens de tournee van het Noord Nederlands Toneel Umuiden en
Haarlem aandoet. Henk Jansen staat voorlopig de jeugdige toneelspelers
van Wim Hildenng geestelijk bij.

Losse hand
Dat er nog gulle Zandvoorters bestaan, blijkt uit de reactie van een lezer van
het Zandvoorts Nieuwsblad. HIJ las dat Jeroen Bluijs hard op zoek is naar
geld om de armoede m Uganda te bestrijden. Jeroen wil ervoor zorgen dat
het dorp Ogodai een eigen waterput krijgt, zodat de dorpelingen niet meer
uit het vieze meer hoeven te drinken. De lezer, die anoniem wil blijven (maar
wel wil verklappen dat hij nauwe familiebanden heeft met Corodex), stort
vijfhonderd gulden. „Mijn vrouw en ik hebben nogal een losse hand van
gireren als het gaat om goede doelen, zeker bij kleine projecten."

Bart en Renée brengen
Wapen terug in oude stijl
ZANDVOORT - Het Wapen van Zandvoort is en
blijft een bruine kroeg,
maar straks kun je. er wel
heerlijk eten. Bart en Renée
Schuitenmaker, de nieuwe
eigenaren van de oudste

dorpskroeg van Zandvoort,

bruisen van de ideeën.
Onlangs verkochten ze Hotel
Triton met het oog op een groot
hotel dat op de plek van Dolfirama moet verschijnen. Maar
aangezien dat nog wel een paar
jaar kan duren, hebben ze hun
oog eerst laten vallen op het
Wapen op het Gasthuisplein.
Bart en Renée willen de sfeer
van vroeger terugbrengen in
het Wapen. „Veel veertigers
hebben goede herinneringen
aan het café van twintig jaar
geleden. Er lag zand op de
vloer, de gezellige levende muziek op zondagmiddag was beroemd en de maaltijden smaakten voortreffelijk. Dat alles
moet weer terugkomen."
Kok Kymo Schrader is met
het echtpaar Schuitenmaker
mee verhuisd. „Hij heeft originele en lekkere ideeën. Zo denken we bijvoorbeeld aan themaweken, mogelijk in combinatie
met de Filmclub die hiertegenover elke woensdag een film
draait," vertelt Bart. Zijn
vrouw Renée is van plan de traditionele vismaaltijd op het
plein in samenwerking met het
Cultureel Centrum weer nieuw
leven in te blazen.
Het echtpaar Schuitenmaker
is doordrongen van de historische erfenis die hen in de
schoot geworpen is. Maar dat
vinden ze niet erg. Het Wapen
staat niet voor niets op de gemeentelijke monumentenlijst,
meent Bart. Het café stamt uit
1875 en is in 1913 gerestaureerd.
Het heeft een zadeldak en een

bijzondere houten vloer. De
buitenkant en het cafégedeelte
zijn dan ook straks nog steeds
goed herkenbaar.
Achter in de zaak wordt echter al een paar 'weken druk getimmerd. De keuken, de toiletten en het restaurantgedeelte
krijgen een facelift. De bovenverdieping, die Bart en Renée
ook bij de zaak willen betrekken, pakken ze wat later aan.
Wie erg nieuwsgierig is, kan
nu al een drankje drinken en
een praatje maken in het café.
„En straks met Pasen is heel
Zandvoort welkom om te zien
hoe mooi de rest geworden is,"
aldus Bart.

Geld terug
van dure reis
ZANDVOORT - Het over-

komt bijna iedereen wel een
keer. In de winter de zomervakantie geboekt en dan

blijkt een paar weken voor
het vertrek dat de tourope-

rator de reis in de aanbieding doet. Toerkoop Reisburo Zonvaart heeft daar
een oplossing voor gevonden. Wie voor l maart
boekt, krijgt geld terug als
de reis later goedkoper

blijkt.
„Ik merk dat we het drukker
hebben dan vorig jaar rond
deze tijd," vertelt bedrijfsleidster Marga Woelinga van Toerkoop Reisburo Zonvaart op de
Grote Krocht. „Dat komt niet
alleen door deze actie, die landelijke publiciteit heeft gekregen. Maar ook doordat mensen
vroeger boeken met de slechte
zomer van vorig jaar in het achterhoofd. Toen wachtten ze tot

Weekenddiensten
Berichten en tips
voor de/e rubriek met
KL Si <
7dkennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort. ot
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30

Dier

van de
week

mei in de hoop dat de reizen
Boem! Vanaf nu hoeft er niemand meer te ontploffen over de
afgeprijsd werden."
Doofpot. VW-directeur Peer Sips heeft vrijdagmiddag: het omstreDat wachten is volgens Marden kleinood gekregen van Ton Timmermans (maker van het
ga niet verstandig. „Nu zijn de
kunstwerk) en Eugène Weusten (g-espreksleider van het Politiek
klanten immers nog vrij om te
Café). Voortaan wordt de Doofpot niet meer uitgereikt in het
kiezen. Als ze te lang wachten
Politiek Café, maar kunnen toeristen die bij de balie van het
zijn veel accommodaties al volWV-kantoor staan te wachten wat lezen over dit Zandvoortse
getaoekt. En zeker nu onze actie Huisartsen: De volgende huisgebruik. De Doofpot staat in elk geval veilig bovenop de kast.
loopt is het slimmer om vroeg artsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Ante boeken."
derson, B. van Bergen, C. JagWie de meeste kans op een tenberg, Hermans, P. PaardeKunstminnend Zandvoort
voordeeltje wil hebben, moet kooper, H. Scipio-Blüme, F.
Zandvoort is keer op keer een inspirerend dorp voor kunstenaars en
Groot
en
sterk
is
Sjimmie.
Hij
trouwens letten op de 'g' in de Weenink. Informatie daarover
zoekt bovendien een nieuw on- kunstliefhebbers. Het was dan ook gezellig druk m het atelier van Donna
reisgidsen. Die staat voor 'ga- tijdens weekend, avond/nacht
derkomen. Sjimmie is drie jaar Corbani dit weekend. Zelfs burgemeester Van der Heijden nam9even een
rantie', wat inhoudt dat de tour- vanaf 16.30 uur, én tijdens feesten gecastreerd. Zijn voorvader kijkje bij de Amerikaanse Zandvoortse kunstenares thuis. Thuis Ja mderoperator de accommodatie be- dagen via telefoonnummer
daad, want Donna schildert gewoon m de huiskamer van haar appartement
of -moeder was onder andere
taald heeft. Als er vlak voor het (023-) 5730500. De spreekuren
een boxer, wat nog goed te zien in de Van Speijkstraat. Ze is bijzonder productief, maar nu heeft ze besloten
vakantieseizoen nog plaatsen van de dienstdoende arts zijn
is aan zijn bouw en zijn grappi- haar penselen even op te bergen. Voorlopig gaat Donna eerst op vakantie.
over zijn, zal de touroperator zowel op zaterdag als zondag
In mei volgen er namelijk straks weer nieuwe exposities. Over exposities
ge kop. Een gezin met grotere
eerder geneigd zijn om die rei- van 11.30 tot 12.00 uur en van
kinderen en eventueel nog an- gesproken. Er is trouwens ook nog een prachtige expositie van Mananne
zen goedkoper aan te bieden.
17.00 tot 17.30 uur. Een afRebel aan de gang. Tot maart bij optiek Groenhof m Amstelveen.
dere honden kan veel plezier
spraak is niet nodig.
aan hem beleven. Hij houdt naGezondheidscentrum
(tel.
melijk van spelen en is erg lief,
Anti-slipcursus
5716364):
uitleenmagazijn:
ook al is hij dan tamelijk roZANDVOORT - Vanaf maart 13.00-14.30 weekdag., spoedgePapierberg
buust. Wel heeft hij een goede
heeft Slotemakers Anti-Slip- vallen za en zon: doktersdienst
Om op de hoogte te blijven van de verrichtingen van de gemeente moetje
begeleiding
nodig.
Zijn
oude
baschool een eendaagse cursus 09-001515.
zin vond hem erg lief, maar kon over een flink gevulde portemonnee beschikken. Een abonnement op de
voor particulieren. Behalve Tandarts: Hiervoor de eigen
raadsstukken kost driehonderd gulden per jaar. En de gekopieerde versie
hem niet meer aan. Katten is
slippen leert de cursist ook tandarts bellen.
van de nieuwe structuurschets gaat over de toonbank voor 7,50 gulden.
hij niet gewend. Gezien zijn
goed sturen met de auto. Als Apotheek: Zeestraat Apotheek,
Wie gekleurde plaatjes wil, moet 77 gulden betalen. Maar ja, er zit ook nog
aard kan hij daar echter redeextraatje sluiten ze de dag af J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
wel een andere kant aan het verhaal. Het is natuurlijk niet goedkoop om de
lijk makkelijk aan wennen.
met karten en quadrijden. De openingstijden (alleen voor reMeer informatie bij het Kenne- bodes al die papierrommel te laten kopieren. Misschien moet dit probleem
cursus kost 295 gulden.
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en
bij de wortel aangepakt worden. Ik stel voor om een nota te laten
mer Dierentehuis Zandvoort,
17.00-18.00
uur,
zondag
Keesomstraat 5, telefoonnum- verschijnen over de Zandvoortse Papierberg en die gratis onder alle mwo11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
ners te verspreiden.
mer 5713888.
Buiten de openingstijden inforKleuren
matie over de regeling via
teLnr. (023-) 5713073.
maken het
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid- u., zat. 10-14 uur.
hotel
-Kennemerland 's avonds, 's
De kleurenfilosofie van Floris nachts
in het weekend te beFaber valt niet te evenaren. Ho- reiken en
Burgerlijke stand
via
de doktersinformatel Hoogland moet straks zowel tiedienst: tel.
06-8460.
van binnen als van buiten de Verloskundigen: Mevrouw E.A.
twee kleuren van Zandvoort de Boer-Burgh en/of mevr. Periode: 8-14 feb.
(blauw en geel) dragen. Boven- A.C.M. Gombert en/of P.J. van In ondertrouw:
dien is geel voor Floris een typi- der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Lucas Nicolaas Dedding en Mische 'mensenkleur', de kleur voort, tel. (023-) 5714437.
Eugenie Cecile D'Haeiie.
van zon, warmte en evenwicht. Dierenarts: Mevrouw Dekker, reille
Geboren:
Zijn gevel krijgt dan ook nog Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. LUC Gerardus, zoon van René
ooit een maisgeelsausje, zegt hij (023-) 5715847.
Beelen en Tilly Mos.
met een knipoog naar het ge- Dieren: Vereniging v.h. welzijn Gerardus
Morena,
dochter
Marcel
meentebestuur dat onlangs viel der dieren (023-) 5714561, Ver- Gerardus Tiebout van
en
Veroniover een geelgeverfd huis op de missingsdienst
023-5383361, que Volger.
Zandvoortselaan.
Asiel Zandvoort (tevens pen- Overleden:
5713888. Stichting Trijntje van Caspel-van LeeuVoorlopig is eerst de binnen- sion) (023-) Dierenambulance:
wen, 97 jaar.
kant aan de beurt. Medewerker Regionale
023-5363476 of alarmnummer Cornelia Castien-Poots, 83 jaar.
Ralf Valk heeft inmiddels mee- 023-5334323 (24 uur per dag).
Henncus Jacobus Ardianus
geholpen om twaalf plafonds en SOS Telefonische Hulpdienst van der Meer, 73 jaar.
ontelbaar veel kozijnen van een Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Franziska van Dam-Holzl, 88
nieuwe kleur te voorzien. De en nacht bereikbaar voor een jaar.
kleurengedachten van Floris
gaan trouwens erg ver. Hij heeft
na lang zoeken voor elke kamer
Kerkdiensten
een blauwe safe gevonden en
boven de bedden komen lampjes in drie kleuren.
Kerk:
Voor de kasten hangen gele Hervormde
10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
gordijnen. Floris: „Net als bij Zondag
Kerk:
mijn grootmoeder vroeger." Per Gereformeerde
Zondag 10.00 uur: SOW, ds vd Vate en Herv. Koor.
persoon liggen er twee kussens Agatlia Kerk:
klaar, eentje in geel en eentje in Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
geel met blauwe sterren. „In het Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves, met Caeciliakoor.
kader van de knuffelbehoefte," Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Het spreekwoord 'bot vangen' krijgt in Zandvoort een geheel andere betekenis
aldus hotelpsycholoog Floris Zondag 10.30 uur: J. Broström-Bruijn uit Boskoop.
Illuslintie Mare de Boe
Faber.
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Vooral in de winter

Stramme, gevoelige
spieren en gewrichten?

Koortslip bij de eerste
tinteling behandelen

Herkent u dit? Stramme, starre spieren en gewrichten, waardoor u bepaalde bewegingen moeilijk kunt
uitvoeren. Opstaan, bukken en lopen kost de nodige
moeite en uw gewrichten zijn extra gevoelig.
Zeker nu de winter zijn intrede heeft
gedaan, is het aantal mensen dat dit
soort problemen ondervindt groot.

In de winter hebben veel mensen last van een verlaagde weerstand. Hierdoor zijn ze vatbaarder voor
allerlei kwaaltjes. Een van de veelvoorkomende
winterkwaaltjes is een koortslip. Die steekt de kop
op als er sprake is van verkoudheid of griep.
Ben koortslip heeft niets te
maken met een slechte lichamelijke
verzorging. Het
wordt veroorzaakt door een
virus waarmee de meesten
van ons al vóór de schoolgaande
leeftijd
worden
besmet. Zo'n 80% van de
wereldbevolking is drager
van dit v.rus. Het virus komt
in het lichaam door rechtstreeks contact met koortsblaasjes. Een aantal keer
komt het naar boven, bijvoorbeeld door griep, bij stress,
ruzie of verdriet.

den komt waar de UV-straling sterk is. Nu is een
koortslip niet iets waar je
erg ziek van wordt, maar
het is meer een esthetisch
en vervelend probleem. Wintersporters die tijdens de
vakantie niet met zo'n ontsierende plek op hun gezicht
willen lopen, doen er goed
aan sunblockers te gebruiken. Daarnaast is het verstandig om de reisapotheek aan te
vullen met Zovirax Koortslip,
een geneesmiddel dat de kans
op koortsblaasjes doet verminderen.

Wintersport
Naast emoties kunnen ook
zonlicht en UV-straling het
virus activeren. Plotselinge
blootstelling aan de felle zon
kan er dus voor zorgen dat er
een koortslip ontstaat. Hou
daar rekening mee als u op
wintersport gaat, of in gebie-

Doeltreffend
Zodra de eerste verschijnselen van een koortslip zich
aandienen,
kan
Zovirax
Koortslip crème uitkomst bieden. Het werkzame bestanddeel, aciclovir, dringt snel
door tot de kern van het virus
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en stelt deze op non-actief.
Ook wanneer zich al blaasjes
hebben gevormd kan Zovirax
de genezing aanzienlijk versnellen. De koortslip is
besmettelijk tot de aandoening geheel is verdwenen.
Zovirax Koortslip crème helpt
al in een heel vroeg stadium.
Daarom is het geen overbodige luxe om het (in tube of
doseerpomp) uit voorzorg in
huis te hebben. Verkrijgbaar
bij drogist en apotheek. Lees
voor gebruik eerst de bijsluiter. Niet gebruiken bij overgevoeligheid voor bestanddelen van Zovirax Koortslip.
Voor meer informatie:
Warner-Lambert
Consumer Healthcare,
tel.: 030-2426001.

Met name 50-plussers kunnen last hebben van gevoelige
spieren en gewrichten. Enerzijds is dit een gevolg van het
mogelijk dunner worden van
kraakbeen
tussen
de
gewrichtsvlakken, met het
vorderen der jaren. Anderzij ds kunnen de spieren op
latere leeftijd wat stram worden. Spreken we in dit geval
van slijtage, ook ontstekingen aan het bewegingsapparaat kunnen een verhoogde
gevoeligheid
veroorzaken,
hetgeen leidt tot bewegingsbeperkingen. Bij het behandelen van spier- en gewrichtsproblemen worden steeds
vaker natuurlij ke middelen
ingezet. Adrufyt van Bional is
zo'n middel.

Adrufyt hebben
een ondersteunende werking bij spieren gewrichtsproblemen. Zo zorgt rutine
voor een goede doorbloeding van de spieren, terwijl salix (wilgenbast) en
dulcamara (bitterzoet) de
gevoeligheid van zowel de
spieren als gewrichten verminderen. Harpagoside (duivelsklauw) en fraxine (essenschors) bevorderen de stofwisseling en glucosamine
tenslotte 'smeert' de gewrichten. Adrufyt zorgt er dus voor
dat de spieren snel weer soepel worden. Het is vervaardigd in makkelijk te slikken
capsules.
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Bescherm jezelf.
Verhoog je weerstand!
met kortingsbonnen
voor tal van actieve
vrijetijdsbestedingen (attractieparken,
dierentuinen,
musea), een lekker diner
of een overnachting in een
van de Golden Tulip Hotels.
Uw voordeel kan oplopen tot
maar liefst fl. 2.000,—

Wat u moet doen
Stuur vóór 28 maart 1997 de
bovenkant van één Adrufyt
verpakking samen met een
briefje waarop uw naam,
adres, postcode, woonplaats,
leeftijd en geslacht staan, in
een voldoende gefrankeerde
envelop naar Bional Pharma.
U ontvangt dan het PrimaHarde munten uitsparen Actieboekje en de daarbij
behorende creditcardpas.
De kracht
Adrufyt heeft tijdelijk nog Bel voor meer informatie de
van de combinatie
meer te bieden. U krijgt nu Bional Informatielijn:
De plantaardige extracten in gratis het PrimaActie-boekje 06-32023086.

Als ze te ziek zijn om te slikken—
Kinderen kunnen net als volwassenen hoofdpijn, ren. Hierin wordt uitgelegd
spierpijn, pijn en koorts bij verkoudheid of griep heb- hoe om te gaan met pijn en
ben waardoor ze zich ziek voelen en vaak hangerig koorts. Het is gratis verkrijgzijn. Dan is het goed om Sinaspril paracetamol in baar bij uw huisarts of conhuis te hebben. Sinaspril paracetamol, de ver- sultatiebureau.
trouwde pijnstiller voor kinderen, is er nu ook als
zetpil. Soms zijn kinderen immers te ziek om te Bij pijn en koorts
slikken.
Sinaspril paracetamol is effectief bij pijn en koorts. De
Klachten bij kin- Komt de temperatuur boven Sinaspril paracetamol 60
deren gaan vaak de 38°C dan is er sprake van kauwtabletten, zijn met name
gepaard met ver- koorts. Koorts is niet iets om voor de kleinere kinderen tot
hoging. Er is je direct zorgen over te l jaar en te herkennen aan de
sprake van ver- maken, tenzij de temperatuur lichtgroene verpakking. Voor
hoging als de boven de 4O°C komt.
de wat oudere kinderen is er
lichaamstempe- Er is nu een handig boekje de Sinaspril paracetamol 120,
ratuur boven de van Sinaspril paracetamol herkenbaar aan de blauwe
37,5°C komt. over pijn en koorts bij kinde- verpakking. Deze is verkrijg-

baar in kauwtabletten met
120mg paracetamol en de
makkelijk in te nemen ",""-vloeibare variant.
Nu ook zetpillen
Steeds vaker worden ouders
door huisartsen en artsen op
consultatiebureaus
geadviseerd kinderen jonger dan 6
jaar zetpillen toe te dienen. De
Sinaspril paracetamol zetpillen zijn verkrijgbaar in twee
sterktes; 120mg voor kinderen jonger dan l jaar en
240mg voor kinderen ouder
dan een jaar. De paracetamol
120 zetpillen heeft een paarse

verpakking, de paracetamol
240 zetpillen is herkenbaar
aan de donkergroene verpakking. Sinaspril paracetamol
is verkrijgbaar bij apotheker
en drogist. Lees vóór gebruik
de bijsluiter.
Voor meer informatie:
Roche Nicholas B.V.,
tel.: 0497-381833.

Grijze haarkleur geleidelijk kwijtraken
Grijze haren doen ouder lijken, terwijl u nog hélemaal niet oud bent. Wie van grijze haren af •wil, zal
zijn toevlucht nemen tot haarkleuring. Met Grecian
2OOO is dat een eenvoudige zaak.
Onze haren bestaan overwegend uit proteïne. Deze stof
bevat melanine, een substantie die de natuurlijke haarkleur bepaalt. Het verschil in
haarkleur ligt in de hoeveelheden kleurpigment dat ons
haar bevat. Zo heeft donker
haar méér melanine dan lichtgekleurd haar. Met het verstrijken van de jaren daalt het
melaninegehalte van het
haar, waardoor het grijs
wordt. Over het algemeen

worden mannen iets sneller
grijs dan vrouwen.
Makkelijk
Grecian 2000 is een
Kleurbehoud
kleurloze, haarvrienOm de natuurlijke haarkleur delijke vloeistof die
te behouden is een dagelijkse even makkelijk te
behandeling met Grecian gebruiken is als een
2000 de moeite waard. Met gewone haar lotion.
iedere behandeling groeit het Het vergt geen
kleurstofgehalte
aan
en omslachtige behanwordt het vergrijzingsproces deling: u brengt /.
als het ware omgekeerd. Het het eenvoudigweg
middel zorgt namelijk voor de direct op de haren

Drogisterij Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid
Tel. 5712305
IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen
spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 5712305
Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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aanvulling van melanine en
voor de aanmaak van pigment. Op deze wijze kunt u
zelf het kleuringsproces controleren en beslissen wanneer
de gewenste kleur is bereikt.

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 25 13

aan. Aanvankelijk zult u deze
behandeling dagelijks moeten
verrichten, tot u de gewenste
kleur heeft bereikt. Daarna
gebruikt u het één a twee
maal per week om de natuurlij ke haarkleur te behouden.
Omdat het proces
zich
langzaam
voltrekt zult u tijdens de eerste
behandelingen
geen opvallende wijziging zien. Maar u
kunt er zeker van
zijn dat uw natuur lijke haarkleur terugkomt en dat die zich
accentueert na iedere
behandeling. U kunt

deze lotion ook plaatselijk
gebruiken, bijvoorbeeld als u
alleen grijze slapen heeft.
Grecian 2000 is niet schadelijk voor het haar. De verzorgende componenten zorgen
er juist voor dat het haar er
gezonder en mooier gaat uitzien dan voorheen.
Voor meer informatie:
Tendem, tel. 038-4217747.

Microflorana:
goed voor de darmwerking
Een gezonde spijsvertering houdt ons lichaam in
conditie. Bewust eten, waarbij u let op niet te veel,
te vaak en te vet eten, vormt een goede basis.
Maar er zijn factoren zoals het gebruik van antibiotica, laxeermiddelen en de pil, waardoor onze
darmen trager gaan werken en er verstopping ontstaat.
Normaal gesproken bevatten
de darmen een groot aantal
melkzuurbindende bacteriën.
Die zorgen ervoor dat ons
lichaam afvalstoffen kwijt
raakt. Wanneer dat aantal
vermindert kunnen ongewenste
gistingsprocessen
ontstaan en ziektekiemen
worden gevormd. Wie last
heeft van een opgeblazen
gevoel, maagzuur of verstopping zal waarschijnlijk een
laxeermiddel gebruiken. Dat
brengt tijdelijk verlichting,
maar biedt geen oplossing op
lange termijn. Voor een goede darmwerking moet de conditie van de darmflora, dus
het aantal melkzuur vormer s,
worden hersteld.
Ondersteuning
In medische kringen schat
men dat een groot deel van de
Europese bevolking bewust
of onbewust lijdt aan ziektes
van het spijsverteringsstelsel
of aan de indirecte gevolgen
daarvan. Om een goede spijsvertering te stimuleren is een
behandeling noodzakelijk die
de
inwendige reiniging
bevordert en niet alleen de
symptomen bestrijdt. Microflorana is een bacteriologisch-enzymatisch stofwisselingsproduct dat de darmwerking ondersteunt. Het

bestaat uit bacteriën die
zich van nature hier
bevinden, Zij
zorgen
ervoor dat de productie
van giftige stoffen in het
lichaam wordt stopgezet.
Nadat deze zijn afgevoerd
kan het lichaam weer optimaal
voedingsstoffen
opnemen.
Bovendien
zorgt Microflorana ervoor
dat de zogenaamde peristaltische beweging van de darmen herstelt en dat het
immuunsysteem
sterker
wordt. Dit effect wordt al na
enkele weken bereikt. Zelfs
wanneer de darmflora volledig ontregeld is, kan Micrcflorana voor herstel zorgen.
Het middel dient dan gedurende 2 tot 3 maanden te worden gebruikt.
Kinderen
Niet alleen volwassenen,
maar ook steeds meer kinderen hebben last van voedselallergieën. Omdat Microflorana
is vervaardigd van lichaamseigen stoffen, kan het ook
worden gebruikt bij baby's.
Microflorana is verkrijgbaar
bij drogist, reformspecialist
en bij De Tuinen.
Voor meer informatie:
Oligo Pharma BV, tel.: 0356240356.

In de kritische jaargetijden zoals de winter, worden
er hoge eisen aan ons afweersysteem gesteld. Naast
een gezonde leefwijze zorgt Echinacin Hot-Drink
ervoor dat uw afweersysteem extra ondersteund
wordt. Het is ideaal om als grog in te nemen, vooral
in de periode wanneer de r in de maand is. Zo kunt u
uw lichaam op een natuurlijke wijze een handje helpen.
Deze hotdrink
verhoogt
de
weerstand van
uw lichaam en
bevat het pure
perssap van de
echinacea purpurea ofwel de
rode
zonnehoed. Dit perssap
activeert
het afweersysteem, waardoor
uw weerstand
wordt
verhoogd. De producent
van
Echinacin heeft
voor de nieuwe
productvorm Echinacin Hot-Drink
een unieke methode
ontwikkeld
waarbij het
zuivere
perssap
gedroogd
kan worden, zonder
dat de werkzame stoffen verloren gaan. Perssap is de
meest natuurlijke bereidingswijze, omdat alle bestanddelen onveranderd aanwezig
blijven.
Zelfbereide
jus
d'orange is hier een goed
voorbeeld van.
Natuurlijke aanpak
Door de buitengewoon hoge
concentratie aan werkzame
stoffen werkt Echinacin snel
en krachtig. Dit wijst de
praktijk dagelijks bij velen
van ons uit. Bchinacin is het
zuivere - perssap van alle
bovengrondse delen van de
bloeiende""" echinacea purpurea. De, wortels, van de plant
worden na de oogst verwerkt
tot veevoeders, omdat de wortels niet werkzaam zijn.
Naast de Hot-Drink is Echina-

cin ook verkrijgbaar
als
zuigtabletten
(capsetten), die weldaV/V dig en verzachtend zijn
voor de keel en als
druppels. Deze druppels
zorgen voor meer weerstand en een snel herstel na
ziekte.
Wilt u meer informatie over
Echinacin? Stuur dan een
briefkaart naar:
Bykare,
t.a.v. Echinacin-informatie,
Antwoordnummer 17, 1160
VB Zwanenburg.
Bij drogist, apotheek en
reformzaak is er van
Echinacin een speciale
zalf te koop voor lichte
verwondingen en brandj wonden . en ter voorkoming.van huidinfecties.
,-pok,fis.<er,t,een, Echinacin
stick voor zonneblaasjes,
lippenblaasjes, ruwe en
gesprongen lippen.

Multi-Gyn: bio-actieve
ondersteuning bij
intieme verzorging
Schraalheid op intieme plekken is een verschijnsel waar bijna elke vrouw wel eens mee te
maken heeft. De meeste vrouwen gaan hier niet
direct mee naar de huisarts. Om het herstel van
het vaginale gebied te ondersteunen is MultiGyn ontwikkeld, een nieuw preparaat
gemaakt uit bio-actieve componenten die uit
planten worden gewonnen.
Met Multi-Gyn wordt het
vaginale milieu verzorgd. De
heldere gel heeft een aangename frisse geur en is makkelijk in het gebruik. Elke tube
wordt geleverd met een aantal speciale lange tuitjes die
op de tube geschroefd kunnen worden. Hiermee wordt
de gel diep in de vagina aangebracht, waar hij langere
tijd zijn werk kan doen. Bij
uitwendig gebruik wordt het
met de vingers opgebracht.
Multi-Gyn bevordert de conditie van het slijmvlies en het
vaginale milieu. Bovendien
ondersteunt het het immuunsysteem en is het goed voor de

Veelvoorkomende
intieme klachten
Intieme klachten vormen een hinderlijk probleem.
Vaak gaat het om ongemakken als jeuk, schraalheid
of abnormale afscheiding. De meeste vrouwen verwachten dat dit vanzelf weer verdwijnt en gaan er
niet direct mee naar de huisarts.
Enkele
veelvoorkomende overdraagbare aandoeningen
klachten zijn: Fluor Vagina- en huidaandoeningen op
lis, ontstekingsprocessen in andere plaatsen van het
de vagina die overmatig veel lichaam.
afscheiding
veroorzaken.
Pruritis vulvae gaat gepaard Meestal is jeuk of schraalheid
met hinderlijke jeuk aan de het eerste teken dat het evenschaamlippen.
wicht in het vaginale gebied
Het wordt veroorzaakt door is verdwenen. Dat hoeft niet
onder andere infecties, aller- direct op een aandoening te
gie en gebruik van gewone wijzen, maar kan ook de reaczeep. Vulvitis is een ontste- tie zijn op het gebruik van
king van de schaamlippen, zeep. Was de vagina daarom
die allerlei verschillende oor- liever met een speciaal midzaken kan hebben zoals bac- del, dat de conditie van de
teriën, schimmels, sexueel huid niet aantast.

doorbloeding van
het weefsel.
Het werkt snel
en effectief op
een breed
toepassingsgebied.
Raadpleeg bij aanhoudende
klachten altijd de huisarts of
specialist.
Voor meer informatie:
ImgromaB.V.,
Consumenten informatie lijn:
06-91091015 (55 ct/pm).

WHt U

adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
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Wedstrijd
ZVM gestaakt
ZANDVOORT - De eerste
edstrijd na de lange winrstop is voor Zandvoortneeuwen op een vreemde
nanier bij een 0-0 stand geindigd. In en tegen Haarm speelde trainer Pieter
Ceur een hoofdrol. Keur
•eigerde, op aanwijzing van
e scheidsrechter het veld
g verlaten, waarna de strijd
net nog een kwartier te
aan, gestaakt werd.
Het was een van de weinige
joogtepunten' van deze wedjijd. Over het algemeen was
[aarlem beduidend beter dan
en stroef draaiend Zandvoortneeuwen. De Zandvoorters
adden weinig kunnen trainen
n oefenwedstrijden waren op
e slechte velden niet mogelijk,
laarlem was constant in de
anval maar wist de kansen
iet te benutten. De uitvallen
raren schaars van de Meeu•en, doch uit een daarvan werd
«l gescoord. Het was niet geeel duidelijk waarom de
cheidsrechter deze treffer afeurde. Bij een 0-0 ruststand
;ingen de teams rusten.
In de tweede helft kwam
landvoormeeuwen wat beter
oor de dag. Haarlem hield een
verwicht maar de Zandvoorers waren meer in het zestiennetergebied te vinden van de
laarlemmers. Zo'n kwartier
oor het einde sloeg de vlam in
e pan toen een Haarlemmer
eer opzichtig de bal met de
and weg sloeg. Strafschop
acht de Zandvoortse aanhang,
och de scheidsrechter dacht
r anders over en gaf gewoon
en achterbal.
Trainer Pieter Keur maakte
en paar opmerkingen en dat
ikte de scheidsrechter niet.
lij gaf aanvoerder Sander Hitmger opdracht Keur achter
et hek plaats te laten nemen
n daar ging de Zandvoortse
rainer niet op in waarna de
trijd gestaakt werd. Voor
andvoortmeeuwen zal dit geal een staartje krijgen in de
orm van een boete en hopelijk
al korting van punten achterege blijven.

Makkelijke zege
oor Heidoorn
n De Leeuw

woensdag 19 februari 1997

Zaterdagteam van ZVM overwintert slecht

ZANDVOORT - De noodgedwongen lange winterstop is
het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen slecht bevallen.
Tegen het erg zwakke Waterloo leden de Zandvoorters een
4-5 nederlaag, na met 3-1 voor gestaan te hebben. Vooral
verdedigend had Zandvoortmeeuwen de zaken niet op
orde.
Na ruim twee maanden moet
de honger naar de bal groot zijn
dus werd er gerekend op een
aardige partij voetbal. Het viel
echter bar tegen. Zandvoortmeeuwen was slecht, Waterloo
was slecht en ook de scheidsrechter was van eenzelfde niveau. Alleen het fraaie weer vergoedde veel. Het begin van de
strijd was nog wel aanvaardbaar. Zandvoortmeeuwen begon met enige aardige aanvallen waaruit Ferry van Rhee, na
een voorzet van Ronald Braamzeel, een teenlengte te kort
kwam om in te tikken.
Even later was het toch raak
toen de Waterloo-doelman over
een door Rob van den Bergh
ingeschoten vrije trap heen
dook, 1-0. Het was meteen over
met het aardige spel. Waterloo
ging er stevig tegen aan en was
een paar maal dicht bij de gelijkmaker. Zandvoortmeeuwen
kreeg eveneens een paar leuke
mogelijkheden op een ruimere
voorsprong. Ferry van Rhee
zag dat een bal van de doellijn
werd weggehaald en Pieter Brune kopte op de lat.
De Zandvoorters vergaten
door te drukken waardoor Waterloo in de strijd bleef. Met een
fraaie boogbal werd doelman
Michel Winter verrast, 1-1. De
veel maar meestal onduidelijk
fluitende scheidsrechter ver-

Topscorer

loor steeds meer de greep op de
strijd. Met nog tien minuten te
gaan in de eerste helft werd
William Rubeling getorpedeerd. De strijd ging echter gewoon door en toen Rubeling
toch nog balbezit behield besloot hij om op doel te schieten
hetgeen een onwaarschijnlijk
mooi doelpunt opleverde, 2-1.
Kort na de hervatting leek
Zandvoortmeeuwen op rozen
te zitten. De Waterloo-doelman
kreeg de bal niet onder controle
waarna Ferry van Rhee eenvoudig raak schoot, 3-1. De badgasten wisten echter geen raad met
de voorsprong en er vielen
steeds meer gaten in de defensie. Ook het zwakke optreden
van de scheidsrechter bevorderde het spel niet. Zo mochten
Waterloo-spelers gewoon doorspelen alhoewel zij al in het bezit waren van twee gele kaarten
en natrappen vond de man in
het zwart ook al geen bezwaar.
Binnen tien minuten had Waterloo de achterstand weggewerkt omdat de Zandvoortse
achterhoede te veel opdrong, 33. Om onbegrijpelijke redenen
kreeg Zandvoortmeeuwen even
later een strafschop toegekend.
Zo fraai als Rubeling in de eerste helft scoorde zo slecht werd
de strafschop ingeschoten. De
doelman hoefde geen hand uit
te steken naar de naast het bal
rollende bal.
In de rommelige slotfase

Robln Castien
(Zandv.75)

19X

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

9x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

7x

Edwin Arlesen (Zandv.75)

6x
OWeekmedla/hb

Na ruim twee maanden is de voetbal weer aan het rollen. De
Zandvoortse teams scoorden er aardig op los. Alleen Zandvoortmeeuwen bleef op een nul steken. Zandvoort'75 had de
vorm vastgehouden en won met 4-0 mede door een treffer van
de ranglijstaanvoerder Robin Castien. Het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen leed een 4-5 nederlaag. Ferry van Rhee
scoorde een van de doelpunten en staat nu alleen op de tweede
plaats.

ZANDVOORT - De strijd
n de derde serie om het inerne
bridgekampioen-,
chap van de Zandvoortse1
Bridge Club is gestredenMn
e A-lijn ging de overwinling met opvallend veel geZANDVOORT - Door een zwaar bevochten 26-25 overlak naar de dames Helwinning op het tweede team van AHC '94 heeft het hand.oorn en De Leeuw.
balteam van ZVM/Rabobank twee belangrijke punten geDe laatste wedstrijd van deze pakt in de strijd tegen degradatie. De Zandvoortse dames
ompetitie werd gewonnen kenden geen problemen met de reserves van De Meer en
oor de succesvolle dames Hel- wonnen met 19-12.

TZB verliest
ongelukkig
ZANDVOORT - TZB is de
tweede helft van de competitie begonnen met een ongelukkige nederlaag. In Amsterdam bleef Sporting Maroc de Zandvoorters nipt de
baas met 4-3.

Één Zandvoortmeeuwen-aanvaller tegen vijf verdedigers van Waterloo. Een doelpunt levert deze situatie dan ook niet op.
Koto Enck van Cleef

drukte Waterloo door naar een
3-5 voorsprong. Even bracht
Frans Valks nog de hoop op een
gelijkspel terug bij Zandvoortmeeuwen, maar de tijd was te
kort om de achterstand geheel
weg te werken, 4-5. Coach Fred

van Rhee dacht dat het niet spelen van oefenwedstrijden mede
de oorzaak was van het slechte
spel.

merkbaar," lichtte Van Rhee
toe. „Vooral verdedigend werd
er niet opgetreden. In de rust
heb ik nog gezegd niet te gaan
jagen op meerdere doelpunten,
„We hebben lange tijd niet ge- maar gewoon rustig afwachspeeld en dat was duidelijk tend te spelen en dan komen de

oorn en De Leeuw met 65 proent, hetgeen de derde zege op
ij was. De tweede plaats met
estig procent ging naar merouw Preenen en de heer Velduizen, terwijl de derde plaats
ngenomen werd door merouw Spiers en de heer Hel.oorn.

Aan kop van de ranglijst vernderde niets, zodat de dames
leldoorn en De Leeuw met
lag en wimpel de eerste plaats
Jehaalden, met op een tweede
'lek mevrouw Molenaar en de
neer Koning. De heren Emmen
n Van der Meulen legden belag op de derde plaats. Vier
•aren degradeerden naar de Bijn. In deze lijn werd het echtiaar Smit eerste met 59 proent, op korte afstand gevolgd
loor de dames Verhage en Viser en de dames Paap en Ver)urg.
Een en ander had tot gevolg
at naar de A-lijn promoveeren de dames Paap en Verburg,
iet echtpaar Smit, de dames
i Ackooij en Drenth en de
«ren Bakker en Brandse. Uit
ie B-lijn degradeerden vier paen naar de C-lijn. De laatste
'edstrijd in de C-lijn leverde
en afgetekende overwinning
'P voor het echtpaar Van der
Poolen met 66 procent. Een
core van 58 procent was voor
'e dames Kleijn en Veldhuizen
'oldoende voor de tweede
'laats, terwijl de dames Van
'er Meer en Sikkens als derde
'ndigden.

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft
geen last gehad van de voetballoze
maanden gezien de eenvoudige 0-4
zege op SMS. De Zandvoorters speelden een sterke partij voetbal en gaan
stug door op weg naar de titel.

Robin Castien had pech toen een geweldige schot via de onderkant van de lat het
veld weer in ketste. Het duurde tot tien
minuten voor de rust eer de Zandvoorters
de score verdubbelden. Een kopbal van
Philip van de Heuvel werd door de SMSdefensie onvoldoende weggewerkt, waarna
Vanaf de eerste minuut liet Zandvoort'75 Arend Toonen in de rebound scoorde, 0-2.
zien de beste te zijn in dit duel tegen SMS.
Met goed lopende combinaties werd de
De tweede helft gaf eenzelfde spelbeeld
aanval gezocht en dat leverde meteen enige te zien. Een sterk spelend Zandvoort'75 en
hoekschoppen op. Uit een daarvan opende een ploeterend SMS, dat geen mogelijkAntoine Eijckhoff, na vijf minuten spelen, heid zag het de Zandvoorters moeilijk te
de score, 0-1. SMS had totaal geen vat op maken. De Zandvoortse defensie stak in
het vlotte spel van Zandvoort'75. De Zand- goede vorm waardoor invaller doelman
voorters dicteerden de strijd en kregen Jan Koper nauwelijks in actie hoefde te
kansen genoeg om de strijd in een vroeg komen.
stadium te beslissen.
Aan de andere kant konden doelpunten

De handbalsters waren vooral in de eerste helft een paar
klassen beter dan De Meer. In
het Zandvoortse team maakte
Maaike Cappel een zeer verdienstelijk debuut en speelde
zeer goed mee in het perfect
draaiende team. De Zandvoortsen hadden de snelle break out
als sterk wapen en ook het afstandsschot was feilloos. Bij de
rust was de strijd al gestreden,
19-12.
Door de riante voorsprong
zakte de concentratie bij
ZVM/Rabobank zodat De Meer
een afstraffing ontliep. De schoten van de gastvrouwen werden
minder zuiver en het tempo
zakte. De wedstrijd bleef echter
wel onder controle van
ZVM/Rabobank en de uiteindelijke 19-12 overwinning kwam
niet in gevaar.
„We hebben met een heel
sterke defensie de wedstrijd gedicteerd," vond Anita Reumann. „In deze competitie kan
ons niets meer gebeuren, we
staan veilig. Als we zo spelen
als in de eerste helft dan hoeven
we van niemand te verliezen."
Het mannenteam kende door
het uitvallen van Guido Weidema en de vakanties van Goran
Bogojvic en Nik Grijekovic wederom problemen. Daar stond
wel de terugkeer van Jaap Loos,
die meteen maar tien keer raak
schoot. Bovendien had coach
Joost Berkhout en zijn broer
Dirk zich ook maar in het
Meeuwen-tenue gestoken.
Een Zandvoortse handbalster
loopt achter haar
tegenstandster aan maar zou
uiteindelijk toch gemakkelijk
zegevieren.
Foto: Erick van Cleef.

Chess maakt indruk

ter een voorbeeldig voorzitter.
In een enorme wilde partij zette
hij met een fraai tijdelijk dameoffer de zaakjes weer snel recht
voor zijn club. Zijn tegenstander De Jong werd namelijk
reeds na 18 zetten aan de kant
geschoven. Ben de Vries volgde
het voorbeeld van zijn kopman.
Hij ontfutselde opponent De
De rol van Kees Koper was Groot in tijdnood een paard en
"et
minder opvallend. Net als bracht de stand op een 1-3 vooror
ig jaar werd Kees Koper pat sprong voor Chess.
et, hetgeen een beslissend
fje opleverde. Doordat JaLange duur was het Zandc
°b de B..oer zijn vooruitge- voortse geluk niet beschoren.
jPeelde partij winnend had af- Invaller Simon Bosma speelde
tesloten begon Chess het ver- een bijzonder goede partij te'°lg van de wedstrijd met een 1- gen Brink, die de hoogste rating
|! voorsprong. De avond was had bij de Venneppers. Bosma
chter nog jong toen Chess af- bood fel en knap tegenspel
'cheid nam van deze voor- maar zag toch zijn stelling in°ng, omdat Walter Ger- storten en verloor. Ook Dennis
'ards ongebruikelijk snel ver- van der Meijden speelde een
Qor.
hele boeiende partij. Van der
Olaf Cliteur toonde zich ech- Meijden kreeg een eindspel op

het bord, waarin hij weliswaar
een loper tegen een pion achterstond maar goede remise kansen aanwezig waren. Zijn tegenstander speelde wat nauwkeuriger en won waardoor de stand
weer in evenwicht was, 3-3.
De partij van Kees Koper
leek in remise te eindigen tot
dat zijn tegenstander Schimmei door de linies van Koper
brak en een pion promoveerde.
Met de vlag op vallen moest de
Vennepse schaker mat geven
met dame en koning. Opgejaagd door de klok yergaloppeerde hij zich gruwelijk en zette Koper pat in plaats van mat,
hetgeen remise betekende.
Ondanks de 3,5-3,5 tussenstand leek de wedstrijd in een
Zandvoortse overwinning te
gaan eindigen. De dit jaar debuterende Mare Kok stond namelijk niet alleen twee pionnen

doelpunten wel. Maar goed het
ging niet zoals ik had gewild.
We moeten de hand in eigen
boezem steken en proberen de
zaak recht te zetten. We moeten weer ritme op doen in de
volgende wedstrijden."

Zandvoort '75 veel sterker dan SMS

Belangrijke zege handbalteam

ZANDVOORT - Het eer;te schaakteam van Chess
Society Zandvoort blijft verassen in de eerste klasse
;an
Noordhollandse
schaakbond. Tegen het
'terke De Vennep behaal*en de Zandvoorters een
jachtige 3,5-4,5 overwinüng. Mare Kok speelde een
Joofdrol door het beslissen'ee punt voor zijn rekening
nemen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

voor maar ook twee belangrijke
minuten. In een uiterst spannende slotfase hield Kok zijn
hoofd er goed bij en won omdat
zijn tegenstander de bedenktijd
overschreed.
De Zandvoorters maken een
schitterend debuut in de eerste
klasse. Chess Society staat na
vijf ronden met zes punten op
een derde plaats en heeft haar
doel, handhaving in deze klasse
reeds bereikt. Vrijdagavond
speelt de top-vier van Chess een
bekerwedstrijd, om een plaats
in de kwartfinale, tegen het
Hoornse Caï'ssa.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag krijgt de Zandvoortsche Hockey Club bezoek
van de tophockeyer Floris
Jan Bovenlander.
De voor Bloemendaal uitkomende speler en gouden medaille winnaar met het nationale hockeyteam tijdens de laatste Olympische Spelen in At-

De gehele wedstrijd deden de
teams weinig voor elkaar onder. In de eerste helft had
ZVM/Rabobank constant een
lichte voorsprong en in de tweede helft was AHC telkens in het
voordeel. Na een 14-12 voorsprong voor ZVM verliep de
tweede helft stroever. Met veel
inzet konden de Zandvoorters
weer naast AHC komen. In de
laatste minuut veroverden de
badgasten de bal en het was
Jaap Loos die de zege veilig stelde, 26-25.
„Het was er op of er onder,"
stelde coach Joost Berkhout.
„Elke week is het dit seizoen
wel raak en hebben we moeite
een team op de been te brengen.
We hadden het in de tweede
helft erg moeilijk maar de inzet
was prima en we wonnen dan
ook verdiend."
Doelpunten dames: Daniëlle
Blom 6, Mireille Martina 4, Mariëlle Peet 2, Wendy van Straten 2, Margreet Bogojevic 2,
Linda Koper 2, Claudia Paap 1.
Heren: Jaap Loos 10, Patrick
Terpstra 6, Ronald Vos 3, Jan
van Duijn 3, Dirk Berkhout 2,
Gerard Damhoff l, Arjen Molenaar 1.

niet uitblijven. Donny Jonker zette de
Zandvoorters al snel op 0-3 en het was toen
weer een half uur wachten op het vierde
doelpunt. Daarbij was Jonker weer aanwezig.
Deze speler werd neergelegd in het straf schopgebied en de toegekende strafschop
werd onberispelijk door schutter Castien
ingeschoten, 0-4.
„Het is na zo'n winterstop altijd afwachten hoe het zal gaan," verklaarde begeleider Joop Paap na afloop. „We hebben goed
getraind op het strand of op het kunstgras
bij de hockeyclub. En het was echt heel erg
goed wat we lieten zien. We zaten meteen
in de wedstrijd, hebben knap gespeeld en
verdiend gewonnen."
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulcvard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentevoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
Muziekboulcvard
18.00 t/m 20.00
de Kustwacht
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nij;htnight. Een programma voor de Rock-liefhebbcr
ZFM Nonstop service
2.00 t/m 08.00
Broek ophalen
8.00 t/m 10.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
10.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14 (K)
Hand in Hand
Badmuts
14.00 t/m 16.00
Eurobreakdown
16.00 t/m 18.00
ZFM Sport
18.00 t/m 19.00
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
de Kustwacht
20.00 t/m 22.00
ZFM Nonstop service
22.00 t/m 24.00
Zondag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 9.30
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
9.30 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
Effe Brunchcn met...
12.(» t/m 14 00
14 00 l/m 16.00
Badmuts
Zandbak
16 00 t/m 18.00
Muziekboulcvard
18.00 t/m 20 00
de Kustwacht
20.00 t/m 24.00

Zandvoortse Schaak Club
behoudt kans op promotie
ZANDVOORT - Do9r een
belangrijke overwinning in
de uitwedstrijd tegen het zevende team van De Uil behoudt
de Zandvoortse
Schaak Club een redelijke
kans op promotie. De Zandvoorters wonnen met 5-3 en
bezetten nu een gedeelde
tweede plaats.

Het team, dat onder leiding
stond van Edward Geerts
mocht en kon eigenlijk niet verliezen van het onderaan staande De Uil. De Zandvoorters
moesten gewoon winnen om
aansprak te blijven behouden
op een eventuele promotie naar
de derde klasse. De wedstrijd
begon met een zeer behoudende remise van voorzitter Jan
Berkhout, al snel gevolgd door

een overwinning van George ter
Bruggen.
Na twee uur schaken was de
stand plotseling weer gelijk, 22. Ruud Schiltmeijer verloor
zijn partij en Edward Geerts
speelde remise. Er was echter
geen vuiltje aan de lucht voor
de Zandvoorters aangezien
John Ayress en Hans Lindeman al lange tijd in gewonnen
posities stonden. De twee Zandvoorters behielden het voordeel met gemak en zorgden
voor een 4-2 voorsprong. Het
werd nog even spannend toen
John Atkinson zijn partij verloor, 4-3.
Gwenael Paris zorgde echter
dat de winst naar Zandvoort
ging. In zijn partij tegen de Hillegommer Nigten kwamen alle
varianten op het bord. In de
slotfase van de partij hield Pa-

Floris Jan
Bovenlander
bij ZHC-jeugd

in het hockeyspel en van twee
uur tot kwart voor drie is het de
beurt aan de C-jeugd. De Ajeugd wordt van kwart voor
drie toe half vier onder handen
genomen door de strafcorner
specialist.

lanta, verzorgt op het Zandvoortse kunstgras een gasttraiOp het sfeervolle hockeyning voor de jeugd. Van kwart complex zal het een drukte van
over één tot twee uur worden belang zijn om de hockeyer aan
de D, E en P-jeugd onderwezen het werk te zien. '

ris zijn zenuwen goed in bedwang en schoof rustig naar
winst. De volgende tegenstander is het zesde team van De Uil
op maandagavond 3 maart, opnieuw in Hillegom.
Voor de interne competitie
werd vorige week in het Gemeenschapshuis de 16e ronde
gespeeld. De grootste verrassing was de overwinning van
Wim Gude op de nummers
twee van de ranglijst, Hans Jansen. In een eerder dit seizoen
gespeelde partij was het nog
Jansen die van Gude won. Gude
nam echter overduidelijk revanche met de witte stukken.
De strijd om de eerste plaats
op de ranglijst is hoogstwaarschijnlijk al beslist. Edward
Geerts neemt een riante en vrijwel onbedreigde koppositie in.
Geerts speelde een knappe partij schaak met de zwarte stukken tegen de op de derde plaats
vertoevende John Ayress. Ook
Geerts revancheerde zich voor
een eerder geleden nederlaag
tegen Ayress. Hans Lindeman
scoorde een vol punt tegen Jan
Berkhout en Gwenael Paris
vloerde Hetty Sandbergen.
Wim de Oude had geen probleem met Ruud Schiltmeijer
en won fraai. Lindeman, Paris
en De Oude stegen door deze
zeges een plek op de ranglijst.

In de eerste helft was diudleijk te zien dat TZB lange tijd
niet gevoetbald had. Sporting
Maroc had minder last van de
lange winterstop en kwam taeter uit de startblokken. Na tien
minuten keek een onwennig
spelend TZB al tegen een 2-0
achterstand aan. „Ik dacht dat
gaat verkeerd," vertelde coach
Willem Koning, „maar we pakten de draad toch weer op " In
de slotfase van de eerste helft
werkte TZB de achterstand geheel weg. Dennis Schrader
scoorde fraai uit een vrije trap
en Jeroen Swart scoorde zijn
eerste treffer van dit seizoen, 22.
In de tweede helft voetbalde
TZB veel beter. Het begon te
lopen en er werd een groot overwicht opgebouwd. Een handsbal in het strafschopgebied leverde TZB een strafschop op,
waaruit Jordy Joacim 2-3 scoorde. De thuisclub ging toen op
zoek naar de gelijkmaker. TZB
verdedigde zich knap maar
moest de 3-3 toch toestaan.
Daar leek het bij te blijven,
doch in de slotminuut scoorden de Amsterdammers de gelukkige beslissende treffer, 4-3.
„Door de slechte velden hebben we geen oefenwedstrijden
kunnen spelen," aldus Koning.
„Dat was vooral in de eerste
helft te zien, maar in de tweede
helft voetbalden we goed en een
punt hadden we zeker verdiend."

Opnieuw succes
kunstzwemsters
ZANDVOORT - Een zevental kunstzwemsters van
de Zandvoortse Zwemvereniging De Zeeschuimers
was tijdens een regionale
kunstzwemwedstrijd
in
Zaandam bijzonder goed op
dreef.
Dankzij die prima prestaties
blijven de Zeeschuimers in de
Noordhollandse
competitie
aan de leiding. Ingedeeld in drie
categorieën naar leeftijd en behaalde kunstzwemdiploma's
noteerden de Zandvoortse
meisjes opmerkelijke resultaten. Verrassend was de derde
plaats voor Janneke Vissers in
de eerste categorie, die bijna
acht punten meer scoorde dan
tijdens de eerste ontmoeting.
Ellen Bluijs en Kim Borstel
werden respectievelijk 5e en
16e en verbeterden beiden hun
persoonlijke puntenscore.
In de tweede categorie mocht
Esther Bartels een medaille in
ontvangst nemen voor haar
derde plaats. Ook zij verraste
de trainsters van de Zeeschuimers door met 7 punten haar
persoonlijk record scherper te
stellen. Kachel Botschuyver,
voor het eerst zwemmend in
deze categorie, behaalde een
prima 6e plaats.
De strijd in de derde categorie werd beheerst door Simone
Sindorf, die eerste werd en
Astrid Koomen, die beslag legde op de tweede plaats. Simone
scoorde tevens een persoonlijk
record.

Tafeltennissers
delen lakens uit
ZANDVOORT - Het eerste team van de Zandvoortse Tafeltennis Club blijft de
lakens uitdelen in de vierde
klasse van de regionale
NTTB-competitie.
Het topteam voegde twee
overwinningen aan het totaal
toe. Het Haarlemse GTTC werd
met G-i verslagen en het achtste
team van het Hoofddorpbe
HTC werd met 8-2 een zwaar
verlies toegebracht. Wim Hoppe was de grote man m deze
wedstrijden door maar liefst
vijf van de zes wedstrijden in
winst om te zetten.
Het tweede tafeltenmsteam
behaalde een nipt gelijk spel (55) in Hoofddorp tégen HTC 13
De tafeltennisvereniging heett
nog plaats voor nieuwe leden,
die vrijdagavond in de Van Pageehal een balletje willen slaan.
Aanmelden aan de zaal vanaf
zeven uur of telefonisch,
5716511.

Bingo-avond

ZANDVOORT - Vrijdagavond wordt in de ontmoetingruimte van de Agathakerk aan
de Grote Krocht een bingoavond gehouden.
De deelname aan deze avond
is geheel gratis en de bingo begint om acht uur.

INDESITWASDROGER
D933, Lucht-afvoerdroger met ruime inhoud, instelbare tijdklok tot 120 minuten, zowel links- als rechtsdraaiend trommel
Antikreuk programma Adviespnjs"649.-

CD/

TRAVELLER;TELAAG!

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l

10x molorzoom, 0,6 lux
auto locus Adv '1709 -

PHILIPSBREEDBEELD
j PW6301 Superplatte16 9
beeldbuis, stereo, teletekst
j,, Adviespri|s '2495

1-DEURS KOELKAS

899.-

Fraaie en degeh|ke uitvoering
metvnesvak Officielegarantie

TR650,HiFi stereo Adv '2495-

JVC VIDEORECORDER MET SHOWVIEW EN PDC

1249.-

r

ƒ , Teletekst stereo Adv "3295 -

HRJ228; Turbo Search en supersnel loopwerk, eenvoudig te
programmeren dankzij showview met extra tijdfunktie, bovendien met PDC zodat u niets hoeft te missen. Adviespnis"769 -

SONY STEADY SHOT
TR565,HiFi geluid Adv'2200-

~~ 1289.-

PHILIPS 2 8 P W 9 5 0 1
, Ocmbreedbeeld Europese
w van t |aar 100 Hz digital
'can stereo teletekst
Adviesprijs "3895 -

INDESIT Automatischontjtomatischontdoonng Adviespnjs'749
viespnjs'749 -

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

315.-

WHIRLPOOLDROGER

Met vriesvak
ik Adv '699
'699 --

TR750 STEADY SHOT, absoluut topmodel Adv'3110-

365.-

Met vriesvak
ak 140 liter
Adviesprijs '729 -

~~ 999.-

BOSCH KOELKAST
KOELKAST
KTL1330,17litervriesvak
7 liter vriesvak
Adviespri|S '899 -

SAMSUNGCAMCORDER

VPE807 Sxzoom Adv '1199 -

575.-

599.-

KV24WS1, Super Trinitr o n 63cm s t e r e o , t x t
Adviesprus 'P44Q -

::

, ; S O N Y 100HZ SUPER! ':. Shpyvvieuw en PDC.Met Off.

Philips'" Gar., 2 tuners, "tielëtekst. Adviesprijs. *1545.-

Coniumonten Helpdesk voor Inlormatia en
advlo. Teveni melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

Receiver, 110 Watt vermogen in Pro-Logic, digitale
tuner met 40 pre-sets,
afstandbediening, kompakte center- en surroundspeakers
Totaal Adviesprijs*769.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR

SAMSUNG TV/VIDEO

• TVP;; Kleureh-tv én:videorecorder in 1. Afstandbed.

845.1

37CM KTVAVIDEO

On Screen Display. Adv.*999.r

;| SONY 72CM TRINITRON

1195.-

f ",

649.-

. PT155A Adviespnjs"725 -

SONY TOP-MONTAGE

465.-

E800, S h o w v i e w , PDC,
4 koppen Adviesprijs'1670-

Elektronisch en reverserend RVStrommel '1799-

van magnetron, hete-lucht
oven en gnllelement, auto
matischeprogramma's '949-

149.-

1299.-

E3By

595.-

AKAI HiFi STUNT!

G720, Stereo mid-mount "888 -

CQC
39U."

SONY LONGPLAY
E250,Showview+PDC "78Q-

COC

rfttR uOU>~

495.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter, variabele indeling,
zuinig en stil Adv "985 -

1045.-

AEG WASAUTOMAAT SUPER KOOKPLAAT

OPZETVRIESKAST
Handig'50 liter Adv "595 -

3*a*- 18.-

298.-

4&- 27.-

1098.-

VR242 Turbo-Drive
rbo-Drive "895 -

90 LITER VRIESKAST

TX21 55cm FSQ Adv '849 -

465.-

3 vakken. Adviesprijs"698.-

PHILIPS VHS-VIDEO

standbed "645VR151, Afstandbed

WHIRLPOOL KAST

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER D4N WIE OOK- B PROFITEER!!
385.399.WINNIE
465.399.299)
DePOEH
345.109.TE
1475.295.AKAI VIDEORECORDER

ORQ

Bij aankoop van de NIEUWSTE Disney Classic: SONY AUTORADIO CD-SPELER
Het Grote Verhaal van

)OPI Adv "734
BESTE KOOPI

SONY MINI 3 CD'SEU BOXEN

MAGNAVOX PORTABLE KTV

>..!

AKAI VIDEORECORDER
EORECORDEI

T

VSG2 Afstandbed
ndbed Adv
Adv'498
'498 -

?*~

STUNT! VHS-HQ
'HS-HQ VIDEO
VIDEC

Mei alstandbedienmg
dbedienmg

ARISTONA 70CM BREEDBEELD O >| O C „,
SONY HI-8 CAMCORDER

FK055, Gasfornuis met
elektrische oven, mkl grill
ensierdeksel. Adv '1450 -

LUXE 1400 TOEREN

'
«HBO»- 33.Mmjy.ftmrjA.iMnH

)NIC V
V I D EECO
PANASONIC

MIELE 1100TOEREN ATAG FORNUIS

TOPKLASSEiVolelektromsche
besturing, zuinig, stil en milieuvnendelijk Adviespnjs'2299 -

18 programma's, regelbarethermostaat en centrifugegang

lll H>&ir VJ:<J:j:

'il.m E-180V
SONY
SONY E-240V

648.

Z180/4D, Automatische ontdoonng. Adviespnjs*749

' '
MAXELL

575.-

Gas-elektrofornuismet regel
bare onder- en bovenwarmte
en mfraroodgnll Adv "1025

ZANUSSI 2-DEURS

E11 Afstandbediening "650 -

PHILIPS VIDEO + PDC

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS

395.-

•r u»|H|Bg! JUMIUI

SONY VIDEORECORDER

S

478.

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs. "849 -

s^m

ive Adv
Adv '1189"1189 Hi-Spec Drive

r.
, JPANASONIC63CMTOP

Thermostatische oven, dub
bele ovenruit Adv "849

1401 .Gasfoinuis Stuntpnjs''898

845.-

pTg4

448.

INDESIT FORNUIS

2-DEURS KOELKAST

JVC HIFI STEREO:
STEREO: J620

pWj
EMy

Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, sierdeksel
ennatuurlijkGIVEG-keur '949

ETNA FORNUIS

HD600, Topper' 4 koppen,
Showview+PDC Adv "1299

VR358, Turbo-Drive, PDC,
showview Adviesprijs "945 -

Nu met

RADIO CD RECORDER STUNT!
Tunei, cassBtteileck, Cö-spelsr. Üily.|ir,*l99,NINTENDO 64BIT+SÜPERMARI064
Originele WINNIE De POEH knuffelbeer (op=op)! Vanaf maait '91 Waar, teken Nll in!!!

348.-

LavamateOO 850toerencentrifuge, waterbeveiligmg, zuinigenstil AEG meerdere malen best getest1 Adv "1449 -

4-prtsgaskookplaat Adv "298

995.-

Luxe4-pits Adviesprijs"409

845.-

448.BOSCH VRIESKAST

WA8214,Hoogcentnfugetoerental, waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349 -

548.VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar in
alle soorten en maten Er
is al een vrieskist vanaf

278.-

895.-

f ' l GRUNDIGTELETEKST
T51 640 51cm Adv "1099 -

528.-

37cm met TELETEKST
Adviespnjs'699 -

Afstandbediening
Adviespri|S'799 -

WH155,Luxe3standen "260

995.WASAUTOMAAT
BOVENLADER

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk,3progran>
ma's, 12couverts Adv "899

549

BOSCH VAATWASSER
SPS1012, RVS interieur •)
sproemiveaus Adv "1179

749,

WHIRLPOOL
BOVENLADER

BAUKNECHTVAATWASSER

850 toeren Slechts 40cm
breed. Adviespnjs"1435 -

GSF341,3 programma's va
nabele indeling Adv'1099

899.-

•u

lui STEREO TELETEKST

ATAG WASEMKAP

Wassen en drogen m 1 machine, 1000 toeren "1549-

699.-

GRUNDIG PORTABLE

ETNA WASEMKAP
AVANCE,3-Standen Adv "135

WASOROOGKOMBINATIE

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv." 1099-

ST650 Teletekst Adv '1829 -

228.

SIEMENS WASAUTOM.

BAUKNECHTWASAUTOM.

GSD1300, 3 laden, 11kg
mvnescapaciteit Adv."848 -

178
ETNA K O O K P L A A T

WM20000, RVS trommel en
kuip, aparte temperatuurregelmg.bespaartoets "1348-

AFB594,****capaciteit,CFK-vni

G R U N D I G 6 3 C M KTV

799,

AEG TURNAMAT

SIEMENS AQUASTOP

Uniek systeem met aparte
centrifuge-éénheid "1699-

SN23000, RVS binnenzijde
Laqeverbruikswaarden '1348

,__.., ^

KTV37CMTELETEKST

AEG BOVENLADER

«

MIELE VAATWASSEP

1 0OOtoerencentnfuge, zuinig, G570,TOPKLASSEi6progra"1'
stil en milieuvriendelijk, ma's, 12 couverts, wateront
waterbeveiligmg Adv "1649 - harderenwaterstop
IVKCUCIoiwp r-njv
Adv '2099
*-

PORTABLEKTV37CM

»-,=
i -

679.-

INDESITWASAUTOM.

GASELEKTRO
FORNUIS

f *U-"

PHILIPS 3 KOPS VIDEO

?'

FL700, 750 toeren centrifuge, RVStrommel,schokdempers Adviespnjs"949 •

TJC

teS^-.^

Hi BlackTnnitron Adv '990 -

699.-

ZANUSSI WASAUTOM.

PANASONIC STEREO

ARISTONA STEREO KTV

SONY TELETEKST

AWM800,15programma's,
ruime vulopenmg, milieuvriendehjk, deurbeveiliging
Adviespnjs'1079 -

499.-

Trilogie, 4 koppen, showview
+ PDC Adviespnjs'1340 -

pTgA

699.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

WN400, 15 programma's,
4,5kg inhoud Adv '799 -

SONY STEREO: E70

^PHILIPS STEREO KTV

PANASONIC KTV TXT

Ruime 4 m 1 kombi magne
tron met hete-lucht, gnil en cnsp
dusontdooien, koken, bakken
braden en gratmeren Adv'999

regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende
pomp Adviespnjs'1199 -

tJ'jfif O4ü •

l-3 +Off Philips gar Adv
Adv'1245
"1245 -

l L J G1 HiFi-stereo TXT "1599 -

599.

MERK CENTRIFUGE
NTRIFUGE WHIRLPOOL AVM
2800 toerenl Adv
Adv '249 -

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen. CFK/HFKvrij Adviesprijs '1849 -

pTga oyic

'ff 55CM STEREO
EREO / TXT
TXT

975.-

849.-

849.-

695.-

PHILIPS TELETEKST

Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviesprijs "1595 -

459,

PANASONIC
KOMBI MAGNETRON

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

VR652 Turbo-Drive
•bo-Dnve 4 kopkoplav Adv
"1295 •len, longplav
Adv "1295

ü 385.-

m 1195.-

Snelle 900 Watt magnetron
24 litermhoud, makkelykte rei
mgen Velekookfunkties '699

K1321S, 270 liter inhoud,
CFK-enHFK-vnj Adv'1399-

745.PHILIPS HiFi STEREO

fj M1400 Afstandbed "550.-

63CM STEREO KTV

599."

MIELE KOELKAST

6SB57, Showview,
lowview, PDC,
PDC,
diodubbing"13454 koppen, audio
dubbing "1345

n SONY PORTABLEKTV

TA5212, 63cm Black Line S
beeldbuis teletekst "1795-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
**»* sterren mvnescapaciteit
Adviespnjs'1099 -

****sterren invriescapaciteit Adviespnjs'899 -

VR7,HiFi stereo, Turbo-Drive
Showview + PDC '1545 -

785.-

1095.-

299.-

Kreukbeschermmg, mstelbaar tot 150 minuten *949-

599.-

PHILIPS MATCHLINE

r j x 2 1 0 1 , 55cm trimtron
f§ Adviesprijs" 144D -

STEREO GROOTBEELD
Officiële. Philips garantie,
Adviespnjs'1695.-

1000 Watt magnetron, 60
minuten timer, automatische
programma's Adv '599 -

ARG647, 156 liter koelen
en 60 litervnezen Adv '949 -

n SONY KTV STEREO TXT ARISTONA
^A STEREO

895.-

249.-

SAMSUNG 24 LITER

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

1075.-

fjl PT520A,Black-üne,teletekst,
\ '| momtorlook Adv "1395 -

19 liter inhoud, eenvoudige bediening Adv '599 - |

479.-

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG

SONY 63CM STEREO

745.-

189

WHIRLPOOL AVM260

ZANUSSI KOEL/VRIES INDESIT1200TOEREN
Instelbare centrifugegang,
Italiaanse vormgeving,

'_t' X2501, Hl BI Trinitron, tef-jj l e t e k s t met geheugen
i-i Adviespnjs'1770 -

..

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

BAUKNECHTDROGER

1199.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Volce Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering,
monteurs bezoek en status reparatie

745.-

^ KVC2921 Stereo.txt '2550-

179.-

SHARP MAGNETRON|

MIELE WASDROGER NN750, Digitale bediening

JVC DOLBY
SURROUND
PRO-LOGIC

28WS1 Teletekst Adv '2990 -

5 ' KVE2561.Superplatte Trimtp- ron, pip stereo teletekst
.,,. Adviesprijs'2970 -

M6135; Supersnel verwarmen en ontdooien, uitneem- l
baardraaiplateau Adv '279 -

Elektronische besturing,
zeerstil Adviespri|S'1099 -

1575.;5iCM'KTV/VIDEO

Geenafvoernodig1 RVStrommel

BOSCH WASDROGER

TV/VIDEOCOMBI'S

SONY 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

S

AWG212, Eenvoudige bedienmg, 5 kilo inhoud, anti
kreukprogramma Adv '749 -

SIEMENS KOELKAST
KOELKAST

CAMERA STUNT!
f - PHILIPS MATCHLINE Hi-8
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
, 100HERTZKLEUREN-TV alslandbedienmg
Adv '1899 -

SONY BREEDBEELD

349.-

469.KONDENSDROGER
445.529.-

1579.-

,' PT820 Black-LmeSbeeld? 1 buis stereo,txl Adv "2795-

249.-

ZANUSSI WASDROGER

145 LITER
R KOELER

KOELKAST
ZANUSSI KOELKAST

SONY Hi-8 HIFI STEREO

Tijdklok.pluizenfilter '495-

275.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

1475.' ;PHILIPSBREEDBEELD

TOPMERKWASDROGER

268.-

B C C B E T E R E N GO E D K O P ER

PIN-CODE

K.

HAARLEM

BCC-card!

"zonder extra kosten |Rivl?radre«t37 (2 etages Supe^^^

l BEVERWIJK

ei cif-ron CIIDCDC
iSlïStÏAS™H'A^PIN DE RANDSTAD

1249.- "">1369.

(OPENINGSTIJDEN HAARLEM
'_
maandagmiddag . . . ; . .13.00 tot 18.00'uur.
l dinsdag t/m vrijdag. . . . .09.00 tot 18,00 uur

AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR | zaterc|ag . . . . . . . . . . . . 09.00 tot 17.00 UUt;

ZAANDAM
l Westzijde 55

40
18

(onder Dirk v,d.: Broek)

DEN HAAG , LEIDSCHENDAM - DELFT i Maarssënbroek vrijdag
19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM •- MAARSSENBRqEK
- 1 overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uürj

woensdag 19 februari 1997

JV/eekmedig 17

'
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De beginjaren in een oude linnen tent

De post Ernst Brokmeier in de jaren zestig

De nieuwe post Ernst Brokmeier in 1996
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KNEM, ZRB en politie werken nu nauw samen

Helden uit de jaren zestig: vanaf de achterste rij v.l.n.r.: Eddy Hagen, Bobby Smit, Bert Schuiten, Jan Weber, Klaas v.d. Mije, Henk de
Korte,'-Ria-Hinten, Arie Koper, Peter Jansen, Maarten Castien en Paul'Korstenbroek. Pieter Joustra, Jan vd' Mije, onbekend, Johan
'Krijger, Donald Schoenmaker en onbekend. Kees Koper, Aug. v.d. Mije, Henk Castien, Torn de Roode, Rob Vos, Clara Stokman, Wies
Kramer, Sonja Bos, Hans Boonzaaier, Mickey Bos, Carla v.d. Kruk en de heer Weyburg. Dick v.d. Hulst, Miep v.d. Hulst, Ton van
Soolingen, Henk van Keulen, Cees Visser, Kitty Vos en Diny Paap.
De Reddingsbrigade (ZRB)
en Zandvoort zijn onlosmatelijk met elkaar verbonden. Roemruchte families
als de Brokmeiers, De Roodes, Jpustra's, Vosjes en Van
Soolingens waken al sinds
jaar en dag over het strand,
*ehplpen door vele anderen.
Oit jaar bestaat de Reddingsbrigade 75 jaar. De verenipng leidt een bloeiend bestaan met 450 leden. De tijden zijn veranderd, het materiaal verbeterd, de taken
uitgebreid, maar het enthousiasme is gebleven.

1IJNde OPAReddingsbrigade.
ZAT ook al bij

'M

En mijn ouders zijn
bij de ZRB verliefd op elkaar
geworden," vertelt Oscar Vos.
,Nu ik me in de oude foto's,
krantenknipsels en logboeken
verdiep kom ik ze regelmatig
:egen. Maar ook anderen, hoor.
Dat is zo ontzettend leuk."
Zelf is hij dan ook zo'n beetje
geboren op het strand. En net
ils veel Zandvoortse jongeren
brengt hij zoveel mogelijk vrije
tijd door met ZEB-activiteiten.
Uiteraard 's zomers, maar ook
's winters.
Want als het buiten vriest,
wordt in de loods in de Marisstraat het materiaal opgeknapt.
Bovendien worden in het
zwembad bij Gran Dorado lessen reddend zwemmen gege-

ven. Hoe vis je een drenkeling
op? Wat doe je als iemand je zo
vastklemt dat je zelf dreigt te
verdrinken? Een groep enthousiaste instructeurs legt dat
soort zaken elke donderdagavond uit aan kinderen tussen
de vijf en zeventien jaar.
„Zodra het zomerseizoen begint, zie je veel van deze kinderen weer terug op het strand. Ze
mogen dan misschien nog niet
allemaal gediplomeerd genoeg
zijn om met reddingsacties mee
te helpen, velen komen gewoon
naar de posten omdat ze het
gezellig vinden," vertelt Oscar
tijdens een van de zwemavonden. Een meisje uit zijn groep
knikt. „Ja, het is hartstikke
leuk op het strand. Vooral met
mijn vriendinnen."
Een greep uit het ZRB-jaaroverzicht van 1996 maakt duidelijk wat' de Reddingsbrigade op
het strand doet. 'Vorig jaar was
een regenachtige- en slechte zomer, desondanks hebben wij
148 EHBO gevallen gehad, drie
drenkelingen hebben wij uit
het water gehaald, zes keer hebben wij de politie geassisteerd,
aan elf motorboten hebben wij
hulp geboden, 26 zeilers en surfers hadden onze hulp nodig,
vier vermissingen in het water
hebben we gehad, drie zwemmers hebben wij uit het water
moeten halen, drie vuurpijlen
werden voor de kust van Zandvoort afgeschoten, 242 kinderen hebben wij bij de ouders

terug gebracht, elf keer hebben
wij hulp verleend aan dieren.'
De taken van de Reddingsbrigade zijn in de loop der jaren
flink uitgebreid. Zo rukt de
ZRB tegenwoordig ook 's
nachts uit nu een vaste kern
vrijwilligers over een pieper beschikt. Bovendien heeft de
ZRB meer te doen gekregen,
nadat de politiepost op het
strand verdween. Zo waarschuwt de Reddingsbrigade bijvoorbeeld motorboten die te
hard langs de zwemmers varen.
Daarnaast werken de redders
samen met de ambulancedienst. De terreinwagen van de
ZRB kan namelijk veel makkelijker dan de ambulance over
het strand rijden. Zelfs de traumahelikopter, de politie en de
KNRM kunnen gebruik maken
van de flexibele inzet van de
ZEB.
Die samenwerking met anderen leidt nog weieens tot misverstanden bij het publiek. Oscar: „De meest gemaakte fout is
dat men ons verwisselt met de
KRNM. Zelfs een brandweerman vergiste zich laatst."
De KNRM (Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij) houdt zich hoofdzakelijk
bezig met het grote werk op zee.
Zij gaat pas het water op wanneer er daadwerkelijk een meiding van een ongeval is. De
ZRB houdt zich hoofdzakelijk
bezig met reddingen langs de
kust en op het strand. De Red-

dingsbrigade heeft een preventieve taak, dat wil zeggen dat zij
ervoor moet zorgen dat er niets
kan gebeuren. De ZRB is zomers te herkennen aan de kleine oranje boten en de KNRM
vaart in de 'grote boot', de Annie Poulisse.
Natuurlijk is er wel een link
tussen de twee organisaties. Diverse vrijwilligers van de ZRB
melden zich na hun achttiende
ook aan bij de KNRM. „Bovendien," zegt Dick Draijer, die inderdaad bij beide actief is,
„groeien de KNEM en de ZEB

volgt: 'De verdrinkingsdood
van de jeugdige Willem Groen
in augustus 1920 geeft veel beroering in het dorp. Naar aanleiding daarvan tracht een initiatiefcomité tot de oprichting
van een reddings brigade te komen. Maar, hoewel er wel belangstelling voor is, is er van
een start nog geen sprake. De
stranding van de KW 127 op 6
november 1921 geeft echter een
nieuwe impuls. Door een aantal
Noordwijkers en Zandvoorters
wordt de bemanning van de logger middels handreiking aan

Inmiddels is de Reddingsbrigade toe aan een nieuw jubileum en een nieuw boekje. Uit het
uitgebreide archief willen de
vrijwilligers van de ZRB een
boekje samenstellen, dat niet
zozeer een chronologisch overzicht geeft, maar meer een
beeld van de veranderingen per
thema. Een foto van een druk
strand m de jaren twintig gaat
hand in hand met een foto van
wal gebracht. Algemeen wordt het strand m de zomer van 1995
het gemis gevoeld van een orga- of 1996. Ook alle verschillende
nisatie, die bij dergelijke ge- boten staan bij elkaar, van de
beurtenissen zal kunnen optre- eerste houten motorboot uit
1925 tot en met de meest reeenden.'
te rubberboten.
Overigens is het pas op 27
Alhoewel Oscar veel plezier
maart 1922 echt zover. Dan
wordt de Zandvoortse Red- beleeft aan het uitzoeken van
dingsbrigade opgericht met het materiaal voor het jubiC.A.C. Gunters, directeur van leumboek, gaan zijn ogen het
Hotel Groot Badhuis als voor- meeste glimmen als hij wat vertelt over de gezelligheid op het
zitter.
In die eerste jaren houden de strand en de reddingsacties
vrijwilligers van de Reddings- waar hij bij betrokken is gebrigade vanuit een linnen tent weest. Dat is het 'echte werk'.
Aan de andere kant maken de
het strand in de gaten. Een
oude legerwagen met een mak redders ook ernstige zaken

De Reddingsbrigade en de KNRM
worden nog weieens verwisseld
naar elkaar toe dankzij hun materiaal. De Eeddingsbrigade
heeft snellere boten gekregen
die verder op zee kunnen en de
KNEM heeft een boot die dichter onder de kust kan varen."
Zelfs de ontstaansgeschiedenis van de ZRB en de KNRM is
volgens
KNRM-voorzitter
Chris Kemp met elkaar vervlochten. „Onze organisatie is
in 1824 opgericht. De nakomelingen van die oprichters hebben zich bijna honderd jaar later ingezet voor de oprichting
van de Reddingsbrigade."
Volgens een jubileumboek
van de ZRB uit 1972 ging dat als
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^ee bekende ZRB-ers: Rob Vos en Nico Baan in de boot Rana Rondje Vijverhut in 1982:
2: het roeispektakel komt nu weer terug
IU963)

paard ervoor, jarenlang het visitekaartje van de ZRB, dient
om het materiaal op te slaan en
drenkelingen te vervoeren. Al
spoedig verschijnt er een houten post op palen op het Zuidstrand. Later wordt de post
Ernst Brokmeier en Piet Oud
neergezet, vernoemd naar de
twee oud-bestuursleden die in
de oorlog omgekomen zijn.

"
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mee. Dick, Oscar en Ron van
Soolingen herinneren zich bijvoorbeeld een voorval van een
jaar of vier, vijf geleden erg
goed. Ron: „Toen kwam een
vrouw om het leven die vlak
daarvoor met haar dochter nog
in zee stond. Opeens ontdekte
het kind dat haar moeder verdwenen was. We vonden het levenloze lichaam van de vrouw
op de bodem van de zee."

laat geweest? Het was een hele
opluchting toen we hoorden
dat de vrouw een hartverlamming had gekregen. We hadden
niet gefaald."

Het is maar één van de vele
heroïsche verhalen. Van de eerste drenkeling m 1920 tot en
met de hond die op Tweede
Kerstdag uit het Zwaneiimeer
werd gevist: het enthousiasme
van de vrijwilligers van de ZRB
„Er gaat wel wat door je heen bhjft groot. „We blij ven ons keials een kind achter je roept 'Ik hard inzetten, ook na dit jubileheb mama doodgemaakt', ter- um," besluit Oscar.
wijl je haar moeder uit het water haalt," bekent Oscar ,,Bo- Monique van Hoogstraten
vendien bleef er een schuldge- Foto's: Archief ZRB/Archicf
voel knagen. Waren we niet te Weekmedia

Jubileumactiviteiten
l maart tot en 28 maart
Expositie in de bibliotheek op de Prinsesseweg, met foto's, krantenknipsels, een buitenboordmotor uit de jaren vijftig, reddingsklossen, EHBO-spullen en 'juf Annie' (de opduikpop).
29 maart
Receptie voor het gemeentebestuur, ZEB-leden, andere brigades,
ambulancedienst, de buurvrouwen van de loods uit de Marisstraat en vele anderen. In Gran Dorado.
19 april
Spelletjesdag voor de 96 kinderen van het zwemmend redden bij
post Zuid.
17 mei
Ludieke opening van het strandseizoen.
31 mei
Tropisch feest voor leden en oud-leden bij paviljoen Maritime.
12, 13 en 14 juni
Terug van weggeweest: 'Ut Zandvoortsch Eoeispecktakel.'
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Arend de Ru, Nico Hofman en Jan van der Mije in de oude Een oefening waarbij een vlot kwijtraakt, maar toch weer
houten vlet uit 1950
gevonden wordt (1994)

MICRO'S
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 0235713599
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
va 30 jr 'De Ossestal', Nieu
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u
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Ik, lieve, n r moeder wil bij mij
thuis op uw kinderen passen
liefst na 1200 uur Tel
5717262 / 5719534
9
Jonge man zoekt strandwerk • Rubrieksadvertentie Zie
zaamheden, kok, bediening voor adres en/of telefoonnr
of stoelen Tel 023-5712024 de colofon in deze krant
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Wij zoeken met spoed mensen voor o a
verkoop
- koeriers
vertegenwoordiging
- distributeurs
management
voor full/parttime Vanaf 18 jaar Ervaring niet vereist
Bel voor een afspraak RTF, groothandel in non-food producten (o a boeken, speelgoed) 020 - 4657350

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
VNV SERVICES B.V.

Vont ile brtalin^ »itt\.in<rt M it-n .tctrpt^nuk.uu l

Restaurant „Queenie"

is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, gespeciali
seerd in het detacheren van o a receptionistes en telefonistes Onze klanten zijn gerenommeerde (internationale) bednjven en instellingen die representativiteit en professionaliteit
belangrijk vinden Personeelsbeleid, sterke servicegenchtheid en hoge kwaliteit zijn de pijlers van onze dienstverlening
VNV heeft vestigingen m o a Amsterdam, Den Bosch, Den
Haag, Rotterdam en Zeist

receptie - familie- of huwelijksdmer
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599

Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor opdrachtgevers m de omgeving van Amsterdam en Hoofddorp
op zoek naar

Oproepen - Mededelingen

• Een keer Sara zijn, is grote l
lol, want dan gaan de sauna- [
snollen uit hun bol

Videotheek

He, kleine meid op je kinder-1
fiets' A s vrijdag rijdt onze1
Simone op vier wielen weg 1
Succes P + M

Amsterdam en omgeving ik
ben een vlotte, spontane
vrouw van 55 uit Amsterdam
Ik zoek een leuke vriend, die
er goed verzorgd uitziet EN
die samen met mij leuke dmgen in het leven wil gaan
vooreen
DE KLUSSENBUS
doen Ik houd van gezelligVoor iedere klus, bellen dus heidi 06-35015156, 1 gpm
gezellig avondje.
Tel 023 - 5713780
Boxnummer 245137.
Nu comfortabel
Gepens schilder heeft nog Ben een kleine, blonde meid,
'•"huren. V
tijd voor schilder- en klein on- 1.58 groot, blauwe ogen,
derhoudswerk 023-5718248 blond haar EN echt slank. Ik
Weekpakketten al .
Klein schildersbedrijf alle bm- zoek een maatjei Een maatje
v.a,2stuks
l nen- en buitenw 023-5365131 om mee op de bank te hangen, uit te gaan, een glaasje
Vrijblijvende prijsopgave
wijn te drinken, lachen en huiCorn. Slegersstraat 2b
SCHILDER heeft nog tijd v len, gek doen .
"TelV 023-5712070
binnen- en buitenwerk Vrijbl 06-350 15 156, 1 gpm Boxprijsopgave
nummer 240089
Bellen na 1800 uur' 5719800
Geen lellebel die zegt ik ken
Kunst en antiek
Voor al uw STUCADOOR/
je niet maar wil je wel' Ik ben
schilder en tegelwerk. Vnjblij- een vulkaan verborgen onder
vende prysopg 020-6892624 het ijs. lief maar soms ook
1
Ik ben een eerlijke
KOLONIAALSTIJL • ANNULERINGEN van uweigenwijs
vrouw, en misschien de juiste
Nederlands-lndie,
antieke advertentieopdrachten kunt u voor jou Reageer gewoon en
meubelen en antiek-look 700 UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ik klim m de telefoon
stoelen, div modellen tafels, richten aan Centrale Orderaf- 06-350 15 156, 1 gpm Boxook met marmer, kasten, delmg Weekmedia, Postbus nummer 292900
banken, vitrines, bureaus,
156, 1000 AD Amsterdam
Hallo, ik ben Ria Ik ben een
decoratie enz JAN BEST,
leuk uitziende vrouw van 50
Keizersgr 357, 020 6232736
Beeld en geluid
jaar, ben slank en heb donker
Showr Mr J Takkade 30,
haar Van beroep ben ik kapAalsmeer, 020 6412137
ster en zie er vlot uit' Ben jij
• T k Techn /Pioneer boxen ± 57 jaar, heb je een goed
TAFELS
cassettedeck-platenspeler,
niveau en kom je uit (de om300 m voorraad
eving van) Amsterdam7 Bel
versterk ƒ100 023-5712026
antiek, klein,
6-350
15 156, 1 gpm Boxgroot, dik, dun
UITVERKOOP Hifi & Surround nummer 378953
HarmKardon, Teac, Sony/ES
Rotel, Luxman, v Medevoort Hallo, ik ben Toos Ik ben 1 65
Keizersgracht 357,
Technics, B&W, JBL, Infiruty lang, ben slank, heb blond
020 6232736
CARIDAX HIFI, Adm de Ruy- haar en houd van de leuke
Showroom
terweq 131 Asd 020 6837362 dingen m het leven Dingen
Mr J Takkade 30,
zoals kroeg, theater, uiteten,
Aalsmeer, 020 6412137
natuur en lezeni Jij ook7 Bel
Dieren
en
me dan NU op mijn box'
Veilinggebouw Amstelveen
dieren06-350 15 156, 1 gpm BoxHeden INBRENG Spinnerij
nummer 241259
33, Amstelveen, 020 6473004
benodigdheden
• Rubrieksadvertentie opHallo kanjers' Met Maria Ik
geven' Zie voor adres en/of
ben een 45-jange vrouw uit
T
k
10
j
bruine
KWPN
merry,
telefoonnummer de colofon goed allround sportpaard, Amsterdam. Ik ben 1.65 m
in deze krant
weeg 60 kilo, heb donprijs ƒ 6000 0297 - 342485. lang,
ker haar en
donkere ogen en
zoek JOU1 Ben je een gezelhZalenverhuur
ge en eerlijke man"? Bel me
Computerapparatuur dani 06-35015156, 1 gpm
en software
Boxnummer 275170

Videotheek

Uitgaan
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receptionistes/telefonistes (m/v)*
(afroep, part-time, full-time)
- Wij nodigen ook herintreders en studenten uit te reageren
UW PROFIEL
-U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden,
- U heeft een representatief voorkomen en een goede telefoonstem,
-U bent gewend zelfstandig te werken en houdt (ook in
hectische situaties) het hoofd koel,
-U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
werktijden,
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits en Frans is een pré),
- U bent woonachtig m de omgeving van Amsterdam/
Hoofddorp,
- U heeft minimaal een HAVO- of vergelijkbare opleiding en
relevante werkervaring

Dombo

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

B

Jan Best

Party-service
PELIKAAN

Hallo leuke mannen, met Pascale Ik ben 48 jaar, heb blond
• Laser pc, type XT, incl soft- haar, blauwe ogen, weeg 62
uw adres voor koud buffet ware, met Epson matrix pnn- kilo en ben 1 65 m lang Ik
en bittergarnituur
ter, ƒ 200 Tel 023-5715208 zoek een eerlijke en betrouwTel 023-5718812/5715619
bare man, kinderen geen bezwaar (zelf heb ik geen kinderen). Wacht niet, maar bel me
Mode
SNEL. 06-350 15 156, 1 gpm
Boxnummer 404039

Monet Strijkservice

l NU *films
Heeft u een UITKERING''
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
maar willen uw kinderen (v a
hele week
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
8 jr) graag PONY/PAARD
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkleren RIJDEN? Bel of kom
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
eens gezellig langs bij
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188
A'dams Paarden Centrum
"WAVEREN"
• Smoking, 54, ƒ95, BorceliCorn.
Slegersstraat
2b
Provinoaleweg 56
no hoed ƒ45, div kleding,
Geopend dagelijks
1103 SB Amsterdam
nieuw weg overl 5715253
13.00-21 .00 uur
Tel 020-6908103
En vraag naar onze speciale
023-571207
KORTINGS-REGELINGEN""
Verhuizingen
Tevens paard/pony rijlessen
voor VOLWASSENEN
• Tonny, morgen kom ik kij-WIJ BIEDEN U
X Y Z BV verhuizingen en
* Help de Polen Stuur 'n ken of je al op mij begint te -Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling,
kamerverhuizingen/transport
voedselpakket' Wij hebben lijken' Groetjes van Sara
-Een aantrekkelijke werkomgeving,
Voll verz Dag-nachtservice
evt 'n adres 02907-5235
• Uw particuliere Micro bon- Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, 020-6424800
of 06-54304111
• Mochten jullie het niet we- per post verstuurd bereikt - Functiegerichte trainingen en een uitgebreide inwerkpenode
ten, Sara gaat naar de sauna, ons pas over 3 a 4 dagen
• Rubneksadvertentie opKLEINE KROCHT 2ZANDVOORT
Opdrachten die te laat
lekker zweten
geven? Zie voor adres en/of
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot telefoonnummer de colofon
binnenkomen worden
. . . . TEL023-5720212.
• Nico, Wim, te gek zat Rmi, automatisch de week
onze organisatie7 Stuur dan binnen 10 dagen uw brief met in deze krant
Herman, Susta, Denys, Mar- daarop geplaatst
motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B V , Keienbergtha, Klaas, Catnen, Bernard
weg 50,1101 GC AMSTERDAM Z O , t a v mw T van Putten
Graag duidelijk uw voorkeur ten aanzien van full-time, partOpleidingen/cursussen
• Rode Kruis zoekt Hongaartime of afroepdienstverband in uw brief vermelden
se tolk voor vertalen van brieven W vd Mije 5717744
Zoek je een baan in de BEVEILIGING'' Begin met de opleiding
• Sara hou je niet bij met
zwemmen Greet is vijfig en
Haal nu m 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR
bij de B O N i
maar niet te temmen
Avondopl voor o a reisbureaumedewerker m div steden,
Veel vacatures1 Geen vooropleiding vereist1
met examengarantie Info/broch Instituut Bernel 023-5325491
• Wy behouden ons het
recht voor zonder opgave van • Sara rijdt met de bus door Wij nodigen u uit geheel vrijblijvend op de voorlichtingsavond
P'ANOLESSEN
• Rubrieksadvertentie opredenen teksten te wijzigen berg en dal Greet is vijftig te komen, welke georganiseerd wordt door BEVEILIGINGS
Klassiek en modern
geven7 Zie voor adres en/of
OPLEIDINGEN
NEDERLAND
op
27
februari
a
s
m
Hotel
of niet op te nemen
wisten jullie dat al
door gedipl lerares
telefoonnummer de colofon
Belfort, Sunnameplem 53, Amsterdam Voor info en aanTel 023 - 5718486
m deze krant
meldmg 030 - 6961832 (kantooruren)

ftüi

TROUWPLANNEN?
BEKIJK BIJONS :
DE NIEUWE COLLECTIE'
flUÉLIJKSKAARTEN1997

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Algemeen Beveiligingsmedewerker

Felicitaties

D Corne en Jaap al 30 jaar
een paar, gef, H M M N
Luyk
• Gefeliciteerd met je 50ste
en een hele fijne dag
Kusjes Jerry en Bianca

Kindermodellenbureau
Special Kids zoekt kinderen
van O t/m 14 jaar i v m jaarboek '97 Tel 020 400 34 02

• Mam, gefeliciteerd
met je 50ste verjaardag1
Karin en Bianca
• Moe Schluut 80 jaar
Van Harte Gefeliciteerd
Margo, Maaike

Tante Tonny, van harte met
H Greet het is waar, Sara is je 50ste verjaardag11
daar, hoe ie het went of keert, Kusjes Miranda en Jorick
gefeliciteerd
• Tonny (50), je doet er niets
• Het is echt waar
aan, vanaf nu ben je Sarah'
Tonny wordt 50 jaariii"
Groetjes Dennis
Groetjes Suzanne
• Tonny (50), je doet er niets
• Hoera, hoera, donderdag aan, vanaf nu ben je Sarah1
wordt Tonny 50 jaar' Gefelici- Groetjes Dennis
teerd' De oppas van Max
• Tonny 50 voor 50 het 50
• Hoera mijn (o)ma wordt al gemak 50 noemen 50 we 50
50 jaar' Een poot van Max
je 50 nu 50 maar 50 Sahrah
• Konijn gefeliciteerd met je
• Tonny ziet Sarahi
50ste Groetjes Don
Hartelijk gefeliciteerd1
De Buurtjes

DIKKE^JAN
zoekt

22 en 23 febr Sporthal De Scheg te Uithoorn 1 en 2 maart
Forum Kwadraat te Voorburg 1 en 2 maart Emergohal te
Amstelveen, 15 en 16 maart Brediushal te Amsterdam,
22 en 23 maart Sporthal Centre Point te Almere-Stad
ORG HENSEN, 023 5402334 b g g 0653147728
Grote vlooienmarkt A'dam
Buitenveldert zat 22 en zon
23 febr, 10-17 uur, Sportcentrum Universiteit Boelelaan
46 Midland BV, 033 4751167
VLOOIENMARKT 15/16 mrt
J Edenhal Amsterdam
Info 0481 422112
• RubneKsadvertcnte' Zio
voor adres on'Ol teiofoonnr
do colofon in dc7e krant

Verenigingsnieuws

• Klaverjassen op donder
dagavond m 't Stekkie
Info Erica 5715215

Muziekinstrumenten

; KWIEERWERKl

g DANÖAATÜ
i l NATUURLIJK

creatieve
zelfstandig
werkende

KOK
Onze kok
zoekt tevens
leuke
COLLEGA'S M/V

part-time
in de bediening

j&:---:iiffi:.-'':.^
Tothepoint
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT
; TEy23-5720212

SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270,
voor het eerste haljaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 6413187

Gevr betrouwb , zelfst werk
hulp in de huish 10 uur p w
ƒ 15,- p u Tel 023 - 5717353
Gevraagd ouderwets goede
schoonmaakster 3 uur p w
Tel 023 - 5719360
Huish hulp gevr in Aerden
hout (vlakbij Bentveld), voor 1
ochtend p w 023-5242193

MEER DAN 30 KLEUREN

Heb je tijd en
zin om wat bij
te verdienen?

Tothepoint
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT
;v-TEL023-5720212

Wij zoeken
seizoens- en
oproepkrachten m/v

PIANO

:

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

gezellige

Markten/braderieen

Vlooienmarkten

Tempo Team Uitzendbureau
zoekt een
PRODUCTIEMEDEWERKER
(m/v) voor een textieldrukkerij
in A'dam Je werkt aan de
lopende band en de drukpers, in een jong team
Voor deze fulltime functie ben
je een gemotiveerde en harde werker met enige ervaring
Leeftijd 17-21 jaar
Informatie (020) 6890766,
Patnc Biisterveld, A'dam

Bel snel!
tel. 023-5713909

Technisch personeel
gevraagd
KAV Autoverhuur BV, vesti
ging Aalsmeer, vraagt allround bedrijfswagenmonteur,
i b v groot rijbewijs
Tel 0297 326206
T

echnicum Uitzendburo is
gespecialiseerd m het uitzenden van technisch personeel
Interesse'"' Bel of kom langs
Ceintuurbaan 312 m Amsterdam Tel 020 6767656

Wilt u werken in het toerisme?

Dans- en balletlessen

Dansen, de gezellige manier van uitgaan
DANS- EN PARTYCENTRUM
V.D. ADEL & DE BRUIJN-BONEL
ledere zondag voor alleengaanden van 1400 tot 1800 uur
ledere woensdag voor 50-plussers van 1330 tot 1630 uur
Adres Touwslagenj 11 (naast Canon) te Amstelveen
Ook vanuit Amsterdam snel met eigen vervoer bereikbaari
(300 meter vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
Telefoon 020 - 6407711 / 6430393

Ruime gratis parkeergelegenheid
Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE7
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 06 350 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met Hoi, met Josien Ik ben 18
de persoon van jouw keuze jaar, heb lang, zwart krullend
haar en blauwe ogen en ben
Probeer het eens en bel
1 80 m lang Ik ben van be0635022221 (100 cpm)
roep kapster en fotomodel Ik
Leuk uitziende en meestal houd van uitgaan' Wil jij met
vriendelijke brunette, 1 85 rn, mij uitgaan7 Wacht dan niet
35 jr, MBO niveau, niet-ro- langer, maar bel me snein
kend, geen bartype, kind 5jr, 06-35015156, 1 gpm Boxzoekt lief, zorgzaam en tevre- nummer 428393
den persoon, die ook mijn optimistische kleuter accepteert Hoi, met Kim Ik ben een leuen die met ons de zee, zwern- ke en spontane vrouw van 30
men en duinen wil delen Niet- jaar Ik ben 1 67 m lang, heb
rokend (Astma) Zoek geen halflang krullend haar en grijssexrelatie, maar geborgen- blauwe ogen Ik zoek een
heid en (h)echte vriendschap spontane en gezellige man
Br o nr 755-08037 v d blad tussen de 25 en 32 jaar'
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 452608.
Hoi, met Ellen Ik ben 45 jaar
en kom uit de omgeving van Hoi, met Romy van 25 Ik heb
Amstelveen Ik ben 1 67 m wel zin in een spannende
lang en heb een normaal pos- blind-date Heb je daar ook
tuur Ik ben sportief, rook niet zin m, bel dan en je komt
en heb een leuke en goede meer te weten
baan Interesse7 Bel me dan 06-350 15 156, 1 gpm. Boxnummer 359328.
SNEU 0635015156,
1 gpm Boxnummer 310941 Ik ben een 44-jarige vrouw,
Hoi, met llona, ik ben 45 jaar, ben 1 62 m lang, heb kort
heb kastanjebruin haar en blond haar Ik zoek een seblauwe ogen Ik ben 1 68 m neuze en eerlijke man, tussen
jij het
lang en heb een normaal pos- de 45 en 49 jaar Ben
7
tuur Verder houd ik vooral alleen zijn ook beu Bel me
van de leuke en gezellige dm- dan' Ik zoek een serieuze relatie Wacht niet langer, maar
gen in het leven Doei1
0635015156, 1 gpm Box- bel SNEL 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 382683
nummer 260613

Hallo mannen, met Rosalita.
Ik ben een leuke vrouw van
1.78 m lang, ik heb bruin haar
en bruine ogen. Ik verlang
naar warmte, een goed gesprek en een arm om mij
heen. Van beroep ben ik
chauffeuse Kom op, bel me
NU. 06-35015156, 1 gpm
Boxnummer 492155.
Hallo, met Gert. Ik ben een
leuke vent van 52 jaar en zoek
JOU. Ik zoek een lieve, warme vrouw voor gezelligheid
uit en thuis. Mijn motto alles
mag, niets hoeft Denk jij er
ook zo over? Neem dan
SNEL
contact met mij op1
06-350 15 156, 1 gpm. Boxnummer 352390
Hallo, met Hans Ik ben 58
jaar, 1 82 m lang en weeg 75
kilo Ik ben een goed uitziende, energieke ex-zakenman
Ik heb een jongensachtige
uitstraling, ben romantisch,
lief en heb stijl Ben jij elegant,
vrouwelijk en tot 48 jaar7
Reageer dani 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 437094
Moderne zakenman zoekt
vlotte, elegante vrouw'van ±
35 jaar Aanvang LAT, later7
Kind geen bezwaar
Doel samen gelukkig111 Br met foto,
o e r , o nr 755-08057 vd bl

Hoi, ik ben een student van
24 jaar Ik zoek Gen lief en
Te koop
vooral intelligent meisje Ik
aangeboden
houd van de volgende dmgen bioscoop, muziek en
diversen
kunst Houd jij hier ook van?
Wacht dan niet langer, maar
_ ATTENTIE' Enkele voorbel me METEEN op
De nieuwste !
06-35015156, 1 gpm. Box- beelden van aangeboden advertenties
die
niet
als
particunummer 416022.
liere Micro worden geplaatst
Ik ben een blonde vrouw van zwarte-marktspullen; sex/ero40 jaar Ik zoek een Sunnaam- tische advertenties, geven
se man, liefst van Creoolse van lessen/bijlessen, persoafkomst Ik houd van de vol- neel biedt zich aan, te koop
(pups),
gende dingen uitgaan, lekker raskatten/honden
koken en veel babbelen Aar- meerdere aanbiedingen zelfartikel,
woonhuizen/1
BliridDatè
zel niet, maar reageer ge- de
woon' Je krijgt altijd een reac- kamers te koop/te huur aantiei 06-35015156, 1 gpm geboden, vakantiebungalows
o.id te huur aangeboden
Boxnummer 422902
White maji's
Kortom alle advertenties met
Ik ben een mooie vrouw, half een zakelijk karakter Deze
Spaans, half Engels Ik houd kunnen alleen geplaatst worvan uitgaan, sport veel en den tegen een mm-tarief
zing m een bandje' Voor mijn
Pbwder
werk en studie ben ik veel m Partij boeken en Ip's,
Den Haag en7 Amsterdam tegen elk aannemelijk bod l
Tel
023
5715295
Woon jij daar Bel me dan'
06-350 15 156, 1 gpm Box- • T k a IBM ADF kleurenBeautiful girl's
nummer 357944
scanner, splmternw, 1200 dpi,
Ik ben een spontane, vlotte 5717190 na 18.00 u, ƒ250,- '
vrouw van 31 jaar Ik ben 1 79
lang, weeg 67 kilo, heb halfOnroerend goed
lang blond haar en heb groeen woonruimte
. • v ; : 'y,:S;'': The Crafty.':•: ï'&iïi
ne ogen Ben jij spontaan, zie
'f •'-::••-'->?-:• •,;';•••:;.v\.y.v'•.-"5";£ï:Vj
te huur
je er goed uit, ben je langer
Corn. Slegersstraat 2B'
dan 1 80 en ben je stevig geaangeboden
bouwd7 Bel me dani
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 408453.
Te huur grote gem kamer,
k d t v 3 maanden ƒ 550,Financien en
all-m Tel 023 - 5718766

Videotheek:

handelszaken

BEKIJK BIJ ONS
DE NIÉÉE COLLECTIE
GEBOORTËKAARTEN1997

Tothepomt
KLEINE KROCHT2ZANDVOÓRT
TEU123-5720212:
Ik, spontane gozer van rond
de 20, z.k m spontane meid
om A'dam onveilig te makeni
Bel snel, druk op de 2, reageer en ga met me mee
0635015156, 1 gpm Box
nummer 993207
Ik, vrouw, zoek jou Ben je
langer dan 1 80, tussen de 35
en 40 jaar, heb je een normaal
postuur, ben je aardig en eerlijk7 Reageer dan meteen1
Ben je net als ik toe aan een
nieuwe relatie7 Dan moet je
zeker reagereni
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 359328

• Uw rubneksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummfef de colofon op de advertentiepagma van deze krant

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 023 - 5714534

Uw boekhouding niet op orde
(zowel bedrijf als part), AFR
Bedrijfsregelt dat allemaal, tevens
onroerend goed
advisering sparen, beleggen
te koop - te huur en hypotheken Administra
tiekantoor AFR, tel 020
4940278, tussen 1800 en
• Reflectanten op adverten- 22 00 uur, fax 020 - 4940279
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numVakantie
mer m de Imker-bovenhoek
buitenland
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus Sta-caravans te huur in de
156, 1000 AD Amsterdam Dit Belg Ardennen, vanaf ƒ240
voorkomt vertraging in de be- p w all-in Tel 0434591598
handeling

Rijwielen,

Th droge opslagr, 200 m2,
motoren,
geïsoleerd
Noorddammerweg 78, A'veen, 020-6450016
bromfietsen
Th div garageboxen in
A'dam + omg v a ƒ 225 p m m Damesfiets, Gazelle Tour
Inl. Wind Makelaardij o g
de France, degelijk en mooi
020 - 4961292
f 175,- 5715808 na 1800 u
Is er nog een vnjgezelle man
van ± 30 jaar, wiens innerlijk T h per direct sfeervolle lich2
en uiterlijk er mogen zijn' Dito te bednjfs/kant ruimte, 24 m ,
vrouw van 29 jaar, vraagt dat 4 m hoog, 1e verd , kale huur
en heeft dat te bieden Ik ben ƒ362-p.m (excl servicekosopen, eerlijk, spontaan en ten en BTW) BEDRIJVENheb een dosis aan romantiek CENTRUM VOOR VROUinmijM 06-35015156, 1 gpm WEN, Domselaerstraat 8,|
Boxnummer 337100
A'dam-Oost 020 - 6932309
MetFransisca Ikben een'leü- T h per direct sfeervolle, lichke meid van, 18 jaar, spon- te bednjfs/kant ruimte, 45, m2,
taan, soms één beetje verle- 4 m hoog, beg grond, kale
gen en erg geki Ik zoek jou huur/668,81 p m (excl servivoor Dat hoor je nog wel1 cekosten en BTW) BEDRIJ-,
Ben jij tussen de 18 en 22 jaar, VENCENTRUM
VOOR
ben je gezellig en leuk7 VROUWEN, Domselaerstraat
Wacht dan niet langer, maar 8, A'dam-Oost 020 - 6932309
reageer' 06-350 15 156,
1 gpm Boxnummer 412092

i|ii

Tothepomt

Vakantie Binnenland

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar'
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn
0345-631364 (24-uur-service)
Cupido erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland

MiCRO's

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • veiloren/gevonden «weg/aankomen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma ot cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000

/O]

• Rubneksadvortentio7 Zie - Rubrieksadvertentie op
voor adres en, of telefoonnr geven7 Zie voor adres en/of
de colofon in deze krant
telefoonnummer de colofon
in deze krant

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw rpostcode naar
i ~
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
}' 8'9" EXTRA .
(u dient er rekening
mee te Kouden dal bij
U w opgave de resel
br.o.nr.... Imr. v.d. blad
als l rege! bij uw tekst
gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij /ijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wij/igen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantooi tot uiteilijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

édli

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Voor de particulier maximaal 3 legels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagpiijs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis ad vet teren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:
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Plaats:

TelefoonS.v.p. in rubriek:

,
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Ar

Tips en suggesHes: Redactiesecretariaat'Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
tjes, waarin geen onderdeeltje ontbreekt. De
laden en planken van de
linnenkasten
zitten
boordevol opgevouwen
lakentjes, handdoekjes
met geborduurde merkjes. De servieskastjes
herbergen
serviesjes
waar geen hoekje af, op
de kaptafeltjes liggen
mini-toiletspulletjes en
in de keukens hangt de
was op een ouderwets
rek te drogen.
Henriëtte Roos-Enk,
geboren in 1912 en
Bloemenwinkeltje uit de collectie
Groningse van geboorte,
van mevrouw Roos-Enk
begon met het verzameFoto Roelof Feringa len van curieuze antiquiteiten. Pas in de
jaren zestig stapte ze
over op poppen en poppenhuizen, voornamelijk van rond de eeuwwisseling. Na haar overlijden boden haar erven
haar collectie eind vorig
E KROKUSVAKAN- jaar aan aan Museum KinderTIE dient zich aan. wereld in Roden.
Een dagje vroeg uit Naast de 'Mevrouw Roos Enk
de veren naar het verre collectie' en de expositie 'Van
Roden met daaraan vastge- bikkel tot computer' is ook
knoopt een bezoek aan het eigen vaste collectie het bekijMuseum Kinderwereld, is ken waard. Handjes thuis
niet alleen een belevenis geldt weliswaar voor de onvervoor kinderen. Museum vangbare spulletjes, maar met
Kinderwereld
in het de kleine kruidenierswinkel
Drentse Roden heeft er mag naar hartelust worden
Dat geldt ook voor
sinds kort een unieke ver- gespeeld.
de bouw-en constructiespelen.
zameling bij.
Buiten, op de authentieke
Met gepaste trots wordt 20
februari op een speciale bij- speelplaats, kunnen de kindeeenkomst de volledige collec- ren tollen, hoepelen, hinkelen,
üe speelgoed van mevrouw steltlopen, een ritje maken op
Roos-Enk
gepresenteerd. een vliegende hollander of
Mevrouw Roos, die vorig jaar een vélocipède.
Het museum is pas 22 februoverleed en tot haar dood in
Amsterdam woonde, bouwde ari open voor publiek, ligt aan
gedurende haar leven een bij- Brink 31 in Roden en is toezondere collectie kinderspeel- gankelijk van maandag tot en
met zaterdag van tien tot een
goed op.
De omvangrijke collectie uur en twee tot vijf uur.
bestaat onder meer uit kruide- Zondag alleen s 'middags van
nierswinkeltjes, stoffenzaak- twee tot vijf uur. Meer inforjes, snoep- en bloemenwinkel- matie: 050-501.8851.

Drents museum
erft Amsterdamse
speelgoedcollectie

D

Pleziertuin

I

N DE Watergraafsmeer
ligt een klein gebied
met een rijke historie.
De geestelijke vader van
het Amsterdamse Bos,
Jac. E Thijsse, was nog
niet eens geboren toen op
Frankendael al een heus
stadsbos stond.
Frankendael stamt uit 1660.
Het was een van de eerste buitenhuizen die rijke lieden in
de net droge Watergraafsmeer
lieten bouwen. In de eerste
helft van de negentiende eeuw
was het al een volwassen bos.
Een vrolijk bos ook: er was een
'thee- en pleziertuin' die op
zondag druk werd bezocht.
In 1882 kocht de gemeente
Amsterdam Frankendael en

vestigde er de stadskwekerij.
Het was uit met de pret.
Frankendael was nog slechts
beperkt toegankelijk. In de
jaren rond 1930 was er eventjes een opleving. Toen was er
een openluchttheater met
zomerse voorstellingen. Maar
pas in 1982 werd Frankendael
weer voor al het publiek opengesteld. Toen was blijkbaar
iedereen het park vergeten, je
ziet er haast nooit iemand.
Jammer, want er is een rijke
stadsnatuur. Er broeden 34
soorten vogels en de reigerkolonie is met 130 paren een van
de grootste van Nederland.
Binnenkort gaat de stadskwekerij Frankendael weer verlaten. Dat is een goed moment
om het plezier weer terug te
brengen in hét park. De
bomen die Frankendael aan de
zuidkant afdekten, zijn de
afgelopen weken gesneuveld,
ongetwijfeld voor een nobel
gemeentedoel.
Tijd om de rest veilig te stellen. Als ze vroeger theetuinen,
pleziertuinen en openluchttheaters konden aanleggen,
kunnen wij dat pok. Een groene pleziertuin uit 1660 midden
in de stad. Theedrinken tussen
de reigers, boomklevers en
holenduiven. Op zo'n plek zou
Amsterdam trots kunnen zijn.
Werk aan de winkel in de
Watergraafsmeer.
Remco Daalder

(advertentie)
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woensdag 19 februari 1997

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17

Kies de beste bioscoopfil
Hebt u altijd al het diepe verlangen gekoesterd ooit een keer in een jury te zitten? En
gaat u ook wel eens naar de de film? Dan is
dit uw kans. De NFC (Stichting Marketing
en Communicatie voor het Film- en bioscoopbedrijf) heeft namelijk besloten dat
bioscoopgangers zélf de beste film van het
jaar kiezen. Te beginnen met die van 1996.
Niet de, al dan niet vermeende, deskundigen vormen voortaan de jury, maar de
hoofdpersonen om wie het allemaal draait:
de bioscoopbezoekers. Het begin van een
nieuwe traditie waaraan iedereen mee kan
doen, filmfanaat of niet.

*Films worden gemaakt om er
in de bioscoop naar te kijken'

I

E HET FORMULIER invult en bij
V T een
e( bioscoop in de
buurt inlevert, kan zich
officieel jurylid van de
Beste Bioscoopfilm 1996
noemen. Alle deelnemers
maken daarmee automatisch kans op een schitterende prijs. Bijvoorbeeld
een geheel verzorgde reis
naar Hollywood voor twee
personen.

W

De uitslag van de grote verkiezing 'Beste Bioscoopfilm
1996' wordt kort voor de
Nationale Bioscoopdag,
woensdag 23 april, bekend
gemaakt. Dan wordt onthuld
wie de prijswinnaars zijn uit
de duizendkoppige
Publieksjury. Want invullen
van het enquêteformulier
Foto's tonen een beeld van betekent meedingen naar
het nieuwe filmaanbod 1997. een prijs.
pp de Nationale
Deze films doen dus ni'et
Bioscoopdag kost in heel
mee aan De Beste
Nederland de bioscoop
Bioscoopfilm '96

maar vijf gulden per persoon.
In wezen is het nóg voordeliger, want bij dat kaartje van
vijf gulden krijg je ook nog
een bioscoopbon van 2,50 gulden gratis. Alleen die dag.
Alle inzendingen moeten
voor 3 maart 1997 afgegeven
zijn bij een van de bioscopen.
Per persoon mag maar één
formulier ingeleverd worden.
Door dit formulier ingevuld af
te geven of in de bus te gooien, loot u mee naar de prijzen,
die beschikbaar zijn gesteld
door deelnemende bioscopen
en filmverhuurders.
Wie ook vraag 2 van het formulier invult, dingt automatisch mee naar de hoofdprijs.
Een jury beoordeelt de antwoorden en wijst de uiteindelijke prijswinnaars aan. De
namen van deze gelukkigen
leest u te zijner tijd op deze
pagina Uit & Vrije Tijd.
Winnaars van de hoofdprijzen
krijgen natuurlijk ook persoonlijk bericht.
Inzendingen blijven eigendom van NFC Marketing.
Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.
Werknemers van de bedrijven
die betrokken zijn bij de organisatie van de publieksenquête en de prijsvraag zijn van
deelname uitgesloten.

Bob Bouma

De beste van vorig jaar
Niet de producenten of gewichtige recensenten maar u, het
publiek, wijst de beste b i o s c o o p f i l m van 1996 aan. Met
het invullen van dit formulier hebt u zichzelf tot jurylid
gebombardeerd en maakt u kans op een prijs. Weet u bovendien uw keuze het leukste te motiveren? Dan maakt u grote
kans de reis naar Hollywood te winnen.
De vijftig films die in
1996 het meeste
publiek naar de bioscopen trokken, staan op
deze pagina genoemd.
Dat is om de gedachten te bepalen bij het
kiezen van de beste.
Maar natuurlijk kunt u
ook filmtitels invullen
die niet op die lijst
staan.

Nieuwe Liedjesspeeltuin is
vertederend en ondeugend
E TWEEDE cd met
kinderliedjes van
Dirk Scheele ligt in
de platenzaak. 'De liedjesspeeltuin deel 2' is de titel.
Dat impliceert dat er ook
een deel l is. Die is van
1993 en sloeg dermate aan
dat een vervolg niet uit
kon blijven.

TE
BIOSCOOP'
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De Liedjesspeeltuin deel 2 is
een cd voor kinderen van twee
tot zeven jaar, met 21 liedjes
die een mix vormen van pop,
blues en 'wereldmuziek', zoals
Scheele het zelf omschrijft.
Muziek is één van de eerste
levensbehoeften van de 37jarige Amsterdammer. Hij is
parttime muziektherapeut,
treedt geregeld op met zijn
kinderprogramma De Liedjesspeeltuin in scholen, peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en buurt- en clubhuizen.
Hij zingt en speelt gitaar in de
f Bij Pathé Cinemas KINDERKORTING
rockband Whroumm, verricht
§
voor kinderen tot 12 jaar.
studio- en tv-werk voor onder
^;'.:. i '. (Kinderkortmg geldt alleen voor alle films met filmkeuring „alle leeftijden'".!
anderen René Froger en
bereidt
momenteel een heel
l Informeer bij het Pathé theater in de buurt. Amsterdam: Alfa, nieuw tv-programma voor kinSft-Alhamb'ra, Bellevue Cinërama; Calypso,.Cinema. City en Tuschinski.
deren voor.
iS?:Ü vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemasln de
De liedjes op zijn nieuwe cd
$"•'
..'.. • • . ' . - •
• • ' • . GOUDEN GIDS.
:••.
'
zijn lief, spannnend, ondeugend, vertederend en vooral

Film top-vijftig

jMichael Jordan
en Bugs Bunny in

BOES
WU. RAYMAKenS - THO3 WlLMS

'

geeft u meer!

D

VOOR EEN
KLEIN PRIJS JE

N DE HELE wereld koesteren miljoenen mensen
dierbare, romantische, spannende herinneringen
aan de bioscoop. Niemand vergeet ooit het eerste
biosc90pje met zijn Grote Liefde. Van een mooie film
weet je ook altijd nog met wie en in welke bioscoop je
hem hebt gezien.
Films worden gemaakt
met het oogmerk om er
samen, in de bioscoop,
echt van te genieten.
Daar zie je het beter,
daar hoor je het mooier
en daar voel je het
intenser. Geen heerlijker ontspanning dan
met z'n vierhonderden
te schaterlachen om een
vrolijke film. En dan de
ontroering die een hele
zaal vol mensen tot een
soort onwerkelijke eenheid smeedt bij een
aangrijpend verhaal. Of
samen lekker in spanning zitten - het zijn
allemaal plezierige ervaringen die je alleen
maar in de bioscoop
kunt ondergaan.
En dan is er natuurlijk Bob Bouma was van 1969 tot
1982 presentator van het populaiook die kans om een
hoofdprijs te winnen in re KRO-filmprogramma 'Voor een
de nationale verkiezing briefkaart op de eerste rang', een
combinatie van een pittige quiz
van de Beste
Bioscoopfilm 1996. Een en informatie over nieuwe films
reis, met z'n tweeën
naar Hollywood. De studio's bezoeken, zien waar de Sterren
wonen. Of gewoon, zo maar wat drentelen op Rodeo Drive nog welbekend van Pretty Woman; die hele chique straat
waar Julia Roberts met de creditcard van Richard Gere winkel-in-winkel-uit mocht gaan. Die Rodeo Drive bestaat echt
(er staan altijd in de buurt tenminste twee Rolls Royce's
geparkeerd, een stuk of wat Ferrari's en een glanzende
Jaguar met de allergrootste motor. Allemaal met een bekeuring onder de ruitenwisser, want dan tel je pas mee).
Om teleurstellingen te voorkomen: de creditcard van
Richard Gere is geen onderdeel van de hoofdprijs.

Hoesontwerp van Jacqueline
Nolte

Waar Dirk Scheele optreedt,
iS het feest

Foto: J. Nolte

beeldend. Bij het liedje over de
herfst zie je de blaadjes
gewoon van de bomen dwarrelen. Je hoort geen onvertogen
woord op de cd en toch raak je
in de ban van de de stem, de
bijgeluiden, de swingende of
juist ingetogen muziek. Dirk
Scheele heeft geen vieze woorden als pies en poep nodig om
de aandacht van de kleintjes -

en de groten - vast te houden.
„Verademend," is de mening
van een meeluisterende volwassene, die zijn voetenwerk
niet stil kan houden, vooral bij
het lenteliedje Jippie jippie
jee.
Getrommeld wordt er ook, op
kartonnen dozen. Weer eens
wat anders dan dat elledige
gebliep van game-boys en
soortgelijk hedendaags kindervermaak.
Een doeltreffender slaapliedje
dan 'Droom maar zacht'
bestaat er niet. Als de luikjes
hierbij niet dichtvallen, weet
ik het niet meer. En zo staat de
hele cd vol met verrassende en
originele liedjes, die ook nog
makkelijk zijn mee te zingen.
Aan de cd werkten Amsterdamse schoolkinderen mee.
Zo zijn de tekeningen van kinderen van de ASVO, de Theo
Thijssenschool en De Vlaamse
Reus. Jacqueline Nolte maakte
het ontwerp voor de hoes.
Van de Liedjesspeeltuin deel 2
is een muziekboekje verkrijgbaar met teksten, bladmuziek,
tekeningen en spelletjes. Het
bevat verder tips om op een
eenvoudige en leuke manier
met kinderen muziek te
maken.
Miep Wisselink
De Liedjesspecltuin deel 2 staat ook
op cassette. Cd (19,95 gulden) en cassette (14,95 gulden) zijn in de platenwinkels te koop. Het muziekboekje
(Univcrsal Songs 0520192) kost 18,95
gulden en ligt bij de bladmuziekhandcl.

12 Monkeys
Ace Vcntura 2; when Nature calls
American President
the Birdcage
de Boefjes
Brcaking the Waves
Broken Arrow
Casino
Clucless
Copycat
Critical Decision
Cutthroat Island
Dangcrous Minds
Dead Man walking
Dunston checks in
Eraser
Evita
Fargo
From Dusk till Dawn
Get Shorty
a Goofy Movie
Heat
the Hunchback of Notre Dame/de
Klokkenluider van Notrc Dame
Independencc Day
H takes two
Jingle all the Way
Jumanji
de Jurk
the Juror
Kingpin
Leaving Las Vegas
Mission: Impossible
Money Train
the Nutty Professor
Phenomenon
Primal Fear
the Rock
Scnsc & Sensibility
Showgirls
Sleepers
Spy Hard
Striptease
Suddcn Death
a Time to kill
Toy Story
Trainspotting
Twister
Up close & personal
the Usual Suspccts
Zusje

Als jurylid staat u het volledig vrij om eventueel een
andere film in te vullen die
vorig jaar uitkwam, maar
niet op deze lijst van top-vrjftig aan publiekstrekkers
staat.

-X-

Deelnameformulier

Alles bij elkaar genomen vond ik de beste bioscoopfilm van 1996:
1. De beste bioscoopfilm:
omdat
Door het geven van een persoonlijke toelichting, dingt u mee naar
de hoofdprijs: de reis naar Hollywood.
2. Mijn gegevens:
naam en
voorletters:
adres en
huisnummer:
postcode en
woonplaats:

m/v

leeftijd:..
Ik ga ongeveer... (aantal invullen) keer per jaar naar de
bioscoop.
Tot slot heeft de NFC nog enkele vragen, waarvan het u vrij staat
ze te beantwoorden. Hoeft niet, mag wel. De gevraagde oordelen
over de bioscoopfilms staan geheel los van de wedstrijd.
Misschien zijn er bioscoopfilms die u in 1996 om een bepaalde
reden zijn bijgebleven. Als u één of meer titels weet, wilt u ze dan
invullen?
- Ik heb vorig jaar in de bioscoop
het hardst gelachen bij de film:
- Ik heb vorig jaar in de bioscoop
het meest in spanning gezeten bij de film:
- Ik ben vorig jaar in de bioscoop het
meest emotioneel geraakt door de film:
De bioscoopfilm met het
beste geluid vond ik vorig jaar:..
Dit ingevulde formulier voor 3 maart 1997 afgeven bij een
bioscoop bij u in de buurt, of, als dat moeilijk is, tijdig sturen
naar Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,1000 EK
Amsterdam, t.a.v. Trudy Steenkamp. Wij zorgen dan voor het
doorzenden.

geeft u meer!

woensdag 19 februari 1997
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Krachtig, maar veilig:

sfeer ƒ 5r- in een sportclub en
Nieuwe
Persil
Gel:
de
optimale
sseer meer dan f 125,- korting!

999

En hier kunt u uw voordeel halen:

N O C* N S F

Op dit moment organiseert

NOONSF

samen

met uw regionaal dagblad de Actie Sportkas.

Centraal hierin staat de Actie Sportkaskaart. Voor ƒ 5,- krijgt u als koper 10 waardebonnen

van

de

hiernaast

vermelde

bedrijven met in totaal meer dan ƒ 125,-

HALFORDS

gulden aan korting. Als u de kaart koopt
kunt u bovendien meedoen aan de landelijke prijsvraag "De bal is zoek", waarmee

u een geheel verzorgde reis kunt winnen naar de Olympische Winterspelen van 1998
in Nagano (Japan). Bovendien zijn er nog 125 andere schitterende prijzen te winnen.

Bovendien steunt u met de koop van een Actie Sportkas-kaart een regionale
sportvereniging: die club kan hierdoor een aardig centje bijverdienen om bijvoorbeeld een al lang bestaande wens in vervulling te laten gaan.

Kortom, bij de Actie Sportkas gaat 't niet alleen om 't spel, maar ook om de
knikkers!

l* ^ii nii' r
-

^gx

Bel voor informatie over de Actie Sportkas:

v EP %ar H V •% lui 20
^"

--

—

^V\v^\\\'*;"^Vvv,;..t.,'^,;%S.^. f

Hans van den Pol, tel. 020 - 56 22 285.

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Sexthuiskontakt:
vrouwen
(35-50) willen sex bij hen
thuis! 06-9899 (80 cpm).
STAD sexdating: vrouwen uit
jouw stad willen sex!
06-9892 (80 cpm).
Voor 't echte handwerk bel je
Auto's en
06.320.320.41. Zrj praten, jij
auto-accessoires
komt! Live + stories! 99 cpm
Vrouwen (40+) willen . snel
sexkontakt Direkt Apart!
Suzuki Alto GL aut., i z.g 06-9616 (80 cpm).
staat, eind '86, 29.000 km
ƒ 3 950,- 023 - 5720025.
60 cpm! Regiosexdating:
WIKA
vrouwen (35+) uit jouw regio
Autoruiten en kentekenpla willen sex! 090-600.444
ten. Lijsterstraat 18.
60 cpmi REGIOSEXDATING.
Tel + fax 023 - 5731613.
vrouwen uit jouw regio willen
sexi 090-600.500

T h. droge opslagr., 200 m2,
geïsoleerd
Noorddammerweg 78, A'veen, 020-6450016
T h div garageboxen in
A'dam + omg v a ƒ 225 p.m
Inl Wind Makelaardij o g
020 - 4961292
T h per direct sfeervolle lichRijles auto's
te bednjfs/kant ruimte, 24 m2,
en motoren
4 m hoog, 1e verd , kale huur
ƒ 362,- p m (excl servicekosten en BTW) BEDRIJVENCENTRUM VOOR VROUAlblas Verkeersscholen
WEN,
Domselaerstraat 8,
A'dam Oost 020 • 6932309.
UW RIJBEWIJS
T h per direct sfeervolle, lichte bedrijfs kant ruimte, 45 m2, Nieuwkoop, 0172-4083.61.
4 m hoog, beg grond, kale
Zie ook de pagina's
huur/ 668,81 p m (excl. serviSHOWROOM
cekosten en BTW) BEDRIJm deze krant.
VENCENTRUM
VOOR
VROUWEN, Domselaerstraat • Zie de colofon voor opga8, A'dam Oost 020 • 6932309 ve van uw rubieksadvertentie

06.96.80

10 t/m

Onze •wensen en eisen aan een wasmiddel zijn in de
loop der tijd aangescherpt. We willen een product dat
op krachtige wijze vuil verwijdert, zonder dat dat ten
koste gaat van de kwaliteit van het textiel. Om aan
beide wensen tegemoet te komen is nu Persil Gel ontwikkeld. Dit gloednieuwe wasproduct combineert
kracht en zorg voor zowel de witte als de bonte was
en is vanaf februari 1997 in Nederland verkrijgbaar.
De werkzame bestanddelen in
Persil Gel gaan actief vuil en
vlekken te lijf. Persil Gel lijkt
uiterlijk het meest op een
vloeibaar wasmiddel, maar is
wat dikker, zodat het de tijd
krijgt om zich aan het vuil
vast te hechten. Tegelijkertijd
heeft het een beschermende
en verzorgende functie, waardoor kleuren worden behouden en vezels mooi blijven.
Deze unieke combinatie van
kracht en veiligheid heeft
bovendien de prettige eigenschap dat het al op lagere
temperaturen (vanaf 30 graden) werkzaam is.

waspoeder, hebben we onze
wasgewoonten
aangepast.
Allereerst maakten we een
verdeling tussen witte en bonte was. En natuurlijk moest
ook de fijne was een veilige
behandeling krijgen. Voor al
die verschillende wasjes kwamen passende wasmiddelen
waardoor we nu kunnen kiezen tussen een 'gewoon' wasmiddel, een color variant en
een fijnwasmiddel. Om de
waskracht te vergroten werd
het compacte poeder ontwikkeld en voor het tere kledingweefsel onder andere het
vloeibare wasmiddel.

krachtiger werkt:
"Het loopt niet zo
snel uit de wasbol,
dus zal het zich
geleidelijker over
de was verspreiden." Ook vond
men dat gel een
zachte, verzorgende werking heeft,
die vriendelijk is
Met het handige tuitje kunt u met gemak voor kleding en
gericht op de vlek gieten.
bovendien een verfrissende werking
heeft op de was:
"Het is als het
nemen van een
douche, je voelt je
weer helemaal fit."
Maar zoals bij alle
andere wasmiddelen, is het resultaat
het enige dat telt.
En ook daarin had
men groot vertrouPlaats het wasbolletje in de wasmachine wen: "Alles is
op het wasgoed. Zo zorgt Persil Gel dat mooi, fris en goed
vuil effectief wordt opgelost.
verzorgd," was een
reactie. Een andere
een kunststof die voor herge- mening was dat met een gel
bruik geschikt is. Op de fles de was lekker schoon en netzit het wasbolletje dat voor- jes werd.
zien is van duidelijke maatstrepen. Het gevulde wasbol- Persil-lijn
letje wordt rechtstreeks op de
vuile was geplaatst. Het han- Heeft u vragen over Persil Gel
dige tuitje in de wasbol is of heeft u een wasprobleem
bestemd om Persil Gel gericht waar u niet zomaar uit komt?
op sterk vervuilde plekken te Bel dan de Persil-lijn, 0800gieten. De Gel hecht zich vast 0186. Die is op werkdagen
aan het vuil, maar bevat geen geopend van 9.00-17.00 uur.
agressieve
bestanddelen De Persil-lijn is een handige
waardoor het wasgoed langer vraagbaak voor iedereen die
mooi blijft. Persil Gel is zowel 'het even niet weet' op het
goed voor de vuile was als de gebied van wassen. Samen
portemonnee. Het is zuinig in met Persil is de oplossing snel
gebruik zodat het per was- gevonden!
beurt niet duurder is dan een
compactpoeder.

Revolutionair
Aanpassing
Vanaf het moment dat groene Vanuit die grote verscheidenzeep plaatsmaakte voor een heid aan wasmiddelen is er nu
een revolutionair product ontstaan dat vele voordelen combineert. Persil Gel heeft een
sterke waskracht waarbij de
Gel natuurlijk niet klontert
en geen restjes poeder op
schoongewassen kleding achterlaat. Het is makkelijk
oplosbaar en direct op de vlek
aan te brengen, waarbij het
niet wegvloeit, maar zich aan
het vuil vasthecht. Al met al is
Persil Gel dus krachtiger dan
Persil Vloeibaar Geconcentreerd. Bovendien is het pHneutraal, zodat het wasgoed
optimaal wordt verzorgd en
langer mooi blijft. De Tevreden
frisse geur zorgt ervoor
dat de was ook lekker Gel is een product dat we
schoon ruikt.
inmiddels goed kennen van
andere toepassingen. In een
onderzoek naar gel als nieuWasbol
we wasvorm, kwamen lovenPersil Gel zit verpakt in de kritieken naar boven.
een doorzichtige 1,5 Velen waren van mening dat
Persil Gel: Krachtig- en veilig- voor literfles die van poly- een gel als het ware aan het
al uw wasgoed.
propyleen is gemaakt, wasgoed kleeft, zodat het

DAMES GEHEEL PRIVÉ!

BETTY'S escort 020-6340507
charm. dames (18-47 jr) na 19
*PARK 118*
uur, geen auto voor de deur Luxe privé huis! 12 topmeis24 u./p.d. ca. 1 gpm
jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
De sexdoorschakellijn: bel
vrouwen (35+) direkt thuis Bekend van TV, 24 u. p.d + bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.
op! 06-9668 (80 cpm).
020-6700620/036-5360208
GOEDKOOPSTE SEXLIJN v.
NEDERLAND TOPSEX
Diversen

06-96.88

WERK

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

* Desire Escort

010-2944055

Hot story op de goedkoopste
sexlijn v. Nederland. Geen 06.
Ook v.h. werk 010-2944 908.
Lekkere hete meiden kun je
op deze lijn pakken.
Lokaal 010-2944922.
LesBi meisjes vertellen 'n Hot
story. Ze zijn heet! 0102944101.

60 cpm! SEX telefoonnrs. van
studentes, ze geven echt hun Nieuw VLINDERS escortserv.
Meisjes live, tev. harde billennr. 090-60.100
koek, ho., hè., bizar stories.
60 cpm! Sex via je POSTCO- 0906 - 1789 ca. 1 gpm.
DE. vrouwen uit jouw postcoPOSTCODE sexdating! Vroudegebied' 090-68.111
wen uit jouw postcodege60 cpmi Sexthuiskontakt: bied! 06-9543 (80 cpm).
vrouwen (35-50) willen sex bij
PROBEERLIJN proeven van
hen thuis' 090-600.700
de lekkerste sexlijn. Ook op
1
60 cpm SM-voor-2. voor 'n kantoor 010-2944053.
streng of onderdanig SEXREGIOSEXDATING: vrouwen
kontakt! 090-600.888.
uit |ouw regio willen sex!
60 cpmi SNEL-DOORSCHA- 06-9701 (80 cpm).
KELLIJN. Hete vrouwen wilRijpe vrouwen 30+ DD-cup
len sex' 0906-9880
verwennen jou op 0100906-Nummers
60 cpm! STAD sexdating: 2944012
vrouwen uit jouw stad willen
Sex via je POSTCODE: vrousex! 090-60.200
1
wen uit jouw postcodege50 cpm1 GAY Direkt Apart op 60 cpm Vrouwen (40+) willen
9
snel sexkontakt Direkt Apart 60 cpm! TRIOSEX 'n vrouw bied! 06-9811 (80 cpm).
zoek naar 'n hete knul
090-600 100
of man extra in bed. Sexkon- • Uw rubrieksadvertentie
090 60 500
1
takteni 090-600.800
kunt u zowel schriftelijk als
50
cpm'
GAY-DIREKT- 60 cpm Vrouwen-lijn
1
APART
mannen zoeken DIREKT APART met een ou- 60 cpm Vele mannen ge- telefonisch opgeven. Zie voor
dere vrouw 0906-9757
zocht voor SEX met dames het adres en'of telefoonnummannen 0906-9830
35+, 090-600111 Vrouwen mer de colofon op de adver1
(95
cpm)
haar
eerste
60 cpm CITY sexdating
tentiepagina van deze krant.
bel gratis 0800-4142.
GANG-BANG
met
drie
man
vrouwen uit jouw stad willen
06-320
322
29
sex' 090 600 222
Diverse clubs
60 cpm1 Dominante vrouwen Amsterdam sexdating vrou
wen
uit
A'dam
willen
sex!
geven telnrs voor gratis
06-350 445 20 (75 cpm).
SM-kontakt 0906-1300
NIEUW de SUPERBOX
1
BEL ME THUIS'
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
60 cpm Luister naar sexga direct met haar apart'
oproepen van vrouwen 40+
Bel direct: 06-35022204 (1 gpm).
Doorschakeldienst
VERNIEUWD
090 600 999
Eén telefoontje is genoeg
ca 1 gpm
1
om in contact te komen met • Wij behouden ons het
GO cpm Postcode-sexdating CREDITCARDSEXi
Bellen
sox in jouw postcode gebied1 met je Creditcard1 Livesex de persoon van jouw keuze. recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
090600777 Vrouwen gratis Dating, Hot Stones. Gratis Probeer het eens en bel
of niet op te nemen.
06-35022221 (100 cpm).
0800-4123
discreet info 010-294 4300.

in 5 dagen

verzorging van witte en bonte was

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 06-35022204 (1 gpm).

adverteer in de krant

Geef uw Particuliere
Micro-advertentie nu óók
telefonisch op
Inlichtingen:
tel. 020-562.62.71

MiCRO's

de krant helpt
u op weg

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '96/'97

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

uitgerekend voor U!
Voor de week van 10-02 t/m 16-02
Normaal
jaarverbruik

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

\jl

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op cleice wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. 11.00 gpm)

KINDEREN WILLEN SPELEN IN EIGEN BUURT
Binnenkort gaat de Jantje Beton collecte weer van start. In bijna alle steden en dorpen. Talloze plaatselijke
jeugdverenigingen en vrijwilligersgroepen, kinderen én volwassenen, vragen dan uw aandacht en een
(kleine) bijdrage voor hun buurtprojecten. Van de opbrengst gaat 50% naar de club
die bij u aan de deur komt. De andere 50% gaat naar verschillende jeugdprojecten
in de rest van het land. Geeft u ook? Uw buurt wordt er beter van!
Postbus 85233, 3508 AE Utrecht. Giro 1247

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*
24
30
36
42
48
54
60
66
72
78
84
90
99
108
116
127
135
150
165
180
195

Totaal vanaf
1 november **
455
571
682
799
915
1028
1143
1256
1371
1486
1598
1712
1885
2054
2225
2398
2570
2857
3140
3425
3710

Kosten
deze week
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

13,44
16,80
20.16
23,52
26,88
30,24
33,60
36,96
40,32
43,68
47,04
50,40
55,44
60,48
65,52
70,56
75,60
84,00
92,40
1 00,80
1 09,20

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
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Uit in Amsterdam

Emily

Antiquaren jagen op
unieke en peperdure
juweeltjes van boeken

Theater Bellevue presenteert
van 20 tot en met 22 februari
het stuk Emily van Theatergroep Toetssteen, een spraakmakende productie over het
koningshuis.
Reserveren:
624.7248. Ook over het koningshuis gaat Hofleveranciers, dat
19 februari in hetzelfde theater
wordt gespeeld.
Er zitten juweeltjes bij, met
prachtige oude kaarten,
vaak nog met de hand
Theater
ingekleurd, en nostalgische
De Gebroeders Plint staat tekeningen van oude
vanaf 25 februari tot en met 8 zeilschepen. Maar zulke
maart in Theater Bellevue met boeken zijn zeldzaam en
Dief van liefde, muziektheater moeten daarom heel veel
naar Hugo Claus.
Het Haarlems Toneel speelt geld opbrengen. Van 20 tot
van 25 februari tot en met 2 en met 22 februari vindt in
maart in het Nieuwe de la Mar het RAI Congrescentrum
Theater Stomme Koe van Ben voor de achttiende maal een
Elton, die The Young Ones en internationale
antiquarenbeurs plaats.
Blackadder schreef.
Introdans doet 20 februari de Weekmedia sprak alvast
Stadsschouwburg aan met Sur- met een paar deelnemers.
prise, Theater Antigone brengt
daar 23 februari De Kersentuin,
AT HET verschil is
Scapino Rotterdam speelt er 24
tussen de betere tweefebruari een Stravinsky-prodehandsboekenbeurs
gramma en de Nationale Reisoen een antiquarenpera staat er 25 februari met beurs als deze? Piet van WinDer Fliegende Hollander.
den, één van de organisatoren,
Duizendenéén dag oftewel hoeft daar niet lang over na te
Fatale verleiding in twee oos- denken. „Op een boekenbeurs,
terse sprookjes, zo heet de waar ik zelf ook wel eens sta,
voorstelling die het Marok- kom je het boek als massaprokaans Migranten Theater 20 en duct tegen. Je kunt dan best blij
21 februari speelt in het Van zijn met het boekenweekgeOstadetheater.
Reserveren:
679.5096.

W

schenk uit pakweg 1948, maar
zo'n boek kun je nog overal kopen. Terwijl het bij ons om boeken gaat die uniek zijn."
Als voorbeeld pakt hij Het
fregatschip Maria van tafel, dat
Arthur van Schendel in 1930
schreef. „Twintig exemplaren
van dit boek zijn op 'Oud-Hollandsch' papier gedrukt; die
zijn allemaal genummerd. Bovendien heeft dit boek een perkamenten omslag met goudstempel, dat mogelijk een cadeautje van de uitgever aan Van
Schendel was. Dat maakt het
dus helemaal bijzonder."
Edith Petten-Rosenthal uit
Leidschendam gaat nog wat
verder terug in de tijd. Zij legt
zich toe op boeken uit de zestiende eeuw en toont een Frans
boek uit 1577, aan de hand
waarvan je de toekomst kunt
voorspellen. „Er werden in die
tijd maar weinig van dit soort
spelletjesboeken gedrukt," legt
ze uit, „want meestal ging het
over theologische of andere serieuze onderwerpen. Het is ook

heel wat dat dit boek de eeuwen
heeft getrotseerd, want de
meeste kinderboeken zijn al
snel stukgelezen."
Nog ouder is een Duits naslagweg
uit
1480,
waarin
'Voyage ofte
gelovigen kon- Schipvaartden lezen wanNaer Oost
neer ze aalofte
moezen moesPortugaels
ten
geven. Indien' heette
Maar
het
de atlas die
fraaie, gothi- Jan Huyghen
sche
drukvan
werk is min- Linschoten in
stens zo inte1595 liet
ressant, naast drukken. Het
het feit dat dit is in bezit van
in de originele
antiquariaat
leren band geA. Asher &
stoken boek
Co
nog in goede
staat verkeert.
Edith: „Dat komt omdat het papier nog van lompen is gemaakt. Oude boeken hoeven
dus helemaal niet te vergelen,
als je maar goed papier gebruikt. Het papier waarvan te-

Breitner
Het Gemeentearchief toont
vanaf 21 februari de afdrukken
van in 1995 ontdekte glasnegatieven van fotograaf en schilder
G. Breitner. Breitner maakte
rond de eeuwwisseling opnamen van Amsterdamse stadsgezichten.

Concerten
Het Amsterdams Promenade
Orkest geeft 21,22 en 23 februari concerten in respectievelijk
de Mozes en Aaronkerk, Muziekcentrum Noord en de Domincuskerk. De 13-jarige Dominique Capello bespeelt de kleine tuba.
Het Engelse trio Romanesco,
'één van de spannendste barokensembles van deze tijd', speelt
19 februari om kwart over acht
in de Waalse Kerk.
Fernando Garcia en ensemble speelt 21 februari in de Engelse Kerk op het Begijnhof
werk van Purcell en Telemann.
Wim Broeckx: „Bij The Sleeping Beauty kun je je niet achter het acteren verschuilen"
Aanvang kwart over acht.
Bram de Hollander Fotografie
De Gypsy Boys en de Swing
Society treden 23 februari om
drie uur op in de Koepelkerk
aan het Kattengat.
The Dufay Collective (oude
muziek) speelt die avond om
kwart over acht in de Waalse
Kerk aan de Oudezij ds Achterburgwal 159.
Marie-Cécile de Wit (fluit) en
Eddy van Dijken (piano) geven
25 februari om half één een gratis lunchconcert in de Boekmanzaal van het stadhuis.

The Balmoral:
een stukje Schotland
in Amsterdam

Film/theater
Dromen en ontnuchtering
spelen een rol in Ja & Nee, dat
tot en met l maart in Felix Meritis wordt opgevoerd. De voorstelling omvat een film van
Dick Hauser en een theaterstuk van Oscar van Woensel,
waarin dezelfde drie actrices
voorkomen.

Warner
Het stuk Kruipolie van performance-theatergroep Warner
& Consorten speelt zich weliswaar in Hoorn af, maar tot en
met eind februari rijdt daar een
bus naartoe vanaf het Victoriehotel in Amsterdam. Informatie: 663.2565.

Molly
Onlangs was Mplly Strychnine nog te zien in het kerstsprookje Roodkapje, maar voor
haar soloprogramma kruipt ze
m de huid van de Russische
zangeres Rasputina Turnerova,
die honderd jaar geleden naar
een rol bij de Revue des Folies
Bergere solliciteerde. Mét Sir
Vladimir (piano) en Jet Lag.
Pleintheater, 22 februari, telefoon: 693.3380.

Jeugdtheater
Fred Delfgaauw speelt in De
Krakeling een stuk over Mozart, voor kinderen vanaf acht
jaar.
Op 22 en 23 februari vindt in
De Krakeling het Al Farabi Kinderfestival plaats, met verhalen
over het sprookjesachtige Midden-Oosten (22 en 23 februari,
één uur) en Indiase dans (22
februari, twee uur), terwijl de
Braziliaanse
theatergroep
Munganga 23 februari om twee
uur Cobra Norato speelt. Huis
aan de Amstel speelt 26 februan Stil, de trommelaar
Kinderen vanaf acht jaar die
van verhalen en sprookjes houden, kunnen 23 februari in De
Brakke Grond terecht, waar acteur Walter Crommelin (We
zijn weer thuis, De Lachende
scheerkwast) het boek De echte dief van William Steig zal
voorlezen. Het begint om twee
uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad

„In deze pub kan een jongen
met een gescheurde
spijkerbroek en een oorbel
makkelijk naast een
zakenman in een driedelig
pak staan. Dan krijg je vaak
de leukste gesprekken." Dit
vertelt Frans Reintke,
manager van de eerste
Schotse pub in Nederland,
The Scottish Pub, en van
restaurant The Balmoral in
de Nieuwe Doelenstraat.
Enkele weken geleden ging
het etablissement open.
EINTKE legt uit dat de
pub tot stand is gekomen is met hulp van de
grootste brouwerij van
het Verenigd Koninkrijk: Scottish & Newcastle.
De pub is genoemd naar het
buitenverblijf van koningin
Victoria en prins Albert: The
Balmoral Castle. De koninklijke familie gebruikt het kasteel
in de Schotse Hooglanden nog

R

steeds als officieel vakantiever- Brown, in menig Londens café
slechts in een fles verkrijgbaar,
blijf.
en verder Beamish, McEwan
John Smith Extra Smooth en
De pub straalt een typisch
Schotse sfeer uit. Het ontwerp Heineken van de tap. Daarnaast zijn er zo'n vijftig Schotis van de Schotse architect
Douglas Smith. Op de vloer lig- se whisky's verkrijgbaar, evengen traditionele tartan kleden
als typisch Schotse gerechten
als stews en holy poly. Naast de
en hout overheerst. Aan de
bar hangt een door spelers en
wand hangen schilderijen van
onder meer Sarah Bernardt en manager gesigneerd shirt van
Lilly Langtry, beroemde actri- voetbalclub Newcastle United
waarvan de brouwerij sponsor
ces uit het einde van vorige
is.
eeuw.
Reintke, tevens manager van
het Doelen Hotel: „Zij waren
de minnaressen van prins Edward, de zoon van koningin
Victoria en prins Albert. Edward leefde aan het einde van
de vorige eeuw. Als hij of zijn
minnaressen Amsterdam bezochten, logeerden zij altijd
hier."

Aan de bar kunnen tevens Balmoral sigaren worden gekocht.
„Ik was op een beurs in de RAI
en liep tegen de stand van sigarenfabrikant Agio aan. Ik zag
dat deze firma Balmoral sigaren heeft en het leek mij leuk
om deze in de pub te verkopen," aldus Reintke.

genwoordig pockets worden gemaakt vergaat meteen."
Machiel Roos uit IJmuiden
heeft zich toegelegd op oude
kaarten en reisbeschrijvingen.
Voor het luttele bedrag van 315

'Jongens,
het is maar
ballet'
Het sprookjesballet The
Sleeping Beauty is één van
de zwaarste, maar tevens
afwisselendste balletten die
Het Nationale Ballet op zijn
repertoire heeft staan.
Vandaar dat er bijna elke
avond wel een andere prins
op het toneel staat om de
schone slaapster uit haar
slaap te kussen. Eén van die
gelukkigen is Wim Broeckx.
EE, DE UIT Vlaanderen
afkomstige Broeckx behoort niet tot het soort
dat op zijn derde al bij
de radio stond te dansen. Aanvankelijk wilde hij zelfs architect worden, want hij tekent
graag. Maar toen hij op zijn zestiende te horen kreeg dat hij
misschien maar beter met balletles kon stoppen omdat hij teveel droomde, besloot hij om
zijn schouders eronder te zetten en te laten zien wat hij in
zijn mars had.

N

„Mijn tweelingbroer Jan en
ik zijn naar een balletschool gegaan omdat de dokter ons nogal fragiel vond. We hadden
meer lichaamsbeweging nodig,
vond hij. Mijn moeder, die lerares was, wilde ons graag wat
muzikale kennis bijbrengen,
dus dat kwam goed uit. En we
waren de enige twee jongens in
een klas vol meisjes, dus dat
vonden we ook wel interessant."
Wim Broeckx danste korte
tijd bij het Koninklijk Ballet
van Vlaanderen, stak even Het
Kanaal over naar het English
National Ballet, maar werd al
snel ingelijfd door Het Nationale Ballet, waar hij nu al zestien
jaar voor veel rollen wordt gevraagd.
In The Sleeping Beauty mag
hij als prins Florimund prinses
Aurora uit een honderd jaar durende slaap wakker kussen,
voorwaar een hoogst originele
manier om je verkering te beginnen.
We beginnen met de vraag
wat het verschil is tussen The
Sleeping Beauty en andere
klassiekers op muziek van
Tsjaikovski, zoals het Zwanenmeer, de Notenkraker en de
Muizenkoning.

The Balmoral ligt in het centrum van Amsterdam. Reintke:
De vaste bartenders Anja, Esther en Lee serveren Newcastle „Er zitten veel theaters in de
directe omgeving. Wij mikken
op een divers publiek,
uitgaanspubliek, toeristen,
(ADVERTENTIE)
Schotten die in Amsterdam
wonen, mensen uit de buurt,
zakenmensen en natuurlijk de
gasten van het hotel. Ik denk
„Het is een puur klassiek balON DE R N E Wl E RS C U R S U S {A O V/H O V) dat je juist door een divers pu- let,"
legt de 35-jarige danser uit.
bliek aan je te binden een aan- „In het Zwanenmeer zit nog
CURSUS CAFéBEDRIJF
trekkelijke sfeer creëert."
wel wat dramatische ontwikkeBinnenkort starten er cursussen in meer dan 80 steden. Het examen is in juni.
ling, van de prins die in het beReintke
wil
klanten
binden
lagere school als vooropleiding is voldoende. Men kan zich nog aanmelden.
gin heel alleen is, verliefd wordt
door speciale evenementen te
en zich uiteindelijk in het meer
CURSUS CAFéBEDRIJF (vernieuwd!) ONDERNEMERSDIPIOMA (AOV/HOV)
organiseren: elke vierde vrijstort.
Deze cursus bcslool uil 12 wckcli|ksc lessen De nieuwe cursus (vooihecn Middcnslond), gcldl voor alle
dag van de maand is er live
Maar in The Sleeping Beauty
Mei het diploma K men vakbekwaam én branches zoals horeca, boelick, sporlzaak,"kapperszaak,
jazz. Daarnaast worden Schot- zit geen drama dat je zo maar
voldoe! men aan de nieuwe wcllcli|kc cis laxibcdri|l, lnnmcrbcdri|f elc
se feestdagen, zoals St. Aneven op toneel kunt smijten.
'Sociale hygiëne' Voor velen is deze cursus Een cursus die u voorbereid! op hel beginnend ondcrncdrewsday en Burnsnight geDaar moetje vooral een droompure hobby, voor de onder hel begin von merschap Compleet met gratis videofilm.
vierd.
Het
personeel
zal
op
een eigen horecobcdri|l(|e) Compleel mei
prins neerzetten, mooi en gaCURSUS RESTAURANTBEDRIJF
deze
dagen
in
Schotse
kledij
logratis videofilm
lant."
Deze vervolgcursus op Cafebcdri|f is met name voer
pen: jawel, de mannen dragen
„Alle aandacht is pp de dans
CURSUS SOCIALE HYGIËNE
degenen die zich willen bekwamen m hel vak von
\
dan een kilt.
gericht. Daarom vind ik de
•
Een cursus volgens de nieuwe wettelijke eisen, Restauranthouder.
grand pas-de-deux in de tweede
waaraan voortaan elke leidinggevende
The Balmoral is dagelijks van- akte, wanneer de prins en de
moet voldoen Compleel mei gratis videofilm z o w t l mondillng als schrilttlljk
af vijf uur 's middags open. De schone slaapster trouwen niet
Voor gratis brochure ol aanmelden,
CURSUS HYGIENECODE/HACCP
keuken sluit om half elf 's
het hele hof eromheen, ook het
Een cursus of workshop die u leert omgaan •S 076 • 571 00 78 (24 uur per dag)
avonds. Op vrijdag, zaterdag en mooist om te doen. In dat stuk
met de nieuwe 'hygicnccode'
Termijnbetaling en subsidie tot 100% mogelijk.
zondag kan er vanaf half cwaalf zitten veel variaties die je zo
worden gelunchd. Op zaterdag- zuiver mogelijk moet uitvoeen zondagmiddag wordt er een ren.
Scottish high tea geserveerd:
Ja, dat moet je ook in andere
thee met veel zoete lekkernijstukken, maar hier heb je geen
en.
karakter waar je je achter kunt

E R K E N D STICHTING HORECA ONDERWIJS

duizend gulden kan men bij
hem een atlas aanschaffen die
Jan Huyghen van Linschoten
in 1595 maakte, met juweeltjes
van kaarten, die soms van ware
kunstwerkjes zijn voorzien. Zo

verschuilen; valt het eerder op
als er iets fout gaat."
Karakteristiek voor The Sleeping Beauty, naast de oogverblindende kostuums en decors,
is de afwisseling; in dit werk
zijn de schijnwerpers niet alleen op het solistenpaar gericht, maar kunnen meer dansers laten zien wat ze kunnen.
„Als je de prins niet leuk vindt,

The Sleepin Beauty
is zeer afwisselend
sprookjesballet
kun je altijd nog naar andere
dansers kijken," zegt Broeckx
lachend.
Voor de ballerina - Wim
Broeckx danst samen met de
uit Canada afkomstige Nathalie Garis - behoort The Sleeping
Beauty tot één van de zwaarste
rollen uit het klassieke ballet,
omdat ze het grootste deel van
de tamelijk lange voorstelling
op de planken staat. Vandaar
dat beide danspartners elkaar
goed in de gaten houden.
Strikt genomen zou Wim veel
langer in de kroeg kunnen blijven zitten dan Nathalie, want
hij betreedt pas anderhalf uur
na haar het podium, maar dat is
natuurlijk flauwekul. Wim: „Je
moet weten hoe je danspartner
zich voelt; of ze die avond goed
in vorm is of niet. Je moet er
voor zorgen dat ze in balans is
en niet scheef staat, want dat
danst niet lekker. En als je
danspartner ietwat zenuwachtig is, moet je rustig en zelfverzekerd overkomen, zodat ze
zichzelf in veilige handen
waant."
Wim Broeckx heeft over
mooie rollen niet te klagen gehad, maar hij is er niet de man
naar om zich daar blind op te
staren. Zo maakte hij zijn eigen
choreografieën, en volgde hij
verschillende cursussen om
zich voor te bereiden op de periode die aanbreekt als hij met
dansen moet stoppen.
Maar er zijn meer redenen
waarom hij goed kan relativeren, daar waar veel dansers op
zijn niveau zich nog wel eens in
de dans willen verliezen. Op de
vraag waarom de repetities van
Het Nationale Ballet zo serieus
overkwamen, en waarom er zo
weinig gelachen werd, vertelt
hij: „Je bent natuurlijk heel geconcentreerd met je lichaam
bezig, met hoe je je passen uitvoert. Maar ik vind ook wel
eens dat we té serieus bezig
zijn."
„Om verschillende redenen
ben ik de laatste jaren wat meer
gaan relativeren. Een goede
vriend van mij is overleden, en
mijn vriendin, die ook bij het
Nationale Ballet danste, heeft
vorig jaar een stom ongeluk gekregen met de bromfiets. Ze
werkt nu keihard om terug te
komen, en bezit een geduld en
energie waar ik alleen maar van
kan leren. Daarom denk ik
soms wel eens:
„Jongens, het is maar ballet."

wordt bij het Afrikaanse continent een zwarte meneer afgebeeld, die op een krokodil zit.
Australië zal men op die kaart
echter vergeefs zoeken, want
dat was nog niet ontdekt.
Van Linschoten, zo begrijpen
we van Machiel Roos, was een
razendslim baasje dat al op zijn
vijftiende van Enkhuizen naar
Portugal vertrok om vervolgens met de bisschop van Goa
naar India te varen. Daar kreeg
hij de opdracht om de flora en
fauna in kaart te brengen van
alle gebieden die de Portugezen
in bezit hadden genomen. Die
kennis zou hij later weer gebruiken om kaarten te maken
die Nederlandse zeelieden de
weg wezen naar het Verre Oosten. In die tijd reisde men namelijk nog via Afrika naar India en Indonesië. Dat was geen
lolletje, want het grootste deel
van de bemanning overleed onderweg aan voedselbederf of de
hitte. Van Linschoten zocht
naar een kortere route om 'de
Oost' te bereiken, en was één
van de eersten die met een
groepje Amsterdamse ontdekkingsreizigers een poging waagde via het barre noorden. Machiel Roos: „De meeste van die
pogingen liepen vast in het ijs,
waarvan de derde poging, waar
Linschoten overigens niet bij
was, nog het meest bekend is.
Dat was de tocht met Willem
Barendszn, die op Nova Zembla bleef steken."
Bas Hesselink uit Houten
heeft ook een hele oude atlas in
de aanbieding: de tweedelige
Duitstalige wereldatlas van de
Amsterdamse kaartenmaker J.
Jansonius, uit 1638. Vooral het
met de hand ingekleurde titelblad met gouden opdruk is
prachtig, net als de prijs overigens: 233.200 gulden.
Op de vraag wie zich zoiets
kan veroorloven, zegt hij: „Verzamelaars of bibliotheken."
Dat ook bibliotheken aan een

krap budget zijn gebonden,
vindt hij geen argument. „Van
deze atlas zijn er maar drie of
vier op de wereld. Daar zou je
als Nederlandse bibliotheek
fondsen voor moeten zoeken,
want dit is zo'n hapklare brok
waar iedereen op zou moeten
'jumpen'. Tenslotte crossen wij
de hele wereld voor ze over."
Dus u bent eigenlijk een filantroop?
„Nou nee, maar je hebt hoge
reiskosten. En ik heb geen een
vak geleerd!" De meeste boeken koopt Hesselink in het buitenland, vaak op veilingen. „Ik
probeer mooie dingen te pakken te krijgen; ben altijd op
jacht. Het draait daarbij om
twee dingen: het moet kwaliteit
hebben, en ik moet het me kunnen veroorloven. En bij deze atlas kon ik dat. Daarom ligt hij
ook hier."
Arnoud van Soest

Kelten
Onder het motto De
Kelten komen.
Komt u ook?
toont De Brakke Grond
archeologische vondsten
uit de ijzertijd in
Vlaanderen.
Er zijn reconstructies van
woningen, cultusplaatsen,
munten en wapens die uit
de Schelde zijn
opgebaggerd.

Verzet
Het Verzetsmuseum in de
Lekstraat 63 toont vanaf 28
februari het
oorlogstekenwerk van
Andries Fredenks. Het
gaat met name om zijn
politieke prenten.

geeft u meer!
In het Nieuwe de la Mar theater treedt dinsdag 4, woensdag 5 en
donderdag 6 maart om kwart over acht

Fiesta
Gitana
op met haar
nieuwste voorstelhng.
Choreograaf
Curro Velez heeft
dit jaar veel aanstormend talent
onder zijn dansers en zangers.
De 23-]ange danseres La
Marquisita met
haar bijzondere
uitstraling en sterke techniek gaat
het volgens kenners helemaal maken Andere jonge sterren gooien
eveneens hoge ogen Antoneta en Juan Palvillo en Pilar Carmona
Meme Mengibar brengt de zelden gedan:,te Rondena, een emotionele melodie uit het ruige bergstadje Ronda Zij draagt hier voor het
gewaad dat speciaal voor haar gekopieerd is van een beroemd schildenj uit 1910
In de Cuadro Flamenco toont ieder om beurten zijn beste kunsten
Lezers betalen tegen inlevering van onderstaande bon 25, 20 en 15
gulden (normale prijs 30 25 en 20 gulden), aan de kassa van het
Nieuwe de la Mar theater (open vanaf 18 uur) Overdag kan de bon
worden ingeleverd bij Theater Bellevue, dagelijks open van 11 tot 18
uur (behalve op zondag) Telefonisch reserveren 020-6233462 Bi]
telefonisch reserveren wel vermelden dat het gaat om de aanbieding

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats
Aantal personen:
(maximaal vier personen)

geeft u meer!
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THEATER RESTAURANT L1DO
PRESENTEERT

14

CHRYSLER STRATUS

VANAF F 49.995,-

'Kaptain Banana
New York'
A Rios Production

50
soorten
vleeswaren

130
soorten
vlees

1 kilo verse hollandse

Kipfilet

IEDERE WO. T/M ZA, l O) UUR
(OP ZONDAG 17.30)

Waarom zou je de weg naarde top
niet comfortabel afleggen?

1 kilo mager

'Rundergehakt

Ambitieuze mensen reizen wat af in-hun' leven. En .wie vee] reist, móet een auto hebben die goed is
uitgerust. .;'.-.
' :
'•-.-.' ••• • ; ' • • • '•..-.'••/."•'
' • • ' . .
. , . . • ' . :
Daarom beschikt de Chrysler Stratus standaard onder meer óver: airco, twee airbags, elektrisch,
bedienbare ramen en een 2,0 liter 16V motor; Die trouwens pok een heel comfortabele tojj haalt.
Dat zult u wel merken tijdens een uitgebreide proefrit, waaryoor.;we u, bij deze uitnodigen. •.

Max Euweplein 64, Amsterdam (nobij Leidseplein). Parkeren geen probleem.

Chrysler

samen
iassTïöesTag bü) met bar. toilet enT video

CHRYSLER HEEMSTEDE

Uorel de Mar HOTEl CASINO 80YAL'".HP. bullelmocllllden, 200m
centrum zwembad.Komers met bod/douche, toilet en balkon lull/ou
va (449 mei vam4 mrt ]4-31+tinr.J.7.11-14.18l269 (ebt 28+mrt 7-2

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag

ƒ 20- -

8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Afgebeeld Cliry.lcr Stratus 2,5t V6 LX f 71 600,-. Prijzen incl. B T W , af importeur, excl kosten njklaar maken en verw. bijdrage. Lease v a f 1251,- p/m (cxcl B TAV en brandstof)
Chrysler Lease, lel 0347 - 367850 WijziginKcn voorbehouden Chrysler Import Holland B V., tel 0347 - 363400

geldig t/m zaterdag 22 februari
,

/

Grote KrOCht 5-7 Openingstijden:
ZandVOOrt
maandag t/m vrijdag van

BOUCHERIE MSSZM tei. 571906?

»g1l:TOto"ri7.oo ut

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER

TEL MARSKI' HP,
, direct op bouleva .
,
^
tijden Kamers me( bad/douche.toilet en balkon.G&AtlS 2000 pis M
te besteden In hotel als U een week verblijft van28-4 tot 31-5 auai

\VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN^

r|

ENTEN SOL/PlAYERS***~2/6 pers.dlrecTaoh sTrancfzwemDad
richte badkamer+keuken. Prijzen bil min. 4p mrt 28-fapr 24+m
16-19-23-26-30 1199 mrt 31 4- april 4-7-n.l4-19-21-28+mer2-5-9-12
CMT1NB~6ONREPoS"folfeel op strand. zwertïEôd. tennis,
suppermorkt enz.2/6 pers.IngerlchtelglSjaijgjI-bungalowtenten
un.l30 + .]llll 4-7-11-14-18_-2T-25-2
'
OIEL FIESTA PARK'" Volpenslon.bunetmoa
oude centrum. Blnnenzwembad, kamen met bad/douche. tollet.IV en
balkon mrt 14 I399mrt 7+ani 4.7-11-14-18-21 1379 ooi 25 1429 Ie

«**H

>

"

.
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Tweeduizend winnaars te gast aan Hof van Catharina de Grote

Keizerlijke prijzen
in de Postcode Loterij
steld in de prachtige Nieuwe
Kerk. En aansluitend was het
feest aan het Hof van Catharina,
met zang en dans en natuurlijk
met een bezoek van de tsarina
zelf. Zulke fantastische verrassingsprijzen wint u alleen bij de
Postcode Loterij. Bovendien
steunt u door uw deelname
zeven belangrijke organisaties
die werken aan een betere en
schonere wereld, zoals Artsen
zonder Grenzen en het Wereld
Natuur Fonds.

In de Postcode Loterij kunt u
fantastische prijzen winnen.
Zo weten we de volgende week
wie de nieuwste Postcode Miljonair van Nederland is, want
dan gaat de Mega Jackpot
van 7 miljoen eruit. Maar de
Postcode Loterij is ook de
loterij van de PostcodeKanjer, de Extra Straatprijzen van een miljoen en... van
fantastische verrassingsprijzen, zoals een onvergetelijk
Russisch getint spektakel.

Vorige week was het zover.
Tweeduizend winnaars van de
Postcode Loterij brachten een
volledig verzorgd bezoek aan
Amsterdam. Zij overnachtten in
Grand Hotel Krasnapolsky dat
voor de gelegenheid was omgetoverd tot het Winterpaleis van
de grote Russische tsarina
Catharina de Grote.
De winnaars brachten bij kaarslicht een bezoek aan de schatten
van de Hermitage, tentoonge-

ÖlUITSl^ËNi/lNilFËBRÜARI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

7 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

16 19 14 33 07 23 20
04 10 35 32 08 18 36
17 38 34 26 40 25 15
Maakt u uw kaart vol met:

13
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

22
44
06
09
03
12
30

ƒ1.000,-

ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

45
02
28
27
42
41
29

ƒ20,ƒ10,ƒ9-ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Straatprijs:
ƒ 5.0OO,3251 AL
Extra Prijs ƒ 25.0OO,3251 AL 002

Liefst drie BMW's: 2977 AH 122 in Goudriaan,
7434 PL 032 in Lettele en 2172 XR 003 in Sassenheim

Honderden deelnemers van de Postcode Loterij brachten vorige week een
onvergetelijk bezoek aan Amsterdam.

Meespelen in de Postcode
Loterij kan al voor één tientje
per maand. Voor dat bedrag
maakt u kans op de fantastische
prijzen van de Postcode Loterij
én steunt u al die goede doelen!
Meld u aan met de bon op deze
pagina. Hoe eerder u dat doet,
hoe eerder u wint. •

WIN-TXJPT-MILJÖEN^BON
ffi'J A, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot weder9pzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

Opel AstraGL1.4i3-drs.
1992 magma rood 55.000 km
18.750,Opel Vectra GL 1.8i 4-drs.
1993 marseille rood 66.000 km
24.950,Opel Astra GL 1.6i automaat 4-drs.
1994 nautilus groen 12.000 km
26.950,Opel Astra sport 1.4SE 3-drs
1994 neptune turqoise 42.000 km
23.500,Opel Astra GL1.4i 3-drs.
1995 nautilus groen 56.000 km
24.950,Opel Omega GL 2.0-16V 4-drs.
1995 polar blauw 33.000 km
47.950,Opel Omega CD comfort automaat 2.5-V6
1995 magie grey 52.000 km
52.950,Opel Astra season 1.6! S'drs. "
"•""<«•-•:!»« n.'$>*> /-»1996 ceramic blauw 22.0pO krn.....„
..^.„......;............25.950,Opel Astra GL 1.415-drs.
"'»->-•»- ff»
'•"-'- »-«.~
1996 olive grijs 33.000 km
25.950,Opel Vectra GL 1.6i-16V 4-drs.
1996 star zilver 32.000 km
36.950,Opel Vectra GLS Diamond 2.0i 4-drs.
1992 mars. rood. 33.000 km sch.d. etc
23.950,Opel Vectra GL 1.6i 5-drs.
1991 marseille rood 116.000 km
14.950,Opel Calibra 2.0I coupé
1990 nova black 75.900 km
28.950,Ford Scorpio 2.0i GL automaat 5-drs.
1985 blauw metallic 200.000 km
3.750,Opel Astra Fresh 1.6i 5-drs.
1996 magnetic blue 33.000 km
27.500,Opel Corsa Swing + 1.2i 3-drs.
1993 marseille rood 52.000 km
12.950,Opel Astra Stationwagon 1.8i-16V Sportive
1994 blauw metallic 65.000 km
26.500,-

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr.

thuiszorg

De Stichting Thuiszorg Kennemerland
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. De organisatie biedt
gezins- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

Een leuke bijverdienste ...?
Voor langere tijd ...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen ... ?
Dat kan. Als

ALPHAHELPENDE

Adres:
Postcode:.
Plaats:.

Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14
dagen en maximaal 12 uur per week.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..

Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in ons gehele
werkgebied.

Postbanknumrner:

Datum:
Handtekening:

Het salaris is ƒ 14,99 netto per uur voor 23-jarigen en
ouder.
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.

Banknummer:

150.97.02

Belangrijk!
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7.102,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID
LOTERIJ

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421

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

i Je huis in de krant
^Jarengtmensfin over de vloer.
En de makelaar weet van wanten en kranten.

geeft u meer!

Lidoshow
met casino-cadeau

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet zij de gas- Foto: J°ris van Bermekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geïnspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.
U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.
Naam:
Adres:
Postcode/plaats:..
Aantal personen:.

geeft u meer!
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

On the Move' met Daihatsu
et rechts geplaatste
stuur vormt een te
overwinnen handicap.
Ietwat onwennig gaan we

dan ook op pad met de
Japanse versie van de
Daihatsu Move. Schakelen
moet met de linkerhand, de
richtingaanwijzer zit rechts
aan de stuurkolom en het
handeltje aan de andere
kant activeert de ruitenwissers. U raadt het al: voor de
eerste bocht floepen de
wisserbladen onder knerpend protest over de droge
voorruit.
We beleven een snuffelstage in
een van de kleinste MPV's (multi
Purpose Vehicle) ter wereld. De
op de Daihatsu Cuore gebaseerde hoge en daardoor smal ogende auto laat zich nauwelijks spiegelen aan enig ander model. Met
ingang van de AutoRAl brengt
Daihatsu de Move op de markt.
Het Japanse merk stelt met deze
auto iets unieks in handen te
hebben dat zijn weerga niet kent
op de Nederlandse markt. De
Move biedt plaats aan vier inzittenden en heeft een 847 cm3
driecilinder krachtbron. Met dit
model verwacht Daihatsu vooral
kopers van mini-auto's aan te
spreken, die eenvoudig meer
ruimte wensen zonder dat dat tot
j hogere gebruikskosten leidt. In

Japan werden er van de Move in
zes maanden tijd 100.000 verkocht. Met die verkoopsnelheid
verbreekt hij alle bestaande
records. Ook in Nederland zijn
de verwachtingen hooggespannen.
De rechts
gestuurde
Japanse
variant van
de Move, waarmee wij op pad
zijn, moet het stellen met een
driecilinder motor van bescheidener afmetingen. Hij heeft een
inhoud van slechts 659 cm3 met
vier kleppen per cilinder en dubbele bovenliggende nokkenassen. Hij levert met 54 paardenkrachten er wel tien meer dan de
0,85 liter variant met in totaal zes
kleppen die we in Nederland krijgen.

Alfa GTV met nieuwe V@
De imposante sportcoup, van Alfa Romeo, de GTV, is nu
voorzien van een sterke drieliter V6 krachtbron met vier
kleppen per cilinder.

van een voor het circuit ontwikkelde sportauto.
Dankzij dit felle motorkarakter
rijdt de Move best vlot. De hoge
carrosserie temt de prestaties
evenwel op
hoge snelheid.
Tot 120 km/uur
gaat de voortgang prima en
dat is eigenlijk
genoeg, want in
Nederland mag je toch nergens
harder rijden. Boven deze gang
versterkt het windgeruis en lukt
inhalen alleen nog door uit het
vijfde verzet terug te schakelen
naar de vier om met geduld te
zien hoe de snelheidsmeter richting 140 kruipt.

Daarmee staat het model garant voor opvallende prestaties. Met 220 trappelende paarden en een immense trekkracht van 275 Nm haalt hij een topsnelheid van maar
liefst 240 km/uur. Voor de nul tot honderd sprint heeft hij
slechts 6,7 seconden nodig. De V6 komt op een prijs van
85.500 gulden.

test

Hij snort er lustig op los. Een fijnzinnige bromtoon klinkt bescheiden vanuit het vooronder. Een
blik op de toerenteller toont aan
dat de krukas al zesduizend
omwentelingen per minuut maakt
en gretig van plan is daar nog
een forse schep bovenop te
doen. Bij verreweg de meeste
krachtbronnen hijgt dan al een
begrenzer onverbiddelijk in de
nek. Niet bij de Move, want deze
motor mag tot 8.500 toeren per
minuut maken en dat is een
waarde die hoort bij de motor

De kracht van de Move ligt in het
gebruiksgemak, waarbij deze
auto vooral uitblinkt in de
beperkte ruimte die hij behoeft.
Laveren door nauwe straten in
drukke steden is geen enkel probleem. In de auto vinden vier
volwassen inzittenden moeiteloos een plekje, als die tenminste niet te breed zijn want dan is
het wel wat inschikken geblazen.
Achter de neerklapbare en verwijderbare achterbank kun je
heel wat bagage kwijt.
De ter beschikking gestelde
Move is voorzien van alle denkbare luxe. Ruiten zijn voor en
achter elektrisch bediend, er is

Steenbergen
transport - opslag

Tegen de achtergrond van een oplegger blijkt hoe 'mini' de Move is.

PhantasiaBand bij Hyundaidealer

De rechte achterkant zorgt voor een maximum aan laadruimte. De achterdeur scharniert zijwaarts open
airconditioning aan boord en de
portieren vergrendelen centraal.
Ook is het sturen bekrachtigd,
wat het rijden tot een waar
genoegen maakt. Daihatsu zal
de auto in Nederland evenwel
ook in een minder luxe variant
brengen, waardoor de prijs zeer
scherp zal zijn. Zeg maar in de
buurt van de twintigduizend gulden. Daarvoor krijg je toch wel
een heel handzaam voertuig, dat
bovendien ogen en harten steelt
zoals we ontdekten tijdens de
snuffelstage.

SPECIFICATIES
Daihatsu Move:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Driecilinder in lijn
met12 kleppen.
Cilinderinhoud : 659 cm3
Vermogen:
39 kW/54 pk.
Max. koppel: 57 Nm.
Acceleratie:
15 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 135 km/uur.
Gem. verbruik:: 6,5 ltr/100 km.

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten
achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Airconditioning

Motortype:

Prijs:

n.n.b.

Honda voert technische perfectie
al jaren hoog m het vaandel. Het
merk heeft wat dat aangaat een
zekere reputatie in ere te nouden. De oprichter van het merk,
de Japanner Honda, verwierf
decennia terug al naam en faam
als uiterst begaafd constructeur.
Honda is ook het enige Japanse
merk dat in de jaren tachtig klinkende successen heeft geboekt
met een eigen auto in de
Formule l. Dat lukt alleen met
technisch perfecte materialen en
onderdelen.
De nieuwe Prelude valt op door
de precisie waarmee deze auto
m elkaar is gezet. Uit alles
spreekt zorg voor detail en
bovenal rijgenoegen. Het uiterlijk
li|kt hierbij wat achter te blijven.
Waar andere fabrikanten hun
coup.s vooral met ronde vormen

plooien, heeft Honda nu gekozen
voor een ingetogen, hoekiger
voorkomen. Uit het design
spreekt niettemin de wil om
anders te doen en te denken dan
andere fabrikanten en dat geeft
dit merk al enige jaren een eigen
status.
Nieuw is de viertraps automaat
met Sequential Sport Shift, die
voor een meerprijs van vijf mille
is te leveren. Buiten het automatische schakelprogramma kan de
bestuurder overgaan op handmatige bediening. Pook naar voren
tikken is opschakelen en naar
achteren betekent een versnelling lager. Medio dit jaar is
bovendien een Active Torque
Transfer System (ATTS) leverbaar. Dat kan per wiel de aandrijfkracht regelen om zo de sta-

Een bezoek als speciale gast aan een Mercedes-autofabriek en een spannende rit op een testbaan voor nieuwe
auto's. Dat is de beloning voor degene, die de mooiste
'zeepkist auto' weet te bouwen. Bij de Mercedes-dealer
kunnen kinderen zich aanmelden voor deelname aan deze
Zeepkist Wedstrijd 1997.

R

Alle inzenders krijgen sowieso een speciale attentie.
Daarnaast maakt Mercedes voor iedere ingeleverde zeepkist 25 gulden over aan de Stichting Cliniclowns. Die stelt
veel in het werk om het verblijf van kinderen in ziekenhuizen te verlichten.

enault heeft op de basis van de Clio Oasis een modieuze Clio gelanceerd. De auto voert niet alleen de
naam van het kledingmerk Chipie, maar is ook uitgerust met tal van eigentijdse zaken als centrale portiervergrendeling met afstandsbediening, modern vormgegeven
wieldoppen en een apart vormgegeven bekleding.

dieselkrachtbron beschikbaar.
De waarde van het Chipie-pakket
bedraagt 1.220 gulden. De klant
betaalt hiervoor slechts 500 gulden, waarmee de Clio Chipie al
leverbaar is vanaf 22.495 gulden

Op de vloer liggen matten met
het Chipie-logo. Het meest in het
oog springend zijn de mistlampen m de voorbumper.
De auto is afgeleid van de goed

Wie interesse heeft voor de
modieuze Chipie heeft niet alle
tijd, want de auto wordt alleen in
de eerste helft van 1997 geleverd.

uitgeruste drie- of vijfdeurs Clio "
met standaard een 1.2 liter benzinemotor, die een vermogen
levert van 43 kW (60pk). Voor
kilometervreters is er een 1.9 liter

Phantasy-modellen De Excel Phantasy is er als drie sportieve hatchbacks
(driedeurs) en twee riante liftbacks (vijfdeurs).
Stuurbekrachtiging, een in hoogte verstelbaar stuur plus
een herkenbaar Phantasy badge hebben ze allemaal.
Afhankelijk van het type krijgt de Hyundai 0£k nog brede
banden, een lederen stuur, elektrische ruitbediening of
centrale portiervergrendeling. Het voordeel bedraagt maximaal 3.000 gulden. Er is al een Excel Phantasy vanaf
23.995 gulden.
De Hyundai Lantra 1 .6 GL A1 Phantasy-uitvoering heeft
een dubbele airbag, elektrisch te bedienen ramen voor,
lichtmetalen velgen met sportieve, brede banden en speciale badge. Het voordeel loopt op tot 4.250 gulden. De
Lantra kost 32.950 gulden. De ruime Lantra Wagon is er in
drie verschillende Phantasy-uitvoeringen. De Lantra
Wagon Phantasy is er vanaf 34.450 gulden (1 .6i GL). Hij is
ook leverbaar als 1 .6i GLS en 1 .8i GLS A2.

Honda is nooit een prijsvechter
geweest. Met de Prelude lijkt
daarin verandering te komen. De
basisversie 2.0i staat bij de
dealer voor 49.990 gulden. Bert
Waterman, directeur van Honda
Nederland: "Daarmee is het een
van de goedkoopste sportcoup,s
van dit moment. Dat geeft ons
een krachtige uitgangspositie.
We verwachten in het eerste jaar
vijfhonderd Preludes te verkopen."

De Coup, 2.0i F Phantasy-uitvoering heeft standaard de
sterke 2.0i motor, lichtmetalen velgen, een achterspoiler
met remlicht en de Phantasy-badge. De prijs is 39.950 gulden, waarmee het voordeel 3.950 gulden bedraagt. De
Coup, Phantasy is tevens leverbaar als 2.0i FX, met een
voordeel van 4.750 gulden. Hij kost 46.450 gulden
Ook het topmodel Sonata is in een Phantasy-kostuum
gehesen. De 3.0i V6 Executive heeft leren bekleding op
stoelen, stuur en pookknop. Op het prijskaartje staat
56.950 gulden, een voordeel van 3.500 gulden.

De Chipie is een modieuze variant van de Renault Clio.

Citroen Jumper jumpt
vooruit met 2.5 TDi
K
racht en een zo laag
mogelijk brandstofverbruik moeten hand in
hand gaan bij bedrijfswagens. Citro%n pakt deze
uitdagende handschoen op.
Voor de bestelbus Jumper
is een nieuwe turbodieselkrachtbron ontwikkeld die
het antwoord moet geven
op beide uitgangspunten.

Het is de 2.5 TDi. Hij komt in de
plaats van de 2.5 TD. De i staat
voor injectie, waarmee Citroen
doelt op directe brandstofinspuiting. Deze techniek maakt het
mogelijk een hoger rendement te
halen uit de dieselolie. Samen
met andere verhoudingen in de
aandrijving is een besparing op
het brandstofverbruik van gemiddeld vijftien procent bereikt.
De 2,5 liter TDi levert 79 kW/107
pk. Dat is een fractie meer dan
de voorgaande motor. Ook in de
trekkracht bij lage toeren is winst
geboekt. Daardoor is het mogelijk bij dezelfde snelheid met een
rustig draaiende motor te rijden,
wat direct een laag geluidsniveau
oplevert.

Prelude is een van de goedkoopste sportcoupés in zijn segment.

Mercedes daagt kinderen yif
zeepkistauto' te bouwen

Renault Clio Chipie
verrassend trendy

biliteit nog meer te vergroten.
Honda heeft ATTS beschermd
met maar liefst 99 patenten.

De motor van de 2.0i ontwikkelt
een vermogen van 98 kW/134
pk. Standaard zijn zaken als dubbele airbags, centrale vergrendeling en elektrisch bediende
ramen en spiegels. De 2.2 VTi is
de variant met vierwielbesturing
en een 2,2 liter VTEC-motor, die
een vermogen van 136 kW/185
pk levert. Deze versie kost
67.990 gulden. Opvallend is dat
deze krachtbron nauwelijks meer
brandstof verbruikt dan de 2,0
liter. Dat komt door de VTECtechniek met onder meer de verstelbare inlaatnokkenas.

Daarnaast moet de slagzin 'Mijn Hyundai Phantasy is...' op
een originele manier worden afgemaakt. Voor Hyundai-rijders is er op 19 april bovendien een aparte rijdersdag in
Phantasialand. Tegen een royale korting kunnen alle
Hyundai-rijders entreekaarten bij de dealer krijgen.

De dealer heeft ook een startpakket met aanwijzingen voor
de bouw van een zeepkist. Verder is het mogelijk op 1, 15
en 29 maart de hulp in te roepen van de Mercedes-monteurs.
Voor 12 april wil de dealer de inzendingen binnen hebben.
De finale is in het hoofdkantoor van Mercedes-Benz in
Utrecht. Dan wordt de winnaar bekend van het bezoek aan
de Mercedes-fabriek in Stuttgart en een rit op de testbaan
in Sindelfingen.

talage van techniek
onda beschouwt zijn Prelude als een technische
praalwagen. De auto herbergt de modernste snufjes
in automobielbouw. Een echte topper is de elektronische vierwielbesturing bij de 2.2i VTi. In bochten sturen de
achterwielen mee. Dat levert een opvallend hoge stabiliteit
en koersvastheid op. Onder de 30 km/uur sturen de achterwielen tegengesteld aan de voorwielen. Daardoor is de
draaicirkel zeer kort. Omdraaien op een smalle tweebaansweg gaat in één keer zonder heen en weer steken.

De Hyundai-dealer heeft verschillende actiemodellen
staan. Één daarvan, de Excel Phantasy, is zelfs te winnen.
De dealer heeft het wedstrijdformulier van de Phantasyquiz klaar liggen. Duizend toegangskaarten voor
Phantasialand vormen de tweede prijs. Er zijn twee
opdrachten. De eerste is de juiste antwoorden vinden op
de drie vragen over Hyundai, de Phantasy-modellen en
Phantasialand.

Vooral voor een bedrijfswagen is
dat volgens Citroen en niet weg
te cijferen voordeel. Uit ervaringen met de Jumper is gebleken
dat de gebruikers tussen de

LPi- of EGi-installatïe
voor maar duizend piek
De Nissan-dealer heeft een aantrekkelijk aanbod voor
Almera- en Primera-rijders die per jaar heel wat kilometers
maken. Voor slechts duizend gulden inclusief BTW en
montage bouwt de dealer een Vialle LPi-autogasinstallatie
in. Die investering is al snel terugverdiend.
Voor de Almera sedan is er een geavanceerde Koltec EGIinstallatie (Electronic Gas Injection) met een inhoud tot
zestig liter. De Primera, met uitzondering van de GT, is uit
te rusten met de moderne LPi-installatie (Liquid Propane
Injection) met een tankvolume tot zeventig liter. Het voordeel van LPi en EGi is dat er geen verschil voelbaar is met
rijden op benzine. De prestaties blijven op hetzelfde
niveau, zowel onder hete als koude omstandigheden.

Peugeot 406 Break bij
dealer

De Citro%n Jumper maakt deel uit van een groep bedrijfswagens
van PSA en Fiat die zijn ontwikkeld op basis van dezelfde carrosserie.
34.000 en 41.500 kilometer per
jaar rijden. Dan telt een beetje
extra comfort net zoveel als een
laag verbruik. De consumptie
van dieselolie komt gemiddeld
trouwens uit op 9,6 liter over 100
kilometer
Starten van zo'n direct ingespoten diesel gaat overigens tot een
temperatuur van tien graden
Celsius onder nul zonder het bij
zoveel diesel gebruikelijke voorgloeien. Pas bij lagere temperaturen, en die komen in Nederland
toch niet zo gek vaak voren.

moet even worden gegloeid voor
de extreem koude start.
De Jumper is leverbaar als
gesloten bestelauto in de uitvoermgen 31 en 35 en verder nog
als Combi, geschikt voor het vervoer van personen. De nieuwe
motoren maakt een topsnelheid
van rond de 150 km/uur mogelijk. De prijs van de Jumper 2 5
TDi begint bij 37.040 gulden
(excl. BTW) en dat is ongewijzigd ten opzichte van de voorgaande 2 5 TD

Sinds deze maand is daar de Peugeot 406 Break te koop.
Met zijn maximum laadvolume van 1 .741 liter is dit een
van de grootste in z'n klasse. Voor de 406-lijn is bovendien
de hagelnieuwe 3,0 liter V6 motor beschikbaar. In de 406familie is er nog meer nieuws zoals de SLdt 1 .9 in een 75
pk versie, de 2,0 liter modellen met een nieuwe geheel
elektronisch gestuurde automatische transmissie en diverse speciale Select-modellen.
Het is verder nog even wachten op de 406 Coup, die op
de RAI was te zien. Bij de Peugeot-dealer staan ook enkele actiemodellen. Zo is er de 106 Accent Select die voor
een meerprijs van ƒ 1 .400,- elektrisch bedienbare voorportierruiten, twee airbags, elektrisch verstelbare buitenspiegels en mistlampen voor heeft. De 306 Sublime is gelijk
aan de XR Belfort maar biedt daarnaast ook metallic lak,
een tweede airbag, vier luidsprekers en velours bekleding.
De 406 Select is afgeleid van de ST-uitvoeringen maar
heeft daarenboven nog metallic lak, een tweede airbag,
een antiblokkeerremsysteem, mistlampen voor en hoofdsteunen achter.
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Het produceren van gebakken lucht is niets voor Volvo.

Nieuw op 1800 punten.
Verder berust iedere gelijkenis
op pure opzet

gebleven, zijn de lijnen veel vloeiender. En ook het interieur van

Als het merk aankondigt dat iets nieuw is, dan i's het ook

de S70 is compleet vernieuwd. Meer dan ooit ademt 't kwaliteit en

nieuw. Neem de Volvo S70, de erfgenaam van de fameuze 850.

klasse. De belangrijkste wijzigingen echter, ziet u niet. Die hebben

Ten opzichte van z'n illustere voorganger
• .
„™
is de nieuwe S70 op
v met minder dan 1800 punten
verbeterd/verfraaid.

te maken met veiligheid, met comfort en met het uitVolvo S70 vanaf ƒ 63.600..
. ,
,,,-,~
y
j
Leasetarief v.a. ƒ 1.470.- p/mnd

moeien met de eindeloze opsomming van alle 1800

Als eerste zal u de nieuw

gestyleerde voor- en achterzijde van de S70 opvallen. Inderdaad,
de overeenkomsten met de zeer bijzondere, nieuwe Volvo Coupé,
de C70, zijn onmiskenbaar. Want hoewel 't robuuste karakter is

rustingsniveau. Natuurlijk
gaan we u hier met verJ
°

punten die van de nieuwe Volvo S70 zo'n uitdagende auto maken.
We kunnen ons dan ook voorstellen dat uw bezoekje aan
de Volvo-dealer geen toeval is. Maar pure opzet.

Volvo Nederland Personenauto B. V.. Postbus 16, 4153 7.G Beesd. (03451 68 88 88. Consumcntenprijs incl. BTW, excl. ƒ 685.- kosten rijklitar maken, ƒ 123,- kentekenkosten en ƒ 250.- verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Leasetarief Volvo S70 vanaf ƒ 1.470,- p/mnd., excl. BTW, op basis van Full Operational Lease,
48 maanden. 20.000 km p/jaar. Voor meer informatie kunt u bij de Volvo-dealer terecht. Vraag ook naar Volvo's unieke autoverzekering Ama/.on. Voor Volvo leasing belt u tijdens kantooruren de Volvo Leaselijn: (0345) 68 87 80. Afgebeelde auto is uitgerust met één van de Volvo-Lines.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811'
AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRUF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 « AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-2?-, TEL.: 020-6623979 « HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL.: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Rover

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Ford Resta 1.4 CLX, b.j. 9-91, Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
21.000 km, bl., ƒ12.880,-.
DAEWOO Z-0. 020 - 6650131. Amsterdam, Amsteveen e.o.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mazda

Volvo

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Aangeboden:
elektrische
SCOOTMOBILE, i.z.g.st., Fort340 3/5 drs aut.
'88 t/m '91
mobile 2000 FS, driewieler,
440 GLE aut. 35.000 km '94
440 DL 1.8 55.000 km
'91 grijs, met acculader, prijs
440 2.0 inj. 80.000 km
'93 ƒ 1000. Tel.: 020 - 6229497.

440 GL LPG
'89
940 GL Sedan aut.
'91
Mazda 121 1.3i - 16V cabriotop
NIEROP, de Vrienden van
bj. 10-'92, ƒ12.000.
Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12,
Tel. 0297 - 530091.
A'dam-West. 020 - 6183951.

Toyota Starlet 1.3 XL, 3-drs,
'94, 11.000 km, met Bovag
garantie, ƒ 17.250. WESTDORP
CX td break 1987
ƒ 8.000
A'dam, telefoon 020-6825983.
BX td break 1990
ƒ 6.000
Volvo 440 1.8 Escape, 12-'92, ZX 1.4, 4 drs. 1993 ƒ14.000
zwart met., ƒ 18.600. Dick Muhl 072 - 5670005 of 072 - 5069600
Off. Volvo Dealer: 0294-418200.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Rijscholen

Invaliden
45km wagens

Peugeot
ZU l D WIJ K
peugeot-dealer

Saab

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
. Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Citroen

940 Estate autom
9/96
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
205 Acc.1.1i d.grijs
'92
940 Estate GL LPG ....11/90
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
205 XR 1.1i bruin m. '91
440 1.8 Escape
12/92
205 XR 1.41 zwart
'90
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
440 1.8 Escape
12/92
205 XLD 1.8 blauw
'88
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
460 1.8 Comfort-Line .. ..1/94
205
XL
Diesel
'88
Motorrijlessen ƒ 42,50
460 GLE 1.8
10/93
306 XN 1.4i rood
'94
20 autorijlessen + examen ƒ 950
460 1.8 Luxury-Line
3/96
309
GR
Diesel
'91
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
460 2.0 GL
11/92
405 GL Diesel
'90
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmBilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Autobedrijf DICK MUHL
*z.g.a.n.
direktie/demo
auto's
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
OFF. VOLVO DEALER
Te koop! Dierbaar door leaseRIJSCHOOL ROLF
106 XN 1.1i blauw
'96
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Nijverheidslaan 1, WEESP
Rijden bij Rolf is een begrip in auto verdrongen autootje.
306 XS 1.61 rood
'96
XM
V6
exclusieve
VSX
airco
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Tel.:
0294
418200.
Amsterdam. Met een goed Peugeot 309. Vr.pr. ƒ9000.
*Vreemde merken:
Toyota Corola GTSi, 10-'95, autom. schuif d. '95 ƒ49.500
team instructeurs geven wij op Tel. 070-3242063.
Fiat Uno 60 S
'86
19.000 km, vele opt., gr. met., XM TD VSX airco '94 ƒ 32.500
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
een psychologische manier inFord Resta 1.1 i
'91
nw st„ ƒ 29.500,- 0294-413044. XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
tensief les en nog leuk ook!
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Hoog slagingspercentage en
Nissan Sunny 1.3SLX '89
Volvo 850 GLT, autom, airco, XM 20i Break '92
ƒ 19.900
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Renault 5 GTL
'86
leer, 39.000 km, ƒ 39.750,- Van Xantia 1.8 SX '9450.000 km
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Suzuki Alto GL
'93
Vloten Dealer 020-6369222.
Xantia 1.9 D SX '96
29.900
v
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekSuzuki Swift 1.3 GTi '92
Xantia TD airco '94 ƒ 22.500 850 GLT 2.5 '92 . . . .ƒ29.750
se cursussen en examenroutes
VW Polo 1.3 Pointer '87
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500 8502.5 10V '95 . . . . .ƒ53.500
Verkoop & verhuur van
.ƒ 16.950
rijden is vanzelfsprekend."
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 740 GL 2.3 '90
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Skiboxen met dragers en
480 2.0 GT '95
ƒ34.750
Tegen
handelspr.:
Alfa
33
1.5,
BX
TGD
Break
'94
ƒ
18.900
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Tel. 6629517/6791864
Voor gratis advies over de bes- sneeuwkett. voor elk type auto
ƒ24.500
i.e., rood, stuurbekr., 2-'93, BX TGD Break st.b. '93/ 15.900 480 S '92
OOK VOOR INKOOP!!
te rij- en theorieopleiding in
020 - 6719108
ƒ25.950
3 regels
ƒ 45,00
/10.950; 33 1.7, i.e„ rood,BX TGD Break st.b. '°&j 12.900 440 1.8Sp. '94
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Zie ATS telet pag. 888
ƒ24.950
st.bekr., LPG, 1-'92, ƒ 9.950; 33 BX TGD Break '90
ƒ 7.500 440 GL 2.0. '93
voor elke extra regel
f l 5/20
ƒ21.750
1.7, i.e., zwart, st.bekr., 1.m., BX TGD Break '89
ƒ 5.950 440 DL '93
mm-prijs
ƒ 9,40
win., open dak, LPG, 11-'91,BX TZD '90
ƒ 8.500 440 automaat '92 .. .ƒ 19.950
OCCASION CENTRUM
mm-prijs met vignet
ƒ
9,40
.ƒ 14.950
/ 8.950. BEREBEIT, Amsteldijk BX T Diesel'93
ƒ11.900 440 Sunray '91
ZUID-OOST
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
25, A'dam. 020-6627777.
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 340 automaat '90 .. .ƒ 8.950
340 GL '90
.ƒ 8.500
BX
16
TZI
LPG
'90
ƒ
5.950
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Renault Clio 1.4
'93
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950 340 automaat '88 .. .ƒ 4.950
niet breder dan Iwee kolommen).
VW Golf Cabrio 1.8
'92
BX 14 TE '92
ƒ 9.950
Ford Escort 1.6 CLX
'94
uw Volvo-dealer
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
Renault 19 1.8 RL
'95
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
met persoonlijke service
C 15 E bestel '92
ƒ 7.950
'91
Cilinderkoppen vlakken ƒ35, krukassen slijpen per tap ƒ40
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Ford Fiesta 1.4 CLX
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taFiat Panda Cabrio
'90
VISA Garage B.V.
laan 128, Amsterdam-Noord.
DIESELSERVICE
rief op aanvraag.
Daihatsu
Cuore
'93
Houtmankade 37 A'dam
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
brandstofpompen; verstuivers
Citroen AX 1.1
'95
Tel. 020-6278410.
Voor meer informatie of advies, bel
cil.koppen vlakken. Garage/
Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Volvo 240 GL '88, Ipg, c.v„ el. Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
motorenrevisie FEENSTRA
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
r., goed onderhouden, i.z.g.st., Rat Uno 45 i.e. 1.1
'93
Industrieweg 27, Duivendrecht
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.
ƒ6000. Tel. 020-6151301.
Daihatsu Valera 1.5 SG . ..'95
Tel. 020-6980639
Mitsubishi Colt 1.3 GLI ... '94
CHYPARSE, Soesterberg vult
Daihatsu
APK KEURINGEN ƒ70,
Nissan Micra 1.3 super S ..'95
uw Citroen-veerbollen voor
't AMSTERDAMMERTJE
AUTOLAK
klaar terwijl u wacht.
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Amstel 340-342
Garage West-Center;
Mazda 323 F 1.6
'92
Tel.: 03463-51150.
tegenover Carré
SUZUKI SWIFT 1.3 GL, nov.
020-6122476 (zonder afsptaak)
Mercedes 190 D 2.5
'89
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
'90, apk nov. '97, 65.000 km,
alle kleuren
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Grote sortering ONDERDELEN
Nu GRATIS 500 AIR MILES bij get. glas, ƒ7950. 020-4183525.
Van der Madeweg 21
van schade-auto's, alle
ook
in
spuitbussen
aankoop van een DAIHATSU Swift 1.3, b.j. '88, trekhaak, prijs
(Bij de Macro)
mei ken, alle bouwjaren.
Autobedrijf CRYNSSEN
occasion, ruime keus. Cuore ƒ 5.500,-. APK nov. '97, l. blauw, Daewoo / Occasioncentrum
GEBR. OPDAM B.V.
Crynssenstraal 10-14
'88 t/m '94. Charade 1.0-1.3 inj. Amstelveen-Zuid. 020-6459341
Tel.:020-6650131
Tel: 020-6184402.
Tel.: 023-5845435.
Otto Nieuwenhuizen bv
'88 t/m '92 spec. aanb. Feroza
Tel.: 020 - 681 34 10
APK-keurstation, reparaties
Overtoom
515,
Amsterdam
l alle merken en schaderegeling. Resm-top b.j. '92. NIEROPOpel Record 2.3, Diesel, b.j.
DAIHATSU, Vancouverstr. 2-12
(020) 6129804
'95, ƒ1.400,-; Rat Panda, b.j.
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf. A'dam-West, 020 - 6183951.
* WESTDORP off. dealer *
'86, ƒ850,-. 020-4003723.
Ook zelf sleutelen aan uw auto.
* KIA * een klasse rijker *
HEINING HOBBYHAL
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
Pride 1.3 GTX 3-drs .. .10-'96
DE HOOGSTE PRIJS voor elk T.k. div. inruilauto's tegen inruil020-4976999
Klaar
terwijl
u
wacht.
Sephia 1.6 NLX 3-drs ..12-'94
merk auto a cont. met vrijwar. prijzen, Sierra 2.0 GL, 5 drs,
Ruilstarters en dynamo's.
LPG 12-'86, ƒ3750; Porsche
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. .06-'96
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Valkenburgerstraat
152.
Sportage 2.0 5-drs 4 WD01-'95
924, rood, zwart inter., 4-'84,
Opel Campo 3.1 TD, 1'/2 cab., T.k. gevr. ALLE MERKEN
Tel.:
020-6240748.
* Voltreffer van de week *
ƒ 7250; Porsche 924, rood me'95. Gr. kent., opties o.a. bull- AUTO'S: gespec. in VRACHT tall., zwart inter., 6-'83, ƒ6250;
Toyota Starlet 1.3 XL . .09-'94
70
BESTELAUTO'S
en
pers.
bars
ƒ
27.500
Tel.
020-6159838
Ford Escort, 1982, prima
WAGEN en BUSJES in elke Alfa 33 1.7 i.e., LPG, open dak,
Dé dealer voor nieuw en
busjes v.a. ƒ3500. Garage
staat, / 400. VISA GARAGE
prijsklasse. Wij geven ƒ 500 tot stuurbekr., l.m. wielen, 6-'91,
gebruikt, voor APK, voor
Rijsenhout, lid Bovag.
Tel. 020 - 6278410.
ƒ 25000 met geldige PTT vrij- ƒ8950; Mits Colt Ltd, LPG, 6- MOTORISCHE PROBLEMEN?
Fiat Panda 1000 CL, rood met., Meer dan 50 jaar gevestigd:
sprint-service en vooral
waring. Tel. 035-6835858 of
... VOOR U! ...
'88, ƒ3950; Galant 1.6GL, 12- Laat uw auto testen d.m.v. de
OPEL KADETT, b.j. '87, kl 55.000 km, b.j. dec '91, Bennebroekerweg 17, RijsenGolf, zuinige milieu turbo D 1.6 06-53331964, 7 dagen per '82, ƒ 1950; BEREBEIT, Amstelmodernste apparatuur.
Adm. de Ruijterweg 396-398
blauw, apk 7-'97, i.z.g.st., pr ƒ6.950,-. NIEROP DAIHATSU hout bij Aalsmeer, 0297cl, 10-'90, i.z.g.st., veel nwe on- week, 8-23 uur.
Garagebedrijf Out.
A'dam-west 020-6183951.
A'dam, tel. 020 - 6825983
dijk 25, A'dam. 020-6627777.
,'3150.- Tel. 06-53939572.
324229. Ook t.k. gevraagd.
derdelen, ƒ 8750. 0182-517307. Wij komen vrijblijvend langs.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)
Ringweg A'dam, afslag S104
Zat. geop. tot 16.30 u.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Van Vloten
Amsterdam

Autoverhuur

(IUKE BAAS
niet duur!!!

Alfa Romeo

Algemeen

Accessoires en Onderdelen

60 jaar REVAM Amsterdam
Motoren revisie

Service en
Reparatie

Off. deal: MARINER-OUTBOARDS

Daihatsu

i-665 86 86

Suzuki

Kia

Auto's te koop
gevraagd

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Opel

Voor een perfecte SAAB 99 Tegen handelsprijs, van 1e eig.
90, 900, 9000 ook Royal Class Opel Vectra 1.8 GL HB, LPG, 3'92, ƒ13.250 incl. BEREBEIT,
SAAB SERVICE
Amsteldijk 25, 020-6627777.
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Renault
HANS MAFAIT
WEESP

Klassiekers
en Oldtimers
BMW 1802, bj. '72, wit, apk tot
nov. '97, vr.pr. ƒ 3.500,Tel: 020 - 6187203.
PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974.
PEUGEOT 404 1970
ƒ7500, Ipg apk
KEIMPE CARS: 020-6823615

RENAULT
5 Super Campus 1.4 1991
5 Tr 1.4 5 drs
1990 Te koop aangeboden: Citroen
Twingo1.22st
1994 DS 23 Pallas, i.g.st., vr.pr.
Clio RL 1.2 3 drs
1996 ƒ8000. Tel.: 020 - 6380723.
Clio RL 1.2 5 drs
1994 T.k. CITROEN ID20, b.j. '70,
Clio RL 1.2 3 drs
1993 APK 5-'97, bordeauxrood, in
Clio RL 1.2 3 drs
1992 goede staat, vr.pr. ƒ 15.000,19 RL 1.4 5 drs
1993 Tel. 023 • 5245051.
19 RN 1.4 5 drs
1993
19 RN Diesel 5 drs
1993
Adverteren in
Scenic RN 1.6 vele opt. 1996
deze rubriek
Laguna RN 1.8
1995
FAX: 020 - 665.63.21
Laguna RT2.0 break, fam.1996
Safrane RT 2.2 VI
1992
ANDERE MERKEN
Lancia Ypsilon Y 10
1993
Autosloperij De Liede.
Toyota Corolla GTSI
1995
SLOTERDIJK III
Nissan 100 NX T-bar 1994 INKOOP Loop + Sloop auto's
Honda Concerto 1.5 1993
Verkoop onderdelen
Peugeot 106 Etoile
1994
R.D.W. vrijwaring
Opel Corsa 1.4 GLS 1995
Geen voorrijkosten
UW RENAULTDEALER
020-4470470
Als u kiest voor kwaliteit
Grote sortering ONDERDELEN
Nijverheidslaan 14, Weesp
van alle schade-auto's, alle
Tel.:0294-413044
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
RENAULT AMSTERDAM
Tel.: 023-5845435.
Top occasions met 1 jaar

Autosloperijen

garantie

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
Renault CLIO 1.2 Mexx, b.j.'96, m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
wit, 58.000 km, sportieve auto RDW Erkend auto-demontageo.a. spoilers + velgen. Vaste bedrijf STRIJDONK. Inkoop
prijs ƒ 25.000. 0320-255968.
van sloop- en schade-auto's.
T.k.: Renault Clio 1.2 Mexx, bj. Tev. verkoop van onderdelen,
'96, wit, 58.000 km, sport, auto ook NIEUWE onderdelen.
o.a. spoilers + velgen, vaste Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.
prijs ƒ 25.000. 0320-255968.
Wibautstraat 224
020-561 9611

T.k. van part. Renault 5 SL
1989, rood, van 1e eig., 90.000
echte km, eerlijke en betrouwbare auto, vr.pr. ƒ4.200. Tel.
020 - 4203050.

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Jeeps
Terreinwagens

Bedrijfsauto's

Porsche

Volkswagen

020-665 86 86

Zandvoorts

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 26 februari 1997

Koffieshop Alladin
blijft open
ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden heeft geen
redenen gevonden om koffieshop Alladin te sluiten. Tijdens
het onderzoek dat plaatsvond
na de inval eind vorig jaar heeft
de politie volgens Van der Heijden geen strafbare feiten geconstateerd. De politie vond geen
harddrugs en de hoeveelheid
softdrugs bleef binnen de perken. Er werden evenmin vuurwapens aangetroffen.
Enkele bewoners uit de
Brugstraat stuurden de burgemeester een brief om te vragen
of hij de inval wilde aangrijpen
om de koffieshop permanent te
sluiten.
De burgemeester beloofde
toen dat hij niet zou schromen
in te grijpen als daar aanleiding
voor zou zijn. Nu het politie-onderzoek op niets uitgelopen is,
heeft Van der Heijden besloten
de zaak te laten rusten.

Soldaat ramt
zes auto's
ZANDVOORT - Een twintigj jarige beroepsmilitair is zondagmorgen onder invloed van
alcohol, cocaïne en hasj op de
hoek van de Lorentzstraat en
de Celsiusstraat tegen zes auto's gebotst.
Volgens de politie gedroeg hij
zich als een soort botsauto en
ramde hij beurtelings de auto's
aan de linkerkant en aan de
rechterkant van de weg. De
man was zo in de war dat hij
erop stond om aangifte te doen
van diefstal van zijn auto nadat
hij deze had achtergelaten. Hij
is overgedragen aan de Koninklijke Marechaussee en heeft
zijn daden bekend.

Ruit raadhuis
ook vernield

"
JF

ZANDVOORT - Het raadhuis moet het weer ontgelden.
Vandalen hebben na de muur
van het raadhuis nu ook de
voordeur ontdekt. In het weekend is de ruit van de voordeur
vernield met een vuilcontainer.
De vernielde voordeur werd
maandagmorgen om zeven uur
ontdekt.
De gemeente heeft voor de gaten in de gevel inmiddels wel
een oplossing gevonden. Binnenkort wordt de muur tot 2.70
meter betegeld.

Weer ruzie
ZANDVOORT - Binnen twee
weken is de tweede vechtpartij
i tussen jongeren uitgebroken in
de Haltestraat. Vrijdag raakten
rond half elf zes jongens uit
Haarlem slaags met drie anderen. Daarbij liep een achttienjarige Haarlemmer enkele steekwonden in zijn been en hand
op.
Hij is inmiddels aan zijn
hand geopereerd. De politie
weet de juiste toedracht nog
niet. In elk geval waren de zes
jongens dronken. Ze veroorzaakten eerder op de avond ook
al overlast en werden daarbij
uit een café gezet.

Inbraken
ZANDVOORT - Bij een inbraak in een restaurant op het
Kerkplein is in de nacht van 18
op 19 februari een nog onbekend bedrag aan geld uit de
kassa gestolen. De inbreker
kwam binnen door de voordeur
te forceren. Uit een woning in
de Flemingstraat is dezelfde
nacht duizend gulden verdwenen.
Bovendien werden twee nieu| we fietsen uit de bijbehorende
box weggehaald. Vermoedelijk
heeft de inbreker eerder de
sleutels van de woning gestolen.

Brommers weg
ZANDVOORT - Uit de fietsenstalling van de Gertenbach
Mavo zijn donderdagmorgen
tussen acht en tien uur twee
bromscooters gestolen. Een
zwarte Kymco en een rode
Aprilia verdwenen. Bovendien
mist de eigenaar van de zwarte
bromscooter ook zijn helm.
Vanaf een derde werden een
helm en een paar handschoenen gestolen.

Waterstanden
Datum
27feb
28feb
01 mrt
02mrt
03 mrt
04 mrt
05 mrt
06 mrt
07 mrt

HW LW
18.35 13.30
19.11 15.05
19.55 15.40
20.49 16.24
22.16 17.25
23.35 18.44
20.17
13.15 21.55
01.55 10.05 14.11 22.31

HW LW
06.28 01.51
01.56 02.35
07.31 03.15
08.19 04.06
09.36 04.55
11.06 05.44
12.16 07.04
00.49 08.55

Vaanstand:
[-K zo 02 mrt 10.28 uur.
Hoogwater: Za 01 mrt 19.55 uur
NAP + 102 cm.
Laagwater: za 01 mrt 15.40 uur
. 82 cm.
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Allaert legt precies vinger op zere plek'

ZANDVOORT - Nee, de Belgische professor Allaert gaat niet de
geschiedenis in als de man die
Zandvoort zal redden van de ondergang. Daar zijn de meeste genodigden het wel over eens als ze
in de foyer van het Circus na afloop even napraten over het verhaal van deze deskundige. Maar
zijn verhaal is interessant genoeg
om niet zomaar terzijde te schuiven. Hij heeft Zandvoort met de
neus op de feiten gedrukt. „Het is
goed om van een buitenstaander
te horen wat we eigenlijk al weten," verwoordt Eveline van der
Stuyt van de VVV veler gevoelens.

Als een redder ziet hij zichzelf ook
evenmin. „Ik ben een wetenschapper.
Maar," zegt hij nadat hij woensdagmiddag en donderdagmorgen de bad-

plaats heeft bekeken, „Zandvoort
heeft voldoende potenties om in de
slag om de toerist weer wat meer mee
te tellen."
Volgens Allaert moeten politici, ondernemers en burgers uitgaan van datgene wat al aanwezig is, zoals het
strand, de duinen en de huidige bebouwing. Daar moeten ze gedurfde toekomstvisies op loslaten. In de tussentijd is het belangrijk om niet te lang te
wachten met het aanpakken van een
project, zodat de vonk overslaat naar
omwonenden en uiteindelijk de rest
van het dorp.
Als hij over eenjaar Zandvoort weer
bezoekt, wil hij het liefste met eigen
ogen aanschouwen dat er wat verbeterd is. Want het beeld dat hij tijdens
zijn bliksembezoek heeft gekregen is
nog met al te positief.
„Het is frappant dat iemand in 24

uur de vinger op de zere plek weet te
leggen," vindt Johan Derr, die samen
met onder andere Hein Blokker vorig
jaar de actie voor het parkeerreferendum opzette. Drie zaken spreken hem
het meeste aan. „Allaert benadrukte
dat communicatie belangrijk is. Dat
vind ik een mooie vingerwijzing richting de gemeente. Bovendien zei hij
dat gettovorming te allen tijde voorkomen moet worden. Ik vroeg me af of
hij daarmee Park Duijnwijk (de nieuwe wijk bij het station, red.) bedoelde.
Dat is nogal een geïsoleerde buurt.
Ook zijn opmerking over het parkeren, herkende ik."
Allaert maakte namelijk kennis met
de onverzettelijkheid van de pachter
van het parkeerterrein bij de watertoren. „Die liet me bijna wegslepen, omdat ik geen Nederlands geld bij me
had. Ik hield hem mijn creditcard

voor, maar dat hielp ook met. Kijk,
daar begint het eigenlijk. Wilt ge een
kosmopolitisch centrum zijn, dan
moet ge ook gastvrij uw gasten tegemoet treden."
Gastvrijheid betekent volgens Ronald Weilers van Hotel Zuiderbad ook
dat bijvoorbeeld parkeerwachters
eerst vriendelijk uitleggen waarom ze
een wielklem moeten gebruiken en
dat de ruilkoers voor de mark verbetert. „Wil je voor de toerist en voor
Zandvoorters iets vriendelijks doen,
trek dan net als vroeger de Kerkstraat
door naar zee."
Zulke ingrijpende maatregelen hoeven voor Michel Demmers van restaurant De Albatros niet eens. Met een
mentaliteitsverandering bij de gemeente zou hij al heel blij zijn. „Wet
en regelgeving zijn bij de ambtenaren
een doel op zich geworden. Dat is frus-
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Ger Cense
reageert
op Allaert

trerend voor ondernemers. Bovendien
zou ik nu eens eindelijk willen weten
waar die 53 gulden die de toerist gemiddeld binnenbrengt naar toe gaan."
Hij is tamelijk cynisch. „Vanwege
onze eigen onmacht hebben we een
'starter' naar Zandvoort gehaald om te
vertellen hoe het moet. Terwijl we
onze eigen schaatswedstnjd moeten
rijden. Alle deelbelangen moeten één
belang worden."

pagina 3

Andnes Filmer (Café Neuf) verwoordt het liever met een beeldspraak. „We proberen allemaal in
aparte bootjes tegen de stroom in te
roeien. Deze professor is nu iemand
die ons weer eens voorhoudt op welke
manier we allemaal tegelijk de spaan
in het water kunnen steken zodat we
een stuk harder gaan."
Zie ook pagina 3

Zoon en vader

Parkeerreferendum
gaat toch door

Peter Tromp
over kaas,
OVZ en Toos

ZANDVOORT - Het refe- overige raadsleden meenden
rendum over het parkeren dat het wat raar zou zijn tegengaat door en zelfs naar alle over de bevolking om nu het
waarschijnlijkheid op 14 referendum alsnog af te blazen,
mei. Een laatste poging van terwijl het besluit erover eigenHan van Leeuwen (D66), de lijk al genomen is. Bovendien
zouden volgens de meerderfractie van de Partij van de heid
van de raad de 1600 menArbeid, Frits van Caspel sen teleurgesteld
zijn die vorig
(WD) en Theo van Vilste- jaar een handtekeningenlijst
ren (WD) om het referen- voor een parkeerreferendum
dum af te blazen is gister- hebben getekend.
avond tijdens de raadsverJohan Derr, samen met Hein
gadering mislukt.
Blokker een van de initiatiefneVolgens hen is het zinloos om
een referendum te houden over
parkeerbeleid dat de meerderheid van de raad niet steunt. De
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

mers van de handtekeningenlijst, vindt het echter een gemiste kans dat dit referendum nu
niet teruggetrokken is. Hij
heeft liever dat er een breed gedragen parkeerbeleid komt
waarover een referendum gehouden wordt. Dat is volgens
hem zinvoller.
Derr is gisteravond benoemd
tot lid van de driekoppige redactiecommissie die de vraagstelling van het referendum
mag formuleren. Hii kijkt met
gemengde gevoeiens" tugen die
taak aan omdat in de raadsvergadering doorklonk dat er
slechts een vraag gesteld mag
worden. „Terwijl de plannen
voor belanghebbenden parkeren zo omvangrijk zijn dat ik
wel drie of vier vragen kan bedenken die we de Zandvoortse
bevolking moeten voorleggen."

Heineken kan voortaan weer
aan alle paviljoens leveren
ZANDVOORT - De strandpachters op het naaktstrand
en bij Bloemendaal krijgen voortaan het bier van Heineken en Amstel ook tot aan de deur geleverd. Heineken
heeft een contract afgesloten met de firma Paap. Die leverde vroeger ook voor Heineken. Bovendien distribueert
Paap ook de drank van onder andere Grolsch.
Het contract tussen Heineken en Paap betekent een verbetering voor sommige strandpachters. Sinds eenjaar of zes moesten
vooral de pachters van het naaktstrand en Bloemendaal de kratten en vaten zelf bij hun loods of op de boulevard ophalen, omdat
Heineken besloot de leverantievoorwaarden te veranderen.
Dat schoot velen in het verkeerde keelgat. Tijdens een onlangs
gehouden bijeenkomst in de vroegere brouwerij van Heineken in
Amsterdam klaagde een paar strandpachters dan ook flink over
de leveranties. Inmiddels is het probleem volgens Heinekenvertegenwoordiger H. Koenen nu uit de wereld geholpen.
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'Hockeycrack'
leert jeugd
beter spelen
sportpagina
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Twee lijsttrekkers
Leen Koning heeft de expositie in het Cultureel Centrum eigenlijk
te danken aan zijn vader, de Zandvoorter Arie Koning. Die stapte
op een goede dag het museum binnen met de mededeling dat zijn
64-jarige zoon heel aardig kan schilderen. Daarom wilde Leen
vrijdagavond tijdens de opening van de expositie erg graag poseren
bij het portret van zijn vader, die overigens ook veel geschilderd
heeft.
Behalve dat portret hangen er op de bovenverdieping van het
museum ook landschappen, stillevens en zeegeziehten, alle in
impressionistische stijl omdat Leen erg geïmponeerd is door het
werk van Vincent van Gogh.

ZANDVOORT - Veel
Zandvoorters zetten hun
oude gebruikte meubels,
kleren, koelkasten of televisies nu nog aan de straatkant voor de medewerkers
van de gemeentereiniging.
Maar dat hoeft volgens K.
de Jong niet langer. Hij wil
het werkterrein van zijn bedrijf in gebruikte goederen
verleggen naar Zandvoort.
Voortaan kunnen de tweedehands spullen een nieuw
leven gaan leiden in Oost-Europa of West-Afrika.

De schilder is nog niet helemaal tevreden. „Ik heb mijn eigen
stijl nog niet helemaal gevonden. Ik ben nog op zoek. Ik hou van
kleuren en vormen die niet zo opgepoetst zijn, maar aan de andere
kant wil ik ook wel dicht bij de werkelijkheid blijven en niet zover
gaan als bijvoorbeeld Picasso of Mondriaan. Het is vooral moeilijk
om te weten wanneer je moet stoppen met het bijwerken van een
schilderij." Hij heeft inmiddels op diverse plaatsen geëxposeerd.
De tentoonstelling in het Cultureel Centrum is echter zijn eerste
grote expositie. „Ik heb beslist de smaak te pakken." Zijn werk is
in Zandvoort nog te zien tot en met 27 april

Afgedankte spullen
krijgen tweede leven

tainer neergezet op de Prinsesseweg. Vanaf vandaag zwaaien
twee keer per week de deuren
van die container open. Op
woensdagmorgen kan men de
goederen tussen negen en één
afleveren en op vrijdag tussen
twee en zeven uur.
„In Oost-Europa en in WestDe Jong heeft daarom, voor- -Afrika zijn de mensen heel blij
lopig op eigen kosten, een con- met onze afgedankte spullen.

Ze betalen er wel een vergoeding voor. Dat is veel beter,
want dan leren ze er ook wat
van. Hoeveel ontwikkelingsgeld verdwijnt niet zomaar? Als
ze iets kopen, voelen ze zich er
verantwoordelijk voor," vindt
De Jong.
Hij heeft de opbrengst bovendien nodig om het transport en

'Eerst zag ik wel op tegen die
verhuizing, maar nu niet meer'
ZANDVOORT - „Ik wist
niet dat ik zoveel spullen
had. Gelukkig krijg ik veel
hulp van mijn kinderen."
De 69-jarige Corrie Lukkassen is één van de vele bewoners
van de Koningsstraat en de Van
Ostadestraat, die tijdelijk op
kosten van woningbouwveremging Eendracht Maakt Macht
(EMM) naar Gran Dorado verhuist. EMM renoveert namelijk een groot deel van de huizen die vroeger van de gemeente waren. Een paar huizen is al
klaar, maar voor velen moet de
echte verbouwing nog beginnen, zoals bij mevrouw Lukkassen.
Ze had het er eerst wel moeilijk mee dat ze haar huis tijdelijk moet verlaten. Maar daar
heeft ze zich nu bij neergelegd,
vertelt ze.
„Het is zo het beste. In een
leeg, rommelig huis achterblijven is ook niet fijn." Bovendien
heeft ze inmiddels al een kijkje
genomen in een van de woningen waar de renovatieploeg als
een wervelwind doorheen getrokken is. „Erg mooi," vindt
De 69-jarige Corrie Lukkassen uit de Koningsstraat is druk mevrouw Lukkassen. Volgens
bezig met inpakken, want ze verhuist binnenkort naar Gran een woordvoerster van EMM is
Dorado vanwege een grootscheepse verbouwing.
er zowel in de Van Ostadestraat
Foto Beinadette Hoogland en de Duinwindelaan in Bent-

veld inderdaad al te bespeuren
hoe de gerenoveerde woningen
eruit gaan zien. In totaal kunnen honderd bewoners aanspraak maken op een opknapbeurt als ze dat willen. De woningbouwvereniging betaalt de
kosten van de renovatie en de
logeerpartij in Gran Dorado.
EMM moest die belofte doen

EMM betaalt
verblijf in
Gran Dorado
aan de gemeente toen de woningbouwverenigmg ruim een
jaar geleden de 220 huizen overnam. Een laatste daad van de
gemeente, want die verzuimde
zelf jarenlang onderhoud te plegen.
„Dat is bij mij ook te zien,"
vertelt mevrouw Lukkassen.
Haar zonen en schoonzonen
hebben weliswaar het een en
ander getimmerd, geschilderd
en behangen, maar er is nog
genoeg onderhoud overgebleven. Zoals bijvoorbeeld het vernieuwen van de kozijnen, de
plafonds, de elektra, de keuken
en wat zaken in de tuin. Een

deel is al gedaan. „Kijk eens
wat een prachtige nieuwe
schutting en mooie nieuwe
schuur ik nu heb," zegt de
Zandvoortse. „En aan de
voorkant heb ik nieuwe kozijnen. Het raampje zit nu aan
de linkerkant. Dat is wel even
wennen."
Ze kijkt verwachtingsvol
uit naar 3 maart. „Dan ga ik
over naar Gran Dorado. Voor
de zekerheid heb ik mijn
alarmapparaat om mijn nek.
Want je weet nooit. Ik zit
daar toch maar alleen, hè?"
Op 15 april keert ze weer
terug in haar oude, vernieuwde huis. Het zal wel even wennen zijn, bekent ze. Nu staan
de groene voorraadbussen
met thee en koffie nog op de
rand van de schouw bijvoorbeeld.
Maar straks heeft die
schouw plaatsgemaakt voor
moderne kastjes en wie weet,
een afzuigkap. Ze knikt „Ja,
dat is wel jammer. Aan de andere kant is het goed dat er
wat aan de keuken gedaan
wordt. Want laatst had ik lekkage. En je moet met je tijd
meegaan. Ik ben misschien
niet zo jong, maar ik wil wel
bijblijven."

ZANDVOOET - Han van
Leeuwen en Lou Koper willen allebei lijsttrekker voor
D66 worden. Wie het uiteindelijk wordt, is nog niet bekend.

Volgens Van Leeuwen kiest
het hoofdbestuur van D66 welke zes leden op de verkiezingsFoto Bernadette Hoogland lijst van D66 in Zandvoort komen te staan. Van Leeuwen en
Koper liggen elkaar allerminst.
zijn personeel te bekostigen. Tijdens vergaderingen stellen
Dat personeel repareert de zij zich over het algemeen onafspullen als dat nodig is. „Zoals hankelijk van elkaar op.
televisies, koelkasten en meuBovendien heeft de meerderbels."
heid van de D66-leden in het
verleden besloten om Koper te
Voor het inzamelen heeft hij royeren. Dat lukte echter niet.
nog niet genoeg medewerkers.
Hij zoekt Zandvoorters die tegen een gering bedrag willen
meehelpen met het inzamelen
op de Prmsesseweg.
ZANDVOORT - De dodenherdenking vindt gewoon op zonUiteindelijk zou De Jong het dag 4 mei plaats.
liefste zien dat het Zandvoortse
Het college van Burgemeesproject zo'n succes is dat hij ter en Wethouders heeft dinsmeerdere containers moet hu- dag een verzoek van de Nederren. „En dan stap ik misschien landse Vereniging ter Bevordenaar de gemeente voor subsi- ring van de Zondagsrust en de
die. Voorlopig probeer ik het Zondagsheiliging afgewezen.
eerst zonder. Ik denk dat iederDie vereniging wilde de hereen het wel een goed idee vindt. denking verplaatsen naar zaterJe helpt er tenslotte mensen en dag.
het milieu mee."

Dodenherdenking

(ADVERTENTIE)

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorte
Nieuwsblad
_i_j_j
i_j__i

Naam: (m/v)
Acii es.

l _J_ l _ L

Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l

J_
l

J

Giro/Banknr.:
L l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 1 9, 15 halfjaar ƒ 34,60

l

l

l—L

mc

> Li i

jaar ƒ 60,40

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven 020-562.62.11.
Stuur (leze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8
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FAMILIEBERICHTEN
Onverwacht moeten wij afscheid nemen van een
zeer dierbare collega/relatie

Het Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer,
waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluéstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023)5740100.

BEKENDMAKING

Coen Slettenhaar
Wij wensen zijn familie heel veel sterkte toe om het
verlies van Coen te dragen.
Directie en medewerkers
Commercie Weekmedia b.v.
l lierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelIIIIK na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en
opa

Cornelis Koper
Uit aller naam:
A. C. Koper-Paap
Zandvoort,
februari 1997

ADVERTENTIES

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

Het dagelijks bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft op
21 |anuan 1997 de volgende besluiten genomen
Aanwijzingsbesluit verontreinigingsheffing Amstel, Cooi en Vecht
Hierin staan regels over wie als gebruiker van een woon- of bedrijfsruimte wordt
aangemerkt bij het opleggen van aanslagen voor de verontreinigingsheffing
Aanwijzing ambtenaren
Het dagelijks bestuur heeft de volgende medewerkers van de Dienst Waterbeheer en
Riolering aangewezen als
• ambtenaar belast met het toezicht op de naleving van het bij of
krachtens de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo)bepaalde:
- de medewerkers van de afdelingen Wvo-vergunningen, Wvo-handhavmg en
Riolermgszaken van de sector Waterbeheer Vecht en Arnstel;
- de medewerkers van de afdeling Bemonstering en Onderzoek van de
sector Ingenieursbureau;
• controlerend ambtenaar, in het kader van de verontreinigingsheffing
(artikel 17 Wvo) J Nauta;
• ambtenaar belast met de opsporing op de naleving van de bij de Algemene
waterstaatsverordenmg Amsterdam strafbaar gestelde feiten: de opzichters
werkzaam bij de werkeenheid beheer, afdeling Dagelijks Beheer van de sector
Waterbeheer Amsterdam;
• als ambtenaar respectievelijk plaatsvervangend ambtenaar belast met de mvordermg van waterschapsbelastingen, het hoofd respectievelijk de senior medewerker van het bureau Invordering, afdeling Belastingen, Stafafdeling Financien
£ Informatievoorziening.

GEMEENTE START MET VOICE
RESPONSE SYSTEEM
Vanaf 1 maart kan iedereen via de telefoon snel
antwoord krijgen op veel gestelde vragen betref fende gemeentelijke aangelegenheden Op deze
datum wordt namelijk het zogeheten Voice Response systeem m gebruik genomen, een
electronisch informatiesysteem Viatelefoonnurnmer (023) 574 01 02 kunt u 7 dagen per week,
24 uur per dag gemeentelijke informatie verknjgen Natuurlijk blijft ook het algemene nummer van de gemeente op werkdagen bereikbaar
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergadering is
- dinsdag4maart20.00uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 maart 20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 maart 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening en Verkeer

Tevens heeft het dagelijks bestuur aangewezen als ambtenaar die voor de terpostbezorging en uitreiking van aanslagbiljetten en voor de invordering van waterschapsbelastingen in de plaats treedt van de ambtenaar belast met de invordering.
- de directeur van Gemeentebelastingen Amsterdam;
- de directeur van Energiebedrijf Noord-West.
Het aanwijzingsbesluit verontreinigingsheffing Amstel, Gooi en Vecht ligt tot en met
30 mei 1997 op werkdagen van 9.00 uur tot 16.00 uur ter inzage bij de volgende vestigmgen de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR), Spaklerweg 18 Amsterdam,
Larenseweg 30 Hilversum

De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluéstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

Tegen betaling zijn afschriften van de besluiten aan te vragen bij de afdeling communicatie van de Dienst Waterbeheer en Riolering, telefoonnummer 035-6477614 of
035-6477612 Een afschrift kost ƒ 0,50 per bladzijde, met een minimum van ƒ 2,50.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Larenseweg 30 Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerüngh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-571 41 60

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 7 door B&W genomen besluiten
is op dinsdag 18 februari vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

y J | uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

STOOKAKTIE '96/'97

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

uitgerekend voor U!

BUDGET;PRESTIGE; BUDGET- PRESTIGE^BUDGET- PREST!GE.;BUDGET .PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

KOOPZONDAGEN VASTGESTELD
Burgemeester en Wethouders hebben op grond
van artikel 6 van de Verordening Winkeltijden de
volgende twaalf koopzondagen voor 1997 vastgesteld De aanwijzing is gebeurt m overleg met
de Ondernemersvereniging Zandvoort
- 2 maart
- 9 maart
-16 maart

Uw gasbedrijf adviseert!

- 23 maart
- 30 maart (eerste Paasdag)
5 oktober
23 november
30 november
7 december
14 december
21 december
28 december

februari 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan scnriftehik zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Op deze dagen mogen de winkels m Zandvoort
de gehele dag geopend zijn Echter niet voor
06 00 uur en niet na 22 00 uur
VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van "besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot
- aanleggen van een gereserveerde invalidenparkeerplaats in de Lorentzstraat te
Zandvoort t.h.v. Lorentzstraat429/ingang
van flatgebouw.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar
ONTHEFFING WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van de bouw
van een appartementencomplex op de percelen
Bentveldweg 3-5 een verzoek om vaststelling
van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet geluidhinder bij Gedeputeerde
Staten van Noord-Holland in te dienen
Het verzoek om ontheffing ligt met ingang van
28 februari 1997 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluéstraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijke bedenkingen worden mgediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Op dinsdag 11 maart 1997 te 16 00 uur zal m
het Raadhuis een hoorzitting worden gehouden Tijdens deze zitting zal iedere belanghebbende de gelegenheid worden gegeven op het
verzoek om ontheffing mondeling te reageren

ART. 18A WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling voor
- het oprichten van een garage op het perceel
Wilhelminaweg 46
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 28

Voor c/e week van 7 0-02 t/m 16-02
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het oprichten van een appartementencomplex
op de percelen Bentveldweg 3-5 (vm terrein
"de Woodbrookers")
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 28
februari 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluéstraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan schrifteliik zijn zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
Haltestraat - 2 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
Kostverlorenstraat nr. 105 6 bomen
Fahrenheitstraat nr. 55
4 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
AANVRAGEN
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend.
97032B Oosterparkstraat 11
uitbreiden woning
97033B Zandvoortselaan 165
veranderen grootkeuken
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluéstraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelyk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk iirKüelfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms
vanaf

l

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts \ J,-

(OIO]
DRUGSTORE
DROGISTERLJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 1 l - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZC KASSABONNEN
P OLIESLAGERS
ïa(JDGETivPR^STIGE,.BUDGET:PRES,TIG6-;BUDS.ET.-:PRESTIGE; BUDGET, PRESTIGE

ZEESTRAAT 54/2, Nabij centrum en station
gelegen bovenwonmg met terras zuid. Ind.:
hal; mbouwkast; woonkamer (4.2 x 5.25 m)
met balkon; open keuken met app.; slaapkam. met wastafel en terras; badkamer met
wastafel, toilet en douche. C.v.
Vr.pr. ƒ 159.000,-k.k.
OPEN HUIS
HAARLEM, LEIDSEVAART 544, zat. 1
maart van 11.00-13.00 uur. Halfyrijstaand
woonhuis met fraai aangelegde tuin op het
zuidwesten (± 32 m diep) met zwembad en
zonneterras. Ind.: entree; luxe toilet met
wastafel en ombouw; woonkamer (± 10 m
diep) met schouw; open eetkeuken; 1e et.: 4
si.kam.; douche; 2e et.: 2 si.kam.; c.v.-ketel

1993.
Vr.pr. ƒ 449.000,- k.k.

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

20
25
30
35
40
44
49
54
59
64
69
74
81
89
96
104
111
123
136
148
160

475
596
712
834
955
1072
1192
1310
1430
1550
1667
1786
1966
2143
2321

11,20
14,00
16,80
19,60
22,40
24,64
27,44
30,24
33,04
35,84
38,64

l

41,44
45,36
49,84
53,76
58,24

2502

Tweedehands kledinsboetiek voor dames & kinderen

2980
3276
3573
3870

68,88

76,16
82,88
89,60

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Corn.Slesersstraat 2/2.2042 GP Zandvoort
U kunt weer kleding bij ons inbrengen!!
De kleding moet gewassen en gestreken zijn.
Wij hebben voorkeur voor merkkleding.

Opening:

10.00 uur.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Ophalen resterende kleding uiterlijk voor 27
febr. a.s. anders wordt de kleding naar Polen
verstuurd.
Voor meer inlichtingen 023-5731712

HET

TOERISME?
Haal in 7 mnd uw
toeristisch vakdiploma
SEPR. Avondopleiding
met examengarantie

R

Natuurlijke genezing

E
•j
J-

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

VAN

CHAIK
m MAKELAAR O.G.

I

voor o.a.
Reisbureaumedewerker
Voor ml. en brochure:
Instituut Bernel
tel. 023-5325491
(div. cursusplaatsen)

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
r«n
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944*/Fax 023-5717596

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

C

fff l GRÜTIS 0800-022 45 35
/

of vul de bon in.

defect?
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Van Stolbeïgwèg l - Tel. 5717093

Denk aan uw
coniferen
Strooi bitterzout!!

voor meer informatie

I

K^ekerrj

Blpeïèiide

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

IV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.

Collegiaal met Van der Reijden Makelaardij
o g., 023-5715531.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

O-öluflS

al uw bloemwerken

Een kompleet verzorgde bëgMiehis
of crematie voor slechts ƒ 3.145^-*
Sluit een natura-uityaartyer^ekeriiig
bij Uitvaartcentrum-'H^riÉ^iJ^-.:^

WERKEN IN

Fa. Gansner & Co.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

BtOQMSCRKUNST

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Dinsdag 11 maart a.s. vanaf

Uitbetalingen vanaf 12 maart a.s.

Deskundig advies.

tel. 06-54332302

Inname kleding; Ma. 3 mrt. t/m zat. 8 mrt a.s.
van 11.00 -16.00 uur.

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

enz.

v.a. ƒ 500,- p.mnd.
Incl. gas, licht,
water, gemeensch.
gebr. van toilet,
keuken + douche

Waar ik mijn Bloemen haal?
Wat dacht je?
Bij
De specialist in

62,16

2681

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

Kamers
te huur

y

IV

„«, al een AU--servcekootrakt

ïanaf/12,-pe rmaand
' VOOR VERVANGING
wijgeS u een offerte met
prijsgarantie

fel

l
l

Dag en nacht bereikbaar voor:; ï|
het.verzorgen van een begrafenis;
"..'.'. ; ; of crematie. '
' ;,;
;
Direkt hulp bij een sterfgeval. ?|

Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaattverzekenng
Ik heb de gaiantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw

|

l

straat:

l
postcode/woonplaats:

l
telefoon:

;l;;:K;^-r

l

g:$£ï^

l

L.™1

leeftijd(en):
Bon in envelop zondct postzegel /enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummei 318, 2000 WC l laailcm

J
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De Wurf brengt
twee stukken
ZANDVOOBT - Polklorevereniging De Wurf heeft maar
liefst twee stukken ingestudeerd voor de uitvoeringen op
8, 9 en 15 maart in gebouw De
Krocht. De uitvoeringen beginnen op zaterdag 8 en zaterdag
15 maart om acht uur. Op zondag 9 maart treedt De Wurf om
twee uur op. Kaarten zijn yerkrijgbaar aan de zaal en bij de
bekende voorverkoopadressen.
De Wurf heeft over het algeineen stukken over gewone
mensen op het repertoire. Deze
keer geldt dat ook. 'Het wateren vuurwinkeltje van Poppe
Moeke', geschreven door de dames E. Jongsma en E. Bakels,
gaat over winkeltje waar je voor
een 'cent en een halfie' nog
snoep kan kopen, waar men de
petroleum en de tabakswaren
vandaan haalde en waar de laatste roddels doorgenomen werden.
'Koppiesdag' is de titel van
het tweede stuk. Vroeger kwamen vrouwen bij elkaar ter om
een bruid geschenken en goede
raad aan te bieden. Mannen, behalve de harmonicaspeler, waren niet welkom op 'koppiesdag'.

Jeugdorkest
ZANDVOORT - Op zaterdag 8
maart treedt het Noordhollands Jeugdorkest om kwart
over acht op in de Agathakerk
(Grote Krocht 45). Het orkest
bestaat 35 jaar. Er zitten 82 jongeren in. Op 8 maart spelen zij
werk van Dvorak, Grieg, Ives,
Gershwin en Brahms. Kaarten
zijn verkrijgbaar aan de zaal.

Postzegels
ZANDVOORT - Postzegelliefhebbers zijn op vrijdag 28 februari welkom tijdens de
maandelijkse clubavond van de
Zandvoortse Postzegelvereniging in het Gemeenschapshuis
(L. Davidsstraat). De clubavond begint om kwart over zeven. De entree is gratis, ook
voor niet-leden.

Rommelmarkt

woensdag 26 februari 1997

'Kijk binnen en buiten de gemeentegrens'

A

ZANDVOORT - Op zoek naar
Ger van de fouten uit het
een tweedehands boek of pop? verleden. Ger Cense van het
Op zaterdag l maart is er van Genootschap Oud Zandtien tot één een rommelmarkt voort kan het niet vaak gem 't Stekkie en de Pageehal noeg zeggen. Nu mede dank(Celsiusstraat 190).
zij professor Allaert het idee

leeft dat Zandvoort opgestuwd moet worden in de
ZANDVOORT - In Dance vaart der volkeren houdt
Club Yanks (Koster straat) Cense zijn hart vast voor de
vindt op vrijdag 28 februari een grootheidswaanzin die de
house-avond plaats. In de serie kop dreigt op te steken.
Multi Melodies is het deze keer „Wie aan grootschalige proeen Old School Hardcore jecten denkt, komt zichzelf
Night. Rob uit Parkzicht en Mc tegen. Dat hebben de finanJoe van The beat is flown en dj ciële problemen bij BouBMC zorgen voor de muziek. wes, Elysée Beach en Gran
De zaal gaat open vanaf tien Dorado inmiddels bewezen.
uur.
Rente, aflossing en personeelslasten trekken zich namelijk niets aan van het
Reddingsbrigade
Kleinere onderneminZANDVOORT - Ankie Jou- weer.
gen
kunnen
veel beter instra, voorzitster van de Zand- spelen op wisselende
weersvoortse
Reddingsbrigade,
opent op zaterdag l maart om omstandigheden."

Hardcore

twaalf uur in de bibliotheek de
jubileumtentoonstelling. Wie
de 75 jaar oude ZRB overigens
een cadeau wil geven, wordt
verzocht een kleine of grote gift
te storten op girorekening
7623618 (tav jubileumcommissie ZRB, Zandvoort). Van de
opbrengst wil de reddingsbrigade spullen voor de eigen veiligheid bij reddingsacties kopen,
zoals reddingsvesten en lampjes.

Verlengd
ZANDVOORT - De expositie
over water van kunstenaarscollectief Sandevoerde blijft nog
even hangen in in het Palmenveld in Nieuw Unicum. De tentoonstelling is tot begin april te
bewonderen tijdens kantooruren.
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Allaert vindt dat de badplaats
allereerst moet bedenken dat
uitgaan van de bestaande situatie het belangrijkste is. Zandvoort moet vervolgens om zich
heen kijken. De Nederlandse
kust past in een Europees verband: 80.000 kilometer kust,
waarvan België zestig kilometer heeft en Nederland ruw geschat het achtvoudige. Eigenlijk zou er een weg van Scandinavië tot en met Portugal een
kilometer of veertig achter de
kust moeten lopen, met aftakkingen naar de kustplaatsen.
Daar zit meteen al het eerste
probleem. Allaert heeft zelf uitgevonden hoe lastig het is om
vanaf de A 4 Zandvoort te bereiken; volgens de links-rechts-linksmethode heeft hij Haarlem en Heemstede doorkruist.
Volgens burgemeester Van der
Heijden is dat probleem niet
eenvoudig op te lossen: Zandvoort is afhankelijk van andere
gemeenten. Daar zit de kern,
vindt Allaert. Overleg op regionaai en landelijk niveau is hard
nodig.
Inzoomend op Zandvoort signaleert de professor meer verkeersproblemen: er is geen duidelijke verkeerscirculatie, wat
eerder leidt tot yerkeersonveiligheid. Bovendien ontbreekt
de binding tussen spoor, weg en
water. De elementen zijn er wel,
maar er wordt te weinig mee
gedaan. „Dat er geen intercity
meer naar Zandvoort rijdt, kan
voor mij bijvoorbeeld niet,"

Voice respons
ZANDVOORT - De gemeente
start per l maart met een voice
respons systeem. Dat betekent
dat bellers 24 uur per dag antwoord kunnen krijgen op veel
vragen. Wie de gemeente vanaf
l maart belt op telefoonnummer 5740102 wordt door het mHet circuit (en vooral de natuur daar omheen) biedt volgens professor Allaert grote mogelijkheden
Foto André Lieberom toetsen van bepaalde nummers
naar de juiste informatie gezegt hij hoofdschuddend.
Zandvoort krijgt het aanzicht den. Doe het bijvoorbeeld door leerd kan worden of de afspra- leid.
Verwevenheid is ook van be- ook een opkikker volgens Al- een stedebouwkundige wed- ken ook nagekomen zijn."
lang wat betreft de stedebouw- laert. Bovendien ziet hij moge- strijd uit te schrijven, raadt de
Volgens Allaert moet het wel
kundige invulling. „Maak nooit lijkheden om de natuur bij het Belgische wetenschapper aan. goedkomen als Zandvoort zijn
een splitsing tussen woon- en circuit wat meer te benutten.
raad opvolgt. En als Attema
ZANDVOORT - Binnenkort
badplaats. Nooit. Het is wel „Ik was blij toen ik zoveel naVoor de lange termijn is meer vanuit de zaal zegt dat in februgoed om sectoren aan te geven tuur zag. Waar heeft de mens in nodig: een investeringsmaat- ari 1987 voor duizend gulden valt bij alle Zandvoortse huizen
waar de nadruk meer op het de toekomst behoefte aan? schappij gedragen door onder- per bladzijde een onderzoeks- een brief op de mat over de herene en elders meer op het ande- Creatieve hersens en dus is na- nemers en de gemeente, waar- bureau het allemaal al een keer taxatie van de woning. In somre aspect ligt. Zo zou ik voor de tuur, lees rust, hard nodig. Ont- bij bewoners nadrukkelijk be- verzonnen heeft, glimlacht de mige gemeenten ligt die hermeeste verweving kiezen rond- wikkeling is niet voor de dier- trokken worden. „Geld, dat is Belg beminnelijk. „Inderdaad. taxatie een stuk hoger dan
om het casino. Dat gat daar is kes maar voor de mens."
belangrijk. Dus wendt u tot Wat ik naar voren schuif kan voorheen. Binnen zes weken
drie keer jammer."
Begin met een project voor banken. Maar maak vooral een toch haast geen nieuws zijn. kunnen burgers hiertegen beMet duidelijke herkennings- de korte termijn en zorg dat de convenant zodat het op papier Maar blijkbaar was er niet vol- zwaar aantekenen.
punten aan de uiteinden van omwonenden enthousiast wor- staat en na een jaar gecontro- doende geld noch draagvlak."

Taxatie

Ger Cense waarschuwt voor
grootheidswaanzin plannenmakers
of het comfort van hun appartement. Dat is allebei perfect."
Maar voor de rest zijn de plannen van ir. Friedhoff niet goed
uitgepakt.

door de duinen, waarvan nog
steeds hier en daar stukken te
zien zijn.
Burgemeester Van Alphen en
Ir. Friedhoff filosofeerden al
tijdens de oorlog in café Van
Diemen in Sassenheim over de
wederopbouw. Na de bevrijding
lagen er dan ook vrij snel plannen op tafel. Het Gasthuishofje,

Tijdens de drukbezochte Genootschapsavond heeft Cense
het al laten zien aan de hand
van prachtige oude dia's: in een
paar decennia is het aangezicht
van Zandvoort drastisch veranderd. Voor de oorlog stonden er
villa's, kleine hotels en een paar
redelijk forse bouwwerken als
het Oranje Hotel, het Groot
Badhuis en het Grand Hotel.
Die waren echter lang zo hoog
niet als de huidige equivalenten de woningen langs de NoorderET VERBAAST Ger Cen- zoals Elysée Beach, Bouwes straat en de Engelbertsstraat
se niet dat Allaert don- Palace en het geplande Eurotel. verrezen binnen vijf jaar. Ook
de flats langs de Noord-Boulederdagmiddag
uitriep:
Zoals algemeen bekend ver- vard en het De Favaugeplein
„De mensen die de flats aan de
boulevard na de Tweede We- loor Zandvoort in 1943 over een werden naar de ideeën van
reldoorlog hebben laten bou- breedte van tweehonderd me- Friedhoff gebouwd. Daarmee
wen, zou je tegen de muur moe- ter haar bebouwing dankzij de werd het dorp 'afgesloten' van
ten zetten." De flats zorgen er- Duitsers. Die wilden vrij de zee, precies op de manier die
voor dat er geen zicht meer op schootsveld hebben als er een Allaert nu zo verfoeit.
zee is. Bovendien is de sfeer invasie van de geallieerden van„Maar lang niet alles werd gerondom de flats naargeestig. uit zee zou komen. Om niet in
„De mensen die er wonen hoor de rug aangevallen te worden realiseerd zoals hij het had beje niet over hun uitzicht op zee bouwden ze overigens de muur dacht," vertelt Cense. Eén van

'Zwarte Parel' wil cd
over Zandvoort uitbrengen
nee, echte muzikanten. Je moet
naar deze cd kunnen luisteren
terwijl je lekker lui achterover
in een stoel ligt. De cd moet je
een zomers gevoel geven."
Inmiddels heeft de zanger,
die van oorsprong uit Curagao
komt, twee nummers zelf gecomponeerd en negen liedjes
vertaald. In het nummer Kerkplein probeert hij de sfeer van
dit beroemde Zandvoortse
plein in de jaren zestig en zeventig naar boven te halen. Hij
praat en zingt met weemoed
over die tijd. „Je zag er jongeren
uit de hele wereld. In het café
Le Clou, waar ik destijds werk„Want als ik het doe, wil ik te, draaiden we de nieuwste
het goed doen," zegt hij. „Geen soulmuziek uit Amerika. De
gezeur met computermuziek, kinderen van toen zijn ouders

Veertig plannen voor fijner
wonen in Noord en centrum
ZANDVOORT - Maar liefst veertig plannen staan er op
stapel om de bewoners van het centrum en Noord een
prettiger leven te bezorgen onder de noemer 'Binnen geborgen, buiten geborgen'. De gemeente wil vooral de overlast van bezoekers en vuil aanpakken. De politie probeert
de veiligheid te verhogen.
Zo wil de gemeente onder andere toiletten neerzetten op het
Kerkplein, de toiletten bij het husstation verbeteren en daar een
bewaakte fietsenstalling naast maken, in september de kinderen
in Noord zwerfvuil te laten opruimen, een commerciële hondenpoepopruimactie opzetten met het Ondernemers Platform, extra
surveillanten inzetten om horecabezoekers en vandalisten in de
gaten te houden, vaker bedrijfsafval ophalen, meer afvalcontainers neerzetten, onderzoeken of de glasbakken wel op tijd geleegd
worden. Daarnaast start de politie in maart met een project over
inbraakbeveiliging in de Koninginnebuurt. Samen met winkeliers wordt geprobeerd om een onderling alarmeringssysteem op
te zetten.
Wlc meer wil weten over de plannen kan op zaterdag 15 maart terecht tijdens de
startmanlfcstatle. Tussen tien en een uur In de remise aan de Kanierllngh
Onnesstraat.

de plannen ging uit van drie
toeristische centra: een bescheiden centrum met winkels
in Noord in het verlengde van
de Van Lennepweg, een centrumpje op de plek van de Rotonde en een enorm complex in
de vorm van een colosseum bovenaan de Zeestraat. Hotelkamers, winkels, concerten, ter-

'Trek lering uit de fouten die
gemaakt zijn bij de wederopbouw'

H

ZANDVOORT - Het lijkt
wel of er in Zandvoort muziekzaadjes zijn rondgestrooid. Overal schieten de
initiatieven om liedjes over
Zandvoort te componeren
uit de grond. Roberto Girigorie wil onafhankelijk van
alle anderen een cd met tien
of elf nummers met Zandvoortse onderwerpen uittarengen. Zijn project is tamelijk kostbaar. Hij zoekt
sponsors om een bedrag van
22.000 gulden bij elkaar te
krijgen.

Computer kan
Welzijnscentrum
helpen
ZANDVOOBT - Een compu
tersysteem kan volgens een
groep cursisten het Welzijnscentrum meer inzicht verschaf
fen in de administratie.
De groep die de cursus Com
municatie-, Interactie- en Managementsvaardigheden in het
Gran Doradohotel volgde
maakte vrijdag de resultaten
van een onderzoek bij het Wel
zijnscentrum bekend. Volgens
de cursisten kan de huidige
handmatige methode beter ver
vangen worden door een computersysteem. Daardoor kan
het Welzijnscentrum sneller
zien hoeveel hulpvragen en declaraties er zijn. Daardoor is>
het makkelijker om verant
woording af te leggen aan de
gemeente, vinden de cursisten
Het computersysteem kost
3500 gulden plus een onbekend
bedrag aan personeelskosten
Tenzij het Welzijnscentrum
een vrijwilliger met vertand
van informatisering vindt.

Als hij over een jaar weer een bMksembezoek aan
Zandvoort brengt, wil hij eigenlijk toch wel wat veranderd zien. De Belgische professor Allaert vindt dat er
beslist hoop is voor de badplaats. Maar dan moet er wel
wat gebeuren en snel ook.

LS PROFESSOR ALLAERT in sappig Westvlaams en heftig gesticulerend uitroept dat de bouwers
van na de Tweede Wereldoorlog tegen de muur gezet zouden
moeten worden omdat ze een
kardinale fout hebben gemaakt
door het dorp het zicht op zee
te ontnemen, grinnikt de zaal.
En ook als hij uitlegt hoe fnuikend het is om toeristen met
kinderen uren in de file te laten
staan.
Maar de ondertoon van de
wetenschapper is ernstig en dat
voelt ook de zaal vol genodigden. Allaert heeft tijdens zijn
korte bezoek gezien dat er inderdaad wat mis is met Zandvoort, ook al haast burgemeester Van der Heijden zich te zeggen dat het nog altijd redelijk
gaat met het toerisme. Nog wel
ja, maar volgens Allaert kan het
een stuk beter.
De Belgische badplaats Blankenberge heeft de professor,
verbonden aan de universiteit
van Gent, meehelpen opkrikken. Er zijn wat nieuwe attracties bijgekomen. Blankenberge
heeft nu meer winkels en de
particuliere investeringen zijn
met twee tot drie miljard Belgische francs per jaar gestegen.
Weliswaar is de badplaats er
nog niet, moet ook Allaert toegeven op een kritische vraag uit
het publiek. Maar de weg omhoog is ingeslagen. En zo moet
het ook met Zandvoort kunnen
gaan.

Zandvoorts
Nieuwsblad

rassen, fietsenstallingen en een
garage moesten duizenden
mensen naar die plek trekken
in de zomer.
„Grootheidswaanzin. Bovendien weet iedereen dat langs de
kust de wind te vervelend is om
een colosseum met een groot
plein echt aantrekkelijk te maken," vindt Cense. Enige realiteitszin hadden Friedhoff en
Van Alphen echter toch wel,
want 's winters rekenden zij
erop dat alleen de winkels bij

de Kerkstraat open zouden blijven.
De gedachte aan drie centra,
drie polen, zijn nooit helemaal
verdwenen uit de hoofden van
de gemeentelijke plannenmakers. „In de structuurschets
die vorig jaar het licht heeft gezien, komen ze dan ook weer
terug," signaleert Cense. Ook
Allaert vindt dat er meer leven
in de brouwerij aan de kop van
de Kerkstraat moet komen.
De centra zijn tot nog toe niet
uit de verf gekomen, omdat
„het grootkapitaal het gedwarsboomd heeft. Bouwes wilde per
se aan zee zitten en gooide zo
roet in het eten." Het eerste
Bouwes staat er niet meer en
het tweede complex van Bouwes (Bouwes Palace en Dolfirama) is een fiasco geworden.
Hordo, de blufkoning zoals hij
in de jaren tachtig werd genoemd, kon ze niet redden.
„Steeds weer trapte Zandvoort erin en dacht in een projectontwikkelaar de redder gevonden te hebben. Elysée Beach is al twee keer in andere

handen overgegaan. Gran Dorado is bezig om bungalows aan
particulieren te verkopen. Dat
is toch niet voor niets. Grote
organisaties verkijken zich
erop dat het soms slecht weer
in Zandvoort is. Ze kunnen
daar niet op inspelen, terwijl de
rente, aflossing en de personeelskosten doorlopen. Dus
gaan ze failliet. Het geldt trouwens ook bij mooi weer. In een
klein hotel kan de eigenaar
ooms, tantes, nichtjes en neven
inschakelen als het plotseling
druk wordt. Kleinere ondernemingen zijn dus flexibeler en
redden het sneller. Dat geluid
mis ik in de discussie."
„Ik ben zo bang dat er straks
weer een projectontwikkelaar
komt. De gemeente heeft nu bij
Schale (van de nog niet gebouwde hoteltoren bij het casino, red.) de boot afgehouden.
Maar het appartementencomplex Nieuw Duynen aan het einde van de Zuidboulevard wordt
wel gebouwd. Terwijl de manier om Zandvoort te laten
overleven veel meer gezocht
zou moeten worden in het beschermen van bepaalde gezichtsbepalende delen en het
voorrang geven van kleinere
ondernemers. Dat sommige
restaurants wel twaalf maanden klanten hebben, heeft duidelijk te maken met de schaal
waarop ze opereren. En natuurlijk de eigenaar," geeft hij toe.

Brandje
ZANDVOORT - De politie is
op zoek naar getuigen van een
brand in de snackbar in de Celsiusstraat. Op 19 februari heeft
iemand rond kwart over vijf
een steen en een brandbare stof
door de ruit van de snackbar
gegooid. De brand veroorzaakte alleen een geblakerde vensterbank. Getuigen worden verzocht te bellen met het politiebureau (5713043).

Sloop
ZANDVOORT - De sloop van
de pittsgebouwen van het circuit is begonnen. De pitts is
deze week al van binnen leeggehaald. Een dezer dagen gaat het
gebouw zelf tegen de vlakte.
Ook het restaurant verdwijnt
onder de slopershamer.

ZFM-plus
ZANDVOORT - Het radioprogramma ZFM-plus wordt
niet op donderdagochtend uitgezonden, zoals het Zandvoorts
Nieuwsblad vorige week meidde.
Het ouderenprogramma is
op vrijdagochtend tussen 11 en
12 uur te beluisteren bij ZFM
107.
(ADVERTENTIE)

MENINGEN
Professor Allaert (1)

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

De strekking van het verhaal
van professor Allaert over Zandtoekomst is duidelijk,
van nu geworden. Daar zing ik voorts
vindt Ton Timmermans. Inwoover."
en politici moeten de hanZandvoort aan zee klinkt wat nersineen
slaan voor het te laat
tropischer. Het nummer begint den
is.
met het geluid van de zee,
meeuwen en een helikopter.
voor dat het dorp volEen goeroe op planologisch altijd
„Alsof je op het strand ligt," gebied,
liep."
professor
Allaert,
heeft
zegt Roberto. „De sfeer van zon onlangs alle inwoners van
Deze redenering dient snel
en zee, haringkarretjes, strand- Zandvoort een kristalheldere plaats te maken voor actie.
paviljoens, surfers en 's avonds spiegel voorgehouden. Een Naast publiekstrekkers is een
gebruik van de beeen afzakkertje in het dorp."
die een reflectie weer- verantwoord
schikbare ruimte van essenVoor het elfde en tevens laat- spiegel
geeft
van
dingen
waar
velen
ste nummer heeft hij een origi- door de loop der jaren 'bedrijfs- tieel belang; ruimte om onze
neel idee verzonnen. Het heet blind'
de gelegenheid te geven
geworden waren. Er gasten
aangenaam te recreéren. 'KmIJskoningin, dus wat is er leu- is een voor
roebele
laag
ontstaan
op
ker dan het te laten zingen door de Zandvoortse bril. Daardoor nesinne' dient overboord gezet
een van de meiden die op het begon een schimmenspel tus- te worden. Bedenk dat het spel
en haar resultaten zijn belangstrand het ijs van de firma Driede inwoners en politici.
rijker dan de knikkers! Dat
huis verkoopt? „Het is nog even sen
Ongetwijfeld
is
niet
iedere
een plan, hoor," relativeert Ro- stelling van Allaert, voorzitter moeten wij allen terdege besefEn ernaar handelen. Inwoberto.
Ruimtelijke Plan- fen.
ners hand in hand met politici.
De Zwarte parel van Zand- werkgroep
ning
van
de
Belgische
Universivoort zoals hij weieens ge- teit, een wet van Meden en Per- Slagen we daar niet in dan lignoemd wordt, verdient aan de zen. Wél heeft hij het bij het gen binnenkort op het strand
cd geen cent. „Ik ben gevraagd rechte eind als hij zegt dat het alléén maar dooie vissen, die
door een paar mensen om dit te vijf voor twaalf is voor Zand- zichzelf in de staart gebeten
doen en werk er geheel belange- voort. „Te lang werd vertrouwd hebben.
Ton Timmermans
loos aan mee." Het meeste kosZ.lmhoort
ten de artiesten die hem bege- op de zon. Die zorgde er toch
leiden en de uren in de studio.
Hij hoopt dat liefhebbers van te
voren intekenen pp de cd. Bovendien heeft hij deze week
tientallen brieven verstuurd
ZANDVOORT - De prijzenregen daalt neer op acht lezers
aan bedrijven en instellingen in van het Zandvoorts Nieuwsblad. Zij werden getrokken uit
de hoop dat die in ruil voor hun de ruim driehonderd inzendingen van de Valentijnspuzzel.
naam op het cd-hoesje een beDe waardebon van Tromp Kaas gaat naar J.C. Koper uit de
drag willen storten.
Haarlemmerstraat en N. Sterk-Misset uit de P. Leffertsstraat. De
„De cd is in principe voor waardebonnen van bakker Keur zijn voor: M.F. Ruiter (GasthuisZandvoort en de Zandvoorters straat 15), L. Voesenek (Brederodestraat), L.M.V. Engelen-den
bedoeld. Als het daarbuiten ook Boer (Flemingstraat), M. van Leen (Keesomstraat) en Ilja Noltee
ooit gedraaid wordt, is dat na- (Fahrenheitstraat).
De elfjarige Ilja verdient bovendien een pluim, omdat zij een
tuurlijk mooi. Maar je kunt niet
zo even zeggen: ik schrijf een prachtige tekening inleverde. Ook de familie A. Paap, Tineke
hit. Dat werkt anders. Ik wil Hartman, Marga de Boer-Pijpers en D. Noortman verdienen een
iets neerzetten dat tijdloos is en eervolle vermelding.
Het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging
waarvan je over twintig jaar
zegt: oh ja, dat was dat leuke Zandvoort organiseerden deze puzzel. De oplossing luidt: Verwen
nummer over Zandvoort."
een ieder die je mag op Valentijnsdag.

Acht prijswinnaars na Valentijn

Cimemsi
27 Feb. t/m 5 Mrt

Allaert (2)
Wat een onzin om een Belg te
vragen wat er aan Zandvoort
mankeert, is de mening van S.
van der Klauw. Vraag het de
inwoners zelf, vindt de Zandvoorter.
Naar aanleiding van de editie
van 24 februari 1997 vind ik het
nogal een vreemde zaak om aan
een Belg te vragen wat of er aan
de
gemeente
Zandvoort
scheelt. Is het niet een betere
zaak om aan de Zandvoortse
bevolking de vraag te stellen
wat is er mis met Zandvoort? Ik
zelf heb voor tien jaar terug geprobeerd iets voor de gemeente
Zandvoort op te bouwen zodat
er m de gemeente Zandvoort
meer is dan strand alleen. Maar
dat werd af geketst want het
zou een onhaalbare kaart zijn.
Het is een plan van minstens
twintig jaar terug, het betreft
het binnencircuit.
Mijn idee is om van het binnencircuit een Mega Sportpark
te maken zodat er nog meer te
doen is. Lijkt mij het daarom
niet beter om aan de Zandvoorter te vragen wat of zij zien in
een sportpark. Want volgens
mij is het nog steeds een haalbare kaart.
En als de gemeente er niets in
ziet, ben ik genoodzaakt mijn
eigen politieke partij op te zetten.
S. van der Klauw
Zandvoort

lichacl Jordan, Looney Tunes
lli Murray, Charles Barkley

Michael Jordan, Looney Tunes
Bill Murray. Charles Barkley

Woensdag 5 Maart
1930

De vrouw
in het zand
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BURG. VAN FENEMAPLEIN13/1
ZANDVOORT
Naar drie kamers verbouwd ruim vierkamerappartement, gelegen op de eerste etage met uitzicht over zee. Indeling: hal/woonkamer met garderobekast, open haard (gas), balkon aan zeezijde,
twee slaapkamers met balkon en bergkast, keuken,
toilet met fonteintje, badkamer met ligbad en twee
wastafels. Afzonderlijke berging in het souterrain.
De maandelijkse bijdrage aan de WE incl. voorschot c.v. bedraagt ca. ƒ 465,-.
VRAAGPRIJS
ƒ 315.000,-k.k.
[""BEL VOOR MEER INFORMATIE OF~1
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
j
023-5715531
j
l
|

maandag -vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

l
|

|

AANKOOP -VERKOOP-TAXATIES

j

BURG. ENGELBERTSSTRMT 86
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaande woning met patio, ruim zonneterras en balkon, gelegen op een
steenworp afstand van strand, station en winkels.
Indeling: vestibule, gang met bergkast, voorkamer,
slaapkamer met openslaande deuren naar patio,
woonkeuken met luik naar kelder (stahoogte), toilet. Ie etage: twee slaapkamers, waarvan een met
balkon, slaapkamer achter met ruim zonneterras,
2e toilet, kastruimte. Kozijnen vervangen door
hardhout/dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS
ƒ 359.000,- k.k.

Passage 36-40
2042KVZandvoort
postbus 413
NVM
2040AKZandvoort

HEERLIJKE MALSE
NIEUWZEELANDSE

LASSIETOVERRIJST
voor een grote
droge korrel

en

HONIG ZELFRIJZEND

TOMATENKETCHUP

BAKMEEL
PAK
500 GRAM

de enige echte! In handige extra grote

knijplles
1000 GRAM
ELDERS

KOFFIE ROODMERK
snelliltermaling

GURKENTOPF
ZOETZURE AUGURKEN
EXTRA GROTE POT 1700 ML

DRINKYOQHURT

OF ARGENTIJNSE

de frultigste met druivesuiker,

RUNDERSTEAKS

keuze uit: bosvruchten, roze of yellow

PONDSPAK

LITERPAK
ELDERS

PROBEER
PRIJS

VASTE
LAGE PRIJS

4.89

LAMSBIEFSTUKKEN

MAKELAAR

Makelaardij o.g.

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk
Mobil

CHOCOLADE
EITJES

Haltestraat 22, Zandvoort

Bruna Balkenende

Shell Geerling

SERVETTEN
PAK 50 STUKS

OVENVERSE PAASSTOL

VROLIJKE KUNSTSTOF
PAAS PLACEMATS

rijk gevuld met krenten, rozijnen,
geconfijte vruchten, echte bankelspljs
en geheel overstroold met poedersuiker

GELE DINERKAARSEN
DOOS 14 STUKS

met diverse grappige decoraties

ELDERS JJHT

ELDERS

extra lange brandduur ± 8,5 uur

PUNTZAK
HEEL POND

HEERLIJKE PAASPATISSERIEROLLEN
met vanille-, advocaat- of aardbeiencrèmevulling

PER STUK 300 GRAM

ELDERS ZM
. kMu'

ELDERS ^M

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

tijdelijk gesloten

meer!

Lidoshow
met casino-cadeau

OERSTERKE SPORTTAS
VOORJAARS
BLOEMBOLLEN
extra grote bollen
voor prachtige
bloemen, diverse
• l soorten waaronder:
' i dahlia's, fresia's
en gladiolen

4-DELIGE
TUINSET

WERKHANDSCHOENEN

bestaande uit: 2 schepjes,
harkje en onkruidkrabber met
stevig kunststof
handvat

netanti-süpbinnenkant en verstevigde
vingertoppen. Ideaal
voor het klussen in
en om de tuin

PER PAAR ^
ELDERS 2^9ö

PROFESSIONELE UITVOERING
DOUCHE & BAD vele met rits afsluitbare opberavakken,
uitgevoerd in stevig \, vï k c,£\A j
slijtvastnylon
W'' ;\•';f -"*l-l
vooreen
" •r"-'-"•'•••*-.••" -» ->
'jaóL.-^
extra lange

^9T

U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar. restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,-.
Deze aanbieding is gelding t/m 30 maart 1997.
Naam:

Aantal personen:.

'- '''

A

SUPER SLAGERIJ

>

Vi

IN ONZE VOORVERPAKTE

GROENTEN/FRUIT AFD. VLEESWAREN AFD.

BELEGEN UNIEKAAS
lekker pittig

rijk opgemaakt met hele hazelnoten, chocolade en vruchten.

HEEL POND
ELDERSj6ï98T

^

• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1

BESTELLIN
ROTTERWIM
AM5pD)tM

Groot in assortiment van alle componenten!
AMSTERDAM:
Kinkerstraat 51
tel. 020-4890077 |
HAARLEM:
Kruisweg 61
tel. 023-5322597

Taiyo Yuden
Panasonic
2x4 + adapter SCSI ctrl + 2CD

Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

Digitaal aanleveren van adverlenlicj.
De nieuwste service van Perscombinatie Adverlenliebedrijf

BEI NU: 020 - 562 29 85
PERSCOMBINATIE

BADHOEVEDORP:
'shop in shop'
Sloterweg103
NCP COMPUTERS
tel. 020-6593200

CD-Writers:

voor/2,40

Adres:
Postcode/plaats:..

BEKER

k

•^^^^^^^•^••••-••^•^ *.»• ^-'^ rx^."-

MAGERE
\ FRANSE
KWARK
MOKKA
SLAGROOMTAART

IN PRACHTIGE
GESCHENKVERPAKKING

LITERFLACON
ELDERS

ALMHOF DAGVERSE

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanai 17 januari heet zij de gas- Foto J°"s van Ben"ek°™
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geïnspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende stenen; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.

AUDIOSONIC STEREO
RADIO/CASSEHERECORDER
radio voor korte, lange of middengolf ' op stroom
of batterijen 'boxen 2 x 3 watt' met koptelefoonaansluiting ' telescoopantenne * opnamefunctie
1

Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)
'Bron. NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

Elke week het dagelijks nieuws!

Hewlett Packard 2x6
CDR gold discs
CD-ROM 16 speed

J395.00
975,00
1050,00
11,95
285-

GELDIG VAN 27 FEB. T/M 5 MAART
TEGEN INLEVERING VAN DEZE BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
INTERNET SHOP: www.mycom.nl
Snel in levering van alle PC's op maat!
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'Ik heb niet het
gevoel dat ik een
workaholic ben'
N ZIJN GEVAL werd de
kaashandel hem met de
paplepel ingegoten. Hij
kan zich nog goed herinneren dat zijn vader 35
jaar geleden de eerste steen
voor het latere familieconcern
legde door een bescheiden
kaaskraampje op een Amsterdamse markt te bemannen.
Binnen een mum van tijd groei• de dit verkooppunt uit tot een
; filiaalbedrijf met maar liefst elf
j winkels m verschillende plaatsen. Omdat er tijdens die ra{ zendsnelle opgang handen te' kort kwamen, voelde Peter
l( Tromp zich, evenals zijn oudere broers, verplicht om al op
] prille leeftijd mee te helpen in
de zaak.
„Toen ik net achttien was,
werd ik al bedrijfsleider van
onze voormalige winkel in
Zandpoort-Zuid," meldt de
thans 43-jarige Tromp met
hoorbare trots. Erg lang stond
hij in het begin van zijn loopbaan nooit achter de toonbank
van één van de vele filialen. Het
was zijn taak om m pakweg anderhalf jaar ervoor te zorgen
dat de bedrijfsvoering in zo'n
dochteronderneming behoorlijk op poten werd gezet. Als
alles eenmaal van een leien
dakje liep werd hij prompt
overgeplaatst naar een nieuwe
stek waar orde op zaken moest
komen.
„Ik heb in vrijwel al onze winkels wel een poosje als bedrijfsleider gewerkt. Van Purmerend
tot Utrecht. En ook in Zandvoort, ja. Nadat we in 1980 onze
zaak hier aan de Grote Krocht
hadden geopend ben ik er de
eerste twee jaar bij gebleven.
Voor mij was dat een speciale
tijd, want dit filiaal is de grootste van allemaal." Toen hij, na
vele omzwervingen, acht jaar
geleden besloot om zich geheel
en al op één winkel te richten
koos hij dan ook onmiddellijk
voor de Zandvoortse stek. „En
van die keus heb ik nooit spijt
gehad. Het bevalt me hier prima. Ik heb me definitief gevestigd in het dorp."
Dat laatste mag letterlijk
worden genomen, want met
zijn vrouw Toos woont Peter
Tromp boven zijn werkadres.

Als kaashandelaar bij uitstek zegt Peter Tromp, de
trotse bezitter van de gelijknamige winkel aan de Grote
Krocht, de beroemde novelIe 'Kaas' van Willem Elsschot vanzelfsprekend te
hebben gelezen. „Ja, in mijn
vak is dat natuurlijk verplichte kost, want er wordt
door klanten regelmatig op
gezinspeeld. En dan weet ik
daar altijd een gepast antwoord op te geven. Op zich is
het wel een leuk boekje.
Maar de echte praktijk is in
mijn beroep heel anders,
hoor."

Met
co

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Wind- en zandvast
Wat een wind gierde de afgelopen dagen over het strand en door het dorp.
Voor menige strandpachter bracht dat spannende momenten met zich
mee. Klaas Paap van paviljoen 'Willy' (20a) heeft zelfs voor de zekerheid
maandagavond in zijn paviljoen geslapen. „Af en toe hebben we even
gekeken of het allemaal goed ging," vertelde hij dinsdag, ,,'s Ochtends
bleek dat het meeviel. Alles zat er nog op en aan. Er lag hooguit wat extra
zand op het terras en tegen de zeereep. Van binnen was er van de storm
helemaal niets te zien." Maar Klaas had dan ook uit voorzorg een paar
vlonders rechtop tegen de gevel gezet. Want hij wilde voorkomen dat hij de
volgende ochtend in een woestijn wakker zou worden. HIJ kijkt nu hoopvol
naar de weersvoorspellingen want zaterdag gaat hij net als nog een aantal
andere paviljoens voor het eerst dit seizoen weer open.

CÖ

•S03
03

2
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Peter Tromp met een kaas van veertig kilo

„Voor mij is dat heel handig,"
geeft hij te kennen. „Want dat
bespaart me een hoop reistijd
die ik beter kan gebruiken. Gemiddeld ben ik namelijk zeker
zestig tot zeventig uur per week
in de zaak bezig. Nee, daar heb
ik geen moeite mee. Integendeel, ik prijs me gelukkig dat ik
van mijn hobby mijn werk heb
mogen maken. Want ik ervaar
het nog altijd als een heerlijk
vak. Met name de omgang met
de mensen vind ik een hele fijne
bezigheid."
Maar ook het product waar
hij het van moet hebben verveelt hem nog lang niet. „Zelf
ben ik een uitgesproken liefhebber van kaas. Ik eet het eigenlijk de hele dag door - zo nu
en dan een plakje, en dan weer
een stukje buitenlandse kaas...
heerlijk. Mijn favoriete soort is
Brie de Meaux, een echte handgemaakte boerenbrie van niet-gepasteuriseerde melk. Die is
veel pittiger, krachtiger en geprononceerder van smaak dan
gewone roombrie. Ik raad mijn
klanten regelmatig aan om er
ook eens een puntje van te nemen, want het is tenslotte toch
een beetje mijn taak om de
mensen wegwijs te maken in
het Franse kaasgebeuren."
Wat Tromp eveneens als een
voor hem weggelegde opdracht
ziet is het 'meehelpen om Zand-

voort op te stoten in de vaart
der volkeren', zoals hij dat
plechtig uitdrukt. „Waarmee ik
bedoel dat ik het als een uitdaging ervaar om ervoor te zorgen
dat de verpaupering van de
laatste jaren een halt wordt toegeroepen. Wat mij zorgen baart
is niet alleen de leegstand van
veel winkelpanden, maar ook
dat de prijs/kwahteitverhouding niet altijd is wat hij zou
moeten wezen. Terwijl we al die
dumpzaken, die zich uitsluitend op de toeristen richten,

Van den Bos-Corsten uit. „Zo
staat het midden van de voet in
relatie met de ruggewervel, terwijl de grote teen samenhangt
met het hoofd. Door nu op een
bepaald punt op de voet te
drukken kan ik, via de energiebanen in het lijf, een reactie veroorzaken in het lichaamsdeel
waar men last van heeft."

Als een omweg beschouwt zij
dit niet. „Nee, want ik ga niet
symptomatisch te werk. Bij een
behandeling richt ik me nooit
op één punt, maar op de hele
voet en dus op het hele lichaam. En dat kan voor heel
wat verlichting zorgen, bijvoor„Voetreflexologie is geba- beeld bij migraine."
seerd op het idee dat zich op en
Na het behalen van een beonder de voet bepaalde zones
bevinden die corresponderen roepsdiploma is Marijke van
met alle delen van de rest van
het lichaam," legt mevrouw

hier kunnen missen als kiespijn."
Teneinde te proberen om
'meer kwaliteit binnen te slepen' is Peter Tromp sinds een
jaar of vijf een zeer bedrijvig lid
van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OZV). Ondanks zijn drukke werkzaamheden ziet hij er niet tegenop
om daar in de avonduren de
nodige uren in te steken. „We
zijn nu al jaren bezig om samen
met de horeca, de strandpachters en de gemeente het zogenaamde centrumplan te ont-

Dit ambitieuze plan, dat yolgens Tromp binnen vijf jaar
zijn beslag moet krijgen, zal
naar schatting tien tot twaalf
miljoen gulden gaan kosten.

Het grootste deel daarvan zal
door de ondernemers zelf moeten worden gedokt. „En dat is
natuurlijk niet meer dan terecht," meent Tromp. Hij voorziet evenwel dat het een hele
toer kan worden om de nodige
middelen bij elkaar te schrapen. „Het jammere van Zandvoort is dat er aan de ene kant
hele goede dingen gebeuren,
maar dat aan de andere kant de
goegemeente er vaak niet van te
overtuigen valt dat ze moeten
meebetalen om die dingen
daadwerkelijk voor elkaar te

krijgen. Er zijn helaas te weinig
ondernemers die bereid zijn
om de kar te trekken. Veel winkeliers gaan er kennelijk van
uit dat hun buurman wel zal
betalen."
Hoe
afkeurenswaardig
Tromp deze houding ook vindt,
enig begrip kan hij er toch wel
voor opbrengen. „Talrijke ondernemers hebben van hun
zaak een typische seizoenwinkel gemaakt, en die redden het
daarmee eenvoudig met. De zomer duurt immers maar vier
maanden. Vooral m de kledingbranche loopt het slecht tot
zeer slecht. Het is dan ook logisch dat die eigenaars, wanneer ze van ons als OZV een
rekening krijgen gepresenteerd, daar meteen een streep
doorheen zetten."
Voor Tromp is dit een reden
te meer om hartstochelijk te
streven naar 'een meer structureel winkelbestand, met zaken
die er minstens vijftien, twintig
jaar blijven zitten'. Zijn eigen
beleid ziet hij als een mooi
voorbeeld van hoe het eigenlijk
zou moeten. „Vanaf het begin
heb ik ervoor gezorgd dat mijn
winkel niet afhankelijk is van
het toerisme. Voor mij is de
omzet in de zomerperiode dan
ook niet meer dan een toetje,

èTCBKeôcijdiensten

Berichten en tips
voor deze rubriek met
JO. (ÖL l
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, of
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fox 023-5730497

den Bos sinds juni vorig jaar in
Zandvoort actief als therapeute. „Maar om de mensen de
kans te geven er zelf kennis
mee te maken ga ik ook vanaf 2
april een basiscursus verzorgen in de Mariaschool," kondigt ze aan. Wie hiervoor belangstelling heeft kan met haar
contact opnemen via telefoonnummer 5719199.

Nieuw homopaviljoen heeft
grootse plannen voor de zomer

Voetreflexologe Marijke van
den Bos-Corsten veroorzaakt
een reactie in een pijnlijk liZANDVOORT - Wie met
chaamsdeel door op een be- Pasen op het naaktstrand
paald punt van de voet te loopt, ziet voortaan 'Therdrukken
mos aan zee' op de gevel van

wikkelen, waardoor de drie belangrijkste winkelstraten een
ware metamorfose moeten ondergaan. Het is de bedoeling
dat die een promenade-achtig
karakter gaan krijgen, met sierbestrating, sfeerverlichting en
leuker straatmeubilair dan er
nu aanwezig is."

'Veel winkeliers vinden dat hun
buurman moet betalen'

Voetreflexologie kan
voor verlichting zorgen
ZANDVOORT - Meer dan
een gemakkelijke stoel en
eeri beensteun heeft Marijke van den Bos-Corsten niet
nodig in haar praktij kruimte aan het Nassauplein 5.
Want om voetreflexologie
(ook wel voetmassage of
voettherapie genoemd) t9e
te passen gebruikt zij uitsluitend haar handen als de
cliënt eenmaal op de stoel
zit. Door met haar handen
bepaalde plekken op de voet
aan te raken weet zij bij menigeen een heilzaam effect
op te wekken.
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strandpaviljoen 'Sans Toutes' geschilderd. De eigenaren van twee Amsterdamse
homosauna's hebben het
paviljoen overgenomen, alhoewel de voormalige eigenaar (de familie Laarmans)
de zaak blijft exploiteren.
'Thermos aan zee' mikt op
homoseksuele
strandganger
zonder dat de nadruk op seks
ligt. Bovendien hopen de nieuwe eigenaren Verweij en Kuiper ook actieve strandgangers
te trekken. Zij hebben namelijk
grootse plannen voor de zomer:
beach volleybal, fitness, shows,
optredens, grote dansfeesten,
fysiotherapie en mogelijk zetten ze zelfs een mobiele sauna
neer.
„Overdag gaat het om rust en
's avonds na zonsondergang
kunnen gasten gemeten van
meer activiteiten," legt Verweij
uit. „Waarom zou je de avond
laten schieten?"
Dat andere paviljoens op het
stille strand wat argwanend
naar de nieuwkomer kijken,
vindt hij jammer. „Het liefst
zoeken we juist samenwerking
met hen." „Bovendien," vult
zijn compagnon aan, „is het
juist een stimulans voor de andere paviljoens als wij veel bezpekers trekken met onze activiteiten, zoals een groot feest
met achtduizend mensen. En
daar komen lang niet allemaal
homo's op af. De jongeren van
nu maken veel minder onderscheid tussen homotenten en
heterotenten. In homodiscotheken zie je ook vaak een heel
gemengd publiek."

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzrjnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij Huis in de
Duinen, tel. (023-) 5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, dl. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Foto André Lieberom

want in de rest van het jaar
slaan we de hoofdmaaltijd al
naar binnen. Op die manier heb
ik een vast klantenbestand opgebouwd waardoor ik me heel
goed staande kan houden."
Dat hij zich daarvoor elke
dag uit de naad moet werken
ziet hij geenszins als een minpunt. „Sterker nog: ik heb absoluut met het gevoel dat ik een
workaholic ben. Niets is voor
mij fijner dan om 's avonds na
sluiting nog even door mijn
winkeltje te lopen en te zien dat
alles er pico bello bij staat, zodat we de volgende ochtend zó
weer kunnen beginnen." Hij tekent hierbij aan dat het wel
heel belangrijk is dat 'er lemand naast je staat die alles
een stuk lichter maakt'.
Deze omschrijving slaat op
zijn vrouw Toos, waarmee hij
in mei vorig jaar is getrouwd.
„Eigenlijk is zij net zo'n druk
baasje als ik, maar dat blijkt in
de praktijk juist heel goed bij
elkaar te passen. In feite weten
wij eikaars werkzaamheden
heel goed te relativeren. En als
het even kan gaan we er met z'n
tweetjes graag een paar dagen
tussenuit, om samen de accu
weer op te laden. Dat vinden we
niet alleen heerlijk, het is ook
wel nodig om je scherp te houden."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Wie Moppie een keer ontmoet
heeft, wil haar vaker zien. Ze is
namelijk ontzettend lief en
houdt enorm van knuffelen. Ze
is acht jaar oud en gesteriliseerd. Haar oude bazin moest
naar het verpleeghuis, waardoor ze dakloos werd. Moppies
vroegere bazin verwendde haar
met lekkere hapjes zoals biefstuk. Dat betekende dat zij in
het asiel in het begin erg moest
wennen. Inmiddels is ze op
dieet en gaat het erg goed met
haar. Ze zeurt niet meer om
biefstuk. Maar eigenlijk zou ze
het liefste een nieuwe baas of
bazin krijgen, die ook al wat op
leeftijd is. Meer informatie bij
het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.

'Nel parcheggiare la vostra automobile, vi conslgliamo di attenervi alle
indicazioni stradall In quanto la poliza è estremamente rigorosa nell'aplicare blocchi alle ruote in caso die contravvenzione alle regole.' Voor
iedereen die geen Italiaans beheerst: in de Italiaanse versie van de
vakantiegids waarschuwt het VVV Zuid-Kennemerland dat de politie wielklemmen uitdeelt aan automobilisten die niet genoeg geld in de parkeerautomaat stoppen. De tekst en het plaatje zijn ook te vinden in de Duitse
en Franse versie. Dus wie alvast zijn talen wil bijspijkeren voor de
zomervakantie...

Aan de beterende hand
Het zingt ai enige weken rond m het dorp. Jan Termes (D66-raadshd,
voormalig wethouder en ex-buschauffeur) plus Klaas Toornstra (Rode Kruis,
Astmafonds en ZFM) liggen m het ziekenhuis. Volgens zijn vrouw is Jan aan
de beterende hand gelukkig. Zijn revalidatie m Heliomare begint binnenkort. Ook met Klaas gaat het volgens Hans Sandbergen van ZFM langzaamaan beter. Klaas bevindt zich sinds september vorig jaar m het VU-ziekenhuis. „Hij maakt zich alweer druk over ZFM en seniorenprogramma dat hij
heeft opgezet, dus dat is een goed teken," aldus Hans.

Windrichting
Meneer Dresmé had zich er zo op verheugd. Vanaf morgenochtend zou de
gouden haan weer vanaf de Agatha Kerk op ons neerkijken. Maar we
moeten nog een week zonder haan, kruis en koperen bol doen. Want het
waait zo hard, dat meneer Dresmé (samen met de mensen die het dak op
moeten) besloten heeft de ceremonie nog een week uit te stellen. Dat
wordt dus zelf maar onze vinger m de lucht steken als we willen weten uit
welke hoek de wind waait.

Media-aandacht
Professor Allaert, de Belgische prof die Zandvoort vorige week heeft
uitgelegd hoe het verder moet, is m no-time Urbanus als populairste Belg
voorbij geschreden. Erwm Verhoeven van de Belgische krant Het Laatste
Nieuws volgde samen met fotograaf Mare Gysens zijn landgenoot zelfs naar
Zandvoort. Maar m Nederland kreeg de Belgische prof helemaal veel
aandacht. HIJ was m het hele land te zien in de Telegraaf, het Parool en op
de televisie. Verslaggever Bert Molenaar (wel een Zandvoortse naam, maar
woonachtig m Haarlem) rukte voor de Vara-middageditie uit. In eerste
instantie zou het programma donderdag uitgezonden worden. Half Zandvoort stopte voor de zekerheid een band in de videorecorder, maar dacht 's
avonds dat er iets mis was met het apparaat. Geen Zandvoort, geen
professor Allaert. Op vrijdagvan hetzelfde laken een pak. Uiteindelijk zond
de Vara het item over Zandvoort pas op maandag uit. Maar natuurlijk had
toen niemand meer zijn video geprogrammeerd. We mogen geen flauwe
grapjes maken over Belgen. Ach, nou ja, voor deze ene keer: zou het iets te
maken hebben gehad met de nationaliteit van de prof?

Toen deze foto genomen werd, staken er op drie plaatsen op het Gasthuisplem slechts kale paaltjes uit de grond. De iepen die er eens stonden,
waren verdwenen. Dankzij Stefan Janssen en Karel Hulsbosch prijken er
sinds dinsdagmorgen drie Ulmus minor hoersholmiensis. Hoe zei u? Juist,
drie iepen waarvan de allesverwoestende nazaten van de spintkever geen
vat op hebben.

Burgerlijke stand
In ondertrouw: Reinier Lambertus Henricus Sluijter en Antje Claudemans.
Getrouwd: Jeroen Petrus Balk
en Klazina Steenwijk.
Geboren: Frank, zoon van Leonardus Johannes Stravers en
Janetta Akersloot. Nmo Charro, zoon van Zacharias Frederik Johannes van Mans en Tamar Renate Inascha Blokdijk.
Jamie Celme, dochter van Steven Water en Ingnd Francisca
Paath.
Overleden:
Marie van Beem-Biesbrouck,
80 jaar.
Rebecca Maria Magdalena Herzet, 79 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mw drs. T.J. Koens uit Amsterdam.
Agatha Kerk:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves, samenzang.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 uur: mw ds L. Blomjous-de Buy Wenniger uit Aer- Professor Allaert had 24 uur de tijd om een oordeel over Zandvoort geven. Hij kreeg echter
nauwelijks de kans om zonder journalisten op pad te gaan
illustratie Mare de Boer
denhout.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|S
mm-pri|5 met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zi|n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tanef op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel
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Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ford Escort, 1982, prima
staat, ƒ400 VISA GARAGE
Tel. 020 - 6278410.

Seat Ibiza, 1990, ƒ7200,ALBERS Autobedrijf
020 - 49 61 767 of 49 64 483.

Service en
Reparatie

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.. 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Citroen

Suzuki

Renault

Fiat

HYPARSE, Soesterberg vult 7x Fiat Panda bj.'89 t/m '94
uw Citroen-veerbollen voor 5x Fiat Uno b.] '89 t/m '93
1994
f20,- p. st. Testen is GRATIS. 3x Fiat Punto b.j
11x Fiat Tipo b.j. '91 t/m '94
el 03463-51150.
6x Rat Tempra b.j.'92 t/m '95
XM V6 exclusieve VSX airco 1x Fiat Brava 1.6 EL bj.1996
autom schuifd. '95 ƒ49500 1x Fiat Croma 2.0 SX b.j.1991
XM TD VSX airco '94 ƒ 32.500
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29 500
DEMO:
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750 Coupe Fiat 2.0 Turbo, rood,
XM 20i Break '92
ƒ 19.900 13.000 km, jan. '96 ƒ53.500,-,
Xantia 1.8 SX '94 50000 km Cmquecente Soleil, O km, jan.
Xantia 1.9 D SX '96
29900 '97, kleur wit, ƒ1.000.- extra
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500 <orting;
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 Scudo 1 9 T.D., O km, jan. '97,
BX TGD Break '94
ƒ 18.900 kleur wit, ƒ 2 500,- extra korting.
BX TGD Break st b. '93/ 15.900
BX TGD Break st b. '92/ 12.900
DIVERSE MERKEN'
BX TGD Break '90
ƒ 7500 Nissan Sunny 1.4 5-drs 1991
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 Renault 19 TXE 5-drs 1990
BX TZD Turbo '93
ƒ 14.900 Ford Fiesta 1.1 3-drs 1991
BX TZD '90
ƒ 8.500 Ford Escort 1.6 CLX 3-drs 1992
BX T Diesel '93
ƒ11.900 Citroen AX 1.1 TGE 3-drs1992
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 Nissan Primera 2.0 5-drs 1993
BX 16 TZI LPG '90
5.950 Seat Marbella 3-drs 1992
BX 16 RE LPG '89
3.950 Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994
BX 14 TE '92
9.950
BX 14 TE '90
5950
FIAT VERMEIJ B.V.
15 E bestel '92
7.950
A. Philipsweg 13 Uithoorn
Tel. 0297 - 562020
VISA Garage B.V.
Rat Uno 1.1 60S i.e., '92, rood
Houtmankade 37 A'dam
5-bak, 3-drs, apk 11-'97, ƒ 8800
Tel. 020-6278410.
Ruime keuze in 2 CV occasions Tel.: 020 - 4004589.
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Lada

Nissan

* WESTDORP off. dealer *
Toyota Corola GTSi, 10-'95
LADA * auto zonder bla-bla
19.000 km, vele opt, gr met.
nw.st, ƒ29500 0294-413044 Nissan Maxima, topmodel '89- 5x Samara 3-drs . '92 t/m '96
'90, zuinige 3 liter 6 cilinder, 5x Samara 3-drs . '92 t/m '95
Volvo 850 GLT, autom., airco automaat, alle extra's, nieuw- 1x Samara 4-drs
'95
leer, 39.000 km, ƒ 39.750,prijs ƒ81.000. Wegens chroni- 1x Lada Niva 1.6 4WD . . . '93
* Topdeal van de week *
ziekte
bodemprijs
Ducato 2 5 Diesel, verh. dak, Van Vloten Dealer 020-6369222 sche
ƒ 10.950. Tel.- 020 - 6474813. Toyota Starlet 1.3 XL . ,09-'94
b j '89, APK '98, ƒ 6 500,Dé dealer voor nieuw en
Fiat Vermei|_B V. 0297-562020.
gebruikt, voor APK, voor
Volvo 480 ES, 110 000 km, b.j.
spnnt-service en vooral
'86/9750 NIEROP DAIHATSU Tegen handelspr. Alfa 33 1.5
. VOOR U! ...
i e., rood, stuurbekr, 2-'93 Opel Kadett 1.8i GT 1989,
A'dam-west 020-6183951
ƒ 10.950; 33 17, i.e., rood kleur: rood, 3-deurs. Prijs Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 - 6825983
st.bekr.LPG, 1-'92, ƒ 9 950; 3C ƒ8.750,-. Tel. 0318-510998.
Ringweg A'dam, afslag S104
1.7, i e , zwart, st.bekr., l.m.
win, open dak, LPG, 11-'91 Tegen handelsprijs, van 1e eig.
ƒ8.950. BEREBEIT, Amsteldijk Opel Vectra 1.8 GL HB, LPG, 325, A'dam. Zondag 23/2
'92, ƒ 13.250 incl. Astra 1.6GL,
geopend 020-6627777.
4-drs, LPG, st.bekr., 4-'94,323 HB Envoy 1.3
'89
Peugeot 405 GR 1 8, 7-'93,
ƒ15.500. BEREBEIT, Amstel- 323 HB automaat LX 1 3 '88
groen met., ƒ 18900 Dick Muhl
dijk 25. Zondag 23/2 geopend. 323 HB GLX 1.6i
'90
Off Volvo Dealer. 0294-418200.
020 - 6627777.
323 HB GLX 1.6-16V
'91
323 HB aut. GLX 16i-16V '91
Renault Clio 1.4 RL, b.j 09-'93, ESCORT
323 Sedan aut. LX 1.3i-16V90
38.000 km, ƒ 16.880,-.
XR3i cabriolet
07-9C
323 Sedan LX 1.5
'96
DAEWOO 2-0 020 - 6650131. 1 6 CLX Wagon 10-95
323 F GLX 1.61-16V
'93
1.6 CL
3 deurs 12-92
Toyota Starlet 1.3 XL, 3-drs,
Cuore
Trendy,
aut.,
18.000
km,
323FGLX1.5i
'95
1.8
CLX
Wagon
08-92
'94, 11000 km, met BOVAG
'95; Charade TS, 5 speed, '91; 323 F GLX 1.5i
'96
garantie, ƒ 17 250. WESTDORP MONDEO
626 HB LX 1.8H6V
'94
18 CLX odeurs 11-9: Cuore TX, '94. NIEROPA'dam, telefoon 020-6825983 1.8 CLX 5 deurs 01-9 DAIHATSU, Vancouverstr. 2-1 626 Sedan GLX 1.8M6V '96
A'dam-West,
020
6183951.
1.8 Ghia 4 deurs 03-9
Ford Escort 3-d. 1.6
'90
SIERRA
Toyota Canna 4-d. 1.6i
'90
Daihatsu
2.0 CLX 4 drs aut. 02-9
't AMSTERDAMMERTJE
MAZDA VAN VLOTEN CAR BV
LUMINA 3 1 APV, wit, autom.
Amstel 340-342
ALBERS
Draaierweg 10 A'dam-Noord
airco, 7 pers., 68.000 mijl. Vr pr
tegenover Carré
Forddealer
Tel. 020 - 6365052.
ƒ24500. Tel 020 - 6998105.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
020 - 49 61 767 of 49 64 483

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Alfa Romeo

Opel

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Mazda

Ford

Daihatsu

Chevrolet

HANS MAFAIT
WEESP
RENAULT
5 Super Campus 1.4 1991
5 Tr 1.4 5 drs
1990
Twmgo 1.2 2 st
1994
Clio RL 1.23 drs
1996
Cho RL 1.2 5 drs
1994
Clio RL 1.23 drs
1993
Clio RL 1.23 drs
1992
19 RL 1.4 5 drs
1993
19 RL 1.4 3 drs
1995
19 TR 1.4 4 drs
1990
19 TXE 1.7 5 drs
1989
Laguna RN 1.8
1995
Laguna RT 2.0break. fam.1996
Safrane RT 2.2 VI
1992
ANDERE MERKEN
Alfa Romeo 145 1.4 1995
Lancia Ypsilon Y 10 1993
Toyota Corolla GTSI 1995
Nissan 100 NX T-bar 1994
Honda Concerto 1.5 1993
Peugeot 106 Etoile
1994
Opel Corsa 1.4 GLS 1995
UW RENAULTDEALER
Als u kiest voor kwaliteit
Nijverheidslaan 14, Weesp
Tel.: 0294 - 41 30 44
Renault 19RL 1.9 diesel, bj. '93,
3-deurs, kleur rood, m prima
staat, ƒ11.000. 020 - 6144026.

APK -t- grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Drandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
ndustrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Algemeen

Accessoires en Onderdelen

OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

60 jaar REVAM Amsterdam
Motorenrevisie

Renault Clio 1,4
'93
VW Golf 1.4 CL
'92
Ford Escort 1.6 CLX
'94
Renault 19 1.8 RL
'95
Daihatsu Charade 1.3 TX ..'93
Fiat Panda Cabrio
'90
15 VOLVO STATIONS '85-'94, APK KEURINGEN ƒ 70,
Daihatsu Cuore
'93
Sedans 740, 940 en 360.
Citroen AX 1.1
'95
<laar terwijl u wacht.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Garage West-Center:
Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
'93
Tegen handelsprijs, v. 1e eig. 020-6122476 (zonder afspraak) Fiat Uno 45 i.e. 1.1
440 1.8 GL m. LPG, juni '93,2e Helmersstraat 15, A'dam. Daihatsu Valera 1.5 SG . ..'95
Mitsubishi
Colt
1.3
GLI
.
.
.
'94
st.b. ƒ 13.950 incl. BTW
Autobedrijf CRYNSSEN
Nissan Micra 1.3 super S ..'95
BEREBEIT, Amsteldijk 25. Zo.
Crynssenstraat 10-14
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
23/2 geopend. 020-6627777.
Tel.: 020-6184402.
Mazda 323 F 1.6
'92
340 GL 5 drs aut. 35.000 km'91 APK-keurstation, reparaties
Mercedes 190 D 2.5
'89
440 DL 55.000 km
'91 alle merken en schaderegeling.
440 1.8 mj. LPG
Van der Madeweg 21
Auto spuiten v.a. ƒ495 incl. verf.
st.bekr. 110.000 km '92 Ook zelf sleutelen aan uw auto.
(Bij de Macro)
440 GLE aut. 36.000 km '94
Daewoo / Occasioncentrum
HEINING HOBBYHAL
460 Turbo 110.000 km
'91
Tel.: 020 - 665 01 31
020-4976999
NIEROP, de Vrienden van
Tel.: 020 - 681 34 10
Uw Volvoi Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West. 020-6183951.

Volvo

940 Estate autom
9/96
940Estate GL LPG ....11/90
740 GL 2.3
1/86
440 1.8 Escape
12/92
440 1.8 Escape
12/92
460 1.8 Comfort-Line ....1/94
460 GLE 1.8
10/93
460 2.0 GL
11/92
Autobedrijf DICK MUHL
OFF. VOLVO DEALER
Nijverheidslaan 1, WEESP

Tel.: 0294 - 418200.

Van Vloten
Amsterdam

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
T.k. gevr. ALLE MERKEN
AUTO'S: gespec. in VRACHTWAGEN en BUSJES in elke
prijsklasse. Wij geven ƒ 500 tot
ƒ25000 met geldige PTT vrijwaring. Tel. 035-6835858 of
06-53331964, 7 dagen per
week, 8-23 uur.
Wij komen vrijblijvend langs.

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
Geen voorrijkosten
020-4470470
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
Wilt u uw auto v.a. 1993 direct a
contant verkopen? Belt u voor voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
RENAULT AMSTERDAM
inl. 0341-419354 / 0652-977028.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Top occasions met 1 jaar 850 GLT 2.5 '92 ... .ƒ 29.750
garantie
850 GLT autom. '92 .ƒ39.750
RDW Erkend auto-demontageWibautstraat 224
740 GL 2.3 '90
.ƒ 16.950
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
020 - 561 96 11
480 2.0 GT '95
ƒ 34.750
Voor een perfecte SAAB 99 van sloop- en schade-auto's.
480 S '92
.ƒ 24.500
Tev. verkoop van onderdelen,
440 1.8 Sp. '94 .... .ƒ25.950 90, 900, 9000 ook Royal Class ook NIEUWE onderdelen.
SAAB SERVICE
440 GL 2.0. '93
ƒ 24.950
Gratis gehaald. Meteorenweg
MOLENAAR
440 DL '93
.ƒ21.750
381, A'dam, 020 - 6319802.
T.k. V.W. Polo 1,3 1987, wit,
440 automaat '92 .. .ƒ 19.950
HOOFDDORP
trekh., prima onderh., APK tot 440 Sunray '91
Te koop gevraagd loop- en
ƒ 14.950
juni '97, ƒ 2750. 0297 - 582706. 340 automaat '90 .. .ƒ 8.950
Onderhoud, reparatie, APK.
sloopauto's. Hoge prijs. Me1
Eigen revisiewerkplaats
340 GL '90
.ƒ 8.500
vrijwaring en eigen ophaalvoor Saab motoren
dienst. Kila-sloperij:
340 automaat '88 .. .ƒ 4.950
en versnellingsbakken.
023-5333742 / 06-52838400.
240 DL autom. Estate./ 19.975
240 Polar Estate '93 .ƒ 29.750 Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
ZU l D W IJ K
023-5614097
DEMO'S
peugeot-dealer
V 40 1.8 comf. '96
850 Sedan 2.5 10V '97
106 Ace. 1.11 rood
'95
205 Ace. 1.1i d.grijs '92
uw Volvo-dealer
205 XR 1.1i bruin m. '91
met persoonlijke service
205 XL Diesel blauw '88
404 '71 ƒ7500, 404 break '71
306 XN 1.4i rood
'94 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- ƒ17.500, 404 superluxe '68
Verkoop & verhuur van
laan 128, Amsterdam-Noord.
309 GR Diesel rood '91
ƒ 12.500. Alle auto's apk + Ipg
Skiboxen met dragers en
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
405 GL Diesel wit
'90
KEIMPE CARS: 020-6823615
sneeuwkett. voor elk type auto
*z.g.a.n. direktie/demo auto's
PEUGEOT 404
020 - 6719108
106 XN 1.1 i blauw
'96
een solide, comfort, klassieker
Zie ATS telet pag. 888
306 XS 1.6i rood
'96
voor alledag. Altijd auto's
MOTORISCHE PROBLEMEN?
*Vreemde merken:
Laat uw auto testen d.m.v. de en onderdelen op voorraad.
Rat Uno 60 S
'86
Frank Dordregter 020-6826974.
modernste apparatiuur.
Ford Resta 1.1i
'91
Garagebedrijf Out.
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Unieke CITROEN DS 2.3 Break/
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.) Pallas '69, duo-tone, mtl
Nissan Sunny 1.3'87 + '89
MINOR MOTORCARS
Suzuki Alto GL
'93
Porsche 911 Carrera 4, 10-'89; groen/grijs dak, leder, bekl
Sloterkade 43/44
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
911 Targa, 4-'82; 944 Turbo, 7- bruin, airco, 5-bak. Zeer goed
Amsterdam
Minervalaan 86, A'dam - Zuic '87; 944 Turbo S, 8-'88; 924, 4- onderh., veel werk verricht, no- Tel. 020 - 6177975/6158022
'84; 924 2.5 S, 10-'86. Zondag ta's aanw. Mooie auto. Geen
Tel. 6629517/6791864
23/2 geopend. BEREBEIT,
Rover-dealer voor
koopje. Inl. 0297 - 565850, 0654
OOK VOOR INKOOP
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
- 236300 / 0652 - 626934.
GEBRUIKTE PEUGEOT'S

Saab

Cilinderkoppen vlakken ƒ35, krukassen slijpen per tap ƒ40

Off. deal: MARINER-OUTBOARDS
Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.
AUTOLAK
alle kleuren

Autoverhuur

Klassiekers
en Oldtimers

OUKE BAAS
niet duur!!!

Porsche

Rover

Bedrijfsauto's

ook in spuitbussen

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Bestelw. IVECO TURBO DAILY
bj.'91, lang model, 120.000 km
laadverm. 1300 kg, ƒ27.000.
010-4126401 en 076-5143271.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ35 per les
Mptorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 950
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Volkswagen

Peugeot

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Autorijschool „De Wibaut"
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
ƒ 125. Vervolglessen ƒ45 v. 60
mm. Tevens zijn de theorielessen gratis op C.D.I. Aanvraag Camper Ren. Traf. D, bj. '81,
per computer. Wibautstraat inb. '87, zeer compleet, bijz.
auto, perf. st, vr.pr. ƒ25.750.
107, telefoon 020 - 6683902.
Inl.: 023 - 5365177.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op bij CAMPERLAND. Vrij 28/2 en
een psychologische manier in- ma 3/3.120 campers nieuw en
tensief les en nog leuk ook! gebruikt m showroom. Hymer,
Hoog slagingspercentage en
Dethleffs, Hobby en Arcatoch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. dealer. Camperren! verhuur.
Inbreng bemiddeling mog.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekInruilers v.a. ƒ 5000.
se cursussen en examenroutes Warmoeziersweg Bergschenrijden is vanzelfsprekend.
hoek: 010 • 5221515.

Campers

KROKUSSHOW

Voor gratis advies over de beste rij- en theorieopleiding in
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Vraag zelf je PRAKTJK CBR
examen v. snelcursus 2-6 wkn,
via Ver. Rijschool Nederland
60 min., ƒ47.50, 45 min. ƒ 36,-.
020-4639881 (schrift, info mog.)

Motoren/Scooters
T.k.a. MOTO GUZZI 1000 SP
bj. '85, 59.000 km, ƒ4000.
KAWASAKI KLR 650 el. start.,
bj.'87,15.600km,i.g.st./3500.
010-4126401 en 076-5143271.

ZELFS OE SCHOTTEN
HALEN HET BU ONS!
HOLLANDSE
GRAANJENEVER

JOHNNIE WALKER
SCHOTSE WHISKY

HELE LITER - 35% alc.

RED LABEL - 0,7 LITER

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Alle maten leverbaar
v a. (70 x 200)

'BODEMS
IAMANCHA
SANTA ELENAVINO TINTO
"La Mancha" Is de warme Spaanse hoogvlakte
Iets ten zuidoosten van Madrid. Tussen de kenmerkende witte windmolens Is Bodega Rodrlguez
één van de pioniers op het gebied van moderne
wijnbereldlng. Hun Santa Elena Tinto is Iris
en vol In de mond. Mei een geurig bouquet
heeft deze heeriljke rode wiln enigszins
het karakter van een Beaujolals.

Van f H 98.- Nu voor
„
S&95
Üfssen34.50

VERDICCHIO
VJBRDICCHIO
-ICLASSICO BIANCO

Pocketveer Extra

SPONTIN SIROPEN
diverse smaken
0,75 LITER
ELDERMS"

2

290 Ingepakte veren per m ,
zeer luxe uitvoering.
—
Alle malen leverbaar

SANTA EUl

v.a. 70x200

ELDERS i

0,75 LITER
ELDERS^Tf

PROJfiCT-TAPWT Polvetiier Matrassen Kroon Super

^9O

COEBERGH BESSENJENEVER

RIET
ELDERS

leverioor in « Heuren, Juttele
A-«S»«^Sï\ julc.rug,400cmbreed,
c - ,
, 10i™
tr&Z; 'K"ff/fti\\\
..L.:li.l,:L. (n(iri>lfnnroillie.
scWtelijlt
fooriebjonnine.
0
M
D/l lopijl uw' " ™ ' '" * wi™
|7J,-p.m.Niirec/il!lretbo<»'dt
oc prijs von

Sla uw slag nu-

ELDERS &4ff

heeït alle dranken!
HAARLEM: Calüorniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

i" 9

een

UGO?

g*tfS&377f
^•^ "'M-""'

^^

Alle maten leverbaar .

t^t* AA Ar* M n «»• • mf\

HOTEL KWALITEIT
xw:;<:;,5..-,

SG 20-25-30-35-40

1!

fe-- J^'A"e maten leverbaar
v.a. 1 persoons

91 1
^E^7

jaar schriftelijke (abrleksgarantie
Natuurlijk ver*n

GEPROEFD OP WINTERSPORT?

FLACON 0,1 LITER

/o

7 Jaar schriftelijke lahrlüksgarantle

7 Jaar schriftelijke (abrleksgarantie

GULPENERPILSNER,
KRAT 24 FLESSEN
kELDERS22r95

KLEINER
FEIGLING

Binnen Vering Bonell-Extra
Alle maten leverbaar •
v.a. 70x200 4oQ
OP=^
JAwl

OSBORNE SHERRY me

pais dry, cream ol manzanllla *&. ^g*.

VEBGEUJK8ARE PRIJS

St,

[MET GRATIS MATRAS]
Luxe beuhnhame, binnenveringinletieur,
op wielen, keuze uil verschillende luxe
damasten sloffen, v.a. 70x250

, lüc/—-

Marche is één van de mooiste en oudste
Italiaanse wijnbouwgebleden. Er wordt 12,5
miljoen liter wijn per jaar geproduceerd.
Deze Verdlcchio In de klassieke Amphora
lies is een van deze heerlijke witte wijnen!

NAPOLEON BRANDY
1804V.S.O.P.
0,7 LITER

HOTELBED....

Dacron antl-a1I«rgisch
Comfort bolletjes
Don»
Latex natuurrubber

BEZICHTIGING -VERKOOP
«Alle artikelen 100% schriftelijke fabrieksgarantie.
•Gespreide betaling mogelijk (geen rente). '..
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk...
.*Betalen met pinpas mogelijk.
'
•Bezorging mogelijk.
.

DEKBEDDEN
Echt dom 140x200
Zuiver wol 140x206

LET OR!
verkoop uitsluitend:
do.: 9.0O - 18.OO uur
vr.: 9.OO - 21.OO uur
za.: 9.OO • 17.OO uur

I

van echtheid, atle nuttn Uvtrfaur..
llju.plm. 170>]40cm.

Spaarneweg 22A

Cruquius

bt
cn
Pi
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STRANDLAKEN
75 x 150 CM 29.95

W/j

'CLUBLINE
HOEKKEUKEN
MET

EINDELIJK IS

KEUKENDESIGN
BETAALBAAR

PLAID
IN NATUREL OF GEEL
240 X 35

PELGRIM

GORDIJNSTOF
UNI SATIJN IN 9 KLEUREN
PER METER 17.95

APPARATUUR

Clubliric van Bruynzccl biedt u
de mogelijkheid, om met de
kwaliteit zoals u die van
Bruynzccl gewend bent, uw
eigen dcsignkcukcn samen te
stellen tegen een zeer scherpe
prijs. U kunt kiezen uit
4 eigentijdse Clublinc designs
en 11 te combineren actuele
kleuren.

Blauw/beuken. Afm. 2.70x1.60 mtr.
(Andere nfm. & kleuren mogelijk.)
Compleet met :«RVS gaskookplaat
•RVS oven «RVS schouwkap
•koelkast «Duropal multiplex blad
met watcrkering «vlak geïntegreerde
RVS spoelunit «Grohc kraan.
(Meerprijs Staafgrepen)

van
fl. 9.245,voor

||egen gunstige prijs!

zeel

BOORMACHINE
9.6 VOLT, OPLAADBAAR
1 JAAR GARANTIE 99.-

V/JL
B R U Y N Z E E L K E UK E N A D V I E S C E N T R U M

TAFELTJE
NYATOHHOUT
INKLAPBAAR.
42 X 38 X 68 CM
49.95

*ERKEND

AMSTERDAM Buitcnvcldcrtsclnan 80-82, Tel. (020) 6443819/6442269
AMSTELVEEN Bindcrij 5a, Telefoon 020-6474111

Ct»tfik fitnt Ofrrffri M l in

3-DAAGSE COMPUTER CURSUS
WINDOWS 95 voor beginners
;:

:

•^•"Av;^->-^^^ v;': ->'-^'S

MICROSOFT WORD 7,0 voor beginners
Deze prijs is inclusief:
Cursusboek, comsumpties,
en BTW. per cursist.
ledere cursus start op maandag, woensdag en
donderdag avond van 19.15 uur tot 22.00 uur.
U kunt uit de volgende cursus data kiezen:
3, 5 en 6 Maart / 24, 26 en 27 Maart
7, 9 en 10 April / 21, 23 en 24 April
12,14 en 15 Mei / 26, 28 en 29 Mei

CUBE

VOOR MEER INFO

MUURVERF
LATEX, WIT.
5 LITER
22.95

UDÖSHÖWMET
MSLNOCADEAÜ
Theater-restaurant Lido
presenteert: de Kaptain
Banana Show. Een wervelende Rios Production, geïnspireerd op de
losbandige sfeer van het
New Yorkse cabaret. Met
een Kir Royal ter verwelkoming, een driegangendiner met wijn en
koffie en een digestief.
Na afloop kunt u deze
levendige
avond
voortzetten in het
casino. Want bij de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
\ en een drankje in het
\Holland Casino boven
het theater. Op woens'dag, donderdag en zon/ dag betaalt u voor dit
arrangement f 165,- p.p.,
op vrijdag en zaterdag
f 185,- p.p.. Aanvang
18.30 uur (zondag 17.30
uur].

KASTJE
METAAL
M ET 6 LADEN
6 7 X 2 8 X 4 1 CM
139.-

Aanbiedingen geldig van 27 februari t/m 5 maart 1997 - zolang de voorraad strekt

Stevige en mooie, volle borsten,
nog deze zomer
Dat kan met C-Erdic
Mooie, volle en stevige borsten ook voor u mevrouw, zonder medische ingreep, zonder enig
risico.
100% betrouwbaar en werkzaam, dat bereikt u
met C-Erdic.
Een verpakking bevat een kuur voor 2 maanden. Ruim voldoende om slappe borsten te verstevigen en voller te maken.
Ook biedt C-Erdic uitkomst om bij afslanken het
bustevolume te behouden.
Voor informatie: stuur een brief(kaartje) naar:

Beauty Life Postorders

Postbus 85150, 3508 AD Utrecht, of bel:
0348-486525

y
Weekmenu
Daging Bali
met
Sajoer Lodeh
en
Nasi Goreng/Bami/of witte rijst
ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

CUBE HARDWARE ZANDVOORT
Cornelis Slegersstraat 2/1 Tel. 023-5730792
Max Euweplein 64, Amsterdam
• ;• - : . . ' v :'•;:•\' '••••''.(nabij Leidseplein);' / . . • - • .V .::'V.'" :

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

een nieuwe

Opel Vectra GL 1.6i-16V4-drs.
1996 star silver 32.000 km

Dit is w.it ik x.oclu. Hen bank waar ik me lokker in voel.
Gekozen uit een ongelooflijk .iant.il banken bij Montèl.

Smaken verschillen weet Montèl. Daarom hebben toe nog
zo 'n 768 moderne, klassieke en romantische
banken, zitgroepen en fauteuils in leer
en slof. In ontelbare kleuren en dessins.
Precies die n zoekt.

MAROC
Chaise Longue. In leer v.a. /(>!>!,-

ALPHA

CHILI

Minieme '/.itiotnhiiiittie met een '/.eer wmlonabelc '/it Motlenie biink tlic ojn.tll tlour ile slanke, elegtintc
en spceli «iK'iiM'mnlc analcggcrs. Bekleed met leder, lijnen. Comfortabel door de 'hock7.it'. 2 1/2 +
2 1/2 + 2-y.its r.,i. 299S,- 1-y.ns v.a. 1395,2-uli in stofv.it. t'M,- 2-rili wals afgebeeld
exclusief Mrkiisscns
122),- 2-7.its v.a. VjJ,- exclusief sicrkussca

CHAIR

VASQUEZ

Art iïao fauteuil
met sierlijke bclijning
en me t dien ttrmle^ers.
In leer :ui. 995,- "

l<intinil in stof. Ktripstocltje
u (<» n in gezeten moet
- —- — - — '
hebben. Speelse belijnin% en
een optimaal zitcomfort. 995,-

Montèl Vision:

L/
f
WA A

\oat C€H
0

N

uitkomst...

36.950,-

Opel Vectra GLS Diamond 20i 4-drs.
1992 Marseille rood 33.000 km
schuifdak etc

23.950,-

Opel Vectra GL 1.6i 5-drs.
1991 Marseille rood 116.000 km

14.950,-

Opel Calibra 20i coupé
1990 Nova black 75.900 km

28.950,-

Opel Astra Fresh 1.6i 5-drs.
1996 Magnetic blue 33.000 km

27.500,-

Opel Corsa Sport 1.4 SI 3-drs.
1994 zwart 36.000 km

22.500,-

Opel Corsa Swing + 1.2i 3-drs.
1993 Marseille rood 52.000 km

12.950,-

Opel Astra Stattionwagon 1.81-16V sportive,
1994 Blauw metallic 65.000 km
26.500,Opel Omega 2.0i 4-drs.
1990 Marseille rood 126.000 km

9.950,-

Opel Astra Fresh 1.6i Stat.wagon airco
1996 Magnetic blue
30.950,-

klik, kliik, Hu., diitti >(.i.r/-k'; ui.' '/dl tintte t»pen Ihink.

l

Montèl bij van Reeitwijk - Sniep 7 - Menbelboitlevard Amsterdam/Diemen - Tel. 020-6 99 4111. Ringweg AIO • afrit SI 13
ZONDAG 2 maart OPEN van 12.00

tot

17.00

uur

DIK ZIJN IS ONGEZOND!
Natuurlijk heeft iedereen die dat wil, het recht om dik
te zijn, maar ongezond is het wel, en vanaf nu, ook
niet meer nodig!
SLANK BLIJVEN!
Slank blijven is moeilijker dan slank worden omdat
een paar kilootjes door tijdelijke dieetmaatregelen
nog wel eens verdwijnen. Gaat het echter om structureel vet, dan zullen na het dieet de kwijtgeraakte SUCCES VERZEKERD DANK ZIJ DE VOLGENDE INGREDIËNTEN!
kilo's er als het ware weer aanvliegen. Dat is voor Komkommer: Een tablet komkom- senna: Dit kruid heeft een gunstig
velen onder ons een wel heel frustrerende ervaring. merslank bevat de werkzame be- effekt op het funktioneren en de
Komkommerslank is een compleet nieuwe kuur die
zo is samengesteld dat u niet alleen in zeer korte tijd
heel veel overtollig gewicht zult verliezen maar er ook
voor zorgt dat u de afgeslankte kilo's voorgoed kwijt
bent.

KOMKOMMERSLANK 10 dgn. kuur
(tot 8 kilo gewichtsverlies)
ƒ 34,95

standdelen van vijf verse komkom- ontgiftmg van het maag-darmkamers. en komkommer werkt zoals naa|
u wellicht weet vet-afbrekend. Dit
,
komt met name door de grote hoe- Grapefru/f: Zeer belangrij voor
veelheid Arginine waaraan kom- een goede stofwisseling en mtensiveert cie
kommer rijk is
verbranding van overtollig
Arginine is een aminozuur dat van ,vel'
belang is voor de normale werking Daarnaast bevat komkomerslank
van de hypofyse. Arginine helpt bij ook nog Lecithine, Guarana Zeede stofwisseling van hchaamsvet- wierextract en het voor afslanken
ten en versterkt het spierweefsel. 20 belangrijke boldo-blad.
Guar Gum: Een van de beste
plantaange vezels die er voor een
dieet zijn. Omdat het niet wordt Komkommerslank de manier

SïMï, 5USM2om «f 'everk"*en en vet

ƒ 5,-

modellent int homk-xlcn heklcdingcn m *toj uf /m en,.
Mantel doet de ri-jf. Mannen en i-nn/jj hif n thim

KOMKOMMERSLANK is zo samengesteld dat het
uw stofwisseling als het ware verjongt en zal dus ook
tijdens uw slaap werkzaam zijn, want tijdens de slaap
wordt! het groeihormoon afgescheiden.

Tegen inlevering van deze bon ontvangt U

ui: biink UMI keti'/i'ot:ti.'i'if>t, f ' f t / o f tut tientallen

5

Herinnert u zich de tijd nog dat u als kind alles kon eten wat u wilde, zonder ook maar een gram aan te
komen? Dat kwam doordat uw hypofyse nog hgh- human growth hormone- produceerde. Helaas stopt
na uw dertigste de produktie van groeihormonen, met als resultaat dat de pondjes zich ophopen. Uit
verschillende onderzoeken is gebleken dat bepaalde aminozuren de hypofyse prikkelen tot hernieuwde
aanmaak van groeihormonen. Met name KOMKOMMER is rijk aan deze aminozuren.

KOMKOMMERSLANK 30 dgn. kuur
spijsverteringskanaal gaat. Het fe verliezen, maar toch ge(tot 20 kilo gewichtsverlies)
ƒ 99,85 neemt het hongergevoel weg.
woon kunnen eten!!!

ll'stlPttlV >Mttf ee)t

/MONTÈL
"Sr^ De Bank van Nederland fiST ^''''"-"~

GEWOON ETEN EN TOCH AFVALLEN?
JA DAT KAN!!!

'
",, Ar 261
?61 i *
Kam. Onnesstr. 15
Heemsteedsedr.
rt
023-5281550
\023-5715346

Verkrijgbaar bij:

INTRODUKTIE-KORTING

op een 10-dgn. verpakking komkommerslank
(alleen geldig bij de hiernaast vermelde verkoopadressen)
Tegen inlevering van deze bon ontvangt U

ƒ 15,- INTRODUKTIE-KORTING
Op een maandverpakking komkommerslank
(alleen geldig bij de hiernaast vermelde verkoopadressen)

Zandvoort
Drogisterij Moerenburg
Haltestraat 1

woensdag 26 februari 1997
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AAaple Robuust (Tarkett)

AAaple, Kersen en Walnoot Natuur (Tarkett)

3 strooks 5-voudig gelakt en gehard 10 jaar garantie
Dikte 14 mm 2525x188 mm

3 strooksparket 10 jaar garantie
5 voudig gelakt en gehard.
Dikte 7 mm 2450x190 mm

Uttr-

van

voor

84,

Beuken Robuust (Tarkett)

voor

van

Berken en Eiken Natuur (Tarkett)

3 strooks 5 voudig gelakt en gehard
10 jaar garantie Dikte 14 mm
2525x188 mm

van

11

Breedstrooksparket 10 jaar garantie
5 voudig gelakt en gehard
Dikte 7 mm 2450x190 mm

voor

voor

van

Eiken, Berken en Essen Natuur (Harriswood)
3 strooks 5 voudig gelakt en gehard 10 jaar garantie
Dikte 14 mm 2525x188 mm
voor

van

86,

Kunststof laminaat met H D F kern Vele dessins
Dikte 7 5 mm 1200x190 mm

49?

Lange delen met schuine kanten
(14x60-200 cm,
dikte 22 mm)

p m2 van

Easy Floor (10 jaar garantie)

van

Grenen budget massieve delen

voor

50

33.

voor

Grenen decor massieve delen
Lange delen met schuine kanten Gelakt
(14 x 60 200 cm dikte 22 mm)

.sar-

pm2

15 jaar garantie

Beuken Rustiek (Junckers)
Verhuisbaar Met gratis clips
Dikte 22 mm 900x130 mm

35 nieuwe dessins
vanaf 54.Gratis
workmaster en decoupeerzaag t.w v. fl. 245.bij aankoop van minimaal 30 m1
Pergo Origmal vloer.

van

voor

Merbau Natuur (Junckers)
Verhuisbaar Met gratis clips
Dikte 22 mm 1830x129 mm

tijdelijk

van

voor

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu fantastische aanbiedingen tijdens de Zweedse
weken. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:
van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!
**

tji-

Intra kurktegel
Massieve kurktegel
Naturel
(30 x 60 cm)

JEJF

Amsterdam Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis tel 020-6695823 Openingstijden ma 13 00-18.00 dl t/m vr 10 00-18 00 do koopavond tot 21 00 zat 1000-1700

Inwoner Eindhoven wint Mega Jackpot

ƒ 7.000.000

De Mega Jackpot was niet de enige
prijs die door de notaris werd
getrokken Cr vielen weer vele tiendui/enden prijzen zoals de Maandprijs van een ton die gewonnen
werd door i en deelnemer in Meppel
Len eomplcet overzicht van de pnj/en /iet u op deze pagina Kijk dus
snel of ook u deze maand in de pnj/en bent ge\ illen
Alle prijzen \ a n de Postcode Loterij
worden binnen enkele weken auto
rnatiseh overgemaakt op de bank- of
girorekening van de winnaars U
hoett er dus helemaal niets voor te
doen

7941 XH 038

Eike maandag 2O.3O uur op RTL 4:
die Postcode Loterij Record Show

2 miljoen

Maakt u uw kaart vol met getal
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dan wint u de

Thuisbïngo
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ƒ 1 000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

04 ƒ 20,41 ƒ10,32
ƒ9,ƒ8,39
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ƒ7,29
ƒ6,12
ƒ5,-

Zetfouten voorbehouden

Liefst drie BMW's: 2283 LN 122 in Rijswijk,
2562 LG 237 in Den Haag en 5386 AH 176 in Geffen

De 7 miljoen van de Mega fackpot is eruit, dus zakt de Jackpotmeter aan de Euromast Klaar
voor een nieuwe Jackpotronde,
te beginnen met 2 miljoen'
kans op de Mega Jackpot, de ton en de
vele andere prijken En let u op uw
bingoeijfers tijdens de Postcode Lotenj Record Show, want die leveren
elke week weer fantastische prijzen op

Speel mee!

Viel er op uw postcode wel een prijs,
maar speelt u nog niet mee' Laat uw
winst de volgende keer dan niet aan
uw neus voorbijgaan Al voor een
tientje speelt u mee m de leukste lotenj van Nederland Bovendien steunt u
door mee ie spelen een hele reeks
goede doelen, want de hele netto
opbrengst van de Postcode Loterij gaat
naar organisaties die /ich inzetten
voor mens en natuur Vul dus de bon
op deze pagina in en stuur hem op1 B

MAANDPRIJS

ƒ100.000

D

Goi
Pat

IffrBJgfTïll WIN-TOT-7-MILJOEN-BON 1 1

Won u de/e keer niets' Bereid u dan
\ast voor op de tiekking van vol
gende maand U maakt dan opnieuw

Getal 1 t/m 22

IKlIttNG FiBRlJAR1

MEGA
JACKPOT

Het was de tiende keer dat Henny
Huisman op pad kon gaan om de
Mega Jackpot namens de Postcode
I otenj uit te reiken De Postcode
Loterij heett daarmee weer een deelncmer miljonair gemaakt

D
500 VLOEREN ONDER 1 DAl g£
dan
Joo
eer<
een
leel

Notaris van Os m Amsterdam heeft de trekking van februari verricht Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in dezelfde
postcode wint tot 3 000 gulden dezelfde prijs Maximaal 499 loten per postcode Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt Zetfouten voorbehouden
1012 VE 25,- 2201 ST 50,- 2992 BL 25,- 3706 EP 50,- 4411 CR 25,- 5555
70,- 7077
10,- 8080
10,- 9403 NS 25,1018 NC 25,- 2211 RA 25,- 3012 VB 50,- 3723 DH 500,- 4415
70,- 5555
70,- 7101 LZ
50,- 8111
70,- 9403 XG 50,1028
70,- 2215 PJ 25,- 3027 KH 50,- 3741 PS 50,- 4431 BA 25,- 5571
70,- 7102 ET 700,- 8121 SC 25,- 9403 XM 700,1031 VS 25,- 2224 TE 25,- 3028 JD 50,- 3742 VH 50,- 4437 AC 25,- 5571
70,- 7122 BA 25,- 8181 W
25,- 9404
70,1060 NV 500,- 2225 SZ 25,- 3033 RJ 25,- 3770
70,- 4453
70,- 5611 HE 25,- 7223 LH 25,- 8194
70,- 9406 BX 50,1063 LT 50,- 2235 AJ 100,- 3038 AA 25,- 3815 AN 700,- 4474 AL 50,- 5627 G M 50,- 7231 JM 25,- 8242 BB 50,- 9441
70,1064 JX
25,4524
70,- 5642
70,- 7274 AP 25,- 8253 AL 7000,- 9482 TN 25,1064 LA
25,4560
70,- 5711 VP 25,- 7322 PA 25,- 8260
70,- 9483
70,1066 BM 50,4615
70,- 5711 XL 25,- 7333 ZB 700,- 8376
70,- 9486
70,1071 SN 25,4630
70,- 5740
70,- 7391 EZ 500,- 8407 EJ 700,- 9515 PV 25,1072 HP 50,4661 MA 50,- 5801 EA 25,- 7412 ZL 25,- 8409
70,- 9521 EH 25,1077 VJ 700,4701 PC 700,- 5831 VS 25,- 7451 JB 7000,- 8465 RC 700,- 9561 KJ 25,70,1095
4701 PK 50,- 5932 VX 25,- 7491 ZP 7000,- 8474
70,- 9602
70,1103 LG 25,4707 HA 25,- 5944 EP 50,- 7523 RT 700,- 8604 AC 50,- 9615 AL
25,1105
70,4707 WS 25,- 5966 TD 50,- 7534 XH 25,- 8604 CR 25,- 9621
70,1109 BW 25,4725 AG 50,- 5993 JA
25,- 7535 DJ 25,- 861 7
70,- 9636 AD 50,1111 EZ
25,4797 HC 25,- 6003 BN 700,- 7542 CA 500,- 8642
70,- 9642 AS 50,1112
70,4813 LR 700,- 6004 HH 50,- 7545 DR 700,- 8721 GD 50,- 9642 KS 25,1113
70,4818
70,- 6029 RE 25,- 7556 KT 25,- 8737
70,- 9649 ET 50,1171 MD 25,4861 AR 25,- 6031 VJ
25,- 7574 CK7000,- 8748 GC 700,- 9651 CH 25,1182 AZ
25,4881 DP 700,- 6097
70,- 7601 EM 25,- 8804 N D 25,- 9665 AA 500,1185 KD 700,4881 XX 25,- 6118 CE 25,- 7664 VD 25,- 8834
70,- 9702
70,1188
50,- 3815 JL 500,- 4902 BB 50,- 6129 JE
10,- 2241 KB 700,- 3051 PL
50,- 7691
70,- 8843
70,- 9711 AE 500,1188 NG 500,- 2244 AD 50,- 3054 RX 50,- 3815 SV 25,- 4940
70,- 6130
70,- 7693 TE 25,- 8861 HJ 50,- 9713 BA 50,70,- 2251 LM 25,- 3055 KG 50,- 3817
1189
70,- 5011 MJ 7000,- 6137 KG 50,- 7711 NG 25,- 8874
70.- 9713 BJ
25,1215 LE 25,- 2251 SJ 700,- 3061 XA 25,- 3830
70,- 5012 ED7000,- 6142
70,- 7731 HG 50,- 8884 HG 25,- 9715 GH 25,1244 NX 25,- 2284 XH 500,- 3062 LN 500,- 3831 GR 25,- 5015
70,- 6151 HE 25,- 7751 SC 25,- 8918 JC 25,- 9724 KW 25,70,- 2311 HH 50,- 3079 BK 500,- 3851 RD 50,- 5025
1261
70,- 61 61
70,- 7771 XB 700,- 8922 BB 50,- 9736 H B 50,1261 EJ 7000,- 2312 EB 1000,- 3111 AJ
50,- 3882
70,- 5025
70,- 6161 DA 25,- 7772 ED 700,- 9012 CR 700,- 9743 TM 25,1261 NA 50,- 2315 TS 25,- 3116 JR 700,- 3925
70,- 5038 TS 50,- 6164 ES 25,- 7823 AH 25,- 9014 CK 50,- 9752 LE
50,1271 BT 700,- 2316
70,- 3117 VE 50,- 3927 BK 25,- 5043 ED 25,- 6171 TM 25,- 7827 JG 25,- 9076 AW 25,- 9761 JC 700,1274 HL 25,- 2331 GL 25,- 3124 XK 25,- 3931 MN 25,- 5045 WJ 700,- 6212 HA 25,- 7885 BL 25,- 9146
70,- 9900
70,1276 CH 700,- 2377
70,- 3167 RJ 500,- 3947 NA 25,- 5051 BN 25,- 6224 TN 700,- 7909 HJ 50,- 9151
70,- 9908
70,1338 KE 25,- 2402 BR 50,- 3205 VD 50,- 3972 XK 50,- 5056 BV 50,- 6226
70,- 7921 JK
50,- 9204 GN 50,- 9931 BZ 25,1394 JB
25,- 2415
70,- 3206 TJ
50,- 3991 GX 25,- 5061 XT 500,- 6267 EG 50,- 7943 GK 50,- 9254 EC 25,- 9977 PB 700,1441 EM 25,- 2461 AM 25,- 3223 XX 500,- 4003
70,- 5089 N N 25,- 6301 JN 700,- 8012 DW 50,- 9283 TP 25,1441 PD 50,- 2504
70,- 3233
70,- 4053
70,- 5101 BK 25,- 6301 KC 500,- 8061 GL 700,- 9301
70,1447 ZW 25,- 2512 GM 50,- 3271 VC 25,- 41 01
70,- 5211 KL 700,- 6374
70,- -*^ ^
1485 ET 50,- 2518
70,- 3286 BX 50,- 4117 GR 25,- 5213 ST 50,- 6411 HC 700.- IT-Ü!
1521 CJ 50,- 2525
70,- 3291 EP 25,- 4119
70,- 5237 LD 50,1521 XA 700,- 2525 CM 25,- 3313
70,- 4126 RS 500,- 5242 AB 50,70,- 2525 SN 50,1601
6461 JM 25,A ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
1623 LE 50,- 2531 VE 700,6535 SL
25,- fr?J
inclusief de Bingopnjzen en de Mega Jackpot
1625 NP 25,- 2555 GM 25,6536 CD 700,- Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand de
70,- 2563 JC 50,1701
6545 HS 700,- inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters
70,- 2564
1734
70,6591 AA 50,- Deelname houdt m aanvaarding van het reglement op aanvraag
1734 JA 25,- 2564 JP 50,6591 XG 50,- verkrijgbaar tel 020 677 68 68
1744
70,- 2571
70,6615
70,- H ƒ 40 (vier lotnummers)
LJ ƒ 20 (twee lotnummers)
1771
70,- 2573 EK 25,6621 BX 25,- G ƒ 30 (drie lotnummers)
G / 10 (een lotnummer)
1784 MH 50,- 2582
70,6641 AP 25,1784 XS 700,- 2594
70,6669 BA 50,Naam
.
- H d h r H mevr
70,- 2597 CZ 25,1817
6687 LC 50,6717 PV 500,1817 HV 50,- 2611 AN 50,70,- 2661
1826
70,6718 SM 25,en
voor
iedere
deelnemer
in
de
postcode
1827 DE 700,- 2712 EB 700,6741 DT 7000,- Postcode
7941 XH een troostprijs van ƒ 1.000,1844 KM 25,- 2717
70,6811 JS
25,- Plaats
1852 LA
25,- 2728 NJ 50,6823 EV 25,70,- 2731
70,- 3315 TH 25,- 4132
70,- 5262 VK 700,- 6831 BS 500,- Bel mij bij een prijs
1860
1871 GV 25,- 2741 GE 500,- 3362
70,- 4145
70,- 6832
70,- boven / 10 000 Tel
70,- 5335
1901 AC 25,- 2801
70,- 3438 TG 25,- 4158
70,- 5342 H B 25,- 6833 EH 700,- Postbanknummer
Banknummer
1917
70,- 2801 JT 700,- 3450
70,- 4191 HN 50,- 5346 RT 7000,- 6861 BM 50,- / v v v v »•—
]
! ! '. ', ', i !
G
1931 CO 700,- 2802 XS 25,- 3450
70,- 4191 TH 25,- 5382 KG 50,- 6861 GW 50,- V S* A -S -N '
1931 WH 50,- 2804 BH 50,- 3454 CT 25,- 4213 LA 50,- 5386 AT 25,- 6903
70,1934 CK 700,- 2806 PV 25,- 3521 EH 25,- 4247
70,- 5386 LE 25,- 6915
70,- Datum
Handtekening
150 97 O/1
1941 BX 700,- 2851 TM 50,- 3527 CB 50,- 4251
70,- 5396 NG 25,- 6942 CG 50,1963 KJ
50,- 2851 XJ 50,- 3533 GE 25,- 4267
70,- 5397 ET 25,- 6950
70,2012 XJ
50,- 2902 TA 25,- 3552 VE 25,- 4268 VK 25,- 5421 KJ 50,- 6952 EZ 50,«sst
70,- 2903 GC 700,- 3581
2015
70,- 4271
70,- 5434 SH 50,- 6986 BC 25,2033 AM 700,- 2907 CB 50,- 3582 JH 25,- 4285
70,- 5463 JR 700,- 7000
70,- Bon uitknippen en in een envelop H IMATIOIMALt B
B
2051 GN 50,- 2935 AW 25,- 3646
70,- 4286 CR 25,- 5473
70,- 7033
70,- (zonder postzegel) opsturen naar ®(f%^l ^^'if%B^ l»
Nationale Postcode Loterij
[r *U?*!*! | ^^i^iyF ia
2071 CP
25,- 2959 AC 25,- 3652
70,- 4382 RB 25,- 5503 SN 700,- 7047 CW 25,- Antwoordnummer 19503
H i P» T C D 1 ld
• L. U 1 C r\ 1 •J ^
2134 JB 50,- 2967 EE 25,- 3705 DA 50,- 4384 CK 500,- 5529 AB 50,- 7051 BW 700,- 2501 ZV Den Haag
L
.
_
i
«n.
i
.
.
n
.
i._.
_u.
_
|
.n
_.n «.
2135 CB 25,- 2991 VN 50,- 3706
70,- 4385
5552
70,70,7065
70,-

5654 KR 027

De Mega Jackpot is gevallen. Dit
keer kwam 7 miljoen terecht in
het hart van Brabant: in
Eindhoven. De eigenaar van het
winnende lotnummer is nu dus
multimiljonair! Intussen staat de
Mega Jackpot voor de volgende
trekking van de Postcode Loterij
alweer op 2 miljoen gulden.

40 34 44 24 20 17, 22
16 23 38 i 37 19 30 11
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Strafschop velt Meeuwen
in uitwedstrijd tegen SVA
ZANDVOORT - Een onvolledig Zandvoortmeeuwen bleef, ondanks goed
voetbal, met lege handen in
de uitwedstrijd tegen SVA.
SVA besliste de wedstrijd in
de eerste helft door het taenutten van een strafschop,
1-0. „Het was een ongelukkige nederlaag," reageerde
pieter Keur na afloop.
Die strafschop kwam tot
stand toen invaller doelman
Mario Schrader aan de noodrem trok. Door Zandvoorts balverlies kwam een SVA-aanvaller geheel vrij voor Schrader,
die om een doelpunt te voorkomen de speler onderuit trok.
Behalve de strafschop mocht
de Zandvoortse doelman de
kleedkamer opzoeken. Het eerste optreden van A-junior doelman Sander van der Wal was de
elfmetertrap proberen te stoppen. Dat gelukte Van der Wal
niet, die overigens verder een
prima debuut maakte in het
eerste team van de Meeuwen.
Zandvoortmeeuwen heeft de
strijd zowel met elf als tien man
gedicteerd. Door vakanties,
blessures en spelers die er geen
zin meer in hebben was trainer
Pieter Keur genoodzaakt een
jeugdig team op te stellen. Dat
leverde een enthousiaste groep
voetballers op, die naast goed
voetbal ook een positieve porsie werklust aan de dag legden.
SVA heeft constant met de

Degradatiezorgen
ZVM handballers
ZANDVOORT
De
ZVM/Rabobank handballers gaan een spannende
slotfase van de competitie
tegemoet. Door verlies van
de reserves van Volendam
(26-12) en winst van Zaanstreek is de strijd om degradatie nog niet gestreden.
De Zandvoorters zijn in volle
strijd om lijfsbehoud. Tegen
het hooggeklasseerde Volendam gaf de equipe van coach
Joost Berkhout vooral in de
eerste helft goed tegenspel. Na
een 12-8 achterstand bij de rust
leek er nog van alles mogelijk te
zijn. Vooral toen de Zandvoorters meteen in de tweede helft
terug kwamen tot 12:10 en bij
bleven tot 14-12.
In de laatste twintig minuten
was het echter gedaan met de
weerstand van ZVM/Rabobank. Volendam stuurde een
leeggespeeld Zandvoorts team
met een 26-12 nederlaag huiswaarts. „In de slotfase ging het
erg hard, maar toen zag het
team het niet meer zitten." stelde Joost Berkhout. „Aan deze
nederlaag valt niets af te dingen. Toch blijf ik goede hoop
houden dat we het gaan redden.
Dan moeten we wel de komende twee thuiswedstrijden in
winst omzetten."
En zondag staat meteen de
belangrijke thuiswedstrijd tegen concurrent in de degradatiestrijd Zaanstreek op het programma. De handbalclub
hoopt dat vele Zandvoorters de
weg naar de sporthal weten te
vinden. De wedstrijd begint om
half twee.
Doelpunten: Ronald Vos 4,
Goran Bogojevic 3, Jaap Loos 3,
Patrick Terpstra 2.
(ADVERTENTIE)

rug tegen de muur gestaan. Het
enige dat Zandvoortmeeuwen
ontbeerde was een afmaker en
een beetje geluk. In het eerste
half uur bestookten de badgasten het doel van SVA constant
met schoten en kopballen doch
de bal ging of net naast of werd
een prooi van de uitstekende
Assendelftse doelman. Vijf minuten voor de rust viel de taeslissing toen SVA de reeds gememoreerde uitval plaatste,
die een strafschop opleverde.
In de tweede helft trok Zandvoortmeeuwen, met een man
minder, verwoed ten aanval.
Het vertoonde spel van de
Meeuwen was het aanzien meer
dan waard. De gemotiveerde elf
speelde constant op de helft
van SVA. De gelijkmaker leek
een kwestie van tijd. Schoten
van John Keur en Michel van
Marm hadden meer verdiend,
maar verdwenen rakelings
langs de verkeerde kant van de
paal of werden van de doellijn
gewerkt.

Allengs kreeg SVA meer de
kans gevaarlijke counters te
plaatsen. Zandvoortmeeuwen
moest wel veel ruimte weggeven maar Sander van der Wal
deed het in het Zandvoortse
doel uitstekend. Bovendien
kreeg hij eenmaal de hulp van
de lat. In de slotminuut was
Riek de Haan dicht bij de eigenlijk wel verdiende gelijkmaker
doch zijn enorm harde inzet
verdween evenals vele andere
pogingen rakelings naast de
staander.
„We waren veel beter en verdienden minstens een gelijkspel. Het was heerlijk om te
zien dat er weer een team
stond. Er zijn jongens die alleen maar aan zich zelf denken
en de boel in de steek laten,
maar nu stond er weer een
team. We moeten wel weer eens
punten gaan pakken anders
zakken we te ver af. Ik heb het
wel eerder gesteld dat het in
deze klasse moeilijk wordt," aldus Piet Keur.

Wisselvallig
spel van Lions
ZANDVOORT - De basketballers van The Lions speelden de afgelopen weken
twee heel verschillende
wedstrijden tegen dezelfde
tegenstander. In eigen huis
werd met 106-79 verloren en
vervolgens werd in Alkmaar
met 82-78 gewonnen van het
tweede team van Alkmaar
Guardians.

De blessure van een speler van Sloterpark blijkt volgens de scheidsrechter wel mee te vallen, maar TZBer (nr.4) Marty Barky
informeert nog even naar de toestand van de speler
Foto: Erick van cieei'

Geerts vergrootvoorsprong
bij Zandvoortse Schaak Club
ZANDVOORT - De yoornaamste activiteit bij de
Zandvoortse Schaak Club
was het spelen van de zeventiende ronde in de interne
competitie. Geerts won en
vergrootte zijn voorsprong
op de achtervolgers Ayress
en Jansen.
Alle aandacht in deze ronde
ging echter uit naar de confrontatie tussen de nummers twee
en drie van de ranglijst: Hans
Jansen en John Ayress. Jansen,
die eerder dit seizoen ook al
tegen een nederlaag tegen Ayress was opgelopen, slaagde er
ook nu niet in te winnen. In een
uitermarte spannende partij
kon Jansen het grote voordeel
van de witte stukken niet uitbuiten. Ayress won en vedrong
Jansen van de tweede plaats.
Als lachende derde ging Edward Geerts huiswaarts. Geerts
won knap van Hielke Gorter en'
verstevigde zijn positie aan de
kop van de ranglijst. Gwenael
Paris en Hans Lindeman speelden een boeiende partij schaak.
Paris hield de altijd gedegen
spelende Lindeman op remise.

Ook Wim de Oude en George
ter Bruggen deelden de punten,
terwijl voorzitter Jan Berkhout
de penningmeester John Atkinson versloeg.
De eerste tien op de ranglijst
zijn: 1. Edward Geerts, 2. John
Ayress, 3. Hans Jansen, 4. Hans
Lindeman, 5. Wim Gude, 6.
George ter Bruggen, 7. Gwenael
Paris, 8. Jan Berkhout, 9, Wim
de Oude, 10. Hielke Gorter.
Volgende week maandagavond treedt het team van de
Zandvoortse Schaak Club, dat
onder leiding staat van Edward
Geerts aan tegen het zesde
team van De Uil in Hillegom.
Evenals de eerdere winst van
de Zandvoorters op het zevende team van deze tegenstander,
moet deze wedstrijd gewonnen
worden om eventuele promotie
af te dwingen. De Zandvoorters
nemen een tweede plaats in,
terwijl de Hillegommers de zesde plaats op de ranglijst bezetten. Zandvoort heeft nog een
zwaar programma met een uitwedstrijd
tegen
koploper
Heemstede en een ,'thuiswedstrijd tegen de nummer drie,
Aalsmeer.

Zwaar bevochten maar
verdiend gelijkspel TZB
ZANDVOORT - TZB
boekte zondag een zwaar bevochten en verrassend 1-1
gelijkspel tegen het hoog op
de ranglijst vertoevende
Sloterpark. Het was een belangrijk winstpunt voor de
Zandvoorters, die nog volop
in strijd zijn tegen degradatie.

„Het was soms rommelig,"
meende Willem Koning. „De
opdrachten werden wel goed
uitgevoerd en er was een voorbeeldige inzet, maar we leden
gigantisch veel balverlies. Over
het resultaat ben ik heel tevreden alhoewel het in de laatste
minuut nog bijna mis ging. De
uitslag gaf de verhouding goed
weer en nu moeten we proberen zo door te gaan. We hebben
de punten nog hard nodig."

Bij vlagen werd er goed gevoetbald, maar bij vlagen was
het ook matig wat beide teams
op de grasmat aan de Kennemerweg legden. Sloterpark
voetbalde wat beter en had in
het eerste half uur het meeste
recht op een treffer. De TZB
doelman Martijn Versteege
voorkwam echter met een katachtige reactie een doelpunt.
Een paar minuten later was hij
kansloos op een Sloterparkse
kopbal, maar de bal ketste via
de onderkant van de lat het
speelveld weer in.

Dat liet TZB niet op zich zitten, want vervolgens was het
Jeroen Swart die op weg ging
naar het Sloterpark doel. Met
een fraaie stiftbal verschalkte
Swart de doelman doch ook
hier stond de lat een treffer in
de weg. TZB bleef even in het

Successen Chess gaan maar door

ZANDVOORT - De successen van de hoofdmacht
van de Chess Society Zandvoort duren onverminderd
voort. In de competitie
wordt in de eerste klasse
een ijzersterk debuut gemaakt en afgelopen vrijdag
sloeg het Zandvoortse bekerviertal genadeloos toe.
De Hoornse topclub Caïssa,
uitkomende in de tweede
klasse, werd weggespeeld
met 3,5-0,5.

Tegen Caïssa beloofde het
aanvankelijk een spannende
strijd te worden met als inzet
een plaats in de kwartfinale. De
Hoornse vereniging schommelt al jaren tussen de tweede
in eerste klasse en beschikt
over maar liefst vijf teams. Bovendien beschikt de Westfriese
ploeg over een eerste bordspeelster die bekend is in Zand-

voort, te weten Dinie van den deelde Olaf Cliteur de eerste
Berg, die reeds meerdere ma- plaagstoot uit. Hij dreigde met
len in de dames top tien van herhaling van zetten, hetgeen
Nederland speelde.
zijn opponent uiteraard uit de
weg ging. Een klein uurtje later
De top vier van Chess Socie- viel toch het doek voor Caïssa.
ty, Jacob de Boer, Olaf Cliteur, Dinie van den Berg leek goed te
Ben de Vries en Dennis van der staan tegen Jacob de Boer,
Heijden was daar echter niet doch schijn bedroog. In tijdvan onder de indruk. Reeds nood greep Van den Berg mis
vroeg in de wedstrijd kwam en De Boer voegde opnieuw een
Chess in het voordeel. Olaf Cli- Zandvoortse overwinning toe
teur kreeg op bord 2 prachtig aan zijn al indrukwekkende
spel tegen Bijkerk en op bord 4 reeks van dit seizoen.
veroverde Dennis van der Meijden een stuk. De grootste klap
Olaf Cliteur wilde het feestje
viel echter onverwachts op meteen meevieren en sloot vrebord 3. Daar gaf de tegenstan- de met tegenstander Bijkerk,
der van Ben de Vries reeds na waardoor deze de Hoornse eer
een uur spelen als een beginner redde en de eindstand bepaalde
zijn dame weg, waarmee een op 3,5-0,5. De Chess-formatie
snelle 1-0 voorsprong een feit bereikte door deze fraaie zege
werd. Kort daarna capituleerde voor de derde maal in de Zandook de opponent van Van der voortse schaakhistorie de
Meijden waardoor het 2-0 in kwartfinale. Over circa anderZandvoorts voordeel werd.
halve week zal er ongetwijfeld
In deze alles of niets fase een sterke promotieklasser uit

de koker rollen, die de gedreven Zandvoorters van een
plaats op de finaledag af zal
moeten houden.
Olaf Cliteur lijkt dit seizoen
de algehele macht te grijpen bij
Chess Society Zandvoort. De
koploper van de snelschaak- en
de internecompetitie heeft zijn
slag geslagen bij het Rapidkampioenschap. Na zes van de
in totaal negen te verspelen
ronden, heeft de 34-jarige voorzitter van Chess zes punten verzameld. Twee meer dan naaste
belager Hans Drost.
De lijstaanvoerder kreeg de
punten niet cadeau. Tegen Simon Bosma moest Cliteur een
pionnetje van zijn opponent
doorgang verlenen en dreigde
het eerste verliespunt. Bosma
werd echter gevloerd door het
tijdnoodduiveltje en verloor.
Na zeges op Caroline Stamdejonge en Mare Kok pakte Cliteur wederom het volle pond.

Les van een echte 'crack'

offensief en forceerde een drietal hoekschoppen die echter
niets opleverden.
De voetvallers hadden nauwelijks de thee weggewerkt of
de bal lag in het Zandvoortse
doel. Doelman Versteege was
totaal kansloos toen een aanvaller van Sloterpark geheel
vrij mocht aanleggen, 0-1. Het
team van trainer Willem Koning leek aangeslagen, maar
kwam kort daarna onverwacht
op gelijke hoogte door een gigantische blunder van de Amsterdamse doelman. De doelamn graaide geweldig mis op
een kopballetje van Marty Barky, 1-1.
De strijd was geheel open.

Het vertoonde spel verdiende
geen schoonheidsprijs doch inzet was er voldoende bij beide
teams. Sloterpark drong aan
maar de Zandvoortse verdediging met een goede sluitpost
Martijn Versteege hield stand.
TZB moest het hebben van uitvallen en kreeg een paar schietkansen, maar het schot was
niet zuiver genoeg.
In de slotfase zette Sloterpark aan voor een offensief en
moest TZB terug. Paniek in de
laatste minuut toen een speler
van Sloterpark neerging, maar
ondanks protesten zag de
scheidsrechter er geen strafschop in. Het bleef bij de 1-1
stand, waarmee TZB een belangrijk punt binnensleepte.

(ADVERTENTIE)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Programmering Z-FM

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
Tussen Eb & Vloed
22.00 t/m 24.00
Vrijdag
ZFM Nonstop service
0.00 l/m 11.00
ZFM I'lus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 t/m 12.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeentcvoorlichter)
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NijlhtfliKht. Een programma voor de Rock-licfhebber
ZFM Nonstop service
2.00 t/m 08.00
Broek ophalen
8.00 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Ncuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in Hand
14.00 l/m l (UK)
Badmuis
16.00 i/m 18.00
Eurobrcakdown
18.00 l/m 19.00
ZFM Sport
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
ZFM Nonstop service
22.00 t/m 24.00
Zondag
ZFM Nonstop service
0.00 l/m 9.30
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
9.30 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 l/m 14.00
Effe Bnmchen m e t . . .
Badmuts
14.00 t/m l (UK)
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
de Kustwacht
20.00 t/m 24.00

Door blessures was het team
van coach Rocus Driehuizen, in
de eerste ontmoeting, zwaar gehavend. In de eerste helft kon
Lions de race aardig bijhouden
gezien de 44-40 achterstand bij
de rust. In de tweede helft werd
een leeggespeeld Lions naar
een grote nederlaag gespeeld.
Alkmaar Guardians walste
over de Zandvoorters heen en
won met ruime cijfers, 106-79.
Een week later was Lions
weer compleet en toen bleek
waar dat toe kan leiden. Een
fanatiek Lions was gebrand op
revanche. De Zandvoorters wilden de eerdere nederlaag wreken en dat gelukte. In hoog
tempo werd de aanval gezocht
terwijl een felle verdediging
werd toegepast om het de Guardians moeilijk te maken. Nu
was Lions met 44-40 in het voordeel bij de rust.
Met een prima jeugdspeler
Robert ten Pierik in het team,
werd de tweede helft heel sterk
geopend. Na acht minuten had
Lions een gat geslagen van
twintig punten en leek de strijd
gespeeld. Alkmaar Guardians
kroop andermaal bij en kwam
zelfs langszij, 78-78. In de slotfase kreeg Lions balbezit en
maakte Alkmaar Guardians
tweemaal een persoonlijk fout.
Alain Clark en Robert Drayer
maakten geen fout en zorgden
voor een verdiende 78-82 overwinning.
„De eerste wedstrijd was
droevig en moeten we maar
snel vergeten," aldus coach Rocus Driehuizen. „In Alkmaar
wilden we wat rechtzetten, de
wraakactie is geslaagd. We gingen er flink tegenaan en wonnen gewoon op snelheid".

Zegetocht
gaat door
ZANDVOORT - De bridgedames Heidoorn en De Leeuw
staan ook na de vierde competitieweek aan kop in de A-lijn van
de woensdagavond. Zij zegevierden met een score van 64
procent bij ZBC. Het gemengde
koppel
Peeman-Veldhuizen
eindigde als tweede met 59 procent.
In de B-lijn hebben de dames
Jurriaans en Meyer met 62 procent de overwinning behaald,
op de voet gevolgd door de dames Kleijn en Veldhuizen met
slechts l procent verschil. Mevrouw Vrolijk en de heer De
Vries eisten met 62 procent de
overwinning in de C-lijn op. Op
donderdagmiddag wonnen mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen in de A. Als tweede
staan de dames Eijkelboom en
De Post. De dames Baard en
Spits pakten in de B de eerste
plaats met de uitzonderlijke
score van 72 procent. Het echtpaar Bekker werd tweede.

Tafeltennissers stomen door
ZANDVOORT - Het eerste
team van de Zandvoortse
Tafeltennis Club heeft afgelopen donderdag wederom
een duidelijke overwinningneergezet. Door een 7-3
overwinning tegen het derde team van Fusia in IJmuiden versterkten de Zandvoorters hun koppositie.
Hoewel Dick ter Heijden in
de allereerste partij tegen Homburg in drie games naar de
winst kon fluiten, zorgde hij er
wel voor, dat de andere twee
tegenstanders geen kans kregen. Tegen Border en Diep zette hij subliem zijn tegenstanders, twee fanatieke aanvallers,
keer op keer op achterstand.
Ook Mart de Ruig had geen enkele moeite in de beslissende
partij tegen Border, die tegen

de geraffineerde en vooral goed
geplaatste smashes geen verweer had. Wim Hoppe speelde
in de enkelspelen en in het dubbel met Mart de Ruig een perfecte partij.
De laatste gymles voor de vakantie was voor de Zandvoortse kinderen van de Nicolaas- en
Duinroosschool een sportieve
verrassing. Gymjuf Elaine van
der Linden had een kompleet
spellencircuit opgezet. Met medewerking van de Zandvoortse
Tafeltennis Club, was gezorgd
voor wedstrijdtafels en een tafeltenniskanon in de Van Pageehal waar de groepen van
drie tot en met acht de hele dag
naar hartelust konden oefenen.
Vooral de tafeltennisrobot
was populair en de balletjes vlogen door de hele zaal. Ook de
allerkleinsten kregen uitge-

(ADVERTENTIE)

De jeugd van ZHC is vol aandacht voor tekst en uitleg van Floris Jan Bovelander over het hockeyspel

ZANDVOORT - Zo'n zestig ZHC
jeugdleden trotseerden zaterdag de
kou om wat op te kunnen steken van
de hockeylessen, die gegeven werden
door Floris Jan Bovelander.

msterdam

»>-\»
Foto Erick van Clcel'

ties van de Bloemendaler dat de ZHC talrij ke talentjes in de club heeft rondlopen.
Naast de training was het natuurlijk erg
belangrijk de speler van het nationale team
te vereeuwigen op de foto of de video met
als hoogtepunt voor de jeugd het uitdelen
Uit de bezieling van zowel Bovelander van de handtekening. De handtekening
Naast de jeugdleden werd de training als hockeyjeugd was op te maken dat dit van Bovelander was een gewild object en
aandachtig gevolgd door vele familieleden initiatief van de hockeyclub zeer aansloeg. vooral de gele sweaters werden gesierd met
van de jeugdige hockeyleden van ZHC. De Bovendien bleek uit de enthousiaste reac- de signatuur van de strafcorner-specialist.
gouden medaillewinnaar van Atlanta stelde de jeugd niet teleur en bracht een gevarieerde training op het kunstgras. Naast de
stick- en balbehandeling werd er natuurlijk een partij gespeeld.

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!
B A A L B E R G E N , HOUWEUNQ I N T E R I E U R ,
MONTÈL, OAiE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
lnlo:<020) 690 9] 16

breid de gelegenheid kennis te
maken met de 'professionele
trainer' van de Zandvoortse Tafeltennis Club. Natuurlijk werden ze daarbij geholpen, want
de meesten hadden nog nooit
getafeltennist.
Opmerkelijk was toch, dat er
een aantal talentjes aan te wijzen waren, vooral in groep acht,
die na enige oefening en aanwijzingen al snel probleemloos de
lastige effectballen van de robot konden overwinnen.
Op de opgestelde wedstrijdtafels werden leuke partijen gespeeld. Natuurlijk was het af en
toe wat onwennig manipuleren
met het 'batje' om de bal over
het net te krijgen. Niet iedereen
had direct door hoe je dat
moest doen, maar het plezier
was voor iedereen groot. In ieder geval was het voor velen
een eerste kennismaking met.
een sport waar reactievermogen en concentratie tijdens het
spelen bijna automatisch worden aangeleerd. Een sport ook,
waar blessures eigenlijk niet
voorkomen, omdat er geen lichamelijk kontakt is met medespelers. Gezien de vele vragen
over de spelregels blijkt de echte interesse voor de tafeltennissport overckiidelijk.
Elke vrijdagavond vanaf zeven uur kunnen ook jeugdigen
bij de Zandvoortse Tafeltennis
Club in de Van Pageehal terecht. Een aantrekkelijke kontributie van veertig gulden per
jaar en een betaling van vier
gulden per keer maakt tafeltennis in Zandvoort tot een gewilde sport.
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***Direct Werk***

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M K i o ,i< U i i ti n l u > K u tuit ti \\ ut ilr n ji\ /\ \ m c i l n t - k o
loinnirii lm rdit m <lm i-t 1< it< i^inuiti n
l'.u IK uliri rn \ < i uij/t n ui] n.i.ii <1< *[HM i.ilt

l urn op ilr

p.i^in.i \ll< KO S"
1'Li.ilMMj; l-- nior) l i j k Hl di \<il»nnli t i l i t i i

/ \ M ) \ 0 ( ) K l s Ml l \\slil U) /O "i! |nr niiüim. t.-i
S]iuliii<Hi|il «Inis.Li» U Oll nut
l kunt uu i.Ui t i l < r » m * i l i o | ^ « \ , n 0.1 i ">7171(.6 of
afj;r\ i n//i tuit n ,1.111
* A.mKcM.its N„ uu>hU.I („i-il,m>|.].-iM IJ JOUJM
/ai1l!\IH»ll

Amsterdam en omgeving Ik
jen Karin, 47 jaar, 1 78 lang,
blond haar en blauwe ogen Ik
zoek een man, ± 47 jaar, kinderen geen bezwaar, om samen dingen mee te doen en
om een vaste relatie mee op
,e bouwen Bel me
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 942210

Wij zoeken met spoed mensen voor o a
verkoop
afl v goederen
- vertegenwoordiging
distributeurs
management
voor full/parttime Vanaf 18 jaar Ervaring niet vereist
3el voor een afspraak RTF, groothandel m non-food produc- Amsterdam en omgeving, ik
ten (o a boeken, speelgoed) 020 - 4657350
ben Ellis Ik ben 46 jaar en op
zoek naar JOU' Ik val op manKmdermodellenbureau
len met donkerbruine ogen,
Special Kids zoekt kinderen
<rulhaar en een donkere huidvan O t/m 14 jaar i v m jaarkleur Ben jij dat' En wil je net
boek '97 Tol 0204003402
als ik een vaste relatie?
Bel me dan vandaag nog'
(Para)medisch personeel gevraagd
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 370025
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Amsterdam en omgeving ik
\ V 2 /.imUoo.ts Nn.m-lil.,,1
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Den een vlotte, spontane
I ithoot ilsr ( niii.ml.ili Hoil<li \ DU l V.iKiiirt T (l< l
vrouw van 55 jaar uit Amster( mii.ml .tlti nlilirs \ . i t i h'-l \MisUlil.ini*. M.ulsdam Ik zoek een leuke
Verpleeghuis
lil.i.l / Ï . ' M p. i imllim. l.i
vriend, die er goed verzorgd
*tliiiluv-iliiil iti.1.nitl.i» l'> 01) iiin
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uit ziet EN die samen met mij
"fr
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leuke dingen wil gaan doen
I1 nli< < om liin.11 H •> in <lt M n i o V /i i M oji .i.im i .ia;; op
Ik houd van gezelligheid
oii/r k.llllnl i II \ l l k l ij^JMill
06-350 15 156, 1 gpm Box"A" \ o m In u \ i n nndn nuiiiiiK i uonll l n <;<•! rxli.i m
In verpleeghuis Gaasperdam wordt met veel kennis, kunde nummer 245137
i rkcnm» »;< hl .u 1)1, ,I|MIH <!«• /*<>. .uini koM« 11
en enthousiasme gewerkt aan eigentijdse ouderenzorg
"A" Hij pla.ilMMf; in dr Mn MI'S uonlrn »r< D bruijMium
Respect voor het individu en het bevorderen van de zelfred- Amsterdam en omgeving ik
nu i s \ r i M i m i f l Op \ t i /IM k uonll <I.IM . u l \ c i t i < i zaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten Verpleeg- Den Will, een vrouw van 55
<lri -, huilt n In-t \ c i -»|n t nlin^f:» |n, <| t ( >u kiant M-I
huis Gaasperdam is een gecombineerd verpleeghuis met 180 laar en woon in Amsterdam
stinird
lliri\<mi \ v o t d l /6 ~><> in iok< inn- <+<•bewoners, 20 plaatsen voor dagbehandeling en 300 mede- Ik zoek een leuke, lieve
hi.ulil
werkers
en maakt deel uit van de Stichting Verpleeghuizen vriend, liefst (omgeving) Amsterdam Ik heb een auto, dus
\!!« PMJ/IMKMI !7.->r'r IM\\
Amsterdam
<an mij verplaatsen' Neem
l k u til di- K'k^l \,in uw M K i o .id M 1 1 < nit« iiin lnn.it n- /
irlrfoniM h op»t \ < n
Heb je al eens nagedacht over het werken binnen de gezond- SNEL kontakt met mij op'
heidszorg, waar je veel met en vooral voor mensen werkf Zo 06-35015156, 1 gpm Boxja, dan kan je aan de slag bij Verpleeghuis Gaasperdam als nummer 268076
Amsterdam Hallo, met Ton
Ik zoek een leuke, lieve en
gezellige vriendin voor een
(ilil niuillnrt i-, niU \mn l x / n i ^kl.u hti D) o f / i tulen .1,111
Micro'-* \\ (•rkini'dl.l
Als leerling ziekenverzorgende krijg je veel te maken met ,euke vriendschap Wie weet
P(,-tl)u- !.->(.- 1000 VI) \in-l.-rcl.im
oudere mensen met een lichamelijke en/of met een geestelij- ater nog meer' Mijn motto
ke handicap Tijdens de opleiding leer je wat belangrijk is niets moet, heel veel 7 mag
Dr *luitiriflslljilr
m de verzorging, verpleging en begeleiding van oudere Denk jij er ook zo over Laat
het me dan NU weten'
1-pljI'lok.i.ilt
mensen
06-350 15 156, 1 gpm BoxDe opleiding zal medio april 1997 beginnen en duurt ruim 2'/2 nummer 213610
jaar Het aantrekkelijke van de opleiding is, dat je leren en Amsterdam hoi met Michael
werken gaat combineren en daarvoor ook salaris krijgt De Ik ben 24 jaar, heb donker
Oproepen - Mededelingen
theorie die je op de opleidingsschool krijgt, leer je in de haar, bruine ogen, ben 1 80 m
praktijk te brengen in ons verpleeghuis
ang Ik houd van uitgaan, muziek, reizen en sporten Kom
WAT WIJ VAN JE VRAGEN
lij uit de Randstad en durf je
Voor de opleiding moet je minimaal 16 jaar en 8 maanden zijn een Blind Date met mij aan7
receptie - familie of huwelijksdiner
Als vooropleiding wordt minimaal een LBO-diploma met twee Ja7 Bel me dan SNEL"
vergaderingen Geen zaalhuur
vakken op C- en vier vakken op B-niveau gevraagd
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
06-350 15 156, 1 gpm. Boxtelefoon 023 - 5713599
nummer 444038
Geïnteresseerd'' Stuur dan je schriftelijke sollicitatie voor
B Astrid, heb ik jou vandaac1
8 maart 1997 naar Verpleeghuis Gaasperdam, afdeling Per- Hallo daar' Met Jessica Ik
al verteld dat ik van je hou' B Marga en Hilde ontkennen soneei & Organisatie, Soestdijkstraat 4, 1 1 07 HG Amsterdam ben 27 jaar en ik denk dat ik
BIJ deze dan Fred
heeft geen zin, jullie zijn veel Bellen kan natuurlijk ook Je kunt dan vragen naar mevrouw JOU zoek' Ben jij lief, sponbeter' Bert - Jack
A Bunschoten van de afdeling Personeel & Organisatie, taan, leuk en romantisch en
Heeft u een UITKERING''
heb je zin in een gesprek met
maar willen uw kinderen (v a • Uw particuliere Micro bontelefoonnummer 020-697931 1
mi], later misschien meer7 Bel
8 j r ) graag PONY/PAARD
per post verstuurd bereikt Vanaf het metrostation Reigersbos is het Verpleeghuis
me dan NU meteen, ik sta
leren RIJDEN'' Bel of kom
ons pas over 3 a 4 dagen Gaasperdam makkelijk en snel bereikbaar
namelijk
doorgeschakeld
eens gezellig langs bij
Opdrachten die te laat
thuis' Groetjes 06-350 15 156
A'dams Paarden Centrum binnenkomen worden
1 gpm Boxnummer 316537
"WAVEREN"
automatisch de week
Horecapersoneel
gevraagd
Hallo, je spreekt met een leuProvincialeweg 56
daarop geplaatst
ke vrouw 50+ Ik ben op zoek
1103 SB Amsterdam
naar een leuke man die tusTel 02069081 03
Pnet Praat zoekt spontane,
CAFÉ
NEUF
sen de 50 en 60 jaar oud is,
En vraag naar onze speciale
oproep keukenmedewerker
zoekt hulp voor in de
houd van reizen, een goed
KORTINGS REGELINGEN""
m/v die koksopleiding volgt,
spoelkeuken, + 16 jaar
glas wijn, lekker eten en anTevens paard/pony rijlessen
eeftijd 15 t/m 18 jaar
Telefoon 023 - 5713722
dere gezellige dingen Sprevoor VOLWASSENEN
Telefoon 023 - 5712690
ken deze dingen jou aan7
* Help de Polen Stuur 'n
Reageer dan 06-350 15 156,
1
Woninginrichting
voedselpakket Wij hebben
1 gpm Boxnummer 280568
Personeel
evt 'n adres 02907 5235
jongens' Ik (vr) ben een
aangeboden
B Te koop 2-zits bankje, bei- Hallo
ge, + 125 breed, helemaal halfbloedje van 24 jaar Ik heb
bruin krullend haar en
Verenigingsnieuws
Felicitaties
gaaf,/65 Tel 023 5719567 lang
bruine ogen Ik zie er leuk uit,
Jonge vrouw zoekt werk als
ben 1 70 m lang en woon in
huishoudelijke hulp Tel
B Klaverjassen op donderB Mehssa en Isabelle
Almere Ben jij een leuke jonKunst en antiek
023 - 5717890
dagavond in 't Stekkie
feliciteren de vader van
gen uit Amsterdam/Almere of
Info Erica 5715215
Isabelle en Mehssa
omgeving7 Bel me'
THUISHULP
06-350 15 156 1 gpm BoxKOLONIAALSTIJL nummer 211494
Uitgaan
antieke
Persoonlijke en klantgerichte Nederlands-lndie,
thuishulp b z a voor huish en meubelen en antiek-look 700 Hallo leuke mannen' Ik ben
verzorg taken, vanaf ƒ 25 per stoelen, div. modellen tafels, Tmeke, 45 jaar Ik zoek een
uur, in Zandvoort en de regio ook met marmer, kasten, naatje/vriend tussen de 40
en 52 jaar om samen gezelliTelefoon 023 5714293, af- banken, vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST, ge dingen te doen Ik houd
DANS- EN PARTYCENTRUM
spraak na 17 00 uur
Keizersgr 357, 020-6232736 van bos- en strandwandelinShowr Mr J Takkade 30, gen en nog veel meer' Wil je
V.D. ADEL & DE BRUIJN-BONEL
dat weten? Bel me dan SNEL
Aalsmeer, 020-6412137
ledere zondag voor alleengaanden van 14 00 tot 18 00 uur
Verhuizingen
op mijn box' 06-350 15 156,
ledere woensdag voor 50 plussers van 1330 tot 1630 uur
1 gpm Boxnummer 337664
TAFELS
Adres Touwslagenj 11 (naast Canon) te Amstelveen
Ook vanuit Amsterdam snel met eigen vervoer bereikbaar' X Y Z BV verhuizingen en
300 m voorraad
Hallo, met Jannie Ik ben 54
antiek, klein,
(300 meter vanaf eindpunt sneltram lijn 51)
kamerverhuizingen/ transport
jaar, vlot, spontaan en zoek
Telefoon 020 - 6407711 / 6430393
groot, dik, dun
Voll verz Dag nachtservice
een leuke, lieve, spontane
020-6424800 of 06-54304111
man van + 55 jaar Ik ben
zelfstandig, werk nog en heb
Keizersgracht 357,
een auto Ik woon in Amster020 6232736
Onderhoud,
dam Jij ook7 Bel dan metShowroom
Geopend van woensdag tot en met zondag
een' Groetjes van Jannie uit
Mr
J
Takkade
30,
reparatie,
Aan de vleugel, in het weekend
A'dam 06 350 15 156 1 gpm
Aalsmeer, 020-6412137
MAICKEL DE VRIES
doe-het-zelf
Boxnummer 489224
Reservering, tel 0235713599
Veilinggebouw Amstelveen
Elke donderdag dansen en • Wij behouden ons het SCHILDER heeft nog tijd v Heden INBRENG voor veiling Hallo, met Patncia, ik ben
ontmoeten v alleengaanden recht voor zonder opgave van binnen en buitenwerk Vrijbl 24 en 25 maart Spinnerij 33 eind 30 en zie er leuk uit Ik
Amstelveen, 020-6473004
zoek een leuke man, die er
va 30 jr 'De Ossestal', Nieu- redenen teksten te wijzigen prijsopgave
goed uitziet en lekker in z'n
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u of niet op te nemen
Bellen na 18 00 uur 5719800
vel zit EN die van uitgaan en
Zonnebanken
romantiek houdt' Ben jij deze
« ANNULERINGEN van uw
man en lijkt het je wel wat7
Markten/braderieen
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Weer gestart zonnehemel- Reageer dan' 06 350 15 156
richten aan Centrale Orderaf- verhuur Voor reserveringen, 1 gpm Boxnummer 292715.
delmg Weekmedia, Postbus tel 5731196, di-do-vrij van
Hallo, met Sharon Ik ben 29
156, 1000 AD Amsterdam
11 00 tot 1700 uur
jaar Ik heb blauwgroene
ogen, halflang donker krulZo 2 mrt van 1030 tot 17 00 uur Ruim 100 amateur-kunstelend haar en ik zoek vriendMode
naars uit hel hele land tonen en demonstreren hun creatieve
schap en meer' Jij 28-35
hobby's o a keramiek, poppen, naald en papierkunst
jaar, humor, aantrekkelijk,
eerlijk en ondernemend en
met het hart op de juiste
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
plaats Bel me NU'
1 en 2 maart Forum Kwadraat te Voorburg, 1 en 2 maart
Emergohal te Amstelveen 15 en 16 maart Brediushal te Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 06-350 15 156 1 gpm BoxAmsterdam 22 en 23 maart Sporthal Centre Point te Almere weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- nummer 294248
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
Stad ORG HENSEN 023 5402334 b g g 06 53147728
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188 Hallo, met Simone Ik ben 35
Spannende koopjes Flippo s
jaar, heb blond haar, blauwGrote VLOOIENMARKT
op rommelmarkt m t Stekkie/ Hoofddorp Zo 2 mrt 10 17 u
gryze ogen, ben volslank en
Opleidingen/cursussen
Pageehal, van 10 tot 1 uur, Tenniscentr Arnolduspark'
ben 1 80 m lang' Ik zoek een
7at 1 maart a s Gratis toe
leuke, spontane man, langer
(Arnolduspark 16)
gang 0235716456 s avonds
dan 1 80 m, uit (de omgeving
Midland BV, 0334751167
van) Amsterdam'
® RubncKsaiivortoi lio'; 7n' VLOOIENMARKT 15/16 mrt
06-350 15 156 1 gpm BoxHaal nu in 7 maanden uw toeristisch vakdiploma SEPR
voor adres en ol tclsfoonnr J Edenhal Amsterdam
nummer 451493
Avondopl
voor
o
a
reisbureaumedewerker
in
div
steden,
de rnlofon in dcve krant
Info 0481 422112
met examengarantie Info/broch Instituut Bernel 023-5325491
Hallo, met Yvonne Ik ben een
spontane vrouw van 40 jaar,
Technisch personeel gevraagd
heb bruin haar, bruine ogen
Sport, spel en ontspanning
en ik ben op zoek naar en
romantische man voor een
serieuze relatie Spreek een
BENT U CV-MONTEUR OF LOODGIETER
CIRCUSTHEATER ELLEBOOG
reactie in met je telefoonnumDiv projecten in N Holland Meer zekerheid
Circus spelen m het weekend Voor iedereen vanaf 4 jaar mer en ik bel je terug voor een
spaarloonregeling evt vaste dienst mogelijk
NIEUW zijn de SERIES voor kinderen met hun vader, moeder afspraak 0635015156
Bel 075 6842646 voor afspraak
1 gpm Boxnummer 479169
opa, oom, tante, grote broer, buurvrouw
Bel voor het programma ot kom langs in ons theater
Hoi, hoi, met Tanita Ik ben 26
Passeerdersgracht 32, 1016 XH A'dam Tel 020 6269370
Install vakmensen werken bij TECPOOL '
jaar, heb lang rood haar en
blauwe ogen Ik ben 1 70 m
KAV Autoverhuur BV vesti Technicum Uitzendburo is
lang, slank en zoek een
Kennismaking
ging Aalsmeer vraagt all gespecialiseerd in het uitzen
vriendje om leuke dingen
personeel
round bedrijfswagenmonteur den van technisch
9
mee te gaan doen Dingen
Interesse Bel of kom langs
i b v groot rijbewijs
zoals concerten, muziek en
Ceintuurbaan 312 in Amster- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Tel 0297 326206
dam Tel 020 6767656
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet 24 uur per dag, gezellig 7thuis' Spreekt dit je
wel aan Bel dan NU'
7 dagen per week Wat moet u doen7
06350 15 156 1 gpm Box
1 Kies een leuke advertentie
Divers personeel gevraagd
2 Bel met 06 350 15 15 6 on toets m het hoofdmenu een 4 nummer 484986
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
Ik ben een 42-jange vrouw uil
van uw keuze
Amsterdam, die toe is aan
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
een nieuwe start1 Ben jij net
Een telefoontje is genoeg
» Wij behouden ons het als ik vlot, ben jij tot 49 jaar en7
om m contact te komen met recht voor zonder opgave van ben je het alleen zijn zaf
de persoon van jouw keuze redenen teksten te wijzigen Reageer dan vandaag nog
Probeer het eens en bel
0635015156, 1 gpm Boxof niet op te nemen
nummer 252917
0635022221 (100 cpm)

/S7/S7

Gaasperdam

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Leerling-Ziekenverzorgende

Restaurant „Queenie"

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Dansen, de gezellige manier van uitgaan

Ruime gratis parkeergelegenheid
Restaurant „Queenie"

Jan Best

Hobby-, Kunst- & Creatiefbeurs
Amstelveen: Sporthal Bankras
Vlooienmarkten

Monet Strijkservice

Wilt u werken in het toerisme?

NIEUW ADRES: Kerkstraat 232 Oostzaan.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Ik ben een sportieve, actieve
30-er Ik ben 1 80 m lang,
slank en heb blauwe ogen Ik
ben ongebonden en heb
geen kinderen Ben jij serieus,
± 30 jaar, slank en sportief7
BEL' Ik houd van reizen, avontuur, passie en van romantiek'
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 351721
Ik ben Lies' Een leuke, lieve
vrouw van 35 jaar Ik ben 1 76
m lang, weeg 78 kg en heb
kort blond haar en groene
ogen Ik heb 2 zonen en zoek
een leuke, lieve man met
donkerblond haar en blauwe
ogen die tussen de 35-40 jaar
is' Zoek ik jou7 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 472050
Met Kelly Ik ben een leuke
meid van 22 jaar Ik heb blond
haar, blauwe ogen en ben
1 78 m lang Welke leuke, aardige en spontane jongeman
heeft zin m een leuk gesprek
of afspraak met mij7 Wacht
niet, maar bel" 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 309185
Met Marja Ik ben een 46-jange vrouw Ik zoek een lieve,
eerlijke en betrouwbare man,
van mijn leeftijd Om een lang
verhaal kort te maken ik zoek
een leuke vent' Mannen, ik
wacht op jullie reacties
Ik woon omgeving Schiphol
06-350 15 156 1 gpm Boxnummer 320014
Mijn hobby's de modellenwereld, fitness, aerobics Ben jij
die leuke7 man,
tussen 20 en
25 jaar Ja7 Reageer dan
meteen' Je zult er geen spijt
van krijgen (vr) 06-350 15 156
1 gpm Boxnummer 374233
Omgeving Utrecht/Amsterdam Hallo mannen, ik ben
Henny, 48 jaar, heb halflang
blond naar en blauwe ogen. Ik
heb geen kinderen Houd jij,
net als ik, van gezeligheid
thuis7 Bel me dan SNEL'
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 350106
Welke leuke meid heeft zin
om te gaan stappen met een
leuke jongen7 Ik ben 22 jaar,
1 85 lang, heb blond haar en
blauwe ogen' Als je dat wat
lijkt, reageer dan op mij'
06-350 15 156, 1 gpm Boxnummer 351721
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nummer in de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Centrale Orderafd Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam Dit
voorkomt vertraging in de behandelmg

(inder/baby-artikelen
• Te koop kmder/wandelwagen met toebehoren, ƒ75
Telefoon 023 - 5714271

Te koop
aangeboden
diversen
• ATTENTIE' Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst
zwarte-marktspullen, sex/erotische aavertenties, geven
van lessen/bijlessen, personeel biedt zich aan, te koop
raskatten/honden
(pups),
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel,
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden, vakantiebungalows
o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief
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MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14

SG30 SG35 SG40
115,- 130,- 145,120,- 135,- 150,125,- 140,- 160,135,- 150,- 170,175,- 195,- 205,190,- 210,- 225,205,- 225,- 240,210,- 230,- 245,235,- 265,- 285,265,- 295,- 320,300,- 330,- 355,-

80x200x14
90x190x14

90x200x14
120x190x14

130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14

180x200x14
200x200x14

SG45
165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

Grandioze speciale aanbieding
Alleen bij ons
i
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

90x200.................. 90.-

SCHUIMPLASTIK
IN ELKE MAAT
EN VORM
TEGEN DE LAAGSTE
595..
PRIJS
Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
65.35.125.-

Lattenbodems
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm .

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Echt

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Met spoed gevraagd

100% schapenwol 2 delen

wollen
DEKBED
1-pers
175.-

2-pers
225.-

htsjumeaux
295.-

1 pers. dekbed
v.a. ƒ 34,50

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

Zaandam (schuin t.o. station)
Hot story op de goedkoopste
sexlijnv Nederland Geen 06
Ook v h werk 010-2944908
Lekkere hete meiden kun je
op deze lijn pakken.
Lokaal 010-2944922

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

REGIOSEXDATING vrouwen
uit jouw regio willen sex
090650449 14 (75 cpm).
Rijpe vrouwen 30+ DD-cup
verwennen jou op 010
2944012

LesBi meisjes vertellen 'n Hot
story Ze zijn heet' 010- Sex via POSTCODE vrouwen
uit jouw postcodegebied'
2944101
090-650 449 20 (75 cpm)
Mannen zoeken mannen
Sexdating Amsterdam vrouGAY-DIREKT-APART
wen uit Amsterdam willen
090-650 449 28 (75 cpm)
sex 090-650 449 24 (75 cprn)
Netnummersex vrouwen uit
jouw netnr gebied willen sex Sexthuiskontakt
vrouwen
Valenusplein 22, 1075 BH Amsterdam Tel 020 - 6768022 090-650 449 23 (75 cpm)
(35-50) willen sex thuis'
Nieuw' Sexthuiskontakt vrou- 09065044913 (75 cpm)
wen (35+) wilen sex thuis' SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Vakantie Binnenland
090 650.449 15 (75 cpm)
Hete vrouwen willen sex'
Nieuw VLINDERS escortserv 090-650 449.25 (75 cpm).
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Meisjes live, tev harde billen- Postcode sexdating vrouwen
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen Nabij
koek, ho, hè , bizar stones. uit jouw postcodegebied1
Attractiepark Slagharen Gratis gebruik van 50 fantastische 0906 - 1789 ca 1 gpm
090 650 449 21 (75 cpm)
attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
Postcode GAY dating gay's PROBEERLIJN proeven van
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
uit jouw postcode-gebied' de lekkerste sexlijn Ook op
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000.
09065044917 (75 cpm)
kantoor 010-2944053
Voor 't echte handwerk bel je
Auto's en
Rijles auto's
06320.32041. Zij praten, jij STAD sexdating vrouwen uit
auto-accessoires
en motoren
komt' Live + stories' 99 cpm jouw stad willen sex'
090-650 449 19 (75 cpm)
Vrouwen (40+) willen snel
Studentes (18+) geven hun
WIKA
Alblas Verkeersscholen
sexkontakt Direkt Apart'
telnummers voor sexkontakt'
Autoruiten en kentekenpla090-65044912 (75 cpm)
090-650 449 18 (75 cpm)
ten Lijsterstraat 18
UW RIJBEWIJS
Wijkdatmg A'dam (75 cpm)'
Tel + fax 023 - 5731613
TRIOSEX 'n vrouw of man
Nieuwkoop, 0172-408361
Centrum 090-650 449 29
extra m bed Sexkontakten'
?ie ook de pagina's
Zuid-Oost
090-650
449
30
Zie ook de pagina's
090-650 449 16 (75 cpm)
SHOWROOM
West
090-650.449
31
SHOWROOM
m deze krant
in deze krant

Gemeubileerde en/of gestoffeerde huizen, dnve-m, villa's
en flats te huur gevraagd in Amsterdam-Centrum/Zuid,
Buitenveldert, Amstelveen, Ouderkerk, Uithoorn en Abcoude.
Voor staf en directiemedewerkers van diverse buitenlandse
bedrijven Huren van ƒ 2000-/ 8000 p m
Voor ml Peter Bruin Makelaardij

International Housing Service

in 5 dagen

Diverse clubs
0906-Nummers
60 cpm1 Luister naar sexoproepen van vrouwen 40+
Doorschakeldienst
090 - 600 999

Bel' vrouwen (40+) willen snel
sexkontakt Direkt Apart'
09065044911 .(75 cpm)

60 cpm' Postcode-sexdating
sex in jouw postcode-gebied'
090-600777 Vrouwen gratis
0800-4123

06.96.80

BEL ME THUIS'

VERNIEUWD
ca 1 gpm
CREDITCARDSEXi
Bellen
60 cpmi Regiosexdating
vrouwen (35+) uit jouw regio met je Creditcard' Livesex,
Dating, Hot Stories Gratis
willen sexi 090 600 444
discreet info 010 294 4300
60 cpmi SM-voor-2 voor 'n
DAMES GEHEEL PRIVÉ'
streng of onderdanig SEXkontakti 090-600 888
24 u /p d ca 1 gpm
• Te koop centrifuge, weinig 60 cpmi Vele mannen gegebruikt, ƒ 70 Telefoon 023- zocht voor SEX met dames Dominante vrouwen zoeken
5712297, na 18 00 uur
35+, 090 600 111 Vrouwen direkt mannen voor SM-kontakt 090-65044922 (75 cpm)
• Te koop grasmaaier ƒ 60, bel gratis 0800-4142
centrifuge ƒ 50 023-5717707
GAY
Direkt Apart
Amsterdam sexdating
T k DIEPVRIESKIST, 200 Itr, vrouwen uit A'dam willen sex1 Op zoek naar 'n hete knul
090 650 449 27 (75 cpm)
z g a n , L 80 cm x BR 60 090 600 222 (60 cpm)
cm x H 85 cm Prijs ƒ 275,Amsterdamse
sexdating GOEDKOOPSTE SEXLIJN v.
Tel 075 - 6287877
NEDERLAND TOPSEX
vrouwen uit A'dam willen sex1
090 650 443 44 (75 cpm)
010-2944055

Te koop
gevraagd
diversen

Fabriekswinkel

06-96.88

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-350 222 04 (1 gpm)
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze Luxe privé huis' 12 topmeis
Probeer het eens en bel
jes, ƒ 125 p u 10-01 u Sauna
06-350 222 21 (100 cpm)
+ bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020 - 6723022
BETTY'S escort 020-6340507,
charm dames (18-47 jr) na 19 Verdien ƒ2000,- of meer
uur, geen auto voor de deur p mnd met babbelen voor
onze doorschakeldienst
Eigen tijdsindeling Info op
010 - 2944020
Bekend van TV, 24 u p d • Rubrieksadvertentie7 Zie
020-6700620/036-5360208
voor adres en/of telefoonnr
http //www greysex com
de colofon in deze krant

*PARK 118*

* Desire Escort *

Diversen
NIEUW de SU°ERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 06-35022204 (1 gpm)

Gevr meubels, inboedels +
zolder/kelder opruimen Motorkade 2, A'dam-Nrd, zaterdags geopend, 10-15 uur
020-4040246/06-54760190

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.

• Te koop gevr 3-drs linnenkast Tel 023 - 5716262

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

SAMEN ADVERTEREN M
^^•••^•^^

Zand voorts N i e u wsb lad

Gevr huis in Zandvoort, koop
of huur Brieven met omschnjving o nr 761-09011 vd bl

ed 17

Financien en
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534
Uw boekhouding niet op orde
(zowel bedrijf als part), AFR
regelt dat allemaal, tevens
advisering sparen, beleggen
en hypotheken Administratiekantoor AFR, tel 020 4940278, tussen 1800 en
22 00 uur, fax 020 - 4940279

Vakantie
buitenland
Sta-caravans te huur in de
Belg Ardennen, vanaf ƒ240
p w all-in Tel 0434591598
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelen
voor het Advertentiewezen)

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveilenlie helaas niet opnemen
Vooi de particuliei maximaal 3 legels gratis, niet vooi de /.ukelijke markt, tot een maximum van één adveitentie
pei week Ook /ondei veimekling viaagpnjs (aitikelen Ie ^amen niet boven l 300,-) kunt u niet giatis adwileicn. Alle J5iij/cn /ijn mei 17.5% BTW."
Naam
Adies
Postcode
Teleloon
S v p m iiihiiek

Plaats

Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

1-21
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Comfort is dé trend
komende FietsRAI
steeds meer aandacht, tijd en
geld aan een fraaie vormgeving. Van der Veer: „Nieuwe
snufjes worden zo mooi mogelijk gestyled en geïntegreerd in
de fiets. Bovendien zie je
steeds meer ronde, organische
vormen in frames en in onderdelen als kettingkasten en
trappers."
hun tweewielers voortduMaar er is meer: „Kleur blijft
rcnd met nieuwe snufjes
altijd een zeer belangrijk asuit. De FietsRAI 1997 is dé
pect van de fiets. Qua kleur
gelegenheid voor fietsliefzijn er momenteel twee tendenhebbers en andere geïntesen. Voor de algemene fietslijn
resseerden om op de hoogte worden vooral donkere kleute raken van alle noviteiten ren gebruikt, zoals donkeren jongste trends op fietsgeblauw, donkergroen, bruin en
bied.
paars. Voor de trendy collecIemand die dagelijks te maken ties zijn tinten als terra en
heeft met nieuwe ontwikkelin- oranje erg in opkomst."
gen en de fietstrends op de voet Ook op het gebied van diefvolgt, is Peter van der Veer van stalpreventie is er nu iets
het ontwerpbureau Van der
nieuws: het veiligheidsVeer Designers in Deil. Zijn bu- slot SL 9. Slotenfabrikant
reau ontwerpt
Stenman veronder meer
fietsen en onnieuwde hierderdelen als
voor het AXAdynamo's, sloslot in samenwerking met
ten, achterlichten, bagabekende fietsfabrikanten.
gedragers en
kettingkasten.
De SL 9 is een
Volgens Van
blind gemonteerd slot dat
der Veer is dé
trend van vanniet van de
fiets te slopen
daag de aanis zonder het
dacht voor
comfort. „Dat
fietsframe en
geldt zeker
de stevige
kunststof bevoor het schahuizing van
kelen. Veel
moderne fiethet slot te versen zijn uitgenielen. Het SL
9-slot komt op
rust met een
versnellingsbijna alle
naaf met een
nieuwe modellen fietsen
gebruiksvan Gazelle,
vriendelijke
Batavus en
bediening. Bij
de 'twistgrip'
Sparta die
vanaf dit j aar
bijvoorbeeld
worden gezit de bedienmg in het
maakt.
Er zijn nahandvat vertuurlijk ook
werkt, waarmee j e makkefietsontwikkelij ker kunt
lingen die aanschakelen
__-^^- ________-_-- vankelijk veelbelovend lij|i zonder datje
ken, maar uiteindelijk toch
je handen van het stuur hoeft
te halen. Bovendien kun je met niet doorbreken. „Een grote faveel twistgrip-systemen ook
brikant kwam op een gegeven
moment met raceframes die
schakelen als je stilstaat."
Een andere ontwikkeling is
gemaakt waren van met carvolgens Van der Veer de snelle bonvezels verstrekte kunststof, een materiaal waarmee
opkomst van de zogenoemde
prachtige organische frames
L(Light) E (Emitting)D (Diodes)-achterlichtjes. De voorde- kunnen worden gemaakt. Maar
len van LED's zijn legio. Ze
de fietsen met een dergelijk
kunnen niet doorbranden, ze
frame werden veel minder verkocht dan werd verwacht, terhebben een extreem lange levensduur en gebruiken weinig wijl ze heel betaalbaar waren,"aldus Van der Veer.
energie. Bovendien kun je ze
gemakkelijk losklikken, zodat Een ander voorbeeld is de ligf iets die maar niet echt wil
ze te verwijderen zijn als de
doorbreken. Een kleine groep
fiets bijvoorbeeld 's nachts op
gebruikers is erg enthousiast,
straat blijft staan.
Een andere noviteit is de vermaar de hausse blijft nog uit.
betering van de fietsbanden. In Van der Veer: „Dat komt waarschijnlijk omdat je er nogal
steeds meer banden zit een
mee opvalt. Misschien wordt
anti-brekerlaag verwerkt, een
ondoordringbare vezellaag die er binnenkort wel een model
m de band wordt geperst. Hier- ontwikkeld dat het midden
houdt tussen een ligfiets en
door loopt de fietser 70 tot 80
een gewone fiets. Zo'n fiets
procent minder kans op een
heeft vermoedelijk meer kans
lekke band. Ook nieuw is dat
steeds meer stadsfietsen met
om een succes te worden."
vering worden uitgevoerd.
De FIETSRAI 1997 wordt gehouden
Het oog wil ook wat, daarom
van 6 tot en niet 9 maart In de RAI te
besteden fietsfatarikanten
Amsterdam, van tien tot zes uur.

Goede na
moet van
LS NATALIE Nelson

Luxe logeren bij de boer. Dat
kan dit voorjaar in het landehjke Veenweidegebied tussen
Amsterdam en Alkmaar. Hotel
'de Boerenkamer' is een verzameling van luxueuze hotelkamers m een aantal schitterend
gelegen boerderijen in het groene en waterrijke gebied.
Logeren bij de boer dus, maar
dan m een kamer die op geen
enkel punt onderdoet voor een
'echte' hotelkamer. Uitgangspunt van deze bijzondere hotelketen is dan ook het bieden van
comfort.
Een Boerenkamer kost 115
gulden per nacht voor een tweepersoonskamer, inclusief ontbijt. Naast logiesmogehjkheden
heeft Hotel 'de Boerenkamer'
een aantal restaurants in de
buurt geselecteerd waar je met
een diner-voucher (zestig gulden) vorstelijk kunt genieten
van diverse streekgerechten.
Meer informatie is te verknjgen aan de receptie van het Hotel telefoon 0299-655.726.

er buiten geregeld mensen

Wandelen in Beemster

E VERANDERINGEN

in ons, in de ogen van
buitenlanders, typi; sche fietsland gaan snel.
! Wie nu een nieuwe fiets
j koopt, kan die al niet meer
] vergelijken met een fiets
i van, pakweg, tien jaar gelel den. Fabrikanten rusten

Versnellingsnaaf
krijgt 'twistgrip'
in handvat

(ADVERTENTIE)

Kunstnagels zijn erg populair, maar er doen ook griezelige verhalen de ronde
over verkeerd geplakte en
beschadigde nagels. Nagelstyliste Natalie Nelson
krijgt regelmatig het werk
van slechte collega's onder
ogen. 'Dat is het resultaat
als mensen snel geld willen
verdienen. Het goed aanbrengen van kunstnagels
vereist vakmanschap.'

A

met de nagels van een
klant bezig is, blijven

staan voor de grote ruiten
van haar nagelsalon. Natalie
vindt het geen probleem om
letterlijk en figuurlijk op de
vingers te worden gekeken.

„De mensen mogen zien wat
ik doe, dat maakt de drempel om naar binnen te stappen alleen maar minder
hoog."
In de recent geopende salon
Beautiful Nail Cosmetics aan
de Rijnstraat in de Amsterdamse Rivierenbuurt brengt de van
oorsprong Amerikaanse kunstnagels aan bij klanten. Natalie:
„In de laatste vijf jaar zijn
kunstnagels in Nederland een
succes geworden. Dat komt onder andere doordat steeds meer
vrouwen zijn gaan werken. Ze
willen dat hun handen er verzorgd uit zien, maar hebben
minder tijd voor handverzorging. Kunstnagels zijn dan een
uitkomst, ze breken minder Natalie Nelson: 'Je moet als nagelstyliste je verantwoordelijkheid voor de gezondheid van je klanten dragen'
Bram de Hollander Potogralie
snel en nagellak houdt veel langer."
ik de klant naar haar levens- lende landen vakopleidingen en techmek niet goed onder de worden. Daarom worden de fijSommigen aarzelen kunstna- stijl. Werkt ze bijvoorbeeld in deed met succes mee aan inter- knie hebben. Iedereen zou na ne vijlen na elke behandeling
gels te nemen, omdat er veel de horeca en zit ze veel met nationale wedstrijden. De ken- de opleiding een aantal maan- weggegooid en gaan de grovere
slechte verhalen de ronde doen. haar handen in het water, dan nis die ze opdeed in onder ande- den stage moeten lopen bij een in een bad met een desinfecte„Ook ik krijg hier nogal eens raad ik de fiberglas-nagels aan. re Amerika en Duitsland wil ze nagelstudio om de fijne kneep- rende vloeistof."
mensen onder ogen die duide- Die zijn erg sterk en waterafsto- nu op haar beurt doorgeven jes van het vak onder de knie te
„Voor ik begin, kijk ik gericht
lijk verkeerd zijn behandeld bij tend. Gel-kunstnagels zijn wat door nagelstylisten op te leiden. krijgen."
naar de toestand van de nagels
een nagelsalon en daar bijvoor- kwetsbaarder."
Ze vervolgt: „Het verbaast van de klant. Als ik bijvoorbeeld beschadigde nagels of
„Gel is echter wel weer heel
me altijd weer dat er m Neder- beeld een vlek of eenbeschadigschimmel onder de nagels aan geschikt voor vrouwen die de
land geen controle is op nagel- de plek op een van de nagels
over hebben gehouden. Veel na- nagels eerst willen proberen; ze
studio's. In Nederland kun je vind, zal ik die niet behandelen.
gelstylisten hoopten in dit vak zijn weer gemakkelijk te verwijalles maken ten koste van de Ik adviseer de klant dan naar
snel geld te verdienen, maar ik deren. Bovendien bevatten gelklant. Voor de goede nagelstu- de dokter te gaan. Ik kan het
heb al die bedrijfjes weer snel nagels calcium, waardoor ze
dio's is dat heel vervelend. Een risico niet nemen een kunstnazien verdwijnen. Dat kan ook heel geschikt zijn voor mensen
klant die slechte ervaring heeft gel aan te brengen. Als dat gaat
niet anders, want om een goede met zwakke nagels."
opgedaan, is immers heel moei- zweren, riskeren mensen het
Acryl-nagels zijn de laatste
nagelstyliste te zijn, moetje van
lijk terug te winnen."
hun nagel kwijt te raken. Ik
mensen houden. Vergeet niet tijd erg in trek. Groot voordeel
Een van Natalie's stokpaard- blijf het zeggen: je hebt je verdat je minstens anderhalf uur is dat ze er ook zonder nagellak
jes in de opleiding is hygiëne. antwoordelijkheid voor de
tegenover elkaar zit. Die per- mooi en natuurlijk uitzien. Ze
„Je moet als nagelstyliste je klant."
soonlijke benadering is essen- zijn bijzonder geschikt voor
Cleo Scheerboom
verantwoordelijkheid voor de
vrouwen die hun nagels overNatalie benadrukt dat een op- gezondheid van je klanten dratieel."
Natalie legt uit dat ook voor dag naturel willen hebben, de leiding belangrijk is, maar dat gen. Hygiëne is hier erg belang(ADVERTENTIE)
de keuze van de nagels belang- zogenaamde french manicure, het vak in de praktijk wordt rijk. Ik heb in andere salons
rijk is iets over de klant te we- en 's avonds hun nagels willen geleerd. „Iedereen kan kunst- gezien dat ze dezelfde vijl voor
ten. „We brengen hier drie lakken.
nagels opplakken, maar het verschillende klanten gebruisoorten kunstnagels aan: gel, Natalie heeft
inmiddels goed in vorm krijgen van de na- ken. Dat gebeurt in mijn salon
acryl en fiberglas. Om de juiste twaalf jaar ervaring als nagel- gel vereist ervaring. Ik merk absoluut niet, het is mijn zorg
keuze te kunnen maken, vraag styliste. Ze volgde in verschil- dat veel nagelstylisten de vijl- dat de klanten hier niet ziek

'Controle
ontbreekt op
nagelstudio's'

P

ROEFT TJ OOK al een

beetje de lente? Hoe-

wel de winter nog best

plannen voor de komende
maanden. We doen een
greep uit het grote aanbod.

^|ggfti-,.:-..(kinderkbrting geldt alleen;voor alie films met filmkeuring .„alle leeftijden":)1- ;;\;--;:;;,.-'

llnformeer bij het Pathé theater in de buurt. Amsterdam: Alfa,
Aib'arnbra, Belleyuë .Cinerama, .Calypso, .Cinema, City en Tüschïhski.V <
'Ü/Vindt-alle-adressen entelefoonnummersvan Pathé'Cinemasiri'de"
^^WX'^xV-:1'^ .- GOUDEN GIDS. .\.\'•: ^vw-^vx/v^SX^;.

f
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De*Boodschappen
Krant - - -'

Snorkelen tussen de orka's
een staartje kan hebben,
maken velen al vakantie-

'Bij Pathê Cinemas KINDERKORTING
feSf^'vopr
kinderen tot;12.:: jaar^-'• •-;;^'--'i'•'

Hotel de Boerenkamer

Frankrijk blijft populair. Een
streek waar je Nederlanders
nog niet in grote aantallen aantreft, is de Haute Garonne. Het
gebied heeft op een betrekkelijk klein oppervlakte alles in
zich wat jejebij Frankrijk voorstelt: stille dorpjes, oudeburchten, bruisende steden, uitgestrekte bossen en een keur aan
eet- en slaapgelegenheden in
alle prijsklassen. Informatie:
033-455.8606.
Cultuurreizen lijken in. Rota
Schaab van Stichting Avicula
(telefoon 074-247.8962) houdt
zich er al meer dan 25 jaar mee
bezig en bij hem dan ook bijzondere reizen zoals onder andere de Grand Tour Sicilië en
Grand Tour Florence, vroeger
slechts weggelegd voor steenrijke jongeren, nu ook voor ons
bereikbaar.
Wie aan de Bodensee verblijft, slaat drie vliegen in één
(vakantie) klap.
Duitsland,
Zwitserland,
vorstendom
Liechtenstein en Oostenrijk en
hebben daarom promotioneel
de handen in ééngeslagen en
presenteren zich als Ziel van

Het fraaie landschap van de Franse Jura als decor voor een
schildercursus
Europa met een groot toeristisch aanbod voor alle jaargetijden. Informatie 020-622.2033.
Maastricht blijft leuk voor
een weekendje weg. Wie dat van
plan is en daarbij van kunst
houdt, moet zeker de achtste
maart naar deze Limburgse
stad reizen als één van de meest
bijzondere kunstbeurzen, de
TEFAF, voor de tiende keer
wordt gehouden. Informatie:
073-614.5165.
Handig, de Global City gids
van Vrij Uit (telefoon: 023-

569.6569) waarin tips voor
tochtjes in tientallen steden
van Europa, met veel informatie over bijzondere bezienswaardigheden.
Dichtbij ligt Brussel en daar
mag men niet verzuimen de bijzondere tentoonstelling te zien
over de Belgische schilder Paul
Delvaux. Vreemd, bizar maar
boeiend en de expositie wordt
van 21 maart tot 27 juli gehouden in het Koninklijk Museum
voor Schone Kunsten. Informatie: 023-534.4434.

Schilderen in de vakantie en
dan niet de deur, maar een fraai
landschap. Het kan in Marangea in de Franse Jura, waar de
Nederlanders Cornelis en Ria
de Voogd u voor een betaalbare
prijs de schilderskwast leren
hanteren en voor wie dat wil,
ook nog de Franse taal bijbrengen.
Informatie:
00 33
384.355370.
Duiken in Scandinavië. Voor
de kust van Noorwegen liggen
veel wrakken en Troll Travel
(telefoon: 078-619.1700) orgamseert naar deze onder water liggende schepen wrakduiksafari's. Een andere mogelijkheid
bij dit bureau is snorkelen tussen de orka's bij de Lofoten
Om jongensdromen te verwezenlijken zijn er de Visexpedities van De Vluchtende Visser
(telefoon: 071-514.0844) en dat
is wat anders dan rustig op wat
snoekbaarsjes hopen aan de
kant van een Hollands kanaal.
Het gaat hier om meerval-expedities naar Spanje, op snoek
vissen in Finland of witvis verschalken in Ierland.
Lama's in Zwitserland'' Jazeker. In het Firstgebied worden
winterse wandelingen georgiv
niseerd waarbij u met gehinderd wordt door enige bagage,
want die wordt vervoerd door
de lama. Ook de picknickmand
draagt hij op zijn rug. Informatie: 020-622.2033.
Lcni Paul

Demonstraties op Kanobeurs

BOES

Per jaar stappen een kwart miljoen Nederlanders een of meer
dagen in een kano. De helft doet dat in een eigen bootje, de andere
helft in een huurkano in eigen land of tijdens een buitenlandse
vakantie. Daarom verwacht de Nederlandse Kanobond zo rond de
achtduizend bezoekers op de 14-e landelijke Kanobeurs die op 15
en 16 maart wordt gehouden in het Merwesteincomplex in Nieuwegein.
Bij ongeveer zeventig Nederlandse en buitenlandse standhouders is allerlei denkbare informatie te halen. In de filmzaal kan
men presentaties van kanovakanties en cursussen volgen en m
een levensgroot zwembad vinden demonstraties plaats
Koopjesjagers kunnen profiteren van beurskortingen die soms
tot een paar honderd gulden kunnen oplopen, of ze bezoeken de
aparte tweedehandsmarkt waar elk jaar driehonderd kano's van
eigenaar wisselen. Overigens kan iedereen tegen geringe vergoeding (twintig gulden) zijn kano te koop leggen.

3&1/

üc beurs Is geopend op helde dillen van tien tot \ ijf uur. Toegang bi'ilr.uet tien
gulden, kinderen tot twaalf jaar vijf gulden en onder res jaar gratis. Het complex
Is te vinden op de Brinklaan In Nleuwegeln (\,m:it'de snelweg A 2 / E Ü de ul'slag
Nleuwegeln; volg \ erdcr de gele bordjes 'Kano'). Vanaf station Utrecht pakt men
de sneltram of bu.s. halte IVlerw csteln/Brlnkhian. Voor meer Informatie: telefoon
-

Voor nieuwe produkten

en acties

Landschap Waterland heeft
een wandelkaart uitgegeven
waarin drie nieuwe routes in de
kop van de Beemster staan taeschreven.
De routes varieren in de lengte van vijfeneenhalf tot vijftien
kilometer en voeren de wandelaar over de onverharde, slingerende Beemsterringdijk tussen
Schermerhorn, Avenhorn en
Oudendijk. Vanaf de dijk kijkt
de wandelaar uit over het strakke landschap van de Beemster
aan de ene kant en het waternjke veen-ontginningsgebied de
Polder Mijzen aan de andere
kant.
De nieuwe wandelkaart is
verkrijgbaar bij de VW's in de
regio Waterland en omstreken
en kost één gulden.

RestoClassic '97

Onder de naam RestoClassic
'97 wordt in Autotron Rosmalen de eerste Europese beurs
gehouden op het gebied van de
restauratie van klassieke automobielen.
Alle facetten van de restauratie van klassieke auto's komen
op deze beurs aan bos. Gerenommeerde carrosserie-restauratiebedrijven zijn er om hun
vaardigheden te vertonen,
evenals vaklieden op het gebied
van bekleding en cabrioletkappen. Specialisten op het gebied
van roestpreventie ontbreken
ook niet.
De beurs, die zaterdag l en
zondag 2 maart wordt gehouden, is zowel interessant voor
liefhebbers die alle werkzaamheden uitbesteden, als voor degenen die zelf de handen uit de
mouwen willen steken.
De beurs is geopend van tien
tot vijf uur. Voor meer inf ormatie: Autotron Infolijn 073521.9050.

a, geeft u meer!
Het Nederlands Filmmuseum presenteert, m samenwerking met
Weekmedia, van woensdag 5 tot en met zondag 9 maart de kmdervoorstelling

op basis van de zwijgende film 'The Soul of the Beast' uit 1923 van
John Gnffith Wray.
Berry Eggennk speelt de oude dierenverzorger Alphons. Ooit was
Alphons werkzaam m een tweederangs circus Een storm maakte
een abrupt einde aan het circus en aan de carrière van Alphons Het
enige wat hem herinnert aan zijn leven in het circus is een oude
koffer, gevuld met attributen en foto's Thuis m zijn schommelstoel
mijmert hij over de tijd in het circus en begint hij vol vuur te vertellen
over de avonturen van Oscar de Olifant en zijn verzorger Ruth
Yvo Verschoor vertolkt met behulp van piano en keyboards de verschillende stemmingen en sferen m de film
De film is dagelijks te zien om drie uur 's middags De voorstelling
duurt ongeveer een uur en is geschikt voor kinderen vanaf zes jaar
Het Nederlands Filmmuseum ligt in het Vondelpark (nummer 3),
Amsterdam
Tegen inlevering van deze bon en na telefonische reservering bij het
Nederlands Filmmuseum, telefoon 020-589.1400, kunnen lezers van
Weekmedia voor zes gulden per persoon (inplaats van elf gulden)
een van de voorstellingen van Oscar de Olifant bezoeken

Bon voor onze lezers
Naam
Woonplaats'
Aantal personen:
(maximaal vier personen)

geeft u meer!
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STIJL» KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:

Slaap-zitcomfort
in Oase boxsprings!
ji.
j^^
Bij Oase is uw keuze in
boxprings wel héél persoonlijk
samen te stellen!
Oase heeft een zeer uitgebreide
collectie boxspring; klassiek, modern
of romantisch.

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE KLEUREN EN U I T V O E R I N G E N . U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE<
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- G R A A G UW VRAGEN. IN O N Z E S H O W ROOMS MOET U OOK EENS N A A R BOVEN KIJKEN.,,
DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE

Boxspring in combinatie met
een pocketveringmatras geeft het
lichaam over de gehele lengte
goede ondersteuning,
dus optimaal slaap- en ligcomfort.

ANALIST

Boxsprings leverbaar in uitvoering:
vlak, handverstelbaar, gasveer,
elektrisch, eventueel met
afstandbediening.
Stel met de adviseurs van Oase
uw eigen boxspring samen en maak
van uw slaapkamer een
stijl en karaktervol interieur.

Keuze in slaap-zitcomfort

P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.00U. ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16.00U. OOK SHOWROOMS IN VLAARDINGEN EN ZEIST.

/;
•JJ
Doorsnede boxspring

V Drank en Spijshuis
Zandvoqrtselaan 345 keuken open vanaf 17.30 uur
2116 EN Bentveld Dinsdag en woensdag gesloten
tel. 023 - 5242464

Terug van vakantie.
wij zijn weer open vanaf
Donderdag 27 februari.

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de Woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk
Bleiswijk Hoefweg 137

'Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

Nieuw !!!!!" De Tuinkamer "
voor groepen tot 35 personen.
***
voor uw familie diner
***
uw zakelijke diner
***
uw verjaardag
***
kortom als u met meerdere
personen wilt dineren.
***
Voor reservering tel. 023 - 5242464

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

130
soorten
vlees

50

Wit Verhuizingen

soorten
vleeswaren

WEKELIJKS EUROPA

naar keuze

ƒ
LAFO
MET D I E S P E C I F I E K E
DE

200

EXPERT.

EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,

WARME

U I T S T R A L I N G . Bij ONS V I N D T U

MOOISTE UITVOERINGEN.

OF GEEFT U DE V O O R K E U R AAN

EEN STIJLVOL A L U M I N I U M

PLA-

KLEUREN, MET DIVERSE SOORW l J ZULLEN

UW V R A G E N

FOND

IN M A A R

LIEFST

125

H A LOG EEN VER LICHTING?
-ALS

PLAFONDEXPERT-

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

UW S H O W R O O M B E Z O E K

M A A K T U OOK K E N N I S MET

ONS H U I S M E R K STIJL'

KASTWAN DSYSTEM E N
UITVOERINGEN.

U

KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

1 kih sucadelappen
Of Duitse biefstuk

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

IN

LEGIO K L E U R E N EN

BENT

VAN HARTE WELKOM.

STAIRT: 17-'MAART 1997

95

AVONDSTUDIES
'- • Bedrijfseconomie (BE)
. • Bedrijfskundige Informatica (BI)
• Commerciële Economie (CE)
~»Economisch-ünguïstisch(EL)
«Management, Economie en Recht (MER)
. • Internationaal Management OM)
• International Management-English Stream QM-ES)

originele achterham
fricandeau

'.Deavondopleidingeazjjn opgebouwd uitmodulen.
IFbepaaltuweigenstudletempo.zodathetaansluitbij
, nwbezighedenoveitlag. Bij een normaal studietempo
volgtutweelesavondenperweek.Ukuntechtermeer
' ofmindermodulenvolgengedurendeeenlesperiode.

naar keuze

9S

f 3.

Grote Krocht 5-7 Openingstijden:

Zandvoort
te 1.5719057
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER

de Graaf

EEN HEAO AVONDSTUDIE AAN DE HES AMSTERDAM

JSOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

STUDEER AAN DE HES AMSTERDAM.

DE PEAKTUK BE\YIJST HET GELUK.

HOGESCHOOL VOOR ECONOMISCHE STUDIES AMSTERDAM
POSTBUS 295 • 1000 AG AMSTERDAM • TEIJEFOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077
D Stuur mij de informatiebrochure avondopleiclingen
D Ik wil graag een afspraak met de coördinator Avondschool
naam

_ voorletters .

adres
PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N

A M S T E R D A M . JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 I 3 4 7 7 5
O P E N I N G S T I J D E N : M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.00U. Z A T E R D A G VAN 10.00 TOT
I6.00U. OOK SHOWROOMS IN VLAARDINGEN EN ZEIST.

postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

_ telefoon ('s avonds).

Stuur deze bon in een envelop-zonder postzegel-naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751,100ÜRA Amsterdam (telefoon 020 • 523 63 11)

. m/t

V\
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

SPECIFICATIES:
Renault Safrane 2.0 RXE

Telefoonabonnement
Mercedes Benz

Motortype:

viercilinder
zestienklepper
Cilinderinhoud: 1.995cm3
Vermogen:
100 kW/138 pk
bij 6.000 tp.m.
Max. koppel: 182 Nm bij 4.500
t.p.m.
Acceleratie:
10,5 sec van 0100 km/uur.
Topsnelheid: 207 km/uur.
Gem. verbruik: 9,1 ltr/100km.
Prijs:
ƒ 59.500,-

Mercedes-Benz is de eerste autoimporteur die een eigen abonnementsvorm voor mobiele telefonie introduceert in samenwerking met debitel. Sterline heet het abonnement dat bedoeld is
voor de zakelijke rijder die veel in de piekuren belt. De gesprekstarieven en het maandtarief zijn gunstig omdat er geen gratis minuten of andere gesprekskostenkortingen in het abonnement zijn
opgenomen. Mercedes maakt gebruik van de netwerken van de
PTT en Libertel.

Peugeot Tu8ip krijgt prijs

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

De nieuwe tweeliter motor levert meer dan genoeg vermogen om de riante limousine een vlot ka rakte r te bezorgen.

ABS
Twee airbags
Airconditioning
Boordcomputer
Centrale vergrendeling
Startblokkering
Mistlampen in voorbumper
Elektrisch bediende zijruiten voor
en achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
en verwarmd
Achterbank neerklapbaar
Buitenspiegels in carrosseriekleur
Leeslampjes achterin

Het kalmerende vermogen van
de Renault Safrane 2.0 RXE
l et vlaggenschip van
Renault, de Safrane,
l heeft een aantal ingrijpende wijzigingen ondergaan. Het uiterlijk werd
flink vernieuwd en ook aan
het interieur werd een en
ander gewijzigd. Onderhuids werd echter eveneens een hoop gewijzigd.
Zo verving Renault het volledige motoren aanbod
door stillere, sterkere en
zuinigere exemplaren. Wij
reden een week met de Renault Safrane 2.0 RXE, die
met de 'kleinste' motor in
de meest luxe uitvoering.
Wat na de eerste tientallen kilometers al opvalt is dat de nieuwe
Renault Safrane vooral uitblinkt
in rust. De auto straalt een en al
kalmte uit en draagt dat ook over
op zijn bestuurder en diens pas-

sagiers. Alles lijkt even weinig
moeite te kosten. Dit komt niet
alleen door de fijne stuurbekrachtiging, de soepele motor of
de fantastisch fijne standaard climate control, zeg maar luxe airconditioning. Deze stelt de voorpassagiers in staat om de (gevoels)temperatuur afzonderlijk
van elkaar te regelen tot op de
graad nauwkeurig.
De Safrane ademt gewoon eindeloos veel rust uit. De Renault
levert zijn prestaties zonder poeha. Want ondanks het grote kalmerende vermogen kan de fransoos stevig van zich afbijten.
De prestaties van de forse Renault wekken zelfs enige verbazing. In nog geen elf tellen jaagt
de 2.0 liter viercilinder de forse
auto naar 'de honderd'. De topsnelheid bedraagt maar liefst 207
kilometer per uur. Dat zijn voor

Fiat Cinquecento
Young onder 15 mille

een auto van dit formaat knappe
prestaties. Net zo knap is dat
een gemiddeld verbruik van iets
meer dan negen liter per honderdkilometer ook prima haalbaar is.
Het voorgaande nodigt uit een
blik onder de motorkap te wer-

k e Fiat-dealer heeft aantrekkelijk geprijsde Fiats CinIquecento en Punto staan. Voor beide modellen is er
een Young-pakket, waarmee de Cinquecento slechts
op 14.795 gulden komt. De Punto is daarnaast ook in een
Comfort- of Team-jasje te steken.
De wieldeksels en de bijzondere
stickers verraden dat het om een
Fiat Cinquecento Young gaat.
Binnenin is er de kenmerkende
Young-bekleding op stoelen en
portierpanelen. Standaard heeft
deze uitvoering een van binnenuit
te openen achterklep, ruitenwisser en -sproeier achter, Fiat CODE startblokkering, mistachterlicht, achteruitrijlamp en van binnenuit verstelbare buitenspiegels.
Voor 595 gulden beschermt de
bestuurder zich met een airbag.
Onderhuids is de Fiat Cinquecento Young gelijk aan de versie met
900 cm3-motor.
De Punto 55 SX Young (met 1,1
liter motor en drie portieren) heeft
standaard elektrisch bediende zijruiten, centrale vergrendeling, een
toerenteller, een open dak, metallic lak en extra brede banden.
Binnenin zijn er hoofdsteunen
voor de voorstoelen, een gedeeld
neerklapbare achterbank en een
radio-cassettespeler met bediening aan het stuur. Het Youngpakket vertegenwoordigt een
waarde van 4.400 gulden, maar
de koper hoeft slechts 1.300 gulden neer te tellen. De Punto 55
SX plaatst zich daarmee op de
Prijslijst voor 23.950 gulden.

De Punto SX 60 (met 1,2 liter
krachtbron) kan in een Comfortoutfit worden gestoken. SX staat
al voor elektrisch bedienbare ramen, centrale deurvergrendeling
en een toerenteller. Die lijst wordt
nu uitgebreid met stuurbekrachtiging, airco en metallic lak. Dat
zijn extra's die normaliter een dcnatie van 4.875 gulden vragen,
maar nu slechts een investering
van 1.600 gulden vergen. Op het
prijskaartje staat 26.550 gulden.
De Fiat Punto 55 SX Team maakt
de lijst op een sportieve manier
compleet met onder andere in de
kleur gespoten bumpers, metallic
lak of de speciale kleur bremgeel,
flankbescherming, mistlampen
voor, lichtmetalen velgen en brede 165/65 R 14 banden. De stoelen zijn dezelfde als van de Punto
Sporting en het stuurwiel en de
bestuurdersstoel zijn in hoogte
verstelbaar. Het model heeft verder alles wat de SX ook heeft:
elektrisch bedienbare zijruiten,
centrale vergrendeling en een
toerenteller. Voor de meerprijs
van 5.300 gulden hoeft maar
2.300 gulden te worden neergeteld. De Fiat Punto SX Team
staat in de prijslijst voor 24.950
gulden.

draagt 182 Nm. Dat is zo'n twintig
procent hoger dan dat van zijn
voorganger.
Nu we toch naast de auto staan
onderwerpen we tevens de nieuw
vorm gegeven koets aan een nadere beschouwing. De neus van
de auto is vloeiend en modern
met ondermeer gescheiden
koplampen.
De achterzijde oogt
eveneens
veel fraaier. Dit komt door de kleine achterlichten. Deze geven de
auto meer elegantie.
De nieuwe Safrane een representatiever voorkomen en meer
smoel gekregen zonder zich al te
opvallend te profileren. Precies
zoals het een auto in deze, hogere klasse betaamt.
De Safrane beschikt ook nog
over een boordcomputer waarin
tevens een vriendelijke juffrouw
ligt opgeslagen. Wanneer bij ver-

trek een van de vijf portieren niet
goed is gesloten, is zij zo attent
dit even te melden. Ook wanneer
vergeten wordt de gordel vast te
gespen tikt zij je verbaal op de
vingers. Haar stem is gedecideerd en correct. Dezelfde computer houdt ook het gemiddelde
benzineverbruik
en de gemiddelde rijsnelheid bij.
De Safrane
scoort hoog met
zijn enorme
comfort en riante standaarduitrusting. Ook op het
gebied van veiligheid is de safrane zeer bij de tijd met standaard
twee airbags en een anti-blokkeerremsysteem (ABS). De auto
is tevens van alle denkbare comfort voorzien met zaken zoals
elektrisch bediende ramen voor
en achter, eerder genoemde climate control en bijvoorbeeld leeslampjes achter. Er is al een Renault Safrane vanaf 53.900 gulden.

test

Stad te lijf met compacte Smart
ichtig procent van
de mensen zit alleen in de auto.
Vijftig procent van het verkeer in de stad komt voor
rekening voor mensen die
een parkeerplaats zoeken.
Dertig kilometer buiten Amsterdam: tien jaar geleden
kostte het 25 minuten om
het centrum te bereiken, tegenwoordig is dat in de
spits een uur." Hans-Jürg
Schar, directeur marketing
en sales van MC Micro
Compact Car A.G. werpt de
cijfers op om de levensvatbaarheid van de 2,5 meter
korte Smart Car aan te tonen.
Deze wel heel compacte auto zal
naar verwachting in de loop van
volgend jaar te koop zijn. De prijs
bedraagt naar verluidt rond de
22.000 gulden. Dat lijkt fors voor
een auto die slechts plaats biedt
aan twee personen. Daarentegen
zal het lage brandstofverbruik van
gemiddeld vier liter benzine over
honderd kilometer de portemonnee sparen en de aankoop van
een dergelijke auto aantrekkelijk
moeten maken. De Smart is geboren uit een speurtocht naar een

Deze Fiat Punto 55 SX is in Comfort-outfit gestoken. Dat is onder
andere te zien aan het open dak en de hoofdsteunen van de voorstoelen.

pen. Zoals gemeld heeft Renault
ook daar stevig huisgehouden.
De testauto is uitgerust met een
nieuwe 2,0 liter viercilinder 16kleppenmotor. Deze is goed voor
maximaal 138 pk. Zijn predecessor moest genoegen nemen met
slechts 107 pk. Het koppel be-

De boordcomputer houdt nauwkeurig verbruik, buitentemperatuur en gemiddeld snelheid bij.

De Smart komt steeds dichterbij. Op de RAI was onlangs het concept te bewonderen van deze tweezitter die in 1998 in de verkoop
gaat.
auto die antwoord geeft op de
vraag naar verlaging van brandstofverbruik en de uitstoot van uitlaatgassen. Het idee is afkomstig
van Nicolaas Hayek, de man ach-,
ter de Swatch-horloges. Die vond
in Mercedes-Benz een partner
voor de nadere uitwerking. Het
mondde uit in het Zwitserse bedrijf MC Micro Compact Car A.G
dat nu in de Elzas in Frankrijk bezig is met de bouw van een fabriek waar op jaarbasis 200.000

De Peugeot Tulip is op de AutoRAI tot 'Elektrische auto van het
Jaar' uitgeroepen door de 'Association des Véhicules Routiers
d'Europe'. Deze prijs gaat elke twee jaar naar de producent van
de beste elektrische of hybride auto die binnen een redelijke termijn te koop zal zijn. Tulip is een concept waarbij abonnees in de
toekomst gebruik kunnen maken van individueel openbaar stadsvervoer. Zij kunnen dan bij verschillende stations in de stad een
elektrische auto huren die daar ook automatisch wordt opgeladen. In het totale Tulip-plan is verder een centraal beheerpunt
voor exploitatie, reservering, onderhoud en facturatie opgenomen. De prijs is onlangs overhandigd door jury-voorzitter Willern
Leniger aan Pierrette van Harten van Peugeot Nederland.

Smarts geproduceerd moeten
worden. Met zijn lengte van
slechts 2,5 meter is de Smart bijna zeventig centimeter langer dan
een grote auto breed is. Het illustreert de compacte buitenmaten,
die volgens Schar bijzonder goed
uit de verf zullen komen in de
stad. Voor het voertuig ziet hij
dan ook vooral kansen in drukke
Europese steden zoals met name
Amsterdam en Rotterdam.
Volgens Schar is Smart niet al-

leen een auto maar een complete
visie op vervoer in de toekomst,
gevoed door het gegeven dat auto's momenteel gemiddeld door
1,2 personen worden bezet.
"Deze auto wordt onderdeel van
een mobiliteitsplan van de toekomst, waarbij de Smart deel uitmaakt van 'poolleasing' en zelfs
aan de transportcombinaties met
openbaar vervoer als de trein of
het vliegtuig", legt Schar uit. Tevens is het de bedoeling dat er
Smart Centers nabij winkelcentra
komen. De wachttijd voor het onderhoud is zo leuk te combineren
met winkelen. Europa krijgt zo'n
honderd Smart Centers die alle
gelijk zijn in stijl en opzet.
Het is nog even wachten voordat
de Smart te koop is. Volgens
Schar geeft de auto tijdens het rijden de indruk veel groter te zijn
dan hij werkelijk is. Door het lage
gewicht van 650 kilo is hij tamelijk
vlot. In zes seconden accelereert
hij van nul naar zestig kilometer
per uur. In 1999 komt een dieselmotor beschikbaar die minder
dan drie liter over honderd kilometer aan brandstof zal gebruiken. Later volgt ook een elektrische aandrijving om daarmee te
beantwoorden aan de meest
stringente emissie-eisen.

Mini ACV 30

Het designteam van Rover en BMW heeft een concept op basis
van de legendarische Mini ontwikkeld. Het is de ACV 30 die onlangs figureerde in de parade voorafgaand aan de start van de
Rally van Monte Cario. Rover wilde hiermee de overwinningen
van de Mini Cooper S in 1964,1965 en 1967 op gepaste wijze
vieren. De ACV 30 is een studie naar een hedendaagse sportvariant van de Mini. Het is niet de bedoeling om hem in productie te
nemen, hoewel er best liefhebbende kopers zouden zijn te vinden. Dat zit hem dan niet alleen in het uiterlijk maar ook in de geboden techniek.

Hyundai Excel 3x zoveel waard
Een Hyundai Excel Phantasy voor 75.000 gulden. Dat bedrag ;
bood een anonieme liefhebber van Hyundai en van de 'Action '•;'
Païnting' van Herman Brood. Die naarn geeft de zanger aan zijn
eigen schildertechniek. Nadat Brood met een verfroller en enkele
spuitbussen een schildering op de motorkap van de Excel had •
gemaakt, was de waarde dus verdrievoudigd. De 75.000 gulden:
gaat naar de Stichting Kind en Brandwond in Beverwijk, een instelling die het verblijf van kinderen in het brandwondencentrum:
zo aangenaam mogelijk maakt. Herman Brood gaf acte de pré- '•
sence op de Hyundai-stand van de Amsterdam AutoRAI. Hij schilderde niet alleen, hij danste en zong met zijn eigen muziek mee
van zijn nieuwste CD. Zelf werd hij beloond met een gitzwarte
Hyundai Coupé waarin zijn manager Koos hem zal vervoeren.
Herman Brood heeft immers geen rijbewijs.

Grote Gran Move klein van prijs
D
aihatsu mengt zich
binnenkort in het gewoel van de ruimtewagens met een wel heel aangenaam geprijsde Gran Move. In de loop van maart
verschijnt deze auto ten tonele voor een prijs vanaf
31.995 gulden. Dat is
scherp, zeker omdat deze
'middenklasse' ruimtewagen
standaard behoorlijk luxe is
toegerust.

De Gran Move is de grote broer
van de Move (vanaf 18.995 gulden). Zoals de naam al suggereert, draait alles om ruimte in deze auto. De lengte bedraagt 4,06
meter, hij is 1,64 meter breed en
maar liefst 1,6 meter hoog. Van
vloer tot aan dak levert dat een
waarde op van 1,3 meter. Het is
één van de weinige auto's waarin
je met een hoge hoed op kunt rijden.
Met de familie op stap is geen

punt. Vijf volwassenen vinden
moeiteloos plaats in de Daihatsu.
Vier deuren geven royaal toegang
tot het interieur. Een grote achterklep opent de weg naar een bagageruimte van 560 liter. In vergelijking met menige middenklasse auto is dit een riant volume.
Het kost trouwens weinig moeite
voor de nacht het kampement in
de Gran Move op te slaan en doe
dat maar eens bij een andere auto. De voor en achterstoelen zijn

De veelzijdigheid is een sterk punt van Daihatsu's ruimtewagen voor de 'middenklasse

geheel plat te klappen, waardoor
twee royale slaapplaatsen ontstaan. De achterbank is in delen
naar voren te klappen zodat een
vlakke laadvloer is te creëren.
Het toont de veelzijdigheid van de
Gran Move aan, zoals het een
echte MPV (Multi Purpose Vehicle) betaamt.
Pittige prestaties zijn verzekerd
met de 1,5 liter motor met zestienkleppen. Hij levert 66 kW/90
pk, wat goed is voor een top van
165 km/uur. De Gran Move mag
aanhangers tot een gewicht van
900 kilo trekken. Voor wie verhuisplannen heeft: op de standaard dakrailing is ook nog een
imperiaal te monteren.
De inzittenden komen werkelijk
weinig te kort in deze Daihatsu.
Opmerkelijk is het hoge niveau
van veiligheid. Twee airbags zijn
bijvoorbeeld standaard evenals
balken in de portieren die bescherming bieden bij een aanrijding in de flanken. De auto beschikt verder over opvallende zaken als stuurbekrachtiging, startblokkering, elektrisch te verstellen
buitenspiegels en een snelheidsafhankelijke interval op de ruitenwissers.
De 2.500 gulden duurderde CXversie biedt als extra verwarmde
buitenspiegels, centrale portiervergrendeling en rondom elektrisch te bedienen ruiten. Automaat en airco zijn tegen meerprijs
leverbaar.

Opel Calïbra Special Edition
De Opel Calibra is sinds de Amsterdam AutoRAI extra aantrekkelijk geprijsd. Met aluminium wielen, airconditioning en mistlampen
staat de 'Special Edition' voor 59.950 gulden op de prijslijst. De
'DTM' is maar liefst vier mille in prijs naar beneden genaaid waarmee dit model uitkomt op 60.950 gulden.

Mazda steunt BNN
Mazda draagt de actie 'Bekijk 't maar' van Bart de Graaff om
60.000 leden te werven om terug te kunnen keren naar het publieke bestel, een warm hart toe. Op hun tocht door heel Nederland weet het BNN-promotieteam zich verzekerd van vervoer:
een 2,5 liter Turbo Diesel MPV en een 1,8 liter Mazda 323 Coupé
GLX.

NEDERLANDS TOPMERK WASAUTOMAAT
AWL400, Wasautomaat met 4,5 kg inhoud, 16 programma s o a wol-,
halve w a s - en energiezuinig programma, R V S - t r o m m e l
Adviespnjs*849 -

SAMSUNG MINI HIFI SYSTEEM
MET VIDEO-CD SPELER EN LUIDSPREKERS
Versterker 2x55 Watt, elektronische equalizer, digitale tuner met 30 pre-sets,
dubbel cassettedeck, PAL-NTSC CD-speler geschikt voor audio-CD en videoCD; inkl afstandbediening en 2-weg luidsprekers Adviespnjs*999 -

TRAVELLER;TELAAG!
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301 Suporplatte 16 9
beeldbuis, s t e r e o . TXT
Adviespri|s'2495 •

10x motorzoom, 0 6 lux
auto-focus Adviesprijs'1709 -

Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONYHI-8TRAVELLER
TR650,HiFislereoAdv '2495-

275.325.-

PHILIPS BREEDBEELD
F-W630B 70cm TXT stereo
Advicspri|S'3295 -

3 PHILIPS 28PW950
70cm breedbeeld, Europese
Iv van t jaar 100 Hz digital
scan s t e r e o t e l e t e k s t
Adviespri|s'3895 -

145 LITER KOELER

SONY STEADY SHOT

ZANUSSI KOELKAST

SONY Hi-8 HIFI STEREO

Automatische ontdooiing
met vriesvak Adv '699 -

TR750 STEADY SHOT. absoluul topmodel A d v ' 3 1 1 0 -

365.-

Instelbare centnfugegang,
regelbare thermoslaat, RVS
trommel, zelfreinigende pomp
Adviespnjs '1199 -

HiFi-stereo !2x motorzoom
afstandbediening Adv '1899 -

445.-

AWM800 15 programma's
Ruime vulopening Milieuvnendeli|k Deurbeveiliging AdviesprijS ' 1 0 7 9 • _9

f

t

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807,8xzoom Adv "1199-

475.-

JVC VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

Tv/V l D EO COMBI'S

699.679.-

IGNIS WASAUTOMAAT
AWL400,16 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799 -

MetO(f.PhilipsGar.,2tuners, teletekst. Ad v.M 545.-

Voice Response Systeem voor
Informatie over tijdstip van levering,
monteursbezoek en status reparatie

999 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
AdviesprijS '849

SA;MSUNGSTV/\/!DEp

395.-

, TVP; 51cm, kleüren-ty ën.yl:
deorécorderinllAfstandbed.

ZANUSSI 2-DEURS

^ggCALL CENTER
Coniurrtftnt«n Helpdatk voor Informatie en
•dvio* Tevens
Tavens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app
M* Ji m >it* * f* v f mm imi m Jl ^

On Screen Display. Advl*999.-

699.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR
r**«»*r™^^^^jiiiii»^i***»*3* tl

Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs "749 -

495.SIEMENS 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

645.-

SONY 63CM STEREO
X2501, Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

PHILIPS MATCHLINE
VR7, HiFi stereo, Turbo-Drive
Showview + PDC Adv "1545-

789.

6SB57, Showview, PDC,
4koppen audiodubbing "1345

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviesprijs"725-

+Off PHILIPSgar Adv "1245-

PHILIPS STEREO KTV
PT520B, Black-üne, teletekst,
monitorlook A d v ' 1 3 9 5 -

949.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

VR652. Turbo-Drive, 4 koppen, longplay Adv "1295 -

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
""" sterren invrieskapaciteit Adviespnjs'999 -

739.-

SONY TOP-MONTAGE

479.-

879.SONY STEREO: E70

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv "949 -

ARISTONA STEREO KTV

63CM STEREO KTV
j Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595 -

Topklasse Volelektronische
besturing, Zuinig, stil en miheuvriendelijk Adv '2299 -

599.-

Italiaanse vormgeving
""" sterren invriescapaciteit Adviespnjs "899

HD600, Topper' 4 koppen,
Showview + PDC Adv "1299 -

649.-

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv.'1399-

• 659.-

849.-

AKAI HIFI STUNT!

G720, Stereo, mid-mount "888

589.-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs "1849 -

SONY LONGPLAY

E250, Showview + PDC "780

569.-

1299.-

E11, Afstandbediening '650 -

~~ 389.PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo-Drive '895 -

OPZETVRIESKAST
1

1 Sprogramma's regelbare thermostaat en centrifugegang

1045.AEG WASAUTOMAAT

WM20000,RVStrommelen
kuip Aparte temperatuurregeling Adviespnjs "1348-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifugetoerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma's "1349-

895.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme, 1000toeren Adv"1549-

PANASONIC KTV TXT

PANASONICBESTEKOOP!
SONY TELETEKST

VdeoreqSHOWVlEW+PDC'734 -

Hi-BlackTrinitron Adv "990 -

AKAIVIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed '498 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON!
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud. Makkelijk te rei- j
nigen Velekookfunkties "699 - 1

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750 Digitale bediening van l
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatischeprogramma's Adviespnjs'949 -

599.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 4 m 1 kombi magnetron
Methetelucht gnllencnsp dooi-1
en, koken, bakken, braden en
gratmeren AdviesprijS "999 -

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv "1099 -

WHF1JXXXJBOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435

899.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699-

1000 toeren centrifuge Zuinig,
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiliging Adviespnjs" 1649-

1249.-

OCC RUIMT BETER ENGOEDKOPER M M OOK!,' PROFITEER!!

DRAADLOZE TELEFOON
GRUNDIG BREEDBEELD KTV -f 0*7 C
MSIiliallal, stereo Jrópiijs'2439.§ v / OéT Basis + tiamlseUilviespiijs*193.JVC PORTABLE CD-SPELER
PHILIPS 55CMKLEUREN-TV
C "7 C
21Pri51;Tele!eWsianMieÉg,«ö l ö " lnkl,adapteienWdtelefooütlv.*274.'
SONY MINI 3 CD-SET! BOXEN
SONY HIFI STEREO VIDEORECORDER Q7C
i
AfslandbeilieÉg,3CD-wisselaai.Adv.*61
^J ^Jf
SLVES11;4l!Op,$liDnsiPDC, 15SO,iS i v ™ AfslandbedieÉg,3CD-wisselaa!.Adv.*610.-^
PIONEER MINI-SET + BOXEN
STUNT! Hl-B CAMCORDER
QQEï
Kleinen LCD-zoEkei, sleiei, ftfcpiijs'WS,- «f «f Q •" CD-spelei, inkl. aistandbedieÉg.Adv/699.- O ^fr ^

129.1

WHIRLPOOL DÜBBELDEURS

A Aft
4 4 tl T

PHILIPS LUCHTREINIGER

FK055,
Gasfornuis
met elektrische
oven, mkl
grill en
sierdeksel
Adv '1450

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

3 vakken Adviespnjs'698 -

WHIRLPOOL KAST

ETNA FORNUIS
1601, Gas-elektrofornuis
met grill en sierdeksel '948 -

AFB594, — capaciteit, CFK-vn]

ATAG GASFORNUIS
4 f|OQ
i Hele-ludil-oveMNMonkonlsleis.MSSO,- i U 9 9 T
SIEMENS WASDROGER
"7QQ
tionisthieplliaayeveistieiidetanieLI^S,- / ^f %f J"

ATAG
FORNUIS

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en mfraroodgnll, Adv "1025-

90 LITER VRIESKAST

TX21,55cmFSQ Adv "849-

1000 W a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, auto-1
matische programma's

945.-

298.-

HRJ2 Supersnel Deck "769 -

VR151. Afstandbed "645 -

239.-

SAMSUNG 24 LITER

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

Handig 50 liter Adv."595 -

JVC SHOWVIEW + PDC

PHILIPS VHS-VIDEO

WHIRLPOOL AVM260

LUXE 1400 TOEREN

AEG BOVENLADER

G1 H i F i - s t e r e o , TXT
Adviespnjs'1599 -

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

SONY VIDEORECORDER

PANASONIC 63CM TOP

G570, Topklasse 6 Program-1
ma s 12couverts Waterontharder |
enwaterstop Adviespnjs'2099 -

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv '599 -

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONIC STEREO

Hi-Spec Drive Adv "1189j TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis, teletekst
Adviespnjs "1795-

MIELE 1100TOEREN

WHIRLPOOLKOELA/RIES

Trilogie, 4 koppen showview
+ PDC Adviesprijs"1340 -

STEREO GROOTBEELD
+Officiele PHILIPS garantie
Adviespnjs"1695 -

949.-

MIELE VAATWASSER

SIEMENSWASVOLAUTOM.

E800, Showview, PDC, 4 kop'
pen A d v i e s p r i j S ' 1 670 -

55CM STEREO / TXT

SN23000,RVSbmnenzijde La-1
ge verbruikswaarden * 1348 -

179.-

995.-

699.-

SONY PORTABLE KTV PHILIPS HIFI STEREO
M1400,Afstandbed "550-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

SHARP MAGNETRON

Lavamat600 850 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil AEG meerdere malen best g e t e s t '
Adviespnjs '1449 -

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO

X2101, 55cm, Trinitron
Adviespnjs'1440 -

GSF341,3prograrnma's Vanabele indeling Adv '1099-1

M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs '279 -

2-DEURS KOELKAST

7 DAGEN PER WEEK

. W*J'^B ,

KVC2981, Stereo, txt '2550 -

749.-

BAUK^ECH^VAATWASSER

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SONY 100HZ SUPER! sH o wy i EW/'E N ; P pp

SONY 72CM TRINITRON

SPS1012, RVS interieur
4 sproemiveau s ' 1 1 7 9 - 1

LJD I O O Q
T i i rl-t n C c i o r o K Q«-I
airHRJ228, Turbo
Search en supersnel
loopwerk, eenvoudig te programmeren
dankzij showview met extra tijdfunktie,
bovendien met PDC zodat u niets hoeft te
missen Adviespnjs*769 -

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
28WS1 Teletekst Adv'2990 -

KVE2561 SuperplatteTrimtron.pip stereo, teletekst
Adviesprijs'2970 -

549.-

BOSCHAFWASAUTOM.I

^^ ^^ t^.

FL700, 750 toeren centrifuge RVStrommel.schokdempers Adviespnjs'949 -

BAUKNECHT
ECHT KAST
140 liter inhoud,
)ud, met
metvriesvak
vriesvak
AdviesprijS '749'749

Nederlands topmerk, 3 programma's, 12couverts '899 •

WHIRLPOOLWASAUTOM.

SIEMENSi KOELKAST ZANUSSIWASAUTOMAAT
metvriesvak< 140 liter "729'729-

PT820 Black-LmeSbeeldbuis stereo txt Adv '2795 -

SONY BREEDBEELD
[ KV24WS1 Super Trinitron
! 63cm stereo txt Adv'2440-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

Indesit Adviespnjs'749 -

TR565 HiFi geluid Adv '2200

Hi-8 CAMERA STUNT!
y PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER

1-DEURS KOELKAST

448.BOSCH VRIESKAST
GSD1300, 3 laden,
11 kg invriescapaciteit
Adviespnjs. '848.-

548.VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf'

298.-

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter '495 -

248.-

ZANUSSIWASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel AdviesprijS "649 -

348.WHIRLPOOL DROGER
AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma Adv "749 -

Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, en natuurlijk
GIVEG-keur Adviespnjs '949 -

478.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv "849 -

468.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv '1829 -

528.-

GAS-ELEKTROFORNUIS

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodgi RVS trommel

548.-

GRUNDIGTELETEKST
T51 640 51cm Adv "1099 -

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949-

Luxe4-pits Adviespijs'409 -

228.-

598.-

4-pitsgaskookplaat ' 2 9 8 -

Elektronische besturing
Zeer stil Adviespnjs "1099 -

158.-

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviespnjs'699 -

ETNA KOOKPLAAT

BOSCH WASDROGER

SUPER KOOKPLAAT

m

STEREO TELETEKST

j j»ji r* E ?jï5
MIELE WASDROG'ER

Afstandbediening Adv '799 -

Elektronisch en reverserend RVS trommel '1799 -

KTV 37CM TELETEKST

ETNAWASEMKAP
CENTRIFUGE

PORTABLEKTV37CM

2800 toeren Adv '249 -

AVANCE, 3-standen
Adviespnjs '135 -

78.BCC BETER EN G O E D K O P E R
(BEVERWIJK
i':-Meer budget door de gratis
);BCQ-card! ': ^:';^;;vV:-i.' ','
Aanvraag-folder in de winkel!

zonder extra kosten iFtivieradreef 37(2 etages Superstore) lBreestraat 65

IN DE RaSn«ïTAi?
IN DE RANDSTAD

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR

l ZAANDAM
l Westzijde 55

1R PI FKTRO CIIPFR<Ï

OPENINGSTIJDEN HAARLEM

maandagmiddag ..... .13,00 tot 18.00 uur

dinsdag t/m vrijdag. .. ..09.00 tot 18.00 uur
zaterdaq

09.00 tot 17.00 UUr

BEVERWIJK-ZAANDAM-ZOETERWOUDE KOOPAVONDEN Badhoevëdorp D«lft en
(onder Dirk v.d. Broek)

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

l overige filialen donderdag 19.00 lot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

f De BoodschappenKranf^
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
Woensdag 5 maart 1997

Los nummer f2.00

Ook bij GBZ
twee lijsttrekkers
ZANDVOORT - Gemeente Belangen Zandvoort (GBZ)
heeft net als D66 meerdere kandidaten die lijsttrekker
willen worden bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1998.
Piet Flieringa houdt het na meer dan dertig jaar na deze
raadsperiode voor gezien. Piet Keur, de huidige fractievoorzitter van GBZ in de raad, wil Plieringa als lijsttrekker
en eventueel wethouder opvolgen. Maar ook de naam van
Liesbeth Challik circuleert binnen GBZ.
Volgens bestuurslid Hans
van Asperen maakt Challik, die
nog geen raadslid is, een erg
grote kans. Zij zou' de eerste
vrouwelijke GBZ-lijsttrekker
en misschien zelfs wethouder
worden van de in 1986 opgerichte plaatselijke partij GBZ. „Ze
treedt wat makkelijker naar
buiten en kan wat beter stand(ADVERTENTIE)

T WAPEN VAN
ZANDVOORT
FELICITEERT
GIPSY'S PUB
MET HAAR
1-JARIG BESTAAN

punten overbrengen dan Piet
Keur," vindt hij. „Maar Piet
Keur is wel een uitstekende politicus."
Zelf wil Challik wel, maar
houdt ze een slag om de arm.
„Op de eerste plaats hangt het
er inderdaad vanaf of de leden
mij kiezen. Op de tweede plaats
vind ik het belangrijk dat ik
ook mijn ideeën kwijt moet
kunnen. Ik moet wel achter de
lijn van het GBZ kunnen staan.
Ik moet erin kunnen geloven.
Dat is een typisch vrouwelijke
eigenschap." Welke ideeën ze
bedoelt, wil ze nog niet zeggen.
„Dat nemen we eerst in onze
eigen club door."
Ook over een wethouderspost laat ze zich slechts voorzichtig uit. „Ik heb geen politieke ervaring, wel een drukke
baan als adviseur en interim
manager. Dat betekent dat ik
een afweging moet maken. Bovendien is het natuurlijk ook

57-e jaargang nummer 10

Vernieuwde kap weer tevoorschijn

Het merendeel van de bewoners van de Van Speijkstraat
vindt dat de voorgestelde wonmgbouw voor hun deur hun
uitzicht belemmert. Met lagere

woningen zouden deze bewoners al een stuk gelukkiger zijn.
Om toch aan het juiste aantal
woningen te komen, stellen zij
voor om tegen de spoorlijn flats
neer te zetten in plaats van voor
hun neus. Dat zou kunnen in de
vorm van twee lange flats parallel aan de spoor! ij n, vier korte
appartementengebouwen
haaks op het spoor.
„Maak hoogbouw op de plek
waar het het minste pijn doet,
dus langs het spoor. Bij de Van
Speijkstraat kunnen dan huizen met een tuintje komen die
nu gepland zijn langs het spoor
in de eerste fase," legt Van
Boeckel uit. „Het is in het belang van Zandvoort beter om
met de risicovolle sociale wo-

afhankelijk van de verkiezingsuitslag en de coalitiepartijen."
Haar voorkeur zou niettemin
uitgaan naar Ruimtelijke Ordening.
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Zingen en
swingen
met Dico

Keur gaat er echter vanuit
dat hij lijsttrekker en fractievoorzitter of eventueel wethouder wordt. Hij heeft geen voorkeur voor een bepaalde portefeuille noch voor een coalitie
met bepaalde partijen. „We
sluiten geen enkele partij uit,
ook de nieuwe partij van Wim
Peeters (Een Zandvoort, red.)
niet."
Ton van Eist en Jaap Brugman willen zich eveneens kandidaat stellen voor de volgende
verkiezingen. Mocht GBZ een
beroep doen op Brugman om
wethouder te worden, dan wijst
hij dat niet af. Alhoewel hij niet
staat te springen. „Ik heb een
druk bedrijf, maar het is wat
anders als de nood aan de man
komt." De lijst wordt volgens
Van Asperen verder aangevuld
met onder andere Jaap Methorst.
Jan Jongsma, voorzitter van
het GBZ-bestuur, wil nog niet
over de samenstelling van de
lijst praten. Hij vindt dat de
Zandvoortse kiezers moeten
wachten tot januari 1998, als de
GBZ-leden gekozen hebben.

ningbouw te starten. Dat gebeurPnu dus niet." Hij is bang
dat er in de tweede fase, als er
langs de Van Speijkstraat gebouwd wordt, niet genoeg geld
meer is. „Want het zal niet de
eerste keer zijn bij woningbouwplannen dat er budgetoverschrijdinge:, irjn. We weten
allemaal nog van de perikelen
rondom De Meeuwen. Daar
was een tekort van twee miljoen."
Hij maakt zich ook zorgen
over de hoeveelheid woningen.
„Die is noodzakelijk voor de
haalbaarheid van het plan,
maar is veel hoger dan in De
Meeuwen." Van Boeckel: „Deze
wijk gaat tenonder aan prestigedwang van de zittende politi-

MODEFLITSEN

op zaterdag 15 maart

van 11.00 tot 16.00 uur.

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

Zandvoortse giften voor opvang
zwerfdieren komen goed terecht
ZANDVOORT - Een jaar
na de start van de actie 'Red
de zwerfdieren van Sint
Maarten' heeft Ad Folkers
erg goed nieuws te melden.
Haar dochter Inez, die samen met een groepje vrijwilligers de zwerfdieren op het
Antilliaanse eiland probeert
op te vangen, heeft een stuk
grond voor een heus dierenasiel toegewezen gekregen.
„Inez belde op in een jubelstemming," aldus mevrouw
Polkers.

Dankzij diverse giften uit
Zandvoort en de Stichting Buitenlandse Dierenasielen kon
Inez al eerder hokken, vangnetten en een dierenambulance
kopen. Tot nog toe stonden de
hokken tijdelijk op het terrein
van twee jonge Amerikaanse
dierenartsen.
Maar die kunnen nu verhuizen naar een stuk grond naast
een dierenparkje. Voorlopig
komt er naast de hokken een
keet te staan. Het is echter de
bedoeling dat er uiteindelijk
een vast gebouw komt waar altijd permanent iemand aanwezig is voor de opvang van de
zwerfdieren.
Veel honden en katten lopen
uitgehongerd en ziek rond over
het eiland. Vooral de cyclonen
Datum
HW
LW HW LW van anderhalfjaar geleden heb06 mrt 00.49 08.55 13.1521.55 ben het aantal zwerfdieren fors
07 mrt 01.55 10.05 14.11 22.31 doen toenemen. Inez, geboren
08 mrt 02.38 10.45 14.57 --.-- en getogen in Zandvoort maar
09 mrt 03.25 01.02 15.4211.25 enige jaren geleden geëmi10 mrt 04.09 01.56 16.2612.05 greerd naar Sint Maarten, trok
11 mrt 04.5602.4017.1012.56 zich samen met een aantal an12 mrt 05.35 03.20 18.5713.45 dere eilandbewoners het leed
13 mrt 06.19 01.53 18.4214.40 van de dieren erg aan. Geld had
14 mrt 07.05 02.43 19.3615.35 ze echter niet. Haar moeder organiseerde daarom in NederMaanstand:
land een grootscheepse inzaN M zo 09 mrt 02.04 uur.
Hoogwater: ma 10 mrt 16.26 uur melingsactie. Ze wist een ton
bij elkaar te krijgen. Ook veel
NAP + 126 cm.
Laagwater: do 13 mrt 14.40 uur Zandvoorters gaven een bijdrage.
NAP - 104 cm.

i

Sloop
maakt einde
aan pitboxen
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Wekenlang leek het alsof Christo ook in Zandvoort aan de slag was.
De kap van het station was gehuld in groene netten. Maar onder die
netten is nu een geschilderde en opgeknapte overkapping tevoorschijn gekomen. Bovendien hangen er nieuwe lampen en is de
dakbedekking vernieuwd. Aan de zijkant, onder andere bij de
toiletten hebben de NS nieuwe windschermen neergezet. Op het
perron komen abri's met een klein afdakje. De oude kap is wegge-

ci, lijkt het wel. Waarom zoveel
woningen? Waarom geen klein
wijkje zoals De Meeuwen?" Dat
het tekort van De Meeuwen
weggewerkt moet worden in
Park Duijnwijk is volgens hem
geen goed argument. „Bouwen
omdat je financiële problemen
hebt of omdat er subsidies te
verkrijgen zijn, is te gek voor
woorden."
Van Boeckel kijkt uit naar de
hoorzitting morgenavond in de
raadzaal. „Een bezwaarschriften-procedure is bedoeld om
als gemeente je oren te luisteren leggen bij de bevolking en
niet om ze juist dicht te houden. Daarom hoop ik dat de politici morgenavond inderdaad
aandachtig luisteren."

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIES)

Visspecialiteiten Restaurant

„BAD-ZUID"
Strandpaviljoen 4

U bent van harte welkom op onze

DEZE WEEK:
lóPAGINA'S
^

Van Speijkstraat wil hoogbouw langs spoor
ZANDVOORT - „Ik snap
niet waarom de gemeente
geen alternatieven voor
Park Duijnwijk overweegt
naar aanleiding van de vele
bezwaarschriften. Dat is namelijk wel gebruikelijk,"
zegt Lars van Boeckel, zelf
architect en woordvoerder
van de Van Speijkstraat.
Morgenavond zal hij dé gemeenteraadsleden zijn ideeen over een andere invulling
van de nieuwbouwwijk dan
ook voorhouden.

Oplage: 5.425

Editie 17

Weekmedia

Jaloezie drijfveer voor mishandelingen
ZANDVOORT - Uit jaloezie heeft een 32-jarige Amsterdammer
zaterdagnacht zijn dertigjarige Zandvoortse ex-vriendin seksueel
misbruikt en verwond. Hij heeft bovendien haar huidige, 24-jarige
vriend met een mes in zijn achterhoofd en arm gestoken. De man
is opgepakt en heeft bekend.
Hij heeft het tweetal van half drie 's nachts tot half tien s'
morgens gegijzeld. Terwijl de vriend bewusteloos in een andere
kamer lag, stortte de Amsterdammer zich op de vrouw. Doordat
de vriend tegen negen uur wist te ontsnappen, kon hij via de
buren de politie waarschuwen. Intussen bond de Amsterdammer
zijn ex-vriendin vast en wilde net het huis verlaten toen de politie
hem greep. De man had een sleutel van het huis. Hoe hij daaraan
gekomen is, weet de politie nog niet. Zijn ex-vriendin verbrak een
halfjaar geleden de relatie. De verdachte kon dat niet verkroppen
en viel haar regelmatig lastig.

Wij staan weer elke dag voor u
klaar met onze heerlijke vis- en
vleesgerechten.
Onbeperkt

SLIPTONGEN
32,50
mcl. garnituur

Voor reserveringen
tel. 5713431

haald omdat de prijs van het opknappen volgens Ron Snijders van
NS Stations niet in verhouding stond met het nut van de kap. „De
meeste mensen wachten immers in de zomer met mooi weer op het
perron. Bovendien staat de trein vaak al klaar." De nieuwe restauratie wordt tegen het plein neergezet. Volgens Snijders is het de
bedoeling dat de hele renovatie nog voor de zomer klaar is

ZVM grijpt

overwinning
met verve

Foto André Lieberom

Computergebruikers
een week lang
niet op het 'net'
ZANDVOORT - Negentig
Internetget""iikers
uit
Zandvoort hebben een week
lang zonder aansluiting op
het net gezeten doordat het
Beach Net Café uit de Haltestraat de Internetataonnementen overgedragen heeft
aan een bedrijf uit Heerenveen. Bij die overgang ging
heel wat mis. Inmiddels zijn
volgens Bart Seubring, beheerder van het Beach Net
Café, de problemen grotendeels opgelost.
Door een communicatiestoornis was er volgens Seubring een week lang geen lijn
beschikbaar voor de negentig
abonnees. Zij merkten tot hun
schrik dat ze geen contact meer
met het net konden krijgen en
dus ook bijvoorbeeld geen elektromsche post (e-mail) meer
konden versturen. Bovendien
moesten zij opnieuw het een en
ander installeren. Twaalf abonnees vroegen het Beach Net
Café daarbij om hulp.
De abonnees ontvingen wel
een brief hierover, maar daarin
werd met geen woord gerept

over de problemen met de telefoonverbinding. Volgens Seubring zijn die brieven te laat
verstuurd of is de lijn te vroeg
afgekapt.
In dezelfde brief vermeldde
het bedrijf uit Heerenveen (Cybercomm) ook dat abonnees incassokosten moesten betalen.
Bovendien was het abonnement duurder. Die twee zaken
zijn volgens Seubring inmiddels rechtgetrokken.

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Klaas Toornstra

ZANDVOORT - Klaas Toornstra heeft het toch niet gered.
Hij is zaterdag overleden na
een langdurig ziekbed. Vrijdag
wordt hij in Leeuwarden begraven in besloten kring. Wel
openbaar is de dienst donderdag om twee uur in de Gereformeerde Kerk.
Toornstra was actief bij het
Rode Kruis, het Astma Fonds
Het Beach Net Café heeft de en ZPM.
particuliere
abonnementen
overgedragen aan Cybercomm,
„omdat de administratie te veel
tijd ging kosten. We blijven wel
ZANDVOORT - Bij twee ingewoon cursussen in de Halte- braken
in de nieuwe huizen aan
straat verzorgen. We hebben de Kostverlorenstraat
zijn zondaarnaast een eigen technische dagavond en maandagmorgen
dienst en mensen kunnen hier onder andere een whirlpool,
bijvoorbeeld foto's scannen of een afzuigkap en een vaatwaseen cv samenstellen," aldus ser gestolen.
Seubring.

Whirlpool weg

cn
NVM

CENSE&
\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Gerrie en Herman smachten naar gratis 'p'
ZANDVOORT - Ze vinden het maar raar. In Hoofddorp kun je zomaar gratis parkeren als gehandicapte
automobilist en in Zandvoort betaal je je scheel. Waarom
kan dat niet anders, vragen Gerrie en Herman Wardenier zich af.
„Het leven voor gehandicapten wordt steeds duurder,"
vertelt Herman, die sinds 1976
reuma heeft. „De reiskostenvergoeding is afgeschaft, we
krijgen behalve dit jaar geen
aparte vergoeding meer als ik
de verwarming hoger zet omdat ik door de reuma zo'n
koukleum ben."
Onlangs kocht hij in Hoofddorp een fotolijst. „En toen
viel het me ineens op. Dat het
dus ook mogelijk is om de invalide wat tegemoet te kpmen." Volgens Gerrie is
Hoofddorp geen uitzondering.
„Twee jaar geleden keken we
onze ogen uit in Scheveningen. Zomaar acht gratis plaatsen vlakbij de boulevard."
„Het zou ook voor de gehandicapte toeristen veel prettiger zijn als ze daar in Zandvoort nu ook eens aan dachten. Ik geloof dat er bij onze
boulevard niet één invalideplaats is, zelfs niet eens een
betaalde," zegt Herman. Dat
geldt ook voor Pelikaanhal en
het terrein van de handbalvereniging, waar het echtpaar
Wardenier een graag geziene
gast is.
Behalve de prijs is dus ook
Gerrie en Herman Wardenier zoeken in Zandvoort teverhet aantal invalideparkeergeefs naar een gratis invalideparkeerplaats
Foto Andre Lieberom plaatsen een probleem. „Op de
Grote Krocht, voor de Albert

Heijn, is het voortdurend dringen. Staat er geen vrachtwagen te lossen dan heeft een gewone automobilist de plaats
wel ingepikt. Het zou al een
stuk schelen als er nog een mvalideparkeerplaats bijkwam.
Ook voor de belbus trouwens."
Herman en Gerrie vrezen
dat de situatie de komende jaren alleen maar verslechtert
als het betaald parkeren in het
centrum wordt uitgebreid.
„Straks," voorziet Herman,
„moet ik vergunning kopen
omdat ik twee keer in de week
mijn invalide broer in de Jan
Steenstraat bezoek. Dat is
toch te gek voor woorden. Ik
ben al bij de gemeente geweest, maar daar konden ze
me niet helpen."
Ook automobilisten zouden
de gehandicapte medemens al
een stukje kunnen helpen.
„Door niet voor een opritje te
parkeren. Dat gebeurt nu namelijk wel heel vaak en dan
kan een rolstoel onmogelijk
de stoep op."
Hij wil niet te klagerig overkomen. „Hij maakt altijd grapjes, hoor," vult zijn vrouw aan.
„Maar het zou gewoon leuk
zijn als er nog wel wat verbetert voor de gehandicapte
Zandvoorters."

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

r
31 OOI
die krant moet ik hebben.
•> Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
j

Postcode/Plaats: j L
Telefoon:
l l l l
Giro/Banknr.:
i i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar ƒ 34,60

J

l

l l

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

l

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"

l

woensdag 5 maart 1997

'Yeekmedia 17

Dankbaar voor alles wat zij voor ons heeft betekend, geven wij U kennis van het overlijden van
onze lieve moeder, schoonmoeder, oma en overKrootmoeder

Jeannette Arendina Hillegonda
van den Busken-Kellenbach

"^Dranken Spijshuis

weduwe van Jan van den Busken

Zandvoortselaan 345 keuken open vanaf 17.30 uur
2116 EN Bentveld Dinsdag en woensdag gesloten
tel. 023 - 5242464

127 februari 1997
•sV 7 maart 1902
Mitcham (Australië):
Anke en Jan Vel
Adra (Spanje):
Jan en Wet van den Busken
Mildam:
Evert en Door Vel
Bacchus Marsh (Australië):
Mieke en Kees Versteeg
Zoetermeer:
Yvette van den Busken
Alkmaar:
Michiel en Juana van den Busken
Bellevue Heights (Australië):
Annette en David James
en achterkleinkinderen
Correspondentieadressen:
E. M. Vel
Schoterlandseweg 63
8454 KC Mildam
M. van den Busken
Karinthiëstraat 2
1827 EP Alkmaar
De crematie heeft op dinsdag 4 maart in besloten
luïng plaatsgevonden.

God heeft ons geen kalme reis beloofd,
maar wel een behouden aankomst.
We zijn verdrietig, maar vol bewondering voor je
levenslust, optimisme en de manierwaarop je hebt
gevochten.
je bent moegestreden, nu mag je rusten.

Nieuw '!!!!! "De Tuinkamer"
voor groepen tot 35 personen.
***
voor uw familie diner
***
uw zakelijke diner
***
uw verjaardag
***
kortom als u met meerdere
personen wilt dineren.

Klaas Toornstra

^HOTELBED....
| MET GRATIS MATRAS 1
Luxe beukenliome, binnenminginlerieur,
op melen, keine uil verschillende luxe
gamosien stollen, v.a. 70x200

• WW.**.»» MUi

•»•**• U

2

290 ingepakte, veren per m
,/^zeer luxe uitvoering > " -.
• Alle maten leverbaar <

V.a>70x200
,-' , ,-, . . - ...

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

-^"-.—

^PROJECT-TAPIJT"
HOTEL KWALITEIT

Polyethep Matraden |^ Sueerl S,
SG 20-2&30-3&40
l &W'

L6VCIUUUI il' w i»'""'-,

.e maten leverbaar _

iule-ruj, 400oi7 treed, 10 joor

Uil lopijl tel normoal in Je wnM
J) 178,- p m Hiirettoslrejlsoffliife
tfflKumenl voor Je prijs ran

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort
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Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

48i"- I

Lid van:

Sla UMT sfag nu.»

•Alle artikelen. 100% schriftelijke fabrieksgarantie.
•Gespreide betaling mogelijk (géén rente).
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
'
"-.
•Betalen met pinpas mogelijk.
. .,
:
. . ' '.'
: •Bezorgihg rrtOj>elijk/. . ' ' . ' ,

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil
Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

7 Jaar schriftene laïrieksgarantie

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

l N U *" TO" ,

Afm.70x200cnV

KUSSENS

-^•a"-"'

DEKBEPDEN

Originele Marokkaanse berber
van echtheid, alle maten leverbaar.,
Bijv. plm. 170* 24Qcm.
"

LET OP!

VERKOOPT! JPEN
:•: do. 9.OO - 18.OO uur
vr. 9.OO - 21.OO Uur
. za. 9.OO - 17.OO uur

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
• Verhuur tapijtreinigers

Hogeweg 2, Zandvoort

^^^MS^^

\ f^SttS»*

.

Natuurlijk veren . . ' •
Dacron anti-allergisch
Comfort bolletjes
Dons".'. . : • ' • • ' ' . •
Latex natuurrubber

BEZICHTIGING-VERKOOP

Gecertificeerd
schoenreparateur

nu geen 1160,

7 jaar schrinelfke labrieksgarantie

J jaar sctnitteljjke labrieksgarantie

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

-

Binnen Vering BonelI-Extra
Alle maten leverbaar *
,
v.a. 70x200 ~*J

Pocketveep Extra

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Bruna Balkenende

Zijn persoonlijkheid, en getoonde belangstelling
voor anderen zullen wij node missen.
Wij wensen zijn vrouw en verdere familie veel
sterkte om dit grote verlies te verwerken.
Het Nederlandse Rode Kruis
Afdeling Zandvoort

g£TM£L

•ijf jaar garantie)

AKO

Met grote verslagenheid namen wij kennis, van
het overlijden van onze Coördinator van de
Welfare

LAMINAAT

Voor reservering tel. 023 - 5242464

Klaas Toornstra
* 20 oktober 1933
f l maart 1997
... en 'jij'bent 'ik'door dun en dik en daarom
zijn wij wij.
Toon Hermans
Willy Toornstra-Vlaming
Franke en Lyne
Cpnny en Franklin
Tim en Petra
Arjan en José
Kathinka en Ruud
Pa en Ma Vlaming
Cort van der Lindenstraat 40
2042 CB Zandvoort
--Klaas is overgebracht naar de aula aan de
Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar geen bezoek.
Wij nodigen u uit om afscheid te nemen op donderdag 6 maart 1997 om 14.00 uur in de Geref.
Kerk, Julianaweg 15 te Zandvoort, waarna aansluitend gelegenheid is tot condoleren in Hotel
Hoogland, Westerparkstraat 5 te Zandvoort (bij de
watertoren).
Wij begraven Klaas in besloten kring op vrijdag 7
maart 1997 te Leeuwarden.
Thuis geen bezoek.

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

KOOPHOME
Spaamewëg 22A

Cruquius

R

Natuurlijke genezing

J]

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

1

JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Met grote verslagenheid hebben wij kennisgenomen van het overlijden van ons bestuurslid

Klaas Toornstra
Zijn markante persoonlijkheid en intense betrokkenheid zullen ons altijd in herinnering blijven.
Wij wensen zijn vrouw, de kinderen en familieleden sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.
Namens het bestuur en medewerkers
van ZFM radio

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Hoe bespaart
u ruimte,tijd en
geld op uw
krantenarchief?
,—^ \

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ S.145,^
Smit een natura-üitvaartverzekering
bij üitvaartcentruni Haarlem.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 februari vergaderd..De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 8 door B&W genomen besluiten
is op dinsdag 25 februari vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

COMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING EN VERKEER
VERGADERT IN RAADZAAL

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,',

Per abuis is in de gemeentelijke advertentie van
vorige week niet vermeld dat de commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer op donderdag 6
maart niet in de commissiekamer maar in de
Raadzaal vergadert.
Ook het tijdstip is gewijzigd. De vergadering zal
aanvangen om 19.00 uur.
Om 20.00 uur gaat de reguliere commissievergadering over in een hoorzitting over bestemmingsplan "Circuitgebied" (agendapunt 7) en
de hoorzitting artikel 19 WRO-procedure voor
fase één van het bouwplan "Stationsomgeving"
(agendapunt 8).
Voor deze vergadering dient men dus gebruik te
maken van de ingang bordes Raadhuisplein.

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-0224535
of vul de bon in.

,„

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan
irklaan 36,2011 KW
KW Haarlem.

Weekmedia op microfiche.

t>

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-üitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is:

naam:

* maandag 10 maart 1997, 20.00 uur,
commissie Financiën & Onderwijs

man/vrouw

straat:

De commissievergadering wordt gehouden in de
commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat).

postcode/woonplaats:

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Dagen nacht bereikbaar voor .
het verzorgen van een begrafenis'
' • • . ' . . . • ' • o f crematie] ,
. Direkt hulp bij een sterfgeval.

De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat).
Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor
nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren.
NIEUW PROEFVAK BESTRATING
IN DE KERKSTRAAT
Op maandag 10 maart is de Kerkstraat af gesloten voor doorgaand verkeer vanwege het
aanleggen van een proefvak bestrating ter
hoogte van de Bodeweg. Afgezien van de kruising bij de Bodeweg blijft de Kerkstraat voor
voetgangers wel bruikbaar. Het proefvak is
bedoeld om straatmateriaal te testen. Dit gebeurt in het kader van het herinrichtingsplan
'Centrum'.

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- uitbreiding van de woning op het perceel Max
Euwestraat 22;
- het plaatsen van de sirene-opstelplaats in het
kader van het landelijke waarschuwingsstelsel
op het perceel Vpndellaan nabij de ingang van
het parkeerterrein Paddock 3 van het circuitpark Zandvoort (kadastraal bekend als gemeente Zandvoort sectie B nummer 6693D2).
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 7 maart 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
VOORBEREIDINGSBESLU1TEN

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 februari 1997
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Max Euwestraat 22;

telefoon:
leeftijd(en):
BI

Bon in envelop zonder post/egel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

•

- het perceel Vondellaan nabij de ingang van
het parkeerterrein Paddock 3 van het circuitpark^Zandvoort (kadastraal bekend als gemeente Zandvoort, sectie B nummer 6693D2);
-gebied gelegen tussen de Koninginneweg,
Kostverlorenstraat, Zeestraat, Burg. Engelbertsstraat, Thorbeckestraat, Hogeweg en Grote
Krocht, plaatselijk bekend als "plangebied
bestemmingsplan Centrum".
De besluiten liggen met ingang van 7 maart
1997 met de bijbehorende tekeningen, waarop
met een rode omlijning de betreffende percelen
zijn aangegeven', ter inzage bij de Centrale
Balie.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97034B Koninginneweg 9rd

vergroten
woning
97035B Koninginneweg 7rd vergroten
woning
97036B Haltestraat 13
bouwen terrasoverkapping
97037B Frans Zwaanstraat 14 uitbreiden
woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouw- en sloopvergunningen
96001S Burg. van Alphenstraat Circuit Park
slopen pitsgebouw (24-02-1997)
96144B Burg. van Alphenstraat Circuit Park
bouwen pitsgebouw (28-02-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Bejanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040
AA Zandvoort. Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval
van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

woensdag 5 maart 1997

Weekmedia17

Afscheid

' Slopershamer' haalt pitboxen neer

ZANDVOOET - Bart Schuitenmaker treedt per 23 juni af
als voorzitter van Koninklijke
Horeca afdeling Zandvoort.
Schuitenmaker had bij zijn
ZANDVOORT - Het einde van een roemrucht bestaan.
aantreden twee jaar geleden al
aangekondigd hoe lang hij de Met een flinke zwaai is maandagmorgen een shovel begonvoorzittershamer zou hante- nen aan de sloop van de pitboxen op het circuit. Voor
ren. Na jarenlang in diverse be- sommigen een emotioneel moment, anderen zijn blij dat
sturen gezeten te hebben vindt de oude, versleten pits plaats maakt voor nieuwbouw.
hij het nu wel mooi, zeker gezien zijn jongste aankoop (het
Als alles volgens de planning een vroegstadium te bestellen.
Wapen van Zandvoort) en de
is het pitsgebouw op „Er is maar één probleem. De
plannen voor het voormalige verloopt
12 maart van de aardbodem betonfabrieken draaien overuDolfiramaterrein.
verdwenen en rest er slechts af- ren, doordat de vorstperiode zo
val, dat overigens gescheiden lang aangehouden heeft. Maar
afgevoerd wordt, volgens vopr- dat komt ook wel goed," verDirk Buwalda. Hij kijkt wacht Buwalda.
ZANDVOOET - Opnieuw lichter
naar juni. Dan mag hij zijn
gaat de gemeente een proefvak uit
Na de pittaoxen verplaatsen
vanuit de toren
met nieuwe klinkers aanbren- kantoorspullen
(die wel blijft staan) verhuizen de bouwers zich naar de overgen in de Kerkstraat. Op 10 naar
het nieuwe onderkomen. kant van de baan. Naast de
maart beginnen de werkzaam- De officiële
opening vindt waar- oude tribune komt namelijk
heden en mogen er geen auto's schijnlijk plaats
tijdens het een nieuwe te staan. De oude
door de straat rijden. De vo'rige grootste race-evenement
van tribune verdwijnt op den duur.
proef mislukte doordat de klin- het jaar, de Marlboro Masters
Bovendien beginnen na het rakers kapot gingen. Nu bestraat in augustus.
ceseizoen de werkzaamheden
de gemeente in twee patronen.
„Ik vind de sloop prachtig," om de baan te verlengen, zodat
Bovendien wordt een speciaal zegt
in tegenstelling tot som- Circuit Park Zandvoort weer
voor Zandvoort ontwikkeld migehij
officials die de sloop met voldoet aan de eisen voor forrioolrooster neergelegd en zet een brok
mule I-races.
in
de gemeente diverse soorten hun keel gadelantaarnpalen neer.
slaan. BuwalOok de geluidwallen
da ziet liever
(ADVERTENTIE)
rondom
de
vandaag dan
nieuwe baan
morgen
het
en de verplaatgebouw, dat
Hotel Hoogland
sing van camuit begin j aren
Voor uw feest, party of receptie
zeventig
-__^__ ---- ping De Duin'
tel. 023-5715541
rand vormen
stamt, verdwijnen. „Het zou wat anders twee belangrijke onderdelen
zijn als het nu een karakteris- van het saneringsplan van het
tiek gebouw uit 1948 was. Maar circuit. De wallen moeten voorpittaoxen waren te klein komen dat Zandvoort-Noord
ZANDVOOET - Tijdens de de oude
voldeden niet meer aan de gek wordt van de herrie tijdens
Wereldgebedsdag is er op vrij- en
Vooral beneden, bij de races en trainingen, het tweede
dag tien uur een speciale dienst normen.
garages, was dat vervelend. Zo onderdeel was een eis van navan de Lokale Eaad van Kerken winderig
tuurbeschermers bij de provinen krap."
in de Gereformeerde Kerk voor
Bovendien
kunnen
nu
bijDe duinen waar de camping
alle Zandvoortse gelovigen. Be- voorbeeld alle nieuwe vloeren cie.
tot nog toe zat, worden teruggehalve in Zandvoort bidden in aan
strenge milieunormen vol- ven aan de natuur en de cam180 andere landen de mensen
„De provincie keurde het ping verschuift in de richting
ook op deze dag. Korea ver- doen.
allemaal wel goed, maar dat van het dorp. De werkzaamhezorgt dit jaar de liturgie.
was vooral met in het achter- den zijn overigens inmiddels
hoofd dat er een nieuw gebouw volop aan de gang. Ook Buwalzou komen," vertelt de voor- da heeft dat gemerkt. „Vrijdag
zaten we zonder telefoon en waZANDVOOET - Reizigersor- lichter.
ter,
want ze hadden een paar
Dat
de
nieuwe
pitboxen
binganisatie Eover, afdeling Haar- nen vier maanden overeind leidingen
geraakt."
lem en onmstreken, houdt op staan, komt volgens hem door11 maart om half acht een le- dat de elementen grotendeels
Voor de races hebben de
denvergadering in de stations- in zijn geheel aangevoerd wor- werkzaamheden
eveneens conrestauratie van Haarlem. Eo- den. De lange levertijd van de sequenties. De paasraces
verver is dringend op zoek naar kozijnen is omzeild door die in vallen, maar op 19 april wordt
nieuwe bestuursleden. Bovendien heeft Eover een enquête
gemaakt over de bereikbaarheid van NS-stations.

Foldertroep

Einde van
een roemrucht

ZANDVOORT - Om te voorkomen dat de straat volgend
jaar na afloop van de Marlboro
Masters opnieuw bezaaid ligt
met folders is de gemeente van
plan de hulp in te roepen van de
politie. Die moet controleren of
de verspreiders van de folders
wel een vergunning hebben. Als
ze die vergunning hebben, zijn
ze namelijk ook verplicht om
een waarborgsom van te voren
te betalen. Mocht het na afloop
een rotzooi zijn, dan houdt de
gemeente de waarborgsom in
en betaalt daarmee de schoonmaakkosten. Vorig jaar was het
na afloop een verschrikkelijke
troep.

bestaan

Rover

Jamsessie
ZANDVOOET - Op vrijdag 9
maart vindt voor de tweede
keer een jamsessie plaats in
Café Yanks pp het Dorpsplein,
ledere muzikant die mee wil
doen, kan zich opgeven bij Eoel
of Raymond, telefoonnummer
5719299. De geluidsinstallatie
en een drumstel zijn aanwezig.
Ook toeschouwers zijn welkom
vanaf negen uur.
—

Padvinders op pad

ZANDVOOET - De scouts
„Er zitten hele leuke bomen
van de Buffalo's en Willibror- tussen,
waarvan
sommige
dus/Stella Maris komen tussen slechts een
jaar geleden
10 en 15 maart langs de deuren. geplant zijn,"paar
vertelt ze verontOp zaterdag 15 maart staan ze
„En hoeveel geld er
bij de winkels. Zij collecteren waardigd.
al aan bomen uitgegeven is...
voor Jante Beton.
Nee, dan begrijp ik niet dat er
nu weer bomen verplaatst moe-

Galerie weg

De sloop van de pitboxen is maandagmorgen begonnen
het wel druk op het circuit, verwacht Buwalda. Het formule
l-team van Williams presenteert zich op die dag aan de
pers. Dat de pitboxen dan nog
niet klaar zijn, vindt de voorlichter geen probleem. „Kan iedereen tenminste zien dat er
hard aan een mooier circuit gewerkt wordt."

ZOVer

Foto's Chris Schotanus

ten worden. Maar het ergste is
de kaalslag. Door de nieuwe
huizen in het vroeger Julianapark is al veel groen verdwenen."
Volgens
R.
Boekelman,
hoofd van de plantsoenendienst, valt het met de kaalslag
echter wel mee, want in november worden er alweer nieuwe
bomen geplant. De- platanen
worden volgens hem vervangen, omdat ze te verschillend
van maat zijn. Hij wil met prunussen (sierkersachtige bomen) tussen de iepen de „uniformiteit bevorderen, zodat in
een monumentale straat een
geheel monumentaal beeld ontstaat wanneer de Kostverlorenstraat straks heringericht is."
De Kostverlorenstraat wordt

geasfalteerd. Het stuk tussen
de Quarles van TJffordlaan en
de Sophiaweg, waar de bomen
verwisseld worden, is in september aan de beurt.
Dat de bomen nu al weggehaald worden, komt volgens
Boekelman omdat het nu
planttijd is. In het najaar
breekt er een nieuwe plantperiode aan. „De bomen kunnen
dan net na de wegwerkzaamheden neergezet worden," aldus
Boekelman.
Als het aan Keislair ligt, komt
het zover niet. Ze heeft in de
Haarlemmerstraat een paar
jaar geleden met de Boomgroep
succes geboekt en is van plan
diverse buren te activeren om
haar strijd voor het behoud van
de bomen in de Kostverlorenstraat te ondersteunen.

Britse pub vervangt Havana

ZANDVOOET - De bingo die
onlangs in de Agathakerk gehouden is, heeft 6200 gulden opgeleverd. De ene helft gaat naar
ontwikkelingswerker
Jeroen
Bluijs in Uganda. De Stichting
Hart voor Polen, die elk jaar
Poolse kinderen een fijne vakantie in Zandvoort en omgeving bezorgt, krijgt de andere
helft.
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ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouders staat niet achter het plan
van
het
onafhankelijke
D66-raadslid Lou Koper om de
bevolking een soort 'klaagmuur' te geven waar vrijelijk
tegen aan geschopt mag worden. Nu leven sommige Zandvoorters zich uit op de gevel
van het raadhuis. Als die straks
betegeld is, kan dat niet meer.
Het college vindt het voorstel
van Koper echter „niet positief."

De provincie stelde als eis dat
bij de sanering van het circuit
camping De Duinrand verplaatst zou worden. Na veel
onderhandelingen is het nu

ZANDVOOET - Galerie Aeckerstijn is van de Grote Krocht
naar Almere verhuisd. Vanaf 10
maart is er in de nieuwe galerie
ZANDVOORT - Op de plek waar zowel Havana als het
in de Barbeelstraat 12 b een
'Gewenningsexpositie, werken omstreden café The Bulldog gezeten hebben, gaat met
Pasen de Britse pub 'The Globe' open. De gevel van het café
m stock' te zien.

Opbrengst bingo

'Klaagmuur'

'Het wordt nog kaler dan het al is'

ZANDVOORT - C. Keislair uit de Kostverlprenstraat is maandag hevig geschrokken. De gemeente wil
deze maand 25 bomen,
hoofdzakelijk platanen, uit
de Kostverlorenstraat tussen de iepen weghalen en in
de Keesomstraat en de Kamerlingh Onnesstraat neerzetten. Keislair vreest dat
de Kostverlorenstraat nog
kaler wordt dan deze al is.

D66-leden kiezen,
niet hoofdbestuur
ZANDVOOET - „Om misverstanden te voorkomen: de ledenvergadermg en niet het
hoofdbestuur van D66 beslist
welke zes Zandvoorters voor
D66 meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen," stelt H
van Brero van het Zandvoortse
D66-afdeling. „De leden kiezen
via een schriftelijke stem
ming." Het is nog met bekend
wanneer dat gaat gebeuren. DG6
heeft ongeveer 25 leden.
„Er is wel een gesprek geweest met Torn Kok van het
D66 hoofdbestuur, omdat zijn
vroegere collega Han Westerhof had gezegd dat wij niet
meer mee mochten doen aan de
verkiezingen omdat we Lou Koper wilden royeren. Dat is m
een gesprek met Kok inmiddels
rechtgezet. We doen gewoon
mee met zes kandidaten. Dat is
het minimum en tevens het
maximum."

Klinkers op proef
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Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Op zondag 9
maart vindt de maandelijkse
verzamelbeurs plaats in het Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat. De beurs duiirt
van tien tot vijf uur. De toegang
is gratis.

Blauwe vlag zou in '98 weer kunnen wapperen
ZANDVOORT - Opnieuw
wappert er deze zomer geen
blauwe vlag op het Zandvoortse strand die aangeeft
dat het zwemmers gerust
een duik kunnen nemen.
Maar als de gemeente Zandvoort nu actie onderneemt

(ADVERTENTIE)

VOOJ&AA& OP

in de Haltestraat verandert van turquoise in donkergroen.
Ook de binnenkant krijgt het aanzien van een pub.

Eigenaar Wim Pastoors heeft voor de dagelijkse leiding van
The Globe een heuse Brit gevonden. Alan Sloane gaat echt Engels
bier tappen, zoals Guinness, Killkenny en Cider. Bovendien serveert hij 'fish and chips', pies en een Engels ontbijt, terwijl de
klanten in diverse hoeken van de pub naar Engelse sporten op
televisie kunnen kijken.
„We richten ons specifiek op de Britten uit deze omgeving. Zij
konden tot nog toe alleen in Amsterdam terecht," vertelt Pastoors. Hij kocht enige tijd geleden The Bulldog om er het Latijns-Amerikaanse Havana te stichten. Dat ging echter al na een half
jaar dicht wegens te weinig klanten. „Met The Globe probeer ik
een nieuwe start te maken."

Redders-opvoeding

Last van voorjaarskriebels?
Geef ze maar lekker de

ruimte op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen!
BAAL8ERGEN. HOUWEUNGINTERIEUR, MUNDERS
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 690 93 16

richting
Rijkswaterstaat, aan kunnen doen."
De argumenten van de gekan de vlag volgend jaar
misschien wel gehesen wor- meente Zandvoort zijn echter
grotendeels achterhaald. Inden.
Rijkswaterstaat bekijkt namelijk dit jaar of de meetpunten verschoven kunnen worden, waardoor Zandvoort ten
behoeve van de blauwe vlag
niet meer apart metingen zou
hoeven te verrichten.
Een paar jaar geleden besloot
de gemeente om geen blauwe
vlag aan te vragen bij de speciale organisatie op dat gebied. De
gemeente vond volgens Egon
Snelders de verplichte metingen te duur. Die metingen zou
Rijkswaterstaat extra moeten
verrichten, omdat het huidige
meetpunt van Rijkswaterstaat
te ver van het drukste zwemgedeelte af is.
Bovendien voldeed Zandvoort niet aan alle eisen, zoals
riolering voor de strandpaviljoens. „Een ander bezwaar is
dat we geen invloed op de kwaliteit van het zeewater kunnen
uitoefenen. Als een schip olie
lekt, moeten we onze vlag inleveren zonder dat we daar iets

middels zijn de normen niet
meer te streng, er is immers
riolering aangelegd. Het argument dat de gemeente geen invloed kan uitoefenen op de waterkwaliteit gaat volgens Steef
Engelsman, voorzitter van de
Nederlandse afdeling van de
Blauwe Vlag, niet op. „Als er
olie geloosd wordt, is het sowieso verboden om te zwemmen."
Ook de prijs van de metingen
is discutabel. Volgens P. Ros
van de directie Noordzee van
Rijkswaterstaat gaat het om
ongeveer vijfduizend gulden
per jaar. Daarvoor komt Rijkswaterstaat twaalf keer extra
langs als Zandvoort daarom
zou vragen.
Er bestaat echter een kans
dat de gemeente niet apart voor
de metingen hoeft te betalen,
want de ambtenaren van Rijkswaterstaat hebben bij hun minister een voorstel ingediend
om het aantal meetpunten opnieuw te bekijken en eventueel
in overleg met gemeenten, belangengroepermgen en de pro-

vincies het aantal meetpunten
uit te breiden. Zandvoort heeft
volgens Ros echter nog nooit
laten weten dat het meetpunt
verschoven zou moeten worden.
„In Scheveningen hebben we
wel op verzoek van de gemeente het meetpunt veranderd.
Soms kan dat, het hangt er ook
vanaf of we makkelijk op het
strand kunnen komen. Dat zou
in Zandvoort dichter bij de bebouwde kom een probleem
kunnen zijn in de zomer. Het is
dan zo druk op het strand."
(ADVERTENTIE)

Cinema Circus
6 t/m 12 Maart

Hof handhaaft straf voor
ontduiken van belasting
AMSTERDAM/ZANDVOORT - Het gerechtshof m Amsterdam
heeft vrijdag een 59-jarige Zandvoorter wegens belastingontduiking veroordeeld tot 240 uur dienstverlening, een boete van 25
duizend gulden en zes maanden voorwaardelijke gevangenisstraf.
Bij controle over de boeken van het jaar 1991 constateerde de
belastinginspectie op basis van de weekstaten die de Zandvoorter
bijhield van de inkomsten van zijn winkels, dat er 180 duizend
gulden te weinig was opgegeven voor de omzetbelasting. De man
verklaarde twee weken geleden voor het hof, dat hij dat bedrag
had verdiend met de verkoop van zijn pnvé-antiekverzameling.
Hij zou het geld ten onrechte op de weekstaten van zijn winkels
hebben bijgeschreven. Het hof heeft dit verweer verworpen en de
man dezelfde straf opgelegd als eerder de rechtbank deed.

Gemeente krijgt eigen 'homepage'
ZANDVOORT - Hoe moet een bouwvergunning aangevraagd worden, waar zit het VVV-kantoor en hoeveel
raadsleden heeft de gemeenteraad van Zandvoort? Binnenkort kunnen Zandvoorters, toeristen of middelbare scholieren via Internet informatie opvragen over Zandvoort.
Want de gemeente start waarschijnlijk volgende week met
een eigen 'homepage' op Internet.
De algemene informatie op deze pagina heeft gemeentevoorlichter Egon Snelders ook in het Engels vertaald. Datzelfde geldt
binnenkort ook voor de toeristische informatie. Wie wil reageren
op de pagina, kan e-mail versturen naar Snelders. Hij is trouwens
ook van plan om foto's van burgemeester Van der Heijden en de
drie wethouders op het net te zetten, zodat bijvoorbeeld voormalige Zandvoorters aan de andere kant van de wereld ook weten hoe
eruitzien.
Noëlle Vos (10 maanden) krijgt de verhalen over spectaculaire Zaterdagmiddag werd de tentoonstelling over 75 jaar ZRB geopend zijOverigens
gaat het nu nog om een proefpagma. In mei of juni
reddingen met de jpaplepel ingegoten. Ankie Joustra, voorzitster in de bibliotheek. Zo'n veertig tot vijftig belangstellenden namen moet de pagina
zijn definitieve vorm krijgen en verandert ook het
van de jubilerende Zandvoortse Reddingsbrigade, toonde zater- een kijkje bij de foto's, krantenknipsels en attributen
'adres' in www.zandvoort.nl. Nu is de homepage nog te vinden
dagmiddag een schaalmodel van een van de boten die de ZRB
Foto Andre Lieberom onder: htttp://www.nedernet.nl/pzvoort/.
gebruikt aan het jongste lid van de Reddingsbrigade.

Bernardo Bcrtolucci's

STEALING
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DR. J. G. MEZGERSTRRAT 42
Z5NDVOORT
Ruime hoekwomng met aangebouwde stenen berging
en plaats achter op het zuiden, gelegen op een steenworp afstand van het strand, station en centrum dorp.
Parterre: gang met trapkast, douche/toüet/fontemtje,
woonkamer met open haard en half open keuken mcl.
inbouwapparatuur;
Ie etage: slaapkamer met wastafel en balkon, slaapkamer met wastafel, moderne badkamer met ligbad, toilet, wastafel met ombouw; 2e etage: twee kamers, berging. Voorzien van c.v. gas en dubbele beglazing.
VR&RGPRIJS
ƒ 325.000,-k.k.

50

130

soorten
vleeswaren

soorten
vlees

[ B E L VOOR MEER INFORMATIE O F ]
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
!
023-5215531
\
\
maandag - vrijdag: 8.30 • 12.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
\
L_AflNKOOP - VERKOOP - TAXATIES

magere rmder

j

KG:

HAMLEMMERSTRMT 9
Z5NDVOORT
Goed onderhouden en gemoderniseerd sphtlevel
woonhuis met schuur, tuin voor en achter, nabij centrum dorp en duinen. Indehng: vestibule, toilet met
fonteintje, 2 slaapkamers; verdiepingen: luxe woonkeuken met inbouwapparatuur en trap naar de tuin, via
een trapje komt u m de woonkamer met open haard en
schuifpui naar zonneterras, verder vindt u een modeme badkamer met ligbad, wastafel en 2e toilet,
ruime ouderslaapkamer met balkon, logeerkamer,
waskamer met kastenwand en trap naar ruime zolder.
VRAAGPRIJS
ƒ 495.000,-k.k.

Makelaardij o.g.

JVlinutesteak
"Pepensteak
^Argentijnse steak
of (Zajunsteak

PELGRIM
APPARATUUR
Blauw/beuken Afm 2 70x1 60 mtr.
(Andere afm & kleuren mogelijk)
Compleet met «RVS gaskookplaat
•RVS oven «RVS schouwkap
•koelkast «Duropal multiplex blad
met waterkering «vlak geïntegreerde
RVS spoelumt «Grohe kraan
(Meerprijs Staafgrepen)

van
fl. 9.245,voor

brüvnzeel
B R U Y N Z E E L

*ERKEND

AMSTERDAM Buitenveldertselaan 80-82, Tel. (020) 6443819/6442269
AMSTELVEEN Binderij 5a, Telefoon 020-6474111

naaf keuze 500 gram:
GlOte Krocht 5-7 Openingstijden:

Slolerwcg 193

"NCP COMPUTERS
lel 020-6593200

MET

BETAALBAAR
Clubhne van Bruynzeel biedt u
de mogelijkheid, om met de
kwaliteit zoals u die van
Bruynzeel gewend bent, uw
eigen designkeuken samen te
stellen tegen een zeer scherpe
pri|s. U kunt kiezen uit
4 eigentijdse Clubhne designs
en 11 te combineren actuele
kleuren

500 gram:

. BADHOEVEDORP^
'shop m shop'
V,

KEUKENDESIGN

12.

fZundewollade

E0MRUTER * COMPONENTEN * RANDAPPARATUUR

! lel 0204890077 l
HAARLEM
Kruisweg 61
! lel 021-5322597

'CLUBLINE
HOEKKEUKEN

50

malse magere

Passage 3640
2042KVZandvoort
postbus 413
2040AKZandvoort

fAMSTERDAM
KinkcrstraatS!

EINDELIJK IS

*"*««L
tel. 5719067

BOUCHERIE

zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES,VLEESWAREN*EN SPECIALITEITEN/
CD Writer/Taiyo Yuden 2x4
CDRgolddiscs
Pentium IBM 150+

599,00
11,75
260,00

Bef voor meer informatie over succesvolle persorteelswerving ons kantoor.
De uitgebreide Moeren advertentietarieven liggen voor u klaar.

FAX/MODEM 33K6, intern 165,GELDIG VAN 6 t/m 12 mrt. TEGEN INLEV. BON
Prijzen mcl. BTW en onder voorbehoud
INTERNET SHOP:

www.mycom.nl.

O

i*SNEL IN'LEVERING VAN ALLE COMPUTERS OP MAAT»

Tweedehands Medinsboëtiek voor dames & hinderen

SCorn.S esersstraat 2/2.2042 GP Zandvoort

""Opening""
Met een gehele nieuwe kollektie
tweedehands voorjaarskledingü
Dinsdag 11 maart a.s.

van 10.00 tot 18.00 uur.
Inbreng kleding
t/m zaterdag 8 maart a.s.

College
Beroepsonderwijs
Amsterdam

NIPO Appreciatie Onderzoek, oktobe

Elke week het dagelijks nieuws!

randstedeliik

opleidingen
centrum

Open avond
alle opleidingen
Elektrotechniek

College Beroepsonderwijs
Amsterdam,
afdeling Elektrotechniek
Dagopleidingen:
- Energietechniek
- Elektrische installatietechniek
- Elektronica
Randstedelijk
Opleidingen Centrum,
afdeling Elektrotechniek
Leerlingwezentrajecten met
opleidingen tot
assistent-monteur, monteur,
eerste monteur en technicus in
de vakrichtingen:
- Sterkstroominstallaties
- Besturingstechniek
- Elektronica
-Televisie- en radioapparatuur
- Communicatiesystemen
- Elektrische vliegtuigbouwinstallaties
- Middenspanningsinstallaties

Voor meer informatie 023-5731712

Amsterdam (020-562.307$)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)

Het meest complete
onderwijsaanbod op
één adres:

Postcode Loterij-miljoenen gewonnen door Eindhovenaar

Jackpot-mui onair!
ren van de miljoenenwïnnaar
werden opgehaald met een luxe
bus om in gepaste stijl bij hun
steenrijke vader op bezoek te
gaan. "Het is elke keer weer een
verrassing bij wie ik terecht
kom," zei Henny Huisman na
afloop. "Maar deze keer was het
wel heel bijzonder."

Korte Ouderkerkerdijk 5,
sneltram/metro halte Spaklerweg
(nabij Amstel Station)
Randstedelijk
Opleidingen Centrum,
afdeling Elektrotechniek
Telefoon 665 77 00

Mega Jackpot
De volgende keer kunt ü de winnaar van de Mega Jackpot van de
Postcode Loterij zijn, want deze
maand zit er alweer 2 miljoen
gulden in de Jackpot. Het enige
dat u hoeft te doen om te winnen
is meedoen. Voor maar een tientje per maand speelt u al mee.
Met de bon op deze pagina kunt u
uw loten bestellen. Vul vandaag
nog de bon in en stuur hem op.
Dan maakt u ook kans op de
Mega Jackpot en nog vele andere
prijzen! •

College Beroepsonderwijs
Amsterdam,
afdeling Elektrotechniek
Telefoon 665 03 38

Kom haar de Open
avond op woensdag
12 maart 1997.
tijd 19.00 -21.00 uur.

De kersverse multimiljonair kan
zijn ogen niet geloven. Het kan
ook ü overkomen!

Opleidingen met een goed arbeidsperspectief!

STUDEER TECHNIEK
l N AMSTERDAM
OPEN DAG
zaterdag 8 maart 1997
van 10.00-15.00 uur
Werktuigbouwkunde
Algemene Operationele Technologie

SrUDE|R
VLIEGTUIGTECHNIEK
IN AMSTERDAM
OPEN DAG
zaterdag 8 maart 1997
van 10.00-15.00 uur
Vliegtuigoperatie (uniek in Nederland)
Avionica (toegepaste luchtvaartelektronica)

Hbo-opleidingen voor mensen die ondernemend, avontuurlijk en creatief zijn!

Hbo-opleidingen voor mensen die kiezen
voor de dynamiek van de luchtvaart!

Wiltzanghlaan 60
1061 HCAmsterdam
Telefoon (020) 682 19 55

Wiltzanghlaan 60
1061 HC Amsterdam
Telefoon (020) 682 19 55

Tachtig jaar zijn en dan 7
miljoen gulden winnen. Dat
kan gebeuren in de Nationale
Postcode Loterij. Maar alleen
wie tachtig jaar is kan zo lakoniek reageren als de winnaar van deze Mega Jackpot.
"Ha, dat krijgen we nooit
meer op," zei zijn vriendin.
En hij: "Nou, dan gaan we
maar een rondje geven."

Hogeschool vanAmsterdam

WIN-TOt-7-MILJOEN-BON
ffl'UA, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
\
jk machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.

De hele dag was Henny al in de
weer geweest om van deze bijzondere uitreiking een echt familiefeest te maken. De zes kinde-

D ƒ 40,- (vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

DE UITSLAGEN VAN! 3WIAART
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 36
32 ƒ1.000,- 18 ƒ20,-

De Bingogetallen:

Getal 1 t/m 22.
20 25 06 41 04 09 40
22 30 13 26 01 14 33
10 16 15 08 05 07 29
Maakt u uw kaart vol met:
19
dan wint u de
Thuisbïngo
ƒ 25.OOO,-

24
27
37
44
35
21

ƒ 500,ƒ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

34
38
23
28
12
43

D dhr. D mevr.

Adres:
Postcode:.
Plaats: —
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel

ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

Postbanknurnmer:

Datum:
Handtekening:

Straatprijs:
/5.OOO,7851 AG
Extra Prijs ƒ 25.000,- i
7851 AG 010

Liefst drie BMW's: 2628 ET 017 in Delft, 4884 AN
044 in Wernhout en 7002 LV 011 in Doetinchem

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
D ƒ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Zetfouten voorbehouden

Hogeschool van Amsterdam

Het moet nog lang feest geweest
zijn in het Eindhovense bejaardenhuis waar Henny Huisman
zaterdag de Mega Jackpot van de
Postcode Loterij uitreikte aan een
gepensioneerde sigarenmaker.

l
l
l
•

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:
i i

i

i

i

15097.03

• NATIONALE •

POSTCODE

• LOTERIJH
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Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
Weer l april?

Een groep van 44 zangers en zangeressen swingend
rondom een piano. Dlco van Putten droomde er al jaren
van. En nu heeft hij zijn schouders eronder gezet. „Het
plezier staat bij het zingen voorop, de techniek komt later wel," vindt Dico. S(w)ing Society treedt dan oofe
voorlopig niet op. „Pas als alle nummers goed klinken
gaan we aan een uitvoering denken." Als locatie heeft
hij ook al wat in gedachten: de kleine zaal van het Concertgebouw.

Wat een hoop beroering over de nieuwe partij van Wim Peeters, 'Eén
Zandvoort'. Hij-heeft eerst een half jaar tevergeefs mensen lopen ronselen
en nu heeft hij ze eindelijk gevonden, maar nu zijn anderen weer boos. Wat
er aan de hand is? Peeters heeft zaterdag voor de radio geroepen dat wat
ondernemers van de Natte Horeca, zoals Dick Hoezee, Wiebe Beekelaar en
de jongens van de Bastille hem steunen. In de wandelgangen worden ze al
de 'Natte winden' genoemd. Eugène Weusten, adviseur van de belangenverenigmg Natte Horeca, distantieert zich van de uitlatingen van Peeters.
HIJ vindt dat de Natte Horeca zich niet met politiek moet inlaten. HIJ dreigt
zelfs met opstappen. Ik herinner me trouwens dat er vorig jaar ook een
nieuwe partij van ondernemers (Leo Heino en Gert Toonen) in de steigers
leek te staan. Maar dat was een l aprilgrap. Dus, wie weet is er nog hoop
voor Weusten.

Dico van Putten geniet als zijn koor 'lekker meezingt en swingt' met bekende musicalliedjes. Overigens bestaat de hele groep uit
ruim veertig leden, maar was toevallig tijdens het maken van de foto een deel van het koor op vakantie
Foto André Lieberom

O

F DE MOTORCLUB op
dinsdagavond in een ander deel van Gebouw De
| Krocht nu extra gas geeft, het
i kan Dico van Putten niet zoveel
! schelen. De dirigent en pianist
vraagt gewoon of ze wel in de
'maat willen meebrommen.
Humor, beweging, gekke bekken: het zijn allemaal woorden
die alleen maar op deze Zandvoortse creatieveling slaan.
Zijn hoofd, zijn handen, zijn
mond, alles beweegt continu.
Het ene moment springt hij
achter de piano, het volgende
moment wappert hij met muziekbladen. Muziek komt bij
wijze van spreken uit elke lichaamcel. Een type dat zijn
creativiteit ergens in kwijt
moet, anders wordt hij gek.
Hij richtte dan ook jaren geleden het Zandvoorts Mannenkoor, het Zandvoorts Vrouwenkoor en het Zandvoorts Kamerkoor op. De eerste twee bestaan
nog, de derde niet meer. En
Dico is inmiddels een stap verder. Hij heeft een nieuw koor

opgezet, dat moderne liedjes
zingt.
Veel musicals staat er op het
repertoire, zoals Miss Saigon,
Porgy and Bess en Cabaret.
Maar in de toekomst heeft Dico
ook een oogje laten vallen op
nummers als Eternal Flame en
een Russisch lied waar hij zelf
een arrangement voor maakt.
Er is wel een link met klassieke
muziek, maar de klassieke
koornummers vormen niet de
hoofdmoot.
„Ik heb tweeëneenhalf jaar
geen eigen koor gehad nadat ik
op niet zo'n leuke manier bij
het Zandvoorts Mannenkoor
wegging. God, wat miste ik dat,
zeg. Het zingen, de gezelligheid
van zo'n groep, samen wat opbouwen. Het begon gewoon
weer zo te jeuken dat ik Annette Bluijs opbelde, waarmee ik
het Zandvoorts Vrouwenkoor
heb opgericht. En natuurlijk
Ellen Oosterveen, want met
haar begon ik ooit het Zandvoorts Kamerkoor. Annette zei
nog: het is best, maar ik wil niet
m het bestuur. Nu is ze dus

Swingend rondom de piano
secretaris." Hij grijnst.
De eerste leden ronselde hij
in de kroeg. Inmiddels, na negen repetities, komen er nog
steeds nieuwe zangers en zangeressen bij. „Vooral zangeres-

Bij S(w)ing Society staat
de gezelligheid voorop
hoeft ook voor te zingen, want
dan zouden ze meteen in hun
broek plassen en verdwijnen ze
voordat ze een noot gezongen
hebben. Ik zeg altijd: ga maar
ergens staan waar je denkt dat
je hoort en dan schuif je vanzelf
Ervaring of kennis van het in de goede hoek. Soms vraag ik
notenschrift is niet nodig. Ster- weieens of iemand na afloop

sen. Tegenover drie tenoren en
vijf bassen staan 35 vrouwenstemmen. Het lijkt wel of zingende heren een uitstervend
ras is. Dat is wel opvallend, ja.
Dus als er nog heren zijn..."

Blanje Bleu uitgebreid
met achterzaal en tuin
BENTVELD - Na een verbouwing van enkele weken
is restaurant Blanje Bleu
aan de Zandvportselaan in
Bentveld aanzienlijk groter
geworden. De nieuwe eigenaren hebben de achterkamer en de tuin ook in gebruik genomen.
„Sinds mijn man en ik Blanje
Bleu begin september hebben
overgenomen zit de loop er gelukkig prima m," vertelt Guus
van Binsbergen. „We merkten
jalgauw dat we zelfs te weinig
plaats hadden om grotere groejpen voldoende ruimte te bieiden. Daarom besloten we om
jook de achterkamer en de tuin
jerbij te betrekken." Het karak',tervolle zaaltje achterin de
jzaak kan in het vervolg worden
Igehuurd door groepen tot 35
jrnan, voor onder meer zakendi«rs, feestjes en familiebijeen:omsten. Als de schuifpui naar
, .e tuin wordt opengeschoven
jkunnen daar nogeens een stuk
of twintig gasten worden geher>ergd.
j Met lekker weer moet het een
'genot zijn om op die lommerrijjke plek te vertoeven. „Er is
geen sprake van één groot terjras," benadrukt mevrouw Van
.Binsbergen. „Kijk maar, je
|kunt op verschillende leuk aangeklede plekjes zitten." Nadat
het 'Drank- en Spijshuis' afgejlopen donderdag werd heroPend is de achterkamer reeds
meermalen m gebruik geweest.

ZANDVOORT - Spijt
heeft Yvonne Rosier er beslist niet van, dat ze eind
vorig jaar samen met haar
partner en compagnon Rinus Kempes de broodjeszaak aan de Haltestraat 7
heeft overgenomen.
Sinds er 'Broodje Rivo' op de
gevel staat hebben ze volgens
haar al heel wat klanten mogen
bedienen. „Met name de verkoop van Surinaamse roti's
gaat hartstikke goed," aldus
Yvonne. „Temeer omdat we de
enige in Zandvoort zijn waar je
dat heerlijke, in kerrie gebakken gerecht kunt krijgen."
Behalve roti's heeft Broodje
Rivo ook saté van de haas op
het menu staan, en natuurlijk
tal van rijk belegde broodjes.
De zaak is elke dag van 11.00 tot
20.00 uur geopend.

Open balies
bij VSB

ZANDVpORT - Het viel
bepaald niet mee, om uitgerekend één van de allerkoudste winters in een hou-

een stukje wil zingen, maar dan
gebeurt dat niet voor de hele
groep."
Eerst lekker vrij durven zingen en dan later wat zangtechnieken leren. Dat is zijn filosofie. Hij wil desgevraagd wel een
tip geven. „Vanuit de flanken
ademhalen. Vrouwen die kinderen hebben gehad herkennen
dat wel. Ja juist, persen." Hij
trekt er een koddig gezicht bij.
„Laatst kwam er een naar me
toe na afloop. Last van zijn
strot, had 'ie. Nou dat is dus een
goed teken. Dan heb je wat gedaan. Het gecultiveerde zingen,
kan altijd nog. Wat overigens
niet wil zeggen, dat we 'maar
wat doen'. Nee, soms ben ik ook
wel streng en pak ik ze even
serieus bij hun kladden. Dan
oefenen we flink een paar uur
achter elkaar. Voor je het weet
is het tien voor elf en moeten er

: Weekenddiensten

Indien het voorjaar met te lang
uitblijft zal de tuin van Blanje
Bleu binnenkort worden ingewijd.

Roti's in trek
bij Broodje Rivo

ker nog, Dico vindt het wel een
uitdaging om mensen te verleiden mee te zingen zonder dat ze
ooit enige scholing hebben gehad. „Ik speel wel en dan gaan
ze vanzelf meedoen. Niemand

Benchten en tips
voor deze rubriek met
JIJl cul l
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, of
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

ten noodbehuizing door te
moeten brengen. Maar gelukkig konden VSB-directeur A. Langerak en zijn vijf
medewerkers maandag het
geheel hernieuwde bedrijfspand aan de Grote Krocht
38 weer betreden. Gedurende hun afwezigheid is het
interieur daarvan radicaal
aangepast aan de eisen van
de moderne tijd.
„In plaats van een glazen balie is er nu een open ontvangstruimte, met twee aparte advies-corners," vertelt Langerak.
„Dat is voor de cliënt niet alleen
prettiger, maar het draagt er
ook toe bij dat de dienstverlemng nog beter wordt."
Wie het nieuwe interieur wil
bekijken kan daarvoor zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur
terecht tijdens de open dag
waarmee de officiële heropening wordt gevierd. Behalve het
personeel is dan ook een sneltekenaar aanwezig. Bovendien
kunnen kinderen meedoen aan
een kleurwedstrijd.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-1 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur.
Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Weizij nscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

een paar naar huis omdat de
oppas weg wil."
Opmerkelijk genoeg startte
ongeveer tegelijk met S (w) ing
Society het Popkoor van Rita
Aker en Lou Koper. Dico is er
twee keer gaan kijken. „Het nadeel van dat Popkoor is dat het
een project is. Het houdt op een
gegeven moment op na het optreden over een paar maanden.
Ik ben juist van plan om dat
optreden pas te plannen als ze
het echt allemaal onder de knie
hebben. Ik heb namelijk gemerkt bij het Mannenkoor hoe
je zo'n uitvoering als een verplichting kunt voelen. Terwijl
bij dit koor nu net de gezelligheid voorop staat. Als we trouwens optreden, huren we natuurlijk wel de kleine zaal van
het Concertgebouw af."
Monique van Hoogstraten

Dier
van de.
week

Over l april gesproken. Victor Bol kon het niet uitstaan dat hij dit jaar door
een operatie aan zijn been l april zou moeten missen. Daarom heeft hij de
l aprilgrap dit jaar vervroegd. Vorige week dinsdag hield hij de leden van
de Duikverenlging voor de gek. Hij had ze wijsgemaakt dat ze volgens de
ouderwetse methode (met een koperen helm zoals Dick draagt) zouden
gaan duiken in het zwembad bij Gran Dorado. Maar toen hij ze van te voren
vragen stelde als 'Wat maakt zinkenemmer duiken anders dan koperenhelmduiken?' (a. een zinkenemmer past beter, b. zink hoef je niet te
poetsen of c. met een emmer kan iedereen omgaan') voelden de duikers
ai wat nattigheid. En ja hoor: hij hield ze inderdaad een emmer van zink
met een kijkvenster voor. Behalve Hans (rechts) probeerden ook Charlie
(midden) en alle andere leden van de Duikvereniging de emmer uit.
Volgens Victor waren ze allemaal heel enthousiast. „Dat is ook niet zo
gek, want heel vroeger, voor de koperen helm, zetten de mensen een
houten emmer op hun kop als ze het water ingingen. En dat is géén l april
mop."

Kinderwens
Patrick, Glenn, Herbert, Torn, Mitchell en Felicia hebben een grote wenstwee basketbalpalen op het plein voor het Cultureel Centrum. Ze oefenen
nu tegen twee verkeersborden. Maar die zijn daar niet voor bedoeld
Bovendien staat een van de twee palen vlak bij een raam en krijgen ze
regelmatig het verzoek om een stukje verderop te spelen. In het weekend
en m de vakanties zijn ze ook niet welkom op de schoolplem van de Hannie
Schaft en de Manaschool. Het is dus allemaal kommer en kwel, zeker als
Patrick vertelt: ,,We kunnen wel naar de baskets m Noord, maar dat is zo
ver weg. En daar zijn ook van die grote jongens." Gelukkig komt de
gemeente binnenkort met een notitie over de jeugd, dus wie weet luisteren
de raadsleden straks ook wel naar de wens van deze kinderen.

IJspret
Het wordt vandaag een heel spektakel op de ijsbaan m Haarlem. Niet alleen
de leerlingen van de Gertenbach Mavo gaan schaatsen voor gehandicapte
sporters, ook het personeel en de directie van Nieuw Unicum laten zich niet
onbetuigd. Henny Uyterwaal en Peter Kuhn hebben zelfs beloofd om achter
een rolstoel aan over het ijs te schuiven. Hoeveel rondjes ze zullen
schaatsen is nog een groot vraagteken, want hoe goed kunnen zij eigenlijk
schaatsen' Henny wilde m elk geval niets aan het toeval overlaten HIJ
heeft vorige week al een paar keer zwetend op het ijs gestaan en flink
geoefend met een rekje. Overigens is de directeur van de Gertenbach,
Gerard Hokke, door zijn rug gegaan. Dat scheelt een stuk in de opbrengst,
want Gerard heeft Elfstedentochtaspiraties.

Allemandsvriend Dicky is op

zoek naar een nieuwe baas op
bazin. Hij stamt af van de Brak,
een soort jachthond. Hij is wel-

iswaar al elf jaar, toch is hij nog
erg speels. Bovendien kunnen

Braks gemakkelijk achttien jaar
oud worden. Hij kan goed opschieten met andere honden,
maar heeft een hekel aan alleen
blijven. Dan wordt hij opstandig en blaft de boel bij elkaar.
Vooral mensen die veel thuis
zijn, hebben aan Dicky een gezellige huisgenoot. Hij heeft

overigens niet zo veel geluk in
zijn leven gehad, want hij is al
heel wat keren verhuisd. Bij
zijn laatste baas woonde hij
ruim drie jaar totdat deze naar
een verpleeghuis ging. Dicky logeert nu in het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tele-

foonnummer 5713888.

tv
Sima Sneevliet schreef drie jaar geleden een prachtig boek over haar
ervaringen m Stalinistisch Rusland. Ze haalde er het Zandvoorts Nieuwsbladmee. Inmiddels heeft de NPS haar ook ontdekt. Op 16 maart om tien
over vier is ze te zien m het programma 'Levensverhalen'.

Bomen op het Gasthuisplein (deel 3)
Schreef ik vorige week nog dat er drie nieuwe bomen op het Gasthuisplein
prijken, nu valt te melden dat de derde boom nooit gearriveerd is. Tijdens
het sluiten van de krant waren de bomenplanters ermee bezig Maar ze
bleken aan het einde van de middag een boom te weinig bij zich te hebben
De derde boom is inmiddels besteld. Overigens zijn de oude bomen een
week te vroeg gekapt. De termijn om bezwaar tegen de kapvergunning te
maken was nog niet voorbij.

.Burgerlijke stand
In ondertrouw:
Wilhelmus Johannes Gerardus
van der Zwaan en Astrid Gerdina Enzendorfer.
Getrouwd:
Ronald Grahmbeek en Maria
Astrid Dallmer.
Jan Arie Paap en Iris Berkel.
Overleden:
Hendricus Rietveld, 64 jaar.
Louise Caroline van Houten-de
Clercq, 94 jaar.
Jeannette Arendina Hillegonda
van den Busken-Kellenbach, 94
jaar.

Kerkdiensten

waait een nieuwe wind door Blanje Bleu en dat is zeker te zien na de omvangrijke
erbouwing

v

Hervormde Kerk:
Zondag 10.00 uur SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur SOW met ds J. van Leeuwen en Interkerkelijk
Koor Watergraafsmeer. Thema: Sta op tot vreugde.
Agatha Parochie:
Zaterdag 20.00 uur: concert Noord-Hollands Jeugdorkest.
Zondag 10.30 uur: A. Doprneijer, presentatie Eerste Communie.
Bomenbeleid van de gemeente Zandvoort: alle bomen (neuzen) dezelfde kant op
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Illustratie
Zondag 10.30 uur: ds A. m 't Veld uit Haarlem.

Mare de BIHM

'r":;"" ":<,..
. ~

3-DELIGE
PROFESSIONELE
VESTAN

KWASTENSET
bestaande uit 2 ronde en
1 platte kwast, gemaakt van
origineel chinees varkenshaar,
geschikt voor alle vertsoorten

VAN MUREN EN PLAFONDS
duimdroog na ± 2 uur, overschilderbaar na ± 4 tot 6 uur, circa 5 m2lliter
per laag afhankelijk van de ondergrond, licht afwasbaar

KWALITEITS
HOBBYMES
voorzien van veiligheidssluiting en
vlijmscherp mes in houder

VERFROLLER
met stevige kunststof handgreep,
inclusief HANDIGE
VERFBAK

PER SET

SET SAMEN
ELDERS

ELDERS

\

STALEN

3- DELIGE SET

\

INKLAPBARE

\\

TRAP

PLAMUURMESSEN
met stevige
beukenhouten
handgreep,
3,5 en 8 cm breed

r\ HUISHOUD

\ \ met 2 brede treden, voorV \zienvanrubberenanti-slip
\ \ strippen voor optimale
\ \ veiligheid, tot 150 kilo
\ \
belastbaar

Onmisbaar voor
iedere doe-het zelver.

KUNSTSTOF HAND
SCHUURBLOK
met handig
klemsysteem

^\

mmammi

HAAI
PERSIL
WASPOEDER

fetek?
>2£EffiKZT"
Met

rundvlees »'

NAVULZAK
&*

PersillSKILO

\
DEPA
BOTERHAMZAKKEN
set 100 stuks met clip, of

^Jt^v:STUKS^r
VOOR^I'
j&L.

ELDERS.

:

S

S«)

1

n»»*

l

h '

ELDERS

PEDAALEMMERZAKKEN
set 20 stuks x V / ' 'f-"'J>1

3

X

LIEFST

'__
•" __.
5^>cCL
BHf^i
mS - -.
< ^^
,
'iv|

M

T-SHIRT

KITEKAT

100% gekamd
katoen, extra dikke
kwaliteit. In diverse
trendy uni-kleuren,
dubbelgestiktenaden^L,
voor een lange
^r~ ,
levensduur Ronde
hals voorzien van
elastiek

RUNDVLEES/LAM
OF KABELJAUW/
TONIJN
^
EXTRA

-=

GROOT BLIK ^

Hl

\ ^| LJNTHORS-T
LEVERWORST

11N ONZE DIEPVRIESAFDELING

l J.P.CHENET WIJNEN
BLANC DE BLANCS
(droog wit) of
CABERNETSAUVIGNON
(frultig rood) -fles 0.75 liter

set 3 blikjes

825 GRAM

l H1

ELDERS.

HOMBURG
LEVERPASTEI

per pond

BUISMAN
, , ,.„
CAPPUCCINO LINTHORST

.BROODJE
BAKPAU
\met kippevlees,
per stuk
120 gram

ELDERS £&fô

| voor liefst 20 heerlijke kopjes | RQOKWORST

WESTFAALSE
METWORST

ELDERS

pen>tuk400gram

\ PASTEIBAKJES
doos 6 stuks
ELDERS

„„. .

SPA ROOD

STRUIK RAGOUT
extra kwaliteit, diverse
smaken
ELDERS
BLIK
400 GRAM

-

B

24 heerlijke blik 454 gram

*) bonbons in

15 L3TER

lekker voor bi] de koffie

ELDERS

PAK

O Of

260 GRAM

£&*

_z

blik 200 gram

ELDERS

LÜPACK"
HAMBURGERS

ELDERS

ISSUHJ
j«ssSafflJ
SAPPIÖEZOETE
BLANKE

—

£9 IFS BORRELWORSTJES

LU BASTOGNE
KOEKEN

FERRERO l LÖPACÏ^

ROCKER ACHTERHAM

NATUURLIJK
MINERAALWATER!

foliepak 2 stuks

SUPER

f/VPJES
HEËLPONP

•*

j

SOEPBALLEN
blik 110 gram

3 HANDIGEN

HEEL

, SCHENKKAN
SLECHTS 49

OUWEHAND
ZURE HARING
extra grote pot 300 gram

WONDERWIT- OF BRUIN
liefst 19 boterhammen

HELE

f

LITER

[ELDERS! VASTE
l LAGE '
PRIJS

DAGVERSE HALFVOLLE
HOLLANDSE MELK
in supersterke zak

PRIJS

VASTE
LAGE
PRIJS

PATURAIN
ROMIGE FRANSE KAAS
MET FIJNE TUINKRUIDEN

kuip frfi^ifflfi
fev{'|Wi"&«

80 gram

ELDERS M

PRÏNCÈS^
CORNED BEEF
blik 340 gram

STËGÈMAÏir
HARTIGE WORSTEN
goudsalami, mosterd- of fijne
cervelaat, per stuk 250 gram

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg «NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 'AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1
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CHINESE

WONDERZEEP
EINDELIJK IN NEDERLAND
VERKRIJGBAAR!
Cellulitis voorgoed verleden tijd
EINDELIJK

gehalle, waardoor de /eep een stimulerende en reinigende werking
heeft. De /eep veroor/aakt geen
irritatie. Integendeel, de huid /al
veel baat hebben bij het gebruik.
Behalve de diepreinigende werking, /orgt het voor het afdrijven
van onderhuids vet. Door hel lymlestelsel te aktiveren met de /eewierzeep, m combinatie met massage, worden de overtollige vetten
en eiwitten afgevoerd. De ?eep
voert de afvalstoffen uit het
lichaam af, waardoor de huid er
strakker en slanker uit/iet.

a diverse publikaties

N

in toonaangevende
bladen als VIVA,

Libelle, Nouveau en Santé, is
het dan eindelijk zover: SLIM
zeewierzeep is nu overal in
Nederland verkrijgbaar!
SLIM® zeewierzeep is een door
wetenschappers samengesteld
produkt en zeer geschikt voor de
behandeling van CELLULITIS!!
Cellulitis, ook wel sinaasappelhuid
genoemd, is een veel voorkomend
probleem bij vrouwen en komt op
steeds jongere leeftijd voor.

WETENSCHAPPELIJK
ONDERZOCHT
~W"nmiddels is uit een recent
l onderzoek van het Chinese
-M-Ministerie van Volksgezondheid gebleken (in China
gebruikt I op de 3 vrouwen
SLIM® zeewierzeep!) dat bij 97%
van de gebruiksters binnen 3
maanden de cellulitis geheel
verdwenen was.

PRAKTISCH IN GEBRUIK
SLIM ZEEWIERZEEP
BETEKENT
GEWICHTSVERLIES

S

B

ehalve de effectieve werking bij de behandeling van
cellulitis bleek SLIM® zecwicrzeep een spectaculaire afslankende werking te hebben
Gemiddeld namen benen en heupen 4,3 cm in omtrek af!

SLIM® zeewierzeep is gemaakt
uit de beste kwaliteit zeewier. Deze
"slimme" zeep heeft zeer zuivere
eigenschappen en een hoogjodium-

LIM®zeewierzeep is /.eer
praktisch in gebruik en kan
tijdens het baden of douchen
ingemasseerd worden d.m.v.
kneedbewegingen. Of men de zeep
nu gebruikt voor plaatselijke
behandeling, bijvoorbeeld uitsluitend voor buik of benen, na een
periode van intensieve behandeling
zijn de resultaten opmerkelijk.

Voor meer informatie
bel: 013 528 49 76

YOOR DEEL COUPON
SLIM' ZEEWIERZEEP UW VOORDEEL
van f28$5 voor
ƒ
slechts ƒ24,95

Zandvoort Drogisterij Moerenburg Haltestraat 1

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

De Winterschilder is er nog steeds.
Vraag vrijblijvend offerte.

28.950,26.500,30.950,9.950,29.500,19.950,17.250,20.950,-

14.950,-

Frans Zwaanstraat 16, aan de rand van de
duinen gesitueerd halfvrijst. woonhuis met
voor- en achtertuin, zomerhuis en garage.
Opp. 305 m2. Ind. hal; doorzonkam.; open keuken met inbouwapp.; 1 e et. 3 sl.k.; badk. met
douche en ligbad; 2e et. zolderkam.; c.v. Ind.
zomerhuis: woon/slaapkam. met keukenblok;
douche/toilet in aanbouw.
Vr.pr. f 479.000,- k.k.
OPEN HUIS
Burg. van Fenemaplein 19/10, zat. 8 maart
van 11.00-13.00 uur. Uitstekend gesitueerd
driekam. app. (vh 4) met uitzicht over zee.
Balkon aan land- en zeezijde. Ind. ruime hal
(marmer); doorzonkam. met open haard; witte luxe keuken met inb.-app.; badkamer met
ligbad (marmer); toilet; 2 slaapkamers met
vaste kasten.
Vr.pr. f 365.000,-k.k.

Vrijdag 7 maart
1-jarig bestaan

Gipsy^s Pub -Ar
v.
v.
r

Dit moet natuurlijk
gevierd worden!
Dus van 18.00 tot 20.00
een gezellige Receptie
voor al onze stamgasten.

-x

24.950,26.950,23.500,-

Fa. Gansner & Co.

36.950,47.950,18.750,24.950,-

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

26.950,23.950,-

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraar 60
Werkplaats Schelpenplein

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

14.950,-

Bij regelmatig dagelijks gebruik
neemt de cellulitis zichtbaar af.

Met SLIM zeewierzeep, centimeters slanker

SCHILDERWERK

Opel Calibra 2.01 coupé
1990 novablack
Opel Astra Stationwagen Sport
1.8i 16V 1994 heliotrop 69.000 km
Opel Astra Stationwagon Fresh 1.6i
airco 1996 magnetic blue 20.000 km ....
Opel Omega 2.0i 4drs 1990
marseille rood 126.000 km
Opel Astra Club Comfort Slationwagon
16i 16V 1995 nautilusblauw 46.000 km .
Opel Corsa Swing 1 Al 3drs
1994 magma rood 20.000 km
Opel Corsa Swing 1.2i 2drs
model 94 1993 f rost blauw 37.000 km .
Opel Corsa Sport 1.4i 3drs
1994 smoke grijs 23.500 km
Opel Astra Van 1.6 si 5drs stuurbekr.,
sportwielen, zonnedak 1993
magma rood 65.000 km
Opel Vectra GL 1,8i 4drs
1993, marseille rood 66.000 km
Opel Astra G L1.6i autom. 4drs
1994, nautilus groen 12.000 km
Opel Astra Sport 1.4 si 3drs
1994 neptune turquoise 42.000 km
Opel Vectra GL 1.6i 4drs 1996
zilvergrijs 34.000 km
Opel Omega GL 2.01-16V 4 drs
1995 polarblauw 33.000 km
Opel Astra GL 1.6! 3drs 1992
sportinterieur rood 66.000 km
Opel Astra GL 1.4i 3drs 1995
nautilus blauw 56.000 km
Opel Astra GL 1.4i 5drs 1996
olive grey 33.000 im
Opel Vectra GLS Diamond 2.0i 4drs
1992 marseille rood 33.000 km
Opel Vectra GL 1.6i 5drs 1991
marseille rood 116.000 km

WONINGSTOFFERING

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

1

sMSr--* \8sss
023-5281550

l Q23-5715.

van der Kuijl
Restaurant Boom
Strandpaviljoen 11 - Zandvoort
(rechts naast de Rotonde)

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

üd O N T.

Wij zijn weer geopend voor ontbijt,
lunch of diner.
Gezellig uitgebreid dineren op het strand in
ons Centraal Verwarmd Paviljoen.
Alle vlees- en visspecialiteiten van de
houtskoolgrill of uit de pan.
Grote keuze internationale voorgerechten.
Wij werken uitsluitend met
dag verse produkten.

Uitgebreide collectie tapijt nu met

ZOMERVAKANTIE 10 DGN ver ena na moaeliik]
HOTEL MARSKI* HP is gelegen in de gezellige badplaats Blanes met zl|n typische
Spaanse sfeer Hotel Maiskl ligt direct aan de boulevard met tiet mooie lange strand
3e Kamers zijn netjes ingericht en voorzien van badkamer met bad/douche, toilet ei
jalkon De meeste kamers hebben zeezicht
——
—
Hotel Marskl heeft een receptie, ruime
ontvangslhal,gezellige bar. lounge, TVruimte, 2 liften, zwembad en regelmatig
entertainment. Alle maaltijden warden m
volledige buffetstlll geserveerd, U kunt dus
nemen zoveel U wilt en wat U wilt 7 dagen
volpenslon Is ook mogelijk toeslag slechts
f 25,- p.p. Al met al een prima hotel
voor een onvergetelijke vakantiel
GRATIS 2000 Pli te besteden In het hotel
als u een week verbind In de periode
van 28-4 lot 31-5 10 dagen vertrek
april 25-28+mel 2-5-9-1 f-16-19-23 1289
JOU/MIG va I369jiailü-ll-1"

Kasteel VaesKarteli?
Maastricht
weekendarr. ƒ 160,- p.p.
All-in, bel voor info 043-3690200.

5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum

geeft u meer!

l e klas
kwaliteit

ILLORET DE MAR

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

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

10 DGIM (verlenaina moaeliikï

Lloret de Mar HOTEL CASINO ROYAL'-'.HP, bulfetmaaltliden, 200m
centrum zwembad,Kamers met bad/douche, toilet en balkon jull/aug '.
va 1449 ;8mn+mel vg I339rriil31j-aprll 4-7-11-14-18-21 (269m(t 14-21J

Vanaf zaterdag elke dag geopend.
Van 's morgens vroeg tot 's avonds laat.
Wij heten u van harte welkom.
Voor reserveringen tel. 023-5717580.

Tof ziens

Lidoshow
met casino-cadeau

AYERS'*' 2/ó pets direct aan strand zwe _ _
irichle badkamer+keuken. Prijzen bl| min 4p mrl 28+opr 24+m
" "-26-30 1199 mrt 3Hoprll4-7-11-14-ia-21-28+mer2-5-9-1

m

K.

suppermatkt enz 2/6 pers.lngetlchu
lunl 30+ lull 4-7-11-14-18-2f-25-28

HOTEL FIESIA PARK'" Volpenslon.
,
oude centrum. Binnenzwembad, kamers mei t
bolknnrml 14 f399

3 'S O45 - 522"7 -J7 7

f\VRAAG GRATIS-WINTER/ZOMERGIDS »^i

Gevraagd:
STOELENJONGEN

CHRYSLER STRATUS

voor het
hele seizoen.

Tel. 5715524 of
5715857

LIDOSEOWMEl
CASINO>eADEAÜ

Waarom zou u de weg naar de top
niet comfortabel afleggen?
Ambitieuze mensen reizen wat af in hun leven. En wie veel reist, moet een auto
hebben die goed is uitgerust. Daarom beschikt de Chrysler Stratus standaard
onder méér over: airconditioning, twee airbags/elektrisch bedienbare ramen en een
2,0 liter 16V motor. Die trouwens ook een heel comfortabele top haalt. Dat zult u
wel merken tijdens een uitgebreide proefrit, waarvoor we u hartelijk uitnodigen. :

Chrysler

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
Ai«<.bicUIChr>slirStratus2 Si V6 LX ƒ 71 600, l'njzin mcl U P \V , af importeur lid kostin rijkbir nnkui i-n \erssi|tkriii|!sbi|draKi l i.isc \anal ƒ 1251 p/m Uv.1 U T W ui brandstof)
Cliryslcr U.isi cil 0347 367850 WipziRiniiin«imbihowlin Clirsskr Import l Inlland l! V Til 0147 363400

Theater-restaurant Lido
presenteert: de Kaptain
Banana Show. Een wervelende Rios Production, geïnspireerd op de
losbandige sfeer van het
New Yorkse cabaret. Met
een Kir Royal ter verwelkoming, een driegangendiner met wijn en
koffie en een digestief.
Na afloop kunt u deze
levendige
avond
voortzetten in het
casino. Want bij de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
\ en een drankje m het
\Holland Casino boven
jhet theater. Op woensƒ dag, donderdag en zon/ dag betaalt u voor dit
arrangement f 165,- p.p.,
op vrijdag en zaterdag
f 185,- p.p.. Aanvang
18.30 uur (zondag 17.30
uur).

ido
Max Euweplein 64, Amsterdam

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Kaptain Banana als
kelijke Lidoshow.
The Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet zij de gas- Fol° '°"s van Bermetom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidseplein m Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is geinspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang, dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberatmg",
schreef The New York Times na de première.
U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casmo.
"The
show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van f 25,Deze aanbieding is geldig t/m 30 maart 1997.
Naam:.
Adres:.
Postcode/plaats:..
Aantal personen: .

geeft u meer!

WHIRLPOOL MAGNETRON
AVM260,19 liter inhoud, eenvoudige bediening,
800 Watt vermogen,
~~
draaiplateau
Adviespnjs.

M PHILIPS BREEDBEELD
^ PW6301,Superplalle16 9
beeldbuis stereo, TXT
Adviesprns'2495 -

1479.-

ra PHILIPS BREEDBEELD
PW630B 70cm TXT stereo
Adviespri|S'3295 -

70crn breedbeeld Europese
tv van t |aar lOOHzdigital
scan stereo teletekst

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom, O 6 lux
auto-focus Adviespnjs' 1709

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV
STEREO TELETEKST
24PW6301, Ultra platte 169 Black-Line beeldbuis, automatische overschakeling van normaal beeld naar Wide Screen, 70 voorkeuzezenders, menubesturing, teletekst met groot geheugen en 50 Watt stereo
Adviespnjs'2495.-

'549-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONYHi-STRAVELLER
TR650,HiFi stereo Adv '2495 -

275.325.-

145 LITER KOELER
Indesit Adviespnjs'749 •

SONY STEADY SHOT
TR565 HiFi geluid Adv '2200 -

~

ZANUSSI KOELKAST
Automatische ontdooiing
met vriesvak Adv "699 -

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT ab
soluut topmodel Adv '31 10-

~

365.-

1579.-

SIEMENS KOELKAST
met vriesvak 140 liter "729-

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi stereo 12x motorzoom
PHILIPS MATCHLINE afstandbediening Adv '1899100HERTZKLEUREN-TV
PT820 Black-Line S beeldbuis stereo.txt Adv '2795SAMSUNGCAMCORDER
VPE807,8xzoom Adv'1199-

445.-

BAUKNEC
CHT
HT KAST
140 liter inhoud,
jd, met vriesvak
vriesvak
"749Adviespnjs "749

475.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron
_
_
63cmstereo.txt AdV2440 - H TV/VIDEO COMBI'S

SONY TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM
Versterker 2x100 Watt, Surround Sound,
equalizer/analyzer met 25 pre-sets;
tuner/timer met Radio Data System en 30
pre-sets, dubbel auto-reverse cassettedeck;
3 CD-wisselaar, programmeerbaar; 3-weg
bass-reflex luidsprekers, mklusief afstandbedienmg. Adviespnjs*1110.-

S O N Y 7 0 C M STEREO
BREEDBEELD KTV
28WS1 Teletekst AdV2990

SONY 100HZ SUPER!
KVE2561 SuperplatteTrmitron pip, stereo teletekst
Adviespnjs'2970 -

1899.-

volce Response Systeem voor
Informatie over tijdstip van levering,
monteursbezoek en status reparatie

PR/JS

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo.txt '2550-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdooung Adviespnjs "749 -

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

389.-

PHILIPS TELETEKST
PT155A Adviesprijs"725 •

449.-

55CM STEREO
EREO / TXT
+Off PHILIPSgar
Sgar Adv "1245
"1245--

749.-

PHILIPSSTEREOKTV
iTEREOKTV
PT520B Black-Line
:k-Lme teletekst
momtorlook( Adv "1395
" 1 3 9 5-

899.-

PHILIPS GROOTBEELD
ROOTBEELD
PT^t512, Stereo,
itereo, Teletekst
Teleteks
70 cm flat square *1645
*1 645--

1049.

ARISTONA STEREO KTV
TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis teletekst
Adviespnjs "1795-

63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595 -

899.

PHILIPS HIFI STEREO
VR652, Turbo-Drive, 4 koppen. longplay Adv "1295 -

*•szxm™»z
r. „*«en waar m j •

.. de meeste gi

•imi

SONY TOP-MONTAGE
E800 Showview. PDC, 4 koppen A d v i e s p r i j s ' 1 670 -

479.-

WHIRLPOOLKOEUVRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv "949-

SONY STEREO: E70
Trilogie, 4 koppen, Showview
+ PDC Adviespnjs"1340 -

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse
vormgeving
""" sterren mvnescapaciteit Adviespnjs. "899

PANASONIC STEREO
HD600, Topperi 4 koppen,
Showview + PDC Adv "1299-

649.-

JVC HIFI STEREO: J620
Hi-Spec Drive Adv "1189-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv "1399-

849.-

AKAI HIFI STUNT!
G720, Stereo, mid-mount "888-

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden
regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs "1849 -

SONY LONGPLAY
E250. Showview + PDC "780

1299.-

SONY VIDEORECORDER
E1 1 , Afstandbedienmq "650 -

~

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo-Drive "895 -

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv."595 •

G1 H i F i - s t e r e o , TXT
Adviesprijs" 1599

999.-

298.-

JVC SHOWVIEW + PDC
HRJ2 Supersnel Deck "769 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151,Afstandbed "645 -

PANASONIC KTV TXT
TX21,55cm FSQ Adv '849 -

389.-

PANASONICBESTEKOOP!
VdecfeqSHCWvlEW+PDC'734 -

469.-

AKAIVIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed "498 -

339.-

G/GMRAKERS, BETER EN GOEDKOPER/
GRUNDIG BREEDBEELD KTV
M51;SteiE(i, teletekst, Jfcpnjs*MPHILIPS KLEUREN-TV
21PI440A; Black-Line, MM. Adv.pi.M24S,KLEUREN TV VIDEO COMBINATIE

AKAICD-COMPO

1349.- PHILIPS MINI CD-COMPO
{J303;!i:l,l^-CQ-sp='

700
f 9 9 "

ARISTONA VHS VIDEORECORDER

WASAUTOMAAT
179.- AEGWHIRLPOOL
BOVENLADER
249.- WHIRLPOOL KOELKAST

ftra;10ta«utaal,t

SONY MINI 3 CD'SET + BOXEN
WstandÈeÉÉ5,3CD-wsselaai,Hdï,*61t
JVC MINI HIFI SYSTEEM

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

SIEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Adviespnjs "1348-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centnfugetoerental Waterbeveihgmg
bespaarprogramma's '1349

895.-

WASyDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren Adv "1549-

945.-

969.949.469.-

548.-

VRIESKISTEN! De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf.

PHILIPS SCHEERAPPARAAT
Doulile Hein, tatast, inkt, luie etui, Advies* 190.

298.-

949.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programmas 12couverts Wateronlharder
enwaterstop Adviespn]s'2099 •

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

189.- 4

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv '599 -

239.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 W a t t m a g n e t r o n
60 minuten timer, automatische programma s

;n?
299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud. Makkelijk te reinigen Velekookfunkties "699 -

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750, Digitale bediening van
magnetron hete lucht oven en
gnllelement Automatischeprogramma's Adviesprijs"949 -

599.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 4 m 1 kombi magnetron
Methete lucht, gnll en cnsp, dooien, koken, bakken, braden en
gratmeren Adviespnjs '999-

649.-

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv. "1099-

lus ook
VWEU3COLBOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435-

899.-

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-eenheid "1699-

1249.-

'Ü- inbouw:-*.

ATAG
FORNUIS
'Ooooooo
FK055,
Gasfornuis
met elektrische
oven, mkl
grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

868.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgnll, Adv "1025-

648.-

348.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,
3 laden,
11kg mvriescapaciteit
Adviesprijs "848.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde Lage verbruikswaarden " 1348 -

WAS-

ETNA FORNUIS
1601, Gas-elektrofornuis
met grill en sierdeksel "948 -

W H I R L P O O L KAST
AFB594, — capaciteit, CFK-vrij
TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter "495

248.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs. "649 -

348.-

WHIRLPOOLDROGER
AWG212; Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma Adv "749 -

468

528.-

GAS-ELEKTROFORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, en natuurlijk
GIVEG-keur Adviespnjs '949 -

478.-

INDESIT FORNUIS
Thermostatischeoven dubbele ovenruit Adv "849 •

448.-

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodg' RVS trommel

799.-

GRUNDIGTELETEKST
T51-640 51cm Adv '1099-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949 -

598.-

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Advicspnjs'699 -

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeerstil Adviesprijs '1099-

ETNA K O O K P L A A T
Luxe4-pits Adviespijs'409 -

PTga^ OOQ
tijfw £,£,\)*
SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

158.-

798.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799 -

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVS trommel "1799-

feïÏTÊ? 4-79»"
KTV 37CM TELETEKST

1148.-

319."

CENTRIFUGE
2800 toeren Adv "249 -

PORTABLE KTV 37CM

279.-

ATAGWASEMKAP

128.-

ETNAWASEMKAP
A V A N C E , 3-atanclpri
Adviesprijs "135 -

148.piM.CODEl
i

JBCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

LUXE 1400 TOEREN
18programmas regelbarethermostaat en centnfugegang

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs"698

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv "1829-

tijm*

MIELE 1100TOEREN
Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig, stilenmiheuvnendelijk Adv "2299 -

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig,
stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg Adviespnjs'1649-

»M l N l - D l S C PER 2

749.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma s Vanabele indeling Adv "1099

179.-

965.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
"" sterren mvneskapaciteit Adviesprijs"999 -

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012, RVS interieur
4 sproeimveau s '1179 -

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs '279 -

1045.-

grootste en
genoegde klant

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 programma's, 12 couverts '899-

499.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatöOO 850 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerder e malen b e s t g e t e s t '
Adviespnjs '1449 -

789.- ~~ 699.-

SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed "550-

679.-

IGNISWASAUTOMAAT
AWL400 16 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799 -

495.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 8.00 UUR
O2O - 6474939 \

ARISTONA STEREO
6SB57, Showview PDC
4koppen audiodubbmg "1345 -

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949 -

395.-

CALLCENTER
ConiumtnUn Holpdtak voor Informatie «n
•dvlet Teven i maldtn van storingen aan
klaunnUUvitla «n groot h ui «houd 1 1 l|k» app

SONY KTV STEREO TXT
X2101, 55cm Trinitron
Adviespnjs'1440 -

699,

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs "849

24 UUR PER DAG

PHILIPS MATCHLINE
VR7 HiFi stereo Turbo-Drive,
Showview + PDC Adv "1545

WHIRLPOOLWASAUTOM,
AWM800 15 programma's
Ruime vulopening Milieuvriendelijk Deurbeveiliging Adviespnjs " 1 0 7 9 -

INFO-LIJN
7 DAGEN PER WEEK

SONY 63CM STEREO
X2501, Hi-BI Trinitron tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang,
regelbarethermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende pomp
Adviesprijs '1199 -
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['afeltennisteams
raaien geweldig
ZANDVOORT - Het gaat
oed met de twee teams van
Zandvoortse Tafeltennis
jlub. Het eerste team gaat
Jtevig aan de leiding in de 4e
:lasse terwijl het tweede
een derde plaats inleemt.

Inzet ZVM basis voor ruime overwinning

ZANDVOORT - Na een
paar misstappen, na de winsterstop, kon Zandvoortmeeuwen best een opsteker
gebruiken. In de derby tegen KHFC toonde Zandvoortmeeuwen veel meer
dan de tegenpartij
Het eerste team noteerde tij- vechtlust
en daarom was de 4-1 overJens een uitwedstrijd tegen winning
meer dan verdiend.
isterdam'78 een 6-4 overwin-

De start van de wedstrijd
vas niet erg hoopvol, want door
[erliespartijen van Wim Hoppe
[n Dick ter Heijden keken de
fandvoorters al snel tegen een
achterstand aan. Mart de
tuig zorgde door een fraaie
voor de ommekeer. Het
irop volgende dubbel van
ïoppe en De Ruig werd een
Jege, in drie games, voor de
jandvoorters.
Wim Hoppe en Mart de Ruig
joorden twee wedstrijdpunten
U Ter Heijden wist alleen telenstander Valenteijn te verHaan. Het Zandvoortse team,
[taat nu halverwege de compeitie met vijftig punten aan kop,
jrwijl GTTC 10 uit Haarlem
bigt op elf punten achter(tand.
Het tweede team kwam in de
[an Pageehal in actie tegen het
ijfde team van Togspin uit
laarlem.Alleen
Pepperman
pon twee partijen voor de
laarlemmers. Ad Endema liet
tich niet verrassen en bleef on[reslagen. De eindstand werd 8Met deze overwinning steeg
;t Zandvoortse team van de
ijfde naar de derde plaats.

een fraaie schuiver, 1-0.
De gasten drongen sterk aan
doch in de eerste twintig minuten kon Zandvoortmeeuwen
aardig de bal in de ploeg nouden. Allengs kreeg KHFC meer
balbezit maar de doelpogingen
konden keeper Mario Schrader
niet verontrusten. De schoten
gingen of hoog over of ver naast
het Zandvoortse doel.
Door vakantiegangers en
De tweede helft was nauweblessures speelde Zandvoort- lijks begonnen of Riek de Haan
meeuwen met een over het algemeen jeugdig team. Dat team
had de steun van routiniers
John Keur en Rocco Termaat,
die uitgroeiden tot de uitblinkers van de wedstrijd. De in de
opbouw heel sterk spelende
Keur en de geweldig verdedigende Termaat namen het
Zandvoortse team op sleeptouw. KHFC dat meer aan de kreeg een kopkans, maar zag
bal was en ook een overwicht die verloren gaan toen een
had, speelde veel te mat om het KHFC verdeger hem wegduwde Zandvoorters echt moeilijk de. De scheidsrechter zag in
te maken.
deze acties geen kwaad. Ook
De mannen van trainer Pieter Jordy Heidebrink was bijna bij
Keur begonnen met de harde een treffer toen doelman
wind tegen en kwamen meteen Bloem foutief uitverdedigde.
onder druk te staan. KHFC De jonge Zandvoorter plaatste
wist echter geen gebruik te ma- de bal echter net langs het verken van het overwicht. Na ze- laten doel.
ven minuten had ZandvoortHet eerste gevaar van KHFC
meeuwen de eerste bres in de kwam door een van richting
KHFC defensie geslagen. John veranderd schot. Mario SchraKeur onderschepte de bal en der reageerde echter bekwaam
zette met een vlijmscherpe op de verradelijke bal. Het met
pass Marcel Paap aan het werk. veel inzet spelende ZandvoortDe Zandvoorter kwam vrij voor meeuwen besliste vervolgens
doelman Duncan Bloem en de wedstrijd in een tijdsbestek
passeerde deze kansloos met van vijf minuten. Wederom

Routiniers
helpen ZVM
aan zege

Ter kennismaking met de ta;eltennissport organiseert de
Zandvoortse Tafeltennis Club
rijdagavond 14 maart een
pen toernooi waarvoor iederZANDVOORT - TZB heeft
en kan inschrijven. De in- in de strijd tegen degradatie
chrijfkosten zijn vier gulden eenbelangrijke 2-1 overwinInclusief een consumptie. In- ning behaald op Ouderamhrijving aan de zaal voor half stel. De Zandvoorters zijn er
of telefonisch 5716511. nog niet maar hebben wel
Aanstaande vrijdagavond kan aansluiting met de concurfer alvast getraind worden voor rentie.
llechts vier gulden. De Van Pafeeehal staat open van zeven tot „Het had wel 6-1 moeten
zijn," was het commentaar van
flf uur.
coach Willem Koning. Toch
was hij uiteindelijk best tevreden met de 2-1 overwinning tehet met tien man spelende
ZANDVOORT - Onder barre gen
Ouderamstel.
Zandvoorters
bmstandigheden hebben Fred hadden vanaf De
eerste fluitpe Graaft en Marion Kruijs zon- signaal het heft het
handen en de
het eerste toernooi na de eerste actie vaninJeroen
Swart
rinterstop van Golfclub Sonmeteen raak. Zijn knalharherland gewonnen. Vooral bij was
inzet verdween echte rakehè dames was de strijd erg de
lings langs de verkeerde kant
ppannend.
de doelpaal.
Drie dames eindigden samen van
De Zandvoorters bleven de
i de tweede plaats, maar met toon
maar slaagden
andicap luidt de volgorde: er nietaangeven
het overwicht in doelBerkhout, Rini Boom en puntenin
uit te drukken. Na twinlartha Jacobs. Bij de heren
minuten trok Ouderamstel
verd Hen Verheugen tweede en tig
voor het eerst de middenlijn
eo Smit derde.

stond John Keur aan de basis
van een doelpunt. De Zandvoortse aanvoerder soleerde
langs een paar tegenstanders
en loste vervolgens een hoog
schot. Doelman Bloem kon er
nog een vuist tegenaan zetten,
maar Riek de Haan was alert
genoeg om de naast het doel
rollende bal met zijn maat 46 in
het net te schuiven, 2-0.
Even later werd John Keur
foutief van de balgezet en de
toegekende vrije trap werd
door de aanvoerder zeer slim
en precies in het doel van de
Koninklijke geplaatst, 3-0. De
strijd leek gestreden. Beide
teams plaatsten een paar wissels, waarbij die van KHFC de
opvallendste was. De 43-jarige
John Weijers werd door de
Zandvoortse trainer Frans Post
in het team gebracht. Die omzetting bracht grote onrust in
de verdediging van Zandvoortmeeuwen.
Pieter Keur zag het gevaar
mede omdat de Zandvoorters
het te gemakkelijk opnamen.
Toen Weijers de stand op 1-3
bracht was de eerste reactie
van Keur: „Zijn we wakker?"
Het Zandvoortse team was wel
wakker, maar KHFC werd sterker mede door de inbreng van
Weijers die met gave passes
strooide. De Zandvoorters beperkten zich voornamelijk tot
verdedigen. Het middenveld
werd prijsgegeven, maar de
kansen waren niet aan KHFC

Belangrijke overwinning van TZB

Zware golfcours

over en forceerde een hoekschop. Die werd zeer verrassend met een kopbal, over doelman Martij n Versteege in het
doel gekopt, 0-1.
Ondanks die teleurstellende
tegengoal bleef TZB het vijandige doel bestoken. De Zandvoorters werden nog voor de
rust beloond voor het harde
werken. Remy van Loon zorgde
voor de gelijkmaker waarna Jeroen Swart, na een knappe aanval, de tweede Zandvoortse treffer liet aanteken, 2-1.
Ook in de tweede helft was
TZB veruit de beste ploeg. Kansen voor Jeroen Swart en Stein
Metzelaar, doch het vizier
stond niet op scherp. Door het
uitblijven van de derde Zandvoortse treffer bleef de strijd
tot aan de laatste minuut spannend. Ouderamstel was echter
niet bij machte de hechte Zandvoortse defensie in problemen
te brengen, waardoor de belangrijke drie punten in de bad-

'rachtige zege Kuijper
in ultraloop van Stein
ZANDVOORT - Lange-af^tandsloper Gerard Kuijper
leeft een fraaie overwlnting behaald. De ultraloop,
de 6-uren van Stein won de
Zandvoorter door maar
liefst bijna 74 kilometer af te
peggen.
Het was voor Kuijper de 99e
nge-afstandsloop. Het par|cours liep door het fraaie Steinerbos en de weersomstandiwaren goed. Zo'n tien
ien, een matig zonnetje en
|een rustige wind, waardoor
iuijper voor het eerste weer in
de korte broek de zes uren aanving. Zo'n tachtig deelnemers
uit diverse landen hadden zich
an de start gemeld.
Gerard Kuijper had van te voeen schema gemaakt van
fien a elf kilometer per uur. In
net gezelschap van de bonds|coach van de ultralopers

Heemskerk uit Velserbroek
liep de Zandvoorter op. In de
eerste uren bleek dat Kuijper
een tempo liep dat veel hoger
was dan gepland. Twaalf kilometer per uur raffelde de Zandvoorter onder zijn voeten vandaan. Partner Heemskerk gaf
al aan dat hij het wat rustiger
aan ging doen, maar Kuijper
voelde zich zo sterk, dat hij besloot het tempo te handhaven.
Het bleek dat het tempo zelfs
omhoog was gegaan en in het
derde uur werd een afstand van
veertien kilometer afgelegd.
Tot de 51 kilometer, na vier
uur, wist Kuijper het tempo
erin te houden. De Zandvoorter
had inmiddels de leiding in zijn
klasse genomen en voerde het
tempo nog verder op om te testen tot hoever hij kon gaan.
„Ik bemerkte dat dit tempo te
hoog was," aldus Kuijper. „Ik
kreeg problemen met mijn li-

chaamsgewicht, omdat ik vermoedelijk te weinig voeding
had genomen. Bovendien bemerkte ik dat ik wat lichte duizelingen kreeg, waardoor ik
mijn tempo drastisch moest terugbrengen." Kuijper ging rustig door en had na vijf uur een
afstand afgelegd van 64 kilometer.
Met een gemiddelde van ongeveer tien kilometer per uur
werd het laatste uur volbracht.
Bij de finish bleek hij 73,989 kilometer afgelegd te hebben hetgeen goed was voor een fraaie
overwinning. „Het laatste uur
was het alleen maar zaak om de
leiding te consolideren en verder geen lichamelijke klachten
op te lopen. En dat is gelukt."
Het was voor Gerard Kuijper
de laatste test voor de Ronde
om het IJsselmeer, die eind van
deze maand op het programma
staat.

plaats bleven.
„Ik ga van de week trainen op
afmaken van de kansen," gaat
Koning verder. „We hadden er
veel meer moeten maken. Nu
blijf je in spanning zitten, want
een misser in de achterhoede
en dan gaat het nog mis ook.
We zijn nu los en hebben er veel
vertrouwen dat we het alsnog
gaan redden. De conditie is perfekt."

Topscorer

Ook de tweede helft was het
meer dan waard. De
oorters lieten uitstekend
s
pel zien, dat eigenlijk veel te
j=oed is voor degradatiehand°al. De vele blessures dit seibraken het Zandvoortse
op maar met nog een paar

Jaap Loos, zwaar belaagd, weet toch een gaatje in de verdediging te vonden en scoort een van zijn zeven doelpunten
Foto: Enck van Cleef

wedstrijden te gaan lijkt het alsnog te gaan lukken. Zaanstreek, dat hoogstwaarschijnlijk het kind van de rekening
wordt, heeft het wel geprobeerd. Een uiterst gemotiveerd
ZVM/Rabobank gaf de in het
verschiet liggende overwinning
niet meer uit handen, 24-17.
„De druk was groot voor de
jongens," stelde coach Joost
Berkhout. „Je kan niet altijd

als excuus aanvoeren dat er
veel blessures zijn. Pak je geen
punten dan ga je eruit. Maar ik
ben heel tevreden wat de jongens hebben laten zien. De
tweede helft van de competitie
hebben we veel sterker gespeeld dan de eerste helft. We
zijn er echter nog niet. Als we
zondag thuis tegenb VZV winnen dan staan we echt veilig,
dan is het geregeld."

Riek de Haan is er als de kippen bij om een de bal het laatste zetje te geven Foto: Enck van cieef
besteed, mede omdat doelman
Mario Schrader goed werk verrichtte.
De betere mogelijkheden
kreeg Zandvoortmeeuwen. De

counters waren schaars maar
gevaarlijk. Riek de Haan
schoot net naast maar vlak
voor het eindsignaal kwam
toch de vierde treffer op het

scorebord. Invaller Paul Longayroux zette een verdediger op
het verkeerde been om vervolgens uit een moeilijke hoek
zeer fraai raak te schieten, 4-1.

Reserves Chess Society
bijna in veilige haven
ZANDVOORT - Het twééde achttal van de Chess Society Zandvoort heeft een
uiterst belangrijke zege geboekt op hekkesluiter VHS.
In Haarlem werd het een
2,5-5,5 overwinning voor de
Zandvoortse schakers, die
daardoor wat meer lucht
Robin Castien
(Zandv.75)

19x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

9x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Remy van Loon (TZB)

7x

Wat de eerste plaats betreft op de topscorerslijst, daar komt
voorlopig of helemaal geen verandering meer in. Robin Castien
speelde niet,maar blijft met negentien onbetwist aan de leiding.
Het gevecht om de tweede plaats is echter in volle gang. De
schutters op de posities twee tot en met vijf scoren er lustig op
los. Philip van de Heuvel kwam, door tweemaal te scoren, naast
Ferry van Rhee, die eenmaal het doel op de juiste plaats wist te
vinden. Remy van Loon scoorde een doelpunt en voegt zich nu
als vijfde op de lijst.

hebben gekregen in de strijd de op één na beste speler van de
Haarlemmers vervolgens knap
tegen degradatie.
Vooraf werd een spannend
duel tegemoet gezien tegen het
vijfde team van VHS dat onlangshet honderd-jarig bestaan
vierde. Dat het niet helemaal
goed gaat in de Haarlemse club
bleek wel uit het feit dat het
vijfde
team
aanvankelijk
slechts zes spelers op de been
kon brengen. Zo kreeg Jaap
Bouma een reglementaire overwinning toegewezen. Na veel
belwerk vond VHS nog wel een
tegenstander voor Peter van de
Beek, al begon die wel met drie
kwartier achterstand in bedenktijd.
Voordat de sympathieke
Haarlemse teamleider Joost
Jansen van de schrik van het
incompleet zijn, bekomen was,
hadden de Zandvoorters al
hard toegeslagen. Hans Drost
stond reeds om negen uur een
half schaakspel voor, hetgeen
genoeg was voor zijn opponente op te capituleren. Bij Wim
Brugman duurde het een fractie langer maar ook hij versloeg
zijn tegenstander met speels gemak en zette daarmee VHS op
een 0-3 achterstand.
Invaller Ton Marquenie hield

op remise en Peter van de Beek
zorgde voor de definitieve genadeklap. Zijn tegenstander
kwam, zoals verwacht, in tijdnood en bij de 0,5 tegen 4,5
stand was de wedstrijd gespeeld. Dat de Haarlemmers
zich verzoend hebben met de
degradatie bleek wel uit het feit
dat de partij van Simon Bosma
remise werd gegeven, terwijl de
VHS-schaker veel beter stond.
Boudewijn Eijsvogel tekende
voor de derde remise van de
avond en alleen Caroline Stamdejonge leed in een gelijkwaardige partij een nederlaag.
Teamleider Olaf Cliteur was
zichtbaar tevreden na afloop, al
gaf hij ruiterlijk toe tegen de
zwakste tegenstander van de
derde klasse te hebben gespeeld. „Maar ja de ranglijst
ziet er nu een stuk beter voor
ons uit en dat telt," aldus Cliteur.
Gezien het feit dat alleen de
nummer acht degradeert en
van de nummers zeven alleen
de slechtste twee van de zes
derde klasgroepen, moet het
derde klasserschap ook dit jaar
gecontinueerd kunnen worden.

Zandvoort'7 5 in tweede helft op volle toeren
groot en kansen waren er ook,
maar de afmaker werd gemist.
Slechts Donny Jonker wist eenmaal doeltreffend uit te halen.
Toen de Zandvoorters even
niet bij de les waren profiteerde
EDO daar handig van. Gemakzucht werd afgstraft, hetgeen
de 1-1 gelijke stand betekende.
In de rust werden de zaakjes
even op een rijtje gezet en dat

Zandvoort'75 moest het dit
keer doen zonder schutter Robin Castien en Edwin Ariesen.
Beide vakantiegangers werden,
vooral in de eerste helft node
gemist. De Zandvoorters speelden toen een matige partij en
konden elkaar niet vinden in de
combinaties. Het overwicht op
ZANDVOORT - In de
hekkesluiter EDO was wel heel Haarlemse Extran-sporthal

bracht in de tweede helft een
geheel ander, dus strijdlustiger
en beter spelend Zandvoort'75
op het veld.
Het tempo ging omhoog en
EDO werd volledig onder de
voet gelopen. Het duurde nog
even, maar toen de tweede treff er viel was het gedaan met het
Haarlemse verweer. De Zandvoorters kregen de smaak te

„We hebben niet slecht gespeeld," vond coach Berkhout.
„Verdedigend ging het zelfs
heel goed, maar aanvallend
kwamen we wat te kort. De
tweede helft was een formaliteit, maar er is keihard gewerkt. HCV was gewoon de betere en won verdiend."
Doelpunten heren: Jaap Loos
7, Patrick Terpstra 6, Goran Bogojevic 3, Gerard Damhoff 2,
Ronald Vos 3, Nik Grijekovic 2,
Jan van Duijn 1. Dames: Wendy
van Straten 2, Margreet Bogojevic 2, Linda Koper 1.

werden de clubkampioenschappen karate van sportschool Kenamju afgewerkt.
Daarbij viel de fraaie overwinning van het tien-jarige
Zandvoortse talent Thomas
Wiersma op.

Trainer Jasper Stemp had de
laatste trainingen van zijn jeugdige pupillen afgestemd op
deze kampioenswedstrijden.
Voor zijn karateka's was het
namelijk de eerste keer dat zij
meededen aan wedstrijden.
Sinds de start van Kenamju in
Zandvoort ziet Stemp de deelname aan de karate-lessen alleen maar stijgen. Enkele van
zijn leerlingen vond hij nu goed

Sportkampioenen worden gehuldigd
ZANDVOORT - De traditionele huldiging van de
Zandvoortse
jeugdsportkampioenen wordt vrijdagavond 7 maart en woensdagmiddag 12 maart gehouden
in gebouw De Krocht aan de
Grote Krocht.
Op vrijdagavond acht uur
staat De Krocht open voor de
kampioenen van twaalf tot en
met achttien jaar en woensdagmiddag is het de beurt voor de
groep kampioenen tot twaalf
jaar. De jonge sporters worden
namens het gemeentebestuur
in het zonnetje gezet door de
wethouder van MaatschappeIrjk Werk, Welzijn en Sport, de
heer G. Versteege.

Alleen leden van de Kenamju
mochten deelnemen aan deze
wedstrijd, zodat de organisatie
eerst ervaring kon opdoen
voordat het grootser wordt aangepakt. In totaal waren er 28
deelnemers uit Haarlem en
Zandvoort ingeschreven. Op de
negende en de achttiende verdieping was een jurylid geposteerd.
De deelnemers dienden eerst
de zeventig meter naar boven af
te leggen en daarna weer naar
beneden te lopen via de middelste trap van het hotel. Oog voor
het prachtige uitzicht op de bovenste etage hadden de lopers
niet. Vooral de laatste treden
naar boven kostten de deelnemers veel kracht. Boven gekomen werd er snel gekeerd en
werd de weg naar beneden aangepakt. Hier moesten de deelnemers behoorlijk inhouden
om niet te hard te gaan. Gelukkig werd de wedstrijd zonder
blessures afgewerkt.
Volgens de deelnemers was
de heenweg het moeilijkst, om
de trap omhoog het tempo vast
te houden bleek niet mee te vallen. De benen wilden af en toe
gewoon niet meer. Het enthousiasme van de deelnemers was
bijzonder groot, waardoor deze
wedstrijd in het programma
wordt opgenomen. Bij de dames won Nathalie Botschuiver
in een tijd van 4 min en 24 seconden. Tweede werd Denise
Dekkers op de derde plaats gevolgd door Smadar Corper. Bij
de heren was Gregory Kuiper
net iets sneller dan Marcel van
Rhee. Kuiper legde de afstand
af in 3 minuten en 24 seconden.
Goede derde werd Ruud Luttik.

Geen verandering
bij schaakclub
ZANDVOORT - Aan de
kop van de ranglijst van de
interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
kwam geen verandering.
Edward Geerts nam revanche op zijn eerder in het seizoen geleden nederlaag tegen
Wim de Oude, terwijl John Ayress geen probleem kende met
Wim Gude en een punt aan zijn
totaal toevoegde. De voormalige koploper en inmiddels naar
de derde plaats afgezakte Hans
Jansen kan de laatste weken
zijn draai niet meer vinden.
Ook tegen George ter Bruggen
slaagde Jansen er niet in het tij
te keren.
Gwenael Paris bouwde zijn
puntentotaal fraai uit door een
overwinning op Jan Berkhout
en steeg daardoor naar de zesde
plaats. Hans Lindeman en John
Atkinson consolideerden hun
plaats door overwinningen op
Hielke Gorter en Hetty Sandbergen. De eerste tien op de
ranglijst zijn: l, Geerts, 2. Ayress, 3. Jansen, 4. Lindeman, 5.
Ter Bruggen, 6. Paris, 7. Gude,
8. Berkhout, 9. De Oude, 10.
Gorter.
Morgenavond start de derde
ronde van de interne rapidcompetitie in het Gemeenschapshuis. Vanaf half negen zullen
de schaakklokken door de deelnemers ingedrukt worden voor
de derde serie van drie partijen.
Alle spelers hebben een bedenktijd van twintig minuten.

pakken en met vloeiende combinaties werd de ene na de andere fraaie aanval om de groene
mat gelegd. Het was voor de
Zandvoortse
voorwaartsen
Donny Jonker en Philip van de
Heuvel een aardige kans hun
positie op de ranglijst van
schutters te verbeteren.
Door twee doelpunten van
Philip van der Heuvel, nogmaals twee van Donny Jonker
en eenmaal van Vincent Bakker en Antoine Eijckhoff, werd
de 7-1 eindstand op het scorebord gebracht. Uit onderstaande ranglijst blijkt dat slechts
KHFC nog een sprankje hoop
op een titel mag behouden. Het
gat van tien punten moet echter
genoeg om aan wedstrijden voor Zandvoort'75 voldoende
zijn.
deel te nemen.
Zandvoort'75 14-40, KHFC 14De tien-jarige Thomas Wiersma, gele band, was ingedeeld in 30, SCW 13-27, Aalsmeer 14-24,
de leeftijdscategorie tien tot SMS 14-20, NFC 14-20, Umuitwaalf jaar en tot en met de den 14-16, VEW 14-15, Bloegroene band. Gecoached door mendaal 14-14, Hoofddorp 14Stemp maakte Thomas het zijn 12, SIZO 14-12, EDO 14-6.
tegenstanders heel erg moeilijk. Als een voüeerd karateka
(ADVERTENTIE)
wist hij zijn eerste partij winnend af te sluiten. Gesterkt
door deze overwinning betrad
ZFM Zandvoort
hij de tatami voor de volgende
wedstrijd.
is te beluisteren
Ook deze tegenstander wist
op de
geen raad met de trappen en
Programmering Z-FM
stoten van Thomas Wiersma en
(per 01-10-1996)
Ether: 106.9 fin
opnieuw ging de zege naar de
Maandag tot en met donderdag
en
Zandvoorter. De laatste twee
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
partijen zette Thomas even18.00 t/m 20.00
Mu/iekboulcvard
Kabel:
105.0 fin
eens om in fraaie overwinnin20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
gen.

Talent Thomas Wiersma
karatekampioen Kenamju

De Zandvoortse dames speelden teger. koploper HCV een
verdienstelijk wedstrijd. De
koploper was beter doch had
moeite om ZVM/Rabobank
snel op de knieën te krijgen.
Lang hebben de Zandvoortsen
tegenstander HCV op een 2-2
stand gehouden. Vooral doelvrouwe Anita Reumann, die
een perfekte partij keepte en
drie strafworpen stopte, wist in
die beginfase van geen wijken.
Toen in de slotfase van de
eerste helft HCV wegliep naar
2-6 was het Zandvoortse verweer gebroken. Aanvallend kon
ZVM/Rabobank, mede door
het gemis van Mireille Martina
en Daniëlle Blom geen vuist
maken. HCV liep weg naar een
uiteindelijke 5-12 overwinning.

ZANDVOORT - In een
•rechtstreeks degradatieduel
(hebben de handballers van
|ZVM/Rabobank een fraaie
24-17 overwinning behaald
Jop Zaanstreek. De ZandIvoortse dames boden het
lorigeslagen boven aan de
ranglijst staande HCV knap
Tegenstand maar verloren
|met 5-12.

ZANDVOORT - De sportschool Kenamju organiseerde voor de eerste keer een
trappenloop wedstrijd. De
directie van het Best Western Palace Hotel was enthousiast over deze trappenloop in het zeventig meter
hoge hotel.
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ZANDVOORT - Nog een
paar weken en de vlag kan
in top bij Zandvoort'75. De
Zandvoorters wonnen zaterdag met maar liefst 7-1 van
het EDO. De Haarlemmers
konden slechts in de eerste
helft (1-1) aardig partij geven maar daarna draaide
Zandvoort'75 op volle toeren.

SPORT
Eerste trappenloop
in Palace Hotel
een succes

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

ZVM/Rabo wint degradatieduel

De formatie van trainer Joost
Berkhout begon ijzersterk aan
de belangrijke confrontatie met
Zaanstreek. Binnen een paar
j Minuten namen de ZandvoorK ters
een 4-0 voorsprong. Even
le
ek het mis te gaan toen Zaanstreek terugkwam tot 4-3, maar
ZVM/Rabo herstelde zich goed
j-ft heeft de gehele wedstrijd geeteerd. Vooral schutters PaTerpstra en Jaap Loos
wachten met fraaie acties de
"anden van de toeschouwers
°P elkaar. Bij de rust was de
strijd al beslist in Zandvoorts
voordeel, 13-7.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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De huldiging van de oudste
groep van ongeveer tachtig
sporters en daarnaast de overhandiging van een aanmoedigingsprijs wordt omlijst door
discotheek TAB Sound. De nadruk zal vooral liggen op een
gezellige ontmoetingsavond
voor de jonge sporters. Voor de
jonge groep van ongeveer 45
sporters zal Circus Rigolo optreden. Clown Didi en dochter
Joyce zullen de huldiging omlijsten. Ook staat er een speciaal
optreden op het programma
van een bekende gastclown. De
regie is in handen van Henk
Jansen.
Voor beide huldigingen is uitsluitend toegang voor kampioenen en genodigden.

Vrijdag
0.00 t/m 11.00
11 00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 18 00
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 22.00
22.00 t/m 2100
Zaterdag
O 00 t/m 02.00
2.00 t/m 08.00
8.00 t/m 10 00
10 00 t/m 12.00
12 00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.00
16.00 t/m 18 00
18 00 t/m 19.00
19.00 t/m 20 (K)
20 00 l/m 22.00
22.00 t/m 24.00
Zondag
O 00 t/m 9.30
9 30 t/m 10 00
10.00 t/m 12 00
12.00 t/m 14 (K)
14 00 t/m 16.00
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 20.00
20.00 t/m 24 00

ZFM Nonstop service
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
Watertoren (met tussen 12 en l de Remecntevoorlichter)
ZFM Nonstop service
Muziukboulcvard
de Kustwacht
BPM
NiKlitfliK'H- Een programma voor de Rock-liefhcbbcr
ZFM Nonstop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Uve vanuit Café Ncu0
Hand in Hand
Badmuts
Eurobi eakdown
ZFM Sport
Getetter aan Zee
de Kustwacht
ZFM Nonstop service
ZFM Nonstop service
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Effe Bnmchen met . . .
Badmuts
Zandbak
Muziekboulevai d
de Kustwacht
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-ailvertcnlirs kunnrn wnnlrn »c/.rl ov<-r l of '2 knloninu'll breedte ill <!i\rrs<' lellcrgronttm.
Partiriilü'ri'il vcr\vij/.rn wij nnar ilc *pcriiilc lum op <lc
pugiria „MICHO'S".

IMiuitsin^ is Huiselijk in ilf volgende editie:
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0.51 prr milliim-tor.
Sluitingstijd; (IiiiMl;i£ 12,00 uur.
U kunt uw tekst («'Irfonisrh oji^cvcn: 023-5717166 of
aff*i*vi*n/yfni!rn jian:
^T Zatiilvoorts Nicuuilihid. Ciisthuisplnn 12, 20I2JM
Ziimlvoort;
l'liiitthinj; is ook innerlijk in dr wil^t-mic cntuliiiuitir:
W2./Hii<Koorth iViruvr^bhul, \uiMrl v eens Werkblad,
UitliooniM' Courant, de Hnmli' Vrn<-r, AaUun'crdcr
Üounml. alle edities van liet Amsterdams Stadsblad. ƒ5,'H per millimeter.
Sluilin^slijd: maandag 15.00 uur.
^ Informatie mrr «n/e o\erif;e aantrekkelijke atlvcrtentieeotnliinaties in de Miero'.s /.ij n op aanvr.ia^op
on/e k.inloren verkrijf;b.i.ir.
"A" Voor brie\en onder nummer \vordl l regel extra in
rekening p-bracht, alsmede ƒ#,-- adm.koeten.
"Ar Bij plaatsing in de Micro's worden ^een bewijsinnnnit-rsi vet'hlimrd. Op \er/,oek \vordt aan ,i<Kertcerders buiten bet verspreidingsgebied één kranl verstiuird. I!ier\nor wordt ƒ6.50 in rekening gebrarhl.
Allo prij/en c\rl. 17,5r/r BTW
U kunt de tekst van uw Miero-ad\ertentieeornbinatïe Z
telefonisch opgeven:

020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is niet voor htvorgklaclitfn) of /.enden aan:

Ervaren stratenmaker
gevraagd.
Tel.: 020 - 6654029.

Videotheek

Miranda's COSMETICA
zoekt CONSULENTES (ƒ50ƒ 150 p. avond). Gratis
starterssetü 0297-593955.

DÓMBO
"*.*•*', "''•

Woninginrichting

De nieuwste
dagfilms

• 3-z. leren bank, taupekl., ±
225 br. ƒ 60; witte salontaf, op
zuilpoot 1x1 m ƒ75. 5719567.

TheX-Files:
File? '

• T.k. 3-zits leren bank, taupekl.,± 225 br. ƒ 60.5719567.
T.k.: gashaard op houtblokken, schouwmodel, als nw.
N w. prijs ƒ2250 NU ƒ600.
Tel.: 023 - 5713002.
Z.g.a.n. 2 x 2'/2 zits, Engels
merk, bankstel + 2-zits, crème-leder Chesterfield bank
pr.n.o.t.k. Tel.:023-5716391.

.

'<•***•':

. .;'•

•

Stolen Hearts
• ' • '\•'•'' * **. • • ' / •'•
Kingpin
' • . . / . ' : . - *•*.*;

''.;'

Dracula,
dead and loving it
.••;

v- "':***\. • • . -

Cry the beloved
country

Kunst en antiek
•••

KOLONIAALSTIJL

'

| Amsterdam. Ik ben een 43jarige vrouw, ben 1.78 m lang,
weeg 68 kilo. Ik ben charmant, good-looking, brains en
heb gevoel voor humor! Ik
houd van film en theater. Ik
zoek die ENE? Ben jij dat? Bel
me dan! 090-650 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 355974.

.''-••

' **.*•' • . •'.'• -.".;

Thëmanwho
captured Eichmann

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels, • ' • • ' : .- . ' , . • * * • * • ' • • ,
ook met marmer, kasten,
Corn. Slegersstraat 2B
banken, vitrines, bureaus,
Tel.
023-5712070
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Showr.: Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Amsterdam: ik ben Bart. Ik
ben 44 jaar, ben 1.88 m lang
en heb een normaal postuur.
Ik zoek in de Randstad een
leuke, lieve en spontane
vrouw, met een normaal postuur, om een serieuze relatie
mee op te bouwen!
090-65015 156, 1 gpm. Boxnummer 371085.
Hallo, je spreekt met een leuke vrouw 50+. Ik ben op zoek
naar een leuke man, die tussen de 50 en 60 jaar oud is,
houdt van reizen, een goed
glas wijn, lekker eten en andere gezellige dingen.
Spreken deze dingen jou
aan? Reageer dan.
090-65015156, 1 gpm. Boxnummer 280568.
Hallo kanjers van Nederland.
Ik ben Marie, 1.76 m lang, heb
blond lang haar en bruine
ogen. Ik zoek een leuke man,
groter dan 1.85 m, goed gekleed en een verzorgd uiterlijk. Heb ik je interesse al gewekt? Bel dan meteen!
090-650 15 156, 1 gpm. Boxnummer 467972.

10

Ik ben Lies! Een leuke, lieve
vrouw van 35 jaar! Ik ben 1.76
Huur en verhuur
Rijles auto's
m lang en weeg 78 kg en heb
auto's en motoren
en motoren
kort blond haar en groene
ogen! Ik heb 2 zonen en zoek
een leuke, lieve man met donAlblas Verkeersscholen
kerblond haar en blauwe
Zie ook de pagina's
ogen die tussen de 35-40 jaar
SHOWROOM
is! Zoek ik jou?
in deze krant.
UW RIJBEWIJS
090-650 15 156, 1 gpm. BoxNieuwkoop, 0172-40.83.61.
nummer 472050.
Ik heb blond haar, blauwe
0906-Nummers
ogen, heb een normaal postuur, ben 1.72 m lang, ben 30
jaar jong en heet Dominique!
Netnurnmersex: vrouwen uit
Ik zoek een leuke man, die 60 cpm! Luister naar sexnet als ik, van de volgende oproepen van vrouwen 40+. jouw netnr. gebied willen sex.
090-650.449.23 (75 cpm).
dingen houdt: zon, zee,
Doorschakeldienst.
strand, dieren.
090 - 600.999
Nieuw! Sexthuiskontakt: vrou090-650 15 156, 1 gpm. Boxwen (35+) wilen sex thuis!
nummer 454396.
60 cpm! Postcode-sexdating: 090-650.449.15 (75 cpm).
Mannen in de Randstad op- sex in jouw postcode-gebied! Nieuw VLINDERS escortserv.
gelet!! Ik ben Marloes, ben 090-600.777. Vrouwen gratis: Meisjes live, tev. harde billeneen leuke meid van 20 jaar en 0800-4123.
koek, ho., hè., bizar stories.
woon m Amsterdam! Woon jij 60 cpm! Regiosexdating: 0906 - 1789 ca. 1 gpm.
ook in (de omgeving van)
vrouwen (35+) uit jouw regio Postcode GAY daling: gay's
Amsterdam? Wacht dan niet willen sex! 090-600.444
uit jouw postcode-gebied!
langer, maar bel me SNEL!!
090-650 15 156, 1 gpm. Box- 60 cpm! SM-voor-2: voor 'n 090-650.449.17 (75 cpm).
streng of onderdanig SEX- Postcode sexdating: vrouwen
nummer 217036.
kontakt! 090-600.888.
uit jouw postcodegebied!
Omgeving Amsterdam. Hoi,
ik ben Bianca. Ik ben een
60 cpm! Vele mannen ge- 090-650.449.21 (75 cpm).
leuke vrouw van 29 jaar jong. zocht voor SEX met dames REGIOSEXDATING: vrouwen
Ik zoek een leuke vriend, om- 35+, 090-600.111. Vrouwen uit jouw regio willen sex.
geving Amsterdam, om hele bel gratis 0800-4142.
090-650.449.14. (75 cpm).
leuke en vooral gezellige
Sex via POSTCODE: vrouwen
dingen mee te gaan doen! Amsterdam sexdating:
Interesse? Reageer dan met- vrouwen uit A'dam w'llen sex! uit jouw postcodegebied!
090-600.222
(60
cpm)
090-650.449.20 (75 cpm).
een! 090-650 15 156, 1 gpm.
Boxnummer 430251.
Amsterdamse
sexdating: Sexdating Amsterdam: vrouuit A'dam willen sex! wen uit Amsterdam willen
Waar zijn alle leuke, charman- vrouwen
sex. 090-650.449.24 (75 cpm).
te vrouwen gebleven, die 090-650.443.44 (75 cpm).
graag een vrolijke en onderBEL ME THUIS!
Sexthuiskontakt:
vrouwen
houdende relatie willen? Als jij
(35-50) willen sex thuis!
dit bent, bel dan en ik (man)
090-650.449.13. (75 cpm).
VERNIEUWD
vertel je over mezelf.
ca.
1
gpm
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
090-65015156, 1 gpm. Boxnummer 941253.
Bel: vrouwen (40+) willen snel Hete vrouwen willen sex!
090-650.449.25 (75 cpm).
Welke 50 plusser is er nu echt sexkontakt. Direkt Apart!
090-650.449.11.
(75
cpm).
STAD sexdating: vrouwen uit
op zoek naar een gezellige,
jouw stad willen sex!
spontane, fulltime werkende
DAMES GEHEEL PRIVÉ!
090-650.449.19 (75 cpm).
vrouw van 50 plus? Verlang jij,
net als ik naar warmte in alle
Studentes (18+) geven hun
opzichten? Bel me dan SNEL
24 u./p.d. ca. 1 gpm
telnummers voor sexkontakt!
op mijn box! 090-650 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 982365. Dominante vrouwen zoeken 090-650.449.18 (75 cpm).
direkt mannen voor SM-kon'n vrouw of man
Wie wil met mij samen door takt. 090-65044922 (75 cpm). TRIOSEX:
extra in bed. Sexkontakten!
het leven dansen? Ik ben een
090-650.449.16 (75 cpm).
aantrekkelijke,
34-jarige GAY Direkt Apart:
vrouw, een beetje donker. Ik Op zoek naar 'n hete knul
Vrouwen (40+) willen snel
heb een HBO-opleiding en 090-650.449.27 (75 cpm).
sexkontakt. Direkt Apart!
woon in Amsterdam. Ben jij Mannen zoeken mannen
090-650.449.12. (75 cpm).
tussen 30 en 40 jaar, zacht, GAY-DIREKT-APART:
Wijkdating
A'dam (75 cpm)!
krachtig en slim tegelijk? Bel 090-650.449.28 (75 cpm).
Centrum 090-650.449.29
dan: 090-650 15 156, 1 gpm.
Zuid-Oost 090-650.449.30
Boxnummer 248370.
West 090-650.449.31.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Diverse clubs
ervoor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
NIEUW de SUPERBOX
en dat de brief geadresseerd
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
wordt aan: Centrale Orderga direct met haar apart!
afd. Weekmedia, Postbus
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de be- Eén telefoontje is genoeg
handeling.
om in contact te komen met l
Videotheek
de persoon van jouw keuze. |
Probeer het eens en bel
Relatie/
090-65022221 (100 cpm).

in 5 dagen

Uit onderzoek blijkt dat 212.000"
lezers op de personeelsadvertenties letten in de
nieuwsbladen van Weekmedia.
• Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

' Bel voor meer informatie over succesvolle personeelswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u Maar.
Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)

Elke week het dagelijks nieuws!

Hallo, leuke mannen! Jullie
spreken met Marja! Ik ben
een blondine met blauwe
Onderhoud,
ogen en ik zoek een leuke
300 in voorraad
reparatie,
Micro's Wfekmedia
vent om eens in Amsterdam
antiek, klein,
Postbus 156 - 1000 Al> Ainsterdiim
mee te gaan stappen! Wie
doe-het-zelf
groot, dik, dun.
Ook ^oor reaelirs mul hricfnnmnier
laat er iets van zich horen en
De sluitingstijden gelden \oor plaathing in dezelfde
laat een leuk bericht achter
week.
op mijn box? Jij soms?
Keizersgracht
357,
Voor de betaling ontvangt n een urrep t girokaart.
DE KLUSSENBUS
090-650 15 156, 1 gpm. BoxOp 19 maart verschijnt in een oplage van
020-6232736.
Voor iedere klus, bellen dus. nummer 262100.
Showroom:
meer dan 500.000 exemplaren weer een
Tel.:
023
5713780.
Mr. J. Takkade 30',
Hallo, met Chantal. Ik ben 18
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
Aalsmeer, 020-6412137.
Gepens. schilder heeft nog jaar en zoek een jongeman
over'Wonen/Onroerend goed'.
Oproepen - Mededelingen
Veilinggebouw Amstelveen. tijd voor schilder- en klein on- (jonger dan 25 jaar) voor een
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
derhoudswerk.
023
5718248.
leuke relatie! Ik kom uit
Heden INBRENG voor veiling
meer tuinaanleg, tuinonderhoud,tuinadviezen
24 en 25 maart Spinnerij 33, SCHILDER heeft nog tijd v. Amsterdam, houd van paarden woninginrichting.
Amstelveen, 020-6473004.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. rijden en fitness. Ik heb bruin
haar en bruine ogen. Ben jij
prijsopgave.
receptie - familie- of huweli]ksdiner
Meer informatie over adverteren
Bellen na 18.00 uur: 5719800. een leuke, spontane vent?
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Bel dan! 090-650 15 156,
Verhuizingen
in deze bijlage:
Inlichtingen bij dhr. B. Duiven voorden,
• ANNULERINGEN van uw1 gpm. Boxnummer 279489.
Advertentieverkoop
Amsterdam:
telefoon 023 - 5713599.
advertentieopdrachten kunt u
Hallo met Macha. Ik ben een
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam,
n De nieuwe naam v/h nieu- • Rode Kruis zoekt Hongaar- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en UITSLUITEND SCHRIFTELIJK jonge vrouw van 47 jaar en
tel. 020-562.6230
we koor: ,,S(w)ing Society"!! se tolk voor vertalen van brie- kamerverhuizingen/transport. richten aan Centrale Orderaf- heb een dochtertje van 3. Ik
Advertentieverkoop Amstelveen:
Info.: 5712952 of 5730233. ven. W. v.d. Mije: 5715544. Voll. verz. Dag-nachtservice. deling Weekmedia, Postbus ben op zoek naar leuke man020-6424800 of 06-54304111. 156, 1000 AD Amsterdam.
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
nen en vrouwen voor een
* Help de Polen. Stuur 'n • Uw particuliere Micro bon
Meesters 421 B, Amstelveen,
vriendschappelijke relatie. Bel
voedselpakket! Wij hebben per post verstuurd bereikt
tel. 020-6451515.
mij eens als je interesse hebt!
evt. 'n adres: 02907-5235.
Mode
ons pas over 3 a 4 dagen.
Tot ziens! 090-650 15 15 6,
Opdrachten die te laat
Kom PAARDRIJDEN bij:
1 gpm. Boxnummer 250833.
Op 16 april verschijnt opnieuw een bijlage
A'dams Paarden Centrum binnenkomen worden
met het thema Wonen/Onroerend Goed'.
Hallo, met Simone. Ik ben 35
automatisch de week
"WAVEREN"
jaar, heb blond haar, blauwdaarop geplaatst.
Provincialeweg 56
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
grijze ogen, ben volslank en
1103 SB Amsterdam
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken ben 1.80 m lang. Ik zoek een
Tel: 020-6 90 81 03
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- leuke, spontane man, langer
O.a.: paardrijlessen (voor
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot dan 1.80 m, uit (de omgeving
volw. en kinderen v.a. 8 jr.)
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188. van) Amsterdam!
Kinder(verjaardags)feestjes
090-650 15 156, 1 gpm. Boxevenementen/buitenntten
nummer 451493.
Paarden/ponykampen va. 6 jr
Hobby's en
Muziekpensionstalling
Heb jij zin in een telefonisch
verzamelingen
instrumenten
Kom eens gezellig langs
contact met mij? Ik heet Ma- bemiddelingbureaus
BETTY'S escort 020-6340507,
«
Wij
behouden
ons
het
en u krijgt alle informatie
ria en ben een slanke 66-jaricharm. dames (18-47 jr) na 19
recht voor zonder opgave van
NIEUW!
ge
vrouw.
Reageer
eens
op
• Nico, Wim, bofkonten zitten redenen teksten te wijzigen ^leischman spoornet op tafel
uur, geen auto voor de deur.
mijn box en wie weet wat we CUPIDO brengt u bij elkaar!
jullie lekker? Groetjes van de of niet op te nemen.
NU Tfilms
m. bed. paneel, Travo 6 locs,
na een telefoontje verder kun- Bel nu voor de brochure om
fanclub Beso Beso.
25 rijtuigen, 50 gebouwtjes,
hele week
nen afspreken met elkaar. straks weer verliefd te zijn.
hulpmiddelen en docum.
Waag je het er eens op, wie 0345-631364 (24-uur-seryice). Bekend van TV, 24 u. p.d.
Vr.pr. ƒ 1250. Tel.: 5713002.
All creditcards accepted
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ben 1.69 m lang en zie er zolder/kelder opruimen. MoOpleidingen/cursussen
• Opa Koper, gefeliciteerd!
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(omgeving)
Amsterdam?
Wacht dan niet, maar bel
Uitgaan
SNEL! 090-65015156, 1
Woonboten
gpm. Boxnummer 242001.
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den van technisch personeel. uit te gaan! Ben jij een
vriendin. Voor lachen en huiATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Jonge vrouw zoekt werk als Interesse? Bel of kom langs: spontane jongen die een len, romantiek en erotiek! InWilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Ceintuurbaan 312 in Amster- Blind Date met mij aandurff teresse? Bel me SNEL!
huishoudelijke hulp. Tel..
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertenGratis gebruik van 50 fantastische attracties,
dam. Tel: 020 - 6767656.
023 - 5717890.
Bel me dan NU op mijn box! 090-65015156, 1 gpm. Boxtie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverwild west shows, kindervoorstellingen, circus,
090-650 15 156 1 gpm. Box-nummer 294360.
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
teren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
nummer 228785.
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683000.
Divers personeel gevraagd
Amsterdam: hallo, ik ben Niki- Ik ben een spontane, vlotte,
Naam:
ta. Ik houd van muziek, schil- aantrekkelijke vrouw van eind
deren,'schrijven, kleien, dan- 30. Ik heb humor, power, leuAuto's en auto-accessoires
Adres:
sen en uitgaan. Ik ben 1.65 m ke baan en een mooie wolang, heb blond haar en ben ning. Ik zoek een vlotte, aanPostcode:
Plaats:
slank. Heb JIJ zin prn met mij trekklijke vriend, voor uitgaan,
WIKA
uit te gaan en wil je mij beter natuur en gezelligheid thuis!
Zie ook de pagina's
Telefoon:
Autoruiten en kentekenplaleren kennen' Bel dan: 090- Jij ook? Bel dan:
SHOWROOM
65015156, 1gpm. Boxnum- 090-650 15 156, 1 gpm. Box- ten. Lijsterstraat 18.
in deze krant.
S.v.p. in rubriek:
nummer 431664.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
mer 294025.
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Restaurant „Queenie"

Monet Strijkservice

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Dombö

PIANO
SPELEN

* Desire Escort *

ƒ25,

Öbmbo

VERKOCHT

*PARK 118*

VAN KERKWIJK

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Opleiding tot •
ZIEKENVERZORGENDE

voor de particulier:
3 regels gratis

Restaurant „Queenie"

Autoverzekering
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 5 maart 1997

maal niet zeldzaam. Om de
soort vleermuis te bepalen
heb je een radio-achtig geval
nodig die de onhoorbare echogeluiden van de dieren omzet
in hoorbare geluiden die kenmerkend zijn voor een soort.
Een bat-detector, noemen de
kenners dat.

Dracula
ET KOMT ALLEMAAL door Dracula. Door de films
'over de bloedzuigende
'graaf denkt iedereen dat
vleermuizen minstens
meter groot zijn en
bijzonder eng. Allebei
niet waar. Vleermuizen
ajn meer muis dan vleer
'en ze zijn banger voor ons
{dan wij voor hen.
Maar weinig mensen zien
weieens een vleermuis. Dat is
|gek, want van het vroege
jvoorjaar tot in de herfst
kvemelt Amsterdam ervan.
Waarschijnlijk zoeken mensen
(onbewust naar een groot
jgevaarte met een rode cape en
zien ze de echte vleermuizen
aan voor fors uitgevallen
nachtvlinders. In Amsterdam
komen zeven soorten vleermuizen voor. Het enige gebied
waar je die allemaal kan aantreffen, is het Amsterdamse
Bos. Daar zijn fladderende
vleermuizen 's avonds héle-

Hans Christoffel en Muriel de
Boer trokken Ln het afgelopen
jaar met zo'n ding het Bos
door. Ze merkten dat vleermuizen de bosranden
gebruikten als handige routes
om langs te vliegen en het
water en de grasvelden om
voedsel boven te zoeken.
Omsloten plekken met veel
water, daar heb je ze.
Ze ontdekten vleermuizen bij
de Grote Speelweide. Ze
zagen vleermuizen rondvliegen in het openluchttheater.
Ze zagen veel vleermuizen
boven de Grote Vijver en heel
veel vleermuizen bij het
Vogeleiland. Die vleermuizen
waren meestal dwergvleermuizen, ukkies waar een
cavia nog niet van schrikt.
Maar ze zagen ook weieens
laatvliegers en die zijn een
stuk forser. Toch zijn ook die
laatvliegers geen dieren om
bang van te wezen, daar zijn
ze veel te mooi voor.
De vleermuizen zelf zijn vaker
bang. In het Openluchttheater
was het aantal vleermuizen
een stuk minder als er voorstellingen waren. Ze konden
Hamlet en King Lear niet
waarderen. Misschien moet
'Dracula' eens voor het toneel
bewerkt worden.
Remco Daalder

Museum toont Kuifje in Tibet

I

N HET RIJKSMUSEUM
voor Volkenkunde in Leiden
'is dit najaar de grote tentoonjstelling 'Naar Tibet met Kuifje'
j te zien. Bijna eenjaar lang staat
i het gehele museum in het teken van dit Aziatische land dat
; sterk tot
de
verbeelding
jspreekt. De expositie, die wordt
gehouden in samenwerking
met de Pondation Hergé, is gebaseerd op het populaire album 'Kuifje in Tibet'.
In dit verhaal reist de wereldberoemde stripheld af naar het
Dak van de Wereld en dank zij
zijn avonturen komt de lezer
van alles te weten over de boeiende cultuur van Tibet. Het is

een tentoonstelling die zowel
Kuifje-kenners als liefhebbers
van de Tibetaanse kunst en geschiedenis moet aanspreken.
Religie, kunst, geschiedenis,
maar ook de actualiteit komen
aan bod. In Leiden toont men
voor deze bijzondere gelegenheid ook voorwerpen die in
bruikleen zijn gekregen van diverse internationale musea. De
tentoonstelling was overigens
eerder te zien in Brussel, Montreux en Parijs.
'Naar Tibet met Kuifje' is te zien van
26 september 1997 tot en met 3 augustus 1998. Het adres van het Rijksmuseum voor Volkenkunde is Steenstraat
l, telefoonnummer 071-516.8800.

(advertentie)
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'Hap-slik-weg wordt de
trend bij kinderboeken'

Midweek voor
hond en baas
Wordt u ook wel eens
moedeloos als de hond
niet op commando gaat
zitten of zich verschanst
in de achterbak van de
auto, vastbesloten om niet
van zijn plaats te komen'
Bent u op een blauwe
maandag begonnen aan
het opvoeden van uw
hond, maar wegens tijdgebrek toch weer te snel
gestopt met de oefeningen? Gran Dorado biedt
voor al deze wanhopige
vicrvocterbezittcrs con
hondentraimngsarrangement aan.

Ondanks snelle computers, steeds spectaculairder speelgoed en een
overvloed aan televisieprogramma's houden kinderen van boeken. Om te
bekijken, tien keer te
herlezen en ook voor de
heb. Want, vindt Rietje
Nivard van de
Amsterdamse
Kinderboekenwinkel, elk
kind hoort toch een
plank te hebben met
zeker zes boeken die het
steeds weer opnieuw kan
pakken.

Tijdens een midweek
gaat men zo'n drie uur per
dag met de hond aan de
slag. Een ervaren hondeninstructeur legt uit hoc u
bijvoorbeeld uw hond hot
beste dingen kunt aan- en
afleren en duidelijke commando's geeft. Verder zijn
er oefeningen met andere
honden en bazen, passerende trimmers en fiotsers. Een dierenarts geeft
een theorieles over de
optimale voeding voor uw
hond. Een strandwandeling, hon denspreekuur en
spelletjesmiddag
staan
ook op het programma.
Echt leuk gaan de kinderen
het vinden als ze zelf kunnen
lezen
Bram de Hollander Fotografie

H

ET ECHTE KINDERBOEK is na de
Tweede Wereldoorlog ontstaan, en toen liep
het ook meteen hard.
Opvallend is dat toppers
uit die tijd, zoals werk van
Annie M.G. Schmidt en
Dick Bruna, nog steeds
veruit favoriet zijn bij kinderen. Maar met name de
laatste jaren zijn er wel
duidelijke veranderingen
te bespeuren.
Dat constateert Rietje Nivard,
die 22 jaar geleden samen met
een vennoot in Amsterdam
begon met de eerste kinderboekenwinkel van Nederland.
De elfhonderd kinderboeken
die jaarlijks verschijnen moeten steeds toegankelijker worden. Hap-slik-weg wordt een
beetje de trend.
„Het lijkt wel alsof boeken er
steeds mooier uit moeten zien.
Ze zijn luxer uitgevoerd, met
meer illustraties en glanzende
kaften. En er zitten meer losse
dingetjes bij om het aantrekkelijker te maken. Boeken
over tuinen met een zakje zaad
of een boek met een glimmetje
er op. Ik heb wel eens boeken
gehad met een snoepje eraan,"
weet Rietje Nivard.
Zij verwacht dat deze trend
voorlopig doorzet, maar echt
blij is ze er niet mee. „Op een
boekenbeurs zag ik pas een
prachtig pakket, compleet met
potloden, stempeltjes en stempelkussentjes. 'Zit er nog wel
een boek bij,' heb ik toen
gevraagd."

Ondanks de liefde voor klassiekers als Dick Bruna en
Annie M.G. Schmidt, is de
smaak van kinderen aan het
veranderen, constateert ze.
Eerste eis is dat een boek
spannend moet zijn. En de
moderne schrijvers spelen
daar ook grif op in. Het gros
van de nieuwe boeken voor
kinderen tussen de zes en
twaalf jaar gaat over raadsels
of geheimen die opgelost moeten worden. Over bijvoorbeeld
een verdwenen schilderij of
een gestolen walkman. In deze
categorie zijn Carry Slee en
Paul van Loon zeer geliefd.
Dat bewijst ook de Kinderjury,
die elk jaar een top-tien
samenstelt met beste boeken.
De uitverkorenen hebben één
duidelijke overeenkomst: ze
zijn allemaal spannend. „Daar
kun je aan zien dat het gekozen is door kinderen," constateert Nivard. Dit in tegenstelling tot de boeken die worden
genomineerd voor de Gouden
Griffel. „Die keuze wordt
gemaakt door volwassenen,

die willen een boek met een
mooie opbouw of een goede
structuur. Maar dat interesseert kinderen helemaal niets.
Die willen het alleen maar
spannend."

over kommer en kwel te lezen.
„Als ze down zijn, pakken ze
het juist," zegt ze. „En dan
komen ze tot de conclusie dat
ze het zelf toch niet zo beroerd
hebben. Daarom lezen ze het."

Een andere trend is dat maatschappelijke problemen
steeds meer doordringen
in kin

Maar het lezen van 'zielige'
literatuur is niet alleen van
deze tijd. „Wat herinner je zelf

derboeken.
Mishandeling,
incest, psychische problemen, pesten, overal zijn
kinderboeken geschreven en
ze vinden nog gretig aftrek
ook. In dit genre is Anke de
Vries populair.
Rietje Nivard heeft geleerd
dat vooral tieners die onzeker
zijn het heerlijk vinden om

(advertentie)

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT!!!

Als het
verhaal maar
spannend is
van boeken als Alleen op de
wereld, De negerhut van oom
Torn en Krwmeltje?" vraagt
Nivard. „Het verhaal weet je
niet meer precies, maar de
emoties hou je je leven lang
vast."
Wanneer begint een kind met
boeken? Volgens Nivard 'zodra
een kind een boek kan optillen.' En zelfs dat hoeft niet al
te letterlijk genomen te worden, want voor kinderen vanaf
zes weken worden al liedjesboekjes gekocht. Zodra het
peuters zijn die plaatjes willen
kijken,
wordt het echt
menens, want dan is er een
scala van honderden prentenboeken beschikbaar.
Sinds kort is er, speciaal voor
die hele kleintjes, een encyclopedie voor het lieve sommetje
van vijftig gulden. In plaats
van simpele tekeningetjes van
een hand of een bal of een
fiets, zijn delen van schilderijen van meesters uit de zeventiende en achttiende eeuw uitgelicht. Met kunst kan je blijkbaar ook niet vroeg genoeg
beginnen, vinden ouders wei-

Nieuwe schoenen lopen comfortabel
OMFORT SPEELT
IN toenemende
mate een centrale
rol bij het ontwerpen van
schoenen. De tijd van de
knellende tenen of ruwe
hielen lijkt deze zomer
voorbij. Lagere hakken,
zachte leersoorten en

ze niks leuker dan
lezen, maar nu moet ik het
echt stimuleren," vertelt ze.
„Maar het is ook belangrijk dat
ouders er thuis mee bezig zijn.
Ik kan precies zien welke
ouders hun kind voor de video
zetten in plaats van er mee te
lezen."
En voorlezen is ook belangrijk. Volgens Rietje Nivard
gebeurt dat niet alleen bij j ongen kinderen. Ook oudere
leerlingen van de middelbare
school vinden het nog leuk om
voorgelezen te worden, maar
dan moeten de boeken er wel
geschikt voor zijn. Ze noemt
bijvoorbeeld Het dagboek van
Anne Frank of een eenvoudige
versie van Griekse mythen en
sagen, die aan kinderen van
veertien jaar nog worden voorgelezen.

Gran Dorado Port
Zélande: drie uur per
dag aan de slag met
uw hond
Foto Gran Dorado

Katinka Bartels

WEE!

geeft u meer!

Met Pasen steekt het 'Nieuwerdammerbootje' iedere zondag weer
van wal Speciaal voor de lezers van Weekmedia maakt het IJ-buurtveer op zondag 30 maart (Eerste Paasdag) en maandag 31 maart
(Tweede Paasdag) een prachtige, twee uur durende

C

gepolsterde voetbedden
kenmerken de nieuwe
Nederlandse schoenenmode.
Belangrijke modieuze eyecatchers zijn vierkante neuzen
(de zogenaamde carré-leesten), talloze variaties met banden en speelse uitsnijdinVoor
het
vroege
voorjaar is
er een collectie van
tamelijk
!/ gesloten
schoenen, maar
daarnaast

BOES

licht. En de boeken gaan als
warme broodjes over de toonbank.
Echt leuk gaan de kinderen
het vinden als ze zelf kunnen
lezen. Als lerares van groep
drie zag juf Alie Krijn van
basisschool De Punt uit
Amsterdam dat wonder elk
jaar zich voltrekken. Nu
heeft ze groep vier.
„In groep drie
vinden

De vakantiemidweekcursus (van maandag tot en
met vrijdag) wordt alleen
gehouden in Gran Dorado
Port Zélande en vindt
iedere week van de maand
plaats, tot en met oktober
1997, met uitzondering
van de maanden juli en
augstus. Voor meer informatie of reserveringen:
telefoon 020-592.2727

vaartocht
door het
Oostelijk
Havengebied

Foto: Art-schoenen

is er ook een veelzijdig aanbod in opengewerkte zomerbooties (laarsmodel) en sandalen.
Smaakmakers van de nieuwe
voorjaars- en zomermode zijn
dessins, geïnspireerd door
de jaren vijftig, zestig en
zeventig. De uitsnijdingen, en vaak originele
perforaties, worden groter naarmate het seizoen vordert en de
temperatuur stijgt.
Nieuw bij veel
modellen is het
gebruik van flexibele rubberen zooltjes. Een rubberenvormzool die in alle
kleuren
wordt
gebruikt.
Soms
contrasterend
met de
schoen
verwerkt,
soms in
dezelfde
tint uitgeFoto: voerd
'Nederlandse Nubuck
zac

schoenen' ^
^
.
geschuurd

leer) is duidelijk favoriet. Verder wordt
ook veel sportief pull-up leer
en geborsteld leer (met een
vlekkerig effect) toegepast. De
belangrijkste modekleuren

toto qvb

Tekening: Modecentrum voor de
schoen- en lederbranche

zijn: mango, maïs, cactus,
kaki, blauw, rood, oranje en
lichtbruin. Ook aan het materiaal voor herenschoenen
wordt in de nieuwe collectie
bijzondere aandacht gegeven.
Een loafer m krokoprent-leer
oogt nu eenmaal volstrekt
anders dan een vergelijkbaar
model in uni of fijn geprent
nubuck. En ja hoor, ze mogen
weer uit de kast gehaald worden, want de zogenaamde
Pennyloafers keren dit voorjaar terug in het modebeeld.
Materiaalcombinaties m tonsur-ton kleuren zorgen voor
de nodige afwisseling.
Gelukkig voor de sportievelingen onder ons, blijven ook
de casual boots in gevet leer
met veters of elastieksluiting
opzij (chelsea-boot) in de
mode. Maar, helaas heren,
wederom weinig nieuwe kleuren dit seizoen. Zwart en
bruin zijn opnieuw de toppers.
Trudy Steenkamp

van Amsterdam. De tocht voert langs de aanlegplaatsen Javaeiland, Levantplem (KNSM-eiland), Zeeburgerkade en Vliegenbos
naar de Nieuwendammerdijk (bij het sluisje), waar een korte stop is
waarna het IJveer naar CS terugvaart De tocht kan bi| elke aanlegplaats worden onderbroken Daarom leent de rondvaart zich goed
voor een combinatie worden met een wandeling of een fietstocht
door de nieuwbouwprojecten op het KNSM-eiland of. als schril contrast, de pittoreske groene houten huisjes aan de
Nieuwendammerdijk.
Op beperkte schaal kan men de fiets voor een rijksdaalder meencmen op voorwaarde dat u dit al bij de telefonische aanmelding heeft
opgegeven. Dit weekend is er aan boord voor kinderen een speciale
Paaskleurwedstrijd, waar leuke prijzen mee te behalen zijn
Vertrektijden van het IJveer om twaalf, twee en vier uur van steiger 8, de Ruyterkade aan het IJ (achterzijde CS, naast Tolhuispont)
Tegen inlevering van onderstaande bon en na telefonische reservering kan men voor 6,50 gulden (normale prijs negen gulden) voor
volwassenen, kinderen tot en met elf jaar 4,50 gulden (normale prijs
zes gulden) meevaren.
Reserveren uitsluitend op werkdagen van tien tot drie uur op
telefoonnummer 020-683 1691 bij de Evenementenlijn van het GVB

Bon voor onze lezers
Naam:
Woonplaats
Aantal volwassenen.

kinderen

geeft u meer!
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WET MILIEUBEHEER
Aanvraag en ontwerp-besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
van het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium
te Amsterdam een verzoek ingevolge de Wet milieubeheer
hebben ontvangen voor het wijzigen van de geluidvoorschriften
verbonden aan de revisievergunning d d S oktober 1993,
nr 93-514711 ten behoeve van de inrichting, gelegen aan de
Anthony Fokkerweg 2 te Amsterdam.
De wijziging betreft het uitbreiden van de bedri|fsti|den, in die zin
dat ook tijdens de avond- en nachtperiode van de m de inrichting
aanwezige testfacihteiten gebruik kan worden gemaakt
Gedeputeerde Staten hebben het voornemen positief te beslissen
op het verzoek
Inzage
De aanvraag het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken liggen
op werkdagen van 7 maart tot 5 april 1997 ter inzage
- bij de provincie Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33
te Haarlem,
- bij de Milieudienst van de gemeente Amsterdam,
kamer 502, Weesperplein 4 te Amsterdam,
- bij het Stadsdeelkantoor van Zuid, bij de informatie-balie,
Koninginneweg l te Amsterdam van 08.30 tot 12.00 uur en
van l 2.30 tot 16.00 uur.
Bovendien liggen de stukken, buiten de kantooruren, ter inzage
- bij de Milieudienst Amsterdam, echter uitsluitend na
een (minimaal twee dagen van te voren) telefonisch
gemaakte afspraak: 020 551 39 71.

3DDDDr

umi..
KOSTVERLORENSTRAAT 90
Goed onderhouden hoek-herenhuis, direkt
grenzend aan het „Alexanderpark" met
voortuin en besloten zonnige achtertuin met
schuur en achterom
INDELING
beg grond entree/ruime gang, toilet, kelder,
royale living met serre (50 m2), moderne
open keuken 1e verd 3 ruime slaapkamers
met diverse vaste kasten, waarvan 1 met
openslaande deuren naar balkon, luxe badkamer, m dubb wastafel, ligbad, toilet,
douche, uitgevoerd in travertm met blauw
sanitair
* woonkamer m parket en open haard
* c v gas combiketel (1994)
* grondopp 165m2
ƒ398.000,-

Bedenkingen
Bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerp-besluit kunnen
tot 5 april 1997 schriftelijk worden ingediend bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem De indiener van een bedenking kan (bij mdienmg) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend te
maken Voor een verzoek om een gedachtewisseling, waarbij u
indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen, kunt u contact opnemen met de heer C Russelman tel 023 5143898

ACHTERWEG 3
Leuk woonhuis m centrum dorp met zomerhuis en schuur
Ideaal voor starter
INDELING
WOONHUIS entree/keuken, toilet, woonkamer, slaapkamer 1e verd slaapkamer,
douche
* dient gerenoveerd te worden
* grondopp 100 m2
ƒ199.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 76
Royaal halfvnjstaand woonhuis tot 11 kamers Overname roerende zaken van 4 appart BIJ verhuur opbrengst ca ƒ 95 000 (vlg
opgave eigenaar) Beg gr Ruime living m
open haard, eetkamer met luxe open keuken, 2 grote slaapkam , badkam met bad,
douche en 2e toilet, sauna, bijkeuken 1e
verd 2 appartementen, elk bestaande uit
woonkam , slaapkam , douche, keuken, balkon, toilet 2e verd 1 appartement woonkam , slaapk , woonkeuken, douche, toilet
voor div doeleinden geschikt
3 parkeerpl op eigen terrein
ruime zonnige tuin op het zuiden
grondopp 278 m2, inhoud ca 800 m3
houten tuinhuis
ƒ 598.000,-

U loopt met uw
hoofd in de wolken...
DE RUYTERSTRAAT102
Fraai gerenoveerde 4-kamerflat, thans 2 kamers, met schitterend uitzicht over zee m
gebouw met lift
INDELING
entree/hal, royale L-vormige woonkamer,
grote slaapkamer, moderne keuken met apparatuur, luxe badkamer met ligbad, wastafel en toilet
alle vloeren van wit marmer
balkon op het zuidwesten
kunststof kozijnen m dubbel glas
berging o d begane grond
serv kosten ƒ 393,12 p mnd
mcl stookkosten
ƒ 325.000,-

HOGEWEG22/19
Royaal luxe 2-kamerappartement op 4e verdiepmg m centrum dorp op steenworp afstand van zee
INDELING
entree/hal, royale woonkamer met open keuken, balkon, toilet, badkamer met ligbad,
slaapkamer, berging op de begane grond
* luxe keuken met apparatuur
* badkamer met marmer
* eigen c v -installatie
* servicekosten ca ƒ 500,- per kwartaal
ƒ 279.000,-

Uw gasbedrijf adviseert!

BURG. V. FENEMAPLEIN 10/1
4-kamerflat op 1 e verdieping centraal en aan
zee gelegen
INDELING
entree/hal, woonkamer met open haard, 3
slaapkamers, keuken, toilet, badkamer met
ligbad, 2 balkons, 1 op het westen en 1 op
het oosten
Berging m het souterrain
* erfpachtscanon ƒ 196,- per jaar
* voorschotbijdrage Vereniging van Eigenaars ƒ 465,- per maand, inclusief verwarming en warm water
ƒ 289.000,-

^W

STOOKAKTIE '96/'97
uitgerekend voor U!
Voor de week van 24-02 t/m 02-03
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

18
22
26
31
35
39
44
48
53
57
61
66
72
79
85
92
98
109
120
131
142

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Totaal vanaf
1 november **
493
618
738
865
990
1111
1236
1358
1483
1607
1728
1852
2038
2222
2406
2594
2779
3089
3396
3704
4012

Cense & van Lingen hebt gekocht!

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

10,08
12,32
14,56
17,36
19,60
21,84
24,64
26,88
29,68
31,92
34,16
36,96
40,32
44,24
47,60
51,52
54,88
61,04
67,20
73,36
79,52

TJERK HIDDESSTRAAT 8/7
4-kamerflat op 4e verdieping met fraai uitzicht op zee
INDELING
entree, gang, toilet, woon/eetkamer, balkon
op het zuidwesten, keuken, balkon op het
noordoosten, 2 slaapkamers, badkamer
gelegen aan de Noordboulevard
keuken met vaatwasser, kookplaat, oven
en afzuigkap
badkamer met ligbad en wastafel
berging op de begane grond
eventueel garage te koop voor ƒ 30 000,voorzijde v v dubbel glas
servicekosten ƒ 434,- per maand mcl
voorschot verwarming
ƒ 249.000,-

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

KOSTVERLORENSTRAAT 36
Royaal vrijstaand woonhuis met achtertuin
op het zuiden en grote garage
INDELING entree/hal, toilet, douchekamer,
kelder, woonkamer-en-suite, zijkamer, luxe
woonkeuken met apparatuur
1e verd hal, toilet, douchekamer, ruime
keuken, kamer-en-suite (thans woonkamer
en slaapkamer), 2 balkons, slaapkamer
2e verd berging, L-vormige zolderruimte
luxe moderne keuken
luxe sanitair
grotendeels dubbel glas
c v gas, grondopp 472 m2
voorbehoud vervangende woonruimte
ƒ 775.000,-

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5135123

•j

""^^ *
^-^

; Kweken)
Van Stölbergweg l-Tel. 5717093

€>^v
Denk aan

uw coniferen,

strooi bitterzout! H

Vindt u de waardebeschikking Wet WOZ van uw pand te
hoog, dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van
de WOZ beschikking daartegen bezwaar maken.
Als u twijfelt over de juistheid van de waarde,

BEL CENSE & VAN LINGEN
MAKELAARS O.G.

5715715
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Commerciële bijlage van

Vectra nu met side airbags

Zwitsers zijn gek op Opel
Opel is in Zwitserland al voor de vijftiende maal achtereen koploper in de verkopen. Ruim 40.000 auto's van dit merk verlieten de
showrooms. De Corsa, Tigra, Vectra en Omega zijn niet voor
niets lijstaanvoerder in hun eigen klassen.

Opel Signum maakt
debuut in Genève

Nieuwe president van
Seat S.A.
Pierre Alain de Smedt is de nieuwe president van Seat S.A.
Hij is Dr. Juan Llorens opgevolgd, die deze functie drie jaar lang
heeft vervuld. In zijn periode is Seat onder de vlag van partner
Volkswagen aanzienlijk gegroeid.

pel presenteert op de
Autoshow van Genève een nieuwe concept car: de Signum. Het is
een designstudie naar een
lifestyle stationwagon voor
het topsegment. De Signum
maakt op de autoshow in
Genève, van 6 tot en met 16
maart, zijn werelddebuut.

O
Grote stickers op de buitenzijde verraden de zeldzame aandrijfvorm van de Justy. Zijn prijs doet dat
echter niet.

Subaru Justy AWD 1.3 GXE
Bijzonder (aan)gedreven
V
ierwielaangedreven personenauto's zijn in ons land
een zeldzaamheid. Niet onlogisch, want bijna nooit zit
je verlegen om de bijzondere capaciteiten ervan en ze
zijn vaak behoorlijk stevig geprijsd. Subaru echter heeft
zich helemaal geworpen op de productie van vierwielaangedreven personenauto's en presenteert zijn nieuwe Justy,
die uitsluitend in de AWD (All Wheel Drive)-uitvoering beschikbaar is. Het leuke is dat het deze keer niet aan de
prijs is af te lezen. Complimentje voor het eigenzinnige
Subaru.

minder kofferruimte beschikbaar:
135 liter (of 351 liter bij neergeklapte achterbank). Daarnaast
zorgt de vierwielaandrijving voor
wat bijgeluid tijdens het rijden en
rolt de Justy wat stroever over de
weg. Daardoor heeft de auto iets
meer brandstof nodig dan de
Swift.
Qua prijs liggen de auto's op gelijk niveau. De Subaru biedt standaard de zijn vierwielaandrijving.
De Swift heeft daarentegen van
huis uit een ruimer pakket accessoires. De goedkoopste Justy
staat voor 22.995 gulden in de
prijslijst. Geen ander merk heeft
een auto in deze klasse met vierwielaandrijving. Laat staan tegen
deze prijs. De Subaru Justy AWD
is wat dat betreft ongenaakbaar.

De felrode lak, lichtmetalen velgen, verstralers en spoiler zorgen
voor
Subaru verkoopt zijn auto's veel
m Zwitserland. In de besneeuwde bergen vormen de vierwielaangedreven wielen een uitkomst. In ons land zijn geen bergen en sneeuwt het niet vaak.
Maar ook op de verharde weg is
de vierwielaandrijving een bijzonder pluspunt. De kwieke Justy
stuurt namelijk ongekend plezieng door elke bocht, ook als het
droog is.
Anders dan voorwielaangedreven auto's glijdt
de Justy in rap
genomen bochten niet over de
voorwielen naar
buiten. De auto
volgt gewoon
perfect de opgedragen koers en
voelt vertrouwd en stabiel aan.
Pas bij een overdreven hoge
bochtsnelheid raken voor- en
achten/vielen geleidelijk hun grip
kwijt en schuift de Justy zeer be-

heerst naar de buitenkant van de
bocht. Door het gaspedaal dieper
of minder diep in te drukken kun
je dat perfect beheersen. Als volleerd coureur controleer je de auto met je rechtervoet. De nieuwe
Subaru weet dus wel weg met
een stevige aanpak. De motor
reageert in de lagere versnellingen lekker gretig en maakt een
pittig sportief geluid. Al met al
scoort de Justy een ruime voldoende wat betreft de pretfactor.
Ook wanneer je niet
in een
nieuwbouwwijk woont.
Bovendien is
de auto lekker zuinig en comfortabel. De
Subaru Justy AWD is het zustermodel van de (voorwielaangedreven) Suzuki Swift. Beide komen
uit dezelfde fabriek in Hongarije.
Kort geleden testten we de Swift,
dus konden grepen we de gelegenheid aan de verschillen te
zoeken. Er zijn er een paar. Vanwege de extra aandrijfas die van
de motor naar de achterwielen
loopt, heeft de Subaru over de
hele lengte een transmissietunnel in het midden van de vloer.
Dat is nog niet alles, want door
de achteras ligt de vloer van de
kofferruimte vrij hoog en is er dus

test

SPECIFICATIES Subaru
Justy AWD 1.3 GXE
vier cilinder
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.298 cm3
Vermogen:
50 kW/68 pk bij
6.000 t.p.m.
Max. koppel: 99 Nm bij 3.500
tp.m.
Acceleratie:
13,5 sec van
0-100 km/uur.
155 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,9ltr/100km.
Motortype:

Prijs:

Qua grootte doet de Signum niet
onder voor de Omega stationwagon. Hij is voorzien van een aantal noviteiten. De krachtbron in dit
studiemodel is een gloednieuwe
drieliter direct ingespoten V6
ECOTEC turbodiesel met 'common rail' injectie en vier kleppen
per cilinder. Deze motor zorgt
voor een topsnelheid van 230 km
per uur, een vermogen van 130
kW (175 pk) en een verbruik van
rond de 6,6 liter per honderd kilometer.
De Signum valt op door zijn robuuste vooraanzicht en de aërodynamische belijning, zowel aan
voor- als achterzijde. Een bijzonderheid in het interieur is de elektrisch verstelbare achterbank.
Door deze zonder enige moeite
naar voren te verschuiven, wordt
de bagageruimte van 450 liter
nog verder vergroot naar 550 liter. De bank en de rechtervoorstoel kunnen worden omgeklapt
zodat een vlakke vloer ontstaat
van drie meter lengte.
Behalve de motor, het uiterlijk en
de noviteiten in het interieur, is
ook de ruimtebesparende achteras een bijzonderheid. Deze is
van het multilink-principe, wat

De Smedt is geen onbekende binnen de Volkswagen-Groep,
waarvan hij als sinds 1973 deel uitmaakt. Hij was er algemeen
president en lager president van Volkswagen do Brasil.

Renault Mégane Trophy
in trek
Er zijn maar liefst dertig inschrijvingen binnen op de Marloboro Elf
Renault Mégane Trophy, die op 20 april in België, op het circuit
van Zolder, van start gaat. Op de deelnemerslijst prijken vooraanstaande namen als Bleekemolen Autosport, Stokvis Racing en
Equipe Verschuur.
De strak vormgegeven Opel Signum beleeft in Genève z'n primeur.
zorgt voor een perfecte rijgedrag,
met name in bochten. De Vectra
vier- en vijfdeurs en stationwagon
zijn de eerste Opeis die kunnen
worden uitgevoerd met side-airbags. Tezamen met full-size airbags in het stuur en het Pedal
Release System (waarbij de pedaalplaat loskomt zodat de bestuurder minder kans heeft op
voetletsel) zorgen deze voor een
goede bescherming van de inzittenden bij een aanrijding, zowel
van voren als van opzij.
Bijna een kwart van alle aanrijdingen gebeurt van opzij. Side airbags bieden de bestuurder en de
voorpassagier in zo'n geval bescherming. De side airbags zijn
als optie leverbaar vanaf de versie GL Plus. De airbag is gemonteerd aan de zijkant van de zitting. Bij een zijdelingse aanrijding
reageert een sensor op de drukveranderingen en is de airbag,

met een volume van twaalf liter,
in maximaal 15 milliseconden opgeblazen. De airbag wordt gevuld
door een milieuvriendelijke generator. De side-airbags zijn dooren-door betrouwbaar. Ze zijn verbonden met de regeleenheid van
de airbag in het stuurwiel, ledere
keer als de auto wordt gestart en
ook met tussenpozen tijdens het
rijden wordt het systeem getest.
Voordat Opel de side-airbags op
de markt bracht zijn er talloze
tests mee gedaan.
Daarbij werd niet alleen bekeken
of de airbag tevoorschijn komt als
het noodzakelijk is (bij crashtests
met twee voertuigen) maar ook of
hij netjes op zijn plaats blijft zitten
als er bijvoorbeeld een bal tegenaan wordt geschopt of als de
deur bij het openen tegen een
paal botst. Het systeem is uiterst
intelligent gebleken: het herkent
feilloos hachelijke situaties.

W

Mercedes heeft 4MATIC onlangs
als een primeur gepresenteerd op
de AutoRAI. Het bijzondere van
deze vierwielaandrijving is het
ontbreken van sperdifferentiëlen.
Het systeem regelt de verdeling
van de krachten over de wielen
met behulp van het remsysteem.
Kortweg spreekt Mercedes van
ETS (Elektronisch Tractie Systeem). Zodra de elektronica bespeurt dat een wiel te snel draait
ten opzichte van de rijsnelheid en
dus aan het slippen is, dan zal
dat worden afgeremd tot het weer
de juiste vaart heeft.
Het voordeel van 4MATIC openbaart zich niet alleen bij het wégrijden op een gladde helling tijdens de wintersport. Ook bij

ƒ 24.995,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Vierwielaandrijving
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
De 4MATIC aandrijving is tot grote prestaties in staat.

aquaplaning op een nat wegdek
grijpt het systeem razendsnel in
om het doorslaan van de wielen
te beteugelen. Dat heeft een
enorm positief invloed op de stabiliteit.
Met ingang van april levert Mercedes-Benz 4MATIC als extra
voor de E 280 en later ook voor
de E 320. Het systeem is gekoppeld aan een automaat met vijf
versnellingen, eveneens elektronisch geregeld.
De E-klasse heeft Mercedes bepaald geen windeieren gelegd.
Dit nieuwe model heeft volgens
president-directeur H.C.R. van de
Coolwijk belangrijk bijgedragen
aan de geboekte verkoopstijging
in 1996. Van dit model zijn er
sinds de introductie anderhalf jaar
geleden in totaal zevenduizend
verkocht. Eén van de meest verkochte types is de E 290 Turbodiesel. Die is voorzien van een
nieuwe, zuinige direct ingespoten
zelfontbrander.
Plannen heeft het merk van de
ster te over, waarbij de aandacht
niet alleen op de kopers van nieuwe auto's is gericht. "Continu ontwikkelen we activiteiten om de relatie met onze klanten te versterken. Zo is er voor de rijders van
de al wat oudere 190-serie een
speciaal programma ontwikkeld.
Dat is het zogenaamde voordeelpas, waarmee het voor de bezitters van deze auto's extra aantrekkelijk is om voor het onderhoud bij de officiële MercedesBenz dealers aan te kloppen", aidus Van de Coolwijk.
Verder werkt Mercedes in Nederland aan een verregaande automatisering van de onderdelen leveranties. In 1999 moet de bevoorrading volledig vanuit een
centraal magazijn in Keulen geschieden. Los van de besparing
op de kosten is deze oplossing
ook pure noodzaak. "De aanzien-

lijke uitbreiding van ons gamma
in de komende jaren heeft een
60% toename van het aantal onderdelen tot gevolg.
Met een groei van 370.000 tot
600.000 artikelnummers komt de
beheersbaarheid van de onderde-

De auto waarmee zij hun kunnen moeten gaan bewijzen, de Renault Sport Mégane, weegt slechts 900 kilo en heeft niet minder
dan 180 pk onder de kap. Het model wordt vanaf de fabriek raceklaar geleverd voor 45.000 gulden (excl. BTW).

Opel Corsa 1.0 12V
debuteert in Genève
Een éénliter driecilinder twaalfkleps benzinemotor. Die ziet het levenslicht in een productie-auto: de nieuwe Opel Corsa die van 6
tot en met 16 maart debuteert op de Autoshow van Genève. Hij is
lid van de familie Opel Ecotec-motoren en kon zijn spaarzame
karakter al laten zien in Opel's conceptauto Maxx. Het verbruik
bedraagt een summiere 5,8 liter op honderd kilometer. Daarmee
is het model volgens Opel de zuinigste Europese auto in zijn
klasse.
De nieuwe Corsa borduurt verder op het succes van zijn voorganger. Sinds 1993 zijn er wereldwijd ruim 2,6 miljoen Corsa's
verkocht. Dankzij de nieuwe krachtbron in het vooronder bereikt
de Corsa een topvermogen van 40 kW/55 pk en.een topsnelheid
van 150 km/uur.
Achttien seconden heeft de auto nodig om van stilstand 100
km/uur op de teller te zetten. De Corsa 1.0 12V is uitgerust met
een elektronische stuurbekrachtiging (EPS) die nog eens vijf procent brandstof bespaart in vergelijking tot een conventionele
stuurbekrachtiging.

4MATIC gaat door waar
anderen stoppen
raar menig vierwielaangedreven auto
opgeeft, daar gaat
het door Mercedes ontwikkelde 4MATIC aandrijfsysteem door. Zelfs als maar
één wiel houvast heeft, op
bijvoorbeeld een met pekel
behandeld brandputdeksel,
dan leidt het systeem volledig elektronisch gestuurd
het merendeel van de aandrijfkrachten naar dat ene
wiel.

Voormalige Renault-rijders keren zelfs weer terug naar de basis:
Michael Bleekemolen, Donald Molenaar, Marcel van Vliet en Roeland Reinders. Vanuit de Citroen Saxo Cup komen ondere andere
Marcel Alderden en Radio 3-dj Rob van Someren.

Website Peugeot

lenstroom van de bestaande relatief kleine magazijnen in Europa
in het gedrang", aldus Van de
Coolwijk. Door bundeling en centrale afhandeling verwacht Mercedes de servicegraad op het hoge
niveau te houden.

Peugeot heet iederéén welkom in de wereld van Internet met zijn
nieuwe website. Hierop presenteert het Franse merk zijn complete modellenlijn waarbij veel aandacht uitgaat naar de 'dream
cars', zoals de diverse GTI's en de door Pininfarina gestileerde
406 Coupé. De Internetter krijgt toertips, kan zelf een link leggen
met een travel-database en elektronisch ansichtkaarten versturen. De website van Peugeot is te bezoeken door
www.peugeot.nl in te toetsen.

Prestigieuze Mitsubishi Galant
een maatje groter
M!I

itsubishi heeft een
nieuw vlaggenschip.
Nadat de Sigma vorig
jaar van het toneel is verdwenen, beloofde de fabrikant een sterk opgewaardeerde Galant op de markt
te brengen. De auto zou
groter worden, er luxer uitzien en meer uitstraling krijgen. Mitsubishi introduceert
nu in één adem de sedan en
de stationwagon. Om te bekijken of het merk niets te
veel gezegd heeft, hebben
we alvast vluchtig kennisgemaakt met de verschillende
uitvoeringen.

In het uit de winterslaap ontwakende Spanje onderwierpen wij
de Mitsubishi Galant aan de eerste testkilometers. Met de sleutels
van de zwarte sedan 2.0 GLSi al
in de hand hebben we de auto
eerst eens goed bekeken. Aan de
voorzijde oogt de Galant tamelijk
agressief. Dit komt vooral door de
platte koplampen en de donkerkleurige grille.
Hierdoor onderscheidt de auto
zich met gemak van de massa.
De achterzijde van de sedan is
bijzonder fraai en beslist van deze tijd. Bij de stationwagen doet

de achterzijde sterk denken aan
die van de vijfdeurs Sigma van
weleer, chic en stoer. Op beide
modellen prijkt in zilverkleurige
letters de naam Galant Eenmaal
op weg belandden we vrijwel direct in een file. Dit is de gelegenheid om het interieur eens goed
te bekijken. Aan alles is gedacht,
twee airbags, elektrisch bedienbare portierramen, airconditioning, een in hoogte verstelbare
bestuurderstoel en nog veel
meer. Het dashboard is netjes en
wars van overbodige tierelantijnen. Als de file oplost, strekt de
snelweg zich voor ons uit en komt
de vaart erin Hier ontpopt de Galant zich als een voorbeeldige
reiswagen. De 136 paardenkrachten die de viercilindermotor voortbrengt, laten zich nauwelijks horen. De enige geluiden die in de
auto doordringen zijn die van het
contact tussen de banden en het
wegdek of van rijwind die een
weg zoekt om de buitenspiegels.
Wanneer het fraaie asfaltlint van
de tolweg wordt verruild voor een
bochtige binnenweg wordt pas
goed merkbaar wat Mitsubishi
met het onderstel heeft uitgehaald. Hier heeft de producent
gekozen voor een geavanceerde
multi-lmk wielophanging. Deze

De Galant kijkt een tikkeltje agressief uit zijn ogen.
zorgt dat het contact tussen loopvlak van de band en het wegdek
altijd optimaal is. Bij het in- en uitveren van een wiel wijzigt de
wielstand zich nauwelijks ten opzichte van het wegdek Hierdoor
is de wrijving geringer en staan
de stabiliteit en grip op een zeer
hoog niveau. De benzinemodellen beschikken achter bovendien
over een stabilisatorstang die het
overhellen in de bochten tot een
minimum reduceert.
De Galant is ook leverbaar met
een 2,5 liter zescilindermotor (163
pk) en met een 2.0 liter turbodiesel met mtercooler (90 pk). De
2.0 GLSi en de V6 zijn ook te
koop met automatische transtnis-

sie. Mitsubishi levert de Galant
met de zogenaamde INVECS-II
viertraps automatische versnelImgsbak. Een computer registreert zowel de wegcondities als
de handelingen van de bestuurder
en kiest vervolgens zelf de juiste
versnelling bij de vereiste omstandigheden De rijstijl van de bestuurder. die zich uit in het rijge- .
drag, wordt daarbij meegenomen.
De prijzen van de Mitsubishi Galant sedan 2 O GLXi beginnen bij
46 995 gulden De stationwagon
staat vanaf 49 195 gulden in de
prijslijst De 2 O GLSi met onder
meer standaard airco begint bij
52 995 gulden

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 06350.15.15.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken adver-

tenties van lezers die een serieuze
partner of gewoon een vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de inge-

sproken advertenties door een leuke
reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 06-350.15.15.6 ook
zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u de

advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van
de belcomputer. Hiermee kunt u later
de reacties op uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (1.00 gpml
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Nissan
T.k. Nissan Sunny 1.4 LX, 3-drs,
grijs, b.j. sept. '89,115.000 km,
APK tot (eb. '98. Prijs ƒ5000.
Tel. na 18.00 uur 020 - 6471980.
SHOWROOM/AUTO l -IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto
rubriek die op vrijdag verschijnt ïn'; Hét Parool, op zoterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amsfelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.2 1 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
"
AUTO/MAXI'S per mm *:

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 1 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dqji twee kolommen), tarief op aanvraag.
.:'.'•'"
Voor meer informatie of advies, bel
'

020-665 86 86

Opel
Opel Kadett 1.3LS '86, kl. wit
APK 7/97 Ipg/benz. 150.000 krr
ƒ 3500 + stereo. 020 • 6842781
Opel Omega 2.4 l, '89, LPG
autom., APK nov. '97, div. opties o.a. schuif/kanteldak,
mooie strakke auto, altijd binnen gestaan, / 7500. Tel. 020 6996181 of 06 - 54703356
Tegen handelsprijs, van 1e ei
Opel Vectra 1.81 GL HB, LPL
2-'95, ƒ 19.000. Vectra 1.8 GL
HB, LPG, 3-92, / 13.250 incl.
Astra 1.6 GL, 4-drs, LPG
st.bekr., 4-'94, ƒ 15.500. Astra
1.7 TD 5-drs Stationcar, CDuitv., 4-'94, ƒ20.500. Prijzen
incl. BTW. BEREBEIT, Amsteldijk 25. Zondag 2/3 geopend.
020 - 6627777.
T.k.a. OPEL CORSA Swing 1.41
met open dak, b.j. '91, Tel
0297-530681, tijdens kant.uren
W. omst. t.k.a. Opel Tigra 1.6
GL, rood, luxe uitv., b.j '95
24.000 km, ƒ29.500.
Tel. 0297-283513 na 18.00 uur.

Peugeot
Z Ul DWl JK
peugeot-dealer

106 Ace. 1.1i rood
'95
205 XR 1.1 i bruin m. '91
205 XL Diesel blauw '88
306 XN 1.4i rood
'94
309 GR Diesel rood '91
'z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.1 i blauw
'96
306 XS 1.6i rood
'96
'Vreemde merken:
Fiat Uno 60 S
'86
Ford Fiêsta 1.1i
'91
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Nissan Sunny 1.3'87 + '89
Suzuki Alto GL
'93
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT'S

Renault

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Ford Escort, 1982, prima
staat, ƒ400. VISA GARAGE
Tel. 020 - 6278410.
Kadett, automaat, bj. '83, APK
3-'98 ƒ 650 NIEROP DAIHATSU
A'dam-west 020-6183951.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
Van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Mercedes 190 D 2.5, b.j. 09-'89,
'200.000 km, ƒ 19.880,-.
DAEWOO Z-0. 020 - 6650131.
Toyota Starlet 1.3 XL, 3-drs,
'94, 11.000 km, metBOVAG
garantie, ƒ 17.250. WESTDORP
A'dam, telefoon 020-6825983.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Ducato 2.5 Diesel, verh. dak,
b.j. '89, APK '98, ƒ 6.500,- ;Volvo 850 GLT, 2.5 20V, 1994,
"96.400 km, ƒ44.750,-.
Rat Vermeij B.V. 0297-562020.
Van Vloten Dealer 020-6369222

Alfa Romeo
Teg. handelspr.: Alfa 33 1.5,
i.e., rd, st.bekr., 2-'93, ƒ 10.950;
33 1.7, i.e., rd, st.bekr., Ipg, 1
'92, ƒ9.950; 33 1.7, i.e., zw.,
st.bekr., l.m., win., open dak,
Ipg, 11-'91, ƒ 8.950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam. Zo. 2/3
geopend. 020-6627777.
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Citroen
BX 16 tri, okt. '88, luxe uitvoering, el. ramen, centr. deurvergr., div. nieuwe onderdelen,
onderh. door Citroen concess.
Prima auto! Moet weg vanw.
auto zaak. Tel. 036 • 5375456.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 - 51150.
Eenden 2 CV 82,84,85, 86, 89,
90, Mehari 74. 0492 - 464914.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.; 040-2061528.
XM TD aut. ABS '94 ƒ 29.500
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750
XM 20i Break '92
ƒ 19.900
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
Xantia 1.9 D SX '96
29.900
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
ZX Diesel 5d'93
ƒ13.500
BX TGD Break '94 ƒ 18.900
BXTGD Break st.b.'93/15.900
BX TGD Break '90 ƒ 7.500
BX TGD Break '89 ƒ 5.950
BX TZD. Turbo '93
ƒ 14.900
BX TZD '90
ƒ 8.500
BX T Diesel '93
ƒ11.900
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 5.950
BX 16 RE LPG '89 f 3.950
BX 14 TE '92
ƒ• 9.950
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
C 15 E bestel '92
ƒ 7.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Ford
Teg. handelspr. Sierra 2.0 GL,
4-drs, 6-'91, ƒ7.450. Sierra 2.0
GL 5-drs, LPG, 12-'86, ƒ 2.750
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 0206627777. Zondag 2/3 geopend

Jaguar/Daimler
T.k. Jaguar X. J6.4.2 autom.,
rood, in mooie staat. Pr. ƒ 9000,
Inl. 071 - 5172282.

Mercedes-Benz
Rij belastingvrij! Mercedes
Benz 280SE 1969 van part.
122.500. Tel. 0521-331847.

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Renault 9, grijsmetallic, b.j. '88
APK tot 11-'97, Philips radio
cassetter. ƒ 2.000, 020-6423315
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11
Te koop aangeboden: zwart/
donkerblauwe Renault Clio,
bouwjaar: 1995. Aantal kilometers slechts 25.000! En ook te
koop: bordeauxrode Opel Veetra, bouwjaar: 1994. Kilometers: ook slechts 25.000 km. Bel
snel of kom langs: Zuidkade
206 in Waddinxveen. Tel. 0182 612804.
T.k. Renault 19 1.4E 5 d. stuurbekr. enz. Bj. 8 dec. '95,12.500
km, rood, ƒ 22000.010-4515650
T.k. teg. handelspr. v. 1e eig.
nw mod. 19 RL, LPG, 4-drs, 4'94, ƒ 11.950 incl. BTW. R19, 3drs, 4-'90, ƒ4.750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.
Zondag 2/3 geopend.

Rover

MINOR MOTORCARS
Austin
Sloterkade 43/44
Amsterdam
AUSTIN Metro '91, APK tot 3- Tel. 020 - 6177975/6158022
'98;--136.400 km, ƒ3850.
Rover-dealer voor
Tel.' overd. 033-4617127; na 18 Amsterdam, Amsteveen e.o.
uur: 020-4270321.

Kia

Beste koop Consumentengids maart'97

Saab

Voor een perfecte SAAB 99
* WESTDORP off. dealer * 90, 900, 9000 ook Royal Class
• * KIA * een klasse rijker *
Pride 1.3 GTX 3-drs ...10-'96
SAAB SERVICE
Sep'hia 1.6 NLX 4-drs ,.12-'94
MOLENAAR
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. ,06-'96
HOOFDDORP
* Voltreffer van de week *
Toyota Starlet 1.3 XL . .09-'94 Onderhoud, reparatie, APK.
Dé dealer voor nieuw er>
Eigen revisiewerkplaats
gebruikt, voor APK, voor
voor Saab motoren
sprint-service en vooral
en versnellingsbakken.
... VOOR U! ...
Tevens verkoop van nieuwe
. Adm. de Ruijterweg 396-398
en gebruikte onderdelen
A'dam, tel. 020 - 6825983
023-5614097
Ringweg A'dam, afslag S104
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
Daihatsu
over het resultaat.
Cuore Trendy, aut., 18.000 km,
Volvo
6-'95; Charade 1.3 inj., Shiga
'89, Feroza Resin-top, div. extra's, geel kent. '92. NIEROP 15 VOLVO STATIONS '85-'94
DAIHATSU, Vancouverstr. 2-12 Sedans 740, 940 en 360.
A'dam-West, 020 - 6183951. ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
440 1.8 inj., LPG,
Daihatsu
st.bekr., 110.000 km '92
't AMSTERDAMMERTJE
440 GLE, aut., rood met.,
Amstel 340-342
36.000 km
'94
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 940 GL Sedan, aut., airco '91
NIEROP, de Vrienden van
Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12
Fiat
A'dam-West. 020 - 6183951.
7x Rat Panda b.j. '89 t/m '94
5x Rat Uno b.j. '89 t/m '93
Van Vloten
3x Rat Punto b.j.
1994
11x-Rat Tipo b.j. '91 t/m '94
Amsterdam
6x Rat Tempra b.j.'92 t/m '95
:
lx Rat Brava 1.6 EL b.j. 1996
850 GLT 2.5 '92 . . . .ƒ 29.750
850 GLT 2.5 '94 . . . .ƒ44.750
DEMO:
Coupe Fiat 2.0 Turbo, rood, 740 GL 2.3 Estate
:
ƒ18.950
13,000 km, jan. '96 ƒ53.500,-; LPG '90
ƒ34.750
.Cinquecente Soleil, O km, jan. "D 2.0 GT '95
ƒ24.500
'97, kleur wit, ƒ1.000.- extra 3 S '92
440 1.8 Sp. '94
ƒ25.950
korting;
ƒ 24.950
Rat Marea, 1.6 EL Station 440 GL 2.0. '93
ƒ21.750
Weekend, sept. '96, 3.000 km, 440 DL '93
nw prijs ƒ 40.483,- NU ƒ 36.500. 440 automaat '92 .. .ƒ 19.950
440 Sunray '91
ƒ14.950
Rat Marea 1.6 SX Sedan,
metaal beige, O km, ƒ2.500 340 automaat '90 .. .ƒ 8.950
340 GL '90
ƒ 8.500
voordeel.
340 automaat '88 .. .ƒ 4.950
240 Polar Estate
DIVERSE MERKEN:
ƒ 23.750
Nissan Sunny 1.4 5-drs 1991 LPG '92
Renault 19 TXE 5-drs
1990
DEMO'S
Ford Resta 1.1 3-drs 1991
V 40 1.8 comf. '96
Ford Escort 1.6 CLX 3-drs1992
850 Sedan 2.5 10V '97
Citroen AX 1.1 TGE 3-drs1992
Nisöan Primera 2.0 5-drs 199:
uw Volvo-dealer
Seat Marbella 3-drs 199;
met persoonlijke service
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen'
laan 128, Amsterdam-Noord.
FIAT VERMEIJ B.V.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
A. Philipsweg 13 Uithoorn
Tel. 0297 - 562020
Volvo 245 GL, '91. LPG, APK
Rat Panda 1.1 IE AUTOMAAT, trekh., 200.000 km, hond.rek
ƒ
nov. '93, 31.000 km, ƒ 12.500, 22.250, dakrek, strb.
Tol. 035 - 6023441.
Tel. 020 - 4206108.

SCHOKDEMPERS

ACHTERDEMPERS

DIT BIN

Opel Kaden E 13 N/S
9/'84 - '89

Opd Kadett D en E
'79-7/'91 ex. combi, GS en Git

Opel Corsa 1.3 i, 1.4i

l/'87 - 3/'93

Volkswagen Golf 1.0,1.3,1.6

SLECHTS ENKELE
VOORBEELDEN

BEL NU
VOORDE
LAAGSTE
PRIJS!

9/'83 Opel Astra 1.4i, 1.6i, l.Si

COMPLEET
SYSTEEM
vanaf de katalysator

Nissan Sunny 1.4,1.6

10/-90 - 9/'92

Staat uw auto hier niet bij? Bel nu
voor de laagste prijs garantie!
CBN 457

ACCU'S, APK, BANDEN, OUE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS/TREKHAKEN EN UITLATEN.
MOBIELE GSM TELEFOON
GEEN AANSLUITKOSTEN (normaal f 108,69)

2MAANDEN «fc

. abonnementskosten

ffïf^

OP ALLE ONDERDELEN BETER 1LAAGSTIPRL/St

6 DAGEN PER
WEEK GEOPEND

'GARANTIE/

Bij besteding v.a.
f 100.-en bij het
afsluiten van
slechts een 1-jarig
PTTGSMabonnemem. Geldig zolang
de voorraad strekt.

Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211.
A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768. Almere-Buiten (A/R) (Doe
Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775.
Haarlem (A/R) Leidsevaart 254,023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151,023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,023-5615784. Zaandam
(A/R) P. Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

Accessoires en Onderdelen

Rijscholen

60 jaar REVAM Amsterdam
Motorenrevisie

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

cilinderkoppen vlakken ƒ 35, compl. dieseltechniek + verstuivers

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ 835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Off. deal: MARINER-OUTBOARDS
Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Auto's te koop
gevraagd
ievraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0652 - 977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596 '

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 -17.30 UUR
ZATERDAG: 08.00 - 17.00 UUR

BINNEN ZONDER AFSPRAAK
KLAAR TERWIJL U WACHT

Service en
Reparatie

HEINING HOBBYHAL
Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
spuitcabine ƒ75, hef brug ƒ 10,
staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Klassiekers
en Oldtimers
404 '71 ƒ7500, 404 break '71
ƒ17.500, 404 superluxe '68
ƒ 12.500. Alle auto's apk + Ipg.
KEIMPE CARS: 020-6823615

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.
Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.
T.k. Citroen DS 20 H, '72, wit,
bord.rood Int., in orig. z.g.st.
ƒ 15.000. Tel. 0172 - 408817.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. • Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
PEUGEOT 404
rubriek krijgt u alleen
een solide, comfort, klassieker toegezonden als u dat bij de
voor alledag. Altijd auto's
opgave van de' advertentie
en onderdelen op voorraad. kenbaar maakt. De kosten
Frank Dordregter 020-6826974. daarvoor bedragen ƒ4,50

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Autorijschool „De Wibaut"
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn de theorielessen gratis op C.D.I. Aanvraag
per computer. Wibautstraat
107, telefoon 020 - 6683902.
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'Ofunuauto's^eiisoôptalsoffidSledealWtlmdelaar.ofalspaiticuUeririeteenadvertentieiii
Vraag zelf je PRAKTJK CBR
SHOWROOM/AUTO VBtïMINl'Szetütiwautoof auto's pas echtia de schijnwerpers,
s"
examen v. snelcursus 2-6 wkn,
SHOWROOM/ATOO l-IN-3 MMCS is de speciale
autorubriek van
Het Parool, Trouw en cde Volkskrant
s
x
via Ver. Rijschool Nederland
• alsmede" alle 'nieuws- eahuls-aafrhiiisbMenvan Weelanedial
"
• ' \
60 min., ƒ 47.50, 45 min. ƒ 36,-.
j.«
Totale
oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO UN-3MINrS is daarmee
020-4639881 (schrift, info mog.)
d,
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS verschijnt
op
°1 vrijdag in Het Parool, op zaterdagin Trouw en de Vblks&ant en in de week daarop op woensdag in 'de '
RIJSCHOOL ROLF
nieuwsbladen van Weekmedia, En dat alles voor één voordelige prijs!
Rijden bij Rolf is een begrip in
' "Amsterdam. Met een goed W«Ê»-i*ri*ni
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
Prijs incl.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
B.T.W.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
Schrijf hier in bloklelters
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
uw trkst, l letter per
rijden is vanzelfsprekend.
.r>2.HH
hokje. Cijtcrs. leestekens
en
tussenruimten
tellen
70.7-1
Voor gratis advies over de besvoor l letter. Minstens 3
te rij- en theorieopleiding in
JW.tiO
regels beschrijven. Aan
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
l()(i.JI>

T.k. gevr. ALLE MERKEN
AUTO'S: .gespec. in VRACHTWAGEN en BUSJES in elke
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. prijsklasse. Wij geven ƒ 500 tot
Klaar terwijl u wacht.
ƒ 25000 met geldige PTT vrijRuilstarters en dynamo's.
waring. Tel. 035-6835858 of
Valkenburgerstraat 152.
06-53331964, 7 dagen per
Tel.: 020-6240748.
week, 8-23 uur.
Grote sortering ONDERDELEN Wij komen vrijblijvend langs.
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Algemeen
Tel.: 023-5845435.
Een auto kunt u overal kopen.
Bij ons krijgt u service!
Bedrijfsauto's
OCCASION CENTRUM
70 BESTELAUTO'S en pers.
ZUID-OOST
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Renault Clio 1.4
,.. '93
Meer dan 50 jaar gevestigd: VWGolf 1.4 CL
'92
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Ford Escort 1.6 CLX
'94
hout bij Aalsmeer, 0297- Daihatsu Charade 1.3 TX ..'93
324229. Ook t.k. gevraagd.
Fiat Panda Cabrio
'90
Daihatsu Cuore
'93
Citroen AX 1.1
'95
Autosloperijen Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93
Autosloperij De Liede.
Daihatsu Valera 1.5 SG ...'95
Autoverhuur
SLOTERDIJK III
Mitsubishi Colt 1.3 GLI ... '94
INKOOP Loop + Sloop auto's Nissan Micra 1.3 super S ..'95
Verkoop onderdelen
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
R.D.W. vrijwaring
Mazda 323 F 1.6
'92
Geen voorrijkosten
Mercedes 190 D 2.5
'89
020-4470470
niet duur!!! \
Van der Madeweg 21
Verkoop & verhuur van
Grote sortering ONDERDELEN
de Macro)
Skiboxen met dragers en
van alle schade-auto's, alle Daewoo(Bij/ Occasioncentrum
sneeuwkett. voor elk type auto
merken, alle bouwjaren.
Tel.:
020
6650131
020 • 6719108
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 020 - 681 34 10
Zie ATS telet pag. 888
Tel.: 023-5845435.
(020) 6129804

Prijzen incl. montage, garantie en btw. Bandenprijzen
excl. balanceren, ventielen
en verw. bijdrage. Geldig van
5/3 t/m 12/3 1997. Prijzen
zijn niet geldig in combinatie
met andere aanbiedingen.

QUKE BAAS

Mét èèn advertentie in

1AUTO1-1-3

is de verkoop yanuw auto een fluitje van een cent.
fN

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.

de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zeil uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:.

ÜM.32
142,18.
1HO,(M
177,!IO
Telefoonnummer:

Adres:.
Postale + Plaats:

Handtekening:

woensdag 5 maart 1997
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Een volle bos
met Priorin

Moe en lusteloos?
Knoflook helpt!

Voelt uw haar dun aan of hebt u last van kale plekjes? U bent niet de enige. Een derde van alle vrouwen
heeft wel eens last van verminderde haargroei. Dit
kan meerdere oorzaken hebben.

De meeste mensen doen eigenlijk te weinig aan
lichaamsbeweging en voelen zich vaak niet fit. Mede
door slechte eetgewoontes (te veel vet) en te •weinig
ontspanning, ontstaan er klachten als vermoeidheid
en lusteloosheid. Ons lichaam in een goede gezondheid houden is, zoals iedereen wel weet, van het
grootste belang.

Soms speelt zwangerschap of
menopauze een rol, maar
spanningen, medicijngebruik
en de wisseling va,n de seizoenen kunnen er ook voor zorgen dat het haar dunner
wordt. Dit is niet abnormaal,
maar wel heel vervelend.
Gelukkig kan Priorin in deze
situaties helpen.
Oud haar vervangen
Elke haarwortel houdt een
haar vast. Die haar maakt
plaats voor een nieuwe haar
als de normale levensduur
van de haar eindigt. Heeft de
haarwortel niet genoeg weerstand, dan laat de haar te
vroeg los, terwijl de nieuwe
haar er nog niet is. Hierdoor
wordt het haar dun en kun-

nen er zelfs kale plekjes ontstaan. Belangrijk in deze situatie is dus de haarwortel optimaal te versterken.
Extra kracht
Om de haarwortels zo te
versterken dat ze het haar
normaal kunnen vasthouden, werd Priorin ontwikkeld. Priorin capsules
bevatten de juiste hoeveelheid gierstextract om het
haar en de haargroei
gezond te houden, vitamine B 5 met een gunstige
invloed op de hoofdhuid,
waardoor het haar een betere
kans krijgt om te groeien en
L-cystine dat werkzaam is op
de dichtheid van het haar en
de stabiliteit van de haar-

Cholesterolgehalte

haarelixer dat een gunstige invloed heeft op de doorgroei. De capsules brengen bloeding van de hoofdhuid.
dus van binnenuit de haar- Priorin is verkrijgbaar bij
wortel in conditie. Om de wer- drogist en apotheker.
king van buitenaf te ondersteunen, is er Priorin sham- Voor meer informatie kunt u
poo voor een goede verzor- bellen met Roche Nicholas,
ging van het haar en Priorin tel. 0497-381833.

Melatomatine: nieuw natuurlijk alternatief
voor een goed dag- en nachtritme
Veel gezondheidsproblemen zijn te herleiden tot
gebrek aan balans en ritme in ons lichaam. Opwekkende middelen zoals koffie en een afwisselend
slaappatroon kunnen deze problemen alleen maar
aanwakkeren. Om de balans in ons lichaam weer in
evenwicht te herstellen is een goede nachtrust
essentieel. Melatonine, een stof die het lichaam zelf
produceert, vervult een sleutelfunctie bij het opbouwen van een goed dag- en nachtritme.
In het begin van de avond
maakt het menselijk lichaam
microgrammen melatonine
aan. Normaal gesproken
genoeg voor een goede nachtrust. Naarmate we ouder worden of in ploegendiensten
werken of lange reizen
maken (jet-lag), neemt de productie van melatonine af. Het
gevolg daarvan is een verstoord dag- en nachtritme,
wat de kans op ziekten, versnelde veroudering, impotentie en futloosheid vergroot.

Om de melatonineproductie te
helpen is er nu een natuurlijk
alternatief: Melatomatine.
Kracht uit tomaten
Melatomatine wordt gewonnen uit tomaten. We zouden
echter 22 kilo tomaten per
dag moeten eten, willen we
optimaal profiteren van de
werkzame stof. Amerikaanse
wetenschappers zijn erin
geslaagd . de unieke stof te
extraheren. Tezamen met

vitamine C, vitamine E en Bcaroteen vormt Melatomatine
een 100% natuurlijk middel
dat gemakkelijk door het
lichaam wordt opgenomen.
Het heeft hetzelfde effect als
het lichaamseigen melatonine, maar werkt langer en
sneller.

Vertraging veroudering
Melatomatine betekent lekker
slapen. Het herstelt en versterkt de ritmiek van het
lichaam, vertraagt het verouderingsproces, versterkt het
immuunsysteem, verhoogt de
potentie en geeft het lichaam
extra energie. En zoals dr.
Steven J. Bock in zijn boek
"Wonderhormoon Melatonine" schrijft: "Meer en meer
wint het idee bij artsen terrein dat we door het reguleren van de hoeveelheid melatonine de vervelende effecten
van het ouder worden kunnen beheersen. "Hij noemt dit
met recht: "De meest opzienbarende medische ontdekking van deze eeuw!"
Melatomatine is verkrijgbaar
of bestelbaar bij drogist, apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie:
tel. 013-5284976.

Geen last van
roos meer!
Roos is een hele vervelende kwaal. In ons land hebben ongeveer 3,5 miljoen mensen hier in meer of mindere mate regelmatig last van. Daarom start Abbott,
de fabrikant van Selsun, binnenkort een grote, landelij ke campagne gericht op mannen en vrouwen met
roosproblemen.
bacterie die de hoofdhuid uit
balans
brengt,
hiervoor
immuun. Selsun is een
geneesmiddel tegen hoofdhuidschilfering. Het is geen
shampoo, maar moet als een
kuur worden gebruikt. Het
werkzame bestanddeel seleensulfide zorgt ervoor dat de
conditie van de hoofdhuid
goed blijft, waardoor minder
snel roos ontstaat. Selsun kan
Roosvorming
naast een milde shampoo voor
Oude huidcellen worden de gewone haarverzorging
regelmatig vervangen door worden gebruikt.
nieuwe.
Als dit proces op de hoofd- Gratis Anti-Roosboekje
huid te snel verloopt, ontstaat
roos: witte of grijsachtige Om mensen die' last hebben
schilfers tussen het haar of van roos te helpen bij de
op de schouders. Die schilfer- behandeling ervan heeft Seltjes zien er niet aantrekkelijk sun een praktisch boekje uituit, vandaar dat velen - geheel gebracht, waarin duidelijk
ten onrechte -denken dat roos staat aangegeven hoe het behet gevolg is van een slechte streden kan worden. Selsun
hygiëne. In de strijd tegen en het gratis Anti-Roosboekje
roos wordt meestal naar een zijn verkrijgbaar bij apotheanti-roos shampoo gegrepen. ker en drogist. Lees voor
Maar op den duur wordt de gebruik de bijsluiter.

Wie al jarenlang last heeft
van overmatige schilfering
van de huid en het nu effectief
wil bestrijden, doet er goed
aan contact op te nemen
met Abbott, afd. Selsun,
Antwoordnummer 18, 1180
VB Amstelveen. Hier kunt u
ook het gratis Anti-Roosboekje aanvragen.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

020-5622618

HET ANK-ROOS
-,,:b o è-i

Anti-roos onderzoek
Mannen en vrouwen die last hebben van regelmatige of
ernstige roos kunnen zich aanmelden voor een anti-roos
onderzoek. 500 mensen worden geselecteerd om aan het
onderzoek mee te doen. Zij ontvangen uitgebreide informatie over het onderzoek, een vragenlijst en een gratis flacon
Selsun. De medewerking aan het onderzoek bestaat uit het
invullen van de vragenlijst op basis van uw ervaringen.
Indien u interesse heeft, stuurt u dan een briefje of kaartje
naar Abbott, Anti-roos onderzoek, Antwoordnummer 18,
1180 VB Amstelveen (postzegel niet nodig).

Steeds meer volwassenen zijn
zich bewust van het belang
van hun cholesterolgehalte.
Het is dus belangrijk het cholesterolgehalte in het bloed
niet te hoog te laten oplopen.
Een verbeterde eet- en leefgewoonte en het gebruik van
een gestandaardiseerd knoflookpreparaat kunnen het'
cholesterolgehalte
helpen
verlagen.

een duidelijk lagere dosering
heeft knoflook nauwelijks
enige waarde.
Wapiti Knoflook 2000
In Wapiti Knoflooktabletten
2000 is uit de verse knoflook bol 2000 mg pure knoflook
verwerkt. Met toepassing van
de Quick Cool Dry methode
wordt de exacte hoeveelheid
aan werkzame stoffen van
knoflook gestandaardiseerd
en gegarandeerd. Wapiti
Knoflook 2000 bevat een zeer
hoog gehalte aan Allicine.
Deze stof is o.a. verantwoordelijk voor de werkzame
eigenschappen van knoflook,
waardoor men zich fitter en
vitaler voelt.

Werking knoflook
Knoflook helpt het cholesterolgehalte te verlagen en past
dan ook prima in een cholesterolverlagend dieet. Voor
een optimale werking van
knoflook zal echter een dagelijkse dosering van 2000 mg
verse knofGebruiksvriendelijk
look nodig
en
reukloos
zijn. Bij ^
p
Door het speciale verwerG?
kingsproces en de maagzuurbestendige
coating
(beschermlaag) zijn de tabletten
van Wapiti Knoflook 2000
volkomen reukloos en is
de dosering van slechts
i tablet per dag eenvoudig.
Verkrijgbaar bij drogist,
reformhuis en apotheek.
Voor meer
informatie:
EmontaB.V.,
tel. (O512) 518085.

We hebben dan niet alleen
rust nodig maar ook extra
voedingsstoffen, die ons
weer snel op de been helpen. Daarvoor is Pleegzuster al sinds jaar en dag
een prima steun en toeverlaat.
Pleegzuster
Bloedwijn bijvoorbeeld zit
boordevol
mineralen,
zoals calcium en ijzer, die
het lichaam snel weer
nieuwe energie geven. Het
is een oud en vertrouwd
versterkingsmiddel dat
nog altijd door zeer velen
wordt gebruikt. Vroeger
werd het wel eens schertsend
een 'vrouwendrank' genoemd
omdat veel vrouwen het - tijdens de menstruatieperiode
of na de zwangerschap regelmatig gebruikten. Die

benaming is natuurlijk al
lang
achterhaald,
want
inmiddels hebben evenveel
mannen als vrouwen de versterkende werking van Pleegzuster Bloedwijn ontdekt!
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Foliumzuur, al vóór
je zwanger wordt!
Als u van plan bent om zwanger te worden of « <
het net bent, is het verstandig te vreten wat u wer
niet moet doen. Of het nu de eerste zwangersclr-betreft of •wellicht al een tweede of derde, een {?;c' •
en gezonde leefwijze blijft de belangrijkste r«:
waar u zich natuurlijk aan houdt. Maar soms scïv>
zelfs dat tekort en is extra aandacht nodig. Dit is \r
voorbeeld het geval met Foliumzuur.
Er is namelijk
duidelijk geworden dat extra
Foliumzuur een
belangrijke rol
speelt bij het
bevorderen van
een goede ontwikkeling van
het
centrale
zenuwstelsel.
Het is dus van
groot
belang
voor de aanstaande moeder
om
voldoende
Foliumzuur binnen te krijgen.
Zo
belangrijk
dat alle gezondheidsinstellingen dit advies
actief ondersteunen.
Waimeer
Foliumzuur gebruiken?
Het centrale zenuwstelsel
vormt zich al in de eerste
weken van de zwangerschap.
Vaak is dit al voor u zelf goed

Schone bloedvaten
ondersteunen de gezondheid
^-"^
«t,. .
Met te veel en te vet eten doen we ons lichaam en
onze gezondheid geen groot plezier. Alle voedingsstoffen komen in ons bloed terecht, dat door dunne
aderen door ons lichaam wordt verspreid. Verkeerde
eet- en leefgewoonten kunnen ervoor zorgen dat de
bloedvaten verstopt raken. Voor een goede
gezondheid zijn schone bloedvaten van
belang.
In feite is een bloedvat een
ringvormige spier die een stevige, elastische wand heeft.
Door de elasticiteit is het in
staat nauwer en wijder te
worden zodat alle organen de
juiste hoeveelheid zuurstof en
voedingsstoffen krijgen.
Wanneer verschillende (vet)
stoffen aan de bloedvatwand
blijven kleven, wordt deze
minder soepel, wat van
invloed is op de doorstroming. Dit hele proces wordt
aderverkalking
genoemd.
Veel mensen denken dat dit
iets is dat voornamelijk oudere mensen overkomt. Maar
aderverkalking begint vaak
al eerder.

Schoon
Een uitgebalanceerd dieet
met weinig vet en regelmatige lichaamsbeweging helpt
om de bloedvaten schoon te
houden. Daarnaast is er sinds
zes jaar Ader-Rein kuur 300
verkrijgbaar dat bijdraagt bij
het oplossen en afvoeren van
aangeslibde stoffen. Wanneer
de bloedvetten worden opgelost, ontstaat een betere door-

stroming van
het
bloed
wat een gunstige werking heeft
op hart en
bloedvaten.
Ader-Rein
kuur 300 is
matieve videoband aaneen
voevragen.
dingssupTegen betaling van de
plement
~' verzendkosten krijgt u
met een ruidie dan gratis toegeme hoeveelstuurd. Voor meer inforheid
voedings~
matie
stoffen die helpen bij een goe- Oligo Health Institute,
de conditie van de bloedvaten tel.: 035-6240256.
en het afweersysteem ondersteunen. Het middel is opgebouwd uit ingrediënten als
vitamine A, C, D, E en H, vitaminen van het B-complex,
foliumzuur, choline, tien verschillende mineralen en twee
specifieke aminozuren. Verkrijgbaar zowel in tabletten
als granulaat. Over de oorzaken en gevolgen van dichtgeslibde bloedvaten schreef drs.
Elisabeth de Boer het boekje
Bloedvatenreiniging. Het is
verkrijgbaar bij uw drogist,
reformspecialist en De Tuinen. Tevens kunt u een infor-

Nooit meer besparen op energie!
Energie, kortweg ook wel
aangeduid met fut, zit
voor een groot deel
natuurlijk in uw karakter. Tussen de oren populair gezegd. Maar toch...
iedereen, jong en oud,
man en vrouw, heeft wel
eens dat de puf er een
beetje uit is.

GEZONDHEID

Soepele spieren en
het exact te doseren en optigewrichten
maal effectief.
Daarnaast
Sinds kort zijn er twee nieuwe hoeft Pleegzuster Artigel
bronnen van energie bijgeko- maar eenmaal per dag ingemen die in alles een toonbeeld nomen te worden.
zijn van de klinkende reputatie die Pleegzuster Bloedwijn Vitaliteit
in de loop der jaren heeft
opgebouwd; Pleegzuster Arti- Pleegzuster Vitaal Plus is een
gel en Pleegzuster Vitaal voedingssupplement met ginseng,
mineralen,
Plus.
Pleegzuster Artigel
spoorelementen en
is een voedingssup| ^^
multi-vitaminen.
plement dat de conkortom alle belangditie van het beent>!pc«xi
rijke
bouwstoffen
voor het lichaam.
Allemaal perfect uitgebalanceerd (100%
aanbevolen dagdosering) in één makkePlccjjïustcr
vuvuiiy,!lijk in te nemen capsule.
Pleegzuster
Vitaal Plus heeft
daardoor een positief
effect op de weerstand, de vitaliteit
en het concentratievermogen.
De Pleegzuster-prodergestel verbetert. Het houdt ducten zijn verkrijgbaar bij
de spieren en gewrichten soe- de drogist, apotheek en
pel. Belangrijk pluspunt reformzaak.
daarbij is dat Artigel, als eni- Voor meer informatie:
ge gelatine-product in Neder- Tendem B.V.,
land, vloeibaar is. Dat maakt tel. 038-4217747.

en wel weet dat u zw;ui>
bent! Het is daarom vei st
dig al heel vroeg mei i'
innemen van extra Fohi'
zuur te beginnen. Do In
regel waar u zich aan JM
houden, is beginnen r
dagelijks gebruik als u s(<
met
voorbehoedsmicklc!'
En dit vol te houden tol •
met 10 weken na do e"> 1
dag van uw laatste menst
atie. Daarna kunt u stopp
want dan is het ceim
zenuwstelsel al gevormd
Evasin, precies
voldoende Foliumziur
De dagelijkse extra in n i
Foliumzuur die u nodig )\'
is 0,4 mg. Precies de hoo\ i
heid puur Foliumzuur <\v
Evasin is verwerkt. Dit •
kleine capsules die mak k; •
zijn in te nemen. De cap.M
zitten verpakt in blisters i
op de achterzijde een shh'1
aanduiding. Zo kunt u n
cies zien wanneer u de \ui
capsule hebt ingeno; i
Natuurlijk kunt u E v "
rustig blijven gebruiken <
als het wat langer duin-t v
u zwanger bent. Evasni
verkrijgbaar vanaf f 5.9.">
drogisterijen en apothek' i
Voor meer informatie l;i> .
schrijven naar: Vemedi:> I'.
Postbus 502, 1380 AN \Vt
Of bellen: 0294-465905

Drogisterij Ton Goossen
Specialist in Homeopathie

Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid
Tel. 5712305

IRISCOPIE
MAGNETISEREN
Mevr. M. Gerritsen

spreekuur vrijdags op afspraak

tel. 5712305
Drogisterij Ton Goossens
winkelcentrum Zandvoort-Noord
Aangesloten NOVAG

beroepsvereniging

Parfumerie - Drogisterij - Schoonheidss;u

m
Haltestraat l, Zandvoort, tel. 571612.

OIO
OROOISTERIJ

DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL.: (023)571 25 13

BOODSCHAPPEN

\/

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen, Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem.'De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties,
U w eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of pptlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereidenl
Stuur uw ;<l;!c Klak Klaar
recept in een gofrankeerde en vs i op n a a r:

Paas
tulband
Ingrediënten: 45 gr. krenten
en 45 gr. rozijnen; 250 gr. Bona Bakgraag; 250 gr. suiker;
zakje vanillesuiker; 5 eieren; 250
gr. +1 eetl. cakemeel; 1 pakje
De Ruijter Paashagel; snufje
zout; 1 eetl. fijngesneden sucade; poedersuiker.

Bona heeft iets nieu
jes te bakken.

Nieuwe Bona Bakgraag.
Sat draagt om een feestje.

Hansaplast
Aqua Protect:

Het Boodschappenspel

pleister dis zit als
een tweede huid

En de
winnaar is...

Toiletpapier moet sterk zijn,
maar ook heerlijk zacht Daarom
is er nu nieuwe Page Ultra Comfort. Page Ultra Comfort is niet
alleen uitermate betrouwbaar en
effectief reinigend, het is bovendien zachter dan ooit.
U kunt nu zelf extra voordelig

kennismaken met de unieke
zachtheid van Page Ultra Comfort.
Want tijdelijk geeft Page u bij
aankoop van een pak 'zachterdan-ooit-Page-Ultra-Comforttoiletpapier' een keiharde 'Niettevreden-geld-terug garantie'.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario deze Paastulband bereidt: kijk dan naar De BoodschappenBeurs.

Joke Joel

Wiit pok u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het Boodschappenspel op deze pagina!

O= Nieuw

Nicotinell kauwgom: de
smakelijkste manier om het
roken onder controle te krijgen
Nicotinekauwgom is al jaren bekend als hulpmiddel om minder
te gaan roken. Daarbij blijkt het
makkelijker te zijn om niet te roken wanneer de kauwgom beter
smaakt. Nicotinell is te koop in
twee smaken: fris fruit en koele
mint.
Nicotinell kauwgom wordt gemaakt door één van 's werelds

grootste kauwgomfabrikanten.
Onderzoek wijst uit dat Nicotinell
beter smaakt en de voorkeur geniet bij 8 van de 10 consumenten.
Overweegt u om niet meer te
roken? Dan is Nicotinell (fruit of
mint) kauwgom de smakelijkste
manier om het verlangen naar
een sigaret onder controle te
krijgen.
CiKOElt) SlWfifil'tf

ie SUGGESTIE

Toetje op
z'n Paasbest

O 23. Kruidkoek
O 24. Toiletpapier
O 25. Schoonmaakmiddelen
O 26. Luiers
O 27. Pleisters
O 28. Ceurkaarsen
O 29. Make-up
® 30. Haarverzorging
© 31. Kindergeneesmiddelen
©32. Anti-rook kauwgom
f

,»«*~«>;;

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

r

Menken ••^ -:\-~'^-De Lekkerste zuivel van't Land

AMERSFOORT,

Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoe'gen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking'
pakket bestaande uiteen Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill. Classic SaJoon Juicer, Classic Sandwich maker en Classic Royal
Toaster.
Bovendien ligt voor iedere honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Classic Royal Toaster klaar.

Een wondje geneest veel
sneller wanneer ze goed beschermd is tegen invloeden
van buitenaf. Hansaplast heeft
daarom de Aqua Protect ontwikkeld, een totaal nieuwe
pleister met een doorzichtige
filmlaag.
Dooreen kleef laag rondom
het wondkussen is de Aqua
Protect volledig waterdicht
en beschermt de wond optimaal tegen vuil.
Zelfs tijdens het douchen of
zwemmen. Doordat het materiaal lucht- en waterdoorlatend
is, wordt het genezingsproces
bevorderd.
De Aqua Protect is gemaakt
van elastisch materiaal dataanvoelt als een tweede huid.
De pleister blijft daarom
goed zitten, zelfs op bewegende lichaamsdelen.

woensdag 17.00.19.00 en 21.00 uur

Poly is

"N

STADSOMROEP

Jarig en
tracteeit.'

U

T

R

E

C

H

T

woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur

^

Poly Color is al vijftig jaar
eenbegripophetgebiedvan
haarkleuringsproducten.

r* v

Een ruim assortiment
vani het:snel uitwasbarTpï
'V tasy Color, de tot 24 wastS<

s? -s^L>;

c

*s«wag:r:: ~z:-

durig houdbare Polv Colnr RT',»-,""" uc 'dng'

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45 (voor koffietijd)*
en 15.45 uur
vrijdag 09.45<voor koffietijd) en 14.45
en 15.45 uur

HUISHOUDTIP
woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Dit wordt de grote favoriet:
Vlaamse Saws op Vlaamse Friet
Vlaamse frieten zijn in Nederland bezig aan een onstuimige
opmars. Zowel buiten-de-deur als thuis zetten we steeds vaker de tanden in stevige, grofgesneden frieten.
Daarom introduceert Remia nu een 'echte' Vlaamse Frietsaus. Remia Vlaamse Frietsaus is witter, zachter maar ook romiger dan gewone fritessaus. Het zal dan ook niemand verbazen dat Vlaamse
Frietsaus van Remia ook op uw tafel de nieuwe smaakmaker wordt!

Feestelijk

variëren met

.^^*iWW-.MibZföllkw.ii,

CLASSIC ROYAU i
TOASTER «A
f^\
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord
onderstaande vragen:
1. In welke twee smaken is Nicotinell kauwgom te verkrijgen?
2. Wie is er jarig en tracteert?

SfeïM

maakt dat het smaakt
sinaspril® paracetamol
om te slikken

Fruit niet
een luchtje

griepiesneltepakkenDZeZUnan

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Zetpmen.alszetezieRZ«n

en bel uw antwoorden door naar:

De Booclschappenüjn

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Remia Vlaamse Frietsaus. Zeker en vast.

GRATIS

Met De Ruijter brengt u
feest aan tafel!
Adviesprijs ƒ 3,29

O 21. Koekjes
O 22. Snoepgoed

Pasen is een bijzonder feest.
Het is ook het begin van de lente. Een goed moment om gezin,
familie of vrienden aan tafel te
verrassen met een toetje op z'n
Paasbest. Zoals Paasvla van
Menken van Grieken. Een heerlijke vla met room en advokaatsmaak. Op de verpakking
vindt u bovendien een originele
serveertip. Daarmee maakt u
met Paasvla van Menken van
Grieken in een handomdraai een
bijzonder en luxe dessert waar
niet alleen de Paashaas het water
van in de mond loopt...

?

Paashagel van de Ruijter is
een heerlijke mix van pure chocolade en 'paasgele' vanillehagel waarmee u uw boterham
feestelijk kunt versieren. Maar
niet alleen uw boterham, ook
de lunch, het dessert of gewoon een lekker tussendoortje
kunt u hiermee een vrolijk paastintje geven. Wilt u alvast in de
paassfeer komen, prc!;c-er dan
ne; volend.1' '•':~:."-':t.'
Meng 100 gr. Paashagel met
de mixer voorzien van deeghaken snel dooreen halve liter bananen- of vanille ijs dat u even
zacht heeft laten worden en
laat het ijs vervolgens een half
uurtje in de vriezer weer hard
worden. Klop éénachtste liter
slagroom stijf waaraan suiker
naar smaak is toegevoegd en
roer er daarna twee eetlepels
vanillevla door. Serveer dit bananen-chocoijs in halve chocolade eieren.

O 1. Espresso
O 2. Koffiecreamer
O 3. Melk
© 4. Bakproducten
O 5. Kaas
O 6. Vis
O 7, Kip en gevogelte
O 8. Groente
O 9. Ontbijtprodukten
010. Broodbeleg
O 11. Stroop
012. Pasta
013. Fritessaus
014. Smoorsauzen
015. Pastasaus
016. Paasvla
O 17. Slagroom
018. Toetjes
O 19. Frisdranken
O 20. Aperatief

OMROEP;

SUGGESTIE

*

Bereiding: Verwarm de oven
voor op 150 graden. Krenten
en rozijnen wassen in lauwwarm water en laten uitlekken
in zeef. Bona Bakgraag, suiker en vanille-suiker schuimig
roeren. Eieren één voor één er
door kloppen. 250 gr. bloem
met zout zeven en in gedeelten doorbotermengsel roeren.
Rozijnen en krenten met 1 eetl.
bloem bestuiven en met sucade door cakebeslag scheppen.
Voeg nu vijf eetl. De Ruiter
Paashagel toe en spatel het in
één keer door het beslag zodat
een marmereffect ontstaat.
Schep het beslag in de vorm
en laat de tulband op rooster
midden in oven in ongeveervijf
kwartier gaar en goudbruin
bakken.
Serveren: Neem de tulband
uit de oven en laat hem afkoeien. Vermeng 100 gr. poedersuiker met zoveel, water dat
een dik papje ontstaat. Giet dit
over de tulband en strooi er de
Paashagel over. Laat het glazuur hard worden.

Page Ultra Comfort nu zachter dan ooit

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Joke Joel inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zijde
eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van zo'n
schitterende Babyliss Mallorca 10-lamps zonnehemel.
De winnaars van de handige
Babyliss Tondeuse de Luxe
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

O = Suggestie

Speciaal

De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam.

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.

= Actie

koorts bij kinderen.

Sinaspril®
paracetamol
zetpillen,
de vertrouwde
pijnstiller voor
kinderen.

donderdag 16.51 en 00.21 -uur
vrijdag om 16.51 uur

Tegenwoordig kunt u vrijwel
het gehele jaar genieten van vers
fruit. Waarschijnlijk denkt u dat
het mooiste stukje fruit ook het
lekkerste is. Toch hoeft dat niet
altijd waar te zijn.
Daarom is het verstandig om bij
het uitzoeken vanf ruit nietalleen
naar de vruchten te kijken, maar
er ook aan te ruiken. Want vruchten die - in de schil - al lekker ruiken, smaken meestal beter dan
exemplaren waar geen luchtje
aanzit

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoort
21,11 en 23 maart

ie
thema: Après-ski

Woensdag 12 maart 1997

Los nummer f2.00

Nieuwsblad

NS en NZH studeren
op beter vervoer
ZANDVOORT - De Noord-Zuid-Hollandse Vervoermaatschappij (NZH) en NS
Reizigers willen in Noord-Holland meer samenwerken om het openbaar vervoer beter op elkaar af te
stemmen. Dit najaar moet
dat vruchten afwerpen in de
kop van de provincie, waarna de regio Amsterdam/Zandvoort een volgende 'logische' stap zou zijn, aldus
een woordvoerder van de
NS.
„Zandvoort speelt daar zeker
een rol in," vertelt NS-communicatie manager Godfried Jansen. „We willen eerst in het
klein ervaring opdoen met sa-

Bezwaren rond
Eurotel maandag
op de agenda
ZANDVOORT - Maandagavond behandelt de Commissie van Beroep- en Bezwaarschriften de bezwaren
die zijn ingediend door
ESHH
Projectontwikkeling. Het betreft de miljoenenclaim die de gemeente
aan haar broek heeft, omdat
ze afspraken omtrent de
bouw van een hotel naast
het casino niet zou nakomen.
Stefan Schale van ESHH wil
vlak voor de behandeling van
zijn bezwaarschriften niet ingaan op de kwestie. „Ik wil
eerst maandag de behandeling
van mijn paar bezwaarschriften afwachten. Dan kijk ik ,wel
verder." Schale heeft z'n bezwaren ingebracht, omdat hij vindt
dat de gemeente hem tegenwerkt bij zijn plannen om op
het Badhuisplein een hotel
neer te zetten. Al ruim zes jaar
is de projectontwikkelaar bezig
om een hoteltoren te realiseren.
„Vanaf 1991 zijn we met de
gemeente bezig geweest om ons
plan aan te passen aan haar eisen. Ze houdt zich echter niet
aan de afspraken en lijkt zich te
bedienen van bedrieglijk handelen," aldus Schale in september 1996 tegenover deze krant.
Al bijna een jaar geleden heeft
hij zijn ontevredenheid hierover aan het gemeentebestuur
weten; in september overwoog
hij de rechter in te schakelen.
Dit kan echter pas wanneer
eerst bezwaar is gemaakt.
Het plan van Eurotel omvat
de bouw van een hoteltoren van
zo'n 89 meter hoog. Juist vanwege de hoogte ervan zijn windtunnelonderzoeken verricht en
zijn de resultaten ervan verwerkt in een stedebouwkundig
programma. Volgens Schale
komt het
gemeentebestuur
echter steeds met weer andere
normen waar het gebouw aan
moet voldoen. Op basis van investeringen en gederfde inkomsten kan de schadeclaim van
acht tot 35 miljoen tegemoet
zien, aldus Schale.

Waterstanden
Datum
13 mrt
14 mrt

HW
LW HW LW
06.19 01.53 18.4214.40
07.05 02.43 19.3615.35

15 mrt

07.55 03.35 20.2416.26

16 mrt 08.56 04.14 21.3517.05
17 mrt 10.05 05.05 22.5418.05
18 mrt 11.36 06.25 -.-19.14
19 mrt 00.26 07.44 12.4420.34
20 mrt 01.26 09.15 13.4521.56
21 mrt 02.15 10.15 14.3022.45
Maanstand:
EK zo 16 mrt 00.56 uur.
Hoociwater: za 15 mrt 07.55 uur
NAP~+ 98 cm.
Laagwater: za 15 mrt 16.26 uur
NAP - 91 cm.

menwerken met de NZH, om
vervolgens met een complexer
gebied aan de slag te gaan." De
regio Amsterdam, waartoe
Zandvoort behoort, is ingewikkelder vanwege het grotere aantal partners waar de NS mee
om de tafel moet gaan zitten,
zoals Gemeentevervoerbedrijf
(GVB) Amsterdam en Midnet.
Uitgangspunt van de samenwerking is openbaar vervoer te
leveren van deur tot deur, zoals
Jansen het uitdrukt. „De markt
vraagt erom. Het is geen kwestie van of de trein of de bus.
Reizigers willen weten hoe ze
ergens van deur tot deur komen. Dat blijkt wel uit het succes van het algemene informatienummer van het openbaar
vervoer. Je woont in Amsterdam-Zuidoost en wilt weten
hoe je in Zandvoort kunt komen, dat soort vragen."
Op de lange termijn - in 2010 heeft met name de regiorail van
Midnet en GVB gevolgen voor
het openbaar vervoer gevolgen
voor de regio Amsterdam-

Weekmedia

Agathakerk heeft haar kruis

Oplage: 5.425

Editie 17

Invordering rijbewijs

DEZE WEEK:

ZANDVOORT - Een vijftigjarige Bloemendaler moest vonge week zijn rijbewijs aan de
politie afgeven toen hij weigerde een blaastest te ondergaan.
Hij reed woensdag met zijn
auto in verboden richting over
de Oranjestraat.
Bij controle vermoedde de
politie dat de man onder invloed was. Nadat hij was aangehouden, werd de man recalcitrant, waarna hij geboeid werd
overgebracht naar het politiebureau.

/Zandvoort, maar de NS zien op
de kortere termijn ook mogelijkheden. „De net getekende
samenwerking tussen NZH en
NS moet in oktober in een plan
resulteren en in januari in werking treden. Dan gaan we kijken naar een ander deel van
Noord-Holland en is Amsterdam met Zandvoort daarbij een
logische, volgende stap," aldus
Godfried Jansen.

16 PAGINA'S

Vrouw valt van fiets
ZANDVOORT - Een 72-jarige
vrouw uit Haarlem is vrijdag
met haar fiets op het fietspad
van de Boulevard Barnaart gevallen. Zij schrok van een voorbij rijdende bromfiets. Ze is
met een snee in haar knie en
haar pols naar het Spaarneziekenhuis vervoerd.

Bij een betere afstemming
van het openbaar vervoer worden alle mogelijkheden betrokken, legt de communicatie manager uit. „Je moet ook aan de
taxi, de treintaxi of een belbus
denken, of zo'n busje dat Zandvoort al kent en dat reizigers
naar andere delen van het
strand brengt. Door betere aansluitingen,
een
logischer
dienstregeling en tariefintegratie willen we reizigers beter ten
dienste zijn. Dat is de wens van
vele mensen die met het openbaar vervoer reizen of dat willen doen," aldus Jansen.

Bij schaatsen
hoort ook een
beetje afzien
Pagina 3

Banden lek geprikt

(ADVERTENTIES)

ZANDVOORT - De alcoholcontrole die de politie vrijdag
en zaterdag hield, viel niet bij
iedereen goed. Tijdens de controle zijn in totaal zeven banden van opvallende politie-auto's lek geprikt.

'Zandvoort was
toen nog een
leuke plaats'

Van de 360 bestuurders die
moetsen blazen, waren er tien
in overtreding, van wie er een
zijn rijbewijs kwijt is.

Pagina 5

Bier proeven
in Vlaamse
brouwerij

PvdA in Oud-Noord
ZANDVOORT - Na de wijk
Nieuw-Noord te hebben bezocht komt de PvdA-fractie op
20 maart naar Oud-Noord om
over zaken te spreken die er in
de buurt spelen. In Hotel Interlaken aan de Van Speijkstraat
zullen leden van de fractie m
discussie gaan met een ieder
iets kwijt wil over zijn of haar
buurt.
De bijeenkomst begint om
acht uur 's avonds.

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Tel. 023-5714638

Alhoewel wij nog in de verbouwing zitten
is het café gewoon open!
Vanaf de pasen is het restaurant weer open.
Bent u ook weerzo enorm aan „Het Wapen" toe?

U bent van harte welkom op onze
MODEFLITSEN
op zaterdag 15 maart

van 11.00 tot 16.00 uur.

Door het slechte weer moest het een week worden uitgesteld, maar
donderdagochtend kreeg de St. Agathakerk dan toch de beloofde
kruis met haan. Met een gigantische hoogwerker werd het metalen
gevaarte onder veel bekijks op de kerktoren gehesen en op een
simpel laddertje - doodeng vonden de toeschouwers - zette een
bouwvakker uiteindelijk de vergulde haan bovenop het kruis. Een
en ander hangt samen met de opknapbeurt van de toren die over
circa twee weken afgerond moet zijn

DONDERDAG 13 MAART OM 9.30 UUR START DE:

KORTINGEN TOT

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandvoort
Tel. 5714828

NEEF SPORT

RAADHUISSTRA AT 40
AMSTERDAM (PARKEREN VOOR DE DEUR)
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SCHOENEN, TENNIS. VOETBAL, RUNNING. ZAAL/INDOOR, FITNESS. 8ERG/WANDEL

Bromfietser komt
om bij passeren
spoorwegovergang
ZANDVOORT - Een zeventienjarige bromfietser is zondag verongelukt toen hij de
spoorwegovergang aan het
Manpadslaan in Heemstede
wilde passeren. Hij was de eerste van een groepje van drie
bromfietsers dat over de Manpadslaan in westelijke richting
reed. Omdat hij waarschijnlijk
een probleem met zijn bromfiets had, keek hij bij het oprijden van de spoorwegovergang
over het stuur heen naar het
motorblok en zag daardoor de
trein niet.. De jongeman, een
zeventienjarige inwoner van
Bennebroek, werd door de
trein gegrepen en was op slag
dood. De overgang ter plekke is
niet beveiligd door spoorbomen, maar slechts door knipperlichten.

STARTMANIFESTATIE INTEGRAAL
VEILIGHEIDS BELEID
Op zaterdag 15 maart van 10.00 tot 13.00 uur vindt de
startmanifestatie Integraal Veiligheids Beleid plaats op het terrem Remise, Kamerlingh Onnesstraat 20.
De manifestatie kan door alle belangstellenden vrijblijvend
worden bezocht. Er wordt een overzicht gegeven van alle activiteiten en projecten die in de komende periode in het kader van
het Integraal Veiligheids Beleid worden gestart. Ook zijn er
verschillende Zandvoortse m:tellingen aanwezig die zich op die
dag aan de Zandvoortse bevolking presenteren. De manifestatie
moet op die manier een inzicht geven in de activiteiten die in
Zandvoort worden ondernomen ter bevordering van de veiligheid en het welzijn van allen die er wonen en werken.

'Hoog tijd dat ik mijn mond opendeed'
ZANDVOORT - „Dat die
mensen uit de Van Speijken de Zeestraat bezwaar
maken tegen die hoge flat
voor de deur is vanuit hun
oogpunt volkomen terecht.
Maar dat wil nog niet zeggen dat je dat ding zomaar
ergens anders heen kunt
verplaatsen, waar men er
dan opeens wel blij mee
zou zijn. Vandaar dat ik
meende namens de bewoners van de Verlengde Haltestraat mijn stem te moeten laten horen," aldus F.
Helsdingen.

niet serieus worden genomen? bezwaar, hoor. Wat wij evenZo van: zet die flat maar daar zeer vrezen is geluidsoverneer, want die bewoners ver- last."
zetten zich toch niet? Daarom
Volgens Helsdingen loert
werd het hoog tijd dat ik mijn het gevaar dat, als de flat aan
de overkant van het spoor
mond opendeed."
Evenmin als zijn buren zegt wordt gebouwd, er een verhij er absoluut niet aan te sterkend klankbord voor het
moeten denken dat de flat te- treinlawaai ontstaat. Door de
genover zijn onderkomen zal akoustische weerkaatsing zou
verrijzen. „Nu is het zo dat ik de huidige herrie dan weieens
vanuit mijn raam 's avonds veel erger kunnen zijn. „Perzelfs de verlichting van Gran soonlijk vraag ik me af wat
Dorada kan zien. Samen met mijn vrouw en ik dan nog in de
mijn vrouw zit ik er, als het Haltestraat te zoeken hebben.
mooi weer is, op ons balcon Terwijl wij hier toch al heel
graag naar te kijken. Als die wat jaren met het grootste pleflat er zou komen is ons mooie zier wonen," aldus de tachtiguitzicht echter in één klap jarige Zandvoorter.
Het was voor hem daarom
Net als zijn buren is hij als weg. Maar dat is niet het enige
de dood dat het twintig meter
hoge woonblok, dat deel uitmaakt van de voorgenomen
bouw rond het station, zijn uitzicht zal verpesten. Dat risico
kwam onlangs in zicht door
het massale protest van de bewoners van de Van Speijkstraat en de Zeestraat tegen de
geplande situering van de flat
aan hun horizon. Toen de
eensgezinde actievoerders afgelopen donderdag, tijdens de
openbare hoorzitting over de
'artikel 19 procedure fase l
stationsomgeving', in het
Raadhuis nog eens hun vele
bezwaren kenbaar maakten
liep voor Helsdingen de maat
vol.
„Het ging mij te ver dat op
een gegeven moment werd geconcludeerd dat alle bezoekers van die hoorzitting het
wel met hun mening eens zouden zijn. Kijk, dat die bewoners in hun eigen straatje praten is natuurlijk logisch, want
dat doet iedereen. Maar het
mag toch niet zo zijn dat naar
hen wordt geluisterd omdat ze
zich verenigd hebben, terwijl Het terrein waar de omstreden, twintig meter hoge beboumoet komen
Foto- Andie Lieberom
wij als onverenigde bewoners

Vragen over bezwging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentie* tel. 571.7166
Redactie: tel 571.8648

ZANDVOORT - Hoewel
de locatie aan de noordbqulevard voor campers niet
voldoet aan de Wet Openluchtrecreatie, mogen ze er
dit jaar nog wel staan. Dit
heeft het college van B en W
besloten, omdat een alternatieve plek voor de campers
op dit moment ontbreekt.

(ADVERTENTIE)

OP DE SPORTCpLLÉCTIE,
SPpRTVV.TKLEbiNG, >
SCHOENEN, RACKETS ETCL

Uit & Vrije Tijd

Campers nog een
jaartje langs
boulevard

Foto Andre Lieberom

MEGA SALE!

(ADVERTENTIE)

U bent van harte welkom.
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een enorme opluchting om later die avond te vernemen dat
hij niet zal hoeven te verhuizen. In plaats van tegen twin- '
tig meter flat zal hij te.zijner
tijd moeten aankijken tegen
laagbouwwoningen met een
maximum hoogte van acht
meter. „Ons uitzicht zijn we /
daardoor helaas ook kwijt,"
constateert meneer Helsdingen. „Maar goed,
dit is toch •
een heel verse!1 il met waar we
zo bang voor waren. En ach, ik
begrijp best dat er iets moet
gebeuren. Dat is nu eenmaal
zo."
Minder geneigd zich er bij
neer te leggen zijn de bewoners van de Van Speijkstraat
en omgeving. Integendeel, zij
zijn des duivels over hun vooruitzicht. „Die flat van twintig
meter achter de huizen op de
Zeestraat gaat weliswaar niet
door, maar we krijgen nu wel
vijf flats van 16 meter hoog
voor de deur," meldt mevrouw
A. Bakels-Hennis hoogst verbolgen. „In feite wordt met
ons gewoon een smerig spelletje gespeeld."

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Vorig jaar ontstond de nodige
commotie toen de gemeente
liet weten dat de campertoeristen voortaan niet meer terecht
konden aan de Boulevard Barnaart. Met name VVV-directeur
Peer Sips maakte zich druk
over het wegjagen van toeristen, zoals hij dat zag, zonder dat
er sprake was van een andere
plek voor de campers. Het ziet
er nu naar uit dat de campertoeristen toch behouden blijven voor Zandvoort.

TSJci'fl Hl fit t Ir die krant moet ik hebben.
J. i CI.IU. l*J. AAJ*Vj Omcjat ik g,.aag %vil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L
Adres'
i i _i
J L
Postcode/Plaats: ]
Telefoon:
l i i
Giro/Banknr.:
[
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar/34,60

Teneinde zich nog krachtiger tegenover de gemeentelijke voornemens te kunnen verweren wordt komende dmsdag in Hotel Interlaken door
mevrouw Bakels en andere
boze buurtbewoners een vereniging opgericht. „Door contributie te heffen hopen we de
advocaat te kunnen betalen,
die we nodig hebben bij de jundische procedures die we tegen de plannen gaan voeren,"
aldus de strijdvaardige bewoonster van de Van Speijkstraat. „Want denk maar niet
dat we het hierbij laten zitten,
We zullen ons tot het uiterste
blijven verzetten, zo simpel is
dat."
KttBxxesruaaexstiuc&irxEiixi&ixnciKBt^

Uw krant
niet
ontvangen?

„We hebben naar een andere
locatie gezocht, maar die is niet
voorhanden," reageert gemeentevoorlichter Egon Snelders,
„Het college heeft daarom besloten de campers nog een jaar
op de noordboulevard te gedogen." Later dit jaar ligt er wel
een alternatief in het verschiet,
wanneer camping De Duinrand
verplaatst is.

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
...,.„,.,.„ ,,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken 8 710371 017003
-0
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FAMILIEBERICHTEN
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De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centiale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uui
donderdag
08 30 - 20 00 uui
vrijdag
08 30 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummei (023) 574 01 00

Liede maakt de dingen groter,
liefde maakt de dingen mooier,
Dank zij de liefde ademen de dingen
onvergankelijkheid.
Paul Bratowoly
Voor uw onverweldigende bewijs van medeleven, ons beloond na het heengaan van onze allerliefste Ron

Ronald Schouten

ovz

«villen wij u bijzonder danken.
l let was een grote troost voor ons.
Uit aller naam:
Hetty Schouten-Heeres
Zandvoort,
maart 1997

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 februari vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 9 door B&W genomen besluiten
zijn op dinsdag 4 maart vastgesteld
De besluitenlijsten zijn tijdens openingstijden in
te zien bij de Centrale Balie

Zandvoorts
l' Nieuwsblad

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

PAASPUZZEL

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

HOOFDPRIJS
beschikbaar gesteld door
kwekerij v. Kleeft
TROOSTPRIJS
La Bonbonnière

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, omschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt

Ons promotieteam deelt op 29 maart
paaseitjes uit.
Deze leuke attentie wordt u aangeboden
doordeHEMA

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

en Zandvoorfcs
D Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

R

Natuurlijke genezing

J]
•j
J-

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

ERKENDE
VERHUIZERS

uitvaartverzorging
kennemerland bv

M

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garages Keesomstraat OOOOOT, Celsiusstraat P,
Lorentzstraat Q en Hasebroekstraat C, huur van alle
garages is ƒ 123,21 per maand en de parkeerplaatsen
Lijsterstraat D en T, huur beide ƒ 8,26 per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat
OOOOOT hebben de huurders van de woningen aan de
Keesomstraat met de huisnummers 149 t/m 395.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Celsiusstraat P
hebben de huurders van de woningen aan de Lorentzstraat
268 t/m 298 even, Lorentzstraat 399 t/m 529 oneven en de
Celsiusstraat 201 t/m 231 oneven.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Lorentzstraat Q
hebben de huurders van de woningen aan de Lorentzstraat
met de huisnummers 301 t/m 391 en 166 t/m 266
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Hasebroekstraat
C hebben de huurders van de woningen aan de
Hasebroekstraat, Vondellaan 1 t/m 25 oneven en A. J. v.d.
Moolenstraat 2 t/m 30 even.
Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaatsen
Lijsterstraat D en T hebben de huurders van de woningen
aan de Lijsterstraat 2-1 t/m 2-38 en 4/1 t/m 4-26.
Toewijzing van de garages en parkeerplaatsen vindt plaats
op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages en parkeerplaatsen door
een briefje met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen
aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 19 maart 1997 om
12.00 uur, in ons bezit te zijn.

JËen kompleet verzorgde begrafenis
f^crei^
|lwitveeh natura-uitvaaitverzekeriiig:
|£^^
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,voor meer informatie

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

Kwekerij

off vul cfe bon in.

; Dag en nacht bereikbaar voor
het verborgen van.een begrafenis
. - ••' .
- of crematie: -;
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaann 36,
3b, 2011
zu 1 1 KW
RW Haarlem.
l laariem.

Van Stoibergweg l-Tel. 5717093

i 3»

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en melding bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
97038B Max Euwestraat 5 uitbreiden
woning
97039B Max Cuwestraat 81 plaatsen dakkapel, bouwen
gaiage
vernieuwen en
97040M Patnjzenslraat 6
vergroten dakkapel
oprichten
97041B Bentveldweg
woning
(Woodbrookers)
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schnftehjk hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze woidtbij debeoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE BOUW- EN
SLOOPVERGUNNINGEN
96031B Ebbingeweg 6

bouwen zwembad

(06-03-1997)

96053B Oranjestraat 4
96060B
96096B
96097B
96101B
96131B
97001B
97005B
97024S

veranderen supermarkt(06-03-1997)
Van Lennepoprichten luifel
weg 4
(06-03-1997)
Burg Engelberts- vergroten woning
straat 4
(06-03-1997)
Burg Engelberts- vergroten woning
straat 12
(06-03-1997)
Nieuwstraat 13 vergroten woning
(06-03-1997)
Kostverlorenvergroten woning
straat 92e
(06-03-1997)
Schuitengat 1- veranderen entree
109
(06-03-1997)
Dr J G Mezger- plaatsen dakkapel
straat 68
(06-03-1997)
Kamerlingh
slopen opslagloods
Onnesstraat 20 (06-03-1997)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040
AA Zandvoort Het indienen van een bezwaarschnft heeft geen schorsende werking In geval
van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

man/vrouw

enz.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

VANAF VANDAAG IS
GEZONDHEID TE KOOP!

Oersterke combinatie in één capsule nu eindelijk in Nederland verkrijgbaar
IS GEZONDHEID TE KOOP?

M

gezondheid is te
koop, want met
TopVitaal
Complex' zorgt« ervoor
dat « met slechts één capsule per dag fit, vitaal en
gezond bent en blijft. In
TopVitaal Complex* is de
wetenschap er namelijk
voor de eerste keer in
geslaagd de krachten van
drie fantastisch e produkten
te bundelen: royaljelly,
bijenpollen en gimeng.
Ieder apart /ijn dat al eeuwenoudc. natuurlijke mgredicnten die lichaam en
geest kracht geven
Tezamen is dit het eerste
totaalpreparaat waarmee u
alle hindernissen moeiteloos aankunt

DE WERKZAME
BESTANDDELEN
VAN TOPVITAAL
COMPLEX®
1

I

__o

komen heeft een onderzoeksteam onder leiding
van dr Smith-Eastwick het
onderste uit de kan gehaald
De wetenschappers wisten
zich daarbij gesteund door
kenners van de natuurlijke
produkten uit China en
Thailand Bijenpollen
bevatten zoveel voedingstoffen, vitamines, mineralen, eiwilten en spoorelementen dat u er alleen met
water op zou kunnen leven
Van ginscng zijn de kwaliteiten bekend De Chinezen
gebruiken de meervoudige
werking van de?e wonderwortel al eeuwen om
lichaam en geest te versterken Ook royal jelly heeft
zijn sporen verdiend als het
gaat om verhoging van
levenslust en energie Royal
jelly wordt aangemaakt
door bijen en is een exelusieve voedingsstof voor de
bijcnkoningin Door royal
jelly is de koningin m staal

om honderd maal harder te
werken en vijftien keer langer te leven dan haarnormale soortgenoten

FRUITMANQ EN
MOTOR INEEN

T

opVitaal Complex* is
uw fruitmand, groenteschotel en motor
meen' Het is de broodnodtge aanvulling op uw
dagelijkse voeding,
\\aardooru langer
gezond leeft Het
enige wat u daarvoor
hoeft te doen, is één
capsule per dag innemen De hoog geeoni-entreerde bestanddelen royal |clly, bijenpollen en ginseng
doen dan van/elf hun
werk Op een natuurlijke manier en 24
uur per dag Nadat u
de capsule in hebt
genomen 'schilt' de/e

zich langzaam af Zo neemt
uw lichaam gedurende
lange tijd de bestanddelen
gedoseerd op en kunt u de
hele wereld aan

Wie fit, vitaal en
gezond wil
worden én blijven,
haalt dus snel
TopVitaal Complex®.

Het natuurrecept TopVitaal Complex®:
- verhoogt de weerstand en prestaties
- regelt bloeddruk en cholesterolgehalte
- verbetert de spijsvertering en opname
vitamines
- dringt slapeloosheid terug
- zorgt voor snel herstel na ziekte

- stimuleert de doorbloeding
- ondersteunt de darmflora
- werkt reinigend
- geeft levenslust

- verfrist hei geheugen

WORDT FIT, VITAAL EN BLIJF GEZOND MET ÉÉN CAPSULE PER DAG!

straat:

^

postcode/ woonplaats.

Denk aan
uw coniferen,
strooi bitterzout! H

telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop /ontlui post/egel /enden aaiv
Uitvaaitcunti 11111 Ilaailum, AiilwooidniimnUM 318, 2000 WC, Ilaatlum

Gedurende de termijn van de tervisieleggmg
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden gestuuid aan het college van Burgemeester
en Wethoudeis, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

n TopVitaal Complex
zitten dne natuurlijke
werkzame bestanddelen
Dat is uniek, want de oersterke combinatie van royal
jclly, bijenpollen en gin.scng /ut nog nooit in één
capsule Om /over te

Ja, ik wil vnjhlijvL'iid muur inloimatie ovui de ruUui
Ik heb du garantie dat ik nog neiguns aan gebonden ben.

naam:

bestemmingsplan ligt eveneens ter inzage bij de
openbare bibliotheek, Prinsesseweg 34

Fa. Gansner & Co.

Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

„,X

INSPRAAK VOOR-ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN "PARTIËLE
HERZIENING ERFBEBOUWINGSVOORSCHRIFTEN"

Voor info lel. 5712391 b.g.g. 5713242

GARAGES EN PARKEERPLAATSEN IN DE VERHUUR

""<-,

Gedurende de termijn van tervisieleggmg kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk
zijn bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

GEMEENTE

Wit Verhuizingen

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 14
maart 1997 gedurende 14 dagen tei inzage bij
de Centrale Balie

JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

WEKELIJKS EUROPA

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5 29 van de Bouwverordening
junctoSOhd 5 van de Woningwet vnjslelling en
bouwvergunning te verlenen vooi
- buitenruimte op het perceel Halteslraat 56

Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het
voor-ontwerp bestemmingsplan "Partiële herDe Welstandscommissie vergadert donderdag
20 maart 1997 om 15.30 uur. De plaats van ziening erfbebouwmgsvoorschnften"
vergaderen is Raadhuis, Swaluestiaat 2, Zandvoort
Een groot aantal van de bestemmingsplannen
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
in deze gemeente zijn aan herziening toe, omterecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwdat deze plannen verouderd ziin De opvattintoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00
gen over het grondgebruik in deze verouderde
plannen komen niet meer overeen met de huiALGEMENE SUBSIDIEVER- dige opvattingen Het tijdig aanpassen van de
blijkt op dit moment een
ORDENING ZANDVOORT 1998 bestemmingsplannen
niet realiseerbare oplossing Om die reden is
BIJ besluit d d 25 april 1996 heeft de gemeenteeen partiële herziening opgesteld, waarbij een
raad besloten tot invoering van budgetnadere regeling is gegeven omtrent het bebousubsidiermg per 1 januari 1998 Op 25 februari is
wen van erven behorende bij woningen
de subsidieverordening door de gemeenteraad
vastgesteld De verordening ligt ter inzage bij de
De intentie is om de partiële herziening op een zo
Centrale Balie m het Raadhuis
groot mogelijk, gebied toe te passen Toch dient
een en ander te worden afgewogen ten opzichte
van de mate van complexiteit, betrouwbaarheid
VERKEERSBESLUITEN
en uitvoerbaarheid Er is daarom een analyse
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van 25
gemaakt van de verschillende gebieden
februari 1992, nr 17, tot machtiging van Burgemeester en Wethouders tot het nemen van besluiten als bedoeld in art 20 en 49 Besluit admiGelet op het aantal voorbereidingsbesluiten,
nistratieve bepalingen inzake het wegverkeer en
stedenbouwkundige typei ing of ontwikkelingen
het bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Bekomen niet alle vigerende bestemmingsplannen
sluit administratieve bepalingen inzake het wégm aanmerking voor de regeling Alleen voor de
verkeer en het Reglement verkeersregels en
volgende gebieden is de herziening van toepasverkeerstekens 1990, hebben Burgemeesteren
sing Kostverlorenstraat e o , Tolweg e o , WaWethouders besloten tot
tertoren e o , Stationsomgeving, Bentveld en
Oud-Noord Voor deze gebieden geldt dat niet
-Aanleggen van een gereserveerde
het gehele gebied geschikt is voor een erfinvalidenparkeerplaats in de Lorentzstraat
bebouwingsregeling
te Zandvoort t.h.v. Lorentzstraat nr. 14.
De erfbebouwmgsregeling werkt als een aanTegen het besluit kan door belanghebbenden
vulling op de voorschriften van bestaande bebinnen zes weken na publicatie schriftelijk
stemrriingsplannen De erf bebouwingsregeling
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
verandert niets aan de plankaarten en ook de
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
bestaande voorschriften blijven bestaan Alleen
2040 AA Zandvoort
op het gebied van erfbebouwmg bij woonHet bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
doelemden worden de bepalingen gewijzigd
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen beHet plan bestaande uit, voorschriften en een
zwaar wordt gemaakt en de gronden van het
toelichting met overzichtskaart ligt met ingang
bezwaar
van 14 maart 1997 gedurende 4 weken ter
inzage bij de Centrale Balie Het voor-ontwerp

organiseren 26 maart a.s. weer een gezellige

ADVERTENTIES

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat S
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

PLANOLOGISCHE
VRIJSTELLFNGSPROCEDURE

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

•

TOPVITAAl COMMEX® IS MET KORTING VERKRIJGIAAR IIJ:

INTRODUCTIECOUPON
MB^^^MM^BM^HHBMKM^HMMMHB^MMHB^B^HH

Zandyoort
Drogisterij Moerenburg
Haltestraat 1

l TopVitaal Complex

slechts ƒ 29f 95

Weekmedia 17

woensdag 12 maart 1997

Voorjaarstocht

Geen insprekers, geen hoorzitting

ZANDVOORT - Op zaterdag 5
en zondag 6 april wordt voor de
33-e keer de voorjaarswandeltocht gehouden van DVS. Kiezen kan men uit de afstanden 5,
10,15,25 en 40 km, die alle richtmg Bloemendaal gaan. In
Haarlem-Noord is het startpunt, waarna via Aerdenhout
en Bentveld door de duinen
naar het natuurreservaat Middenduin. Het startpunt is aan
de Clovisstraat 56 te Haarlem;
voor informatie: tel. 5390033.

ZANDVOORT - Van alle
voorwaarden voor een bewogen hoorzitting over het
nieuwe bestemmingsplan
voor het circuitgebied waren afgelopen donderdag
voldaan. In de raadszaal
van het gemeentehuis zat,
onder leiding van wethouder P. Flieringa, een voltallige commissie voor Ruimtelijke Ordening en Verkeer gereed om alle mogelijke op- en aanmerkingen
te beluisteren. En op de
publieke tribune had zich
een flinke menigte verzameld, die vrijelijk gebruik
mocht maken van de ge-

PvdA komt bijeen
ZANDVOORT - De PvdA
houdt op donderdag 13 maart
haar jaarvergadering. De leden
zich mogen buigen over de financiële stukken van het afgelopen jaar en de begroting en
plannen voor het komende
jaar. Tevens kiezen de leden
een nieuw afdelingsbestuur.
Dat alles gebeurt in zaal 3 van
het Gemeenschapshuis aan de
Louis Davidsstraat. De avond
begint om acht uur.

reedliggende open microfoon.
De verwachting was dan
ook dat tal van betrokkenen
en belanghebbenden de gelegenheid zouden aangrijpen
om hun zegje te doen. Met
name de leidinggevenden van
de firma's Auto Design & Tuning B.V. en Rob'Slotenmaker's Slipschool werden geacht de nodige oppositie te
zullen leveren, gezien de felle
kritiek die zij reeds op de voor
hen behoorlijk ingrijpende
plannen voor herinrichting
van het circuitgebied hebben
gegeven.

Maar toen de commissievoorzitter het woord wilde geven aan de eerste inspreker
bleef enige reactie uit. En ook
na herhaald aandringen bleek
dat er helemaal niemand in
het gebouw was die over deze
kwestie iets te berde wilde
brengen. Flieringa
restte
daarom weinig anders dan om
na hooguit één minuut stoïcijns over te gaan tot het volgende agendapunt, namelijk
de hoorzitting over de invulling van het stationspleingebied. Omdat vrijwel iedereen
op de publieke tribune voor
dit agendapunt was gekomen
werd er die avond alsnog naar
hartelust ingesproken.

Achterafplaats goed voor woonwagens
ZANDVOORT - Het was
erg jammer dat er afgelopen
donderdag geen woonwagerïbewoners aanwezig waren, toen in het Raadhuis
werd besproken hoe de
nieuwe inrichting van het
stationsgebied eruit moet
gaan zien. Zij hadden dan
zelf kunnen aangeven of ze
zich nu wel of niet thuis zullen voelen aan de uiterste
rand van de geplande woonwijk die Park Duijnwijk
moet gaan heten. Volgens
de laatste plannen zullen de
woonwagens namelijk vlakbij de spoorbaan worden gesitueerd.
Wat

Han van Leeuwen betreft is dit
een ronduit onzalig voornemen. „Het is volstrekt belachelijk om die wagens gemakshalve tegen het spoor aan te douwen als je streeft naar maatschappelijke en fysieke integratie van de bewoners," gaf hij
verontwaardigd te kennen. En
ook de VVD'er Prits van Caspel
wist niet wat hij zag toen hij de
bouwtekeningen onder ogen
kreeg. „Ik denk niet dat je het
beoogde integratieproces bevordert als je het woonwagencentrum op zo'n achterafplaatsje projecteert."
Beide politici suggereerden
dat er op een welhaast discriminerende manier was omgegaan
met de belangen van de woonD66-fractievoorzitter wagenbewoners. Maar volgens

ZANDVOORT - Om aandacht
te vragen voor de vluchtelingenactie van Amnesty Internatio, nal wordt op maandag 24 maart
' een Argentijnse film vertoond
in filmclub Simon van Collem.
- 'No habra mas penas ni olyido'
laat de nadagen van president
peron zien en is een satire op
wat men Zuid-Amerikanse toestanden noemt. De wantpestan]1 den uit de jaren zeventig worden aan de hand van de situatie
doorgetrokken naar deze tijd.
j De avond begint om zeven uur.
i In de foyer van Circus Zandvoort zijn informatie en pro; ducten verkrijgbaar.

M

OE? Samantha uit de
tweede en Raquel uit de
derde kijken verbaasd
van hun tosti op. „In het begin
ging het wel wat zwaar, maar
toen we een kwartiertje op gang
waren reden we steeds sneller,"
vertelt Raquel drie kwartier nadat ze haar laatste rondje heeft
laten afstempelen. Ze heeft
maar liefst 35 stempels en haar
vriendin Samantha heeft er nog
twee meer op haar kaart staan.
Hun sponsors kunnen tevreden zijn, constateren ze een
beetje giechelig. Samantha is
de inspanning alweer vergeten.
Vanmiddag heeft ze nog een
volleybaltoernooi.
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Nee, last van hun rug, blauwe
plekken en een rode kop zijn
alleen voor mij weggelegd. Met
visioenen van de Elfstedentocht op mijn netvlies ben ik
van start gegaan. Maar de Bonkevaart heb ik nooit gehaald.
Het 32-e rondje evenmin. In de
laatste minuut, honderd meter
voor de stempelpost, ging ik onderuit. Een van de vermaledijde puntjes van mijn kunstschaatsen bleef steken in het
ijs.
Het heeft veel effect. Het breipatroon van mijn handschoenen staat nog een dag lang in
mijn handen gegrift. En die
blauwpaarse vlek hoort ook
niet in mijn handpalm. Wel een
voordeel dat ik nu nog een
week langer naar een groen/geel/paarse bult op mijn linkerknie kan kijken. De vorige
bult was bijna genezen.
Ach, bij schaatsen hoort nu
eenmaal een beetje afzien. „En
het was zwaar ijs," zegt gymleraar Huub Schrage. „Dat heb je

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
v
an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)
573 0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573.0497.
E mail wmcomm @ perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020) 665.6321
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
v
an de Helende Meesters 421 B, Amstelv
een. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
T
el • (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9
-12 uur (023)5717166.

Het initiatief voor het koor is
uitgegaan van Jasper Teule en
Reniet Vriese van de band The
Pilgrirns. Naast optreden leiden zij opvijf plaatsen in
Noord-Holland eenzelfde pop
koor. In Zandvoort wordt het
project ondersteund door Muziekschool New Wave, stichting Kunstcircus en de gemeente.
Waar de vijftien lessen van de
dertig jongeren toe heeft geleid,
is op zondag 16 maart te horen
in gebouw De Krocht; het optreden begint om vier uur 's
middags.

met aangevroren mist. Een
kort glij moment, dus dan moet
je flink kracht zetten om vaart
te houden." Huub is een kenner
met 54 rondjes achter de rug.
„Het geheim van een goede
schaatser is zijn techniek. Hoe
luier je kunt schaatsen, hoe
sneller je gaat en hoe langer je
het volhoudt. G?ed,aan de buitenkant van de schaats leunen
bij het afzetten en dan je heup
erin gooien."

Tienerdisco
ZANDVOORT - Swingen op
de laatste top 40 hits en housenummers kunnen tieners op de
disco die op vrijdag 21 maart in
het Activiteitencentrum Zandvoort wordt gehouden. Voorlichster/preventiemedewerkster Marion Kooy van de Brijder Stichting is ter plekke om
vragen over drugs te beantwoorden. De disco is voor tieners van twaalf tot en met zestien jaar en duurt van acht tot
elf uur. Het centrum is te vinden aan de Celsiusstraat 190.

Kinderinstuif
'Het is altijd leuk, hoor. Maar met zoveel publiek langs de kant is het natuurlijk nog iets leuker'
Fotoburo Luuk Gosewehr

per Wiltbret (bewoners van
Nieuw Unicum) samen met een
paar docenten en leerlingen
van de Gertenbach Mavo de
schaatsers een stempel en een
Het is dat hij een knie-opera- bemoedigend woord geven. Jeltie heeft gehad, anders zou hij te stempelt blijkbaar pas na aftijdens de ijsperiode deze win- loop.
ter heel wat tochten geschaatst
hebben. „Of ik nu schaats, loop
of fiets, ik vind het allemaal
even makkelijk."
Riet van Leest, sponsorwerver voor Nieuw Unicum, zucht
van bewondering. Vijftien jaar
geleden stond ze voor het laatst
op natuurijs. Zelfs haar volwassen zoon herinnert zich dat niet
eens meer. Toch heeft ze na
vier keer van te voren oefenen
Dat blijkt heel verstandig,
zoveel durf, techniek en condi- want als ik voor de eerste keer
tie dat ze 25 rondjes schaatst. de stempelpost aandoe, merk
„En volgend jaar doe ik weer ik hoe lastig het is dat ik alleen
mee," roept ze bij het afscheid het schaatsen en niet het stopvrolijk. „Ik ben helemaal en- pen geoefend heb. En zo verthousiast geworden."
gaat het meer schaatsers. Een
Haar enthousiasme heeft meisje omhelst spontaan een
zelfs zo aanstekelijk gewerkt paal van de kraam, een jongen
dat half Nieuw Unicum ook komt tot stilstand dankzij de
meeschaatst. Een paar hebben rolstoelen van David Muller en
de techniek van Henk Ange- Kees Horseling die zo nu en
nent. Verreweg de beste is dan de toegang naar het stempelhok blokkeren. Maar het
Nieuw-Unicummedewerker
Jelte Bakker. Maar ja, die heeft geeft niet, het is juist heel gezeldan ook inderdaad de Elfste- ligdentocht gereden.
Ze glunderen als Gerard
Hij heeft duidelijk van te vo- Kuijper weer een rondje met
ren zijn tactiek bepaalt. Je ziet een van hen schaatst. „Dit is
hem nauwelijks bij de stempel- zo'n beetje de laatste voorbereipost, waar Janny Dissel en Cas- ding voor mijn IJsselmeer-
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tocht." Gerard gaat namelijk
eind deze maand hardlopen
voor Mike Smit, de jongen die
een gezin uit het water probeerde te redden en zelf gewond
raakte. Ook een deel van de opbrengst van de sponsorschaatstocht gaat naar hem. Omdat

leuk, hoor. Maar met zoveel publiek langs de kant is het natuurlijk nog iets leuker. Je
merkt ook aan de leerlingen dat
de schaatstocht dit jaar een
groot succes is. Die zijn enthousiast over het doel van dit jaar,
aangepaste
sportattributen

Gesponsorde rondjes leveren geld
op voor invalide held Mike Smit
Mike druk bezig is met revali•deren en inmiddels de sleutel
heeft van een huis met lift, kan
hij niet op de ijsbaan aanwezig
zijn.
„Gelukkig zijn er wel een heleboel mensen van Nieuw Unicum," zegt Mavo-directeur Gerard Hokke, die toch nog twaalf
rondjes heeft gereden, ondanks
de pijn in zijn rug. „Het is altijd

voor de bewoners van Nieuw
Unicum en een speciale rolstoel zodat Mike Smit kan rugbyen. Een paar brugklassers
zijn zelfs uit zichzelf in de vakantie op bezoek geweest bij
Nieuw Unicum."
Maakt het de leerlingen dan
zoveel uit waarvoor ze schaatsen? Samantha en Raquelle
vinden van niet. „Het geld gaat

er gevestigd zijn teveel; het
Lekkerste Weekend vond er
ook al plaats. Wij hebben gekozen voor het Raadhuisplein."
Het festival begint op vrijdag 21 maart binnen, in de 28
cafés die aan het weekend
meedoen. „Iedereen doet wel
iets. De een zet een blokhut
voor de deur, de ander richt
„Je moet het zien als verlenging van het seizoen," ver- z'n tent met winterse spullen
telc Dick Hoezee, die de pr
in. Als het maar met wintersport te maken heeft," vertelt
doet voor de natte horeca.
„Naast alle andere activiteiHoezee. In iedere kroeg moet
ten die in Zandvoort al plaats- een opdracht worden gedaan,
vinden, ontstond de gedachte waarmee je kunt meedingen
om ook zelf wat te doen." Dat naar de hoofdprijs, een wingebeurt op een 'neutraal'
tersportvakantie naar Oosplein, zoals Hoezee het uittenrijk.
Op zaterdag en zondag vindrukt. „Op het Gasthuisplein
den er ook de nodige activiteibevoordeel je de mensen die

Krabbetjes op de goot

is

zorgt het gootje, dwars over de straat, waarin het
motief van krabbetjes is verwerkt. Vlot verliepen
de werkzaamheden overigens niet; dat alleen de
maandag voldoende zou zijn om de klus te klaren
bleek wel erg optimistisch ingeschat
Foto Andre Lieberom

Amsterdam

tenbuiten plaats. Zo treedt zaterdagmiddag een dweilorkest aan, dat vergezeld door
een dorpsomroeper door het
dorp trekt om de diverse activiteiten van die dagen om te
roepen. Op zondag vindt er
vooral buiten van alles plaats.
Op de podia op het Raadhuisplem zal een jodelwedstrijd
zijn, een wedstrijd voor de
meest originele uitdossing,
een snowboard wedstrijd en
een skisimulatorwedstrijd.
Wie mee wil doen, kan zich
op de dag zelf opgeven.
Op een van de podia zal verer nog door vier kledingzaken
een modeshow worden gegeven. Een groep kinderen zal
een speciaalwmterballet opvoeren.

ZANDVOORT - Kinderen van
vier tot en met elf jaar kunnen
deze maand op de woensdagmiddag terecht in het Activiteitencentrum voor instuifactiviteiten. Vanmiddag staan zeerovers centraal, op 19 maart is dat
een bezoek aan het strand en op
26 maart worden paasartikelen
gemaakt.
Het centrum is te vinden aan
de Celsiusstraat 190, tel.
5717113.

Girigorie
ZANDVOORT - Roberto Girigorie wil een cd maken met tien
of elf nummers over Zandvoort, schreven we onlangs.
Dat zal moeten gebeuren met
financiële hulp van sponsors en
daarom vermelden we bij deze
het telefoonnummer waar Girigorie voor belangstellenden te
bereiken is: 5719374.
(ADVERTENTIE)
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Michael Jordan
Bill Murray, Charles BarUcy

Toekomst toerisme

(ADVERTENTIE)

Waar parkeer je nog makkelijk en gratis in Amsterdam?
Precies, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Kom
meubels kijken.

Of de betegeling voldoet, moet nog blijken, maar
mooi ziet de sier/bestrating in de Kerkstraat er
zeker uit. In twee patronen is de winkelstraat van
een nieuwe betegeling voorzien, waarvan er een
straks, in het kader van het inrichtingsplan Centruin, gekozen wordt. Voor een fraaie afwerking

altijd naar doelen die ik goed
vind," zegt Raquelle. Samantha
hoeft er niet lang over na te
denken welk doel het volgend
jaar moet worden. „Kinderen
met kanker. Er woont bij mij in
de buurt een jongetje van twee
met kanker. Echt heel erg. En
er liggen heel veel kinderen met
kanker in het ziekenhuis."
Schaatsen voor de cliniclowns,
die deze kinderen opvrolijken,
lijkt haar wel wat.
Over sponsors hoeft ze zich
geen zorgen te maken, die heeft
ze zo geronseld. „Twintig heb je
er zo." Haar vriendin knikt. Ze
nemen nog een hap van hun
tosti en gaan over tot de orde
van de dag met een blik van 'dat
is toch allemaal heel normaal'.
Als ik opsta klinkt er een
klap. Iemand heeft de bovenrand van een houten kast ervan
af gestoten. „Geen klapschaats,
maar een klapkast," roept een
schaatscrack in glimmend pak.
Nu weet ik het zeker, volgend
jaar koop ik andere schaatsen.
Monique van Hoogstraten

Cafés willen met skiweekend
het seizoen verlengen
ZANDVOORT - Met alle
activiteiten in het dorp
vindt de natte horeca, de
kroegen, dat ze niet achter
kan blijven. Om de winter
uit te luiden wordt daarom in het weekend van 21,
22 en 23 maart een eindewinter festival gehouden.

< Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
; (ad) chef/emdred.), Monique van Hoogstra' len, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
j v°rmgeving/opmaakredactie: Wïllem Blee] S|ig, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
<p der Linden, Yvonne Mulder, André Stuyfer: sant. Systeemredactie: Hero Blok (chef),
^gdactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop), M. Oosterveld.

ZANDVOORT - Wekenlang hebben de dertig leden
van het Popkoor '97 ervoor
gerepeteerd en zondag 16
maart moet het dan getaeuren. In gebouw De Krocht
zal het koor van louter jongeren aan de hand van vijftien swingende nummers laten horen wat het in een
paar maanden tijd heeft opgebouwd.

Flieringa benadrukte dat er
zorgvuldig is getracht het
woonwagencentrum zo goed
mogelijk in te passen. „Waarbij
we ernaar hebben gestreefd om
zowel het algemene als het individuele belang van de toekomSinds begin januari zijn de
stige bewoners van Park Duijn- dertig jongeren tussen de zeswijk te dienen."
tien en 25 jaar iedere woensdag
in discotheek Chin-Chm bij efkaar gekomen om het repertoire m te studeren. Waar anders
in het weekend wordt dansen
en housen de hoofdmoot vormen staat deze week voor de
laatste keer een repetitie op het
programma. Volgend jaar januari start het volgende project
om jongeren middels popmuziek bezig te houden.

Pubers zwalkend en zwikkend op kunst- of hockeyschaatsen, leraren met noren, een dozijn volwassenen
met een hoofdband van Nieuw Unicum en dappere
schaatsers die twee rolstoelen op houten plateaus over
het ijs schuiven. Bij de stempelpost zitten Nieuw-Unicumbewoners met hun stempel in de aanslag en roepen
onveranderlijk: „Ga door, nog een rondje." De jaarlijkse sponsorschaatstocht van de Gertenbach Mavo levert
woensdagmorgen een opmerkelijk spektakel op. Zelfs
Regio TV en Radio Noord-Holland maken daarom een
rondje op het plateau van een van de rolstoelen. Maar
de opbrengst slaat alles. Als alle sponsors betalen, krrjgen de gehandicapte sporters van Nieuw Unicum en de
invalide held Mifce Smit morgen samen negenduizend
gulden.

(ADVERTENTIE)
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Popkoor '97
laat horen
wat het kan

Bij schaatsen hoort een beetje afzien

Amnesty belicht
wantoestanden

SïWlJS

wethouder P. Flieringa is daar
absoluut geen sprake van. Integendeel, hij het weten dat er
juist in hun geest was gehandeld. „Die mensen willen zelf
helemaal niet midden in een
woonwijk terecht komen, waar
ze nauwelijks enig uitzicht hebben," betoogde hij. „Zij willen
het liefst groen om zich heen,
zodat ze het gevoel houden vrij
te staan."

Zandvoorts
Nieuwsblad

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÊL, OASE, VAN REEUWIJK, SIAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
I n f o {0201 690 93 16

ZANDVOORT - Waar het met
het toerisme naar toe moet,
heeft het Ondernemers Platform onlangs uit de doeken gedaan. Tijdens het Politiak Café
op 18 maart zullen ook anderen
zich over deze toekomst uitlaten, zoals H. van Br^ro (D66),
A. van Eist (GBZ), J. van Westerloo (PvdA) en F. v.d. Drift
(voorzitter Stichti.ig Leefbaar
Zandvoort). De bijeenkomst
beint om acht aur en vindt
plaats in de zxalruimte van
Yanks, ingang aan de Kosterstraat. In de pa' ize van het Politiek Café zal ue Zwarte Parel
van Zandvoor . Het optreden
begint om hal tien.

Woensdag 19 Maan
1930

BREA.KING
the
WAVES

woensdag 12 maart 1997
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ƒ 255.000,- k.k.

Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de
volgende volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur tot
ƒ 624,- per maand. Selectie vindt plaats op basis
van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur boven ƒ 624,- per maand. Selectie vindt plaats op
basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in de gemeente
Zandvoort achterlaten.

KLEURENFOTO

j

023-5715531

j

l

maandag-vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14,00 uur

l

AANKOOP ^VERKOOP - TAXATIES

Passage 3640

2042 KV Zandvoort
postbus 413
Makelaardij o.g.

DUBBELZIJDIGE,
FOTOKLEVERS
pak 500 stuks
ELDERS A£&

DUBBELPRINT

KLEURENFOTO

LUX
TOTOALBUMS

ïö * 5

9x13 cm

[ B E L VOOR MEER INFORMATIE O F |
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j

{

(>v?;| 'j/ J / ^ l$j j l [j

•iA^$^'^

Ruime benedenwoning met schuur en tuin op het
zuiden. Gelegen nabij centrum en station en op een
steenworp afstand van het strand.
Indeling: vestibule, gang, grote woonkamer (voorheen 2 kamers), keuken, douche/toilet, slaapkamer, kelder.

VRAAGPRIJS

(

ELDERS^

LIEFST 100 PAGINA'S

met pergamijnpapier

ELDERS 59^

ELDERSMl

j

geschikt voor max. 600 foto's.,,
Fraai uitgevoerd In diverse //
i kleuren met gouden omlijsting '

$&

j&m
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NVM
MAKELAAR

2040 AK Zandvoort
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BECEL
n^/a a VOOR DE KOFFIE

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-aiKerlcntu's kunnen \vordrn gezel over l of 2 koloiiunen brectilc in diverse lettergrootten.
Pailirulieren vci-wijzen wij naar de speciale bon op de
p.i(5ina ..MICKO'S".
Plaaliin^ is mogelijk in de volgende editie:
ZAïN'DVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0.51 per millimeter.
Sluitinptijcl: diiibdaj; 12.00 uur.
U kunt im tekst telefonisch opgeven: 023-5717J66 of
aff;even//.eiiden aan:
* Zaïuhoorts Nieimt»blail, Gastluii'iplein 12. 2042JM
ZantUoorl:
IM.ialsinp i« ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zand\oorlb Nieuwsblad. AinMelveeiih Weekblad,
Uithoornse Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder
Courant, alle edities van hel Amsterdams) Stadsblad. ƒ5.94 per millinieler.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
"A" Infornintio «ver onze oxerige aantrekkelijke ad\ertentiecombinalies in de Micro's zijn op aanvraag op
on/e kantoren \erkrijgbaar.
*fc Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
^ Bij plaatMng lii de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verdoek wordt aan atlverteorders buiten het verspreidingsgebied één krant verhluurd. Hier\oor wordl ƒ6,50 iii rekening gebracht.
Alle prijzen e\el. 17.57r BTW
U kunt de tcksl van uw Micro-ad\ertentiecombinatie Z
telefonisch opge\en:

SILAN WASVERZACHTER
s

,*J^i>&sJm P st in een cholesterolverlagend
'«S^fff dieet
PAK
500 GRAM
ELDERS

in de geur lentelris. <'"""'
Dermatologlschgetest, , zacht voor de huid
,
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,
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FLES 3 LITER >
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ELDERS T^ÖW:

'"•'

.DENIM, OVERHEMD

BONATAFEL-

100% katoen, r
met dubbele l
borsüaken '
[ bronzen knopen

MARGARINE

direkt smeerbaar

\ PONDS-1
KUIP
ELDERS

Restaurant „Queenie"

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

• Rma, Ellen, veel plezier in
Mexico Zoek 'n grote hoed.
Liefs, Marion, Cathy. Kus.

super vlooienmarkt
Haarlem Extran Sportcenter
1e + 2e Paasdag, 10-17 uur, 200 stands
Org v. Aerle 0492 - 525483.

Vlooienmarkten

VLOOIENMARKT. 15/16 mrt
J. Edenhal Amsterdam.
Info 0481 - 422112

Felicitaties
n Onze Charissa 21 jaar!
Alle liefde, pappa en mam,
ma, Fiona en Joost

, heerlijk
erlijk van
van
smaak
aak

2AANSE ROEM r^,
FRITESSAUS '$j$
'-^JJr/

pot 500 ml

ELDERS

2AANSE ROEM F^ÖT
-/.fer'S
SLASAUS
J^i'JS^
ti?-Vi.T •- f

OVENVERS

GILLETTE SENSOR EXCEL,
SCHEERAPPARAAT

KAAS/UIEN STOKBROOD

fles 750 ml

DUYVIS
DIPSAUSMIXEN!

ELDERS

per zakje

i 9. _

pak 450 gram
ORIGINELE FRIESE Ej-D
KRUIDREPBIKOEK J<0

7*1 VOOR^^EC]

RIK'

GULPENER

t»k

FRANSE MOSTERLflP
glas 250 gram
"-^<>-

PAGE KEUKENROLLEN
super absorberend en sterk

.CHOCOLADESCHNITT

PAK r';;\~.Vn)

echte /^""^1 /^l \£*^
chocolade- r?\l;\ t,] t C*-;-*1

cake met
^^
amarenevulllng, / 7 h - j LJ
JP^
royaal afgewerkt met<: .i> 4, ,,-.
slagroom, chocolade en kersen^ >; j ^.f," v. J, f -. '^

DAMESPARAPLU'S
met houten handvat en automatlscti uitklapmechanisme. ^^-^.
_. ^^,
In diverse " "
• / - i /' . \
kleuren, ' „ - •
' j ' V - -l
>.J Incluslel r
( '-• i;,"ïl-i
handig
. ,' t;
' V"';scnouder- ," j
" *'
-™
bandje •< ' ,^.T ^T~5(

jl ELDERS,
STEVIGE DEURMATTEN
in diverse pasteltinten, •-.-i ^- ^.^
afgestikt, dus rafelen ;". ' {; ,, }f -p,
niet. Formaat:
i' ' • -:/" j *C, "i
ca 60x40 cm
' Ij-^Vfy/
ELDERS i'-'l ^.

l geschikt voor oven, grill, Iriteuse,
Roekepan en
de barbecue
l vergelijkbare
prijs

DIRK VAN DEN BROEK

TIP

'TOP
TOMATO KETCHUPÉ
fles 340 gram

ELDERSJs^*^^ '-^

ELDERS
HAPPERS
FRIKANDELLEN

heerlijk pittig van smaak • met gratis
• -, Kaasprlkkers

^ STUKSF'^^-2

REDDY
ZONNEBLOEMOLIE
100% plantaardigLITERFLES

*

PARDANO KAAS

NIVEA SHAMPOO

2ROLLEN v - ï ^ J^';'
r
, ! k.J"' Uïl''
ELDERS r' 1 -r-

\l

'

---^__^_

voor diverse haartypes, flacon 250 ml

GUYLIAN
ZEEVRUCHTEN
44 originele Belgische chocolade
bonbons
DOOS
500 GRAM
ELDERS

IN ONZE
SUPER SLAGERIJ

IN ONZE
GROENTEN/FRUIT AFD. l

FIJNE

VERSE

RUNDERTARTAAR

BROCCOLI

HEEL KILO

ELDERS %&

.

PER STUK ±250 GRAM

PRINCES BUON^^
APPETITOSAUSÉir)
kies uit: Italiaanse saus - pot 475 gr

of carbonara - pot 460 gram

GOLDEN TABLE

f*f-ew i» •

TAFELSAUZEN
keuze uit chili,

'.WSÜï'

knoflook of cocktail pot 250 ml
VAN WIJNGAARDEN

ZAANSE
.,
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IIEBft 4OOO aanbiedingen!

KUK ELKE DAG
PSBS6Ta
.PAG. 520 .

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENOAM: Hyacintenslraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1

Uitgaan

Divers personeel gevraagd

Hobby's en verzamelingen

Restaurant „Queenie"

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
***Direct Werk***
Technisch personeel
full/parttime
gevraagd

GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 15 maart,
10-15 u. Keizer Karel College, Elegast 5. Inl.: 0299 - 640354.

Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.
zlke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Personeel

Ervaren oppas gezocht v.
aangeboden
15 en 16 maart Brediushal, Zaanstraat te Amsterdam;
baby 3 mnd. wisselende da22 en 23 maart Sporthal Centre Pomt te Almere-Stad;
Jonge vrouw zoekt werk als gen, 1 a 2 keer p.w., ook
29, 30 en 31 maart Emergohal te Amstelveen;
's avonds en weekend, niet
5 EN 6 APRIL PARFUM-, SIERADEN- EN COSMETICABEURS luishoudelijke hulp Tel.:
rokend. Tel.: 023 - 5718003.
023
5717890.
EMERGOHAL TE AMSTELVEEN.
ORG MENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
Grote VLOOIENMARKT
A'veen-Oost zo. 16mrt, 10-17
u. „Escapadehal" (Escapade
1) Midland BV,033-4751167.

ELROY
HUZAREN RUNDVLEESSALADE

r^u5BMQ -~

ELDERS 3^9

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Markten/braderieén

HEERLIJKE
MAD SAUCE
kuip 1000 ml

voor het gladste resultaat f "

onneb

receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
n Cathy, bedankt voor het
Kom PAARDRIJDEN bij:
heerlijke eten. Het was gewei- A'dams Paarden Centrum
dig. Golfclub Sonderland.
"WAVEREN"
Provincialeweg 56
* Help de Polen. Stuur
1103 SB Amsterdam
voedselpakket1 w" !,^L/Li<
Tel: 020-6 90 81 03
evt. 'n adres- 02907-5235.
O.a.: paardrijlessen (voor
• Uw particuliere Micro bon volw. en kinderen v.a. 8 jr.)
per post verstuurd bereikt Kmder(verjaardags)feestjes
ons pas over 3 a 4 dagen. evenementen/buitenntten
Opdrachten die te laat
Paarden/ponykampen va. 6 jr
binnenkomen worden
pensionstalling
automatisch de week
Kom eens gezellig langs
daarop geplaatst.
en u krijgt alle informatie

"-]/' ..'^'^ 'f?

geen suiker toegevoegd en 40% minder
calorieën. Kies
uit: aardbeien,
perziken ol
vanille/appel.

Beker 0.5 liter

'"O - ' '^'O;
ELDERS k - ! ^ :';- X ""
'L.i^.,^'0'

Oproepen - Mededelingen
Dames/heren gevraagd tot ± 40 jaar, die filtersigaretten
roken en het leuk vinden om nieuwe dingen uit te proberen en
mee willen doen aan een MARKTONDERZOEK. U krijgt hier
een vergoeding voor. Inlichtingen: 020 - 6654447.

i

PRACHTIGE KWALITEIT .

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dil nummer is niel voor hexorgkliichten) of /enden aan:
Miero'n WeckiiHMÜa
Postbus 156 - 1000 AD Ani-u-riluiii
Ook \oor reaolict. niet briefnuninier
De sluilmf!--tijc!en gelden voor plaatsing in dezelfde
\\eek.
Voor tle bctalin-; ontvangt n een aeceptgirokaart.

-,>-^ DAGVERSE MONA
MAGERE YOGHURT

- verkoop
- afl. v. goederen
- vertegenwoordiger
- distributeur
- management

Vanaf 18 jr. Ervaring niet vereist. Bel voor een afspraak:
Commercieel en administratief
RTF, groothandel in non-food
personeel gevraagd
producten
(o.a.
boeken,
Weggelopen of
speelgoed): 020 - 4657350.
gevonden dieren
Gez.: figuranten, acteur, modellen voor nwe Ned. TV-prois een winkelketen gespecialiseerd in de verkoop van betere ductie. 020-6239056/6253980.
BELONING'
Wie weet waar onze Mirthe iifi-producten. Voor haar filiaal te Amsterdam zoeken wij een
is' Slanke, gester., zwarte
poes, 2 jr, met witte bef en
<inder/baby-artikelen
sokjes, omg. Kostverlorenstr.
Tel.: 023 - 5717353.
Gevraagd: opleiding min. Havo; leeftijd 19-30 jaar; i.b.v.
Rubrieksadvertentie'' Zie 'ijbewijs B; ervaring in de hifi-branche is een pré.
• T.k. Barbie 3-wielfietsje
voor adres en/of tolefoonnr. Uw sollicitatie kunt u richtten aan: Hobo Hifi BV, t.a.v.
ƒ50; kubus kinderstoel ƒ20
dhr H P. Rietveld, Van Woustraat 66-68, 1073 LN A'dam. Tel.: 023 - 5713690
de colofon in deze krant.

HOBO HIFI BV

ervaren commercieel medewerker m/v

Mode

Monet Strijkservice

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700 Gepens. schilder heeft nog
stoelen, div. modellen tafels, tijd voor schilder- en klein on
ook met marmer, kasten, derhoudswerk. 023 - 5718248
banken, vitrines, bureaus,
SCHILDER heeft nog tijd v
decoratie enz. JAN BEST,binnen- en buitenwerk. Vnjbl
Keizersgr. 357, 020-6232736. prijsopgave.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, Bellen na 18.00 uur: 5719800
Aalsmeer, 020-6412137.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderal300 in voorraad
antiek, klein,
deling Weekmedia, Postbus
groot, dik, dun.
156, 1000 AD Amsterdam.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
KAV Autoverhuur BV, vesti- 17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
ging Aalsmeer, vraagt all- • Smoking, nw., 54, compl.
round bedrijfswagenmonteur, ƒ95; div. h.kledingst. nw.
Woninginrichting
i.b.v. groot rijbewijs.
t.e.a.b. weg. overl. 5715253.
Tel.: 0297 - 326206.
Keizersgracht 357,
Technicum Uitzendburo is
• Gel. grenen stereo/tv-kast020-6232736.
gespecialiseerd in het uitzen- Dpleidingen/
je ƒ 175 + rotan stoeltje ƒ35.
Showroom:
cursussen
den van technisch personeel.
Tel.: 023 - 5712945.
Mr. J. Takkade 30,
Interesse? Bel of kom langs:
Aalsmeer, 020-6412137.
Ceintuurbaan 312 in AmsterCONVERSATIE Grieks of Endam. Tel.: 020 - 6767656.
Sport, spel en
Veilinggebouw Amstelveen.
gels bij u thuis of op kantoor;
Heden INBRENG voor veiling
ontspanning
ook vertalingen en teksten:
24 en 25 maart. Spinnerij 33,
020-6641320 of 071-5131961.
Amstelveen, 020-6473004.
Verhuizingen
PIANOLESSEN
Voor de snelle beslissers:
Klassiek en modern
na het schaatsen nu het ten- • Uw rubrieksadvertentie
door gedipl. lerares.
nissen. Nog enkele uurtjes vrij kunt u zowel schriftelijk als
Tel.: 023 - 5718486.
op onze tennisbaan. Bel v. telefonisch opgeven. Zie voor
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
info T. Sebregls, tel. 023 - het adres en/of lelefoonnumkamerverhuizingen/ transport.
Voll. verz. Dag-nachtservice. • Zie de colofon voor opga- 5714273. P.s. geen losse uren mer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
020-6424800 of 06-54304111. ve van uw rubieksadvertentie. mogelijkheid voor les.

TAFELS

Jan Best

• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voof
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de adver
tentiepagina van deze krant
• De advertentie-afdeling
behoudt zich het recht voo'
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen, te
weigeren (art. 16 Regele"
voor het Advertentiewezen)
• Rubrieksadvertentie op'
geven? Zie voor adres en/o'
telefoonnummer de colofo"
in deze krant.

woensdag 12 maart 1997
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Als Duitse neem
je niet zomaar
de Nederlandse
9
nationaliteit aan

de badplaats door
Veel animo voor Zandvoorts toneel
Zaterdag speelden ze voor vijftig man publiek en zondag voor dik honderd,
de acteurs en actrices van folkloreverenigmg De Wurf Wie van oud
Zandvoorts toneel houdt en beide voorstellingen gemist heeft, kan zaterdag nog in De Krocht terecht. Hoe lang is het niet geleden dat je water en
vuur m een winkel haalden' Juist om dat in herinnering te roepen speelt De
Wurf toneelstukken die soms al vijftig jaar oud zijn. „We blijven dat spelen,
omdat alles vervaagt," vertelt Ans Veldwisch „Wie kan tegenwoordig nog
oud Zandvoorts praten'" De Wurf speelt per voorstelling twee stukken: Het
water- en vuurwmkeltje van Poppe Moeke en Koppiesdag, wat staat voor
de middag voor de bruiloft waarop de bruid cadeaus krijgt aangeboden van
familie en vrienden en goede raad natuurlijk. „Voor mijn eigen bruiloft heb ik
het ook gespeeld," vertelt Ans Veldwisch. Komende zaterdag staat De
Wurf met de twee stukken m De Krocht. Wie erbij wil zijn, moet snel zijn,
want de kaartverkoop aan de zaal verloopt boven verwachting, aldus
Veldwisch.

'Als Nederlanders en Duitsers elkaar op het persoonlijke vlak ontmoeten, worden het vaak binnen de kortste
keren vrienden en kennissen'
Foto Andre Lieberom

„Ik heb altijd met heel
veel tevredenheid in Nederland gewoond, waar ik vanaf
het begin vriendelijk ben
ontvangen en waar ik me
dan ook geweldig thuis voel.
Juist daarom vind ik het
vreselijk jammer dat er
over en weer sprake is van
zoveel animositeit tussen
Nederlanders en Duitsers.
Die schept naar mijn gevoel
een volstrekt verkeerd
beeld van hoe de bewoners
van beide landen werkelijk
met elkaar in relatie staan,"
aldus Dorothée Gassen.

I

N HAAR SPAARZAAM gemeubileerde werkkamer
aan de Thorbeckestraat,
met fraai uitzicht op de
watertoren, vertelt zij met
aanstekelijk
enthousiasme
over haar Stichting Nederlands-Duitse Dialoog, die ze een
jaar of vier geleden heeft opgericht teneinde de verhouding
tussen beide volken te verbeteren. Inmiddels is haar geesteskind uitgegroeid tot een welbekend fenomeen, waaraan tal
van
hoogwaardigheidsbekleders uit de twee landen zijn verbonden. Zoals Thijs Wöltgens,
om maar eens iemand te noemen, en KNVB-voorzitter Jeu
Sprengers.
„Het doel van de stichting is
een regelmatige uitwisseling
van zienswijzen over alle mogelijke onderwerpen, onder het
mom van de Europese integratie," legt mevrouw Gassen uit.
„Zo organiseren we drie -keer
per jaar een ronde-tafelgesprek
over bijvoorbeeld drugsbeleid
of vrije tijdsbesteding. En tainnenkort starten we met een
project voor leerlingen van een
school voor journalistiek onder
het motto 1'grensverleggende
verslaggeving . Maar ook de
Duitse filmmaand, die ik hier
in april met de filmclub Simon
van Collem in het Circustheater organiseer, behoort tot de
activiteiten."
Dat mevrouw Gassen tegenwoordig een groot deel van
haar tijd in deze idealistische
arbeid (ze verdient er geen cent
aan) investeert, is gezien haar
achtergrond best begrijpelijk.
Geboren in Aken, op letterlijk
een steenworp afstand van de

Nederlandse grens, was zij al
vroeg gewend om in ons land
boodschappen te doen. Bovendien nam zij, met de Duitse waterpoloploeg waarin zij in haar
jeugd speelde, jarenlang deel
aan de Nederlandse competitie.
Tijdens deze uitstapjes merkte ze al spoedig dat ze voortreffelijk overweg kon met Hollanders. „Ja, het klikte meteen,"
bevestigt ze.
„Waarschijnlijk omdat de
mentaliteit
van Eijnlanders zoals ik
aardig overeenkomt met
die van Nederlanders.
In
mijn geboortestreek wordt zelfs weieens gezegd dat Rijnlanders Gods mislukte pogingen zijn om van
Duitsers Nederlanders te maken." Nadat zij zich rond 1976
definitief in Zandvoort had gevestigd, ging zij zich meer en
meer een Nederlandse voelen,
hetgeen ze uiteindelijk in de
praktijk omzette door zich te
laten naturaliseren.
Dat Dorothëe Gassen destijds uitgerekend in Zandvoort
verzeild raakte, berust overigens puur op toeval. „Samen
met een stuk of twintig andere
studentes, die net als ik een opleiding voor maatschappelijk
werkster volgden, maakte ik in
1974 een studiereis naar Nederland. Ter voorbereiding was ik
alvast vooruitgegaan om slaapplaatsen in' de ' toenmalige
Sleep-In te regelen, en kennis te
maken met mensen van Nieuw
Unicum. Via de VVV kwam ik
terecht bij bewoners van de Lorentzstraat die een 'zimmer
frei' hadden. En voor ik het
wist was ik daarmee dik bevriend, net als met verschillende medewerkers van Nieuw
Unicum."
Deze vriendschap was dermate hecht dat Dorothée na
haar studieverblijf om de haverklap naar Zandvoort terugkeerde om er een weekendje bij
deze of gene te logeren. „Maar
het waren niet alleen de mensen die me hier zo goed bevielen," benadrukt mevrouw Gassen. „Zandvoort zelf was in die
tijd nog een hartstikke leuk
plaatsje, met een heerlijk uit-

gaansleven. En voor iemand uit
een bosrijke omgeving is de nabijheid van de zee en het strand
natuurlijk ook een hele attractie. Ik weet nog goed dat ik daar
in het begin niet genoeg van
kon krijgen. Elke dag ging het
raam wijd open om maar geen
golf te hoeven missen. En dan
die verrukkelijke, ziltige zeelucht..."

Bouwens, wiens vader ruim
25 jaar met de supermarkt begon, wijst erop dat in het Winkelcentrum Noord praktisch
alles is te krijgen. „Er is een
bakker, een drogist, een bloemen winkel, een viskraam...
Noem maar op. Plus natuurlijk
onze supermarkt met een volledig pakket van levensmiddelen.
En daarnaast ook nog een kapsalon, een postagentschap, een
snackbar en een heel gezellig
café. Al met al vormt het centrum dan ook een compleet geheel, met wel degelijk een specifteke uitstraling."
Als één van de grootste 'trekkers' van het winkelcentrum
ziet Leen Bouwens het royale
Parkeerterrein achter zijn
zaak, waar elke autobezitter
vlakbij de winkels zijn voertuig
gratis kwijt kan. „Hier hoef je
dus nooit te zoeken naar een
plaatsje. Met name in de zomer,
als het dorp helemaal vol staat
geparkeerd, profiteren we daar-

„Door elkaar via een voortdurende dialoog zo goed mogelijk
te leren kennen en waarderen,"
definieert ze. „En het accent te
leggen op wat er allemaal wel
goed gaat. Want dat is de andere kant van de medaille. Als Nederlanders en Duitsers elkaar
op het persoonlijke vlak ontmoeten, worden het vaak binnen de kortste keren vrienden
en kennissen. Vandaar dat ik
die blijvende animositeit in feite zo onzinnig vind."

Weekenddiensten

Dier

Dorothée Gassen probeert Duitsers
en Nederlanders tot elkaar te brengen
In 1976 besloot zij haar studie
op te geven om te proberen zich
blijvend in Zandvoort te vestigen. En dat lukte wonderwel.
Door in cafés te keineren wist
zij zich aardig staande te houden totdat ze, in de persoon van
haar huidige man Andre Graftdijk, 'een hele aardige Nederlander tegenkwam'. Samen met
hem exploiteerde ze vervolgens
als 'meewerkende echtgenote,
zeg maar manusje van alles' het
tegenover de Hema gesitueerde
Italiaanse restaurant Andrea.
„Daaraan had ik mijn handen
meer dan vol," bekent Gassen.
„Tot een jaar of vier geleden,
toen mijn man besloot om ons
restaurant te verkopen. Daardoor kreeg ik eindelijk de tijd
om mijn stichting op te zetten,
waarvoor ik allang plannen had
ontwikkeld." Zij heeft het gevoel dat haar leven daarmee
een nieuwe wending heeft genomen. „Na de periode van geld
verdienen kwam voor mij de
huidige fase van engagement.
Daarin hoop ik nog een poos
actief te zijn voor ik tenslotte
naar de rustfase toewerk."
Terugkijkend op haar verleden constateert ze met een
charmante glimlach dat het
toch raar kan lopen. „Mijn leven is heel anders gegaan dan
ik heb kunnen voorzien, toen ik
hier in Zandvoort voor het
eerst met mijn koffertje aan
kwam zetten." Van spijt is echter geen sprake. Integendeel,
door zich te laten naturaliseren
is ze er naar eigen zeggen welo-

Winkelcentrum Noord
in trek bij klanten
en bii ondernemers
ZANDVOORT - Over het
Winkelcentrum
Noord
wordt weieens een beetje
laatdunkend gesproken. Zo
vindt menige Zandvoorter
dat het in een uithoek ligt,
terwijl het ook niet altijd
even bruisend zou overkomen. Volgens Leen Bouwens berust deze visie echter op een verkeerde zienswijze. „Natuurlijk zitten we
hier niet midden in het
dorp," aldus de mede-eigenaar van de Super-supermarkt. „Maar ik zou toch
zeggen dat we er met z'n allen een prachtig winkelcentrum van hebben gemaakt."

verwogen toe overgegaan zich deel wijt zij dit aan de algemene
zoveel mogelijk aan haar nieu- gereserveerdheid van de bewoners van het ene land tegenover
we omgeving aan te passen.
die van het aangrenzende.
„Zoiets doe je natuurlijk met „Maar uiteraard heeft de verzomaar. Ik heb er dan ook goed standhouding een historisch
over nagedacht voor ik mijn dieptepunt bereikt tijdens het
paspoort bij het Duitse consu- fascistische regiem van Hitler
laat ging inleveren. Voor mij en de bezetting van Nedergeldt echter dat mijn nationali- land."
Zij toont er alle begrip voor
teit is waar ik me thuisvoel en
dat deze zwarte periode er
diep heeft ingehakt. „Natuurlijk is dat
absoluut niet
te
vergeten
voor wie het
heeft meegemaakt. En ik
vind het alleen
waar de mensen zijn waar ik maar terecht dat die oorlogsjaeen band mee heb." Des te ren in het bewustzijn blijven leschrijnender is voor haar dat ven. Je kunt moeilijk verwachhet nog lang niet altijd goed bo- ten dat daar maar even zand
tert tussen Nederlanders en overheen wordt gegooid. Maar
haar voormalige landgenoten. hoewel je het verleden nooit
„Wat dat betreft is er, sinds ik moet vergeten kun je wel zeghier woon, helaas maar heel gen: we gaan er nu met z'n allen
weinig veranderd," constateert naar streven om er een leefbare
ze somber. „Echt grote boe- wereld van te maken."
Met haar stichting hoopt Dozemvrienden zullen het, hoewel
ze toch buren zijn, vermoede- rothée Gassen aan dat doel
lijk nooit worden." Voor een haar steentje bij te dragen.

van. Dan komen heel veel mensen uit het centrum hier hun
boodschappen doen."
Ook Jaap Paap, die een jaartje geleden een filiaal van
Brood- en Banketbakkerij
Paap in het winkelcentrum
heeft geopend, acht het gratis
parkeerterrein een voordeel
van jewelste. Hij heeft er dan
ook absoluut geen spijt van in
dit deel van het dorp te zijn
neergestreken. „Het is mij juist
heel erg meegevallen. We draaien veel beter dan ik had verwacht."
Dit snelle succes dankt Paap
voor een groot deel aan de puike reputatie die zijn bekende
vestiging in de Potgieterstraat
heeft opgebouwd. Met name
zijn 'Zandvoortse Appelbom'
heeft talloze klanten ertoe bewogen regelmatig een bezoek te
brengen aan zijn bakkerij. En
terecht, vindt Paap, die zijn specialiteit („een heerlijk rozijnenbroodje met spijs, kaneelsuiker
en stukjes appel") als een echte
delicatesse beschouwt.
Dat het voor een detaillist inderdaad aantrekkelijk is een
plaatsje in het Winkelcentrum
Noord te bemachtigen bevestigt F. Kapitein, die sinds september elke vrijdag en zaterdag
met zijn Urker viskraam tegenover de supermarkt staat. „Ja,
het bevalt me op deze plek uitstekend. Over klandizie heb ik
werkelijk niets te klagen. Kennelijk houdt de bevolking hier
wel van een visje op zijn tijd."
Het meeste succes boekt Kapitein met kibbeling en haring.
„Maar ook mijn vaste weekaanbiedingen, zoals zes slibtongen

Berichten n tips
IJL
\ooi de/ir ubi iek met
/akenniei ^ s kunt u sturen naar de
it'dactie \ 1 het Zanduniits Nieuusblad.
Postbus 2 2040 AA ZaniK ooi l. ot
inleveren bij liet kantooi op Gastliuisplein 12
Tel (121-5178648 Fax 023-5730497

voor een tientje, zijn erg in trek.
Ik heb daarom besloten hier
nog zeker vijf of tien jaar te
blijven staan. In veel opzichten
is het Winkelcentrum Noord
tenslotte een ideale plek, zowel
voor de klanten als voor de ondernemers."

Afslank met
Afafa-cursus
ZANDVOORT - Afafa-Bodycare start binnenkort met een
nieuwe afslankcursus die afvallen en het verbeteren van de
conditie combineert. Dat gebeurt aan de hand van een cursus die twaalf weken duurt en
begint op 18 maart. Met behulp
van het Afafa-Sportief afslankprogramma kun je afvallen en
tevens je conditie verbeteren.
Deelneemster aan het programma verloren alleen vijf tot vijftien kg binnen twaalf weken.
Voor de prijs van de cursus (35
gulden) krijg je een persoonlijk
dieet, een uitgebreid info-pakket met boekjes over voeding
en bewegen, wordt je lichaamssamenstelling gemeten en krijg
je advies en begeleiding en kun
je lessen en trainingen volgen.
De cursus wordt gegeven
wordtin de Brugstraat 17. Voor
informatie: tel. 02507-17814 of
de heer
Koopman, tel.
02507-13602.

Zandvoort:
POLITIE: Alarmnummer 06-11. Welzijnscentrum
In andere gevallen: tel. (023-) Willemstraat 20, Voor informa5713043.
tie, advies en hulp tel. (023-)
BRANDWEER: Alarmnummer 5717373, op alle werkdagen van
06-11. In andere gevallen 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
023-5159500 of - voor info over- Postbus 100, 2040 AC Zanddag - (023-) 5740260.
voort.
AMBULANCE: Alarmnummer Belbus: Om van de belbus (voor
06-11. Anders: tel. 023-5319191 bewoners van 55 jaar en ouder)
(ongevalllen), Centrale Post gebruik te kunnen maken,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- dient men, zich 24 uur van te
voren op te' geven bij Huis in de
nemerland.
HUISARTSEN: De volgende Duinen, tel. (023-) 5717373.
huisartsen hebben een geza- Alg. Maatschappelijk Werk
menlijke
waarnemingsrege- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
bgg
023-5320464.
ling: J. Anderson, B. van Ber- 5713459
gen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Spreekuur op werkdagen van
Paardekooper, H. Scipio-Blü- 9.00-10.00 uur. Verder volgens
me, F. Weenink. Informatie afspraak.
daarover tijdens weekend, Telef. Meldpunt Sexueel Geavond/nacht vanaf 16.30 uur, én weid: tel. 023-5340350 op werktijdens feestdagen via telefoon- dagen 12.00-14.00 uur en maan+
donderdagavond
nummer (023-) 5730500. De dagspreekuren van de dienstdoen- 19.00-21.00 uur.
de arts zijn zowel op zaterdag Telef. meldpunt Ouderen Misals zondag van 11.30 tot 12.00 handeling: 023-5159700, van
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. 08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel. Huurders: Gratis advies voor
5716364):
uitleenmagazijn: leden. Telefonisch spreekuur
13.00-14.30 weekdag., spoedge- elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
vallen za en zon: doktersdienst uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen 287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
theek, H.B.A. Mulder, tel. technische
(023-)5713185. openingstijden 5717577.
(alleen voor recepten): zater- Storingsnummer gas buiten
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00 kantooruren: tel. 023 - (5)235100
uur, zondag 11.30-12.30 en (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne17.00-18.00 uur. Buiten de ope- merland. Tijdens kant.uren:
ningstijden informatie over de 5235123
regeling via tel.nr. (023-) Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinses5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- seweg 34, tel. (023-) 5714131.
vallen is het Kruiswerk Zuid- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
-Kennemerland 's avonds, 's uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
nachts en in het weekend te tae- vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
reiken via de doktersinforma- u., zat. 10-14 uur.
tiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
Burgerlijke stand
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, ZandIn ondertrouw: Ronald van Tigvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, gelen en Jelena Valerjevna PoLijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. politova; Marcus Antomus
Keur en Saskia Vermeeren.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Geboren: Jessie Benjamin,
der dieren (023-) 5714561, Ver- zoon van Bertus Benjamin Gomissingsdienst
023-5383361, bel en Helena Elisabeth SchilAsiel Zandvoort (tevens pen- der; Okke Riek, zoon van Marsion) (023-) 5713888. Stichting co Hans van der Staaij en KaRegionale Dierenambulance: ren Nicole Kind; Sophie Juliet023-5363476 of alarmnummer te, dochter van Fredrik Herman Mmnebo en Sylphia
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst Visser.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Overleden: Krijn Hendricus Nien nacht bereikbaar voor een colai, oud 88 jaar; Klaas Toornstrat, oud 63 jaar.
gesprek van mens tot mens.

Op rondborstige wijze (zelf
typeert ze haar uiterlijke verschijmng als 'het Terpstra-model') verzekert ze dat ze haar
leven lang in Nederland wil blijven wonen. „Maar op Zanclvoort ben ik eerlijk gezegd uitgekeken. Ik heb hier de afgelopen twintig jaar zoveel zien veranderen... Ach, het is natuurlijk
nog steeds een leuk dorp, met
hele lieflijke plekjes. Maar net
als mijn man heb ik langzamerhand het verlangen ontwikkeld
om wat meer op het land te wonen, met een eigen tuintje enzo.
We vinden dat we dat, na al het
harde werken in ons restaurant, uiteindelijk wel hebben
verdiend."

van de
week

Deze week zoekt Bas, een blonde Labrador Retriever van
tweeëneenhalf jaar een nieuw
tehuis. Bas is een mannetje en
erg vriendelijk. Wel moet hij
een baas hebben die hem echt
de baas is. Bij ons in het asiel is
hij met iedereen vriendjes al
probeert hij in het begin de
baas te zijn. Af en toe probeert
hij een andere hond uit, wat
hem meestal niet lukt. Op de
speelwei speelt hij dan ook
graag met de andere honden.
Het is ons onbekend hoe hij
met katten is, maar ook dat zal
met direct corrigeren wel goed
gaan. Bas is verder gek op kinderen en vooral kinderwagens
trekken hem erg aan. Hij luistert goed en voor een baas die
met honden om kan gaan, zal
hij de juiste hond zijn. Wij zoeken dus iemand die wat tijd wil
stoppen in Bas. Wie het met
hem kan vinden, zal er een goede kameraad aan hebben.
Voor informatie: Kennemer
Dierentehuis Zandvoort. tel.
5713888 of 5716502.

Nel Houtenbos als Jaan de wmkelierster en Torn Maintz als Peter
Foto Andre Lieberom

Een haan die zelf wegvloog?
Wat is er leuker dan een sterk verhaal, ook klopt het niet helemaal of
helemaal niet. Misschien kwam het ook wel omdat het donderdag zo lang
duurde eer de St. Agathakerk eindelijk voorzien was van een nieuwe,
vergulde haan. Een paar uur met je hoofd achter in je nek doet je verstand
misschien op hol slaan. Een 35, veertigjaar geleden moet zijn geweest dat
een vorige haan er uit zichzelf van de kerktorten af gevlogen is. Misschien
hield ie het voor gezien en wilde eens een andere spits proberen. Het
vreemde is wel dat menigeen ervan gehoord heeft, maar er niets over te
vinden is. Maar ja, als je iemand vertelt hoe het kruis donderdag op de
Agathakerk geplaatst is, gelooft ook niemand je. Wie haalt het in z'n hoofd
om boven op een kerktoren op een ladder te gaan staan en dan nog in het
kruis te klimmen en heen en weer te bewegen om het goed vast te zetten
De omstanders begrepen erin ieder geval niets van „Die is helemaal gek,"
vond een mevrouw. „Zo'n aannemer hangt toch een bakje m de lucht en
dan kun je daarvanuit werken," vond een ander. En die haan wilde ook al
niet. De wind blies aardig uit het noorden, maar hij bleef maar naar het
westen staren. HIJ moest er ondanks alle heisa toch een keer vanaf om de
windwijzer makkelijk te laten draaien.

Bomenkap blijft dreigen
Mevrouw A. Keislair heeft er nog maar een brief richting college van
Burgemeesteren Wethouders tegenaan gegooid om de dreigende kap van
bomen m de Kostverlorenstraat tegen te houden. „Het is niet nodig dat 25
platanen verplaatst worden tussen Quarles van Utfordlaan en Sophiaweg.
daar zij het straatbeeld niet ontsieren, m tegendeel1," schrijft ze. Of de actie
veel uithaalt, waagt gemeentevoorlichter Egon Snelders te betwijfelen
„Dat speelt al zo langen dat inrichtingsplan voorde Kostverlorenstraat is al
zo lang m discussie. Ze gaan nu eindelijk concreet aan de slag." De
voorlichter heeft het college ook nog niet van standpunt horen veranderen.
„Het is zo zonde," reageert mevrouw Keislair „Ik zie het toch als een soort
kap. De platanen worden weggehaald omdat ze te verschillend van maat
zijn, maar m welke straat zijn de bomen even groot'" De kap van de bomen
hangt samen met het asfalteren van de Kostverlorenstraat, waarna prunussen de plek van de platanen moeten innemen.

De platanen aan de Kostverlorenstraat die de gemeente wil kappen

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur ds R. Hengstmangers uit Haarlem.
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur ds C. vd Vate, HA.
Agatha Parochie:

Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: ds I. Clement in Nieuw Unicum.

Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:

Zondag waande je je even midden in het voorjaar met die haast zomerse temperaturen en die

Zondag 10.00 in Doopsgezinde Kerk, Frankestraat in Haarlem, drukte op het strand. Maandagmiddag drukte een koude mist ons met de neus op de feiten
Caitoon Maio de Bot
Thema: Tijd voor idealen.

"T
woensdag 12 maart 1997

Weekmedia 17

vraagt

Gevraagd:

Vacatun
Cursussè.

S T O E LE NJONGEN

Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met deadvertentieverkoop van Weekmedia

voor het hele seizoen.

Tel. 5715524 of
5715857

SARA LEE D E

twee divisies: "Coffee & Grocery" en
"Household & Body Care".
Daarnaast is Sara Lee l DE actief op
het gebied van direct selling, rechtstreekse verkoop aan de consument.

is onderdeel van Sara Lee Corporation
in de Verenigde Staten, een internationale groep van bedrijven die hoogwaardige merkartikelen ontwikkelt,
produceert en op de markt brengt.
De activiteiten zijn ondergebracht in

Vertegenwoordiger die kof f ieservice-systemen
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INTERNATIONAL

BEDIENEND
PERSONEEL

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

-f

'

•.

'

'

•

•••-..

•

••.-;. '

'

••'•.

DAME

RESEARCH

en

v. 3 ochtenden p.w.
+

<^
GEVRAAGD MEDEWERK(ST)ERS
VOOR MARKTONDERZOEK
dooreen van de grootste marktond.bureaus
MISSCHIEN IS DIT IETS VOOR U
Uw eisen werktijden bepalen en ook nog een leuk
bedrag verdienen door het houden van vraaggesprekken bij mensen thuis in uw eigen woonplaats.
Een en ander op free-lance basis. Dus geen inhoudingen voor wat betreft belasting e.d.
Bovendien bepaalt u zelf ook nog hoeveel uren per
week u wilt werken.

LEERLINGGLAZENWASSER ± 20 jaar
Tel. 5714764 na 20.00 uur.

Onze onderzoeken zijn zeer variërend. U moet
bijv. regelmatig produkten achterlaten bij mensen
thuis. Nadat deze getest zijn wordt naar het oordeel gevraagd.
Om ons enquêtrice/teur-corps uit te breiden zoeken wij dames/heren vanaf 21 jaar die - liefst - telefonisch bereikbaar zijn. Wanneer u interesse heeft
schrijft u dan een briefje naar:
RESEARCH INTERNATIONAL B.V.
T.a.v. Mevr. E. de Hek
Postbus 8810
3009 AV Rotterdam

Hel Randstedelijk Opleidingen
Centrum vénorgt voor ca. 9000

O

leerlingen deeltiidberoepiopleldlngen en orilntatieschakelprogramma 'i

Ben jij
technisch?
Douwt E G B E R T S
C O F F E E . SYSTEMS

Douwe Egberts Coffee Systems (DECS) is
een Nederlandse werkmaatschappij van de
Sara Lee l DE groep binnen de Coffee &
Grocery-divisie. DECS levert ingrediënten,
machines en service voor koffiesystemen
aan de horeca, bedrijven en instellingen.
Het bedrijf heeft een leidende marktpositie
met bekende merken zoals Douwe
Egberts, Van Nelle, Kanis & Gunnink
(koffie) en Pickwick (thee). Verdeeld over
verschillende business units heeft DECS
circa 600 mensen in dienst.
Café Finesse
Café Finesse is een business unit van
Douwe Egberts Coffee Systems die zich
kenmerkt door een hecht teamverband.
Met uitsluitend en alleen A-merken richten
we ons op het marktsegment van kleinere
kantoren en bedrijven met een personeelsbestand tussen de 10 en 35 medewerkers.
Deze doelgroep, die voornamelijk (zakelijke) dienstverlening levert, toont een
groeiende vraag naar kwaliteits- en service-

concepten. Café Finesse beantwoordt
deze vraag met een eigen, uniek concept.
Vanuit een actieve marktbewerking bieden
we onze doelgroep een koffieservice-systeem op bruikleenbasis aan.
Uw werkterrein:
regio Amsterdam-Flevoland
In deze regio bent u verantwoordelijk voor
het realiseren van de verkoopdoelsteilingen in uw rayon. U maakt nieuwe klanten
en bouwt een (potentieel) adressenbestand
op vanuit een database, maar ook door
eigen acquisitie. De Verkoop Binnendienst
steunt u in uw activiteiten, net zoals u op
feedback mag rekenen door het regelmatige overleg met uw collega's en de
directe rapportage aan de manager van
Café Finesse.
Enthousiast en prestatiegericht

noodzakelijk voor deze functie. Aan
de basis van uw ervaring ligt een MEAO
CE-opleiding of een HAVO-diploma aangevuld met NIMA A. Wij schatten u rond de 25
jaar en u onderscheidt u door een
enthousiaste en prestatiegerichte instelling, groot doorzettingsvermogen en
ondernemerschap. Uiteraard woont u in of
in de nabijheid van de regio AmsterdamFlevoland.

Voor meer informatie kunt u bellen met
de heer W. van Oostrum, manager Café
Finesse, telefoon (030) 241 46 66.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u vóór
15 maart aanstaande richten aan
Douwe Egberts Coffee Systems,
ter attentie van de heer J. D. Achenbach,
Personeel & Organisatie, Atoomweg 111,
3542 AB Utrecht.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschi nt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t. w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

voor de zondag en eventueel
het seizoen
Leeftijd 17-21 jaar
Tel. reacties
023-57125 S 3
Vragen naar mevrouw of de heer
Olieslagers.

Chrysler - Amstelveen

Te koop aangeboden'

Amstelstein - Suzuki

Citroen

Ford

Auto * Etoile b.v.

FIESTA
1.3 Studio 3 deurs 11-96
ESCORT
XR3i cabriolet
07-93
1.6 CLX Wagon 10-95
1.6 CL
3 deurs 12-92
1.8 CLX Wagon
08-92
MONDEO
1.8 CLX 5 deurs 11-93
1.8 CLX 5 deurs 01-95
1.8 Ghia 4 deurs
03-95
SIERRA
2.0 CLX 4 drs aut. 02-91
SCORPIO
2.9i CLX Wagon
06-93
ALBERS
off. Forddealer
020-4961767 of 4964483.

Bouwerij 85 Amstelveen
Telefoon 020 - 6479929.

Opel

Fmmm-^
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Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autosloperijen

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Daihatsu

96.400 km, ƒ 44.750,'89. NIEROP DAIHATSU,
RDW Erkend auto-demontageVan Vloten Dealer 020-6369222 Vancouverstr. 2-12 A'dam- bedrijf STRIJDONK. Inkoop
West, 020 - 6183951.
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
Daihatsu
ook NIEUWE onderdelen.
't AMSTERDAMMERTJE
Volvo 340, 5-drs, aut., 67.000 Tegen mruilprijs: BMW 520i,
Gratis gehaald. Meteorenweg
Amstel 340-342
km. APK, 03-'89, b.j. '86.
381, A'dam, 020 - 6319802.
blauw,
schuifd.,
5-'88,
tegenover Carré
/ 1 750. NIEROP DAIHATSU ƒ 12.500,-. BEREBEIT, AmstelA'dam-C. Tel. 020-6236491.
Te koop gevraagd loop- en
A'dam-west 020-6183951.
dijk 25, A'dam. 020-6627777.
sloopauto's. Hoge prijs. Met
Adverteren in
vrijwaring en eigen ophaalT K. BMW 524 TD Autm. zwart,
lubnek.
U
zult
verbaasd
staan
ôc?c rubriek
dienst. Kila-slopcnj'
Dracht auto, veel ace. bj 1986,
l.-i 020 6658686
/ r p r /7500 Tol -023 562831? over hot resultaat
023 5333742 06 52838400

FIAT RITMO 6.0 cl
Bouwjaar 12-'87, vraagprijs ƒ1250
i.v.m. overgang naar motor
Inl. tel.: 020 - 6409329
Rat Regata, wit, 108.000 km,
Nissan
b.j. 1988, motor, i.g.st., apk.
ƒ 1500. 020 - 6762002.

Volkswagen

Nissan Sunny 1,6 LX 3-drs,
groen metallic, mrt. '93, 60.000
km, apk tot sep. '97. ƒ 14.500.
Tel. 0297 - 566732.

Golf Pasada, kl. metallic, '91 in
nwe st. ƒ11.500. Tel. 020- Sunny Diesel, bouwjaar 1985,
262.000 km, 1:15/16, ƒ1750.
6123420. Na 18 u. 6156655.
Telefoon:. 026 - 4952651.
VW Golf CL milieuturbo, diesel,
'91, rood, 160.000 km, apk,
i.z.g.st. ƒ9.100. 020-6720855.

Renault

VW Polo 13001, 5-'90, wit,
103.000 km, APK, trekhaak,
ƒ8600. 035-6939765.

Peugeot
505 stationcar. Zeldz. mooi, kl.
rood, '85, APK '98, ƒ2750. Tel.
020-6123420. Na 18 u. 6156655.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 XR 1.1i 3-drs
05/92
106 XR 1.11 5-drs
08/93
205 Accent 1.1i 3-drs 10/91
205 Accent 1.1 i 3-drs 01/92
306 XT 1.6i 5-drs
06/93
306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
309 GR 1.3 5-drs
09/88
405 Break GR 1.9i
03/96
Suzuki Swift 1 .3 GL 3-drs05/'93
Mazda 323F 1.61 GLX 16V11/93
Baarjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereib. v.a. Postjesweg

Z U lDW lJK
peugeot-dealer
106 Ace. 1.1i rood
'95
205 XR 1.1i bruin m. '91
205 XL Diesel blauw '88
306 XN 1.41 rood
'94
309 GR Diesel rood '91
'z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.1 i Wauw
'96
306 XS 1.61 rood
'96
'Vreemde merken:
Fiat Uno 60 S
'86
Ford Fiesta 1.1 i
'91
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Nissan Sunny 1.3'87 + '89
Suzuki Alto GL
'93
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 6629517/6791864
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT's

Lada

HANS MAFAIT
WEESP
RENAULT
5 Super Campus 1.4 1991
5 Tr 1.4 5 drs
1990
Twingo 1.2
1993
Clio RL 1.2 3 drs
1996
Clio RL 1.2 5 drs
1994
Clio RL 1.2 3 drs
1993
Clio RL 1.2 3 drs
1992
19 RL 1.4 5 drs
1993
19 RL 1.4 3 drs
1995
19 RL 1.7 3 drs
1992
Laguna RN 1.8
1995
Laguna RT 2.0 break. fam. 1 996
Safrane RT 2.2 VI
1992
ANDERE MERKEN
Alfa Romeo 145 1.4 1995
Lancia Ypsilon Y 10 1993
Toyota Corolla GTSI 1995
Nissan 100 NX T-bar 1994
Honda Concerto 1.5 1993
Opel Astra 1.81 sport 1995
Opel Corsa 1.4 GLS 1995
UW RENAULTDEALER
Als u kiest voor kwaliteit
Nijverheidslaan 14, Weesp
Tel.: 0294 - 413044
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 1 1
T.k. teg. handelspr. v. 1e eig.
nw mod. 19 RL, LPG, 4-drs, 4'94, ƒ 11. 950 incl. BTW. R19, 3drs, 4-'90, ƒ 4.750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020-6627777.

Klassiekers
en Oldtimers
404 '71 ƒ7500, 404 break '71
ƒ 17.500, 404 superluxe '68
ƒ 12.500. Alle auto's apk + Ipg.
KEIMPE CARS: 020-6823615
AlfaGuillia 1300 S, b.j. '71, wit,
prima conditie, vr.prijs ƒ5000.
Tel. 020 • 4180104 of 4181448.

MERCEDES 250 C automaat,
b.j. '75, ivoor, interieur beige,
i.g.st., spoedprijs ƒ5.500.
' WESTDORP off. dealer '
* LADA * auto zonder bla-bla * Na 19 uur: 020 • 6851147.
5x Samara 3-drs . '92 t/m '96
PEUGEOT 404
5x Samara 5-drs . '92 t/m '95 een solide, comfort, klassieker
1x Samara 4-drs
'95
voor alledag. Altijd auto's
1x Lada Niva 1.6 4WD . . . '93 en onderdelen op voorraad.
Dé dealer voor nieuw en
Frank Dordregter 020-6826974.
gebruikt, voor APK, voor
Weg. ruimte/tijdgebr.: Alfa Rosprmt-service en vooral
meo Giulia 1300 ti, bj. '68, wit,
... VOOR U! ...
Adm. de Ruijterweg 396-398 dubb. Webers. Mooi, niet smetA'dam, tel. 020 - 6825983
teloos. Tax.rapp. aanw. Bod
Rinawea A'dam afslan S104 hnvon '7000 020-6939533

•

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Suzuki Alto GL aut., i.z.g. staat,
eind '86, 29.000 km, ƒ 3.950,-.
Telefoon: 023 - 5720025.

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

65 oriëntatiemogelijk-

heden voor technische beroepen.

Vooropleiding: geen specifieke eisen
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Tijd: twee dagen in de week van 9.00 uurtot 16.00 uur
Voorwaarden: werkzoekend, ingeschreven staan bij het
arbeidsbureau, gemotiveerd zijn voorde techniek
Plaats: Startbaan 26,1187 XR Amstelveen (bereikbaar mciinm 51)
Start: vanaf begin april 1997
Meerinformatie:
R.O.C. Westerstraat 187,
1015 MA Amsterdam,
telefoon: 020 -53 56861
vraag naar MargltKlumpers
(ma,dl,vr)

Accessoires en Onderdelen

Suzuki

020-665 86 86

BMW

medewerkster

Fiat

Honda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

vraagt per d i rekt een

Chrysler

AX 10 Escapade '93 ƒ12.250
AX 11 First Class '92 ƒ11.500
AX 11 First Imp. '94 ƒ14.950
AX 11 TGE5 bak '90 ƒ 8.950
BX 14 121.000 km '89/ 6.250
BX 14 Cannes '91
ƒ10.950
BX 16 TGI '90
ƒ 8.950
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
CX 25 TRD Break '88 ƒ 13.500
Xantia Br. SX TDi '96 ƒ 45.950
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
XM 2.0 140.000 km '91 17.750
3 regels
ƒ 45,00
ZX 1.4 Avant. 5-d. '93/ 18.950
voor elke extra rege
ƒ 1 5,20
ZX 1.4 Avant. 4-d. '92{ 11.950
ZX 1.4 Furore 5-d. '94 ƒ 19.750
mm-prijs
ƒ 9,40
ZX 1.6 Image 3-d. '95 ƒ 24.950
1
mm-prijs met vignet
ƒ 9,40
Fiat Panda aut. '92 ƒ12.500
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
Lancia Ypsilon aut. '94 19.950
Peugeot 205 GT '90 ƒ 12.950
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
Renault 19 GTR 1. 4 '89/ 8.950 CRX 1.6i zwart
niet breder dan twee kolommen).
'91
Renault Clio 1.2 RN '91 ƒ 10.950 Prelude 2.0 wit
'89
'90
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Citr. BX 1.4, trhk, '89, 140.000, Accord 2.0 L grijs 4-drs
'95
apk maart '98, ANWB-keur., Civic 1.5 LSi aut. 3-drs
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taCivic 1.5 DXi grijs 3-drs
'93
ƒ4900. Tel. 0320-241200.
rief op aanvraag.
Civic 1.3 DX rood 3-drs
'92
Deux
Cheveaux
85,
1e
eig.,
rd,
Civic 1.4 GLX rood 3-drs '89
Voor meer informatie of advies, bel
nw chassis + bodem, slechts
62000 km, rijdt perf., apk okt. v/d Voort HONDA 020-6148215
97, vr.pr. ƒ3650. 020-6176760.
T.k. van part., 1e eig. Honda
Ruime keuze in 2 CV occasions Prelude 2.0i, 16V, dec. 1992,
alle leeftijden. De Eendenspe- i.g.st., electr. schuifd., licht
cialist Leende • 040-2061528.
ramen,
centr.
deurvergr.,
XM V6 exclusive VSX airco
alarm, apk tot dec. 1997.
automaat schuid. '95 ƒ49.500 Vraagprijs ƒ21.950,- Tel. na
XM Diesel ABS '93 ƒ 19.900 19.00 uur: 023 - 5651616.
XM TD aut. ABS '94 ƒ29.500
XM 20i comfort '92 ƒ13.750
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
Xantia Turbo Diesel '94 f 24.900
;
;;
ri
J ; !;
SÖ^!^f '?^'"ft'^ ' v- y' i' '' . . --"i. •^*'•'-^'••WV'fö-- •-'• .'•'• : - . , .'" •', Xantia D. schuifdak '94/ 18.500
Tegen handelsprijs, van 1e eig.
%$M<£&fl:m-; 'A ï&V: l l if
Xantia 1.9 D SX '96
29.900 Opel Vectra 1.8i GL HB, LPG,
Xantia 1.8SXLPG '95/27.500 2- '95, ƒ19.000. Vectra 1.8 GL
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500 HB LPG 3-92 ƒ 13250 incl
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 Astra 1.6 GL, 4-drs, LPG,
BX TGD Break '94
ƒ 17.900 st.bekr., 4-'94, ƒ 15.500. Prijzen
BX TGD Break st.b. '93/ 15.900 incl. BTW. BEREBEIT, AmstelBX TGD Break '90
ƒ 7.500 dijk 25, A'dam. 020-6627777.
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX TZD '90
ƒ 8.500
Honda Civic 1.5 DXi, 4-drs, BX T Diesel '93
ƒ11.900
groen met., 1994, ƒ23.950. BX 16 TGI Break '93 ƒ 14.500
Autosloperij De Liede.
Pougeo! 405 GR 1.8, 7-'93, v/d Voort HONDA 020-6148215 BX 19 TZI '92
ƒ 12.500
SLOTERDIJK l»
qioon met , ƒ 18.900. Dick Muhl
BX 16 TZI LPG '90 ƒ 5.950 INKOOP Loop + Sloop auto's
Off Volvo Dealer. 0294-418200. Mitsubishi Colt 1.3 GLi, b.j. BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950
Verkoop onderdelen
10- '94, 24.000 km, ƒ20.440.-. BX 14 TE '93
12.500
R.D.W. vrijwaring
DAEWOO Z-0. 020 • 6650131. BX 14 TE '92
ƒ 9.950
Geen voorrijkosten
ƒ 5.950
Opel Corsa 1.4i GLS, 5-d., 1/95, BX 14 TE '90
020-4470470
ƒ 7.950
30.000 km, vele opt., rd met., C 15 E bestel '92
Grote
sortering
ONDERDELEN
nw.st., ƒ21.500. 0294-413044.
VISA Garage B.V.
van alle schade-auto's, alle
Peugeot 306 XR 1.4i, 5-drs, bl.
Houtmankade 37 A'dam
merken, alle bouwjaren.
Lada Samara 1.3, 5-drs, 1994, met., 03/96, airco, nw ƒ 36.500
Tel. 020-6278410.
GEBR. OPDAM B.V.
22.000 km, met BOVAG
NU ƒ29.500. 020-6121824.
Tel.: 023-5845435.
garantie, ƒ 10.650. WESTDORP
Het HOOGSTE BOD?? Bel
A'dam. telefoon 020-6825983. Peugeot 605 Turbo D, automaat, '94, ƒ28.500.-. VISA
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Renault Twingo, '94, ƒ 14.750,- GARAGE Tel. 020 - 6278410. Cuore Trendy, aut., 18.000 km, Loop-, sloop- en schadeauto's
6-'95; Cuore TX/TS '91 t/m '94;
ALBERS Autobedrijf
Volvo 850 GLT 2 5 2 0 V 1994 Charade TX 16V inj, rood, 10- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

•

Enkele jaren verkpopervaring en dan
het liefst in de buitendienst, is absoluut

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
(Op afsoraak gratis halen en brengen.)

organiseert specifiek voor V l O U W C ff
G H rflGIS

Hebt u belangstelling?

Douwe Egberts Coffee Systems
' -~ ^^W.ïffltóffifcïröïïËjsgiMÉéM^
! '^^^^^xjÊjj^iKj^^^jKjl^

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
DROGISTERIJ
PARFUMERIE SPECIAALZAAK

Volvo
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
5x 340 automaat '89 t/m '91;
440 1 .8 inj. , st.bekr. , '92; 440 2.0
inj., blauw, '93; 440 GL LPG,
'89; 440 DL 55.000 km, '91.
NIEROP, de Vrienden van
Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West. 020 - 6183951.

Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

ioor Q C \ / A I \ / I AmoförHom
DU jaar
ntvAivi Amsterdam
Motorenrevisie
CO

cilinderkoppen vlakken ƒ 35, compl. dieseltechniek + verstuivers

Off.

deal: MARINER-OUTBOARDS
Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.

Service en
Reparatie

AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil. koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

940 Estate autom
. 9/96
940 Estate GL LPG ....11/90
460 1.8 Comfort-Line . . ..1/94
Otto Nieuwenhuizen bv
460 GLE 1.8
10/93
APK KEURINGEN ƒ70,
46020GL
.11/92 Overtoom 515, Amsterdam
klaar terwijl u wacht.
440 1 8 Escape
..12/92
Garage West-Center:
(020) 6129804
440 1.8 Escape
12/92
020-6122476 (zonder afspraak)
340 GL
7/90
2e Helmersstraat 15, A'dam.
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
Autobedrijf DICK MUHL
Klaar
terwijl
u
wacht.
Autobedrijf CRYNSSEN
OFF. VOLVO DEALER
Div. inr.auto's tegen inr.prijzen.
Ruilstarters en dynamo's.
Crynssenstraat 10-14
Nijverheidslaan 1, WEESP
Sierra 2.0 CL, 4-drs, 6- '91,
Valkenburgerstraat
152.
Tel.: 020-6184402.
Tel.: 0294 - 418200.
ƒ7450; Escort 1.6 CL D, 6-'86,
Tel.: 020-6240748.
APK-keurstation, reparaties
ƒ2750; Escort 1.4 CL, 4-'87,
Grote sortering ONDERDELEN alle merken en schaderegeling.
ƒ2250; Sierra 2.0 GL, 5-drs,
van schade-auto's, alle
LPG, 12-'86, ƒ2750; Porsche
HEINING HOBBYHAL
merken, alle bouwjaren.
924, rood, zwart int., 4-'84,
Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
GEBR.
OPDAM
B.V.
ƒ 7250; Porsche 924, rood met.,
spuitcabine ƒ75, hefbrug ƒ 10,
zwart int., 6-'83, ƒ 6250; Alfa 33 850 GLT 2.5 '92 ... .ƒ 29.750 Tel.: 023-5845435.
staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999.
1.7 i.e., LPG, open dak, stuurb., 850 GLT 2.5 '94 ... .ƒ44.750
l.m. win, 6- '91, ƒ8950; Galant 740 GL Est. LPG '90 .ƒ 19.750
1.6GL, 12- '82, ƒ 1950; Ren. 19, 480 2.0 GT '95
.ƒ 34.750
3-drs, 4- '90, ƒ 4750; Citr. AX 1.1 480 S '92
ƒ 24.500
l, 10- '90, ƒ6950; BX 1.6
460 Nordic autom. '94 .ƒ 26.950
Progress,
LPG-o.b., 8-'91 440 1.8Sp. '94
ƒ25.950
ƒ6950; BEREBEIT, Amsteldijk 440 GL 2.0. '93
ƒ 24.950
25, A'dam. 020-6627777.
440 DL '93
ƒ21.750
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
440 automaat '92 . . .ƒ 19.950
Een auto kunt u overal kopen.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,440 Sunray '91
ƒ 14.950
Bij ons krijgt u service!
10 motorrijlessen + examen ƒ835,440 LPG '90
ƒ 9 950
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
OCCASION CENTRUM
340 automaat '90 . . .ƒ 8.950
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
ZUID-OOST
340 GL '90
ƒ 8.500
Theorie op CD-I GRATIS
340 automaat '88 . . .ƒ 4.950
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Renault Clio 1.4
'93 240 Est. LPG '92 ... .ƒ 23.750
Ford Escort 1.6 CLX
'94
DEMO'S
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Daihatsu Charade 1.3 TX ..'93
V 40 1.8 comf. '96
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Fiat Panda Cabrio
'90
850 Sedan 25 10V '97
Daihatsu Cuore
'93
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
Citroen AX 1.1
'95
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
uw Volvo-dealer
Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
Motorrijlessen ƒ 42,50
met persoonlijke service
Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen20 autorijlessen + examen ƒ 999
Daihatsu Valera 1.5 SG . ..95 laan 128, Amsterdam-Noord.
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Mitsubishi Colt 1.3 GLI .. . '94 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Nissan Micra 1.3 super S ..'95
RIJSCHOOL ROLF
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93 Volvo 240 GLT '89, 176.000 km,
Mazda 323 F 1 6
'92 Ipg, apk, strb., trekh., Ier. bekl.,
Rijden bij Rolf is een begrip in
Mercedes 190 D 2.5
'89 i.z.g.st. ƒ 14.500. 0297 - 582706. Amsterdam. Met een goed
Volvo 360 Injectie. Zeldz. mooi, team instructeurs geven wij op
Van der Madeweg 21
'88, APK '98, ƒ2750. Tel. 020- een psychologische manier in(Bi| de Makro)
tensief les en nog leuk ook!
Daewoo / Occasioncentrum 6123420. Na 18 u. 6156655.
Hoog slagingspercentage en
Verkoop & verhuur van
Tel.: 020 - 665 01 31
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Skiboxen met dragers en
Tel.: 020 - 681 34 10
Tel.: 020-6868063/6332405 of sneeuwkett. voor elk type auto
06-54633678. P.S. Ook 8-week020 - 6719108
se cursussen en examenroutes
Zie AT5 telet pag. 888
Gevraagd jonge auto's vanaf rijden is vanzelfsprekend.
Rent A Brik Autoverhuur
Porsche 928 S 4, wit, b.j. '89, 1991 a contant! Belt u voor inl.
kenteken '92, taxatierapport + 0341 -419354 of 0652 -977028.
020 - 6922930.
Voor
gratis
advies
over
de
besPAASAANBIEDING:
boekje, apk, cup, leer, airco, DE HOOGSTE PRIJS voor elk
te rij- en theorieopleiding in JA. 28 mrt tot 7 apr. ƒ 250 all in
automaat ƒ 32500 020-6255743 merk auto a cont. met vrijwar.
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Kilometers vrij.
bewijs. Tel • 020-4824640
Vraag zelf je PRAKTJK CBR
Adverteren in
T.k. gevr. ALLE MERKEN
examen v. snelcursus 2-6 wkn,
deze rubriek
AUTO'S: gespec. in VRACHT- via Ver. Rijschool Nederland
FAX: 020 - 665.63.21
WAGEN en BUSJES in elke 60 min., ƒ 47.50, 45 min. ƒ 36,-.
MINOR MOTORCARS
prijsklasse. Wij geven ƒ 500 tot 020-4639881 (schrift, info mog.)
Sloterkade 43/44
f 25000 met geldige PTT vrijAmsterdam
Autorijschool „De Wibaut"
70 BFSTELAUTO'S en pers.
Tel. 020 - 6177975/6158022 waring. Tel. 035-6835858 of
36-53331964, 7 dagen per De 1e 5 lessen (a 60 min.) busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rover-dealer voor
week, 8-23 uur.
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60 Rijsenhout, lid Bovag.
Amsterdam, Amsteveen e.o. Wij komen vrijblijvend langs.
min. Tevens zijn de theorieles- Meer dan 50 jaar gevestigd.
sen gratis op C.D.I. Aanvraag Bennebroekerweg 17, RijsenBoom Aalsmeer 0297 - 325667
Adverteren in
per computer. Wibaulstraat hout bij Aalsmeer, 029'Rover deaier voor Uithoorn
deze rubriek
107, telefoon 020 • 6683902.
Amstelvecr en Haarl meor
3?4?29 Ook t.k. gevraagd
FAX' 020 - 665 63.21

Algemeen

Van Vloten
Amsterdam

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Autoverhuur

OUKE
BAAS
"niet duur!!!

Porsche

Auto's te koop
gevraagd

Rover

Bedrijfsauto's
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

SPECIFICATIES (Marea
Weekend 1.9 TD100 elx):
1.9 liter
viercilinder
turbodiesel
Cilinderinhoud:: 1910 cm3
Vermogen:
74 kW/100 pk bij
4200 t.p.m,
Max. koppel: 200 Nm bij 2250
t.p.m.
Acceleratie:
11,5 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
179 km/uur.
Gem. verbruik: 5,6 ltr/100 km.
Motortype:

Prijs:

ƒ 44.000,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
en verwarmbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Warmtewerend glas
Airbag
Mistlampen voor

hè Fiat Marea springt spaarzaam om met brandstof.

'UIMTE IN STIJL

iat Marea Weekend 1.9 TD100
e Fiat Marea Weekend
is een opvallende verschijning. Zelfs zoner de felle Smalto-rode
leur van de testauto. De
,49 meter lange en 1,74
neter brede stationwagon
ormt één geheel door de
pvallende dakrelingen die
elemaal doorlopen in de
chterlichten. Deze achterchten zijn ook nog eens
oog en verticaal én in een
rijs vlak geplaatst. Hier-

door krijgt iedere functie remmen, verlichting, achteruitrijden en mistsignaal nog meer nadruk.
Belangrijk van een stationwagon
is natuurlijk de bagageruimte. Die
van de Marea is riant. De ruimte
is ingedeeld volgens zeer praktische criteria. Zo vinden we aflegvakken in de zijpanelen, ogen om
de bagage mee vast te maken en
een hoes om de zaken aan het
oog van geïnteresseerden te ont-

e Weekend heeft opvallende dakrelingen die doorlopen in de
chterlichten.

ËNissan bouwt derde
iodel in Europa

trekken. Handig als je voor je
werk waardevolle spullen achterin
hebt liggen. De laadruimte is
1027 mm lang (1682 mm bij neergeklapte achterbank). Het volume
onder de afdekhoes bedraagt 500
dm3, bij neergeklapte achterbank
en belading tot het dak wordt dat
drie keer
zoveel. De
Marea is
bovendien
erg gebruiksvriendelijk. Een deel van de achterbumper kan zelfs worden neergeklapt voor nog makkelijker in- en
uitladen. Hoe dat werkt is het
best in het echt te zien en dat kan
bij Fiat-dealer Auto Boot aan de
Zaagmolenweg 4 in Alphen. De
Marea valt niet alleen op wat betreft uiterlijk, ook de prestaties
mogen er zijn. Wij reden met de
1.9 TD100 precies 950 kilometer
op een volle tank diesel met een
flinke gemiddelde snelheid. Het
verbruik is daarmee vrij laag voor
zo'n grote stationwagon. De TD
kan overigens uitstekend overweg met grote verschuivingen op
de snelheidsmeter. Stil, stabiel en
met veel overtuiging accelereert

de auto. In de auto zorgen de
ronde vormen van het dashboard
voor een aangenaam, bijna gezellig gevoel. In het midden bevindt zich de zogenaamde 'technische zone' waar de bedieningsorganen en het audiosysteem zijn
ondergebracht. Ook de 'Max-Def'
bevindt zich hier.
Met één druk op
deze knop worden de ruiten zo
snel mogelijk ontwasemd. Dat
houdt in; luchtverdeling gericht op
de ruiten, de aanjager op volle
snelheid, temperatuur op de
hoogste stand, uitschakelen recirculatie, inschakelen achterruitverwarming en airco. Hierdoor hoef
je als automobilist niet aan tientallen knoppen te draaien, maar
kun je je aandacht op de weg
houden. Het audiosysteem - standaard voorzien van RDS-radio,
autoreverse casettespeler en vier
luidsprekers - is geheel geïntegreerd in het dashboard. Door dit
alleen voor de Marea ontwikkelde
audiosysteem wordt het oninteressant voor een inbreker om er
vandoor te gaan met de radio,
want doorverkopen is lastig.

we banen opleveren in de Sunderland-fabriek. Daarbij ontstaan ook nog zo'n 4.000 banen bij Europese componententoeleveranciers. De jaarlijkse uitgave aan onderdelen zal straks stijgen met 350 miljoen pond, circa 3,7 miljard gulden.

issan gaat een model in het C-segment in de Britse Sunterland-fabriek produceren. Dat zal in
iet jaar 2000 zijn. De fabriek, waar nu de Micra en Primera
van de band rollen, wordt daartoe uitgebreid waarmee een
investering van 215 miljoen pond is gemoeid, ongeveer 650
miljoen gulden,

Volvo C70 Coupé
AutoKampioen

ngenieurs van Nissan's Europese Technologie Centra in
ïelgië en Groot-Brittannie werken al aan de vormgeving.
Nissan's ontwerpstudio in München heeft veel invloed op het
uiteindelijke interieur.
De komst, van het nieuwe model zal zo'n achthonderd nieu-

De verkiezing AutoKampioen is georganiseerd door het

ERll/

Zaterdag 15 maart:
Safe Motors Amsterdam opent het
:
rnotörseizoen

niet een daverend feest!

•Heel 066(1997 motoren^aanwezig
.
(KOM

'

:

Seat heeft de Arosa ontworpen
als model onder de Ibiza. De auto
debuteerde onlangs als primeur
op de autoshow in Genève. Wij
waren al in de gelegenheid om te
rijden met deze nieuwe Seat in
meer zonnige omstandigheden
op Lanzarote, dat deel uitmaakt
van de Canarische Eilanden.
De driedeurs Arosa is kort van
stuk, maar dat geeft hem tevens
iets robuusts. Zijn flinke hoogte
van 1,46 meter draagt aan dat
beeld bij. De afwerking staat op
hoog niveau. Duidelijk is hierin de
hand van Volkswagen herkenbaar. Dat is niet zo gek, want Seat werkt al jaren nauw samen met
dit Duitse merk. De Arosa wordt
zelfs in Duitsland bij VW ge-

Het is nog even wachten: de Seat Arosa arriveert in juni bij de dealer.
bouwd. In Wolfsburg is een productielijn speciaal aangepast om
de Arosa en de VW Polo door elkaar te kunnen produceren. In de
toekomst moet hier ook een nieuwe compacte VW van de band
gaan rollen.
Onderstel, motoren en aandrijving
van de Arosa vertonen veel over-

et de lente voor de
deur beginnen de motorrijders zich weer
klaar te maken voor het motorseizoen. Safe Motors aan
de Jarmuiden in Amsterdam
speeltdaar traditioneel op in
met een groots motorspektakel op Zaterdag 15 maart.

Mi

De diverse nieuwe modellen 1997
van de vooraanstaande merken
spelen daarbij uiteraard een hoofdrol. Daarnaast is ook de nieuwe
Motormode-lijn volop te bewonderen, te keuren en te passen.
De vele aantrekkelijke aanbiedingen maken dit evenement ook
een feest voor de portemonnee.
Zo wordt er nogal geheimzinnig
gedaan over de schijnbaar verrassend lage prijzen voor de Yamaha XJ Diversion en de Suzuki

gelijknamige AIMWB-tijdschrift. De Volvo V70 Coupé werd
op de voet gevolgd door de Peugeot 406 Coupé.
Op de derde plaats prijkte de Renault Mégane Scenic. De
bijbehorende trofee nam de algemeen directeur van Volvo
Nederland K.A. Roldanus onlangs in ontvangst uit handen
van hoofddirecteur van de ANWB mr. P.A. Nouwen.

Door een of meerdere stoelen te verwijderen ontstaat
in de Opel Sintra ruimte voor een intern fietsenrek. Dat
is sinds kort leverbaar door de Opel-dealer.
Op deze manier zijn fietsen in de auto te vervoeren. Dit
nieuwe fietssysteem voor de Opel Sintra biedt maximale veiligheid voor de fiets, het interieur en uiteraard de
inzittenden.

.''•:•;*•

_.

KNAL AANBIEDINGEN:
YAMAHA XJ 600 DIVERSION EN DE SUZUKI GSX 600 F ".': '
KIJKEN ENINFÖRMÈER EENS NAAR DE PRIJS ALS JE DURFT)

GRATIS BOVAG MOTORCHECK! Moeten wijdan'iets aan je
motorfiets repareren, dan hanteren ibe soepele prijzen!
9 Onderdelen? Accessoires? Zo'n fantastische collectie vind je
alleen bij SAFE MOTORS:AMSTERDAM
V
ALLEEN TIJDENS DEZE FEESTDAG 25% KORTING
OP EEN GROTE BEURT PAKKET!
'"~ . ..
(incl. ólie-opvangbak)
0 Op zoek: naar een nieuwe outfit? Bij het zien van
.
.
de 1997 KLEDIiïG COLLECTIE loopt het water je in de mond!

ie de ontwikkelingen
bij Audi een beetje
volgt, komt al snel
tot de conclusie dat de oorspronkelijke Audi 100 (sinds
1994 de A6) inmiddels vele
gezichten kent. De tweede
generatie, waarbij de typeaanduiding begint met de
letter A, kondigt zich nu
reeds aan. In mei 1997 staat
de grote sedan bij de dealer.

W

eenkomst met die van de Ibiza.
Het rijgedrag is tamelijk sportief.
De auto laat zich messcherp over
bochtige wegen sturen of met gemak door druk verkeer laveren.
Een sterk punt is de uitstekende
demping van motor- en rijgeluiden. Een constante snelheid van
120 km/uur gaat gepaard met

Uitbundige start motorseizoen
bij Safe Motors Amsterdam

Het duidelijk als een Audi herkenbare model zal leverbaar zijn met
een forse hoeveelheid motoren
en drie verschillende uitrustingsniveaus. Net als bij de kleinere A3
en A4 biedt Audi namelijk keus uit
aantrekkelijke actiemodellen, nu
Advance, Ambition en Ambiente
geheten. De uitrusting onderscheidt zich van elkaar maar de
prijzen zijn identiek.
Een trio benzinemotoren met vijf

OM DE FEESTVREUGDE NOG VERDER OP TE VOEREN HEBBEN
WE: BODYPAINTING, LIVE MUZIEK EN ECHTE HAMBURGERS
VOOR DE EERSTE HONDERD BEZOEKERS
LIGT ER EEN LEUKE VERRASSING KLAAR!
De aanbiedingen zijn alleen, geldig tegen
•
inlevering van deze advertentie. Dus
JW1 OKTOBER AA
knip 'm uit en kom a.s. zaterdag naar:

BtSS»

AMSTERDAM, Jarmuiden 31:. J04.6'.AC. Tel. 020-6145339.

NERGENS ZOVEEL MOJORMOOIS TE ZIEN
lnlernel:http:.';u)U)iu.s'a[e.hl E-maü:prvisafe.nl
..
De Audi A6 arriveert in mei bij de dealer.

een aangename rust. Van windgeruis is nauwelijks sprake dankzij de lage luchtweerstand van
slechts 0,32 Cw. Zodoende is
ook de snelweg het domein van
deze compacte Arosa.
Seat-importeur Pon Car B.V.
dicht het nieuwe model goede
kansen toe, niet alleen als tweede auto maar tevens als eerste
auto voor gezinnen met jonge
kinderen. De ruimte is voldoende,
terwijl de in twee delen neerklapbare achterbank een oplossing
biedt voor de vrij beperkte bagageruimte. 130 Liter klinkt nog
heel aardig, maar in de praktijk
past daarin alleen een koffer
rechtop in.
De Arosa komt uit met naar keuze een 1,0 liter (37 kW/50 pk) of
een 1,4 liter (44 kW/60 pk) motor.
De kleinste verbruikt gemiddeld
niet meer dan 5,8 liter over honderd kilometer.
Dat is weinig. Je moet dan wel
rekenen op bescheiden prestaties, ook als is een top van 151
km/uur natuurlijk ruim voldoende.
Wie vlotter uit de startblokken wil
komen, kiest voor de 1,4 liter. Wij
zijn zeer gecharmeerd van de
versie met een voor de Arosa
ontwikkelde viertraps automatische transmissie. Deze schakelt
zeer soepel.

GSX 600 F. De conditie van de
motorfiets kan worden gecontroleerd door middel van de Gratis
Bovag Motorcheck. Mocht een reparatie nodig zijn dan voert Safe
Motors deze uit voor soepele tarieven. Trouwens, op 15 maart
kan iedere motorrijder een Grote
Beurt Pakket aanschaffen met 25
% korting. Zo ben je zeker van
een perfecte machine aan de
start van het seizoen.
Voor de liefhebbers zonder motorfiets beschikt Safe Motors over
een uitgebreide verhuurvloot. Een
slimme methode om eens een favoriete motorfiets te testen voor
een dag, weekend of week. Uiteraard wordt het Amsterdamse motorfeest opgeluisterd door het optreden van een fantastische band.
Fans van bodypainting kunnen di-

Andere Audi A6 in aantocht

joir* THE
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et een lengte van
slechts 3,5 meter
oogt de Seat Arosa
echt heel compact. Maar
wat een verwondering als
we plaatsnemen achter het
stuur van deze nieuweling.
De binnenruimte is verrassend. Zelfs op de achterbank zitten volwassenen
van gemiddelde grootte, tot
pakweg 1,80 meter, behoorlijk, mits de voorstoelen niet
helemaal in de achterste
stand staan.

Fietsen in Opel Sintra

De Volvo C70 Coupé is door de bezoekers van de AutoRAI bestempeld als 'AutoKampioen'. Deze meest favoriete
auto van het publiek komt komend najaar op de markt.
Het is een stijlvolle en exclusieve coupé die door Volvo is
ontwikkeld in samenwerking met Tom Walkinshaw Racing
(TWR).

Advertentie

Seat Arosa klein ruimte wonde r
M

kleppen per cilinder en een direct
ingespoten turbodieselkrachtbron
zijn leverbaar voor de Audi A6.
Het aanbod bestaat uit de 2,8 liter
zescilinder met 142 kW (193 pk),
de 2,4 liter zescilinder in V-vorm
die 121 kW (165 pk) produceert
en de 1,8 liter viercilinder turbo

met 81 kW (110 pk). Van de
laatstgenoemde verschijnt later
nog een turboloze variant met 92
kW (125 pk) op de voorwielen.

verse demonstraties bekijken. En
voor de inwendige mens zijn er
echte hamburgers om de honger
die je krijgt van zoveel motornieuws te stillen. Als je tot de
honderd eerste bezoekers behoort, begint je dag helemaal geweldig, want dan ligt er een leuke
verrassing voor je klaar.
Het Motorspektakel van Safe begint Zaterdag 15 maart om 9.00
uur.

De koper kan kiezen uit uitrustingspakketten zoals 'Comfort'
met onder meer in hoogte verstelbare voorstoelen, 'Electric'
met centrale vergrendeling en
elektrische ramen en 'Sport' met
lichtmetalen velgen. Stuurbekrachtiging, ABS en airbags zijn
voorts nog als extra te bestellen.
In Nederland zullen we nog even
geduld moeten hebben. Pas in
juni komt de Arosa naar ons land
voor een prijs vanaf 19.800 gulden.

Met de
vernieuwde
vijfdeurs
Civic levert
Honda
wederom het
bewijs
klasseauto's te
bouwen.
De VTEC
krachtbronnen zijn
juweeltjes.

Opnieuw vijfdeurs Civic
ijdens de Autosalon van Genève introduceert Honda de veranderde Civic vijfdeurs. Precies twee jaar na de eerste kennismaking met de populaire middenklasser, achtte de Japanse autofabrikant de tijd rijp om de (onder)huid van de compacte gezinsauto enigszins aan te passen. Zo heeft de Honda niet
alleen een fraaiere grille gekregen maar ;is er ook in de lijst met
technische specificaties het één en ander gewijzigd.

T

De taak van 'topmodel' neemt nu de
1.8 VTi voor zijn rekening. Maar
liefst 170 paardenkrachten (124
kW) perst Honda uit de technisch
hoogstaande viercilinder. Een tweetal bovenliggende nokkenassen, vier
kleppen per cilinder en het befaamde VTEC-systeem geven het blok
genoeg vermogen om de auto in
8,3 seconden naar 100 kilometer
per uur te laten schieten. Pas bij
223 km/u wil de Civic niet harder
meer. Belangrijker nieuws is misschien wel de verbeterde (en superzuinige) VTEC-E-krachtbron. Het
aggregaat is namelijk een aantrekkelijk alternatief voor diesel en l °G.
Het typische 'dieselende' geklop en
de gastank, die veel ruimte in het
bagagecompartiment opslokt, kunnen immers achterwege blijven. De
verbeteringen aan de 1.5i VTEC-E
II motor hebben een toegenomen
vermogen en trekkracht tot gevolg.
Een potente 84 kW (gelijk aan 115
pk) komt uit de anderhalve liter vier-

cilinder vrij. Buiten de bebouwde
kom neemt de Honda Civic VTEC-E
II met 5,6 liter ongelood genoegen
om een afstand van honderd kilometer te overbruggen. Het koppel
wordt nu over een breder toerentalgebied uitgespreid. In het interieur
zijn de stoelen en de bank voorzien
van een gewijzigde bekleding. De
bestuurdersstoel is bovendien in
verticale richting te verplaatsen. De
passagiers op de tweede rij daarentegen zitten door de aangepaste
achterbank wat meer rechtop. Gordelspanners en airbags hebben een
definitief plaatsje gekregen in de Civic. Hierdoor is de optielijst weer
enigszins geslonken. Geruime tijd
werd de neus van de vijfdeurs Civic
overschaduwd door het stijlvolle
aangezicht van zijn halfbroertje, de
Rover 4-serie. Nu prijkt het glinsterende Honda logo dan eindelijk in
een met chroom omrande grille. En
deze plaats verdient het embleem
dubbel en dwars.
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Kennismaking

Hallo, mannen! Met Christel.
Ik ben 51 jaar jong en zoek de
bekende speld in de hooiberg! Ben jij die kameraad en
minnaar, langer dan 1.80 m?
Bel! Houd je net als ik van
dansen? Mooi! Ik: blond haar,
bruine ogen en bij de juiste
man: lekker! 090-650 15 156
1 gpm. Boxnummer 439808.

Ik ben een leuke, slanke jonge vrouw van begin 40 met
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, blond haar en blauwe ogen
en ik ben goed gekleed en
7 dagen per week. Wat moet u doen?
slank! Ik hou van gezelligheid!
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Ik zoek een leuke, lieve, spon3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie tane man met humor en een
goed uiterlijk van middelbaar
van uw keuze.
niveau! 090-650 15 156
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
1 gpm. Boxnummer 976917.
Omgeving Utrecht/AmsterEen telefoontje is genoeg
om in contact te komen met dam. Hallo mannen, ik ben Trefwoorden lief, romantisch,
de persoon van jouw keuze. Henny, 48 jaar, heb halflang aardig, extreem en humorisProbeer het eens en bel
Mond haar en blauwe ogen. Ik tisch maar ook open, ge090-65022221 (100 cpm).
leb geen kinderen. Houd jij, meend nieuwsgierig en er
net als ik, van gezeligheid goed uitzien, Ben jij die man
Alleenstaande heer, houdt huis? Bel me SNEL!
die zin heeft in een afspraak
van sport, zoekt dame, 60-80
090-650 15 156, 1 gpm. Box- met mij (vr.)? 090-650 15 156
jaar, voor gezelschap (tv kij- nummer 350106.
1 gpm. Boxnummer 316537.
ken, koffie drinken o.i.d.). Br.
o. nr. 755-11023 v.d. blad.

Hallo mannen, hier met Shirey. Het is heel erg koud hè?
Daarom zoek ik warmte? Bij
ou misschien..,? Degene die
nel mij wil praten EN mij
warmte wil geven, bel! Ik ben
zelf rond de 30 en ben donker. Bel me SNEL!
090-650 15 156, 1 gpm, Boxnummer 350106.

Ik ben een vrouw van 28 jaar,
ben 1.70 m lang, weeg 68 kilo,
heb bruin haar en bruine
ogen. Ik doe aan kickboksen,
karate en houd van het
strand. Ik zoek een goed uitziende en vooral aantrekkelijke man, tot 33 jaar!
090-650 15 156, 1 gpm. Boxnummer 480900.

s er nog een vrijgezelle man
van O tot 30 jaar, wiens inneriijk en uiterlijk er mogen zijn?
Dito vrouw van 29 jaar, vraagt
dat en heeft dat te bieden. Ik
ben open, eerlijk, spontaan
en heb een dosis aan romantiek in mij!! 090-650 15 156,
1 gpm. Boxnummer 337100.

Ik kom al 5 jaar in de IT, maar
nu wil ik eens met jou daarVakantie Binnenland
heen. Ik ben Sharon, 23 jaar
en 1.83 m lang en heb blond
haar en blauwe ogen. Ga je
VAKANTIEPARK COLLENDOORN
een keer mee? Durf je echt?
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen. Nabij
Bel dan snel mijn boxnummer Attractiepark Slagharen. Gratis gebruik van 50 fantastische
en ik reageer zeker terug. attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
090-65015156, 1 gpm. Boxveel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
nummer 254419.
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683000.
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
Auto's en
Rijles auto's
ervoor te zorgen dat het numauto-accessoires
en motoren
mer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
Alblas Verkeersscholen
wordt aan: Centrale OrderWIKA
afd. Weekmedia, Postbus Autoruiten en kentekenpla156, 1000 AD Amsterdam. Dit ten. Lijsterstraat 18.
UW RIJBEWIJS
voorkomt vertraging in de be- Tel. + fax: 023 - 5731613.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
handeling.
Zie ook de pagina's
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
SHOWROOM
Vakantie
in deze krant.
in deze krant.

Hallo leuke mannen! Ik ben
Tineke, 45 jaar. Ik zoek een
maatje/vriend, tussen de 40
en 52 jaar om samen gezellige dingen te doen. Ik houd
van bos- en strandwandelingen en nog veel meer. Wil je
dat weten? Bel me dan SNEL
op mijn box! 090-650 15 156
Welke 50 plusser is nu echt 1 gpm. Boxnummer 337664.
op zoek naar een gezellige,
spontane, goed uitziende, Ik, spontane gozer van rond
gezonde, fulltime werkende de 20, z.k.m. spontane meid
buitenland
vrouw van 50 plus? Verlang jij, om A'dam onveilig te maken!
net als ik, naar warmte in alle Bel snel, druk op de 2, reaSta-caravans te huur in de
opzichten? Bel me dan SNEL geer en ga met me mee!
op mijn box! 090-650 15 156 090-650 15 156 1 gpm. Box- Belg. Ardennen, vanaf ƒ240
p.w. all-in. Tel. 043-4591598.
1 gpm. Boxnummer 982365. nummer 993207.

Amsterdam
Ik ben een jongen van 25 jaar
en zoek een leuke meid, tussen de 20 en 30 jaar, om leuke dingen mee te gaan doen,
zoals stappen en naar de
bios! Ik ben 1.80 m lang, heb
kort zwart haar en groene
ogen. 090-650 15 156 1 gpm.
Boxnummer 383062.

in 5 dagen

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Caravans
Vouwwagens
Tuin/zomerhuisjes
T.h. stacaravan voor 2 pers.
alle voorzieningen o.a. zwem
bad, op camping in Wognurr
bij" Hoorn, ƒ300 p.w. excl.
Telefoon: 020 - 6362718.
T.k.: vouwwagen Raclet Corti
na, bj. '94, 6 p., incl. d.baker
fietsdr., ƒ6000. 0297-287737

• Te koop: citybike voor
meisjes, 9 a 11 jaar, ƒ75.
Telefoon: 023 - 5717413.
• Te koop: racefiets, goed
onderhouden, ƒ 200.5717794.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering

• De advertentie-afdeling
V.A. ƒ75 - DORSMAN
behoudt zich het recht voor
blijft toch goedkoper!
advertenties, eventueel zonBel nu: 023 - 5714534.
• Rubrieksadvertentie? Zieder opgave van redenen, te
voor adres en/of telefoonnr. weigeren (art. 16 Regelen • Zie de colofon voor opgs
voor het Advertentiewezen). ve van uw rubieksadvertentie
de colofon in deze krant.

GRUMDIG VIDEORECORDER
Eenvoudig te bedienen
VHS videorecorder.
Met 99 voorkeuzezenders. Incl.
afstandsbediening.
NU OF NOOIT!

Amsterdam en omgeving:
ik ben een vlotte, spontane
vrouw van 55 uit Amsterdam.
Ik zoek een leuke vriend, die
er goed verzorgd uitziet EN
die samen met mij leuke dingen van het leven wil gaan
doen. Ik houd van gezelligheid. 090-65015 156 1 gpm.
Boxnummer 245137.

395,-

Amsterdam en omgeving
Ik ben Karin, 47 jaar, 1.78 m
lang, slank, blond haar en
blauwe ogen. Ik zoek een
man, ± 47 jaar, kinderen geen
bezwaar, om samen dingen
mee te doen en om een vaste
relatie mee op te bouwen. Bel
me! 090-650 15 156 1 gpm.
Boxnummer 942210.
Amsterdam en omgeving: ik
ben Ellis. Ik ben 46 jaar en op
zoek naar JOU! Ik val op mannen met donkerbruine ogen,
krulhaar en een donkere huidkleur. Ben jij dat? En wil je net
als ik een vaste relatie?
Bel me dan vandaag nog!
090-650 15 156 1 gpm. Boxnummer 370025.
Amsterdam: hoi, met
Michael. Ik ben 24 jaar, heb
donker haar, bruine ogen,
ben 1.80 m lang. Ik houd van
uitgaan, muziek, reizen en
sporten. Kom jij uit de Randstad en durf je een Blind Date
met mij aan? Ja? Bel me dan
SNEL!! 090-650 15 156
1 gpm. Boxnummer 444038.

BOSCH 256 LITER COMBIKAST
Koelruimte 193 liter netto, automatische
ontdooiing. Diepvriesruimte 63 liter, 2 laden.
Zeer laag energieverbruik. ADV. J4497-

Amsterdam: ik ben Bart. Ik
ben 44 jaar, ben 1.88 m lang
en heb een normaal postuur.
Ik zoek in de Randstad een
leuke, lieve en spontane
vrouw, met een normaal postuur, om een serieuze relatie
mee op te bouwen! 09065015156 1 gpm. Boxnummer 371085.

ADV. 1545.-NU.W-99;-.
MIN 10% EXTRA
KORTING
,

Amsterdam. Ik ben Maria. Ik
ben 39 jaar en ben een vlotte
vrouw. Ben jij een goed ver
zorgde, spontane en romantische man, met humor en +
45 jaar? Bel! Dan kunnen we
samen met plezier door het
leven gaan! 090-650 15 156,
1 gprn. Boxnummer 391479.

....._!,„ .,. .v.s

Hallo, ik ben Sandra. Ik ben 23
jaar en zoek een leuke vriend
uit omgeving Amsterdam/
Utrecht voor een te gekke af
spraak, of wie weet een relatie! Interesse? Laat het me
SNEL weten! Je krijgt er geen
spijt van! 090-650 15 156,
1 gpm. Boxnummer 486685.
Hallo, ik ben Simon, 28 jr, dpnkerbl.
haar, blauw/grijze
ogen, 1.87 m. Ik ben op zoek
naar een rustig meisje voor
een ser. rel. 090-65015 156,
1 gpm. Boxnummer 378125.
Hallo jongens, ik ben Mariska
Ik ben 18 jaar, heb bruin haar,
bruine ogen en ben 1.75 m
lang. Ik zoek een leuke jon
gen, tussen de 19 en 23 jaar.
Heb je donker haar en humor,
ben je eerlijk, betrouwbaar en
spontaan? Bel voor een afspraak. 090-650 15156,
1 gpm. Boxnummer 457049.
Lijkt het je wat om eens con
tact op te nemen met mij, een
slanke, avontuurlijke vrouw
van 32. Zo ja, laat dan een
boodschap achter en wie
weet klikt het. 090-650 15 156,
1 gpm. Boxnummer 388070.
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PHILIPS DRAADLOZE
TELEFOON
Ideaal voor in en om het huis.
Uitstekende geluidskwaliteit
NU SENSATIONEEL GEPRIJSD.

SONY MICROSET MET CD-SPELER
Complete set met versterker, equalizer, tuner,
cassettedeck en
- •
.
CD-speler. Incl.
'\••'
luidsprekers.

Amsterdam-Oost. Ik ben .een
38-jarige vrouw van 1.57 m
lang. Ik heb blond haar, blauvve ogen en zie er goed uit! Ik
zoek een gezellige kerel van
30 tot 40 jaar om mee af te
spreken! Interesse? Bel me!
090-650 15 156, 1 gpm. Boxnummer 355206.

Ben jij tussen de 45 en 55 jaar,
langer dan 1.80 m. Reageer
dan! Ik ben een Chinese
Slang, 1.7G m lang, weeg 65
kilo. Verder ben ik eerlijk en
spontaan. Wil jij net als ik
eerst vriendschap, later zien
we wel verder? Bel me dan!
Groetjes van Lilia.
090-650 15 156, 1 gpm. Boxnummer 464042.

H

Alleen deze week in
onze voordeel-top-tien.

Amsterdam: ik ben Joyce en
ben 49 jaar. Ik houd van de
gezelligheid in Amsterdam en
van de natuur. Ik zoek een
aardige man van ± 50 jaar, in
Amsterdam. Zullen we eens
kennismaken tijdens een
etentje? 090-650 15156
1 gpm. Boxnummer 414603.

Amsterdam-Zuid
Ik ben Jan, ben 45 jaar. Ik heb
een leuk huis en een goede
baan. Ik ben sportief, spontaan en heb humor! Heb jij zin
in een diner of boswandeling?
Bel me dan SNEL! 09065015156 1 gpm. Boxnummer 263505.

PHILIPS 63 CM GROOTBEELD STEREO-TV
63 cm (eff. 59 cm) Flatsquare beeldbuis. 2x 20 Watt
Hifi-stereo, Teletekst
en afstandsbediening.

PHILIPS TCX 519
STOFZUIGER
Krachtige 1200 Watt
motor. Met metalen
buizen en geïntegreerde hulpstukken. Luxe 2-in-1 zuigmond.
Voorzien van 5 filtersysteem. ADV..350>

AEG LAVAMAT 617 WASAUTOMAAT
Bijzonder rustige wasautomaat. Met o.a. energiespaarprogramma, 1/2 en kort programma. Centrifugeert 1000/700 toeren. ADV.JIS49;-

Expert
te
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
B fn Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

AKAIMINISET + CD-WISSELAAR
Versterker met Super Bass, tuner met 30 voor"T^T*""-..- - t keuzezenders en dubbel
1 cassettedeck. CD-wisselaar
voor3CD's. Incl.luidr
sprekers en afstands\
bediening. ALLEEN

WHIRLPOOL AVM 360 COMBIMAGNETRON
1000 Watt magnetron, heteluchtoven, grillen
Crisp-functie. Diverse automatische programma's.
Grote inhoud
van 27 liter.
ADV.-999;-

' DEZE WEEK VOOR SLECHTS

'-*.,,.

Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
•KMrt*jt3sre?<gT.'aacB?ag^a

= = ) Gratis Video-onderhoud.
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

Gratis Omruilgarantie
bij al u w aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

E X PE

*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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ZVM-zaterdag verkrijgt meer
lucht in de onderste regionen
ZANDVOORT - Door een
5-2 overwinning op Sporting
Noord heeft het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen meer lucht gekregen in
de
onderste regionen.
Coach Fred van Rhee had
wat omzettingen in het
ZANDVOORT - Het man- team gedaan en dat pakte
nenhandbalteam
van perfect uit.
ZVM/Rabobank redde zonRob van der Bergh had de
dag het vege lijf door een positie
van laatste man weer geknappe 26-20 zege op VZV. ruild voor een plaats op het
De ' Zandvoortse handbal- middenveld en Pieter Brune
sters boekten een keurige nam de plek van libero in. Dat
12-7 overwinning op AHC. was de voornaamste omzetting,

ZVM/Rabo redt
het vege lijf

Het was in deze wedstrijd
erop of eronder voor ZVM/Rabobank. De spanning was dan
ook te snijden in de Pellikaanhal. In een zinderende partij
hebben de Zandvoorters tot vijf
minuten voor het einde zware
tegenstand gekregen van VZV,
dat niets cadeau deed. Bovendien zorgde het slechte fluiten
van de scheidsrechters nogal
eens voor irritatie. De Zandvoorters leken daar het meeste
last van te hebben en kregen
om de haverklap een gele of
rode kaart voorgeschoteld.
De man minder situaties losten de Zandvoorters echter telkens goed op. Ruststand 11-8.
De strijd werd in de tweede
helft ongemeen spannend toen
VZV erin slaagde een voorsprong te nemen, 14-15. De
Zandvoorters toonden toen
echter de ware aard, kromden
de ruggen en zagen het belang
van de overwinning in. Patrick
Terpstra zorgde met een paar
schitterende doelpunten dat
ZVM opnieuw op voorsprong
kwam. Met nog vijf minuten te
gaan leidden de Zandvoorters
met 22-19 en daarna speelden
zij de wedstrijd koel en rustig
naar het einde, 26-20.
„Het was één en al sensatie,
maar ondanks alles hebben we
mooi gewonnen," aldus coach
Joost Berkhout. „We deden
vandaag hele mooie dingen
maar ook hele verkeerde. De
spelers hebben het vandaag geweldig gedaan en gelukkig
staan we nu veilig. Zijn we elke
wedstrijd compleet dan draaien we in de top van deze klasse
mee." Doelpunten: Jaap Loos 8,
Goran Bogojevic 7, Ronald Vos
5, Patrick Terpstra 3, Dragan
Jilic 2, Gerard Damhoff 1.

Matig zwemmen
Zeeschuimers
ZANDVOORT - Het team
van zeven kunstzwemsters
van de zwemvereniging De
Zeeschuimers behaalde _een
teleurstellend resultaat? In
; deze kunstzwemwedstrijd
eindigden de Zandvoortsen
op de negende plaats.
Slechts Oosterwolde.eindigde achter De Zeeschuimers.
De ploeg met kunstzwemsters Sandra Beugel, Wendy
van den Broek, Esther Koomen, Tamara van Rhee, Ditte
Valk, Monique van der Werff
en Saskia Wester mocht als
eerste starten. Van het begin af
aan ging het niet lekker, werden neusklemmen verloren en
bleef een hechte ploeguitvoering volledig uit. Dat er in het
water pok nog hele hoorbare
discussies werden gevoerd was
beslist onprofessioneel
en
kwam de concentratie niet ten
goede.
De uitvoeringen wedstrijd
van de ploegen was overigens
zeer interessant om te volgen,
waarbij VZC uit Veenendaal
schier ongenaakbaar met zes
punten verschil op nummer
twee de zege opeiste voor De
Beverploeg uit Dieren. Het
Hoofddorpse ZPCH klasseerde
zich als derde.

Strandweer is
funest voor TZB
ZANDVOORT - Na een
paar goede resultaten is het
voetbalteam van TZB door
een 2-0 nederlaag tegen ADE
weer volop in degradatieproblemen beland.

voeg daarbij een enorme werklust en Zandvoortmeeuwen
kwam beter voor de dag dan de
laatste weken het geval was. In
de eerste helft kon Zandvoortmeeuwen het grote overwicht
nog niet echt in doelpunten uitdrukken. Slechts Ferry van
Rhee slaagde er in de doelman
van Sporting Noord te verrassen.
In de tweede helft ging het
steeds beter met de Zandvoorters. Met aanvallen in een hoog
tempo werd de verdediging van
Sporting Noord telkens op het

verkeerde been gezet. William
Rubeling pikte zijn doelpuntje
mee en daarna was het een fase
die op naam geschreven kon
worden van Wim Buchel. De
snelle linksachter kreeg het op
zijn heupen en trok vaak mee
naar voren, bediende Ferry van
Rhee op maat en scoorde zelf
ook tweemaal waardoor Zandvoortmeeuwen op een veilige 50 voorsprong kwam.

Onnodig verlies
The Lions-heren
ZANDVOORT - In de basketbalstrijd tegen de reserves van Racing Beverwijk
leed The Lions een onnodige 64-59 nederlaag. De Zandvoorters hadden in de thuiswedstrijd nog ruim gewonnen maar waren nu niet
scherp genoeg.

Sporting Noord gaf het nog
niet op maar in het Zandvoortse doel speelde Michel Winter
een uiterst betrouwbare partij.
De Zandvoorters lieten kansen
op meerdere doelpunten liggen
en de concentratie werd minder. Daarvan profiteerde Sporting Noord door vlak voor het
einde tweemaal te scoren en de
eindstand op 5-2 te bepalen.
„We hebben de strijd gecontroleerd," was het commentaar
van coach Fred van Rhee.
„Door de omzettingen was er
meer evenwicht in het team.
Bovendien werd er goed gevoetbald en was de overwinning
meer dan verdiend. We zijn nog
niet veilig maar ik geloof dat er Een aanval van Zandvoortmeeuwen op het doel van SDW
niet veel meer kan gebeuren."

ZANDVOORT - De voetbaltalenten van Zandvoqrtmeeuwen kregen een lelijke
streep door de rekening.
Het bezoekende SDW bleek
beter
en won de topper met
ZANDVOORT - Zand- een te spelen moeten de aanval- 0-3.
voort '75 speelde voor de len in hoog tempo worden opgeDe strijd tussen de A-juniotweede keer gelijk dit sei- zet. Daar ontbrak het nog wel
zoen. In Rijsenhout werd een aan. Het mankeerde aan
het tegen SC W 0-0. Aange- het raffinement van de aanvalzien naaste belager KHFC lers. De doelmannen behoefden
niet in actie te komen.
ook niet verder kwam dan vrijwel
een gelijkspel blijft Zand- Rust 0-0.
voort '75 riant aan kop. Koin de tweede helft bleef
mende zaterdag speelt hetOokveldspel
goed verzorgd,
Zandvoort '75, op het eigen maar echt moeilijk
kregen beiZANDVOORT - In de
veld, tegen de Koninklijke. de defensies het niet.
Het spel strijd om het kampioenAanvang half drie.
speelde zich voornamelijk af op schap mogen de yolleybalhet middenveld. Drongen de heren van Sporting OSS
In de wedstrijd tussen SCW aanvallers daar doorheen dan geen misstap meer begaan.
en Zandvoort '75 waren de ver- werd de bal veelal, door sterk De achterstand op de koplodedigingen heer en meester. ingrijpen, een prooi van de de- per bedraagt zes punten en
Zandvoort '75 moest het nog fensies, 0-0.
tegen middenmoter FHC '91
doen zonder de belangrijke
de punten dan ook
pionnen Edwin Ariesen en Ro„SCW was een goede tegen- werden
bin Castien. Zaterdag zullen zij stander," meende Joop Paap. gepakt.

Riante positie Z'75

Foto: Erick van C leef

ZVM-jeugd laat het liggen
ren van Zandvoortmeeuwen en oenschap levert promotie op
SDW ging om de bovenste naar de hoofdklasse. De Zand-plaats en bij winst zou een ste- voorters kwamen er niet aan te
vige stap op weg naar de titel pas tegen het slimmere en gegemaakt worden. Een kampi- concentreerder spelende Am-

sterdamse SDW. Trainer John
van Zeijs was teleurgesteld.
„We kunnen beter maar vandaag was het niet veel." Zandvoortmeeuwen heeft nu een
punt achterstand opgelopen op
SDW en moet maar hopen op
een misstap van de Amsterdammers.

Sporting OSS knokt om titel

er hoogstwaarschijnlijk weer
bij zijn in de topper tegen
KHFC. Het was overigens wel
een spannnende en toch wel redelijk partij voetbal.
Om de sterke defensies uit-

Topscorer
Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

„Ik vond het een terechte uitIn de Pellikaanhal speelden
slag aangezien geen van beide de Zandvoorters vanaf de eerteams een uitgespeelde kans ste opslag een geconcentreerde
kreeg. Zodoende bleef het toch wedstrijd. De tegenstander kon
spannend maar de aanvallers tot 9-9 goed bijblijven maar een
schoten vanmiddag tekort."
sterke eindsprint van de Zandvoorters leverde met 15-10 de
eerste setwinst op. In de tweede
set kwam Sporting OSS er
steeds beter in. Door een hoger
Robin Castien
tempo werd er goed gebruik ge(Zandv.75)
maakt van de grotere slag19x
kracht en maakten de Zandvoorters korte metten met
FHC, 15-5.
13x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

8x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Remy van Loon (TZB)

7x
©Weekmedia/hb

Alleen het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen timmerde aan de
weg door vijf doelpunten te laten noteren. Twee daarvan kwamen
op naam van Ferry van Rhee, die nu stevig de tweede plaats in
handen heeft. Bovendien waren er vorige week wat foutjes in de
telling geslopen waardoor Van Rhee te kort werd gedaan en Philip
van de Heuvel een doelpunt te veel op zijn conto kreeg bijgeschreven. Koploper Robin Castien, was op vakantie maar kan zaterdag
weer van zich doen laten spreken.

n de derde set liet Sporting OSS
zich teveel het tempo opdringen en maakte daardoor onnodige fouten. De Zandvoorters
bleven echter net iets beter en
trokken ook deze set naar zich
toe (16-14) en boekten een
knappe 3-0 overwinning. Volgens aanvoerde Eric Schilpzand maakt Sporting OSS sportief een uitstekend seizoen
door. Na enige jaren van kommer en kwel zijn er dit seizoen
enkele nieuwe spelers bijgekomen en vanaf het begin van de
competitie klikte het. „Ook

vandaag speelden we bij vlagen
aantrekkelijk volleybal," aldus
Schilpzand. „Soms zijn. we alleen niet dwingend genoeg. Ons
baltempo ligt dan te laag om
optimaal gebruik te maken van
onze aanvalskracht. Toch gaat
het steeds beter. Tenslotte
boekten we vandaag weer een
knappe 3-0 overwinning."
De Zandvoortse dames vinden zichzelf evenals tegenstander Spaarndam terug in de middenmoot. Dankzij een snelle 5-0
voorsprong veroverde Sporting
OSS de eerste set, maar had
toch teveel slordigheden in het
spel, 15-9. In de tweede set strafte Spaarndam dit goed af en
trok de stand weer in evenwicht, 12-15. In de psychologisch belangrijke derde set was
er van krachtsverschil nauwelijks sprake. Om elk punt werd
door beide partijen langdurig
en verbeten gestreden. De
Zandvoortse dames hadden
hun zenuwen goed in bedwang
en pakten de setwinst met 1512.
De laatste en beslissende
vierde set keek Sporting OSS
telkens tegen een achterstand
aan. Via 5-8, 7-11 en 11-13 toonden de Zandvoortse dames echter aan over voldoende conditie
en karakter te beschikken door
alsnog met 15-13 de winst voor
zich op te eisen. „Dit was een
taaie tegenstander," aldus een
tevreden speelster Marja van
de Lugt na afloop van de bijna
twee uur durende wedstrijd.

ZHC-hockeysters spelen gelijk tegen VVV
ZANDVOORT - De ZHChockeysters voegden een
kostbaar punt toe aan het
totaal door met 3-3 gelijk te
spelen tegen VW. De Zandvoortse dames leidden kort
voor de rust met 2-0. De
Zandvoortse heren leden
een dramatische nederlaag.
FIT bleek met 9-1 veruit de
sterkste. Veel hoop om degradatie te ontlopen is er
voor ZHC niet meer.
De wedstrijd tussen ZHC en
WV stond op een aardig niveau. In de eerste helft was het
vooral ZHC wat de klok sloeg.
Met snelle aanvallen, goede
combinaties werd het doel van
VVV onder vuur genomen. Het
goede veldspel leverde ZHC
twee knappe doelpunten op.

Eerst was het Nina Tump die
de score opende en vervolgens
maakte Miranda Schilpzand er
2-0 van.
De Zandvoortse dames probeerden er nog meer te maken,
kregen opgelegde kansen maar
misten de juiste richting. Ook
de strafcorners liepen nog niet
naar behoren. De 2-0 stand leek
de ruststand te worden doch
VVV profiteerde van een dekkingsfout in de ZHC-defensie,
2-1.
De tweede helft was nauwelijks begonnen of de gelijkmaker lag al in het doel. Even zag
het er donker uit voor ZHC
toen VW probeerde een voorsprong te forceren. Doch de
ZHC-dames herstelden zich en
namen weer het initiatief. Met
een fraaie solo, besloten met

een gaaf doelpunt zorgde Daniëlle van Hemert voor een
nieuwe Zandvoortse voorsprong, 3-2.
Het Zandvoortse team had
erg veel gegeven en moest in
het laatste gedeelte van de partij terug. VVV bouwde een overwicht op en scoorde daaruit de
gelijkmaker. In de spannende
slotfase hebben beide partijen
tevergeefs pogingen gedaan de
overwinning naar zich toe te
trekken. Het bleef bij de 3-3.
Coach Floris Goezinne was
best tevreden en ziet veel vooruitgang in het Zandvoortse
spel. „We hadden voor de rust
met 4-1 voor moeten staan,"
meende Goezinne. „We hebben
de kansen daarvoor gehad. In
de tweede helft vielen we conditioneel wat terug, maar ik zie

Het was zondag zomer in
Zandvoort en dat betekent voor
TZB niet altijd goed nieuws.
Het team van coach Willem Koning kreeg vijf afschrijvingen
aangezien er door het mooie
weer gewerkt moest worden.
.,Ik kon niet over de sterkste
opstelling beschikken en dan
gaat het echt niet." Toch heeft
TZB wel kansen gehad op een
goed resultaat. In de eerste
helft waren de Zandvoorters
beter en kregen mogelijkheden
op een treffer. De scherpte ontbrak echter. ADE sloeg vlak
voor de rust toe middels een
snel uitgevoerde en doeltreffende counter, 1-0.
n de tweede helft heeft TZB
sterk aangedrongen maar verder dan een schot van Eric
Werle op de lat kwamen de
Zandvoorters niet. ADE verdubbelde zelfs de voorsprong
tot 2-0. TZB heeft in hel laatste
kwartier alles op de aanval gegooid maar slaagde er niet in de
ADE verdediging te verschalken. „Toch blijven we hopen op
handhaving
in deze klasse. Het
2a
l moeilijk worden maar we
tooeten doorgaan," aldus Koning.
Een spelmoment uit de dameswedstrijd tussen ZHC en WV

Foto: Eric van Cleel'

„Zelf hebben we regelmatig
moeite om de concentratie vast
te houden en maken daardoor

Ondanks dat Lions matigspeelde leek er een Zandvoortse overwinning in te zitten. Vier
minuten voor het einde was er
onnodige fouten. We kunnen een 59-52 voorsprong maar om
nog beter maar de 3-1 overwin- onbegrijpelijke redenen scoorning is binnen."
de Lions niet meer. Dat deed
Racing Beverwijk wel en won
de partij alsnog met 64-59.
„Het was een trieste wedstrijd," vond coach Rocus Driehuizen. „We hadden geen snelheid en er waren geen goede
evenwicht was. De drie Zand- combinaties. We kijken maar
voorters die nog achter het weer vooruit en willen nog een
bord zaten moesten het toen paar leuke wedstrijden spelen.
doen, hetgeen ook gebeurde. We willen toch ruim boven de
John Ayress, Edward Geerts en middenmoot eindigen."
George ter Bruggen wonnen
met overmacht hun partij
waardoor de 2,5-5,5 zege een feit
was.
Na vijf wedstrijden is de
stand: 1. Heemstede, 2. Aalsmeer, 3. Zandvoort, 4. Het Oosten, 5. HWP, 6. De Uil 6, 7. Bloemendaal, 8. De Uil 7. De eerst
volgende wedstrijd is tegen
Heemstede, dat in het GemeenZANDVOORT - Ter afschapshuis op 3 april op bezoek sluiting van het klaverj askomt.
seizoen organiseert de

Fraaie overwinning ZSC
ZANDVOORT - Het
schaakteam van de Zandvoortse Schaak Club behaalde in Hillegom tegen
het zesde team van De Uil
een mooie 2,5-5,5 overwinning. Omdat de concurrentie bovenaan de ranglijst
ook geen misstap maakte
blijven de Zandvoorters de
derde plaats bezetten.
De Zandvoorters hadden er
best zin in om tegen De Uil te
spelen. Vier weken geleden
hadden de Zandvoorters ook al
ruim gewonnen van het zevende team van De Uil waardoor er
hoopvol aan de wedstrijd begonnen werd. De Zandvoorters
misten echter wel Hans Lindeman, die door verplichtingen
elders verhinderd was.
Dat verhinderde de Zandvoortse Schaak Club niet om na
korte tijd een 2-0 voorsprong te
nemen. John Atkinson won na
anderhalf uur spelen en even
later voegde Gwenael Paris er
een vol punt aan toe. Wim Gude
dwong zijn opponent daarna
een fraaie remise af.
Tegen de klok van half elf
kwamen echter de negetieveberichten door. Ruud Schiltmeijer en Jan Berkhout leden een
nederlaag waardoor de score in

Twaalf uur
klaverjassen
bij handbalclub

n het Gemeenschapshuis werden ook nog achttien partijen
gespeeld voor de interne rapidcompetitie. In de derde ronde
van drie partijen wist koploper
Hans Jansen zich redelijk te
handhaven door twee partijen
te winnen en een op remise te
houden tegen Edward Geerts.
Naaste concurrent John Ayress
ging het minder goed af. Wim
Gude, die vaak voor een verrassing zorgt klopte Ayress en
steeg maar liefst twee plaatsen.
De nummer drie Hans Lindeman maakte al zijn partijen
keurig af en boekte drie overwinningen.

duidelijk progressie in het
team. Ik zie ZHC nog wel veel
punten pakken. We bouwen
voor volgend jaar want dan
moeten we met dit team naar
ZANDVOORT - Tegen viel leek Zandvoortmeeuwen
de tweede klasse kunnen koploper Beverwijk speelde vast te zitten. De manschappen
gaan."
Zandvoortmeeuwen
een van coach Pieter Keur vielen
wedstrijd met twee gezich- ver terug. Er werd niet meer
anglijst dames: Myra 15-28, De ten. De eerste helft slecht en gewerkt, het verzet was veel te
Kraaien 15-26, Haarlem 15-22, de tweede helft goed. Het mager.
Xenios 15-19, Heerhugowaard was niet genoeg want BeverBeverwijk heeft vervolgens
15-18, De Terriërs 15-15, Hoorn wijk won met 2-1.
de rest van de eerste helft gedic15-12, VVV 15-11, FIT 15-11,
teerd en kreeg ontzettend veel
ZHC 15-8, Almere 15-6, Abcoude
Op de eerste tien minuten na kansen. Daaruit scoorden de
15-4. Ranglijst heren: VVV 15- van de eerste helft was Zand- Wijkers slechts tweemaal, 2-0.
24, De Kraaien 15-24, Haarlem voortmeeuwen niet de ploeg die Dat Zandvoortmeeuwen niet te15-22, FIT 14-21, AMVJ 15-21, het moet hebben van inzet. In gen verdere averij opliep kwam
Xenios 15-20, Hermes 14-10, die beginfase kreeg Zandvoort- mede door het uitstekende keeHeerhugowaard 14-9, Hoorn 15- meeuwen zelfs een riante mo- perswerk van Mario Schrader.
9, De Terriërs 14-8, De Kikkers gelijkheid de score te openen, „Beverwijk had wel vier of vijf
15-7, ZHC 15-1.
maar toen het doelpunt niet keer kunnen scoren en dan was
de wedstrijd gespeeld geweeest," stelde begeleider Har(ADVERTENTIE)
ry Schutte. ,.Nu bleven we in de
wedstrijd en in de tweede helft
waren de rollen omgekeerd."
ZFM Zandvoort
Pieter Keur wisselde een
paar spelers en zijn donderis te beluisteren
speech bracht meer pit bij de
op de
Zandvoorters. Fel werd gestreProgrammering Z-FM
den voor elke bal en de Meeu(per OMO-liWti)
Ether: 106.9 fm
wen kregen een groot veldoverMaandag tot en met donderdag
en
wicht. Na een kwartier spelen
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
kopte Mischa Tibboel een
Muziekboulevard
18.00 l/m 20.00
Kabel:
105.0
fm
hoekschop fraai in, 2-1. De
de Kustwacht
20.00 t/m 22.00
Tussen Kb & Vloed
Zandvoorters gingen met vier
22.00 l/m 24.00
spitsen spelen waardoor BeverVrijdag
wijk ruimte kreeg om te counZFM Nonstop service
0.00 l/m 11.00
ZFM Plus. F.en programma speciaal voor de senioren
teren. De verdedigers Michel
11.00 t/m 12.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemeente-voorlichter)
12.00 l/m 14.00
Schraal en Rocco Termaat en
ZFM Nonslop service
14.00 t/m 18.00
doelman Mario Schrader hielMuziekboulevard
18.00 t/m 20.00
den de snelle aanvallers van Bede Kustwacht
20.00 l/m 22.00
verwijk echter uitstekend in beBI'M
22.00 t/m 24.(»
dwang.
Zaterdag

ZVM te laat op toeren

0.00 t/m 02.00
2.00 t/m 08.00
8.00 t/m 10.01)
10.00 l/m 12.00
12.00 t/m 14.00
14.00 t/m 16.IX)
16.00 t/m 18.00
18.00 t/m 19.00
19.00 l/m 20.00
20.00 t/m 22.1»
22.00 l/m 24.00
Zondag
0.00 l/m 9.30
9.30 t/m 10.00
10.00 t/m 12.00
12.00 l/m 14.00
14.00 l/m 16.00
16.00 l/m 18.00
18.00 l/m 20.00
20.00 l/m 24.00

Zonder de lengte van Peter
Noortman en Ron van der Mey
had Lions het moeilijk tegen
een ook niet overtuigend spelend Racing Beverwijk. De
teams hielden elkaar aardig in
evenwicht. Racing Beverwijk
beschikte over een speler die
aardig van afstand kon scoren
en daar bleef Lions het antwoord op schuldig. Na tien minuten was de stand nog in evenwicht 17-17.
Even ging Lions over op een
hoger tempo en de voor de eerste keer kwam er een voorsprong op het scorebord, 32-33.
In de laatste twee minuten gaf
Lions geen verweer en Racing
Beverwijk nam een 38-35 voorsprong. Ook in de tweede helft
bleef het en slechte partij basketbal. Beide teams maakten er
niet veel van en leden heel veel
balverlies. Lions speelde duidelijk ver onder het normale niveau.

Nighlfliiïhl. Ken programma voor de Rock-liofliebbcr
ZFM Nonslop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café NeuO
Hand in Hand
Badmnts
lïurobroakdown
ZFM Sport
Gelelter aan Zee
de Kustwacht
ZFM Nonstop service
ZFM Nonstop service
de Ouinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Kffe Bnmclien m e t . . .
Hadmuts
Zandbak
Muziekboulevard
de Kustwacht

et wachten was op de gelijkmaker en kansen daartoe waren
zeker aanwezig. Schoten van
Paul Longayroux, Eick de
Haan en Geoffrey van de Broek
hadden een beter lot verdiend.
Het bleef echter 2-1 in het voordeel van Beverwijk. „Na de eerste helft was het bijna gedaan,
maar gezien de tweede helft
was een gelijkspel zeker mogelijk geweest," gaat Schutte verder. „Speel je de gehele wedstrijd met de inzet van de tweede helft dan hoef je ook tegen
de koploper niet onder te
doen."

handbalvereniging
ZVM/Rabobank de traditionele 'klokje rond marathon'
op zaterdag 19 april aanstaande.

Dat betekent twaalf uur klaverj assen, dat alleen wordt onderbroken voor het aan gaan
van een koud buffet en een
drankje. Op de zaterdagmiddag
19 april wordt vanaf één uur tot
's nachts één in de kantine van
de handbalvereniging aan de
Duintjesveldweg geklaverjast.
Om deel te nemen is een inschrijfgeld verschuldigd van f.
27,50 per persoon. Inschrijven
kan tot zaterdag 22 maart bij
Joke de Jong, Tollensstraat 33'.

Chess Society:
Bouma rukt op
ZANDVOORT - In de interne competitie van Chess
Society Zandvoort heeft
Jaap Bouma de smaak te
pakken. Door gave schaakpartijen en goede zeges op
Rebecca Willemse en oudkampioen Kees Koper stijgt
Bouma naar de vierde
plaats.
De koppositie is nog steeds in
handen van Olaf Cliteur. De
Chess-voorzitter kwam niet in
actie maar runner-up Simon
Bosma kwam naderbij door
overwinningen op Hans Drost
en Henk Willemse. De derde
plaats is vooralsnog in handen
van Mare Kok. De regerend
kampioen pakte de zege tegen
Peter van de Beek. Tegen Ben
de Vries liep Kok echter een
nul op. De titelverdediger
kwam tegen De Vries in gewonnen positie te staan, maar miste
op de 32e zet een winnende
voortzetting en verloor na de
eerste tijdcontrole.
Peter Kuhn krabbelde wat
omhoog door Henk Willemse
te verschalken, terwijl Kees
Koper, net als Hans Drost, van
Florian van der Moolen won.
Boudewijn Eijsvogel luisterde
zijn rentree op door Rebecca
Willemse de baas te blijven.
Olaf Cliteur heeft zijn leidende positie in het snelschaakklassement weten te versterken. De eerste teamspeler behaalde in de negen partijen tellende vijfde ronde een honderd
procentscore. Kees Koper is de
enige speler die de ontketende
Cliteur nog enigszins kan bijbenen en heeft, dankzij de negen
verdiende punten tijdens deze
snelschaakronde, slechts vier
punten achterstand. Titelverdediger Hans Drost bezet op dit
moment de derde plaats, terwijl Mare Kok en Simon Bosma op korte achterstand volgen.
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BAUKNECHT

PHILIPS BREEDBEELD
"r< PW6301 Superplatte16 9
£ beeldbuis stereo TXT
i ff1 Adviespri|s'2495 -

.•J'.EHEr 1479."
''*o PHILIPS BREEDBEELD
PW630B 70cm TXT stereo
Advicsprijs'3295

1699.-

PHILIPS 28PW95Ö
*, 70cm breedbeeld Europese
tv van l jaar lOOHzdigital
f' s c a n s t e r e o t e l e t e k s t
! Adviespnjs'3895

f
'.
""/
*i

PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV
PT820 Black-LmeSbeeld
buis stereo txt Adv '2795

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom O 6 lux
auto locus Adviesprijs'1709 •

879.-

SONYHi-STRAVELLER
TR650 HiFistereo Adv '2495

1249.-

SONY STEADY SHOT
TR565JHiFiqeluid Adv '2200

KOEL/VRIES KOMBINATIE
K G C 2 7 3 2 , Ruime 278 l i t e r k o e l k a s t
Koelgedeelte Verstelbare roosters variabele
deurindeling, a u t o m a t i s c h e ontdooiing
V r i e s g e d e e l t e 3 laden met v o o r r a a d systeem Deur links- en rechtsdraaiend te
monteren Adviespnjs* 1249 -

\
1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONY MICRO SYSTEEM
PMC202, Versterker 2x25 Watt, 4 equalizer
pre-sets, digitale tuner, 24 voorkeuzezenders, c a s s e t t e d e c k , CD-speler programmeerbaar muziekkalender, inkl luidsprekers
en afstandbediening Adviespnjs'670 -

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
nstelbare centrifugegang,
egelbarethermoslaat RVS
•ommel zelf reinigende pomp
\dviespnjs '1199 -

145 LITER KOELER
Indesit Adviespnjs'749 -

1249.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT ab
soluut topmodel Adv'3110

> 365.-

1549.979.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700 750 toeren centri
uge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949

679.-

BAUKNECHT KAST
140litermhoud metvriesvak
Adviespnjs "749 -

SAMSUNGCAMCQRDER
CAMCOR
om Adv'1199
Adv'11
VPE807 Sxzoom

GNISWASAUTOMAAT
AWL400 16 programma s
4,5 kg inhoud Adv '799 -

599

4J SONY BREEDBEELD
, j KV24WS1 Super Trinitron
ereo txt Adv'2440

549.-

BOSCHAFWASAUTOM.I
SPS1012 RVS interieur
4 sproeimveau s '1179

699.-

SIEMENS KOELKAST
met vriesvak 140 liter '729-

MERA STUNT!
Hi-8 CAMERA
2x motorzoom
HiFi stereo 12x
mg Adv '1899 •
alstandbediemng

LUXE V A A T W A S S E R l
Nederlands topmerk, 3 pro
grammas 12couverts '899

MHIRLPOOLWASAUTOM.
iWMSOO 15 programma s
Ruime vulopemng Milieunendelijk Deurbeveihg
ng Adviesprijs '1079

ZANUSSI KOELKAST
Automatische ontdooiing
met vriesvak Adv '699 •

<Sj

749.-

BAUKNECHTVAATWASSER |
GSF341 3 programma s Va
nabele indeling Adv '1099-

799.-

SIEMENS AQUASTOP |
SN23000 RVS binnenzijde La
ge verbruikswaarden "1348-1

949.-

MIELE VAATWASSERl
G570 Topklasse 6 Programmas 12oouverts Waterontharder l
enwaterstop Adviespnjs'2099 -

499.-

% SONY 70CM STEREO
^ B R E E D B E E L D KTV
*?< 28WS1 Teletekst Adv'2990

'AJ

SONY 100HZ SUPER!
KVE2561 SuperplatteTnni
tron pip stereo teletekst
Adviespnjs'2970

11879.-

51 CM KTV/VIDEO
S H O W V I E W ÉN PDC
Met Off. Philips Gar„ 2 tunèrs, teletekst. Adv/1545.-

SONY CAMCORDER

999.-

SAMSUNG TV/VIDEO
TVP; 51cm, kleuren-tv én vi; deorecorderin 1 .Afstandbed.

Voice Responsesysteem voor
informatie over tijdstip van levering
monteursbezoek en status reparatie

799.699.^=7^:

7 DAGEN PER WEEK

24 UUR PER DAG

37CM KTV71MDEO
Oh Screen Display. Adv.*999.SONY 72CM TRINITRON
KVC2981 Stereo txt '2550 -

179.-

SONY 63CM STEREO
X2501 Hi BI Trinitron te
l e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

SONY KTV STEREO TXT
X2101
55cm Trinitron
'jüï Adviespnjs'1440

l

STUNT!
Handycam traveller, 10x
motorzoom, CCD-beeldchip, digitale ruisonderdrukkmg, Full Range AutoFocus, marathon opname,
inkl
accessoirepakket
Adviespnjs* 1650 -

O2O - 6 4 7 6 2 1 9 J

Consumenten Helpdesk voor informatie en

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische ontdooiing Adviesprijs "749 -

495.645.-

kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR

PHILIPS MATCHLINE
VR7 HiFi stereo, Turbo Drive
Showview

2-DEURS KOELKAST
Ondanks g r o t e inhoud
kompakte afmetingen
Adviespnjs '849 -

SIEMENS 2 - D E U R S
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985 -

CALL CENTER

ARISTONA STEREO
6SB57 Showview PDC
4koppen audiodubbina '1345

389.-

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST
PT155A Adviespnjs"725
lviespnjs"725 -

449.-

55CM STEREO / TXT
+0tf PHIÜPSgar Adv '1245 -

fifcfrf /49ii"
PHILIPS STEREO KTV
PT520B Black Line teletekst
momtorlook Adv '1395

899.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR652 Turbo Drive 4 kop
pen longplav Adv '1295

179.-

MIELE 1100TOEREN
Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig stil en milieuvriendelijk Adv '2299 -

LUXE 1400 TOEREN
1 Sprogramma s regelbarethermostaat en centrifugegang

1045.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat600 850 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere malen b e s t g e t e s t '
Adviesprijs "1449 -

l O2O - 6474939

965.-

789
a \J%t • SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandbed "550 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs '279 -

M^&^«tó
garanties en nazorg

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
[m "•" sterren invrieskapaciteit Adviespnjs'999 -

__

SONY TOP-MONTAGEl
E800 Showview PDC 4 kop
pen A d v i e s p n j s ' 1 6 7 0 -l

479.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949-

SONY STEREO: E70
Trilogie 4 koppen showview |
PDC Adviespnjs'1340-

rrgifr CQQ

ifljfey UÏKf.
ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse
vormgeving
"" sterren invriescapa
citeit Adviesprijs '899 -

PANASONIC STEREO
HD600 Topper' 4 koppen
Showview + PDC Adv'1299-

PHILIPS GROOTBEELD
PT-4512, Stereo, Teletekst
70 cm flat square *1645 -

649.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv "1399 -

1049.-

849.-

ARISTONA STEREO KTV
TA5212 63cm Black Line
S beeldbuis teletekst
Adviespnjs "1795-

SIEMENSWASVOLAUTOM.
WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Adviespnjs '1348-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOtVI.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma s '1349 -

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren Adv'1549-

M l N l - D l S C PER 2

iffifi 449 •- I^CCPI^^P

PANASONIC 63CM TOP
G1 H i F i - s t e r e o , TXT
Adviespnjs'1599 -

'
~

449.-

999.-

689.-

PANASONICBESTEKOOP!
VdeaecSHCVWIEW+PDCVai -

PANASONIC KTV TXT
TX21 bScmFSQ Adv'849

SONY TELETEKST
Hl Black Trinitron Adv '990 -

599.

AKAI VIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed '498-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

299.-

WHHJmBOVENJ\DER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviesprijs" 1435 •

899.-

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699

OPZETVRIESKAST
HandigiSOhter Adv "595

1249.-

298.-

JVCSHOWVIEW + PDCl
HRJ2 Supeisnel Deck '769

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed '645 -

649.-

AEG B O V E N L A D E R
1000 toeren centrifuge Zuinig
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiliging Adviespnjs'1649-

SrCPRUS
PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo-Drive '895 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs'698

GIGAKRAKERS,/ ~ BETER
.--~
„_„ _ „ „ _EN
„
„~ GOEDKOPER;
„
„ _..„_,.„„„
„„
„
ZANUSSI KOEL/VRIES KOMBI
DESPEUENSAÏÏEWNHETM!
if^^ÜoJÈiniüibryl^K.^'USS,
1389.-

SONY HANDYCAM VISION
M11;12nooni,lCD-kteuiei 5cliEim,É,*1380,'
PHILIPS GROOTBEELD KTV
PnsoiiSicn.steieii.teleteksLIlil^MS.ARISTONA VIDEORECORDER
SB10;ftfstanil i6ilieÉg,sca!t aansluiting, *535.'
PENTIUM120 MULTIMEDIA PC
1,2(18, HM, W 95,1 jaar On-Site, m

949.- 1
w&
349.- Playstation.^
1999.-

Wiiüff'623

348.-

548.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar i
alle maten en soorten E
is al een vrieskist vana

298.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv '1829

599.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime4m 1 kombi magnetron
Methetelucht gnllencnsp dooi
en koken, bakken braden en
gratmeren Adviespnjs "999-

649.-

us'oökvocft
'

ATAG
FORNUIS
FK055,
Gasfornuis
met elektrische
oven inkl
grill en
sierdeksel
Adv "1450 -

'QOCOOOC

868.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgnll, Adv '1025-

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter '495

248.ZANUSSIWASDROG'ER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs "649 -

348.-

WHIRLPOOLDROGER
AWG212, Eenvoudige bediemng 5kg inhoud antikreukprogramma Adv '749

GAS-ELEKTROFORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven verlichting en natuurlijk
GIVEG-keur Adviespnjs '949 -

478.-

INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv "849 -

448.-

468.-

Geen afvoer nodig1 RVS trommel

799.-

528.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949 -

ETNA K O O K P L A A T
Luxe4-pits Adviespijs"409 -

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298-

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviespri]s'699

BOSCH WASDROGER
51 Elektronische besturing
Zeer stil Adviesprijs '1099 -

399.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend RVS trommel '1799-

1148.-

KTV 37CM TELETEKST

319.-

CENTRIFUGE
2800 toeren Adv "249 -

PORTABLEKTV37CW

158.ATAG WASEMKAP

ETNA WASEMKAP
AVANCE
3 standen
Adviespnjs '13b

148.-

279.D1I4.GODE!
•T'l™ •". .

J BCC-pard!
• ; " •'.•.' • - T '
Aanvraag-folder in de winkel!

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750 Digitale bediening van
magnetron hete lucht oven en
grillelement Automatischepro
gramma s Adviesprijs"949 -

KONDENSDROGER

GRUNDIG TELETEKST
T51 640 51 cm Adv '1099

k'

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON |
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk te rei-1
nigen Velekookfunkties '699 - j

ETNA FORNUIS
1601, Gas-elektrofornuis
met grill en sierdeksel '948 -

WHIRLPOOL KAS
AFB594 — capaciteit, CFKwnj

BOSCH VRIESKAS
GSD1300
3 laden
!1kg invriescapaciteit
Adviespnjs '848 -

INDESIT KONDENSDROGER
SCG12I2; Geënte nodig, ti|ijestarüJï,*1193,IGNISVRIESKAST
AFE511;10Stonello,3vatteMooivraak/749.BRAUNSTAAFMIXER
M»A;Me(li2Molen,lEOWa!ü snelheden,'121,-

239.

SAMSUNG 24 LITER |
1000 Watt m a g n e t r o n
60 minuten timer auto-1
matische programma s

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv '1099

1299.-

SONY VIDEORECORDER
E11 Afstandbedienmo "650 -

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv "599 -

WAS-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal
gescheiden
regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs '1849 -

63CM STEREO KTV
Olficiele Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595 -

SHARP MAGNETRON|
R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

l.

B CC B E T E R E N G O E D K O P E R
.

l HAARLEM

.

• •

|D
Ewe»ufi iv
BEVERWIJK

donder ïxira"köstën | Rlvieradreef 37 (2 etages Superstore) JBrèestraat 65

I7AANDAM

| Westzijde 55'

:

(onder Dirk v.d,Broek)

1B El PKTRO <;Uppn<t
IM rwDAMnoTAn
IN DfEiRANDSTAD
AMSTERDAM .AMSTELVEEN-ALKMAAR
BEVERWIJK, ZAANDAM - zoETERWou_DE
|

HILVERSUM-:MAARSSENBROEK

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
maandagmiddag . . ..... .13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m v r i j d3a g . . . . . 09.00 tot 18.00 uur
'
Q9 00 tot 17.00 UUr
za,ercjag
KÖOPAVONDEN BadhöevedorpBsIften
| overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
woensdag 12 maart 1997

Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

1-25

Speciaalbier proeven in Vlaamse
VLAAMSE BOURGOGNE

aar

G*

Paul van Steen berge, directeur van brouwerij Bios:... niet aan 'verzoeting' meedoen...

IJ HEBBEN tientallen j aren'ervaring niet het
brouwen van speciaalbier," antwoordt Paul
l l van
v; Steenberge op de vraag of hij niet bang is
van de markt gedrukt te worden door de grote internationale brouwconcerns. Paul van Steenberge is directeur van brouwerij Bios, aan de Lindenlaan in het
Vlaamse Ertvelde. Bios is generaties lang eigendom
van de familie Van Steenberge en als het aan Paul ligt,
zal het nog lang zo blijven. „Maar ik kan uiteraard niemand verplichten om mij op te volgen."

'W

De jonge Paul van Steenberge wijze van spreken naast de
was in zijn vrije tijd altijd in de brouwketels. Het was dan ook
brouwerij van zijn vader te bijna vanzelfsprekend dat Paul
vinden. De woning stond bij er een vaste baan kreeg toen
(adveitentie)

WILDE

Naast het 'gewone' pils raken speciaalbieren
steeds meer in trek. Hét land van dergelijke 'dubbels' en 'tripels' is België. Daar
vind je nog van die kleine, ambachtelijke brouwerijen die bier
maken met een eigen, karakteristieke smaak. Naar aanleiding van reacties op een serie
over speciaalbieren op deze
vrijetijdspagina heeft de
redactie contact gezocht met
de middelgrote brouwerij
Bios in Ertvelde. Hier komt
onder andere het speciaalbier
Augustijn vandaan.
Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor een excursie op woensdag 2
april naar deze brouwerij die dateert uit 1785.
In oude, wat scheefgezakte, gebouwen staan
moderne ketels en zelfs computers spelen tegenwoordig een cruciale rol in het brouwproces.
Vernieuwen is goed, maar aan de kwaliteit van
het eindproduct, het bier, valt niet te tornen,
vindt Paul van Steenberge. Hij laat op 2 april
zien (en proeven) wat hij daarmee bedoelt.

hij een studie rechten in Gent
had afgerond. „Niet omdat het
moest," zegt hij, „maar omdat
ik zelf niets anders wilde."
Wie door het Vlaamse land
boven Gent rijdt, ziet zelfs in
de buurt van de brouwerij weinig reclame voor de
plaatselijke
bieren uit
Ertvelde.
Bios heeft,
erkent Van
Steenberge,
de laatste vijftien jaar vrijwel niets uitgegeven aan publiciteit.
De bekendheid
die de brouwerij
geniet, is vooral
te danken aan
mond-tot-mondreclame.
Tegenwoordig gaat
het zo goed met het bedrijf dat

er, 'belooft Van Steenberge,
binnenkort 'hele mooie' reclameborden komen te hangen
bij de cafés die bier van
Bios schenken.

Hier is, nu andere belangrijke
grote uitgaven zijn gedaan,
geld voor beschikbaar. De
brouwzaal is vernieuwd en
er is een grotere opslagruimte bij gekomen. Bovendien heeft Van Steenberge enkele jaren terug
brouwerij Neyt uit Evergem overgenomen.
„Verreweg het grootste
deel van de Belgische
biermarkt is in handen
van vijf grote brouwconcerns, waaronder
bijvoorbeeld Interbrew en Alken-Maes.

Stapels kratten steken boven de brouwerij uit

Bezoek aan brouwerij Bios
met een jaarproductie van
veertigduizend hectoliter, alhoewel dat niet veel over de
grootte van een brouwerij zegt.

'Smaak van
bierdrinker
wordt zoeter'
Veel brouwers rekenen namelijk ook de limonades mee die
ze maken, dan lijkt het alsof ze
groter zijn. Het is beter, legt
Van Steenberge uit, om te kijken hoeveel mout er gebruikt.
Daaruit kun je afleiden hoeveel bier er werkelijk
gebrouwen is. Ook valt
dan makkelijker te
bepalen wat voor
bier er gebrouwen
is, want voor een

Zeven soorten bier
AANBIEDING!
Deze week in première
FIERCE CREATURES
met o.a. John Cleese

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
<.•'. Anisterdam: Alfa, Aiharnbra, Bellévue Cinerama, Calypso, Cinema, . .
•;•' '-City en Tuschinski, U vindt alle adressen en telefoonnummers van -.•:••/
> V . •'•:••;• ; ;
Pathé Cinemas indeGOUDEN GIDS. . . . - ' • . ;
: '

Bios heeft zeven verschillende soorten bieren in het
assortiment zitten. Sparta pils wordt het meest gebrouwen en men schenkt het vooral in de cafés rond Ertvelde.
Ever is een Belgische ale, met 5 procent alcohol aanzienüjk lichter dan de andere bieren van Bios. Augustijn,
Bornem dubbel en Bornem tripel zijn allemaal 8 procent
en zwaarder. Gulden Draak en Piraat zijn maar liefst 11
procent.
In België wordt het grootste deel van de speciaalbieren
(80 a 90 procent) thuis gedronken. Bios zet d'e bieren voor
het grootste deel in de omgeving van Ertvelde af, maar
dat neemt niet weg 'dat ook een aanzienlijk deel in
Nederland, de Verenigde Staten en de Zuid-Europese landen (Italië vooral) terecht komt. In het westen van de
Verenigde Staten is zelfs een café dat vijf verschillende
bieren van Bios van het vat tapt, aldus een trotse Van
Steenberge.
Hij is niet van plan om binnenkort nog nieuwe bieren
aan zijn assortiment toe te voegen. Het heeft, zegt directeur Paul van Steenberge, al genoeg geld, zweet, tranen
en vloeken gekost om het bier zo goed te krijgen en te
houden als het nu is.

BOES

Voor belangstellenden hebben Weekmedia en Oskam Reizen
BV een excursie naar brouwerij Bios georganiseerd, pp
woensdag 2 april, een dag dat de brouwerij in vol bedrijf is.
Vertrek per toeringcar om half negen uit Amsterdam.
Onderweg een stop met koffie en gebak. In Ertvelde, vlakbij
de brouwerij, staat een speciale lunch klaar. Dan volgt daar
een bezoek aan de brouwerij (rondleiding met deskundige
toelichting). Ter afsluiting een 'degustatie' (proeverij) van de
bieren van Bios. Tegen zeven uur 's avonds terugkeer in
Amsterdam, maar als het proeven uitloopt, kan het ook wat
later worden. Prijs: 59,50 gulden (inclusief koffie, gebak,
lunch en proeverij).
Aanmelden door een briefkaart (naam, adres, telefoonnummer) te sturen naar redactiesecretariaat Weekmedia, Postbus
2201,1000 EK Amsterdam,t.a.v. Trudy Steenkamp. Maximaal
twee personen per briefkaart. Deelname in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. In de brief die u ter bevestiging krijgt, staat hoe betaald moet worden en waar exact de,
goed bereikbare, vertrekplaats in Amsterdam is.
toe te trekken. Sinds kort richten zij zich nadrukkelijker op
de markt voor speciaalbieren,
die in België ruim 20 procent
van de totale bierafzet vormt.
Veel 'artismalc' (ambachtelijke) brouwerijtjes zijn opgekocht, maar degene die zich
nog zelfstandig staande wisten
te houden, hebben vaak weinig problemen om zich te
handhaven.
Traditioneel wordt m België
een groot deel van de productie in de buurt van de brouwerij afgezet, in een omtrek van
zo'n twintig kilometer. Dat
leidt ertoo dat velen in de
streek een band voelen met
de brouwerij Men schenkt
in cales en restaurants
vaak hot bier uit de buurt,
en daar zijn de Vlamingen
trots - 'fier' zeggen ze zelf
-op

Hierna is er een groep van vijftien a twintig middelgrote
brouwerijen die goed het
hoofd boven water kunnen
houden. De kleinere brouwerijen maken vaak bier van
sterk wisselende kwaliteit. Dat
is meer kaf dan koren." aldus
Paul van Steenberge.
Bios zit in de middengroep

in

De
Boodschappen
- - Krant
Voor nieuwe produkten
en acties

pils is minder mout nodig dan
voor een tripel.
In België worden de speciaalbieren dooi jong en oud
gedronken, terwijl het in
Nederland vooral de jongeren
zijn die zich een speciaalbier
laten inschenken. „De laatste
jaren is de smaak van bierdrmkers zoeter geworden. Dit
komt omdat de jeugd tegenwoondig alleen maar cola en
limonade drinkt, wat de
smaakpapillen
beïnvloedt.
Vroeger kreeg je als je opgroeidc gewoon water en tafelbier."
Van Steenberge peinst er niet
over met zijn brouwerij mee te
doen aan die 'verzoeting' Alle
bieren van Bios blijven gewoon als vanouds smaken.
„Kwaliteit zal altijd winnen."
De laatste jaren voltrok zich
een flinke prijzenslag op het
gebied van het pils. Grote
brouwerijen wisten een stijgend marktaandeel naar zich

Brouwers, /ekei van
de
ambachtelijke
bedrijven die hun
omzet vooral uit pils
halen, kregen het
moeilijk toen het Icefpatroon van de Belg vcranderde. Icdciecn zat thuis tv te kijken. Café- en restaurantbezoek nam ai' - en juist daar
haalden veel bi omvenjen een
groot deel van omzet Bios
heeft, zegt Van Steenberge,
hier beückkelijk weinig last
van gehad, omdat ze vooral
speciaalbier brouwt en dat
wordt vooral thuis gedronken
Vooi de tv bijvoorbeeld.
Augustijn is het bekendste
bier van Bios Het is in sommige Nederlandse supermarkten
en slijten]en te krijgen. De
overige bieren /njn bijna alleen
m een speciaabaak te vindon,
of in een Amsterdams bierspcciahtcitencale. zoals 'de Beiaard' aan de Heiengracht 90.
'de Wildeman' aan de Nieuwe
Zijdskolk 5 of m 'De Zotte' m
de Raamstraat 29.

In Tuschinski draait zondag 16 maart om
half elf 't ochtends deloatste film uit de
serie Nostalgie in Tuschinski van dit seizoen
Hel K de m 1920 opgenomen Duitse stomme
speelfilm

Foto Stichting Nederlonrls Filmmuseum

Das Kabinett des
Dr. Caligari
Vermomd als kermisexpoitont terroriseert
Coligon een stad door een serie moorden, die
hi| laat plegen door de gehypnotiseerde Cesare
Na een klopjacht wordt Caligon ontmaskerd ols
de schizofrene directeur van een krankzmm
gengeslicht Moor als bli)kl dal de hele geschie
dems wordt verteld door een patiënt die aan
waanvoorstellingen lijdt, kan men weer gerust
zijn Hoewel
De vervormde, overdreven onrealistische decors
en c'e verkrampte, theatrale bewegingen van
de ccteurs weerspiegelen de geestesziekte van
de verteller von nel verhaal Hel onconvenlio
nele resultaat von de film was destijds een sen
satie m de Verenigde Staten en Frankrijk
De serie Nostalgie m Tuschinski K een samen
werkingsverband lussen Pathé Cinemas,
Nederlands Filmmuseum en Amsterdams
Stadsblad (Weekmedia)
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaan
de bon een korting van 2,50 gulden op de
normale pri|S van 12,50 gulden Kaarten zi|n
te koop aan de kassa von Tuschinski, telefoon
020-626 2633
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"De GOP2R DRUGSTORE NIEUWS

ZATERDAG 15 MAART
MODEFLITSEN

De QOPSK. DRUGSTORE ^^^
Vrijdagavond = make-upavond

vjCORTINA MODES
Zaterdag a.s. houdt Cortina Modes weer haar halfjaarlijkse mode-presentatie.
Voor velen van U al een bekend gebeuren.
De mannequins zullen de voorjaarsmodellen tonen
van bekende merken als Happy Heidemann, Yarrell,
Ravens, Hauber en Blue.

De unieke gelegenheid om op een andere manier om te leren gaan met make-up
Hoe /iet /o'n avond er uit •* U krijgt een persoonlijk make-up advies
* U wordt, indien u dat wilt, opgemaakt met de geadviseerde produkten
~k Al uw vragen over make-up en opmaken worden beantwoord
De merken waar wij u mee kunnen opmaken zijn o.a.

* LANCOME
* SHISEIDO

Een variatie in kleuren, te veel om op te noemen.
Van veel merken zijn allerlei combinaties mogelijk van
zowel chique als sportief.

* CLARINS
*ROC

U moet beslist even langs komen om de voorjaarssfeer
van dit alles te proeven.
Kom nu de nieuwste voorjaarskleuren proberen'
Ten slotte ontvangt u ook nog een make-up boekje waarin al de geadviseerde produkten worden vermeld.

U bent van harte welkom van 11.00 tot 16.00 uur.

CORTINA MODES

Het is wel gewenst dat u een afspraak maakt.

Kerkplein 3

Heett u nog vragen over de inhoud van de make-upavond of wilt u een afspraak maken, belt u ons dan even en vraag
naar Jacquehne v d Bout

Tel. 023-57 125 13

. Oliestagers

met vriendelijke groeten

T!TA

DRUGSTORE

OPEN HUIS

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

vrijdag 21 en zaterdag 22 maart

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT - TEL. 023 5712513

Schoonheidssalon

Bij
inlevering

Jolanda van Dijk
tel. 023 - 57 306 43
Zeestraat 56 Zandvoort
Geopend van dinsdag t/m zaterdag
van 9.00-17.30 uur

de lente
begint
bij

van deze
advertentie

GIGANTISCHE VOORJAARSKOLLEKTIE IN DE LENTEVOOR/.WEINIG CENTE
JDONÓVAN jeanshemd k.m.
O.D. price . . . . . . . . . . . . . , . . . . ; . 79.90
DÖNOVAN jearisrokjes
O.D. price ;..: ;•••; . . . . . . . . . . . . . 8 9 . 9 0
DONOVAN jeansjasjes
^O.D. price . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;169:90
O-N-L-Y dames shirtjes
Ö.D. price v.a. . . . . . . . . . . . . . . / 25.00
MORGAN^dames shirtjes
iO.D. price v.a. . . . . ; . . . . . . . : . . 39.95
BLUE BIRDY dames shirtjes
O.D. price v.a. . . . . . . . . . . . :. . . 45.00
RECTANGLE dames shirtjes
O.Dv price.'V.a. .........;...... 45.00
LA PETITE FRANCAISE dames shirtjes
O.D. price v.a. . . . . . . . . . . . . . . . 59.95
NAF-NAF dames shirtjes
f"Y n

r»rir»o

'••'•' ' ' • : •

: .

.

Rosarito
Grote Krocht 20b
Zeker de moeite waard om
even binnen te iopen.
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Schoonhcidsbehandelingcn
Hydromassagebad
Algenpakkingen
Harsbchandelingen
Paralango
(anti-celluliUs behandeling)
Visagic/Manicure
En nog veel meer...

alqolheton
(t - -~»

Wilt u straks meer zien van
onze kollektie, komt u dan zeker
naar onze modeshow op

10 april
U kunt nu al reserveren!
Tel. 023-5715697

•'.TÜit •'. •'-' • . - - ' . . ; V / V ' . ' • • • - • ••' : V . V ' V . - . ' . • : • : v - v " 'V.' . :.'; • •

•DOWQVA.Nv.--U."-' - : - . : x : . : - . v - - : . v-V; .V V';,:.: -:O.D. price v.a. : . : , . . . . . . . . > . . . . 99.95
:
:
:

)<>AR:S:>: '"----:^-' -'••".;-'- "v '.:'.;-; :.•';••; ;x..V'.

O.D. price v.a. ^ v .i. . . . . . . . . . ;: . 5 9 . 9 5;
CARJi heren jeans blouse •,'. •-.- ->.- '•:':.•' .- '
':'O.p\''pVicet:^vU/UrT';'-;':T7TC:'V;";^:;":;49;95:l
CARS dames jeans blouse
O.D. price . . . . - . . . . . . :. . i . .; . 49.95
CARS dames jeans jack
Ö.D. price . . . . . . . . . . . . . . ; . . , . .75.00
FRUIT of the LOOM KOLLEkTIË
HOODED sweaters $&#£'
O.D. price . . . . t . . . . . . . . . . . . . .49.95
HOODED vesten^ïfifS*
O.Dw price . . . . . . . . . . . ; . . . : . . .69.95
3 packT-shirts witjJ9*9tT
O.D. price . . ! . . . , . . . . . . . . . . . .29.95

PAYOT

Kostverlorenstiaat 1 1 1 , Zandvoort

Telefoon (023) 571 46 92
Geopend van maandag t/m zaterdag

Eeii weldaad voor lichaam en gee<ti

-

ACGËSSOIRES
Div. kleuren nekkbördjes .
J
O.D. price v . a . . . . . . . . . . . . .; ; i:::,2.95
Div. kettingen
• " " • " ' ,; - U, ..'.v ; • • ' • • ' '
O.D. price v ^ a . . . . ..". . .V. . V . ... 5.95
Div; armbandjes
«
O.D. price v.a. . : . . . . . . . . . . . . . 6.95
Div. Ban,dada's 6.50
2 voor . . . . . . . . . . . . . . .•'•. •-: ; . •,. • 11;.50
Print sokken ; .'". . . • . . . . : . . . . ; 9.95
2 p. voor . . . . . . . . ; . . . . . . . . . .17.95
'

.

'•

. • • • ' ;

&

•

•

-"•

•

' '

DÖNOVAN jeans
O.D. price v.a. . . . . ..
DÖNOVAN worker
O.D. price v.a: •".". . . ;.
DÖNOVAN tuinpak
O.D. price . . . . . ; . . . .

.19.95
.12.50
.12.50

.

.129.90
.139.90
.19,90

LEVI'S501 jearis
;
tBJ^^u" O.D. price . . ;. . . . . . . . . .119.95
WRANGLER Texas button jeans
14-9:35 O.D. price . : . . . : . .;.:.

79.95

O.N.L.Y. jeané
pJ^P.D. price . . . . ; . . . . . . .

79:95

• ."'AR l

TARK in PVC, velours; unie, suedine en

Grote Krocht 22, Zandvoort

'Div.ta'ssen.'; •••;.:•• ; ' • • / • : .
O:D.pricey.a. . . . . . , .
Div. print riemen v.a. •'..'•'
Div. 3 pack strings .v.a..

Ie 69.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . .2e 59,95
kindermaat 116 t/m 176 7>r95*"
1e 59.95 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2e 49.95
CARS SK8 broek
ôröSü.D. f>rice . . . . . v
kindermaat 116 t/m 176
2è broek 10.00 korting

69.95

gJjfl^^^-^-^^^^Trï^^^i^-SSvplO-

CARS tuinpak - jeans - uni -ruit
^r«r5^O.D. price . . . : . . . . , . . . . 75.00
kindermaat 116't/m 176
;
rVj.D. price 'v.a; . . . . . . . . . . 49^95
Bij O.D. neem je er 2
onze basic-line in jeans recht met
knooagulp iri bleach en stone washed
&S5 . . . . . . . . . . . . . O.D. price 59.95
2 voor . . . . . . . ; . . . . ; . . . . . ;. 90.00
OPENINGSTIJDEN:
MAANDAG t/m ZATERDAG. 10,00- 18.00 uur
ZONDAG 12.00 -18.00 uur

OH£ binnen fout Je
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Met deze kleurrijke zin kondigt Serge Lutens de maquillage stylist van Shiseido, het voorjaar 1997 aan
HIJ helpt U dit voorjaar weer perfekt bij de keuze van
Uw make-up
* Als basis voor een onberispelijke make-up heeft
Shiseido de Pre make up cream
U gebruikt deze cream onder de foundations,
waardoor deze makkelijker aan te brengen is en
blijft extra lang fris, werkt vochtherstellend en
beschermt tegen UV straling
* De Natural Matte foundation zorgt vooreen matte uitstraling, is olievnj en beschermt de huid
met een zonnefilter
* Als perfecte finish gebruikt U de Optimal
Radiance Powder in drie mooie tinten, afhankelijk van Uw huidskleur
* Voor een natuurlijke vorm en kleur van wenkbrauwen is er shadow liner, een poeder m 2
kleuren aan te brengen met een hard borsteltje
* Om Uw ogen te laten stralen zijn er prachtige
kleuren oogschaduw geïnspireerd op de kleuren van meloen, limoen en framboos In duodoosje verpakt en makkelijk op te brengen Voor
een extra accent is er fine liner, de perfekte eyeliner met doseerknop, met 1 druk op de knop gebruikt U de juiste hoeveelheid eyelmer

13

r De advanced performance mascara verlengt de
wimpers zonder te plakken en korrelig te worden
r En als laatste stap de lippen
Begin met de contouren te tekenen om uitlopen
van lipstick tegen te gaan
Daarna de lipstick van Uw keuze b v de advanced performance lipstick die zorgt voor langdurig zachte en soepele lippen met kleuren zo fris
als fruit, en een helder en uitbundig effekt
De hpgloss is zorgzaam en geeft een dauwfris
effekt, met frisse tinten m kleuren van zomerbloemen met pure glans
De producten van Precious Shimmer zijn bij ons
m de winkel te bewonderen en uit te proberen
Graag willen wij U helpen een keuze te maken uit
de producten van Shiseido
Onze enthousiaste
en kundige verkoopsters
staan voor U klaar1

Cortina Modes
brengt
een nieuwe lente
in kleuren en
modellen.
Dit en nog veel meer,
laten wi) u zien op onze

MODEFLITSEN

TOT ZIENS BIJ

op zaterdag 15 maart

De GAPER DRUGSTORE

van 11.00 tot 16.00 uur.
Shoe-Bizz vol trendy details!

B e i l i & Ribelli

Voor het nieuwe vroege voorjaar zijn de brede carre-leesten (vierkante neuzen) in de schoenen met een knipoog naar de jaren vijftig-zestig
en zeventig een must
Door deze leest en de soepele materialen ontstaat een goede comfortabele pasvorm
De vele nieuwe mode-trends maken dat de verscheidenheid m het
assortiment groot is
Wij bieden u daarom verschillende modellen in zowel gesloten als
open schoenen en of u nu op zoek bent naar een stoere zomer-bootee,
slipper, sandaal of trendy muilen en gespschoenen met of zonder plateauzool, het is ruim vertegenwoordigd m onze nieuwe collectie
Daarnaast blijft de vertrouwde pump m diverse modekleuren met
verschillende hak-hoogtes ook een hot-item in onze collectie Door ieder
seizoen een verrassend detail als garnering, door bijv goudkleurige
details, toch steeds weer vernieuwend
Wat onze collectie wel zeer aantrekkelijk maakt is het pnjs-niveau'
Al vanaf ƒ 29,95 kunnen wij u modieus schoeisel aanbieden U zult
zien dat aan mode niet automatisch een hoog prijskaartje hangt
Een leuk voorbeeld hiervan is de leren instapper voor alledag van
soepel leer in zeven verschillende modekleuren van /*49,95 voor slechts
ƒ 29,95!
Dit maakt dat ook uw schoenencollectie thuis uit diverse modellen
kan bestaan
Naast mode brengen wij natuurlijk aan het begin van de lente ook
weer de nieuwste modellen uit de collectie van BIRKENSTOCK,
tegenwoordig ook zeer modisch m verrassende kleuren en moderne leest
Dit alles geldt natuurlijk niet alleen voor de damesschoenen maar
ook m ktnder- en herenmaten bieden wij mode en comfort tegen betaalbare prijzen
Wij nodigen dus het hele gezin uit om eens een kijkje te nemen en
wie weet gaan ook uw voeten opgewekt deze nieuwe tijd van het jaar m'

Voorjaarskollektie van
o.a.

Portofino
I.lV.JV.S.

compagnie
Haltestraat 45

ROSRftlTO SPRING '97

Wij hopen tot yens m de Shoe-Bizz

De lente komt met opwindende Amerikaanse sportkledmg uit de vroege jaren
zeventig, klassiek, maar nog even modieus als toen Shirts met open hals, comfortabele pantalons met rechte pijp, blazers die er uitzien als een shirt, dat is het nieuwe modebeeld Hip en
klassiek tegelijk. Droom weg in het verleden, en^zie,
wat er aan het eind van de jaren negentig is veranderd
De stoffen zijn helemaal van deze tijd, en bijna allemaal gemengd met polyamiden Zelfs linnen' Er is
heel veel stretch, in alle vormen gewassen, stevig met
body, soepel en sexy, de gebreide stoffen zijn zacht en
glanzend en in alle kleuren ongekend luxueus Ook de
fijne crêpestoffen zijn gemengd met polyamide en er
zijn elastische, geruwde garens, zacht en rul als badstof, maar minder absorberend
De jerseys zijn gemengd met kunstzijde en polyamide
en uiteraard met tactel behandeld Ook de vertrouwde geweven ruitjes zijn dit
voorjaar weer helemaal terug Een strakke, soepel gebreide sweater hoort er
natuurlijk bij Het is het enige dat onder een los gedragen jasje met smallere schouders past Al doet een strak getailleerd shirt het natuurlijk ook goed
Deze voorjaarscollectie doet aan als een verrukkelijke weelderige, ongedwongen
zomerdag aan het strand van een Amerikaanse oceaan

Grote Krocht 22

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

PAULA'S
COCKTAILKLEDING
en ... Stomerij, schoen- en kledingreparatie
op één adres.
Het is nu al zo'n anderhalf jaar geleden dat PAULA'S
COCKTAILKLEDING VERHUUR haar deuren aan de
Zandvoortselaan 371 in Bentveld opende.
Naast de verhuur van avondkleding, glamour sieraden, smokings etc. slaan de overige diensten zoals stomerij, schoenreparatie en kledingreparatie
ook goed aan.
Veel mensen vinden het dé oplossing om alles op één
adres te kunnen afleveren.
Bij de stomerij b.v. worden dezelfde prijzen gehanteerd als elders en ... de ene dag voor drie uur gebracht, de volgende dag alweer terug.

Lente
aanbiedingen
bij uw Parfumerie speciaalzaak

MOERENBURG
- Gladde benen
Harsen van 25 - nu ^O , vJvJ

Bij ons ook o a de merken Turnover, Vanilia? Street One.
NIEUW katoenen truien van het merk „SWEATER HOUSE"
Dit alles met vele accessoires en lingerie m de kleuren passend bij de bovenkleding

- Voor een fijne strandwandeling!
Pedicure van 29 5O voor ^O , wCJ

Beautycenter
"DE ZAMSTER"

complete gezichtsbehandeling
reinigen - epileren - massage - masker en
make-up van 59 so voor
O 5^ , <I> O

Heren gezichtsbehandeling
( l uur) van 49 5O voor

O £) , Uv-'

Alle aanbiedingen tegen inlevering
van deze advertentie
- geldig r/m i 5 april 1 997

donderdag tot 21 00 uur
zaterdag tot 17 30 uur

VIVA MODE: KLEURENPRACHT EN VEEL MODIEUZE ACCEN-

Kostverlorenstraat 111
Tel. 57 14 692

De collectie van VIVA geett de mode een nieuwe impuls in fantastische kleuren
Groen, blauw (vooral kobalt, aqua en turquoise) rood (koraalrood) en geel in veel
nuances Een vrolijke lente met modieuze accenten

Lekker ontspannen.
COCKTAILKLEDING / S M O K I N G V E R H U U R
VERHUUR A C C E S S O I R E S
CLEANINCSERVICE ( B I N N L N 24 UUR)

SCHOENREPARA1 IE

Ol'LNINGSTIJDl-S

Op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart opent VIVA het nieuwe seizoen met een ieestelijk OPEN HUIS Maar u bent natuurlijk ook daarvóór van harte welkom om kennis te maken met deze fantastische collectie

COCKTAILKLEDING

VERHUUR

T l l l l ÜON O J J

5-4

-J,

-4

Structuurstoffen geeft bijvoorbeeld rokken en broeken een extra dimensie
In de collectie van VIVA is gebruik gemaakt van stoften die het draagcomlort in
hoge mate bevorderen Opvallend m de VIVA-collectie zijn ook de dessins Er ?ijn
bloemendessins van groot naar klem tot abstract Alles uitstekend met elkaar te
combineren De afwerking is zeer rijk met luxe stiksels, fraaie centuurs, knopen en
ritsen
De voorjaarsmode van VIVA is van internationale allure Een voorjaai dat tot ver
in de zomer zal gaan duren Er zijn veel nieuwe halslijnen de belangnjkste is een
combinatie tussen de V-hals en de polo
Voorop staat dat binnen de kleurthema's eindeloos valt te combineren met rokken
blouses, pantalons en gilets in de maten 38 t/m 48
De gebruikte stoffen en de kwaliteit is van hoog niveau, terwijl de prijzen beslist
bescheiden genoemd kunnen worden

KLEDINGREPARATIE

M VINDIC

CLSLOri \

DONDtHDVG

1OOO

21 OO

D1NSD\G

1O 00

i S JO

\ nijmc

10 oo

18 30

\VOfrNSl)AG

1O OO

i S JO

7 VTl-1U> VC

1O OO

1"3O

De winkel is geopend
dinsdag t/m vri|dag van
10 0 0 - 1 8 30 uur

TEN

.3/1

ZANDVOORTSELAAN 371
BENTVELD,
tel. 023-5242474

- Voor lenteknebels'

Beautycenter "De Zamster"

21l6EPBtM\lID

COCKTAILKLEDING
VERHUUR

- Voor een nieuw lentegevoel

Na een ingrijpende verbouwing hopen wij over
± 1 maand te kunnen starten met onze
beauty arrangementen.
U kunt zich dan alleen of met een groepje heerlijk laten
verwennen en nieuwe energie opdoen.
Een dag-arrangement moet voor U een gezellige dag
worden met een keuze uit diverse lichaams- en gezichtsbehandelmgen.
Inclusief een lunch en een drankje na afloop.
U kunt bij ons voor alleen gezichtsbehandeling, harsen
enz. terecht.
Aan Bruids make-up besteden wij heel veel aandacht,
met natuurlijk eerst een proef make-up, zodat U er zeker
van bent er op Uw trouwdag stralend uit te zien.
Kortom
Laat U eens verwennen bij

^ A N D X O O i n SI- L ^ \ \

PAULA'S

Grote Krocht 19
Zandvoort
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Schoonheidssalon
Jolanclci v. Dijk
werkt niet
\,
produkten van

BELLI E RIBELLI

afslankende shorts
voorkomen en elimineren

cellulitis

WEBECOS

laat sinaasappelhuid verdwijnen
door constante micromassage
na 2 maanden gebruik verliest
95% van de gebruikers tot
9cm of zelfs meer in omvang

Proc.luktc.-n v.in "WEHECOS \voi\lni v u l . U-iviil np lu
tuurlijkc grondstotVen. l V n.uuur bioli immers ren
.1.111 ^romlstolTcn, u'.i.irv.ui ivn greint .1.int.il cón cil iiii'i. 1
t'osiiictisclu 1 oii^ensi. h.ippi'n IHVH. C iinMii: il.urhi| is tc\
werkingen slechts spot.icjisc.'h v n o i k t i u u ' n en chorprocv
zijn.
Wi-bocos-cosnu.HUM /ijn il.in ook diorproelvrij.
Welke WclHX'osprodtiktL'n *ijn vou:- Uu luiiJ lu-t IIHVS
Op deze vr.i:ig is niet zonder iiuvr cvn .uitwoon! te gov
juiste keuze voor U s.inicnli.in;4t n i e t Uw spei'itieke hui

bij het dragen van Turbo sport line
(8 uren per .dag gedragen)

U\v sehoonlicidsspeei.iliste |ol.uul.i v. D i j k z.il U jjr.Mt; •
sercii over de mogelijkheden en eombin.inex v.in de W
produkten en over de beste ni.inu-r oni de produkten u
voor een optinwal reMilt.ut.

voelbaar en zichtbaar afslanken

each - Hirn

Parfumerie MOERENBURG
Haltestraat l, Zandvoort
* Aktie geldig t/m 15 april 1997

KNALLENDE UITVERKOOP

KERKSTRAAT 20
Living is...
dancing
until
dawn

Bij aankoop van een Lanaform Turbo Broek
GRATIS 100 ML JOOP! DOUCHEGEL
tegen inlevering van deze advertentie.

kindermpde & schoenen
Dagelijks geopend van 11.00-18;ÖO uur
Zondag van 13.00-17^00 uur
Maandag gestoten
Haltestraat 45 Zandvoort

Aansluitend a;in de liiiklverzor^iii^slijn voen Webecos
tieve lijn BETTY.
Oczc inake-up produkten zijn v.iu It.ili.i.in^e origine en
eveneens veel natuurlijke i;rondstolVen. zo.iK jojob.i-oli
E en zijde-proteïnen. Tevens bev.itten de lipstick, de e
quid foundation een stinfilter.
Voor info bent u v.m harte welkom bij |ol.ind;i v. Dijk
Zeestraat 56, tel. 57306-13

Living is...
a little bit of
sunshine

bij

BEACH-HIM

Op onze damesafdeling nu ook de
VOORJAARSKOLLEKTIE

Kerkstraat 13

van In Wear
daarnaast o.a. de kollektie van

HAI^EPRUS
Replay - Diesel-Blue system
Jacks o.a. Lutha v.a. 100,=
Dames winferkollektie halve prijs

CalvinWein Jeans
ANÓTHER

(de gehele maand maart)
De Lente begint bij Ocean Drive voor weinig centen.

Lenre 1997

In oktober '96 startte Chantall van Wooning met haar eigen
vrijetijdskledingzaak
Ocean Drive
Kerkplein l O te Zandvoort

Het seizoen van de knallende kleuren!
Ook voor het Haar!!
Wil je iets anders?
Neem dan High Lights.
Dat zijn dikke strepen in b.v. knallend rood, goud
koper of goud blond, alles is mogelijk.
Ook aan de heren hebben we gedacht.
Speciaal voor heren met iets meer aandacht voor
hun uiterlijk.
Worden uw grijze haren u te veel?
Wij hebben zeer natuurlijke kleuren om dat een
beetje te camoufleren.

Zij verkoopt o.a. boventops van het merk Only, Morgan,
Blue Birdy, Rectangle en Le Petite Frangaise.
Ook verkoopt zij natuurlijk veel jeans in de nieuwste washingen en modellen in div. lengtematen van o.a. Donovan,
Levi's, Wrangier, Only en Curs.
Ook voor leuke, aparte en zeker niet dure accessoires kan je
bij Ocean Drive terecht.
Zij verkoopt o.a. nekkoordjes (in div. kleuren) kettingen,
armbandjes, bandana's. sokken, riemen, tassen, 3 pack
strings enz. enz.. ..

KOM V R I J B L I J V E N D LANGS.
WIJ A D V I S E R E N U G R A A G .
TOT Z I E N S BIJ ONS IN DE S A L O N

Ocean Drive krijgt al veel leuke reacties van haar vaste
klanten en hoopt dat het dit jaar een te gekke zomer gaat
worden.
Tot ziens bij OCEAN DRIVE
Kerkplein l O Zandvoort

JM COIFFEURS
K e r k s t r a a t 22/4
Tel. 5 7 1 4 0 4 0

Openingstijden ma t/m zaterdii" 10.00 - 18.00 uur
zondag
" 12.00- 18.00 uur

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Viswagen met
koeling

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

erwarmng

Te koop in Zandvoort

Snelle 24 uurs service en:

Weekmenu
Daging Bali

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Sajoer Lodeh

van kleinbeeld kleurenfilms

en

met

COMPUTER * COMPONENTEN * RANDAPPARATUUR
rAMSTERDAM:
KinkcrslraalSI
| tel. 020-4890077 \
HAARLEM:
Kruisweg 61
l iel. 023-5322597

Traktor vergunning
(Noordstrand)
Loods met inventaris:
vriescel, koelcel etc.

Inl. 023-5730377

et

ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,60 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Vraag ook naar de

PRESTB6E-F0T©
met nieuwe film voor slechts | J,"
!

DIO;

DRUGSTORE

'v)'

DROG1STKKU & I'AUI-U.MKRIK
SPKtlAAI./.AAK
KERKSTRAAT 31 - 2IM2 .11) /.ANP VOORT
TI-L. 023-5712513. SI'MK OX/i: /v'.A.V.V.A/if !V,VA'A!
P. OLlHSl.ACiHKS

BUDGET PRESTIGE ^BUDGET\
•• • - - - - - • - • • -'
-'

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

l', Slolerwcg 103
"NCP COMPUTERS
tel. 020-6593200

TaiyoYuden2x4
Panasonic 2x4+Adaptcc SCSI ctrl+2 CD
Hewlett Packard 2x6
CDRgolddiscs

Nasi Goreng/Bami/of witte rijst
vanaf

BADHOEVEDORP:"
'shop in shop'

Bonbons maken
cursusstart 24 maart a.s.
Tijdens deze cursus leren professionals
>
u de fijne kneepjes van het vak.
Oriëntatie-avond op 17 maart 1997orn 19.00 uur.
Bel voor informatie:

, • ..

training & opleiding
ElanJsüraat 175, 1016 SB Amsterdam Tel. 020 5219329

599,00
975,00
1050,00
11,75

dc snelste video!!
DIAMOND MONSTER 3D 599,GELDIG VAN 13 Icb. t/m 20 mrt.
TEGEN INLEV. BON
Prijzen incl. BTW en onder voorbehoud
INTERNET SHOP:

www.mycom.nl.

* SNEL. IN LEVERING VAN ALLE COMPUTERS OP MAAT! *

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.
Voor ;il uw onderhoudswerkzaamheden in en
rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.
Onderhoudsbedrijf Muis S Co.
Dr. C. A. Gerkestraal 54 x.w
2042 E\V Zandvoort
iel: 023-5730431 / 06-52894393
ingeschreven bij KvK
te Haarlem.

j
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Het Hoogheemraadschap Amstel, Gooien Vecht is verantwoordelijk
voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de
provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en
Riolering (DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Openbare vergadering
van het algemeen bestuur
Op donderdag 20 maart 1997 vindt in het kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi
en Vecht, Larenseweg 30 te Hilversum een openbare
vergadering plaats van het algemeen bestuur van het
hoogheemraadschap.
De vergadering begint om 20.00 uur.
De volgende punten komen aan de orde:
• ontwerp-Verordening behandeling bezwaren en
instelling commissie van bezwaar en beroep;
• ontwerp-lnspraakverordening.

PLAFOND i EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,

MET DIE S P E C I F I E K E W A R M E

UITSTRALING. BlJ ONS VINDT U

DE M O O I S T E U I T V O E R I N G E N .

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

EEN STIJLVOL ALUMINIUM PLA-

FOND IN M A A R LIEFST 125
TEN HALOGEENVERLICHTING?

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR

De volledige agenda en de bijbehorende stukken
liggen ter inzage op de volgende vestigingen van het
hoogheemraadschap:
• Larenseweg 30 te Hilversum
• Spaklerweg 18 te Amsterdam

WIJ Z U L L E N UW V R A G E N

PLAFONDEXPERT-

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

UW SHOWROOMBEZOEK

MAAKT U OOK KENNIS MET

ONS HUISMERK STIJL"'

KASTWANDSYSTEMEN IN

LEGIO KLEUREN EN

U I T V O E R I N G E N . U BENT

VAN HARTE WELKOM.

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Theater-restaurant Lido
presenteert: de Kaptain
Banana Show. Een wervelende Rios Production, geïnspireerd op de
losbandige sfeer van het
New Yorkse cabaret. Met
een Kir Royal ter verwelkoming, een driegangendiner met wijn en
koffie en een digestief.
Na afloop kunt u deze
levendige avond
voortzetten in het
casino. Want bij de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
en een drankje in het
\Holland Casino boven
jhet theater. Op woens/dag, donderdag en zon/ dag betaalt u voor dit
arrangement f 165,- p.p.,
op vrijdag en zaterdag
f 185,- p.p.. Aanvang
18.30 uur (zondag 17.30
uur).

ido
Max Euweplein 64, Amsterdam
-(nabij Leidséplein). _

. '".::.'..

:

.-•'.

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

geeft u meer!

Lidóshow
met casino-cadeau

„u geen f 160

v.a. 70x200

de Gr-aïif plafonds
\ -- U-/
-.*AI

IIDOSHOW MET
{CASINO CADEAU

• .

Luxe beukenframe,fa/nnenver/nginferiei/f; op ww/en,
keuze uil verschillende luxe éamasien sloffen.
*.

Larenseweg 30 Hilversum
Tel. 035 - 647 77 77

••'•/

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N

PROJECT-TAPIJT

Alle maten leverbaar
Pocketveer Extra

290 ingepakte veren per m2
zeer luxe uitvoering
Alle maten leverbaar

329.

V.a. 70 X 200

7 jaap schriftelike labrieksgarantie

7 jaar schriftelijke labrieksgarantie

STOOKAKTIE '96/'97
Voor c/e week van 03-03 t/m 09-03
Week
streeiverbruik*

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

17
22
26
30
35
39
43
47
52
56
60
65
71
78
84
91
97
108
119
129
140

Totaal vanaf
1 november **
510
640
764
895
1025
1150
1279
1405
1535
1663
1788
1917
2109
2300
2490
2685
2876
3197
3515
3833
4152

Alle maten leverbaar

JLET_ÖJP

v.a. 1 persoons

In l O verschillende toren
| levertoor wnuisbooren
moUtefjjIc zelf Ie leggen. Vonof...

uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

'olvethep Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40

*PARKET
LAMINAAT
VOORDEEL

Uw gasbedrijf adviseert!

Kosten
deze week

ƒ 9.52
ƒ 12.32
ƒ 14.56
ƒ 16.80
ƒ19.60
ƒ 21784
ƒ 24.08
ƒ 26.32
ƒ29.12
ƒ31.36
ƒ 33.60
ƒ 36.40
ƒ 39.76
ƒ 43.68
ƒ 47.04
ƒ 50.96
ƒ 54.32
ƒ 60.48
ƒ 66.64
ƒ 72.24
ƒ 78.40

29

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie

95

Natuurlijk vtran
Dacron anti-allérgisch
Comfort boll.tj.s
l Per BI2 Mfl*ar garantie Dons ' ' . . ; ' "
Latex natuumibb«r .

BEZICHTIGING - VERKOOP

• ' • - • • " LET-O-R r •?•=•••:•;.

•Allé artikelen 100% schriftelijke fabrieksgarantie.
•Gespreide betaling mogelijk (geen rente). -,-. .'•
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk. .
• Betalen met pinpas mogelijk. .
• Bezorging mogelijk. . . . ' " -

verkoop uitsluitend:
do.: 9.OO - 18.0O uur
vr.: 9.OO - 21 .OO uur
za.: 9.OO - 17.OO uur

Armoede blijft een groot probleem in de Derde Wereld. Miljoenen mensen vechten dagelijks om te overleven. Ze werken keihard voor een inkomen
dat nauwelijks genoeg is om te
eten.
Maar er zijn organisaties die
daar heel praktisch iets aan
doen. Zij geven mensen vakopleidingen en kleine leningen waardoor zij ambachtelijke
bedrijfjes kunnen beginnen.
Eeuwenoude tradities leven in
hun werk voort.

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Unieke produkten
Stichting DOEN werkt met die
bedrijfjes samen en brengt hun
produkten in Nederland op de
markt. De producenten krijgen
De Voorjaarscatalogus is
uit. En u kunt deze catalogus gratis thuis bezorgd
krijgen als u belt met
0800-0996619.

STIJL" KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE

WENSEN:

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE

Catalogus
In de catalogus vindt u ook een
assortiment milieuvriendelijke
produkten waarmee u een bijdrage levert aan het behoud van
onze leefomgeving. Nieuwsgierig? Vraag de catalogus gratis aan bij de klantenservice van de DOEN Catalogus:
0800-0996619.

Speel mee...
De DOEN Catalogus is één van
die praktische manieren waarop
de Postcode Loterij haar opbrengsten besteedt. Directe hulp
dus, aan mens en natuur. Wilt u
daaraan mee helpen? Vul dan de
bon op deze pagina in en stuur
hem vandaag nog op. B

^

UIT VELE K L E U R E N EN U I T V O E R I N G E N . U WILT

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN

-ALS RUIMTE-

ANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN ONZE S H O W R O O M S MOET U OOK EENS N A A R BOVEN KIJKEN.^
DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS

De Voorjaarscatalogus van
Stichting DOEN is uit. Hij
staat boordevol bijzondere,
exclusieve produkten uit .de
hele wereld.
Deze produkten zijn fantas-

tisch om te hebben, maar ook
om cadeau te geven. Bovendien werkt u met u-w aankoop
op een goede manier mee aan
de bestrijding van armoede in
de Derde Wereld.

DE UITSLAGEN VAN 10 M AART

IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE
ANALIST.

Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 3 6

Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon en
na telefonische resevering (020-6262106) ontvangen wij
bij het afrekenen na de show in het Lido per twee personen een casino-cadeaubon ter waarde van i 25,-.
Deze aanbieding is geldig t/m 30 maart 1997.

08 22 23 05 12 38 29
18 03 02 06 35 17 11
19 37 13 36 15 41 27

Getal 1 t/m 22

Maakt u uw kaart vol met:

Naam: .
P L A F O N D S . W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM. JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 I 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT 17.00U ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16 OOU. OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST.

30
40
25
45
31
04
32

ƒ1.000,-

ƒ 500,ƒ100,-

ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

26
16
20
21
09
33
39

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5,-

7

Straatprijs:

dan wint u de
Thuisfoingo
ƒ 25.OOO,-

/5.OOO,2524JN
Extra Prijs ƒ 25.000,2524 JN 019

Zotfouten voorbehouden

Aantal personen: .

geeft u meer

een goede prijs voor hun werk
en u krijgt een uniek, vaak met
de hand gemaakt produkt. Bovendien gaat de opbrengst weer
volledig naar projecten voor
mens en natuur, zoals u dat van
Stichting DOEN en de Postcode Loterij gewend bent.

STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*

De Bingogetallen:

Postcode/plaats:..

. Spaa*rieweg.22A||
':'. . •;--::::Cruqu|u:s:|i

Kopen is helpen

Bon voor onze lezers

Adres:.

KOOPHOME

De nieuwe DOEN Catalogus is uit

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

U beleeft het mee, terwijl u geniet van een verrukkelijk
diner, bestaande uit een welkomstcocktail en een drie
gangen-menu, waarbij per persoon een halve fles
witte en een halve fles rode wijn wordt geschonken.
IJswater en koffie zijn van het huis. U bent welkom
vanaf 18.30 uur aan het Max Euweplein 64 (aanvang op
zondag 17.30 uur). Op woensdag, donderdag en zondag
is de prijs f 165,- op vrijdag en zaterdag f 185,-.
Reserveren voor de voorstellingen tot en met 30 maart
via tel. 020-6262106.
Vermeldt u bij uw reservering, dat u gebruik maakt
van onderstaande Weekmedia-bon, dan ligt er bij het
afrekenen na de show per twee personen een casinocadeaubon voor u klaar, ter waarde van f 25,-. Die kunt
u inwisselen bij bar, restaurant of kassa van Holland
Casino Amsterdam. De entree tot het casino is voor u
als gast van het Lido gratis, evenals een welkomstdrankje in het casino.
"The
show must go on" voor u als lezer van
Weekmedia.

p.m.

Binnen Verinq Bonell-Extra
Alle maten leverbaar
v.a. 70x200

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Ruby Venezuela is zowel gast- Drie sterren van
vrouw als gastheer in de aanste- Tne
Kaptain Banana als
kelijke Lidóshow.
Andrew Sisters
Vanaf 17 januari heet zij de gas- Foto:Ions van Be™ekom
ten weer welkom in het Lidotheater restaurant bij het Leidséplein in Amsterdam. U
kunt erbij zijn en krijgt als extra een fantastisch casino-cadeau, aangeboden door het boven het theater
gelegen Holland Casino Amsterdam.
De avondvullende show "Kaptain Banana" is ge'mspireerd op de levendige en losbandige cabarets van
New York. Sketches, zang. dans en parodieën op
bekende sterren; zij wisselen elkaar af in een duizelingwekkend tempo. Het internationale producententeam Rios bracht zangers en dansers bij elkaar voor
een echte show met "appeal". Bevrijdend en zonder
vooroordelen. "More than entertaining: it's liberating",
schreef The New York Times na de première.

HOTEL KWALITEIT
lembaai in 6 kleuren, dubbele
jute-ruj, 400(01 bteeJ, 10 jaar
idirifldifie labtiekigurantie.
Dit Inpijt jtosl normaal in de
winkel /75,-p.m. Hu tedililreeks
aan de tonsumtnl voor de pri'p van

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN: MAANDAG T/M VRIJDAG 9.OO TOT 17.00U. ZATERDAG VAN 10.00 TOT
I6.00U. OOK SHOWROOMS IN VLAARDINGEN EN ZEIST.

Liefst drie BMW's: 3233 RE 065 in Oostvoorne,
7151 ZJ 036 in Eibergen en 6116 AA 004 in Roosteren.

ffl'JA, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
D ƒ 40,-(vier lotnummers)
D ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,-(twee lotnummers)
D / 10,- (één lotnummer)

Naam:

D dhr. D mevr.

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

150.97.03

• NATIONALE
• LOTERIJ

Onroerend goed
te koop aangeboden

Landauerstraat 101

•Purmerend

Aan woonerf nabij het Leeghwaterpark ligt deze
aantrekkelijke eengezinswoning met vele extra's. Alle
belangrijke voorzieningen bevinden zich op loopafstand. De tuin is gesitueerd op het Zuiden. Deze in
1983 gebouwde woning is modern ingericht en optimaal geïsoleerd.
Indeling: hal, toilet, L-vorm woonkamer welke tuingericht is en luxe semi-open keuken v.v. diverse
mbouwapparatuur o.a. keramische kookplaat en
Miele vaatwasser.
1e verdieping: drie slaapkamers, badkamer met ligbad en 2e toilet. Via vaste trap naar 2e verdieping
waar riante zolderkamer ligt met mogelijkheid voor
realisatie van 4e slaapkamer.
Aanvaarding1 begin 1998.

Vraagprijs: ƒ 235.000,- K.K.

NVM
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Opel Vectra GL 1 .Bi 4-drs 1993
marseillerood 66.000 km
Opel Astra GL 1.6i autom. 4-drs
1994 nautilus groen 12.000 km
Opel Astra Sport 1.4si 3-drs 1994
neptune turquoise 42.000 km
Opel Vectra GL 1.6i 4-drs 1996
zilvergrijs 34.000 km
Opel Omega GL 2.0116V 4-drs
1995 polar blauw 33.000 km
Opel Astra GL 1.61 3-drs 1992
sportint. rood 66.000 km
Opel Astra GL 1.4i 3-drs 1995
nautilus blauw 56.000 km
Opel Astra GL 1.4i 5-drs 1996
olive grey 33.000 km
Opel Vectra GLS Diamond 2.0i
4-drs 1992
marseille rood 33.000 km
Opel Vectra GL1.6i 5-drs 1991
marseille rood 116.000 km
Opel Calibra 2.0i coupé
1990 novablack
Opel Astra Stationwagon Sport
1.8i 16V1994 heliotrop 69.000 km
Opel Astra Stationwagon Fresh
1.6i airco 1996 magnetic blue
20.000 km
Opel Astra Club Comfort
Stationwagon 1.6i 16V
1995 nautilusblauw 46.000 krn
Opel Corsa Swing 1.4i 3-drs
1994 magma rood 20.000 km
Opel Corsa Swing 1.2i 3-drs model '94
1993 frost blauw 37.000 km
Opel Astra Van 1.6 si 5-drs stuurbekr.
sportwielen, zonnedak 1993
magma rood 65.000 km
Renault Twingo 1.2 comfort 3-drs
1995 geel 15.000 km
Opel Astra GL 1.7 diesel 3-drs
1996 atlantis blauw 25.000 km

24.950

vfy

26.950
23.500
36.950
47.950

7

18.750

7

L

24.950
26.950

MUSCADET DE SEVRE ET MAINE

ONS

23.950

Deze zeerfruitige witte droge wijn past uitstekend
bij een maaltijd met vis of is heerlijk als aperitief.
PROEFNOTITIES:

14.950

kleur: lichtgeel,
bouquet: Iris en fruilig,
smaak: crisp droog.

28.950
26.500

ELDERS'

30.950

J.P. CHENET RESERVE

Dankzij de overweldigende belangstelling voor de beroemde
wijnen in de "(les met kromme hals" is Dirck III Slijterijen erin
geslaagd om exclusief de topwijn van Jean Paul Chenet voor
u vastte leggen. Deze in beperkte hoeveelheden gemaakte
rode special reserve wordt gelagerd op eikenhouten vaten
en heeft daardoor een uniek karakter. De Merlot en Cabernet
Sauvignon druif geven de fluweel zachte en volle smaak,
welke elke wijnliefhebber in
vervoering zal brengen;
overtuig uzelf!
PROEFNOTITIES:

29.500
19.950
17.250

V?", /,'

14.950

kleur: paarsrood,
bouquet: (ruit en licht vanille,
smaak: fluweel zacht.

19.500
26.950

PEUT CHABLIb
ROGER ROBLOT
PROEFNOTITIES:

PURMEREND WATiRLANDLAAN 88 0299-472021
MONNICKENDAM 0299 654000 AMSTERDAM 020 6241214
ALKMAAR 072 5272000 HEERHUGOWAARD 072 5712217

VOOR EEN SPRANKELENDE
PAASBRUNCH!
CAVAFREIXENET
cordon negro (=brut) of
carta nevada (=demi sec)

kleun groengoud,
bouquet: bloemen,
smaak: elegant.

0299 472021

prg][

ELDERS 3Ï35

Onroerend goed

Onroerend goed

en woonruimte

en woonruimte

te huur
aangeboden

te huur gevraagd

40*

Woonruimte te huur gevr. 2 a
0906-Nummers
Ruime privé garagebox te 4-k.flat, gestoff. van eind mei
huur in centrum van Amster- - dec. Tel.: 023 - 5714087.
dam nabij de Rozengracht.
Te koop
DAMES GEHEEL PRIVÉ'
Prijs ƒ 1000 p. mnd te betalen
60 cpm1 Luister naar sexvoor de 1ste v.d. mnd, 3 mnd
aangeboden
oproepen van vrouwen 40+.
borg Tel. 020 - 6407711.
Doorschakeldienst.
diversen
24 u./p.d. ca. 1 gpm
090 - 600.999
Dominante
vrouwen zoeken
•
ATTENTIE!
Enkele
voor60 cpm! Postcode-sexdating.
Bedrijfsbeelden van aangeboden ad- sex in jouw postcode-gebied! direkt mannen voor SM-kononroerend goed
vertenties die niet als particu- 090-600.777. Vrouwen gratis: takt. 090-65044922 (75 cpm).
te koop - te huur
liere Micro worden geplaatst: 0800-4123.
zwarte-marktspullen; sex/eroGAY Direkt Apart:
tische advertenties; geven 60 cpm! Regiosexdating- Op zoek naar 'n hete knul
T k. m Zandvoort VISWAGEN van lessen/bijlessen; perso- vrouwen (35+) uit jouw regio 090-650.449.27 (75 cpm).
met koeling, tractor, vergun- neel biedt zich aan; te koop willen sex! 090-600.444
GEZOCHT: schrijvers van
nmg (Noord-strand), loods raskatten/honden
1
(pups),
met inventaris' vriescel, koel- meerdere aanbiedingen zelf- 60 cpm SM-voor-2: voor 'n erotische verhalen t.b.v. 06
streng of onderdanig SEX- sexlijnen. Stuur 'n proefvercel etc. Ini tel 023-5730377. de
artikel; woonhuizen/ kontakt! 090-600.888.
haal 2 - A4 naar Superfoon,
kamers te koop/te huur aan59169, 3008 PD R'dam
Bedrijfsgeboden; vakantiebungalows 60 cpm! Vele mannen ge- P'bus
o.i.d te huur aangeboden zocht voor SEX met dames of bel voor info 010-294 4020.
onroerend goed
Kortom alle advertenties met 35+, 090-600.111. Vrouwen Livesex, daling, hot stones
te koop - te huur
een zakelijk karakter. Deze bel gratis 0800-4142.
geen 06 maar Euro-, Masterof VtsaCard. 010-2944.944.
T.k in Zandvoort VISWAGEN kunnen alleen geplaatst wor- Amsterdam sexdating
met koeling, tractor, vergun- den tegen een mm-tarief.
vrouwen uit A'dam willen sex!
Mannen zoeken mannen
ning (Noord-strand), loods Te koop aangeboden van 090-600.222 (60 cpm)
GAY-DIREKT-APART'
met inventaris vriescel, koel- Dansschool de Bruijn-Bonel
Amsterdamse
sexdating:
090-650.449.28 (75 cpm).
cel etc Inl. tel. 023-5730377. uit Amsterdam: AIRCO met
vrouwen uit A'dam willen sex1
alle toebehoren incl. vocht- 090-650.443.44 (75 cpm).
Netnummersex: vrouwen uit
regelmg, splitunits, zuigers
jouw netnr. gebied willen sex.
Woningruil
BEL
ME
THUIS!
etc. voor ƒ 20.000,-.
090-650.449.23 (75 cpm). '
Tel 020 - 6407711.
Nieuw! Sexthuiskontakt: vrouAangeboden mooie 4-kamer- • T.k. Bobike fietsstoeltje +
VERNIEUWD
wen (35+) wilen sex thuis!
eengezinswoning + tuin a.h bijpassende fietstassen,
ca. 1 gpm
090-650.449.15 (75 cpm).
Amar bos te Amstelveen, hr
/ 572,- p m Ruilen met flat of 1 koop ƒ 100. 023 - 5713690. Bel vrouwen (40+) willen snel Postcode GAY dating: gay's
etage of app te Zandvoort
T k.' Philips gnll/bakoven, sexkontakt. Direkt Apart!
uit jouw postcode-gebied!
ƒ25, zg.an. 023 - 5716425. 090-650.44911. (75 cpm).
Inl "tel 020 - 6414680.
090-650.449.17 (75 cpm).

0906-96.88

0906-96.80

vo\
LACOSTE-BORIE
PAUILLAC1992
i.PROEFNOTITIES:

UIEIIUIIII UEIIEDIAillll ALS EERSTE VOOR
NIEUW IN liEllElfLfillU: u.GEÏMPORTEERD!

,v. UCOSTE-BOÏB

kleur: scnanakenrood,
bouquet: harmonisch,
smaak: intens vol.

DE TREND VOOR 1997!

brut of deml sec
ELDERS 12^5"'

SMIRNOFF MULE
WODKA MIXED DRINK
FLES 275 ML. - ALCOHOL 5,5%

COURV0ISJI8
*

TOKKELROOM
naturel of amarerto
0,5 LITER
ELDERS &4ff

COINTREAU
LIKEUR
0,7 LITER
ELDERS 3§^5"

C1NZANO

VERMOUTH

8

0,75 LITER
ELDERS ZM

FEIST PORT
GLENFIDDICH
MALT WHISKY ruby, tawny of white
0,75 LITER
0,7 LITER
ELDERS .5735 ELDERS

J"Jgs«

rsss*
--« l-Si

COURVOISIER
PARADE VIEUX
HELE LITER
ELDERS 3A£iï

28! 53'

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd /.ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» in/.enden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor partictilier gebruik • het aangebodene mag niet boven
l' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te kooi) aangeboden
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw leksl een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermeldins
van uw postcode naar
, ".
ons kantoor:

Micro s Weekmedia, Postbus uw op(,ave de re^\
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d. blad
Fax: 020-6656321.
als l regel bij uw tekst
Wij zijn niet aansprakelijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
\\ ij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandaa 16.00 uur.

èd 17

t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 icgels giati.s. niel voor de /.akelijke markt, tot een maximum van cén advertentie
per week. Ook /onder vermelding vraagprijs (artikelen ie /amen niet boven l'300.-) kunt u niet gratis advertelen. Alle prij/en /ijn incl. I7,5<7r BTW.

Telefoon:
S v.p. in Hibiiek:

Plaats:

Alle aanbiedingen zijn geldig t/m 22 maart, zolang de voorraad strekt
Druk- en zetfoulen voorbehouden' fff^^

•<<y, j

baaw,

.^*r.aMA.

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zand voort

t/m 4 regels ƒ 7, 19

Postcode:

V

mee te houden dal bij

t/m 3 regels ƒ 5,39

Adres:

alle j
dranken!

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
s ( 10 EXTRA
J'
-.
.
(u dient er rekenin!;

Zandvoorts Nieuwsblad

Naam:

CARDOUW
VONKELWIJN

Postcode sexdating: vrouwen
uit jouw postcodegebied!
090-650.449.21 (75 cpm).
REGIOSEXDATING: vrouwen
uit jouw regio willen sex.
090-650.449.14. (75 cpm).
Sex via POSTCODE: vrouwen1
uit jouw postcodegebied
090-650.449.20 (75 cpm).
Sexdating Amsterdam: vrouwen uit Amsterdam willen
sex 090-650.449.24 (75 cpm).
Sexthuiskontakt'
vrouwen
(35-50) willen sex thuis!
090-650.449.13. (75 cpm).
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
Hete vrouwen willen sex!
090-650.449.25 (75 cpm).
STAD sexdating' vrouwen
uit
jouw stad willen sex 1
090-650.449.19 (75 cpm).
Studentes (18+) geven hun
telnummers voor sexkontakt!
090-650.449.18 (75 cpm).
TRIOSEX: 'n vrouw of man
extra in bed. Sexkontakten!
090-650.449.16 (75 cpm).
Voor 't echte handwerk bel je
06.320.320.41. Zij praten, jij
komt! Live + Stones! 99 cpm.
Vrouwen (40+) willen snel
sexkontakt. Direkt Apart!
090-650.449.12. (75 cpm).
Wijkdatmg A'dam (75 cpm)!
Centrum 090-650.449.29
Zuid-Oost 090-650.449.30
West 090-650.449.31.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en. of telefoonnummer de coloton op de adverlentiepagina van deze krant

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
090-65022221 (100 cpm).

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).

BETTY'S escort 020-6340507,
charm. dames (18-47 jr) na 19
uur, geen auto voor de deur.

* Desire Escort *

*PARK 118*

Bekend van TV, 24 u. p.d.
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http://www.greysex.com

Luxe privé huis! 12 topmeisjes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
+ bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam 020 - 6723022.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
Rubneksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon in deze krant

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

OED
Op 1 9 maart verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer tuinaanleg, tuinonderhoud.tuinadviezen en woninginrichting.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-6451 51 5.
Op 16 april verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa, Veldwijk
AKO

Bruna Balkenende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, zandvourt
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Zandvoort
21, 22 en 23 maart

Zandvoorts
Nieuwsblad

* Zie voor een uitgebreid programma
de krant van deze week

Einde Winterfestival
thema: Après-ski

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 12, oplage 5.425
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Hoe gaat het
nu verder
met Eurotel?
pagina 3

Minima met gezin krijgen
honderd piek van gemeente

Uw krant
niet
ontvangen?

Vechters gepakt

ZANDVOORT - Op het Kerkplein heeft een van de leden van
een groep jongeren zaterdagavond een zeventienjarige jongen uit Overveen met zijn vuist
een gebroken neus bezorgd.
Het groepje stoorde zich aan
het uiterlijk van de jongen. Zij
scholden hem uit voor 'kakker'.

Palmbomen
ZANDVOORT - De spoorwegpolitie heeft op het station
van Haarlem zeven mensen
aangehouden die betrokken
zijn bij de diefstal van twee
kunstpalmbomen. De bomen
stonden bij een strandpaviljoen
m Zandvoort. Tijdens de aanhouding op het station arriveerde de strandpaviljoenhouder
met twee zoons. Een van de
zoons haalde uit en sloeg een
Amsterdammer in zijn gezicht.
Hij moest net als de zes jongeren naar het politiebureau.

Waterstanden
LW HW LW
HW
01.26 09.15 13.4521.56
02.15 10.15 14.3022.45
02,56 11.00 15.0523.20
03.25 11.25 15.3500.50
03.58
16.0511.45
04.26 00.00 16.3612.20
26 mrt 04.56 00.15 17.0512.44
27 mrt 05.28 00.55 17.3813.36
28 mrt „
05.55 01.35 18.1614.05
Maanstand:
VM ma 24 mrt 05.35 uur.
Hoogwater: di 25 mrt 16.36 uur
NAP + 111 cm
Laagwater: do 27 mrt 13.36 uur
NAP - 93 cm.

Datum
20 mrt
21 mrt
22 mrt
23 mrt
24 mrt
25 mrt

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

ZANDVOORT - Binnen een of twee maanden krijgen 26
bewoners van de Hogeweg meer te horen over de manier
waarop hun boven- of benedenwoning geïsoleerd wordt. De
gevelisolatie moet de geluidsoverlast van het verkeer in
huis verminderen met ongeveer 30 decibel. Zodra de isolatiemaatregelen bekend zijn moeten wel diverse instanties
er nog toestemming voor geven.
De belangstelling voor het twee maanden dat dat bureau
isoleren is groot bij de bewo- met een voorstel komt. Daarna
ners volgens Peter Butterman moeten de maatregelen voorgevan het Gewestelijk Milieubu- legd worden aan de gemeente,
reau. 90 procent van de bewo- de welstandscommissie en de
ners heeft positief gereageerd monumentencommissie, want
toen het Gewestelijk Milieubu- het gaat om panden die op de
reau de interesse voor de isola- gemeentelijke monumententiemaatregelen peilde. Dat is lijst staan.
niet zo vreemd. Het ministerie
Het Gewestelijk Milieububetaalt de isolatie. De bewoners reau heeft op grond van het
moeten achterstallig onder- aantal auto's dat in de zomer
houd wel zelf betalen en zij over de Hogeweg rijdt beremoeten houtwerk zelf aflak- kend dat deze gemiddeld 69 deken.
cibel produceren. Binnen mag
Om het verkeerslawaai bin- het geluid maar 40 decibel zijn.
nen terug te brengen naar een
Het isolatieproject loopt al
redelijk niveau zijn er diverse sinds de jaren tachtig. In de Enmogelijkheden. „Dubbel glas, gelbertsstraat zijn de woningen
voorzet- of achterzetramen, een al geïsoleerd. De Thorbeckesuskast die het binnenkomend straat is volgens Butterman
geluid filtert," somt Butterman grotendeels klaar. Andere straop. „Dat wordt per huis beke- ten komen niet in aanmerking
ZANDVOORT - Gezinnen
ken." Een extern bureau ver- voor isolatie volgens de lande- met een minimum inkomen
richt dat onderzoek. Butter- lijke normen. „Alleen waar in krijgen waarschijnlijk honderd
man verwacht binnen een of 1986 meer dan 70 decibel was, gulden, alleenstaande minima
wordt geïsoleerd. Daarbij is wel
rekening gehouden met de toe(ADVERTENTIE)
komstige ontwikkelingen tot
2010," verklaart Butterman.
Show in Noord
ZANDVOORT - „Noord is
De bewoners van de Haareen beetje een vergeten wijk als lemmerstraat
die vorige zomer
het om cultuur gaat. Voorstel- bij de gemeente
klaagden over
lingen vinden altijd plaats in het vrachtverkeer
en de daarhet dorp. Dat is eigenlijk maar mee gepaard gaande
raar," meent Connie Lodewijk. en het lawaai hoeven trillingen
dan ook
Daarom wil zij op zondag 27 voorlopig niet te rekenen
op
april de Pagéehal omtoveren isolatie. Zij zaten volgens ButBel dan i.v.m.
tot een theater. Ze pakt het terman net l decibel onder de
nabezorging
groots aan, met ballet, muziek, norm.
zijn gedwongen
toneel en zang. „Allemaal opge- door het„We
donderdag,
morgen
Rijk de prioriteit te
voerd door Zandvporters."
vóór 12 uur
geven
aan
straten
met
meer
geLodewijk, die vier jaar gelealdus Buttertel. 5717166
den in De Krocht dit idee te luidsoverlast,"
horen kreeg van een politicus, man.
heeft inmiddels 2760 gulden
subsidie gekregen. Dat is de
helft van wat zij vroeg, maar ze
(ADVERTENTIE)
hoopt met de entreebewijzen
het resterende bedrag te kunnen ophoesten. „Iedereen
werkt vrijwillig mee, maar tribunes,
decoratiemateriaal,
lampen, de geluidsinstallatie
en een balletvloer kosten natuurlijk veel."

'Kakker'

Met genoegen kondigen wij op 1e Paasdag het gezellige op-

treden aan van het

Quartet "STRINGS 92" o.l.v. LOUIS SCHUURMAN
en op 2e Paasdag
Het duo "DICO van PUTTEN"
Beide paasdagen van 17.00 tot 21.00 uur.

Bent u ook weerzo enorm aan "Het Wapen "toe?

kunnen rekenen op 75 gulden
als tegemoetkoming voor de extra hoge stookkosten. Het college van Burgemeester en Wéthouders legt op 25 maart deze
koudetoeslag aan de gemeenteraad voor.
Alleen minima met huursubsidie ontvangen, als de raad
tenminste akkoord gaat, de
koudetoeslag zo op hun bankof girorekening. Wie geen huursubsidie heeft, moet een verzoek indienen bij de gemeente.
Volgens Egon Snelders duurt
het nog wel even voordat de minima hun geld krijgen. Hij verwacht dat het na de beslissing
op 25 maart minstens drie weken duurt voordat de administratieve rompslomp rond is.

ZANDVOORT - Binnen de
Zandvoortse PvdA rommelt
het nu ook. Donderdagavond zijn voorzitter Thys
Ockersen en bestuurslid
Fred Kroonsberg afgetreden. Vooral Kroonsberg
steekt zijn kritiek op het
functioneren van de fractie
niet onder stoelen of banken. Ockersen heeft in zijn
afscheidsbrief geschreven
dat hij geen tijd meer had '
voor het voorzitterschap.
„Er is wel meer aan de
hand," geeft hij toe, „maar
ik wil niemand in het openbaar afvallen."
Volgens Kroonsberg is de
sfeer in de Zandvoortse Partij
van de Arbeid volledig verziekt.
„In het jaar dat ik nu bestuurslid van de PvdA ben geweest

Onrust
in PvdA
zijn me twee dingen opgevallen.
De fractie speelt erg op de man
of vrouw. Dat geldt voornamelijk voor fractievoorzitter Jeannette van Westerloo, gesteund
door Huub van Gelder. Pim
Kuijken laat dat, gedreven door
loyaliteit of bang voor zijn
hachje, gewoon gebeuren."
Daarnaast stoort het afgetreden bestuurslid aan de verwevenheid v£.^Vi£ f.:a~..' '/.et hot
bestuur. Van Westerloo is een
schoonzus van Kees Hoed, die
secretaris was en nu Ockersen

Brada is een van de actiefste
leden van de club. Ze geeft les
aan volwassenen en aan de
jeugd, ze zet tochten uit, orga-

MEDEDELING AAN ONZE ADVERTEERDERS
In verband met Pasen verzoeken wi| u
kopij voor de redactie zo vroeg mogelijk aan te leveren doch uiterlijk op dinsdagmorgen 1 april om 9.00 uur bi| ons
af te geven

pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties- tel. -571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Dief slaat
ZANDVOORT - Een 31-jarige
Zandvoorter die zondagmiddag
een hemd uit de Hema wilde
stelen heeft een personeelslid
geslagen. De man was het niet
eens met de manier waarop enkele Hema-medewerkers hem
vastpakten nadat hij met het
hemd het warenhuis uitgelopen was.

'Snel beslissen over Park Duijnwijk'

In Zandvoort zijn de rolskiërs regelmatig te zien op de
boulevard of in de duinen, alhoewel dat laatste minder
wordt nu de Amsterdamse Waterleidingduinen alle asfaltpaden aan het opruimen is. „Op
asfalt glijdt het stukken beter
dan op tegelpaden. Dan blijf je
ook minder hangen met je
stok."

Vanavond buigt de politiek zich tijdens een extra commissievergadering Ruimtelijke Ordening, die om acht uur begint, alvast
over de inspraakreacties van burgers en het commentaar van het
college daarop.

die krant maet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Voetgangers en fietsers kijken overigens wel raar op als
ze een rolskier zien. „Terwijl
de Nederlandse Skivereniging
het rolskien dertig jaar geleden geïntroduceerd heeft als
trainingsvorm voor de wedstrijdlanglaufers. Sindsdien
zijn er twintig verenigingen
ontstaan. Toch krijgen we nog
veel opmerkingen. Zo van 'Het
dooit, hoor' of 'Oostenrijk is
de andere kant op'. Vooral
wielrenners hebben daar een
handje van. Ik roep dan altijd
terug 'De Tour de France is al
voorbij'," vertelt ze.
Na vijftien jaar trekken de rolskiërs nog steeds de aandacht op de boulevard
slaafd. „Langlaufen kun je met
het hele gezin doen. Bovendien heb je meer de kans om
van de natuur te genieten. Het
is heerlijk ontspannend." En
de berg op dan? „Ja, dat is werken, maar de beloning komt
Sinds ze de overstap van als je naar beneden glijdt."
skiën naar langlaufen en rolZo is het ook met rolskien,
skiën maakte, is ze eraan ver-

Duitse films
gaan over
de oorlog

dere bureaus bijgekomen. honderd kiezers te verwerken,
Advertenties moeten uiterlijk op vrijStraks wordt nog wel gestemd beduidend minder dan de gedag 28 maart om 16.00 uur gereserveerd zi|n Ook uw zettekst moet dan m
in de Oranje Nassauschool.
schatte duizend van 't Stekkie.
ons bezit zijn
Dat het totaal aantal stembuVolgens een overzicht van de
Compleet materiaal dient uiterlijk
gemeente varieert het aantal reaus afneemt, komt door de
dinsdag 1 april om 11.00 uur m ons
bezit te zijn (mits gereserveerd)
stemgerechtigden door de nieu- invoering van tien stemcompuHij wist zich los te rukken op
we indeling straks per bureau ters. Die zouden volgens de gehet Raadhuisplein, maar de potussen de 161 (Nieuw Unicum) meente werklast verlagen, omRedactie en commercie Weekmedia
litie pakte hem maandag op in
en 2199 ('t Stekkie). Het hoeft dat het tellen automatisch gezijn huis. Hij heeft bekend.
volgens Snelders geen pro- beurt. De gemeenteraad heeft
bleem te zijn dat er zoveel po- onlangs besloten om die comtentiële kiezers voor 't Stekkie puters aan te schaffen. De polizijn. „We verwachten op grond tici dwongen daarbij af dat er
van de opkomst van voorgaan- tien stembureaus zouden overde verkiezingen dat maar onge- blijven, in plaats van negen zoZANDVOORT - Het college van Burgemeester en Wétveer de helft van de stemge- als het college in eerste instan- houders wil enige haast achter de beraadslagingen over
rechtigden uit Noord naar de tie voorstelde. Welke bureaus Park Duijnwijk zetten. Als er te lang gewacht zou worden
stembus gaat." De meeste overblijven, was toen nog niet vervallen de subsidies misschien, vreest het college.
stembureaus krijgen, uitgaan- bekend. Maar inmiddels heeft
de van de opkomstcijfers, tus- het college daar dus een voorsen de vijfhonderd en zeven- stel over op tafel gelegd.
Het college vindt daarom dat de raadsleden volgende week
dinsdag moeten besluiten over het aanvragen van een verklaring
van geen bezwaar bij de provincie voor de eerste fase van Park
Duijnwijk. De volgende dag kan de provinciale planologische
commissie dan een advies formuleren over het voorontwerpbestemmingsplan voor de eerste 150 woningen van de nieuwe
wijk.

ZANDVOORT - Wie voor
het eerst op rolski's staat,
voelt zich een stuntel. De
skietjes met wieltjes zijn
kort, licht en lijken hun eigen weg te willen gaan.
Maar na een half uur is dat
gevoel grotendeels verdwenen. Zondag kunnen Zandvoorters dat zelf ervaren.
In het centrum (waarschijnlijk op de Kleine
Krocht) staat tussen één
uur en half zes de rolski- en
langlaufvereniging
met
haar materiaal klaar om
het einde van de winter en
het begin van de lente met
de
horeca-ondernemers
mee te vieren.

niseert feesten (zoals het jubileumfeest op 13 april) en regelt
de jaarlijkse langlaufvakantie
in Oostenrijk. „Ik zou niet weten wat ik vroeger in mijn vrije
tijd deed."

Pagina 3

heeft opgevolgd. Het bestuurshd Els van Gelder is de vrouw
van Huub van Gelder. „Tijdens
ledenvergaderingen nemen de
raadsleden en de bestuursleden
bovendien hun familieleden
mee. Zo waren de zoon en zus
Jeannette er donderdag, evenals de dochter van Huub en de
vrouw van de penningmeester.
Mijn vrouw is bewust thuisgebleven, ook al is ze lid."
Doordat er zoveel famüieleden zijn, lukt het volgens
Kroonsberg nauwelijks om de
discussie open te breken. „Het
is een gesloten cirkel. Leden
met kritiek komen nauwelijks
aan de bak. Een paar durven
hun mond maar open te doen
met als gevolg cUt Jeannette
kan zeggen dat er slechts een
paar met kritiek komen.
Vervolg op pagina 3

Voortaan stemmen in Gran Dorado
en 't Stekkie in plaats van scholen
ZANDVOORT - Als het
aan het college van Burgemeester en Wethouders ligt,
vallen vier scholen af als
stembureau. Daarvoor komen twee nieuwe in de
plaats: het Gran Dorado Hotel en 't Stekkie. In totaal
blijven er tien van de twaalf
stembureaus over.
De kiezers kunnen straks
waarschijnlijk niet meer naar
de Hannie Schaftschool, Nicolaasschool, De Duinroos en de
verdwenen
Plesmanschool.
Volgens gemeentevoorlichter
Egon Snelders vindt het college
het beter dat het onderwijs op
de scholen niet meer verstoord
wordt. Daarom zijn er twee an-

Paola en de
plannen voor
het centrum

Voor een volle Krocht trad zondagmiddag het zwaar gesubsidieerde Popkoor van Rita Aker en Lou
Koper op. In een paar maanden tijd studeerde een grote groep jongeren samen met leden van The
Pilgrims de teksten van diverse popliedjes in. Volgens sommige toeschouwers een aardige start,
volgens anderen zou het nog iets swingender kunnen
Foto Andie Lieberom

Langlaufers rollen al vijftien jaar op wieltjes

Zelf viert de vereniging binnenkort ook een feestje. Op 7
april is het vijftien jaar geleden
dat de Zandvoortse Ingrid
Gordijn de Rolski- en Langlaufvereniging Zandvoort oprichtte. Op een gegeven moment is de vereniging omgedoopt in Kennemer Rolski- en
Langlaufvereniging, maar dat
was volgens Marianne Brada
een van de grootste fouten in
de geschiedenis van de club.
„Die naam leidt te veel tot verwarring." Zelf slikt ze 'Kennemer' dan ook meestal in.

Editie 17

Popconcert

Isolatie moet
lawaai auto's
terugdringen

ZANDVOORT - De politie
heeft inmiddels twee van de
drie jongens gepakt die pp 16
februari een zestienjarige
Zandvoorter
mishandelden.
Het gaat om een achttienjarige
Zandvoorter die niet meer weet
dat hij zijn dorpsgenoot geschopt en geslagen heeft. Volgens hem is het echter wel mogelijk dat hij dat gedaan heeft.
De andere verdachte, een negentienjarige
Zandvoorter,
heeft bekend. Het onderzoek
naar een derde vechtersbaas
zet de politie nog voort.

Los nummer 2 gulden

Foto RLZ

de 'droogvariant' van langlaufen.
„Wie eenmaal de slag te pakken heeft, ziet tijdens toertochten ook dat er prachtige
huizen of mooie bomen langs
de weg staan. Zaterdag keken
we onze ogen uit toen we een
tocht van zeventien kilometer
rondom Schiphol maakten."

Bij senioren is rolskien en
langlaufen populairder dan
skiën of skeeleren. Onder de
130 leden bevinden zich dan
ook veel ouderen. Ed Weigert
is zelfs 89 jaar. „Hij staat altijd
als eerste op de ski's en stapt
er als laatste vanaf," lacht de
trainster.
„En als hij straks m augustus negentig wordt, maken we
een verjaardagsrondje door
Zandvoort. Dat is traditie bij
elk jarig lid."
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FAMILIEBERICHTEN

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Geboren 16 maart 1997

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd m het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag. 08 30 - 16.00 uur
donderdag 08 3 0 - 2 0 00 uur
vrijdag- 08 30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Kjell Jan
Keith

1997

Ellen Wientjens

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 maart
1997 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

en
Hans van den Pol

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)Plan van aanpak heronentatiediscussie
Voorbereidingsbesluit Brederodestraat 156
Voorbereidingsbesluit Tjerk Hiddesstraat 12
en 12A
Bestemmingsplan Circuitgebied
Sectorplan Grondgebied
Vervanging lid welstandscommissie
Wijziging procedure begroting
Benoeming leden Seniorenraad

iia & Ben Rückert

GEMEENTE

50 Jaar Getrouwd
zij vieren hun gouden huwelijksfeest
gezamenlijk mei kinderen,
kleinkinderen en achterkleinkinderen
Dat willen wij niet ongemerkt voorbij laten gaan.

'

..

'

ü Nieuwsblad

HOOFDPRIJS

2 waardebonnen a 75,beschikbaar gesteld door

Uw gasbedrijf adviseert!

TROOSTPRIJS

Bedroefd geven wij U kennis dat 4 maanden na het
overlijden van onze moeder onverwacht uit ons
midden is weggenomen onze lieve vader, schoonvader en opa

3 taarten a 15,La Bonbonnière

STOOKAKTIE '96/'97

Ons promotieteam deelt op 29 maart
paaseitjes uit.
Deze leuke attentie wordt u aangeboden
door de HEM A

Voor de week van 10-03 t/m 16-03

Arie Koning

den.

ovz

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

uitgerekend voor U!

Normaal
jaarverbruik

Zandvoorts
D Nieuwsblad

800
1000
1200
1400
1600
1800

Lid van:
STICHTING' JUnZZI

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

KWAI.1TEITSKEPARAT1E
NEDERLANDS
SCHOENTABR1KAAT

Gecertificeerd
schoenreparateur

UWGAEANTIE
VOOR
KWALITEIT

Met verslagenheid hebben wij kennisgenomen
van het plotseling overlijden van de heer

A. Koning
Toerkoop Reisburo Zonvaart:
Marga, Marian, Juliette en Manon

TE HUUR
Kerkplein 5, boven Febo Zandvoort
zeer goed ingerichte studio voor permanente bewoning, max. 2 pers.
Grote kamer, badkamer met ligbad, open keuken.
Ge- of ongemeubileerd naar keuze.
5 min. van NS station en 2 min. van busstation.
ƒ 950,00 p.m. alles inbegrepen. 1 maand borg.
Info:
Amsteldijk133i
1078 RT Amsterdam
Tel./fax 020 6733330

Liefde maakt de dingen groter,
liefde maakt de dingen mooier,
Dank zij de liefde ademen de dingen
onvergankelijkheid.
Paul Bertololy
Voor uw overweldigende bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van onze allerliefste Ron

Ronald Schouten

wordt

65 jaar

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
irklaan 3b,
2011 KW Haarlem.
Parklaan
36,2011

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen vaneen begrafenis
.;'.
öf crematie; •••' • Diiekt hulp bij een sterfgeval.

PETRA
50 JAAR

naam:

__o

man/vrouw

postcode/woonplaats:
telefoon:

^F l ^TflA

met 'n

leeftijd(en):
••

Bon in envelop zonder postxegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Héspitzéü
.';•.'"• '•.., ;
: ,',
. •
Pierrot gaat ook voorde après-ski.
Het hele weekend zijn wij in Oostenrijkse
; sferen, met natuurlijk de daarbij behorende
gerechten y.a. 7.50.

Gées en Annemiek
Haltestraat 52
Tel. 023-5720036

Tot ziens!

straat:

Rcnc, Linda, Cockey
Cccs, Toni, Ankc
Sylvain
Pa en Ma Looyer

Ie pierrot

GrüssGott

Tijdens ons OPEN HUIS
op vrijdag 21 en zaterdag 22 maart a.s. laten
wij u graag al het moois zien!
Er is koffie, een drankje en een hapje en
natuurlijk is er bij aankoop voor iedere klant een
leuke verrassing.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over do natura-uitvaartver/ekering.
Ik heb dL% garamie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Ja, 't is waar

2380
2576
2778
2976
3308
3637
3966
4296

is een schot in de roos.
Met onze nieuwe collectie
kunt u eindeloos door
kombineren.

BEL GRATIS 0800-022 45 35
,,,/'

ƒ10.08
ƒ12.32
ƒ15.12
ƒ17.36
ƒ19.60
ƒ 22.40
ƒ 24.64
ƒ 27.44
ƒ 29.68
ƒ 32.48
ƒ 34.72
ƒ 36.96
ƒ 40.88
ƒ 44.80
ƒ48.16
ƒ 52.08
ƒ 56.00
ƒ62.16
ƒ 68.32
ƒ 74.48
ƒ 80.64

Er is héél veel veranderd
bij VIVA MODE
De Voorjaarscollectie

voor meer informatie

Liefs van:
, Leida, René
Bert, Ellen en Hein

528
662
791
926
1060
1190
1323
1454
1588
1721
1850
1983
2182

.
.

.

UITNODIGING

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

HEIN DE BUL

Kosten
deze week

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor sleehts ƒ 3.145,-*
Sluit een natüra-uitvaartverzekering
bij Uityaartcentrum Haarlem.

ADVERTENTIES

18
22
27
31
35
40
44
49
53
58
62
66
73
80
86
93
100
111
122
133
144

Totaal vanaf
l november **

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

willen wij u bijzonder danken.
Het was een grote troost voor ons.
Uit aller naam:
Hetty Schouten-Heeres
Zandvoort,
maart 1997

Week
streefverbruik*

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Hoirt allegacr, heden sundag

De beschikking inclusief voorwaarden ligt vanaf
vrijdag 21 maart 1997 gedurende 6 weken ter
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat). Binnen deze termijn kunnen belanghebbendenschnftelijk bezwaar aantekenen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

PAASPUZZEL

kwekerij v. Kleeft

Correspondentieadres:
E. de Jong-Koning
Dr. Smitstraat 10
2041 KJ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevon-

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 maart vergaderd De

CIRCUS ROYAL IN ZANDVOORT
27 & 28 SEPTEMBER
Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikelen 2 1 4 1 en 2 2.2 en op grond
vanartike!2 1 5.1 van de APV is aan circus Royal
vergunning verleend voor het houden van circusvoorstellingen op zaterdag 27 en zondag 28
september 1997 en voor het plaatsen van maximaal 15 driehoeksborden voorafgaand aan de
voorstellingen. De circustent komt te staan op
het parkeerterrein Zuid (bij de Brederodestraat)

«ILPROWPReseflTS

Linnaëiisstraal 7 •> 2041 &P ZSfldvOOrt • Tel. 023-5714752

Hans en Karin
Mascha, Patricia en Kay
Niels, Jeffrey
Robert en Marleen
Danny, Dymphy
Liesbeth en Ruud
Esther, Debbie

EXTRA VERGADERING
COMMISSIE RUIMTELIJKE
ORDENING
Op woensdag 19 maart om 19.00 uur komt
de commissie Ruimtelijke Ordening bijeen voor
een extra vergadering over de artikel 19 procedure fase 1 van het project 'Stationsomgeving'
(park 'Duijnwijk'). De plaats van vergaderen is
de commissiekamer (ingang Haltestraat) in het
Raadhuis

AANWIJZINGSBESLUIT
BELASTINGPLICHTIGE
Burgemeester en Wethouders hebben op 17
februari 1997 beleidsregels vastgesteld voor het
aanwijzen van een belastingplichtige m een
keuzesituatie Het besluit waarin deze beleidsregels zijn opgenomen ligt gedurende een maand
na publicatie tijdens openingstijden ter inzage
bij de Centrale Balie Een ieder kan op verzoek
en tegen betaling van leges een afschrift van
genoemd besluit verkrijgen

organiseren 26 maart a.s. weer een gezellige

voor vrienden en bekenden
Receptie: zaterdagmiddag van 16.00-18.00 uur
in gebouw "De Krocht" Grote Krocht 41 te Zandvoort

weduwnaar van Elisabeth Koning-van Roon
Zandvoort
Haarlem
23 april 1923
14 maart 1997
Adrie en Gradda
Jolanda, Monique en Martijn
Jaap en Joke
Jessica, Wendy

N B ! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden. Bi] het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar
De agenda, raadsvoorstellen en concept-besluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie en
zijn conform de legesveroidening tegen betaling algemeen verkrijgbaar.

en Zandvoorts

A
Ondernemers Vereniging Zandvoort

besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 11 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 18 maart vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Richtlijnen begroting 1998
Overhevelen restant budgetten 1996
Koudetoeslag voor minima
Art 19 procedure fase 1 stationsomgeving

•

Grote Krocht 19, Zandvoort

^Veekmedio 17

Dief slaat
ZANDVOORT - Een 31-jarige
2andvoorter die zondagmiddag
3en hemd uit de Hema wilde
3telen heeft een personeelslid
3eslagen. De man was het niet
s met de manier waarop enle Hema-medewerkers hem
vastpakten nadat hij met het
liernd het warenhuis uitgelopen was. Hij wist zich los te
nikken op het Raadhuisplein,
uiaar de politie pakte hem
inaandag op in zijn huis. Hij
ieeft bekend.

Bertus Jacobs
ZANDVOORT - Voètbaltrair Bertus Jacobs vertelt op
uitnodiging van Gemeente Belangen Zandvoort op vrijdag 21
maart over zijn ervaringen in
liet buitenland. Bovendien
lajkt hij terug naar het Zandwort van vroeger. Jacobs heeft
twintig jaar in het buitenland
gewoond. De GBZ-vergadering
i'indt plaats in het Gemeenschapshuis en begint om acht
uur. Tijdens de vergadering komen ook politieke gebeurtenisjen en de verkiezingen van 1998
un de orde.

Amateurkunst
ZANDVOORT - In het Cultueel Centrum/Zandvoorts Mubeum is vanaf 3 mei werk te
nen van Zandvoortse amateurkunstenaars. Wie aan deze expositie mee wil doen, kan zich
lot en met 7 april opgeven bij
Bram Krol, 5740280.

woensdag 19 maart 1997

Badhuisplein blijft voorlopig nog troosteloos
ZANDVOORT - Een paar hek- heb er al genoeg geld en moeite in gens de gemeente te vaag en onvolle- men dat hij haar moest indienen en missie Beroep- en Bezwaarschriften
zich daarmee aan leges zou binden. om te beoordelen of de gemeente teken, zand en een hoop stenen. Wie gestoken. Laat de gemeente nu maar dig.
het Badhuisplein

oploopt, ver-

eens in actie komen."

baast zich er nog altijd over. Wat

Schale is teleurgesteld in de gemeente Zandvoort en de gemeente
Zandvoort in hem. Het leek zo mooi in
1991: een hoteltoren van 75 of misschien wel 87 meter hoogte op het
Duitsers in de oorlog de zeereep
Badhuisplein, met een parkeergarage.
schoonveegden. En het ziet er niet Wat
was een jarenlange strijd,
naar uit dat dat op korte termijn wantvolgde
na het eerste enthousiasme werd
verandert.
de gemeente voorzichtiger en Schale
Dat werd vooral maandagavond dui- ongeduldiger.
delijk na de zitting van de commissie
Beroep- en Bezwaarschriften, die zich
Er moest een rapport komen over
over de afgewezen bouwaanvraag van de stedebouwkundige invulling van
Eurotel moest buigen. In de hal pro- het Badhuisplein en een windhinderbeerde ambtenaar Peter van Delft pro- rapport. Het oude plan verdween in de
jectontwikkelaar Stefan Schale, eige- ijskast, want als de toren er zou kpnaar van de grond, nog te bewegen om men woei men weg op het plein. Vorig
in elk geval tijdelijk samen te werken jaar diende Schale een nieuw idee in.
om het Badhuisplein een beetje op te Het hotel schoof meer op richting het
knappen. „Maar," vond Schale, „ik casino. De plannen waren echter voleen van de mooiste plekken van

Zandvoort zou kunnen zijn, ziet
eruit alsof de wederopbouw nooit
heeft plaatsgevonden nadat de

Veilig wonen

'erdrinkingsdood probeer-

Unicum

woensdagmorgen

negenduizend gulden van
'.e Gertenbach Mavo gekre;en, ook zijn revalidatie
lijkt goed te verlopen.
Over twee maanden mag hij
aar huis, naar een nieuw, spemal voor hem aangepaste woimg. Mike kan zelfs waar;hijnlijk op 26 maart het startchot verrichten als Gerard
üiijper m Zandvoort vertrekt
oor zijn hardlooptocht langs
iet IJsselmeer. Bovendien is
iet de bedoeling dat Mike ook
tanwezig is bij de huldiging van
Cuijper in Nieuw Unicum op 30
naart. De politieman, die in
Zandvoort woont, laat zich
oor zijn prestatie sponsoren
'n geeft de opbrengst aan Mike
'n Nieuw Unicum.

Mike zal dit geld volgens Jaap
Gooijers, secretaris van de
Stichting Redt Mike Smit,
waarschijnlijk gebruiken voor
de inrichting van zijn nieuwe
aangepaste woning.
De rugbyrolstoel die hij wilde
hebben en waarvoor de leerlingen van de Gertenbach Mavo
eigenlijk schaatsten, heeft de
gemeente Heerhugowaard hem
namelijk net vorige week beloofd. „Maar er zijn nog genoeg
andere zaken, waar hard geld
voor nodig is.
Hij is immers van de ene op
de andere dag tot aan zijn borst
verlamd geraakt en daardoor is
zijn leven drastisch veranderd," vertelde Gooijers woensdag nadat hij samen met Arjen
van Dijk, de nieuwe directeur
van Nieuw Unicum, een symbolische cheque van twee leerlin-

gen van de Gertenbach Mavo
had gekregen.
Nieuw Unicum gebruikt haar
deel van het geld voor de diverse gehandicapte sporters. Zo
wil de jeu de boulesclub volgens Toni Zwenne (Stichting
Vrienden van Nieuw Unicum)
bijvoorbeeld een nieuwe mat.
„Maar we moeten nog even kijken hoe we het geld precies verdelen."
De schaatstocht is elk jaar
vooral bij de jongere leerlingen
en bij de meisjes reden om familieleden, buren en kennissen
wat geld af te troggelen. Vijf
leerlingen sprongen er deze
keer het meeste uit bij de jaarlijkse schaatstocht: Jamy Dijkema, Youra Hogeman, Samantha Breedveld, Anoir Krim en
Anouk Paap. Zij wisten het
meeste sponsorgeld bij elkaar
te schaatsen.

(ADVERTENTIE)
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recht legeskosten vraagt. Dat is meer
een kwestie voor de belastingkamer m
Amsterdam als de gemeente die legeskosten niet wil intrekken.
Schale heeft al eens eerder laten
doorschemeren dat hij niet aarzelt om
naar de rechter naar te stappen. Voorlopig is de zaak dan ook nog niet afgedaan, alhoewel de Commissie Beroepen Bezwaarschriften binnen acht weken een advies uitbrengt aan het college van Burgemeester en Wethouders
of die de bouwaanvraag alsnog moet
honoreren.
Ondertussen is Schale niet van plan
om op korte termijn duidelijker bouwtekeningen voor zijn nieuwe hotel bij
de gemeente in te leveren. „Dat kost
mij weer drie of vier ton, want ik moet
er architecten voor inschakelen. Daar
begin ik nu even niet aan."
Monique van Hoogstraten

Is een bedrijf dat vissnacks verkoopt, met 4 vestigingen in
Zandvoort waarvan drie op de boulevards. Om het team
meer compleet te maken zoeken uiij:

AANKOMEND ALLROUND
MEDEWERKER M/V
OPROEPKRACHTEN M/V
Ben jij diegene die:
-uuerWustig
- netjes
-zelfstandig, en
- verantwoordelijk is en die een goed gastheerschap hoog
in het vaandel draagt?

ZANDVOORT - De ingang
van de begraafplaats krijgt

een groener aanzicht. Vandaag planten de leerlingen
van de Nicolaas-, Beatrix- en
Duinroosschool
lindetaomen en haagbeuken bij het
kerkhof in de Tollenstraat

tijdens de Landelijke Boomplantdag.
Wethouder Andries van Marle geeft om tien uur het start
sein voor de boomfeestdag.
De gemeente heeft dit jaar gekozen voor de begraafplaats,
omdat de begraafplaats een ex
tra sfeervolle uitstraling kan
gebruiken volgens Kitty de
Hoog van de afdeling Voorhchting. Dat heeft de gemeente volgens haar ook m de structuurschets vorig jaar gezet.

ZANDVOORT - Kunstenaar
Victor Bol heeft met zijn puzzelstukken op het raadhuis de
leden van het college van Burgemeester en Wethouders niet
op andere gedachten kunnen
brengen.
Dat was begin januari dmdelijk tijdens de commissievergadering, precies op de dag dat
Bol zijn kunstwerk aanbracht.
De commissieleden besteedden
toen weinig aandacht aan zijn
idee. Zij meenden dat de gaten
verborgen moeten worden achter een tegelwand tot 2.70 meter
in de kleur van de huidige gevel.
Voor een ludiekere oplossing, zoals Bol graag wilde,
heeft de gemeenteraad dus niet
gekozen. Bol heeft vorige week
pas een officiële afwijzing gekregen.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland |
Papla van der
Drift hoopt dat
gemeente ook
nadat de
subsidiepot leeg
is over de
leefbaarheid in
Zandvoort blijft
nadenken
Foto Andre Lieberom

Paola van der Drift (Leefbaar Zandvoort)
ziet actieplannen voor centrum 'wel zitten'
'W

'AT IK ZO belangrijk
vind is dat nu eens
precies staat beschreven wat in onze buurt de
problemen zijn en wat daaraan
te doen valt. Omdat de kosten
van alle plannen zijn geraamd
en het tijdpad duidelijk wordt
aangegeven, nodigen de geselecteerde projecten ook echt uit
tot verwezenlijking. Dit is dus
beslist iets waarop we de gemeente kunnen aanspreken,"
zegt Paola van der Drift.
Als actief bewoonster van het
centrum, die het sinds jaar en
dag strijdvaardig opneemt voor
de belangen van haar buurt, is
zij bijzonder te spreken over de
ruim veertig projecten die de
gemeente van plan is in het kader van het Integrale Veiligheidsbeleid (IVB) uit te voeren
in het centrum en Noord.
Het startsein hiertoe werd afgelopen zaterdag gegeven met
een matig bezochte manifestatie in de remise. „Ik denk dat
het IVB een hartstikke goede
manier is om de overlast in
onze straten te helpen beperken," meent Van der Drift. „Al
is het natuurlijk zeker niet zo
dat alle zorgen in één klap van
de baan zijn als deze projecten
worden uitgevoerd."

Paola van der Drift (Stichting Leefbaar Zandvoort) is

enthousiast over de plannen die de gemeente ontwikkeld
heeft voor het centrum en Noord. Ze heeft er immers zelf
aan meegewerkt. „Maar," zegt ze, „laat dit nu geen einddoel
zijn. We moeten de problemen beheersbaar houden, ook als
subsidiepot straks leeg is."

heel leuk voorbeeld daarvan is
het plan voor een bewaakte f ietsenstalling op een centrale
plek," vindt Van der Drift. „Het
punt is namelijk dat er steeds
meer toeristen op de fiets naar
Zandvoort komen, die hun rijwiel zomaar her en der neer-

van de zon en/of de drank in
ons dorp neerstrijken, waarbij
het ze volkomen worst zal wezen hoe ze zich gedragen. Met
alle gevolgen vandien, zoals op
straat schreeuwen en pissen en
kotsen. Nu kun je daar die café's wel op aanspreken, maar

'Eigenlijk moet horeca zelf
voor extra toiletten zorgen'
kwakken omdat er nauwelijks
plekken zijn om ze op een fatsoenlijke en veilige manier neer
te zetten. Als er zo'n stalling
komt is dat dus zowel goed
voor de toeristen als voor ons
als bewoners." Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders wordt bekeken of die stalling bij het busstation kan kornen.

Dat zij het door de bank genomen roerend eens is met de inhoud van de actielijst mag overigens weinig verbazing wekken, daar ze namens de Stichting Leefbaar Zandvoort in de
stuurgroep zat die het IVB-projectenplan voor het centrum
heeft vormgegeven. Samen met
onder meer ambtenaren, ondernemers en burgemeester
Van der Heijden zette ze nauwgezet alle buurtprioriteiten op
een rijtje, om die door concrete
aanbevelingen voor gerichte actie te laten volgen.
De nadruk ligt daarbij op het
bestrijden van overlast door
preventieve maatregelen. „Een

die zeggen dan dat het in hun
zaak niet gebeurt. Daar kom je
dus geen steek mee verder.
Daarom is het zo belangrijk dat
de gemeente inspringt."
Zij haast zich overigens te benadrukken dat de bewoners
mets tegen de economische uitbating van het dorpscentrum
hebben. „Maar we vinden wel
dat als mensen hier willen verdienen aan de zon en het strand
ze ook een bepaalde verantwoordelijkheid hebben tegenover de bewoners. Al was het
maar omdat er zonder ons hélemaal geen toerisme mogelijk
is." Zij vindt dan ook dat de
horeca eigenlijk zelf voor extra
toiletten zou moeten zorgen,

Sponsorgeld
ZANDVOORT - De Natte Horeca, Koninklijke Horeca Nederland en de Stichting Zandvoort Promotie hebben afgesproken om alle sponsorgelden
voor de festivals op een gezamenlijke rekening te storten.
Volgens Floris Faber van Zandvoort Promotie wordt na afloop
van het seizoen bekeken wat er
met eventuele overschotten gedaan wordt.

Hoewel Paola van der Drift er
alle vertrouwen in heeft dat de
uitvoering van het IVB-actieplan het centrum danig ten goede zal komen, hoopt ze van harte dat het hier niet bij blijft.
„Mijn bedoeling is dat deze
opzet, waarbij bewoners samen
met andere betrokkenen en de
gemeente de buurt beheersbaar
proberen te houden, niet verloren gaat als de subsidiepot eenmaal weer leeg is. Daarom zie
ik deze projectenlijst zeker niet
als een einddoel, maar juist als
een levend document, dat we
steeds weer opnieuw moeten
evalueren en aanscherpen."

20 t/m 26 Maart
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STAR
WARS

Provincie: 14 miljoen voor Zeeweg

Nieuwe lente, nieuwe meubels. Qp Meubelboulevard
Arnster^lam-Diemen bloeien
de ^nieuwe collecties als

Amsterdam

Voor uw feest, party of receptie •
. - : ' • . tel.:023-5715541
-V

zodat de in het kader van het Knipselboek
IVB voorgenomen plaatsing
ZANDVOORT - Het boek
van openbare urinoirs in het 'Zandvoort
in oude knipsels'
centrum niet nodig hoeft te van W. Keur,
uitgegeven door
zijn.
het Genootschap Oud Zandis weer verkrijgbaar bij
„Op zich is het natuurlijk af- voort,
Cultureel Centrum en Bruschuwelijk dat die dingen op de het
na Balkenende. Het Genootopenbare weg worden gezet. schap
heeft 250 nieuwe exemWant wie wil zo'n vies geval plaren
laten drukken. De eerste
nou graag voor zijn huisdeur druk (vijfhonderd
hebben? Terwijl het me toch lemaal uitverkocht.stuks) is heheel logisch lijkt dat wanneer
men ergens wat drinkt men
daar dan ook het toilet bezoekt,
(ADVERTENTIE)
en het dus niet zo maar gewoon
ergens op straat laat lopen. Persoonlijk vind ik dat toch van
een mentaliteit... Maar ja, het is
altijd nog beter om zelf dan
maar wat van die urinoirs neer
te zetten, dan elke keer weer te
moeten merken dat alle struiken in je tuin van de stank vergeven zijn."

Een aanzienlijk deel van de
actiepunten betreft het verminderen van de onprettige gevolgen van het drukke horecabezoek. Zo is het de bedoeling dat
de vele cafés en andere etablissementen in het centrum bmnenkort een brief krijgen, omdat ze de plicht hebben om hun
omgeving schoon te houden.
Volgens Van der Drift is dat bepaald geen overbodige luxe.
„Omdat die zaken met name
in de zomer erg druk worden
ZANDVOORT - De provincie stelt in totaal 14,1 miljoen
bezocht hebben wij daar als be- gulden beschikbaar om de Zeeweg aan te pakken.
woners ontzettend veel last
van. Het komt er op neer dat
Daarvan is 13 miljoen bestemd voor de weg zelf. 1,1 Miljoen
heel veel toeristen om een uur gulden wordt gebruikt om het fietspad erlangs te verbreden en zo
of zes 's avonds stomdronken te maken dat fietsers in twee richtingen veilig over het fietspad
kunnen rijden. Dat hebben Gedeputeerde Staten, het dagelijks
bestuur van de provincie, onlangs besloten.
Voor de Zeeweg staan al enige verkeersmaatregelen op stapel.
(ADVERTENTIE)
Zo hebben GS onder andere voorgesteld om de dubbele njbanen in beide richtingen te vervangen in wisselstroken. De defimtieve beslissing daarover is nog niet bekend gemaakt.

Dan hunnen wij jou bieden:
- een goed salaris (tot ƒ 5.000,- bruto per maand)
- een leuke werksfeer
- een gezonde omgeving
- een goede opleiding in een groeiend bedrijf.
Spreekt dit je aan, schrijf dan even een briefje naar:
KROON VIS
t.a.v. dhr. J. Kroon
flmperestraat 2
2041 CL Zandvoort
voor inlichtingen : 06-52800227 J. Kroon.
: 06-52809395 J. van Dom

Bomen bij
kerkhof

Afwijzing

vraagd of ik er zelf op wil
staan." Een kandidatencommissie, die nog benoemd moet
worden, stelt de lijst samen.
„Waaraan een raadslid moet
voldoen volgens mij? Het is niet
aan mij om dat te zeggen, maar
aan de kandidatencommissie,"
vindt Van Westerloo.
Kroonsberg heeft er echter
wel duidelijke ideeën over.
„Humor, flexibiliteit, goed kunnen luisteren, een strategie
kunnen uitzetten, kennis van
zaken hebben. Dat zijn eigenschappen die een lijsttrekker
moet hebben. Uitstraling? Ja, je
moet je missie duidelijk kunnen maken. En inderdaad, dat
kan Jeannette. Het klopt dat ze
juist daardoor een deel van de
kiezers aan zich heeft weten te
binden. Maar je kunt je afvragen of het middel het doel altijd
heiligt. Ik denk dat er in de loop
der jaren door haar heel wat
mensen beschadigd zijn." Volgens hem is de enige manier
waarop de PvdA nog te redden
is. „Ik hoop dat er iets verbetert
nu ik in de openbaarheid treedt
met mijn verhaal, dat het andere leden ook mobiliseert om tegen die gesloten cirkel in opstand te komen." En dan heftig:
„Dit moet toch gestopt worden.
Zandvoort verdient beter."

Gehandicapte redder gaat vooruit
[le te redden. Mike heeft niet
alleen samen met Nieuw

Hij kreeg geen antwoord. Van Delft
was op vakantie en de gemeente had al
in april een brief verstuurd waarin
stond dat de gemeente pas in 1992 een
beleidsvisie klaar wilde hebben.
„Is het dan niet dubbelop om er in
augustus om te vragen," vroeg een van
de leden van de Commissie BeroepBezwaarschriften maandagavond aan
Schale. Volgens hem is het stedebouwkundig rapport pas na de brief
van april ter sprake gekomen. Bovendien was volgens Schale de verklaring
mondeling toegezegd aan hem. Volgens Van Delft kan dat nooit het geval
geweest zijn, omdat hij die bevoegdheid niet heeft. En zo bleven beiden
heen en weer discussiëren totdat ze
weer bij de legeskosten terugkwamen.
Want daar wrong de schoen.
Maar formeel gesproken valt het
buiten de bevoegdheden van de Com-

Fred Kroonsberg:
'Dit moet stoppen'

Vervolg van voorpagina
Maar dat is logisch in een gesloten systeem. Suggesties pikt de
fractie niet op. Jeannette heeft
de macht en houdt die. Zij is de
PvdA. Ze kan naar believen
straffen of belonen, gesteund
door haar familie en getrouwen. Dat zal vooral te zien zijn
op de volgende kandidatenlijst.
Wie zich aan haar codes houdt,
krijgt daar een plek op en andeZANDVOORT - Vanaf 24 ren
worden teruggezet."
naart bekijken preventiemedeVan Westerloo verbaast zich
werkers van de politie wat be- over
kritiek van Kroonsivoners van de Koninginne- taerg. de
„Natuurlijk mag elk lid
Inmrt, Zandvoortselaan, Gerke- zijn eigen
gedachten hebben.
,traat en Kostverlorenstraat te- Dat mijn zwager
het bestuur
;en inbraken kunnen doen. Zij zit, is nooit een in
gekrijgen een brief hierover. weest. Daar heb probleem
ik nooit ielaarnaast staat van l april tot mand over gehoord.
Dat overin met 5 april de speciale pre- ge familieleden aanwezig
entiebus op de Prinsesseweg bij vergaderingen lijkt me zijn
lotussen tien en vier uur).
gisch. Ze zijn namelijk lid. Mij
doet de kritiek dus niet zoveel."
Volgens de fractievoorzitter
veranderen de raadsleden hun
]hinees koken
optredens niet. „Het
ZANDVOORT - Erna Pre- openbare
gaat goed, dus waarom zouden
meyer geeft een cursus Indi- we?
anderen daar mis;che en Chinees koken in het schienDat
moeite mee hebben is
.ctiviteitencentrum in de Celsi- hun eigen
probleem."
isstraat (voorheen 't Stekkie).
Wie er op de kandidatenlijst
)e lessen vinden plaats op dins- komt
te staan voor de gemeenlagavond van zeven tot tien.
van volVier lessen kosten 95 gulden. teraadsverkiezingen
jaar, weet ze nog niet. „Ik
ileer informatie: telefoonnum- gend
heb me zelfs nog niet afgener 5717113.

ZANDVOORT - Het-gaat
Ie goede kant op met de
!6-jarige Mike Smit, de
foordhollandse jongen die
iwaar gehandicapt raakte
oen hij een gezin van de

Inmiddels heeft Schale er genoeg
van, alhoewel hij maandagavond beklemtoonde dat hij nog altijd wil bouwen. Hij wil echter eerst de bijna
150.000 gulden aan legeskosten van tafel hebben, die verbonden zijn aan de
in september 1991 ingediende, volstrekt overbodige bouwaanvraag (en
een daaraan gekoppeld vrijstellingsverzoek voor het bestemmingsplan).
Dat wist volgens hem de gemeente en
hij wist het zelf. De gemeente was er
immers nog lang niet uit hoe het Badhuisplein eruit moest gaan zien.
Schale diende de aanvraag echter
toch in omdat hij volgens het contract
met de vorige eigenaar gedwongen zou
zijn binnen vier maanden aan te tonen
dat hij er wilde gaan bouwen. Bij de
gemeente probeerde hij een verklaring los te krijgen dat die aanvraag
onzinnig was om daarmee te voorko-

Zandvoorts
Nieuwsblad

BAAlRGE(j, HOUWELING INTTRIEUR, MIJNDERS
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL

Strandkorrels schenken muziektent
ZANDVOORT - De anonieme stichting De Strandkorrels
wil een muziektent laten neerzetten pp het Gasthuisplein.
Vroeger stond daar ook al een muziektent.
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de Strandkorrels inmiddels gevraagd om het plan uit te werken. Volgens
een woordvoerder van de Strandkorrels is er binnen zes a zeven
weken bekend hoe de tent eruit moet gaan zien, waar deze kan
komen te staan en wie het onderhoud gaat betalen.
Een werkgroepje met ondernemers is daar mee bezig.

STAR
WARS

The Brothers
McMullen

woensdag 19 maart 1997
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Rectificatie in verband met zetfout

Kwekerij

Woningbouwvereniging E M M biedt te koop aan:

,,Modeflitsen" was wederom
een succes bij

KOSTVERLORENSTAAT 14 ZANDVOORT
Ruime benedenwoning met schuur en tuin op het
zuiden. Gelegen nabij centrum en station en op een
steenworp afstand van het strand.
Indeling: vestibule, gang, grote woonkamer (voorheen 2 kamers), keuken, douche/toilet, slaapkamer, kelder.
VRAAGPRIJS
ƒ 225.000,- k.k.

CORTINA MODES

LIDOSHOWMET
CASINOCADEAU

[""BEL VOOR MEER INFORMATIE OF~1
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
023-5715531

j

l

maandag-vrijdag: 8.30 - 17.30 uur

l

|

zaterdag: 10.00 -14.00 uur

|

| AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

|

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413

Het Randstedelijk Opleidingen

O

^F

t*

Centrum verzorgt voor ca. 9000
leerlingen deeltiidberoeps-

pltldlngt*

c • n Ir urn

opteidingen en onèntatieschakelprogramma 's

Ben jij
technisch?

Wij om hel einde van de winter te vieren heerlijke
"après-ski" gerechten serveren naast onze normale
kaart?
Wij dit doen samen met onze collega's op 21, 22 en
23 maart?
• Het vanaf 3 aprïl mogelijk is om de enige vuurtoren
van Zandvoort te kopen?
• Dit alleen kan via een inschrijfformulier?
• Wij Ie en 2e Paasdag een heerlijk paasmcnu serveren
voor ƒ 42,50?
• Wij nog steeds op woensdag gesloten zijn?

ido

Corf/no Modes

Max Euwepleih 64, Amsterdam

Onder het genot van een gezellig drankje konden de aanwezigen weer genieten van de wervelende modeflitsen van onze
mannequins.
Op deze foto dragen onze mannequins alle drie een combinatieset van het merk YARELL
U kunt de gehele kollektie zelf bewonderen bij

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

Corf/na Modes
Kerkplein 3, Zandvoort

Maastricht
weekendarr. ƒ 160,- p.p.

A N D V O O R T

kom naar de tropical danceparty in het Grand Dorado

Subtropisch Zwemparadijs

LET'S PARTY

WONINGSTOFFERING

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

De Winterschilder is er nog steeds.
Vraag vrijblijvend offerte.

Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

heden voor technische beroepen.

Kasteel \feeshaitelt

SCHILDERWERK

Kroon Mode

Elastische band

*

G H m 6 l Sf GS oriëntatiemogelijk-

Meer l nf ormatle:
R.O.C. Westerstraat 187,
1015 MA Amsterdam,
telefoon: 020 -53 56861
vraag naar Marglt Klumpers
(ma,dl,vr)

". •-. • ,

Nee? Nou, dan weet u het nu!

Damespantalons

organiseertspedfiekvoor V l (J U W CJi f

Vooropleiding: geen specifieke eisen
Leeftijd: vanaf 16 jaar
Tijd: twee dagen in de week van9.00 uurtot 16.00 uur
Voorwaarden: werkzoekend, ingeschreven staan bij het
arbeidsbu reau, gemotiveerd zijn voor de techniek
Plaats: Startbaan 26,1187XR Amstelveen (berokbaarmettra
Start: vanaf begin april 1997

. ' ' . . ' (nabij Leidseplein).

Haltestraat 55

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum

*

Wist u al dat...? (4)

MAKELAAR

Ondanks dat het mooie weer wat verstek liet gaan was het afgelopen zaterdag weer volop lente bij

rt r K t t t e d e l i f k

Halteslraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

NVM

2040 AK Zandvoort

Makelaardij o.g.

VanStolbergweg l -Tel. 5717093

Theater-restaurant Lido
presenteert: de Kaptain
Banana Show. Een wervelende Rios Production, geïnspireerd op de
losbandige sfeer van het
New Yorkse cabaret. Met
een Kir Royal ter verwelkoming, een dnegangendiner met wijn en
koffie en een digestief.
Na afloop kunt u deze
levendige avond
voortzetten in het
casino. Want bij de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
\ en een drankje in het
\Holland Casino boven
met theater. Op woens/dag, donderdag en zon/ dag betaalt u voor dit
arrangement f 165,- p.p.,
op vrijdag en zaterdag
f 185,- p.p.. Aanvang
18.30 uur (zondag 17.30
uur).

Bi] gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de
volgende volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur tot
ƒ 624,- per maand Selectie vindt plaats op basis
van de langste beworungsduur.
2. Zi] die een eengezmshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur boven ƒ 624,- per maand. Selectie vindt plaats op
basis van de langste beworungsduur.
3. Zi] die een overige huurwoning in de gemeente
Zandvoort achterlaten.

j

P.VANKLEEFF

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie
aarantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. Ml J E

.oyi

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

De leukste prijzen winje bij de Postcode Loterij

Meer prijzen voor u!

en

de Grote? Een bezoek voor
honderden muziekliefhebbers
aan de Heineken Night of the
Proms? Een droomvakantie,
een fraaie BMW of een Extra
Straatprijs van een miljoen?

WIN
EEN STRANDVAKANTIE t.w.v.

Of is de leukste prijs misschien dat de Postcode Loterij
de gehele opbrengst gebruikt
om te werken aan een betere
wereld voor mens en dier? Dat
Novib, Natuurmonumenten en
Stichting DOEN dankzij uw
deelname hun werk nog beter
kunnen doen? Daar worden
we allemaal beter van en dus
is het winst voor ons allemaal!

500 gulden
of een van de andere prijzen

All-in, bel voor info 043-3690200.
Brederodestraat 88, goed onderhouden en
uitstekend gesitueerde eengezinswoning
met voor- en achtertuin. Ind.: ruime hal;
doorzon woonkam.; eetkeuken met inb.app.;
bijkeuk.; toilet; 1e et. v.v. dubbele beglazing.
Vr.pr. ƒ 375.000,- k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 4, halfvrijst. woonhuis
met tuin op het zuiden. Ind.: hal; toilet; Lvorm. woonk. met open haard; kelder; ruime
keuken met inbouwapp.; 1e et. : badk. met
wastafel, toilet en douche; 2e slaapk. met
wastafel; balkon; 2e et.: 2 slaapk. met wastatel. Recht van erfpacht.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.
Burg. van Alphenstraat 57/7, royaal, goed
onderhouden 2 kam. app. (vh. 3) op 3e
etage. Ind.: hal; doorzonwoonk. (35 m2) met 2
balkons; keuken met app.; badk. met toilet,
wastafel en douche; 'slaapk.
Vr.pr./195.000,-k.k.
De Favaugeplein 21/49, goed onderhouden
driekam. app. op 9e etage met schitterend
uitzicht over zee en strand. Ind.: hal; badk.
met ligbad, toilet en wastafel; garderobekamer; 2 slaapkam.; balkon west; woonkamer
met balkon zuid; open keuken met inbouwapp.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k. Eventueel te koop
met garage ƒ 25.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
-.sH
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/
™
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Kom zaterdag 22 maart a.s. naar de tropical danceparty.
Met een lichtshow, leuke prijzen en nog veel meer...
Het begint om 20.00 uur en eindigt om 24.00 uur.
De toegangskaan kost 10 gulden en is verkrijgbaar
bij de Parkreceptie
Gran Dorado Zandvoort
Vondellaan 60, 2041 BE Zandvoort
Bij de Nationale Postcode
Loterij kunt u fantastische
prijzen winnen: de grootste,
de rijkste en de leukste. Bovendien steunt u als lid van
de Postcode Loterij zeven
goede doelen voor mens en
natuur.

Gezinsuitbreiding
Dakkapellen in alle sooi ten en maten
Traditionele constructlei
zeer goed geïsoleerd
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal
In een dag geplaatst
dmv prefab elementen
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzotgen van melding
of bouwvergunning
Doorlopende garantie
en financier ing mogelijk
Aantrekkelijke project kortingen

Wat is de nu leukste prijs? Dat
is natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar wat denkt u van een
bezoek met 2720 winnaars
naar Sail Amsterdam? Of van
een audiëntie voor 2000 mensen aan het hof van Catharina

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Geta«23t/m36

De Bingogetallen:

vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, Sax: 072-5022730

Bezoek oiuc sliowi oom opernngst'[den i

De grootste, de rijkste en de
leukste prijzen van Nederland. Wat denkt u bijvoorbeeld van de Postcode Kanjer
van 9,7 miljoen die er als af-

sluiting van het jaar 1996 uit
ging? Of wat denkt u van de
Mega Jackpot van 2 tot 7 miljoen. Die prijs heeft al heel
wat Nederlandse multimiljonairs opgeleverd.

DE UITSLAGEN VAN 17 MAART

Rijb aan Ruimte met Ruiter
of post de bon zonder postzegel naar
Antwoordnummer 1751,1620WK URSEM
Stuur mi| uw documentatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon

prijsopgaaf.

RuSterl
DAKKAPELLEN

900 I 7 3 0 u n 1000 H 00 11 idies Ni|voi hoiditenein H I64SVX U.sem

Getal 1 t/m
09 04 16 35 25
12 06 45 33 14
03 43 22 10 15

22
37 17
41 42
02 19

Maakt u uw kaart vol met:

O5
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

38
36
28
26
30
11
32

/ 1.000,/ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,-

08 ƒ20,13 ƒ10,21
ƒ9.39
ƒ8,01
ƒ7,ƒ30,- 20
ƒ6,ƒ25,- 07
ƒ5,Straatprijs:

Deze mensen wonnen een fantastische
prijs. Wilt u ook kans maken op de prijten van de Postcode Loterij? Vul dan
vandaag de bon nog in en stuur hem op.

De Postcode Loterij is een
loterij zonder
verliezers.
Speel daarom mee! Dat kan al
voor een tientje per maand. U
hoeft alleen de bon op deze
pagina in te vullen om mee te
spelen. Doe het vandaag nog,
voor kans op alle prijzen én
hulp aan mens en natuur! •

WIN^OT7-MILJOEN-BON
L, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
ö / 10-- (één lotnummer)

Naam:

Q dhr. d mevr.

Adres:
Postcode:
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

1509703

ƒ 5.OOO,-

1031 VW
Extra Prijs ƒ 25.OOO,1031 VW 005

De BMW: 8332 BD 226 in Steenwijk

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,

[prSSoSnHÏÏÏ

NATIONALE
• L O T E R I J W^
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Duitse filmmaand zonder WO II is ondenkbaar
Zandvoorters en Duitsers
hebben een soort haat-liefde
verhouding. Bij sommigen
zit de oude wrok nog, maar
anderzijds is de Zandvoortse
economie voor een groot
deel afhankelijk van onze
oosterburen. Zij zijn echter
de Tweede Wereldoorlog
evenmin vergeten. Wie een
Duitse filmmaand wil organiseren, kan daar dan ook
niet omheen. De hele maand
april vertoont Filmclub Simon van Collem in samenwerking met de Stichting
Nederlands-Duitse Dialoog
op vijf woensdagavond zes
Duitse films, ingeleid door
deskundigen.

D

E TWEEDE Wereldoorlog. Een gevoelig onderwerp in Zandvoort. Een
groot deel van de Zandvoortse
bevolking was immers 'fout' en
veel oud zeer ligt nog steeds
voor het oprapen. Dat blijkt telkens weer als het onderwerp
ter sprake komt. Maar ook zonder die achtergrond kunnen
filmliefhebbers hun bedenkingen hebben. Betekent het een
maand lang kijken naar gruwelijke beelden van concentratiekampen of heroïsche ontsnappingen?
Volgens Thys Ockersen, samen met Dorothée Gassen van
de Stichting Nederlands-Duitse
Dialoog verantwoordelijk voor
de programmering, ligt het veel
genuanceerder. „Ze zijn niet allemaal even loodzwaar. Maar
wat nog belangrijker is, ze hebben een universeel thema. De
meeste films die we uitgekozen
hebben, gaan over individuen
die zich proberen te ontworstelen aan een beklemmende situatie."
Neem Georg Eiser, einer aus

Deutschland, de debuutfilm van
Klaus Maria Brandauer. De bescheiden meubelmaker Eiser
probeert Hitler te vermoorden,
maar door toeval mislukt dat.
Brandauer speelt zelf de hoofdrol.
Die Brücke laat volgens Ockersen zien hoe kinderen gemanipuleerd kunnen worden en
hoe een ideologie tot in het
overdrevene
doorgedreven
—
wordt.
Een
groepje scholieren moet
namelijk in de
nadagen van
de oorlog naar
het front. Zes _
van de zeven
jongeren komen om. Ook Reumon gaat over jongeren die gebukt gaan onder de gevolgen
van het fascisme. Datzelfde
geldt voor Europa, Europa en
Bis zum Umkehrbank. Eén film
(Hitlerjunge Quex) valt er een
beetje buiten. Dat is een nazi-propagandafilm uit 1933, waarvoor volgens Ockersen heel wat
overleg van te voren is gepleegd. De film ligt zo gevoelig
dat er geen reclame voor gemaakt mag worden en alleen
bezoekers die van te voren gereserveerd hebben, komen de bioscoop in. Bovendien mag Hitlerjunge Quex alleen vertoond
worden met een gedegen inleiding vooraf. Dat gebeurt dan
ook, want filmgeschiedkundige
Nico Brederoo leidt deze film
in.
Hij is niet de enige inleider.

Vanuit hun vakgebied of herinneringen vertellen diverse inleiders op verzoek van Dorothée
Gassen van de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog wat meer
over bepaalde facetten van de
Duitse filmindustrie of hun eigen ervaringen.
Journaliste Marianne Mielke, tevens vertaalster van films,
gaat bijvoorbeeld in op het verzet in de na- oorlogse Duitse film. Horst
Lademachter
vertelt over
zijn eigen ervaringen uit
het voorjaar
_ van 1945, toen
hij als scholier
naar het front werd gestuurd.
Zijn verhaal sluit dan ook naadloos aan op Die Brücke. Gerwin
van der Pol doceert filmgeschiedenis en esthetiek aan de
Academie voor Beeldende
Vormgeving in Tilburg. En tot
slot is er het verhaal van de
88-jarige Hans Keilson die voor
de oorlog naar Nederland
vluchtte. Zijn levensverhaal is
verfilmd als Bis zum Umkehrbank.

Niet alle
films even
loodzwaar

„In eerste instantie was het
eigenlijk helemaal niet de bedoeling om een maand lang
films over de Tweede Wereldoorlog te draaien," bekent Ockersen. Maar toen hij op zoek
ging naar films, kwam hij er
niet onderuit. Als een rode
draad loopt de oorlog namelijk
door de Duitse filmindustrie, al

zat het publiek er lang niet altijd pp te wachten.
Tijdens de oorlog werden de
Duitsers via de bioscoop volgepropt met propaganda dankzij
Hitlers minister Gobbels. In de
jaren vijftig, zestig en zeventig
maakten regisseurs, die de oorlog nog hadden meegemaakt,
films over de Tweede Wereldoorlog met een kritische blik.
Naast geëngageerde regisseurs
als Staudte, Kauner, Weidemann en Wicki stond echter
een generatie filmmakers op
die zich richtte op schlagerfilms, komedies en Heimatfilms, omdat het grote publiek
de donkere periode uit de Duitse geschiedenis probeerde te
vergeten.
De Neue Welle, de nieuwe golf
van cineasten aan het einde van
de jaren zeventig, begin jaren
tachtig, raakte opnieuw gefascineerd door de oorlog. Mensen
als Rainer Fassbinder (Die Ehe
der Mana Braun, Berlin Alexanderplatz) en Edgar Reitz (Heimai-televisieserie) kregen internationale bekendheid. Die
internationale aandacht voor
Nazi-Duitsland kwam vervolgens tot een hoogtepunt met
Schhndlers List in de jaren negentig.
De bij het publiek overbekende films hebben Ockersen en
Gassen dus juist links laten liggen. Maar wie de vijf filmavonden bezoekt, ziet wel verschillende voorbeelden uit de Duitse
filmindustrie voorbijtrekken,
vanaf 1933 tot en met 1995.

Programma
Duitse
filmmaand
ZANDVOORT - De Duitse filmmaand vindt m april
plaats. Er worden zes films
vertoond op vyf woensdagavonden. Sprekers leiden
de films in. Op 2 april opent
Peter Dettmar van de Duitse ambassade het fümfestival in de bioscoopzaal van
het Circus (Gasthuisplein
5). Daar worden ook alle
films vertoond. Aanvang:
half acht. Kaarten zijn mmiddels te reserveren bil
het Circus. De films zijn
toegankelijk voor leden
van Filmclub Simon van
Collem of de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog en
voor belangstellenden
* 2 april: 'Georg Eiser, Einer aus Deutschland'
Gastspreekster: M Mielke.
* 9 april: 'Hitlerjunge Quex'
(alleen
reserveringen).
Gastspreker: N. Brederoo.
* 16 april: 'Die Brücke'.
Gastspreker: H. Lademacher.
* 23 april: 'Europa, Europa'. Gastspreker: G van
der Pol.
* 29 april: 'Reunion' en 'Bifa
zur Umkehrtaank'. Gastspreker: H. Keilson.

Met
en

de badplaats door
t' i r. nique van

BETAALD
PARKEREN

OOK OP ZONDAG

Wie via de Zandvoortselaan
het dorp binnenrijdt wordt
overspoeld met borden over
parkeren. Binnen driehonderd meter waarschuwen borden tegen autodieven, wielklemmen, sleepwagens en bewaakte motoren. Welke automobilist zou nog rustig kunnen slapen in Zandvoort?

Monique van Hoogstraten

<t VOLG. STRAND ZUID

In 'Reunion' krijgen de scholieren Konradin (Samuel West) en
Hans (Christien Anholt) te maken met opkomend fascisme

Een bescheiden meubelmaker wordt opgepakt nadat zijn
moordaanslag op Hitler mislukt (uit 'Georg Eiser, Einer aus
Deutschland')

Lekker uitrusten
in de moessontuin
ZANDVOORT - Veel hebben de cliënten van Koppenol's Beauty Centre er de afgelopen maanden niet van
gemerkt, dat in en om de
stijlvol aangeklede behandelruimtes in het Golden
Tulip Hotel een fikse verbouwing heeft plaatsgevonden. Het bedrijf is er zelfs
geen dag voor dicht gegaan.
Niettemin oogt het Centre
thans, in al zijn extra marmer en graniet, nog indrukwekkender dan voorheen.
„Nu zijn we eindelijk zover
dat we het zó hebben als we het
ons bij de aanvang hadden
voorgesteld," constateert een
zeer tevreden Leen Koppenol,
die het Centre vijf jaar geleden
met zijn moeder Alie heeft opgezet.
De meest in het oog springende uitbreiding is de aangebouwde serre. Deze bestaat uit twee
door een tussenwandje van elkaar gescheiden ruimtes. In het
aan de bar grenzende gedeelte
kan in alle rust van een drankje
genoten worden. „En door het
schuifdak te openen is het, met
een beetje lekker weer, al heel
snel mogelijk om er heerlijk in
het zonnetje te zitten," aldus de
opdrachtgever.
Het andere deel van de serre
functioneert als een moessontuin, waar permanent een ragfijne koude nevel over de bezoeker heen stuift. „Voor wie in
onze sauna is geweest is het
heel prettig om zich, voor het

koude dompelbad in te gaan,
eerst in deze tuin geleidelijk af
te koelen," aldus Leen. „Op die
manier is het temperatuurverschil veel minder abrupt."
„Bij ons wordt de cliënt van 's
ochtends negen tot een uur of
vijf, half zes verwend met allerlei behandelingen op basis van
onze natuurlijke Thalasso-therapie. Na afloop voelt men zich
dan ook even schoon als buitengewoon ontspannen."
Over één of twee maanden
wordt de dienstverlening overigens uitgebreid door de komst
van de bekende plastisch-esthetische chirurg Gijs van Selms.
Het is de bedoeling dat hij wekelijks geconsulteerd kan worden op het gebied van onder
meer figuurcorrectie en callogeen-inspuitingen.

Gratis vakantie
ZANDVOORT - Niet alleen
weekends in bungalowparken
of hotels, maar pok volledig
verzorgde vakanties naar de
Costa Brava, Mallorca en Griekenland, en zelfs Caribische
cruises inclusief vliegreis...
Daaruit bestaat het prijzenpakket van het TV-Spel, dat supermarkt Dirk van den Broek deze
maand in samenwerking met
D-reizen Vakantiewinkels is gestart. Klanten hoeven alleen
hun kassabon met hun Reisspelnummer te bewaren. De
winnende nummers worden
elke zondag op tv en via

In de nadagen van de oorlog vetrekken zeven jongeren naar het
front ('Die Brücke')

Weekenddiensten

Bemhten en tips
\oor de/e rubriek met
JO. tdL <
/akenmeims kunt u sturen naarde
redactie \an hel Zand\oorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zand\oort, ot
mle\ercn bij hel kantoor op Gasthmsplein 12
Tel 021.117S64S Fax 023-5730497

SBS-text pagina 520 bekend gemaakt.

Oogmeting
ZANDVOORT - Pearle heeft
Slotemakers
Anti-slipschool
een apparaat gegeven om de
ogen van automobilisten te meten. Aanleiding hiervoor was
het onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam, waaruit
bleek dat een op de tien automobilisten niet goed genoeg
ziet.

Luisterzuil
ZANDVOORT - Tot en met 19
juni kunnen scholieren bij The
Music Store bij een speciale
zuil van Fanta luisteren naar
tien nieuwe nummers. Bovendien mogen ze drie liedjes kiezen die volgens hen het beste
met elkaar gemixt kunnen worden. Wie de beste mix verzint,
mag bij Radio 538 zijn eigen variant aankondigen in het programma High Voltage Sound
(zondag tot en met donderdag
tussen kwart voor vier en vier
uur).

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (0230 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.

Dier
van de
week

Rare vogel

'Hakku'
Lia Sol ooit zien 'housen' en 'hakku"? Nou, ze moest eraan geloven
zaterdagavond. Speciaal omdat ze na tien jaar wegging als coördinator van
de jeugdafdeling van het Rode Kruis sleepten de tieners van de Lotusgroep
boxen en cd's naar het Rode Kruisgebouw. En zij maar dansen. Uiteraard
tussen een heleboel kinderen, die haar hele lieve bedankbnefjes hebben
geschreven Het was trouwens helemaal een bijzondere feestdag, want 's
middags gingen de Rode Kruiskmderen naar de film en McDonald's en als
klap op de vuurpijl kregen 24 kinderen zaterdagavond hun diploma jeugd
EHBO-A. Geen één is er gezakt.

afspraak.

Telef. Meldpunt Sexueel Ge-

weid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen MisZandvoortse

van

Vereniging van

Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.

Woningbouwvereniging

EMM:

Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Storingsnummer gas buiten

kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.

De Stichting Leefbaar Zandvoort. u weet nog wel de club die zich altijd
drukmaakt over herrie en viezigheid in het centrum, ziet de bodern van de
kas. „Ik betaal nu zelfs maar uit eigen zak en dat kan toch ook niet de
bedoeling zijn," vertelde Paola van der Drift me maandag. „Terwijl we toch
ook voor een heleboel andere mensen bezig zijn. Dus moeten we bellen,
schrijven, af en toe een advocaat raadplegen. En dat kost geld." Wie nog
wat wil aftrekken van de belasting, giften zijn welkom op bankrekenmgnummer 565814400 (ABN Amro, onder vermelding van Stichting Leefbaar
Zandvoort)

De rare vogel uit de Zandvoortselaan is verdwenen. Het dier heeft sinds
januari m een achtertuin gebivakkeerd, de laatste paar weken had hij
gezelschap van een soortgenoot. Bruin met een witte streep opzij, een
lange snavel en drie grote tenen. Zo zagen ze eruit Wat voor vogels het nu
eigenlijk geweest zijn. weet de eigenaar van de tuin niet. Die wil overigens
niet met haar naam m de krant. Ze heeft allerlei boeken geraadpleegd om
er achter te komen wat voor soort er m haar tuin neergestreken was. maar
tevergeefs. Helaas was het paar van de week ineens vertrokken, anders
had het een leuke bezienswaardigheid voor de toeristen kunnen worden
Nu resten alleen de forse klodders poep nog.

Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens

handeling: 023-5159700,
08.30 tot 17.00 uur.

Op zwart zaad

Dinky, een gecastreerd katertje

van een jaar oud, zoekt een
nieuw onderkomen. Hij houdt
van buitenspelen en gaat graag
de strijd aan met andere katten. Maar voor zijn verzorgers
is hij heel lief. Zodra hij geaaid
wordt, ligt hij te rollebollen en
smelt iedereen weg van vertedering. Hij is bij het asiel gebracht, omdat hij rondzwierf.
Wie heeft een huis met een tuin
en is op zoek naar een grappige,
speelse en lieve kat? Meer informatie bij het Kcnnemer Dierentehuis, Keesomstraat 5. tel.
5713888.

Bakker, let op
Bakker Paap uit de Potgieterstraat is vorige week dinsdag door het oog van
de naald gekropen. In de bakkerij stond een pan met gelei op het vuur.
maar niemand dacht daar nog aan. Er was zoveel rook en het stonk zo erg
dat iemand de brandweer belde. De spuitgasten filosofeerden m de wagen
misschien over een spectaculaire brand en heldhaftige reddingen Maar het
viel gelukkig mee Ze hoefden alleen maar een zwarte pan te redden

Hondenpoep (1)
Waarschijnlijk is het wel meer mensen opgevallen Er staat nog steeds
geen kunstwerk voor het nieuwe raadhuis. Victor van Boven had nog wel
beloofd te beginnen zoara het ging dooien. Welnu, de temperaturen komen
al een paar weken niet onder nul, dus.. Voorlopig leggen alleen honden
hun kunstwerkjes neer voor het raadhuis.

Openbare bibliotheek: Prinses-

seweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
8 - 14 maart
In ondertrouw:

Roelof Lammert Robert Poelstra en Nelleke Saskia Louèt
Feisser.
Geboren:

Gerrit Marinus, zoon van
Alexandre Gilbert Oord en Katenne Johanna Sabine Ansems.
Overleden:

Cornelia van Hijkoop-van Zuilen, 65 jaar.
Lucas Koeleman, 78 jaar.
Stephahus Hendricus Casparus Heilker, 72 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:

Zondag 10.00 uur ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:

Zondag 10.00 uur ds A. van Leeuwen uit Heemskerk.
Agatha Parochie:

Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: A. Beijnes en M. Wassenaar, met kinderkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap N PB:
Genieten tussen het marmer bij Koppenol's Beauty Centre

Zondag 17.00 Agapè maaltijd.

Koningsdrama teistert Partij van de Arbeid

lllusti.itii' \|.in cli'
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THE DOORS

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

N

SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,

MET DIE SPECIFIEKE WARME

U I T S T R A L I N G . BlJ ONS VINDT U

DE MOOISTE UITVOERINGEN.

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

EEN STIJLVOL A L U M I N I U M PLAKLEUREN, MET DIVERSE SOORWIJ ZULLEN UW VRAGEN

FOND IN M A A R L I E F S T 125
TEN HALOGEENVERLICHTING?
-ALS

PLAFONDEXPERT-

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

UW SHOWROOMBEZOEK

M A A K T U OOK K E N N I S MET

1

ONS HUISMERK STIJL

IN

LEGIO K L E U R E N EN

U I T V O E R I N G E N . U BENT

VAN HARTE WELKOM.

K A S T W A N DSYSTEM EN

E

R

D

A

M

Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u
t/m vrijdag van 9.00 lot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 lot 13.00 uur.

-M. .

Bonkelaar 44

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101040

Gunstig gelegen tussen Amsterdam en Utrecht een ruim
(ca. 100 nr) en licht 3-kamer-appnrtcment (Ie etage) aan
sierwalcr. Bouwjaar 1992.
Indeling: Luxe open keuken voorzien van Corianblad en
alle inbouw apparatuur. Luxe badkamer met badmeubel,
aparte douche en whirlpool, geheel belegeld. Zwevend toilet. Woonkamer met dubbele schuifpui naar ruim terras op
liet zuiden. Zonnescherm over de volle breedte..
Bijkeuken mcl aansl. voor wasmachine en wasdroger.
Berging, lift en lage servicekosten.
Aanvaarding; in overleg

ƒ
Vraagprijs:
Telefoonnummer: 0297 272860

T

TOT KAST...

direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Mijdrecht

S

samenstellen. Eenvoudig en praktisch of juisl zeer luxueus en uitgebreid.

Deskundig advies.

EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

M

MUUR

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel.naar eigen keuze kunt

enz.

LAFOND « E X P E R T .

A

VAN

<TIIE I»OOKS>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Maarden-Vesting, Tel.:035-6942982. Bel voor openingstijden!

R

Natuurlijke genezing

J]

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I

322.500 k.k.

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

de Graaf plafonds
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PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N
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VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
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Warmwater
Ventilatie

ANALIST.
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BOVEN KIJKEN.^,

IN HOUT EN ALUMINIUM.
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Vaillant

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

BEL GRATIS ~

0300-0998830

want op zo n mui nou "^v-..

Prijsgarantie

van
M EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
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LET OP!!

S,a «w
BEZICHTIGING • VERKOOP
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P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL* K A S T W A N D S Y S T E M E N
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.•>Allc.artikelen 100% schriftelijke fabrieicsgarantie.
•Gespreide betaling mogelijk (geen rente)!
.
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk..
:
'*Betalen met pinpas mogelijk.
..' . :

DONDERDAG 9 TOT 6 UUR

VRIJDAG 9 TOT 9 UUR

ZATERDAG 9 TOT 5 UUR l
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Maple Robuust (Tarkett)
3 strooks. 5-voudig gelakt en gehard.10 jaar garantie.
Dikte 14 mm. 2525 x 188 mm.

p.m.!

84.-

voor

van

Beuken Robuust (Tarkett)

Artaple, Kersen en Walnoot Natuur (Tarkett)
3 strooksparket. 10 jaar garantie.
5-voudig gelakt en gehard.
Dikte 7 mm. 2450 x 190 mm.

p.m.!

van

7-9:-

voor

3 strooks. 5-voudig gelakt en gehard.
10 jaar garantie.Dikte 14 mm.
2525 x 188 mm.

Berken en Eiken Natuur (Tarkett)
Breedstrooksparket. 10 jaar garantie.
5-voudig gelakt en gehard.
Dikte 7 mm. 2450x190 mm.

p.m.2 van

p.m.

voor

Eiken, Berken en Essen Natuur (Harriswood)
3 strooks. 5-voudig gelakt en gehard. 10 jaar garantie.
Dikte 14 mm. 2525x188 mm.

p.m.

!

van

109:-

voor

86,

Kunststof laminaat met H.D.F. kern. Vele dessins.
Dikte 7,5 mm. 1200x190 mm.

49:-

p.m.2

van -'

voor

33.

50
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voor

59,

Lange delen met schuine kanten.
(14 x 60-200 cm,
dikte 22 mm)

§9:- voor

Grenen decor massieve delen
Lange delen met schuine kanten. Gelakt.
(14 x 60-200 cm, dikte 22 mm)
p.m.!

/ï 2

79r-

Grenen budget massieve delen

p.m.2 van

Santana laminaat (10 jaar garantie)

van

59,

van

voor

69.

^P'fS^fS^013

15 jaar garantie

35 nieuwe dessins
vanaf 54.Gratis
workmaster en decoupeerzaag t.w.v. fl. 245,bij aankoop van minimaal 30 m1
Pergo Original vloer.

Beuken Rustiek (Junckers)
Verhuisbaar. Met gratis clips.
Dikte 22 mm. 900x130 mm.

p.m.1

van

voor

Merbau Natuur (Junckers)
Verhuisbaar. Met gratis clips.
Dikte 22 mm. 1830x129 mm.
tijdelijk p.m.2

van

voor

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu fantastische aanbiedingen tijdens de Zweedse
A/eken. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service -opvatting:
yan meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!

Intra kurktegel
Massieve kurktegel.
Naturel.

(30 x 60 cm)
Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma. 13.00-18. 00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

p.m.! van

40;<V50
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^
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ET VOORNAAMSTE
doel van ons Après
Ski Weekend is om
e laten zien hoe uitbundig
vij hier in Zandvoort
fscheid nemen van de winer. Op die manier hopen we
iet negatieve beeld dat buien het seizoen van ons
iorp bestaat op een heel
jositieve manier bij te stelen. Maar het is natuurlijk
jok ons streven om de
nwoners een geweldig evelement aan te bieden,"
aldus Dick Hoezee.
Hoewel hij zich persoonlijk niet
aat kennen als een groot winter-

Après Ski Weekend tovert Zandvoort
om tot oergezellig wintersportdorp
sportliefhebber (,,ik vind zo'n skilift vreselijk") heeft Hoezee zich
opgeworpen tot woordvoerder
van de tientallen café's die het
komende weekeinde eendrachtig
gaan aantonen dat 'Zandvoort
meer is dan strand alleen'. Vanaf
vrijdag zullen de deelnemende
drinkgelegenheden allemaal in
Oostenrijkse stijl zijn aangekleed,
terwijl er zaterdag en vooral zon-

E f P LA

DE

RESTAURANT - HOTEL - CATERING
BADHUISPLEIN 2-6, ZANDVOORT Tel. 5712073

HALTESTRAAT 13,

dagmiddag op het Raadhuisplein
tal van passende activiteiten zullen plaatsvinden.
Zo zal zaterdag een zogenaamd
dweilorkest door de straten zwalken om dorpsomroeper Wim
Koper op muzikale wijze te begeleiden bij diens aankondigingen
van wat er de volgende dag te
wachten staat. En dat is niet weinig. Op het podium op het
Raadhuisplein wordt zondagmiddag onder meer een jodeltoernooi en een modeshow
gehouden, terwijl sportieve
bezoekers kunnen meedoen
aan de snowboard- en de skisimulatorwedstrijden. Verder
wordt het Raadhuisplein
omzoomd door ettelijke kraampjes waar typische winterconsumpties worden verkocht,
zoals glühwein, erwtensoep en
warme chocolademelk. En
tevens is het mogelijk om gratis
te ritje te maken in één van de
twee arresleden die het plein
als standplaats hebben.
Het idee om Zandvoort drie
dagen lang om te toveren tot
een oergezellig skidorp is volgens Hoezee een paar maanden geleden spontaan opgeweld tijdens een bijeenkomst

SKI-AEROBIC m.m.v. AFAFA

,

' telefoon 023 5713594

Het initiatief van de natte horecaexploitanten is inmiddels in brede
kring met geestdrift begroet. „Er
zijn onderhand steeds meer
bedrijven bijgekomen die eraan
mee willen doen," vertelt Hoezee.
„Radio Peters bijvoorbeeld, en
het reclamebureau van Ton
Timmermans. En natuurlijk de
vier kledingzaken die zondagmiddag de modeshow verzorgen,
waarbij ski-, après ski- en de

Maar niet
alleen de
commercie
heeft ingehaakt. Zo is
de bekende
balletdocente
Conny
Lodewijks
van plan om
zondagmiddag met een
groepje jeugdige pupillen
een speciaal winterballet op te
voeren, terwijl leden van de plaatselijke rolskivereniging 'Het
Rolletje' de gelegenheid aangrijpen om hun sport te promoten.

puzzeltocht, die langs alle organiserende café's voert, het een
beetje handig aanpakken kunnen
ze trouwens twee vliegen in één
klap slaan. Door het barpersoneel
wordt er tijdens het Après Ski
Weekend namelijk scherp op
gelet wie zich het aardigst dan
wel het opzienbarendst heeft uitgedost. „Om te bevorderen dat
het een carnavalesk gebeuren
wordt stellen we een mooie prijs
beschikbaar voor degene die de
meest krankzinnige skikleding
heeft aangetrokken," laat
Hoezee weten.

En waar Hoezee zich ook bijzonder in verheugt in de toezegging
van burgemeester Van der
Heijden om op 26 maart de
hoofdprijs (een tweepersoonsreis
naar Oostenrijk) van de door de
Bierwinckel georganiseerde puzzeltocht uit te reiken.

Maar of het aantrekken van
deze stemmige klederdracht
voldoende zal zijn voor de
hoofdprijs wordt door Hoezee
betwijfeld. „Als iemand binnenkomt met schaatsen om zijn nek
en een skistok in zijn oor maakt
hij een betere kans. Het moet
zo ludiek mogelijk zijn."

Indien de deelnemers aan die

Wie onverhoopt naast de hoofd-

Op zondag vinden de activiteiten vooral bui-

Op het podium zal verder nog door vier kledingbedrijven een modeshow worden gegeven. Een groep kinderen zal een special winterballet opvoeren.
Vrijdag 21 maart
Zaterdag 22 maart
zondag 23 maart

prijs grijpt kan echter altijd nog
rekenen op een gratis glaasje
winterapfelkorn.

Voor de drankjes die zondagmiddag bij het centrale tappunt op
het Raadhuisplein worden besteld
zal wel moeten worden betaald.
De opbrengst hiervan verdwijnt
echter niet zomaar m de zakken
van de uitbater

Een fiks aantal flessen van deze
typische wintersportdrank is door
de firma Berentzen aan de natte
horeca ter beschikking gesteld
om met gulle hand uit te schenken. Tijdens de happy hours, die
komend weekend steeds tussen

„Het geld gaat m de gezamelijke
pot waarvan we het volgende
feest betalen," kondigt Hoezee
aan „Want volgend jaar komt er
zeker weer een Après Ski
Weekend, daar kun je van verzekerd zijn1"

°"*
ZANDVOORT

SAL.O
DORPSPLEIN

Het is dus geen gek idee om
het komende weekeinde gehuld
in originele lederhosen, liefst
met bijpassende kniekousen en
een leren hoedje te gaan stappen.

Zo goed als alle horeca-gelegenden
ten plaats en wel op het Raadhuisplein. Op
Zandvoort doen mee aan het driedaagse festi- 'één speciaal podium staan op het programma
val 'Après Ski Weekend'. Dit feest naar aanlei- een jodelwedstrijd, een wedstrijd voor de
ding van het einde van de winter wordt
meest originele uitdossing, een snowboardgehouden op 21, 22 en 23 maart. Alle 28 deel- wedstrijd en een ski-simulatorwedstrijd. Te
nemende zaken zijn omgetoverd in winterse
winnen zijn onder meer de Feigling-bokaal, de
après ski stijl. Ook de drankjes en gerechten
Berentzen-bokaal en de Casablance-bokaal.
zijn aangepast.
Verder zal een ieder, die gedurende deze drie
Alle deelnemers voor deze wedstrijden kundagen een horecabedrijf bezoekt in originele
nen zich op de dag zelf opgeven, bij het podikledij een drankje krijgen aangeboden.
um.
Behalve dat het festival gedurende drie dagen
binnen zal plaats vinden, wordt er zaterdag en
zondag ook naar buiten gegaan. Zaterdag zal
een dweilorkest met dorpsomroeper door het
dorp gaan om de diverse activiteiten om te
roepen.

E E T H U Y S - C A F E

nieuwste
voorjaarsmode zal worden getoond."

Zandvoort neemt
de winter

ZANDVOORT

Zat. 22 maart 17.00 uur

Kerkplein 4
ZANDVOORT

van de 'natte
horeca'. „Ach,
weet je wat het
is? Als caféeigenaars hebben we voorheen aan allerlei promotionele
activiteiten
meegedaan.
Daarom wilden
we zelfstandig
ook wel eens
wat proberen.
Temeer omdat
we met z'n allen
tegenwoordig
uitstekend op
één lijn zitten.
Bovendien vonden we dat er
nodig iets moest gebeuren om
ons weer eens te profileren."

17.00 en 18.00 uur worden
gehouden, is overigens iedereen
verzekerd van zo'n kosteloos
likeurtje

aanvang 20 uur
aanvang 17 uur
aanvang 13 uur

GIPSY'S
PUB
Haltestraat 32a
Tel. 5719812
ZANDVOORT

Haltestraat 20
ZANDVOORT

Halteslraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

FOODCORNER\

DIKKENJAN

Jac. van Heemskerckstraat 6
Tel. 023 - 5713909

*\/ f^ (-\•*'
E
ZANDVOORT
DORPSPLEIN 2

Haltestraat 25
ZANDVOORT

CAFÉ HARLEKIJN

Jodeltoernooi en snowboardmachine geven % $
sfeer aan
winters festijn <
A, NATUURLIJK is het voor
Zandvoort een goede zaak
Jdat we midden in de stille tijd
het Après Ski Weekend organiseren. Persoonlijk zie ik het al een
aardige voorzet voor het echte seizoen, dat met de Paas en de
Pinksteren werkelijk begint," aldus
Alex van de Bor van café Sesto
Senso. Hij is van plan om nadrukkelijk zijn steentje bij te dragen aan
wat een geweldig evenement moet
worden. „Zowel binnen als buiten
ga ik mijn hele zaak verbouwen tot
een Oostenrijkse blokhut," kondigt
hij aan. „En zelf sta ik die dagen in
skikleding achter de tap."

I

schallende keelacrobatiek van Jodel Heidi
vormt de opmaat van de jodelwedstrijd die
zaterdagavond in La Bastille plaatsvindt,
en die op zijn beurt weer voorafgaat aan
het zondagse jodelfestijn om de
Berentzen-bokaal op het Raadhuisplein.
„Bij ons kunnen de mensen dus alvast
oefenen," constateert Koning. Bang voor
een verschrikkelijke kakofonie in zijn zaak
zegt hij niet te zijn. „Och nee, als het te
erg wordt kunnen we altijd nog het geluidsvolume wat zachter zetten." Wie niettemin
liever naar geoefende jodelaars luistert kan
beter terecht in de Gipsy's Pub. In dit intieme kroegje in de Haltestraat draait Ushi
Flieg de komende dagen louter
Oostenrijkse muziek van onder meer Hans
Moser en het bekende Zillertaler-orkest.

Daarnaast huurt hij namens alle deelnemende horeca-exploitanten de snowboardmachine die zondag op het Raadhuisplein
een attractie van formaat zal vormen. ,,Je
moet dat apparaat zien als zo'n mechanische buil, waarbij ze de stier door een
plank hebben vervangen," legt Van der Bor
uit. „Als het ding eenmaal in beweging
komt zal het een hele kunst zijn om er langer dan tien seconden op te blijven staan.
Wie het een hele minuut weet vol te houden zal wellicht de winnaar worden."

Ushi mag op dit vlak als een kenner worden beschouwd, want ze komt zelf uit het
meest geliefde wintersportland. ,,lk heb
dan ook meer dan genoeg leuke ideeën
om mijn pub te versieren," vertelt ze. „En ik
heb mijn familie al geschreven dat ze mij
zo snel mogelijk de klederdracht van mijn
geboorteland moeten opsturen. Als het
even kan loop ik tijdens het Après Ski
Weekend dus fn een dirndl rond, je weet
wel, zo'n typisch Oostenrijks jurkje."

Ook La Bastille zal vanaf vrijdag geheel in
Tiroler sfeer zijn ondergedompeld. „Voor
de deur zetten we zelfs een skistalling
neer," laat mede-eigenaar Michel Konings
weten. „En ter verhoging van de gezelligheid hebben we voor vrijdagavond de
bekende Haagse travestiet Jodel Heidi
geboekt, die vanaf negen uur optreedt." De

In tegenstelling tot de meeste andere horeca-exploitanten hoeft Jan Zeinstra nauwelijks iets te veranderen om zijn café in winterse sfeer te brengen. „De Bierwinckel
ziet er immers al jaren uit als een authentieke blokhut," aldus Zeinstra. „Al zet ik
voor deze gelegenheid wel wat besneeuwde dennebomen op het terras." Als ver-

"De huiskamer van Zandvoort"

Kerkpad 3
Telefoon 5730350

K

woed skiliefhebber is hij buitengewoon
enthousiast over wat er het komende
weekeinde staat te gebeuren. „Toen ik
ervan hoorde heb ik meteen besloten om
onze puzzeltocht langs de café's te sponsoren met de hoofdprijs, namelijk een
geheel verzorgde wintersportvakantie voor
twee personen naar Fugen in het
Oostenrijkse Zillerdal."
Wie daarvoor in aanmerking wil komen zal
alle bedrijven die in het programmaboekje
van het Après Ski Weekend worden
genoemd moeten bezoeken, teneinde het
juiste antwoord te vinden op de vragen die
op het wedstrijdformulier worden gesteld.
Erg moeilijk zijn die zeker niet. „Ze gaan
allemaal over dingen die zich in de café's
bevinden," verklapt Zeinstra. „Zo moet in
mijn geval worden opgeschreven van welk
merk en type de reuzeski is die in mijn
zaak hangt. En dat zie je zo als je eenmaal
binnen bent." Nadat alle correcte antwoorden zijn achterhaald dient het wedstrijdformulier bij de Bierwinckel te worden ingeleverd, waarna met behulp van een notaris
de winnaar wordt gekozen.
Zeinstra ontkent overigens ten stelligste
dat de speurwedstrijd de aanzet geeft tot
een vermomde kroegentocht. „Natuurlijk is
het de bedoeling dat zoveel mogelijk mensen ook eens in café's komen waar ze
anders nooit heengaan. Maar ze zijn absoluut niet verplicht om overal een consumptie te nemen, hoor. En bovendien hebben
ze drie dagen de tijd om het formulier in te
vullen. Er is dus alle gelegenheid om tussen de bedrijven door even ergens binnen
te stappen."

Wist u al dat...7(4)
• Wij om hel einde van de winter te vieren heerlijke
"après-ski" gerechten serveren naast onze normale
kaart?
• Wij dit doen samen met onze collega's op 21, 22 en
23 maart?
• Het vanaf 3 april mogelijk is om de enige vuurtoren
van Zandvoort te kopen?
• Dit alleen kan via een inschrijfformulier?
• Wij Ie en 2e Paasdag een heerlijk paasmenu serveren
voor/42,50?
• Wij nog steeds op \\ocnsdag gesloten zijn?

Nee? Nou, dan weet u het nu!

Haltestraat 58

PRESENTEERT !
21 maart
Aanvang 20.00 uur

JODEL HEIDI
IKZI€J€INL.nBnSTILL€

BASIA
-B A R-

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044
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GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR

ROB TAN

teletekst

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom 0 6 lux

PHILIPS BREEDBEELD auto-focus Adviespnjs'1709I'S PW6301 Superplalte 16 9
beeldbuis stereo TXT
f^ï Adviespnjs'2495 -

.
l n «l o l (o g

879.-

200 ra oftramm»
: 300 Omroep
•
400 Vrt» Tl(d. Teltrtoms»
600 Consomont. financier
s
600 Sport - • ' - .
(,

SONYHI-8TRAVELLER
TR650 HiFistereo Adv '2495

1249.-

,J PHILIPS BREEDBEELD
'*(i PW630B 70cm TXT stereo
<h Adviospnis'3295 -

1249.-

70cm breedbeeld Europese
tv van t jaar 100 Hz digital
scan stereo teletekst
Adviespnjs'3895

Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Olficiele garantie

275.325.-

145 LITERR KOELER

ZANUSSI KOELKAST

SONY Hi-8 HIFI STEREO

Automatische
hè ontdooiing
met vriesvak
3k Adv '699
'699 --

STOOMSTRIJKBOUT

~ 1549.HiFi-slereo 12xmolorzoom
afstandbediening Adv'1899-

979.-

SAMSUNGCAMCORDER

1699.-

m 599.VPE807 Sxzoom Adv'1199

7'jSONY BREEDBEELD

365.-

SIEMENS KOELKAST

Lichtgewicht, regelbare thermostaat en
sproeiknop.
Adviesprijs*59.-

Hi-8 CAMERA STUNT!

'*> PT820 Black LmeSbeeldƒ * buis stereo txt Adv '2795

Nederlands (opmerk 3programmas,12couverts '899-

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

549.-

nstelbare centrifugegang,
egelbarethermostaat RVS
rommel zelfreinigende pomp
Adviespri|S '1199 -

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012, RVS interieur
4 sproemiveau s '1179 -

Indesit Adviespnjs'749
viespnjs'749 -

TR750 STEADY SHOT absoluuttepmodel Adv '3110

t PHILIPS MATCHLINE
3 100HERTZKLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER

1-DEURS KOELKAST
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TR565 HiFiqeluid Adv '2200

?' PHILIPS 28PW950
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ATAG GAS-ELEKTROFORNUIS
FG6, Super luxe fornuis met hetelucht-oven, vonkontstekmg, grill
element en glazen afdekplaat
Adviesprijs'1845.-

oot» u»r>ctt>ouvv «r» rogio

SONY STEADY SHOT

1669.-

J

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV
KVC2581; Platte 63cm
Hi-Black Trinitron beeldbuis, perfekte beeld- en
stereo geluidskwaliteit,
teletekst met geheugen,
60 voorkeuzezenders,
afstandbediening.
Adviespnjs*1660-

JVC DOLBY SURROUND PRO-LOGIC
Receiver, 110 Watt vermogen m Pro-Logic,
digitale tuner met 40 pre-sets, afstandbediening kompakte center- en surroundspeakers Totaal Adviespnjs*769 -

metvriesvak 140liter
140 liter '729 -

445.BAUKNEC
CHT
H T KAST

AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Milieuriendelijk Deurbeveiligng Adviespri|S '1 079 -

475.-

BAUKNECHTVAATWASSER ft
GSF341 3 programma s Variabele indeling Adv '1099-

799.-

699.-

SIEMENS AQUASTOP

ZANUSSIWASAUTOMAAT

SN23000, RVS binnenzijde Lage verbruikswaarden "1348-

FL700 750 toeren centriuge RVS trommel, schokdempers Adviespri|S'949 -

949.-

l

ma s 12couverts Waterontharder l|
enwaterstop Adviespnjs'2099 - >i
%

GNISWASAUTOMAAT
AWL400 16 programma s
4,5 kg inhoud Adv '799 -
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1549.-
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-j SONY 70CM STEREO
'"<- B R E E D B E E L D KTV
;fcj 2SWS1 Teletekst Adv^2990
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«-•;
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niirr j HSB^Öi™
SONY 100HZSUPER!
KVE2561 SuperplatteTnnitron pip stereo teletekst
Adviespri|S'2970
njs'2970 --

/
MAGNETRON OVEN

51 CM; KTV/VIDEO
'
SHQVyVIEVtf- EN PDC
Mét Off .Philips Gir., 2 tüners, teletekst. Ad v.M 545.Var-f

1879.-"^

SAWISUNG TV/VIDEO
tyP; Slcin, Kleuren-tv en videorecorderinl.Afstandbed.

>799>
699,-

37CM KTV rviDEO
SONY 72CM TRINITRON
iV! KVC2981 Stereo txt '2550 .^ï

179.-

X2501 Hi-BI Trinitron teffl l e t e k s t met geheugen
] Adviespnjs'1770 -

PHILIPS MATCHLINE
VR7 HiFi stereo Turbo-Drive
Showview + Pnn Adv -1 ^4=; -

999.-

t? SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
55cm Trinitron
w Adviesprijs" 1440 -

6SB57 Showview PDC
4 koppen audiodubbino '1345 •

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen longplay Adv ' 1 2 9 5 -

TELETEKST

PT155A Adviespnjs"725-

PT520B Black-üne
;k-üne teletekst,
'<«t^ momtorlookc Adv
Adv '1395 -

'-«E

899.-

PHILIPS GROOTBEELD
ROOTBEELD
PT-*512, Stereo,
itereo, Teletekst
70 cm flat square
square -*1645 -

1049.-

'tóO

899.

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv '599 -
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m. B^.

B • ^^ "^ •

irouecia =•
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1 Sprogramma's regelbarethermostaat en centrifugegang

SAMSUNG 24 LITER

1045.-

1000 Watt magnetron
60 minuten timer, automatische programma's

^o-rnfa. T6iWiJ

^^^^

Koelgedeelte met automatischeontdoonng Vnesgedeelte met 2 vanken en
""" sterren mvneskapaciteit Adviespnjs'999 -

SONY TOP-MONTAGE

479.-

WM20000 RVStrommelen
kuip Aparte temperatuurregeling Adviesprijs '1348-

ARG647 156 liter koelen
en 60 litervriezen Adv '949 -

Trilogie 4 koppen Showview
PDC Adviespnjs"1340 -

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifugetoerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma's "1349-

599.-

HD600 Topper' 4 koppen,
Showview + PDC Adv " 1 299 -

Italiaanse vormgeving
""" sterren mvnescapaciteit Adviesprijs "899 -

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

PANASONIC STEREO

649.-

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv "1399 -

849.-

AKAI HIFI STUNT!

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviesprijs '1849 -

1299.-

PHILIPS VIDEO + PDcIË^iTTTJTÏ
OPZETVRIESKAST

449.-IEI

895.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren Adv "1549 -

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
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met regelbare
centnfugesnelheid
Adv '1099 -

VVHRLPOOI^OVEN-ADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

AEGTURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699 -

TX21 55cm FSQ Adv '849 -

298.-

369.-

VdeonecSHCiWVlEW+POC'734 -

,sïJ Hl Black Trinitron Adv "990 -

599.-

<

AKAIVIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed '498-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

GSGAKRAKERS, BETER EN GOEDKOPER!
PHILIPS 100 HZ BREEDBEELD
AKAI HIFI STEREO VIDEO

2599:

1
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ƒ.5,-

Met afstandbedienmq
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letJCD-wisselaafenli idspfekefs Adviespijs'610-

AKAI TX210 MINI HIFI SYSTEEM
BOSEACOUSTIMASS5
SONY PLAYSTATION

1379:
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VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten E
is al een vrieskist vanaf

298.-

GRUNDIG 63 CM KTV

799.-

248.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs '649

348.-

WHIRLPOOL DROGER
AWG212, Eenvoudige be
diening, 5kg inhoud antikreukprogramma Adv '749

468.-

528.-

jj

528.- y

GAS-ELEKTROFORNUIS

Gasfornuis met elektrische
oven verlichting, en natuurtijk
GIVEG keur Adviespnjs "949 -

478.

INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven dub
bele ovenruit Adv "849

448.fa
(^
fl
ETNA K O O K P L A A T j
Luxe4-pits Adviespijs'409 -

Kreukbescherming Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949-

499.-

598.-

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviespnjs'699 -

BOSCHWASDROGER

i

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaal '298

Elektronische besturing
Zeer stil Adviesprijs "1099-

798.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799 -

MIELE WASDROGER

UU
479.KTV37CM TELETEKST

Elektronisch en reverserend RVS trommel '1799-

l

1148.-

319-"

279.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

IPIN-CODE
HAARLEM

(BEVERWIJK

'zönd'er èxtra"kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) iBreestraat 65

J

-10 BI CtrTRO CIIDPQQ
1
iwHrtJPS^Hr.n S
IN DE RANDSTAD

> 128.- 36

ETNA WASEMKAP

AVANCE
3-standen
Adviosprijs "13b -

148.-

78.-

I OPENINGSTIJDEN HAARLEM
.
l maandagmiddag ...: ..13.00 tot 18.00uur.
l dinsdag t/m Vrijdag. . 09.00 tot18.00 uur

T AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAAR, l zater£|ag

l ZAANDAM
l Westzijde 55

l

ATAG WASEMKAP

:n Adv
Adv '249
2800 toeren
'249 --

CENTRIFUGE
UGE

PORTABLEKTV37CM

)BCC-card!
.
Aanvraag-folder in de winkel!

Mettijdklokenpluizenfilter "495

BAUKNECHTDROGER

T51 640,51cm Adv "1099-

M

TOPMERKWASDROGER

Geen afvoer nodig' RVS trommel

GRUNDIG TELETEKST

'

1601 Gas-elektrofornuis
met grill en sierdeksel "948 -

KONDENSDROGER

ST650 Teletekst Adv '1829 -

\Jm*

ETNA FORNUIS

AFB594 '~ capaciteit CFK-vnj

548.-

948.648.-

348.-

G S D 1 3 0 0 , 3 laden
1 1 kg invriescapaciteit
Adviespnjs '848 -

FK055,
Gasfornuis
met elektrische |
oven, mkl
grill en
sierdeksel
Adv '1450 -

Gas elektra fornuis met regelbare onder- ,n bovenwarmte
en infrarooc'grill, Adv '1025-

WHIRLPOOL KAST

448.BOSCH VRIESKAST

ATAG
FORNUIS

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTOFORNUIS

3 vakken Adviespnjs"698 -

PANASONICBESTEKOOP!

TELETEKST

1000 toeren centrifuge Zuinig
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiligmg Adviespnjs'1649 -

90 LITER VRIESKAST

G1 H i F i - s t e r e o , TXT
Adviespnjs'1599 -

>:

Ruime 4 m 1 kombi magnetron
Methetelucht gnllencnsp dooien koken bakken braden en
gratineren Adviesprijs '999 -

945.-

Handigi 50 liter Adv "595 -

EliYfll*V l D E O - TAPE PER 3

JVCSHOWVIEW + PDC

liïtff
ÖÖÖB" VR151 Afstandbed '645 PANASONIC KTV TXT

s
R

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

SONY VIDEORECORDER

PHILIPS VHS-VIDEO

NN750 Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatischeprogramma s Adviespnjs'949 -

599.- ^

AEG BOVENLADER

iTTigi^. OQQ

449.-

«
<
ri
fj

WHIRLPOOL AVM

WASOROOGKOMBINATIE

ZANUSSI KOEL/VRIES

E11,Afstandbedienma '650-

PANASONIC 63CM TOP

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud. Makkelijk te reinigen Velekookfunkties "699 -

PANASONÏC~KÖMBI
MAGNETRON

845.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
SONY STEREO: E70

"i
ri

SHARP HETE-LUCHT r^
KOMBI MAGNETRON ui

SIEMENSWASVOLAUTOM.

O6 K'<i

ui
fi

299.- f^

965.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

ti

239.- ui

LUXE 1400 TOEREN

_avamat600 850 toeren
centrifuge waterbeveiliging,
zuinig en stil AEG meerder e m a l e n best g e t e s t 1
Adviesprijs '1449 -

IhSf^l 149." SONY LONGPLAY
, Ö 6 3 C M STEREO KTV
1sji Officiële Philips garantie,
j. | teletekst met geheugen
$&. Adviespnjs'1595 -

ti

AEG WASAUTOMAAT

S ARISTONA STEREO KTV

ÈJTA5212 63cm Black Line
^ S beeldbuis, teletekst
VI Adviesprrjs '1795-

189.-

Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig stil en milieuvnendelijk Adv "2299 -

645.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR
| 020 - 6474939 j

55CM STEREO / TXT

PHILIPS STEREO
ITEREOKTV
KTV

J^
ti

MIELE 1100TOEREN

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

E800, Showview PDC 4koppen A d v i e s p n j s ' 1 6 7 0 -

749.-

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

SHARP MAGNETRON r^

SIEMENS 2-DEURS

C ALL CENTER

rrgifr
yiyiQ
lÏMW
*flöi" ~
tdff PHILIPSgar Adv'1245-

f4

495.-

739."

rtfiE

179.-

Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviesprijs "749 -

24 UUR PER DAG
| 020 - 647621 9 j

| SONY PORTABLEKTVPHILIPS HIFI STEREO
K , M1400 Afstandbed "550 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs '849 -

ZANUSSI 2 - D E U R S

7 DAGEN PER WEEK

679.-

J

2-DEURS KOELKAST

M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplaleau Adviespnjs '279 -

395.-

Votce Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering
monteursbezoek en status reparatie

Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie on groot huishoudelijke app

SONY 63CM STEREO

^^"
PHILIPS

l
l

?{
MIELE VAATWASSER r^
G570 Topklasse 6 Program-

679.-

jd, met
metvriesvak
140 liter inhoud,
vriesvak
Adviesprijs '749'749

goooooo

"j! KV24WS1 Super Trinitron
'
GScmstereo txl Adv'2440
iTV/VlDEO COMBI'S

749.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

..

. V . . . . 09.00 tOt'17.00 UUr

' IBEVERWIJK - ZAANDAM - 20ETERWOUDE l KOOPAVONDEN Badhoevedprp B«l't en
(onder Dirk v.d. eroek)

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

l overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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Jeugdkampioenen gehuldigd

Basketballers
spelen weer beter

Zandvoort '75
slaat aanval
van KHFC af

ZANDVOORT - De basketballers van The Lions
herstelden zich knap van de
vorige week geleden nederlaag door het reserveteam
van TYBB met 82-64 te verslaan. De Zandvoorters
speelden nu een paar klassen beter.
De wedstrijd tussen Lions en
TYBB werd in een hoog tempo
gespeeld en stond onder goede
leiding van de scheidsrechters.
In de eerste helft gaven beide
teams elkaar vrijwel niets toe.
Met goed opgezette aanvallen
en prachtige afstandsschoten
werd de score opgevoerd naar
een 35-30 voorsprong voor The
Lions.
TYBB opende de tweede
helft heel erg sterk en werkte
vlot de achterstand weg, 35-35.
De Haarlemse opleving was
kortstondig, want Lions herpakte zich vervolgens en bepaalde verder de wedstrijd. In
een paar minuten was de beslissing geforceerd, 47-39. Onder
aanvoering van een voortreffelijke Ron van der Mey en een
eveneens geweldige Robert
Draijer werd de wedstrijd onder controle gehouden. De
Zandvoorters hadden een groot
rebound overwicht en bovendien werden de vrije worpen
goed benut.
De Haarlemmers konden het
hoge tempo van Lions niet bijhouden en keken halverwege
de tweede helft tegen een 59-46
achterstand aan. In de rest van
de wedstrijd heeft Lions controlerend gespeeld. Rustig
werd de aanval opgebouwd,
naar de vrije man gezocht en
vervolgens werd er gescoord.
Het goede spel leverde Lions
uiteindelijk een dik verdiende
82-64 overwinning op. Ron van
der Mey was goed voor 25 punten, terwijl Robert Draijer met
24 punten eveneens een belangrijk aandeel in de zege had.
„Dit was één van de lekkerste
wedstrijden van dit seizoen,"
vond coach Rocus Driehuizen.
„Met de luchtmacht erbij was
er geen vuiltje aan de lucht.
Over deze wedstrijd ben ik dan
ook zeer goed te spreken. Aanvallend ging het goed maar verdedigend heb ik ook prachtige
dingen gezien. Blijven we zo
spelen dan zie ik de komende
wedstrijden met vertrouwen tegemoet."

Handballers
ZVM in vorm
ZANDVOORT
- De
ZVM/Rabobank-handballers hebben de zaalcompetitie op fraaie wijze afgesloten. In de uitwedstrijd tegen
Tonegido bleek wederom
waartoe de ploeg in staat is:
een 22-23 overwinning.
Na de eerste competitiehelft
dreigden de Zandvoorters te degraderen. Telkens kreeg het
team van coach Joost Berkhout
te maken met vele blessures,
waardoor zijn team gehavend
aan de wedstrijden begon. Dat
leverde in de eerste helft weinig
resultaat op. In de tweede helft
van de competitie was het al
niet veel beter doch de overgebleven handballers lieten zien
over de juiste mentaliteit te beschikken en streden voor elk
punt.
Daardoor behaalde het Zandvoortse team twaalf punten en
neemt het alsnog een middenmoot positie in. Tegen Tonegido, dat nog kon degraderen vervulden de Zandvoorters de
sportieve plicht door alles te geven. Met uitstekend handbal
heeft ZVM/Rabobank steeds
een voorsprong gehad. Ruststand 10-12. De tweede helft
bood de bezoekers wederom
spectaculair handbal. Beide
teams gingen tot het uiterste
om de winst te bemachtigen. De
Zandvoorters waren gewoon
beter en hadden het meeste
recht op de uiteindelijke 22-23
zege.
„Ik vind het een prima prestatie dat we hier hebben gewonnen," meent Joost Berkhout.
„Het is ongelooflijk wat dit
team in de tweede helft van de
competitie heeft gepresteerd.
Ik kan niet anders dan meer
dan tevreden zijn." Doelpunten
ZVM/Rabo: Patrick Terpstra 5,
Ronald Vos 4, Goran Bogojevic
4, Jaap Loos 3, Nik Grijekovic 3,
Guido Weidema 3, Gerard
Damhoff 1.

Wandelen
en leren
ZANDVOORT - Wandelaars
kunnen behalve genieten van
hun wandeling ook iets leren in
het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Zondag 23 maart is
e
r een lentetocht vanaf de ingang aan de Zeeweg. Voor de
excursie moeten deelnemers
zich opgeven via 5257484. Honöen mogen niet mee. Het startPunt is om tien uur bij het informatiepaneel.
Wie vervolgens aan het einde
yan de wandeling nog steeds
leergierig is, kan om twee uur
'ft het bezoekerscentrum aan
öe Zeeweg een dialezing bijwolen van Hans Vader.
Hij vertelt over vogeltrek en
trekvogels. Vader is lid van de
*ogelwerkgroep Zuid-Kenne'üerland. Bovendien is hij toe*ichthouder in de AmsterdamWaterleidingduinen. De leduurt tot vier uur.

ZANDVOORT - Ondanks
een moeizaam 2-2 gelijkspel
tegen KHFC kan het kampioenschap Zandvoort '75 niet
meer ontgaan. Met nog zes
wedstrijden te gaan is het
gat met KHFC tien punten.
In het Zandvoortse team
maakte Robin Castien zijn
faam waar door de twee
doelpunten voor zijn rekening te nemen.

De Zandvoortse jeugdsportkampioenen zijn vorige week in het
zonnetje gezet. De door de Sportaad Zandvoort georganiseerde
huldiging viel in goede aarde. Zowel de oudere jeugd als de jongste

kampioen stelden de huldiging, verricht door sportwethouder G.
Versteege, zeer op prijs. Op de foto reikt de wethouder een fraaie
oorkonde uit aan een van de sporttalenten.
Foto. Enck van cieef

Overtuigende winst voor bridge-echtpaar Smit
ZANDVOORT - In de
vierde wedstrijd van de vierde cyclus bij de Zandvoortse
Bridge Club was het echtpaar Smit ongenaakbaar. In
de A-lijn werd een overtuigende overwinning behaald.

de A-lijn. Het verschil tussen de
nummers twee en zes bedraagt
namelijk slechts l procent.
Het echtpaar Van der Werff
legde in de C-lijn beslag op de
eerste plaats met 61 procent,
waardoor dit paar wat dichter
bij de promotieplaatsen kwam
te staan. Een score van 59 procent was voor de dames Lust en
Watzema voldoende voor de
tweede plaats. De dames Van
der Rijst en Van der Storm de-

Klaverjassen
in Agathakerk

Nipte zege voor tafeltennissers

heren Emmen en Van der Meulen. Met nog twee wedstrijden
voor de boeg zijn de dames Heidoorn en De Leeuw nog steeds
de trotse lijstaanvoerders. Op
een achterstand van 12 en 13
procent bezetten de heren Polak en Vergeest en de heren
Emmen en Van der Meulen de
Het echtpaar Smit had een tweede respectievelijk derde
voorsprong van vier procent op plaats.
het echtpaar Hoogendijk en de
De B-lijn gaf een afgetekende
overwinning te zien voor de dames Jurriaans en Meijer met 64
procent. Op een achterstand
van 6 procent eindigden de dames Verhage en Visser als tweede, terwijl de dames Van Duijn
en Koper met 55 procent goed
voor de derde plaats.
ZANDVOORT - Vrijdag waren
Door hun goede resultaat
wordt in de ontmoetingsruimte gaan
dames Jurriaans en
van de Agathakerk een klaver- Meijerde
nu aan de leiding, op de
jasavond gehouden. In het ge- tweede
gevolgd door de
bouw, gelegen aan de Grote dames plaats
Van der Meulen en
Krocht, wordt om 20 uur be- Kinkhouwers.
De dames Meijgonnnen met het kaartspel.
er en Mom zijn gezaÊt naar de
plaats. Het belooft in
Liefhebbers van het klaver- derde
deze lijn een spannende strijd
jassen zijn van harte welkom, te
worden voor promotie naar
de deelname is gratis.

ZHC-heren werken in duel met
De Kikkers hatelijke nul weg
ZANDVOORT - Na de teleurstellende resultaten tot
nu toe in de hockeycompetitie is het herenteam van
ZHC erin geslaagd de hatelijk nul weg te werken. De
eerste overwinning werd
zondag een feit en De Kikkers werd met 6-3 teruggewezen.
De Kikkers begon redelijk
voortvarend en in de eerst tien
minuten was de druk groot op
het Zandvoortse doel. Na deze
periode kreeg ZHC steeds meer
grip op de strijd, wat resulteerde in het eerste doelpunt van
Jan Willem Daniels, uit een rebound van een strafcorner.
Vlak hierna was het Pepijn
Paap, die op de rand van de
cirkel diagonaal raak schoot, 20.
Er ontstond een euforistisch
gevoel bij de ZHC, wat ten koste
ging van de concentratie. Kikkers profiteerde daarvan door
vlak voor het rustsignaal tegen
te scoren, 2-1. In de tweede helft
wederom een sterke offensief
van De Kikkers, dat echter van

korte duur was. ZHC brak het
moreel van de tegenstander
door op 3-1 te komen middels
een knappe treffer van Ronald
Roodhart. Halverwege de tweede helft was de wedstrijd beslist
toen Edwin Persoon 4-1 liet
aantekenen.
ZHC bleef gretig de aanval
zoeken waardoor er gaten op
het middenveld vielen. Dit had
tot gevolg dat De Kikkers terugkwam tot 4-2. Jurriaan Wiekmijer maakte echter aan alle
onzekerheid een einde door
tweemaal te scoren. Tussen
deze twee treffers had De Kikkers het derde doelpunt gescoord, 6-3.
„Hopelijk is met deze overwinning een einde gekomen
aan het tijdperk van sportieve
kommer en kwel," stelde coach
Henk van Gameren. „Misschien is het nog niet te laat om
te ontkomen aan het degradatiespook. Dit is noch maar het
begin, er zal toch nog heel hard
gewerkt moeten worden om in
de derde klasse te blijven. Eén
zwaluw maakt nog geen zomer."

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

den het ook niet slecht en eindigden op de derde plaats.
De heren Holtrop en Van de
Pas breidden hun voorsprong
op nummer twee, mevrouw
Vrolijk en de heer De Vries, uit
tot 15 procent. Derde staan de
dames Rudenko en Rudolphus.
Informatie over de bridgeclub
is te verkrijgen bij de heer H.
Emmen, telefoon 5718570, alleen 's avonds.

ZANDVOORT - Evenals het eerste team speelt het tweede van de Zandvoortse Tafeltennis Club sterk. Door met 64 te winnen van Prowano nemen de Zandvoorters nu de
tweede plaats op de ranglijst in.
Het tweede Zandvoortse team met Ad Endema, Lex de Goede
en voorzitter Bert de Ruig had het moeilijk tegen het Haarlemse
Prowano maar won nipt. Ad Endema bleef ongeslagen, terwijl De
Goede en De Ruig twee partijen verloren. Dankzij de gewonnen
dubbelpartijen konden de Zandvoorters de winst binnenhalen. De
tweede plaats wordt nu ingenomen in de NTTB 7e klasse.
Tegelijkertijd hield de actieve tafeltennis vereniging in de Van
Pageehal een toernooi waarvoor gastspelers van DSS/Oranje
Zwart als sparringpartners waren uitgenodigd. Tot in de late
uurtjes werden er achter de tafels heel wat zweetdruppeltjes
geplengd. Ton Keenen en Wil du Prie van DSS/Oranje Zwart
bleken met 10 en 8 gewonnen partijen de sterksten van de avond.

Topscorer

ZANDVOORT - De leden van de
Zeevis Vereniging Zandvoort waren
eindelijk weer eens succesvol tijdens
viswedstrijden. Er werd behoorlijk
goed gevangen. Willem Minkman
won de wedstrijd vanaf het strand en
Peer van Warmerdam zegevierde bij
het wrakvissen.

Robin Castien
(Zandv.75)

De visvangsten waren de laatste maanden bijzonder slecht waardoor er vrij weinig leden op de wedstrijd vanaf het strand
afkwamen. De verwachtingen waren niet
hooggespannen, maar het bleek wónderwel te gaan. De meeste vissers begonnen
met kleine haakjes want daarmee werd
nog weieens een klein visje verschalkt.
Maar nu zat er volop gul en daarvoor zijn
wat grotere haken nodig. In het begin
werd er nog weieens misgeslagen.
Doch al snel hadden de vissers de'slag
weer te pakken en werden er vele gullen
en botten gehaakt. Na drie uur vissen zag
het er naar uit dat Klaas Langereis de
winnaar zou worden. Willem Minkman
ving echter pal voor sluitingstijd een
fraaie kabeljauw van ruim 60 centimeter

21 x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

8x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Remy van Loon (TZB)

7x

De Zandvoortse voetballers lieten het afweten het afgelopen weekend. Drie nederlagen en een zwaar bevochten gelijkspel waren de
oogst. Daarbij slechts twee doelpunten en die kwamen op naam
van Robin Castien. Castien verbeterde daarbij zijn toch al florissante positie aan de kop van de ranglijst en lijkt op weg het record
van Longayroux uit 1992, van 25 doelpunten, te gaan breken.

nog niet is leeggevist, wat impliceert dat
we soms tot 30 mijl uit de kust moeten
varen. Wat weer met zich meebrengt dat
we minstens drie uur heen moeten varen,
drie uur kunnen vissen en dan weer drie
uur terug moeten varen."
Afgelopen zondag was dit ook het geval
voor de Zandvoortse visliefhebbers. Het
eerste wrak wat aangedaan werd was
leeggevist en na een half uur varen bleek
ook het tweede wrak leeg te zijn. Op het
derde wrak werd een enkel visje gevangen. Pas bij het vierde wrak ging het goed
en werd er behoorlijk veel vis gevangen.
In totaal werd er toch nog 155 vissen
binnengehaald. Peer van Warmerdam
werd de winnaar met 15 vissen, die een
totale lengte hadden van 7,77 meter.

Voor het vissen op wrakken hadden
zich 24 leden van de Zeevis Vereniging
Zandvoort gemeld om te proberen een
visje aan de haak te slaan. Erg goed ging
het dit jaar nog niet, aangezien nog maar
één visje van de wrakken was afgehaald.
„Dit komt niet door het feit dat we niet
kunnen vissen," aldus Ton Goossens,
„maar doordat er door de beroepsvisserij
om alle wrakken in de buurt, en dan praat
ik toch over een kleine 20 mijl vanuit
Umuiden, staand want is uitgezet. Dit
zijn netten met bovenin kurk en onderin
lood, zodat men dit net keurig om een
Goede tweede werd Albert Verheij met
wrak heen kan zetten en er geen visje 5,02 meter, terwijl Jochem Visser me:
rond kan zwemmen zonder in dit net te 4,29 meter beslag legde op de derde
komen."
plaats. De grootste vis werd gevangen
door Henk Franke. Dat bleek een gul te
„Deze visserij is voor de beroepsvisserij zijn van maar liefst 92 centimeter, waarnatuurlijk prachtig, maar voor de sport- mee Franke de pool om de grootste vis
visser een ramp. Het enige wat ons te won. De grootste steenbolk werd bmnendoen staat is net zolang zoeken, totdat we gehaald door Ton Goossens met een lengeen wrak vinden zonder staand want, wat te van 35 centimeter.
(ADVERTENTIE)

"Mountainbikcn is een prachtige sport. In Atlanta werd voor het
eerst om Olympische medailles gereden en ik had me met mijn trainer Gertjan Theunisse perfect kunnen voorbereiden. Die dag werd
HOC'
een absoluut hoogtepunt m mijn carrière, ook de huldigingen daarna waren heel bijzonder. Maar de sport blijft voor mij toch voorop staan. Als
er m de toekomst nieuw talent wil opstaan, dan moet er goede begeleiding
zijn. In de toekomst zou ik mijn ervaring daar zelf ook wel voor willen mzetten, maar nu ontbreekt daarvoor de tijd. Maar het minste wat ik kan doen, is
het kopen van een Sportkas-kaart, daarmee ondersteun ik een vereniging die
met de opbrengst zinnige dingen kan doen. Met de Actie Sportkas helpt u
daaraan mee. Maar het is niet alleen liefdadigheid. Zo'n Sportkas-kaart biedt
voordeel in klinkende munt en geeft bovendien kans op een reis naar de
Olympische Winterspelen in Nagano 1998. Koop dus zo'n Sportkas-kaart. Ik
doe het zeker."
Bart Brentjens
winnaar Tour de Francs
voor mountainbikers
Gouden medaille
Olympische Spelen Atlanta 1996

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen leed zondag
een teleurstellende 2-0 nederlaag tegen De Kennemers. Door de nederlaag
loopt Zandvoortmeeuwen
plaatsing voor de nacompetitie vrijwel mis en moet
zelfs oppassen niet te ver af
te zakken op de ranglijst.

ZVM-zaterdag
13x

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

en pakte daarmee de eerste plaats. Minkman ving totaal 130 centimeter vis en
bleef Langereis drie centimeter voor. De
derde plaats was voor Hans Molenaar
met 122 centimeter vis.

ZVM stelt teleur
in Beverwijk

De Meeuwen hielden lang
stand, maar konden aanvallend
geen vuist maken. Dat de nul
lang werd gekoesterd kwam
voornamelijk door het slechte
schieten van De Kennemers en
door doelman Serge van Lent
die een paar prachtige reddmgen deed. Toen twintig minuten
voor het einde De Kennemers
via een benutte strafschop op 10 kwam was het gedaan met
Zandvoortmeeuwen.
In de slotminuut velde De
Tien minuten voor het einde Kennemers definitief het vonwerd Castien in het strafschop- nis door de tweede treffer te
gebied aangespeeld en zocht scoren.
heel slim het duel op met twee
verdedigers van KHFC. De
Zandvoorter liep zich klem tussen die verdedigers en ging ver- Ook verlies TZB
volgens neer, hetgeen een straf Voor TZB is het doek vrijwel
schop opleverde. De Zand- gevallen in de zesde klasse van
voortse topscorer nam zelf de KNVB. De Zandvoorters leplaats achter de bal en zorgde den tegen Fit een kostbare 1-0
op die manier voor de gelijkma- nederlaag en hebben nog
ker, 2-2.
slechts in theorie een kans deIn de slotfase heeft vooral gradatie te ontlopen. Een met
KHFC nog gepoogd de winst vier spitsen voetballend TZB
naar zich toe te trekken, doch heeft er alles aangedaan, bouwde Zandvoortse defensie gaf nu de een groot overwicht op maar
geen kans meer weg. De Zand- miste de finesse de aanvallen
voorters blijven ongeslagen en op de juiste wijze af te maken.
riant aan de kop in de derde Een counter van FIT was volklasse. Promotie kan vrijwel doende om de strijd te beslisniet meer gemist worden en is sen. Wat TZB na de achtereen kwestie van een paar wed- stand ook probeerde de kansen
strijden.
waren niet aan de Zandvoorters
besteed.

Eindelijk een redelijk visvangst

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag lot en met donderdag
0.00 t/m 1S.OO
ZFM Nonstop service
18.0Ü l/m 20.00
Muziekboulcvard
20.00 l/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen \2 en l de gemecnlevoorlichter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muz.iekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BI'M
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
Nightflight. Ken programma voor de Rock-liefhebber
2.00 t/m 08.00
'/.FM Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neuf)
12.00 l/m 14.00
Hand in Hand
14.00 t/m Iti.(X)
Badmuls
16.00 t/m 18.00
Eurobreakdown
18.00 t/m 19.00
ZFM Sport
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
ZFM Nonstop service
Zondag
0.00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Effe Bnmchen m e t . . .
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevatd
20.00 t/m 24.00
de Kustwacht

De opening was sterk van
Zandvoort '75 in deze sleutelwedstrijd tegen de nummer
twee van de ranglijst KHFC. De
Zandvoorters namen het initiatief en dat bracht meteen onrust in de Haarlemse defensie.
Door het weggeven van enige
hoekschoppen hield KHFC
voorlopig het doel schoon. Na
een kwartier spelen vergat de
KHFC-defensie de dekking en
toen Philip van de Heuvel de
bal doorkopte naar Robin Castien was het meteen raak. De
Zandvoortse spits schoot laag
en hard raak, 1-0.
De gasten kwamen nadien
steeds beter in het spel en met
goed verzorgd voetbal werd
Zandvoort '75 teruggedrongen.
Echt grote kansen leverde het
goede spel van KHFC nog niet
op. Slechts een vrije trap van
Hans Schmidt daalde op de lat
van het door LUC Krom verdedigde Zandvoortse doel. De
voorwaartsen van de thuisclub
beproefden een paar keer de
KHFC-doelman doch de teams
gingen rusten met de 1-0 stand
in Zandvoorts voordeel.
Binnen een kwartier in de
tweede helft had KHFC de
strijd een totaal andere wending gegeven. Zandvoort '75
moest terug en had geen antwoord op het rustige maar goede samenspel van KHFC. Na
één minuut lag de gelijkmaker
al in de touwen. Een 'pass' van

Hans Schmidt kwam in de voeten terecht van Van Liempt, die
onhoudbaar inkogelde, 1-1.
De Zandvoorters waren aangeslagen en waren niet in staat
een goed lopende aanval op te
zetten. KHFC beheerste de
wedstrijd en na een kwartier
spelen volgde het tweede doelpunt. Patrick Steenkist werd
aan het werk gezet en knalde
van dichtbij raak, 1-2. De Zandvoorters leken op weg naar de
eerste nederlaag van dit seizoen.
Ondanks dat KHFC het betere van het spel had slaagde
Zandvoort '75 erin, door een
grote inzet, tot een aardig offensief te komen. Philip van de
Heuvel kreeg een opgelegde
kans maar zag zijn inzet naast
het doel verdwijnen. Het was
een van de weinige mogelijkheden. In het Zandvoortse team
moest het aanvallend te veel
komen van een mopperende en
in eerste instantie aardig aan
banden gelegde Robin Castien.

ySV--- i-r"™'s

Sportkas

Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen leed ook al een
nederlaag. In de uitwedstrijd
tegen Flamingo verloren de
badgasten met 4-0 na een 0-0
ruststand. Na een helft voetballen zag het er niet naar uit dat
de Zandvoorters vier doelpunten om de oren zouden krijgen.
Het was een gelijkwaardige
strijd tussen twee teams die
niet tot hoogstaand voetbal in
staat bleken te zijn. Toen Zandvoortmeeuwen in de tweede
helft aanvallender ging spelen,
maakte Flamingo dankbaar gebruik van de ruimte.
De snelle Amnsterdammers
openden na een vlotte aanval de
score en bouwden die uit naar
4-0.

Eerste winst
Sandbergen
ZANDVOORT - In de interne competitie van de
Zandvoortse Schaak Club
viel geen verrassing te noteren of het moest de eerste
zege van dit seizoen zijn van
Hetty Sandbergen. Edward
Geerts behield de leiding in
het klassement.
Hetty Sandbergen zat vaak
tegen een overwinning aan.
Toch ging het telkens fout door
een belangrijk stuk weg te geven of door de vlag te gaan. Nu
lukte het echter en dat leverde
meteen een plaatsje winst op op
de ranglijst. Met nog zes ronden te gaan, speelden de meeste
schakers op safe. Edward
Geerts en George ter Bruggen
maakten snel remise ondanks
het witte voordeel van Geerts.
De ogen waren vooral gericht
op het treffen tussen John Ayress en zijn pupil Gwenael Paris. Nog niet eerder speelden zij
dit seizoen tegen elkaar.
Vorig seizoen slaagde Paris
er in Ayress een half puntje af te
snoepen, maar dit keer trapte
de clubkampioen daar niet in
en won. Hielke Gorter was niet
in staat zich te revancheren op
een eerder tegen John Atkinson
geleden nederlaag. Opnieuw
ging het punt naar Atkmson. De
ranglijst van de eerste tien ziet
er nu als volgt uit: 1. Geerts, 2.
Ayress, 3. Jansen, 4. Lindeman,
5. Gude. 6. Paris, 7. Ter Bruggen, 8 Berkhout, 9. De Oude,
10. Atkinson.
Op donderdagavond 27 maart
organiseert de Zandvoortse
Schaak Club een 'Eierschaaktoernooi' in het Gemeenschapshuis voor leden en introduces.
Een mooie gelegenheid voor
schakers uit Zandvoort nader
kennis te maken met de Zandvoortse Schaak Club. Het toernooi begint om acht uur en zal
om ongeveer elf uur afgelopen
zijn.
Als niet lid dient men zich op
te geven voor woensdagavond
26 maart bij Jan Berkhout, telefoon 5715023, Edward Geerts,
telefoon 5717978 of Ruud
Schiltmeijer, telefoon 5717272.

Startend reclame/promotiebedrijf W W Promotions zoekt 20
enthousiaste mensen voor diverse functies, o a vertegenwoordiging, promotie v kortmgskaarten en reclame Bereidheid om te leren is belangrijker dan een CV Groeimogelijkheden ook aanwezig Bel voor een eerste afspraak v a 9 30 uur
en vragen naar Sandra 020 - 4215500

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Uw bedrijfslogo/vignet
m uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD zoekt bezorger/ster voor een
wijk in het Centrum Aanmeldingen tel 023 - 5717166

Nieuw kantoor
geopend

Gez figuranten, acteur, modellen voor nwe Ned TV-productie 020 6239056/6253980

Met spoed gevr thuiswerNieuwe klanten (nationaal) + kers/sters Voor info Monet
nieuwe producten Wij zoe 023 - 5717177 / 5715021
ken + 20 mensen voor
of 06 52502188
distributie/verkoop
afl goederen
klantenservice
promotie/verkoop
- management

Schoonmaakpersoneel
gevraagd

:

Videotheek

Dorribo
gezellig avondje.
Nu comfortabel
huren.
Weekpakketten al:
v.a. 2 stuks
Corrï. Slegersstraat 2b
Tel. 023-5712070 •

Dieren en
dierenbenodigdheden

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste haljaar
een goede piano huren

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Sport, spel en
ontspanning

Voor de snelle beslissers
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REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE7
aangeboden
clame, modeshows, t v comDat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
mercials en mode fotografie
7 dagen per week Wat moet u doen7
Tevens modellen gevraagd
met een maatje meer t/m Toiletjuffr met erv biedt zich 1 Kies een leuke advertentie
aan voor seizoenwerk Tel 2 Bel met 090 650 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
maat 52
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
020 - 6208414
Ervaring niet noodzakelijk
(ilit nimuiit'i ii tut t MMII hi /oifikl.n til* n) of /rndcn .1.111
van uw keuze
U wordt door ons bureau kosMi< ro'- \\ 4-i'kini'ilia
• Rubneksadvertentie op- 4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
teloos opgeleid
IWlHis 1 5 6 - IOOO \l> \niMn-d.ini
7
geven Zie voor adres en/of Een telefoontje is genoeg
Bel snel» POUR ELLE
Ook \<mr ir.ii IK-- iiifl l>rn'fmimiiH-r
telefoonnummer de colofon om in contact te komen met Hallo, ik ben Toos Ik ben 1 65
0344 - 631061
l)( simtin^-.tijdi n ü< lili-n \ooi plaat^mji in <lc/rlfdr
m lang, slank, heb blond haar
in deze krant
0344
615355
de persoon van jouw keuze en houd van de leuke dingen
u i.-k
\ ooi di IM Uilin^ ont\.tn»1 u < < n .111 rpl^li oka.u t
Probeer het eens en bel
in het leven Dingen zoals
09065022221 (100 cpm)
kroeg, theater, uit eten,
Vrijwilligers gevraagd
1
7
Alleenstaande heer, houdt natuur en lezen Jij ook
Bel
me
dan
NU
op
mijn
box'
van sport, zoekt dame, 60 80
090-650 15 156 1 gpm BoxOproepen - Mededelingen
STICHTING NETWERK m A'dam-Z O zkt vrijwilligers, die zich jaar, voor gezelschap (tv kij nummer 241259
willen bezighouden met de opvang en de begeleiding van ken, koffie drinken o i d )
(EX-)PSYCHIATRISCHE PATIËNTEN en mensen met psycho- Tel 023 - 5717015
Hallo, met Angela Ik ben 20
7
Ben je tussen 17 en 21 jaar'' Wil je eens iets anders doen sociale problemen ledereen is welkom in ons huiskamerjaar, heb blond haar, groene
Amstelveen
Dan is het UITWISSELINGSPROGRAMMA met JONGEREN project, voor de gezelligheid of om problemen te bespreken
ogen, ben 1 70 m lang en
uit ZIMBABWE van Holland World Youth in 1997/98 misschien Vrijwill krijgen tijdens en na de inwerkpenode INTENSIEVE Hoi, met Ellen Ik ben 45 jaar zoek een leuke jongen voor
en
kom
uit
de
omgeving
van
iets voor jou Grijp de kans bel COS 023 5616560
TRAININGEN Gezien het multiculturele karakter van ons Amstelveen Ik ben 1 67 m een serieus contact' Ik houd1
project zoeken wij mensen uit verschillende etnische groepe- lang en heb een normaal pos- van uitgaan, TV kijken. BEL
nngen Reiskostenvergoeding tot 3 zones Werkbegeleiding tuur Ik ben sportief, rook niet Ben 7 jij tussen de 20 en 30
en STAGE mogelijkheid Op 22 MAART houden wij OPEN en heb een leuke en goede 'aar Dan moet je zeker even
receptie - familie of huwelijksdiner
DAG van 12 tot 17 uur, geïnteresseerden kunnen tijdens deze baan Interesse7 Bel me dan reageren' 090 650 15 156
vergaderingen Geen zaalhuur
1 gpm Boxnummer 272308
dag kennismaken met het team en de bezoekers Info ma SNEU' 090-650 15 156
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
t/m vrij, 14 18 uur, 020 6951014 Kempenng 66, A'dam-Z O 1 gpm Boxnummer 310941
telefoon 023 5713599
Hallo, met Chantal Ik ben 18
zoek een jongeman
* Help de Polen Stuur n
Amsterdam en omgeving jaar en dan
25 jaar) voor een
voedselpakketi Wij hebben
Kunst en antiek
ik ben Angelique, ben 22 jaar (jonger
leuke relatie' Ik kom uit Amevt 'n adres 02907 5235
en houd van spanning, actie sterdam,
houd van paardnjen avontuuri 7EN van gezellig• Is het echt waar7 Worden
1
den en fitness Ik heb bruin
heid'
Jij
ook
Reageer
dan
Linda7 en Rene dit jaar een
O ja, ik ben ook nog erg spon- haar en bruine ogen Ben jij7
paar
taan1 De groetjes van Angeli- een leuke, spontane vent
Kom PAARDRIJDEN bij
o a antieke meubelen klokken schilderijen, tapijten,
que 090-650 15 156 1 gpm Bel dan' 090-650 15 156
1 gpm Boxnummer 279489
A'dams Paarden Centrum
veel kleingoed enz enz Op ma 24 en di 25 maart,
Boxnummer 395876
Welke hobbyist wil teg
"WAVEREN"
verg mijn pluche hobbel- aanvang 19 30 uur Kijkdagen vrij 21 maart 14 00-21 00 uur, Amsterdam en omgeving ik Hallo, met Sjaan Ik ben een
Provincialeweg 56
zat 22 en zon 23 maart 1000-1600 uur Spinnerij 33,
paard maken9 5717855
ben Monique, 29 jaar, heb vlotte vrouw van 45 jaar en
1103 SB Amsterdam
industrieterrein Legmeer A'veen, telefoon 020 - 6473004
een mooi huis en een leuke ben 1 65 m lang Ik heb donTel 0206908103
« Wij behouden ons het
baan Ik zoek een leuke man, kerrood, krullend haar, bruine
O a paardrijlessen (voor
recht voor zonder opgave van KOLONIAALSTIJL
om ('s avonds) lekker mee ogen, ben slank en modern
Woninginrichting
volw en kinderen v a 8 j r ) redenen teksten te wijzigen Nederlands-lndie,
antieke
weg te gaani Lijkt dit jou wel Ben jij niet ouder dan 49 jaar,
Kinder( verjaardagsfeestjes of niet op te nemen
meubelen en antiek-look 700
wat7 Ja7 Bel me dan van- sportief, eerlijk en 7 oprecht,
evenementen/buitenntten
stoelen, div modellen tafels, T k gashaard op houtblok daag nog1 Groetjes Monique, houd je van uitgaan Bel dan
Paarden/ponykampen va 6 jr
ook met marmer, kasten, ken, schouwmodel, als nw 090 650 15 156 1 gpm Box- 090 650 15 156 1 gpm BoxFelicitaties
pensionstalling
nummer 444577.
banken, vitrines, bureaus,
Nw prijs ƒ 2250 NU ƒ 600
nummer 233786
Kom eens gezellig langs
decoratie enz JAN BEST, Tel 023 5713002
Hoi, met Enk Ik ben 21 jaar,
en u krijgt alle informatie
Amsterdam en omgeving
• Henk Terol 50 jaar Gefelici- Keizersgr 357, 020 6232736
heb blond haar, blauwe ogen
Ik
ben
Karin,
47
jaar,
1
78
m
Showr
Mr
J
Takkade
30,
teerd
Ma,
Ane,
Marijke,
• L was 14 maart j l de ge
en ben 1 86 m lang Ik houd
lang,
slank,
blond
haar
en
Verhuizingen
Aalsmeer,
020-6412137
Jeroen,
Annemiek,
Frank
lukkigste vrouw v Zandvoort
blauwe ogen Ik zoek een van watersport en uitgaan Ik
• Nico, Wim, welkom thuis • Linda en Rene, van harte
man, ± 47 jaar, kinderen geen woon in Amsterdam Wil jij
TAFELS
Op naar de volgende vakan- gefeliciteerd met jullie planbezwaar, om samen dingen met mij 7in Amsterdam gaan
X
Y
Z
B
V
verhuizingen
en
300 m voorraad
nen
tie De fanclub Beso
mee te gaan doen en om een stappen Bel me dan SNEL,
kamerverhuizingen/
transport
antiek, klein,
vaste
relatie mee op te bou- als je zin hebt' 090-650 15 156
Voll
verz
Dag-nachtservice
• Uw particuliere Micro bon • Mare, je bent nu zo oud als
groot, dik, dun
wen
Bel
mei 090-650 15 156 1 gpm Boxnummer 433881
020-6424800
of
06-54304111
per post verstuurd bereikt een halve Abraham, van
1
gpm
Boxnummer
942210
Hoofddorp
ons pas over 3 a 4 dagen harte' Mama, Billy, Lien
Hoi, met Ronald Ik ben 55
Keizersgracht 357,
Opdrachten die te laat
Onderhoud,
a Op 22 maart krijgt Henk
020-6232736
Amsterdam hallo, met Ton jaar, zie er goed verzorgd uit
binnenkomen worden
Abraham als geschenk Gefeen heb blond haar Ik heb een
Showroom
reparatie,
Ik zoek een leuke, lieve,
automatisch de week
liciteerd De Slofjes
Mr J Takkade 30,
gezellige vriendin voor een eigen bedrijf en zoek een
daarop geplaatst
doe-het-zelf
leuke vriendschap
Wie weet vrouw voor een eerlijke en
B Opa Hein, kusjes van je Aalsmeer, 020-6412137
Jij ± 50 jaar
• Zie de colofon voor opga kleinkinderen Merel, Niek en
later meer1 Mijn motto niets serieuze relatie
en eerlijk7 Bel me' 090ve van uw rubieksadvertentie Thomas
doen, heel veel mag
Denk
DAK LEK, BEL DIRECTi
650 15 156 1 gpm BoxnumVideotheek;
jij er ook zo over7 Laat
24-uur service
mer 248452
het me dan NU weteni
Vrijblijvende prijsopgave
Uitgaan
090-650 15 156 1 gpm Box- Ik ben een 25-jange muziekTel 023 - 584 56 99
nummer 213610
liefhebbeH Ik ben Rainier Ik
Gepens schilder heeft nog
ben 34 jaar en zoek een leuke
tijd voor schilder- en klem on- Amsterdam hoi, ik ben
derhoudswerk 023-5718248 Sandra, 29 jaar jong, kort vrouw om mee uit te gaan'
blond haar en blauwe ogen Bel me, dan spreken we af
Geopend van woensdag tot en met zondag
SCHILDER heeft nog tijd v en ben slank Ik houd van
voor een leuke avond uit
Aan de vleugel, in het weekend
binnen- en buitenwerk Vnjbl videofilms kijken, uitgaan en (bioscoop, uit eten etc)' Je
MAICKEL DE VRIES
prijsopgave
uit eten Ik zoek een leuke krijgt er geen spijt van'
Reservering, tel 023-5713599
Bellen na 18 00 uur 5719800 vriend om leuke dingen mee 090 650 15 156 1 gpm BoxElke donderdag dansen en « Rubrieksadvertentie opSTUCADOOR kan opdrach- te doen, te babbelen 1en van nummer 303723
ontmoeten v alleengaanden geven? Zie voor adres en/of
ten aanvaarden Vrijblijvende het leven te genieten
Ik ben een 26-jarige Zuidva 30 jr 'De Ossestal' Nieu telefoonnummer de colofon
Cbrh. Slegersstraat 2b
prijsopgave 020 - 6892624 090-650 15 156 1 gpm Box- Amenkaanse vrouw uit de
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u m deze krant
nummer 210576
Geopend dagelijks
omgeving van Amsterdam Ik
I'S 13.00-21.00 uur" v Timmerman, voor al uw klus- Amsterdam ik ben Iris, 21 ben 1 69 m lang en zie er
sen, badkamers tegelwerk,
uit Ik houd van uitdaMarkten/braderieen
vloeren en plafonds Tel 020-jaar, kom uit Amsterdam en goed
zoek iemand
in (omgeving) gmgen, ben modern en trend683 13 59 of 0653958092
1
Amsterdam JIJ niet te oud, gevoeligi Jij ook en kom je uit7
(omgeving)
Amsterdam
Nederlands Grootste
veel humor en spontaan»
Interesse en ben je echt Wacht dan niet, maar bel
7
Mode
spontaan Bel me dan op SNEU 090 650 15 1561 gpm
Boxnummer 242001
mijn box 090 650 15 156
Veemarkthallen Utrecht
1 gpm Boxnummer 360300 Ik ben een 42-jarige vrouw uit
29 30 maart 9 17 uur
Org v Aerle 0492 525483
Amsterdam ik ben een vrouw Amsterdam, die 1 toe is aan
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
van 38 jaar en zoek een maat- een nieuwe start Ben jij net
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken je/leuke vriend m (omgeving) als ik vlot, ben jij tot 49 jaar7
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Amsterdam1 Waarvoor7 Om en ben je het alleen zijn zat
22 en 23 maart Sporthal Centre Point te Almere-Stad,
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot SAMEN leuke dingen mee te Reageer dan vandaag nog'
29, 30 en 31 maart Emergohal te Amstelveen
5 en 6 april Spaarnehal (Schalkwijk-Centrum) te Haarlem, 17 00 uur Voor info 023 5717177 of 5715021 of 06 52502188 doen1 Ik houd van uit eten, Spreek m wie je bent, dan
5 EN 6 APRIL PARFUM , SIERADEN- EN COSMETICABEURS,
koken, muziek, bioscoop, reageer ik terug'
EMERGOHAL TE AMSTELVEEN
theater Ik ben actief, open en 090-65015156 1 gpm BoxOpleidingen/cursussen
12 en 13 april Sporthal De Scheg te Uithoorn
warm 090-650 15 156 1 gpm nummer 252917
ORG HENSEN 023-5402334 b g g 06 53147728
Boxnummer 265227
7
PAASVLOOIENMARKT
Amsterdam
ik ben Judith, Met Loes Ik ben een halfDit jaar eindexamen Daarna een jaar eens iets heel anders
Amsterdam/Buitenveldert
Technisch personeel idoen7 Holland World Youth zoekt nog enkele jongeren (17-21 een mooie dikke vrouw van bloedje, 1 70 m lang Ik houd
van zwemmen en sporten en
1e en 2e Paasdag 10 17 u
jaar) voor UITWISSELINGSPROGRAMMA met ZIMBABWE 48 jaar Ik ben verliefd op van lekker eten koken Ik zoek
gevraagd
Sportcentrum Universiteit
kunst en kleur Ik zou graag
1997/98 Bel COS 023 - 5616560 of HWY 030 - 2368448
De Boelelaan 46 Kraamhuur
willen lachen met een leuke een Nederlandse man om
Inschrijving 1 2 en 3 april Versnelde voorjaarscursussen man' Wie weet, word ik wel leuke dingen mee te 7doen'
p d ƒ 45 voor 2 dgn ƒ 50
KAV Autoverhuur BV, ve«ti
april t/m juni Zomenntensiefcursussen juli/aug
Midland BV, 033 4751167
verliefd op JOU" Je weet Spreekt dit je wel aan Reaging Aalsmeer, vraagt all
maar nooit 090 650 15 156 geer dan' 09065015156
round bedrijfswagenmonteur,
1 gpm Boxnummer 398303 1 gpm Boxnummer 477197
Huishoudelijk
i b v groot rijbewijs
Omgeving Amsterdam
Hallo, ik ben een vrouw van
Telefoon 020 6979746
personeel
IM
49 en 1 75 m lang Ik zoek via hoi, met Bianca Ik ben een
Technicum Uitzendburo is
gevraagd
deze box een man voor in leuke vrouw van 29 jaar jong
gespecialiseerd in het uitzeneerste instantie vriendschap, Ik zoek een leuke vriend, omden van technisch personeel
DUITS CULTUREEL CENTRUM
later meer Hobby's uit eten, gevmg Amsterdam, om hele
7
Herengracht 470, Amsterdam, 020 - 6230421
Gevraagd hulp in de huish Interesse Bel of kom langs
weekendjes weg, thuis, fiet- leuke en vooral gezellige dmte gaan doen' InteCeintuurbaan 312 m Amster 10 niveaus ook beginners Compactcursus „Deutsch fur sen en nog veel meer Maar gen mee
liefst maandagmorgen
7
dam Tel 020 6767656
den Beruf' Nieuw conversatiecursus , Berlmer Luft '
Tel 023 - 5717030
dat vertel ik je, als je mij belt' resse Reageer dan meteen'
09065015 156 1 gpm Box- 090 650 15 156 1 gpm Boxnummer 430251
Engels v beg en halfgev
nummer 475064
Hobby's en
ƒ 5 p/u Begin 31/3 1 + 3/4
Stappen in Amsterdam"
Hallo, ik ben Patricia Ik ben
verzamelingen
Progress, 020 6738412
Divers personeel gevraagd
eind 30 en zie er leuk uit Ik Hallo, ik ben Marja, ik heb
MODELTEKENEN mannelijk
zoek een leuke man, die er blond haar en blauwe ogen Ik
naakt Tel 020 6722121
Fleischman spoornet op tafel goed uitziet en lekker in z'n zoek eenvoudig weg een leum bed paneel, Travo 6 locs, vel zit EN die van uitgaan en ke vent, om in Amsterdam
,/CHT '
PIANOLESSEN
25
rijtuigen, 50 gebouwtjes romantiek houdt' Ben jij deze mee te gaan 7stappen' Lijkt
Uitzendburo B V zoekt
Klassiek en modern
hulpmiddelen en docum man en lijkt het je wel wat7 dat jou wel wat Reageer dan
door gedipl lerares
Vrpr ƒ1250 Tel 5713002
Reageer dan' 090-650 15 156 SNEU' 09065015156
Tel 023 - 5718486
VERKOOPSTERS M/V
1 gpm Boxnummer 292715 1 gpm Boxnummer 262100
• Gevr oude plaatjesalbums
voor de vlees en vloeswarenafdeling m supermarkt
Ervaren gemotiveerde slagers mogen te allen tijde reageren • ANNULERINGEN van uwVerkade, Flipje over auto's, Hallo, ik ben Simon,28jr,don • Uw rubrieksadvertentie
kerbl
haar, blauw/grijze kunt u zowel schriftelijk als
advertentieopdrachten kunt u voetbal enz Tel 5614727
ogen 1 87 m Ik ben op zoek telefonisch opgeven Zie voor
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Wij werken door het hele land
7
richten aan Centrale Orderaf • Rubncksadvertontic Zie naar een rustig meisje voor het adres en of telefoonnum
deling Weekmedia, Postbus voor adres cn'ol teleloonnr een ser rel 090-650 15 15 6, mer de colofon op de adver
Tel 079 3617266
1 gpm Boxnummer 378125 tentiopagma van deze krant
156, 1000 AD Amsterdam
do colofon m de/o krant
fax 079 3610820
lMI/<' k.111101 • t) M'I kl Ij^lM.ll

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Restaurant „Queenie"

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

* Veilinggebouw Amstelveen *
Maartveiling

Jan Best

Restaurant ,,Queenie"

VLOOIENMARKT

Monet Stnjkservice

Vlooienmarkten

DEUTSCH

Goethe-lnstitut

MATRASSEN
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT

Maat en dikte

Fabriekswinkel

SG30 SG35 SG40 SG45 Latex

80x190x14
80x200x14
90x190x14

115,- 130,- 145,- 165,120,- 135,- 150,- 170,125,- 140,- 160,- 190,135,- 150,- 170,- 195,175,- 195,- 205,- 235,190,- 210,- 225,- 255,205,- 225,- 240,- 280,210,- 230,- 245,- 285,235,- 265,- 285,- 315,265,- 295,- 320,- 345,300,- 330,- 355,- 385,-

90x200x14
120x190x14

130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN
Rolbodem
Dubbelzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

140 x200

2 KUSSENS GRATIS

... 595.-

AANBIEDING GELDIG t/m
ZATERDAGS APRIL

Te koop
gevraagd
diversen

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn
0345-631364 (24-uur-service)
Cupido erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland

T k gevr van particulieren
en verenigingen gedragen
kleding, schoenen en gordijnen, een gulden (ƒ 1,00) per
kilo REOTEX, Provincialeweg
EROTISCHE DATING voor 1 (loods 8), Uithoorn
een relatie met een vrouw, Tel 0297 - 560499
stel of man op basis van
vriendschap Dames gratis'
Onroerend goed
CSE, 078-6187999 of 24 u p/d
en woonruimte
078-6183522 info/brochure

te huur
aangeboden

Woningruil
Aangeboden mooie 4-kamereengezinswoning + tuin a h
Amst bos te Amstelveen, hr
ƒ572,- p m Ruilen met flat of
etage of app te Zandvoort
Inl tel 020 - 6414680
• Rubrieksadvertentie opgeven7 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Videotheek
PQMBÖ
: ; :
v >\*.**' '.J:''

Autoverzekering

De nieuwste

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

dagfilms
• ' • • • . • V : ' .ü:*•*•*•;'.;:;•;• ;:;.'^

Vakantie
buitenland

Independence Day
;

'; : ' • : - . '-: •'•* *>' •::':".•:\.'

Heaven's Prisoners
Sta-caravans te huur in de
Belg Ardennen, vanaf ƒ240
p w all-in Tel 043-4591598.

••"•'

T k nieuwe stalen roeiboten,
l 4 m, met roeispanen Prijs l
ƒ1150 Tel 035 -5823978

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
T k Spartamet, kl groen,
z g a n , ƒ 750,- Tel 0235718939

:/

/ V : * * • * ' • . • ' • ' •••:• '

Eyefóraneye
'"• ';:.:•:* *'*";;! ;• :'
THe last day's
of Frankje the Fly

Vaar/surfsport

;.;.: V':

;

HellRaiserlV
\ v - / •;;V...-*;*y*.: V. • ' '

0906-96.88

Netnummersex vrouwen uit Wijkdating A'dam (75 cpm
jouw netnr gebied willen sex Centrum 090-650 449 29
Zuid-Oost 090-650 449 30
090-650 449 23 (75 cpm)
West 090 650 449 31

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
_
Bel direct 090 650 222 04 (1 gpm)
Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
090-65022221 (100 cpm)

Mrs. Vyinterbourne
. :;_^_,'.*'.'*^'-- '/'.'• •••'.•.'"

Lief
heer
nen
verz

* Desire Escort *
Bekend van TV, 24 u p d
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http //www greysex com

meisje, 28 jr, wil net
ontvangen en verwei
teg verg Hyg, disi
Tel 06 - 52116316

*PARK 118*
Luxe privé huis' 12 topmei
jes, ƒ 125 p u 1001 u Saur
+ bubbelbaden Sarphatipa
118, A'dam 020 - 67230"

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 090-650 222 04 (1 gpm)

;

-Cof n. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

ATTRACTIEPARK SL AGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik vón 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
Bel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000

HONDA CIVIC 1 5 GL, bj '85,
APK 7-'97 Pr n o t k
Tel 023 - 5712800

60 cpm' Regiosexdating Nieuw' Sexthuiskontakt vrou
vrouwen (35+) uit jouw regio wen (35+) wilen sex thuis'
09065044915 (75 cpm)
willen sex' 090-600 444
60 cpm1 SM-voor-2 voor 'n Postcode GAY datmg gay's
streng of onderdanig SEX- uit jouw postcode-gebie'
09065044917 (75 cpm)
kontakti 090 600 888
60 cpm' Vele mannen ge- Postcode sexdating vrouwe
zocht voor SEX met dames uit jouw postcodegebie>
35+, 090600111 Vrouwen 090-650 449 21 (75 cpm)
bel gratis 0800 4142
REGIOSEXDATING vrouwe
uit jouw regio willen sex
Amsterdam sexdating
vrouwen uit A'dam willen sex' 090-65044914 (75 cpm)
090-600222 (60 cpm)
Sex via POSTCODE vrouwe
Amsterdamse
sexdating uit jouw postcodegebie'
vrouwen uit A'dam willen sex' 090 650 449 20 (75 cpm)
09065044344 (75 cpm)
Sexdating Amsterdam vroi
wen uit Amsterdam willei
BEL ME THUIS'
sex 090 650 449 24 (75 cpm
Sexthuiskontakt
vrouwe
VERNIEUWD
(35-50) willen sex thuis'
ca 1 gpm
090-650 449 13 (75 cpm)
Bel vrouwen (40+) willen snel
SNEL-DOORSCHAKELLIJN
sexkontakt Direkt Apart'
Hete vrouwen willen sex'
090-65044911 (75 cpm)
090-650 449 25 (75 cpm)
Dominante vrouwen zoeken STAD sexdating vrouwen u
direkt mannen voor SM-kon- jouw stad willen sex'
takt 090-65044922 (75 cpm) 090-650 449 19 (75 cpm)
GAY Direkt Apart
Studentes (18+) geven hu.
Op zoek naar 'n hete knul
telnummers voor sexkontak
090 650 449 27 (75 cpm)
090-65044918 (75 cpm)
GEHEEL PRIVÉ'
TRIOSEX 'n vrouw of ma
extra m bed Sexkontaktei
090-65044916 (75 cpm)
24 u /p d ca 1 gpm
Livesex, datmg, hot stories Voor 't echte handwerk bel
geen 06 maar Euro-, Master- 0632032041 Zij praten,
komt' Live + Stones' 99 cpn
of VisaCard 010-2944944
Vrouwen (40+) willen sn
Mannen zoeken mannen
sexkontakt Direkt Apart'
GAY-DIREKT-APART
090-650 449 12 (75 cpm)
090-650 449 28 (75 cpm)

'-* ; **/ ; . "; ' : • : '

Vakantie Binnenland

Auto's en
auto-accessoires

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

0906-96.80

Vakantie-app t h voor 1 of 2
mnd , april en mei Tel 023 5280071 of 023 - 5716122

Financien en
handelszaken

199,=

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. station)

Relatie/
bemiddelingbureaus

• ATTENTIE' Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst
zwarte-marktspullen, sex/erotische advertenties, geven
van lessen/bijlessen, personeel biedt zich aan, te koop
raskatten/honden
(pups),
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel,
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden, vakantiebungalows
o i d te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief
Rieten stoeltje en telescoop
op statief, t e a b Tel 023 5712945 na 1800 uur

Alleen bij ons
kwaliteitsmatrassen SG35
Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

65....
35.... 125.-

Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

Te koop
aangeboden
diversen

Grandioze speciale aanbieding

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

WIKA
Autoruiten en kentekenplaten Lijsterstraat 18
Tel -t- fax 023 - 5731613

Rijles auto's
en motoren

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
• Wij behouden ons het
Zie ook de pagina's
recht voor zonder opgave van
SHOWROOM
redenen teksten te wijzigen
in deze krant
of niet op te nemen

iedereen leest de krant altijd en oven
KENNEMER GOLF EN COUNTRY
-CLUB ZANDVOORTWij vragen per 1 april a.s.
-A- zelfstandig werkend kok
ervaring van Engelse en Franse
keuken vereist
-k leerling kok 2e-3e jaars
iV restaurant medewerker
-A- part-time medewerkers voor café
en terrasbediening
TV schoonmaakhulp voor keuken en
clubgebouw
-A- kennis van Nederlandse taal en
schrift is vereist.
Uw reacties s.v.p. schriftelijk

0906-Nummers

ter attentie van de direktie,
Fairy Golf B.V,

60 cpm' Luister naar sexoproepen van vrouwen 40+
Doorschakeldienst
090 - 600 999

60 cpm' Postcode-sexdating
sex in jouw postcode-gebied'
090600777 Vrouwen gratis
0800 4123

Postbus 269
2040 AG Zandvoort

Uit<KlVriie Tijd

l Tips en suggesties: R^ctÜHèsecretariaat Weekmedia, postbus 22O1, 1000 EK Amsterdam
l \Veekmedla 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17

Wereldprimeur
van Japanse
stoffen

Dagje Groningen? Ga niet op zondag,
niet met de auto en alleen in de zomer

Het Nederlands Textielmuseum in Tilburg presenteert op 22 maart een
wereldprimeur: de nieuwe
productie van de Japanse
ontwerper Junichi Arai.

Een dagje Groningen. Het stond al maanden bovenaan het lijstje
zondagse uitjes. De voorpret was groot. Kennis maken met dat uitzonderlijke, grotendeels door de Gasunie gefinancierde, Groninger
Museum. De Martini-toren beklimmen. Een kijkje nemen in die
vermaarde gasthuisjes. Op de Grote Markt een terrasje pikken.
Aan Groninger groanjenever nippen en Groninger kouke kauwen.

Onder zijn leiding heeft de
groep meesterwevers 'Nuno no Kodo' zestig nieuwe
stoffen ontwikkeld. De dessins zijn gebaseerd op stoffen die zich in Europese en
Japanse collecties bevinden. Het werk van de
Japanner is tot en met 20
april te zien.
Beeldend kunstenaar Mitsy Groenendijk exposeert
haar eigentijdse lingerie
van 27 maart tot en met 15
juni in het Textielmuseum.
Combinaties van bh en slip
voorziet zij van afbeeldingen van dieren of beroemdheden. Haar objecten vormen de artistieke tegenhanger van de tentoonstelling 'Bodyfashion, vernieuwing op de huid gezeten',
die tot en met 25 mei wordt
getoond.

woensdag 19 maart 1997

WAREN ER
vroeg bij. Om
negen uur de auto
in. Tijd voor een ontbijt
was er niet. „Dat doen we
in Groningen wel. Op de
Grote Markt wemelt het
van de gezellige cafeetjes," wist mijn chauffeur
annex fijnproever annex
frequent museumganger.

leeg. „Je had hier gisteravond
moeten komen, toen was het
pas een dolle boel," fluisteren
de lege pluche stoelen. „Nu
ligt iedereen nog op één oor."
„Twee koffie graag en een uitgebreid ontbijt," zegt mijn
begeleider tegen de aardige
jongeman in obertenue. Diens
gezicht betrekt. „Er is nog
geen koffie meneer, en de keuken is ook nog niet open." Een
paar ogenblikken van verbaasde stilte. Een bruisende studentenstad, en dan om elf uur
in de ochtend geen kopje koffie?

Tien voor elf draaien we de
.uitgestorven Grote Markt op.
,Een breedlachende zwerver
wenst ons een fijne zondag toe
Thee kan hij wel verzorgen,
én gaat met zwierige pas zijn
' weegs. „Dit is een heel sfeer- en warme chocomel. Vooruit
Openingstijden: dinsdag tot en
volle gelegenheid," zegt mijn dan maar. Ontbijten doen we
met vrijdag van tien tot vijf uutt
begeleider, wijzend naar de straks wel, in het museumcafé.
Zaterdag en zondag van twaalf
Een stief kwartiertje later
Drie Gezusters. Gelijk heeft-ie.
tot vijf uur. Het adres van het
Een helemaal in Engelse pub- stappen we de dubbel geparmuseum is Goirkestraat 96 in
stijl opgetrokken etablisse- keerde auto in, op naar het
Tilburg. Infolijn: 013-542.2241
ment met heel veel zij- en ach- Groninger Museum, aan het
terkamers, allemaal even ruim randje van de binnenstad.
van opzet. En allemaal even Waren we maar met de trein
gekomen, die pal tegenover
het museum stopt. Nu draaien
we twintig minuten rondjes op
(advertentie)
de overigens wel fraaie Ubbo
Emmiussingel, waaraan Gronings nieuwste bezienswaardigheid als een schip uit
Duizend-en-één-Nacht voor
anker ligt. Geen plekje vrij.
Dat wordt weer wild parkeren.
Nou ja, als alle Groningers nog
slapen dan zal dat ook wel gelden voor de Hermandad.
1

WANNEER ZAT UI:
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Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod
:
.
of bel de Beüjïos 06.9363 75ci/pm.
.'.. '
• Bioscopen in Amsterdatn: Alfa, A'haifibra, Bellevue Cinerama, Calypso,-'.
Ciriema, City en Tuschinski. U vindt a!'e adressen'en telefoonnummers.van
'
.
-Pathé.Cinëmas in de GOUDEN.GIDS.- •
:. -

• tjes. Zeer nuttig, want op zoek
naar eten filteren ze het water
en halen er allerlei stoffen uit
die wij vies, maar zij juist lekker vinden.

Mosselen

Het valt nogal mee met de
drukte, de porno-expositie van
de Amerikaan Andres Serrano
ten spijt. „Wacht maar tot een
uur of vier, dan kun je over de
koppen lopen," voorspelt een
suppoost. Zo'n overdaad aan
uitvergrote vieze plaatjes kun
je ook beter niet op nuchtere
maag bekijken. A propos nuchtere maag: we hebben nog
steeds niet ontbeten. Maar dat
kan in het museumcafé, met
riant uitzicht op de Stationsstraat. Het oude station, zo te
zien van de hand van Kuypers,
wordt helaas wel weggedrukt
door veel glazen nieuwbouw.
Van eten komt weer niks. Elke
stoel is bezet. Elegant geklede
dametjes van aanzienlijke leeftijd zitten er uitgebreid te lunchen.
In de zaal naast het café stuiten we meteen al op een deel
van Serrano's fotowerk. 'Zijn
werk heeft de kracht te provoceren, tot nadenken te stemmen en onze waarden en waarnemingen te veranderen,' zo
verkondigt het museum in zijn
tentoonstellingsprogramma.
Provoceren doet
hij inderdaad,

Op die honderdvijf tig meter
riet zitten 1.600.000 mosselen.
Dat schrijft Jan Koedood van
, de dienst Waterbeheer en
Riolering in het laatste nummer van het tijdschrift Groen.
Die mosselen hebben maar 43
uur nodig om al het water van
de Lijnbaansgracht te filteren
en het daarmee schoner te
maken.

Z

Speciaal voor rustzoekers
en natuurliefhebbers is er
de gids Kleine Campings.
Hierin staan bijvoorbeeld
boerencampings in de
Benelux, Frankrijk, Denemarken en Groot-Brittanië. Voor kampeerders in
eigen land verschijnt, in
kleur, de campinggids Nederland '97 met informatie
over 750 kampeerterreinen.

Hij doet er in zijn verontwaardiging nog een schepje bovenop. „Als je vindt dat het kunst
is, laat het dan ook maar aan
iedereen zien. Dit vind ik
hypocriet." De suppoost kijkt
of hij het in Keulen hoort donderen. Maar hij heeft geen zin
in een discussie en draait ons
demonstratief zijn rug toe. Ik
probeer mijn gezicht in de
plooi te houden. Dit is al de
tweede aanvaring binnen één
uur met het museumpersoneel.

Mensen die bij wijze van
sprekeri de computer meenemen naar de camping,
kunnen de campingdiskettes Nederland, Europa l en
Europa 2 kopen. Tevens
verwacht de ANWB deze
maand de eerste campinggids Europa '97 op cd-rom
uit te brengen.
-De gidsen zijn verkrijgbaar bij ANWB-vestigingen, VW's, boekhandels,
warenhuizen en kampeerspeciaalzaken.

Bus naar
brouwerij
Entree van het Goudkantoor, anno 1635

archeologie en geschiedenis
van Groningen. Elk opgegraven voorwerp uit de Groningse
aarde krijgt de aandacht die
het verdient. Zelfs de meest
verveelde puber, die niets van
musea wil weten, wordt
nieuwsgierig naar wat zich
achter de vele nissen en
geheimzinnige hoekjes bevindt.
Dat heeft alles te maken met

Arm in arm lopen we vervolgens de overgeslagen delen
van het museum door. Ons
humeur knapt zichtbaar op,
want eerlijk is eerlijk, het
museum is een kunstwerk op
zich. De vier architecten
(Alessandro Mendini, Michele
de Lucchi, Philippe Starck en
Coop Himmel-b(l)au) zijn grotendeels geslaagd in hun
poging de grenzen tussen
kunst, design en architectuur
te doorbreken. Alle vier ontwierpen ze hun eigen paviljoen, gegroepeerd rond de
een uitgekiende belichting en
goudgele kasteeltoren.
Vooral het uit Groninger bak- dito rangschikking van de
steen opgetrokken pavil- voorwerpen. En met de kunst
I
joen van De Lucchi van het weglaten. Geen regi{
maakt indruk. Het ment van bijna identieke mesfc
herbergt de col- sen en bijlen, kruiken en glazen, mutsen en gewaden, waarlectie
door je door de bomen het bos
niet meer ziet. Hier is gekozen
voor één hooguit twee exemplaren.

groeien. Ziet u die futen rondscharrelen? Die broedden hier
vorig jaar ook. Ik hoef de deur
niet meer uit om natuur te
zien. Maar goed ook, want het
Amsterdamse Bos is mij veel
te ver weg."
Remco Daalder

Het museum ligt als een schip uit Duizend-en-één-Nacht voor anker in de fraaie Ubbo

Emmiussingel

BOES

trappen hoger en je bent in het
paviljoen van Coop Himmelb(l)au. Je waant je op een
geweldige vliering, met veel
schuine wanden, griezelige
stukjes vloer van - gelukkig dik glas, met onder je voeten
het kabbelde grachtenwater.
Met hedendaagse textiel-exposities in vrolijke kleuren en als
tegenhanger een rij schilderijen van Israëls, Mesdag en

Belichting is uitgekiend en
voorwerpen zijn gerangschikt
volgens kunst van het weglaten

Elandsgracht is indruk- , Afgelopen weekeinde liep ik
wekkend monumentaal.
even langs de
Lijnbaansgracht. De drijflandMaar de gracht zelf? Een
beetje raar krom dingetje:- • j es lagen er wat verkreukeld
„Maar dat komt weer
Niet veel te beleven, zou • • . bij.
goed,
meneer," verzekerde
je zeggen. Maar je kan er : een oudere
heer die de boel
wel mooi anderhalf milblijkbaar goed in de gaten
joen mosselen vinden.
' hield. „Het riet gaat nu weer
In de Lijnbaansgracht drijven
kleine rieteilandjes die samen .
een groen lint van honderd
vijftig meter lang vormen. Op .
de wortels van de planten zitten die mosselen.
Driehöeksmosselen in dit
geval, kleine zoetwaterdier-

Campings zijn er in alle
soorten en maten. En ze
vernieuwen regelmatig.
Daarom brengt de ANWB
een dezer dagen vier geactualisecrde eampinggidsen op de markt over campings in Nederland en
Europa.

In de campeergids 'Europa 2' staan onder meer
campings in Scandinavië,
Duitsland, Griekenland en
Turkije en landen in het
voormalige
Oostblok,
waaronder Polen, Kroatië,
en Roemenië.

Volslagen anders, maar even
verrassend is het porseleinpaviljoen. Hier wordt de oorspronkelijk grote ruimte geraffineerd verdeeld door muren van vitrage. Elke golvende
muur herbergt zijn eigen schat
of schatten van Japans en
Chinees porselein, al dan niet
afkomstig uit een vergaan
schip. Origineel is
ook het met
glas

Je vindt meer dieren bij die
O MOOI IS hij niet,
Vissen zetten hun
de Amsterdamse . '•1 . drijflandjes.
eieren af tussen de wortels
Lijnbaansgracht.
- van de planten. Riten, meerGoed, de kroegen en
, koeten en eenden broeden er
j/
danstenten aan de noord bovenop. Er vliegen nog vlinkant vormen een mooi ' .,.' ders en libellen rond ook, om
het plaatje compleet te
stukje Amsterdam en het' " maken.
politiebureau aan de

Campinggids
ook op
cd-rom

De gids 'Europa V verhaalt over campings in
België, Frankrijk, Luxemburg, Spanje, Portugal
en de eilanden Ierland en
Groot-Brittanië.

maar niet eens zo zeer met zijn
glossie pornoprenten. Wel met
nachtmerrie-achtige foto's die
hij in een mortuarium maakte.
Gadverdamme. Ik ben niet de
enige die het hardop roept.
Een jonge moeder met een
kleuter en een peuter op sleeptouw maakt bij de eerste foto
rechtsomkeert en weet niet
hoe snel ze de zaal uit moet
zijn met haar kroost. Op de
eerste verdieping waar de omstreden seksfoto's prijken kom
ik haar niet meer tegen. Een
soort vliegengordijn voor de
deuropening moet de onbedorven bezoeker weren. „Wel dubbel, hè," zegt mijn begeleider
tegen de vliegendeur-bewaker.
„U begrijpt toch ook wel dat
iedereen juist door die geheimzinnig-doenerij wil weten wat
er achter hangt?"

Eerder, in de catacomben van
het museum, een waar labyrint, zijn we elkaar uit oog verloren. Pas na een half uur
vruchteloos zoeken zie ik hem
zitten in de entreehal, op het
bankje voor de kaartcontrole.
Verkeerde lift genomen. Dat
heb ik ook een paar keer
gedaan, maar ik heb de kaartjes op zak. Ziedend is hij. De
portier vertikte het hem zonder kaartje door te laten.
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afgedekte vijvertje in dit paviljoen. Er staan twee fauteuils
bij van waaruit je kunt kijken
naar de door helder water
omspoelde vondsten. Twee

Mauve aan weerszijden van
een ijzeren loopbrug.
Tegen half drie wint de knorrende maag het van het intrigerende museum. In het café
zit een nieuwe lichting oude
dames. Bij het verlaten van het
cultuurschip worden we verrast door een plensbui. We duiken het eerste het beste buurtcafé in dat we tegenkomen: De
Poort van Groningen aan het
Gedempte Zuiderdiep. Hier
kunnen we eten. Er staat een
rekje met eieren naast de tap.
Weer mis. Ze zijn bestemd voor
het kaartclubje.
„Ik heb wel een lekker kopje
koffie voor jullie," biedt de
gastvrije waardin aan. Een
prima bakkie, maar het stilt de
honger niet. „Aan deze straat
moet volgens de WV ook
Roezemoes liggen, een eetcafé
met echt Groningse gerechten," breng ik hoopvol ten
berde. „Roezemoes? Ken ik
niet," is het antwoord. „Maar
het is best mogelijk hoor, het
Zuiderdiep is lang." Een behulpzame stamgast begint iets
te dagen. „Drie zijstraten verder. Tegenover de bioscoop,"
zegt hij, zonder van zijn kaartspel op te kijken. Met de
Museumkrant op ons hoofd
rennen we door de regen richting Roezemoes. Het zwoel
ogende naakt die de hele voorpagina beslaat - Serrano blijft
ons achtervolgen - is doorweekt als we hijgend voor het
eethuis staan. 'Blote billetjes
in het gras,' en 'Dagschotel al
vanaf 4,75 gulden' prijkt er op
de voordeur. En onderaan, in
zo mogelijk nog grotere koeienletters: 'Zondags Gesloten'.
Het zit ons niet mee.
Dan maar weer naar de Grote
Markt. Moeten we toch heen,
want de Martinitoren kunnen

{advertentie)

DeBoodsdiappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT !!!

Foto Sperd Stam

we op zondag wél beklimmen.
Dat staat tenminste in de
stadswandelingsfolder. Aan de
voet van de Olde Grieze, zoals
de Groningers hun toren liefdevol noemen, staat De Kostery. Het voormalige woonhuis
van de koster is sinds de restauratie in 1982 veranderd in
een knus theehuis. Ze hebben
er gelukkig ook broodjes.
Met een voldaan gevoel verkennen we even later ook de
bovenste verdieping. Alles is
zoveel mogelijk in tact gelaten,
zelfs de bedsteden zijn er nog.
Aan de muur hangen foto's
van de Grote Markt van voor
de oorlog, toen het hele plein
nog was omzoomd met fraaie
oude gevels. Daar is nog maar
eenderde van over. De rest
blijkt platgegooid in de slotfase van de Tweede Wereldoorlog.
De Martinitoren lokt. Maar
ook het uitzicht vanaf deze 97
meter hoge gigant wordt ons
door de neus geboord. Alle
deuren die naar boven leiden
zijn hermetisch gesloten. 'Tot
april dicht,' staat op het bord
met de openingstijden. Nou
breekt mijn klomp. „We kunnen nog naar het Natuurmuseum of naar het Niemeyer
Tabaksmuseum," oppert mijn
onvermoeibare begeleider. „Ik
peins er niet over," roep ik.
„Eén museum per dag vind ik
welletjes."
Ik laat me nog wel meeslepen
naar de Korenbeurs en het
Goudkantoor, naar de vijftiende eeuwse A-kerk en het
Pelstergasthuis. Stuk voor
stuk prachtige sfeervolle gebouwen, maar ze staan er op
deze verregende zondag net zo
verloren bij als ik. De rest van
de stadswandeling - er zijn
zeker nog 25 bezienswaardigheden - schiet erbij in. Ik wil
naar huis. Zelf het Peerd van
Ome Loeks, waarover mijn
moeder zo hartverscheurend
kon zingen, hoef ik niet meer
te zien.
We lopen terug naar de auto,
via het Gedempte Zuiderdiep,
een mix van leuke, helaas
gesloten winkeltjes, restaurants, kroegen en bedrijfsgebouwen. Met een ratjetoe aan
bouwstijlen.
Amsterdamse
school, Jugendstil, achttiende
eeuwse geveltjes en een
spuuglelijke bioscoopfacade.
De auto staat nog op de plek
waar we hem hebben ncergezet. Geen bon, geen wielklem.
Nou ja, we zijn tenslotte m
Groningen en niet in Amsterdam. We zitten nog niet in de
auto of het houdt op met regenen.
„Zeker eens maar nooit meer,
hè," constateert thuis onze
dertienjarige wijsneus als we
ons mopperig ontdoen van de
nog steeds vochtige jassen.
Niks nooit meer Groningen.
We hebben het gewoon slecht
getroffen. De volgende keer
wordt eerst thuis ontbeten,
gaan we met de trein, in de
zomer en op elke dag behalve
zondag.
Miep Wisselink

Voor belangstellenden
hebben Weekmedia en Oskam Reizen BV een excursie naar brouwerij Bios in
het Belgische Ertvelde
georganiseerd. Op woensdag 2 april vertrekt een
toeringcar om half negen
uit Amsterdam. In Ertvelde volgt een rondleiding
met deskundige toelichting in de brouwerij. De
prijs is 59,50 gulden (inclusief koffie met gebak,
lunch en proeverij).
Aanmelden kan door een
briefkaart (naam, adres,
telefoonnummer en aantal
personen) te sturen naar
redactiesecretariaat Weekmedia, Postbus 2201, 1000
EK Amsterdam, t.a.v.
Trudy Steenkamp. Deelname in volgorde van binnenkomst van de aanmeldingen. In de brief die u ter
bevestiging krijgt, staat
hoe betaald moet worden
en waar exact de, goed
bereikbare,' vertrekplaats
in Amsterdam is.

Het Cultureel Centrum Amstelveen (CCA) is
zaterdag 22 maart het toneel van een

literaire avond
in het kader van de Bockenweek. Over het
thema 'Mijn God' gaan Rudy Kousbroek en
Michoël Zeeman met elkaar in gesprek en doen
Nelleke Noordervliet en Renate Dorrestein dat
na de pauze.
Kousbroek is vooral bekend als essayist en
werkt graag samen met Zeeman, vooral
bekend door z'n VPRO-rirnalprogramma over
literatuur. Noordervliel Kreeg voor De naam
van de vader in 1994 de Mullotuliprijs en werkt
vaak mei religieuze en mythologische beelden.
Renate Dorrestein heeft dit {aar het
Boekenweekgeschenk geschreven, getiteld Want
dil is mijn lichaam.
In de pauze signeren de schrijvers hun boeken
Voor aanvang, m de pauze en na afloop verzorgen L Is Mackintosh en de Chris Monen Jazz &
Bluesband optredens
De bijeenkomst in hel CCA begint om kwart
over acht en de toegang bedraagt 32,50 gulden. Bij inleveren van deze ban aan de kassa
van hel CCA of bij één van de Amslelveense
bibliolheekhlialen krijgt u 7,50 gulden korting
en kost de toegang 25 gulden.
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Volvo 480 GT, 63 000 km, airco,
ABS, '94 / 35 750,-.
Van Vloten Dealer 020-6369222

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kun» u uw tekst opgeven?
Telefonisch, van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.2 l.
Schriftelijk' Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gasthuisplein 12.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Daihatsu
Charade 1.3 mj., aut., 60.000
km, '90; Cuore TS/TX '91 t/m
'94; Charade 1.3 mj., Shiga,
rood 10-89 NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12 A'damWest, 020 - 6183951.

Lada Samara 1.3, 5-drs, 1994,
22 000 km, met BOVAG
garantie,/ 10650. WESTDORP
A'dam, telefoon 020-6825983.

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Mitsubishi

Peugeot 405 GR 1.8, 7-'93, Spacewagon 2.0 GLXI aut.,
groen met., ƒ 17.900. DickMuhl nov. '94, 80.000 km, ƒ36.750.
Off. Volvo Dealer: 0294-418200 Mitsubishidealer
Jorritsma,
VW Golf Turbo Diesel, nw Wagenweg 10, Purmerend.
model, '94, 5-drs, ƒ 19.950,-. Tel. 0299 - 423741.
Inr gar fman 0251-224730.

Porsche

Peugeot
Z U lD W l JK
peugeot-dealer

106 Ace. 1.1 i rood
'95
205 XR 1.1i bruin m. '91
205 XL 1.11 grijs m. '91
205 XR 1.4 blauw
'89
205 XL Diesel blauw '88
306 XN 1.4i rood
'94
"z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.11 blauw
'96
306 XS 1.6i rood
'96
'Vreemde merken:
Fiat Uno 60 S
'86
Ford Fiesta 1.1 i
'91
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Nissan Sunny '87 + '89
Suzuki Alto GL
'93
Suzuki Swift 1.3 GTi '92
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT's

Motoren/Scooters
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Autosloperijen

Accessoires en Onderdelen

Autosloperij De Liede.
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop + Sloop auto's
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
cilinderkoppen vlakken ƒ 35, compl. dieseltechniek + verstuivers
Geen voorrijkosten
020-4470470

60 jaar REVAM Amsterdam
Motorenrevisie
Off. deal: MARINER-OUTBOARDS

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

(020) 6129804
Te koop gevraagd loop- en
BMW
MOTORISCHE PROBLEMEN? Yamaha XV 700 Virago bj '87 sloopauto's. Hoge prijs. Met AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
vrijwaring en eigen ophaalLaat uw auto testen d.m.v. de in pr. st. incl. vele ace.
Klaar terwijl u wacht.
BMW 535i bj 1l-'89, autom.,
dienst. Kila-sloperij:
modernste apparatuur.
f8250. Tel. 0118-623935.
Ruilstarters en dynamo's.
icht met. velg, royal blauw me023-5333742 / 06-52838400.
Garagebedrijf Out.
Valkenburgerstraat 152.
talie verkeert in nieuwstaat 020-6441020 (ma.-vr., 8-17 u.)
Tel.: 020-6240748.
Vr.pr 17.500. 020-6891696.
Grote sortering ONDERDELEN
240 Polar Estate, 48.000 km, 4van schade-auto's, alle
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
'93; 940 GL Sedan, aut., '91;
merken, alle bouwjaren.
440 1.8 DL, 53.000 km, '91; 440 JOHAN BOOM nw adres
AUTO l -IN-3 MINI'S?
MINOR MOTORCARS
1.8 inj„ LPG, 110.000 km, '92; Wijkermeerweg 46, Beverwijk. GEBR. OPDAM B.V.
Van 1e eig Chevrolet Beretta
3 regels
ƒ 45,00
340 3/5-drs, aut., '88 t/m '91; Naast
Zwarte
Markt Tel.: 023-5845435.
Sloterkade 43/44
2.2i Coupe, airco, ABS, anb.,
NIEROP, de Vrienden van
0251-224730. Ook zondag's
voor elke extra regel
ƒ l 5,20
Amsterdam
stereo, LPG, grijs metall., 11Tel. 020 - 6177975/6158022 Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12, geop. v. 11 tot 17 uur. + 150
'93, ƒ 15.500 incl. BEREBEIT,
mm-prijs
ƒ
9,40
A'dam-West. 020 - 6183951. Auto's v.a. ƒ 1.000 tot ƒ 20.000.
Amsteldijk
25,
020-6627777.
Rover-dealer voor
mm-prijs met vignet
ƒ
9,40
Garantie al v.a. ƒ 1.000 scherpe T.k. Golf 1.6C II, b.j. '84, apk
Amsterdam, Amsteveen e.o. 940 Estate autom
9/96 prijzen door grote omzet. Ook febr. '98, i.g.st., prijs n.o.t.k.
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
460 1,8 Comfort-Line ....1/94 auto's, busjes en Jeeps te Tel. 020 - 6766812.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
460 GLE 1.8 LPG
10/93 koop gevraagd.
2
CV
'85,
1e
eig.
slechts
62000
niet breder dan Kvee kolommen).
460 2.0 GL
11/92
km, nwe chassis en bodem,
440 1.8 Escape
12/92
RENAULT AMSTERDAM
De hoogste prijs voor elke
extra's, rijd perfect, apk okt.
440 1.8 Escape
12/92 merk auto a contant. RDW vrij.- CRX 1.61. zwart
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Top occasions met 1 jaar
'87
'97, vr.pr. 2950. 020-6176760.
340 GL
7/90
garantie
war.bew. Tel. 0251-224730.
Prelude 2.0 wit
'89
Gewone advertenties (breder dan Kvee kolommen), taWibautstraat
224
Autobedrijf
DICK
MUHL
CHYPARSE, Soesterberg vult
Prelude 2.01 EX
'97
rief op aanvraag.
JOHAN BOOM ook Den lip 55 Civic 1.5 LSi aut. 3-drs
020 - 561 96 11
OFF. VOLVO DEALER
uw Citroen-veerbollen voor
'95
Landsmeer
020-4824640.
KerkVoor meer informatie of advies, bel
Nijverheidslaan
1,
WEESP
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Civic 1.5 DXi grijs 3-drs
'93
buurt 83 Oostzaan 075- Civic 1.3 DX rood 3-drs' '92
Tel.: 0294 - 418200.
Telefoon: 03463 • 51150.
6845607. Kanaalweg 30 E
Eenden 2 CV 82. 84, 85, 86 89 Van part. Opel Vectra 16 GLI 5- 15 VOLVO STATIONS '85-'94, Landsmeer 020-4363543. Te- Civic 1.4 GLX rood 3-drs '89
Sedans 740, 940 en 360.
90, Mehari 74. 0492 - 464914. '92 LPG stereo radio-cass,
vens auto's te koop gevraagd. v/d Voort HONDA 020-6148215
met.,
175.000
km, ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
XM Diesel ABS '93 ƒ 19.900 rood
Een auto kunt u overal kopen. T.k.: Honda Accord, 1992, zeer
XM Turbo D '90
ƒ 9.950 ƒ 10.750. Inl. 0229 - 238753.
Bij ons krijgt u service!
goed onderhouden, ƒ11.500.
XM 20i Turbo CT '93 ƒ 19.900
Koopje! 020- 6611976.
OCCASION CENTRUM
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750
ZUID-OOST
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
ƒ17.500 850 GLT 2.5 '92 v.a. .ƒ 29.750
Xantia Turbo Diesel '94/24.900 TR 3 ged. gerest.
'93
Xantia D. schuifdak '94/ 18.500 TR 4 gerestaureerd ƒ 17.500 850 GLT 2.5 '94 ... .ƒ44.750 Renault Clio 1.4
'94 Tegen handelspr.: van 1e eig.
ƒ27.500 740 GL Est. LPG '90 .ƒ 19.750 Ford Escort 1.6 CLX
Xantia 1.9 D SX '96
29.900 TR 4A i.r.s. gerest,
Daihatsu Charade 1.3 TX ..'93 Suzuki Swift 1.6 GLX 16V, rood
Tel. 020 - 6278410.
Xantia 1 8 SX LPG '95/ 27.500
480 2.0 GT '95
ƒ35.750 Fiat Panda Cabrio
'90 met., 4-drs, 2-'91, ƒ10.750,, Xantia 20i SX LPG '94/22.500
480 S '92
ƒ24.500 Daihatsu Cuore
'93
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
|ZX Diesel 5d '93
ƒ13.500
460 Nordic autom. '94./ 26.950 Citroen AX 1.1
'95
A'dam. 020-6627777.
BX TGD Break '94
ƒ 17.900
440 1.8Sp. '94
ƒ25.950 Hyundai Excel 1.5 i LS . . . '94
BX TGD Break st.b. '93/ 15.900 Mercedes 250 Diesel, m. '89, 440 GL 2.0. '93
ƒ24.950 Fiat Uno 45 i.e. 1.1
'93
i.z.g.st, ƒ15.950,-.
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
440 DL '93
ƒ21.750 Daihatsu Valera 1.5 SG . ..'95
BX TZD '90
ƒ 8.500 Inruil gar. finan. 0251-224730. 440 automaat '92 .. .ƒ 19.950 Mitsubishi Colt 1.3GLI . . . '94
BX T Diesel '93
ƒ11.900
440 Sunray '91
ƒ 14.950 Nissan Micra 1.3 super S ..'95
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500
440 LPG '90
ƒ 9.950 Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
3.950
340 automaat '90 .. .ƒ 8.950 Mazda 323 F 1.6
GOLF GTi, b.j. '89, alle extra's, Honda Civic 1.5 DXi, 4-drs, BX 16 RE LPG '89
'92
* WESTDORP off. dealer *
2.950
340 GL '90
ƒ 8.500 Mercedes 190 D 2.5
nieuwe APK, prijs ƒ5.000
groen met, 1994, ƒ23.950. Bx 16 RE LPG '88
'89
BX 14 TE '93
*
KIA
*
een
klasse
rijker
*
12.500
340
automaat
'88
..
.ƒ
4.950
Tel 06 • 52505701.
v/d Voort HONDA 020-6148215
BX 14 TE '92
9.950 Pnde 1.3 GTX 3-drs ...10-'96 240 Est. LPG ' 9 2 . . . .ƒ23.750
Van der Madeweg 21
Nu te huur per uur
Volvo 340, 5-drs, 90.000 km,
Mitsubishi Colt 1.3 GLi, b.j. BX 14 TE '90
5.950 Sephia 1.6 NLX 4-drs ,.12-'94
(Bij de Makro)
een Quad 4-wl. motor (B/E)
03-'98, b.j '85. ƒ1.950.
10-'94, 24.000 km, ƒ20440,- C 15 E bestel '92
7.950 Clarus 1.8 SLX 4-drs .. .06-'96
DEMO'S
Daewoo / Occasioncentrum
125CC, geen helmplicht.
NIEROP 020-6425977.
DAEWOO Z-0. 020 - 6650131 C 15 E bestel '90
"ƒ4.950 Sportage 2.0 4WD 5-drs03-'96
V 40 1.8 comf. '96
Tel.: 020 - 665 01 31
020 - 6719108
Dé
dealer
voor
nieuw
en
850
Sedan
2.5
10V
'97
Volvo 340 DL, aut., 55.000 km Peugeot 605 Turbo D, autoTel.: 020 - 681 34 10
Zie ATS telet pag. 888
VISA Garage B.V.
gebruikt,
voor
APK,
voor
89 ƒ 4950. NIEROP DAIHATSU maat, '94, ƒ28500,-. VISA
Houtmankade 37 A'dam
spnnt-service en vooral
uw Volvo-dealer
Ford Escort 1.4 CL
11-'92
Rent A Brik Autoverhuur
A'dam-west 020-6183951.
GARAGE Tel. 020 - 6278410.
Tel. 020-6278410.
... VOOR U! ...
met persoonlijke service
Ford Escort 1.6 CLX
02-'93
020 - 6922930.
® Auto te koop? Plaats in deze Samara Cabrio wit, zw. kap, Ruime keuze in 2 CV occasions Adm. de Ruijterweg 396-398 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Honda Civic 1.5 DXi
02-'92
PAASAANBIEDING:
rubriek. U zult verbaasd staan alarm, 8 mnd. oud, van ƒ 32.000 alle leeftijden. De EendenspeA'dam, tel. 020 - 6825983
laan 128, Amsterdam-Noord. Opel Astra 1.6i
06-'92 v.a. 28 mrt tot 7 apr. ƒ 250 all in.
over het resultaat.
Ringweg A'dam, afslag S104
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Kilometers vrij.
voor ƒ25.000. 0183 - 636103. cialist Leende.: 040-2061528.
Jan Wals 020 - 4361697.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zi|n, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 mil|oen exemplaren.

Klassiekers
en Oldtimers

AUTOLAK

404 '71 ƒ7500, 404 break '71
ƒ17.500, 404 superluxe '68
ƒ 12.500. Alle auto's apk + Ipg.
KEIMPE CARS: 020-6823615
020 - 6826978 Frank Dordregter
PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.

Dit weekend!

Volvo

Algemeen

Rover

Chevrolet

ff*fif\

Renault

Honda

020-665 86 86

Triumph

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Autoverhuur

Unieke CITROEN DS 2.3 Break/
Pallas, '73, duo-tone, groenmetallic, grijs dak, leder, bekl,
bruin, airco, 5-bak, getint glas,
zeer goed onderhouden, veel
werk verricht, nota's aanw.
Mooie auto. ƒ22.500. 0297565850, 0654 - 236300/352014

OUKE BAAS

Kia

niet duur!!!

CHRYSLER VOYAGER

& lifestyle

Suzuki

Van Vloten
Amsterdam

Mercedes-Benz

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

British Cars
15 en 16 maart
H O U T E N (Utr.)
Drie hallen verkoopshow
van alle Britse auto's
onderdelen, clubs, Lifestyle
huis- en tuindecoratie
De vrouwvriendelijke
autobeurs
Open 9.30-18.00 uur
Expocenter Euretco - HOUTEN
Info 035 - 683 69 90

Opel

f*f*t? eïf* £&/*

VANAF F 55.990,-

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam • Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Gezocht, cursisten voor
speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeer
Nederland waarbij je gegarandeerd je rijbewijs haalt voor een
vast bedrag. Voor de komende maanden zoeken wij voor
diverse regio's maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van een
groot aantal tqpinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic
rijopleiding bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf. Eerste inschrijving van 20-04-1997. Bel snel de
Heavy Traffic Servicelijn 0900-9575. Heavy Traffic, gegarandeerd je rijbewijs.
^^^^^^^
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier in- APK + grote beurt v.a. ƒ299.tensief les en nog leuk ook!
DIESELSERVICE
Hoog slagingspercentage en brandstofpompen; verstuivers
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
cil.koppen vlakken. Garage/
Tel.: 020-6868063/6332405 of
motorenrevisie FEENSTRA
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Industrieweg 27, Duivendrecht
se cursussen en examenroutes
Tel. 020-6980639
rijden is vanzelfsprekend.
APK
KEURINGEN
ƒ70,
Vraag zelf je PRAKTIJK CBR klaar terwijl u wacht.
examen v. snelcursus 2-6 wkn,
Garage West-Center:
via Ver. Rijschool Nederland
60 min., ƒ47.50, 45 mm. ƒ36,-. 020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
020-4639881 (schrift, info mog.)
Autobedrijf CRYNSSEN
Autorijschool „De Wibaut"
Crynssenstraat 10-14
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
Tel.: 020-6184402.
ƒ 125. Vervolglessen ƒ45 v. 60
min. Tevens zijn de theorieles- APK-keurstation, reparaties
sen gratis op C.D.I. Aanvraag alle merken en schaderegeling.
per computer. Wibautstraat
HEINING HOBBYHAL
107, telefoon 020 - 6683902. Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
Voor gratis advies over de bes- spuitcabine ƒ75, hefbrug ƒ 10,
te rij- en theorieopleiding in staplaats / 5. Tel. 020-4976999.
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
'heorie op CD-I CBR uitv.
Start nwe cursus cat.B: 31/3
VKS Adalat tel. 020 - 4124354
Een goede prijs v. uw auto a
cont. RDW-vrijwaring, corr. afwik. 020-6431664, Amstelveen
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: 0341-4193540(0652 - 977028.
Bennebroekerweg 17, Rijsen- DE HOOGSTE PRIJS voor elk
hout bij Aalsmeer, 0297- merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
324229. Ook t.k. gevraagd.
T.k. gevr. ALLE MERKEN
AUTO'S: tevens VRACHTWAGENS 4 x 4 , BEDRIJFSAUTO'S
Rode J5 PEUGEOT, diesel, b.j. CARAVANS en BUSJES.
'84, g. st., apk tot 7/97. Luxe Contant geld + PTT vrijwaring.
inbouw voor 2 personen. Niet Wij komen vrijblijvend langs.
verhoogd. Vr.pr.: ƒ7800. Tel. Tel. 035-6835858 of 06020-622.28.22/624.95.90
53331964, dagelijks 8-23 uur.

Service en
Reparatie

Volkswagen

Citroen

Rijscholen

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
'

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

Campers

V, v-'

Maar ho
De Chrysler. Voyager: dé best verkochte ruimte-auto in Nederland. Hoe kan hét,ook anders: Dé Vöyager
is er in 36 uitvoeringen, waaronder de nieuwe Grand Voyagèr 2i4i SE. Hij biedt plaats aan 5 tot 7
^volwassenen en hun bagage.' Dat. hij uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, ziet u óók aan .
de lijst met standaard extra's: ó^m.'•• airco (SE/LE), twee airbags, portierdwarsbalken, stuürbèkrachtiging en.
elektrisch bedienbare buitenspiègèls. Kom langs; voor een proefrit. W'e g'éven uw wensen graag de: rüinite.v:
He, . „u «, zeer aanlrek«|k om over «e Sa„ ,o, de «**« ^'«*-^ ^.'^ti

s G h n Méfl8neHatchbsck e 8
:; o a *rrae ;:r
'"" '

tó

^^^^^-t*»^™Mr

SH5^ïïSr4^Ë±HSESr

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
1 ƒ'H 405 • l'iiizcniiKl l ! T \ \ " . a f imponeur. exil kusicn inklaar maken i-n \i:n>ilil<:iini:shi|iliai:i l i.v.e lanal J l VI? . |i m
(lmsli:i Ua«- ui l"47 1o7850 XViiJiBiiwn Mnirlichnuikn Chrvski Impiiri Holland II V Tel IH47 . lol-IIJII

DE CONTACTLIJN
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
RENAUUTÜrivè-in Service;

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 090-6501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van clc nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 090-6501515.6 ook zelf

anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcornputcr.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze kram.
Probeer het direcl. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of Uvee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
f l .00 gpm)
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Ford Ka

Mini voor
spirituele
inspiratie
S

Meer
dan
uiterlijk
alleen

piritual en Spiritual Too zijn de inspirerende namen
waaronder de nieuwe Rover Mini tijdens de autosalon
in Genève aan het publiek werd getoond. Het gaat om
concept-modellen die er volgens Rover in de toekomst
toch nog wel even anders uit zullen gaan zien.

De Ka wordt een verfrissende
verschijning op de wegen.

D

e compacte Ford Ka zit barstensvol leuke en handige
details, zowel van binnen als van buiten. De ontwerpers hebben duidelijk meer gedaan dan een aansprekend jasje ontwerpen voor bestaande techniek. Bovendien
rijdt hij opmerkelijk comfortabel en heeft het model ook
nog een zeer aantrekkelijke prijs.

Dat de Ford Ka een gewaagd uiterlijk heeft, zal niemand betwisten. Of het ook mooi is, is natuurlijk een kwestie van smaak. Maar
tijdens onze kennismaking hebben we alleen maar enthousiaste
reacties gekregen. Dat is veelzeggend. We beschikten over
een najaarsgroene uitvoering,
met stuurbekrachtiging, airconditioning en nog veel meer accessoires.
De motor in de Ka kenden we al
van de Ford Fiesta, waarvan de
Ka direct afstamt. Hij heeft een
inhoud van 1,3 liter en is goed
voor 44 kW/60 pk. De Ka is geen
snelle jongen. Dat is jammer,
want het flitsende uiterlijk vraagt
om een beetje pit. We rekenen er
een beetje op dat Ford eind dit

jaar of volgend jaar een krachtiger motor zal leveren voor de Ka.
Immers, de Fiesta is ook te koop
met een krachtbron die 25 procent meer vermogen heeft.
Ondanks de wat tamme motor
gaat de Ka een sportieve rijstijl
niet uit de weg. Hij gaat onverdroten door een
snelgenomen
bocht en
remt goed.
Sturen vraagt
vreemd genoeg wel enige gewenning, want
anders dan de meeste auto's keren de voorwielen niet uit zichzelf
in de 'rechtuit stand' terug. Na de
bocht moet je het stuur dus terugdraaien.

Motorgeluid en windgeruis zijn
zorgvuldig gedempt. Het comfort
van de Ka kan meten met grotere
auto's. Achterin is redelijk wat
plaats, maar de auto is nu eenmaal niet zo groot, dus twee volwassenen zitten krap. Wel is de
rugleuning van de achterbank
verstelbaar. De kofferruimte biedt
voldoende ruimte en is naar wens
uit te breiden ten koste van de
zitplaatsen achter.
Spraakmakend is de opzet van
het interieur. Wat is daar zo bijzonder aan? Ten
eerste vormen het
dashboard en de
middenconsole
een geheel. Het
kunststof is m een
metallic kleur gelakt, wat zeker
mooi staat. De tweede verrassing
vormt het klokje. Dat is geen digitaal exemplaar, maar een uitvoering met een ovale wijzerplaat en
twee eigenwijze wijzertjes. Hij zou
in menig slaapkamer niet misstaan.
Even leuk als praktisch is het alternatieve dashboardkastje
rechtsvoor. Dat is te kantelen
waarmee beide zijden zijn te benutten. Het bovenste deel heeft
een dekseltje waaronder spulletjes zijn te bergen. Als je dit deel
kantelt, verschijnt een plateautje
om losse spullen op te leggen.
Ten slotte is er nog de standaard
radio Die bestaat uit een rond
paneeltje met een venster en
links en rechts twee drukknoppen. Het ziet er leuk uit en is heel
makkelijk te bedienen. Het afneembare frontje is lekker klein.

test

Op de snelweg is de Ka mooi stil.

De Ka is een stille jongen voor zover het zijn motor betreft.

Ford heeft de Ka een allervriendelijkst prijskaartje meegegeven.
Hij kost 20.990 gulden. Vanaf februan staat de Ka bij de dealer.

Show Genève met
veel debutanten
D

e 67ste Autosalon in
Genève, die
van 6 tot en met 16
maart is gehouden, bood een verrassende hoeveelheid primeurs.
Heel opvallend is
de onthulling van
niet minder dan
drie hagelnieuwe
stationwagens: de
Volkswagen Passat Variant, de
Peugeot 306 Break
en een concept
van de Honda Civic Estate. Over
deze laatste twee
berichtten wij vorige week reeds.
Van het debuterende trio verschijnen
De Volkswagen Passat Variant vertoont duidelijke trekjes met de andere lede Peugeot en de
den van de VW-familie.
Volkswagen als
eerste ten tonele.
Beide modellen zullen in juhoudingen zullen nu anders ligvan in Genève eveneens heel
ni bij de dealers in de
gen. De producent houdt het op
_ wat te kijk stond. De Ford Puma
showroom pronken, zoals
' coupé was bijvoorbeeld een re60% Limousine en 40% Variant.
gelrechte primeur.
Tot deze schatting komt VW op
ze dat ook al deden in
Volkswagen heeft de Passat Vabasis van de uitstekende verGenève.
De aanwas van stationwagens
vertoont een progressieve stijging Het maakt duidelijk dat zich
in de wereld van de auto een
steeds grotere segmentering aftekent. Aan de ene kant ontwikkelen autofabrikanten compacte en
handzame auto's voor lage gebruikskosten en makkelijk parkeren in de stad. Anderzijds is een
trend te zien van voertuigen met
een maximum aan binnenruimte
zoals stationwagens en ruimtewagens. En dan zijn er nog de specifieke liefhebbers-segmenten
van open auto's en coupes, waar-

riant. De daklijn en de achterzijde
lijken sterk op die van de Golf Variant. De voorkant is gelijk aan die
van de sedan versie van de Passat. De auto zal tussen de tweeen drieduizend gulden meer gaan
kosten dan de sedan, waarmee
hij in de buurt van de 46 mille
komt.
Daar staat een stevige uitrusting
tegenover met zaken als dubbele
airbags, centrale vergrendeling
en ABS. Voor VW is de vorige
Variant een hardloper geweest
Van het aantal Passat-verkopen
nam deze vorig jaar zeventig procent voor zijn rekening. De ver-

koopresultaten die met de goed
in de smaak vallende sedan inmiddels zijn geboekt.
De Passat Variant heeft een lengte van 4,67 meter en een hoogte
van bijna anderhalve meter. In
vergelijking met het vorige model
is de ruimte voorin met 25 millimeter en achterin met 34 millimeter toegenomen. De laadruimte is
dertig melkpakken groter dan
voorheen. Totaal komt die op 498
liter. Na het neerklappen van de
achterbank is er een ruim van
1.600 liter. Dan kun je toch heel
wat meenemen

SPECIFICATIES Ford Ka
Motortype:

Viercilinder
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.299 cm3
Vermogen:
44 kW/60 pk
bij 5.000 t.p.m.
Max. koppel: 105Nmbij
2.500 tp.m.
Acceleratie:
15,4 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 155 km/uur.
Gem. verbruik: 7ltr/100km.
Prijs:

Dankzij een onder de vloer gemonteerde motor is een verrassend compact geheel ontwikkeld
De eerste is een studiemodel van
een driedeurs en de tweede van
een vijfdeurs Mini. De kleinste
meet slechts 3,1 meter, maar is
wel degelijk om vier personen
plek te geven.
In 1957 ontwikkelde sir Alec Issigonis de oorspronkelijke Mini
vanuit de gedachte dat er een
grote behoefte bestond aan een
handzame auto voor de stad met
toch voldoende ruimte voor de mzittenden. De Spiritual is naar
hetzelfde idee geboetseerd, maar
Rover haast zich wel te stellen
dat het getoonde ontwerp niet het

model is wat we in de toekomst
mogen verwachten. Technisch is
het een opmerkelijke auto. Onder
de achterbank is een kleine driecilmder motor gemonteerd, die
een vermogen van 45 kW (62 pk)
levert Het blok ligt plat om zoveel
mogelijk ruimte te winnen. Reservewiel, accu en radiateur zijn
voorin gemonteerd
De auto weegt 700 kg en neemt
genoegen met een 3 liter brandstof over 100 kilometer De acceleratie van 0-100 km/uur voltrekt
zich in dertien seconden De
draaicirkel bedraagt minder dan
negen meter. De vijfdeurs Spiritual Too meet 3,5 meter en beschikt
over een viercilinder krachtbron.

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING:

D

Volkswagen Passaf nummer 1
De meeste lezers van negen Europese autobladen, waaronder AutoWeek, wijzen de nieuwe Volkswagen Passat Variant als 'Auto-1'
van Europa aan. De Nederlandse lezers zijn meer gecharmeerd
van de Ford Ka.
De nationaliteit van de lezers blijkt sowieso heel bepalend te zijn
bij de keuze van de meest favoriete auto. Kiezen de Nederlanders
voor de Ford Ka, de Britten stemmen voor de Jaguar XK8 en de
Italianen voor de Mercedes-Benz SLK. Duitse, Poolse en Turkse
lezers hebben de Passat hoog in het vaandel staan. De Tsjechen
zijn trots op hun eigen Skoda Octavia.

Rover groeit hard

De Rovers Mini zijn zo klein omdat de motor onder vloer is
gemonteerd.

wegligging. Het centrale differentieel verdeelt de aandrijfkrachten
gelijkmatig over voor- en achterwielen.
Onder de stijlvol geplooide motorkap huist een 1,3 liter viercilinder
motor (61 kW/83 pk), die zijn
maximale trekkracht bij 5.100 omwentelingen van de krukas levert.
Dat wijst op een hoogtoerig karakter, wat eveneens al aangeeft
dat deze auto meer is afgestemd

op het rijden op asfalt, hoewel
een beetje ruig terrein niet uit de
weg hoeft te worden gegaan
dankzij de 4x4-aandnjving.
De auto is straks te leveren met
airbags, ABS en tal van luxe zaken als centrale vergrendeling en
elektrisch te bedienen ramen.
Tevens is er te kiezen uit een
handgeschakelde vijfbak of een
viertraps automaat. Prijzen van
de auto zijn nog niet bekend.

Terwijl de Engelsen zelf zeven procent minder Rovers kochten,
nam de verkoop in andere landen juist toe. In Europa steeg de verkoop met 16,5 procent naar 174.900 auto's. De Duitsers kochten
zelfs tweederde meer: 21.740 stuks. Italië stelde zich te boek als
Rovers grootste exportland met 46.700 wagens.
Buiten Europa steeg de verkoop met negentien procent naar
95.516 Rovers. In Japan en de VS werden zelfs records geboekt

Derde Europese Nissan
Nissan gaat een model in het C-segment in de Britse Sunderlandfabriek produceren Dat zal in het jaar 2000 zijn. De fabriek, waar
nu de Micra en Primera van de band rollen, wordt daartoe uitgebreid waarmee een investering van 215 miljoen pond is gemoeid,
ongeveer 650 miljoen gulden.
Ingenieurs van Nissan's Europese Technologie Centra in België en
Groot-Brittannie werken al aan de vormgeving. Nissan's ontwerpstudio in München heeft veel invloed op het uiteindelijke interieur.
De komst van het nieuwe model zal zo'n achthonderd nieuwe banen opleveren in de Sunderland-fabriek. Daarbij ontstaan ook nog
zo'n 4.000 banen bij Europese componenten-toeleveranciers. De
jaarlijkse uitgave aan onderdelen zal straks stijgen met 350 miljoen
pond, circa 3,7 miljard gulden.

Formule Ford dertig jaar
De Formule Ford viert dit jaar zijn dertigjarig bestaan en kan daarbij rekenen op de medewerking van veelbelovende talenten. In het
Ford Junior Team (wegens succes geprolongeerd) is een grote rol
weggelegd voor de zeventienjarige Ricardo van der Ende. Het jongere broertje van de Jacky wordt begeleid door Geva Racing Team
van Gert Valkenburg.

De carrosserie is zelfdragend.
Mede daardoor is het voertuiggewicht vrij bescheiden gehouden
op een gewicht van 1.045 kg. Bij
meer conventionele terreinauto's
legt het afzonderlijke ladderchassis met daarop de carrosserie gemonteerd nu eenmaal meer kilo's
in de schaal.
Daihatsu past op de nieuweling
permanente vierwielaandrijving
toe voor een zo goed mogelijke

Voor deze tijdrit zijn de Volkswagens speciaal uitgerust met meetapparatuur die in verbinding staan met een elektronische tijdwaarneming. Zodoende wordt op de honderdste seconde nauwkeurig
geregistreerd wat de gemiddelde snelheid van de bestuurder is
Degene die deze tijd het dichtst benaderd, hoeft dus slechts vijftig
piek voor zijn aankoop neer te tellen.

De Rover Group, de grootste producent en exporteur van het Verenigd Koninkrijk, exporteert meer auto's (54%) dan er op de thuismarkt (46%) worden verkocht. De export is zodanig toegenomen
dat er voor het eerst sinds 1988 wereldwijd meer dan een half miljoen Rovers zijn verkocht. De verkopen stegen in 1996 met vijf
procent ten opzichte van het jaar daarvoor.

4x4 Daihatsu MS-X97 met
rijcomfort van personenauto
e vierwielaangedreven
Daihatsu MS-X97 was
een primeur in Genève. In mei gaat het model al
in productie en in september arriveert de auto in Nederland. Met zijn lengte van
3,85 meter is de MS-X97 beslist kort. De wielen staan
evenwel dichtbij de hoeken,
waardoor een grote rijstabiliteit is verkregen.
De MacPherson-veerpoten
voor en de multi-link achteras zorgen samen voor een
rijcomfort dat dat van een
normale personenauto benadert. Met zo'n onderstel
moet deze 4x4 bepaald
lichtvoetig over het asfalt
kunnen kruisen.

Zij moeten op een circuit een bepaald parcours rijden en daarbij
een gemiddelde snelheid van 50 km/uur zo dicht mogelijk benaderen. Zij kunnen op de volgende circuits en weekends strijden om
de eer: Assen (24 en 25 mei), Lelystad (14 en 15 j'uni) en Valkenswaard (28 en 29 juni). Partners en kinderen van de deelnemer
hoeven zich ook niet te vervelen. Zij kunnen zich vermaken met
een rijsimulator, slip- en gripdemonstaties, een quiz die de kennis
over het verkeer test en een expositie over vijftig jaar Volkswagen
in Nederland Voor de kleintjes is er een verkeerskermis waar zij
onder meer met Kever-trapautootjes kunnen rijden.

De verkiezing werd niet alleen bepaald door de mening van lezers
van autotijdschnften. Journalisten van de negen bladen voelden de
modellen op een circuit bij Parijs aan de tand. De top 3 wordt verder bekleed door de Audi A3 en de Mercedes SLK.

ƒ 20.990,-

Bestuurdersairbag
Wis- wasinstallatie achter
Achterbank neerklapbaar
Achterbank leuning
verstelbaar
Radio/cassettespeler met twee
speakers en antenne

Ludieke actie bij VW-dealer
Onder het motto "50 is een mooi getal" zet de Volkswagen-dealer
het vijftigjarig jubileum van VW in Nederland kracht bij ledereen
die tussen nu en 30 april een nieuwe of gebruikte Volkswagen personen- of bedrijfswagen koopt, maakt kans het volledige aankoopbedrag min vijftig gulden terug te verdienen. Daarvoor moeten zij
wel wat doen!

Het Ford Rally Team wordt wederom aangevoerd door twee bekende equipes: Bert de Jong/Ton Hillen en Eddy van den
Hoorn/Johan Findhammer. Deze laatste equipe gaat vermoedelijk
in de loop van dit jaar in de World Rally Car rijden, mogelijk gevolgd door het eerst genoemde tweetal. Deze auto wijkt zichtbaar
af van zijn voorganger: de Groep A Ford Escort Cosworth, waarmee beide equipes nu nog rijden.
De carrosserie is aërodynamisch gewijzigd wat te zien is aan de
nieuwe neus en achtervleugel. De wielophanging is veranderd en
de motor is nu van twee turbo's voorzien waarmee hij aan kracht
wint.
De nieuwe Daihatsu MS-X97 arriveert in september bij de dealer.

Ford Puma met katachtige lenighei
ord speelt met zijn
nieuwe Puma in op de
groeiende vraag naar
sportieve coupes. De naam
is absoluut toepasselijk gezien het katachtige voorkomen van dit model. De coupé stond onlangs op de autoshow van Genève te pronken. Een hagelnieuwe 1,7 liter Zetec-SE motor van 125
paardenkrachten moet passende prestaties leveren. De
prijs is niet bekend, maar
Ford heeft dan ook nog
even de tijd. De Puma staat
begin volgend jaar bij de
Nederlandse Ford-dealers.

F

Ford is duidelijk druk in de weer
met vormgeving, getuige de Ka
en nu deze Puma. "In elk opzicht
hebben we bij deze auto het design veel aandacht gegeven, zelfs
tot in details.
Het blijkt uit de aluminium oookknop, de 'projector-style' koplampen, het lijnenspel bij de achterlichten en het met behulp van de

computer speciaal 'getunede' uitlaatgeluid", aldus Jacques Nasser, hoofd van Ford m Europa. De
bodemplaat en het onderstel van
de Fiesta vormden het uitgangspunt. Wie de Puma bekijkt, durft
dat evenwel bijna niet te geloven,
zo veel verschillen zijn er.

stofverbruik ten goede, dat nu op
een 7,4 liter over 100 km uit moet
komen Stuurbekrachtiging, ABS
en traction control zal straks standaard zijn, evenals een airbag

De brede banden passen bij de
venijnige uitstraling Een beeld
dat trouwens m sterke mate wordt
opgeroepen door de bijzondere
koplampen, die iets weg hebben

De Puma is de eerste Ford die
volledig met behulp van de computer is vormgegeven. Het totale
proces nam daardoor niet meer
dan 135 dagen m beslag, terwijl
dat normaal meer dan een jaar is.
De Puma is ontwikkeld voor de
sportieve rijder. Met zijn extra
straf afgestemd onderstel, de
krachtige motor en de lage zitpositie moet deze coupé de elastische lenigheid van een kat evenaren.
De motor levert 85 procent van
zijn trekkracht al vanaf 1.500 toeren per minuut. Ford heeft dat bereikt door de Zetec-SE zestienkleppen technologie te koppelen
aan een variabele mlaatnokkenas. Dat komt tevens het brand-

De Puma is ontwikkeld voor de sportieve rijder.

van een poema die met half geknepen ogen zijn prooi bespiedt
Dat beeld wordt nog versterkt al<de carrosserie in het gitzwart is
uitgevoerd.
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie O = Suggestie ® = Nieuw

Uw eigen recept inde BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiclen!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gsfrankeertie envelop naar:
De BocdschappenKrant.
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.

Thaise
Roerbakmie

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Prïncess
Classic Table Chef klaar.

ingrediënten: 1 pak Honig
Mix voor Roerbakmie; 250 gr.
Honig Roerbakmie;, 2 tot 3
eetl. olie; 2 teentjes knoflook
gesnipperd; 1 gesnipperde ui;
1 rode Spaanse peper, zonder
zaadjes, in smalle reepjes; 1
theelepel paprikapoeder; 300
gr. rundergehakt; 100 gr. kastanjechampignons/shiitakes in
plakjes; 1 prei in dunne ringen;
1 eetl. sojasaus; 1 eetl. oestersaus.

Roerbakmie van Honig:
sneB klaar en lekker Oosters
HOUSEHOLD A P P L I A N C E S

Klik - Klak - Klaar - Recept:
Benodigdheden:
1 pond gehakt
1 ui
ketjap -t- ketchup
groot blik perziken
allesbinder of mai'zena
witte rijst
Van de gehakt balletjes
draaien en met 1 gesnipperde ui laten braden. Na ± 10
min. een flinke scheut ketjap
en ketchup toevoegen. De
perziken in stukjes snijden en
het perzik-vocht bij de gehaktballetjes voegen. Zachtjes laten koken en het geheel
binden met allesbinder of
maïzena. Als laatste de perzikstukjes toevoegen en
warm laten worden. Serveren
met witte rijst.
Eet smakelijk ü
Annemarieke ten Cate - Lindeboom, Grafhorst.
Het BoodschappenSpel

inde
winnaar is...
Mevrouw C. Sweijd

Natuurlijk wilt u graag snel een
gezonde én lekkere maaltijd op
tafel. Dat kan met Roerbakmie en
Mix voor Roerbakmie van Honig.
Want Roerbakmie is een kort
gesneden fijne mie die na slechts
2 minuten koken roergebakken
wordt met de Mix voor Roerbakmie en met vlees en verse groente naar keuze. Zo heeft u binnen
10 minuten een volledige, ge-

zonde en lekkere maaltijd op tafel.
De Mix voor Roerbakmie bestaat
uiteen uitgebalanceerde melange
van Oosterse kruiden en specerijen met een pittige, authentieke
Oosterse smaak die zich goed laat
combineren met tal van soorten
vlees, vis en groenten. Zo kunt u
eindeloos variëren en zet u telkens
weer een andere, lekkere en gezonde mieschotel op tafel.

SUGGESTIE

Paasontbijt
Een vrolijk en gezellig Paasfeest
begint al bij het paasontbijt. Natuurlijk zet u iets bijzonders op
tafel. Verse broodjes die net uit
de oven komen. Lekker bestrooid met poedersuiker. Of een
heerlijk paasbrood gevuld met
amandelspijs, noten en chocolade. Besteed ook ruim aandacht
aan de ontbijttafel zelf. Maak er
iets feestelijks van. Een vrolijk
servies, kleurrijke eierdopjes en
natuurlijk mag op de paasontbijttafel een paasboeket niet
ontbreken.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario deze Thaise Roerbakmie
x bereidt: kijk dan naar De Boodx schappenBeurs.
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Priorin paKt verminderde
haargroei of kale
plekjes bü de wortel aan
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Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

idt het haar bij de wortel vast.

Priorin hou

Toast It AppeL
Toast It Pizza en Toast It Saté - zo
uit de vriezer in elke broodrooster. Na een paar minuten lanceert uw broodrooster een heerlijk
krokant tussendoortje (of twee).
Lekker op elk moment van de
dag. Nou ja, u moet wél een
broodrooster bij de hand hebben
natuurlijk.
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Goudappe.tje. je proeft het Wschfi.
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Feestelijk
variëren met
De Ruijter
Paashagel!

AGECONTROL
LOTION

1. Koffie, thee
2. Koffiemelk
3. Melk '
4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Vis
7. Kip en gevogelte
8. Groenten
9. Fruit
10. Broodbeleg
H.ontbijtproducten
12. Vleeswaren & Snacks
13. Pasta
14. Roerbakmaaltijden
15. Sauzen
16. Vla
17. Slagroom

O 18. Toetjes
O
©
O
O
O
®
O
O
O
®
O
O
®
O

19. Frisdranken
20. Vruchtendrank
21. Koekjes
22. Snoepgoed
23. Chocolade
24. Toiletpapier
25. Schoonmaakmiddelen
26. Waspoeder
27. Luiers
28. Handverzorging
29. Make-up
30. Haarverzórging
31. Kindergeneesmiddelen
32. Diervoeding

Page Ultra Comfort nu zachter dan ooit
Toiletpapier. moet sterk zijn,
maar ook heerlijk zacht. Daarom
is er nu nieuwe Page Ultra Comfort. Page Ultra Comfort is niet
alleen uitermate betrouwbaar en
effectief reinigend, het is bovendien zachter dan ooit.
U kunt nu zelf extra voordelig

kennismaken met de unieke
zachtheid van Page Ultra Comfort.
Want tijdelijk geeft Page u bij
aankoop van een pak 'zachterdan-ooit-Page-Ultra-Comforttoiletpapier' een keiharde 'Niettevreden-geld-terug garantie'.

Paashagel van De Ruijter is
een heerlijke mix van pure chocolade en 'paasgele' vanillehagel waarmee u uw boterham
feestelijk kunt versieren.

Meng 100 gr. Paashagel met
de mixer voorzien van deeghaken snel dooreen halve liter bananen- of vanille ijs dat u even
zacht heeft laten worden en
laat het ijs vervolgens een half
uurtje in de vriezer weer hard
worden. Klop éénachtste liter
slagroom stijf waaraan suiker
naar smaak is toegevoegd en
roer er daarna twee eetlepels
vanillevla door. Serveer dit bananen-chocoijs in halve chocolade eieren.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

OMROEP
AMERSFOORT

woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur
N

STADSOMROEP
U

Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking'
pakket bestaande uiteen Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill, Classic Saloon Juicer. classic Sandwich maker en Classic Royal
Toaster.
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woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur
r* v

Bovendien ligt voor iedere honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Classic Citrus Juicer klaar.
woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

Met De Ruijter brengt u feest
aan tafel!

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Atrix Age Control
Lotion

f de vriezer in de broodrooster.
in een paar minuten klaar.
Mora komt met iets waar u weer
van op zult kijken-. Toast It Appel.
Een kant-en-klare tosti zeg maar,
maar dit keer met een heerlijke
appelvulling.
Ook Toast It Appel kan - net als

$R
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van

en Priorin naar-elixer.
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Maar niet alleen uw boterham, ook de lunch, het dessert
of gewoon een lekker tussendoortje kunt u hiermee een
vrijlijk (paas)tintje geven. Wilt u
alvast in de paassfeer komen,
probeer dan eens het volgende recept:

H vMt'

{

De winnaars van de handige
Princess Royal Toaster krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Met de

Serveer de Thaise Roerbakmie met plakjes komkommer en kroepoek.

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft mevr. C. Sweijd uit
Barneveld inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen een Princess "FunCooking" pakket.

Bereiding: Kook de Honig
Roerbakmie volgens de gebruiksaanwijzing. Verhit de olie
in een braadpan of wok, voeg
de knoflook, de ui, de Spaanse
peper en het paprikapoeder
toe en bak dit zeer kort. Voeg
het rundergehakt toe en bak
dit rul. Voeg de champignons
en de prei toe en bak deze even
mee.
Voeg 1 dl. water toe aan, de
Honig Mix voor Roerbakmie
en verhit het geheel al omschrappend ca. 1 minuut. Voeg
nu de Honig Roerbakmie toe
en roerbak het gerecht, op
hoog vuur, droog. Breng het
gerechtop smaak met sojasaus
en oestersaus.

Voordelig
videofilms sparen btf

O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
O
©
O
©
O
O
O

Nieuwe Atrix Age Control Lotion betekent een doorbraak
in handverzorging. Natuurlijk AHA (fruitzuur) activeert het
huidvernieuwingsproces.
Vitamine E en UVA/UVB-filters beschermen tegen
vroegtijdige huidveroudering en gaan het ontstaan van
ouderdomsvlekken tegen.
Oeregeld gebruik van deze lotion maakt de handen weer
zichtbaar glad en soepel. Zo verraden uw handen uw leeftijd niet!

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

GRATIS
\\\

Atrix. Meer dan mooie handen.

CLASSIC GITRUS
JUICER

KUN MOND

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur
Deelname aan het Boodschappenspel is eenvoudig. Beantwoord
onderstaande vragen:

Sinaspril®
zetpillen,
ais ze te ziek

1. Welk product pakt haaruitval bij de wortel aan?

om te slikken

2. Bij welk product kunt u voordelig videofilms sparen?
en bel uw antwoorden door naar:

Mora lanceert
Toast It Appel.
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Slnasprii®
paracetamol
zetpillen,
de vertrouwde
pijnstiller voor
kinderen.

\

De Boodschappenlijrï

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

517.975 gezinnen

ontvangen iedere week
een krant van

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 13, oplage 5.425

Woensdag 26 maart 1997

Tasjesroof

Maar één vraag
bij referendum

ZANDVOORT - Een 45-jarige
vrouw uit Zandvoort is donderdag in de Poststraat bestolen
van haar tas. Zij kreeg daarbij
iets in haar gezicht gespoten,
aldus de politie. Ze kon nog wel
het kenteken van de rode Opel
Kadett zien waarin de daders
verdwenen. De auto werd
woensdagnacht gestolen in Amsterdam. In de tas zaten een
paar schoenen en make-up.

ZAND VOORT - Vrijdagavond is er in het clubgebouw
van handbalvereniging Zandvoortmeeuwen
een
klein
brandje ontstaan in een prullenbak. Door de hitte sprong de
waterleiding, met als gevolg dat
de brand vanzelf geblust werd.
De brandweer is nog wel langs
geweest om te controleren of
het vuur goed uit was.

Juist de uitgebreide uitleg
heeft Johan Derr over de streep
getrokken. Hij is een van de initiatiefnemers van het referendum, waardoor hij zitting
mocht nemen in een driekoppige commissie die zich over de
tekst van het referendum heeft
gebogen. In eerste instantie
stuurde Derr zelfs een brief
naar de gemeente, omdat hij
vond dat er meerdere vragen
aan de burgers gesteld moeten
worden.

Auto gestolen
ZANDVOORT - Vanaf het
parkeerterrein van Gran Dorado is in de nacht van vrijdag op
zaterdag een goudkleurige Mercedes van een Duitse toerist gestolen. De Mercedes van een
zwager van de gedupeerde toerist werd ook bijna gestolen.
Het portier was geforceerd,
maar daar was het bij gebleven.
Met veel moeite probeerden kinderen zich zondag staande te houden op het bewegende snowboard
Foto Bram de Hollander

ZANDVOORT - Een 32-jarige
Zandvoortse automobilist liep
maandagmiddag tegen de lamp
bij een routinecontrole. De
man bleek nog een openstaande boete van 750 gulden te hebben, omdat hij in een niet-verzekerde auto heeft gereden. Hij
heeft de boete op het politiebureau betaald.

ZANDVOORT - Maart
roert zijn staart. Het is een
cliché, maar tijdens het
Eindewinterfestival wel een
passende
uitdrukking.
Want in dubbel opzicht was
het zowel het einde van de
winter als het begin van de
lente. Enerzijds wisselde
het weer van karakter en anderzijds deden sommige acLosse tegels
tiviteiten sterk aan de winZANDVOORT - Op de Prin- ter denken.
sesseweg is zaterdag een vrouw
gestruikeld over losliggende tegels. De 49-jarige Zandvoortse
moest in het ziekenhuis behandeld worden. Zij raakte gewond
aan haar neus en voorhoofd.

Zo probeerde de lente er zaterdag doorheen te komen, terwijl dorpsomroeper Klaas Koper en de Original Jazzband extra sfeer in het dorp brachten.
Maar zondag liet het weer zich
van zijn grillige kant zien en
moesten de vele bezoekers het
met flink wat wolken boven
ZANDVOORT - Een 24-jarige hun
hoofd doen.
bromfietser uit Haarlem is
donderdag tot tweemaal toe
„Ik dacht zondagmorgen om
aangehouden, omdat hij zonder
acht tijdens het opbouwen
bromfietscertificaat rondreed. half
'wat een armoe'. Maar teDe politie hield de man eerst nog
om kwart voor zes op de Hoge- gen enen werd het gelukkig
vertelt Dick Hoezee,
weg aan. Hij moest verder gaan droog,"
van de initiatiefnemers
lopen. Een half uur later reed één
maandag. Hij is bijzonder tehij echter op de Zandvoortse- vreden
over het eerste eindelaan. De politie nam de brommer mee naar het bureau, waar
deze later opgehaald werd door
de broer van de Haarlemmer.

Brommerrijbewijs

Mededeling
In vertand met Pasen verzoeken
wij u kopij voor de redactie zo
vroeg mogelijk aan te leveren doch
uiterlijk op dinsdagmorgen 1 april
om 9 00 uur bij ons at te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
vrijdag 28 maart om 16.00 uur
gereserveerd zijn. Ook uw zettekst
moet dan m ons bezit zim.
Compleet materiaal dient uiterlijk
dinsdag 1 april orn 11.00 uur m ons
bezit te zijn (mits-gereserveerd).
Redactie en commercie
Weekmedia

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Zandvooit Optiek

Kerkstraat 36 - 2042 JG Znndvoort
Tel 0 2 3 - 5 7 12 466

Waterstanden
Datum
HW
LW
HW LW
2? mrt 05.28 00.55 17.38 13.36
28 mrt 05.55 01.35 18.1614.05
29 mrt 05.31 02.16 18.4814.41
30 mrt 08.10 03.56 20.31 16.04
31 mrt 085604.3521.3016.44
°1 apr 09.55 05.36 22.4418.05
02 apr 11.36 06.35
-.-19.15
°3 apr 00.09 07.45 12.5521.10
°4apr 01.30 09.15 13.5522.25
Vaanstand:
LK ma 31 mrt 21.28 uur.
Hoogwater: zo 30 mrt 08.10 uur
^AP + 106 cm.
Laagwater: za 29 mrt 14.41 uur
N
AP - 90 cm.

Historisch
besluit over
nieuwbouw

Koning winter roert
zich nog net even
winterfestival. „We hebben
drie dagen goed gedraaid. Ik
heb van de deelnemende horeca-ondernemers gehoord dat ze
het erg leuk vonden."
Zij waren niet de enigen. Het
echtpaar Van Lip merkt zondagmiddag
verheugt op
dat er zoveel
volk op de
been is. Ook
de festiviteiten, zoals de
modeshow en
de jodelwedstrijd, vallen in goede aarde. „Sehr unterhaltsam,"
vindt Annegret Schaper uit de
Duitse plaats Detmold.
Ook Corrie van Soolingen
heeft zich vermaakt bij de modeshow, vertelt ze als ze aan de
bar in café Del Mar wacht op de
eerste klanken van de 23-koppige West End Big Band. „Ik
moest erg lachen om de jon-

gens die er op het podium echt
wat van probeerden te maken.
Die storen zich er niet zo aan
wat anderen van ze vinden."
Bij het rolskiën wisselt het
aantal waaghalzen dat op de
wiebelende
latten durft te
stappen.
„Soms is het
druk, soms
niet," vertelt
------ trainster Marianne Brada.
Volgens haar zorgt het rolskiën
ook voor nieuwe inzichten. „Er
was daarstraks een mevrouw
die helemaal enthousiast was
over haar kind met motorische
storingen. Het kind bewoog
zich boven verwachting goed,
terwijl het anders met veel dingen moeite heeft. Maar dat
komt doordat rolskiën veel leuker is dan die verplichte oefe-

Kinderen missen
alleen 'echte sneeuw'

ningen van de dokter of de fysiotherapeut."
„Wat we van dit feest vinden?" Cheryl, Masja, Junior,
Bibi, Donny en Marijn weten
daar maar een antwoord op: te
gek. Ze hebben al op een bewegend snowboard gestaan en laten zich nu door schimmel Jerry voortrekken op een arrenslee. „Het enige dat we missen is
een kermisje voor de allerkleinsten," zegt Cheryl. „En echte
sneeuw," vindt Donny. Kunstsneeuw is er bij cafés echter wel
te vinden, zoals op het Dorpsplein voor Yanks. Sesto Senso,
Chin Chin en La Bastille hebben hun facade met hout versierd. De Harlekijn verwelkomt
achter de versierde gevel bezoekers met Glühwein. 'Uschi' van
de Gipsy Bar is nog een stap
verder gegaan. Ze loopt in Lederhosen rond.
Voor Dick Hoezee komt het
hoogtepunt pas aan het einde
van het feest bij een klusje dat
normaal gesproken niet zo populair is. „Ik heb het meeste
genoten om half zes, toen we
met zijn twintigen het Raadhuisplein stonden aan te vegen.
Geweldig."

Winkelwagentjes verdwijnen bij bosjes

ZANDVpORT - Ze worden gebruikt als privé-boodschappenkarretje, als plantenbak en volgens de geruchten zelfs als konijnenhok. Winkelwagentjes zwerven op alle mogelijke
manieren door Zandvoort.
Per jaar raken de vier Zandvoortse supermarkten naar
schatting tussen de vijftien
en de 150 winkelwagens
kwijt.
De meeste vermiste winkelwagens behoren toe aan Dirk
van den Broek. Dat bedrijf
moet 150 nieuwe winkelwagens
per jaar aanschaffen om de
voorraad op peil te houden.
„Gran Dorado belt ons regelmatig omdat er dan weer eens
wat karretjes staan," vertelt B.
van Wetering, bedrijfsleider
van Dirk van den Broek. „Per
maand verdwijnen er ongeveer
tien winkelwagens, die echt
niet meer terugkomen of zo
vernield zijn dat ze verder onbruikbaar zijn."
De wagens worden voor de
meest uiteenlopende doeleinden gebruikt. Van Wetering:
„Laatst kregen we een tip van
een klant, omdat een paar
bouwvakkers bij de renovatie
van het station drie karren voor
hun gereedschap gebruikten."

Ook volgens L. Roest, bedrijfsleidster van de Dekamarkt, krijgt vaak reacties van
klanten. „We gaan ze meestal
wel ophalen. Het gaat vaak om
vaste adresjes, bij studentenhuizen. Ik heb echter gemerkt
in Hillegom, waar ik ook gewerkt heb, dat mensen soms
agressief reageren als we ze
aanspreken op hun gedrag." Ze
maakt elke drie maanden de
balans op: gemiddeld 24 exemplaren per kwartaal keren
nooit meer terug in de winkel.
Van de twintig die er per week
vermist worden, weet de Dekamarkt er achttien weer terug te
vinden.
Bij de Albert Heijn en Super
Noord valt de schade wel mee.
De bedrijfsleiders van beide supermarkten komen er jaarlijks
maar vijftien tekort. „Dat komt
omdat ik ze allemaal zelf oppik," vertelt L. Bouwens (Super
Noord). „En er wonen blijkbaar
nette mensen in Noord." Volgens L. Schoonenbeek (Albert
Heijn) heeft hij relatief weinig
last van verdwijnende wagentjes doordat de meeste klanten
te voet of met de fiets zijn winkel op de Grote Krocht bezoeken. „De meeste karren blijven
her en der achter als mensen
met de auto boodschappen
doen," vermoedt hij. Een groot

Op het rangeerterrein van de NS stonden onlangs drie winkelwagens weg te roesten
Foto Andre Lieberom

probleem is het volgens hem
dan ook met. „In andere plaatsen is het veel erger."
De andere bedrijfsleiders vinden de diefstal van winkelwagens wat zorgwekkender, vooral doordat de aanschaf van
nieuwe karren vrij duur is. De
prijzen variëren tussen de tweehonderd (Dekamarkt) en 450
gulden (Dirk van den Broek).
„Maar ja," zegt Roest, „het
probleem is niet eenvoudig op

te lossen. Paaltjes bij de uitgang
van de winkel is een zeer klantonvriendelijke
oplossing.
Geen wandelwagen of rolstoel
kan er dan meer doorheen." Elders in het land experimenteren gemeenten met het uitdelen van bekeuringen, folders en
een alarmsysteem. „We zijn
nog niet naar de gemeente gestapt, maar dat moeten we als
supermarkten toch een keer
doen," aldus Van Wetering.
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Bindern 2 Amstelveen
020-6412505.
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ZANDVOORT - Burgemeester Van der Heijden juicht het
door Theo van Vilsteren voorgestelde monument voor de
nieuwe eeuw toe. Een ton wil
Van der Heijden de gemeente
sowieso beschikbaar laten stellen. Alles wat de bevolking vervolgens ophoest, verdubbelt de
gemeente met een maximum
van een ton.

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 18
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
MET DEZE BON
KOMT T DIT JAAR NOG
GOED

die krant moet ik hebben.
*•9 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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Postcode/Plaats: | | | | | |
Telefoon:
|_| | | | l | | | [ | riï „, ,,„„„„
Giro/Banknr.:
i l l l l l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

Vooi
tol 5713758

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
| opgeven: 020-562.62.11.
l Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
l Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "?10371"017003" l
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JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

Geniet van de nieuwe
specialiteiten van de
Griekse chefkok.
Griekse sfeer en
vriendelijke bediening.
Bent u tevreden '
Op vertoon van deze
advertentie krijgt u het
gehele jaar
10% KORTING.
ledere keer dat u bt| ons
komt dineren.

Bent u ook weerzo enorm aan „Het Wapen" toe?

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

\LlNGEN

„SYMPOSION"

Ie Paasdag, vanaf 17.00 uur wordt het sivingen met:
Het Quartet „STRINGS 92" o.l.v. LOUIS SCHUURMAN
2e Paasdag, vanaf 17.00 uur het gezellige optreden van:
Het Duo van „DICO van PUTTEN"

sportpagina

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Zeesiuut 38. Zandvooit

Ons Restaurant is vanaf Goede vrijdag geopend.
Gaarne reserveren.

Sporting OSS
houdt koploper
onder de duim

CENSE&

3 iai5ISlSJSISJSMI3ISI3M S

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Tel. 023-5714638
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(ADVERTENTIE)

De gemeente heeft in het herziene plan voor Park Duijnwijk
aangegeven dat er op het Stationsplein een snackbar en een
kiosk zouden kunnen komen,
evenals het VVV-kantoor. Dat
laatste is volgens P. Sips
(VW-directeur) alleen mogelijk als de gemeente en het bedrijfsleven met wat geld over de
brug komen.
De familie Schoorl van De
Oude Halt ziet echter het Stationsplein wel zitten. „In de A.J.
van der Moolenstraat, waar de
gemeente ons tot nog toe wilde
neerzetten, zijn we ten dode opgeschreven," vertelt Marcella
Schoorl, behalve eigenaresse
van De Oude Halt ook zus van
de eigenaar van De Vonk.
„Zelfs een deskundige van het
Instituut voor het Midden- en
Kleinbedrijf heeft ons dat voorgehouden. We zijn namelijk
voor een groot deel afhankelijk
van mensen die voorbijlopen en
een patatje nemen. Dat valt weg
in de A.J. van der Moolenstraat.
Op het Stationsplein zijn er wel
voldoende passanten."
Wat de uiteindelijke plek van
de snackbar en de kiosk wordt,
is nog onduidelijk. Er wordt
nog volop overlegd tussen de
gemeente en de twee ondernemers. Bovendien moet de ge-

B

a la Van der Horst

meenteraad nog beslissen over
de plannen voor het Stationsplein. Daarnaast wordt er druk
overleg gevoerd over een tijdelijke oplossing. „Want als ze
straks achter ons met het bouwen van de eerste 150 huizen
beginnen, kunnen wij hier niet
blijven staan," aldus Schoorl.

Gueks
xpeculiteuen
testauiant

Aardigo« •
eitje

Arie Koper
pluist
familie uit

Volgens Derr ligt er bij het
Hotel- en Pensionoverleg inmiddels een concept-campagneplan klaar. „We weten nog
niet of we de mensen gaan oproepen tegen te stemmen bij
het referendum. Het gaat ons er
namelijk vooral om dat de gemeente met de bevolking en ondernemers praat over het parkeerbeleid. We willen wel mensen motiveren om hun stem te
laten horen. Daarom roepen we
zoveel mogelijk mensen op hun
mening te geven op 28 mei."

Snackbar en kiosk verhuizen
graag naar Stationsplein
ZANDVOORT - De eigenaren van snackbar De
Oude Halt en van kiosk De
Vonk willen wel verhuizen
van de Vondellaan naar een
nieuw gebouw op het Stationsplein. Ze weigeren echter nog altijd om straks na
de bouw van de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk hun bedrijf te verplaatsen naar de
A.J. van der Moolenstraat.

pagina 3
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de gemeente de plannen poneerde zonder rekening te houden met de wensen van burgers
startte deze organisatie vorig
jaar een handtekeningenactie
om een referendum van de
grond te krijgen. Dat lukte.

Met de huidige aanpak is hij
echter wel tevreden. „Wat ik als
afzonderlijke vragen zag, is nu
verwerkt in de inleidende tekst
en het begeleidende kaartje,"
zegt Derr. Daaruit blijkt dat een
parkeervignet voor alle centrumbewoners nog maar negentig gulden per jaar kost in
plaats van 180 tot 240 gulden en
Zo uitgebreid als de campagdat alleen de Zuidbuurt af geslo- ne van Natuurmonumenten
ten wordt.
met betrekking tot het Amsterdamse referendum over IJburg
Afsluiting van de Noord- en zal campagne van de hoteliers
Zuidbuurt leidde vorig jaar tot niet zijn. Toch schat Derr de
grote protesten, vooral van ho- kosten ervan op tienduizend
teliers die vreesden dat ze geen gulden. „We willen subsidie
klanten meer zouden krijgen. aanvragen en sponsors zoeZij zijn namelijk afhankelijk ken."
van toeristen die door het dorp
rijden om een onderkomen te
Derr geeft niet prijs of hij
zoeken. Bovendien wordt het straks voor of tegen het parafleveren van de bagage dan keerbeleid stemt. „Het zou
een probleem. Omdat het Ho- 'nee' kunnen zijn," is alles wat
tel- en Pensionoverleg vond dat hij loslaat.

(ADVERTENTIES)

Zandvoort Optiek

DEZE WEEK:
18 PAGINA'S

ZANDVOORT - Hoogstwaarschijnlijk hoeft de Zandvoortse bevolking tijdens het referendum op 28 mei slechts
antwoord te geven op één vraag: 'Bent u voor of tegen dit
plan Parkeerbeleid Zandvoort-centrum'. Die vraag wordt
echter wel voorafgegaan aan een uitleg van de plannen
voor de uitbreiding van het betaald parkeren in het centrum. De commissie Bestuurlijke Zaken bespreekt de referendumvraag woensdag 2 april, de raad beslist er waarschijnlijk 29 april over.

Brandje

Oude boete

Editie 17

Los nummer 2 gulden

E

l

l

woensdag 26 maart 1997
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FAMILIEBERICHTEN

Wij moeten afscheid nemen
van een wijze man,
een doorzetter,
een optimist
en een humorist

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

Uw gasbedrijf adviseert!

Zou hij beseffen hoezeer

STOOKAKTIE '96/'97

hij wordt gemist?

Diep bedroefd en verslagen geven wij u kennis dat
op 71-jarige leefüjd onverwacht is overleden mijn
innig geliefde man, onze zeer zorgzame pa en onverRetelijke opa

Petrus
Ludovicus van der Heijden
Piet
Amsterdam,
Haarlem,
15 december 1925
19 maart 1997
VV. A. van der Heijden-van der Wolde
Alfred en Sonja
Kim, Thom
Hans en Marlou
Rogier, Bas
Anouk, Gwen
Marleen en Piet
Charlotte, Barbara, Dominique
Burg. van Fenemaplein 10/11
2042 TC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op maandag 24
maart plaatsgevonden.

SLUITING I.V.M. PASEN

uitgerekend voor U!
Voor de week van 17-03 t/m 23-03
Week
streefverbruik*

Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson

21
26
31
36
41
46
51
56
62
67
72
77
85
92
100
108
115
128
141
154
167

Totaal vanaf
l november **

Kosten
deze week

549
688
822
962
1101
1236
1374
1510
1650
1788
1922
2060
2267
2472
2676
2886

3091
3436
3778

Op vrijdag 28 maart wordt het huisvuil in de
vrijdagwijk gewoon opgehaald. Het huisvuil van
de maandagwijk wordt op dinsdag 1 april opgehaald. Dit geldt ook voor de cocons bij de flats.

ƒ 11.76
ƒ14.56
ƒ17.36
ƒ20.16
ƒ 22.96
ƒ 25.76
ƒ 28.56
ƒ31.36
ƒ 34.72
ƒ 37.52
ƒ 40.32
ƒ43.12
ƒ 47.60
ƒ51.52
ƒ 56.00
ƒ 60.48
ƒ 64.40

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:
- dinsdag 1 april 1997, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 2 april 1997, 20.00 uur, commissie
Bestuurlijke Zaken
- donderdag 3 april 1997, 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

ƒ 71.68

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

ADVERTENTIES

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.

4463

De beschikking inclusief voorwaarden ligt vanaf
donderdag 27 maart 1997 gedurende 6 weken
ter inzagebij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). Binnen deze termijn
kunnen belanghebbenden schriftelijk bezwaar
aantekenen bij Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

NIEUWE GEMEENTEGIDS IN
VOORBEREIDING
Onlangs zijnde voorbereidingen voor de nieuwe
gemeentegids gestart. Daarvoor moeten alle
gegevens geactualiseerd worden. Als vermelding in de nieuwe gemeentegids gewenst is of
indien de gegevens in de huidige gemeentegids
gecorrigeerd dienen te worden wordt men verzocht dit door te geven. Men kan hiervoor
gebruik maken van de bon op de laatste pagina
van de gemeentegids. Deze dient men te sturen
naar de firma Suurland-Falkplan bv. Afdeling
Redactie, Postbus 9510, 5602 LM Eindhoven.
Overigens is dit adres reeds op de bon voorgedrukt. Voor vermelding in de gemeentegids of wijziging van gegevens kan men
niet terecht bij bureau Voorlichting van de
gemeente.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

huisarts
afwezig l tot 14 april
Waarnemende huisartsen
van 8.00-17.00 uur
C. Jagtenberg Tel. 5713355
F. Weenink Tel. 5712499
's avonds en weekend.
Tel. 5730500

4120

Gemeente op Goede Vrijdag 28 maart en maandag 31 maart gesloten i.v.m. Paasweekeinde.
In verband met het Paasweekeinde zijn alle gemeentelijke afdelingen op vrijdag 28 maart
(Goede Vrijdag) en maandag 31 maart (Tweede
Paasdag) gesloten.
Men kan op deze dagen dus ook niet terecht bij
de Centrale Balie.

komt te staan op het parkeerterrein Zuid (bij de
Brederodestraat).

ƒ 78.96
ƒ 86.24
ƒ 93.52

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235 T 23

Mijn PAP

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 12 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 25 maart vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

CIRCUS BONGO IN ZANDVOORT
OP 5, 6 EN 7 MEI

wordt

Op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening, artikelen 2.1.4.1. en 2.2.2. en opgrond van
artikel 2.1.5.1. van de APV is aan circus Bongo
vergunning verleend voor het houden van circusvoorstellingen op 5, 6 en 7 mei 1997 en voor het
plaatsen van maximaal 15 driehoeksborden voorafgaand aan de voorstellingen. De circustent

maandag
31 maart

60 jaar
Ik hoop op nog evenveel jaren samen

GEMEENTE

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr. 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld in art. 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde in de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en Wethouders besloten tot:
-aanleggen van een gereserveerde
invalidenparkeerplaats aan het Burgemeester van Fenemaplein te Zandvoort
t.h.v. de ingang van flat 4/10;
- intrekken van het besluit van 13 september 1996 tot toewijzing van een gereserveerde invalidenparkeerplaats aan de
Wilhelminaweg 21 en het verwijderen
van het bij de parkeerplaats geplaatste
bord.
Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- de oprichting van een urinoir op de locaties
Gasthuisplein (nabij de parkeermeter) respectievelijk Kerkpad (nabij parkeerterrein en lantaarnpaal).
Voormeld bouwplan ligt met ingang van
1 april 1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie. Gedurende de termijn van de
tervisielegging kan een ieder tegen voormelde

bouwplannen schriftelijk zijn bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunning zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97042B Haltestraat 1
veranderenpuiwinkel
97043B Schoolstraat 1 veranderen winkel
97044S Heimansstraat 27 gedeeltelijk slopen
clubhuis en opslaghok
97045B Heimansstraat 27 gedeeltelijk vernieuwen en vergroten
clubhuis
veranderen woning
97046B Haltestraat 63
vergroten woning
97047B Kostverlorenstraat 70b
97048B Gasthuisplein en plaatsen urinoirs
Kerkpad
97049B Frans Zwaanplaatsen dakkapel
straat 74
97050S Haltestraat 6, 8, slopen winkels en
12, 12aen14a, woningen
Schoolstraat 2,
4 en 6
97054B Burg. Engelberts-veranderen superstraat21
markt
97055B Vinkenstraat 30 plaatsen zwembad
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat
2, gedurende de openingstijden. Belanghebbencien kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

VERLEENDE BOUW-/
SLOOPVERGUNNINGEN
96062B Prinsesseweg 32
96124B Max Planckstraat 34
96134B Brederodestraat 114
'
96137B Parnassialaan 15
96139B Parnassialaan 8
97009S Vondellaan slopen
97016B Zandvoortselaan 345
97021B Burg. van Alphenstraat Circuit Park

vergroten woning
(17-03-97)
veranderen bedrijfspand (07-03-97)
plaatsen dakkapel
(18-03-97)
uitbreiden woning
(18-03-97)
vergroten woning
(19-03-97)
bloemenkiosk
(18-03-97)
plaatsen dakkapel
(18-03-97)
bouwen ontvangstruimte en kantoor
(18-03-97)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzen d ing/u itreiking van de verleende vergunning, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afr
chrift van het bezwaarschrift.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Wij zijn op z'n
Paasbest

ZANDVOORT

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

BARBERA
D'ASTI
D.O.C.1995

TIBERIAS

cabernet sauvignon
1992/1993 ,
OF EMERALD 1995/1996
VOLLE, SOEPELE
RODE WIJN
OFMILDDROGE.ZEER
FRUITIGE WITTE WIJN
8.95

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

nü2

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

voor

CONTÊA Dl
CASTIGLIONE.
ITALIAANSE
FRUITIGE,
VOLLE RODE
WIJN
8.95

14.

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

14.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

95

Rosarito

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ü
W
_l

bestaat l O jaar!

Rosarito
Grote Krocht 20 b - Zandvoort
tel. 023-5715697

<
CC
O)

HEMA WARENHUIS
KENNEMER GOLF EN COUNTRY

ZANDVOORT BV
Dan heeft u voor een heleboel jaren een
driejarige behaarde kleuter in huis
gehaald.

De speciaalzaak voor méér Dier-Plezier
in Zandvoort.

WIJNPROEF A VOND
te organiseren.
Wilt u hiervoor worden uitgenodigd ?
Vult u dan onderstaande bon in en geef hem s.v.p.
af bij onze klantenservice voor 20 april a.s.

Wij vragen per l april a.s.

* Zelfstandig werkend kok
ervaring van Engels-Franse
keuken vereist
* Leerlingkok 2e-3e jaars

* Restaurantmedewerker
* Parttime medewerkers
voor café en terrasbediening

* Schoonmaakhulp
l

j

NAAM: .

l

ADRES:

i
l

TEL:

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* ,een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

= CLUB ZANDVOORT =

is voornemens in het komend najaar in samenwerking met de wijninkoper van HEMA AMSTERDAM /
tevens wijninkoper van de BIJENKORF een

Met de speciale weegschaal kunnen wij u
adviseren over de hoeveelheid voeding
die precies past bij de lichamelijke fase
en levensomstandigheden van uw hond.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voorslechts f 3445,-^*
Sluit een natura-uitvaar
; bij Uitvaartcentrum Haarlem.;;

AANBIEDINGEN GELDIG T/M 5 APRIL '97
ZOLANG DE VOORRAAD STREKT.

Uitbreiding van het gezin met een
Puppy?

cadeau.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

Tevens voor iedere klant
een leuke verrassing.

••LU

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Neem hem/haar mee naar onze winkel
en wij geven het eerste halsbandje

Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland

O
LU

Gefeliciteerd!!

"erica"

Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoortj
Telefoon 023-5712301

Om dit met U te vieren hebben wij
dinsdag l april open huis.
Koffie, gebak en drankjes
staan die dag voor U klaar.

LU
CC
UI
I
C/}

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

nü2
voor

Nee,

7 APRIL
geen grap!

voor keuken en clubgebouw
* Kennis van Nederlandse taal
en schrift is vereist.

.J

Uw reacties s.v.p. schriftelijk ter attentie
van de Direktie.
FairyGolfBV,
Postbus 269,
2040 AG Zandvoort

--,

voor meer informatie

Bil GRATIS 0800-022 45 35

C

v,/,//'1'0

of vut de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor ;ï
.het verzorgen van een begrafenis ;:
v. of crematie. ; • V- '
UITVAARTCENTRUM HAARLEM .•':. Direkt hulp bij een sterfgeval. ;
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

woensdag 26 maart 1997

Weekmedia 17

Leeskring
ZANDVOORT - De leeskring
van het Welzijnscentrum en de
bibliotheek is zo'n succes dat er
nu een tweede leeskring komt.
De enthousiaste lezers komen
een keer per zes tot acht weken
bij elkaar. De bibliotheek zorgt
dat er voldoende boeken zijn en
zoekt
achtergrondinformatie
op. Aan de hand van die informatie en de meningen van de
lezers komt er een groepsgesprek tot stand. Deelnemen aan
de leeskring kost niets. Belangstellenden kunnen zich bij het
Welzijnscentrum opgeven, tel.
5717373.

Wapen open
ZANDVOORT - Het Wapen
van Zandvoort, de oudste herberg van Zandvoort, gaat na een
grootscheepse verbouwing op
vrijdag 4 april officieel open.
Vanaf vijf uur staan de deuren
open. Om zes uur verricht burgemeester Van der Heijden de
openingshandeling.

Exposities
ZANDVOORT - Twee hotels
hebben dit voorjaar schilders
in huis gehaald. In Hotel Hoogland is vanaf vandaag de expositie 'De zee in vogelvlucht' te
zien. Om vier uur opent burgemeester Van der Heijden de
tentoonstelling. De aquarellen
van Gotai Mars en Pien Broekhof uit Lisse zijn te bewonderen in hotel Triton, tegenwoordig eigendom van de familie
Bakker.
Twee maanden lang geven de
bloemrijke schilderijen het hotel een zonnig tintje.

Ondernemers
ZANDVOORT - Ondernemers Vereniging Zandvoort
(OVZ) vergadert dinsdag 3
april in hotel Esplanade. Tijdens die vergadering wordt T.
Maintz voorgesteld als opvolger van voorzitter Roei van de
Heuvel.
Bovendien houdt Jaap Kroon
een spreekbeurt met als titel
'Van viskar tot miljonair'.

Drie D
ZANDVOORT - Marion
Mooij geeft op dinsdag 15 april
van acht tot tien uur een workshop over werken met driedimensionale technieken. De
workshop vindt plaats in het
Activiteitencentrum (bekend
als 't Stekkie), Celsiusstraat
190.
Deelname aan de workshop
kost tien gulden. Opgeven van
maandag tot en met donderdag
tussen tien en vier uur: telefoonnummer 5717113.

Raad geeft Park Duijnwijk uit handen
ZANDVOORT - Eigenlijk
maakten de raadsleden er
gisteravond maar weinig
woorden aan vuil, terwijl ze
toch een historisch besluit
namen. Unaniem besloot de
gemeenteraad om aan de
provincie het plan voor de
eerste 150 nieuwe huizen
van Park Duijnwijk voor te
leggen. Daarmee gaf de raad
feitelijk haar zo lang bediscussieerde 'troetelkind' aan
een 'vreemde'.
Dat discussiëren en reageren
op de vele bezwaarschriften
(eerst 137, later 49) vonden de
raadsleden niet meer nodig.
Alle partijen lieten immers al in
de commissievergadering vorige week woensdag blijken dat
de bezwaarschriften voor hen
geen belemmering vormden
om de zogeheten artikel 19 procedure op te starten, die nodig
is voor bouwplannen in strijd
met het geldende bestemmingsplan.
Bovendien kwam Flieringa
tegemoet aan de twee belangrijkste wensen van de raadsleden. Hij heeft beloofd te gaan
praten met de bewonersvereniging uit de Van Speijkstraat
over de plannen voor de tweede
fase. Die bewoners protesteren
al maanden tegen de nieuwe
huizen die aan de overkant van
de straat gebouwd worden.
Vooral de hoogte van die huizen is hen in het verkeerde
keelgat geschoten. Bovendien

ZANDVOORT - Paola van
der Drift (Stichting Leefbaar Zandvoort) en Ria Wever (Culturele Werkgroep)
ergeren zich allebei zo aan
de rommel naast het casino
dat ze alle Zandvoortse kunstenaars en burgers willen
oproepen om een mooi ontwerp voor die plek te maken.

klagen de bewoners dat de gemeente hen nooit serieus genomen heeft.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Betalen voor
strandbezoek
ZANDVOORT - Na een tip
van een Zandvoortse burger
gaat de gemeente geld vragen
voor strandtaezoek. Aan do top
van elk toegangspad komt een
betaalautomaat te staan.

Prits van Caspel (VVD), Jaap
Brugman (GBZ) en Jeannette
van Westerloo (PvdA) drongen
bij de wethouder tijdens de
commissievergadering al aan
op een gesprek met de bewoners van de Van Speijkstraat.
Het liefste zien ze zelfs lagere
woningen langs die straat. Die
toezegging deed Flieringa gisteravond niet. Maar hij beloofde dus wel een gesprek. Daarmee moet de bewonersvereniging, die vorige week de politici
nog opriep zich tegen de artikel
19 procedure te keren, het voorlopig doen.
Daarnaast zette de wethouder op aandringen van Han van
Leeuwen (D66) in zijn voorstel
dat de mensen die vlakbij de
nieuwbouwwijk wonen, zoals
de bewoners van de Van Speijkstraat en de A.J. van der Moolenstraat, straks voor hun parkeerplaats moeten betalen.

De opbrengst gaat naar de
strandpachters. De methode is
bedacht om de strandpachlers
tegemoet te komen als ze een
slecht jaar hebben. Een speciaal aangewezen team, de Beachpolice, gaat controleren of
strandgangers wel over een geldig kaartje beschikken. Illegale
wandelaars lopen de kans op
een boete van zestig gulden.

Fancyfair
ZANDVOORT - Op zaterdag 5
april vindt van één tot vijf de
jaarlijkse fancyfair op de Nicolaasschool
(Lorentzstraat)
plaats. Er zijn allerlei spelletjes, een envelopper.spel, een
rad van avontuur en een grote
loterij. Voor die loterij komen
de leerlingen van de Nicolaasschool nu al langs de deuren.
Dit jaar worden geen oude spullen te koop aangeboden. De opbrengst van de fancyfair gaat
naar de geluidsinstallatie en
computermateriaal.

Zij moeten in de toekomst
een vergunning of ontheffing
bij de gemeente aanvragen.
Flieringa vreest anders dat onder andere automobilisten die
tot nu toe nog bij het station
parkeren, hun auto in Oud-Noord zullen neerzetten, waarmee de wijk overvol zou worden. Door zogeheten belangZANDVOORT - Op 17 april
hebbenden parkeren in te voeren, wordt dat volgens Flierin- Op de maquette die sinds kort in de hal van het raadhuis staat, is te zien waar de eerste 150 huizen precies gebouwd worden krijgt het Bentveldse taejaarga voorkomen.
Foto Andre Lieberom denhuis A.G. Bodaan (onderdeel van Stichting deBasis) het
ISO 9002 certificaat uit handen
van staatssecretaris Erica
Werkgroep mee aan de slag wil.
Terpstra. Het kwaliteitscertifiTot vrijdag 11 april kunnen de
caat wordt ook uitgedeeld aan
ideeën bij de werkgroep gedeacht andere zorginstellingen
poneerd worden (Postbus 142,
van Stichting deBasis. Sinds
2040 AC, Zandvoort).
1994 is deBasis bezig geweest
Tijdens het Politiek Café op„Iedereen die wat instuurt,
met het inventariseren van alle
perde Van der Drift onlangs al nodigen we uit om hardop mee
taken, bevoegdheden en verantdat iemand het Badhuisplein te denken tijdens een vergadewoordelijkheden. Die zijn vastzou moeten vrolijken zolang ring van de Culturele WerkEurotel daar nog niet gaat bou- groep. Daarna stappen we naar
ZANDVOORT - „Het toe- van de VVV-receptie op zoek onder zich waar je van alles te- gelegd in kwaliteitshandboewen. Wever vond dat zo'n goed Schale van Eurotel om het hem ristisch product Velsen/IJ- gaat naar een prettig midden- genkomt. We hebben een com- ken.
Aan de hand daarvan is A.G.
idee dat ze er met de Culturele voor te leggen," aldus Wever.
muiden heeft veel potenties klasse restaurant, wordt door pleter aanbod dan voorheen." Bodaan
doorgelicht met als po„Maar," signaleert hij, „het is
maar moet zich nog ontwik- de lokale bevolking met een
uitkomst dat het verzorkelen." Het marketing] ar- vriendelijke glimlach alle kan- ook goed om in de spiegel te sitieve
daarvoor op 17
gon dat VVV-directeur Peer ten opgestuurd. Het is kiezen kijken, zeker omdat het Duitse gingscentrum
april beloond wordt.
tussen
een
dagmenu
van
55
gulbezoek
onder
druk
staat.
VerSips vrijdagmiddag bij de den of een goedkopere variant kopen we ons product op de
opening van het nieuwe sei- met uitzicht op containers, juiste manier? Hoe kunnen we
in het gerestaureerde
Vroeger reed er een open kar bus reed vorig jaar al een paar zoen
samenwerken
met
of braakliggend meer
Thaliatheater in IJmuiden vrachtwagens
over het strand om de badgas- keer door het dorp.
terrein. Pas na een gure wandel- VVV-organisaties uit andere reuitspreekt,
wordt
nog
geen
ZANDVOORT - De maandeten te plezieren. De gemeente
Eigenlijk had de NZH de bus
tocht door donker IJmuiden gio's, zoals Amsterdam? Hoe
Zandvoort en de NZH zijn de met Pasen willen laten rijden, uur later onderstreept.
doemt aan de einder, op het ui- kunnen we de Floriade 2002 uit- lijkse postzegelavond wordt op
herinneringen aan die tijd niet maar door praktische probleZandvoort hoeft zich voorlo- terste puntje van de haven, een buiten? Hoe kunnen gemeen- vrijdag 28 maart vanaf kwart
vergeten.
men is de start van het project pig nog niet al te druk te maken restaurant op dat aan alle wen- ten, die lid zijn van ons alge- over zeven gehouden in het GeHet gaat voorlopig om een verzet naar dinsdag. Op die dag over concurrentie vanuit IJ- sen voldoet.
meen bestuur, de toeristische meenschapshuis, L. Davidsproef voor deze zomer. De bus, wordt lijn 81 sneldienst om half muiden, ook al behoort de VVV
Toch kan VVV-voorzitter Dré infrastructuur verbeteren? Hoe straat 17. De toegang is gratis.
'lijn 81 sneldienst' gedoopt, ver- elf feestelijk ingeluid. Vanaf nu sinds l maart tot de regiona- Kraak zonder aarzelen vier kan het toeristisch bedrijfsletrekt op de halve uren aan de tien uur staat de Cabriobus bij le VVV Zuid-Kennemerland. voordelen van IJmuiden op- ven zich extra inspannen?"
zijkant van het casino bij de het casino klaar en zijn belang- De vissersplaats heeft het nog noemen. Het Kennemerstrand,
Voor Zandvoort heeft de
Seinpostweg. Het Cabriomodel stellenden welkom voor de eer- niet helemaal. Wie met de uit- de sluizen, het Forteiland en de VVV behalve de gebruikelijke
ZANDVOORT - De Zandzet de NZH in omdat het een ste rit over het strand naar IJ- gebreide horeca van Zandvoort haven. „De VVV Zuid-Kenne- activiteiten dit jaar ook nog wat
toeristische trekpleister is. De muiden.
in zijn achterhoofd na afloop merland heeft nu een gebied in petto. Sips onderhandelt met voortse Reddingsbrigade houdt
een Zandvoortse hotelier over op 29 maart van drie tot vijf uur
rondleidingen door het dorp. in restaurant Gran Buffet
„Dat is nog niet rond. Het is (Gran Dorado) een receptie ter
niet eenvoudig om afspraken te ere van het 75-jarig jubileum.
maken," zegt hij voorzichtig in De receptie is voor genodigden.
de wandelgangen. Daarnaast Burgemeester Van der Heijden
onthult tijdens de receptie de
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk zijn er besprekingen met de nieuwe auto van de ZRB.
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich hè: recht voor brie- Amsterdamse VVV bezig over
ven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden een combiticket Zandvoorkunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw t/Amsterdam. Wat dat combibrief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort ticket inhoudt, is nog niet preof lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort. cies bekend.
ZANDVOORT - Liefhebbers
Dat er vanuit Zandvoort enige belangstelling voor de VVV van poppen en beren kunnen
is, blijkt uit de reactie van Nan- zondag 6 april terecht in hotel
cy Eedelaar en Hanna Egger- Gran Dorado. De beurs duurt
ding, twee pensioneigenaressen van half elf tot vijf uur. De endie elk jaar de V W-b ij een- treeprijs bedraagt vijf gulden,
verheugen met een aluminium kleine afstand van het duin!!
pui in de gevel, wat staat als een
Die mensen vinden het on- komst bezoeken. „Het was kinderen tot twaalf jaar mogen
vlag op een modderschuit.
derweg naar het duin normaal weer een heel goed verzorgde gratis naar binnen.
Thuis was het leed gelukkig dat de hond het niet meer redt opening," zegt Redelaar bij het
(ADVERTENTIE)
snel geleden. Morgen mag ik en dus maar op straat/trottoir wegrijden. „Jammer dat er zo
weer met de auto.
zijn behoefte doet. En dan vin- weinig mensen uit Zandvoort
R..I. Zuurendonk, den zij zichzelf nog goed ook, waren. Ik heb maar twee andeZandvoort
want hun hond doet het toch op ren gezien."
straat.

Kwaliteit

'Maak ontwerp
voor Eurotelgat'

Nog even geen zorgen
over concurrent IJmuiden

Cabriobus rijdt voortaan op het strand
ZANDVOORT - Vanaf
dinsdag rijdt de open bus
('Cabriobus') van de NZH
over het strand van Zandvoort naar IJmuiden. De
bus is volgens de gemeente
een van de eerste stappen op
weg naar samenwerking
met Velsen. Bovendien
hoopt de gemeente dat meer
mensen hierdoor voor het
openbaar vervoer kiezen.

Postzegels

Reddingsbrigade

MENINGEN

Met verbazing lazen wij het
onderschrift van uw redactie
de foto van het optreden van
Leo Sanders van New Wave bij
Popkoor. Daarom willen we
en Rita Aker van het Kunstcir- graag
wat feitelijke onjuisthecus reageren op het onder- den rechtzetten.
schrift hij de foto van het PopPopkoor is een initiatief van
koor in het Zandvoorts NieuwsStichting New Wave in sablad van 19 maart. Zij bena- de
menwerking met Stichting
drukken onder andere dat het Kunstcircus.
En dus niet het
Popkoor ten onrechte in vervan Lou Koper en Rita
band gebracht is met Lou Ko- popkoor
Dat het project gesubsiper. New Wave en het Kunstcir- Aker.
werd door de gemeente,
cus (waarvoor Koper naar eigen dieerd
waar. Maar zwaar gesubsizeggen alleen 'hand- en span- is
lijkt ons zeer overdrediensten' voor verricht) hebben dieerd
Zeker aangezien er in
het Popkoor wel opgezet, maar ven.
Zandvoort voor jongeren nauhet is eigenlijk van de jongeren welijks
een cent wordt uitgegedie erin zingen. Bovendien ma- ven. Daarom
is het zeer goed
ken ze bezwaar tegen de term beleid van de gemeente
te noe'zwaar gesubsidieerd', doelend men, dat zij positief op dit
proop de garantiesubsidie van de ject reageerde.
gemeente van 14.000 gulden
Als het Popkoor al van ievoor vijftien lessen en een uit- mand
was, dan was het Popvoering.
koor van de jongeren die deelnamen. Zij hebben bewezen dat
er in Zandvoort veel mogelijk
is, als je jongeren iets biedt. Zij
hebben bewezen dat je in een
Zandvoorts
project
van vijftien lessen toe
Nieuwsblad
kunt werken naar een einddoel.
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Zij hebben bewezen dat er in
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
Zandvoort heel veel talent is.
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
En zij hebben bewezen ook nog
Hoofdredacteur: J M. Pekelharing
eens een optreden neer te kunHoofd commercie: J F. Sas
nen zetten, waar ze trots op
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- kunnen zijn. En zij hebben jongeren weer eens op een positiebus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 ve manier onder de aandacht
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag gebracht.
Dat is een prestatie. Aan die
Yan 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 prestatie wordt door uw krant
volledig voorbij gegaan. En
uur.
Redactie: (023) 571 8648. Fax (023) daarom reageren wij ook. Het
ging tenslotte om het project
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166 Fax: van die jongeren. Wellicht was
het beter geweest als iemand
(023) 573.0497.
van het Zandvoorts Nieuwsblad
E mail: wmcomm @ perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: naar het optreden was komen
kijken. Zodat de redactie in ie(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan der geval wist waar ze over
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- schreef.

Popkoor (1)

Namens Stichting New Wave,
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Leo Sanders
fel: (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Namens Stichting Kunstcircus,
Uita Aker
Micro advertenties: (020) 562.6271 Fax.
(020) 665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)'
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
Negen jongeren die in het
ƒ34,60 per half jaar, 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven. Popkoor gezongen hebben zijn
teleurgesteld over de volgens
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen hen geringe aandacht die het
Zandvoorts Nieuwsblad aan het
!M2 uur (023)5717166.

Popkoor (2)

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chef/eindred.), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vcrmgcving/opmaakredactie: Willem DleeS|
ng, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chef).
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

Popkoor geschonken zou hebben.

Wat leuk dat u zoveel aandacht aan ons Popkoor besteedde. Volgens u was het dan
wel niet ons Popkoor maar dat
van Lou Koper en Rita Aker.
Wat raar, volgens ons was het
georganiseerd door stichting
New Wave en stichting Kunstcircus.
Verder lijkt het wel alsof u
een hekel aan Ria Aker en Lou
Koper heeft. Dat vinden wij niet

Poppenbeurs

Hondenpoep

Kleine moeite om die hond te
Hondenpoep en parkeren leren nog even zijn behoefte op
Optreden van het Popkoor 1997
Foto Andre Lieberom staan ook bij J.H. Carree hoog te houden, maar ja dat is toch
in de ergernis top tien. In de zielig en kost toch moeite!!
erg, maar dat heeft niets met gronden niet van, maar wat ik Paradijsweg neemt de overlast
Tel daarbij op de parkeerproons optreden te maken. Wij vin- wel weet is dat deze Zandvoort- volgens Carree grote vormen blematiek in Zandvoort, en specifiek in de Paradijsweg, en het
den het dan ook nogal onpro- se jongeren in heel korte repeti- aan.
fessioneel dat u uw persoonlij- tie tijd heel veel gepresteerd
probleem is helemaal rond. In
ke gevoelens belangrijker vindt hebben en heel creatief bezig
Pas op!! In Zandvoort lijkt de Paradijsweg (recht tegendan ons optreden.
geweest zijn. Met volle overga- het virus ook te zijn uitgebro- over het politiebureau) is naWe hebben vijftien lessen ve zongen zij het ene nummer ken. Gelijk aan de besmettelijk- melijk al vele jaren een parfeest gehad. En na die vijftien na het andere. Zingen maakt heidbij de varkenspest lijkt het keerverbod. Maar dat zegt nalessen kwam het optreden. Wij blij, zorgt voor een gezonde in Zandvoort wel of hondenei- tuurlijk niets in Zandvoort. Acvonden het geweldig. En aan de geest, daar is geen plaats voor genaren het normaal vinden ties in het verleden hebben tijreacties van het publiek te ho- agressie.
dat hun honden op de straat en delijk effect gehad. Helaas, als
ren, vonden die dat ook. Nog In ieder geval, dit subsidie- erger nog op het trottoir hun gevolg van maatschappelijke
steeds krijgen we reacties in geld was heel goed besteed. behoefte doen. Die eigenaren ontwikkelingen en prioriteithet dorp, iedereen vond het ge- Popkoor van Zandvoort, ga zo vergelijk ik met varkens, niet stelling is dit voor de overheid
weldig! Maar over ons werd door en laat in de toekomst nog hun honden. Het feit dat je je niet bepaald een hot issue.
Gevolg: Jan en alleman zet
door u niets geschreven. Net veel van jullie horen. Met dank eigen dorp zo vervuilt met honalsof er niets gebeurd is. U heeft voor het plaatsen,
denstront staat voor mij gelijk zijn auto in de Paradijsweg onE.G.
Zwagerman,
niet eens de moeite genomen
danks het parkeerverbod.
Zandvoort aan de gewoonte van varkens
Gevolg: Een ieder die vanuit
om te komen kijken, maar leom zich in hun eigen vuil te
'de zuid' het dorp in wil is ververt wel een hoop kritiek. Wij
wentelen.
willen graag volgend jaar weer
Ik woon in de Paradijsweg plicht daar over de straat te lomeedoen aan Popkoor en nodi(vergeet de associatie) zo'n pen want op het trottoirgedeelgen u hierbij uit om dan wel te
R.J. Zuurendonk mist de kleine honderd meter van de te staan auto's.
Gevolg: Iedereen loopt door
komen kijken.
overkapping op liet perron. zuidduinen. Ik constateer dat
Namens Popkoor 19H7, Deze treinreiziger stapt \oort- mijn
de
hondenstront want de eigeeigen
buurtgenotenArda, Remco, Jorls, Anouke, Tamara,
aan weer in zijn auto, vooral als /dorpsbewoners - en niet de zo- naren vinden het normaal dat
Roeland, Joerleke, Dennis, Ilenico.
het regent.
genaamde 'outsiders' uit Haar- hun hond op straat zijn behoeft
lem, Amsterdam et cetera - het doet en niet op het trottoir.
De pendeldienst van de Ne- heel gewoon vinden om hun
Trottoir?, welk trottoir??
derlandse Spoorwegen stopt op hond (en) voor de dagelijkse beJ.II. Carree,
Ook E. Zwagerman had liever spoor 1. Storm, hagel en regen hoefte alleen maar een 'straatje
Zandvoort,
meer gelezen over het Popkoor. storten zich over de uitstappen- om' uitlaten. En dat op zo'n
óók hondenbezltler
Zwagerman heeft het optreden de passagiers. Nergens is enige
gezien en daar erg van genoten. vorm van beschutting. Zeiknat
(ADVERTENTIE)
strompelen we met z'n allen het
Graag wil ik even terugko- stationsgebouw in. De meesten
men op het Popconcert van zijn niet voorbereid op een derzondag 16 maart. Hoewel u een gelijk noodweer. In de hal proheel leuke foto geplaatst had in beren enkelen met hun mobiele
het Zandvoorts Nieuwsblad van telefoon vervoer te regelen,
19 maart, vond ik uw artikeltje maar zij die deze niet hebben,
eronder wel bijzonder klein. zijn aangewezen op de telefoonVandaar dat ik u vraag deze cellen dertig meter verderop.
Voor dat moment onbereiktarief te plaatsen.
Kom 2de Paasdag naar MeubelZelf was ik die zondagmiddag baar.
boulevard Amsterdam-Diemen
in de Krocht aanwezig en heb
Volgens de opzichter, die beVan 10 tot 17 uur ziet u alle
heel erg genoten van het Pop- trokken was bij de restauratie
meubels op hun paasbest.
concert van onze Zandvoortse van ons monumentale station,
jongeren. En met mij de vele heeft de oud-ijzerhandelaar
BAALBERGEN, HOIMEUNG INTERIEUR MIJNDERS
dolenthousiaste aanwezigen, zich in zijn handen gewreven
MONTEL. OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
getuige de toegiften die zij toen hij de overkapping van het
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
moesten zingen.
perron mocht afvoeren. Het
Info (0:o) 690 93 16
Wel of niet zwaar gesubsi- ding had schijnbaar geen funcdieerd, daar weet ik de achter- tie meer. Wel mogen we ons nu

(ADVERTENTIE)

Cinema Circes
27 Maart t/m 2 April

TUE
EQPAfcD
SOK1

G

Dagelijks 15.30
Do t/m Dl 19.00/21.30

STAR
WARS

Perron

Popkoor (3)

Amsterdam

Woensdag 2 Apnl
19.30

Georg Eiser

einer aus deutschland
Klaus Mana Brandnuer

msterdam

woensdag 26 maart 1997
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VMGALENSTRMT52

ZANDVOORT

Goed onderhouden en modern appartement, gelegen op de 2e etage met zonnebalkon op het zuidwesten, uitzicht op zee en boulevard.
Indeling vestibule, gang, L-woon/eetkamer met
balkon, twee slaapkamers, moderne keuken mol.
mbouwapparatuur, modern toilet, moderne badkamer met ligbad en wastafel. Afzonderlijke berging
op parterre
VRAAGPRIJS
ƒ 295.000,- k.k.

Haltestraat 37a,
Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

[""BEL VOOR MEER INFORMATIE OF~1
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
j
023-5715531

l

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

i
l
i

AANKOOP-VERKOOP-TAXATIES

l

blOM m

ZONDAG OPEN VAN 12.00 -17.00

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%.

ALLE FORMATEN IN 1 UUR KLAAR
(9x13) (10x15) (13x18) (15x21) (20x25) (20x30)
arm mmr*-»~-- -

Kies uit Uw Voordeel
bij Kodak Express 1 uur service

•••• •••• «W MM MM MM MM MM MM MM MM MM MM«J

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/9
ZANDVOORT

Verbouwd en gemoderniseerd hoekappartement,
gelegen op de derde etage met balkon op het zuidoosten en zuiden, eigen parkeerterrein
Indeling entree/gang met garderobe/werkkast,
toilet met fonteintje, badkamer met hgbad en wastafel, garderobekamer, woonkeuken met balkon,
woonkamer, slaapkamer met balkon. Alle ramen,
deuren en kozijnen zijn van kunststof en voorzien
van dubbele beglazing. Dit appartement is beslist
een bezichtiging waard
VRAAGPRIJS
ƒ 325.000,- k.k.

Leverbaar in 6 kleuren,
dubbele fufe-rug, 400e/n breed,
10 /aar schr«/ke fatósgaranfie f
Dif fapi/f kost normaal /n t/e winkel ?/»,- p.m.
Nu rechfsfreeks aan de consumenf
voor^^ de.^^^k.
prijs van
«uUV), siafl-^^^

bij hef ontw. & afdrukken
van uw film in 1 uur of

gratis|2ë fptö bij

'HOTELBED^

DEZEAKTIE IS GELDIG T/M 31 MEI '97

per ineter

Passage 36-40

'AN DERA1

EIJDEW

2042 KV Zandvoort

IWM

postbus 413
Makelaardij o g

LLL_____~_i.^_«__»«*

Zonder negatief direct een foto
van Uw foto
* m enkele minuten een haarschepe
afdruk van elke foto
-A: op een deel van Uw foto
inzoomen
•Ar Uw foto vergroten tot
20x30/20x25
-Ar kleur van het origineel corrigeren
•A- rode ogen laten retoucheren
-A- een afdruk maken vanuit uw
foto CD
*• meeprinten van passepartout
naar keuze
NATUURLIJK OP KODAK
FOTOPAPIER

Cfl
MAKELAAR

2040 AK Zandvoort

de enige echte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

Uiïjfoto:'s 'öp!l:: Kotiak Picture Disk
le^m. 36;foto's:
. 24 foto's:

Normaal: Fl 7 6.--'-'

Binnen Verinq Bonell-Extra
Alle maten leverbaar v.a. 70x20O -^^

290 ingepakte veren per m
zeer luxe uitvoering ^
Alle maten leverbaar
v.a. 70x200
7 laar JcWIInlllkB labrteJcspranü»

'olvether Matrassen Kroon Supepl
SG 20-25-3D-3WO
l

Ae

' " r;rr*^
57.

V NU OOK fotogeniek
J
OP UW PC SCHERM ! l

Kerkepad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

reaal

7 jaar schriftelijke tabrteksgaranOB

Alleen bij het ontwikkelen en afdrukken van uw film.

Uw foto's zijn wel duizend woorden waard. En er zijn duizend-en-één mogelijkheden wanneer u
ze kan verwerken op uw PC. Uw foto's toevoegen aan brieven, anders kadreren, er een album
van maken en afdrukken op uw printer...
Het wordt allemaal kinderspel met uw Kodak Picture Disk.
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

BEZICHTIGING - VERKOOP
iH'taling mogelijk _(gwn rènte)."
. •Gratis opslag .tijdeiijk .medelijk. ; • !; ;-';•:
• Betalcn'mét pinpas mogelijk^ . ; ; ..:• .(

•VRIJDAO9 t«t 9 uur
•ZATEHDAO. 9 t*t .5 uur

HEMA

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Leeftijd vanaf 16 jaar
Reacties melden bij de hr.T. v. d. Laan
Tel. 023-5712820

HEMA
ZANDVOORT

MEDEWERKER M/V
voor „HET TREFPUNT"
Leeftijd vanaf 15 jaar

HEMA-ZANDVOORT
Raadhuisplein 1, Zandvoort

Beach - Him
KERKSTRAAT 20

,..

Livmg is...
dancing
until
dawn

Op onze damesafdeling nu
ook VOORJAARSKOLLEKTIE

van In Wear
daarnaast o.a. de kollektie van:

*Aanbiedingen geldig t/m 30 April 1997

50

130

soorten
vlees-

soorten
vlees

waren

"Rijk gesorteerde luxe fondue-, gourmetén steengril-schotels
per persoon
^upermalse runder

'Ribeye

29.

ook heerlijk om aan één stuk te braden

Sollicitaties mondeling of schriftelijk
t.a.v. mevr. M. Bruntink,

' , , v ; ; > ; _ 's maandags geopend
...: ••'•'. ; : - v.'.v - V ; :ï ' ./:' ' 's woensdags gesloten
«IKROCHT 26-ZANDVOORT 5713529 GÉÉN kppPAVOND!

f i»

Je wordt er weer ment. van

vraagt voor het komend seizoen
en weekenden

(Reportage's vanaf ƒ 350,-)

pKFOTOGRAFIE

Schoonheidssalon
Claudia

* Onderbenen harsen f22,50
normaal f27,50 nu vooi f22,50

Tijden van 11.30-17.00 uur
(zondagtarief)

VOOR EEN PERFECTE
TROUWREPORTAGE
Gaat u toch ook naar
FOTO BOOMGAARD!

',;Cruquius:.:x;S:-J..-;;.';-;'

voor lunch-/koffieshop
op de zondag

Wit Verhuizingen

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Spaameweg 22a

* Bask behandeling f 45,00
normaal f50,00 nu voor f45,00

zoekt part-time

MEDEWERKERS

j
j

.

Koningsti'aat 28a, Zandvoort
Tel (023) 573 04 28, Pi we (023)571 50 90

ZANDVOORT

ERKENDE
VERHUIZERS

KOOPHOME

DONDERDAO-

: •Cesproidè

De schoonheicbspecialibi.

WEKELIJKS EUROPA

| MET GRATIS MATRAS |
iwe beükenhome bmenveringinteneur
oo wielen keuze uil venihillende luxe
aatnoitemtolfen va 70x200

NIEUWE COLLECTIE
DAMES EN
HEREN
BADKLEDING
VAN

Living is...
a little bit of
sunshine
they„

Tevens uw adres voor het meest uitgebreide assortiment
varkens-, kalfs- rund- en lamsvlees, bijvoorbeeld:
T-bone steaks
'Prime T^ibs
Toumedos
gevulde rollades

kalfs T-bone steaks
kalfscoteletten
kalfsschnitzels
kalfsoesters
kalfsorganen

Lamsbout
L.amscoteletten
L.amscarree
L.amsrollades

2uiglamsbout
2uiglamscoteleften
Zuiglamsrollades
enz., enz.

fèeide paasdagen geopend!!
De medewerkers van de fëoucherie wensen
u een vrolijk en smaakvol "Pasen
WPyS£S3JK Gtrote Krocht 5-7 Openingstijden

Jeans

BOUCHERIE BBlmanT B! tel. 5719067

ANOTHER

zaterdag g 00 tot 17 OO uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

woensdag 26 maart 1997
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eel vissers
eetten
oeger Koper
OOR ZOVER IK heb
kunnen nagaan heeft
mijn familie altijd uit
nette' mensen bestaan. Ik ben
r tenminste nog geen vermeling van tegengekomen dat ieland in het cachot is beland.
l moet ik daar eerlijk bij zeg>n dat ik de oude gevangeniarchieven nog niet heb doorgeluffeld," aldus Arie Koper
ver zijn intensieve speurtocht
aar zijn voorgeslacht. Echt
^hokkende of opwindende zaen zijn hem daarbij niet onder
gen gekomen. Maar daar gaat
et volgens hem ook helemaal
iet om in de genealogie.

V

Het was de hartstochtelijke
iteresse voor het dorp die Koer (44) er vele jaren geleden
oe aanzette om allerlei gegeens over zijn familie 'en alles
'at daarmee samenhangt' bijen te brengen. „Ik ben zelf een
andvoprter in hart en nieren,"
eeft hij te kennen. „Sinds jaar
n dag verzamel ik alles wat
rmee te maken heeft. Vooral
oto's, maar ook krantenartikeen en allerlei spullen uit het
erleden." Het lag dan ook voor
e hand dat hij toetrad tot het
ïenootschap Oud Zandvoort,
at zich intensief richt op de
okale heemkunde.
Teneinde zijn uitdijende fa•mlie-archiefmateriaal tot een
ron voor verder onderzoek te
estemmen trachtte Koper
waalf jaar geleden binnen het
Jenootschap een werkgroep
enealogie op te richten. „Maar
.ar was helaas te weinig anio voor. Daarom ben ik maar
ip eigen houtje aan gedegen
itamboomonderzoek
gaan
loen."
De eerste stap was zeer eenoudig, want het is in de geslachtkunde stelregel om bij jezelf te beginnen. „Vervolgens
|eg je de gegevens van je vader
vast, en van je opa, en zo ga je
steeds verder terug naar het
verleden," verduidelijkt Koper,
jjnmiddels ben ik tot 6 april
1650 gekomen, toen mijn vooryader Jan Plore werd geboren."
In eerste instantie beperkte Koper zich tot het vervaardigen
van een 'raamwerk', waarin uitsluitend formele zaken staan

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten^!

To sit or not to sit
Hans Sandbergen, die sinds zijn VUT actiever is dan ooit, kan zich nu
helemaal gaan wijden aan zijn grote liefde (zoals Martha Burger het ooit
noemde): zijn jazzprogramma op tadio ZFM Bovendien hoeft hij zich geen
zorgen meer te maken dat iemand ooit nog kan zeggen dat hij de VVD zou
bevoordelen bij 'Goedemorgen Zandvoort' of dat hij nieuws uit deze partij
zou doorspelen naar ZFM. Want Hans heeft mede om die reden het bestuur
van de VVD verlaten en zijn plek afgestaan aan Johan Derr. Achter gesloten
deuren werd daar tijdens een vergadering al een keer over gesteggeld.
„Irene Hakhof had toen op de agenda gezet dat ik zou aftreden, zonder dat
iemand daar vanaf wist Dat was niet zo netjes." Het ging dan ook niet
door. Hans bleef zitten waar hij zat En nu zit 'ie weer, maar dan tussen zijn
oude jazzplaten.

Veel geheimen hebben
aloude Zandvoortse geslachten als Paap,
Zwemmer, Molenaar en
De Roode niet voor Arie
Koper. Bij het stamboomonderzoek naar
zijn eigen voorouders
kwam de bekende secretaris van het Genootschap Oud Zandvoort er
gaandeweg achter dat
z)jn familie onlosmakelijk daarmee verbonden
is. Deze vermenging verklaart meteen de bljnamen van sommige Zandvoorters. Zo is Arie Koper zelf'Arie van Keessie van Arie van Jopje
van Klaas Slof.

Verzoening
Nog meer VVD-nieuws. Maandagavond is tijdens de ledenvergadering
bekend geworden dat er al een tijdje een verzoeningscomité bestaat Dat
moet de scheuren dichten die ontstaan zijn nadat Andnes van Marie
wethouder werd achter de rug van Frits van Caspel om. Sinds maandag
zitten er maar liefst zeven heren in die tot 28 mei de taak hebben ervoor te
zorgen dat alle raadsleden en bestuursleden elkaar voortaan weer doodknuffelen. Of, zoals René van Liemt (voorzitter van het bestuur) het uitdrukt
„Scheuren dichten? Ach, nou, nee, tja. Zo zou ik het niet willen noemen. De
meningsverschillen worden op een rijtje gezet Ik hoop en verwacht dat het
tot een positieve discussie leidt. Wij als bestuur vinden dat de neus vooruit
moet gaan voor de verkiezingen." Om tranen van in je ogen te krijgen

Het vissersleven speelde ook bij Arie Koper thuis een rol. Zijn vader maakte bijvoorbeeld
diverse bomschuiten

vermeld als namen en plaatsen, „Maar wel dat de naam al in de
geboorte- en overlijdensdata, middeleeuwen voorkomt."
en natuurlijk wie met wie in het
In het heraldieke verzamelhuwelijk trad.
boek 'Armorial General' heeft
Koper zelfs het familiewapen
„Maar het wordt pas echt ontdekt. Hierop is links een koleuk als je die gegevens van ach- peren ketel, en rechts een zwartergrond gaat voorzien," weet te kruisboog afgebeeld. „Die keKoper uit ondervinding. „Dat tel staat voor gastvrijheid,"
maakt de geschiedenis smeuïg. meldt de onderzoeker. „Terwijl
Daarom probeer ik uit te vinden waar al die mensen precies
woonden, en welk beroep ze uitoefenden. Maar ik kijk ook
naar de tijd zelf waarin ze actief
waren, onder meer door kranten uit die jaren door te lezen.
Op die manier wek je de personen in je raamwerk steeds meer die kruisboog op de jacht duidt.
Maar nee, uit die combinatie
tot leven."
Arie Koper prijst zich geluk- kun je niet concluderen dat
kig dat hij bij zijn onderzoek mijn familie in die tijd dan wel
niet gedwongen is om stad en een herberg zou hebben uitgeland af te reizen. „Ik heb name- baat waar je heerlijk wild kon
lijk de enorme mazzel dat mijn eten. In het algemeen waren
familie hier altijd gewoond herbergiers toen immers niet
heeft. Met name in de Zuid- van die stand dat ze zich een
buurt, achter de Kerkstraat, eigen wapen konden permittevoelde men zich kennelijk ren."
thuis." Toe hoe ver de aanwezigheid in het dorp van het geArie Koper weet overigens
slacht Koper precies teruggaat niet eens honderd procent zezou Arie niet kunnen zeggen. ker dat het wapen echt bij zijn

Foto Andre Lieberom

familie hoort. „Om daarvoor begin van de vorige eeuw ben ik
mijn hand in het vuur te durven tenminste geen andere beroesteken moet ik eerst nog min- pen tegengekomen," laat Koper
stens honderd jaar overbrug- weten terwijl hij zijn dikke dosgen. Of me dat lukt is met op siers doorbladert. „Kijk, haer
voorhand te zeggen, want voor heb ik bijvoorbeeld ene Engel
1600 wordt het heel moeilijk Ariesz. Coper, die op 27 augusom nog gegevens te vinden."
tus 1752 is geboren en in 1824 is
„In plaats van op de boeken overleden. Die was, zoals toen
van de Burgerlijke Stand en de trouwens bijna iedereen in het
dorp, eerst visser en daarna
nettenbreier. Gezien zijn leeftijd was het blijkbaar een taaie
kerel. Ik zie overigens dat meneer twee keer getrouwd is geweest, en in totaal acht kinderen heeft aangegeven."
In schril contrast met deze
kerkelijke archieven ben je dan viriele man staat diens latere
namelijk aangewezen op nota- naamgenoot Engel Koper.
riële registers, rechterlijke uit- „Deze broer van mijn opa is
spraken, taelastinggeschriften slechts één week gehuwd geen andere documenten. Die zijn weest. Het KNSM-schip waarvaak heel lastig te lezen door de mee hij na de trouwdag naar de
vele Latijnse afkortingen, en West voer liep namelijk op 18
doordat men in die tijd heel an- november 1939 in Het Kanaal
der Hollands schreef."
op een zeemijn. Ja, dat moet
Wat de Zandvoortse ama- natuurlijk een vreselijke klap
teur-genealoog inmiddels wel voor zijn vrouw zijn geweest.
kan bewijzen is dat zijn voorva- Maar weduwe is ze met geblederen zich massaal op de visse- ven, want later werd zij de
van
mijn
rij en aanverwante broodwin- schoonmoeder
ningen hebben gestort. „Tot het broer."

„Zandvoort en de familie Koper
zijn twee handen op één buik"

Dombo bestaat tien jaar
ZANDVOORT - Erg groot
s de omgeb9uwde garage
an de Cornelis Slegerstraat
!b niet waarin Videotheek
inïbo alweer tien jaar
.uist. „Nee, maar het is hier
el heel gezellig," voegt melewerkster Marja Koopan snedig aan deze constatering toe. „En we hebben
ook ontzettencl veel, op zeg
maar alle gebieden. In totaal zo'n 3500 films."
Samen met haar collega's
Didi en Nicolette houdt Marja
de zaak zeven dagen per week
tussen één en negen uur draaiende. Het meest wordt volgens
haar om films gevraagd uit de
Top 50. „Daarbij gaat het om de
nieuwste, die meestal nog maar
heel kort geleden in de bibscopen te zien waren. Zo heb ik net
vandaag Independence Day
binnen gekregen."
Eveneens populair in Dombo
is volgens haar 'het knokgenre',
waarin Arnold Schwartzenegger de voornaamste held is.
„Maar ook kinderfilms verhuren we veel, vooral de tekenfilms van Walt Disney. Daar
hebben we dan ook een héleboel van." Wat tevens in brede
kring geliefd blijkt te zijn is
horror, met name bij een jong
publiek. „Er wordt heel vaak
naar gevraagd door kinderen
onder de zestien," vertelt Koopftian. „Maar die krijgen ze natuurlijk niet mee. Daar zijn we
heel streng in."
Wie precies wil weten wat er
in Videotheek Dombo allemaal
te huren valt kan volgens haar
het beste voor een riks het videojaarboekje
aanschaffen.
.,Want daarin staan alle films

Dier
van de

die dit jaar uitkomen, plus de
top 100 van 1996. Zo kun je
thuis op je gemak uitzoeken
wat je graag wilt zien."

Zure regen
kansloos
ZANDVOORT - Het 'coaten'
van de stenen dakbedekking
van het huis tegenover restaurant Blanje Bleu heeft de afgelopen tijd flink wat belangstelling gewekt. Sindsdien krijgt
Arnold Wierda dan ook meer
opdrachten uit Zandvoort en
omstreken voor zijn in Leidschendam gevestigde bedrijf
Fred Coatings. Op het gebied
van reiniging en preventief onderhoud levert dit een in Nederland unieke service.
„Allereerst spuit ik alle vervuiling van het dak," vertelt
Wierda. „Zodat ik op een abspluut schone ondergrond mijn
coating aan kan brengen. Als
die er eenmaal op zit krijgen
zure regen, algen en mos totaal
geen vat meer op de pannen,
zodat het dak er weer minstens
tien jaar tegenaan kan." Wie
precies wil weten wat Fred Coatings allemaal vermag kan met
Arnold Wierda in contact komen via
telefoonnummer
070-3270456.

Nieuwe snackbar
in Noord
ZANDVOORT - Het
kwam voor Ans en Dennis
Berg voortreffelijk uit dat
zij begin februari Rennes
Snackhouse in de Celsius-

Het geslacht Koper heeft zich
inmiddels dermate uitgebreid
dat Arie vermoedt nog jaren bezigte zullen zijn om alle namen
en feiten te achterhalen. „Maar
het is wel de bedoeling dat ik
ooit een boek maak van mijn
verzamelde gegevens, met
daarin het nodige fotomatenaal. Bovendien wil ik daarin
wat vertellen over de tijd waarin de mensen leefden. Waarschijnlijk zal dat boek voor weihaast alle Zandvoorters mteressant zijn, want ook families
die met de mijne vermengd zijn
geraakt komen er uitgebreid m
voor. Daarbij moet je denken
aan hier in het dorp veel voorkomende namen als Terol,
Slachtveld, Paap, Zwemmer en
De Roode."
Na het verschijnen van zijn
levenswerk is er voor Arie Koper uiteraard weinig reden
meer om door te gaan met dit
onderzoek. Hij verzekert echter dat zijn hobby veel te leuk is
om er mee op te houden. „Ik ga
dan gewoon verder met de
stamboom van een ander Zandvoorts geslacht."
Johan Schaaphok

Benchten en tips
voor deze rubriek met
JOL (ui (
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort, of
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

straat 194 konden overnemen.
„Voorheen hadden we een
snackbar in Hoofddorp," vertelt Ans Berg. „Maar het is voor
ons als Zandvoorters natuurlijk veel beter om vlakbij de
zaak te wonen." Het echtpaar
Berg heeft dan ook niet nagelaten daar iets moois van te maken.
Na een rigoureuze verbouwing, waarbij zowel de binnenals de buitenkant een ware metamorfose onderging, werd de
zaak op 15 maart heropend onder de fraaie naam Sammy's
Diner. Sindsdien hebben Ans
en Dennis bepaald niet te klagen over gebrek aan klanten.
„Het loopt hier als een trein,"
meldt Ans tussen twee klanten
door. „Met name onze menu's
gaan heel hard. Veel mensen
profiteren er graag van dat je
hier voor nog geen tientje al een
complete maaltijd met vlees,
aardappeltjes en groente kunt
krijgen."
Maar ook voor een eenvoudig
doch deskundig gebakken patatje kan men natuurlijk altijd terecht in Sammy's Diner, dat dagelijks vanaf twaalf uur is geopend.

^Burgerlijke ;stand^
Periode: 15 • 21 maart 1997
In ondertrouw: Paul Vink en
Inge Stobbelaar. Maarten
Alexander Ohvier en Geertje de
Ruiter.
Getrouwd: Gerard Cornelis
Bultema en Ellis Jenmfer Ree.
Andries Filmer en Anneke van
der Werff.
Geboren: Brian Ray, zoon van
Anna Louisa Maria Pauline
Jongmans. Tijn, zoon van Michiel Vincent Verhagen en Patricia Rienstra. Michael, zoon
van Michiel Willern Brons en
Caroline Madeleine Diana Hertzdahl.
Overleden: Alida Cornelia Pels-Meeuwen, 70 jaar. Arie Koning,
73 jaar. Mengsje Kraaijenoord-Kerkman, 78 jaar. Jan Simon
Friedrich Bosman, 68 jaar. Petrus Ludovicus van der HeijÖidi, Nicolette en Marja tonen dat er al tien jaar de meest den, 71 jaar. Adolf Willem van
uiteenlopende videofilms te huur zijn bij Videotheek Dombo Graas, 89 jaar.

POLITIE: Alarmnummer 06-11.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185.
openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Ver-

missingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel. (023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Charlie heeft als Chow Chow
een eigenzinnig karakter. Hij is
rustig en komt niet zo snel
kwispelend op mensen afrennen, maar hecht zich wel erg
aan zijn baas of bazin. Een
trouwe hond, die zich laat knuffelen zodra hij iemand kent.
Hij kiest zijn eigen tempo, niet
te snel en zeker niet te wild. Hij
heeft dan ook een sterke eigen
wil. Charlie kwam bij het asiel
binnen als zwerfhond. Zijn leeftijd is daarom moeilijk te
schatten, ergens tussen de vier
en acht jaar. Wie van rustige,
trouwe maar wel eigenzinnige
honden houdt, heeft aan CharHe een prettig- huisdier. Meer
informatie: Kennemer Dierentehuis Zandvoort, Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Wie de moeite neemt om achter de duinen een blik te werpen op het
circuit schrikt misschien van wat daar gebeurt. Er wordt volop
gewerkt aan nieuwe pitboxen en een langere baan. Misschien keert
straks de tijd van weleer terug als de Grand Prix verreden wordt.
Alhoewel, een foto zoals deze uit 1950 kan nooit meer gemaakt
worden. Het Rode Kruis had nog een grote tent, fotografen stonden
achter een slagboom en grappige auto's scheurden door wat nu de
Hugenholtzbocht heet. De Koninklijke Nederlandse Automobile
Club (KNAC) organiseerde destijds deze Grand Prix. Het parcours
was toen 4193 meter lang (nu 2519 meter) volgens fotoverzamelaar
Arie Koper. Hij vermoedt dat de foto twee jaar na de aanleg van het
nieuwe circuit gemaakt is. Voor de oorlog reden de auto's namelijk
door de Nicolaas Beetslaan, Vondellaan en Van Lennepweg. Zelf
heeft Koper de Grand Prix van 1950 trouwens nauwelijks bewust
meegemaakt. Hij kwam pas in 1953 ter wereld.
Foto Archief \i ie Koper

Zagen
Er zijn weieens mensen m de raadzaal op de publieke tribune die hun
ogen niet kunnen openhouden als de vergadering erg saai wordt. Het is
maar goed dat daarbij niet gesnurkt wordt, anders zouden er hele bomen
omgezaagd worden Maar om dfe betekenis van het woord zagen, ging het
Fliennga (inmiddels wethouder van Ruimtelijke Ordening) vast niet toen hij
vorige week woensdag aan het einde van een commissievergadering over
Park Duijnwijk tegen de vroeger wethouder RO Frits van Caspel lachend zei
,,0ké, we proberen elkaar weieens om te zagen, rnaar nu zitten we op één
lijn "

Hoe zien de pakjes van de Haarlemse Bloemenmeisjes eruit? Elk
jaar leven mode-ontwerpers zich uit op het paradepaardje van
Zuid-Kennemerland. Blote navels zijn taboe, ook al zijn ze dit jaar
in de mode. Maar het mag ook weer niet te tuttig, want dat kun je de
jonge meiden niet aandoen, vertelde Marianne Hertz vrijdag tijdens de opening van het nieuwe seizoen in theater Thalia in
IJmuiden. Zij heeft dit jaar voor de vijfde keer de pakjes verzonnen.
Ze heeft gekozen voor de 'Pied de cocq-ruit' (als je het letterlijk
vertaald betekent het 'hanenvoet'. Echt lekker klinkt dat echter
niet, dus laten we het maar op de Franse versie houden.) En \vat
vinden de meiden er zelf van? Elisa Overpelt uit Zandvoort, die
voor de derde keer bloemenmeisje is, durft het bijna niet te zeggen:
Ze vindt het mantelpakje van dit jaar een stuk fleuriger dan het
rode pakje van vorig jaar. „Gelukkig hebben we wel wat inspraak,"
zei ze. Wel moet ze nog even wennen aan het houten kistje \vaarin
haar bloemen zitten. Die hebben trouwens wel een voordeel: een
zwieper met het kistje en lastige voorbijgangers maken dat ze
wegkomen. Uiteraard met een bloem als troost.

Kerkdiensten
Hervormde Kerk:
Witte Donderdag: 19.30 SOW, ds C. vd Vate, HA. Goede Vrijdag:
10.00 SOW, ds J. van Leeuwen, HA. 19.30 uur: in Ger. Kerk, SOW
met Herv. Kerkkoor en muziekensemble. Zondag 10.00 uur SOW
ds J. van Leeuwen en C. vd Vate, met Herv. Kerkkoor en muziekensemble. Gereformeerde Kerk: Zie Herv. Kerk. Alleen de dienst
op Goede Vrijdag om 19.30 uur is in de Gereformeerde Kerk.
Agatha Parochie:
Witte Donderdag: 19.00 uur J vd Berg, D. Duijves en Caecihakoor.
Goede Vrijdag 10.00 uur D. Duijves. Kerk ook open vanaf 15.00
uur. Zaterdag 21.00 uur Faaswake, D. Duijves en Caecihakoor.
Zondag 10.30 uur D. Duijves en Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB:
Zondag 10.30 ds S. vd Meer uit Haarlem.
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MIX-TIP:

D AT IS HH "SCHOT

§5 SCREWDRIVER

'mm

'KOMMAAR
HALEN! r

Haltestraat 11, Zandvoort

EEN

HEERLIJK
VERFRISSENDE
,, COCKTAIL!
Ijsblokjes en één deel
Oblomov Vodka aan
k gevuld met vier delen,
Merano Jus
d Orange

merano

VAT 69
> SCOTCH WHISKY
0,7 LITER-40% ALC.

ELDERS 2235
SAFARI LIKEUR
0,7 LITER
ELDERS.2MÏ5'
bLUtHS^t^JO

CRODINO

OBLOMOV
VODKA
0,7 LITER

APERITIVO
NON ALCOHOLICO

CLAERYN
JONGE JENEVER

bLDEHS^ftfO

ELDbRS>^f^O

VERGELIJKBARE PRIJS

8

^^fc.

MERANO
JUS
D'ORANGE
VASTE LAGE
PRIJS

I7J8 52» |8g8 B? 95
CHATEAU MAILLARD
Appellation Graves Controlee

CONTESSA
Dl R E G I N A

BLANC SEC/ROUGE
Uil ons assortiment sd «leerden wtj de
rode en droge witte wijn van hel Chateau
Malllard voor u De rode wijn is helder
rood van kleur en heeft een uitstekende
smaak De witte wijn heelt een volle
lrultlge smaak Proet en laat u door deze
fantastische wijnen van Chateau
Malllard verrassen

MCRLOT DtL
VFNETO
PROEFNOTITIES
land Franse rode wijn
bouquet fruilig
smaak rond soepel en
evenwichtig
aanbevolen gegrild vlees
en pittige kazen

ELDERS tk§5

PROEFNOTITIES
land Italiaanse rode wijn
bouquet geurig
smaak vol en Iris
aanbevolen bij vlees kaas
en gezellige momenten

tcauMa

"uquet zurer
l «W* vo/eiHradto
-ÏÏ*fïï!üia/_Sen

ftateau

ELDERS J5i9lj

ELDERS

VOORJAARS STUNT!
AMSTEL
LENTEBOCK
DRAAGKARTON

6 FLESSEN

heeft alle dranken!

Shirt velours

HAARLEM. Caiifornieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraa* 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Div. modellen v. a. «3 V 9

Aleaanbe<Sngen»|ngeldgl/m5ap l zolang de vootraad stekt O uk en zetfoulenvoo behouden

Bell Bottom Pantalon

Spelen, helpen en winnen bij de Postcode Loterij

U wint altijd!

v.a.

o p e n i n g s t i j d e n ma. - t / m z o n . v a n 1 0 . 0 0 - 2 1 . 0 0 u u r

PRETTIGE PAASDAGEN

Postcode Kanjer van 9,7 miljoen, de Extra Straatpnjzen van
een miljoen en de vele tienduizenden andere prijzen En dan
zijn er nog de verrassingsprijzen waarmee u in de Postcode
Loterij steeds iets bijzonders
kunt winnen, zoals een bezoek
aan een evenement, een concert
of een tentoonstelling

PAASMENU 1997
35,- p.p.

Speel mee
Kortom de grootste loterij voor
het goede doel is ook de leukste
loterij van Nederland' Speel

« RIJSTTAFEL ISTIMEWA

ZANDVOORT

- Rendang
- Ajampedis
- Daging smoor
- Gado-Gado
-s g. Boontjes
- pikante eitjes
- 2 stokjes kipsaté
- 2 stokjes kambmg
of 2 stokjes saté babi
met nasis goreng djawa
of bami goreng djawa
(gebakken rijst met garnaaltjes of
bami met garnaaltjes en kip)
e minimaal 2 personen

Meespelen in de Postcode Loterij
is hulp aan mens en natuur en
kans op de leukste prijzen

NIEUW „HET TREFPUNT'
De Nationale Postcode Loterij
is de grootste loterij voor
mens en natuur. De netto opbrengst van de loterij gaat
naar zeven organisaties die
keihard werken aan een schonere, eerlijke wereld. Wat zij
doen is winst voor ons allemaal. U werkt hieraan mee
terwijl u tegelijkertijd kans
maakt op miljoenenpnjzen.

THUISBEZORGD
tussen 17 00 en 21.00 uur
De bezorgkosten bedragen ƒ2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Het Parool
Zandvoort
zoekt zo spoedig mogelijk een
serieuze

bezorger

Het Wereld Natuur Fonds,
Artsen zonder Grenzen, Natuurmonumenten, VluchtelingenWerk, Unicet, Novib en

U maakt dus niet alleen kans op
fantastische
prijzen,
maar
draagt ook daadwerkelijk uw
steentje bij aan het behoud van
de natuur, aan armoedebestnjdmg en aan de opvang van
slachtoffers van oorlog en natuurgeweld

DE UITSLAGEN VAN 24 MAART
Manon Breuntink is de enthousiaste medewerkster
TREFPUNT'

van „HET

Zij zal het komend seizoen samen met enkele part-time medewerkers heerlijke hotdogs, braadworsten en uiteraard de bekende Hema
worst gaan verkopen Dit alles met een lekker broodje
Voor een SNELLE HAP GOED VAN KWALITEIT en voor weinig
geld, dan bent u bij „het Trefpunt" aan het juiste adres.

Vrijdag, zaterdag en zondag - HEMA Raadhuisplein
l

Y
c/to

kleine wijk
hoge verdienste

-

-

Bij inlevering van deze bon
_

HOTDOG

|

NU

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

-0=*^=

normaal 2,50

Tel. 5715873

Stichting DOEN Dat zijn de
zeven organisaties die u steunt
door mee te spelen m de
Postcode Loterij Deze orgamsaties hebben dankzij uw deelname aan de Postcode Loterij
heel veel werk kunnen verzetten

l

41 45 06 21 05 20
11 18 43 14 44 31
32 04 13 07 28 36
Maakt u uw kaart vol met

00

2,

~j
l

_l

39
34
12

35
22
26
27
40
29
19

ƒ1.000,/ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

24
17
01
25
02
38
08

ƒ20,ƒ10,ƒ9,/8,ƒ7,ƒ6,-

15

Straatprijs;

dan wint u de

ƒ 5.OOO,7551 HV
Extra Prijs ƒ 25.OOO,-

Thuisbingo
f 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

7551 HV001

De BMW: 1423 BV 006 in Uithoorn

Meer prijzen

En die fantastische prijzen 9 Die
kent u natuurlijk, de Mega
Jackpot van 2 tot 7 miljoen, de

dus mee Vul de bon op deze
pagina in en stuur hem vandaag
nog op U kunt met deze bon
natuurlijk ook extra loten
bestellen En wie weet wordt
uw moeite volgende maand al
beloond met de Mega Jackpot'
Doen' •

WIN^TÖT-T^MILJOEN-BON
\Sf\t A ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bmgopnjzen en de Mega Jackpot
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel 020 677 68 68
G / 40, (vier lotnummers)
ö / 30. (drie lotnummers)

G / 20, (twee lotnummers)
G / 10.- (een lotnummer)

Naam

G dhr G mevr

Adres
Postcode
Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000, Tel
Postbanknummer

Datum
Handtekening

Bon uitknippen en m een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar
Nationale Postcode uoterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag

Banknummer

150 97 m

NATIONALE
BLOTERIJ
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Paris brengt
spanning terug
E bij schaakclub
t ZANDVOORT - Door verf| lies van Edward Geerts is de
spanning geheel terug in de
interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club.
Gwenael Paris zorgde voor
een verrassende overwinning.
Paris ging op zoek naar revanche voor een eerder geleden
nederlaag tegen Geerts. Met de
witte stukken zette Paris koploper Geerts onder druk en na
j een zeer spannend gevecht
{moest Geerts met verlies genoegen nemen. Paris steeg door
deze overwinning naar de vijfde
plaats. De nummer twee op de
ranglijst John Ayress profiteerde niet volledig van de misstap
van Geerts. Ayress verspeelde
in tijdnoodfase zijn winstkansen en mocht tegen George ter
Bruggen blij zijn met remise.
De strijd om de derde plaats
is ook nog niet beslist. Hans
Lindeman en Hans Jansen namen het tegen elkaar op. Jansen kon het niet bolwerken tegen de altijd degelijk spelende
Lindeman en verloor. Wim
Gude speelde met wit maar kon
daar geen voordeel uittrekken.
Hetty Sandbergen, enigszins
bekomen van haar eerste winst
de vorige week, moest het nu
afleggen tegen Ruud Schiltmeijer.

Koploper Allides komt met
schrik vrij bij Sporting OSS
ZANDVOORT - De volleyballers van Sporting OSS leverden een fraaie prestatie door koploper Allides een 2-2
gelijkspel af te dwingen. Er zat zelfs een overwinning in. De
Zandvoortse volleybalsters waren minder op dreef en hadden geen kans tegen Spaarne '75, 0-3.
De dames van Sporting OSS
haalden niet het niveau van de
laatste wedstrijden en stonden
na een goede serie weer eens
met lege handen. Het spelpeil
van de wedstrijd was meer
spannend dan fraai. Daarvoor
werd er aan beide zijden te wisselvallig gespeeld. In de eerste
set hield Sporting OSS in de
beginfase het hoofd nog koel en
bleef tot 8-8 in het spoor. In de
hectische slotfase konden de
Zandvoortse dames het niet
meer bijbenen, 10-15.

In het begin van de tweede set
verslapte de concentratie bij
Sporting OSS enorm. In die
fase stapelde zich de ene op de
andere persoonlijke fout. Ook
de beide spelverdeelsters kónden hun draai niet meer vinden
en de combinaties voor het net
hadden onvoldoende rendement, 10-15. In de laatste set
vocht Sporting OSS, inmiddels
met twee wisselspeelsters, zich
knap terug. Via 4-1 werd het 9-9.
Door twee gevaarlijke opslagen
De ranglijst van de eerste tien van het Haarlemse team raakte
schakers ziet er als volgt uit: 1. Sporting OSS op achterstand
Geerts, 2. Ayress, 3. Jansen, 4. en kwam dit niet meer te boven,
Lindeman, 5. Paris, 6. Ter Bruggen, 7. Gude, 8. Berkhout, 9. De
Oude, 10. Atkinson.
Morgenavond organiseert de
Zandvoortse Schaak Club het
zogenaamde eiertoernooi in het
Gemeenschapshuis. Het toernooi begint om acht uur en is
ZANDVOORT - Bij de
om ongeveer elf uur afgelopen. Noordhollandse
snelSchakers maar ook niet leden schaakkampioenschappen
van de schaakclub kunnen aan- in Hoogwoud heeft de Chess
schuiven. Volgende week don- Society Zandvoort voor een
derdagmiddag 3 april houdt de beste prestatie gezorgd. Het
Zandvoortse Schaak Club een Zandvoortse viertal Olaf
informatiemiddag voor de
Jacob de Boer, Ben
jeugd van Zandvoort. Vanaf on- Cliteur,
Vries en Dennis van der
geveer twee uur staan de deu- de
ren van het Gemeenschapshuis Meijden eindigden op een
open. De jeugd kan dan gratis derde plaats in de hoofdkennismaken met de schaak- groep en mag zich tot de
sterkste drie van de provinsport.

waarna Spaarne '75 de wedstrijd met 0-3 afmaakte.
De wedstrijd tussen de volleyballers van Sporting OSS en
Allides had vooraf al alle ingrediënten van een echte topper.
Sporting OSS stond slechts
drie punten achter op de koploper en beide ploegen maakten
er een waar spektakel van met
volop spanning en spel van
hoog niveau.
Na een moeilijke openingsfase begon de trein bij de thuisploeg te lopen. Jorg de Bruijn
en Michel Leppink zorgden telkens voor een uitstekend verdedigingsblok en via goed lopende buitenaanvallen haalde
Sporting OSS de eerste set tainnen met 15-11. In de tweede set
kwamen de Zandvoorters weliswaar op voorsprong, het was
echter Allides dat de set met 1215 won.
In een spectaculaire derde
set lukte het weer bij de Zandvoorters. Goed georganiseerd
en geconcentreerd spelend
dwong Sporting OSS de Heemstedenaren op de knieën en
boekte een sterke 15-8 setwinst.

De volleybalsters van Sporting OSS konden het niet bolwerken
tegen Spaarne '75

Daarna was het Zandvoortse
kruit echter verschoten. De verdediging van Allides kreeg
meer grip op de buitenaanval
en pakte bijna iedere bal. Dat
bleek teveel van het goede voor
Sporting OSS dat de laatste set
met 15-6 aan Allides moest laten en genoegen moest nemen
met een 2-2 ejndstand.
Aanvoerder Eric Schilpzand

Foto: Enck van Cleef

vond dat zijn team genoeg kansen had gehad om de koploper
te verslaan. „We hadden echter
twee grieperige spelers in ons
team wat ons in de slotfase opbrak. We kwamen net dat beetje kracht tekort om door te
drukken. Toch ben ik tevreden.
We speelden een prima wedstrijd met een terechte 2-2 einduitslag".

Chess verrast bij het snelschaken

cie rekenen.

Nederlagen
ZHC-teams
ZANDVOORT - De ZHChockeyers konden de overwinning van een week eerder geen vervolg geven. Ongelukkig werd met 4-2 verlor
ren van De Terriërs. -De
Zandvoortse dames waren
kansloos tegen het hoogge1 klasseerde Haarlem, 1-5.
De Zandvoorters kwamen in
de strijd tegen Terriërs meteen
onder druk te staan. Dit leverde
echter geen noemenswaardige
problemen op. Na ongeveer
twintig minuten kwam ZHC
onder de druk vandaan en zette
goede aanvallen op wat resulteerde in een treffer van Jim
Gatsonides. De Zandvoorters
bleven sterker en scoorden opnieuw. De scheidsrechters besloten echter de ingeschoten
strafcorner af te keuren omdat
de bal niet stilgelegen zou hebben. De Zandvoorters misten
nog enige kansen doch De Terriërs sloeg in korte tijd terug
door tweemaal te scoren, 2-1.
In de tweede helft was ZHC
minstens gelijkwaardig aan de
gastheren uit Heiloo. De Zandvoorters raakten geïrriteerd
door scheidsrechterlijke dwalingen waardoor zomaar tegen
een 4-1 achterstand werd aangekeken. ZHC-spelers werden getrakteerd op enige gele kaarten.
In de slotfase bepaalde Edwin
Persoon de eindstand op 4-2.

De ZHC-dames gaven Haarlem vooral in de eerste helft
heel goed partij. Haarlem was
wel sterker maar zag slechts
eenmaal kans de sterke Zandvoortse defensie te verschalken, 0-1. In de tweede helft werd
ZHC onder grote druk gezet.
Die druk werd de Zandvoortse
dames te veel waardoor Haarlem uitliep naar een toch nog
eenvoudige 1-5 overwinning.

Met als doel kwalificatie voor
het Nederlands snelschaakkampioenschap voor teams uitkomende in de eerste klasse,

Topscorer

Tafeltennisclub blijft
ongeslagen aan leiding
ZANDVOORT - De Zandvoortse Tafeltenniscluta
was ook te sterk voor het Amsterdamse Leoos. De
Zandvoorters, met Wim Hoppe, Dick ter Heijden en
Mart de Ruig in de formatie, wonnen met 7-3.
Dit keer was het Dick ter Ter Heijden de game nipt
Heijden die voor de punten met 21-19 te winnen. Met gezorgde door al zijn partijen weldige aanvalsslagen prowinnend af te sluiten. Ook in beerde Dries in de derde
het dubbel met Wim Hoppe game de verdediging van
drukte hij een beslissend Dick ter Heijden te doorbrestempel op de partij, die ge- ken. Dat lukte soms wel,
makkelijk werd gewonnen. maar niet vaak genoeg. Ter
De Zandvoortse tafeltennis- Heijden wist de aanvalsdrifsers liepen gemakkelijk uit ten van zijn tegenstander
naar een 5-0 voorsprong. In goed in te dammen met gerafde zesde partij was het de fineerd positiespel en sloot
Amsterdammer Van Praag met 21-13 de partij winnend
die tegengas gaf door in drie af.
games te winnen van Wim
Mart de Ruig moest, na verHoppe. De eerste verloor lies van de eerste en knap teHoppe met 13-21 om vervol- ruggekomen in de tweede
gens met 21-5 de stand gelijk game, de derde en beslissente trekken. In de derde game de partij tegen Van Praag
gaven beide spelers elkaar prijsgeven. De negende partij
geen duimbreed toe. Leoos van Ter Heijden tegen De
veroverde uiteindelijk het Wilde werd voor de Zandeerste punt door met 28-30 te voorter een gemakkelijke
winnen.
prooi. De afsluitende tiende
In de zevende partij tegen partij van Wim Hoppe tegen
Jos Dries had Dick ter Heij- Dries werd in drie games onden het niet makkelijk. De gelukkig met 21-23 verloren.
eerste game verloor Ter Heij- De eindstand 7-3 voor Zandden met 15-21. Ook in de voort was een goede afspiegetweede game keek de Zand- ling van de krachtsverhouvoorter steeds tegen een ach- dingen tussen beide veremterstand aan. Toch lukte het gingen.

Zandvoort '75 dicht bij
het kampioenschap

ZANDVOORT - Zandvoort '75 heeft de kampioensvlag al
uit de mottenballen gehaald, want dat kampioenschap
gaat zeker gevierd worden. Na de 1-3 overwinning op Aalsstartte het Chess-viertal de pro- Dennis van der Meijden verlo- Cliteur zette zijn ploeg op een 1- meer blijft de positie van Zandvoort '75 onaantastbaar.

vinciale titelstrijd. In de eerste
ronde trof Chess het sterke
VHS, maar door fraaie zeges
van Cliteur en De Vries behaalden de Zandvoorters een verrassend 2-2 gelijkspel. Titelkandidaat Bloemendaal bleek een
maatje te groot en won met 3,50,5 terwijl in de derde confrontatie het Hülegomse De Uil met
1-3 te sterk bleek te zijn.
In de vierde ronde moest gespeeld worden tegen organisator Aartswoud, dat eveneens
aanspraak maakte op plaatsing
voor de nationale titelstrijd.
Chess had anderhalf punt voorsprong op Aartswoud maar ondanks een overwinning van
Robin Castien
(Zandv.75)

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

13x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

8x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Remy van Loon (TZB)

7x
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ren de Zandvoorters met 3-1.
Vervolgens
revancheerde
Chess zich door Kijk Uit uit IJmuiden met 2,5-1,5 te kloppen.
Na de pauze volgden de terugwedstrijden en moest het op de
vijfde plaats staande Chess het
weer opnemen tegen VHS. De
ontketende Zandvoorters wezen de onthutste Haarlemmers
met 3-1 terug en klommen naar
de vierde plaats. Ook tegen
Bloemendaal werd een beter resultaat geboekt ondanks de 1,52,5 nederlaag. Tegen De Uil bereikte het Chess-team grote
hoogte. Overwinningen van
Olaf Cliteur en Ben de Vries,
alsmede een goede remise van
Jacob de Boer zorgden voor een
verrassende 2,5-1,5 zege.
In de voorlaatste ronde stond
het belangrijke duel tegen
Aartswoud op het programma.

0 voorsprong doch een nederlaag van Jacota de Boer bracht
de partijen weer in evenwicht.
Fraaie zeges van Van der Meijden en De Vries hielden een 3-1
winst in. De laatste ronde stond
bol van de spanning.
Om de belangrijke derde
plaats streden Aartswoud, dat
een halfje voorstond op Chess
en VHS. De Zandvoorters leden
een 1,5-2,5 nederlaag en leken
niet meer voor de derde plaats
in aanmerking te komen. De
concurrenten verloren echter
met grotere cijfers waardoor de
derde plaats alsnog naar Chess
ging. De ploeg mag door dit resultaat Noord-Holland op 24
mei vertegenwoordigen in de
promotieklasse, maar zal vermoedelijk toch kiezen voor de
eerste klasse.

ZANDVOORT - Door met
1-2 te verliezen van Velsenoord worden het nog vier
spannende
wedstrijden
voor Zandvoortmeeuwen.
De Zandvoorters leken veilig te staan, maar moeten
door drie opeenvolgende nederlagen uitkijken niet in
degradatiegevaar te raken.

De voetbalcompetitie is in de slotfase beland. Met nog vier of
vijf wedstrijden te gaan is de strijd op de topscorersranglijst
beslist in het voordeel van Robin Castien. Vanaf de eerste
wedstrijd heeft de spits van Zandvoort '75 de leiding genomen
en constant zijn positie verbeterd. Ook zaterdag voegde de
trefzekere Castien een doelpunt aan zijn toch al niet geringe
Tegen Velsenoord is Zandtotaal toe. De achtervolgers raakten het doel niet zodat Castien voortmeeuwen in het geheel
maar liefst negen doelpunten voorsprong heeft op Ferry van niet in de wedstrijd geweest.
Rhee.
Het voor behoud strijdende
Velsenoord was technisch beter en had ook een betere inzet.
Velsenoord waagde het met
verre schoten maar die gingen
te hoog of werden een prooi van
ZANDVOORT - Door een scheidsrechter liet vrolijk ver- Ferry Nanai. Zandvoortmeeu2-1 nederlaag bij DVVA is der spelen, terwijl een geldig wen leek zich enigszins te herstellen doch het samenspel was
het zaterdagteam van Zand- doelpunt werd gescoord.
Vlak voor de pauze kwam veel te onnauwkeurig waardoor
voortmeeuwen in degradatie problemen geraakt. Vol- DWA, na een misverstand in veel balverlies ontstond.
Aanvallend kon Zandvoortgens coach Fred van Rhee de Zandvoortse gelederen op meeuwen
geen vuist maken. De
hoogte. Ook in de tweezal het echter zover niet ko- gelijke
de helft deed Zandvoortmeeu- hardwerkende Riek de Haan
men.
weïi niet onder voor DWA. De ondervond te weinig steun van
De Zandvoorters speelden, scheidsrechter wilde echter zijn medespelers. In deze mationdanks vijf invallers, een goe- niet meewerken en wenste ge partij was Velsenoord beter
de maar ongelukkige wedstrijd. eveneens geen strafschoppen maar creëerde geen doelrijpe
Na vijf minuten knalde Pieter toe te kennen toen Rob van de kansen. In de eerste helft was
Brune de bal al in de kruising Bergh tot tweemaal toe in het slechts een actie van Bas Heino
(0-1) en er zat nog meer in. Goe- strafschopgebied werd neerge- het vermelden verder waard.
de aanvallen en mogelijkheden legd. DVVA counterde een keer Heino speelde zich knap vrij
maar het zat de Zandvoorters gevaarlijk en dat betekende een maar zag zijn even knappe inniet mee. Zo schoot Pieter Bru- 2-1 achterstand voor de Meeu- zet op de vuisten van de Velsene de bal tegen de onderkant wen. In de slotfase probeerde noordse doelman uiteen spatvan de lat en stuiterde de bal Zandvoortmeeuwen tevergeefs ten.
De tweede helft gaf van Zandachter de doellijn, doch de de gelijkmaker te forceren.

ZVM-zaterdag in problemen

Lions kansloos
bij Challengers

Rick de Haan moet het ook
verdedigers van Velsenoord
voortse zijde geen beter spel te
zien. Wederom was Velsenoord
beter, feller en actiever. Zandvoortmeeuwen moest het hebben van wat schaarse counters
doch echt gevaar leverden die
niet op. Na twintig minuten
werd balverlies Zandvoortmeeuwen noodlottig. Velse-

"Toen ik zelf in het Nederlands Xl-tal speelde, stonden de meeste
spelers onder contract bij een Nederlandse topclub. Tegenwoordig
H O ( * H S F gaan veel topspelers al op jonge leeftijd naar het buitenland. Zij
doen daar veel ervaring op en leren onder druk te presteren. Toen
ik zelf van Ajax naar Barcelona overstapte heb ik het verschil gemerkt. Oranje
beschikt nu over een goede groep jonge, maar toch al zeer ervaren spelers.
Maar bedenk wel, dat gewone amateurclubs de kweekvijver van al dat voetbaltalent zijn. Mijn eigen voetbalcarriere ben ik ooit begonnen bij RCH in
Heemstede. Dergelijke clubs hebben nu geld nodig om ervoor te zorgen dat er
tijdens de toekomstige EK's en WK's ook een talentvol Oranje op het veld zal
staan. Met de Actie Sportkas helpt u daaraan mee. Maar het is niet alleen liefdadigheid. Zo'n Sportkas-kaart biedt voordeel in klinkende munt en geeft
bovendien kans op een reis naar de Olympische Winterspelen in Nagano 1998.
Koop dus zo'n Sportkas-kaart. Ik doe het zeker."

ZANDVOORT - De baskettaallers van The Lions leden een kansloze nederlaag
tegen de sterke reserves van
Challengers, 97-58. In de eerste helft konden de Zandvoorters nog aardig bijblijven gezien de 48-35 achterstand.

Johan Neeskens
Assistent-bondscoach Nederlands
Xl-tal, 47-voudig international
Europacup I-winnaar met Ajax
in 1971, 1972 en 1973

In de eerste helft was het spel
van beide ploegen heel erg matig. Toch werd er tweemaal gescoord in de eerste helft. René
Paap kopte een voorzet tegen
het lichaam van teamgenoot
Antoine Eickhof f waarna de bal
in het doel rolde, 0-1. De vreugde duurde niet lang want even
later lag de gelijkmaker al weer
in de touwen. LUC Krom stond
iets te ver voor zijn doel en de
Aalsmeer-speler deponeerde de
bal van heel ver over hem heen,
1-1.
In de tweede helft was het
Zandvoort '75 dat de toon zette.
De combinaties verliepen beter
en het tempo ging omhoog
waardoor de Zandvoorters aanvallend meer aan de bak kwamen. De eerste mogelijkheid

Zwemsters
halen diploma
ZAND VOORT - Een vijftiental kunstzwemsters van
zes verenigingen uit NoordHolland zwom af in het bad
van Gran Dorado voor verschillende kunstzwemdiploma's. Bijna alle kandidaten slaagden.
Vijf jongedames haalden zonder mankeren het eerste kunstzweradiploma F en kregen van
de KNZB-jury complimentjes
over hun bijna foutloze uitvoering van de verschillende opgaven. De Zandvoortse zwemsters Rachel Botschuijver en
Kim Borstel zwommen een
foutloze uitvoering en behaalden het diploma. Zeven kunstzwemsters die opgingen voor
het E-diploma slaagden eveneens met prima cijfers. De
Zandvoortse Tamara Loos var.
de Zandvoortse Zeeschuimers
zwom volkomen foutloos, ter
wijl het diploma ook in het bezit kwam van Ellen Bluys, Janneke Vissers en Ester Bartels.
Bij het hogere D-diploma werden twee kandidaten teruggewezen terwijl drie dames het fel
begeerde diploma behaalden.
Behalve kunstzwemfiguren
moesten ook enige zwemnummers worden uitgevoerd, waarbij verschillende wedstrijdslagen binnen een bepaalde tijd gezwommen moesten worden
Alle kandidaten werden ook getest op het zwemmen op de muziek. Kunstzwemfiguren als
een salto achterover gehurkt,
een balletbeen, een duikboot of
een gehoekte houding boven
water waren voor de meeste
deelnemers geen echte hindernis.

was echter voor Aalsmeer. Na
een counter kwam een Aalsmeer voorwaarts alleen voor
doelman Krom, die echter prima redde.
Dat was meteen het laatste
wapenfeit van de thuisclub.
Zandvoort '75 zette aan voor
een groot offensief wat uiteindelijk de 3-1 zege zou opleveren.
Robin Castien, die constant
twee verdedigers om zich heen
had, speelde zich knap vrij en
haalde verwoestend uit, 1-2. ZANDVOORT - De spanEen kwartier voor het einde
werd de wedstrijd beslist door ning in de A-lijn bij de Zandeen rake kopbal van Rob Smits. voortse Bridgeclub is geheel
Smits kopte een voorzet op terug. De heren Emmen en
maat van Dennis Keuning keu- Van der Meulen meldden
rig in, 1-3. Vervolgens speelde zich weer in de voorste reZandvoort '75 de wedstrijd rus- gionen na een paar goede
scores.
tig uit.
Slechts tien paren hadden
zich gemeld in de A-lijn voor de
vijfde wedstrijd in de vierde cyclus. Op een gedeelde eerste
plaats eindigden het echtpaar
Hoogendijk en de heren Emmen en Van der Meulen met 61
te maken. De punten zijn nog procent. Het gelegenheidspaar,
zeker wel nodig maar het inspi- mevrouw Paap en de heer Heireerden de Meeuwen niet. De doorn, legde met 58 procent bescheidsrechter, die in de eerste slag op de derde plaats. De
helft de wedstrijd goed leidde, strijd om de eerste plaats is
liet zich meeslepen in het slech- weer helemaal open. De heren
te spel en was de oorzaak van Emmen en Van der Meulen, die
het tweede Velsenoord-doel- de laatste weken volop scoren,
punt. John Keur en een speler zijn de dames Heidoorn en De
van Velsenoord sprintten ver- Leeuw tot op slechts 0,8 probeten om de bal en toen die in cent genaderd. Een overslag] c
handen kwam van Nanai be- meer of minder kan hier beshssloot de man in het zwart te send zijn. Op de derde plaats
fluiten voor een strafschop en met een achterstand van negen
bovendien toonde hij Keur een procent volgen de heren Polak
rode kaart. Een onbegrijpelijke en Vergeest.
beslissing maar het betekende
In de B-lijn deden de dames
wel 0-2.
Van der Nulft en Scipio goede
De Zandvoorters verdiende zaken. Met een score van 63
niet meer, maar trokken toen procent maakten zij op de rangmet tien man wat feller ten hjst een sprong van de elfde
strijde. Aanvallend kon Zand- naar de vijfde plaats. Tweede
voortmeeuwen echter geen werden de dames Van Leeuwen
vuist maken. Geoffrey van der en Slegers en derde mevrouw
Broek kogelde drie minuten Mom en de heer Frese. Met nog
voor het einde een vrije trap één wedstrijd te spelen gaan de
onhoudbaar in waardoor de dames Jurriaans en Meijer nog
Zandvoorters nog even opveer- steeds aan de leiding, gevolgd
den, 1-2. De tijd was echter te door de dames Van Leeuwen en
in de lucht afleggen tegen de kort om de achterstand geheel Slegers. De derde plaats wordt
Foto. Enck van Cleef weg te werken. De Zandvoor- ingenomen door de dames
ters moeten Tweede Paasdag Meijer en Mom.
noord sneed door het hart van tegen en in Haarlem, de desde Zandvoortse defensie en tijds gestaakte wedstrijd afrnaDe hoogste score van d tdoelman Nanai werd kansloos ken. Er staan nog twintig minu- avond werd behaald in de C'
gepasseerd, 0-1.
ten op de klok en te hopen is lijn. Voor mevrouw Rauwerda
De Zandvoorters waren ook dat in ieder geval de 0-0 stand en de heer Santoro moest een
toen nog niet in staat een vuist gehandhaafd blijft.
percentage van 67 procent in do
boeken worden genoteerd. Het
echtpaar Van der Werff doet
(ADVERTENTIE)
het de laatste weken erg goed.
Deze keer werd 61 procent gescoord, goed voor de tweede
ZFM Zandvoort
plaats. De heren Holtrop en
Van der Pas tekenden met 5(5
is te beluisteren
procent voor de derde plaats
Dit paar blijft hierdoor lij staanop de
Programmering Z-FM
voerder. De tweede plaats ^
(por 01-10-1996)
Ether: 106.9 fm
weggelegd voor mevrouw Viu
Maandag tot en met donderdag
lijk en de heer De Vries, terwijl
en
XFM Nonstop service
O 01) t/m 18.00
de dames Rudenko en RudolMu/iekboulevard
18.00 t/m 20 00
Kabel: 105-0 fm
phus de derde plaats innemen
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht

Spanning terug
bij bridgeclub

Nieuwe klap voor ZVM-zondag

(ADVERTENTIE)

Tegen Challengers was niets
i opgewassen. Lions ontmoette
een Challengers dat in grote
vorm verkeerde. De tegenstander schoot met scherp en liet
veelvuldig de driepunter in de
Zandvoortse basket verdwijnen. Nadat de Zandvoorters tot
het rustsignaal aardig bijbleven
Was het in de tweede helft gedaan met het verweer. Challengers liet de bal in hoog tempo
rond gaan en voerde de stand
op naar grote hoogte. Wat de
equipe van coach Rocus Driehuizen ook probeerde het zat er
niet in. Ondanks de 22 punten
van Rob Draijer leed Lions een
97-58 nederlaag.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 26 maart 1997

Sport
't
OM

22.00 t/m 24 IK)
Vrijdag
O 00 l/m 11 (X)
11 (K) t/m 1200
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m 18.00
18 00 t/m 20.00
20 00 t/m 22 00
22.00l/m2100
Zaterdag
O 00 t/m 02.00
2 00 t/m 08.00
8 00 t/m l O 00
10.00 t/m 12 (X)
12.00 l/m 14 00
14.001/m K) 00
l(i 00 t/m 18 (K)
18.00 l/m 19.00
19 00 l/m 20 00
20 00 l/m 22.00
22.00 t/m 24.00
Zondag
O 00 t/m 9 SI)
1
UO l/ni 10 00
10 00 t/m 12.00
12 00 l/m 1400
11 00 l/m l (i 00
l(i 00 l/m 18.00
15 00 t/m 20 00
2000t/m 24.00

Tussen F.b & Vloed
XI'M Nonslop sicrace
ZI;M l'lusi. Ken programma speciaal voor do sraioten
\VakTlui en (mul tussen 12 en l de Kemecnlevoorliclitei)
ZI'M Nonsitop Sii'rvico
Mu/iekboulcvard
de Kustwacht
Bl'M
ht Kon programma vnoi (Ie Kock-hufliubbor
Xl'M Nonslop M'mce
Bi oek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nc-uf)
l land in i land
Badmuls
lüurobi e.ikdown
Zl'M Sport
Getetlei aan Xee
de Kustwacht
XI'"M Nonslop service
X1;M Nonstop service
de Duinroiis Ken levensbeschouwelijk piowamma
XFM ]AU.
Kffc Bnmchen mol.
B.idniuts
Zandbak
Miuickboulcvaid
de Kustwacht

Keeper scoort

ZANDVOORT - TZB kan
degradatie niet meer ontgaan, maar de Zandvoortert.
geven zich niet zonder sla°
of stoot gewonnen. Tegen
AGB werd een 1-3 achterstand weggewerkt en eindiii
de de wedstrijd in een 3-3
gelijkspel.
Nadat AGB de stand op O l
had gebracht, kopte Dennit,
Schrader de 1-1 in de touwen.
De tweede helft was nog maar
nauwelijks begonnen of Tk,B
keek tegen een 1-3 achterstand
aan. De Zandvoorters waien
nadien eindelijk bij de les en
tapten uit een ander vaatie
Marty Barkly zorgde voor de
aansluiting (2-31 en doelman
Martijn Versteege, mee naar
voren gegaan, voor 3-3.

Weekmedia 17
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Winkelcentrum
Noord

Clothing CompanyX^/5*

Haltesf raat 11, Zandvoort

NIEUW!

••j

tel. 023 - 572 01 09
fax 023 - 573 13 55

BOUWENS
tel. 5714361

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

VOOR EEN FEESTEÜjk

PAASONïbiJT

FREJXENET

Daarmee maak je niet iedereen blij
Maar voor een gevarieerd Paasontbijt

MET CjRATs

groot of klein,

JUS

Suedine Look 1997
Blouse-Blazer
7995
v.a.

moet u bij uw warme bakker

NU

14,99

El-g en tl jds

o p e n i n g s t i j d e n ma.-t/m zon. van 10.00-21.00 uur

kapsel?

PRETTIGE PAASDAGEN
Bel voor
een afspraak1

Koffieclub, Café
PeHt restaurant
Haltestraat 57
'Wij serveren. "Eerste en Tweede Toosdcy
eengezettig ontèytf 15.50
en v a 17JO uur een faasmenu

Menu
"Eenfrisse /qpcoc^tatCrnet vruchten en
kemeroomsaus
Tournedos „"Kyun."
aasÉiefstu/^met persen, fywi's, afyeèCust met
Qrand 9vfarnier, geserveerd met eengroenteaarda.peljgamitu.ur en satade
frofiterot'ngrote soes gevuttmet ijs, slagroom, [ikeur en cfiocotadesaus ƒ 35 50

'Me.mi aCteen
op reservering
023-5712690

Met Pasen alleen een gebakken
of gekookt ei

M©bil trakteert:
Pasteurstraat 12
2041 VAZandvoort
Tel 0235714866

Paap zijn

Visfianddf.
Voor al uw verse en gebakken vis

6 slibtongen
4scholfilets
3 lekkerbekken
4 haringen
Geopend Haarlem
wo. 11.00-1800
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftstraat
(t.o. Aldi)

ƒ10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,-

Geopend W.C. Noord
vrij. 11 00-19 00
za11 00-17.00

U hoeft niet ver te zoeken
bij Mobil Zandvoort heeft de
Paashaas
een traktatie

DROGISTERIJ
TON GOOSSENS

voor u
achtergelaten.

/ ZELFZORG GENEESMIDDELEN
/ HOMEOPATHIE - VOEDINGSSUPPLEMENTEN
/ PLM 40 SOORTEN DROP
/ PARFUMERIEËN
/ TABAKSARTIKELEN
/ STAATSLOTERIJ - LOTTO - KRASLOTEN
/ HERENKAPSALON - STOMERIJ

Mobil
trakeert u vanaf 26 maart
zolang de voorraad strekt.

TEL: 5712305

Strijkservice
Pasteurstraat 2a
Geen tijd om te stujken, wij doen het grans>
voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestieken weer terug Tevens
doen wij alle voorkomende verstelweikzaamheden Gew openingstijden ma t/m
vrij van 9 00 tot 17 00 uur Voor info
023-5717177 of 5715021 of 06-52502188

W-(j-

Grote Krocht 22, Zandvoort
»c

VELE NIEUWE
VOOR J A ARS MODELLEN
ZIJN AL BINNEN

0

Glazenwassen]
Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
Schoonmaak van luxaflex
Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93
Xety&JU,viuk $t<cj4*J-

ALBATROS
SCHOONMAAKORGANISATIE
zoekt voor een nieuw hotelobject in Zandvoort

kamerschoonmakers (m/v)
en

schoonmakers , v
algemene dienst (m/v)
Werktijden en -dagen m onderling overleg op basis
van enkele dagen per week, alsook m het weekend
Telefonische reactie tussen 18 00 en 20 00 uur
035-6938058

woensdag 26 maart 1997
BUDGET PRESTIGE BUDGET;PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIG

STRANDPAVILJOEN

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet

,voor u, de nieuwe bankencollectie,

dus ook voor uw fotowerk naar
de Gaper Drugstore.
is v.a. vrijdag
28 maart
ook 's avonds weer geopend

1\ IllLllttSU' ulllcLClL', /<) \ U llU OOg l C l k l

Moilun, kl.issiL'k, cksign. Ziicomloit d.u p.isr
hi| uu sii|l «.n sm.uk. B.mkui die in alk

* **

$terjc; in perfect fotowerk

U|VIC-lltUl MHmkJ Illlden .

als openingsaanbieding
hebben wij heerlijke ponds
tongen, in de roomboter
gebakken
voor slechts .5Uj~
* **
Deze aanbieding geldt voor de
hele maand april

BUDGET

Smaken verschillen weet Mantel.

KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

SIM Cl \I l I'UMMUJS

Daarom hebben tve nog 70 'n

2-71 rs v \.

76S moderne, klassieke en
romantische banken, zitgroepen
en fauteuils in leer en *tof.
In ontelbare kleuren en dessin*.
Precies die 11 /oekt.

/ui inititiiiLihili /n vul '/'u Ai */t b/!/K t N H} uit iiuitli ////~,! i/t u j/i/t .

Vraag ook naar de

Tot ziens bij

PRESTIGE-FOTO

De Wurf fam. Paap

met nieuwe film voor slechts j j}m

Tel. 5714558.
Keuken geopend tot 21.00 uur.

Fa. Gansner & Co.

DRUGSTORE

VASCO
\linliitii. b,ni(' nul uu [iiitti.i /ituniiluil ui nnioi
jiitt.Uiilli.iiiL /uiinti, JIL itamltmft m Jcjinnn
2 1/2 + 2-/ih 2 995,- .'-/«, / J9),-

SIMCIMI I'AWRIJS
2-XITS

KING
\ltnliiiii'ksibhthiln b.uik /-ui unnlnn.ibd dnni tic
i KI; in Int jjiiii/i /lUnmlnn Imlinul Mi
iixin* 2 l/2J-2-/iti ' 2V),- 2-/K-

1.395-

. 1595;

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

S I M C I M ! I'USI'RIJS
2-XIIS

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

; BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGETPRESTIG

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort
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'~- 2ePAASDAG GEOPEND
geeft u meer!
Voorjaarstocht met
Rederij Naco door de
Noord-Hollandse wateren

OVZW INFO

Ondernemers Vereniging Zandvoort

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 3 april 1997
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Hotel Esplanade, Badhuisplein 2-6 te Zandvoort

"Voor iedere 10e klant een speciale nautische verrassing"
Vanaf 10.00 uur zet de kapitein koers om u via een
mooie route richting het stadje Purmerend te varen.
Terwijl u geniet van het uitzicht op plaatsen als
Watergang en Purmerend wordt u een heerlijk kopje
koffie mét geserveerd. U passeert Purmerend en vaart
via het Noord-Hollands Kanaal richting Akersloot.
Onderweg komt u de pittoreske plaatsjes als Neck,
West- en Oostgraftdijk tegen. Rond de middag is het
tijd voor een heerlijke warme lunch. Het Naco personeel serveert u een overheerlijk 3 gangen diner.
Na het diner worden er een aantal rondjes bingo
gespeeld om via Krommenie, Zaandijk en Zaandam de
tocht naar Amsterdam te vervolgen. Rond 18.00 uur
meert u weer af aan Steiger 7 in Amsterdam. Op deze
dag bent u verzekerd van een prachtige route door
Noord-Holland met veel natuurschoon. Uiteraard zal
de kapitein u onderweg een en ander vertellen over de
omgeving.
Vertrek 10.00 uur, aankomst ca. 18.00 uur. De kosten
voor onze lezers bedragen tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon f 39,00 p.p. en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar f 29,00 p.p. (normale prijs
respectievelijk f 49,00 en f 39,00 p.p.). Data: dinsdag 8,
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 april 1997.
Wilt u deelnemen aan deze voorjaarstocht dan kunt u
telefonisch reserveren bij Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam, tel. 020-6262466.
Reageer snel, want bij uw reservering maakt u kans op
een speciale "nautische verrassing".

Bon voor onze lezers
Deelname aan deze voorjaarstocht is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de
kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam. De kosten bedragen f 39,00 p.p. en voor
kinderen van 4 t/m 11 jaar f 29,00 p.p.
Naam:
Adres:
Postcode:
Datum:
Aantal volwassen:

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen najaarsvergadering 10 oktober 1996
Rond vraag A
Bestuurssamenstelling
-Voorstel de heer T. Maintz te benoemen als voorzitter OVZ
Acties
Ereleden
-Voorstel bestuur een drietal leden te benoemen tot erelid

7.
8.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

25 26 27 28 29 30

14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24

32 33 34 35 36 37 39 40

31

41 42 43 44 45 46 47 48 49
Deze oplossing inleveren vóór 6 april a.s.
Naam:
Adres:

PAUZE
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant het paaseitje en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 6 april a.s.naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 J M Zandvoort
12

AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Doe mee aan onze

MoHtfIVuion'
wm een uitkomst..

^, De Bank van N e der Land ^--'/""-"'^"-zz^

Nieuwsblad

Gastspreker (nog niet definitief)
Financiën
Verlichting
Ondernemers Platform Zandvoort
Rond vraag B
Sluiting

Postcode + Woonplaats:

Onder de goede inzenders worden de volgende prijzen verloot,
prijswinnaars ontvangen persoonlijk bericht.

HOOFDPRIJS:
2 waardebonnen a 75,-

LUKON TWEEWIELERS

beschikbaar gesteld door

De brom/fiets specialist
heeft paas(haastige) prijzen

TROOSTPRIJS

kwekerij v. Kleeff
3 taarten a15,La Bonbonnière

Merkfietsen

met 20 tot 40% korting.
O.a. Tracking, Hybride en stadsfietsen.
Dus kom nu langs voor een proefrit

Ons promotieteam deelt zaterdag 29 maart paaseitjes
uit, verzorgd door de HEMA, Raadhuisplein.

LUKON TWEEWIELERS
Woonplaats:
(8, 9, 10, 11 april 1997)
Aantal kinderen:

geeft u meer!

KOCHSTRAAT 8
ZANDVOORT
TEL 023-5716504

OVZ

en

Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
Versterker 2x100 Watt, Surround Sound, equahzer/analyzer met 25 pre-sets,
tuner/timer met Radio Data System en 30 pre-sets, dubbel auto-reverse
cassettedeck, 3 CD-wisselaar, programmeerbaar, 3-weg bass-reflex luidsprekers, mklusief afstandbediening Adviespnjs.'1110 -

SIEMENS KOEL/VRIES KOMBINATIE
Type KG31VOO, Zeer ruime koelkast van maar liefst 300 liter Koelgedeelte:
200 liter, automatische ontdooung, variabele indeling. Vnesgedeelte:
3 laden met voorraadsysteem Deur links en rechtsdraaiend te monteren,
Adviesprijs *1448-

\

TRAVELLER;TELAAG!
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301,Superplatle16 9
beeldbuis, s t e r e o , TXT
Adviespri|S'2495 -

11499.-

10x motorzoom, O 6 lux,
auto-focus Adviesprijs'1709 -

1-DEURS KOELKAST
F r a a i e en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONYHI-8TRAVELLER
TR650,HiFistereo Adv '2495 -

PHILIPS BREEDBEELD
PW630B 70cm TXT, stereo
Adviespri|s"3295 -

m
h PHILIPS1669.28PW950
M
70cm breedbeeld, Europese
tv van t |aar 100 Hz digital
scan, s t e r e o t e l e t e k s t
Adviespnjs'3895 -

145 LITER KOELER

SONY STEADY SHOT

Indesit

TR565 HiFi qeluid Adv '2200 -

SONY Hi-8 HIFI STEREO

Automatische ontdooiing
met vriesvak Adv '699 -

TR750 STEADY SHOT absoluul topmodel Adv '3110 -

365.-

SIEMENS KOELKAST
metvriesvak 140 liter '729-

HiFi-stereo, 12x motorzoom
afstandbediening Adv'1899-

AWM800,15 programma's
Ruime vulopenmg Miheuvriendelijk Deurbeveiligmg Adviesprijs '1079

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespnjs'949

BAUKNECHT
CHT KAST
VPE807 Sxzoom Adv'1199-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trinitron,
63cmstereo.txt Adv'2440 -

679.IGNISWASAUTOMAAT

140 liter inhoud,
jd, met
metvriesvak
vriesvak
Adviespnjs '749
'749 •

SAMSUNGCAMCORDER
GRUNDIG VIDEORECORDER MET SHOWVIEW
GV5100, 42 voorkeuzezenders, mid-mount drive met ACC+ beeldverbetenngsysteem. Scart-aansluiting en afstandbediening. Adviespnjs *799 -

Nederlands topmerk, 3 programma's, 12couverts '899-

549.-

BOSCHAFWASAUTOM.I
SPS1012, RVS interieur
4 sproemiveau s " 1 1 7 9 -

WHIRLPOOLWASAUTOM.

445.-

PT820, Black-LmeSbeeldbuis stereo txt Adv '2795 -

>1699.-

Instelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende pomp
Adviespnjs '1199 -

Adviespnjs'749 -

ZANUSSI KOELKAST

Hi-8 CAMERA
PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV

275.325.-

LUXE VAATWASSER
INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

475.-

AWL400,16 programma's
4,5 kg inhoud Adv '799

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma's Variabele indeling Adv '1099-

799.-

SIEMENS AQUASTOP |
SN23000,RVSbinnenzijde Lage verbruikswaarden '1348-1

949.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Program-1
ma's,12couverts Waterontharder l
enwaterstop Adviespnjs'2099 - 1

499.-

TV/VIDEO COMBI'S

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV |
28WS1, Teletekst Adv'2990-

H849.-

SONY 100HZSUPER!
KVE2561, Superplatte Trinitron, pip, stereo, teletekst
Adviespnjs'2970

SHOWVIEW EN PDC
Met Off. Philips Gar., 2 tuners, teletekst. Adv.*1545.-

2-DEURS KOELKAST

999.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviespnjs '849 -

SAMSUNG TV/VIDEO
, •TVPj'Sicm, Kleuren-tv en vi"-'•
rderinï.Afstandbed.

/799.T

37CM KTV/VIDEO
On Screen Display. Adv.*999.-

699;-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo, txt "2550 -

»1179.-

VR7, HiFi stereo, Turbo-Drive,

Snowview + pnr: Ariu ••\*&*.

999.-

999.-

179.-

SHARP MAGNETRON|
MIELE 1100TOEREN

ZANUSSI 2-DEURS

Topklasse Volelektronische
besturing, Zuinig, stil en milieuvnendelijk Adv '2299 -

Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs "749 -

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG

495.SIEMENS 2-DEURS

|O2O - 6476219

18programmas regelbare thermostaat en centnfugegang

1045.AEG WASAUTOMAAT
LavamatBOO 850 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg,
zuinig en stil AEG meerdere malen best g e t e s t '
Adviespnjs "1449 -

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
2101, 55cm, Trinitron
Adviespnjs'1440 -

789.-

6SB57, Showview, PDC,
4koppen,audiodubbina '1345 -

PHILIPS HIFI STEREO

M1400,Afstandbed "550 -

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen longplay Adv "1295 -

389.-

PHILIPS TELETEKST
PT155A, Adviespnjs"725 -

965.-

679.-

SONY PORTABLEKTV

739.-

r

deetd de «9S« P 'Us en serv,ce

749.-

l PHILIPS STEREO KTV
' PT520B, Black-üne, teletekst,
monitorlook Adv '1395-

PHILIPS GROOTSHEID
PT-4512, Stereo, Teletekst
70 cm flat square *1 645.-

«*^^^^OK^^^3H»fS^SK

I63CM STEREO KTV

Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen.
Adviesprijs"1595 -

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machme, 1000 toeren Adv" 1549 -

599.-

HD600, Topperi 4 koppen,
Showview + PDC Adv "1299 -

Italiaanse vormgeving
"*" sterren invriescapaciteit Adviespnjs "899 -

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

FTjffi "TQQ
fïfife? /«3«fi-

CCQ m
*KKtm

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv "1399 -

G720,Slereo,mid-mount ."888-

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

CTQ

U/9n-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden
regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs "1849.-

SONY LONGPLAY

E250, Showview + PDC "780 -

549.-

899.-

AEGTURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699-

1000toeren centrifuge Zuinig,
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiligmg Adviespnjs'1649-

PHILIPS VIDEO + PDC
OPZETVRIESKAST^1

1249.-

Handigi 50 liter Adv "595 -

298.-

JVC SHOWVIEW + PDC
H RJ2 Supersnel Deck "769 -

G1 H i F i - s t e r e o , TXT
j Adviesprijs"1599 -

m 999.-

TX21,55cmFSQ Adv "849-

PANASONICBESTEKOOP!

ISONY TELETEKST
Hi-Black Trinitron Adv "990-

Veteorec;SHCWVIBW4PDC"734 -

449.-

AKAI VIDEORECORDER

PHILIPS MATCHLINE KTV

mm'u-,m,^,\

-i

l

PHILIPS BREEDBEELD KTV

SONY FONTOPIA HOOFDTELEFOON
ücrilgewicMooÉpjes,A(lvie$p>ijs*24,95
TECHNICS1BITDISCMAN

VSG221,Afstandbed "498-

329.-

ARISTONA VIDEORECORDER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediemnq

289.-

3vakken. Adviespnjs'698
,dviesprijs"698 -

BETER EN GOEDKOPER; BCC PAASBEST

SHARP VIDEORECORDER
K

345
345

MIELE KONDENSDROGER

10.BOSCH 1200TRNWASAÜTOMAAT
lediselel(i[oÉctebe$tunns. 2l)9!
160.- IK240D;Vol
WHIRLPOOL KOMBI-MAGNETRON

SAMASUNG SUPER MINI-SET
/j C H
loei, luie CD-speler en luidspiekeis, ndv,*999.- nl O U H" AVM3E01;27Ét,1000WaMel
SAMSUNG MAGNETRON
PIONEER POWER BASS MINI
"f C H
l,2SCD«laaienluid$prel(e!üdv,M199,- ƒ 3 U M"

599.199.-

ATAG
FORNUIS
FK055,
Gasfornuis
met elektrische l
oven, mkl
grill en
|
sierdeksel
Adv " 1 4 5 0 -

948.-

PELGRIM rLUXE
GAS-ELEK ROFORNUIS|

ETNA FORNUIS

1601, Gas-elektrofornuis j
metgrillensierdeksel '948 -

AFB594, — capaciteit, CFK-vnj

448.-

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter "495 -

BOSCH VRIESKAST

528.-

GAS-ELEKTROFORNUIS

GSD1300, 3 laden,
I1kg m v n e s c a p a c i t e i t
Adviespnjt, "848 -

i

Ruime4m 1 kombi magnetron
Met hete lucht, gnll en cnsp, dooien, koken, bakken, braden en
gratineren Adviespnjs "999 -

648.-

348.-

W H I R L P O O L KAST

-i C/IQ
CflUUCDUIlUH'
OUrOlllEiiniiiUi Clcllrnnicrho
tlC'UUIIlStlIC unpfitnolinn
lUullllllvlIllHi MOQQ
bbüw - I 349"

599.-

WHIRLPOOL AVM

Gas-elektro fcrnuis met regelbare onder- ;n bovenwarmte l
en infrarooc'jnll, Adv "1025-

90 LITER VRIESKAST
VR151,Afstandbed " 6 4 5 -

NN750, Digitale bediening van l
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatische programma's Adviespnjs"949 -

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

AEG BOVENLADER
VR242, Turbo-Drive "895 -

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

WnFUmBOVENLADER

1299.-

En.Afstandbediemna "650-

I PANASONIC KTV TXT

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te reinigen Velekookfunkties '699 -

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv "1099 -

849.-

AKAI HIFI STUNT!

PHILIPS VHS-VIDEO

299.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

629.-

SONY VIDEORECORDER

PANASONIC 63CM TOP

1000 W a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, auto-1
matische programma's

945.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONIC STEREO

PTg4

895.-

ARG647, 156 liter koelen
en60 litervnezen. Adv "949 -

E33&
"7/IQ
IMtW
/T-ön"

1 149.- CEW

WA8214 Hoogcentrifugetoerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's "1349

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

SONY STEREO: E70

Hi-Spec Drive Adv "1189-

TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis, teletekst
Adviespnjs "1795-

BAUKNECHTWASAUTOM.

479.

Trilogie, 4 koppen, showview
+ PDC Adviespnjs'1340 -

1049.- nw4
EM7

845.-

Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
'*"" sterren invrieskapaciteit Adviespnjs"999 -

879.-

l ARISTONA STEREO KTV

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Adviespnjs '1348

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

E800, Showview, PDC, 4 kopen Adviespnjs'1670 +Off PHILIPSgar Adv *1245-

239.-

SAMSUNG 24 LITER

SIEMENSWASVOLAUTOM.

SONY TOP-MONTAGE

55CM STEREO / TXT

189.-

WHIRLPOOL AVM260

LUXE 1400 TOEREN

645.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 '""
02O - 6474939

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

19 liter inhoud Eenvoudi-1
ge bediening Adv '599 - 1

235 liter. Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985 -

Consumanten Helpdesk voor Inlormall» en
ad vlo t Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot hul«houdell|ke app

PHILIPS MATCHLINE

M6135, Supersnel verwannen l
en ontdooien Uitneembaarl
draaiplateau Adviespnjs '279 - j

395.

INFO-UJN
Voice Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering,
monteursbezoek en status reparatie

CALL CENTER

SONY 63CM STEREO

X2501, Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

51 CM KTV/VIDEO

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs "649 -

548.VRIESKISTEN!

Gasfornuis met elektrische j
oven, verlichting, en natuurlijk j
GIVEG-keur Adviespnjs "949l-

478.-1

INDESIT FORNUIS

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vr\e^<et vanaf

WHIRLPOOL DROGER
AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma Adv '749 -

Thermostatische oven, dub- j
bele ovenruit Adv '849 - 1

nrgi4 ynco

GRUNDIG63CM KTV

IJ'UA?

ST650 Teletekst Adv '1829 -

KONDENSDROGER

«+ÖÜ."

Geen afvoer nocïg' RVS trommel

528.-

GRUNDIG TELETEKST
T51-640 51cm Adv '1099 -

Luxe4-pits Adviespijs"409 -

598.-

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT

Elektronische
che besturing
Zeerstil Adviesprijs
viesprijs "1099"1099 -

158.-

Kreukbeschermmg
ermmg Instelbaar
tot 150 minuten
uien Adv "949
'949 -

m GRUNDIG PORTABLE
fll 37cm met TELETEKST
Adviespnjs'699 -

ETNA K O O K P L A A T

BAUKNECHT
:HTDROGER
DROGER

BOSCH WASDROGER
VASDROGER

228.-

4-pitsgaskookplaat
3kplaat "298 -

798.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799 -

MIELE WASDROGER
/ASDROGER

479.-

Elektronisch
ch en reverserend RVS trommel '1799"1799 -

KTV 37CM TELETEKST

1148.-

CENTRIFUGE
UGE

PORTABLE KTV 37CM

2800 toeren
in

Adv '249
'249 --

ETNAWASEMKAP
A V A N C E , 3-<Uanden
Adviesprijs "135 -

148.•!« PI PKTEtn «ÏIIDBDC

iMr^BAMn<TAiV
IN DE RANDSTAD

ZAANDAM

)BCC-card!
;
"Aanvraag-folder in de winkel!

a^mimtia

^OOm.Superstoreee.er.n^Kop.rl
l 11 lel U W -r IIN*"UUUt?f '
l
'
'
'
l '
BreestraatGS
.
"zonder extra kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) IBreestraat
65

AMSTERDAM - AMSTELVEEN -ALKMAAR.

OPENINGSTIJDEN HAARLEM

maandagmiddag ..... .13.00 tot 18:00 uur
'dinsdag t/ril vrijdag.. . . 09.00 tot 18.00 uur

zaterdag

ISOOm, SuperstoreBe,erengOedkcper, h~=^
l Westzijde55 (onder pirkv.d. Broek)
HILVERSUM- MAARSSENBROEK

. . . . . . T. . . . . 09.00 tot 17.00 UUr

l overige t^^ilialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Tips en suggesties; Redactiesecretariaaf Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
'

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 26 maart 1997

1-17

Kinderen gratis
naar de Efteling

Wandelmarkt in
Beurs van Berlage

De Efteling is vanaf morgen (donderdag 27 maart)
elke dag geopend. Per
maand houdt het attractiepark feestelijke thema-acties. Zo mogen in de maand
april alle vierjarigen en in
de maand mei alle vijfjarigen gratis het familie-attractiepark bezoeken.
Tijdens de zogenaamde
'Zeven Mijls Zomer' treden
elke dag Samson en zijn
baasje Gert op. Bovendien
is de familie Vermeer ook
weer van de partij. Deze
gastvrije familie trakteert
haar gasten tijdens een diner op kostelijke verhalen.

Wandelen langs Duitse
wijnhellingen, Ierse hoogyenen of Zwitserse almen
is lopen door cultuurlandschap. Wie wandelt, ontmoet de lokale bevolking
niet haar eigen geschiedenis, taal, gebruiken en bebouwing. 'Natuur en cultuur' is dan ook het thema
van de negende wandelmarkt die zondag 6 april
gehouden wordt in de
Beurs van Berlage in Amsterdam.
Wandel (reis) organisaties, bergwandelverenigingen, verkeersbureaus en
aanbieders van accommodatie zijn aanwezig op deze
beurs. Verder vertellen
mede-wandelaars over hun
ervaringen in Nederland en
de rest van Europa.

Om de geboorte van hun
kind wereldkundig te
maken kunnen jonge
ouders kiezen uit honderden verschillende geboortekaartjes. Met name liefhebbers van beertjes,
clowntjes en ballonnen
komen aan hun trekken.

De Efteling: is dagelijks geopend van tien tot zes uur. In drie
perioden is het park extra lang
geopend. Tijdens de Zeven Mijls
Zomer (van 28 juni tot en met 31
augustus) hebben bezoekers tot
tien uur 's avonds de tijd om zich
te vermaken en van 30 april tot en
met 19 mei en van 18 oktober tot
en met 26 oktober sluiten de
poorten om acht uur 's avonds.
Voor meer Efteling-informatle
0416 • 273,135.

Maar wie iets anders
zoekt, had jaren lang erg

weinig keus. Daarom
besloten een paar kunstenaars om onder de naam
Booem een eigen collectie

Science Fictionexpositie in Hoorn
'Star Piction' is de naam
van de Science Fiction-expositie die tot en met 18
mei in het Museum van de
Twintigste Eeuw in Hoorn
wordt gehouden. Behalve
privé-verzamelingen van
Star Trek-materiaal worden populaire Star Warsfilms getoond en is er een
collectie robots te zien.
Het museum is te vinden
aan de Bierkade 4 en 4a in
Hoorn.
Openingstijden:
dinsdag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur. De
entree bedraagt vijf gulden.
Informatie 0229 - 214.001

'andere' geboortekaartjes

te ontwerpen. Desgewenst
werken zij in opdracht.

Amsterdam maakt zich op
voor de Eurotop. Tot het
proefdraaien behoorde ook
een etentje. In De Waag aan
de Nieuwmarkt is donderdag aan een select groepje
proefeters onder wie verslaggeefster Tiny Kuiper
een speciaal maal geserveerd. Met Hollandse specialiteiten. Geen hoerenkool
met worst, maar wel Waterlands rundvlees, kaas uit
Broek in Waterland en
Speltjenever.

Eurotop-diner brengt Waterland
en Amsterdam weer bij elkaar

Het ademde allemaal tijdens
de presentatie wat plattelands.
Een van de 'gastproevers', wéthouder Guusje ter Horst, zei
Tuinwereld '97
dat de waag, die vroeger de
poort vormde van het omrinModeltuinen, boerderijdiegende land naar de stad, nu
ren en workshops zijn te
weer een schakel tussen stad en
zien op de beurs Tuinweplatteland was geworden. Een
reld '97. Van 28 tot en met
accordeonist zorgde voor een
31 maart kan men in de
E STREEKLTJNCH die passend muziekje bij de 'boeJaarbeurs in Utrecht rondWaterlandse boeren en renlunch-op-topniveau.'
snuffelen langs allerlei
koks in gedachten hebstands met tuinproducten,
ben voor de ministers
„De banden tussen Amsterdecoraties en planten.
tijdens de Europtop, bestaat dam en Waterland zijn al heel
De beurs is geopend van
volgens chef-kok Stevin van oud en Amsterdam heeft
tien tot zes uur en de enLaaten uit een salade van lams- hoogstwaarschijnlijk zelfs zijn
treeprijs bedraagt vijftien
tong, Waterlands lamspalet en bestaan als stad te danken aan
gulden.
honingparfait met mede-saus. de boeren van het omringende
land. Het opnieuw aanhalen
van die banden waarbij belangen van economie en ecologie
(ADVERTENTIE)
en milieu een rol spelen is een
uitdaging," verklaarde Ter
Horst in wat je haar tafelrede
zou kunnen noemen.
Als het aan de wethouder ligt,
is de exclusieve lunch met het
WANNEER ZAG U
Waterlandse lam, rund, kaas en
VOOR HET LAATST
andere streekeigen producten
niet alleen aan de buitenlandse
EEN FILM Of» HET
gasten voorbehouden.

D

GROTE WITTE

Wat zegt een deskundige van
de maaltijd? Ron Blaauw, chefkok van het Jagershuis uit Ouderkerk aan de Amstel, vindt
het Waterlands lam 'vlees van
een ultieme kwaliteit.' „Als kok

Onder passende accordeonmuziek schoven 'proefeters' aan
lange tafels aan in De Waag om het Waterlandse menu te testen
dat de ministers op de Eurotop krijgen voorgezet Foto Martyn Heil
moet je eigenlijk kijken naar
wat er in jouw directe omgeving
te krijgen is. Volendammer aal,
snoekbaars uit het IJsselmeer,
lam, kaas en honing uit Waterland, daar kan toch niemand
tegen op," luidde zijn conclusie.
De Waag is het eerste Amsterdamse restaurant, dat vanaf heden het Waterlands product

permanent op de kaart zet. Wie
zelf wil proeven wat de ministers in juni zoal kunnen verwachten, hoeft in De Waag alleen maar aan te schuiven aan
een van de lange tafels. Waterland laat zich zien op de Europtop. Het spreekwoord 'Wie niet
waagt, die niet wint' lijkt voor
de Waterlandse boer in de Amsterdamse Waag op te gaan.

OMS HEBBEN mensen wel een idee over een
geboortekaartje in hun hoofd, maar kunnen ze
dat niet zelf maken. „Een mevrouw zag een
kaartje met een slordige rand voor zich. Toen ben ik
met allerlei techniekjes aan de gang gegaan en het
werd zo'n aardig ontwerp, dat
we het in onze collectie heb'
ben opgenomen," zegt
23 d«em!**f 1907
Judith de Vries, beeldend kunstenaar en
een van de initiaJocliUrvan
tiefneemsters
a de Vrto» tn Hirtflr do t*
van Booem.
•

S

Voor haar eigen -..--' -"""
_ en blauw.
kinderen, die
Bovendien is in veel
inmiddels naar de basisschool gevallen gekozen voor een bijgaan, ontwierp De Vries deszondere papiersoort. Zeker om
tijds zelfde geboortekaartjes.
te kunnen vouwen is dat
Een vriendin die daar niet aan noodzakelijk, maar De Vries
toekwam, klaagde dat er weiwijst ook op het milieu. „Ik
nig echt originele geboortewil meer met gerecycled
papier doen. Want als je veel
kaartjes te vinden waren. In
haar ogen waren de bestaande met papier werkt, thuis staan
dozen vol met kaarten, vind ik
kaartjes nogal zoetsappig met
strikjes, ballonnetjes en dat
het belangrijk om aan de bossoort dingen. Zo ontsen te denken."
»* De collectie van
stond het idee om
onder de naam
.
y Booem omvat nu
Booem een eigen col- /
twintig verschillende
lectie te ontwerpen.
geboortekaartjes. Ze
JUUA
Booem probeert minzijn getekend of
der gebruikelijke thefttf geschilderd, maar een
ma's in de kaartjes ver'<•* aantal is op de compuwerken. „Wat ik waar"*
ter bedacht. Weer andere
neem, is dat zwangere vrouzijn met behulp van een stemwen vaak iets met dolfijnen
peltechniek tot stand gekohebben. Dat is een beetje het
men. Wie zelf een ideetje
dier van de New Age aan het
heeft, kan bij Booem een
worden en daar spelen we dan eigen kaartje laten ontwerpen.
met onze kaartjes op in."
De Vries: „Iemand kijkt de
De Vries laat een kaartje zien
map door en ziet een kaartje
waarin een dolfijn is gestanst.
met dansende olifantjes, terJe kan het dier uit het kaartje wijl zijn lievelingsdier bijvoordrukken en met behulp van
beeld een aapje is. Dan is het
een staartvin neerzetten.
voor ons geen probleem om
„Veel mensen vinden het leuk een kaart met aapjes te
om iets met de kaartjes te
maken."
kunnen doen. Dat ze bijvoorbeeld iets moeten wegduwen
Jan Pieter Nepveu
zodat de kaartjes een soort
Alle kaartjes van Booem zijn in een
bouwpakketje worden." Zo zit
beperkte oplage gedrukt en uit
in de collectie eveneens een
voorraad leverbaar. Eigen teksten
kroontje dat je kunt omvoukan men door een drukkerij naar
wen om eventueel op je hoofd
keuze laten opbrengen. In
te zetten. Ook dat is weer eens Amsterdam is de collectie te bckijken bij De Geboortewinkel aan de
wat anders.
Bosboom Toussaintstraat 22 en bij
De kaartjes van Booem wordrukkerij De Haan, Bloemgracht
den veelal uitgevoerd in pri124. Voor meer informatie: Judith
maire kleuren als rood, groen
de Vries, telefoon 020^00.3158.

In vakantie overnachten op Franse woonboot
V
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Raadpleeg de plaatselijke, bioscoopagenda voor het filmaanbod
•V:
.
of bel de Bélbios 06.936375ct/pm.
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KCinema, City en. Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van
:.i:,. .
.
Pathé Cinèmas in de-GOUDEN GIDS. :
.
. •..;.'•

OLGENS DE REISBUREAUS en touroperators lopen de zomerboekingen goed. Vliegreizen
zijn populair, de animo voor
busreizen neemt af. Griekenland en Spanje lijken
deze zomer de favoriete
vliegbestemmingen.
Frankrijk blijft nummer één
voor de Nederlanders. Behalve
in hotels, pensions en appartementen kan nu ook worden
overnacht op een woonboot. In

Toscaanse borjensoep is een ideale
maaltijdsoep. Er zijn niet alleen verschillende
soorten groenten in verwerkt maar ook een
heerlijk mengsel van tomaat, basilicum en
knoflook.
Stap 1. In pan met dikke bodem 4 eetlepels
Ingrediënten (voor vier personen). olie verhitten. Ui, prei, wortel, aardappel en
bleekselderij hierin vijf minuten zachtjes
6 eetlepels olie, ui (fijngehakt),
pruttelen. Bouillon erbij schenken en soep
dunne prei dn ringen), 2 wortels
m blokjes, 2 aardappels m blokjes, zonder deksel op zacht vuur 45 minuten laten
2 bleekseldenjstengels m plakjes,
koken. Halverwege kooktijd doperwtjes
2 liter vleesbouillon (van tablet),
toevoegen.
Na 45 minuten witte bonen erbij
50 gram doperwten (diepvries), 400
doen. Stap 2. Met staafmixer of
gram witte uitgelekte bonen uit
keukenmachine basilicum, tornaat, twee
blik, 30 gram basihcumblaadjes,
eetlepels olie, knoflook, zout er, peper
blik gepelde tomaten (400 gram),
pureren. Mengsel door de soep roeren en
gepeld teentje knoflook, zout
on peper.
V vijf minuten mee laten koken.
j \

Xgereiding: één uur. Kcalp.p.: 315. ^/

BOES

Tip Culinair

Nogent-sur-Seine ligt hij klaar
en naast de kamer met douchewc-wastafel is op de boot een
piano, open haard en bibliotheek aanwezig. Informatie
0900-112.2332 of rechtstreeks
bij M. en Mme. Fargues, telefoonnummer 00 33 325 39 80.
Ook een boot, maar wel een
heel andere: de replica van de
Endeavour, het achttiende
eeuwse zeilschip van Captain
Coofc. Het schip ligt tot 13 april
aan de Londense Greenwich
Pier en wie er is, kan tegelijkertijd in het Maritieme Museum
in Greenwich een tentoonstelling over de avontuurlijke Cook
bekijken. Informatie: 020685.5051.
Wie van eenvoud en puur natuur houdt, op de bres staat
voor het behoud van waardevolle natuur- en cultuurlandschappen en eens op een andere manier vakantie wil vieren
moet aankloppen bij ECEAT,
het Europees Centrum voor
Eco Agrio Toerisme (020558.1030). In vijftien landen beschikt men over accommodaties en voor 14,50 gulden stuurt
men een Groene Vakantiegids
toe over de gewenste streek.
Groen en rust is ook te vinden op natuurkampeerterreinen
en in de trekkershutten van de
Vereniging gastvrije Neder-

Het adres van de Beurs van
Berlage Is Damrak 243 (van het
Centraal Station enkele minuten
lopen). De toegang Is 7,50 gulden
(kinderen tot twaalf jaar gratis).
De markt Is geopend van elf tnt
vijf uur.

Levensthema's
gevat in prenten
Varkentje is het immer
kwebbelende en roddelende vrouwtje, Haas heeft
een kast vol boeken en Kikker kijkt rond en weet nog
een heleboel dingen niet.
Wie kent ze niet. De
prachtige
kinderboeken
waarin de karaktereigenschappen van dieren omgezet worden in menselijke
eigenschappen. Het is het
uitgangspunt in alle verhalen van de meermalen bekroonde schrijver/illustrator Max Velthuijs.
Onder de titel 'Prenten
voor kleine en grote rnensen' exposeert Velthuijs tot
en met 25 mei in het Stedelijk Museum in Zutphen.
Velthuijs brengt vaak in
zijn boeken een groot
'levensthema' in beeld, zoals
vreemdelingenhaat,
angst of verliefdheid, verpakt in een verhaal dat zonder uitzondering goed afloopt. De boeken van Velthuijs worden uitgegeven
in meer dan 25 landen.
Het adres van het Stedelijk Museum Zutphen Is Rozengracht 3.
Openingstijden dinsdag tot en
met vrijdag van elf tot vijf uur.
Zaterdagen zondag van half twee
tot vijf uur. Op feestdagen zijn er
aangepaste tijden. Voor meer Informatie: telefoon 0575-516.878.

(ADVERTENTIE)

De
Boodschappen
Krant
voor nieuwe produkten

en acties

Traditiegetrouw zal in het paasweekend
(zaterdag 29, zondag 30 en maandag 31
maart) de Amslelveense

landse landgoederen en kastelen. Al 25 jaar kun je via deze
instantie verblijven bij particuliere landgoederen en kastelen
die altijd op een minimaal 25
hectare groot bos- en natuurterrein zijn gelegen. Zo'n 22
landgoederen op diverse locaties zijn aangesloten bij de vereniging.
Informatie: 055355.8844.
Wie deze zomer met kinderen in Oostenrijk is, moet er
voor zorgen op 11 juli in Bludenz te zijn waar het ReuzeMilka-C/iocotóde/ees£ wordt gehouden. Vijftienduizend kinderen ontmoeten elkaar in de
middeleeuwse alpenstad voor
meer dan honderd spelletjes.
Het winnende kind krijgt zijn
eigen gewicht in chocolade. Informatie: 020-612.9682.
Een gezondere tip voor kinderen en volwassenen: in Tirol
wordt van 5 tot 12 juli en van 23
tot 30 augustus het eerste Bergsagenfestival gehouden, waar
heksen, feeën en reuzen een rol
spelen. Pamiliearrangementen
op maat met overnachting bij
particulieren, in hotels of Gasthöfen en kinderen tot tien jaar
overnachten tijdens het festival
gratis in de kamer van de ouders. Informatie: 020-667.2564.
Nieuwe service bij P&O European Ferries (informatie:
023-562.1888) waar je deze zomer naast voordelig overvaren
ook theaterkaarten kan reserveren voor voorstellingen in Londen en een museumkaart en
stadsbustours kan bestellen.
Ook adressen beschikbaar voor
Bed & Breakfast.
Italië is populair en dan met

Zillveren mmuoluren ca.l 840

Antiekbeurs
worden gehouden. Dit jaar is de beurs voor het
eerst m Sporthal Bankras aan het Oostelijk
Halfrond Behalve een groot aantal meubel
stands waar onder andere kasten, bureaus, stoe
len en tafels m diverse slijlen en houtsoorten
worden ge}xposeerd, K er een ruime keuze m
klein-antiek (klokken, zilver, kristal en aardewerk)
Een van de gasldeelnemers K Roberl Ollis uil
Engeland, gespecialiseerd in terracolto en bronzen beelc'en uil China. De anliekbeurs n op
zaterdag open van ""n lol vi[f uur 's middags
Op Eerste en Tweede Paasdog K de beurs van elf
tot vijf uur geopend De toegangsprijs bedraagt
8,50 gulden
Tegen inlevering von deze aanbieding betalen
lezers van Weekmedia alleen op zaterdag
29 maart 6,50 gulden m plaats van 8,50
gulden (kinderen onder geleide mogen gratis
naar binnen)
t/t
h-

Eenvoudige vakanties in de vrije natuur
name Toscane dat vorig jaar
zo'n honderdtwintigduizend
Nederlandse toeristen trok.
Een stad die daar zeker de
moeite van een bezoek waard
is, is Lucca, een middeleeuws
juweel met veel cultuur. Buiten
Lucca ligt een prachtig natuurgebied, zo uniek en mooi dat
het Wereld Natuur Fonds het
tot beschermd gebied heeft verklaard. Alleen al in het Parco
dell' Orecchiella vindt men zestig soorten wilde bloemen. Informatie: 020-616.8246.
De Landelijke Oppas Centrale
(telefoon: 050-313.3535), gestart

in 1980, past in de vakantie niet
alleen met veel plezier op uw
huis, maar ook op de huisdieren die doorgaans lange autoritten, hoge temperaturen
slecht kunnen verdragen. Er is
bij de LOC een groot computerbestand met daarin ook dierenliefhebbers die bereid zijn op
honden, katten, maar ook paarden, geiten, schapen en konijnen te passen.

Leni Paul
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GRAYDON NEDERLAND BV
Craydon neemt in de markt van financiële dienstverlening een vooraanstaande positie in. Dit is bereikt met een compleet pakket aan diensten op het gebied
van credit-management. Craydon biedt creditmanagers hulpmiddelen en ondersteunmg voor het beperken van financiële risico's bij het ondernemen.
Wij zoeken zowel in vaste dienst als op oproepbasis zelfstandige, enthousiasfe mannen en vrouwen, die m één van de vier ondergenoemde functies
werkzaam willen zijn:

Zo vliegen de winterkilo's er af

DATA ENTRYTYPIST(E)
en/of
ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Je hebt MAVO-HAVO-niveau en een zeer goede typevaardigheid en het werken met computers is bekend terrein voor jou. Want met behujp van een terminal worden tal van financiële gegevens verwerkt en/of administratieve handelingen verricht.
INFORMATEUR
en/of
INCASSOSPECIALIST (MA/)
Telefonisch benader je bedrijven, debiteuren en klanten voor het verkrijgen van
financiële gegevens en/of het incasseren van openstaande vorderingen. Je
hebt een opleiding MEAO-CE/BE of BA of HAVO-VWO met economie. Je beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, een analytisch vermogen
en hebt een commerciële instelling. Enige werkervaring is een pré.
Naast een interne opleiding biedt Craydon een goed salaris, prima secundaire
arbeidsvoorwaarden en uitstekende toekomstperspectieven.
Is ie interesse gewekt, neem dan contact op met Onno Nachtegaal: telefoon
070-381 04 45 of Gert van den Berg: tel. 020 - 567 95 00.
Een schriftelijke reactie kun je richten aan de afdeling personeelszaken, t.a.v.
Lydia Korbes, Postbus 12525,1100 AM Amsterdam: tel. 020-567 99 99.

ƒ

Z A N D V O O R T

Maak uw paasweekend compleet
met een zeer
/

i

i

Afvallen met
warme maaltijd!

Wanneer de eerste zonnestralen zich weer laten zien,
krijgen veel mensen de lijnkriebels. De strijd met de
weegschaal wordt weer aangebonden. Het resultaat is
echter vaak teleurstellend. De, met behulp van pilletjes,
druppeltjes of andere afslankmiddelen, kwijtgeraakte
kilootjes zitten er even zo snel weer aan.
Toch kan liet ook undcrs. Dal
hewLven M;ui|kc on Duphnc
Mulder, en mei hen inmiddels
veel andere enthousiaste gebuiikeis van de Minikuur. Geestdriftig
veitellen moedci en dochter over
hun eivanngen met de/e ge/onde
diectkiiur. " M i n i k u u r is ideaal: je
valt aren je zuiveitje lichaam. Na
de/e kiiui voel |e |c stukken fittcr." Mari|ke en Daphnc Mulder,
moeder en dochter uit Gouda Alle
twee zijn het echte snoepers.

Maaltijdvervangers
Toch is Minikuur hen helemaal
mei /waar gevallen. Dankzij de
lekkere maaltijdvcrvangcrs van
deze d i c c t k u u r hadden beiden
geen honger." Marijke vult aair
"Wc hebben bewust ervoor gekozcn tegelijkertijd te beginnen
Dan kun |c elkaar ondersteunen.
Dan kun je zeggen: Kom op. vollioudcn. Dankzij Minikuur zijn ze
samen in 5 dagen bijna 7 kilo

Bi/nu 7 kilo afgevallen.
afgevallen en zitten weer op hun
strccfgewicht!"

Verantwoord lijnen
Afslankmiddelen en -methoden, ze zijn er in overvloed. Maar helaas, ze zijn lang niet allemaal verantwoord. De Minikuur is dat wel. Als een van de weinige
diëten heeft het zelfs een goedkeuring van het ministerie van volksgezondheid. Drs. Rieks Hampsink is de
man achter dit effectieve, smakelijke en gevarieerde
dieet.
Rieks Hampsink: "De Minikuur
is ontwikkeld op basis van ervanngcn, opgedaan in de ruimtevaart. In veel gevallen eet je zelfs
gezonder en voelen de meeste

Slechte 500 calorieën

mensen zich na zo'n kuur ook
veel fitter dan daarvoor." Ook m
een recent medisch onderzoek
kwam Minikuur wederom zeer
goed naar voren. Gedurende zes

weken gebruikten 36 procfpersonen dit maaltijdvcrvangcnd dieet.
Na de laatste dag van de proef
bleek dat men niet alleen was
afgevallen, maar dat ook het cho-

lesterolgchalte en de bloeddruk
waren gedaald. Dankzij Minikuur
met al zijn voedingsstoffen, vitamincn en mineralen. Het onderzoek werd uitgevoerd m samcnweiking met het Zwolse zickcnhuis 'De Wezenlandcn', de
Hogeschool Nijmegen en enkele
zelfstandige diëtisten. Behalve
deze medische uitkomsten die m
het voordeel
spreken
van
Minikuur, bleek uit het onderzoek
ook dat dit dieet het gewichtsverlies versnelt. Na zes weken hadden alle proefpersonen een gemiddeld gewichtsverlies van bijna tien
kilo. Het volhouden van de kuur

800 c alonein

bleek geen pioblecm. Overigens
kwam in hel onderzoek ook naar
voren, dat Minikuur het meest
gewaardeerd werd kwa smaak,
variatie en (gunstige) prijs.

U

meer weten?
Dan kunt u tijdens kantooruren
bellen met de dieet-intblijn 0492509800. Weckplan en Minikuur
zijn verkrijgbaar bij drogist,
reformhuis, apotheek, Etos,
Trekpleister, AH en Kruidvat.

uitgebreide Paasbrunch
op zondag Ie Paasdag met zowel warme
als koude gerechten
in het 4-sterren Strandhotel Zandvoort voor
fl. 47,50 per persoon

HEERLIJKE
HOLLANDSE
ZANDVOORT
Haltestraat 31. tel. 023-5714499 fax 5716385

i

Voor degene die wat minder streng
wil lijnen, graag wat meerdere ectmomentcn per dtig wil hebben en
van afwisseling houdt, is er nu
Wcekplan, een luxe Minikuur van
slechts 800 calorieën Wcekplan
bevat als ontbijt een krokantc
niucsh, die vermengd dient te worden met magere melk of yoghurt.
De lunch bestaat uit twee kant-cnklare repen. Voor de hartige trek is
er een bouillon. Nieuw zijn de
warme maaltijden. Wcekplan
bevat voortaan vijf smakelijke en

gevarieerde warme maaltijden, 's
Avonds kunt u kie/en uit een hecrhjke pastamaaltijd, een kruidige
stamppol of overheerlijke neusjes.
Als toet|c is er een luchtige mousse in diverse frisse vruchtensmaken.

De paasbrunch begint om 12.00 uur. U dient wel te
reserveren bij Gran Dorado Zandvoort via
telefoonnummer 023 - 5720000.
Wij hebben ook een voordelig Paasarrangementü

ASPERGES
Gratis
geschild

Vlees van de TOPSLAGER een extra garantie voor een fijne
paasmaaltijd! Héél gezellig en feestelijk zijn onze schotels
voor

FONDUE-GOURMET- STEENGRILL
Zaterdagavond in

single dance „DE MANEGE"
een speciale avond met
BIBI AND THE BLUES FACTORY
9-mans formatie
en in de pianobar hebben wij gecontracteerd
het bekende Amsterdamse

Attractieve vleesschotels
* Onze vleeswaren zijn meerdere malen bekroond

o.a.

Rund, varkens
lams of
kalfsrollade

Keus uit 8 soorten

„Rembrand Duo"
met zangeres Soraya
Sateh eten in de eetzaal. Welkomstcocktail.
Entree ƒ 25,- all in.
Uitsluitend voor ongeb. mensen.
Corr. gekleed. Leeftijd vanaf 30 jr.

Info 5716023

Nou merci keus uit feestelijk aroot vlees c.a.
RÖSBIEF - FRIKANDÓ - VARKENSHAAS CONTRA FILET - LAMSBOUT en7.

PAASROLLADE

Grote Krocht 25
ZANDVOORT
Tel. 5714404

Feestelijk klein vlees:
BIEFSTUK - ENTRECOTE VARKENSOESTERS -LAMSKOTELETJES enz.

lamsbout
lamskoteletten
lamslapjes
lamsrollade
Vleeswaren en eieren: een perfekte kombinatie voor 't Paasontbijt
frisse salades - fijne paté's
GEBRADEN ROLLADE
speciaal voor Pasen maakten wij een
GEBRADEN ROSBIEF
RIJKE HAMTAART ~ 95
GEBRADEN FRIKANDÓ

100 gram Z,

onze bekende

Ook voor hartige hapjes hebben wij een
smakelijke keus.

ACHTERHAM

V-Drank en Spijshuis
Zandvoortselaan 345 keuken open vanaf 17.30 uur
2116 EN Bentveld Dinsdag en woensdag gesloten
tel. 023 - 5242464

Ie en 2e paasdag geopend!
O.L.V. ANJA V/D VOORT
STUDIOADRES: ORANJESTR. 12 TEL 5719701

AEROBICS

TOPSLAGER VREEBURG

LESSEN MET, EN
ZONDER SPRINGEN!

STEP-AEROBICS
BODYSHAPE
PROEFLES
GRATIS.'

AEROBICS &
BALLET

VOOR DE JEUGD

EN OOK: KINDEROPVANG, SLIDE,
CIRCUITTRAINING, INFO-UREN,
CHECKS, BODY-BAR, POWER-HOUR
enz. enz.
BEL VOOR INFO 5719701

TOPSLAGER

HALTESTRAAT 54, ZANDVOORT
TEL. 023-5712451

STOELENJONGEN
GEVRAAGD
LEEFTIJD 20-30 JAAR
VOOR HET HELE SEIZOEN

Strandpav. 21

Tel. 5715524

iedereen leest de krant altijd en overal

Nieuw !!!!!" De Tuinkamer "
voor groepen tot 35 personen.
***
voor uw familie diner
***
uw zakelijke diner
***
uw verjaardag
***
kortom als u met meerdere
personen wilt dineren.
***
Voor reservering tel. 023 - 5242464
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SLAAP LEKKER

DE KAASHOEK

38
Voor een vrolijk Pasen ga je als
een haas naar de kaashoek
Verse eieren uit het hok van
Corrie en haar kippen

*•-r» 'Vvc

'

Onze Paastraditie:

1.95
3.45
9.98

Boterlammen per stuk
Eiersalade gemaakt van
verse scharreleitjes 200 gr.1
Heel kilo Paaskaas

Theater-restaurant Lido
presenteert: de Kaptain
Banana Show. Een wervelende Rios Production, geïnspireerd op de
losbandige sfeer van het
NewYorkse cabaret. Met
een .Kir Royal ter verwelkoming, een driegangendiner met wijn en
koffie en een digestief.
Na afloop kunt u deze
levendige
avond
voortzetten in het
casino. Want' bij de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
en een drankje in'het
\ Holland Casino boven
jhet theater. Op woens/dag, donderdag en zonj dag betaalt u voor dit
arrangement f 165,- p.p.,
op vrijdag en zaterdag
f 185,- p.p.. Aanvang
18.30 uur (zondag 17.30
uur).

van der Kuijl

van MEEUWEN

(nabij Leidseplein).

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

LAMINEREN TOT AZ
INBINDEN

SCHUTBLADEN
OVERHEAD SHEETS
FAX ROLLEN
PAPIER IN MEER DAN
30 KLEUREN TOT 250GR

PAAS AANBIEDINGEN
AL DEZE ARTIKELEN ZIJN INCL. BEDRUKKING
WIT T-SHIRT (HANES) XL MET LANGE MOUW FL. 29,95
KINDER T-SHIRTS WIT FL. 20,= (ROOD, BLAUW FL. 3,50 EXTRA)
px
BABY SHIRTS WIT FL. 19,95
<>
BABY SLABBETJE FL. 12,50

TEDDYBEER WIT>METTVSHIRTFL. 22,50
MOK/BEKER MET FOTO 14,95 (BIJ 3 STUKS 12,50 PST.)
BASEBALL CAPS WIT OF CRÈME FL. 14,95 (ZW.BL, FL. 3,- EXTRA)
MOUSEPADFL. 17,50
PUZZEL A4 INCLUSIEF GESCHENKDOOS FL. 14,95

OPENINGSTIJDEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00 TOT 17.00
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOOHTTEL.023-5720212

brillen
zonnebrillen
contactlenzen
oogmeting

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

o.a. Calvin Klein, Giorgio Armanijean Paul Gaultier,
Valentino,Yves Saint Laurent, Moschino

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag l/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars
•*V'

/

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

Kroon Mode

Voor de nieuwe

ENDURA
KRASVASTE

Haltestraat 55

en MONODEK van
HISTOR verf

Damespantalons
Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes • streepjes

Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar

59.95

v.a. <

GEURS AUTOMOBIELEN

t
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1

Ifflnm
tJÉax Eüvveplëin 64, Amsterdarn

'Ar
^r
ft
ft

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

Tot ziens in
De Kaashoek tel. 5715000

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

OPENING OP GOEDE VRBJDAG:

Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

De ronde om het
IJsselmeer
wordt mogelijk gemaakt
door:
Asics Bene/uxWaddinxveen
Autoservice Geerling Zandvoort
Lohman Rijwielen Amsterdam
Aannam. Bedr. Gebr. v.d. Brink Zandvoort
Rotary Zandvoort
Gemeente Bestuur Zandvoort
Autobedr. Koningshof Zandvoort
Aeroflex Isolatie Clemente Zandvoort
Pension „Het Grote Huis" Zandvoort
Drukkerij v. Petegem Zandvoort
Keur Schildersbedrijf Zandvoort
Zeef drukkerij To The Point Zandvoort
Fam. Kuijper Alkmaar
Rest. Mollie & Co Zandvoort
Fa. Gansner Zandvoort
Bloemenhuis Bluijs Haltestraat Zandvoort
Salon D'Antoinette Heemstede
Fa. Verbeek Groente & Fruit Hoofddorp
Gerrit en Wendy Rijwielen Haarlem
ExfranZoetermeer

1

Alfa 33 1.3 Super
m. 90 2950
Citroen BX 1.4 inj.
m. 91 3950
Citroen BX Turbo diesel
m. 88 4250
Ford Scorpio 2.0 G Li aut.
m. 86 2950
Honda Shutle 1.5 GL aut.
m. 85 2750
Nissan Sunny 3-drs. Trend
m. 88 3750
Nissan Sunny 1.7 diesel
m. 90 5250
Opel Corsa 1.5 diesel
m. 89 4250
Opel Corsa 1.2 S
m. 87 2750
Opel Kadert cabriolet GSi uitv. m. 89 11.750
VW Polo 1.3 GL Shopper
m. 86 2250
VW Transp. pick-up, dubb. cab. m. 87 4750
VW Golf GL Stayer diesel
m. 83 1950
VW Golf 1.6 GL 5-versn.
m. 85 2750
Volvo 340 G L diesel
m. 88 2750
Volvo 340 GL 5-drs.
m.92 3750
Austin Mini Hot Rot
m. 89 3750
VW Polo diesel Shopper
m. 88 3250
Mitsubishi Colt 1.8 GL diesel
m. 87 1250
Honda Civic
m. 84 1250
Saab 99 GL
m. 83 1250
Renault 5 GL Van diesel
m. 90 3750
Mitsubishi Colt 1.2 GLX

m. 87

1750

Ford Fiesta diesel 1.6 GL
Fiat Panda 750 CL
Ford Escort diesel
Mercedes 190, veel opties, aut.
Ford Scorpio 2.4 GLi aut.
Ford Sierra 2.0 GL 5-drs.
Fiat Tipo 2.0 IE DGT
VW Scirocco 1.6 GT
Seat Ibiza 1.2 GL
BMW 525 E aut.
Peugeot 205 diesel 5-drs.
Ford Escort 1.6 GL

m. 89
m. 88
m. 86
m. 87
m. 90
m. 88
m. 89
m. 85
m. 88
m. 86
m. 86
m. 86

3250
1750
1250
6950
4950
2950
5950
2950
1950
2950
2950
1750

Tevens is er een wisselende voorraad van
plm. 60 auto's. APK-gek. v.a. 500,van groot tot klein.
Leuke auto's voor een leuke prijs

GEURS
AUTOMOBIELEN
Ampèrestraat 8, Zandvoort
tel. 023-5730779.

R

Natuurlijkegenezing

Jjj

via handoplegging, verbetert stress.
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

J\. Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

I

Verwarming
' Onctethoudsarx^nnemeni^h^/^;UllUC"'"""
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l bieden u een offerte mei

'UVIEHS

loe. wij
'PRIJSGARANTIE

Bij iedere aankoop ontvangt u een leuk presentje.

Kerkstraat 36 - 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466
Opel Vectra GL 1.8i 4 drs
1993 marseille rood 66.000 km
OpelAstraGL 1.6i autom. 4 drs.

24.950,-

1994 Nautilusgroen 12.000 km

26.950,-

Opel Astra Sport 1.4 Si 3 drs.
1994 neptune turqoise 42.000 km
Opel Omega GL2.0M6 V 4 drs

23.500,-

1995 polarblue 33000 km
Opel Astra GL 1.6i 3 drs sportuitv.

47.950,-

1992 rood 66.000 km

18.750,-

Opel Vectra GL1.615 drs
1991 marseille rood 116.000 km
Opel Calibra 20i Coupé

14.950,-

1990 novablack 76.000 km
Opel Astra stationwagen 1.6i-16V
Club Comfort
1995 nautilusgroen 46.000 km
Opel Corsa Swing 1.4i 3 drs
1994 magmarood 20.000 km
Opel Corsa swing 1.2i 3 drs
1993 frostblauw 37.000 km
Opel Kadett Cabrio GSI 20i
1990 zwart 98.000 km
Opel Corsa Swing 1.4 i 3 drs
1990 platin 55.000 km
Opel Kadett Frisco 1.8i 3 drs
1991 novablack 33.000 km
Toyota Corolla 1.6 XLi 3 drs

28.950,-

1993 wit 42.000 km
Opel Vectra GL 20i 4 x 4 4 drs
1990 rnonacoblauw 70.000 km
Opel Vectra CD 20i 4 drs
1993 rioja red 72.000 km
Opel Corsa Swing 1.4i 3 drs
1994 groen 12.500 km
Opel Vectra G L 1.6i 4 drs
1996 zilver 34.000 km
Opel Astra Fresh 1.6i 5 drs airco
1996 groen 23.000 km
Nissan Sunny 1.4i 3 drs automaat

25.950,-

1993 blauw 45.000 km
Renault Twingo 1.2 Comfort 3 drs
1995 geel 15.000 km

29.500,19.950,17.250,18.950,7.950,14.950,-

15.950,23.750,18.500,35.950,29.950,17.950,19.500,-

Opdbtnt
SSrUoor.
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Super Noord

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

ELKE WEEK HET DAGELIJKS NIEUWS

Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Burg. van Alphenstraat 57/7,
royaal
tweekam.app. (vh 3) op 3e etage. Ind.: hal;
doorzonwoonkam. (± 35 m2) met 2 balkons;
keuken met gaskookplaat en afzuigkap; badkam. met toilet; wastafel en douche; slaapkam.
Het app. is grotendeels v.v. dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 195.000,- k.k.
Schuitengat 19, fraai en luxe verbouwd hoekapp. met riant balkon op het zuiden. Ind.: hal;
ruime woonkam.; ruime slaapkam.; garderobekam.; luxe badkam. met douche en wastafelmeubel; witte keuken met inb. app.; toilet.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
Oranjestraat 4b, in het centrum gelegen zeer
riant en luxe app. op 1e et. met terras op het
westen. Afsluitbare garage. Ind.: hal; living (82
m2) met schuifpui naar zonneterras (53 m2);
keuken met div. inbouwapp.; bijkeuken; toilet;
zeer moderne badk. met ligbad, toilet, douchecabine en dubbele wastafel; 2 slaapkam. Massief houten parketvloer ingehele app.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.
Zandvoortselaan 44, bouwkavel op goede locatie, ca. 1 2 x 3 3 m. Bebouwingsmogelijkheden hoofdgebouw 6 x 12 m, 2 lagen met kap.
Vr.pr. ƒ 335.000,- k.k.
Brederodestraat 88, uitstekend gesitueerde
en goed onderhouden eengezinswoning met
voor- en achtertuin. Ind.: ruime hal; doorzonwoonkam.; eetkeuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; diepe achtertuin met schuur; 1e et.:
3 slaapk.; badkam. met douche, toilet en wastafel. Grotendeels v.v. dubb. glas.
Vr.pr./375.000,-k.k.
Dr. C. A. Gerkestraat 4, halfvrijst. woonhuis
met tuin op het zuiden. Ind.: hal; toilet; L-vorm
woonkam. met open haard en houten vloer;
kelder; ruime keuken met inb.app.; 1e et.:
badk. met wastafel, toilet en douche; 2 slaapk.
met wastafel; balkon; 2e et: 2 slaapk. met wastafel. Recht van erfpacht
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Reparatie
alle merken
naaimachines
Kledingreparatie

VAN
Op z'n Paasbest met bloemen
en planten van

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in
en rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.
Onderhoudsbedrijf Muis en Co.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-5730431
/ 06-5289439
ingeschreven bij KvK
te Haarlem

Kostverlorenstraat 119, prima onderhouden,
vrijstaande villa met oprijpad en garage. Dit
karakteristieke pand is met behoud van sfeer
en karakteristieke detaihs geheel gerenoveerd.
Ruime voor- en achter'.um met optimale privacy en riant terras. Opp. 789 m2. Ind.: karakteristieke hal; kelder; toilet; riante woon-zitkam
(852) met open haard en erker; luxe keuken
met inb. app.; 1e et.: 3 si.k.; toilet; douche; 2
balkon; badk. met ligbad; 2e et.: 3 si.k.; toilet.
Vr.pr./975.000,-k.k.

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.

BtQBUSIKKUNSr

JöluljS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 12060

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
.~_
Projekten/Adviezen/Hypotneken/
BS?
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596
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Dans- en
balletlessen

(Para)medisch personeel gevraagd
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
zoekt op korte termijn

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
\1iri-o-advrrlrnlir- knnnrn «<inlc-ii c'V.rl OMT l of 2 U-

oproepkrachten gediplomeerd
bejaarden-/ziekenverzorgenden

limimrn lirrrdtr in divri'M' Irllrr^rnottrn.
i'arlirnlirrrn \rn\ij/rM ui( muit- dr -prrialr !xin o|» dr

met somatische en/of psychogeriatrische ervaring.

\Ve<

Salsa/Merengue dansles gratis folder Academia de Salsa:
020-6176928 / 0297-261336.

Sport, spel en
ontspanning

pagina . . M I C K O ' S " ' .
l'l.i.il-iim i-, innerlijk ill dl' Milp'ndr rditlr:

/. ;M)\O«HTS M ia \VSHI..\II /o.r.i pn-miiiinirirr.
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affi<'\ rii//rndrn aan:
*
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inhin.ilir:

l illiool'llsr Courant, dr Hondr \ r n r r . \;d*mrrrdrr
('.iniriinl. «Ui- rililii^ \ . i n lin \ni-liTiUnti'. Sli,d~Mad. /."..'M prr niilliiih-lrr.
Sliiiliii<:.lijd: nunnd:^ l.'i.llll iilir.
"&

Infoniialir < > \ r r nn/r o\rrjiir aanln-kkrlijkr a < K r r Iri.lirromlmialir, in ,lr Mirn,'- ,ij„ „,> aainraa^,,,
cm/c Lmtorni xfrkrij^liiiar.

~^f

\ oor l>ri«'\rii itinlrr uiitninrr u on! l l rv»rl *-\lr.i i u
rrkrninc "i'l.rii.^.l. ..Kinr.ir /ï!.- .nhn.ko-h-n.
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Bij plaatHi!^ in d«' Mirro'-. vwirdrn ^rrn ln'uij-nunilllri-^ \rr.~llllird. (lp MT/.ork wurill aan aiK crl.'rril«-i- Iiliilrn lirl M'i^pi'ridin^^i'liird rrn kninl \ c r -Iniinl. Ilin-Mior uoi-dl /'6.."iO in rrki-niii}! $.<In-arlll.

\llr pi'ij/rnr\rl. 17.5',} li'l'S\
l' kunt dr IrkM van n\\ Mirro-ailMTtrntirroniliinalir '/>
trlrfolli-rjl o]ijir\ rli:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 6321

l dit iiuinliiri' U nirt \ ooi' lir/.ol'i;klai'litrn) of /.rndrn aan:
Mirrt»'^ NX'i'fkiiiiMHa
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I vm de k o m e n d e
feestdagen moet Uw
microadvertentie a.s.
v r i j d a g u i t e r l i j k om
12.00 uur binnen zijn
voor plaatsing van de
krant van volgende
week woensdag

Het betreft werkzaamheden zowel in verzorgingshuis
t Huis aan de Poel als in verzorgingshuis De Olmenhof.
De salariëring is conform de CAO verzorgingshuizen.

!

lichtingen bij do heor F.W.O. Wolff, hoofd bewonerszorg,
p werkdagen tussen 14.00 - 16.00 uur, tel.: 020 - 6419351.

Divers personeel gevraagd
e Amsterdamse Besturen voor katholiek en oecumenisch
asis- en speciaal onderwijs vragen voor haar scholen z.s.m.

leraren (m/v)
ter vervanging in ziekteverloven.
et betreft hier in totaal 26 scholen voor basisonderwijs en
3 scholen voor speciaal onderwijs, zodat er een breed palet
an taken beschikbaar is.
ij gebleken geschiktheid behoort continuering van de funce in een ziekteverlof dan wel in een open vacature aan een
an de scholen zeer zeker tot de mogelijkheden.

Ned. import/distributiebedrijf

A/ij nodigen u uit geheel vrijblijvend op de voorlichtingsavond
te komen, welke georganiseerd wordt door
BEVEILIGINGS OPLEIDINGEN. NEDERLAND op dinsdag
l april a.s. in Hotel Belfort, Surinameplein 53, Amsterdam.
Voor info en aanmelding: 030 - 6961832 (kantooruren).

Uitgaan

Restaurant ,,Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag.
Aan de vleugel, in het weekend:
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.

» Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave va
redenen teksten te wijzige
of niet op te nemen.

Markten/braderieën

Antiekbeurs Amstelveen
Sporthal Bankras Oostelijk Haltrond
Zat. van 13 tot 17 uur. 1e en 2e Paasdag van 11 tot 17 uur
Onder auspiciën van de V.A.E. bieden antiquairs uit het hele
land veel meubels en klein-antiek aan met schriftelijke garan
tie Deze beurs was vroeger m het KEIZER KAREL COLLEGE

Vlooienmarkten
29. 30 en 31 maart Emergohal te Amstelveen,
5 en 6 april Spaarnehal (Schalkwijk-Centrum) te Haarlem
5 EN 6 APRIL PARFUM-, SIERADEN- EN COSMETICABEURS
EMERGOHAL TE AMSTELVEEN:
12 en 13 april Sporthal De Scheg te Uithoorn.
ORG. MENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
PAASVLOOIENMARKT
Amsterdam'Buitenveldert
1e en 2e Paasdag 10-17 u.
Sportcentrum Universiteit
De Boelelaan 46. Kraamhuur
p.d. ƒ45: voor 2 dgn ƒ50.
Midland BV, 033 • 4751167.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Musici en artiesten
Voxkoor vraagt sterke S.
erv. T , 1 erv B. voor Roquien
Mozart.Jel. 020 • 6972625.

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centraio Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156. 1000 AD Amsterdam

VIDEOTHEEK

.

:

DOM BO

Wii vieren feest met 3 KNALAANBIEDINGEN
dagfilms:
N AAR DE KLOTE!
VIRTUQSITY
THE QUEST

parttime opleiding
Administratief/Secretarieel
Medewerker (m/v)

Bel of schrijf ons voor meer informatie en een uitnodiging voor
één van onze voorlichtingsdagen

.

DIABOLIQUE
INDEPENDENCE DAY
EYEFORANEYE

VIDEOTHEEK

DOM BO

Corn. Slégersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur

deze aanbieding is geldig t/m 7 april

inlevering
van deze
bon

inlevering
van deze
bon

inlevering
van deze
bon

wéèkfilms

dagfilm

SICA
Antwoordnummer 45228
1040 WB Amsterdam
Tel:020-6810500

Bellen kan ook: 020 - 6810500.
SICA OPLEIDINGEN, DAT WERKT!

èlè

Engels v. beg. en halfgev.
ƒ5 p/u. Begin 31/3, 1 + 3/4.
Progress, 020 - 6738412.

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
Wil je aan de slag?
2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
'our Elle Model Agency zoekt
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie < ben Emmy. Ik ben 1.78 m
otomodellen, mannequins of
van uw keuze.
ang en weeg 77 kilo. Ik heb
dressman voor figuratie, re4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
donkerblond haar en grijsclame, modeshows, t.v.-comblauwe ogen. Ik zoek een
mercials en mode fotografie.
Amsterdam
Eén telefoontje is genoeg
~evens modellen gevraagd
Ik ben Maria. Ik ben 39 jaar en om in contact te komen met eüke en gezellige man voor
met een maatje meer t/m
ben een vlotte vrouw. Ben jij de persoon van jouw keuze. een eerlijke, gezellige en
angdurige relatie! Bel me
rnaat 52.
een goed verzorgde, sponta- 3robeer het eens en bel
SNEL! Je krijgt meteen een
Ervaring niet noodzakelijk.
ne en romantische man, met 090-65022221 (100 cpm).
eactie terug! 090-650 15 156
J wordt door ons bureau koshumor en + 45 jaar? Bel! Dan
gpm. Boxnummer 425763.
:eloos opgeleid.
kunnen we samen met plezier
Hallo, met Marianne, vrolijk < ben Lies! Een leuke, lieve
Bel snel!! POUR ELLE
door het leven gaan!
0344 - 631061
090-650 15 156 1 gpm. Box-spontaan en 39 jaar. Vèrde TOUW van 35 jaar! Ik ben 1.76
0344 - 61 53 55
aen ik 1.75 m lang en heb m lang, weeg 78 kilo en heb
nummer 391479.
<ort, donkerblond haar. Ik
Amsterdam: hoi, met Sandra, zoek een leuke, spontane <ort blond haar en groene
ogen! Ik heb 2 zonen en zoek
Rubrieksadvertentie op- KLBfJEKROCHT2ZAHOV(H]!ïï| 29 jaar jong, kort blond haar man, langer dan 1.80 m, die een leuke, lieve man met donen blauwe ogen en ben slank, een vaste relatie zoekt, ne
geven"? Zie voor adres en/of
k houd van videofilms kijken, als ik! Ik: uit eten, vakantie <erblond haar en blauwe
elefoonnummer de colofon
uitgaan en uit eten. Ik zoek etc. 090-65015156 1 gpm ogen die tussen de 35-40 jaar • Rubrieksadvertentie opn deze krant.
s! Zoek ik jou?
geven? Zie voor adres en/of
en leuke vriend om leuke Boxnummer 944492.
090-650 15 156 1 gpm. Box-telefoonnummer de colofon
dingen mee te doen, te babin deze krant.
belen en van het leven te ge- Hallo, met Yvonne. Ik ben een nummer 472050.
Technisch personeel gevraagd
nieten! 090-650 15 156 1 gpm. spontane vrouw van 40 jaar
heb bruin haar, bruine ogen
Boxnummer 210576.
en ik ben op zoek naar een
Amsterdam: hoi, met
romantische man voor serieu
Michael. Ik ben 24 jaar, heb ze relatie. Spreek een reactie
donker haar, bruine ogen, in met je telefoonnummer en
ben 1.80 m lang. Ik houd van ik bel je terug voor een af
uitgaan, muziek, reizen en spraak. 090-650 15 156
Technicum Uitzendburo is KAV Autoverhuur BV, vesti- sporten. Kom jij uit de Rand- 1 gpm. Boxnummer 479169
gespecialiseerd in het uitzen- ging Aalsmeer, vraagt all- stad en durf je een Blind Date
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolden van technisch personeel. •ound bedrijfswagenmonteur, met mij aan? Bel me dan Hoi, ik ben Cindy. Ik ben 3G
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
jaar, ben spontaan, sportief
SNEL!! 090-650 15 156
Interesse? Bel of kom langs: .b.v. groot rijbewijs.
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
1 gpm. Boxnummer 444038. eerlijk en oprecht. Ben jij die
Ceintuurbaan 312 in Amster- Telefoon: 020 - 6979746.
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeleuke vent, tussen de 25 en
dam. Tel.: 020 - 6767656.
Amsterdam: ik ben Bart. Ik 35 jaar, met dezelfde eigen
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
ben 44 jaar, ben 1.88 m lang schappen als ik? Wacht dan
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parKunst en antiek
en heb een normaal postuur. niet, maar bel me op!
Woninginrichting
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
Ik zoek in de Randstad een 090-650 15 156 1 gpm. Box
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboleuke, lieve en spontane nummer 367533.
den.
vrouw, met een normaal posGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
SUPER APRIL AANBIEDING.
tuur, om een serieuze relatie Hoi, ik ben José. Ik ben een
Nederlands-lndie,
antieke mee op te bouwen!
Diamant-g natuursteen in
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
leuke vrouw van 21 jaar. Ik
meubelen en antiek-look: 700 090-650 15 156 1 gpm. Box-heb halflang, blond haar en
banen ƒ99.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
stoelen, div. modellen tafels, nummer 371085.
GBM, Julianaweg 147,
groene ogen. Ik ben 1.72 m
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Volendam, tel. 0299 - 350300. ook met marmer, kasten,
lang en heb een normaal pos
Hallo, ik ben een mooie dame tuur. Ik zoek een leuke jon
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
banken, vitrines, bureaus,
Te koop: bedframe + ma- decoratie enz. JAN BEST, van 26 jaar. Ik zie er goed
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijtras, 80x190, in prima staat, Keizersgr. 357, 020-6232736. verzorgd uit en heb 2 doch- gen, die net als ik, houdt van
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
uitgaan, bioscoop etc. Be
ƒ40. 023 - 5713858.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, tertjes. Ik ben op zoek naar me! 090-650 15 156 1 gpm
liefde en tederheid, naar
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
TOPMERK KEUKENS VOOR Aalsmeer, 020-6412137.
Boxnummer 298818.
iemand die zijn hart op de
AFBRAAKPRIJZEN.
opgegeven.
goede plaats heeft. Ben jij de Hoi, met Joyce (40 jaar), l
Showmodellen: hoekopstelzou graag een reactie krijgen
man
die
ik
zoek?
Reageer
lingen Siematic, Siematic SL
300 m voorraad
van een ± 50-jarige man,
dan snel. 090-650 15 156
808, afm. ca. 350x310 cm,
antiek, klein,
1 gpm. Boxnummer 455669. ongebonden, Amsterdam en
greeploos zilver metallic, gragroot, dik, dun.
omgeving. Ik ben een spont;
nieten blad, div. luxe inbouwHallo mannen, met Carla. Ik ne en warme vrouw, ben 4£
apparatuur, van ƒ 68.000 voor
ben 45 jaar, ben 1.65 m lang, jaar en ben gevoelig, zelfstan
Keizersgracht 357,
/ 25.000 Siematic SE 2002,
weeg 52 kilo en halflang dig en levenslustig!
020-6232736.
afm. ca. 340x190 cm, essen/
blond haar. Verder ben ik
090-650 15 156 1 gpm. Box
Showroom:
hoogglans groen, corianblad,
modern en romantisch, houc nummer 224669.
Mr.
J.
Takkade
30,
eilandschouw, div luxe invan sauna, zon, zee en
Aalsmeer, 020-6412137.
bouwapparatuur,
van
strand. Ben jij een aantrekke- Hoi, met Patricia! Ik zoek ee
/ 45.000 voor ƒ17.000.
lijke man, tot 44 jaar, sportief leuke afspraak met een leuke
t/m 3 regels ƒ 5, 39
GBM KEUKENS, SANITAIR &
jongen! Ik ben zelf 1.78
en romantisch? Bel!
MuziekTEGELS, Julianaweg 147,
090-650 15 156 1 gpm. Box-lang, heb blond haar en blau
t/m 4 regels ƒ 7, 19
instrumenten
Volendam. 0299-350300.
we ogen en kan heel gezellic
nummer 215943.
t/m 5 regels ƒ 8,99
zijn. Ik heb een droog gevoe
voor humor, hou van avon
t/m 6 regels ƒ 10,79
Te koop: piano, laag model
tuurlijke dingen en ben hee
Dieren en
August Forster, in prima
t/m
7 regels ƒ 12,58
romantisch! 090-650 15 156
dierenstaat. 023 - 5713858.
1 gpm. Boxnummer 246445
Vm 8 regels/ 14,38

ITothepoint l

KOLONIAALSTIJL

TAFELS

o Rubneksadvurtcnlie Zie
voor adres on.of tclefoonnr
de colofon in dcvo krant.

Ik ben Diana, een leuke, spon
tane meid van 21 jaar en
woon in Amsterdam. Kom j
ook uit Amsterdam of uit di
omgeving en heb jij zin in eei
blinddate zonder verdere ver
plichtingen? Dan moet je ze
ker reageren! 090-650 15 15
1 gpm. Boxnummer 488859

Verhuizingen
X Y . Z . B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport
Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111

Mode

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew. openingstijden ma. t/m vrij. van 9 00 tot
17.00 uur Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

Wie wil met mij samen door
het leven dansen? Ik ben een
aantrekkelijke
34-jarige
vrouw, een beetje donker. Ik
heb een HBO-opleiding en
woon in Amsterdam. Ben jij
tussen de 30 en 40 jaar,
zacht, krachtig en slim tegelijk? Bel dan: 090-650 15 156
1 gpm. Boxnummer 248370.

Ik (man) ben een Boogschutter van 35 jaar. Ik heb blond
haar, blauwe ogen en ben
goed gebouwd en ongecompliceerd! Ben jij tussen de
26-36 jaar, heb je humor, ben
je sportief, modern en romantisch? Bel me' Dan kunnen
we afspreken! 090-650 15 156
1 gpm. Boxnummer 241737.

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
en/oor te zorgen dat het nummer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd. Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Met Kelly. Ik ben een leuke
meid van 22 jaar. Ik heb blond
haar, blauwe ogen en ben
1.70 m lang. Welke leuke, aardige en spontane jongeman
heeft zin in een leuk gesprek
of afspraak met mij? Wacht
niet, maar bel!!
090-650 15 156 1 gpm. Boxnummer 309185.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met verNUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar f 8-9° EXTRA .
ons Kantoor.
kantoor
(u dient er rekening
ons
mee
Micro's Weekmedia, Postbus uw op„ave de re„el
156, 1000 AD Amsterdam.
bronr bur v d
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12.
handschrift.
2041 JM Zandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
te ksten te wi zi en
Gratis Micro's en betaalde
.
J K °f
Micro's moeten worden ingele- met °p te nemel1'
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Jan Best

9

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnon- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

•

Meespelen in nieuwe TV,erie, dan bel je 0206239056/6253980.

« Rubrieksadvertentie op
benodigdheden
geven? Zie voor adres en/o
telefoonnummer de colofo
in deze krant.
a T k.a/ konijncnhok voor buiten. vraagprijs ƒ 25; rennetje
ƒ 25. Telefoon. 023 • 5719785.

Gepens. schilder heeft nog
tijd voor schilder- en klein on
derhoudswerk. 023 - 5718248.

Wegens de grote vraag naar goed opgeleid administratief
personeel start SICA namens de samenwerkende bedrijven
in Amsterdam, in mei a.s., met de

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD zoekt bezorger/ster voor een
vijk in het Centrum. Aanmeldingen tel.: 023 - 5717166.

Dames/heren gevraagd 18 lot ± 40 jaar, die filtersigaretten
roken en mee willen doen aan een MARKTONDERZOEK.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Administratieve banen
in Amsterdam

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

bij de B.O.N.!
Veel vacatures! Geen vooropleiding vereist!

* Help de Polen. Stuur 'n Top-striptease THE VIKINGS
voedselpakket! Wij hebben Keuze uit 32 top-dansers m/v
evt. 'n adres: 02907-5235.
020-6722832/06-53357964.
ta Hoera, Erik Stokman komt ® Uw particuliere Micro bon
vandaag weer thuis na een '/2 per post verstuurd bereik
jaar Australië. Opa en Oma. ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
Kom PAARDRIJDEN bij:
A'dams Paarden Centrum binnenkomen worden
automatisch de week
"WAVEREN"
daarop geplaatst.
Provincialeweg 56
1103 SB Amsterdam
Tel: 020-6908103
O.a.: paardrijlessen (voor
volw. en kinderen v.a. 8 jr.)
Kinder(verjaardags)feestjes
evenementen/buitenritten
Paarden/ponykampen va. 6 jr
pensionstalling
Kom eens gezellig langs
en u krijgt alle informatie

Opleidingen/cursussen

i non-food producten o.a. boeken, speelgoed etc. vraagt
nensen voor div. functies vanwege het openen van 2 nieuwe
antoren. Geboden wordt: praktijk-opleiding binnen het berijf om alle aspecten van de marketingsector te leren incluief voorraadbeheer, administratie, verkoop, distributie, geen
rvaring nodig. Bel meteen voor een afspraak 020-4657350.

Oproepen - Mededelingen

VWO MARKTONDERZOEK zoekt in Amsterdam e.o.
mannen en vrouwen die het leuk vinden om (tegen fin. verg.'
in een kort marktonderzoek hun mening te geven over:
„GEZELLIG DRINKEN IN DE HUISELIJKE SFEER"
Bel 026-3815036 (ook 's avonds) vraag naar:
Robert Verhoeven of José Wiggers.

Voor de snelle beslissers:
na het schaatsen nu het tennissen. Nog enkele uurtjes vrij
op onze tennisbaan. Bel v.
info T. Sebregts, tel. 023 5714273. P.s. geen losse uren
mogelijkheid voor les.

o.a. voor herintreders, vooropleiding min. mbo-niveau en/of
chriftelijke sollicitaties, met referenties binnen 10 dagen relevante werkervaring. Trajectduur 8 maanden, inclusief
enden aan het Bestuurskantoor, t.a.v. de heer H.Th. Olijer- stage bij een bedrijf met uitzicht op een vaste baan, min.
oek, Postbus 9052, 1006 AB Amsterdam, bij wie ook teiefo- 3 dagen/week. De opleiding kan gevolgd worden met beisch inlichtingen ingewonnen kunnen worden
houd van uitkering. De kosten voor de opleiding worden in
elefoon 020 - 611 33 12).
veel gevallen vergoed door de uitkerende instantie.

Algemeen Beveiligingsmedewerker

Restaurant „Queenie"

KLEIfJEKROCHT2ZANDVOOfïï

neven binnen 7 dagen richten aan: Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen, t.a.v. menvrouw O. Landstra, directeur,
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.

!oek je een baan in de BEVEILIGING? Begin met de opleiding

receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.

To the pomt

• T.k.: golfset, ijzer, 3 t/m 9
+ sw. en pw. Prijs ƒ 120. Tel.:
023 - 5716202.

To the pomt
TEL023-5720212

Ik ben een leuke, slanke
jonge vrouw van begin 40 me
blond haar en blauwe oge
en ik ben goed gekleed e
slank! Ik hou van gezelligheic
Ik zoek een leuke, lieve, spon
.-. j M tane man met humor en eei
'""goed uiterlijk van middelbae
niveau! 090-650 15 156
J|1 gpm. Boxnummer 976917

•ed.17

Vm 9 regels ƒ 16,18

lie

Vm 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

tis

ne
m(
de
ka
o.i
Kc

Adres:
Postcode:

•
be

Plaats:

66

ku
de
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HfERLüKE SALADES
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l KOELVERSE
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JAFFAioRANGE
HEERLIJKE
ZELF AF TE BAKKEN

\
heerlijk vers
l
geperst
l
sinaasappelsap,
8
met handige
schenkdop

^00)"
LUXE OPGEMAAKTE
HUZARENSCHOTEL
ut.ni ii_iivjuri<_' 11

KAISERBROODJES

LIEFST 12 STUKS

LIEFST 600 GRAM

ELDERS^-fTtf
v ^ i \/ A
1x i

ELDERS, &&$

>A:.v*:' ' /

•H, &m&t>*lfs»-*»~

ALMHOFER
CRÈME FRAICHE

BOURSIN ROMIGE
FRANSE KAAS

ILITERPAK

met fijne tuinkrulden,
kuip 150 gram

maakt warme en koude sauzen

ELDERS A&

ELDERS ,2ït£f

\ ELDERS

Ijrvrar

heerlijk romlg, kuip 200 gram
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Hollandse
WITLOF
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l ELDERS
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SANEX

BALLAKIIM

DERMA
PROTECTOR

DEODORANT

l AMSTEL BIER
1

OERSTERKE

KOEKEPAN

KRAT 24 ƒ LESSEN

"W-

GRAND FOULARD

^2^;

GROOT
,
(FORMAAT
,~026cm '

ien
anien
156

ROYAAL
FORMAAT
35 x 25 cm

ELDERS

SPRAY
150 ML

schitterende gedessineerde kleden
voor het draperen van al uw meubels,
100% strijkvrij katoen, 170 x 270 cm
groot, machine wasbaar 40° C
\ t

K. bv Kèf^i^/M ,'4. .*
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ien
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anaal

zander
alcohol,
Irriteert de
huid niet

v i;
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ELDERS
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OP=OP

ELDERS
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SUN MICRO POEDER
VOOR DE VAATWASSER
met handige schenktuit

FLACON 1 LITER
ELDERS

i
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cht
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•:#s3*i*:l$&£i(|i iifc'::

NGEMAB
ttf/nA,

BNGEMA»

LU PREMIUM

OSSEWIT FRITUURVET
HAK JONGE MAÏS

voor bijzonder lekker frituren

POT

'

en fonduen

LORADO ANANASSCHIJVEN

heerlijk zoet en goudgeel
,/"~-

BLIK
'""' , .'
10STUKS l" ,,„l ^

37CL r f , V A " :
per stuk i v i V.
ELDERS
*^' !,^

ELDERS
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KILO
•
PAK -" '\-: " j
ELDERS /
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ÉÉNHAPS CRACKERS

VRIESVERSE ZALMMOTEN
PAK
2 STUKS '
'
a 125 gram

ELDERS s

:

lekker knapperig

PAK
250 GRAM

<
l._

ELDERS

•

CALVÉ MAYONAISE
heerlijk zachtromlg
EXTRA
GROTE POT
liefst 600 ML
ELDERS
,

RITTERSPORT
CHOCOLADETABLETTEN
diverse
smaken,
100 gram
ELDERS

VAN DEN BROEK

heBÜ 4OQB aanlsieülngen!

in-?!

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schartplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclnlenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat -AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhol
• AMSTERDAM: Helnekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! «Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln t
WEEK13-AANBIEDINGEN GELDIG VAM 26 TOTMHAABT|

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Auto's en
auto-accessoires

TE HUUR
Te koop
aangeboden
diversen
• ATTENTIE! Enkele voor°eelden
van aangeboden adv
srtenties die niet als particu''ere Micro worden geplaatst:
2
Warte-marktspullen; sex/ero'ische advertenties; geven
v
an lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
r
askatten/honden
(pups);
^eerdere aanbiedingen ?elf°s
artikel;
woofihuizen/
kamers te koop/te huur aanQeboden; vakantiebungalows
O-i.d. te huur aangeboden,
kortom alle advertenties met
sen zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst woröen tegen een mm-tarief.

Te koop: Daihatsu Charade
1.3TXi16V,zwartm.,apr.'93,
sportuitvoering, o.a. electr.
ramen + buitensp., zonnedak
+• radio/cass. + 45 p. Telefoon: 023 - 5730711.
WIKA
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
• De advertentie-afdeling
in deze krant.
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zonder opgave van redenen, te
Rijles auto's
weigeren (arl. 16 Regelen
en motoren
voor het Advertentiewezen).

KERKPLEIN 5, boven Febo Zandvoort
Te koop
zeer goed ingerichte studio voor PERMANENTE bewoning,
gevraagd
max. 2 pers. Grote kamer, badkamer met ligbad, open
keuken. Ge- of ongemeubileerd naar keuze. 5 min. van NS
diversen
station en 2 min. van busstation, ƒ950 per maand alles
inbegrepen, 1 maand borg. Info: Amsteldijk 133 l, 1078 RT
• Gevr.: wit bed, senioren Amsterdam. Telefoon/fax 020 - 6733330.
hoogte, 2 p. 140 cm of 1 p., l.
Vakantie-app. t.h. voor 1 of 2
Auping m. lattenb. 5336883.
mnd., april en mei. Tel.: 023 •
5280071 of 023 - 5716122.

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Vakantie
buitenland

Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Vakantie Binnenland

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen. Nabij
Attractiepark Slagharen. Gratis gebruik van 50 fantastische
*Te koop: damesfiets ƒ50; Sta-caravans te huur in de attracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
pelgrim
4-pits gasstel ƒ50. Belg. Ardennen, vanaf ƒ240
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
T
el.: 023 - 5720243.
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683000.
p.w. all-in. Tel. 043-4591598

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

0906-Nummers
50 cpm! GAY Direkt Apart: op
zoek naar 'n hete knul?
090-60 500.
60 cpm! Postcode-sexdating:
sex in jouw postcode-gebied!
090-600.777.
60 cpm! Sexdating: vrouwen
(20-59) zoeken hete sexafspraak! 0906-80 80.
60 cpm! SM-voor-2: voor 'n
streng of onderdanig SEXcontact! 090-600.888.
BEL ME THUIS!

0906-96.80

VERNIEUWD
ca. 1 gpm
Dominante vrouwen geven
telnrs voor sex bij hen thuis.
090-60 555 (60 cpm).
GAY postcode dating: mannen uitjouw postcodegebied!
0906-81 00 (50 cpm).
GEHEEL PRIVÉ!

0906-96.88
24 u./p.d. ca. 1 gpm

Livesex, dating, hot stories
geen 06 maar Euro-, Masterof VisaCard. 010-2944.944.
Lokaal tarief! Amsterdam
sexdating: vrouwen willen
sex! 010-2946186.
Luister naar sexoproepen van
vrouwen 40+. Doorschakeldienst. 090 - 600.999 (60 cpm)
Luister naar sexoproepen van
vrouwen 40-t-. Doorschakeldienst. 090 - 600.999 (60 cpm)

60 cpm! Vele mannen gezocht voor SEX met dames
35+, 090-600.111. Vrouwen
bel gratis 0800-4142.

Diversen

60 cpm! Vrouwen (40+) willen
snel sexcontact. Direkt Apart!
090-600 100.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).

Amsterdam sexdating:
vrouwen uit A'dam willen sex!
090-600.222 (60 cpm)
Amsterdam sexdating: vrouwen uit A'dam willen sex!
090-650444 10 (75 cpm).

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).

• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon Eén telefoontje is genoeg
POSTCODE sexdating: vrou- in deze krant.
om in contact te komen met
wen uit jouw postcodegede persoon van jouw keuze.
bied! 090-68111 (60 cpm).
Probeer het eens en bel
Caravans
090-650 222 21 (100 cpm).
Sexdating Amsterdam: vrouVouwwagens
wen uit Amsterdam willen
Tuin/zomerhuisjes
sex! 0906-1777 (60 cpm).
Bekend van TV, 24 u. p.d.
Snel-Doorschakellijn. VrouAll creditcards accepted
wen van 40+ willen direct l.g.st. stacaravan merk Mobil
020-6700620/036-5360208
sex! 090-600 500 (60 cpm). Home 12 m lang, 3.30 br., http://www.greysex.com
Voor 't echte handwerk bel je compl. inger. vr.pr. ƒ35.000.
06.320.320.41. Zij praten, jij Tel.: 023 - 5714519.
komt! Live + Stories! 99 cpm. • .Wij behouden ons het Luxe privé huis! 12 topmeisVrouwen (40+) willen snel recht voor zonder opgave van jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
SEX!! DIREKT APART! Bel redenen teksten te wijzigen + bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.
of niet op te nemen.
nu: 090-600.444 (60 cpm)

* Desire Escort *

*PARK 118*

iedereen leest
de krant
altyd en overal.
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Citroen
BXTZD Turbo, '90,150.000 km
alle opties, radio, ƒ8500.
020 - 6382050 / 06-54705900.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk' Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ 1 5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Eenden 2 CV 82, 84, 85, 86, 89
90, Mehari 74. 0492 - 464914.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
XM Diesel ABS '93 ƒ 19.900
XM Turbo D '90
ƒ 9.950
XM 20i Turbo CT '93 ƒ 19.900
XM 20i comfort '92 ƒ 13.750
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
Xantia Turbo Diesel '94/ 24.900
Xantia D. schuifdak '94/ 18.500
Xantia 1.9 D SX '96
29.900
Xantia 1.8 SX LPG '95/24.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
ZX Diesel 5d '93
/ 13.500
BX TGD Break '94
ƒ 16.900
BX TGD Break st.b. '93/ 14.900
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX TZD '90
/ 7.950
B X T Diesel '93
ƒ11.900
BX 19 TZI '92
ƒ12.500
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950
BX 16 RE LPG '88
ƒ 2.950
BX 16 TRI '88
ƒ 3.950,BX 14 TE '93
12.500
BX 14 TE '92
ƒ 9.950
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
C 15 E bestel '92
ƒ 7.950
C 15 E bestel '90
ƒ4.950

Beste koop Consumentengids maait'97

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Ford
FIESTA
1.3 Studio 3 deurs
11-96
ESCORT
XR3i cabriolet
07-93
1.6 CLX Wagon
10-9!
1.6 CL
3 deurs
12-92
1.8 CLX Wagon
08-9;
MONDEO
1.8 CLX odeurs
11-93
1.8 CLX 5 deurs
01-9!
1.8 Ghia 4 deurs
03-95
SIERRA
2.0 CLX 4 drs aut. 02-91
ALBERS
off. Forddealer
020-49 61767 of 4964483.

9/'84 - '89

Bouwjaar 1987 (190.000 km)
APK gekeurd tot december 1997
5-deurs, 5 versnellingen. Prijs ƒ4750
Telefoon: 0299 - 646012
T.k. VOLVO 340, b.j. '87, nette Volvo 340 DL, aut., 55.000 km
auto, schadevrij, ƒ 1250. Tel. '89 ƒ 4950. NIEROP DAIHATSU
020-6761110 (tijd. kant.uren).
A'dam-west 020-6183951.

Prelude 2.0 wit
Prelude 2.0I EX
Civic 1.5 LSi aut. 3-drs
Civic 1.5 DXi grijs 3-drs
Civic 1.3 DX rood 3-drs
Civic 1.4 GLX rood 3-drs
Civic 1.5 LSi coupé

'89
'97
'95
'93
'92
'89
'94

v/d Voort HONDA 020-6148215

Kia

Campers

PAASSHOW

bij CAMPERLAND. Vrij 28/3, za
29/3 en ma 31/3. 120 campers
nieuw en -gebruikt in showWiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen room. Hymer, Dethleffs, Hobby
en Arca-dealer. Camperrent
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
verhuur. Inbreng bemiddeling
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
mog. Inruilers v.a. ƒ5000.
Warmoeziersweg Bergschenhoek: 010 - 5221515.
8x Fiat Panda b.j. '89 t/m '93 Charade 1.3 mj., aut., 60.000 Zaterdag 29 en 2e PAASDAG
4x Fiat Uno b.j. '91 t/m '92 km, '90; Cuore TS/TX '91 t/m 31 mrt Voorjaars Camper Show
3x Fiat Punto b.j.
1994 '94; Charade 1.3 mj., Shiga, bij A-POINT, Kollenbergweg,
12x Fiat Tipo b.j. '91 t/m '94 rood 10-89 NIEROP DAIHATSU Amsterdam-ZO met VW-West3x Fiat Tempra b.j.'92 t/m '95 Vancouverstr. 2-12 A'dam- falia, Compass en Dehler cam1x Fiat Brava 1.6 EL b.j. 1996 West, 020 • 6183951.
pers, ook gebruikt en verhuur.
2e Paasdag geopend
1x Fiat Brava 1.4 S b j. 1996
Tel. 020 - 4301600.
1x Fiat Croma 2.5 TD b.j. 1994
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
DEMO:
Amstel 340-342
Coupe Fiat 2.0 Turbo, rood,
tegenover Carré
13.000 km, jan. '96 ƒ53.500,-; A'dam-C Tel 020-6236491.
Fiat Marea 1.6 SX Sedan,
PEUGEOT 404
metallic beige, O km, ƒ2.500
een solide, comfort, klassieker
voordeel.
voor alledag. Altijd auto's
DIVERSE MERKEN:
MAZDA 1.7 diesel LX, 3-deurs, en onderdelen op voorraad.
2x Ford Fiesta 1.1 3-drs 1991b j. nov '86. apk nov '97, Frank Dordregter 020-6826974.
Nissan Sunny 1.4 3-drs 1991 ƒ 1650. Tel. 0652 • 936449.
Peugeot 404 diesel '73 ƒ 7.500;
VW Polo 1.3 Coupé
1992
404 Automaat '68 ƒ 12.500;
2x Citroen AX 1.1
1992
404 Break '71 ƒ 17.500; 404 '72
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994
ƒ 7.500; 404'73 ƒ 8.500; 404 mj.

Chrysler - Amstelveen

Fiat

Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.8i

COMPLEET
SYSTEEM
vanaf de katalysator

Honda

Chevrolet

Chrysler

Peugeot 205
'83 excl. GTi

9/'83 -

voor boot, caravan,
tv en camping.

VW Golf III 1.4,1.6,
Nissan Sunny 1.4,1.6

Met draag
beugel en
gasafvoer

10/'90 - 9/'92

Staat uw auto hier niet bij? Bel nu
voor de laagste prijs garantie!

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Daihatsu

Klassiekers
en Oldtimers

Mazda

Nissan

CBN 468

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.
MOBIELE GSM TELBOON
Bi] ELKE AANKOOP

Nissan Sunny D 1.7 Flonda,
z.g.st., laadvloer i.p.v. achterbank 5-bak, trekh., weinig km,
'88, / 4500. Tel. 023-5276071.

Opel

Saab

Bij het afsluiten van
slechts een 1-jarig
PTFGSMabonnement. Geldig zolang
de voorraad strekt.

Peugeot
205 XAD 1.8 MULTI 1988, zeer
goed onderhouden, ƒ 3950.
Tel. na zondag: 020 - 6641745.
505, '86, metallic grijs, apk
dec.'97, ƒ 2250. Tel. na 18 uur:
020 - 4410024.
PEUGEOT 309 GL PROFIL
1.3 liter, 5-deurs, rood,
bouwjaar 1988, 86.000 kilometer
APK tot 4 november,
zeer goed onderhouden,
vraagprijs ƒ 5000,-.
Tel. 020 - 665 39 98.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 XR 1.1i 3-drs
05/92
106 XR 1.1i 5-drs
08/93
205 Accent 1.1i 3-drs 10/91
205 Accent 1.1i 3-drs 01/92
306 XT 1.6i 5-drs
06/93
306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
309 GR 1.3 5-drs
09/88
405 Break GR 1.9i
06/91
Suzuki Swift 1.3 GL 3-drs05/93
Mazda 323F 1.6iGLX 16V11/93

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef l.020-6907768. Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg 55, 020-6911211.
Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6137666. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26,020-6195446. Amsterdam-W (R) Overtoom 36/40,020-6123479.
Amsterdam-N (A/R) Kamperfoelieweg 38,020-6367326. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5,020-6325478. Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90.020-6188561.
Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252, 020-6712161. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12, 020-6931596. Amsterdam-O (R) Cl. Peterstraat 127/133, 020-6259559.
Amstelveen Amsterdamseweg 488, 020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48, 020-6414022. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260.
Almere-Stad (A/R) Vlaardmgemtraat 2,036-5345540. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662, 023-5615784.

(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Invaliden
45km wagens

Algemeen

Div. mr.auto's tegen mr.prijzen.
Sierra 2.0 CL, 4-drs, 6-'91,
T.k. weg. omstandigh. 4-w. ƒ 7450; Opel Corsa 1.4,4-drs, 4shoprider wa t/m 5-97, ƒ 5.500. '89, ƒ5500; Volvo 340, aut., 30297 - 343018 na 20.00 uur.
'89, ƒ 4950; Sierra 2.0 GL, 5-drs,
LPG, 12-'86, ƒ2750; Porsche
924, rood, zwart Int., 4-'84,
ƒ 7250; Porsche 924, rood met.,
15 VOLVO STATIONS '85-'94, zwart int., 6-'83, ƒ 6250; Alfa 33
Sedans 740, 940 en 360. 1.7 i.e„ LPG, open dak,
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. st.bekr., Lm. win, 6-'91, ƒ8950;
Galant 1.6 GL, 12-'82, ƒ1250;
240 Polar Estate, 48.000 km, 4Ren. 19, 3-drs, 4-'90, ƒ4750;
'93; 940 GL Sedan, aut., '91;
Citr. AX 1.1 l, 10-'90, ƒ6950;
440 1.8 DL, 53.000 km, '91; 440
BX 1.6 Progress, LPG-o.b., 81 8 mj., LPG, 110.000 km, '92,
'91 ƒ 6950; BEREBEIT, Amstel340 3/5-drs, aut., '88 t/m '91;
dyk 25, A'dam, 020-6627777,
NIEROP, de Vrienden van
zat. tot 20.00 uur geopend.
Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West. 020 - 6183951. Een auto kunt u overal kopen.
2e Paasdag geopend.
Bij ons krijgt u service!
OCCASION CENTRUM
ZUID-OOST

Volvo

Van Vloten
Amsterdam

Service en
Reparatie

Porsche

Subaru
Subaru Aalsmeer

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 -17.30 UUR
ZATERDAG: 08.00 - 17.00 UUR

'LAAGSUPRUS,

'67 ƒ 8.500; 404 '68 ƒ 10.500.
Baarjesweg 249-253
Alle auto's APK + LPG. Ook
Amsterdam 020-6121824
reparatie en onderhoud.
KEIMPE CARS, Schaepman- Direct bereib. v.a. Postjeswep,
Renault Clio 1.4
'93
straat 250. 020-6823615
Voor kenner Peugeot 305,
DEMO'S
Ford Escort 1.6 CLX
'94
Fiat Uno 34 S, 1 e., zeer mooi,
type Select, model '88, slechts V 40 1.8 comf
'96
Daihatsu Charade 1.3 TX ..'93
zwart, b.j. 1990, 48.500 km,
ƒ31.000 km, onverwoestbaar 850 Sedan 2.5 10V
'97
Fiat Panda Cabno
'90
goed onderhouden, eerste eien
comfortabel,
4-deurs,
Daihatsu Cuore
'93
genaar, APK tot 11-'97, licht Opel Astra 1.7 GL Dsl, rood, bj.
ƒ2450.
020-6474813
na
18
u.
850
GLT
2.5
20V
.
.'92
en
'93
Citroen AX 1.1
'95
metalen velgen, sportstuur, 4-'92, APK 1-'98, in nw.st, vr pr.
740 Estate GL 2.3
'90 Hyundai Excel 1.5 i LS ... '94
aiarm, mistlampen en spoiler ƒ 10.750. Tel.' 020-6003833
Z U l DW lJK
480
GT
2.0
ABS
'95
Peugeot 205 1.1 magnum '91
APK + grote beurt v.a. ƒ299.voor/achter, ƒ7750,-.
peugeot-dealer
Renault Clio RT 1.2, '91, 5
480 S 2.0
'92 Daihatsu Valera 1.5 SG . ..'95
DIESELSERVICE
020-6622449 of 6723333
deurs, groen-metall. / 12 000,
106
Ace.
1.11
rood
'95
460
Nordic
autom
'94
Mitsubishi Colt 1.3 GLI . . . '94
brandstofpompen; verstuivers
Bellen 18-20 u. 020 • 6186217
106 XT 1.4i groen m. '92
440 DL-GL
'91 t/m '93 Nissan Micra 1.3 super S..'95
cil koppen vlakken. Garage/
205
XR
1.1
i
bruin
m.
'91
440
1.8
special
'94
Toyota Corolla 1.6 XLi Sed..'93
motorenrevisie FEENSTRA
205 XL 1.1i grijs m. '91
440 2.0 GL
'93 Mazda 323 F 1.6
'92
Industneweg 27, Duivendrecht
900, wit, eind '88, uitstekende
205
XR
1.4
blauw
'89
440 LPG
'90 Mercedes 190 D 2.5
Tel. 020-6980639
'89
staat, trekhaak, spoiler, APK MOTORISCHE PROBLEMEN?
205 XL Diesel blauw '88
440 automaat
'92
tot'98, ƒ5.850. 020-4210946. Laat uw auto testen d.m.v. de APK KEURINGEN ƒ70,
306 XN 1.4i rood
'94
340 automaat
'86 t/m '90
Van der Madeweg 21
modernste apparatuur.
klaar terwijl u wacht.
309 XL 1.4i grijs m. '91
340 GL
'87 t/m '90
Voor een perfecte SAAB 99
(Bij de Makro)
Garagebedrijf Out.
Garage
West-Center:
'z.g.a.n.
direktie/demo
auto's
90, 900, 9000 ook Royal Class
Daewoo / Occasioncentrum
020-6441020 (ma.-vr., 8-17 u.) 020-6122476 (zonder afspraak)
106 XN 1.1i blauw
'96
uw Volvo-dealer
Tel.: 020 - 6650131
2e Helmersstraat 15, A'dam.
306 XS 1.6i rood
'96
met persoonlijke service
SAAB SERVICE
Tel.: 020 - 681 34 10
'Vreemde
merken:
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenMOLENAAR
Autobedrijf CRYNSSEN
Fiat Uno 60 S
'86
laan 128, Amsterdam-Noord.
Crynssenstraat 10-14
HOOFDDORP
Ford Fiesta 1.1i
'91
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Tel. 020-6184402
Ford
Esc.
1.4i.
CL
'92
Onderhoud, reparatie, APK.
APK-keurstation, reparaties
Volvo 240 Station, beige, b.|.
Suzuki
Alto
GL
'86
VOOR NIEUW EN GEBRUIKT alle merken en schaderegeling.
Eigen revisiewerkplaats
1979, APK, vr.pr. ƒ 1500. 020Suzuki Swift 1.3 GTi '92
RENAULT AMSTERDAM
HET JUISTE ADRES11
voor Saab motoren
4963473, na 18.00 uur.
HEINING HOBBYHAL
Top occasions met 1 jaar
2de paasdag geopend.
én versnellingsbakken.
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
garantie
Volvo 850 GLT 2.5 20V, sept,
Tevens verkoop van nieuwe Alle types Subaru 1 jaar gar Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
Tel. 6629517/6791864
Wibautstraat 224
Lakenblekerstr. 54, Aalsmeer ipuitcabine ƒ 75, hefbrug ƒ 10,
'92, 96.000 km, grijs m.,
en gebruikte onderdelen
OOK VOOR INKOOP
staplaats
ƒ
5.
Tel.
020-4976999.
020 • 561 96 11
0297 • 347170 bi| bloemenvoil
Van Vloten Dealer 020-6369222
023-5614097
GEBRUIKTE PEUGEOT's
FIAT VERMEIJ B.V.
A. Philipsweg 13 Uithoorn
Tel. 0297 - 562020

BEL NU
VOORDE
LAAGSTE
PRIgS!

l/'87 - 3/'93

Volkswagen Go!f 1.0,1.3,1.6

Escort 1.4 l CL '90, APK 3-'98,
rood, kanteldak, trekh., 5 bak,
f 7625. 020-4920585.

"WESTDORP**
vertrouwd,
bekend
* KIA * een klasse rijker *
Pnde 1.3 GTX 3-drs .. ,10-'96
Sephia 1.6 NLX 4-drs . .12-'94
Fiat Croma 2.5 TD, b.j. 1994,
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. ,06-'96
104.000 km, ƒ21.950,Sportage 2.0 4WD 5-drs01-'95
Citroen AX 1.1 Alure, b.j. 1-'95 Fiat Vermei] B.V. 0297-562020. * LADA * auto zonder bla-bla *
16.000 km, ƒ 14.550,-.
Honda CMC 1.5 DXi, 4-drs, 1x Lada 2105 1.5 4-drs 06-'90
DAEWOO Z-0. 020-6650131.
groen met., 1994, ƒ23.950. 4x Samara 3-drs . '93 t/m '96
v/d Voort HONDA 020-6148215 6x Samara 5-drs . '92 t/m '95
Renault Twingo, '94, ƒ 14.750,
2x Samara Diva .. '94 t/m '95
Peugeot 306 XR 1.4i, 5-drs, bl. 1x Lada Niva 1.6 4WD ,11-'93
ALBERS Autobedrijf
020-4961767 of 4964483. met., 03/96, airco, nw ƒ 36.500
* TOPOCCASSIONS *
NU ƒ 29.500. 020-6121824
* van deze WEEK *
Peugeot 605 Turbo D, auto- Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs,
met stuurbekrachtiging, 04-'95;
maat, '94, ƒ28.500,-. VISA
GARAGE Tel. 020 - 6278410. Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs, met
stuurbekr. en airbag, 06-'94
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 - 6825983
Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs: CHEVROLET sportvan 30, bj. Ringweg A'dam. afslag S104
'81, Ipg, gr. kent., autom., pr.
met stuurbekrachtiging,
WESTDORP, tel. 020-6825983, ƒ6500. Tel. 030 - 2316252.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Opel Kaden D en E
79-7/91 ex. combi, GS en GTE

Opel Corsa 1.3i, 1.4i

bouwjaar 8-'87, antr. metalic,
5 versn., 5-deurs, APK, i.z.g.st
Vraagprijs ƒ 3.750.
Tel. 0299 - 601397.

Opel Kadett 1.3

AUTOMERK

Opel Kaden E 1.3 N/S

FORD ESCORT
1.6 CL Diesel,

Auto's te koop tot ƒ 5.000,-

SCHDMPRS

ACHTERDEMPERS

Renault

Accessoires en Onderdelen

60 jaar REVAM Amsterdam
Motorenrevisie
cilinderkoppen vlakken ƒ 35, compl. dieseltechniek + verstuivers

Off. deal: MARINER-OUTBOARDS
Revisie van MERCRUISER Inboards + Z-drives.
Alle onderdelen op voorraad + schroeven.
V. Swindendwarsstr. 85. Tel. 020 - 6947426.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
AUTOLAK
alle kleuren
ook m spuitbussen

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888

Prijzen incl. montage, garantie en btw.
Bandenprijzen excl. balanceren, ventielen en verw. bijdrage. Geldig van 26 t/m
29/3 1997. Prijzen zijn niet geldig in
combinatie met andere aanbiedingen.

BINNEN ZONDER AFSPRAM
KLAAR TERWijl U WACHT

Rijscholen
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrylessen ƒ42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdi|kstraat 198, tel.: 020 - 6127187

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen -f examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, te! 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Gezocht, cursisten voor
speciale rijopleiding

Rent A Brik Autoverhuur
020 - 6922930.
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic njoplei
PAASAANBIEDING:
v.a. 28 mrt tot 7 apr. ƒ 250 all in. dingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeei
Nederland waarbij je gegarandeerd je rijbewijs haalt voor een
Kilometers vrij.
vast bedrag. Voor de komende maanden zoeken wij voor
diverse regio's maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van se
groot aantal topinstrudeurs volg je deze speciale Heavy Traffic
rijopleiding bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatieAutosloperij De üede.
rit vooraf. Eerste inschrijving van 20-04-1997. Bel snel de
SLOTERDIJK III
INKOOP Loop -t- Sloop auto's Heavy Traffic Servicelijn 0900-9575. Heavy Traffic, gegarandeerd je rijbewijs.
Verkoop onderdelen
R.D.W. vrijwaring
voor gratis advies over de bes- Vraag zelf je PRAKTIJK CBR
Geen voorrijkosten
te rij- en theorieopleidmg in examen v. snelcursus 2-6 wkn
020-4470470
A'darn e.o belt u: 020-6633773. via Ver. Rijschool Nederland
60 mm..ƒ47.50, 45 min. ƒ36,Grote sortering ONDERDELEN
020-4639881 (schrift info mog
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Autorijschool ,,De Wibaut"
GEBR. OPDAM B.V.
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
Tel.: 023-5845435.
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn de theorielesHet HOOGSTE BOD?? Bel
sen gratis op C.D.I. Aanvraag
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
per computer. Wibautstraat Gevraagd jonge auto's vanal
Loop-, sloop- en schadeauto's
107, telefoon 020 - 6683902.
1991 a contant! Belt u voor ml.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
0341 - 419354 of 0652 - 977028
RDW Erkend auto-demontage
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
RIJSCHOOL ROLF
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
merk auto a cont. met vnjwar
van sloop- en schade-auto's. Rijden bij Rolf is een begrip m
bewijs. Tel.: 020-4824640
Tev. verkoop van onderdelen, Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op T.k. gevr. ALLE MERKEN
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg een psychologische manier in- AUTO'S: tevens VRACHTWAtensief les en nog leuk ook! GENS 4 x 4 , BEDRIJFSAUTO'S
381, A'dam, 020 - 6319802.
Hoog slagingspercentage en
Te koop gevraagd loop- en toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. CARAVANS en BUSJES.
Contant geld + PTT vrijwaring
sloopauto's. Hogs prijs. Met Tel.: 020-6868063/6332405 of
Wij komen vrijblijvend langs
vrijwaring en eigen ophaal- 06-54633678. P.S. Ook 8-weekTel.
035-6835858
of
06dienst. Kila-sloperij:
se cursussen en examenroutes 53331964, dagelijks 8-23 uur
023-5333742 / 06-52838400.
rijden is vanzelfsprekend.

Autosloperijen

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020-6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Boom Aalsmeer 0297 - 325667
Rover dealer voor Uithoorn
Amstelveen en Haarl.meer.

Auto's te koop
gevraagd

T
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023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Peugeot 406 lekker
luxe met automaat
e 406 met 2,0 liter zestienkleppen motor kenden we al, de automatische transmissie is nieuw.
Het is een jonge ster aan
het succesvolle firmament
van dit model. Het is rijden
in weelde met deze versie,
wat vooral is te danken aan
de uiterst prettig schakelende automaat. En tot en met
de productiemaand januari
is hij standaard met cruise
control gebouwd, dus wie
snel is heeft deze accessoire erbij.
Peugeot is bij de ontwikkeling van
zijn automaat niet over één nacht
ijs gegaan. Het is beslist één van
de beter schakelende automaten
van dit moment. Hij beschikt over
vier versnellingen en die worden
zo nauwkeurig ingeschakeld dat
van schokken vrijwel niets is te
merken. Het is alleen te horen
aan de veranderingen van het
motortoerental. Overigens gebeurt dat terugschakelen ook
even soepel waarbij tevens
wordt geremd.
Daarmee
benut de
automaat de remmende werking
van de motor. Bovendien staat hij
meteen in de goede versnelling
als na een bocht weer gas wordt
gegeven. Het geeft de 406 een
lekker dynamisch karakter.

SPECIFICATIES Peugeot
406 2.0 16v automaat:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:

Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Stuur verstelbaar
Bestuurdersstoel in hoogte
verstelbaar
Elektrisch bediende ramen voor
Elektrisch verstelbare
buitenspiegels
Achterbank neerklapbaar
Airbag
Startblokkering

viercilinder
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.998 cm3
Vermogen:
99 kW/135 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel:
180 N m bij
4.200 t.p.m.
Acceleratie:
14,1 sec van
0-100 km/uur.
198 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 10,9 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 52.500,patroon. In de stand -S- kiest de
automaat voor een sportievere
stijl, waarbij de bak de versnellingen wat langer vasthoudt en wat
vlotter terugschakelt bij het geven
van meer gas.
Zo'n automaat maakt het rijden in
de toch al luxe ST-uitvoering tot
een waar genoegen. Hij blinkt bijvoorbeeld uit in comfort, stilte en
vooral héél véél binnenruimte.
Aan de forse buitenmaten (hij is
4,55 meter lang) is
de indrukwekkende binnenruimte
ook wel af te lezen. Allereerst zit
je met vijf inzittenden comfortabel
en dan heb je nog de hele kofferbak tot je beschikking voor baga-

tint

De bestuurder kan kiezen uit
twee programma's, waarbij de
eerste zorgt voor een op een laag
brandstofverbruik gericht schakel-

Peugeot rust 2ijn auto's uit met
een startonderbreker. Dat is een
veilig idee. Keurig verzonken in
het dashboard zit links van het
stuur een kastje, dat starten onmogelijk maakt totdat de juiste

code is ingetikt. Als extra beschikt
de 406 over cruise control en
over een automatische temperatuurregeling in combinatie met
airconditioning. Bij de ST zijn dat
zaken waarvoor wel apart dient te
worden betaald. De snelheidsregelaar (cruise control) is zelfs louter voorbehouden voor de automaat. Het is een aanrader. De

inds enige tijd is de showroom van Hyundai Amstelland BV te Amsterdam verrijkt met een Multimedia internet Computer van MyCom ® Computers. Dit ter ere
van een speciale Hyundai Excel actie. Amstelland BV geeft
namelijk bij een gelimiteerde oplage Excel's LS Hatchback
een MyCom Multimedia Internet Computer cadeau!

S

De 406 is sinds zijn komst in '95 behoorlijk populair. De automaat betekent een uitbreiding van het
gamma.
auto is zo ongemeen stil, dat je
snel veel te hard rijdt. Bovendien
mis je het gevoel van handmatig
schakelen, dat toch als een gevoelsmatige indicatie kan dienen

voor de snelheid. Met 52.500 gulden is de 406 ST automaat niet
bepaald goedkoop. Zonder de
'gemakbak' komt deze uitvoering
met 2.0 16v motor trouwens ook

ijden met de Renault
Mégane cabriolet is
onbeschaamd genieten en dat mag best eens.
De 'kuikentjes'-gele kleurvariant past bovendien perfect
in de geest van deze tijd zo
vlak voor Pasen. In die zin
is deze open auto een sfeervolle nieuwkomer, die uiteraard ook na de paasdagen
volledig in zijn element is.

verkocht is een belangrijke graadmeter voor het succes dat deze
auto wacht", voert Debrot aan.

De auto heeft heel wat in zijn
mars. In de eerste plaats beschikt
hij in de basisvariant over een
heerlijke soepele 1,6 liter motor
van 66 kW/90 pk. Elektrische ruitbediening en centrale portiervergrendeling zijn voorts standaard.
Dat geldt ook voor de airbag in
het stuurwiel, de stuurbekrachtiging, de in hoogte verstelbare bestuurdersstoel met instelbare lendesteun en mistlampen in de
voorbumper.
De cabrio is tien centimeter langer dan de Mégane Coupé. Dat is
vooral gedaan voor de bagageruimte, die per slot van rekening
wat moet inleveren voor de neervouwbare kap. Door de langere

achterzijde is er toch nog 281 liter
bergruimte. Bij de 1.6e versie is
het dak van kunststof, bij de duurdere 16V met 2,0 liter zestienkleppen motor van 110 kW/150
pk is het gemaakt van Sonnenland-stof. Dit inwendig gewatteerd
en daarmee zeer goed geïsoleerde dak is als extra (995 gulden)
te leveren op de 1.6e.
Opmerkelijk is de centrale handgreep, die het ontgrendelen bij de
voorruit letterlijk tot een handomdraai reduceert. Afhankelijk van
de uitvoering is het dak hand(1.6e) dan wel elektrisch (16V)
bediend. Als extra heeft Renault
een zogenaamde roadbox beschikbaar die op de plaats van de
achterbank is te monteren. Deze
breidt de laadcapaciteit met 100
liter uit tegen inlevering van de
achterste zitplaatsen. De box is

"Wij willen dit jaar 750
Méganes cabriolet verkopen en volgend jaar
moet dat naar de duizend zijn te tillen",
meent P. Debrot, algemeen-directeur van Renault Nederland. Het is
beslist een ambitieuze
doelstelling om min of
meer vanuit het niets te
streven naar de tweede
plaats in het segment
van de cabrio's.
Renault biedt de open
auto voor een concurrerende 42.500 gulden
en dat is beduidend
minder dan de nagenoeg vijftig mille die de
19 Cabriolet kostte.
"Het feit dat we sinds
de AutoRAl zo'n 250 Mé- De Mégane Cabriolet is een heerlijke 'uitwaai' auto met een lekker sportief
ganes Cabriolet hebben voorkomen.

Honda Civic 5-deurs op herhaling
73

et opvallende chromen logo op de voorgevel van de
tweede generatie Civic vijfdeurs is typerend voor de
huidige doelstelling van Honda. En dat is het vergroten van de naamsbekendheid. Als een willekeurige Europeaan nonchalant tien automerken opsomt, moet de Japanse
autoproducent tot die subjectieve selectie behoren. Een
hele opgave dus, maar niet onmogelijk.

Dat blijkt wel uit de verkoopcijfers
van Honda in de Verenigde Staten. Net na het megaconcern Chrysler bezet de relatieve nieuwkomer Honda (Soichiro Honda startte "pas" in 1948 met de onderneniing) een stevige derde positie.
an De populaire Accord is hierbij de
onbetwiste aanvoerder, met
424.462 verkochte exemplaren in
vkn 1996. De klant heeft voorrang bij
Honda. Oftewel zoals het huidige
id
credo van de autofabrikant luidt:
36
og) 'first man, then machine'.
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Een beeldend voorbeeld van de2e filosofie is de rol van de mens
bij de ontwikkeling van de verbe'erde vijfdeurs Civic. Deze zal
eind maart in de toonzaal arriver
en. Alle veranderingen aan de
Civic betekenen extra gemak en
plezier voor de chauffeur en passagiers. Zoals een fris interieur
met nieuwe kleuren en motieven,
extra veiligheidsvoorzieningen in
"te vorm van een tweetal airbags,
Qordelspanners en een in hoogte
herstelbare bestuurdersstoel. Het
'ypische strookje dat dient als
v
ersiering van het dashboard
van Honda de benaming

- "houteffect". Aan de buitenzijde
hebben de motorkap, spatborden,
lichtunits en de achterste kentekenplaathouder een subtiele metamorfose ondergaan.

al op 47.600 gulden. Maar dan
heb je ook een heef fijne krachtbron met een geweldige souplesse. De prijslijst van de 406 begint
bij 38.950 gulden voorde SL 1.6.

Renault Mégane op z'n paasbest
R

Renault heeft grootse plannen
met de cabriolet, die in de voetsporen treedt van de 'open' Renault 19. Dit model bereikte een
schamele 0,3 procent aandeel in
de cabriomarkt, die over 1996
een totaalverkoop van 2.600 auto's besloeg. In dit sterk groeiende segment is de dakloze VW
Golf met een aandeel van zestig
procent verreweg leider.

De kofferbak is fraai geïntegreerd in de vormgeving van de 406.

Hyundai Amsfelland BV &
MyCom ® Computers starten
grandioze Internet Computer/
Hyundai Excel Actie!

De grootste transformatie is echter aan de buitenkant niet waarneembaar.
Beide voorwielen worden nu aangedreven door een pittigere, maar
buitengewoon zuinige 1.5i VTECE of door de 170 pk (!) sterke 1.8
VTi. Daarnaast zijn de vertrouwde
1.4 (S met 66 kW/90 pk) en de
1.6 (LS met 85 kW/115 pk en in
combinatie met automatische
transmissie) in het leveringspro-

gramma voor 1997 opgenomen.
Blikvanger is de 1,8 liter viercilinder met dubbele bovenliggende
nokkenas en voorzien van het befaamde VTEC-systeem. Terwijl
deze techniek in de "tamme"
VTEC-E zorgt voor een schaarse
brandstofconsumptie, geeft het
de VTi juist een explosieve voorwaartse verplaatsing. Overigens
zonder echt schadelijk te worden.
De VTi neemt namelijk elke honderd kilometer genoegen met ge-

Het gegroeide Honda embleem heeft zich centraal genesteld in de chromen grille.

middeld 8,8 liter ongelood. Bij
7.600 omwentelingen per minuut
levert de viercilinder een vermogen van 124 kW, wat dus gewoonweg betekent dat de gezinsauto annex zakenauto over 170
paardenkrachten beschikt. Het is
dan ook zaak een forse kinderstoel te monteren of de aktetas
stevig te verankeren. Wat een
motor! Vanaf 2.000 toeren per minuut is een koppel aanwezig van
150 Nm dat uitmondt in een maximale trekkracht van 166 Nm bij
6.300 toeren per minuut. In de
praktijk betekent dit dat je wel van
erg goeden huize moet komen
om het potentieel onbenut te laten. Waarde van dit smaakvol
verpakte spektakel: 48.990 gulden. Trouwens, om de VTi niet
letterlijk tot blikvanger te bombarderen, is hij standaard voorzien
van een antiblokkeersysteem. Het
doublé wishbone wielophangingssyteem is tevens verder verfijnd.
Belangrijker nieuws is misschien
wel de tweede editie van de zuinige VTEC-E. Het vermogen is gegroeid tot 84 kW/115 pk wat zich
vooral uit in de acceleratie van 80
naar 120 kilometer per uur. Deze
is geslonken tot 13,9 seconden.
En zo "lang" wil je wel wachten
als je weet dat de Civic gemiddeld slechts 6,6 liter verbruikt per
honderd kilometer. Al met al is er
heel wat vernieuwd, verfijnd, en
verbeterd aan de Civic.

afsluitbaar met een soort rolluik.
Dat gaat tegelijk op slot met de
centrale vergrendeling.

De Mégane Cabriolet valt op door
zijn stevige bouw. Ten opzichte
van de 19 is de carrosserie dertig
procent stijver. Crashtesten zijn
uitgevoerd met snelheden van 56
km/uur waarbij veertig procent
van de voorzijde frontaal tegen
een blok ramt. De strenge
FVMSS 216-norm van de Verenigde Staten is hiervoor als uitgangspunt gehanteerd.

Naast deze actie kent Amstelland
nog meer aantrekkelijke acties
voor andere Hyundai modellen.
Amstelland directeur de heer C
Kok vertelt:" We hebben in ons
modellengamma een aantal fantastische aanbiedingen, waarbij u
bijvoorbeeld kunt denken aan de
optieactie op de Hyundai Lantra
met een minimale inruilprijs van
ƒ 5.500,- voor uw huidige auto,
ongeacht de staat". U kunt op 2e
Paasdag van 10.00 tot 17.00 uur
kennis maken met alle aanbiedingen.
21 Maart was het zover, de eerste MyCom ® Computer werd afgeleverd tezamen met de nieuwe
Hyundai Excel. De familie Van 't
Schip is zeer content met hun
aanschaf. De heer Van 't Schip
meldde onder instemming van
zijn vrouw en zoontje:" De keuze
voor de Hyundai Excel was duidelijk, maar deze bijzondere actie
heeft de aanschaf wel degelijk
kracht bijgezet. We wilden onze
oude 286 PC al enige tijd vervangen door een snellere, moderne
Multimedia Computer voor onszelf maar ook omdat onze zoon
zeer is geïnteresseerd in compu-

ters".
Marco Arens en André Stijkel van
MyCom ® Computers overhandigen het garantiebewijs van de
MyCom computer, tegelijkertijd levert Ruud Landstra van Hyundai
Amstelland BV de nieuwe Excel
af.
Deze unieke actie wordt natuurlijk
ondersteund door MyCom ®
Computers, een jong en dynamisch bedrijf met diverse vestigingen in de randstad.
MyCom is m zeer korte tijd enorm
gegroeid, mede doordat het bedrijf de PC's precies naar de wensen van de klant assembleert en
tevens in staat is kwalitatief hoogwaardige componenten te leveren
tegen sterk concurrerende priizen! Een goed bewijs hiervan is
natuurlijk de Hyundai actie, maar
MyCom is eveneens een van de
eerste computerbedrijven (waarschijnlijk zelfs DE eerste) in Nederland waar u on-line Computers, Componenten & Randapparatuur kunt bestellen. Dus via een
directe verbinding met het World
Wide Web (www.mycom.nl).

De stevige bouw uit zich in een
strak sturende auto, waarbij de
1.6e wat soepeler is geveerd dan
de sportiever getinte 16V. Deze
kost 60.795 gulden maar dan heb
je ook zaken als ABS op de remmen, brede banden, lichtmetalen
velgen, boordcomputer, elektrisch
verstelbare buitenspiegels en een
elektrisch bediend dak.

Zuiniger zescilinders en
4-M at i c voor Mercedes E
e zescilinder l ij n motoren van de Mercedes E
280 en 320 maken binnenkort plaats voor gemiddeld zo'n dertien procent
zuiniger V6-krachtbronnen.
Deze moderne en soepele
krachtpatsers zijn bovendien te leveren met een volledig elektronisch geregelde
4-Matic vierwielaandrijving.
Een novum, dat Mercedes
tijdens de AutoRAl als primeur toonde.

D

"De E-klasse is ons meest succesvolle model", stelt Hermann
Gaus bij de presentatie van de
nieuwe motoren. Hij is hoofd van
de afdeling die zich bezighoudt
met de ontwikke'ing van personenwagens bij Mercedes-Benz.
Van deze auto zijn in minder dan
twee jaar tijd wereldwijd bijna
350.000 exemplaren verkocht
Dat is zelfs nog meer dan de lager geprijsde C-klasse. Van de
stationwagen in de E-klasse, het
T-model, zijn er sinds medio vorig
jaar 19.000 aan de man gebracht.
"Belangrijk is het dat de huidige E
ons nieuwe klanten brengt. Mensen die voorheen met een ander
merk reden. Het geeft aan dat we
in menig opzicht een aantrekkelijke auto hebben, zowel qua vormgeving, uitrusting als techniek",
aldus Gaus.
De 4-Matic is iets voor de fijnproever. Mercedes verwacht dat
deze uitvoeringen ongeveer vijf
procent van de verkopen mnemen. De E280 komt met dit aandrijfsysteem op 115.800 gulden,
terwijl een 'gewone' E280
100.800 gulden kost. Dat lijkt een
stevige meerprijs, maar bij de 4Matic is wel een automatische
transmissie met vijf versnellingen
standaard.
Het is een zeer verfijnd vierwielaandrijfsysteem. Op een 's winters voor verkeer afgesloten Oostenrijkse Alpenpas, de Nockalmstrasse in Karinthiè, hebben we
dat aan den lijve ondervonden.
Moeiteloos klauterde de E320 4Matic omhoog over een met
sneeuw en ijs bedekte weg met
een stijgingspercentage van vijf-

tien procent. Ook in bochten bleef
de auto keurig in balans en was
van doorslippende wielen totaal
niets te bespeuren. Alleen het
knipperend waarschuwingssignaal op het dashboard geeft aan
dat het systeem actief is. De 4Matic remt met behulp van het
ABS het slippende wiel af, waardoor de aandnjfkrachten naar de
wielen gaan die wel voldoende
grip hebben. Tegelijk 'knijpt' het
systeem het motorvermogen, zodat de auto opvallend behoedzaam en beheerst zijn weg vervolgt. Je merkt dat als bestuurder
doordat de krachtbron zeer aarzelend lijkt te reageren op het
gaspedaal. De elektronische
stuurman heeft letterlijk het roer
overgenomen.
Mercedes heeft de nieuwe zesciImder V-motoren voorzien van
twee bougies en drie kleppen per
cilinder. De 2,8 liter levert 150
kW/204 pk en de 3,2 liter komt
aan 165 kW/224 pk. Ten opzichte
van de vorige krachtbronnen met
de cilinders keurig m lijn achter
elkaar is het verbruik gemiddeld
dertien procent geringer. Voor de
emissie claimt Mercedes-Benz
zelfs een verlaging van vijftig procent. Er is gekozen voor cilinders
in V-opstelling, omdat deze bouw-

wijze compactere krachtbronnen
mogelijk maakt. "Daarvan kunnen
we in de toekomst bij nieuwe modellen weer profiteren. Motorcompartimenten zijn kleiner te maken
en de ruimte voor de passagiers
kan daardoor groeien", aldus
Gaus. Tevens voert Mercedes
voor de E-klasse het remsysteem
met BAS (Brake Assist System)
in. Dat herkent aan de snelheid
waarmee het rempedaal wordt mgedrukt, of sprake is van een
noodstop. BAS voert de remdruk
in een fractie van een seconde op
tot het maximum dat alleen zeer
geoefende automobilisten zouden
kunnen bereiken. Bij een snelheid
van 100 km/uur is de remafstand
zo tot 45 procent te verminderen
Zodra BAS ingrijpt, is dat te horen
aan een piepsignaal.
Ook nieuw voor de E-klasse is
een elektronische sleutel. Het
metalen deel ontbreekt. Je klikt
deze aparte sleutel in het contact
waarna alle gegevens worden uitgelezen en het stuurslot ontgrendelt en het contact aangaat Vervolgens draaien en de motor
start. Mocht er iets mankeren,
geen nood, want in dit kunststoffen brein is altijd nog een echt
metalen pennetje opgeborgen dat
als een 'ouderwetse' sleutel dient

De komst van V-motoren in de E280 en E320 Is uiterlijk niet te
zien. In combinatie met 4-Matic zijn deze auto's ware berggeiten
waarmee je de montage van sneeuwkettingen heel lang kunt uitstellen.

ZEESTRAAT 45 BOVEN
Dubbele bovenwoning in centrum
dorp
INDELING
beg grond' entree, trap, overloop,
doorzonkamer met balkon op het
zuiden, luxe open keuken, zijkamer.
2e verd. 2 slaapkamers, balkon,
badkamer met hgbad, douche en toilet, berging
" woonkamer met open haard
* paneeldeuren
*gedeeltelijk voorzien van dubbel
glas
* vlakbij zee gelegen
ƒ298000,-

ENGELBERSSTRAAT84 RD
Bovenwoning, gelegen m centrum
dorp, op steenworp afstand van zee.
INDELING
entree/gang, trap naar 1e verd..
woonkamer met open keuken, open
haard en balkon, 2 slaapkamers,
badkamer met douche, toilet en wastafel, 2e balkon.
* balkon achterzijde 3 00 x 3.30 m
* c v. gas
* warm water via c.v
ƒ189000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 41
Uitstekend gesitueerd, nabij centrum
vrijstaand, zeer sfeervol woonhuis.
Karakteristiek ruim pand met riante
tuin m zomerwonmg, 2 parkeerplaatsen eigen terrein.
INDELING:
Hal, woon/eetkamer (60m2), dubbele
serre, antieke schouw, keuken m. alle
inbouwapp., toilet, studeerkam., keider 1e verd.: 4 slaapkamers, luxe ruime badkamer met Whirlpool, wast. en
wc.
* in de tuin: fietsenberging, schuur,
betegelde, verwarmde bijkeuken,
zomerwonmg met woonkamer met
keukenblok, slaapkam., douche/toilet en v.v. gaskachelverwarm.
* veel vaste kastruimte, c.v.-gas
* alarminstall., airco2 in slp.kam.
* grondopp.: 619 m
ƒ 598 000,-

BURG. V. FENEMAPLEIN 10/1
4-kamerflat op 1e verdieping centraal
en aan zee gelegen
INDELING:
entree/hal, woonkamer met open
haard, 3 slaapkames, keuken, toilet,
badkamer met ligbad, 2 balkons 1 op
het westen en 1 op het oosten.
Berging in het sousterrain.
* erfpachtscanon ƒ196,- per jaar
* voorschotbijdrage Vereniging van
Eigenaars ƒ 465,- per maand, mclusief verwarming en warm water
ƒ289000,-

ACHTERWEG 3
Leuk woonhuis m centrum dorp met
zomerhuis en schuur.
Ideaal voor starter.
INDELING:
WOONHUIS: entree/keuken, toilet,
woonkamer, slaapkamer.
1e verd.: slaapkamer, douche
* dient gerenoveerd2 te worden
* grondopp.: 100 m
ƒ199.000

DR MEZGERSTRAAT 47
Luxe 3-kamerflat op 1e verdieping
vlakbij zee gelegen.'
INDELING:
entree/gang, hal, toilet, woonkamer
met balkon, semi open keuken,
moderne badkamer met douche, 2
slaapkamers, berging in het sousterrain.
* bouwjaar 1990
* eigen c.v. gas combiketel
* warm water via c.v.
* Voorschotbijdrage aan de
Vereniging van Eigenaars ƒ 230,per maand
ƒ 239.000

_„

BURG. V. FENEMAPLN 2/1A11
3-kamerappartement op 1e verd.
direkt aan zee gelegen met SCHITTEREND uitzicht
INDELING:
entree, woonkamer, eetkamer met
open keuken, slaapkamer, douchekamer, toilet, balkon.
* eventueel een garage te koop voor
ƒ30000,-

ƒ270.000,-

HOGEWEG22/19
Royaal Iuxe2-kamerappartementop
4e verdieping in centrum dorp op
steenworp afstand van zee
INDELING
entree/hal, royale woonkamer met
open keuken, balkon, toilet, badkamer met ligbad, slaapkamer, berging
op de begane grond
* luxe keuken met apparatuur
* badkamer met marmer
* eigen c v installatie
* servicekosten ca ƒ500,- per kwartaal
ƒ279000,-

DE FAVAUGEPLEIN 55 HS
3-kamerappartement, direkt aan zee
gelegen met groot terras op het westen, en GARAGE
INDELING
entree/gang, L-vormige woonkamer,
met schuifpui naar terras, halfopen
keuken, 2 slaapkamers, badkamer
met bad en toilet.
* garage en berging o d beg grond
* grotendeels kunststof kozijnen
* groot zonneterras o h. westen
* schitterend uitzicht over zee
* servicekosten ƒ 200,- p mnd

ƒ449000,-

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/8
Gezellig gelegen royaal 4-kamerappartement, luxe verbouwd tot 3
kamers met fraai uitzicht over de duinen.
INDELING.
entree, gang, modern toilet, ruime
living, luxe keuken m app., 2 slaapkamers, mod. badkamer, bergkast.
* berging i.h. sousterrain
* grotendeels vv kunststof kozijnen
* geheel vv. dubbel glas
* gebouw vv. 2 liften
* parkeren op eigen terrein
* servicekosten ƒ 426,- p.m. mcl.
voorschot verwarming en w. water
ƒ249.000,-

HOGEWEG 70 HOTEL AMARE
Gezellig, karakteristiek hotel, centraal
op loopafstand van zee
§elegen
EER GOED ONDERHOUDEN.
16 kamers plus een zomerhuis.
Capaciteit 40 personen.
* alle kamers met douche/toilet
* alle kamers met TV en telefoon
* telefooncentrale
* videobeveihging
* totale brandbeveiliging
* systeemplafonds door hele pand
* alle kamer fraai ingericht
ƒ985.000,-

NAAST EEN MOOI HUIS
WILT U OOK ANDERE
LEUKE DINGEN
BLIJVEN DOEN...

DE RUYTERSTRAAT102
Fraai gerenoveerde 4-kamerflat,
thans 2 kamers, met schitterend uitzicht over zee in gebouw met lift.
INDELING:
entree/hal, royale L-vormige woonkamer, grote slaapkamer, moderne
keuken met apparatuur, luxe badkamer met ligbad, wastafel en toilet.
* alle vloeren van wit marmer
* balkon op het zuidwesten
* kunststof kozijnen m. dubbel glas
* berging o.d. begane grond
* serv.kosten ƒ 393,12 p. mnd. mcl
stookkosten.

ƒ325.000,-

KOSTVERLORENSTRAAT 36
Royaal vrijstaand woonhuis met achtertum op het zuiden en grote gara-

ge.

CENSE&VAN LINGEN,
voor een gezond en
betrouwbaar financieel advies!

INDELING:
entree/hal, toilet, douchekamer, keider, woonkamer-en-suite, zijkamer
luxe woonkeuken met apparatuur.
1e verd.: hal, toilet, douchekamer,
ruime keuken, kamer-en-suite (thans
woonkamer en slaapkamer), 2 balkons slaapkamer.
2e verd.: berging, L-vormige
zold erruimte.
* luxe moderne keuken
* luxe sanitair
* grotendeels dubbel glas 2
* c.v. gas; grondopp. 472 m
* voorbehoud vervangende woonruimte
ƒ 775 000,-

NVM
MAKELAAR

MAKELAARS O.G. •ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747
^.aa&i«fo%s&JM%|^

TJERK HIDDESSTRAAT 8/7
4-kamerflat op 4e verdieping met fraai
uitzicht op zee.
INDELING:
entree, gang, toilet, woon/eetkamer,
balkon op het zuidwesten, keuken,
balkon op het noordoosten, 2 slaapkamers, badkamer.
* gelegen aan de Noord boulevard
" keuken met vaatwasser, kookplaat
oven en afzuigkap
* badkamer met ligbad en wastafel
* berging op de begane grond
* eventueel garage te koop voor
ƒ30.000,* voorzijde v.v. dubbel glas
* servicekosten ƒ 434,- per maand
incl. voorschot verwarming
ƒ249.000,-

VAN GALENSTRAAT 138
Moderne 2-kamerflat op de begane
grond in goed onderhouden gebouw.
INDELING:
entree, gang, woonkamer met open
keuken, zonneterras, luxe badkamer
met douche, wastafel en toilet, slaapkamer.
* aan zee gelegen
* servicekosten ƒ 172,- p/m incl.
stookkosten
ƒ155.000,-

STATIONSPLEIN 15/2
Royaal 3-kamerappartement op 1 e
verd. van luxe gebouw gelegen, centraal t.o.v. zee en dorp. Indeling:
entree/hal, gang, toilet, ruime living
(10.20 x 5.50) met zonnebalkon, luxe
open keuken met apparatuur, bijkeuken met aansluiting voor wasmachine, grote slaapkamer met inloopkast,
luxe marmeren badkamer met ligbad
en douche, logeerkamer.
* marmervloer keuken en badkamer
* parkeerplaats en berging inpandig
* mechanische ventilatie in keuken,
toilet en badkamer., individuele c.v.
* voorschotbijdrage aan Vereniging
van Eiaenaars ƒ 271,- per maand
ƒ449.000,.-

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
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Ome Jan' stond dicht bij de mensen

Weedkweker
gepakt

ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag in een woning
in de Keesomstraat een weedZANDVOORT - 'Ome
kwekerij ontdekt. Bij de inval, Jan', zoals het D66-raadslid
die plaatsvond omdat buurtbe- Jan Termes in de volkswoners klaagden over stank- mond vaak genoemd werd,
overlast, vond de politie in eer- is dinsdagmorgen op zevenste instantie in twee kamers alleen stekjes en restanten van tigjarige leeftijd overleden.
hennepplanten, twee kweekTermes was al enige tijd ernbakken en lampen.
stig ziek. Dinsdagochtend beLater meldde de 25-jarige be- zweek hij aan zijn ziekte. Wanwoner, zich op het bureau. Hij neer de D66-er gecremeerd
bekende dat hij sinds drie wordt, is nog niet bekend ommaanden
hennepplanten dat het nog niet zeker is op welkweekte. Tot nog toe had hij ke dag zijn dochter uit Nieuwmaar een slechte oogst gehad. -Zeeland in Nederland arriDe weed had hij verkocht aan veert. Donderdagavond is er
kennissen en zelf gebruikt. Hij om acht uur op het raadhuis
deed afstand van de voor vijf- een speciale openbare bijeenduizend gulden aangeschafte komst. Drie commissievergaapparatuur. De officier van justitie buigt zich over de zaak.

deringen zijn in verband met
het overlijden van Termes verschoven.
Jan Termes was de nestor
van de Zandvoortse gemeenteraad. Hij kwam op 18 november
1975 in de raad nadat hij dertig
jaar samen met zijn vrouw
strandpaviljoen Terminus had
gehad. Hij is in totaal twaalf
jaar wethouder geweest. Eerst
bekleede Termes van 1978 tot
en met 1982 de post 'Publieke
Werken en Ruimtelijke Ordening' namens Inspraak-Nu, vervolgens had hij van 1986 tot en
met 1994 de portefeuille 'Maatschappelijk Welzijn' voor D66.
Hij was lid van de Kennemer-

raad en lid van het dagelijks
bestuur van het gewest Zuid-Kennemerland.
Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 1994 stond Termes
eigenlijk op een onverkiesbare
plaats, omdat de leden van D66
vonden dat hij zich als wethouder te weinig had gemanifesteerd. Maar dankzij zeer veel
voorkeurstemmen kwam hij
alsnog in de raad. Hij eindigde
zelfs vóór lijsttrekker Han van
Leeuwen. Met Van Leeuwen
sprak hij af dat hij na anderhalf
jaar het fractievoorzitterschap
zou overdragen.
Van Leeuwen aarzelt even als
hij een reactie moet geven op

het overlijden van zijn fractiegenoot. „Ik heb van hem beslist
een goede les geleerd. Hij zei
tegen me: 'Het is aardig om belangrijk te zijn maar het is belangrijker om aardig te zijn.'
Dat is de basis van onze samenwerking geweest."
Die samenwerking roemt ook
Hans van Brero (van het D66bestuur). „Hij zat eerst in het
kamp van Lou Koper maar
stapte later over naar de kant
van Han van Leeuwen. Ik vind
dat hij zich constructief heeft
opgesteld. Het is dan ook een
verlies voor D66 dat hij er niet
meer is." Volgens Van Brero is
Derek Visser gevraagd om Ter-

Net wereldkampioen

Brokkenpiloten
zMüVOORT - Een dronken
automobiliste heeft vrijdagnacht een telefooncel op de
Boulevard Paulus Loot geramd. De 32-jarige vrouw uit
Diemen was zo hierover ontzet
dat ze het besturen van de auto
overliet aan een 35-jarige Amsterdamse zonder rijbewijs. Die
had ook te veel op. Ze slingerde
over de weg en botste bijna tegen een andere auto toen de politie haar aanhield. Ze bleek bovendien aan de kennismaking
met de telefooncel een hersenschudding overgehouden te
hebben.

En er waren daadwerkelijk
mensen die erin trapten. Zoals
de voorlichter van de NZH, Aarnout Mijling. „Ik ben er met
open ogen ingelopen," gaf hij
dinsdagmorgen toe. Zelfs toen
hij de Cabriobus van de NZH op
de boulevard zag staan, had hij
niets door. Chauffeur Ton de
Beus moest echter zogenaamd
van de politie de boulevard vrijmaken en dat lag er wel erg dik
bovenop.

Autodief gepakt
ZANDVOORT - Zaterdagnacht heeft de politie een autodief opgepakt. De 28-jarige
Zandvoorter trok de aandacht
van twee surveillanten doordat
hij tegen een Duitse Ford Fies- Met pijn in zijn knieën en bovenbenen, maar dolgelukkig heeft
ta aanstond. Hij sprak echter politieman Gerard Kuyper op Eerste Paasdag zijn tocht rondom
Nederlands. Toen het portier het IJsselmeer volbracht. Het Raadhuisplein juichte hem toe zonopen ging, bleek dat de Zand- dagmiddag. „Net of ik wereldkampioen geworden was, zo voelde ik
voorter aan het stuur van de me toen ik op het bordes stond," zegt Kuyper een paar dagen later.
auto had gemorreld.

ZANDVOORT - Doordat haar
paard ergens van schrok is een
23-jarige Haarlemse amazone
zaterdagmiddag ter hoogte van
Parnassia van haar paard gevallen. De vrouw viel op haar
hoofd in het zand.

Fietsdiefstal
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdag twee Haarlemmers aangehouden die een
huurfiets van Gran Dorado
hadden gestolen. Een bewaker
van Gran Dorado zag de diefstal en probeerde het tweetal
tegen te houden. Maar zij
sprongen in een auto van een
21-jarige man uit Velserbroek
en wisten hem te overtuigen
dat hij weg moest rijden. De
Velserbroeker reed daarbij bijna de bewaker omver. De politie hield de twee dieven en de
automobilist vervolgens in
Haarlem op de Planetenlaan
aan.

ZANDVOORT - Bij
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dien erudiet en een Zandvoorter in hart en nieren. Hij bleef
dicht bij de mensen staan."
„Dat laatste klopt zeker," vinden Harrie en Toos, uitbaters
van het Busstation waar 'Ome
Jan' dagelijks kwam, tot zijn
ziekenhuisopname in december. „Hij had een groot hart
voor iedereen. Een echte Zandvoorter," zegt Harrie. Niet voor
niets hielp het echtpaar volop
mee om Jan Termes in 1994
weer in de raad te krijgen.
„Maar ook voordat hij in de politiek ging, kwam ik veel bij
hem in het strandpaviljoen.
Daar heerste nog een heerlijk
sfeertje."

Flieringa
en het
parkeren
pagina 3

Bewoners
Strandhotel
moeten weg

ZANDVOORT - „Ik hoop dat hiermee de traditie van Edo
van Tetterode blijft voortleven." Met die woorden besloot
Jaap Kerkman gisteren zijn toespraak over de l aprilgrap,
het geesteskind van de overleden beeldhouwer Edo van
Tetterode. Kerkman zette samen met de gemeente, de
politie en enkele medewerkers van de NZH een l aprilgrap
op. Hij liet via het Zandvoorts Nieuwsblad, de Zandvoorter,
ZFM en de kabelkrant uitlekken dat er vanaf l april een
open bus over het strand van Zandvoort naar Velsen zou
rijden.

ZANDVOORT - Een 28-jarige
Haarlemse dronken automobilist is zondagavond aangehouden na een achtervolging van
anderhalve kilometer over het
fietspad langs de Zeeweg. Hij
had eerder op de avond een bestelbus geramd in de A.J. van
der Moolenstraat en was doorgereden. In de file op de Zeeweg
ontdekte de politie hem. Hij
wilde echter via het fietspad
ontsnappen.

Gewonde amazone

mes tot aan de verkiezingen te
vervangen. Visser heeft nog
geen 'ja' gezegd maar hij heeft
beloofd voor zaterdag uitsluitsel te geven, volgens Van Brero.
Burgemeester Van der Heijden is niet alleen vanuit zijn
positie maar ook persoonlijk
geschokt door het overlijden
van Termes. „Ik heb vanaf het
moment dat ik hier kwam een
fijn contact met hem gehad.
Het meest typerende was zijn
bescheidenheid. Lang niet iedereen deelde misschien zijn
mening maar hij drong zijn
ideeën nooit op aan anderen.
Hij had de gave om een integer
politicus te zijn. Hij was boven-

DEZE WEEK:

l aprilgrappen zetten
velen op verkeerde been

Achtervolging

f Vals geld

Los nummer 2 gulden
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ZANDVOORT - „Volgens
mij valt er bij ons niets te
verbeteren," zegt Ellen Pietersen vol zelfvertrouwen.
„We hebben ons huis al zo
goed tegen inbraken beveiligd." Maar als preventie-adviseur Willem Zij m namens
de politie hun nieuwbouwhuis heeft doorgelopen,
kijkt ze er anders tegenaan.
Om in aanmerking te komen voor een certificaat en
voor 20 procent korting op
de
inboedelverzekering
moet de familie Pietersen
hun woning toch nog wel
wat aanpassen.

In Zandvoort is de politie 24
maart met het project 'Veilig
wonen' begonnen in de Koninginnebuurt, Zandvoortselaan,
Gerkestraat en de omgeving
van de Kostverlorenstraat.
Daarna komt de rest van het
dorp aan de beurt.
Als bewoners dat willen onderzoekt een preventie-adviseur hun woning. Bovendien
staat er tot en met zaterdag tussen tien en vier een opvallende
bus op de Prinsesseweg, waarin

Er zijn echter wel degelijk
voorstanders van zo'n 'strandheffing'. VVV-directeur Peer
Sips heeft het weieens voorgesteld aan de gemeente. „Zodat
er geen parkeergeld en geen
strandstoelbelasting meer taetaald hoeft te worden."

Foto Bram de Hollander

Zandvoorters informatie kun- tevreden en heb ik zelf nog wat
nen inwinnen over inbraakbe- extra sloten
aangebracht."
Daarnaast heeft hij verlichting
veiliging.
opgehangen die aanfloept zoVolgens de politie valt het dra er iemand in de buurt van
aantal inbraken goed terug te het huis komt.
dringen wanneer mensen hun
De nieuwe normen van de
huis beter beveiligen. De gemiddelde inbreker haakt name- verzekeringsmaatschappijen,
lijk af als hij te veel moeite die tot stand gekomen zijn door
moet doen om binnen te ko- de verschillende sloten te tesmen. Inbraakbeveiliging geeft ten met een stopwatch in de
bovendien een veilig gevoel.
hand, zijn echter zo streng dat
Bob Pietersen was daar al ook het huis van de familie Pievan overtuigd. „Bij ons is nooit tersen nog niet voldoet.
Zo wijkt de voordeur als adviingebroken, maar bij mijn
schoonzus al twee keer. Het seur Zijm er met zijn voet tegen
grijpt heel diep in in je gevoels- duwt. Onderaan zit wel een
leven, het idee dat iemand aan klem. „Maar die kunt u niet
je spullen zit. My home is my dichtdraaien als u de deur achcastle, zeggen de Engelsen. ter u dichttrekt om boodschapDaar kan ik me wel wat bij pen te gaan doen, want u staat
voorstellen. Daarom hebben we dan immers buiten," zegt hij temet de aannemer veel afspra- gen Ellen en Bob.
„Bovendien," vervolgt Zijm,
ken gemaakt over het hang- en
sluitwerk toen hij ons huis „kunnen inbrekers vrij eenvoubouwde. Achteraf was ik niet zo dig via de brievenbus de deur-

klink naar beneden trekken als
de deur overdag, terwijl u op
zolder of in de tuin bent, niet in
het nachtslot zit. Ik adviseer
daarom een ronde deurknop of
een brievenbusbeveiliger." Dat
laatste lijkt Ellen en Bob een
extra handicap voor de postbode en krantenbezorger. „Maar
de ronde knop vind ik een goed
idee, daar hebben we het al eerder over gehad," zegt Ellen.
De sloten op de ramen zijn
een goed begin volgens Zijm,
ware het niet dat het geen goedgekeurde sloten zijn en ze alleen aan de onderkant zitten.
Wil de familie Pietersen een
certificaat krijgen, dan moeten
ze er zowel aan de boven- als
onderkant goedgekeurde sloten op zetten.
Zijm kijkt van binnen en van
buiten met de ogen van een inbreker. „Deuren met scharnieren aan de buitenkant zijn er
makkelijk uit te lichten. Een

openstaand bovenlicht is genoeg om binnen te komen. Via
een regenpijp kun je omhoog
klimmen en zelfs het dak bereiken om via dat ene zolderraampje naar binnen te klauteren. Het scheelt natuurlijk wel
of het huis in een drukke buurt
of een midden in de duinen ligt.
Bij een afgelegen huis wordt
eerder een raampje ingegooid."
Inbraakstrips, dievenklauwen, sloten, tralies. Er zijn allerlei zaken te koop om het inbrekers moeilijk te maken.
„Toch is het verstandig om ook
nog eens alle waardevolle spullen te merken. Ze zijn dan nog
maar de helft waard. De politie
stelt gratis een koffer met graveer- en merkpennen beschikbaar. Toen we net met het proj eet 'Veilig wonen' begonnen
werd die nauwelijks uitgeleend,
maar inmiddels maken er heel
wat mensen gebruik van," vertelt de preventie-adviseur.

Engelse
overmacht bij
hockeytoernooi

tri Herders zorgde ervoor dat
diverse Zandvoorters de gemeente ongerust belden, omdat
ze in het Zandvoorts Nieuwsblad gelezen hadden dat ze
voortaan met slecht weer voor
een wandeling op het strand
zouden moeten betalen. „Voorlichter Egon Snelders heeft
heel wat moeite moeten doen
om ze te kalmeren," grijnsde
Herders gisteren.

C.A. Luitwieler, die altijd
naar de l aprilgrap gaat kijken,
betreurde dat het om een grap
ging. „Ik zou het een heel goed
idee vinden. Ik loop geregeld
over het strand naar IJmuiden.
Terugkomen i..et .*et openbaar
vervoer is een ramp. Als straks
de koningin op 30 april Velsen
Andries van Marie, VVD-wetbezoekt, zou zo'n buslijn na- houder van Financiën, heeft er
Dinsdag heeft hij alweer gewerkt. „Ik heb nog wel wat vocht in tuurlijk helemaal fantastisch evenmin principiële bezwaren
tegen. „Maar ik vrees dat we
mijn linkerknie, maar je kunt niet anders verwachten na vijf dagen zijn."
weieens tegen wettelijke beperhardlopen. Het was het allemaal waard. Grandioos"
Ook een andere l aprilgrap kingen zouden kunnen aanloZie ook pagina 3
leverde enige reacties op. Dmi- pen," zei hij gistermorgen.

'Het moet ook weer geen vesting worden'

pagina 5

„Ik heb alleen een antiek
klokje waar ik erg aan gehecht
ben," zegt Ellen. Ze is er op een
aparte manier aan gekomen.
„Elke dag stond ik voor het
stoplicht en zag het klokje in de
etalage staan. Op een gegeven
moment was de verleiding te
groot en heb ik het gekocht."
Zijm raadt haar echter aan om
ook de cd's te merken, want die
vinden gretig aftrek in het
zwarte circuit. En passant
meldt hij ook nog even dat de
familie Pietersen een brandalarm in het trapgat zou moeten hangen.
Het valt Ellen al met al toch
wel een beetje tegen. Ze dacht
hun huis al zo goed beveiligd
was. „Maar," zegt haar man, „ik
vind deze actie wel een goede
zaak. Nu weten we tenminste
wat de zwakke punten zijn. Of
we echt alle adviezen ter harte
nemen, moeten we nog bekijken. Het huis mag natuurlijk
geen vesting worden."
Uit veiligheidsoverwegingen is
de achternaam van Bob en Ellen
gefingeerd Bovendien is om die
reden hun adres met vermeld

sportpagina

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Weer beachwatch
ZANDVOORT - De beachwatchers komen ook deze zomer
terug. Geruchten als zou het
niet lukken rnet de sponsors,
zijn volgens coördinator Rini
Cappel volstrekt onjuist. „Dit
wordt het derde jaar dat er in
Zandvoort en Bloemendaal beachwatchers zijn en ik hoor al
drie jaar in voorseizoen dat er
problemen met de financiering
zouden bestaan." Het contract
met PubliSign, deze keer voor
twee jaar, is echter al rond. „De
handtekening zetten we deze of
volgende week."
„Dat Jaap van de Werff zou
stoppen is evenmin waar," zegt
Cappel. Niettemin is hij wel op
zoek naar enige versterking om
het strand in de gaten te houden. Wie in de zomer wat wil
bijverdienen als beachwatcher
kan hem bereiken via telefoonnummer 06-528.38632.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

een

l snackbar op de Boulevard BarI naart heeft een onbekende man
s volgens de politie vorige week
l woensdag betaald met vals
l geld. Het valse bankbiljet van
l honderd Mark werd pas een
S dag later ontdekt.

Toiletten
ZANDVOORT - De twee toiletten die in het centrum komen te staan kosten samen
92.500 gulden. De gemeente wil
de openbare toiletten neerzetten om te voorkomen dat er in
de portieken en tegen de muren
van centrumbewoners geplast
wordt. De toiletten komen
waarschijnlijk op het Gasthuis^ein en het Kerkpad te staan.

Waterstanden
HW
LW HW LW
apr 00.09 07.45 12.5521.10
apr 01.30 09.15 13.5522.25
05 apr 02.29 10.35 14.5623.05
apr 03.19 11.20 15.40 --.07 apr 04.06 01.36 16.2611.55
'8 apr 04.37 02.33 17.0712.45
apr 05.31 03.13 17.5013.35
apr 06.16 01.44 18.3614.24
apr
-.,-. 06.57 02.40 19.21 15.25
aanstand:
ma 07 apr 12.52 uur.
"toogwater: zo 06 mrt 15.40 uur
116 cm
-aagwater: vr 11 apr 15.25 uur
- 101 cm.

Els Acda laat bibliotheek niet zomaar schieten
ZANDVOORT - „Al werk ik er nu niet meer zelf, ik kom
nog zeker één a twee keer per week in de bieb. In feite ben
ik dus weer gewoon gebruikster geworden," concludeert
Els Acda na haar afscheid als baliemedewerkster van de
bibliotheek op de Prinsesseweg. Vorige week zaterdag
was zij daar officieel voor het laatst tijdens de drukbezochte receptie die haar collega's hadden georganiseerd.
Maar in de praktijk laat zij
haar werkkring, waar zij in totaal 17 jaar actief is geweest,
dus niet zomaar schieten. „Lezen is nu eenmaal mijn grootste hobby," verklaart mevrouw Acda. „Ik kan me gewoonweg niet voorstellen dat
ik een dag niet met mijn neus
in één of ander boek zou zitten. Daarom vind ik het elke
keer weer fijn om in de bibliotheek te zijn."

boek of tijdschrift. Op een gegeven moment zat ik daar zelfs
zo vaak dat ik maar een open
sollicitatie heb geschreven. En
ik werd nog aangenomen
ook!"
Spijt van haar toetreding tot
het personeelsbestand heeft
zij nooit gehad. „Welnee joh,
daarvoor deed ik veel te leuk
en afwisselend werk. Zo heb ik
een hele tijd de collectie verzorgd in de verzorgingstehuizen Nieuw Unicum, Huis in de
Duinen en Huize Bodaan.
Daar ging ik dan één ochtend
in de week heen om uit te lenen. En daar waren die bewoners vaak heel dankbaar voor,
dat je er toch elke keer maar
weer voor ze bent."

Deze hartstochtelijke voorkeur heeft haar destijds letterlijk haar baantje opgeleverd.
„Mijn inmiddels overleden
man was gek op voetballen,"
vertelt ze. „Terwijl mij die
sport nu echt niet kon interesseren. Als er zo'n wedstrijd op
de tv was ging ik dan ook veel
liever lekker rustig in de lerjsWaar mevrouw Acda ook
zaal zitten met één of ander duidelijk plezier in had wasbe-

\>
> .|i,'fo"ootste hobby," bekent Els Acda,

„Lezen is nu eenmaal'
die na 17 jaar afscheid 'l J W ,-enomen van de bibliotheek
'//
Folo Anclic LicbLMom
zoekers een beetje wegwijs helpen. „Wat mij al snel opviel
was dat veel mensen in de bieb
altijd weer naar hetzelfde rek
toelopen. Daarom deed ik nog
weieens een poging om ae op

een ander deel van de collectie
te wijzen, om te proberen ze
daar ook enthousiast voor te
maken. Maar belerend ben ik
nooit geweest, hoor. Ik vind
dat je dat niet mag zijn. Ieder-

een heeft tenslotte recht op
zijn eigen smaak, ook als die
toevallig de mijne niet is. Vrijheid blijheid, zeg ik altijd
maar."
Om die reden heeft zij ook
zelden of nooit bij het retourneren geïnformeerd of iemand
een boek mooi vond. „Ik weet
namelijk dat er genoeg mensen zijn die wekelijks een hele
stapel komen lenen, maar in
feite praktisch nooit één ervan
inzien. Het kan dan pijnlijk
zijn om te vragen of ze het ook
werkelijk gelezen hebben. Al
moet ik er meteen bij zeggen
dat er ook legio klanten zijn
die wel degelijk enorme hoeveelheden boeken consumeren."
Zelf kan Els Acda zich, nu de
VUT haar inmiddels alle vrijheid schenkt, in elk geval met
dubbele ijver storten op haar
favoriete lectuur (zoals Voskuil, Ismael Kadar en Thomas
Mann).
„Maar niet de hele dag,
hoor," relativeert ze vrolijk.
„Want ik vind het ook heerlijk
om te tennissen en met mooi
weer gezellig in de tuin bezig te
zijn."

die krant moei ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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P R O V l NIC l E
Met leedwezen heeft het gemeentebestuur kennis
genomen van het overlijden van

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag
08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur

Jan Termes
raadslid en oud-wethouder
van de gemeente Zandvoort

Noorc/-/Do//and

Wij verliezen met het overlijden van de heer
Termes een zeer gewaardeerd en ervaren raadslid
en bestuurder.
De heer Termes was gemeenteraadslid voor D66
sinds 1975.
Gedurende de periodes 1978-1982 en 1986-1990
vervulde hij tevens de functie van wethouder. Hij
behartigde in die hoedanigheid in de eerste periode de portefeuille Publieke Werken & Ruimtelijke
Ordening en in de tweede periode de portefeuille
Maatschappelijk Welzijn.

WET MILIEUBEHEER
Aanvraag en ontwerp-besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat
Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. te Zandvoort een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (zgn. revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer heeft aangevraagd
ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat
t.o. nr, 63 te Zandvoort gelegen inrichting (auto-/motorcircuit).

Wij nemen afscheid van een markante en toonaangevende persoonlijkheid in het politieke en maatschappelijke leven van Zandvoort.
Wij wensen mevrouw Termes, de kinderen, familic, vrienden en kennissen alle sterkte om dit verlies te dragen.

Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00.

Time to say goodbye
Intens verdrietig hebben wij afscheid genomen
van mijn lieve man, onze papa en allerliefste opa

Willem Kolk
28 maart 1997

Jane en Bert
Jamie, Niels
Ellis en Frans
Kim, Kristian, Lisa
Vondellaan 21
2041 BA Zandvoort
Wirn is overgebracht naar het Uitvaartcentrum
van de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te
Haarlem, alwaar geen bezoek.

De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer in net Raadhuis (ingang
Haltestraat).
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht
voor nadere informatie over de punten die op de
agenda staan. Telefoon (023) 574 01 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
10 april 1997 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen i s - R a a d h u i s , Swaluëstraat 2,
Zandvoort. Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (A wb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 maart vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 13 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 1 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

OVZ» ENFO

De crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld, op
donderdag 3 april. Tijd van samenkomst aldaar

14.15 uur.

RUIMING GRAVEN ALGEMENE
BEGRAAFPLAATS ZANDVOORT
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
brengen ter openbare kennis dat op de gemeentelijkebegraafplaatsteZandvoort in verband met
de ruiming van de algemene graven op het oude
deel van de begraafplaats, de graven 001 tot en
met 028 en de graven 044 tot en met 081
geruimd zullen worden.
De exacte gegevens met betrekking tot namen,
data en nummers van de graven zijn te verkrijgen
bij de Centrale Balie in het Raadhuis. De Centrale
Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang
Swaluëstraat 2. De openingstijden zijn:
maandag t/m woensdag: 08.30-16.00 uur
donderdag:
08.30-20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Voor nadere inlichtingen kan men ook contact
opnemen met de beheerder van de algemene
begraafplaats in Zandvoort. Tel. (023) 574 01 00.

Ondememas\ferenighgZancMjort

Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in Restaurant Roozendaal, Bloemendaalseweg
260 te Overveen.

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING
Datum: 3 april 1997
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Hotel Esplanade, Badhuisplein 2-6 te Zandvoort

(J J | uitvaartverzorging
kennemerland bv

AGENDA

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

R

Natuurlijke genezing

Fi

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242
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KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld óp bepaalde' pun:
ten in het dorp. De zogeheten Ecocar rijdt eenroute met enkele halteplaatsen. Hèt'KC'A'k'an

GEMEENTE

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO
Bruna Balkenende
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Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

/

„FIAbA"
Interieur-adviesbureau

of vul de bon in.

EN OMSTREKEN
Parklaan
irklaan 3fc>,
36,2011
2011 KW
KWHaarlem.
Haarlem.
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Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

straat:

Hogeweg 2, Zandvoort

Gun uzelf een deskundig advies,
zoals velen al voor u deden.

r?

Gaat u verhuizen en ontbreekt de tijd of de
ideeën om opnieuw te beginnen?
Wilt uvan kleur veranderen in uw interieur, maar
weet u niet hoe?

man/vrouw

i
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- uitbreiding van de woning op het perceel Tjerk
Hiddesstraat 12 en 12a;
- wijziging van een bestaande garage op het
perceel Brederodestraat 156.
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van4april 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn bedenkingen kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 25 maart jl. besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen wordt voorbereid voor:
- het perceel Tjerk Hiddesstraat 12 en 12a;
- het perceel Brederodestraat 156.
De besluiten liggen met ingang van 4 april 1997
met de bijbehorende tekeningen waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie.

BOUWVERGUNNING
De volgende aanvraag bouwvergunning is bij
het college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
- 97056B
Kerkplein 8
plaatsen serre
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
96074B

Kerkplein 7 veranderen bankgebouw tot winkel
(27-03-1997)

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluéstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopigevoorzienmg worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van
een afschrift van het bezwaarschrift.

telefoon:

Bel voor een afspraak:
Tel. 023-5716442

leeftijd(en):

Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten
••

Thuiszorg
Sinds 1 januari is er nogal wat veranderd in de thuiszorg. Dat merkt u niet direct in de zorg die u krijgt.
Anders ligt het als het gaat om het betalen van de
zorg. Dan krijgt u namelijk te maken met het nieuwe
systeem van de eigen bijdrage. Deze bijdrage is vanaf
1 januari afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Bon in envelop /.onder postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem. Antwoordnummer 318, 2000 WC I laarlcm.

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen,
bel dan het gratis telefoonnummer dat achterop de
rekening staat vermeld.

Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Postbus 5406,
2280 HK Rijswijk

Let op
Tot onze spijt was de paaspuzzel in onze editie van 26
maart niet compleet.
Hierbij de ontbrekende eitjes

,,Fiaba" staat u met raad en daad bij.
Het eerste gesprek is gratis.

postcode/woonplaats:

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Belangrijke mededeling

Heeft u andere problemen of vragen
op interieurgebied?

Vondellaan 1A, Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

'<•• i

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:

bestaat l jaar en is nu al een begrip in de regio.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over du natura-iiitvaarrvcrzckering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden hen.

naam:

Circus Zandvoort

, '• ' \ f

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Dag en nacht bereikbaar voor,
het verzorgen van een begrafenis
of crematie. - . .
: :
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Vondellaan 60, Zandvoort

Het Station

i

Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelij-

Schoenen van Nederlands
fabrikaat /ijn een SKNS
kwuliteitsrcparatie waard.

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-022 45 35

Gran Dorado
(Supermarkt)

Mobil

Het betreffende besluit (met bijlagen) ligt gedurende de openingstijden met ingang van 4 april
1997 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie op het Raadhuis alsmede bij de
openbare bibliotheek aan de Prinsesseweg.

Voorts kan een ieder gedurende voormelde
termijn zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar
maken bij voormeld college tegen het door de
raad bij de vaststelling van het plan daarin
aangebrachte wijziging.

Binnenkort ontvangt u een rekening voor de thuiszorg
die u in de eerste vier weken van dit jaar heeft gekregen. Deze wordt u toegestuurd door het Centraal
Administratie Kantoor (CAK). Bij de rekening treft u
informatie aan over de veranderingen.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

Pasteurstraat 2, Zandvoort

De Vonk

BESTEMMINGSPLAN
Bij besluit van 25 maart 1997 heeft de raad van
de gemeente Zandvoort vastgesteld het bestemmingsplan "circuitgebied gedeeltelijk".

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Een kompleet Veïzörgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ ^3.145> -*
Sluit een naiuTaTultvaartverzekèring
] bij Uitvaartcentrum Haarlenv

[?]

T. Goossens

Shell Geerling

De betreffende stukken liggen vanaf publicatie
van dit bericht zes weken ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis. Belanghebbenden kunnen gedurende deze zes weken een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040. AA Zandvoort.

ï

Kerkstraat 12, Zandvoort

Grote Krocht 18, Zandvoort

VERKEERSBESLUITEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort hebben op 6 maart 1997 besloten tot een aantal
verkeersmaatregelen betreffende het gebied
omsloten door Haltestraat, Kostverlorenstraat,
Koninginneweg, Prinsesseweg en de Louis
Davidsstraat. De maatregelen behelzen onder
andere de instelling van een 30-kilometer zone en
de aanleg van diverse toegangs- en verkeersdrempels. Aan de bestaande éénrichtingswegen
in bovengenoemd gebied worden bovendien de
Hulsmanstraat (in de richting oost-west) en de
l'Amiestraat (in de richting west-oost) toegevoegd.

enz.

I
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De aanvragen liggen gedurende vier weken,
vanaf 3 april tot en met 1 mei 1997 ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis.
Gedurende deze periode kan een ieder een
schriftelijk bezwaar indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

i

Zandvoorts Nieuwsblad

Weekmedia

Nadere informatie kunt u inwinnen bij R.H. de
Boer (afdeling Welzijn en Onderwijs) via het
centrale telefoonnummer tel. (023) 574 01 00.

Deskundig advies.
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Super Noord

Voor de volgende kindercentra zijn aanvragen
ingediend:
- Kinderdagverblijf Pippeloentje
- Kinderdagverblijf Ducky Duck
- Naschoolse opvang De Boomhut
- Peuterspeelzaal De Duinpiepers
- Peuterspeelzaal Mariaschool
- Peuterspeelzaal 't Opstapje
- Peuterspeelzaal Het Stekkie
- Peuterspeelzaal Hannie Schaft
- Peuterklas Oranje Nassau

Fa. Gansner & Co.

Gastspreker Jaap Kroon
Financiën
Verlichting
Ondernemers Platform Zandvoort
Rondvraag B
Sluiting

T>c hek maand apriCgeCdig!

Fa. P. Klein

Ingevolge de Verordening Kinderopvang Gemeente Zandvoort 1996 dienen de kindercentra
in Zandvoort aanvragen in te dienen voor de
nieuwe vergunningen.

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

l
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AANVRAAG VERGUNNINGEN
KINDEROPVANGCENTRA

kerwijs niet in staat is geweest overeenkomstig
het bepaalde in artikel 23 zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen
het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen
indienen bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem.

PAUZE

Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.

1347

Opening
Mededelingen
Ingekomen stukken
Notulen najaarsvergadering 10 oktober 1996
RondvraagA
Bestuurssamenstelling
-Voorstel de heer T Maintz te benoemen als voorzitter OVZ
Acties
Ereleden
- Voorstel bestuur een drietal leden te benoemen tot erelid

7.
8.

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

- maandag 7 april 1997, 20.00 uur, commissie Financiën

Bedenkingen
Bedenkingen tegen de aanvraag en het ontwerp-besluit kunnen
tot 3 mei 1997 schriftelijk worden ingediend bij het college
van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem. De indiener van een bedenking kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens niet bekend
te maken. Voor een verzoek om een gedachtewisseling, waarbij
u indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen, kunt u contact
opnemen met de heer C. Russelman tel: 023 514 38 98.

A. Kolk-Koster

De route loopt via de volgende halteplaatsen:
Corn. Slegersstraat
" " -09.00 uur
08.15Schuitengat
09.15-- 10.00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
10.15 - 11.00 uur
Tolweg
1 1 . 1 5 - 12.00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
J.P. Thijsseweg
13.45 - 14.30 uur
Prof. v.d. Waalstraat
14.45- 15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15.45 - 16.30 uur

De eerstvolgende commissievergadering is:

Inzage
De aanvraag, het ontwerp-besluit en bijbehorende stukken liggen
op werkdagen van 4 april tot 3 mei 1997 ter inzage:
- bij de provincie Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33
te Haarlem;
- bij de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort,
Swalustraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met
donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30
tot 12.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag
van 14.00 tot 17.30 uur
en
van 18.30 tot 20.30 uur;
dinsdag
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur;
vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur,
van 14.00 tot 17.30 uur
van 18.30 tot 20.30 uur.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
de secretaris,
de burgemeester,
M. W. van Ooijen
M.R. van der Heijden

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 april
1997.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Gedeputeerde Staten hebben het voornemen de gevraagde vergunning te verlenen.

Ter nagedachtenis aan Jan Termes wordt op clonderdag 3 april een buitengewone raadsvergadering gehouden om 20.00 uur in de Raadzaal van het
Raadhuis.

14 augustus 1923

KENNISGEVING

op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.

U kunt uw oplossing nog inleveren tot 6 april a.s.

Oosterparkstraat 54, 2042 AT Zandvoort
i

VEEL SUCCES

vVeekmedia 17

Soft drugs
ZANDVOORT - Ouders en
verzorgers zijn op dinsdag 8
april welkom in het Activiteitencentrum (bekend als 't Stek1de in de Celsiusstraat) voor
een bijeenkomst over soft
drugs. Tijdens deze bijeenIcomst geeft een medewerker
van de Brij der Stichting uitleg
over het verschil tussen de verschillende soorten drugs en de
gevolgen. Bovendien krijgen
ouders en verzorgers tips hoe
ze met jongeren moeten omgaan die hasj, XTC of andere
drugs gebruiken. De taijeenkomst begint om acht uur. De
toegang is gratis. Belangstellenden dienen zich op te geven via
telefoonnummer 5717113.

Kijken en zien
ZANDVOORT - In de bibliotheek is van 2 tot en met 29
april werk te zien van fotografen uit Zandvoort en omstreken. De Fotokring heeft de tentoonstelling 'Kijken en zien' genoemd. Op zaterdag 12 april is
er tussen tien en één een feestelijke bijeenkomst in de bibliotheek (Prinsesseweg 34), waarbij de leden van de Fotokring
hun foto's kunnen toelichten.
De entree is gratis.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 2 april 1997

Flieringa blijft strijden voor betaald parkeren
Wat gebeurt er na het parkeerreferendum op 28 mei?
Gaat het plan van oktober
1996 door? Of wordt het betaald parkeren In het eentrum niet verder uitgebreid? Volgens wethouder
Flieringa is verder uitkleden van het parkeerbeleid
onmogelijk zonder werkelijk de fundamenten eronder vandaan te halen. „We
hebben met het plan van vorig najaar al voldaan aan 90
procent van de wensen van
de mensen die een reactie
gestuurd hebben naar aanleiding van ons eerste voorstel."

1'ETLEIDVERKEERSBEloop je als ge-

'M

meente altijd achter
de feiten aan," stelt wethouder
Flieringa, die zich na enige huiver toch laat interviewen over
het parkeerbeleid en het referendum. „Het is onmogelijk
om verkeerszaken achter de
bureautafel te regelen. Pas in
de praktijk ontdek je hoe de
plannen echt werken. En als je
het ene knelpunt hebt opgelost,

ontstaat het volgende."
Toch is hij geen voorstander
van het parkeerreferendum.
Hij ziet het eerder als onvermijdelijk, omdat er nu eenmaal
1600 handtekeningen verzameld zijn en dat is voldoende
voor het houden van een referendum op verzoek van de bevolking.

volgens de wethouder bij Zandvoort sterk aangedrongen op
parkeermaatregelen. „Willen
we met de omliggende gemeenten een oplossing vinden, dan
moeten wij ook met een verkeersbeleid komen. Ze verlangen van ons dat de auto's gedoseerd aan- en afgevoerd worden." Daarvoor zijn er twee mogelijkheden, meent Flieringa.

'Verder kunnen
we het beleid
niet uitkleden'

Op de eerste plaats stelt hij
voor om het parkeren niet overal even duur te maken, maar
per straat laten verschillen afhankelijk van de afstand tot het
strand en de winkels. „Op de
tweede plaats, om de eigen bevolking te beschermen, belanghebbenden parkeren invoeren." Dat wil zeggen dat alleen
Zandvoorters in hun eigen
buurt met een vignet kunnen
parkeren. Voor hotel- en pensiongasten komen er speciale
vignetten.

„We kunnen dan niet opeens
zeggen: we doen het niet. Maar
ik vind het een slecht middel in
dit geval. Dit referendum gaat
alleen over het parkeerbeleid in
Zandvoort, terwijl het een regionale kwestie is." Voordat de
auto's in Zandvoort zijn, hebben ze al Haarlem, Heemstede
of Bloemendaal moeten doorkruisen, bedoelt Flieringa. Bovendien staan ze op de terugweg in de file in de buurgemeenten.
Die buurgemeenten hebben

Dat kost wel geld. „Kosteloos
kan het niet, er moeten een heleboel maatregelen genomen
worden. Denk alleen al aan de
extra parkeerwachters," zegt
de wethouder. Aanvankelijk liepen de prijzen op tot 240 gulden

per jaar. Inmiddels, in het laatste voorstel, is besloten om negentig gulden per jaar te vragen. Een tweede auto zou vijftig
gulden per maand gaan kosten
als het parkeerbeleid van Flieringa doorgevoerd zou worden.
Het is niet de enige verandering. In het eerste plan werden
zowel de Noordbuurt als de
Zuidbuurt afgesloten met een
paal of slagboom en konden alleen bewoners met een onthef fingsvignet erin. Flieringa beperkte de afsluiting na veel protesten tot de Zuidbuurt, In de
Noordbuurt hoefden de bewoners geen paaltje of slagboom
weg te halen, maar zou wel een
vergunningensysteem gaan gelden.
Als het jongste plan uitgevoerd zou worden, dan verdwijnen de parkeerplaatsen op het
Gasthuisplein. De tarieven
voor de parkeerplaatsen van de
Haltestraat, Grote Krocht,
Oranjestraat en L. Davidsstraat
zouden verdubbeld worden en
men zou daar nog maar een
half uur in plaats van een uur
mogen staan om het korter parkeren te bevorderen. Bovendien zouden er ook meters ko-

men te staan m de Kostverlorenstraat.
Maar dat staat nu dus allemaal op losse schroeven, want
de bevolking mag zich op 28
mei over het parkeerbeleid uitspreken. De gemeenteraad is
met verplicht de uitslag van het
referendum over te nemen. Dat
is anders dan bij het Amster-

Wethouder wil
parkeergeld in
toerisme stoppen
damse referendum over IJburg. Flieringa verwacht dat de
opkomst in Zandvoort laag zal
zijn. „Bij de inspraakavond zaten er vorig jaar driehonderd
mensen in de zaal, bij de laatste
discussies nog maar een handjevol." Over de uitslag zegt hij
geen idee te hebben.
De wethouder vindt overigens de houding van de raad
tegenstrijdig. De gemeenteraad
was tot nog toe niet erg tevreden over de parkeerplannen.
„Opmerkelijk dat de raadsle-

den dan wel opperen dat er belanghebtaenden parkeren in
Park Duijnwijk moet komen,"
signaleert Flieringa. „Ik heb
dat dan ook meteen in het voorstel over Park Duijnwijk gezet."
Het is zelfs de bedoeling dat op
termijn ook betaald parkeren
ingevoerd wordt in de omliggende straten.
Als er straks overal betaald
moet worden voor een parkeerplek, krijgt de burger dan niet
de indruk dat het betaald parkeren een soort melkkoe voor
de gemeente is geworden? „Het
is natuurlijk een toeristische
inkomstenbron. Ik pleit ervoor
om op termijn dan ook een deel
van de opbrengsten te investeren in het toerisme. Bovendien," vindt hij, „we moeten wel
een parkeerbeleid voeren. Anders roepen we de problemen
op een gegeven moment over
onszelf af. Bij de Marlboro
Masters zag je dat bijvoorbeeld.
En als ik het breder trek: er is
jarenlang niets aan het voetbalgeweld gedaan. We hebben vorig weekend gezien tot welke
vechtpartijen dat bij de A 9
heeft geleid."
Monique van Hoogstraten

(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
i
tel. 023-5715541

Parkeren
Jazz
ZANDVOORT - Het Roelant
Jacobs Kwartet treedt zondagmiddag vanaf vier uur op in
brasserie Del Mar in de Haltestraat. Dit kwartet speelt populaire jazz. De toegang is gratis.

Rommelmarkt

ZANDVOORT - Op zoek naar
een tweedehands boek? Een
leuke pop of een zeldzame flippo? Misschien zijn ze zaterdag
te koop op de rommelmarkt.
Tussen tien en één vindt de
maandelijkse
rommelmarkt
plaats in 't Stekkie/Pageehal
(Celsiusstraat 190). Wie een tafel wil huren, kan zich trouwens opgeven bij mevrouw
H.C. den Duyn, 's avonds bereikbaar op telefoonnummer
5716456.

Dubbel wraak 2
ZANDVOORT - Wie deel één
gezien heeft van 'Dubbel
Wraak', gespeeld door toneelvereniging Wim Hildering, mag
deel twee uiteraard niet missen. Aan de andere kant is de
voorstelling ook interessant en
amusant voor toeschouwers
die voor de eerste keer komen
kijken. De uitvoeringen vinden
op 18 en 19 april plaats in gebouw De Krocht, aanvang
kwart over acht.

Bloemen
ZANDVOORT - Kunsthistorica Noortje Enderman van het
Frans Halsmuseum geeft op
donderdag 17 april in activiteitencentrum 't Stekkie een dialezing over 'Bloemen in de Nederlandse Schilderkunst in de
zestiende en zeventiende eeuw'.
De aanleiding voor de lezing is
de jaarlijkse tentoonstelling
'Het boeket' in het Frans Halsmuseum.

De pijn verdwijnt als de mensen juichen

Meningen
Volgens Han van Leeuwen
(fractievoorzitter van D66) behoeft het artikel 'Raad geeft
Park Duijnwijk uit handen'
(Zandvoorts Nieuwsblad van 26
maart) enige aanvulling. In dat
artikel wordt gesproken over
betaald parkeren in de straten
rondom de nieuw te bouwen
wijk.

Onze fractie verwacht dat de
bebouwing en uiteindelijke taewoning van de stationsomgeving parkeeroverlast zullen geven in de omliggende wijken
(Oud-Noord en Van Speijkstraat tot aan Boulevard Barnaart). Om deze overlast zoveel
mogelijk te beperken is een parkeerbeleid voor deze wijken nodig.
Hoe het parkeerbeleid voor
deze wijken eruit komt te zien
en welke prijs de betrokken bewoners zullen moeten betalen
om in de eigen straat of wijk te
parkeren, zal in de komende jaren moeten worden geregeld.
En natuurlijk zal D66 ervoor
zorgen dat de bewoners daarover kunnen meepraten.
Het is dus niet zo dat de fractie van D66 erop heeft aangedrongen dat de bewoners van
de omliggende wijken moeten
betalen om te mogen parkeren.
Neen, wij hebben erop aangedrongen dat er maatregelen
worden genomen om de overlast voor deze bewoners tot een
minimum te beperken. Daar
hebben we bijna een jaar voor
gepleit en uiteindelijk is dat tijdens de raadsvergadering van
eind maart gehonoreerd.
Daarmee is trouwens een van
de bezwaren van D66 tegen de
huidige Nota Parkeerbeleid
weggenomen. De andere zijn: a,
het parkeerbeleid geldt twaalf
maanden per jaar. D66 wil het

voor de meeste gebieden beperken tot maximaal zes maanden
per jaar. B, het parkeerbeleid
Dinsdag 25 maart
biedt geen oplossing voor de
parkeerbehoefte van de gasten
van hotel-, pension- en kamertress. De avond voor de start
verhuurbedrijven, en evenmin
worden de laatste zaken gevoor de problematiek van de regeld in Huize Kuyper. Zo'n
tweede auto.
low-budget onderneming kan
alleen maar slagen als ieder
Bovendien denken wij dat de zich aan zijn afspraak houdt.
prijs van het parkeervignet (ne- Dat blijkt niet iedereen gedaan
gentig gulden) omlaag kan. Op te hebben, maar Els, Gerards
grond van deze bezwaren zal ik vrouw, zorgt dat alles op zijn
bij het komende referendum te- pootjes terechtkomt.
gen het voorgestelde parkeerbeleid stemmen.

S

Han van Leeuwen,
Zandvoort

M. de Haan reageert op het erbij en vele journalisten van
bericht in het Zandvoorts diverse kranten. Gerard vertelt
Nieuwsblad van 26 maart over waarvoor hij gaat lopen, voor
de vrouw die vorige week ge- de stichting Mike Smit en de
wond raakte, doordat ze over stichting Nieuw-Unicum. Vorig
losliggende tegels viel. Het on- jaar verongelukte een doktersgezin in Ursem op een steengeval staat niet op zichzelf.

Dit is het derde geval in tien
dagen tijd. Op 15 maart is een
man gestruikeld over losliggende tegels in de Diaconiehuisstraat. Het gevolg: gescheurd
ooglid en wenkbrauw plus een
tand kwijt, vier dagen ziekenhuis (met verdoving onder narcose).
Onlangs viel in de Lijsterstraat een oudere vrouw weer
over losse tegels. Ze brak haar
neus op twee plaatsen.
Reparatie aan bestaande trottoirtegels heeft mijns inziens
meer prioriteit dan fraaie sierbestrating. Drie dagen na mijn
telefonische klacht bij de gemeente was de Diaconiehuisstraat gerepareerd. Hoezo men
dempe de put als het kalf verdronken is?
M. de Haan,
Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J M. Pekelnaring
Hoofd commercie J.F. Sas

Paaseieren

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj chef/eindred.), Monique van Hoogstraten, Eduard Hcrkos, Joyce Schreudei.
Vormgevmg/opmaakredactie: Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chef),
ftedactiepromotie. Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop"lanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangestoten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

worp afstand van Gerards ouderlijk huis. Mike Smit liep een
dwarslaesie op toen hij het gezin uit het water probeerde te
halen. Mike zet zich nu in om
het lot van deze mensen te verzachten. Gerard rent om daar
geld voor in te zamelen.
Voor Martijn Rademaker, bewoner van Nieuw-Unicum,
heeft Gerard een overval opgelost. Zij zijn vrienden gebleven
en een deel van de opbrengst is
ook bestemd voor Nieuw Unicum.
Door motorpech blijkt Martijn niet op tijd te zijn voor de
start. Gerard, Els en Riet van
Leest, die de publiciteit rond
deze aktie heeft geregeld, begrijpen het persoonlijk drama,
maar er moet gestart worden.
De foto van het startschot zien
we later in verschillende regionale dagbladen op de voorpagina staan.
De karavaan start: motoragenten, een brandweer- en een
politiebusje. Martien Schoone,
de andere vaste begeleider en ik
rijden op de fietsen van Ruud's
Rijwielshop mee. Dit gevolg zal
de hele weg bij Gerard blijven.
Lopers wisselen elkaar af tijdens de monstertocht.
Er staat een harde zijwind als
we in Ursem aankomen. De
sfeer is onheilspellend als Gerard bloemen legt op de plaats
van het ongeval. De ouders en
een broer van de omgekomen
vader, de familie Van Berkel,
beleven dit moment met ons
mee. Indrukwekkend!
In Wervershoof worden wij
gastvrij ontvangen op het raadhuis na 87 kilometer en 7 uur
51.
In de keuken van het restaurant waar we te gast zijn, zien
we de uitzending van RTL5.
Leuk om jezelf op de tv te zien.
We slapen in een buurthuis.
Voor het slapen gaan maken we
een biljartje en daar hoort een
biertje bij.

Donderdag 27 maart

E

en nieuwe ploeg collega's
van Gerard (politiemensen
uit de regio Kennemerland)
staat klaar bij het raadhuis
waar we vertrekken. Astrid de
motoragent boft niet, want op
de Afsluitdijk valt niet veel af te
zetten. De goden zijn met ons,
de wind is in de rug.
Het is te merken dat er wat in
De Telegraaf heeft gestaan en
dat RTL5 het heeft uitgezon-

(ADVERTENTIE)

Van Kleeff stelt de hoofdprijs
beschikbaar voor de puzzelactie
van het Zandvoorts Nieuwsblad
en Ondernemers VerenigingZandvoort.
La Bonbonnière zorgt voor de
smakelijke troostprijs.
De oplossing van de puzzel moet
voor 6 april afgeleverd zijn bij
het Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12

Woensdag 26 maart

et Raadhuisplein staat rond
H
kwart voor negen al vol
met belangstellenden. RTL5 is

Losse tegels

Kaarten voor de lezing kosten
drie gulden, inclusief een kopje
thee of koffie, te bestellen via
telefoonnummer
5717113
(maandag tot en met donderdag tussen tien en vier uur).

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
Redact,e. (023) 571.8648. Fax: (023)
573 0497
Advertentieverkoop. (023) 571.7166 Fax:
(023) 573 0497
E mail. wmcomm @ perscom nl
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax:
(020) 665 6321
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel (020)647.5393. Fax. (020) 647 5449
Micro advertenties (020) 562.6271. Fax:
(020) 665 6321
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)5626211.
Abonnementsprijzen, ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven. Het promotieteam deelde zaterLosse nummers ƒ2,-.
dag paaseitjes van de HEMA uit
Vragen over bezorging: donderdag tussen aan het winkelend publiek en
9-12 uur (023)5717166
aan kweker Jan van Kleeff.

Van 12 tot 17 uur is Meubclboulcvard Amstcrdam-Diemcn
open. En... de nieuwe collcctics mogen gezien worden!

Amsterdam

B A A U E R O E N , HOUWEUNG INTERIEUR.
MONTll. OASE. VAN REEUWIJK, SlAAPKAMf R
CENTRUM, SIOKMEU8EICENTER.
Inlo (OJO) (90 91 IC

Foto André Lieberom

Gerard Kuyper liep in vijf dagen rondom het IJsselmeer. De eerste paar dagen had hij vleugels, maar tegen
het einde begon de vermoeidheid te tellen. Zijn oegeleider, fysiotherapeut Arjan de Boer, hield voor het Zandvoorts Nieuwsblad een dagboek bij.

zijn knie. Het is de vierde dag
en nu komt de man met de hamer. We hadden hem gisteren
verwacht, maar het gebeurt nu.
Hij keert m zichzelf, alleen
Martien kan hem zo nu en dan
nog bereiken. Het thuisfront
maakt zich zorgen: de laatste
berichten waren slecht en het
telefonisch contact valt uit.
Zijn pas ziet er niet meer uit,
maar als de brandweer van
Baarn ons opwacht kan het niet
meer stuk. Gerard haalt het.
Waar komt die kracht vandaan? 82 kilometer, acht uur 45.
Het was bar.
Vannacht gaat de zomertijd
in. We hebben ruim twee uur
nodig om zijn lijf wat op te
knappen. Het is een wonder om
te voelen wat er gebeurt. Wat
kan een mens ongelooflijk herstellen, maar het is ondertussen middernacht en de rest ligt
al te pitten.

Kunst buiten
Zandvoort
ZANDVOORT - Zandvoortte
kunstenaars exposeren in Amsterdam en Leiden. Werk van
Donna Corbani is van 17 tot en
met 20 april te zien op de mter
nationale kunstbeurs Art Expo
m de RAI in Amsterdam. De
Bentvelder Hans Wiesman en
Zandvoorter J. van der Vliet exposeren allebei tijdens 'Kluize
naars en magiërs: Haarlem.se
avant-garde 1945-1970' m de
Leidse galerie Liga Nieuw Becl
den (Pres. Steijnstraat 14).
Deze tentoonstelling wordt op 5
april geopend.

Reis
ZANDVOORT - Voor Chantal
Kerkman heeft het Eindewmterfestival een leuk staartje gekregen. Zij mag twee weken op
kosten van de Natte Horeca
groep, de organisatoren van het
testival van vorige week, op
wintersport naar Oostenrijk.
Zij heeft namelijk de puzzeltocht goed volbracht tijdens
het festival. In de Bierwmckel
reikte burgemeester Van der
Heijden haar dan ook woens
dagavond de hoofdprijs uit.

Lentetocht
ZANDVOORT - Op zaterdag
12 april is er een lentewandeltocht door het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland. De excursie start om twee uur bij ingang
Parnassia (bij de kop van de
Zeeweg zit de inrit). Wie wil
meewandelen moet zich opgeven via telefoonnummer
5257484. Honden mogen overigens niet mee.

Dansen en jammen
ZANDVOORT - In Dance
Club Yanks vindt op vrijdag 4
april een houseparty plaats.
Het feest draagt de titel Trancenation Party. De discjockeys
BMC, Spider en Georgio draai
en de muziek. Vanaf negen uur
is de zaal (ingang Kosterstraat)
open. Aan de andere kant van
het gebouw, in Café Yanks,
wordt muziek gemaakt. Jonge
muzikanten spelen samen
blues, ballads en boats, maar
andere stijlen zijn ook welkom.
Wie wil meespelen, kan het beste even bellen met Raymond,
telefoonnummer 5719299 of
06-53788321.

Zondag 30 maart
ls begint vroeg, even tijd
E
voor het dagboek. Gerard
is misselijk. We zullen hem op

Gerard Kuyper heeft een speciale band met Mike Smit, want
die raakte gewond vlakbij het ouderlijk huis van Gerard
den, er wordt heel wat af getoeterd langs de dijk en elke keer is
dat een opsteker.
Wat zijn die Friezen een enthousiaste mensen, ze juichen
ons toe. Er wordt zelfs spontaan geld gegeven langs de weg.
Het gaat zo lekker vandaag dat
Els voorstelt zes kilometer extra te lopen, zoiets moet je Gerard nooit vragen. Hij loopt
vandaag 82 kilometer in zeven
uur 42, geloof ik.
De brandweercommandant
van Workum vindt het heel bijzonder dat hij mee mag op de
splinternieuwe brik de 'Aphrodite'. Schipper Aent Kingma
heeft dan ook wel iets heel
moois gemaakt van zijn schepping. Masseren in een kombuis
is ook voor mij de eerste keer.
Als we later in onze luxe kooi
liggen te dromen zwelt de wind
aan tot acht, vallen de eerste
maartse buien en weten we niet
dat ons busje langzaam in de
Stavorense klei staat weg te
zakken.

Goede Vrijdag

G

erard moet s'ochtends pasta of rijst eten anders begint hij veel te snel te snoepen,
die les hebben we gisteren geleerd. We zijn lekker vroeg, dat
is altijd handig als busjes in de
klei staan. Martien komt op het
geniale idee om de sierstenen
van de buurman voor de oplossing van ons probleem aan te
wenden. Nu raakt ook de schipper in de stress, maar de bus is
vlot.
Over de etappe van vandaag
valt alleen op te merken dat Gerard nooit hardloper zou zijn
geworden als hij in de Noord-Oostpolder had gewoond.
Maar er wacht ons een geweldig
onthaal in Kampen, daar zou
de broer van onze wethouder
Andries van Marie voor zorgen
en dat heeft hij gedaan.
Onder begeleiding over de afgezette IJsselbrug het mooie
stadje in loopt Gerard zijn 81
kilometer In zeven uur veertig.
Er wacht ons een ontvangst op
het raadhuis waar je u tegen
zegt. Lekker eten en slapen tegenover de Theologische Universiteit, dat kan nooit verkeerd zijn als je de volgende
dag voor de vierde keer tachtig
kilometer gaat lopen.

Zaterdag 29 maart
ntbijt, zeven uur 's ochO
tends. Interview op de
massagetafel om half acht. In

Kampen is Gerard een VIP.
Mijn vrouw Marga en zoon
Torn hebben gisteren meegenoten van de happening en Tom
wil wat graag blijven. We kunnen nog goed iemand gebruiken voor de catering, dus hij
boft. Els heeft het nu iets rustiger. Het is ongelooflijk, zij regelt werkelijk alles.
Gerard loopt, het gaat slecht.
Els geeft een interview op radio
Nunspeet Gerard hoort het en
kikkert even op. Zijn kont
steekt achteruit, zijn pas wordt
stram en kort, hij krijgt last van

de weg moeten zetten een duwtje geven en in Zandvoort 'ho'
roepen.
Maar het is de laatste dag.
Het weer is fantastisch, de
mensen in Baarn zijn dat ook
en het gaat goed met de benen.
Vandaag zijn er veel lopers, motoren, collega's, vrienden, verslaggevers op de been en m
Zandvoort wacht een warm
onthaal. Toch wordt het de laatste uren weer moeilijk, maar
wat is vermoeidheid, wat is pijn
als we door de bewoners van
Nieuw Unicum worden toegejuicht. Ik krijg tranen in mijn
ogen. Het is goed wat je doet
Gerard. Jouw actie haalt het
goede in de mensen boven.
Hoeveel mensen hebben je niet
geholpen en ieder dacht 'het is
onmogelijk', maar je haalt het.
Gerard krijgt vleugels. Hij
loopt al zijn begeleiders eraf, zij
kunnen niet meer volgen, maar
Gerard loopt in de warme armen van het publiek.
Een hartelijker ontvangst is
niet denkbaar. Om zes uur
doen we het nog eens ovei m
Nieuw-Unicum en Gerard ontvangt de eerste cheques Ruim
15.000 gulden is binnen. Nu de
rest! Want er zijn vast wel meer
mensen die willen storten op
gironummer 648500 ten gunste
van Mike Smit, Run IJsselmeer.

The Gold Rush
ZANDVOORT - Filmhefhebbers die in januari verhinderd
waren, krijgen een tweede
kans. Op 25 april treedt het Max
Tak Orkest nog een keer op in
Nieuw Unicum tijdens de vertoning van de geluidloze film The
Gold Rush van Charlie Chaplin.
Een explicateur geeft bovendien toelichting. Van te voren
reserveren is noodzakelijk.

Duitse filmmaand
ZANDVOORT - Vanavond begint de Duitse filmmaand bij
Filmclub Simon van Collem.
Op uitnodiging van de Filmclub en de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog opent Peter Dettmar van de Duitse Ambassade het filmfestival. Aansluitend is de film Georg Elser-Einer aus Deutschland van
Klaus Brandauer te zien.
(ADVERTENTIE)

Cioema Circes
3 april t/m 9 april
Dagelijks

1330

(ADVERTENTIE)
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I NEDERLANDS GESPROKEN B

Clothing Company
Dagelijks 15 30
Do t/m Dl 1900

Presenteert in samenwerking met
restaurant Queenie op woensdag 16
en donderdag 17 april
de modetrends van

STAR
WARS

flHamson Ford en Mark. Hammill |

Voorjaar-Zomer 1997

fa

Wij showen U de nieuwste trends op modegebied van kleding - schoenen - cosmetics
en brilmode.
Dit in een wervelende show met muzikale omlijsting van MARIBELLE.

Do t/m Dl 21.30

ISecretsl

«r

Lies

In samenwerking mei Tourkoop Reisburo
Zonvaart
Shoe-bizz - De Gaper drugstore
J. Bluijs Bloemsierkunst
Kapsalon Annemiek en
Zandvoort Optiek

Gouden Palm Canncs 1996
Hcslc l tlm

Woensdag 9 Apnl 19301

Hitlerjunge
:

Menu inclusief Entree ƒ 35,00
Aanvang 19.00 uur
Voor reserveringen Tel. 5715473
Alle bezoekers nemen gratis deel aan de
Tombola met als hoofdprijs een Minicruise naar
Engeland voor 2 personen, daarnaast zijn nog
diverse leuke prijzen te winnen.

( Besloten voorstelling! )

U

FILMCLUB

l ^-' Sana» tuut ÊaUcMt. \

. .
f
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thuiszorg

De Stichting Thuiszorg Kennemerland
Zuid is werkzaam in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. De organisatie biedt
gezlns- en bejaardenzorg waardoor
mensen zo lang mogelijk thuis kunnen
wonen.
Er wordt nauw samengewerkt met het
Kruiswerk en andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

Een leuke bijverdienste ...?
Voor langere tijd ...?
Ook uw werktijden in overleg te regelen
Dat kan Als

AILPHAHELPENDE
Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden sedurende minimaal 3 uur per 14
dagen en maximaal 12 uur per week
Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden m Heemstede en
Zandvoort
Het salaris is ƒ 14,99 netto per uur voor 23-jarigen en
ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar
Belansnjk1
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7 102,- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt

ZUIDERSTRAAT 5

ZANDVOORT

Vrijstaand en goed onderhouden gezellige woning,
rustig gelegen in het centrum en nabij het strand.
Indeling: hal met garderobekaat, badkamer met
ligbad/toilet/wastafel, woonkamer met moderne
open keuken, incl. inbouwapparatuur. l' etage: studeerkamer met computerhoek, slaapkamer, berging. Raamstellen vervangen/dubbele beglazing,
dak deels geïsoleerd. CV-gas moederhaard. Een
IDEALE STARTERSWONING, die zeker een bezichtiging waard is!
VRAAGPRIJS
ƒ 215.000,- k.k.

I B E L VOOR MEER INFORMATIE OF"!
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
j

023-5715531

j

l
|

maandag-vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

l
|

[

AANKOOP -yERKOpP^-j'AXATIES

|

ZANDVOORTSELAAN56 ZANDVOORT

Karakteristieke halfvrijstaande woning met vrijstaand stenen garage, fraai aangelegde tuin voor
en zonnige tuin achter, gelegen aan invalsweg nabij zuidduinen. Indeling: voorportaal, hal met kast
en garderobe, ruim toilet met fonteintje, L-woonkamer met open haard, moderne halfopen keuken
met inbouwapparatuur, bijkeuken. 1° etage: drie
slaapkamers waarvan l met balkon, kast met CVketel, badkamer met
ligbad, toilet en 2 wastafels.
Eigen grond 366 m2.
VRAAGPRIJS
ƒ 4Z5.000,- k.k.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08 30 en 12 30 uur.

iSlGHTlNciTHÜISZôRG KENNEMERLAND ZUID
Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout
Telefoon 023-5213421

Makelaardij o.g.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort

GRAYDON NEDERLAND BV
Graydpn neemt in de markt van financiële dienstverlening een vooraanstaande positie in. Dit is bereikt met een cpmpleet pakket aan diensten op het gebied
van creditmanagement. Graydon biedt creditmanagers hulpmiddelen en ondersteuning voor het beperken van financiële risico's bij het ondernemen.
Wij zoeken zowel in vaste dienst als op oproepbasis zelfstandige, enthousiaste mannen en vrouwen, die in één van de vier ondergenoemde functies
werkzaam willen zijn:

DATA ENTRYTYPIST(E)
en/of

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER
Je hebt MAVO-HAVO-niveau en een zeer goede typevaardigheid en het werken met computers is bekend terrein voor jou. Want met behujp van een terminal worden tal van financiële gegevens verwerkt en/of administratieve handelingen verricht.

INFORMATEUR
en/of

INCASSOSPECIALIST (M/V)
Telefonisch benader je bedrijven, debiteuren en klanten voor het verkrijgen van
financiële gegevens en/of het incasseren van openstaande vorderingen. Je
hebt een opleiding MEAO-CE/BE of BA of HAVO/VWO met ecpnomiefje beschikt over uitstekende contactuele eigenschappen, een analytisch vermogen
en hebt een commerciële instelling. Enige werkervaring is een pré.

OED
Op 16 april verschijnt in een oplage van meer
dan 500.000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
en woninginrichting.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 14 mei verschijnt opnieuw een bijlage met
het thema Wonen/Onroerend Goed'.

advertorial

Venz hoofdsponsor Nederlandse Kinderjury:

Kinderen kiezen het
beste kinderboek van 1996
De wereld van kinderen zit boordevol avonturen. Hun de jaar het best werd verondernemingslust en nieuwsgierigheid kent geen kocht. Tijdens dit jaarlijkse
grenzen» waardoor ze telkens weer 'met nieuwe din- evenement dat begin februari
gen thuiskomen'. Venz, het welbekende merk choco- plaatsvindt, wordt ook een
ladehagel, staat open voor de interesses van kinde- lijst bekend gemaakt van
100 best verren en probeert die niet alleen te ondersteunen, maar de
kochte kinook te stimuleren.
derboeken,
Een van de belangrijkste din- 9 jaar, 10 t/m 12 jaar en 13 verdeeld in
gen die kinderen leren, is t/m 16 jaar, waarna de stern- vier
leeflezen. Alhoewel het belang men worden geteld. Op zater- tijdscategovan lezen wereldwijd wordt dag 21 juni is de uiteindelijke rieën. Voor
onderkend, lezen kinderen ontknoping. Dan wordt om kinderen die
toch iets minder dan vroeger. 16.30 uur in een tv-program- mee
willen
Om lezen door kinderen te sti- ma van de NPS op Ned. 3, doen aan de
muleren koos Venz, ter gele- bekend gemaakt welk boek, Nederlandse
genheid van haar 100-jarig per leeftijdscategorie, heeft Kinderjury is
bestaan, voor sponsoring van gewonnen. Wie meedoet aan dit ovetficht
prima
de Nederlandse Kinderjury. de Nederlandse Kinderjury een
De Nederlandse Kinderjury kan zelf ook in de prijzen val- handleiding,
bestaat uitsluitend uit kinde- len. Onder de deelnemers omdat het aanren die zelf het beste kinder- worden eerder bekroonde boe- geeft welke boeboek van het voorgaande jaar ken en Boekenbonnen verloot. ken zij kunnen
kiezen. Dit goede doel past
lezen.
precies bij Venz, omdat zowel Venz Kinderboekenprijs Om te achterhalen wat de bede Kinderjury als Venz de
belevingswereld van kinderen Het startsein voor de activitei- weegredenen zijn
centraal stellen.
ten van de Kinderjury is de van kinderen om te
uitreiking van de Venz Kin- lezen, werd tijdens de Venz
derboekenprijs. Die is door Kinderboekenprijs 1997 een
Kinderjury
Venz in het leven geroepen forum onder leiding van Peter
Iedereen tussen de 6 en 16 om de Kinderjury extra onder Jan Rens gehouden. Overijaar kan aan de Nederlandse de aandacht te brengen. De gens werd dit jaar de Venz
Kinderjury deelnemen. Op Venz Kinderboekenprijs is Kinderboekenprijs gewonnen
een deelname formulier dat te bestemd voor de schrijver van door Paul van Loon met zijn
verkrijgen is bij boekhandels, het boek dat in het voorgaan- boek De Griezelbus 3. Van dit
boek
zijn
scholen
en
maar liefst
bibliotheken,
26.218 exemkunnen kinderen aangeven
plaren over
de toonbank
welke vijf kingegaan. Of
derboeken zij
het beste voneen griezelboek straks
den.
Alleen
boeken die in
ook bij de
1996 voor het
Kinderjury
in de prijzen
eerst zijn vervalt, moeten
schenen,
we
even
komen in aanafwachten.
merking voor
bekroning. Op
l juni 199Y
Ibbeltje
loopt de stemKinderen
periode
af.
Dan worden
zijn dol op
de ingezonden
mooie verhaformulieren
len en Venz
eerst gerangheeft
daar
schikt in drie Tijdens de Venz Kinderboekenprijs 1997 werd het kinderf'o- altijd gehoor
leef tij dscaterum geleid door Peter Jan Rens. Natuurlijk waren er vragen aan gegeven.
Aan
het
gorieën: 6 t/m voor schrijver Paul van Loon.

begin van de jaren zestig g;
Venz aan Annie M.G. Schmidtl
de opdracht een hoorspel
schrijven. Het kreeg de naa:
'Ibbeltje' en is vori
jaar in boekvor:
uitgebracht.
Het!
grappige
toeval
wil dat 'Ibbeltje' bij
de uitreiking van
de Venz Kinder
boekenprijs 1997
het best verkoch
te boek in de leeftijdscategorie 6
t/m 9 jaar bleek
Flip van Duin,
de zoon van
Annie
M.G
Schmidt, kreeg
bij de bekendmaking van
deze prijs, het
originele
script over
handigd.
Hagelnieuws
Niet alleen door de uitreiking
van de Venz Kinderboeken
prijs en sponsoring van de
Nederlandse
Kinderjury
brengt Venz het lezen onder
de aandacht van kinderen
maar ook via Hagelnieuws
Op de achterkant van de
Venz-verpakkingen
Melk
Puur, Kwinkslag, Caramel en
Kokos staan regelmatig de
laatste nieuwtjes van het kin
derboekenfront, zoals bijvoor
beeld een stukje over griezel
boekenschrijver Paul van
Loon. Evenals de meeste
ouders vindt ook Venz dat
lezen een goede manier is om
kinderen geleidelijk aan ver
trouwd te maken met de grote
mensen wereld. Met het oog
op de huidige ontwikkelin
gen, waarbij kinderen te
maken kunnen krijgen met
echtscheiding en eenzaam
heid, kunnen kinderboeken
een belangrijke bijdrage leve
ren bij het verwerken daar
van. Daarom verdienen kin
derboeken het om op een vol
wassen manier te worden
behandeld en gehonoreerd.

Naast een interne opleiding biedt Graydon een goed salaris, prima secundaire
arbeidsvoorwaarden en uitstekende toekomstperspectieven.
Is je interesse gewekt, neem dan contact op met Onno Nachtegaal: tel. 070381 04 45 of Gert van den Berg: tel. 020 - 567 95 00. Een schriftelijke reactie
kun je richten aan de afdeling personeelszaken, t.a.v. Lydia Korbee, Postbus
12525, 1100 AM Amsterdam: tel. 020-567 99 99.

Jü-i

SCHILDERWERK

PERSCOMBINATIE

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

is uitgeefster van Het Parool,
Trouw, de Volkskrant en de Weekmediabladen

De productie van bovengenoemde uitgaven wordt verzorgd door
het Grafisch Bedrijf.
De afdeling Technische Dienst (16 medewerkers) draagt zorg
voor het onderhoud van de productie-apparatuur, waaronder ofFset-rotatiepersen en verpakkmgsapparatuur. 13e afdeling wordt
ondersteund dooreen Bedrijfsbureau en twee medewerkers.

Vraag vrijblijvend offerte.

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en Kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v,d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Bij deze laatste afdeling bestaat een vacature vooreen

Proj ecttechnicus
Technische Dienst
(m/v)
De belangrijkste taken van de medewerker zijn:
- het inkopen van technische materialen ten behoeve van de
afdelmgTechmsche Dienst,
- het belleren en documenteren van technische documentatie en
het tekeningenbestand van het CAD tekensysteem;
- het opstellen van rapportages uit stonngsanalyses:
- het ondersteunen en adviseren bij het opstellen en het beoorde.'en van onderhoudscontracten,
- het beschrijven en bewaken van administratieve procedures;
- het uitvoeren van administratieve werkzaamheden.
Van de kandidaten voor deze functie wordt het volgende verwacht:
- werktuigkundige achtergrond op MTS/HTS-mveau;
- redelijke beheersing van Duits en Engels en goede beheersing
van Nederlands:
-goede software kennis van Windows, WP 6.1, Quattro Pro,
Paradox en Auto-Cad,
- zelfstandige en actieve werkhouding,
- goede communicatieve vaardigheden
Het betreft een full-time functie (36 uur per week). Het salaris
bedraagt minimaal J 3 477,- en maximaal ƒ 4.848,- bruto per
maand.
Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij de heer
K.Jaarsveld, coördinator Bedrijfsbureau, telefoon 020-562.2756.
Gezien de samenstelling van de afdeling worden vrouwen uitdrukkehjk uitgenodigd te solliciteren.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken van Perscombinatie B.V., ter attentie van de heer
D. van Hille, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150, 1091 Gis.
Amsterdam, onder vermelding van DvH/97.01.
De sollicitatietermijn sluit op 14 april 1997.

prijsopgaaf.

dierenbescherming

STERILISATIE-ACTIE
DIERENBESCHERMING
ZANDVOORT!

Ieder voorjaar worden er weer jonge poesjes geboren, maar
moeten wij door overschot weer noodgedwongen laten inslapen.
Dierenbescherming Zandvoort wil hier iets aan doen!! Ook
financieel!!
OPROEP; Laat uw kat of poes steriliseren!
U voorkomt hiermee een hoop dierenleed!
Samen met ons draagt u een steentje bij ter vermindering
van het "kattenoverschot".
Voor informatie bel: Mw. B. Blom, tel.: 5714561.

WIJ ZOEKEN MENSE
MET'N
die ook met hun hart
willen werken.

joen jij iemand die graag met mensen werkt,
maar vooral ook voor mensen wil werken
die zorg nodig hebben?
Meld je dan aan voor een opleiding in
de verzorging of verpleging bij het
Europa College Gezondheidszorg in Amsterdam.
Voor meer informatie over deze opleidingen
ben je hartelijk welkom op de

open avond op 16 april a.s.
in het Europa College Gezondheidszorg, 18'30 "21'00 uur
Lutmastraat 181-183.
Je kunt ook een opleidingsbrochure aanvragen.
Bel dan:

© (020) 675 10 11

^ eunoi
^ collel
Opleidingen Gezondheidszorg
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Bewoonster T. Fijen: *Ik wil voor geen goud weg'

Met
en

oor
de badplaats door
Pal aan de boulevard torent het Strandhotel boven
het casino en de loods van de KNRM uit. Een bordje op
de muur zegt 'Dit is geen hotel'. En dat klopt. Al sinds
1971 wonen er op de eerste drie verdiepingen mensen
onder begeleiding van hulpverleners. Ze eten in de gigantische eetzaal, drinken thee in de veelkantige glazen
bonbonnière of dwalen door het enorme souterrain.
Maar dat gaat veranderen. Hoe, dat is nog niet helemaal
zeker. Er bestaan wel plannen. Grootse plannen zelfs.
Als het aan de eigenaar ligt, de Regionale Instelling
voor Beschermd Wonen (RIBW), wonen er straks nog
maar twintig mensen in hun verbouwde appartement
en eten gasten van bulten in de eetzaal.

Z

OMAAR
BEWONERS
aanspreken is taboe. Wie
dat onaangekondigd probeert, wordt met zachte
drang door de leiding naar buiten gedirigeerd. Later strijkt
EIBW-directeur Per Haak de
hobbels glad. „Onze bewoners
mogen wel degelijk praten met
de pers. Alleen wil ik ze van te
voren daarover inlichten om te
voorkomen dat ze zich overvallen voelen en misschien geen
'nee' durven te zeggen."
Uiteindelijk reageren een
week later drie mensen op
Haaks oproep. „De meeste bewoners laten het allemaal maar
over zich heen komen," vertellen Ed de Vries, Tonny Pijen en
Paul Povel. „Meestal zeggen ze
pas na een vergadering wat ze
er echt van vinden." De Vries
vindt aan de andere kant dat
het RIBW de bewoners voor
het blok heeft gezet. „We hebben nauwelijks inspraak. Het
wordt gepresenteerd als 'dit
zijn de alternatieven waaruit je
kunt kiezen'. En dat is het
dan."
De veranderingen binnen de
RIBW passen in een nieuwe
toekomstvisie, legt directeur
Haak uit. „We willen mensen
met een psychiatrische handicap zo veel mogelijk zelf verantwoordelijk maken voor hun eigen leven. Bovendien past het
in onze moderne visie om ze zo
dicht mogelijk in de gewone
maatschappij te plaatsen."
In de toekomst wil de RIBW,
dat op dit moment negen beschermende woonvormen in
deze regio heeft, daarom nog
maar een paar grotere woonvormen overhouden, zoals het
Strandhotel. En zelfs daar
wordt het aantal bewoners in
drie jaar tijd ingekrompen van
78 naar twintig. De RIBW geeft
mensen die redelijk zelfstandig
kunnen wonen een huurhuis in

de buurt van een hoofdvestiging. Zij houden wel een eigen
hulpverlener die hen individueel begeleidt. Wie eraan toe
is, kan op den duur het huurcontract overnemen. Voor deze
zelfstandige bewoners is hulp
beschikbaar, met een maximum van twee uur per week.
Voor het Strandhotel heeft
de nieuwe denkwijze veel geyolgen. Niet alleen qua organisatie, maar ook qua uiterlijk. Met
de verkoop van de derde verdieping aan particulieren (de bovenste vijf verdiepingen zijn al
in handen van particulieren)
wil de RIBW vooral de verbouwing van de eerste en tweede
verdieping bekostigen. De twintig bewoners die daar een appartement
krijgen,
beschikken
straks
over
een zit-slaapkamer.
Bpvendien blijven er ruimten over voor
begeleiders.
De benedenverdieping en het
souterrain krijgen een horecabestemming. In de eetzaal
komt een groot café-restaurant
voor bruiloften en symposia.
Op het terras kunnen Zandvoorters en toeristen straks een
capuccino nuttigen die ze besteld hebben in het grand café
in de bonbonnière, de glazen
'puist' op de hoek. Voor het
souterrain ziet de RIBW een
toekomst als zalencomplex
voor allerlei doeleinden.
Vooral de inkrimping van het
aantal bedden, hakt er diep in
bij sommige bewoners. De
74-jarige Pijen, die al elf jaar in
het Strandhotel woont, neemt
geen blad voor de mond. „Ik wil
hier niet weg. Ik heb het ontzettend naar mijn zin. Hier ligt de
zee voor onze deur, zijn de win-

Monique van Hoogstraten

Heb ik dat?
Het zal je toch gebeuren. Ben je inbreker, ren je samen met je maat de
trappen van het Zandvoortse raadhuis op, steel je een schilderij, ren je naar
je auto en... ontdek je een wielklem aan je achterwiel. Wat denk je dan?
'Heb ik dat'1 Medewerkers van het gelijknamige RTL4-programma kropen
zaterdag m de huid van twee inbrekers die m Zandvoort tevergeefs hun slag
probeerden te slaan.

Om je vingers bij af te likken

Over drie wonen er nog maar twintig van de 78 huidige bewoners in het Strandhotel. Paul Povel, Tonny Fijen en Ed de Vries
maken zich zorgen over die ontwikkeling
Fo'to André Lieberom
kels dichtbij, is de staf aardig
en worden we heel vrij gelaten.
Zelfs het eten is goed. Als ik
alleen zou moeten wonen of
naar een bejaardenhuis gestuurd word, ga ik dood."
Het ligt anders voor De Vries,
24 jaar jonger. Hij heeft het na
vier jaar wel gezien in het
Strandhotel en popelt om weer
zelfstandig te gaan wonen. „Ik
kan overal gelukkig worden. Je moet
het toch zelf
maken, waar
je ook woont."
Hij staat bovendien zeer
kritisch tegenpver
de
RIBW. „Ik loop iedere keer tegen de regels aan. Het is triest
hoe begeleiders met bewoners
omgaan. Ze zeggen: wij weten
wat goed voor jullie is. Het is
dat ik via de RIBW straks wat
makkelijker aan een huis kan
komen, daarom zit ik hier nog."
Povel weet nog niet zo duidelijk wat hij wil. Hij is vooral
gecharmeerd van de plek waar
het Strandhotel staat, zo vlakbij zee. Maar hij heeft er ook
geen bezwaar tegen om met een
paar mensen in een woonhuis
te trekken. „Je moet dan wel je
eigen kamer opruimen," waarschuwt Fijen, die zeker zegt te
weten dat veel van haar medebewoners niet weg willen.
Ook Haak erkent dat niet iedereen even blij is met de plannen. „Natuurlijk is dat een pijn-

In drie jaar
moeten 58
bewoners weg

Rosarito viert feest met modeshows
ZANDVOORT - Boetiek Rosarito laat het tienjarig bestaan
deze maand bepaald niet ongemerkt voorbij gaan. Zo werden
alle bezoekers van de zaak aan
de Grote Krocht 20B gisteren
royaal getracteerd op hapjes en
drankjes tijdens het feestelijke
open huis. En op 9 en 10 april
wordt de nieuwste voorjaarsen zomercollectie getoond gedurende de speciale jubileum-modeshow in café Del Mar.
Dat Boetiek Rosarito in de
afgelopen tien jaar een brede
klantenkring heeft opgebouwd
blijkt uit het feit dat de modeshow nu al totaal is 'uitverkocht'. „Door de niet helemaal
alledaagse collectie kleding en
accessoires in ons winkeltje
trekken we een heel gemengd
publiek," verklaart eigenaresse
Else Blankenstein het succes.
„Bij ons vindt men vaak dingen
die nét iets leuker en aparter
zijn dan elders."

genaar van de strategisch tussen NS-station en strand gesitueerde horecagelegenheid. „Al
moeten sommige gasten er wel
even aan wennen dat ze in het
eethuis geen patatje meer kunnen bestellen. Maar daarvoor
kunnen ze tegenwoordig in
mijn aparte snackcorner Dikke
Jan terecht, die zich pal naast
de zaak bevindt."
Samen met zijn vriendin Mirjam heeft Jan Paap in de Zandvoorter een grand café-achtige
sfeer gecreëerd. „Overdag kan
men bij mij wat komen drinken
of de lunch gebruiken," aldus
de eigenaar. „Waarna de zaak
rond een uur of zes meer het
karakter van een eethuis
krijgt." Vanaf die tijd kan men
er onder meer spare-ribs en
tournedos (uiteraard met toebehoren) bestellen. Een aanrader is volgens Jan Paap de saté
van de haas. Wie dat persoonlijk wil natrekken kan daarvoor
elke dag van de week in De
Zandvoorter terecht.

De Zandvoorter:
café én eethuis Meer dan 300
ZANDVOORT - Spijt heeft
Jan Paap er zeker niet van dat zonnebrillen
hij eind vorig jaar de cafetaria
aan de Jacob Heemskerkstraat
6 heeft omgebouwd tot eethuis/café De Zandvoorter. „Integendeel, het gaat zelfs boven verwachting goed sinds de heropenmg op l januari," aldus de ei-

ZANDVOORT - Sinds vrijdag is de Kerkstraat een prachtige speciaalzaak rijker in de
gedaante van Zandvoort Optiek. Deze op nummer 36 gevestigde winkel, waar men een bijzonder ruime keuze heeft in

Berichten en ups
voor deze rubriek met
U.
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus, 26, 2040 AA Zandvoort, of
inleveren bij het kantoor op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

brilmonturen,
zonnebrillen
(meer dan 300 modellen!) alsmede contactlenzen in alle
soorten en maten, is opvallend
gastvrij en modern ingericht.
„Bovendien hebben we alle
topmerken in huis van designers als Calvin Klein, Giorgio
Armani en Karl Lagerfeld," vertelt eigenaar Rob Verstrate.
„En de allernieuwste apparatuur voor oogmetingen en contactlensaanpassingen." Het assortiment varieert volgens hem
van 'klassiek' tot 'heel apart en
gek'. „En natuurlijk hebben we
de nieuwste trend voor deze zomer in huis, namelijk de zonnebril met een wit montuur."
Wie nog deze week bij Zandvoort Optiek een (zonne)bril of
contactlens aanschaft, krijgt
daar een viertal flesjes parfum
bij cadeau.

50 Kopers
ZANDVOORT - 'Morrie jjeloi.
Zo luidt de typisch Zandvoortse aanhef van een brief die bij
vele families Koper in de bus
gevallen is. Pred Paap en Maaike Koper nodigen namelijk vijftig Kopers uit om op zaterdagmiddag 5 april het vrjftigjarigbestaan van Café Koper te vieren.
Fred heeft Café Koper in 1978
gekocht. Hij was niet de stichter van het café. 'Lange Arie van
Guurt' gaf op 5 april 1946 Café
Koper zijn huidige naam. Eigenlijk is de horecagelegenheid
nog veel ouder dan vijftig jaar.
Voor de oorlog stond het namelijk bekend als Hotel-Café-Restaurant Welgelegen.

Maar nu bestaat de naam dus
vijftig jaar. „Vandaar het feest,"
zegt Maaike Koper (geen directe familie van de stamvader).
„We hebben trouwens heel veel
leuke reacties gekregen op
onze uitnodiging," vertelt ze.
Waarschijnlijk
is de oudste
De Zandvoorter is na de overname door Jan Paap volledig gast tachtig en de
jongste vijf
verbouwd
jaar oud.

lijk proces. Zeker als mensen al
jaren in het Strandhotel wonen
en daar dus helemaal aan gewend zijn. Persoonlijk gun ik ze
best een plek in het Strandhotel. Maar de RIBW moet verder
kijken dan dat. Het is belangrijk om mee te helpen aan de
ontwikkeling van goede opvang
binnen de psychiatrie."
Of de nieuwe opzet van de
RIBW werkelijk een succes
wordt, betwijfelen de drie mondige bewoners van het Strandhotel echter. „Het is opmerkelijk dat we hier veel mensen
zien die eerst in zo'n kleine
woonvorm hebben gezeten. Velen vinden het namelijk wel
prettig als er voor hun natje en
droogje wordt gezorgd," vertelt
Povel. Ook over de financiële
haalbaarheid heeft hij zo zijn
twijfels.
„Of het wel financieel haalbaar is? Uit marktonderzoek
blijkt dat op deze locatie een
dergelijk project levenskansen
heeft," zegt Haak voorzichtig.
Dollartekens heeft hij nog niet

in zijn ogen. „Ik ben al blij als
het restaurant, het grand café
en het zalencomplex in totaal
kostendekkend is." Is het niet
raar dat een organisatie voor
beschermd wonen zich ontpopt
als bedrijf? „Dat is een misvatting. Er wordt een aparte stichting voor in het leven geroepen.
Bovendien vloeit de eventuele
winst weer terug in andere projecten."
Aan het horecabedrijf kleeft
ook een idealistisch tintje. In
het restaurant en het grand
café moeten mensen met een
psychiatrisch heden of verleden en gedeeltelijk afgekeurde
werknemers een kans krijgen
om onder begeleiding te werken. Haak: „In de praktijk
blijkt namelijk dat deze groep
buiten de boot valt." Volgens de
directeur hoeven andere ondernemers in Zandvoort zich geen
zorgen te maken, want er wordt
geen subsidie gebruikt om de
koffie voor twee kwartjes aan te
bieden.
Op zich vinden de drie bewo-

ners het werkproject wel een
goed idee. „Maar," zegt De
Vries, „als je nu ziet hoe weinig
mensen uit dit huis meegaan
naar de Schalm of het Keerpunt voor dagactiviteiten,
vraag ik me af of ze wel willen
meewerken m een restaurant.
Aan de andere kant is het natuurlijk wel een voordeel dat
het zo dichtbij is. Dat helpt."
Volgens Povel is het ook een
vraagteken of de bewoners wel
geschikt zijn. „Het is lichamelijk en geestelijk heel zwaar om
m de horeca te werken."
„Het arbeidsproject is niet
zozeer op de bewoners van het
Strandhotel gericht," nuanceert Haak. „Het is voor de hele
regio. We voeren dan ook gesprekken erover met diverse
zorginstellingen in de regio."

Kunst en lekkereten gaan goed samen, dachten Floris Faberen Yvonne
Ygosse blijkbaar. Floris heeft haar uitgenodigd om prachtige aquarellen in
zijn eetzaal en lobby tentoon te stellen. Tijdens de vernissage schotelde
Floris bovendien woensdag de gasten, waaronder Rie Molenaar (in traditioneel Zandvoorts kostuum) en bijna het voltallige college (in pak), een
nieuwe Zandvoortse lekkernij voor. We mochten de thee met bramenlikeur
van J.P. Goulby (Floris: „Stad en land voor afgezocht") nuttigen en onze
vingers aflikken bij de cake, het zeebanket (smelt op je tong), een spntsje
en een krentenbolletje met geel jasje.
Maar het ging natuurlijk allemaal om de expositie. Dat zouden we bijna
vergeten tijdens het gesnoep. Yvonne Ygosse wil met haar zeegezichten
een ode aan Zandvoort brengen. Ze is na de dood van haar man m 1980
met schilderen begonnen en kan nu niet meer zonder. Ze geeft nu zelfs les
aan verschillende Zandvoorters. Het was voor haar niet moeilijk om haar
kleurenpalet tijdens het scheppen van haar creaties af te stemmen op
Floris' vernieuwde eetzaal: ze is zijn achterbuurvrouw.

Familie
Het kan raar lopen. Er wonen ontzettend veel Kopers m Zandvoort.
Zoveel dat het onmogelijk is te weten wie er nu precies familie van elkaar is.
Of toch wel? Engel Koper herkende vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad plotseling m amateur-genealoog Ane Kopereen familielid. Engel is er
een van 'De Punter'. Zijn moeder ging er met 'Klaas Slof' vandoor Uit dat
huwelijk werden ook weer kinderen geboren volgens Engel en zo kwam Ane
m beeld.
Engel heeft trouwens meteen contact gezocht met Arie, want hij heeft de
geschiedenis van zijn familie eveneens onderzocht.

Niettemin zou bewoonster
Fijen zich best willen opgeven.
„Maar ik ben helaas al wat te
oud. Als ik nou wat jonger geweest was, dan was het wat anders."

Dier

van de
POLITIE: Alarmnummer 1-1-2.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (0230 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (0230 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welztjnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Tel. spreekuur elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 uur:
(0230 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging; EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (0230 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (0230 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

week

Ze wilden er geen ruchtbaarheid aan geven, maar helemaal ongemerkt kan hun zestigjarige huwelijk toch niet voorbijgaan. Het
echtpaar Bersma-Roskes vierde daarom maandag in alle rust hun
jubileum bij hun dochter in Uithoorn. Voor veel dorpsbewoners is
de inmiddels 91 jaar oude Bauke Bersmaeen bekende verschijning
vanwege zijn functie als directeur van de gemeentelijke afdeling
Sociale Dienst. Dat was hij 25 jaar. De oud-Delftenaar trad zestig
jaar geleden in het huwelijk met de Haagse Henriëtte Roskes en
verhuisde naar de Emmaweg in Zandvoort, waar het echtpaar nog
steeds woont. „Mijn moeder, nu 83 jaar, gaf toentertijd les aan het
Esperanto-instituut," vertelt hun dochter. „Mijn vader nam daar
les en zo hebben zij elkaar ontmoet."
Het echtpaar verkeert overigens nog steeds in goede gezondheid.
Ongetwijfeld te danken aan een gezonde leefwijze. Ze roken en
drinken niet, mevrouw Bersma is vegetariër van huis uit. De heer
Bersma haalde na zijn pensionering nog zijn rijbewijs en heeft daar
tot voor kort veel plezier van gehad. Ook in zijn hobby, vioolspelen,
kon hij zich uitleven. Velen hebben van zijn muzikale bijdrage in
alle kerken van Zandvoort kunnen genieten. Omdat zij zelf geen
ruchtbaarheid wilden geven aan hun huwelijksfeest, bleef het bij
een intiem etentje

Paasweer
Deze drie vrolijke jonge Schipperkes zijn nog maar vijf maanden oud. Ze zijn waaks, blafferig, trouw, levendig en soms onvriendelijk tegen vreemden.
Alle drie zijn ze net even anders. Dolby was in het begin bijvoorbeeld een beetje bang. Nu
rent ze lekker met de anderen
over het veld. Donna is de drukste van het stel. Darla heeft een
pittig karakter. Ze worden
graag geaaid en zijn aan katten
gewend. Voor de nieuwe eigenaar is het een interessante
klus om ze op te voeden en zindelijk te maken. Meer informatie bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomfttraat 5, telefoonnummer 5713888.

Een cadeautje, zo noemde de secretaresse van burgemeester Van der
Heijden het mooie Paasweer nadat ze gisteren weer achter haar bureau zat.
Niet alleen voor de Zandvoorters die zich m hun tuin waagden, maar ook
voor de hotels, pensions, strandpaviljoens en winkeliers. Het was weer
lekker druk m Zandvoort.

Sleutelraadsel
Burgemeester Rob van der Heijden probeerde het, Anke Joustra deed
een poging en tot slot mocht Oscar Vos zich eraan wagen. Maar het lukte
niet. De nieuwe auto van de Reddingsbrigade werkte niet mee. Tja, als je
ook probeert je eigen sleutels m de ZRB-auto te steken..
De driehonderd gasten die de receptie van de Reddingsbrigade in het
Gran Dorada restaurant bijwoonden, merkten er trouwens niet zoveel van,
want de burgemeester ontdekte zijn fout op tijd. Het werd een gezellige
receptie, met veel toespraken (ook van de The üons Club, want die hebben
een flink bedrag gegeven aan de redders, zodat ze spullen voor hun eigen
veiligheid kunnen kopen).
Het feestseizoen van de 75-jange ZRB gaat door. Op 19 april is er een
spelletjesdag voor de kinderen en deze zomer keert de tentoonstelling over
de Reddingsbrigade op veler verzoek terug m het Cultureel Centrum Zelfs
tijdens het afbreken van de expositie in de bibliotheek kwamen er namelijk
nog mensen kijken. Die moeten dus tot de zomer wachten

Burgerlijke stand
Periode: 22 • 28 maart
In ondertrouw: Willem Lagerweij en Nisette Geurtsen. Getrouwd: Ronald van Tiggelen en
Jelena Valerjevna Popolitova.
Geboren: Aicha, dochter van
Mohieddine Khachnaoui en Leonora Zwemmer. Mike, zoon
van Jacobus Paulus Alessie en
Maria Elizabeth Rijnders. Dylan Guillermo, zoon van Wil
van Rooijen en Sandy Beijne.
Jerry, zoon van Patrick Ottens
en Linda Elisabeth Dijkman.
Overleden: Gerardus Visser, 73
jaar. Betje van Schoonhoven-Smit, 95 jaar. Maria Johanna Gerarda Dekker-van der Wijngaart, 44 jaar. Maria Thuis-van
Veen, 74 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, bevestiging ambtsdragers.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. Roggeveen uit Heemstede.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves, samenzang.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

Wat een verwarring- zal dat geven als er vijftig Kopers rondlopen in Café Koper
[llustialic Mme de Boei
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Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

ÜSINOCADEAU

Stichting Viering Nationale Feestdagen
Zandvoort

5 MEI - BEVRIJDINGSFEEST

ROMMELMARKT^ KONINGINNEDAG

Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana

FEESTELIJKE BINGO-AVOND

Show. Een wervelende
Rios Production, gei'n-

groot prijzenpakket

spireerd op de losbandige sfeer van het New
Yorkse cabaret. U kunt
voor de show diverse
Na afloop kunt u deze
levendige

avond

voortzetten in het

casino.

Want

bij

De rommelmarkt wordt gehouden van heel vroeg tot
14.00 uur.
Er zijn 100 kramen te huur tegen ƒ 37,50 per kraam.
Inschrijving op woensdag 16 april van 13.00-16.00
uur in de hal van het Cultureel Centrum.

ZAMOR
voordracht, zang en muziek uit de
operette- en musicalwereld

arrangementen boeken.

_^_,

Aan de Prinsesseweg

Met medewerking van gezelschap

Gebouw DE KROCHT

de

Aanvang 19.30 uur

arrangementen voor de

Kaarten verkrijgbaar a ƒ2,50 (inclusief één bingokaart) op
woensdag 16 april van 13.00-16.00 uur in de hal van het
Cultureel Centrum

Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
m het Holland Casino
boven

ft HANDELAREN ZIJN UITGESLOTEN.
EN WORDEN VERWIJDERD

het theater. U

kunt al een

compleet

arrangement

boeken

vanaf f 49,50. Aanvang
woensdag tot en met
zondag 20.00 uur.

l

Max Euweplein 64, Amsterdam
(nabiji Leidseplein).

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

.«• •*

STOOMSTRIJKIJZER

Dl SCHQOHST1*IK _,,
VOOR DEUVAGSTE**«*V

'

ELDERS 4QM

Uiteraard kunt via 090-6501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

20 METER"
OERSTERK
/ASLIJNDRAAD

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l.OOgpm)

met stalen kern,
m diverse kleuren

ELDERS im

\WEEI

geeft u meer!

BAR LE DUC BRONWATER merites

Voorjaarstocht met
Rederij Naco door de
Noord-Hollandse wateren

RUBY PORT MORGADO fles 75 cl

46
6.69

b?i et|e

SAKSISCHE SMEERWORST 150' gram

ELDERS A£f

KRENTENBOLLEN rljkgevuld,zak6stuks 1.35
WONDERWIT OF-BRUIN ^boterhammen 99

PING AFWASMIDDEL

.GESNEDEN BOTERHAMWORST ?I50S gram

100 KUNSTSTOF
ndve WASKNIJPERS

1lacon750ml

Wolkje KOFFIEMELK halfvol, pak SOP gram

BLANKE AZIJN fles 1.5 liter

blik
Italiaanse GEPELDE TOMATEN 400
""gram

CALIFORNIA MACARONI zak 500 gram

DAGVERSE KARNEMELK literpak

SUMATRA KIPSATE pak 140 gram

TOP'S APPELMOES pot 720 gram

NEME ZELFRIJZEND BAKMEEL kilo

DAGVERSE NEME MELK halfvol, nterzak

*AU'iff'
SEVEN-UP
REGULAR
OF LIGHT

.
"Voor iedere 10e klant een speciale nautische verrassing"
Vanaf 10.00 uur zet de kapitein koers om u via een
mooie route richting het stadje Purmerend te varen.
Terwijl u geniet van het uitzicht op plaatsen als
Watergang en Purmerend wordt u een heerlijk kopje
koifie mét geserveerd. U passeert Purmerend en vaart
via het Noord-Hollands Kanaal richting Akersloot.
Onderweg komt u de pittoreske plaatsjes als Neck,
West- en Oostgraftdijk tegen. Rond de middag is het
tijd voor een heerlijke warme lunch. Het Naco personeel serveert u een overheerlijk 3 gangen diner.
Na het diner worden er een aantal rondjes bingo
gespeeld om via Krommenie, Zaandijk en Zaandam de
tocht naar Amsterdam te vervolgen. Rond 18.00 uur
meert u weer ai aan Steiger 7 in Amsterdam. Op deze
dag bent u verzekerd van een prachtige route door
Noord-Holland met veel natuurschoon. Uiteraard zal
de kapitein u onderweg een en ander vertellen over de
omgeving.

FLES

;.;, . ffïT'i"ï
'i'"1'1'£.!£<~; 'fi: rviv s |JAE
;

, , .i UU^^\^!: :i^-^ikT~
:
v
;j -• DE ÉCHTE
1JA8DIN
' *vr';!,''>•": '"r ,. ,' 'v } fTUIN/TERRASSTOEL
y KUNSTSTOF \',v
modet^Uba,
kleiir-wlt,
handig
slapelbaar

Adres:
Postcode:
Datum:
Aantal volwassen:

WEE.

Woonplaats:

ZEEUWS MEISJE
PLANTAARDIGE MARGARINE
om 10 bakken en te braden, pakje 250 gram

KM,

v^Aé/tlL

MARS, SNICKERSOFTWIX
CANDYBAR REPEN

ELDERS ~

ELDERS *

AST

vruchten
LITERPAK

OUWEHAND HARINGRUGJES

.A<M'.

IN ONZE
SLAGERIJ AFDELING
HEERLIJK GEKRUID

GOUDSE
EXTRA BELEGEN KAAS

IN ONZE GROENTEN
EN FRUIT AFDELING

GROTE
HAGELWITTE

.SHOARMABLOEMKOOL
VLEES
HEEL KILO ELDERS

HEEL
POND x'|
ELDERS

t

FRIAND POMMES FRITES

KILO ,i
BAAL.

l

DAGVERSE
MONA
MAGERE
! VRUCHTEN.~: YOGHURT
, In de smaken
aardbeien of
tropische

POT

ELDERS

23ST

PAK

ELDERS
«t*ti'J*&

300 GRAM

1.5
LITER

8 STUKS.

JftSffj

Bon voor onze lezers

Naam:

ZOEK UIT:
'GROOTBLOEMIGE ROZENSTRUIKEN OF HEESTERS

ELDERS

Vertrek 10.00 uur, aankomst ca. 18.00 uur. De kosten
voor onze lezers bedragen tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon f 39,00 p.p. en voor kinderen van 4 t/m 11 jaar f 29,00 p.p. (normale prijs
respectievelijk f 49,00 en f 39,00 p.p.). Data: dinsdag 8,
woensdag 9, donderdag 10 en vrijdag 11 april 1997.
Wilt u deelnemen aan deze voorjaarstocht dan kunt u
telefonisch reserveren bij Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 in Amsterdam, tel. 020-6262466.
Reageer snel, want bij uw reservering maakt u kans op
een speciale "nautische verrassing".

Deelname aan deze voorjaarstocht is alleen mogelijk
na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon
dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de
kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in
Amsterdam. De kosten bedragen f 39,00 p.p. en voor
kinderen van 4 t/m 11 jaar i 29,00 p.p.

.

"'~

VASTE
LAGE

• •:^''''m^-^

DIRK VAN DEN BROEK
heef 14OOO aanbiedingen!

KIJK ELKE DAG
VOP SBS 6 TEXT/

.PAG. 520,

(8,9, 10, 11 april 1997)
Aantal kinderen:

geeft u meer!

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat «AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1
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Wij zijn 2 leuke vrouwen
(blondine en brunette, 25
jaar). Wij zoeken voor komend weekend een date in
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Amsterdam! Wij zoeken 2
kamerverhuizingen/ transport.
mannen, voor lekker babbeVoll. verz. Dag-nachtservice.
len, eten en dansen. Spreek
020-6424800 of 06-54304111. SCHILDER heeft nog tijd v. SNEL wat in! Je krijgt er geen
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. spijt van! 090-650 15 156
prijsopgave.
1 gpm. Boxnummer 387235.
MuziekBellen na 18.00 uur: 5719800.
ZOEK JE EEN VROUW. Hallo
instrumenten
• ANNULERINGEN van uw
mannen, hier met BO! Ik
advertentieopdrachten kunt u leuke
ben 22 jaar, heb kort rood
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK haar, ben 1.68 m lang, blauwe
richten aan Centrale Orderafen heb een normaal
deling Weekmedia, Postbus ogen
postuur. Ik woon zelf in Am156, 1000 AD Amsterdam.
sterdam en zoek een man
voor een vaste relatie. Ben jij
spontaan, lief en leuk? bel
Dieren en
U kunt bij ons al v. a. ƒ 270,dan: 090-650 15 156 1 gpm.
voor het eerste haljaar
dierenBoxnummer 228785.
een goede piano huren.
benodigdheden
• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
VAN KERKWIJK
te zorgen dat het numT.k. grasparkieten, agapornis- ervoor
Amsterdamseweg 202
mer in de linker-bovenhoek
sen,
div.
sijzen
en
kanaries
AMSTELVEEN
op de envelop staat vermeld
m/v. Tel. 020 - 6918593.
020 - 6413187
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Centrale Orderafd.
Weekmedia, Postbus
Mode
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de behandeling.

Verhuizingen

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-mlvrrli-nlii'ü kunnen wnrilcn RC/.I-I over l «f '2 koInninirn breedte in diverse lellergroollen.

Particulieren verwij/en wij naar «Ie speciale l>on o|) de
pupil» „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per inillinieler.
Sliiilin^lijd: din*da£ 12.00 uur.

U kunt uw tekst iclcfonincli opgeven: 02Ï-5717166 of
afgevni/zenden aan:
* Zundvnorta Nieuwsblad, Gaslliiiis|)lein 12, 2042.IM

Znmlvonrl;
PlauUing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Ziin<lvoortu Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,

Uilboornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, uil
lilies van liet Anislerdams Sladsliliul. /5,'J4 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 nnr.
ir

Informatie over on/.e overige aantrekkelijke advcr-

Iratiecombinatics in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar,
•fr

Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in

•k

Bij plaatsing in de Micro's worden geen brwijsmim-

rekening gebracht, alsmede/ü,- adm.kosten.
mcrs verstuurd. Op ver/.oek wordt aan adverteerclers buiten bel verspreidingsgebied één krant ver-

sluiird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclil.

Alle prij/cn.cxcl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-advertenliecombinalie Z
telefonisrh opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is niet ^o<>r,bezorgklaclitcn) of zcnden-aan:
1

Micro » Weekmedia
Postbus 156 - 1000 AD Amsterdam

Ook voor reacties met bricfmiminer
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

PIANO
SPELEN

Monet St rjkservice

Geen tijd om te strijken, \wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en breng en het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingsti den: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717 77 of 5715021 of 06-52502188.

Opleidingen/cursussen
Vrouwen! Timmer aan je toekomst!
Meld je aan voor een baan in de bouw!
Tel. 035-5427257.
.
PRIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. Bakker, Botticellistr. 38-2, A'dam
(bij Olympiapl.). 020-6751664.

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
receptie - familie- of huwelijksdiner
7 dagen per week. Wat moet u doen?
vergaderingen. Geen zaalhuur.
1. Kies een leuke advertentie.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
telefoon 023 - 5713599.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
c Uw particuliere Micro bon * Help de Polen. Stuur 'n 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
per post verstuurd bereikt voedselpakket! Wij hebben
ons pas over 3 a 4 dagen. evt. 'n adres: 02907-5235.
CUPIDO brengt u bij elkaar! Amsterdam. Hallo, met LouiOpdrachten die te laat
Kom PAARDRIJDEN bij: Bel nu voor de brochure om se! Ik ben een goed uitziende
binnenkomen worden
A'dams Paarden Centrum straks weer verliefd te zijn. vrouw, jong van hart en geest
automatisch de week
0345-631364 (24-uur-seryice). en kom uit Amsterdam. Ben jij
"WAVEREN"
daarop geplaatst.
Cupido: erkend, voordelig en een leuke man, tussen de 50
Provincialeweg 56
toonaangevend in Nederland. en 60 jaar? Bel me!
1103 SB Amsterdam
090-650 15 15 6, 1 gpm. BoxTel: 020-6 90 81 03
Amsterdam en omgeving: ik
O.a.: paardrijlessen (voor ben llona, ben 19 jaar en heb nummer 308590.
volw. en kinderen v.a. 8 jr.) zin om dit weekend met JOU Eén telefoontje is genoeg
Kinder(verjaardags)feestjes uit te gaan! Ben jij een leuke om in contact te komen met
evenementen/buitenritten en aantrekkelijke en spontane de persoon van jouw keuze.
Paarden/ponykampen va. 6 jr jongen
die een Blind Date Probeer het eens en bel
pensionstalling
met mij aandurft, bel me dan 090-650 222 21 (100 cpm).
Kom eens gezellig langs NU op mijn box! 090en u krijgt alle informatie 650 15 156 1 gpm. Boxnum- Amsterdam: ben jij een echte
Top-striptease THE VIKINGS.
vent uit (de regio) AmsterKeuze uit 32 top-dansers rti/v.
mer 228785.
dam? Heb jij een vlotte bab020-6722832/06-53357964.
Verenigingsnieuws Amsterdam en omgeving: ik bel en zie jij er goed uit? BEL
ben Angeliquë. Ben 22 jaar en MIJ! Ik (vr.) ben 1.70 m lang,
o Wij behouden ons het
maatje 36, ben 34 jaar,
recht voor zonder opgave van S(w)ing Society,-van Bach houd'van spanning, actie en heb'
groene'ógeri'én zie er goed
redenen teksten te wijzigen /m Pop en veel meer. Info: avontuur! EN van gezellig- verzorgd
uit! 090-650 15 156,
tièid! Jij ook? reageer dan!
7
of niet op te nemen.
530233 of 7514551.
O ja, ik ben ook nog erg spon- 1 gpm. Boxnummer 349806.
taan! De groetjes van Angeli- Amsterdam, ik ben Angela. Ik
que. 090-650 15 156 1 gpm. ben 28 jaar en woon in AmUitgaan
Boxnummer 395876.
sterdam. Ik heb blond haar,
Amsterdam en omgeving. blauwe ogen, ben 1.70 m
Hallo, met Maria. Ik ben een lang, weeg 60 kilo. Ben jij een
aantrekkelijke vrouw van 29 man, ± 28 jaar? Bel me! Eerst
Geopend van woensdag tot en met zondag.
jaar en van beroep doventolk. vriendschap, daarna zien we
Aan de vleugel, in het weekend:
Raar? Nee hoor! Ik doe alleen wel! 090-650 15 156 1 gpm.
MAICKEL DE VRIES
veel met mijn handen. Man- Boxnummer 353876.
Reservering, tel. 023-5713599.
nen, reageer!! 090-650 15 156 Amsterdam: ik ben Bart. Ik
1 gpm. Boxnummer 406077.
Elke donderdag dansen en
44 jaar, 1.88 m en heb
Markten/braderieèn Amsterdam en omgeving: ik ben
ontmoeten v. alleengaanden
een normaal postuur. Ik zoek
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuben een vlotte, spontane in de Randstad een leuke, liewelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.
Gr. VLOOIENMARKT A'veen- vrouw van 55 uit Amsterdam. ve en spontane vrouw, met
Ik zoek een leuke vriend, die een normaal postuur, om een
Oost zo. 13 apr., 10-17 u„
Technisch personeel 'Escapadehal' (Escapade 1). er goed verzorgd uitziet. EN serieuze relatie mee op te
die samen met mij de leuke bouwen! 090-65015156,
Midland bv, 033-4751167.
gevraagd
dingen in het leven wil gaan 1 gpm. Boxnummer 371085.
Gr. VLOOIENMARKT A'dam- doen. Ik houd van gezelligAmsterdam-Zuid. Ik ben Jan,
KAV Autoverhuur BV, vesti- Bos en Lommer, zo. 13 apr., heid! 090-650 15 15 6, 1 gpm. 45 jaar. Ik heb een leuk huis
ging Aalsmeer, vraagt all- 9-16 uur. Jan van Galenhal Boxnummer 245137.
en een goede baan. Ik ben
round bedrijfswagenmonteur, (Jan van Galenstr. 250).
Midland BV 033 - 4751167. Amsterdam en omgeving. lk> sportief, spontaan en heb hui.b.v. groot rijbewijs.
ben Anouschka, een vrouw' mor! Heb jij zin in een diner of
Telefoon: 020 - 6979746.
VLOOIENMARKT: 24/25 mei, van 47 jaar. Ik houd van kam- boswandeling? Bel me dan
• Zie de colofon voor opga Jaap Edenhal, Amsterdam. peren en van dieren. Ben jij SNEL! 090-650 15 15 6,
vevan uw rubieksadvertentie Info: 0481 - 422112.
die leuke man van ± 47 jaar? 1 gpm. Boxnummer 263505.
Bel me dan SNEL!
een kleine, blonde meid,
090-650 15 15 6, 1 gpm. Box- Ben
1.85 m groot, blauwe ogen,
Winkelpersoneel gevraagd
nummer 942210.
blond haar EN echt slank. Ik
Amsterdam. Hallo leuke ke- zoek een maatje! Een maatje
rels! Ik ben Simone. Ik ben 27 om mee op de bank te han„ACHT"
jaar en zoek een leuke vent gen, uit gaan, een glaasje
Uitzendburo B.V. zoekt
uit (omgeving) Amsterdam! wijn mee te drinken, lachen
Eerst praten, dan afspreken! en huilen, gek doen.
VERKOOPSTERS M/V
090-650 15156, 1 gpm. Box- 090-650 15 156 1 gpm. Boxvoor de vlees- en vleeswarenafdeling van supermarkten in nummer 390241.
nummer 240089.
Amsterdam en omstreken. In overleg kunnen wij u plaatsen in
Amsterdam.
Hallo,
met
Ton.
Hallo, ik ben Irma. Ik ben 26
de voor u dichtstbijzijnde supermarkt.
Ik zoek een leuke, lieve en jaar. Ik ben 1.75 m lang en
Bel voor inlichtingen: 079 - 3617266.
gezellige vriendin voor een weeg 56 kilo. Ik ben sponleuke vriendschap. Wie weet taan, houd van uitgaan, molater meer! Mijn motto: niets torrijden en van een goed geDivers personeel gevraagd
moet, heel veel mag. Denk sprek! Wil JIJ met MIJ uit? Ja?
jij er ook zo over? Laat het me Reageer dan NU! Spreek een
dan
NU
weten! 090- leuke reactie in, dan bel ik je
650 15 156, 1 gpm. Boxnum- terug! 090-650 15 156 1 gpm.
mer 213610.
Boxnummer 391367.
Amsterdam: hoi, met Mi- Hoi, hier Joyce (40 jaar). Ik
chael. Ik ben 24 jaar, heb don- zou graag een reactie krijgen
ker haar, bruine ogen, ben van een + 50-jarige man, on1.80 m lang. Ik houd van uit- gebonden, Amsterdam en
gaan, muziek, reizen en spor- omgeving. Ik ben een spontaMeespelen in nieuwe TVKunst en antiek
ten. Kom jij uit de Randstad ne en warme vrouw, ben 49
serie, dan bel je 020en durf je een Blind Date met jaar en ben gevoelig, zelfstan6239056/6253980.
mij aan? Ja7 Bel me dan dig en levenslustig!
Wil je aan de slag?
SNEL!!
090-65015156,
Pour Elle Model Agency zoekt KOLONIAALSTIJL 1 gpm. Boxnummer 444038. 090-650 15 15 6, 1 gpm. Boxnummer 224669.
fotomodellen, mannequins of Nederlands-lndie,
antieke
dressman voor figuratie, re- meubelen en antiek-look: 700 Omgeving Amsterdam. Ik Hoi, met Gerjane. Ik ben een
clame, modeshows, t.v.-com- stoelen, div. modellen tafels, ben Ellen, 46 jaar, 1.68 m lang vlotte, aantrekkelijke vrouw
mercials en mode fotografie. ook met marmer, kasten, en heb een normaal postuur. van 45 jaar jong. Ben jij een
Ik ben sportief, rook niet en leuke vent, niet jonger dan 48
Tevens modellen gevraagd' banken, vitrines, bureaus,
met een maatje meer t/m decoratie enz. JAN BEST,heb een fulltime baan. Ik zoek jaar en ben je serieus? Reamaat 52.
Keizersgr. 357, 020-6232736. een sportieve en romantische geer en vertel meer over jeErvaring niet noodzakelijk.
Showr.: Mr. J. Takkade 30, man! Jij? Bel me dan SNEL! zelf! Ik reageer altijd terug!
090-650 15 15 6, 1 gpm. Box- 090-650 15 15 6, 1 gpm. BoxU wordt door ons bureau kos- Aalsmeer, 020-6412137.
nummer 310941.
teloos opgeleid.
nummer 233102.
Bel snel!! POUR ELLE
TAFELS
Omgeving Utrecht/Amster- Ik ben een 42-jarige vrouw uit
0344- 631061
dam. Hallo mannen, ik ben Amsterdam, die toe is aan
300 in voorraad
0344 - 61 53 55
Henny, 48 jaar, heb halflang een nieuwe start! Ben jij net
antiek, klein,
blond haar en blauwe ogen. Ik als ik vlot, tot 49 jaar en het
groot, dik, dun.
heb geen kinderen. Houd jij, alleen zijn zat? Reageer dan
Woninginrichting
net als ik, van gezelligheid vandaag nog! Spreek in wie je
Keizersgracht 357,
thuis? Bel me dan SNEL!
bent, dan reageer ik terug!
020-6232736.
090-650 15 15 6, 1 gpm. Box- 090-65015156, 1 gpm. Box8 Te koop: 2-zits bankje, beiShowroom:
ge, ± 125 breed, helemaal
nummer 350106.
nummer 252917.
Mr. J. Takkade 30,
gaaf, ƒ 65. Tei.: 023 - 5719567.
Welke 50-plusser is er nu echt Ik ben een secretaresse van
Aalsmeer, 020-6412137.
op zoek naar een gezellige,
jaar uit Amsterdam. Ik
Amstelveen. spontane, goed uitziende 23
Computerapparatuur Veilinggebouw
zoek een leuke man, sportief,
Heden inbreng. Spinnerij 33 gezonde, fulltime werkende die er leuk uitziet! Ik ben
en software
A'veen, 020 • 6473004.
vrouw van 50-plus? Verlang Claudia, 26 jaar en zoek ook
jij, net als ik, naar warmte in een date! Ik houd van koken
• Rubrieksadvertentie op- alle opzichten? Bel me dan en feesten. BEL ONS!!
• T.k.: PC 086 gr Monch mar, geven? Zie voor adres en/of SNEL op mijn box!
9een harde schijf, 5V4 disc 2x telefoonnummer de colofon 090-65015156, 1 gpm. Box- 090-650 15 156 1 gpm. Boxnummer 375264,
/50. Tel. 023- 5719785.
in deze krant.
nummer 982365.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Restaurant „Queenie"

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Jan Best

Huur en verhuur
auto's en motoren
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Auto's en
auto-accessoires
WIKA
Autoruiten en kentekenplaten. Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.
Man, 27 jr, zoekt gemeubileerde kamer met keuken of
kostgezin in randgemeenten
rond Duivendrecht. Reacties
onder kantoortijd naar:
Ik, spontane gozer van rond 020 - 3140640 (Hans).
de 20, z.k.m. spontane meid
om A'dam onveilig te maken!
Bel snel, druk op de 2, reaFinanciën en
eer en ga met me mee!
handelszaken
90-65015156, 1 gpm. Boxnummer 993207.

§

Out uw leven lang maai

Autoverzekering

Vakantie
buitenland

LAMINAAT PARKET

V.A. ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Sta-caravans te huur in de
Belg. Ardennen, vanaf ƒ240
p.w. all-in. Tel. 043-4591598.

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

ProJ.ct-kwallt.lt.

.......

' ' • ' • • ' • ' •' '•
... j_

~T

•

ook in «nd«r* ktoüran Uvarba

PROJECT-TAPIJT

Te koop
aangeboden
diversen
» ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

M.kk.lljk >.lf t.l.Bg.np.rm-

l

BJ-SS••.'-'^ .•'•';;" •.': "'•'• •''

-'. LET OPI OP H.D.F. lalB-ia»
Kl.urb*uk.n,

Hotel-kwallt.lt, l.v.rbaar in « kUur.ii,
400 om bmd. Kort. valt. luipool,
'•-. •
dutabda Jut.-nig.nl O jaar schriftelijk.

<abrl«ksgarantl«. D» tapijt kolt normaal .
In d. wlnk.l f 17i,- p.m., nu raehtatroki .

. aan d. eoncumant voor d. prlji val

.

. DaCrOnhaatdkuntn mnll-flltraltch kmlomntn lijk, epogrmm

^^___^BJB|| Natuurilllf veren hoordku**™ eox7o, isooar*m««vuw._„„;.
ffjf^^^Q
laW»^^^"

Comfort kum**n a*vaia m*t *ntl-mll*ral* boll*tl*m 60*7O, z*er lux*
DOnXlg m*na*var*n ku***n gmmt ïèvm Imna ma» 6OX7O__;___~
Latox natuunruabor o**°ndi,*id* ku**an *ntMiirsiich

Echt dons dekbed.......................... 14Ox2OO rjtTopmork In vlakken gestikt carré. 2OOx2Op-SSi
Zwaan vulgowlcht..........................24Ox2OO .*fl
•Zuiver scheerwol dekbed.............. 14Ox2OO »>\
5OO gram oer m* vulling................. 2OOx2OO ••"
Katoenen tijk................................. 24Ox2OO •••
BEZICHTIGING -VERKOOP
L
9 tot e uur
•VRIJDAG*
9 tot 9 uur
•ZATERDAO»
,. 9 tot 5 uur

r l Spaameweg 22a
l t Cruquius
;

Vakantie Binnenland

MATRASSEN

ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Vakantiehuisjes voor week/midweek of weekend
Gratis gebruik van 50 fantastische attracties,
wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
veel zwemplezier en gezellige avondprogramma's.
Bel Attractiepark Slagharen: 0523 - 683000.
Let op! Aanbiedingen!
• Uw rubrieksadvertentie
In Drenthe: Htl De Stobbe *** kunt u zowel schriftelijk als
Geniet van hotel & natuur. telefonisch opgeven. Zie voor
Div. arrangementen al vanaf het adres en/of telefoonnumƒ 199 HP! Sauna S^zwembad mer de colofon op de adveretc. Folder 0522 - 471224.
tentiepagina van deze krant.

RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
Maat en dikte
80x190x14
80x200x14
90x190x14
90x200x14

120x190x14
130x190x14
140x190x14
140x200x14
160x200x14
180x200x14
200x200x14

0906-Nummers
50 cpm! GAY Direkt Apart: op GAY postcode dating: manzoek naar 'n hete knul?
nen uitjouw postcodegebied!
090-60 500.
0906-81 00 (50 cpm).
60 cpm! Postcode-sexdating:
Ik ben er
sex in jouw postcode-gebied!
ALTIJD VOOR JOU
090-600.777.

60 cpm! SM-voor-2: voor 'n
streng of onderdanig SEXcontact! 090-600.888.

175,190,205,210,235,265,300,-

ca. 1,05 p/m

Papaverweg17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511
Provincialeweg 166

0906-96.88
24u./p.d. ca. 1 gpm.

60 cpm! Vele mannen gezocht voor SEX met dames
35+, 090-600.111. Vrouwen
bel gratis 0800-4142.

0906-96.80

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze. Bekend van TV, 24 u. p.d.
All creditcards accepted
Probeer het eens en bel
020-6700620/036-5360208
090-650 222 21 (100 cpm).
http://www.greysex.com

* Desire Escort *

Luxe privé huis! 12 topmeisjes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
+ bubbelbaden. Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Latex
390,415,425,440,545,605,645,665,765,875,985,-

Grandioze speciale aanbieding
".-::: -:-',•:•'" Alleen bij ons

kwaliteitsmatrassen SG35
; Damasttijk doorgestikt 16 cm dik

65.35.1 25.595.-

ANBIÉDNG GELDIG t/m ï

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost
Zaandam (schuin t.o. st

Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Tel.
Tel.
Tel.
Tel.

020-6324959
020-6186088
020-6937355
075-6172535

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar F 8'9° E^R^ .
„ i ".
(u dient er rekenmi;
ons kantoor
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus u„, opgavc de rc!,el
156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr.... bur. v.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet uanspru- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor Toutcn ontNieuwsblad
sluaii door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 J M Zand voort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandaa 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
Vm 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lot een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zanten niet hoven f 300.-) kimt u niet gratis ad verteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.

Adres:
Postcode:

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-650 222 04 (1 gpm).

165,170,190,195,235,255,280,285,315,345,385,-

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

Naam:

Diversen

145,150.160,170,205,225,240,245,285,320,355,-

voor de particulier:
3 regels gratis

Sluit geen originele getuigschriften bij
uw sollicitatie 1 . Soms komen ze niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopieren!
Diverse clubs

130,135,140,150,195,210,225,230,265,295,330.-

Lattenbodems
Rolbodem
Dubbolzijdig verstelbaar
Elektrisch verstelbare
lattenbodem 90x200 cm

LENTEKRIEBELS ?
Geheel privé !

Lokaal tarief! Amsterdam
sexdating: vrouwen willen
sex! 010-2946186.
Luister naar sexoproepen van
vrouwen 40+. Doorschakel60 cpm! Vrouwen (40+) willen dienst. 090 - 600.999 (60 cpm)
snel sexcontact. Direkt Apart!
Luister naar sexoproepen van
090-600 100.
vrouwen 40+. DoorschakelAmsterdam sexdating:
dienst. 090 - 600.999 (60 cpm)
vrouwen uit A'dam willen sex!
POSTCODE sexdating: vrou090-600.222 (60 cpm)
wen uit jouw postcodegeAmsterdam sexdating: vrou- bied! 090-68111 (60 cpm).
wen uit A'dam willen sex!
Sexdating Amsterdam: vrou090-65044410 (75 cpm).
wen uit Amsterdam willen
sex! 0906-17 77 (60 cpm).
BEL ME THUIS
Snel-Doorschakellijn. Vrouwen van 40+ willen direct
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
sex! 090-600 500 (60 cpm).
Dominante vrouwen geven Vrouwen (40+) willen snel
telnrs voor sex bij hen thuis. SEX !! DIREKT APART ! Bel
090-60 555 (60 cpm)
nu: 090-600.444 (60 cpm)

SG35 SG40 SG45

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

06 - 9789

60 cpm! Sexdating: vrouwen
(20-59) zoeken hete sexafspraak! 0906-80 80.

SG30
115,120,125,135,-

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

17-8

ARISTONA GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

TRAVELLER;TELAAG!

teletekst

10x motorzoom, 0 6 lux,
auto-focus Adviespnjs"1709-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301

• Superplatte 1 6 9
beeldbuis, stereo. TXT
Adviespriis'2495 -

70TA4411; 70cm donkere Flat
Square beeldbuis, menubesturing en een easy-logic afstandbediening. Teletekst met groot
geheugen, 70 voorkeuzezenders.
Adviesprijs*1695.-

879.1249.-

INDESIT 1100 TOEREN
WASAUTOMAAT
WE1108, Luxe wasvolautomaat, roestvnj
stalen trommel, regelbare thermostaat en
centrifugesnelheid, 16 programma's o.a.
wolwas, fijne was en halve was.
Adviespri)s*1179.Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

SONYHI-8TRAVELLER
TR650,HiFistereo Adv "2495 •

PHILIPS BREEDBEELD
a* PW630S, 70cm, TXT, stereo

PHILIPS 28PW950

«rö 70cm breedbeeld, Europese
Iv van l jaar 100 Hz digital
scan, s t e r e o , t e l e t e k s t
j Adviespnjs"3895 -

2449.-

PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV
PT820,Black-üneSbeeldiflfi buis, stereo, Ixt Adv "2795 -

1699.-

Indesit Adviespri|s"749
iviespnjs"749 -

SONY Hi-SHIFI STEREO

ZANUSSI KOELKAST

445.-

BAUKNECHT K A S T

VPE807,8x zoom
oom Adv
Adv '1199"1199 -

599.-

475.-

TV/VIDEO COMBI'S

28WS1, Teletekst Adv"2990- l

51 CM KTV /VIDEO

SHOWyiEW EN ' P DC
KVE2561, Superplatte TrmiMet Off, Philips Gar., 2 tutron, pip. stereo, teletekst ners, teletekst. Adv. '1545.Adviespnjs'2970 •

999.-

PHILIPS MINI HIFI
SYSTEEM
FW330; 2x30 Watt
versterker met Digital
Sound Control; digitale
tuner, 30 pre-sets,
klok/timer, dubbel cassettedeck; programmeerbare CD-speler,
incl. afstandbediening en
2-weg luidsprekers
Adviespnjs'910.-

395.-

799;-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D, Automatische ontdoonng. Adviespnjs "749 -

495.SIEMENS 2-DEURS

699.-

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

SONY63CM STEREO
X2501, Hi-BI Trinitron, tel e t e k s t met geheugen
Adviespnjs'1770 -

,

999.-

VR7,JHiFi stereo, Tutbo-Dnve,
Showview + PDC Adv "1545-

999.-

6SB57; Showview, PDC,
4koppen,audiodubbing "1345 -

PT155A, Adviespnjs"725 -

CBEr T-TiS*"

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY TOP-MONTAGE

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
"*" sterren mvneskapaciteit Adviesprijs"999 -

E800, Showview, PDC, 4 kopien Adviesprijs'1 670 -

879.-

479.
WHIRLPOOLKOEL/VRIES

4 koppen, Showview
l J 'liMF
• "VÜ ** +Trilogie,
PDC Adviesprijs'1340 PHILIPS STEREO KTV

ARG647, 156 liter koelen
en60htervriezen Adv'949-

+0ff PHILIPS gar Adv '1245-

pTgfr

"T/IQ

PT520B, Black-Line, teletekst,
monitorlook Adv "1395-

PHILIPS GROOTBEELD
PT-4512, Stereo, Teletekst
70 cm flat square *1645.-

SONY STEREO: E70

599.-

~ 749.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONIC 1 STEREO

Italiaanse vormgeving
""•' sterren invriescapaciteit Adviespnjs "899 -

-ID600; Topper 4 koppen,
Showview + PDC Adv "1299 •

799.-

629.-

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

Hi-Spec Drive Adv '1189-

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv."1399-

ARISTONASTEREOKTV
TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis, teletekst
Adviespnjs "1795-

849.-

AKAI HIFI STUNT!
G720, Stereo, mid-mount "888-

1 149.-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs "1849 -

549.-

SONY VIDEORECORDER
iORECORDER

1299.-

E11,Afstandbedienina
bedienina "650"650-

379.VR242, Turbo-Drive "895-

W 449.-

l-.>MSmH^:->WsdKrrM
* V I D E O - TAPE PER 3 JfrhTPÏÏffilTTïï|ÏÏTi|rir" ""''TOiftiïlli

r ri"'

^•1 «jj^MaBiMiapiB
~® 449.999.BCC, DE BESTE SERVICE.' DE GROOTSTE KEUS! PEjAAGSTE PRIJS

PANASONIC 63CM TOP

JVCSHOWVIEW + PDC
HRJ2, Supersnel Deck "769 -

tf Al X MBi^B^rïfttVTÏmrrnM Vl^R^Tniic^HFi • pflH •••^^^ïniicii^H * r* Qfl B ' ÏTil i J u i i
B£c- - ^^jlilijffr^^^^MiMfnm

PHILIPS VHS-VIDEO

PANASONIC
IIC KTV TXT
TXT
TX21,55cm FSQ
"849--SQ Adv "849

689.SONY T EELETEKST
LETEKST
Hi-BlackTrmitron
itron Adv "990 -

579.-

yR151, Afstandbed "645 -

369.-

PANASONCBESTEKOOP!
CBESTEKOOP!

BREEDBEELD
PRIJSDOORBRAAK!^
AAP
_•_...
..
. ~ ..
„
i
.
• •• • • H4^

SONY
A ÜTÖ^rÏAWc^SpiËLER
y(..nn I A I

PHILIPS COMBI KTV + VIDEO!
PV263, TXT, Turbo-drive,
Showview en PDC. *1245-

PHILIPS RADIO CD-COMPO
30 Watt, equalizer, afstandbediening. Adviesprijs *330.

169 beeld met Dolby-Pro-Logic

itt, afneembaar front^dVieSOrilS *710-

/riecreqSHCWVlEW+PDC'734
MMEW+PDC734--

449.-

AKAI VIDEORECORDER
DRECORDER
standbed '498"498 /SG221,Afstandbed

329.-

STUNT! VHS-HQ
HS-HQVIDEO
VIDEO
Met afstandbedienmq
Jbedienmo

289.-

ARISTONA KTV + TELETEKST
TA1472, 70 voorkeuze-zenders
On-Screen-Display Advies *895 ARISTONA TURBO-DRIVE VIDEO
SB25; Showview, PDC en
afstandbediening *845 -

495,
495.-

DRAADLOZE TELEFOON STUNT!!

Intercom-functie, basisstation incl.
handset Adviesprijs *199.PORTABLE CD-SPELER STUNT!!
Inclusief netadapter en hoofdtelefoon Adviespnis *199-

A M *\
/l tl U

lïEFAL FRITEUSE UNIV. 1250
m Uitneembare bmnenpan. EenvouTT V B H,n
cr-hnnn to
iriv/*9C;Qdig schoon
te m^on
maken Adv.*259.PHILIPS STOOM STRIJKBOUT
HD1723; Lichtgewicht, RVS zool,

449.199.149,
89.-

4 C A
l W% «J
l

OPZETVRIESKAST^1
Handig' 50 liter Adv."595 -

SN23000,RVSbinnenzijde Lage verbruikswaarden "1348 - 1

949.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programma s, 12oouverts Waterontharder
enwaterstop Adviespnjs'2099 -

179.-

MIELE 1100TOEREN

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

Topklasse Volelektronische
besturing, Zuinig, stil en miheuvriendelijk Adv "2299.-

WHIRLPOOL AVM260

189.-

19 liter inhoud Eenvoudi-1
ge bediening Adv "599 - 1

239.-

LUXE 1400 TOEREN
1 Sprogramma's regelbarethermostaat en centrifugegang

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregeling Adviespnjs "1348 -

845.BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifugetoerental Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's "1349

895.-

WASDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren Adv "1549 -

SAMSUNG 24 LITER
1000 Watt magnetron,
60 minuten timer, auto-1
matische programma's

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk te reinigen Velekookfunkties "699 - 1

449.-

PANASONIC KOMBI |
MAGNETRON
NN750, Digitale bediening van l
magnetron hete lucht oven en
gnllelement Automatischeprogramma's Adviespnjs'949 - 1

579.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 4 in 1 kombi magnetron
Methetelucht.gnllencnsp.dooi-1
en, koken, bakken, braden en l
gralineren Adviesprijs "999 - 1

945.WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid.
Adv "1099 -

WHFLPOOLBOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

899.-

AEGTURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699-

MOULINEX KEUKENMACHINE
A74; 500 Watt motor, inclusief
diverse accessoires. Adv. *249.-

1249.-

1601, Gas-elektrofornuis l
met grill en sierdeksel "948 -

TOPMERKWASDROGER

548.VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten Er
is al een vne=J'"=| vanaf-

Mettijdklokenpluizenfiller "495 -

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviespnis "649 -

Gasfornuis met elektrische
oven, verlichting, en natuurlijk
GIVEG-keur Adviespnjs "949 -

478.-

INDESIT FORNUIS
WHIRLPOOL DROGER
AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma Adv "749 -

Thermostatischeoven, dubbele ovenruit Adv "849 -

448.-

KONDENSDROGER

799.-

Geen afvoer nodgi RVS trommel

528.-

GRUNDIG TELETEKST
T51-640 51 cm Adv "1099-

BAUKNECHTDROGER

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv "949.-

GRUNDIG PORTABLE

598.-

37cm met TELETEKST
Adviespnjs*699 -

BOSCH WASDROGER

pT?ai QQQ
H-im OÏJÏJ."

ETNA KOOKPLAAT
Luxe4-pits Adviespijs"409 - 1

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat "298-

Elektronische besturing
Zeerstil Adviespnjs "1099 -

STEREO TELETEKST

798.-

Afstandbediening Adv "799 -

MIELE WASDROGER
'

Umi 479»~

Elektronisch en reverserend RVS trommel "1799.-

KTV37CM TELETEKST
FR^k
Q-flQ

1148.CENTRIFUGE

o IÏJ."

PORTABLEKTV37CM

2800 toeren

Adv '249.-

148.-

PlN-CODEl
•

J ECC-card!
.,
Il
Aanvraag-folder in de winkel! l \:>

528.-

GAS-ELEKTROFORNUIS

468.-

ST650 Teletekst Adv '1829 -

948.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

ETNA FORNUIS

AFB594, ™* capaciteit, CFK-vnj

G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11kg
invriescapaciteit
Adviesprijs. "848.-

FK055,
Gasfornuis
met elektnsche
oven, mkl
grill en
sierdeksel
Adv "1450-

648.-

348.-

WHIRLPOOL KAST

BOSCH VRIESKAST

ATAG
FORNUIS

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgnll, Adv '1025-

3 vakken Adviespnjs"698.-

WV

BRAUN 1 0-KOPS KOFFIEZETTER
KF140; kalkfilter en aroma-lock.
Adviesprijs *129.-

1000 toeren centrifuge Zuinig,
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiligmg Adviespnjs" 1649 -

90 LITER VRIESKAST

GRUNDIG 63 CM KTV

mfpf

799.-

SIEMENS AQUASTOP

SHARP MAGNETRON]

AEG BOVENLADER
PHILIPS VIDEO + PDC

G1, HiFi-stereo, TXT
Adviespnjs'1599

GSF341,3 programma s Vanabele indeling Adv '1099 -

BOSCH ELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

LONGPLAY
63CM STEREO KTV SONY
E250, Showview + PDC "780-

Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595 -

769.-

BAUKNECHTVMTWASSER

M6135, Supersnel verwarmen l
en ontdooien Uitneembaar j
draaiplateau Adviespnjs "279 - 1

995.-

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen.longplav Adv "1295-

55CM STEREO / TXT

SPS1012, RVS interieur
4 sproemiveau s '1179 •

SEMENSWASVOLAUTOM.

SONY PORTABLEKTV PHILIPS HIFI STEREO

PHILIPS TELETEKST

AWL400,16 programma s
4,5 kg inhoud Adv "799 -

Lavamateoo 850 toeren
centrifuge, waterbeveiliging,
zuinig en stil AEGmeerdere malen best g e t e s t 1
Adviespnjs "1449-

789.- ~ 649.389.- ~~ 699.-

M1400,Afstandbed "550-

679.IGNIS WASAUTOMAAT

1045.AEG WASAUTOMAAT

PHILIPS MATCHLINE

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
X2101, 55cm, Trinitron
Adviespnjs'1440

FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviespri|S"949 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviespnjs "849

37CM KTV /VIDEO
On Screen Display. Ad v. "999.-

H179.-

699.-

2-DEURS KOELKAST

SAMSUNG TV/VIDEO

KVC2981, Stereo.txt "2550-

549.-

BOSCHAFWASAUTOM.I

MAGNETRON OVEN

Typj 51 cm, Kleuren-tv en yiJL
-'- rderinl.Afstandbed.

SONY 72CM TRINITRON

AWM800, 1 5 programma's
Ruime vulopenmg Milieuvriendelijk Deurbeveiliging Adviesprijs '1079

SIEMENS KOELKAST ZANUSSIWASAUTOMAAT
metvriesvak 140 liter "729-

365.-

Nederlands (opmerk, 3 programma's,12couverts '899-

WHIRLPOOLWASAUTOM.

Hi-8 CAMERA

SONY 70CM STEREO
BREEDBEELD KTV

11879.-

Instelbare centrifugegang,
regelbare thermostaat, RVS
trommel, zelfreinigende pomp
Adviesprijs '1 199 -

Automatische ontdooiing
met vriesvak Adv "699 -

140 liter inhoud, met vriesvak
Adviespnjs '749 -

1579.-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

TR750 STEADY SHOT absoluutlepmodel Adv '3110 -

979.SAMSUNGCAMCORDER
CAMCORDER

SONY BREEDBEELD

1849.-

145 LITER
ER KOELER

TR565 HiFiqeluid Adv '2200 -

HiFi-slereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening Adv '1899 -

KV24WS1 .Super Trinitron,
63cm stereo txt Adv"2440 -

SONY100HZ SUPER!

275.325.-

SONY STEADY SHOT

Adviespnjs'3295

LUXE VAATWASSERl

1-DEURS KOELKAS

hh

[HAARLEM

BC C B ET E R E N GO E D KOPER
(BEVERWIJK

lmetCuwrp?N-code, " Winkelcentrum "Schaikwijk"
1500m2Supers
'zonder extra kosten lRivieradreef 37 (2 etages Superstore) lBreestraat 65

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ZAANDAM
l Westzijde 55

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

128.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE, 3-standen
Adviesprijs '135 -

OPENINGSTIJDEN HAARLEM

68.-

maandagmiddag ..... .13.00 tot18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag .
09.00 tot 18.00 uur
yatprrtan

(onder Dirk v.ii. Broek)

ATAGl/VASEMKAP

'

. . . 09.00 tot 17.00 UUr

pvenge filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

yVeekmedia 17

woensdag 2 april 1997

Winchester wint
Schelpenkartrofee
ZANDVOORT - Voor de
28e keer is het door de ZHC
georganiseerde internationale Paashockeytoernooi
een grandioos succes geworden. Voor het eerst in de
geschiedenis van dit toernooi ging de zege zowel bij
de dames als de heren naar
dezelfde vereniging. Het Engelse Winchester kwam in
het bezit van de Schelpenkartrofee.

Teams uit allerlei landen deden mee aan het Paastoernooi. Opvallend was de outfit van Winchester
Foto Rob Knotten

Het was fris maar over het
weer had niemand wat te klagen. Volop zon, waardoor het
een groots festijn werd. Niet alleen op het hockeyveld werd
het traditionele hockey gebeuren een groot feest ook het
randgebeuren viel erg in de
smaak. Zo overnachtten de
teams, afkomstig uit Duitsland, België, Engeland en Ne-

derland, op de velden van de afgesloten. De Zandvoortse dahockey in tenten en waren de mes gingen met 0-1 ten onder
gezamenlijke maaltijden en tot en moesten met de tweede
laat in de avond durende fees- plaats genoegen nemen. Het
ten een ware happening.
Zandvoortse succes werd compleet door de derde plaats van
Bij de heren streden veertien het tweede Zandvoortse team,
teams om de fraaie trofee. Uit- spelend onder de naam De Gareindelijk plaatsten Winchester, neal.
dat voor de tiende keer deelnam, en de organiserende vere„Zonder heel veel vrijwilliniging de ZHC zich voor de fi- gers is het niet te doen," vertelnale. In een spannend gevecht de Henk van Gameren. „Maar
bleven de gasten afkomstig van het is weer een groot succes gede andere kant van de Noord- worden Het gaat elk jaar beter.
zee de Zandvoorters de baas Dit toernooi is heel belangrijk
met 2-1. De derde plaats werd voor de club. Het draagt bij,
opgeëist door VVV.
door de enorme omzet m de
Tien damesteams traden aan kantine, aan de liquiditeit van
voor het gevecht om de beker. de vereniging, maar geeft ook
Ook hier werd de fel begeerde veel uitstraling naar buiten toe.
eerste plaats een gevecht tus- Bovendien is er de binding met
sen Winchester en de ZHC. de clubs van groot belang. Ja,
Veel spanning en een open wed- het was weer een heel leuk gestrijd, die uitendelijk eveneens beuren, dat volgend jaar weer
door Winchester winnend werd op ons programma staat."

Z'75 heeft nog één zege nodig voor kampioenschap

ZANDVOORT - Door met 3-1 te
winnen van NFC is Zandvoort'75
nog één overwinning af van het
kampioenschap. Dat kampioenschap kan zaterdag een feit worden als de uitwedstrijd in Heemstede tegen VEW gewonnen
wordt. De Zandvoorters gaan er
vanuit dat zaterdag om kwart
over vier de festiviteiten los kunnen barsten.

De promotie van het team van trainer Harry Talsma is bijna een feit.
En die promotie is volkomen verdiend, want vier wedstrijd voor het

einde van het seizoen heeft Zandvoort'75 ongeslagen de strijd reeds
beslist. Vanaf de eerste competitie
wedstrijd lieten de Zandvoorters er
geen gras over groeien en maakten
duidelijk de degradatie van vorig seizoen goed te willen maken.
Tegen NFC werd het, mede door de
straffe wind een moeilijke wedstrijd.
De bal wilde, door die wind, niet altijd op de juiste plek terecht komen.
Daardoor vielen de combinaties wat
tegen, doch ook NFC wist er niet veel
van te maken. De eerste twintig minuten waren voor Zandvoort'75 dat
echter geen gat in de NPC defensie
wist te forceren. De Zandvoorters lie-

ten zich meeslepen in het spel van
NFC. Onzorgvuldig ging de bal rond
waardoor geen spectaculaire momenten voor de doelen te zien waren.

druk op het NFC doel werd groter, daarvan was het Donny Jonker, die
maar het duurde toch nog tot de de stand opvoerde naar 3-0. Zandtwintigste minuut alvorens de man voort'75 geloofde het toen wel en
aan het scorebord werk te verzetten nam veel gas terug.
kreeg. Philip van der Heuvel zette
NFC profiteerde van het slordige
Vijf minuten voor het rustsignaal goed door en gaf de bal voor op maat. Zandvoortse spel in de slotfase van
moest Robin Castien er weer aan te Donny Jonker had toen geen moeite de wedstrijd, door 3-1 te scoren. De
pas komen om de ban te breken. De de bal voor de tweede keer deze mid- Zandvoorters gaven echter verder
gevaarlijke Zandvoortse spits draai- dag in te schieten, 2-0.
niets meer weg en kunnen zaterdag
de zich van enige tegenstanders los
de titel pakken en tevens promotie
Hierna ontstond een wisselend naar de tweede klasse bewerkstelhen loste vervolgens een onhoudbaar
schot, 1-0. De badgasten probeerden spelbeeld. NFC probeerde de bakens gen.
nog voor de theepauze de wedstrijd te verzetten doch mede door het ster„We moeten de zenuwen zaterdag
te beslissen maar gingen te gehaast te ke verdedigende spel van Bert van in bedwang houden," stelde elftalbeMeelen ontstonden er weinig kansen geleider Joop Paap. „Ik ga er echter
werk.
In de tweede helft was het voetbal voor de bezoekers. Die kansen waren wel vanuit dat we zaterdag kampioen
van Zandvoort'75 beter verzorgd. De er wel voor Zandvoort'75. Uit één worden. Gezien de resultaten in deze

Teams Chess lijden
gevoelige nederlagen
ZANDVOORT - De zesde
competitieronde heeft de
twee achttallen van de
Chess Society Zandvoort
weinig goeds gebracht. De
hoofdmacht verspeelde de
nog minimaal aanwezige
promotiekansen door een 26 nederlaag tegen de reserves van Bloemendaal, terwijl het tweede team een onnodige 3,5-4,5 nederlaag leed
tegen Aalsmeer 2.

Het team van captain Olaf
Chteur staat momenteel nog
steeds op een veilige zesde
plaats. Het eerste team van
Chess Society Zandvoort startte de derby tegen Bloemendaal
2 zonder Walter Gerhards. Hij
werd vervangen door tweede
team kopman Simon Bosma.
Slechts
een
grote overwinning kon het
team
van
Hans Drost in
de race houden voor de
tweede promotieplaats in
deDe
groep.tops- _______
coorders Olaf
Cliteur en Jacob de Boer hadden beiden hun avond niet en
gingen ten onder. Ook hun collega Ben de Vries liep op een
zeer ongelukkige wijze tegen
zijn eerste seizoensnederlaag
op. Hij drukte één seconde te
laat op het knopje van zijn klok,
waardoor hij op de 36e zet de
bedenktijd overschreed.
In de staart van het team werden wel goede prestaties geleverd. De steeds beter spelende
Mare Kok hield zonder enkel
probleem de sterke Min op remise, terwijl Ton van Kempen
zijn zwarte stukken naar een

remise dirigeerde. Invaller Si- de bloementelers. Verlies van
mon Bosma en de aan het twee- Jaap Bouma en een puntendede bord spelende Kees Koper ling van Peter van de Beek na
hielden hun sterke opponenten een bijzonder fraaie partij
lange tijd in bedwang. Helaas bracht het Aalsmeerse voormoesten zij hun dappere strijd deel op 1,5-3,5.
zonder winstpunten afsluiten. " Deze 'stand' leek^kansloos,
De enige die de Zandvoortse doch de overgebleven drie parmalaise echt wist te ontstijgen tijen van Jean Paul Westerveld,
was Denis van der Meijden. Met Simon Bosma en Boudewijn
werkelijk subliem spel verplet- Eijsvogel boden nog genoeg
terde hij de sterkste Bloemen- perspectief. Bosma zette zijn
daalse speler. Een angstig remi- gewonnen eindspel gedecise aanbod vlak voor het einde deerd om in een punt en ook
werd lachend door Van der Westerveld leek dit te gaan
Meijden afgewezen, die met doen met een paard meer. Tot
zijn fraaie zege de Zandvoortse schrik van zijn temgenoten verkrampte hij volledig en moest
eer redde.
Teamleider Hans Drost rea- met nog slechts anderhalve migeerde na afloop nuchter op de nuut bedenktijd in gewonnen
grote nederlaag. „Die cijfers stelling genoegen nemen met
zeggen mij niet zoveel. Bloe- remise.
mendaal had zelfs de luxe hun
vaste speler
In plaats van 3,5-3,5 bleven de
Nederhoorn
gasten nu op een 3-4 voorthuis te laten, sprong. Boudewijn Eijsvogel
terwijl
wij deed er nog van alles aan om
Walter Ger- zijn remisestelling in winst om
hards misten. te zetten, dit lukte niet. TeamAls je dan na- leider Olaf Cliteur was na afgaat dat zowel loop niet echt tevreden.
Jacob de Boer
„We hebben gewoon een punt
als Ben de laten liggen," was zijn duidelij. Vries vanwege ke commentaar.
de stand een
remise aanbod hebben afgeslagen, zit je zo op 4-4. Met de
reeds bereikte handhaving in
de eerste klasse is onze doelstelling toch immers al bereikt," aldus de captain.
De reserves van Chess lieten
vorige week vrijdag een goede
kans liggen om de nummer 2
uit de groep Aalsmeer 2, punten
afhandig te maken. De dit seizoen zeer goed scorende Wim
ZANDVOORT - Torn van
Brugman bracht zijn ploeg op der Meulen, lid van de Zandeen 1-0 voorsprong. Nederlagen voortse Bridgeclub viel tijvan Peter Kuhn en de dit jaar dens het Ruitenboertoermoeizaam spelende Hans nooi in de prijzen. Naast
Drost brachten het voordeel bij plaatsing, met zijn echtge-

Olaf Cliteur
nog wel op
zesde plaats

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
ZFM Nonblop service
0.00 l/m 18.00
Muzickboulevard
18.00 l/m 20.00
20.00 l/m 22.00
de Kustwacht
Tussen Eb & Vloed
22.00 l/m 24.00

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en

Kabel: 105.0 fm

Vrijdag

0.00 l/m 11.00
11.00 l/m 12.00
12.00 l/m 14.00
14.00 l/m 18.00
18.00 l/m 20.00
20.00 l/m 22.00
22.00 l/m 24.00
Zaterdag
0.00 l/m 02.00
2.00 l/m 08.00
8.00 l/m 10.00
10.00 l/m 12.00
12.00 l/m 14.00
14.00 l/m lli.OO
16.00 l/m 1S.OO
18.00 l/m 19.00
19.00 l/m 20.00
20.00 l/m 22.00
22.00 l/m 24.00

ZFM Nonslop service
ZFM Plus. Een programma speciaal voor de senioren
Watertoren (mei lussen 12 en l de gemeenlcvoorlichter)
ZFM Nonslop service
Muziekboulevard
de Kustwacht
BPM
Nightflight. Een programma voor de Rock-liefhebber
ZFM Nonslop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neuf)
Hand in Hand
Badmuls
Eurobrcakdown
ZFM Sport
Getetter ajn Zee
de Kustwacht
ZFM Nonstop service

Zondag

0.00 l/m 9.30
9.30 l/m 10.00
10.00 l/m 12.00
12.00 l/m 14.00
14.00 l/m 16.00
16.00 l/m 18.00
18 00 l/m 20.00
20.00 t/m 24.00

ZFM Nonslop service
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
ZFM Jazz
Effe lirunchen m e i . . .
Badmuls
Zandbak

Murickboulcvai d
de Kustwacht

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

note, voor de landelijke finale op 6 april aanstaande,
won hij een taridgereis van
acht dagen voor twee personen naar Portugal.
De Nederlandse Bridge Bond
organiseert ieder jaar het Ruitenboertoernooi,
waarvoor
door clubs uit het hele land grote belangstelling bestaat. Zo'n
veertigduizend bridgers doen
hun best om via voorrondes,
kwart- en halve finales uiteindelijk de finale in Utrecht te
bereiken..
Bij de trekking van de prijzen
kwam uit de vele duizenden oplossingen als winnaar van de
hoofdprijs Torn van der Meulen naar voren. Dat leverde de
Zandvoortse bridger de fraaie
reis naar Portugal op en tevens
plaatsing voor de finale van komende zondag.
De paasdrive werd in een geanimeerde en ontspannen sfeer
gespeeld door 34 paren, die na
loting in een A-, B- en C-lijn, niet
gebaseerd op speelsterkte,
mochten aantreden. De uitslag
telde niet mee voor de competitiestand. Winnaar in de A-groep
werd het echtpaar Van der
Moolen met 68 procent, met als
goede tweede de heren Polak en
Vergeest.
De B-lijn leverde een overwinning op voor de dames
Boon en Koning, die 71 procent
behaalden, hetgeen 14 procent

Robin Castien
(Zandv.75)

23X
13x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

8x

Ferry Boom (ZVM.zon)

8x

Donny Jonker (Zandv.75)

8x
©Weekmedia/hb

Alleen Zandvoort'75 kwam in het veld waardoor vrijwel geen
verandering op de ranglijst van topscorers. Donny Jonker sloop de
top vijf binnen door twee doelpunten voor zijn rekening te nemen,
terwijl Robin Castien, zoals gewoonlijk een treffer aan zijn totaal
toevoegde. De ranglijst wordt dit seizoen beheerst door Zandvoort'75. Drie spelers van dit team staan in de top vijf en zorgden
gezamenlijk voor 39 doelpunten.

Haarlem-Zandvoort blijft gelijk
ZANDVOORT - De zeventien minuten die Zandvoortmeeuwen en Haarlem nog
moesten spelen brachten
geen wijziging in de stand.
De 0-0 stand bleef gehandhaafd, waardoor Zandvoortmeeuwen een belangrijk
punt behaalde.

denen gestaakt waardoor het
noodzakelijk was nog zeventien minuten te spelen. Zowel
Haarlem als Zandvoortmeeuwen hebben geprobeerd de
winst alsnog te pakken maar de
tijd was te kort om echt grote
kansen te scheppen. Wel enige
kleine mogelijkheden, maar de
defensies hielden het hoofd
koel waardoor het bij de 0-0
De gestaakte wedstrijd van bleef.
een paar weken geleden werd
op tweede paasdag afgewerkt.
Toen werd bij een 0-0 stand de
wedstrijd om onduidelijke re-

Van der Meulen
valt in prijzen

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

Topscorer

meer was dan het resultaat van
de nummer twee, het echtpaar
Smit. De C-lijn werd een prooi
voor het echtpaar Van der Meulen met 64 procent, de tweede
plaats was weggelegd voor mevrouw Slegers en de heer Veldhuizen.
Het aardige van deze paasdrive was dat de prijzen nu eens
niet naar de hoogstscorende paren gingen, maar naar die paren
die het dichtst bij hun van te
voren opgegeven, verwachte
scoringspercentage
uitkwamen. De winnaressen werden
de dames Eijkelboom en De
Fost, die gedacht hadden 51
procent te scoren en die uiteindelijk op 51,04 procent eindigden.
Intussen is ook de externe
viertallencompetitie van het
district Kennemerland geëindigd. Hieraan namen vrjf ZBCteams deel. Het eerste team, bestaande uit de heren Emmen
en Koning en het echtpaar Van
der Meulen was nagenoeg de
hele competitie in de buurt van
de eerste plaats te vinden, echter de laatste wedstrijd werd
een debacle, waardoor zij als
vierde van de in totaal tien
teams eindigden. Volgend jaar
mogen zij het opnieuw in de
eerste klase proberen.
De dames Paap en Verburg
en de heren Polak en Vergeest
eindigden als team twee in de
tweede klasse op een verdienstelijke tweede plaats. Team
drie, gevormd door de heren
Van der Staak, Overzier, Bakker en Brandse moest in de
tweede klasse genoegen nemen
met de zesde plaats.

competitie kan de titel ons niet meer
ontgaan. Na eenjaar terug m de tweede klasse is toch wel een goed resultaat. Bovendien willen we in de overige wedstrijden wel ongeslagen blijven."
Zandvoort'75 speelt zaterdag om
half drie in Heemstede tegen VEW
de kampioenswedstrijd. Indien het
kampioenschap behaald wordt is er
zo rond half zeven een ontvangst op
het raadhuis. Spelers, bestuur en begeleiding worden dan gehuldigd door
het gemeentebestuur. Daarna volgt
nog een rondrit door het dorp en
wordt de dag afgesloten met een feest
in de kantine.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Gude wint
Paastoernooi
ZANDVOORT - Het Paasschaaktoernooi van de
Zandvoortse Schaak Club is
een groot succes geworden.
Bijna zeventig schaakpartijen werden in het Gemmeenschaapshuis verspeeld met
uiteindelijk Wim Gude als
overwinnaar.

In partijen van twee keer vijf
minuten, dus eigenlijk tegen de
klok, was het een gezellige
avond waar het resultaat niet
voor de diverse competities van
belang was. Wim Gude nam de
meeste eieren mee naar huis
door negen van de elf partijen
te winnen. Gude liet zien hoe
sterk hij kan zijn in snelschaaktoernooien, die op een dag worden verspeeld. Hans Lindeman
volgde op de tweede plaats, terwijl Edward Geerts de derde
plaats bemachtigde
Vanmiddag stelt de Zandvoortse Schaak Club de jeugd
van Zandvoort in de gelegenheid nader met de schaaaksport en de club kennis te maken, door middel van een informatiemiddag in het Gemeenschapshuis. Om twee uur gaan
de deuren van het Gemeenschapshuis open en de jeugd
kan dan een partijtje schaak
spelen tegen leden van de
schaakclub. Het bestuur mikt
op de jeugd tussen tien en vijftien jaar. De Zandvoortse scholen zijn aangeschreven en van
daaruit zijn vele positieve reactie gekomen op dit initiatief.
Met het 17e Louis Bloktoernooi, wat in mei wordt verspeeld, in het vooruitzicht is dit
een goede gelegenheid de
schaakdrempel te nemen.
Vanavond speelt het eerste
team van de Zandvoortse
Schaak Club de belangrijke
wedstrijd
tegen koploper
Heemstede. Zandvoort is gastheer en om nog kans op promotie te houden moet er gewonnen worden.

Circuit maakt zich op
voor nieuw raceseizoen
ZANDVOORT - De traditipnele Paasraces konden
dit jaar geen doorgang vinden vanwege de nieuwbouw
op het circuit en zijn verschoven naar september.
Daarom gaat het autosportseizoen 1997 op het Circuit
Park Zandvoort op 11 mei
van start met de Historische Zandvoort Trophy.
Voorafgaand is er echter een
unieke presentatie. Op zaterdag 19 april, de vooravond van
de serie Europese Grand Prix
wedstrijden, stelt het Rothmans Williams Renault Formule I-team zich voor aan de
nationale in internationale
pers. De rijders Jaques Villeneuve, winnaar van de Grand
Prix in Brazilië, afgelopen zondag en zijn teamgenoot Heinz
Harald Frenzen presenteren
zich in het Golden Tulip Hotel,
tegenover de ingang van het circuit.
De serie reguliere wedstrij-

den op het Circuit Park Zandvoort begint op 11 mei met de
Historische Zandvoort Trophy.
Tijdens de traditionele races op
tweede Pinksterdag worden de
diverse ronden voor het Nederlands kampioenschap verreden, waarvan het Auto Trader
Dutch Touring Car Championship de belangrijkste pijler is.
De volgende ronde in de nationale titelstrijd is op 8 juni.
Die dag rijden tevens de Belgische Pro Car toerwagencoureurs een ronde voor hun kampioenschap op Zandvoort. Voor
de zevende maal in successie
vindt de Italia a Zandvoort
plaats. Op 21 en 22 juni vormen
de Ferrari-races het middelpunt rondom het gehele scala
van Italiaanse automobielen.
De gezamenlijke nationale autoraces van de Historische
Auto Ren Club en de Nederlandse Autorensport Vereniging gaan op 6 juli vooraf aan de
Porsche races van 20 juli.
Het absolute hoogtepunt van

het raceseizoen op Zandvoort
is nog steeds de Marlboro Masters of Formule 3. Dit jaar komen de beste Formule 3-rijders
ter wereld op zondag 3 augustus naar de badplaats. Zaterdag
6 en zondag 7 september, tijdens het Britisch Race Festival
staat het Circuit Park Zandvoort geheel in het teken van
Britse auto's en motoren.
De afsluitende ronden voor
de diverse Nederlandse autorensportkampioenschappen
worden op 14 september en 5
oktober verreden. Het laatste
evenement van het seizoen 1997
is de Zandvoort 500 op zaterdag
25 oktober.
Het Circuit Park Zandvoort
heeft begin dit jaar een overeenkomst gesloten met de Nederlandse Staatsloterij.
Voor een aantal evenementen
zijn bij de 850 Sens Service
Points kaarten verkrijgbaar in
de voorverkoop.

Meeuwenjeugd bezoekt Arena

voetbalsektakel te volgen. De KNVB had zo'n drieduizend kaar-

KNVB, trad op als bemiddelaar, en slaagde erin 118 kaarten los te
weken. De kaarten waren wel duurder (25 gulden) doch de
jeugdige leden werden dcor het bestuur van Zandvoortmeeuwen
in staat gesteld om voor vijftien gulden, inclusief busvervoer,
een bezoek te brengen aan het prachtige stadion van Ajax. Op de

ten a tien gulden per stuk beschikbaar gesteld voor de jeugd. De
aanvraag was echter zo groot (28.000), waardoor velen zoals

foto maakt de Meeuwenjeugd zich gereed voor het vertrek naar
de Arena. De wedstrijd viel tegen doch het bezoek aan het

Zandvoortmeeuwen er naast grepen. De jeugdcommissie van

gigantische stadion liet bij alle spelertjes een enorme indruk

Zandvoortmeeuwen wilde de jeugd niet teleurstellen en probeer-

achter.

Tussen de vijftigduizend toeschouwers bij de wedstrijd van het
Nederlands elftal tegen San Marino zaten ook ruim honderd zeer

jeugdige Zandvoortmeeuwen spelertjes. Met twee bussen waren
de voetballertjes naar de Amsterdam Arena gegaan om het

de toch aan kaarten te komen. Fred van Rhee, bekend bij de

Foto Rob Knotler

The Living Planet Campaign van het Wereld Natuur Fonds

DUIZEND DAGEN f
DUIZEND DADEN •

dwijnt er op de wereld al elke seconde een
stuk tropisch bos ter grootte van een
voetbalveld. Tropisch bos is behalve voor
heel veel mensen ook het 'huis' van miljoenen soorten planten en dieren. Van de
orang-oetan bijvoorbeeld. Als we zijn huis
afbreken sterft hij uit.

(V.in cun on:cr \ursl.i(j;c\Lirs)

'U kunt de natuur helpen redden. U kunt meehelpen de verdere veriiietigiri^ van onze mooie en onvervangbare natuur te stoppen' aldus
Ed Nijpels, voorzitter van het Wereld Natuur Fonds.
'Dat lukt als we het gezamenlijk doen. Waar het nu
om gaat is: doe zuinig met energie en red de bossen.
Niet alleen in Nederland, maar op alle continenten.
Het moet nu gebeuren, anders zijn we te laat Er
dreigt zoveel natuur verloren te gaan dat het leven
op aarde gevaar gaat lopen. Wij als WNF kunnen het
niet alleen. We hebben over de hele wereld hulp Ed Nijpi'ls: 'Muf de actie
nodig. Ook de hulp van alle Nederlanders. Doe mee lOOODagm 1000 Daden
U'c' een U'c'Ml/IM£
aan de actie 1000 Dagen 1000 Daden. We vragen u miU'lüen
goede tut Hand liii;>i,i;t'ii.
geen geld, we vragen uw inzet'
Op 5 april :et her WNF de vorig jaar
wereldwijd gestalte Living Planer Campaign
in een hogere versnelling. Waarom 5 april?
'Dan hebben we tot het jaar 2000 nog
precies duizend dagen te gaan,' zegt WNFdirecteur Siegfried Wolclhek. 'De 20-ste
eeuw heeft veel nieuwe verworvenheden
gebracht. Auto's, vliegtuigen, computers,
ijskasten en wat al niet. Maar daar heeft
onze natuur een hoge prijs voor betaald.
We kunnen in die duizend dagen heel
simpele dingen doen die echt helpen de
natuurvernietiging te stoppen. Simpele
dingen waarmee we een nieuwe weg
inslaan.'

voor

de voedselvoorziening. Neem

wetlands - ook essentieel voor de drinkwatervoorziening - dreigen door het broeikaseffect te verdrogen.
Of neem de bossen. Ze dreigen door de
broeikasvverking voor 30 procent verloren
te gaan. Bovendien lijden ze al zwaar onder
kaalslag. Van wat de bossen bieden zijn
Nu ver-

Broeikaseffect
Het WN F onderstreept dat er in deze eeuw
veel is misgegaan. Zo zijn er van de 100.000
tijgers nog 6000 over, van de 275.000
blauwe vinvissen nog maar 5000. De helft
van de alpengletsjers is verdwenen, evenals
de helft van de wetlands. In eigen land
verdwenen 75 plantensoorten. In de ozonlaag zit een gat en we hebben de dampkring
zo ernstig met CO2 vervuild dat het broeikaseffect is ontstaan.
Het broeikaseffect is een van de grootste
bedreigingen van de natuur, want het veroorzaakt klimaatverandering. Daardoor
dreigen onvervangbare natuurgebieden te
verdwijnen. Dat heeft ook ernstige gevolgen

'Het WNF beseft dat het uiteraard niet
mogelijk is om honderd jaar natuurverlies
in duizend dagen terug te winnen' zegt
WNF-voorzitter Nijpels. 'Maar we grijpen
die vijfde april 1997 aan voor extra
aandacht voor de bedreigde natuur. In de
komende duizend dagen willen we een
wending ten goede tot stand brengen. Een
beslissende ommekeer. Zo nemen we een
aanloop naar de 21ste eeuw. Laat de hele
wereld op l januari 2000 kunnen zeggen:
'In de afgelopen duizend dagen hebben we
laten zien dat het ook anders kan. Zo gaan
we in de 21-ste eeuw verder.'

de

wetlands - natte natuurgebieden zoals bij
ons de Wadden en de Zeeuwse Delta - die
samen de kraamkamer vormen voor 60
procent van alle vissen in de wereld. Deze

miljoenen mensen afhankelijk.

'Het kan anders'

HLT voortbestaan van de orang-oetan /oopt gevaar.
We (ciimiL-ii hem reefden "Is we yin leefgebied

- hel tropisch bos ' m stand houden

De wereldwijde Living Planet Campaign
vraagt dit jaar in Nederland aandacht voor
twee uiterst belangrijke zaken:
• verlaag het energieverbruik en
• spaar de bossen.
Hoe kunnen we dat bereiken?

Zuinig met energie

zend dagen een energie-slim huis bouwt, een
meer van zulke huizen komen.
In Nederland komt steeds meer schone
particulier die overschakelt op schone
stroom beschikbaar uit zonne- en windstroom of hout met het FSC-keurmerk
koopt, of zelfs maar zijn
energie. 'Het is heel
Zorgeloos bezuinigen
A4'tjes aan twee kanten
belangrijk dat we daar
en het levert
gaat gebruiken, die heeft
gebruik van maken' zegt
nog geld op ook!
Liesbeth Rentinck, vooreen van die duizend daden
zitter van het klantenpanel van de
gedaan. En laten we goed beseffen wat die
gebundelde energie-distributiebedrijven in
duizenden daden van miljoenen mensen
de provincie Utrecht. 'Dit is een van de
kunnen bewerkstelligen!'
dingen die we voor de natuur kunnen
doen. En aangezien we zelf de vervuilers
zijn, moeten we het doen!'

Zorgvuldig met hout
We kunnen niet zonder hout. Maar de
kaalslag moet ophouden. We kunnen de
bossen behouden door ze verantwoord te
beheren. Dat is nu al het geval met meer
dan 2,5 miljoen hectare bos. De houtproductie van deze bossen krijgt het keurmerk
van de Forest Stewardship Council (FSC)
voordat het op de wereldmarkt komt. In
Nederland zijn ketens van doe-het-zelf
zaken van Gamma en Karwei van plan
hout met een FSC-keurmerk te gaan
verkopen.
Steeds meer bedrijven en consumenten
over de hele wereld doen mee aan acties
voor het behoud van de bossen. Projectontwikkelaar Johan Matser bijvoorbeeld,
wil in Hoofddorp woningen gaan bouwen
waarbij hout met een FSC-keurmerk wordt
gebruikt.

Anders omgaan met energie helpt het
broeikaseffect te stoppen. Onze manier van
wonen brengt veel onnodig energieverbruik
met zich mee. We stoken doorgaans te hard
De papierindustrie is een gretige slokop van
omdat de isolatie niet deugt, we verbruiken
hout en de moderne maatschappij is een
papierverslinder.
Het
te veel energie voor
Samen stoppen we de
verlichting en elektrische
WNF vraagt ook hier:
verdere vernietiging
apparaten,
we
zijn
'Kan het wat zuiniger?' We
van de natuur
zorgeloos met water. Hier
kunnen nog veel meer
kunnen we al even zorgeloos bezuinigen, en
papier hergebruiken dan we nu al doen. Of
dat levert nog geld op ook. Bovendien
alvast besluiten om bij het kopiëren beide
kunnen er zuiniger huizen worden
kanten van onze A4-tjes te benutten. Er zijn
bedrijven die zodoende per jaar duizenden
gebouwd die goed geïsoleerd zijn, zonneenergie benutten, over een uitgekiende venguldens (en heel wat bomen) besparen.
tilatie beschikken en uitgerust zijn met een
hoge-rendementsketel.
Zulke slimme huizen zijn al in aanbouw. In
diverse Nederlandse gemeenten. Ze worden
door Bouwfonds Woningbouw, Mabon,
Moes Bouwbedrijf, Slokker Vastgoed
Groep en Wilma Vastgoed gebouwd volgens een met het WNF opgesteld programma. Het is de bedoeling dat er nog veel

De actie 1000 Dagen 1000 Daden
Op 4 april ontvangen alle Nederlandse
gemeentebesturen een brief van het WNF
met de oproep om:
• voor het jaar 2000 minimaal één
nieuwbouwproject te realiseren waarvan
het energiegebruik 60 procent lager ligt dan
de huidige norm van de rijksoverheid, en
• voor het jaar 2000 tenminste één
nieuwbouwproject te realiseren waarbij
gebruik wordt gemaakt v;ui hout met het
FSC-keurmerk.
In de twaalf provincie-hoofdstedcn bieden
Rangers - jeugdleden van het WNF - deze
brief persoonlijk aan.
In juni worden de gemeentebesturen
herinnerd aan deze brief. In september maakt
het WNF de balans op en in oktober wordt
bekendgemaakt welke gemeenten daadwcrkelijk meedoen aan de campagne en daarom
in het zonnetje zullen worden gezet.

Wat kunt uzelf doen?
Hoe werkt u dagelijks mee aan de campagne
lOOODafien 1000 Daden?
Enkele tips om uw energieverbruik
vlug te laten dalen:
l: Kies voor energie-zuinige huishoudelijke
apparatuur. Koopt u een koelkast of (afjwasmachine, neem er dan een mer liet A- of Blabel.
2: Kies voor schone stroom.
3: Houd het jjasverbruik thuis onder de 1500
m3 per jaar.
4: Gebruik ten minste vijf energie-zuinige
lampen in huis.
5: Neem een waterbesparende douchekop en
douche korter.
6: Laat tic wasmachine alleen draaien als hij
vol is.
7: Laat tv- en geluidsapparatuur niet op
staiul-by staan.
8: Doe 's zomers de waakvlam van de
verwarmingsketel uit.

Zo helpt u mee de bossen in stand te
honden:
1: Wees zuinig met hout, onderhoud het
houtwerk goed. Nieuw hout nodig voor een
deur of een vloer? Vraag dan eerst één van de
gratis Hart voor Hour-infobladen aan. Ze
staan vol tips. Bel 020-62 62 620
2: Koop hout en houtproducten met het
FSC-kcurmcrk.
3: Is er Reen hout met het FSC-keurmerk
verkrijgbaar, koop dan in géén geval tropische houtsoorten.
4: Wees zuinig met papier. Kies voor
kringlooppapier.

5: Plak de bekende NEE/NEE- of NEE/JAsticker op uw brievenbus, verkrijgbaar op het
gemeentehuis. Of bel: 0900-20 25 095.
6: Breng oud papier naar de papierbak of laat
het ophalen door een handelaar in oud
papier.

Voor informatie over (alternatief)
hout en energie:
bel de Milieu Telefoon: 020-62 62 620.

WWF 2000

THE LIVING PLANET
CAMPAIGN

Stuur mij het gratis WNF Doe-het-Zelf pakket
Natuurlijk doet u ook mee aan de Duizend Daden-actie van het Wereld Natuur Fonds.
Er ligt een gratis WNF Doe-het-Zelf pakket voor u klaar. Stuur deze bon ingevuld op en we zenden
het u toe. In het pakket vindt u informatie over:
• The Living Planet Campaign van het WNF
• wat het WNF wil en doet om de bossen te sparen en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen
• hoe u op schone stroom kunt overschakelen
• de medewerking die het WNF aan gemeentebesturen vraagt
(U treft een kaartje aan dat u ter aansporing kunt opsturen aan het college van B &.W)

Een groot gebaar

Ja, stuurt u mij het gratis WNF Doe-het-Zelf pakket

President Nikolajev van de Russische republiek Sakha heeft beloofd 700.000 vierkante
kilometer oerbos te zullen beschermen, een
gebied groter dan Frankrijk.

want als het om het behoud van de natuur gaat doe ik graag mee.

'Weinigen zijn in staat tot zo'n groot gebaar,'
erkent WNF-voorzitter Nijpels, 'maar een
gemeentebestuur dat in de komende dui-

Naam:

-xê-

•

Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Deze bon s.v.p. opsturen naar: Wereld Natuur Fonds, Living Planet Campaign,
Antwoordnummer 205, 3700 VB Zeist (postzegel graag, maar hoeft niet).

Postcode Loterij reikt ton uit in Vriezenveen

CKPOT NU
MILJOEN!

s

HIB^ WIN-TOT-7-MILJOEN-BON f

7671 EE 085

Won u geen prijs? Dan heeft u
extra reden om uit te kijken
naar de volgende trekking in
april. En Iet op, want er komen

MAANDPRIJS

VAN 31MAART
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

3 miljoen
|| De overige Bingoprijzen:

Getal 1 t/m 22

32 21 01 37 34 31 35
33 40 26 29 22 39 18
27 17 04 15 28 06 20
Maakt u uw kaart vol met getal

19

dan wint u de

Thuïsbingo
ƒ 25.000,-

Getal 23 t/m 36

25
44
11
43
38
03
36

2801 KG 477

C

Een winnaar was er wel voor
de maandhoofdprijs van een
ton. Die viel op lotnummer
7671 EE OcS5 in Vriezenveen.
En natuurlijk waren er weer
vele tienduizenden andere prijzen in de Postcode Loterij. Een
compleet overzicht vindt u op
deze pagina. Kijk snel of ook
uw postcode in de lijst voorkomt. Als u een prijs gewonnen
heeft krijgt u hem automatisch
op uw bank- of girorekening
uitgekeerd.

De Bingocijfers: v

l.

MEGA
JACKPOT
ƒ 7.000.000

De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode Loterij
staat nu op 3 miljoen gulden!
Bij de trekking voor de
maand maart trok de notaris
als winnend lot voor de jackpot nummer 2801 KG 477 in
Gouda. Dat lotnummer bleek
niet verkocht te zijn, zodat de
Mega Jackpot blijft staan en
er een miljoen gulden bijkomt!

Stand Mega Jackpot: -

1US

Notaris van Os in f ^msterdam heeft de trekking van maart verricht. Van de wir nende lotnummers zijn de laatste drie c:ijfers weggelaten, vvant: iedere deelnerner in dezelfde
•ieuz
postcode wint - tot 3.000 gulden - dezeilfde prijs. Maximaa 499 loten per post Dode. Prijzen worden automatisch op uvv rekening overgem aakt. Zetfouten voo rbehouden.
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De BMW: 2132 SB 010 in Hoofddorp

Reinout Oerlemans gaat elke week
op pad om de Straatprijzen van de
Postcode Loterij uit te reiken. Misscliien zit u daar dit keer bij

weer grote verrassingen aan in
de Nationale Postcode Loterij.
De komende maand hoort u daar
meer over.

Speel mee!
Speelt u nog niet mee? Wacht
dan niet langer en vul de bon op
deze pagina in. U maakt dan
kans op prijzen die oplopen tot 7
miljoen gulden en u helpt mee
aan een schonere en betere
wereld. De hele netto opbrengst
van de Postcode Loterij gaat
namelijk naar zeven organisaties
die zich inzetten voor mens en

f100.000

|

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
.2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 2 april 1997

Nieuw blad over zelf klussen

Tramlijn langs attracties
D

E
CIRCLETRAM (lijn 20)
is een speciale ringlijn
die in twee richtingen
langs de belangrijkste
toeristische attracties
van Amsterdam rijdt.
Handig voor toeristen
die overal kunnen open afstappen, maar ook
leuk voor mensen die
een dagje naar Amsterdam gaan. In de tram
ligt een tour-guide met
informatie over de attracties per halte. De
Circle-tram verbindt diverse grote parkeergarages met elkaar, zodat
u uw auto daar kunt
parkeren.
De tram rijdt tussen
negen en zes uur en ver-

trekt elke
tien minuten, zeven
dagen per
week.
Kaartjes
kosten tien
gulden
(voor één
dag) tot 23
gulden
(voor vier
dagen). Met
dit kaartje
kunt u ook
gebruik maken van het
overige
tram-, bus- en metronet
van
Amsterdam. De
kaartjes voor de Circletram zijn te koop bij de
verkoopadressen van het

e gevallen de dertien kilometer
[ liet te boven gaan. En dat is
peanuts' voor een lange-aftandswandelaar. Die kan de
jeschreven tochten hoogstens
ils opwarmertje voor het seieuze werk gebruiken. Voor de
eugdige wandelaars is het nauurleerpad van vier kilometer
jij Austerlitz misschien wel ineressant. De teksten bij de rouetaeschijvingen geven aardige
ichtergrondinformatie bij wat
e onderweg ziet. Bij iedere
vandeling is een overzichtelijk
*aartje gevoegd.
De Wandelgids Utrecht en
iet Gooi kost 14,90 gulden en is
verkrijgbaar bij de boekhandel
IANWB en VW.

V

UIS & VRIJE TIJD is
H
een nieuw tijdschrift
dat deze week in de winkels

Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam, bij de
conducteur op de tram
en bij de WV-kantoren
in Amsterdam.

ligt. Het magazine biedt, zoals de naam al aangeeft, informatie over doe-het-zelf,
wonen en vrijetijdsbesteding.
Aan de hand van duidelijke
illustraties legt de redactie
uit hoe klussen in en rondom
het huis kunnen worden aangepakt. Zo wordt in het eerste
nummer uitvoerig ingegaan
op leggen van een parket-

voor, tijdens en na de aanpak
van een bepaalde klus. Welke
ervaringen zijn opgedaan en
wat kunnen anderen daarvan
leren. Verder, zoals in elk
zichzelf respecterend vrijeUjdsblad, een aantal vaste gevarieerde rubrieken, over onvloer en het opknappen van een der andere antiek, juridische
keuken.
zaken en technische noviteiOok is er aandacht voor wat ten.
Huls & Vrije Tijd kost deze
je zou kunnen noemen 'de
ter introductie 4,75 gulden.
mens achter zijn huis': wat be- maand
De reguliere prijs bedraagt 5,95 gulweegt hem of haar eigenlijk den.

Beurs showt vliegtuigmotor

AN STOOMMACHINES tot fotografie,
van mechanisch speelgoed tot antieke motorfietsen en van luchtvaart tot schrijfmachines. Allemaal onder één
dak te vinden op de
'Oude Techniek'-verzamelaarstaeurs op zondag
20 april in Utrecht.
Op een oppervlakte
van zo'n drieduizend
vierkante meter vindt snuffelen en te kopen,
men mechanisch speel- maar er is ook veel tengoed oude camera's, an- toongesteld uit particutiek gereedschap en me- liere collecties en door
dische instrumenten ge- technische musea. Zo is
completeerd met motor- er een zes-cilinder Rolls
fietsen en oude tractors. Royce vliegtuigmotor te
'Oude Techniek' is bewonderen. Het Elecvooral een beurs om te triciteitsmuseum
uit

Kinderkappers zijn niet eng

Wandelingen in
trecht en 't Gooi
Je herkent ze van verre, de
doorgewinterde lange-afstandSwandelaars. Beetje vermoeide
|vat automatisch aandoende
Ired, opgeruimde blik en bij
Voorkeur een rugzakje meedra[rend. Voor deze groep is de
Vandelgids Utrecht en het
3ooi, deel l, niet zozeer beÜoeld. Uitgeverij Stap voor stap
Ihoe verzin je het) heeft zestien
f ochten gebundeld. Over de dijBeen van Renswoude, bij Kas|eel De Haar en door de polders
[pij Abcoude.
Met afstanden die in de mees-

1-15

'Moetje vlecht eraf, Janneke?
En jij, Jlp, helemaal kaal?' In
de boekjes van Annie M.G.
Schmldt pestte de kapper zijn
jeugdige klantjes soms een
beetje, maar er zijn ook kappers die juist alles doen om kinderen op hun gemak te stellen.
Jan Pieter Nepveu op kappersbezoek.
IJNA ALLE KAPPERS
knippen ook kinderen.
Sommige, zoals Hair en
Beauty Center in de Bonneterie
aan het Amsterdamse Rokin,
maken daarvan melding in hun
advertenties. Maar, behalve
misschien het uitzicht op de Intertoys speelgoedwinkel aan de
Heiligeweg, valt er voor kinderen in het Hair Center weinig te
beleven. Wat natuurlijk niets
zegt over het werk dat de kapper levert, dat kan uitstekend
zijn.
„Ik leg een handdoek op de
stoel, zodat de kinderen wat hoger komen te zitten," zegt de
dienstdoende kapper wanneer
hem gevraagd wordt of het
knippen van kinderen een speciale voorziening vereist. Op
kappersvakscholen
wordt
evenmin veel aandacht geschonken aan het kappen van
kinderen. Volgens een leraar
van kappersschool Desiree in
Slotermeer is het knippen van
kleintjes niet wezenlijk anders
dan van een volwassene, alleen
zit een kind zelden stil.
Een kapper moet het vooral
vriendelijk benaderen en geduld hebben, anders komt er
van een mooie coupe helemaal
niets terecht. „Ik knip beweeglijke kinderen plukje voor plukje, waar ik de kans krijg. Dan
komt er meestal wel wat uit,
maar zoiets wil ik mijn leerlingen niet aandoen," aldus de leraar.
In sommige kapsalons is
voor kinderen een eigen hoekje
gecreëerd waar zij zich vermaken met boekjes en allerhande
speelgoed en waar ze geknipt
worden op vrolijke, kleine
stoeltjes. Dat zie je bijvoorbeeld
bij de Team/Etos Kapper aan
de Linnaeusstraat en de Reguliersbreestraat in Amsterdam.
Maar er zijn ook zaken die zich
alleen richten op kinderen en
baby's. En die zaken lopen uit-

(ADVERTENT/E)

WANNEER ZAG U
VOOR HET LAATST
EEN FILM OF> HET
GROTE WITTE DOEK'

De inrichting van de speciale kinderkapper staat vol met duplo, leesboekjes, een kappersstoel in de vorm van een auto en vaak
stekend. Kinderkapper Beregoed bijvoorbeeld heeft al acht
jaar een vestiging in Amsterdam en sinds anderhalf jaar
ook in Amstelveen.
De deurklink van het filiaal
aan de Buitenveldertselaan zit
laag, zodat kinderen de deur
zelf kunnen openen. Binnen
mogen zij zich nestelen in kleine fauteuils rond tafeltjes met
bergen duplo. Op een met zacht
tapijt beklede verhoging kunnen de kinderen naar tekenfilms kijken. Het knippen zelf
gebeurt in een gezellig, licht
hoekje bij het raam. De kinderen zitten daar tussen tekeningen en speeltjes op twee kleine
stoeltjes tegenover een spiegel.
Een opleiding tot kinderkapper bestaat niet, maar in de
praktijk blijkt gauw genoeg of
iemand geschikt is. Sommige
kapsters, hoe ervaren ook, worden gillend gek als een kind
niet stil zit of gaat slaan en
schoppen. Het is de taak van de
kinderkapster, opvallend genoeg altijd een vrouw, om het
kind te kalmeren. „Het is niet
het knippen, maar het entertainment dat ons werk speciaal
maakt," zegt kapster Anita. „leder meisje vragen wij of het een
vlechtje wil. Bij hun broertjes
kan dat niet, dan doen we gekleurde gel in het haar: blauw,
groen, goud, zilver, met sterretjes en glittertjes."
Omdat veel kinderen de kapper toch al snel eng vinden,
heet een tondeuse bij Beregoed
UUR

WOONPLEZIER

verwennerij' is
'P enhet pure
thema van de Huis &

84 BIOSCOOPZALEN
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Bram

bijvoorbeeld een bromvlieg.
Een belangrijke regel voor kinderkappers is: nooit de schaar
in de spiegel laten zien. „Kinderen leren thuis allemaal dat een
schaar 'au' is. En dan zouden ze
bij de kapper meteen een
vreemde vrouw zien met een
schaar bij hun hoofd," zegt Anita.
Sinds twee jaar zit er eveneens een kinderkapsalon aan
de Marathonweg: 't Gabbertje.
Ook hier ligt veel speelgoed en
er staan twee kleine kappersstoeltjes. De ene heeft een
stuurtje en wordt door de kapsters liefkozend 'tractor' ge-

het haar later makkelijk door
kan groeien. Bij jongens wisselt
de trend een beetje. „Een tijdje
was het champignonkapsel in,
van boven lang en daaronder
opgeknipt. Anderen willen stekels, terwijl ook het iets meer
gedekte kapsel weer gekozen
wordt," zegt Brok.
De kinderkapper van Bos en
Lommer heet Knip Kids en is te
vinden aan de Willem de Zwijgerlaan. Maike van Bottenburg
en Helen Kok, ze kennen elkaar
van de kappersschool, hebben
er in 1993 voor gekozen om uitsluitend kinderen te knippen.
Helen lacht wanneer haar ge-

Interieur RAI en Huishoudbeurs 97 die vandaag (woensdag 2 april) officeel van start
gaat. Italië staat dit keer centraal. Tenslotte is dit het land
van de trendsettende fabrikanten en ontwerpers en dat komt
duidelijk tot uiting in de stands
van de Interieur RAI.

mode- en metamorfoseshows
gegeven. Kappers en een visagist nemen dames uit het publiek onder handen.

Traditiegetrouw kan men op
de Huishoudbeurs kennis maken met nieuwe producten
voor huidverzorging en cosmetica. In 'Moda Roma' worden

'Pasta Plaza' besteedt aandacht aan de campagne 'Goede
voeding, wat let je?' Bezoekers
kunnen nagaan hoe het met
hun eetpatroon is gesteld.

Huisdieren worden daarbij ook
niet vergeten. Dierenvriend
Martin Gaus beantwoordt vragen over voeding en gedrag van
de viervoeters. Tv-kok Carola
Thomas geeft kookdemonstrataties met Italiaanse ingrediënten als pasta, olijfolie en kruiden.
Tijdens de laatste vijf dagen

BOES

Cinsmss

r

Raadpleeg de plaatselijke
bioscoopagenda voor het filmaanbod of
^
bel de Belbios 0900.9363 75ct/pm.
Informeer bij het Pathé theater in de buurt.
'Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerarria, Calypso,
\••'••'.'.
.'•..
Cinema, City en Tuschinski.
, .
..
.;
U vindt alle adressen en telefoonnummers van
Pathé Cinémas in de GOUDEN GIDS.

de Hollander Fotografie

4TTOEVEEL mensen koJU. men er nu eigenlijk?"
Dat is zonder meer de meest
gestelde vraag over het Amsterdamse Bos. Dus laat ik
daar nu eens een uitgebreid
antwoord op geven. Dat kan,
want ik heb net de resultaten
binnen gekregen van het
'Grote Groenonderzoek'.
Een onderzoek van Jos Gadet en Ronald Wiggers van
de dienst
Ruimtelijke
Ordening. Zij
onderzoenten met enquêtes het
groengebruik van de
Amsterdammers.
Het bleek
dat 60 procent van die
Amsterdammers, 360
duizend
mensen, elk jaar weieens in
het Bos komt. Gemiddeld
komen ze elk zeven keer per
jaar. Zeven maal 360 duizend
maakt 2.000.052 bezoeken
per jaar. Dat getal hebben we
alvast.
Nu weten we uit een ander
onderzoek dat de Amsterdammers tezamen 55,4 procent van de Bosbezoekers
uitmaken. De rest komt uit
Amstelveen, Aalsmeer of nog
verder weg. Als 2.000.052 55,4
procent is, dan komt 100 procent uit op 4.000.055. De

andere kapper. Die was wel
goed, maar hier krijgen de kinderen wat extra's. Die auto's,
een föhn met Donald Duck, dat
is leuk voor ze."

Een meisje dat binnenkomt
en plaats moet nemen in de
Ferrari, denkt daar duidelijk
anders over. „Wat is dat nou,"
vraagt haar moeder, „ga ik speciaal voor jou naar de kapper
en dan wil je niet." Na een korte
worsteling mag het meisje de
auto uit en plaatsnemen bij
haar moeder op schoot. Maike
meet haar een keurig kapsel
aan, want ook bij Knip Kids
verlaat niemand ongeknipt de
winkel. Intussen hebben Charlotte en Thijs een tol gekregen.
leder meisje vragen wij
Die draait uitstekend op de
gladde vloer. Geen van beiden
of het een vlechtje wil'
maakt aanstalten om te vertrekken, maar hun moeder
heeft vandaag meer te doen.
noemd. Het schijnt dat kinde- vraagd wordt waarom: „We Ten slotte gaan ze. „Dag kapren tegenwoordig goed om zich hadden niet zo veel zin om de per, tot ziens."
heen kijken en precies weten hele dag te permanenten, te wawat ze willen. Soms denken ze tergolven en prietpraatjes over
Jan Pieter Nepveu
zelf een kapsel te kunnen knip- het weer te houden."
Kinderkapper Beregoed, dagelijks
pen. Bedrijfsleidster Gabrilla
In de kapsalon staan een auto
op afspraak, BuitenveldertseBrok van 't Gabbertje: „We heb- van Mickey Mouse en een rode alleen
laan 120, telefoon (020) 646.2660; 't Gabben veel kinderen die hun eigen Ferrari die beide als kappers- hertje, eveneens dagelijks alleen op afhaar knippen. Dat is een rage stoel dienen. Charlotte (7) zit in spraak, Marathonweg 16, telefoon
Voor Knip Kids is geen
op het moment. Dan hebben ze de Mickey Mouse-auto, terwijl (020) 679.3032;
nodig, geopend woensdag t/m
thuis kappertje gespeeld. De haar twee jaar jongere broertje afspraak
zaterdag, Willem de Zwijgerlaan 179
ene moeder wordt heel boos, de al keurig geknipt bij zijn moe- (hoek Jan van Galenstraat), telefoon
ander minder, maar wij mogen der zit. Hij is een beetje verle- (020) 689.5165. Veel kapsalons In en
rondom Amsterdam hebben overigens
het weer goed maken."
gen maar aan zijn ogen is te speciale
kinderknipmiddagen (vaak
Meisjes kiezen bij de kapper zien dat hij plezier heeft.. En op woensdagmiddag). Men betaalt dan
meestal
een
gereduceerd tarief. U kunt
vaak voor een boblijn, een ook zijn moeder is tevreden.
voor Informeren bij uw eigen kaprechtgeknipt kapsel waarvan „Vroeger gingen we naar een daar
perszaak.

Italiaanse sfeer op
Huishoudbeurs 97

'Oude Techniek' wordt gehouden in het complex van
Central Stiidlos in de Gletljzerstraat in Utrecht. De beurs
is geopend van tien tot vijf
uur. Toegang is 7,f>0 gulden.

Topattractie

B

een televisie met video

Hoenderloo en het Automuseum
Amsterdam
hebben een stand op de
beurs.

van de Huishoudbeurs, van
woensdag 9 tot en met zondag
13 april, wordt De Negen Maanden Beurs gehouden. Publiekstrekker op deze beurs is de
Moeder & Kind Show met presentaties en demonstraties van
verzorgende en handige babyproducten.
De Huis & Interieur RAI en Huishoudbeurs 97 zijn open tot en met zondag 13 april van tien tot vijf uur. En
van maandag 7 tot en met vrijdag 11
april ook van zeven tot tien uur 's
avonds. Voor De Negen Maanden
Beurs, van 9 tot en met 13 april, gelden
dezelfde openingstijden. Toegangsprijs twintig gulden en vijftien gulden
voor alleen de avonduren.

poorten van het Amsterdamse Bos worden elk jaar dus
vier komma vijfenvijftig miljoen maal gepasseerd. Dat
haalt het Rijksmuseum nog
niet eens! En het Stedelijk al
helemaal niet. Zelfs Artis en
de Efteling hebben het nakijken. Het Bos is dus een topattractie.
Die bezoekers komen niet
voor luidruchtig vermaak of
cultuur van
de hoogste
orde. De populairste
bezigheid is
wandelen.
Daarna
volgt zonnen/zitten,
fietsen,
planten en
dieren kijken en dan
pas komt
iets watje
overal kan
doen: een terras bezoeken.
Maar dat terras ligt dan wel
in het groen. Want dat is het
sterke punt van het Bos: het
groen, het mooie landschap
kortom de natuur. Stadsbewoners houden van drukte,
maar blijkbaar hebben ze het
ook heel hard nodig om die
drukte af en toe te ontvluchten.
De natuur maakt van het
Amsterdamse Bos een topattractie. Daar moeten we dus
zuinig op zijn.
Remco Daalder

(ADVERTENTIE)

De BoodschappeixKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT !!!

List en bedrog
in Goois Museum
'List en bedrog, vervalsingen
in de Nederlandse archeologie'
is de naam van de tentoonstelling in het Goois Museum. Archeologische
nep-vondsten,
achtergronden van beruchte
vervalsers en methoden om
vervalsingen te voorkomen,
zijn te zien in het museum.
De tentoonstelling is opgedeeld in drie thema's. De twijfel
vormt de inleiding van de tentoonstelling en is daarmee het
eerste thema. De bezoeker
tracht vals van echt te onderscheiden. Na twijfel komt bedrog. Wie waren die vervalsers
en welke motieven hadden zij?
Illusie is het derde thema. Sommige mensen kunnen niet geloven dat hun 'waardevolle' voorwerpen vervalsingen zijn.
Het museum Is geopend dinsdag tot
en met zondag van één tot vijf uur. Een
bezoek aan het Goois Museum kost
drie gulden voor volwassenen, klndpran (vijf toten met twaalf jaar) betalen
1,50 gulden. Het adres Is Kerkbrlnk «
in Hilversum.

Varend vogels
kijken in Jisp
Het dorpje Jisp ligt aan de
rand van het Wormer- en Jisperveld met het plassengebied
Het Zwet en De Merken. Dit
natuurgebied in de Zaanstreek
is voor veel verschillende soorten vogels een belangrijke
slaap- en pleisterplaats. Zoals
voor bijvoorbeeld duizenden
eenden en meerkoeten en enkele tientallen visdiefjes en grutto's. De Zaanse VVV organiseert in de periode van zaterdag
26 april tot en met 31 mei elke
zaterdag en zondag boottochten om de vogels van dichtbij te
bekijken. De rondvaarten, met
een overdekte boot, gaan onder
begeleiding van een kapitein/gids. Hij vertelt interessante
wetenswaardigheden over de
vogels en het Veenweidegebied.
De tocht duurt ongeveer anderhalf uur.
De boottochten vertrekken om elf
uur 's morgens vanaf Dornshuls 'De
Lepelaar', Moienpad 2 In Jisp. Kosten
voor deelname zijn elf gulden voor
groot en klein. Reserveren Is verplicht.
Voor meer Informatie, Zaanse VVV
075-616.2221.

(ADVERTENTIE)
In de Meervoarl K vrijdag l1 april een concert
von

Margriet Eshuijs

Folo1 Patwic Steu

Margriet Eshuijs
Een optreden van Margriet Eshuijs is tekst,
emotie, eerlijkheid, nieuwsgierigheid en uitdaging. Ze brengt muziek zonder compromissen, recht voor zijn map. Haar concerten zijn
een waor feest doordat is voortdurend op
zoek is naar verrassende elementen. Tijdens
hoar thediertour 'Shadow Dancing' wordt ze
begeleid door een band beslaande uil:
Maarten Peters - zang/gitaar, Ruud de Grood
- toetsen, Eric [oenen -Das, René Creemers drums.
Aanvang om kwart over acht.
Lezers belalen tegen inlevering van onderstaande bon 25 gulden in plaats van dertig
gulden. De Meervaart ligt aan hel
Osdorpplein 205, Amsterdam. Reserveren
kan via telefoon 020-610.7393.
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VORSTELIJK WONEN
IN ZANDVO.

12

VANAF F 55.990,-

CHRYSLER VOYAGER

V ra-

De bouw van de woningen in het luxe Alexanderpark te Zandvoort is thans zover gevorderd
dat bezichtiging mogelijk is. Om met eigen ogen te kunnen zien hoe 'vorstelijk' het wonen
in dit park kan zijn, nodigen wij u uit op de hiernaast genoemde datum een kijkje te nemen
in een van de woningen aan de Kostverlorenstraat.
Het project omvat in totaal 4 type woningen. Van de twee vrijstaande typen, Villa Windsor en
Villa Aragon zijn nog enkele woningen te koop in de prijsklasse vanaf ƒ.830.000,- v.o.n.

vrijstaande villa's "ui het duin'

Okay, we zijn nummer 1.
Maar hoe zijn we 't

i • eetkamer/keuken (begane grond) + woonkamer
(•\' verdieping) 32 + 34= 66 rrï
4 slaapkamers
garage + grote kelder
2 zonnige terrassen

De Ghryslër Voyagen.de best verkochte ruimte-auto in Nederland. Hoe kan het ook anders. De Voyager
is er in 36 uitvoeringen, waaronder de nieuwe Grand Voyager 2.4i SE. Hij biedt'plaats aan'5 tot 7
volwassenen en hun bagage.. Dat hij uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, ziet u ook aan
de lijst met standaard extra's: o.m. airco (SE/LE), twee airbags, .portierdwarsbalken, stuufbekrachtiging en
elektrisch bedienbare buitenspiegels. Kom langs vóór een proefrit. Weggeven uw wensen graag de ruimte.

iynia Aragón'
vrijstaande villa 's

CHRYSLER HEEMSTEDE

• woonkamer f separate keuken ca. 64 m'
• woonkamers met uitbouw/terras op het zuiden
• 3 slaapkamers + studio
• dakterras
• inpandige garage

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

5

vanal/')HÜ5,- 1'rnMn mcl B T W , al importeur, «cl kcisnn inklaar maken tn M-mpdcimmhinlraiiC l easc \anal ƒ l W • p
Chryslcr lease, K\ 0147-367850 VC'i|2i(iiiiBen voorbehouden Uirvslcr Import Holland l! V Tel (H 17 . loi-IOd

Naast de stijlvolle architectuur beschikken alle woningen over een zeer uitgekiend woonprogramma.
Zo zijn de woonkamers uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht. Grote ramen bieden een wijde blik over de tuinen en de omgeving.
Ook zijn de woningen voorzien van ruimten voor studeren en hobby, grote slaapkamers, 2 badkamers, dakterras(en) en een garage.

Kroon Mode

Woningen voor mensen met exclusieve woonwensen.

N

Damespantalons

VAN

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort

v.a.

Telefoon: 023 - 571 55 31

Fax: 023 - 571 91 27

Honda

CHYPARSE, Soesterberg vult Honda vf1100 1985, 30.000 ml,
uw Citroen-veerbollen voor in prima staat ƒ 6000.
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. Na 19.00 0318 - 525529.
Telefoon: 03463 - 51150.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.80.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 45,00
ƒ 1 5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen|.
Alle prijzen zijn excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Peugeot

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
605 Turbo D, automaat, '94,
ƒ 27.500,-. VISA GARAGE
XM Diesel ABS '93 ƒ 19.900 Tel. 020 - 6278410.
XM Turbo D '90
ƒ 9.950
XM 20i Turbo CT '93 ƒ19.900 T.k. Peugeot 405 GR Break
XM 20i comfort '92 ƒ 18.750 b.j. '93, 40.000 km, vele extr.
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km ƒ 15.500. 020-6964884.
Xantia Turbo Diesel '94f 24.900
Z U l D W IJ K
Xantia D. schuifdak '94/ 18.500
peugeot-dealer
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ29.900
Xantia 1.8 SX LPG '95/ 24.500
106 Ace. 1.1i rood
'95
Xantia 20i SX LPG 'Mf 22.500
106 XT 1.4i groen m. '92
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500
205 XR 1.1 i bruin m. '91
BX TGD Break'94
ƒ16.900
205 XL 1.1i grijs m.
'91
BX TGD Break st.b. '93f 14.900
205 GR 1.4 blauw
'89
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
205 XL Diesel blauw '88
BX TZD '90
ƒ 7.950
309 XL 1.4i grijs m.
'91
BX T Diesel'93
ƒ11.900
306 XN 1.4i rood
'94
BX 19 TZI '92
ƒ 9.950
405 GL 1.6i rood'93
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950 *z.g.a.n. direktie/demo auto's
BX 14 RE LPG '89
ƒ 3.950
106 XN 1.1 i blauw
'96
BX 14 TE '93
ƒ12.500
306 XS 1.6i rood
'96
BX 14 TE '92
ƒ 9.950 *Vreemde merken:
BX 14 TE '90
ƒ 5.950
Ford Fiesta 1.1 i
'91
C 15 E bestel '92
ƒ 7.950
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
C 15 E bestel '90
ƒ 4.950
Suzuki Alto GL
'86
Suzuki Alto GL
'88
VISA Garage B.V.
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 6629517/6791864
Tel. 020-6278410.
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT's

Daihatsu

Mazda

CHARADE 1.3 inj. 5-deurs,
dec. 1994, 20.000 km, als
nieuw
ƒ15.995,VAN VLOTEN CAR BV
MAZDA 323 Sedan aut. 1992
1.8, schuifdak, A.B.S., 1 jr APK
/14.995,- XEDOS 6 SED 2.0i-V6
'92
MAZDA 323 Sedan 1.5 Limited 323 HB Ensign 1.3
'89
1986, 1 jr APK
ƒ2.850,- 323 HB GLX 1.6I-16V
'91
PEUGEOT 205 1.3 5-deurs, 1 jr 323 HB Altis 1.3M6V
'92
APK, 1985
ƒ2.850, 323 F GLX 1.6M6V
'93
Dag. open 8-18.00 uur
323FGLX1.5I
'95
zat. 10-16.00 uur
323 F GLX 1.5i
'95
2e Paasdag 10-16.00 uur
323 F GLX 1.5i
'96
DAIHATSU
626HBLX 1.8M6V
'92
'T AMSTERDAMMERTJE
626HBLX 1.8M6V
'94
Amstel 340-342 t.o. Carré 626 Sedan GLX 1.8M6V '96
A'dam-C. Tel. 020-6236491. ANDERE OCCASIONS
Opel Vectra SED 1.6
'90
Daihatsu
Ford Escort 1.6
'90
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
Draaierweg 10 A'dam-Noord
tegenover Carré
Tel. 020 - 6365052.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Opel

Opel Kadett 1.3

Porsche

MUUR

T

E

R

TOT

D

A

M

KAST...

Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Naarden-Vesting, Tel.:035-6942982. Bel voor openingstijden!

Volkswagen
T.k. VW Polo Fox groen, b.j. 6'95, 24.000 km, i.g.st. Vr.pr.
ƒ 18.050. Tel. 055 - 5760047.

Saab

Volvo

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class 15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
SAAB SERVICE
MOLENAAR
460 1.8 Comfort-Line .. ..1/94
HOOFDDORP
460 GLE 1.8 LPG
10/93
440 1.8 Escape
12/92
Onderhoud, reparatie, APK.
440 1.8 Escape
12/92
Eigen revisiewerkplaats
340 GL
7/90
voor Saab motoren
940 Estate aut
9/96
en versnellingsbakken.
850 Estate aut
1/97
Tevens verkoop van nieuwe V40 TD
1/97
en gebruikte onderdelen
S40 2.0
1/97
023-5614097
Autobedrijf DICK MUHL
SAAB 96, lichtblauw, '78, APK
OFF. VOLVO DEALER
sept. '97. Mooie auto, trekh.,
Nijverheidslaan 1, WEESP
'3250. Tel. 020 - 6901766.
Tel.: 0294 - 418200.

Algemeen
AutoOnline
Occasions
Anders vindt u hem niet
http://www.AutoOnline.nl
PEUGEOT 205 junior, wit,
Accessoires
i.z.g.st., b.j. 7-81, APK 3-'98.
Vr.pr. ƒ 3250. ROVER 114 GTA,
en Onderdelen
wit, 4-'91, slechts 23.000 km.
APK 4-'98. Vr.pr. ƒ7950.
020 - 6838939 / 6158805.

**WESTDORP**
vertrouwd,
bekend
' KIA * een klasse rijker *
Pride 1.3 GTX 3-drs ...10-'96
Sephia 1.6 NLX 4-drs . .12-'94
Clarus 1.8 SLX 4-drs.. ,06-'96
Sportage 2.0 4WD 5-drs01-'95
* LADA * auto zonder bla-bla *
1x Lada 2105 1.5 4-drs 06-'90
4x Sarnara 3-drs . '93 t/m '96
6x Sarnara 5-drs . '92 t/m '95
2x Sarnara Diva .. '94 t/m '95
IxLada Niva 1.6 4WD ,11-'93

AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gezocht,
cursisten voor speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeer
Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland.
Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs voor een vast bedrag.
Voor de komende maanden zoeken wij voor diverse regio's
maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van een groot aantal
tppinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een orientatierit vooraf.
Eerste inschrijving tot 20-04-1997. Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-9575. Heavy Traffic, gegarandeerd je rijbewijs!
VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 wkn.
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info mog.
Autorijschool „De Wibaut"
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn de theorielessen gratis op C.D.I. Aanvraag APK + grote beurt v.a. ƒ 299.per computer. Wibautstraat
DIESELSERVICE
107, telefoon 020 - 6683902.
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
RIJSCHOOL ROLF
motorenrevisie FEENSTRA
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
team instructeurs geven wij op

Service en
Reparatie

een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
(020) 6129804
Tel.: 020-6868063/6332405 of
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
Klaar terwijl u wacht.
rijden is vanzelfsprekend.
Ruilstarters
en
dynamo's.
* TOPOCCASSIONS *
Valkenburgerstraat 152.
Voor gratis advies over de bes* van deze WEEK *
Tel.: 020-6240748.
te rij- en theorieopleiding in
Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs,
met stuurbekrachtiging, 04-'95; Grote sortering ONDERDELEN A'dam e.o belt u: 020-6633773.
Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs, met van schade-auto's, alle
stuurbekr. en airbag, 06-'94
merken, alle bouwjaren.
Adm. de Ruijterweg 396-398 GEBR. OPDAM B.V.
Grote sortering ONDERDELEN
A'dam, tel. 020 - 6825983 Tel.: 023-5845435.
van alle schade-auto's, alle
Ringweg A'dam, afslag S104
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Otto Nieuwenhuizen bv

Overtoom 515, Amsterdam

Mitsubishi
Spacewagon 2.0 GLXI aut.,
w. '94, 80.000 km, ƒ36.750.
Vlitsubishi-dealer
Jorntsma,
lA/agenweg 10, Purmerend.
3299-423741 2e paasdag open

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Bouwjaar 1987 (190.000 km)
APK gekeurd tot december 1997
5-deurs, 5 versnellingen. Prijs ƒ4750
Telefoon: 0299 - 646012
Renault
Hart. Külnlïsstraal 5-11.•Anislvrtlairi-Ziiitl. 'Iel. 673 80 22'.'

> 3000 m2 RENAULT-S&OW

APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
HEINING HOBBYHAL
Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
spuitcabine ƒ 75, iiefbrug ƒ 10,
staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999.

Campers

Klassiekers
en Oldtimers

PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974.

PAASSHOW

Het HOOGSTE BOD?? Bel
bij CAMPERLAND. Za 29/3 en voor vrijblijvende prijsopgaaf.
ma 31/3. 120 campers nieuw Loop-, sloop- en schadeauto's
en gebruikt in showroom. Hy- m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
mer, Dethleffs, Hobby en Arcadealer. Camperrent verhuur. In- RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
ruilers v.a. ƒ 5.000.
Warmoeziersweg Bergschen- van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
hoek: 010 - 5221515.
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Peugeot 404 diesel '73 ƒ 7.500;
404 Automaat '68 ƒ 12.500;
404 Break '71 ƒ 17.500; 404 '72
/ 7.500; 404 '73 ƒ 8.500; 404 inj.
'67 ƒ8.500; 404 '68 ƒ10.500.
Alle auto's APK + LPG. Ook
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
reparatie en onderhoud.
KEIMPE CARS, Schaepman- merk auto a cont. met vnjwar
bewijs. Tel.: 020-4824640.
straat 250. 020-6823615

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
^ijsenhout, lid Bovag.
Vleer dan 50 jaar gevestigd:
Sennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij
'^Ismeer, 0297324229. Ov,^^ -°vraagd.

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50
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Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Autosloperijen

MOTORISCHE PROBLEMEN''
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
Garagebedrijf Out.
020-6441020 (ma.-vr„ 8-17 u.)

S

<THls DOOKS>

Citroen

Opel Corsa 1.4 joy 3 deurs met
stuurbekr. en airbag 05-'94.
WESTDORP, tel. 020-6825983

M

samenstellen. Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.

59.95

Een project van: HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V. in samenwerking met: BOMAS B.V.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

A

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt

Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

Inlichtingen en verkoop:
Van der Reijden Makelaardij

xl U T \ V cnhiaiulsioh

THE DOORS

Haltestraat 55

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Chrysler

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Autoverhuur

0UKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888
Rent A Brik Autoverhuur
020 • 6922S30.
PAASAAN3IEDING:
v.a. 28 mrt tot 7 apr. ƒ 250 all in
Kilometers vrij.

Opel Astra 1.6i GL Rood 67.000 km '92 17.250,Opel Vectra 1.81 GL Rood 66.000 km '93 21.950,Opel Corsa 1.21 Swing Blauw 36.000 km '9317.250,Opel Astra 1.616v sport wit 18.000 km'94 20.950,Opel Vectra 1.81 GL groen 47.000 km '95 27.950,Opel Corsa 1.4i Swing Turquoise
12.500 km'94
18.500,Opel Astra 1.6i automaat wit 43.000 km '94 22.950,Opel Omega 2.0-16vGL blauw
33.000 km'95
47.950,Opel Vectra 1.6i-16vGL zilver
34.000 km'96
36.950,Opel Astra 1.6i fresh groen 23.000 km '96 29.950,Opel Corsa 1.3 zwart 101.000 km '90
8.750,Opel Kadett 1.4i sedan rood 77.000 km '90 9.950,Opel Vectra 2.0i 4x4 blauw 70.000 km '90 15.950,Opel Kadett 2.0 GSiCabrio zwart
98.000 km'90
18.950,Renault Twingo 1.2 Comfort geel
15.000 km'95
19.500,Toyota Corolla 1.6 XLi wit 47.000 km '93 20.950,Nissan Sunny 1.4 aulblauw 45.000 '93
17.950,Ford Fiesta UCheers blauw
58.000 km'91
r Hl WW l*- "--

i

van lent opel
heemstede-zandvoort
_i-

•! C

U^Tr *r 961 i Kam. Onnesstr. 15
Heemsteedsedr. 261 £ dvoort
023-5281 550
l ^3.5715346 _
___^^^^^^0B^^^H
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Campo door Opel
opgewaardeerd
V

oor het komende leveringsjaar presenteert Opel de
Campo in een nieuwe gedaante. De populaire pick-up
heeft zijn strakke vormgeving ingeruild voor een meer
loszittend jasje. Onderhuids onderging de Opel ook enkele
wijzigingen.
Zo zijn de zijkanten van de laadbak voortaan dubbelwandig, wat
niet alleen de torsiestijfheid bevordert maar ook voorkomt dat
eventuele schade, bijvoorbeeld
door schuivende bagage, aan de
buitenzijde zichtbaar is.
De afmetingen van de laadbakken blijven daarentegen ongewijzigd. Alle versies meten een ruimte van 1,065 meter tussen de
wielkasten en hebben 41,5 centimeter hoge schotten. Het volume
varieert van 1,06 m3 voor de
Single Cab en 0,85 m3 voor de
Sports Cab tot ten slotte 0,69 m3
voor de vierpersoons Crew Cab.

De Swift kijkt vlot uit zijn ogen.

Suzuki Swift 1.3 GLS
een koele donderstraal
e Suzuki Swift draait al
een aantal jaartjes
mee. Des te opvallender is het dat de vormgeving nog zo bij de tijd is. Zeker sinds de laatste modelwijziging eind 1996 kan de
compacte Suzuki er weer
even tegen aan. De auto
oogt nu bovendien niet alleen fris, hij is het ook. De
Swift 1.3 GLS heeft namelijk
standaard airconditioning!
En dat is een unicum in deze klasse. Voor de hele uitrusting van de Suzuki geldt
dat deze zeldzaam compleet
is met onder meer twee airbags. En dat allemaal voor
22.995 gulden.
De Suzuki heeft een fraaie nieuwe toet gekregen en de auto kijkt
nu fier en vrolijk de wereld in. Aan
de achterzijde is eveneens zichtbaar dat de auto enige optische
vernieuwingen heeft ondergaan.
Hier geldt wel dat je zijn voorganger ernaast moet zetten om de

verschillen echt op te merken.
Onderhuids heeft Suzuki niets
aan de auto veranderd. Wel heeft
de producent de Swift vol gestopt
met zo'n beetje alle denkbare accessoires waaronder elektrische
bedienbare ramen en spiegels.
Aan het rijgedrag heeft Suzuki
niets veranderd, dat lag immers
a\ op een behoorlijk niveau. De zit
in de Swift is tamelijk laag. Bij het
instappen merk je dan ook dat je
knap diep
gaat zitten.
Tijdens het
rijden geeft
dit een extra
sportieve dimensie. De
auto is verbluffend vlot. Het kwieke karakter komt voor rekening
van de 1,3 liter viercilindermotor.
Deze krachtbron heeft zijn sporen
inmiddels ruimschoots verdiend.
Samen met de soepele vijfversnellingsbak maakt de 50 kW/68
pk motor de Swift tot een prettige
auto.
Rijden met de Swift is leuk en

Standaard twee airbags en airconditioning maken de Swift tot een
zeer aantrekkelijke reisgezel.

eenvoudig. Door zijn compacte
afmetingen komt de Suzuki vooral
m druk verkeer goed uit de voeten. De gretige motor is altijd tot
actie bereid. Snel even inhalen of
vlotjes een kruising oversteken is
kinderspel.
Het is bijna een genot om de auto
tijdens de spits door een grote
stad te loodsen. Dat geldt ook
voor bijzondere verrichtingen zoals bijvoorbeeld inparkeren. De
stuurbekrachtiging neemt hierbij de zwaarste
taak voor zijn rekening. Als
chauffeur hoef je
- - - -slechts een
beetje te mikken. Door de overzichtelijke carrosserie kan de
'boem is ho-methode' achterwege
blijven.
Ook op de snelweg legt de Suzuki een prettig weggedrag aan de
dag. Dit maakt de auto tot een
knappe all-rounder. Speciale vermelding verdient het verbruik.
Zelfs bij een stevige rijstijl verbruikte de Suzuki niet meer dan
zo'n 6 liter per honderd kilometer.
De veertig liter tank is dus zo
maar goed voor dik 650 kilometer. Om het aan te leggen met de
plaatselijke pomphouder kun je
beter een andere auto kiezen.
Wie houdt van compacte luxe en
comfort is bij de Swift aan het
juiste adres. Het hoge uitrustingsniveau, de vlotte motor en het geboden comfort vormen een prima
combinatie. Uiteraard speelt de
uiterst scherpe prijs een belangrijke rol bij de positieve waardering
van de Swift. Over het algemeen
zijn twee airbags en airconditionmg nog altijd voorbehouden aan
grotere auto's. De Suzuki Swifi
breekt met die traditie.

SPECIFICATIES:
Suzuki Swift 1.3 GLS
viercilinder
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.298 cm3
Vermogen:
50 kW/68 pk bij
6.000 tp.m,
Max. koppel: 99 Nm bij
5.500 t.p.m.
Acceleratie:
11,7 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 167 km/uur.
Gem. verbruik: 5,9ltr/100km.
Motortype:

Prijs:

p het circuit van het
kónden wij de Primera
GT, het nieuwe sportieve
vlaggenschip van Nissan, er
eens flink van langs geven.
Dat alles deerde hem echter
niet: het vermogen en de
uitgekiende wegligging
staan borg voor sportwagenachtige prestaties. In het
vooronder schuilt een
krachtige en tegelijk zeer
soepele 2,0 liter motor van
110 kW (150 pk).
Onder de deskundige begeleiding
van de coureurs Tim en Tom Coronel zijn de grenzen van de Primera GT verkend. Die staan echt
op een hoog niveau. Met de multi-link voorwielophanging en de
veel geprezen multi-link beam
achteras behoort deze op het
vlak van stabiliteit en koersvastheid tot de beste in zijn klasse. In
bochten is een waarde van 0,94
G zijwaartse kracht mogelijk. Dat
is nog een fractie hoger dan de
0,92 G bij de Nissan 300 ZX. Het
toont aan dat de Primera hoge
bochtensnelheden toelaat, terwijl
tegelijk vering en schokdemping
voldoende comfort bieden.
P. Bracke, president van Nissan
Motor Nederland, ziet voor de GT
vooral kansen bij een kleine
groep liefhebbers. "Dat neemt

niet weg dat het een bijzonder fijne auto is. In een land dat wordt
beheerst door aandacht voor milieu, veelal aangemoedigd door
een relatief kleine groep activisten, moet toch ook plaats zijn
voor praktische auto's waarin het
rijden nog echt genieten is." Bracke verwacht dat juist dit aspect in
de toekomst meer en meer de
doorslag gaat geven bij de keuze
van de auto.

liter over honderd kilometer gemiddeld tijdens de 'buitenwegcyclus', zoals gemeten volgens de
jongste Europese meetmethode.
De auto is zeer compleet. Het
remsysteem omvat schijfremmen
rondom en een elektronisch geregeld vierkanaals antiblokkeersysteem. De Stuurbekrachtiging is
sneiheidsafhankelijk voorvoldoende 'gevoel' in het stuurwiel.
De sportieve GT is er als vierdeurs sedan en als vijfdeurs
hatchback. Uiterlijke kenmerken
zijn de voor deze uitvoering unie-

Jaarlijks verlaten er 200.000
stuks, gespoten in één van de
zes beschikbare tinten, de fabriekspoorten in Fujisawa, Japan.
Door aanpassingen in het interieur neigt de Campo al redelijk
naar een personenauto.
Alle belangrijkste functies zijn
vanaf het stuurwiel te bedienen
en de stoelen zijn met velours bekleed. Voor kleinere voorwerpen
is extra ruimte gecreëerd. Er is
verder nog een ruime keuze uit
een breed scala aan opties en
accessoires

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Twee airbags
Airconditioning
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor'
Spiegels elektrisch verstelbaar
Getint glas

A

Onder orkaanachtige omstandigheden introduceerde Audi zijn oogappel. Gezeten in het zorgvuldig
afgewerkte interieur merk je echter nauwelijks iets van wat zich er
buiten de auto afspeelt. Slechts

ke, gestroomlijnde voorbumper,
de side-sk'rts en de fraaie achterspoiler. De zesspaaks lichtmetalen velgen zijn standaard. De uitrusting omvat verder centrale vergrendeling, elektrisch bediende
ruiten, Nissans antidiefstalsysteem NATS III, twee airbags en
niet te vergeten de airconditioning.
De vierdeurs Primera GT kost
52.395 gulden. De vijfdeurs voegt
daaraan een extra 800 gulden
toe.

De 2,0 liter viercilindermotor met
dubbele bovenliggende nokkenassen en vierkleppen per
cilinder levert
een maximaal
vermogen van
110 kW/150
pk. Het maximale draaimoment bedraagt
een voorbeeldige 181 Nm.
De Primera
GT haalt een
topsnelheid
van 218
km/uur en accelereert van
stilstand naar
100 km/uur in
8,8 seconden.
Het brandstofverbruik komt
op een bescheiden 6,4
De Nissan Primera GT is echt een wolf in schaapskleren.

Sinds 1982 heeft Opel ruim 22 miljard shilling in Oostenrijk geïnvesteerd, waarmee de fabrikant zich kwalificeert als de grootste
particuliere investeerder in de Oostenrijkse auto-industrie. In
1996 produceerde Opel Oostenrijk 440.000 motoren, 840.000
versnellingsbakken, 380.000 zestienkleps cilinderkoppen, 7,9 miljoen brandstof-injectiesystemen en 400.000 injectiepompen van
Delphi Automotive Systems. Sinds 1982 zijn meer dan vijf miljoen motoren en ruim zeven miljoen versnellingsbakken h Oostenrijk geproduceerd. Daarbij is een exportomzet van 113 miljard
shilling behaald.

Citroen Berlingo valt in de
prijzen
De Citroen Berlingo lijkt in prijzen te grossieren. Werd het model
eerder uitgeroepen tot Van of the Year 1997, nu kreeg het de titel
'Europees Design 1997' in de categorie lichte bestelwagens toegekend.
De vernieuwende styling, die overeenkomsten vertoont met die
van een personenauto, en de veelbelovende designstudies op
het Berlingo-thema, deden de jury tot deze beslissing komen. De
prijs is tijdens de autoshow in Genève uitgereikt.
Algemeen Directeur van Citroen Nederland Roland van Ro is
verguld met deze oorkonde: "Met dit type auto's is Citroen groot
geworden, en ik ben ervan overtuigd dat ook de Nederlandse
klant dit naar waarde inschat." Dit laatste wordt al bevestigd door
de vele orders die de importeur inmiddels genoteerd heeft.

Dunlop-band
SP 10 3e is de naam van een nieuwe Dunlop-band voor kleine
en middenklasse auto's. Dat '3e' staat voor drie belangrijke karaktereigenschappen: evolution (een langere levensduur), economy (lager brandstofverbruik) en ecology (geringere milieubelasting). De nieuwe band is in 24 maten beschikbaar.

GM in de Hft in Turkije
De Sports Cab heeft een verlengde cabine en levert hierdoor wat
laadruimte in. Onder de kap ligt een 2,5 of 3,1 liter turbodieselkrachtbron.

De nieuwe A6 komt
over twee maanden
udi koestert zijn herboren A6. En daar kijken we eerlijk gezegd
helemaal niet vreemd van
op. De nieuwe sedan is als
een diamant en dan een geslepen exemplaar welteverstaan. Motoren, de verscheidene soorten aandrijving,
versnellingsbakken, uitrusting en materiaalkeuze, het
houdt niet op. Topklasse!

Opel heeft deze maand een fabriek in het Oostenrijkse Aspern
(nabij Wenen) geopend waar de nieuwe Opel 'Compact Ecotec'
1,0 liter twaalfkleps driecilinder motorengeneratie het levenslicht
zal zien. Met de bouw was een investering gemoeid van 4,9 miljard Oostenrijkse shilling.

De Dunlop SP 10 3e is de opvolger van de SP 6 en de SP 9 en
is verder geperfectioneerd qua gewicht, rolweerstand en levensduur. Het gewicht is lager en de rolweerstand is afgenomen
waarmee het brandstofverbruik eveneens minder is. De rubbersamenstelling is zodanig dat de slijtage van de band minimaal is.
Bovendien is er minder rubber gebruikt, zodat er minder grondstoffen en energie te hoeven worden aangesproken voor de fabricage.

ƒ 22.995,-

Sportief genieten met Nissan Primera GT
( Belgische Zolder

De laatste twee versies zijn zowel
te koop met een 2,5 liter als met
een 3,1 liter dieselmotor. Een turbocompressor geeft beide viercilinders respectievelijk een vermogen van 56 kW/76 pk en 80
kW/109 pk. De Sports en Crew
Cab zijn bovendien met mschakelbare vierwielaandrijving leverbaar. De Crew Cab heeft met 65
liter, in tegenstelling tot de 75 liter

grote tank van de andere twee
Campo's, de 'kleinste' tankinhoud. In de praktijk betekent dit
dat de 2,5 liter Crew Cab elke
610 kilometer dringend naarde
pomp moet. Het gemiddelde verbruik van de 3,1 liter turbodiesel
ligt met elf liter per 100 kilometer
ietwat hoger. Hij levert dan ook
een forser koppel, 255 Nm bij
1.900 toeren per minuut. De trekkracht van de 2,5 liter komt op
160 Nm bij tweeduizend omwentelingen per minuut.

Opel-motoren uit Oostenrijk

een enkel rukje aan het stuurwiel
verraadt dat het koetswerk geteisterd wordt door forse windvlagen.
De wielen absorberen het wisselende wegoppervlak nonchalant,
alsof het kinderspel is. Audi besteedt bij de ontwikkeling van zijn
modellen dan ook enorm veel
aandacht aan de koersvastheid,
en dus de veiligheid van het onderstel.
De systemen komen niet uit de
lucht vallen; ESP (elektronisch
stabiliteits programma), ASR
(aandrijfslipregeling), ABS (antiblokkeersysteem), EDS (elektronisch sperdifferentieel), ÈBV
(elektronische remkrachtverdeling) en DSP (dynamisch schakelprogramma), vermeldt de rijkelijk
gevulde lijst met technische termen zoal. Het motto van Audi
luidt nog steeds een enigszins
verklarend 'voorsprong door techniek'.
Vergeleken met de huidige A6 is
slechts de typeaanduiding identiek gebleven. In grote lijnen toont
de carrosserie uiteraard overeenkomsten met de succesvolle 'oude' A6. De overgang van de daklijn bij de D-stijl naar de kofferbak,
loopt echter beduidend vloeiender. Verder wijkt de nieuwe Audi
in alle details af van zijn voorganger.
De benzine-uitvoeringen zijn allemaal te transformeren tot vierwielaandrijvers. Als tegenprestatie
dient er een 8.750 gulden extra
'gechipt' te worden. Voor de twee
quattro zescilinders daarentegen,
vergt het tweetal additioneel aangedreven wielen een investering
van 6.100 gulden.
De 1.9 TDI wordt 'slechts' voortbewogen door de voorwielen en
is eventueel uit te rusten met een
viertraps automaat. Beide zesciImders en ook de voorwielaangedreven 1.8 T kunnen uitgevoerd
worden met een optionele vijftraps automaat inclusief het unieke tiptronic. Diegene die nog twijfelt welk soort pook te nemen,
doet er verstandig aan te kiezen
voor het zaligmakende compromis, de tiptronic. Met een eenvoudige tik naar rechts bepaalt de
rijder zelf wanneer de automaat
op- of terugschakelt.
Een lange lijst van mogelijke ex-

tra's en reeds standaard aanwezige lekkernijen maakt het overzicht op het complete modellenaanbod wattroebelig. De prijslijst
is net zo overzichtelijk als dat hij
klein is. De mogelijkheden zijn
werkelijk grenzeloos. Zo heeft de
klant, wat aankleding betreft, keuze uit een drietal gelijkwaardige
pakketten; Advance, Ambition en
Ambiente geheten. Het interieur
is dus, ongeacht de voorkeur
voor een bepaald motortype, naar
persoonlijke smaak samen te
stellen.
De consumentenprijzen zijn in
verhouding tot de vorige generatie A6 gestegen. HIJ is weliswaar
twintig tot zestig kilogram lichter
geworden en het brandstofverbruik is gedaald tot zeven procent, de prijslijst start bij 67.900
gulden voor de 1.8 5V zonder turbo Deze komt pas later naar Nederland. Binnen twee maanden
zal de levering van de overige typen beginnen. Trouwens, als we
aan het rekenen slaan, blijkt de
geschiedenis van de A6 (voorheen Audi 100) tot het jaar 1972
terug te gaan. In de tussentijd
heeft Audi er maar liefst drie miljoen gesleten. En dat is een opvallend prestatie te noemen, gezien het feit dat de grote Audi de
hogere regionen van het middenklasse-segment beslaat.

Turkije is het land waar General Motors de grootste groei heeft
geboekt. Werden er in 1995 9.700 Opeis verkocht, in 1996 waren
dat er 25.000. Bovendien behaalde het Duitse merk ook de eerste plaats bij de import-merken. In de laatste maand van vorig
jaar verkocht Opel zelfs vijftig procent meer auto's dan in heel
1991. Als het aan Opel ligt, heet Istanbul binnenkort weer ConstantlnOpel.

Familieplezier met M-klasse
Mercedes-Benz introduceert de M-klasse die dit najaar op de
Amerikaanse markt debuteert. Volgend voorjaar verschijnt het
model in Europa dat een 2,3 liter V6-motor onder de kap heeft.
Deze nieuwe klasse speelt in op de groeiende vraag naar vrijetijdsauto's met vierwielaandrijving. De auto is bijzonder ruim.
De permanente vierwielaandrijving is vergelijkbaar met de 4-Matic van de nieuwe E-klasse. In plaats van differentieelsloten wordt
de vierwielaandrijving gecombineerd met het elektronische tractiesysteem ETS. Dit verbetert de rijstabiliteit tijdens het optrekken
en accelereren. Als één of meer wielen doorslippen, verhoogt
ETS de remdruk op deze wielen en neemt op die manier automatisch de functie van differentieelsloten over.
Het model is verder veilig met onder meer vervormbare structuren in carrosserie en onderstel, die er tijdens een crash voor zorgen dat de passagierskooi vrijwel in tact blijft. De assen met afzonderlijke wielophanging aan dubbele draagarmen - een noviteit
in deze klasse - dragen bij aan veiligheid en rijcomfort. Een heel
bijzonder veiligheidsitem is de vierwielaandrijving met ESP (Electronic Stability Program) waarmee Mercedes een primeur heeft.
ESP grijpt in kritieke situaties in met automatische rem- en motoringrepen.

Kia ziet toekomst zonnig tegemoet
Het Koreaanse merk Kia timmert hard aan de weg. Voor de nabije toekomst zit de bijzondere Kia Elan bijvoorbeeld in het vat,
maar ook vandaag de dag heeft de Kia-dealer een breed aanbod
staan tegenVeer acceptabele prijzen.
De Kia Pride is bijvoorbeeld een fantastische aanbieding. Via een
persoonlijke financiering is het mogelijk om al een Pride te rijden
voor een bedrag van 79 gulden per maand. Ook de Kia Sephia
sedan (te koop vanaf ƒ 27 990,-), de Kia Sephia hatchback (vanaf ƒ 28.490,-) en het luxe topmodel Kia Clarus (vanaf ƒ 36.990,-)
zijn interessante aanbiedingen. En wie ook eens het asfalt wil
verruilen voor het terrein, heeft voor ƒ 46.990,- de vierwielaangedreven Kia Sportage. De besteller Kia Besta kost zelfs tijdelijk
ƒ 19.990,- (exclusief BTW).

De tweede generatie Audi A6 biedt een veelvoud aan mogelijkheden. Voor de Avant-uitvoering moeten we nog even geduld hebben.
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;lëihë mihidisc walkmah vötirli:
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopen boven 490,-).
B = j Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.
ERISALEENMINIDISC
WALKMAN MZE 20 VOOR

= = ) Gratis Video-onderhoud.
Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen.
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

BIJ AANKOOP VAN EEN MINIDISC HOMEDECK
VAM 699,- MUiQO,- EXTRA KORTING OP DE
MINIDISC
WALKMAN
MZE 20.

snijdt in de prijzenr
noort m de garanties.
UIT ONZE
TV-REKLAME

SIEMENS S6 GSM-ZAKTELEFOON
Niet alleen zo licht als een veertje (165 g), maar ook de allerdunste!
Eenvoudige, menugestuurde bediening. Gemakkelijk afleesbaar,
groot display. Zeer natuurgetrouwe geluidsweergave. VANAF

BELMETLIBERTEL!
Libertel heeft 100% dekking
in heel Nederlanden in bijna
alle Europese landen. Er
zijn diverse abonnementen
mogelijk, metgesprekskosten al vanaf 29 cent per
minuut! Kom naar Expert
voor het beste advies.

MIELE COMBIMAGNETRON

-

Er is geen betere! 850 Watt magnetron met uniek Miele Duplomatic-systeem,
heteluchtoven en grill. Grote inhoud van 32 liter. Automatische programma's
voor ontdooien, koken en verwarmen. ADV.

expert
;•,-::.-;-" ,-;-r-.\?:."v,i-tr y'.-i-^rfi-^-cy^y.TY. HB it3a*=wi-£^:iWï.::;",T;^;^j:i.'^J^.5;--.'.NJ. '-'-7. ,-.-.jc>'::-,-...•

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

1000 TOEREN

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.

/WASAUTOMAAT
Uitstekende wasresultaten met de laagste
verbruikswaarden. Met extra grote vulopening.
Centrifugeert 1000 toeren. ADV. JL249T-

'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.
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"Ik weet, net als u, dat in de meeste reclame alles altijd mooier

werkelijkheid al mooi genoeg is. Daarom zit ik nou bij FBTO. Want

werken in je voordeel. Enfin, voordat u denkt dat ik hier reclame zit

en vraag gratis informatie of een offerte aan. Dan ziet u het zelf.

wordt voorgesteld dan in de werkelijkheid. Maar als je zoveel aan-

wat voor deze vier bonnen geldt, geldt voor alle FBTO-producten: ze

te maken voor FBTO. kunt u beter uzelf overtuigen. Vul zo'n bon in

En zien is nog altijd beter dan geloven." U kunt uw informatie of offerte

biedingen op een rijtje ziet. zwart op wit, moet je concluderen dat de

COmplGÏGr Gïl VOOrdcligC!* Vei*ZekGrGn. FBTO dOGt llGt gGWOOBI.

natuurlijk ook telefonisch aanvragen. Bel gewoon: (058) 234 56 78.*

mt sm mt t

."i
I
i

23,1% BELASTINGVRIJ RENDEMENT
OP UW SPAARGELD.

l
ZEER COMPLETE ZIEKTEKOSTENi VERZEKERING VANAF F 20,- PER MAAND.
„ ik wil ook veel geld besparen met de Particuliere Ziektekostenverzekering van FBTO*. Stuur mij snel een SCHERPE OFFERTE en
alle informatie. GRATIS en VRIJBLIJVEND.
DMdlV

Naam en vrl:
Woonplaats:

Tel. privé:

Zakelijk:

Geb.datum man:
Leeftijd kinderen:

J-

J'r.

i
i

FBTO Oranje InveSteringS Fonds. * Gemiddeld rendement over de afgelopen 5 laar.
Gerealiseerde rendementen vormen geen garantie voor de toekomst.

I

DMÜV

Naam en vrl:

| Postcode:
I
* Telefoon:

Ik ben op dit moment D verzekerd via het ziekenfonds

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
FBTO Verzekeringen. Antwoordnummer 10,
8900 VC Leeuwarden.

DOORLOPENDE REISVERZEKERING MET
LAGE PREMIE EN ZEER RUIME DEKKING.

BODEMTARIEF 7,4% (MAANDRENTE 0,5967%)

23 JA, ik wil veel geld besparen met het voordelige Doorlopend Krediet
van FBTO. Stuur mij GRATIS én VRIJBLIJVEND een offerte.

i i

Gewenste lening:

I

WM03 g

ƒ

DMÜV i
DM D v i

Naam en voorl:
• Naam en voorl. partner:

i

E*

Woonplaats:

JA, stuur mij. geheel vrijblijvend, alle informatie over de voordelige
FBTO Doorlopende Reisverzekering.

Naam en vrl:

Straat:
Woonplaats:
Zakelijk:

i Postcode:
S Tel. privé:

| Netto mnd.inkomen: ƒ
l Netto mnd.inkomen partner: ƒ
J D Koopwoning D Huurwoning

Partner*:
In vaste dienst sinds:

l

Woonlasten per mnd: ƒ

G M L .1V l

Straat:
i
Postcode:

Woonplaats:

; Tel. privé:

Zakelijk:

B (Post)Bankrekeningnummer:

D particulier verzekerd bij:
* Voor iedereen tot 65 jaar.

iCONSUMENTENGIDS: FBTO IS GOEDKOOP.

Gebdatum*:

l

ir-

l

l

I

Vrouw:
r

JA, ik wil ook profiteren van een hoog. belastingvrij rendement van
23,1%*. Stuur mij, gratis en vrijblijvend, alle informatie over het

i
§
l Straat:

S Straat:
Postcode:

ï

rj

Wordt met het bedrag een andere lening afgelost? D Ja D Nee

l Geb.datuni:
cfo

i
'
»

'Uitsluitend voor personen tassen de 20 en 60 jaar. FBTO Bancaire Diensten brengt
* het krediet onder bil AVCB Bank. Toetsing en regislratie bl| het BKR In ïicl.

i
i Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:

•
"

FBTO Verzekeringen, Antwoordnummer 10,
8900 VC Leeuwarden.

!

" Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
i FBTO Bancaire Diensten, Antwoordnummer 10,
l

8900 VC Leeuwarden.

V
-^

l Geb.datum:
l
i Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar:
FBTO Verzekeringen, Antwoordnummer 10,
8900 VC Leeuwarden.
i «m ms om Kets im soa sm KHX tm Rta m* fsssa «Ha KÏSW t

* U kunt ons vandaag tot 14.00 uur bellen, faxen kan ook (058) 234 53 83. internet: http/Avww.fbto.nl

m tf% l
* J&, \\ ;Hï

schappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag rjiét meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

:

-:CC? r^^;^

De

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke-voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
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Strelend zacht haar met
vernieuwde shampoos
en conditionersvan Palmolive

door met het
Soda-Club systeem

3".üi.'.f (j'ii.1 ;Ciik Xiak Kiaar
''^cs'-i :H ;=en gsfranfceerr:e S', v *e i o p naar:
Oe BöOflscfiappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

Hamlapjes
a la
Silvo

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.

ingrediënten: (2-3 personen): 300 gr. hamlapjes;
1 paprika; 1 ui; 1 eetlepel
Silvo gevriesdroogde bieslook; 2 eetlepels zoete ketjap, V.O.C, witte peper uit
de molen, zout, Silvo paprikapoeder, 25 gr. margarine.

centeneenuwi
bel: 0800-0223637
/tuk - sciak - KSnar - Recept:
Benodigdheden:
. pond kabeljauwfilet
. pond uien
. klontje boter
. kopje ketjap
. 2 blikjes tomatenpuree
. aardappels of rijst_.
De uien grof snijden en deze met een klontje boter
goudgeel'bakken. Ketjap toevoegen. Kabeljauw in stukjes
snijden en even meebakken.
Tomatenpuree toevoegen en
doorroeren.
Serveren met gekookte
aardappels of rijst, die er naar
wens kan worden doorgemengd.
Eet smakelijk !•
Edith van Noije, Tilburg.

Het BoodschappenSpel
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SUGGESTIE

Snel en gemakkelijk streeploos schone ruiten?
Dat kan met geconcentreerde Muscle Ruitenreiniger. Want Muscle Ruitenreiniger bevat een unieke
formule met o.a. azijn waardoor zelfs het hardnekkigste vuil, vingerafdrukken en vet in een
handomdraai verdwijnen. Ramen en glazen oppervlakken worden schitterend schoon, zonder
dat er een streepje of een blauwe waas achterblijft.
Bovendien verspreidt de kristalheldere Muscle Ruitenreiniger een heerlijk frisse geur in uw interieur.
Muscle Ruitenreiniger is verkrijgbaar in een
doorzichtige f lacon van 500 ml voorzien van handige grijpribbels en een comfortabel pompsysteem, waarmee u de vloeistof gemakkelijk over
het te reinigen oppervlak verdeelt. Muscle Ruitenreiniger is trouwens niet alleen in huis heel handig. Ook in auto, caravan of boot zorgt Muscle
voor een snelle, probleemloze reiniging van alle
glazen oppervlakken.

Heel

Dat heeft Henk van Heel uit
Amersfoort inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen een Princess "FunCooking" pakket.
De winnaars van de handige
Princess Classic Citrus Juicer
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Bereiding: De hamlapjes in
blokjes snijden en deze bestrooien met zout, V.O.C, witte
peper uit de molen en Silvo paprikapoeder.
Verhit de boter en bak het
vlees in ca. 10 minuten gaar.
Vlees uit de pan nemen en
warm houden.
Voeg de in blokjes gesneden
paprika en de klein gesneden ui
aa n het braadvettoe en laat het
geheel nog ca. 5 minuten
zachtjes bakken. Dan ketjap,
V.O.C, witte peper uit de molen
en de Silvo gevriesdroogde
bieslook toevoegen. Doe het
vlees er weer bij en roer het geheel goed om.
Serveer de hamlapjes d la
Silvo met rijst en sperziebonen.

iwuscle Ruitenreiniger
geeft snel een
streeploos resultaat

En de
winnaar is...
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?

= Actie O = Suggestie ©= Nieuw

SWÏL^VO£*&5r r"Ea 1t3>Èr Sfc.

Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking1
pakket bestaande uit een Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill, Classic saloon Juicer, Classic Sandwich maker en Classic Royal
Toaster.
Bovendien ligt voor iedere honderdste beüet of inzender met het goede antwoord een handige Princess Clas- ~
sic Milk Shaker klaar.

Silvo
internationale
kruidenmixen

Oh, oh, oh, wat wordt het
toch lekker met Silvo!
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario deze hamlapjes a la Silvo
bereidt: kijk dan naar De BoodschappenBeurs.

Palmolive heeft haar shampoos
en conditioners in een nieuw
jasje gestoken. Zo kunt u ze in
de winkel nog makkelijker herkennen. Bovendien is de lijn
Palmolive haarverzorgingsproducten uitgebreid met
twee nieuwe shampoos: Plus
Kokosmelk en Plus Amandelmelk. De bestanddelen
van deze nieuwe shampoos
(fl. 3,39) staan bekend om
hun voedende, verzachtende en verzorgende
j
werking. Daardoor wordt
J
uw haar voelbaar zacht,
SHAMPOO
krijgt het een gezonde t
glans en wordt het vol van '
vitaliteit. Het fijne parfum
geeft uw haar bovendien ,'.<
een ongekende frisheid.

SMAWOC»

toegevoegd. Zo krijgt u met
Palmolive altijd het gewenste
resultaat: strelend zacht haar.

Ook aan de bestaande shampoos heeft Palmolive nu meer
conditionerende bestanddelen

SUGGESTIE

Verstopte afvoer
verleden tijd met
Muscle Ontstopper
Een verstopte afvoer, wie kent het probleem niet? Een gootsteen die niet meer
leegloopt vanwege etensresten in de
zwanenhals of haren en zeepresten die
de afvoer van uw wastafel, douchebak of
bad verstoppen. Zulke problemen komen
altijd op ongelegen momenten.
Met Muscle Ontstopper lost u deze problemen snel en gemakkelijk op. Zelfs
zonder eerst het water uit gootsteen of
wastafel te hoeven halen. Want dankzij de
gelformule zakt de ontstopper door het
stilstaande water vanzelf naar de zwanenhals. Om daar de haren of
voedingsresten snel en eenvoudig op te lossen. Bovendien is Muscle Ontstopper veilig voor septische tanks en zelfs plastic afvoerleidingen. En, door eens per week een half flesje (500 ml) Muscle Ontstopper te gebruiken, kunt u het aankoeken van vuil in uw afvoer ook
nog eens gemakkelijk voorkomen.

Dit wordt de grote
favoriet: Vlaamse Saus
op Vlaamse Friet
als thuis
stevige,

woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur

STADSOMROEP

de-deur
in
woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur

Silvo internationale kruidenmixen zijn verpakt in handige
strooibussen met twee hersluitbare strooi-openingen. Op
de achterzijde van iedere bus
staat bovendien een heerlijk recept vermeld.

^S^5ï^«Bte^re
*» °° omigerdangewonefritesKr

saus.

smaakmaterword

Vlaamse Frietsaus
Zeker en vast.

l

#f*i

SUGGESTIE

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Het voorjaar komt er aan....

ci

'J^\~>,
GRATIS *7
CLASSIC ^!LK: i
SHAKER A

Vroeger, toen iedereen nog
kolen stookte, was het eerste
voorjaarszonnetje hét moment om de handen uit de
mouwen te steken, voorjaarsschoonmaak: met schort voor
en doek om het hoofd trok menig huisvrouw door de woning.
Poetsend en boenend.
. Tijden veranderen. En gelukkig maar. Tegenwoordig hoeven we het kolenroet niet meer
van muren te schrobben. En
voor het poetsen en boenen
zijn er handige attributen en
prima schoonmaakmiddelen
die het zware werk uit handen
nemen. Trouwens, die voorjaarsschoonmaak is al lang
niet meer bedoeld om het wintervuil te verwijderen maar wél
om rnet een lekker fris en
schoon huis de zomer in te
gaan. Want wie nu de ramen
lapten de vloer een goeie beurt
geeft, heeft straks alle tijd om
lekker van de zon te genieten!

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

Oh, Oh, On, wat wordt het
tocii iekksr met Silvo!

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

voorjaarsschoonmaak

Kijk ook naar de
Boodschappeneeurs

-OMROEPA
AMERSFOORT/^

Silvo heeft iets nieuws: internationale kruidenmixen. Daarmee zet u in een handomdraai
een internationaal gerecht op
tafel. U kunt kiezen uit een
tweetal Amerikaanse kruidenmixen waaronder Cajunkruiden, een kruidenmix voor de
Italiaanse keuken, een Indonesische mix voor nasi, een Chinese bami mix en een kruidenmix voor een Japans tintje aan
uw maaltijd.

Wilt ook u een
prijswmnaar zijn?

••

O 1. Koffie, thee
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
O 4. Boter, margarine
O 5. Kaas
© 6. Kruiden
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groenten
O 9. Fruit
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtproducten
O 12. Vleeswaren & Snacks
© 13. Roerbakmie
O 14. Snelklaar maaltijden
© 15. Frjtessaus
<Ü> 16. Vla
O 17. Slagroom
O 18. Toetjes
© 19. Frisdranken
O 20. Vruchtendrank
O 21. Wijn
O 22. Snoepgoed
O 23. Koek en Chocolade
O 24. Waspoeder
O 25. Ruitenreiniger
O 26. Toiletpapier en tissues
O 27. Afvoerontstopper
O 28. Lichaamsverzorging
O 29. Make-up
@ 30. Haarverzorging
O 31. Gezondheidsproducten
O 32. Diervoeding

lil

Deelname aan het Boodschappenspel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande
vragen:
1. Met welk product is een verstopte
afvoer verleden tijd?
2. Welke vla heeft een karamelsmaak
en stukjes peer?
en bel uw antwoorden door naar:

De Booclschappenlijn
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

f/.^
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Wenken van Grieken laat u
graag van het voorjaar genieten.
Met met een fris en zonnig dessert. Zoals Voorjaars vla. Een
heerlijke vla met lekkere stukjes
peer en karamel smaak. Menken van Grieken verwent u bovendien met een leuke voorjaarsactie waarmee u kans maakt
op een super verwen arrangement voortwee personen of één
van de 60 originele On Track
Boxen met daarin een set schitterende wandel- en fietstochten, die op de Veluwe, langs de
kust of in Drente voor u zijn uitgezet.
Het enige wat u moet doen is
twee On Track actiezegels uitknippen (zie zijkant verpakklng) en deze op een briefkaart
plakken. Vermeld hierop ook uw
naam, adres, naar welke box uw
voorkeur uitgaat (Veluwe, kust of
Drente) en geef antwoord op de
vraag: Wie heeft de langste tong
van Nederland?
(a) Miereneter;
(b) ooievaar;
(c) Koe.
Stuur uw kaartje naar: On Track,
Postbus 4039, 3006 AA Rotterdam. De prijswinnaars ontvangen voor 1 augustus schriftelijk
bericht.

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

Men ken van Grieken

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

De Lekkerste Zuivel van't Land

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Roerbakmie van Honig:
snel klaar en lekker Oosters
Natuurlijk wiltu graag snel een
gezonde én lekkere maaltijd op
tafel.
Dat kan met Roerbakmie
en Mix voor Roerbakmie van
Honig.
Want Roerbakmie is een kort
gesneden fijne mie die na
slechts 2 minuten koken roergebakken wordt met de Mix
voor Roerbakmie en met vlees
en verse groente naar keuze.
Zo heeft u binnen 10 minuten

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

een volledige, gezonde en lekkere maaltijd op tafel.
De Mix voor Roerbakmie bestaat uit een uitgebalanceerde
melange van Oosterse kruiden
en specerijen met een pittige,
authentieke Oosterse smaak die
zich goed laat combineren met
tal van soorten vlees, vis en
groenten.
Zo kunt u eindeloos variëren en
zet u telkens weer een andere,
lekkere en gezonde mieschotel
op tafel.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts
IMieuwsbl

517.975 gezinnen

ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 9 april 1997

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 15, oplage 5.425
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Zandvoort loopt uit voor crematieJan Terme;
ZANDVOORT - Een lint van mensen, een zee van bloemen en het Zandvoorts volkslied gezongen door het Zandvoorts Mannenkoor. „Zandvoort hield van mijn vader en
mijn vader hield van Zandvoort," zei Frank Termes maandagmiddag dan ook tegen zijn familie, de Zandvoorters en
de vele anderen die naar crematorium Westerveld in Driehuis waren gekomen.
Ruim driehonderd mensen
bewezen de laatste eer aan Jan
Termes, D66-raadslid, oud-strandpachter,
voormalig
voorzitter van woningtaouwvereniging EMM en oud-taestuursHd van basketbalvereniging
The Lions. Hij overleed vorige
week dinsdag op zeventigjarige
leeftijd.
Onder de belangstellenden
bevonden zich, behalve familieleden en vrienden, ook de Haarlemse burgemeester Pop, zijn
Zandvoortse collega Van der
Heijden, politici, ambtenaren,
strandpachters, horeca-ondernemers en 'gewone Zandvoorters' die gehecht waren aan de
bescheiden en immer vriendelijke Jan Termes.
Dat hij geliefd was in Zandvoort blijkt ook uit de tientallen tarieven die zijn vrouw Ots
en zijn drie kinderen, Frank,
Marco en Annemarie, kregen.
„Het is hartverwarmend dat
een man die zo wars was van
retoriek zoveel mensen verleid
heeft tot het schrijven van warme woorden," vertelde Frank

tijdens de plechtigheid.
Vanaf 1975 was Jan Termes
raadslid, waarvan twaalf jaar
wethouder. Voordat hij in de
politiek ging, had hij het bekende strandpaviljoen Terminus
waar menige Zandvoorter zijn
kinderen 's zomers in de veilige
handen van Jan en zijn vrouw
Ots achterliet.
Frank: „Zijn politieke carrière was een eerbewijs aan zijn
vader." Die carrière verliep namelijk anders dan gepland. Het
leven van de intellectueel Jan
Termes had volgens zijn zoon
Frank een hele andere wending
gekregen als de Tweede Wereldoorlog er niet tussen was
gekomen. „De bezetting dreef
hem uit het paradijs van zijn
jeugd. Jan, de knapste jongen
van de klas, kon niet gaan studeren. Hij werd strandpachter
en was daar evengoed trots op.
Toen wij, de kinderen, wat ouder werden begon hij zich te
interesseren voor de getijdenbeweging van het maatschappelijk leven. Hij was een autodidact. Maar bovenal was mijn

vader een uitstekend bestuurder, een regent in de goede zin
van het woord."
„Een man van het compromis, realist, zachtzinnig, bescheiden maar met een brede
belangstelling," noemde taurgemeester Van der Heijden donderdagavond tijdens een bijzondere bijeenkomst van de gemeenteraad
Jan
Termes.
„Soms zeer betrokken, dan
weer uiterst relativerend kon
hij de plaatselijke politiek
schilderen met de nodige en
soms ook noodzakelijke ironie
en zelfspot. Hij kon dat doen,
omdat Jan de wijsheid had
waarover erudiete mensen nu
eenmaal beschikken."
Zijn kwakkelende gezondheid leidde er in september vorig jaar toe dat hij 'een paar
maanden lang een vrije val tussen leven en dood maakte,' zoals zijn zoon Frank het maandagmiddag uitdrukte. „En uiteindelijk heeft de hemel zich
voor hem geopend."
„Maar," zei zijn moeder, „hij
is nog wel aanwezig. Hij leidt
deze vergadering met onzichtbare hand. Hij gaat nu op reis
en als je op reis gaat neem je
normaalgesproken kleren mee.
Wij geven hem liefde, veel
goeds voor de reis en de hoop "G
op een behouden aankomst Veel mensen bewezen Jan Termes maandag: de laatste eer. Als een lint slingerde de stoet over Westerveld
mee."

Zandvoort '75 kampioen

achtte, had de verdachte tot
driejaar en tbs veroordeeld. Op
8 april 1996 werd een verkoopster in een Zandvoortse winkel
verkracht door een man die
zich aanvankelijk voordeed als
klant. Na de verkrachting bond
hij haar handen achter haar rug
en verdween met de inhoud van
de kassa.

Toen de Haarlemmer werd
aangehouden, had hij een
schietpen met patronen en zeve/: gram cocaïne op zak. Hij
vertelde, dat hij naar Zandvoort
De rechtbank in Haarlem, die was gegaan om daar cocaïne te
één verkrachting niet bewezen verkopen en gaf toe dat hij een

KRO filmt nieuw
kinderprogramma
ZANDVOORT - De KRO
neemt één aflevering van het
nieuwe kinderprogramma Zig
Zag in Zandvoort op. In het programma nemen twee teams van
twee kinderen het tegen elkaar
op. Bovendien zijn er beelden
te zien van de plaats waar de
KRO de opnamen maakt. Inmiddels heeft de KRO in Maastricht en Utrecht gedraaid.
i
Op 3 juni komt de televisieploeg naar Zandvoort. Wat de
kinderen precies moeten doen,
is nog niet bekend. Volgens
woordvoerster H. Verkaik van
de omroep denkt de redactie
van Zig Zag aan bijvoorbeeld
haringkaken bij een viskraam,
een reddingsoefening naspelen
met de KNRM of de reddingsbrigade, karten op het circuit
en gokken in het casino.
„Maar we hebben nog veel
meer ideeën. Op dit moment
zijn we alles aan het inventariseren," aldus Verkaik.
De kinderen die meedoen aan
de uitzending, zijn wel al gescreend. Zij vertegenwoordigen
hun school.
Een voorproefje van wat
Zandvoort staat te wachten, is
te zien op l mei om half zes op
Nederland l, want dan is de eerste uitzending van Zig Zag.

Waterstanden
Datum
10
11
12
13
14
15
16
17
18

apr
apr
apr
apr
apr
api
apr
apr
apr

HW
LW HW LW
0616 01.44 18.36 14.24
0657 02.40 19.21 15.25

07.37 03.30 20.09 16.10
0825 04.05 21.0016.55
09.20 04.44 21.55 17.41
10.25 05.24 22.55 18.25
11.44 06.20 ~.-- 19.30
00.44 07.56 13.2620.44
01.44 09.04 14.0921.54

Maanstand:
EK ma 14 apr 18.50 uur.

Hoogwater: za 12 apr 07.37 uur
NAP + 107 cm.

Laagwater: za 12 apr 16.10 uur
NAP - 97 cm.

na de overwinning op VEW met 1-0 wist het team
zeker dat de titel van de derde klasse zaterdagvoetbal binnen was. Volgend seizoen promoveert
Zandvoort '75 naar de tweede klasse. Zie ook de
spoitpagina.
Foto André Lieberom

Minder woninginbraken
en autodiefstallen in '96
ZANDVOORT - Het aantal woninginbraken en autodiefstallen in Zandvoort is
vorig jaar afgenomen, maar
er zijn meer auto's gekraakt. Bovendien vonden
er minder ongelukken op de
Zeeweg plaats. Dat blijkt uit
de jaarcijfers die politie gisteren bekend
gemaakt
heeft.
In Zandvoort noteerde de politie 116 woninginbraken in
1996 tegen 126 in het jaar ervoor. In de rest van het district
Kennemerland-Zuid steeg het
aantal woninginbraken met
2,75 procent.
Er vonden 10 procent minder
autodiefstallen en 17 procent
minder diefstallen van motoren plaats in Zandvoort. In 1997

verdwenen 120 auto's en 25 motoren. Wel was er een toename
van het aantal inbraken in auto's, dat aantal steeg van 145
naar 195.
Volgens voorlichter Jaap
Hage is de politie redelijk tevreden over 1996, omdat de meeste
doelstellingen gehaald zijn. Het
meeste succes boekte de politie
op de Zeeweg. Daar hield de politie scherpe snelheidscontroles. In totaal kregen 4605 automobilisten een bekeuring.
Maar het had wel effect. Het
aantal aanrijdingen nam af van
77 naar 47 en er vonden nog
maar drie ernstige ongelukken
plaats, terwijl er in 1995 maar
liefst twintig mensen ernstig
gewond raakten of overleden
na een ongeval op de Zeeweg.

greep in de kassa van de bewuste winkel had gedaan. Of hij het
meisje had verkracht, kon hij
zich niet meer herinneren, zei
hij tegen de politie-ambtenaren. Hij verkeerde namelijk onder invloed van drugs.
Naar aanleiding van de publiciteit over deze zaak, meldde
zich de volgende dag een Haarlemse scholiere bij de politie
die enkele weken eerder in de
Haarlemse binnenstad was verkracht. Haar zaak en die van
twee slachtoffers bracht de pohtie in verband met de Haarlemmer.

VVD laat kiezers meepraten
over nieuw verkiezingsprogram
ZANDVOORT - De politiek maakt zich op voor de
verkiezingen van volgend
jaar. Dat was officieus al
langer duidelijk, maar inmiddels dragen de partijen
dat ook zelf uit. Na de PvdA
en Gemeente Belangen
Zandvoort zoekt ook de
VVD de kiezers binnenkort
op. Bovendien nodigt de
VVD maatschappelijke instellingen uit om hun mening schriftelijk te geven.
De VVD wil op 21 april in 't
Stekkie, op 22 april in Blanje
Bleu en op 24 april in hotel Bad
Zandvoort horen wat er volgens de Zandvoortse bevolking
in het verkiezingsprogramma
van de VVD moet komen te
staan.
De VVD kiest, in tegenstelling tot de PvdA, niet voor discussiebijeenkomsten,
maar
voor hoorzittingen. Het publiek mag zijn mening geven
over negen onderwerpen, waaronder verkeer en vervoer (onder andere parkeren en de bereikbaarheid van Zandvoort),

milieu (bijvoorbeeld afval) en
financiën (zoals belastingtarieven).
Of deze onderwerpen ook
daadwerkelijk de inzet van de
verkiezingen worden, is volgens F. Paap echter onwaarschijnhjk. Deze VVD-er, die namens zijn partij de plannen
over het verkiezingsprogramma naar buiten bracht, verwacht dat de Zandvoortse kiezers hun stem vooral laten af-

hangen van de mensen die op
de kandidatenlijst staan. Die
lijst is nog niet bekend en Paap
wil evenmin zeggen hoe hij verwacht dat deze eruit komt te
zien. „Vier jaar geleden heb ik
me hard gemaakt om Van Caspel eraf te krijgen. Deze keer
hebben we afgesproken dat de
neuzen één kant op zullen wijzen. Ik laat me dan ook niet
verleiden om uitspraken te
doen."

(ADVERTENTIE)

m
NVM

CENSE&
'NÜNGEN

'Hou de oorlog
levend met
filmvertoningen'
pagina 3

Nel heeft
geen tijd
voor thee
Andre Liebeiom

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

Uitspraak op 17 april.

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.12

'Contrast', zo heet één van de foto's die de Fotokring in de
bibliotheek toont
.
Foto KI K-K \an cieet

van ons fotograferen al zo'n
tien a twintig jaar. Een aantal
werkt wel eens in opdracht."
Zo heeft de voorzitter m opdracht van Kerkepad foto's gemaakt van Noord-Hollandse

Wat de expositie m de openbare bibliotheek betreft: die is
deels m kleur en deels m
zwart-wit. Op zaterdag 12 april
wordt er een Open Dag gehouden waar 'vakbroeders' uit andere regio's zeker aanwezig
zullen zijn. De expositie 'Kijken en Zien' is echter nu al te
bezichtigen tijdens de openingstijden van de bibliotheek
aan de Prinsesseweg 34, en
duurt tot 29 april.

pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Vrouw gered
ZANDVOORT - Een 21-jarige
vrouw uit Oudenbosch is zaterdag gered uit het zwembad van
Gran Dorado. De vrouw raakte
vermoedelijk door een epileptische aanval onwel en zonk naar
de bodem. Een vakantie vierende politie-agent dook haar op.

(ADVERTENTIE)

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Tel. 023-5714638

Wij danken iedereen voor de ovenveldigende belangstelling, de prachtige bloemen en de vele cadeaus verkregen bij onze heropening.
A.s. zondag 13 april, speelt voor u vanaf17.00 uur,
LÉONDEGRAAFF
Heeft u onze gebakken tong voor ƒ 25,75 al geprobeerd?

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - S 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

kerken. En werk van Van
Cleef zelf krijgen de lezers van
het Zandvoorts Nieuwsblad regelmatig onder ogen op de
sportpagma, waaraan hij sinds
een jaar een bijdrage levert
Ook de wedstrijden in de regio
Kennemerland mogen zich in
de warme belangstelling van
de clubleden verheugen. Regelmatig wordt ingezonden
werk gekeurd door een beroepsjury. Enkele wisselprijzen, zoals de Zilveren Camera
en Wissellens, heeft de Kring
al op zijn naam staan.

vert vaak verrassende foto's
op."
Het ontbreken van amateuristische kiekjes is volgens
hem te danken aan hun jarenlange ervaring. „De meesten

Na zijn spontane bekentenis
was de verdachte echter minder toeschietelijk geworden.
Eerst hield hij het erop dat hij
zich alles niet meer kon herinneren, maar voor het hof verklaarde hij heel beslist dat hij
de verkrachtingen niet had gepleegd. Dat hij eerst anders had
verklaard, weet hij aan de opstellmg van de verhorende rechercheurs Die zouden hem
onder druk hebben gezet en
woorden m de mond hebben gelegd. Ook zouden zij, suggereerde zijn advocaat mr. H.E.
Brink, bewijsmateriaal dat mogelijk ontlastend was niet hebben verzameld of zelfs hebben
weggemaakt.

A

ZANDVOORT - Voor de leden van de Foto Kring Zandvoort is het een hobby. Maar de jaarlijkse expositie van
hun fotowerk doet vermoeden dat het om professioneel
werk gaat. „Als je tevreden bent met twee foto's van een
rolletje van 36, dan ben je erg kritisch bezig," bevestigt
Erick van Cleef. Hij is de maker van enkele van de 41
foto's die nu in de openbare bibliotheek hangen.
ken. En dat is wel eens nuttig,
vindt Van Cleef. „We bespreken regelmatig eikaars werk.
Geven elkaar adviezen, nodigen eens een keer een gastspreker uit of een model om
portretfoto's te maken. Een
aantal leden maakt kleurenopnamen en laat het rolletje gewoon bij de fotograaf ontwikkelen. Cor Davids, een 92 jaar
oude 'veteraan', duikt niet zelf
de donkere kamer in. Maar
voor de meesten geldt het
technische gedeelte juist als
uitdaging. In de doka is het
mogelijk invloed uit te oefenen
op de kwaliteit van je foto's.
Soms door wat langer te belichten of een deel van het negatief uit te vergroten. Dat le-
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Foto Kring levert geen amateuristische plaatjes
Tot eind april zijn de foto's
te zien. „En," zo verzekert Van
Cleef, „er hangen ook foto's uit
de badplaats zelf. Als Foto
Kring Zandvoort kun je er niet
omheen, zo'n expositie moet
wel herkenbaar blijven."
Voor veel Zandvoorters is de
amateurclub al jaren een begrip. Hoe lang d? Foto Kring
beslaat weet Van Cleef niet
precies. „Misschien wel twintig of 25 jaar. Dat was nog voor
mijn tijd. Wel weet ik dat de
club toen aanzienlijk meer leden telde dan de tien die we nu
hebben." Het teruglopend aantal leden wijt hij aan tijdgebrek. Tal van amateur-fotografen komen er niet meer aan toe
om de clubavonden te bezoe-

Wat wil
de jeugd van
Zandvoort?

Vier jaar cel geëist wegens verkrachting
AMSTERDAM/ZANDVOORT - Tegen een 28-jarige Haarlemmer, die ervan
wordt verdacht dat hij in
april vorig jaar een verkoopster in een winkel in Zandvoort heeft verkracht, is
donderdag voor het Amsterdamse hof vier jaar gevangenisstraf en tbs geëist. De
procureur-generaal,
mevrouw mr. A. Korvinus, beschuldigt de man van nog
drie verkrachtingen.

Uitbundig genoot het eerste team van voetbalvereniging Zandvoort '75 zaterdag van de huldiging
in het raadhuis.
Wethouder Versteege en Jaap Kerkman van de
Sportraad spraken de kampioenen toe. Zandvoort '75 stond het hele seizoen bovenaan, maar

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Kortom,
Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen' toe ?

&\J&&
krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Naam: (m/v)
Adres'

l

Postcode/Plaats:
Telefoon:

l

Giro/Banknr.:

i
i

i

l

l

i

i

i

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar ƒ 34,60

l

l

l

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven-020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
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100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
Oldsoldiers n ever die.
Verdrietig over het verlies, maar dankbaar voor al
zijn liefde en goede zorgen jegens mij, is op
Paawnorgen overleden mijn beste man

Hendrik Paap
Drager van hel Verzets Herdenkingskruis
Voormalig eigenaar van paviljoen ,,De Vijverhut"
te Zandvoort
23 augustus 1914
30 maart 1997
M. J. Paap-van Beek
B. L. van Beek
Hans
Kelly
Kostverlorenstraat 71
2042 PC Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft op vrijdag 4 april in
besloten kring plaatsgevonden.

Moegestreden maar tot het laatst toe
omringd door zijn gezin, is overleden
mijn lieve man, onze vader, grootvader
en mijn overgrootvader

OPENINGSTIJDEN

A. LAVERTU

CENTRALE BALIE/

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 - 16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
57401 00.

CENTRAAL

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

TELEFOONNUMMER CULTUREEL
CENTRUM
Omdat gebleken is dat niet iedereen op de
hoogte is van het juiste telefoonnummer van het
Cultureel Centrum volgt hier het telefoonnummer

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

COMMISSIEVERGADERINGEN
VERPLAATST & EXTRA

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

RAADSVERGADERING
Extra raadsvergadering op woensdag 9 april
om 20.00 uur.
Op de agenda staan twee punten
- onderzoek geloofsbrieven van de heer
D.M. Visser
- aanwijzing van de heer J.F.C, van Leeuwen
tot lid van de Kennemerraad

Hei Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk

Johannes Petrus Lefferts
op de leeftijd van 71 jaar
J. P. Lefferts-van der Hulst

beheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord Holtand, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de

(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

5 april 1997
Celsiusstraat 18
2041TK Zandvoort
De crematie heeft plaatsgevonden op woensdag 9
april te Driehuis-Westerveld.

Kennisgeving
Op l april jl. is overleden de heer

Jan Termes
lid van D66 sinds 1980
Wij verliezen een D66'er in hart en nieren, die zich
zowel als raadslid en als bestuurder een grote inzet geeft getoond voor de Zandvoortse gemeenschap.
Jan, bedankt.
Afdeling D66 Zandvoort

11-4-96

11-4-97

Lieve Mam,
Het verdriet zal wel slijten
maar het missen wordt erger.
Veel liefs Corrie

In liefdevolle herinnering
11 april 1997

Mam,
kon ik nog maar even bij jou zijn.
Ik voel me soms zo leeg.
Monique

van harte met je

30ste
verjaardag
veel liefs
Ingrid

Bekendmaking

• Omslagverordening Amstel, Gooi en Vecht
Hierin staan regels over de heffing en de invordering van
de waterschapsomslagen.
• Kostentoedelingsverordening van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht
Hierin staat hoe de kosten voor de uitvoering van de taken
van het hoogheemraadschap worden verdeeld over de
categorieën van belanghebbenden
• Omslagklassenverordening van het Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht
Deze verordening legt de omslagklassen vast voor onroerende zaken waarmee de heffingsmaatstaf voor de omslagen ten aanzien van onroerende zaken wordt bepaald.
• Verordening bezwaarschriften
Hierin staan procedureregels voor de behandeling van
bezwaren die bi| het hoogheemraadschap binnenkomen.
• Inspraakverordening Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht
Hierin staat hoe ingezetenen en belanghebbenden in het
gebied van het hoogheemraadschap worden betrokken bij
de voorbereiding van de besluiten van het algemeen
bestuur van het hoogheemraadschap.
Het algemeen bestuur heeft tevens de reacties op de mgebrachte zienswijzen en de mondelinge toelichtingen op de
Kostentoedelingsverordemng en de Omslagklassenverordenmg vastgesteld

Verhuizen is vakwerk!

Uw gasbedrijf adviseert!

Voor de week van 24-03 t/m 30-03
Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

Inzien van de verordeningen
U kunt de verordeningen tot en met i augustus 1997 op werkdagen van 9.00 uur tot 1600 uur inzien bij de volgende
vestigingen van het hoogheemraadschap'
• Larenseweg 30 te Hilversum
• Spaklerweg 18 te Amsterdam

Totaal vanaf
1 november **

17
21
26
30
34
39
43
47
52
56
60
64
71
77
84
90
97
107
118
129
140

800
1000
1200
1400
lóOO
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

566
709
848
992
1135
1275
1417
1557
1702
1844
1982
2124
2338
2549
2760
2976
3188
3543
3896
4249
4603

Gefeliciteerd

ƒ 9.52
ƒ 1 1 .76
ƒ14.56
ƒ16.80
ƒ19.04
ƒ21.84
ƒ 24.08
ƒ 26.32
ƒ29.12
ƒ31.36
ƒ 33.60
ƒ 35.84
ƒ 39.76
ƒ43.12
ƒ 47.04
ƒ 50.40
ƒ 54.32
ƒ 59.92
ƒ 66.08
ƒ 72.24
ƒ 78.40

'

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

BLOEMEN zeggen zoveel
meer dan woorden alleen.
BtOBMSCRKUNSr

«lölujjS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij
alle energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

_/^T

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

""f
x
^-/

uitvaartverzorging
kennemerland bv

R

Natuurlijke genezing

J]
•r
l

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

1947 -

1997

ICroott Mxwie
50 jaar
in

wordt 15
april
alweer 21
jaar.

Kosten
deze week

JV. Controle huisarts en medicamenten aanhevolen.

Hoera Hoera

Angela

Wit Verhuizingen

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven

Haltestraat 55

• Specialiteit schoonmaak

Damespantalons

van gebouwen

&[ƒ besteding \?an
f L. 50.- of meer
een feestelijke
fles vJLjn ka"bo\\
De hele maand april geldig!
Haltestraat 55, Zandvoort

Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

luxaflex

"

•Verhuur tapijtreinigers

Tel. 5 7 1 4 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

v.a.

59.95

NU OOK IN
ZANDVOORT
ZWEMMEN
DIPLOMA A, B en C
PUPPY ZWEMMEN

AQUAROBICS

Met name bestemd voor de kleintjes (vanaf
3 Jaar)

Eén kompleet yefzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit één natüraruitvaartverzekèring
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Kroon Mode

• Glazenwassen)

"^

Oma Strijder

W"w

uitgerekend voor U!

• Schoonmaak van

3ÖSTG verjaardag

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ER KENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UI

STOOKAKTIE '96/'97

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

van harte gefeliciteerd met je

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluaestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

VERHUIZEN?

Goedkeuring door Gedeputeerde Staten
BIJ besluiten van 17 maart 1997, nr. 97-551-583 en 25 maart
1997, nr 97 440 446 hebben de colleges van Gedeputeerde
Staten van respectievelijk Noord-Holland en Utrecht goedkeuring verleend aan de Kostentoedelingsverordemng en de
Omslagklassenverordening.

Aanvragen verordeningen en inlichtingen
Tegen betaling zijn verordeningen te verkrijgen. De Omslagverordening kost ƒ 20,-, de Kostentoedelmgverordenmg
ƒ30,- en de Omslagklassenverordening ƒ 30,--.
Afschriften van de andere verordeningen kosten ƒ 0.50 per
bladzijde met een minimum van ƒ 2,50
U kunt de verordeningen aanvragen door het bedrag onder
vermelding van de naam van de verordening over te maken
op bankrekeningnummer 63 67 55 517 van de Nederlandse
Waterschapsbank, ten name van Stichting Dienst
Waterbeheer en Riolering, Spaklerweg 18 te Amsterdam.
Voor inlichtingen kunt u terecht bij de afdeling Beleidsadvies
&. Juridische zaken, tel 035 - 6477 845.

De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingslijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken DIJ
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de danvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97 01OB Zuidstrand 02
oprichten strandpaviljoen
(03-04-1997)

Vaststelling verordeningen
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht heeft op 6 januari 1997 en 20 maart 1997 de
volgende verordeningen vastgesteld

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Ja, vandaag is het echt waar.
Nu ben je 30 jaar.
Van harte gefeliciteerd
Veel Hels
Mama

MELDING BOUWVOORNEMEN
De volgende melding bouwvoornemen is
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
97 057M Patrijzenstraat 6 plaatsen dakkapel

Sinds 1 maart beschikt de gemeente over een
voice response systeem zodat iedereen 24 uur
per dag, 7 dagen per week antwoord kan
krijgen op veel gestelde vragen betreffende
gemeentelijke aangelegenheden Hettelefoonnummer van het elektronische mformatiesysteem is (023) 574 01 02

Wegens omstandigheden zijn de commissie-

schap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering

De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen ter inzage bij de Centrale Balie m het
Raadhuis (ingang Swaluestraat) BIJ het bureau
Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan
Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

VOICE RESPONSE SYSTEEM
GEMEENTE

provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het hoogheemraad-

Kinderen, kleinkinderen en
achterkleinkind

11 april 1996

voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarweg

Naast het voice response systeem blijft
het algemene nummer van de gemeente
gewoon bestaan. Via telefoonnummer (023)
574 01 00 kunt u pp werkdagen een medewerker van de gemeente spreken.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 1 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 14 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 8 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Cultureel Centrum: (023) 574 02 80.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

vergaderingen van vorige week verschoven naar
- woensdag 9 april, aansluitend op extra
raadsvergadering, commissie Bestuurlijke
Zaken
- donderdag 10 april, 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening & Verkeer

Bewegen op muziek in het zwembad onder
leiding van een instrukteur.
Voor mensen die willen beginnen met sporten Is aquarobics Ideaal

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,_ \n""^

C»

voor meer informatie

BEL
GRATIS 0800-022 45 35
11

Uw/n ' '

^w.,,,/!'1

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor ;5
het verzorgen van een begrafenis?
•V
pf crematie.;:: C
':&
Direkt hulp bij eeri sterfgeval. ;4
o

Ja, ik wil vrijblijvend meci inloimaticovci de natuia-uitvtuntvcr/ckcrin
Ik heb de garantie dat ik nog neigens aan gebonden ben.

VOLWASSENEN ZWEMMEN
In onze heerlijk verwarmde baden kunt u
beschermd leren zwemmen In kleine groep-

naam:

man/vrouw

)8S

straat:

GEEN WACHTTIJDEN MEER

postcode/woonplaats:

Bel voorinformatie en inschrijvingen

TEL.

023 5379944

In- en Outdoorcentrum
Bloemendaal
Brederodelaan 18 - Bloemendaal

telefoon:
leeftijd(en):

Nieuw Unicum
Sprenkelveld Zandvoort

| ••

13on in envelop inndci post/egel zenden aan:
Uitvaartcentrum llaailem, Antwouuliumimei 318, 2000 WC l laai lom
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woensdag 9 april 1997

Nieuw raadslid
ZAND VOORT - Derek Visser,
de opvolger van het overleden
DGG-raadslid Jan Termes,
wordt hoogstwaarschijnlijk 29
april benoemd. Vanavond onderzoekt de gemeenteraad tijdens een extra vergadering de
geloofsbrieven van Visser. Hij
is 42 jaar en werkt bij de gemeente Heemstede op de afdeling Financiën.

Gelukkige jeugd hangt af van 'half-pipe'
Jongeren in Zandvoort
Vrijetijdsbesteding
,;"\..: (leeftijd.7 tol 12 jaar) ,:,. ..'•

Wie de jeugd van Zandvoort blij wil maken, moet een
'half-pipe' neerzetten. Uit een onderzoek van de gemeente Zandvoort blij kt dat de jeugd tussen de zeven
en 25 jaar vooral smacht naar zo'n halfronde cilinder
om zich op skates, skeelers of skateboard uit te leven.
Bij de groep zeven tot en met twaalf jaar scoren een
plek om rond te hangen en leukere speeltoestellen ook
hoog. Als het aan de oudere groep ligt, blijven de cafés
langer open en zorgt de gemeente ervoor dat jongeren
sneller op zichzelf kunnen gaan wonen. Ouders van jonge kinderen maken zich echter vooral druk over de verkeersveiligheid. Kortom, elke groep heeft zo zijn eigen
wensen, maar van de 'half-pipe' dromen ze bijna allemaal.

Omdat Termes ook een lege
plaats heeft achtergelaten in de
Kennemerraad vindt er nog een
benoeming plaats. Vanavond
wordt Han van Leeuwen benoemd als opvolger van zijn
partijgenoot in deze gewestelijke raad.
De
commissievergadering
Bestuurlijke Zaken, waarin onder andere de vraagstelling van
het parkeerreferendum aan de
orde komt, begint na de extra
raadsvergadering.

Seniorenraad
ZANDVOORT - Na lang onderhandelen is onlangs de seniorenraad benoemd. De raad
adviseert de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd over seniorenbeleid. Er zitten negen
leden in, waarvan drie op persoonlijke titel en zes vanuit een
ouderenorganisatie: L..Weilers
en R. van As (ANBO), R. Drenth
(PCOB), E. Hilverdink (KBO),
E. de Bruijn (Nieuw Unicum),
J. van Amersfoort (Zorgcentrum en Bodaan), A. van Kooten, G. de Mol en P. Boevé.

I

S DE JEUGD van Zandvoort
eigenlijk wel gelukkig? Een
moeilijke vraag waarop het
onderzoek van de gemeente
Zandvoort geen direct antwoord geeft. De antwoorden zitten een beetje verstopt in het
rapport, maar na enig speurwerk komen ze wel naar boven.
Voor de jongste groep, tot zes
jaar, mogen de ouders het
woord doen. Zij geven aan dat
Zandvoort een prettige gemeente voor hun kroost is. Er
is voldoende ruimte en er zijn
genoeg mogelijkheden voor
kinderen om zich te ontplooiZANDVOORT - Vijf jonge ac- en.
trices en drie actrices zetten za„Als knelpunt ervaren de outerdag 12 april het blijspel De
ders: de Van Lennepweg, Gereerste keer op de planken. De kestraat,
het centrum en de vervoorstelling vindt plaats in gerondom het gebouw De Krocht en begint om keerssituatie
meentehuis. Een veilige omgekwart over acht. Het stuk is op- ving
ervaren ze als een 'must'
gedragen aan wijlen Bram Stij- om kinderen
met elkaar in connen.

De eerste keer

tact te laten komen en andere
vaardigheden te leren. Volgens
twaalf ouders ontbreken met
name in Zuid en in het centrum
speelplaatsen. Volgens vier ouders zijn er te weinig geschikte
speeltoestellen," meldt het rapport. „Sommige ouders maken
zich bovendien zorgen over het
vandalisme en het druggebruik
in hun gemeente."
Op de basisschool zijn volgens onderzoeker Mare Hillebrink de meeste kinderen best
tevreden met hun leventje. Ze
lezen boeken, voetballen, knutselen, spelen computer spelletjes, kijken televisie en sporten.
Naarmate ze ouder worden nemen ze sneller een specifieke
hobby en gaan ze meer televisie
kijken volgens Hillebrink. Kinderen uit het centrum en Zuid
spelen het meeste op schoolpleinen, kinderen uit Noord

zijn vaak op straat te vinden.
Bosjes zijn bij alledrie de wijken populair. Op een enkel
kind na gaat het merendeel van
de kinderen met plezier naar
school.
Kortom, de Zandvoortse kinderen klagen nauwelijks. Ze
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willen hooguit dat er wat meer
leuke speeltoestellen, een 'half-'
-pipe' en een plek om rond te
hangen.
De problemen lijken pas op
de middelbare school te beginnen. Jongeren zien om hen
heen dat alcohol, drugs, gokken, vandalisme, liefdesverdriet en schoolproblemen een
rol gaan spelen. Ook de gemterviewde sleutelfiguren, mensen

De mening van Stan, Jochem en Mathieu
Wat vinden jongeren van het onderzoek? Mathieu (15), Jochem (11) en Stan (11) zijn het voor een deel beslist eens met
de resultaten. Een half-pipe vinden ze inderdaad een verbetering. Maar of ze ervan gebruik maken, weten ze nog niet.
Mathieu mist sowieso niets in Zandvoort. Hij heeft genoeg
aan zijn huiswerk, de televisie en de volkstuin. Jochem en
Stan vinden net als de kinderen uit het onderzoek dat er te
weinig speeltuintjes zijn. „En degene die er zijn, vind ik
kinderachtig," meent Stan. Een kabelbaan zou Jochem ook
wel leuk vinden. „We kunnen nergens voetballen," klaagt
Stan.
Toch wonen ze alledrie liever in Zandvoort dan in Amsterdam. Daar is het te vol en is te veel criminaliteit, menen ze.

Oudste en jongste Koper

die veel met Zandvoortse jongeOmdat veel jongeren deze zaren te maken hebben, geven ken zelf ook signaleren, geven
aan dat ze zich zorgen maken ze aan dat ze meer voorlichting
over spijbelen, verslaving en erover zouden willen hebben.
criminaliteit.
Ze zouden ook meer inspraak
bij de gemeente willen hebben
En wat zeggen de cijfers? Hoe en in elk geval meer inzicht m
tevreden zijn jongeren over het gemeentelijke koffieshopZandvoort? Van de 76 onder- beleid. Een andere wens is het
vraagde jongeren tussen de verruimen van de sluitingstijtwaalf en 25 jaar wil 53 procent den van cafés.
in Zandvoort blijven wonen. De
Om het sporten te promoten
22 procent die weg gaat, doet stellen sommige jongeren voor
dat niet omdat Zandvoort geen een kortingskaart voor sportacprettige woonplaats is maar tiviteiten in te voeren. Bovenvanwege werk, studie of woon- dien zouden ze net als de jongeruimte elders.
re groep ook erg blij zijn met
Niettemin voelt lang niet ie- een 'half-pipe'. Jongeren vanaf
dereen zich gelukkig op alle ge- achttien vragen om extra aanbieden gelukkig. 7 procent spij- dacht voor hun woonsituatie.
belt een keer per maand van Ze kunnen erg moeilijk aan een
school, 4 procent twee keer en 3 woning komen.
procent acht keer of meer.
Al deze tips en aanbevelingen
Daarnaast gokt 3 procent regel- neemt onderzoeker Hillebrink
matig en drinkt 4 procent soms ter harte. Hij heeft ze verwerkt
meer dan tien glazen bier per in een advies aan de politiek. In
dag. Een kwart van de jongeren dat advies zijn overigens ook
koopt weieens hasj, XTC of voorstellen opgenomen van inharddrugs. 3 procent gebruikt stellingen die veel met jongeren
dagelijks.
werken.

MENINGEN
'Parkeren
levert gemeente
veel geld op'
J.H. Menger reageert op de artikelen over het parkeerbeleid en
het parkeerreferendum die dlverse malen in het Zandvoorts
Nieuwsblad gestaan hebben.
Volgens Menger gebruikt de gemeente het betaald parkeren
als inkomstenbron.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Zandvoort wordt gecreëerd, ondanks het feit dat de gemeente
volgens de parkeernota's er op
toe zou gaan leggen. Maar dat is
op papier. Dit gelooft natuurlijk geen mens.

We moeten, wel of geen referenHet negatieve kostenplaatje
dum, goed beseffen dat met het (waar
of niet waar) moet echter
voorgestelde parkeerbeleid een wel getoond
worden
nieuwe geldelijke bron van in- om de jaarlijksekunnen
trendverhoginkomsten voor de gemeente

De jongste en de oudste gast
vermaakten zich zaterdagmiddag prima tijdens het vijftigjarig
jubileum van Café Koper. Niels
(vijf maanden oud) voelde zich
op zijn gemak bij Alie Koper, de
81-jarige dochter van stamvader
Arie Koper. Voor het feest hadden de eigenaren van het café,
Maaike Koper en Fred Paap,
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ruim vijftig Kopers uitgenodigd.
Ze kwamen bijna allemaal. „We
hebben bewust geen bobo's uitgenodigd. Ik verdien mijn geld
dankzij mijn klanten. Zij mogen
er dan ook bij zijn als we feest
vieren." Wethouder Gerard Versteege mocht wel komen, omdat
hij regelmatig bij Fred en Maaike te vinden is.
Ze kijken terug op een geslaagde zaterdag. „Ik heb alleen
maar positieve reacties gekregen. Het feest zou van elf tot

twee duren. Uiteindelijk lag ik
om half vijf 's ochtends in mijn
bed," aldus Fred.
Het meest bijzondere cadeau
bestond volgens Fred uit een
foto van het café in 1946. Toen
stond er 'Café Liberty' op de gevel. Het beroemde café heeft
overigens heel veel namen gehad: Welgelegen, Noord-Brabant, Liberty, Arie Koper en tegenwoordig Koper zonder vóórnaam.
Foto André Lieberom

(ADVERTENTIE)

Clothing'Company
presenteert in samenwerking met
restaurant Queenie op woensdag 16
en donderdag 17 april
de modetrends van

Voorjaar-Zomer 1997
Wij showen U de nieuwste trends op modegebied van kleding - schoenen - cosmetics
en brilmode.
Dit in een wervelende show met muzikale omlijsting van MARIBELLE.
In samenwerking met Tourkoop Reisburo
Zonvaart
Shoe-bizz - De Gaper drugstore
J. Bluijs Bloemsierkunst
Kapsalon Annemiek en
Zandvoort Optiek
Menu inclusief Entree ƒ 35,00
Aanvang 19.00 uur
Voor reserveringen Tel. 5715473
Alle bezoekers nemen gratis deel aan de
Tombola met als hoofdprijs een Minicruise naar
Engeland voor 2 personen, daarnaast zijn nog
diverse leuke prijzen te winnen.

sers en Nederlanders dichter
bij elkaar brengen.
„Daar zijn we in het klein al
mee begonnen," zei Ockersen.
„Dorothee Gassen (van de
Stichting
Nederlands-Duitse
Dialoog, red.) is Duitse en ik
kom uit Nederland. Erg moeilijk was het trouwens niet. Dorothee is een van de aardigste

gen van de abonnementen, heffingen en dergelijke te rechtvaardigen. De burger wordt
met een lekkertje van negentig
gulden per jaar tegenover de vorige exorbitante tarieven over
de drempel gehaald. Dat is een
oude truc: hoog inzetten, ruimhartig weggeven en accorderen
op het tarief dat je feitelijk wilt
hebben. Elk jaar wordt er ver-

vrouwen die ik ken," grapte Ockersen.
Dettmar sprak serieuzere
woorden. Hij citeerde de voormalige bondspresident Richard von Weizsacker. „Het is
niet de bedoeling om het verleden naar onze hand te zetten.
En jongeren kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden

Enerzijds is het toeval dat de
films over de oorlog gaan, anderzijds zijn er juist over dat
onderwerp in Duitsland volgens Thys Ockersen van de
filmclub hele goede films gemaakt, zoals de eerste film die
woensdagavond werd vertoond. 'Georg Eiser, einer aus
Deutschland' vertelt het beklemmende verhaal van een
Duitser die Hitler met een bom
om het leven wilde brengen.
De vertegenwoordiger van de
ambassade complimenteerde
de filmclub en de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog vooral
omdat volgens hem zo'n filmfestival een opvoedkundige
taak kan hebben. Het kan Duit-

ZANDVOORT - Derek Visser,
de opvolger van het overleden
DGG-raadslid Jan Termos,
wordt hoogstwaarschijnlijk 29
april benoemd. Vanavond on
derzoekt de gemeenteraad ti)
deus een extra vergadering de
geloolsbneven van Visser Hi]
is 42 jaar en werkt bij de <>emeentc Heemstede op de ai'de
lm« Financien.

Ereleden
ZANDVOORT - Piet Drommel, John Pietersen van Friet
Anvers en Lo Balledux van Vis
restaurant Schut zijn donder
dagavond tot erelid van de Ondernemers Vereniging Zandvoort benoemd. Zij al lid sinds
de HANZE, de voorloper van de
OVZ, en ze hebben diverse be
stuursfuncties bekleed. Tijdens de OVZ-vergadering werd
bovendien Ton Maintz, voormalig directeur van Muehlens
en tegenwoordig adviseur, tot
voorzitter benoemd. Eoel van
den Heuvel, de vorige voorzitter, trad al in het najaar af.

Verzamelbeurs
ZANDVOORT - Postzegels,
munten,
telefoonkaarten,
speelgoed of langspeelplaten:
het is allemaal te vinden op de
Verzamelbeurs. Zondag 13 april
wordt deze beurs weer gehouden in het Gemeenschapshuis
(L. Davidsstraat 17). Tussen
tien en vijf uur zijn de deuren
geopend. De toegang is gratis.

volgens een forse trendverhoging op losgelaten of het tarief
blijft voor de burgers vijf jaar
ZANDVOORT - Speciaal voor
vast staan en na die vijf jaar 55-plussers
organiseert activiwordt het met 50 procent ver- teitencentrum
't Stekkie op 18
hoogd.
april een bezoek aan de film
Patiënt met vooraf
Er zit ergens nog een addertje The English
inleiding van Maud Busz.
onder het gras. Parkeren op ei- een
deze excursie naar de
gen erf is vrij. Maar is dat zo? In Bij
in Haarlem
geen nota staat dit zwart op wit. Brinkmanbioscoop
krijgen
de
deelnemers
ook een
En wat niet specifiek uitgeslosaladebuffet van Erna
ten is, kan later ongetwijfeld be- koude
Fremeyer voorgeschoteld. Oplast worden.
geven voor 15 april: telefoon5717113, maandag tot
Laat de referendumcommis- nummer
en met donderdag van tien tot
sie hier maar eens duidelijk- vier
uur.
heid over geven.

Film voor ouderen

J.II. Menger
Zandvoort

'Oorlog mag niet vergetenworden'
ZANDVOORT - „De herinnering aan de Tweede Wereldoorlog mag niet verdwijnen." Dat hield Peter Dettmar, persattaché van de
Duitse ambassade, woensdagavond een redelijk gevulde bioscoopzaal voor bij
de opening van de Duitse
filmmaand. In de maand
april zijn er vijf films over
de oorlog in het Circus te
zien dankzij filmclub Simpn van Collem en de
Stichting Nederlands-Duitse Dialoog.

Nieuw raadslid

Omdat Termes ook een lesje
plaats heeft achtergelaten in de
Kennemerraad vindt er nosj een
benoeming plaats. Vanavond
wordt Han van Leeuwen be
noeind als opvolger van zijn
partijgenoot in deze gewesteh]
ke raad. De commissievernade
ring Bestuurlijke Zaken, waarin onder andere de vraagstelling van het parkeerreleren
dum aan de orde komt, begint
na de extra raadsvergadering.
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voor wat er toen gebeurd is.
Wel voor wat er met de gebeurtenissen van toen is gedaan en
wat er in de toekomst plaatsvindt."
De Duitse filmmaand duurt tot en met
29 april. De films zijn te zien in liet
Circus op het Gasthuisplein. Vanavond draait de propagandafilm 'Hitlerjunge Quex' met \ooraf een inleiding van N. Brederode over de succesvolle Duitse propagandamachine. De
film is alleen toegankelijk \oor leden
van filmclub Simon \an Collem en
mensen die zich vooraf hij de balie v.m
het Circus hebben opgegeven. De filmclub en de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog houden zich liet recht \oor
mensen te weigeren die zich aanstootgevend gedragen.

Expositie
ZANDVOORT - In Nieuw
Unicum is vrijdagmiddag een
nieuwe tentoonstelling geopend tijdens een drukbezochte bijeenkomst op het Palmveld. Tot en met l juli is er zeer
divers werk te zien van Toos en
Fenna Bulthuis, Coby Schonenberg, Margo Boet en José de
Greeuw. Zij zijn leerlingen van
Lenie Kamstra, die vorig jaar al
in Nieuw Unicum exposeerde.
De expositieruimte
van
Nieuw Unicum is van maandag
tot en met vrijdag tijdens kantooruren gratis toegankelijk.
(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

Cieema Circms
10 t/m 16 April

Burgemeester Van der Heijden, Peter Dettmar (Duitse ambassade), Dorothee Gassen (Stichting Nederlands Duitse Dialoog),
Marian Mielcke (journaliste) en Thys Ockersen (filmclub Simon
van Collem) praten nog wat na over de film 'Georg Eiser, einer
aus Deutschland'
Dagelijks 15.30
Do t/m Dl 19.00

Apothekers richten zich op kinderen
ZANDVOORT - De landelij ke themaweek bij apothekers richt zich dit jaar van
14 tot en met 18 april op kinderen. Ook de Zandvoortse
Apotheek doet hieraan mee.
Met name medicijnen voor
kinderen met huidproblemen of astma staan centraal.
De Zandvoortse Apotheek
verspreidt huis-aan-huis een informatiekrant. Deze staat vol
tips over geneesmiddelen. Apotheker Mulder brengt vrijdagmiddag een bezoek aan basisschool De Duinroos. Hij geeft
de leerlingen uitleg over medicijnen.
Bovendien zijn ouders en
zwangere vrouwen welkom in
de apotheek deze week wanneer ze met vragen zitten als:
Welke medicijnen hebben bij
kinderen andere bijwerkingen
dan bij volwassenen? Een baby
kan geen capsule inslikken,
hoe kan het medicijn toch toegediend worden?
Het doel van de actieweek is
het bevorderen van veilig en

verantwoord medicijngebruik.
Vorig jaar stonden ouderen in
de belangstelling, nu zijn dat
kinderen met in het bijzonder
kinderen met huidproblemen
of astma.
Deze twee kwalen komen namelijk heel veel voor bij kinderen. Tweehonderdduizend kinderen hebben last van eczeem,

TTDOE

naar schatting 5 tot 10 procent
van de kinderen tot vier jaar
heeft astma, van de iets oudere
kinderen is dat gemiddeld 6
procent. 70 Procent van de kinderen die medicatie gebruikt
voor astma, inhaleert verkeerd.
Extra voorlichting kan dat laatste oplossen volgens de apothekers.

THE

GLIMMER MAN

(ADVERTENTIE)

Met tramlijn 9 zit u zó op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen, de boulevard met de
meeste en de mooiste meubels!
BAALBERGEN HOUWELING INTERIEUR. MIJNDERS
MONTÊL. OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 690 93 16

EiKenwijs
Tel

10201 C 9 0 9 3 1 6
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VfiN GALENSTRMT 2

Kasteel Vaeshartelt

ZfiNDVOORT

Fiets / picknickmand / routes /
2 x logies / ontbijt / diner /
museakaartje /verrassing bij vertrek.
Bel voor info 043-3690200.

[~~BEL VOOR MEER INFORMATIE OF~1
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
j
023-5715531
j
I

maandna-vriidaa:
maandag
-vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

l

l

|

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

j

dige sfeer van het New
Yorkse cabaret.
voor de show
arrangementen
Na afloop kunt

U kunt
diverse
boeken.
u deze

levendige avond
voortzetten in het
casino

Want

bij

de

arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree

NVM
MAKELAAR

m het Holland Casino
boven het theater U
kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49,50. Aanvang

2040 AK Zandvoort

Makelaardij o.g.

woensdag tot en met
zondag 20 00 uur

Opel Astra 1.6i GL Rood 67.000 km '92 17.250,Opel Vectra 1.8i GL Rood 66.000 km '93 21.950,Opel Corsa 1,2i Swing Blauw 36.000 km '9317.250,Opel Astra 1.616v sport wit 18.000 km '94 20.950,Opel Vectra 1.8i GL groen 47.000 km '95 27.950,Opel Corsa 1.4i Swing Turquoise
12.500 km'94

18.500,-

Opel Astra 1.6i automaat wit 43.000 km '94 22.950,Opel Omega 2.0-16vGL blauw
33.000 km'95

De voorbeelden zijn gebaseerd op de in maart
gecorrigeerde bedragen. Die correctie was
nodig, omdat de vorige bediagen een onbedoeld
nadelig effect konden hebben voor mensen tot
65 jaar. Die zouden een hogere eigen bijdrage
moeten betalen. Maar dat is nooit de bedoeling
geweest van het ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport. Tot eind maart waren ovengens nog geen rekeningen voor verleende thuiszorg verstuurd. Daarmee is gewacht tot er meer
duidelijkheid was ontstaan. En thuiszorg die met
het vroegere kruiswerk heeft te maken, wordt
pas vanaf half juni dit jaar in rekening gebracht

Show. Een wervelende
Rios Production, gemspireerd op de losban-

m

postbus 413

Nadelig effect

Het üdo Theater presenteert: de Kaptain Banana

Goed verzorgd zomerhuis met berging, zonnige
tuin en een eigen opnt. De woning is gelegen
nabij het centrum, het strand en de duinen. Indehng: entree, hal, woonkamer met open keuken,
toilet en douche. Ie etage: drie slaapkamers,
waarvan één met wasmachineaansluitmg.
VRAAGPRIJS
ƒ 230.000,- k.k.

2042 KV Zandvoort

1995 van m i n d e r dan /" 24.000,- hoeven m
1997 nooit meer dan /" 5,- per week aan thms7org te betalen. Iemand die jongei is dan 65 jaar
en m 1995 een belastbaar inkomen (per luushouden) van /' 45.000,- had, kent een maximale
eigen bijdrage aan thuiszorg pei week van
/" 58,-. Ongeacht hoe vaak en hoe lang iemand
van de thuiszorg langskomt.

ilDÖSHÖW MET
IASÏNÖ CADEAU

HMRLEMMERSTR.188B ZANDVOORT

Passage 3640

Nieuwe eigen bijdrage thuiszorg

Picknick Weekend
Maastricht ƒ 248,- p.p.

Verzorgd tweekamer-parterre-appartement met
zonneterras op het zuidwesten, gelegen op een
steenworp afstand van het strand. Indeling:
gang, woonkamer met zonneterras en open keuken, slaapkamer, badkamer met douche en wastafel, toilet met fonteintje. Maandelijkse bijdrage
aan de WE ca. ƒ 163,- mcl. o.a. voorschot verwarming. ZEER GESCHIKT VOOR STARTERS!
VRAAGPRIJS
ƒ 155.000,- k.k.

ido
Tfflnrt)

Max Euweplein 64, Amsterdam
;

" : - ; : ' • ; ' : • '• (nabij Leidseplem). "'.•

•' • ..; '

.

Reserveringen: 020 - 626 21 06.
.BUDGET. PRESTIGE. BUDGET. PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET . PRESTIGE.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

47.950,-

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

Opel Vectra 1.6i-16vGL zilver
34.000 km'96
36.950,Opel Astra 1.6i fresh groen 23.000 km '96 29.950,Opel Corsa 1.3 zwart 101.000 km '90
8.750,Opel Vectra 2.0i 4x4 blauw 70.000 km '90 15.950,-

BUDGET
KLEURENFOTO'S

fOTO JAW LANKVELD

DEN HAAG - De hoogte van de eigen
bijdrage thuiszorg is in maart van dit jaar
gecorrigeerd. De bedragen die sinds begin
1997 van kracht waren, konden voor thuiszorg-abonnees jonger dan 65 jaar onbedoeld nadelig uitpakken. De nieuwe bedragen waren het gevolg van de invoering van
algemene en ziekenhuisgerelateerde thuiszorg.

Vongjaar gold het netto-mkomen of de
uitkering nog als giondslag. Een belastbaar
inkomen (bruto loon min aftiekposten) verschilt
van het nctto-loon (bruto loon min sociale
premies en belastingen) en kan dus tot een
andeie eigen bijdiage leiden.
De eigen bijdrage wordt bepaald aan de hand
van het belastbaar inkomen dat een huishouden
in 1995 had. Er zijn twee uitzonderingen mogehjk- wie nu een bijstandsuitkering ontvangt of
denkt dit jaar minimaal f 4.000,- mindei te
Thuiszorg is bedoeld voor mensen die zichzelf
of hun h u i s h o u d e n niet goed meer k u n n e n ver- gaan vei dienen dan m 1995, kan dit aankaarten
zorgen door ziekte, een handic.ip of ziekenhuis- bij het Ccntiaal Administratie Kantoor (CAK).
o p nam c Zij kunnen een beroep doen op bijDat is de oigamsatie die de rekeningen voor de
voorbeeld de wijkverpleging of gezinsveizoreigen bijdrage vei stuurt. Het CAK onderzoekt
dan de persoonlijke situatie. Het gevolg kan zijn
gmg. Op l j a n u a n van dit jaar is de algemene
dat een lageie eigen bijdrage hoeft te worden
thuiszorg ingevoerd Daarmee werd een eind
gemaakt aan de velschillende regelingen en
betaald
eigen bijdragen vooi gezinsveizorging enerzijds
en kruiswerk anderzijds Er geldt nu voor tluus- Leeftijdsgrenzen
zorg een vaste toegangsbijdiage van ƒ 55,- pet
Het maximum bediag dat per week aan eigen
jaar plus een eigen bijdrage vooi vei leende
bijdiage moet worden betaald, is behalve van
thuiszorg.
het belastbaar inkomen ook afhankelijk van de
Belastbaar inkomen
leeftijd van de hulpviager. Er zijn aparte tabellen voor mensen ouder dan 65 jaar en voor
Die eigen bijdrage is gebaseerd op een bedrag
mensen jonger dan 65 jaar.
van f 10,- per uur en gebonden aan een
T\\ee voorbeelden mensen ouder dan 65 jaar
maximum dat afhankelijk is van het belastbaar
met een belastbaar inkomen (per huishouden) in
inkomen.

18.950,-

RenaultTwingo 1.2 Comfort geel
19.500,20.950,-

Opel Astra 1.61-16v Stationwagon
Club Comfort groen 47.000 km

29.500,-

PRESTIGE-FOTO

DRUGSTORE

•

rOpcièent"
f

vanlentopel
heemstede-zandvoort

Wie vragen heeft over de toegangsbijdrage of
over de hoogte van de eigen bijdrage thuiszorg,
kan contact opnemen met een erkende thuiszorginstclling in de buurt. Daar is een folder
met uitgebreide informatie beschikbaar. Ook
kan men meer vertellen over de regelingen op
het gebied van de thuiszorg die vanaf l januari
1997 gelden.

Dit is een publicatie van het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport

BUREAU VOOR MEDIA ADVIES

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

met nieuwe film voor slechts ƒ J,"

v'O' DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
;nt- ***** j" ~ ~

Nadere informatie

Van Vliet B.V.

Fa. Gansner & Co.

Vraag ook naar de

15.000 km'95
Toyota Corolla 1.6 XLi wit 47.000 km '93

Een aparte vorm is de ziekenhuisgerelateerde
thuiszorg. Hierbij gaat het om thuiszoig na, ter
vervanging of ter bekorting van een ziekenhuisopname. Ook hiervoor geldt de toegangsbydrage van /" 55,-. Het ziekenfonds vergoedt
de feitelijke zorg Bij particulier verzekerden
hangt het van de polisvoorwaarden af wie er
betaalt. De ziekenhuisgerelateerde thuiszorg
duurt maximaal dertien weken. Na die tijd kan,
als dat nodig is, de algemene thuiszorg de vcrzorging verder overnemen.

van kleinbeeld kleurenfilms

OpelKadett 2.0 GSiCabrio zwart
98.000 km'90

Ziekenhuisverblijf

te Zandvoort zoekt voor haar afdeling Telemarketing

Herintreders (m/v)
die 5 halve dagen per week telefonisch contact
onderhouden met bestaande en nieuwe relaties.
Heeft u een prettige telefoonstem, spreekt u ABN
en lijkt het u een leuke baan?
Neem dan voor 23-4-97 telefonisch contact op met
Bureau Van Vliet B.V., telefoon 023-571 47 45 en vraag
naar Dhr. M. Kaldenbach, manager PNO.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN

P OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE -BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET' PRESTIGE

—
^ Ar 9R1 , Kam. Onnesstr. 15
Heemsteedsedr 261 i*
rt
023-5281550
\ ^3-5715346
•^^M^BiMEBtHJ^^^HH

130
soorten

50

soorten
vleeswaren

KLEDINGBEURS
DUINTJESVELD
WAAR:

CLUBHUIS
ZANDVOORTSCHE HOCKEY CLUB

WAT:

DAMES- EN KINDERKLEDING
HEEL, SCHOON EN EIGENTIJDS

INBRENG:

DONDERDAG 10 APRIL
9.00 UUR TOT 16.00 UUR

VERKOOP:

VRIJDAG 11 APRIL
9.00 UUR TOT 14.00 UUR

vlees

-

j

.

-

--

|

Waardebon
1 kilo verse Hollandse kipfilet

plus
1 kilo mager rundergehakt
£7V V<^i7R

l

.SirfC.

ö^Ww A/m zaterdag 19 april 1997
^____
Grote KrOCht 5-7 Openingstijden

Zandvoort
BOUCHERIE HBHBCjl tel. 5719067

IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM

^
zaterdag 9 00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

'
l
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' Alles wat ik
niet kan,
wil ik leren'
„Ik ben een bezige bij, dat klopt," zegt de 54-jarige Nel Sandbergen-Kerkman. Ze werkt in Nieuw Unicum als acliviteitenbegeleidster en is er lid van de kunstcommissie. Bovendien is ze zeer actief binnen de lokale omroep van Zandvoort en ze schildert in de vrije uurtjes die ze overhoudt.
Een druk bezette vrouw is ze altijd geweest. Ze was ooit
voorzitter van gymnastiekvereniging OSS, ze zette samen
met het huidige PvdA-raadslid Jeannette van Westerloo de
eerste overblijfklas van Zandvoort op, volgde op een gegeven moment een studie, liep tegelijkertijd stage en had een
kantoorbaan. „Mijn kinderen zijn nooit gewend geweest
dat hun moeder met de thee op hen zat te wachten."

O

o

§

0 csa
r5

e van Hoogstraten

Geen ufo
Fotograaf André Lieberom dacht eerst nog dat het een reclamestuni vvei c
Vorig jaar hing er immers ook op een gegeven moment een zeppelin m cl'
lucht en dachten sommige mensen zelfs dat er een ufo boven Haailun
vloog. Maar nu is het een echt natuurverschijnsel Ook in Zandvoort t l
eigenlijk vooral in Zandvoort is de komeet Hale-Bopp te bewonderen m i
het blote oog. We hebben namelijk veel minder last van strooilicht cl . i
bijvoorbeeld m Amsterdam. Het is hier veel donkerder. Ga op het ZnrKl
voortse strand staan en kijk naar het Westen De komeet ziet eruit alsoi <
iemand met een koplamp door de wolken schijnt. Tot 10 april duurt dr>
unieke voorstelling Daarna wordt het licht steeds zwakker Wie Hale-Bop ,
rnist, krijgt over 2380 jaar volgens Het Parool een tweede kans.

a
§

Leuke reacties

Ö

•i-H

De tentoonstelling van Ursula (en niet Yvonne, zoals vorige week op dcvt
plek stond) Ygosse slaat goed aan. Ze heeft al heel wat leuke reacties o\j
haar expositie m Hotel Hoogland over lucht, zee, wolken en meeuwer
gehad Een paar van haar schilderijen hangen zelfs binnenkort bij andeifr
aan de muur.

•p-H

Vip-probleem

Cd

K

OM BIJ Nel Sandbergen
niet aan met het verhaal
dat sommige zaken niet
voor vrouwen zijn weggelegd.
(Bijna) alles wat mannen kunnen, kan ik ook, vindt ze. Daarom leerde ze met de computer
omgaan en wordt ze nu opgeleid om achter de knoppen te
zitten bij ZPM, de lokale omroep. Het voorbereiden van de
interviews voor 'Goedemorgen
Zandvoort' doet ze alweer een
tijdje. Maar als zich iets nieuws
aandient, zal ze niet schromen
om daar op af te gaan. „Want
alles wat ik niet kan, wil ik juist
leren."
Denk ook niet dat zij een verlengstuk van haar man is. „Dat
Hans lid van de VVD is, wil niet
zeggen dat ik ook per definitie
op die partij stem." De familie
Sandbergen doorbreekt zelfs
het traditionele rollenpatroon.
Hans is met de VUT en doet het
huishouden, terwijl Nel halve
dagen bij Nieuw Unicum werkt.
Het klinkt bijna alsof ze het
woord emancipatie heeft uitgevonden. Zo zit het echter niet in
elkaar. „Ik ben gewoon niet het
type om stil te zitten. Ook mijn
moeder was geen Dolle Mina.
Maar er kon wel altijd van alles

thuis. Ik heb een heerlijke
jeugd gehad. Als we een feest
wilden geven, dan was dat geen
probleem. Mijn zus en ik zaten
bovendien in een bandje en na
verloop van tijd werden we lid
van de Vliegende Schotel, de
jeugdvereniging van de Hervormde Kerk waar heel wat huwelijken ontstaan zijn. Ook het
mijne trouwens."
Ze komt uit een echt Zandvoorts geslacht en haar wieg
stond in het Badhuis. Haar
moeder heette Paap, haar vader
Kerkman. Zijn bijnaam luidde
Arie Botje omdat de Kerkmannen vroeger met vismanden
('botten') op hun rug rondliepen. „Toen ik een jaar of vijftien was vond ik het helemaal
niet leuk als ze 'Botje' tegen me
riepen, want ik was nogal mager en dacht dat het daar op
sloeg. Pas later begreep ik de
echte betekenis," vertelt Nel.
Aan het Badhuis heeft ze weinig herinneringen. Uit de verhalen van haar ouders heeft ze
wel begrepen dat ze vaak chocolade van soldaten kreeg die
heimwee naar hun eigen kroost
kregen als ze haar in de box
zagen kraaien van plezier. Ondertussen was het in het kleine

Het schilderen loopt als een rode draad door het leven van Nel SandbergenFoto Andre Lieberom
huisje achter het Badhuis bijzonder druk. Daar woonde het
gezin met drie kinderen, twee
ondergedoken ooms, een neefje
uit Amsterdam plus opa en
oma.
Na de oorlog kregen ze een

'Dat Hans VVD-lid is, wil niet zeggen
dat ik ook per se op die partij stem'
huis in het J.P. Heijeplantsoen.
„Een hele fijne plek voor kinderen. We zaten zo bij de Vijverhut met het bos, de duinen en
het Zwarte Veldje met elk jaar
de kermis, 's Zomers speelden
we met de kinderen van de Amsterdamse badgasten die bij
ons en bij de rest van de buurt
logeerden. Daar ken ik Leo Heino, directeur van het Circus,
nog van. Ik plaag hem er nog
weieens mee."
Nel maakte de Mulo niet af,
want ze ging net als haar vriendinnen werken. „Mijn ouders
zeiden altijd: Als je wat wilt,

Viskar voor velen een
halte tijdens wandeling
ZANDVOORT - Deviskar

slag, maar toch. Dit was overi-

Dam, de nieuwe eigenaar
van de viskar die tussen
Zandvoort en Bloemendaal

Het mobiele 'vitrine-restaurant' dat met zijn blauw-witte
strepen al van ver zichtbaar is,
moet volgens Van Dam wel voldoen aan strenge eisen. Bij
klachten moet de verkoper onmiddellijk kunnen aantonen
waar eventuele 'verdachte'
waar vandaan komt. „Een
soort preventieve administratie dus," aldus Van Dam die
daarin zeven jaar ervaring heeft
opgedaan bij Kroon Vis.

heet geen viskar meer maar gens het drukste punt van
een 'mobiel-vitrine-restau- Floor. Een soort ontmoetingsrant'. Dat vindt John van plaats."
heel wat visliefhebtaers trok,
toen Ploor Molenaar er nog
de scepter zwaaide.
De viskar was voor velen een
halteplaats tijdens de strandwandeling. Floor is wegens familie-omstandigheden gestopt
met de verkoop van vis. Een
deel van zijn nering heeft hij
overgedragen aan een neef, die
onder de naam Floor verder
gaat. De viskar is echter in handen gekomen van franchisebedrijf Kroon Vis. Het bedrijf
heeft in Zandvoort reeds drie
andere vestigingen.
Franchisenemer John van
Dam denkt het lichte verloop
met een hernieuwde aanpak te
keren. „Het is een goede standplaats. We zijn nu bezig met
drie man. Het hangt natuurlijk
van de omzet af hoeveel personeel er uiteindelijk op dit punt
een boterham kan verdienen."
Van Dam heeft er overigens
alle vertrouwen in omdat vis
eten aan de boulevard een extra
dimensie heeft. „Veel klanten
denken dat vis aan de kar verser is dan elders. Het is natuurlijk niet zo. Vis is overal even
vers en komt van dezelfde visaf-

Nieuwe stomerij
ZANDVOORT - Ben en
Thea Beusekamp, bekend
van stomerij Azea aan de
Grote Krocht, hebben hun
lang gekoesterde
wens
waargemaakt. Met Pasen
trokken ze in hun splinternieuwe pand een paar deuren verderop, waar voorheen Galerie Aeckerstijn
was gevestigd.
„We wilden allang voor ons
zelf beginnen," vertelt Thea enthousiast. Toen Azea stopte
met de stomerij konden we kiezen: óf voor onszelf beginnen óf
stoppen met werken. Eigenlijk
was het een makkelijke keus."
Het echtpaar had het geluk
om op de hoek, even verder in

moet je er maar voor werken."
Later, toen ze zelf kinderen
had, kreeg ze spijt dat ze haar
schoolcarrière vroegtijdig had
afgebroken. Ze keerde weer terug in het Gemeenschapshuis,
waar ooit haar mulo zat en later

de 'moedermavo'.
Dat ze de volwassenen meao
daarna ging volgen, was eigenlijk niet haar eerste keuze. Liever had ze zich aangemeld bij
de opleiding voor activiteitenbegeleidster, maar dat liep stuk
omdat ze geen stageplek had.
Via haar werk bij Nieuw Unicum lukte het jaren later alsnog. Het betekende wel dat ze
haar aandacht op vier zaken tegelijk moest richten: een baan,
een stage, een studie en een gezin. „Hans en ik communiceerden in die tijd met briefjes."
Ze heeft het gevoel dat ze nu

haar stekkie echt gevonden
heeft. „Ik had veel eerder activiteitenbegeleidster
moeten
worden. Er zijn mensen die
denken dat we zomaar wat
knippen en plakken, maar het
houdt veel meer in. Ik moet het
programma heel erg goed afstemmen op de doelgroep. Het
zijn mensen met hersenletsel
die in Nieuw Unicum terecht
zijn gekomen na een ongeluk,
een beroerte of een ziekte. Ze
hebben een hele vaste structuur nodig, want hun korte termijn geheugen functioneert
niet meer. Doordat we elke
week op donderdag spelletjes
doen, weten ze dat het donderdag is. Vaak weten ze de naam
van hun buurman niet, terwijl
ze er al drie jaar naast wonen."
„Ondanks hun handicap probeer ik, samen met de bewoners uiteraard, zoveel mogelijk
te bereiken. Ik heb al diverse
exposities met ze gehad. Drie
van hen heb ik nu bijvoorbeeld
opgegeven voor de jaarlijkse
amateurkunsttentoonstelling
in het Cultureel Centrum."
Nel heeft zelf ook al diverse

Weekenddiensten

Berichten en tips
voor deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen TVT) £b
naar de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26 2040 AA
Zandvoort, of inleveren bij het kantoor
op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

€

de straat, een pand te taemachtigen. „We hadden het eigenlijk
al eerder gewild. Een geschikt
pand vinden was echter niet
makkelijk. Wat dat betreft zitten we hier gunstig. De klanten
weten je makkelijk te vinden."
In stomerij De Beus wordt nog
hard gewerkt. „Over drie weken willen we onze klanten ook
snelservice bieden," zegt Thea
trots. „Dat betekent 's morgens
brengen en 's avonds halen. Het
is makkelijk voor toeristen,
maar ook voor Zandvoorters
die gewoon haast hebben."
Over het lege pand van Azea
valt voorlopig weinig te meiden. Er gaan geruchten dat dit
in handen-is van een Amsterdamse
projectontwikkelaar.
Een buurman: „Een beetje geheimzinnig allemaal. We weten
niet wie de tussenpersoon is.
Jammer, want er zijn al belangstellenden voor. Gall & Gall bijvoorbeeld zou een aanwinst
zijn voor de Grote Krocht."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informa-

tie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand

keren geëxposeerd. Schilderen
is namelijk niet alleen haar
werk, het is ook haar grootste
hobby. Haar schilderijen zijn
trouwens geliefd bij anderen.
Ze heeft er al meerdere verkocht. „Een keer heb ik de twijfelachtige eer gehad dat twee
werken in opdracht van een
kunstliefhebber uit het Cultureel Centrum zijn gestolen. De
dader is wel opgepakt, maar
zijn opdrachtgever en de schilderijen zijn niet gevonden. Dat
is jammer, want ik ben altijd
heel nieuwsgierig waar mijn
werk terechtkomt."
Bij het Zandvoorts Palet
schildert ze regelmatig, maar
eigenlijk zou ze een eigen atelier willen hebben. „Ach, wie
weet, kopen we ooit een hutje
op de hei." Haar man Hans gelooft echter niet dat Nel ooit uit
Zandvoort wil vertrekken.
„Nou," relativeert ze, „als er
nier een vliegveld zo dichtbij
komt, dan weet ik het zo net
nog niet. Maar anders heeft
Hans wel gelijk. Ik ben verknocht aan dit dorp."
Monique van Hoogstraten

Dier

van de
week

Onze burgervader kampt met een bekendheidsprobleem. Dat de Zandvoor
ters niet om handtekeningen bedelen, is nog tot daar aan toe Maar dat n
zelfs als gast bij de opening van de Duitse filmmaand niet herkend wordt i'
toch wel een beetje pijnlijk. Het gebeurde vlak voor mijn ogen. Burgemees
ter Van der Heijden, zijn vrouw, wethouder Versteege en een man van d<-,
Duitse ambassade, kortom het 'r.oge' bezoek dat speciaal uitgenodifr
was, renden de trap op naar de bioscoopzaal en .. werden teruggefloten
dooreen medewerkster van het Circus. Ze negeerden haar eerst nog, mare
zo makkelijk kwamen ze er niet onderuit. „Heeft u wel een kaartje," riep de
vrouw nog wat harder naar boven. Nee, dat hadden ze niet. Tja, als VIP het;
je het niet eenvoudig.

Wie nu naar het einde van boulevard Paulus Loot wandelt, ziet dal
er flink gebouwd wordt aan het omstreden appartementengebouw
Nieuw Duynen. De omwonenden hadden liever hun vrije uitxicht

behouden, maar dat is nu voor de nieuwe bewoners van hut
appartementencomplex. Deze plek is altijd bijzonder geweest. Lange tijd stond er Paviljoen Zuid. Voor de oorlog had Jan Driehuizen
er een paviljoen, zoals te zien is op deze foto uit 1936. Jan emigreerde later naar Amerika. In de oorlog; werd het paviljoen gesloopt. De
schuur links was in de jaren dertig van de familie Loos. Daar

mochten fietsers tijdelijk hun fiets stallen. Bovendien verkocht de
familie Loos stro voor de bedden van kampeerders op het strand
Foto Archief Aiie Kop*

Kat op vakantie
'Manfred de Leerman' (u weet wel, van het Raadhuisplein) is op vakantie
naarMallorca geweest. Dat is op zich geen vermelding waard, ware het niet
dat hij daar zijn poes is kwijtgeraakt. Russel, een blauwe kat met slechts
één oog, zette net als haar baas de bloemetjes buiten. Helaas kon ?e
waarschijnlijk de weg niet meer terugvinden en nu zwerft ze rond. Volgens
Manfred gaan er veel Zandvoorters op vakantie naar Mallorca HIJ vraa^i
daarom of ze goed willen opletten of ze onverhoopt zijn eenogige Kal
tegenkomen.

Feest, feest en nog eens feest

De zevenjarige Money zit sinds

12 december in het Kennemer
Dierentehuis. Ze is daar gekomen omdat haar baas overleed.
Ze heeft weinig ruimte nodig,

met een of twee kamers is ze al
dik tevreden. Het liefst ligt ze
rustig op haar plekje, want ze
houdt niet zo van drukte. Mo-

ney kan redelijk goed tegen alleen zijn. Wie overdag een druk-

ke baan heeft, maar 's avonds
op zoek is naar gezelschap heeft
aan Money een prettige huisgenote. Ook voor ouderen is ze

een fijn huisdier. Meer informatie bij het Kennemer DierentePeriode: 29 maart - 4 april
huis, Keesomstraat 5, tel.
In ondertrouw: Jord Steen en
5713888.
Natasja "Voorberge. Petrus
Mudde en Inge Saskia de
Munck. Martinus Blankers en
Helena Geertruida Maria Persoon.
Getrouwd: Elco Fredenk Zwart
en Paulina Jentina Maria van
der Veen.
Geboren: Alexander Simon,
zoon van Johanna Cornehs
Bartels en Marie-Louise de
Neef. Samrauit, dochter van Asmeron Tesfamariam en Silas
Teweldemednin. Yasmma Nuriya, dochter van Samier Tonmi en Caroline Johanna Maria
Calavazi. Steven Michiel, zoon
van Raphael Wisbrun en Else
Ingeborg Greve. Anette, dochter van Bastiaan Laurier en Elise Horeis. Sonja Maria, dochter
van Johanna Berdma de Jong.
Overleden: Jan Termes, 70 jaar.
Hendrik Paap, 82 jaar. Willem
Kolk, 73 jaar. Cathanna Engelina Maria de Jong-Casoetto, 87
jaar. Caroltis van der Vliet, 70
jaar.

Het was een druk weekend vol feestjes. Vrijdagavond barstte het Wapa<
van Zandvoort uit zijn voegen, omdat Bart Schuitenmaker zijn zaak opende
HIJ heeft het Wapen helemaal verbouwd en opgeknapt Het ziet er iu
prachtig uit. Dat vond trouwens ook de burgemeester die de officiële
openingshandeling verrichtte. 'Tout Zandvoort' was er te vinden tot laat ir
de avond De volgende dag vierden Maaike Koper en Fred Paap dat Caft.
Koper een halve bestaat Wie nog moed had, kon daarna door naar Ther
Smit, de beheerder van gebouw De Krocht. Delegaties van bijna alle
verenigingen die gebruik maken van De Krocht feliciteerden Theo. omd?
de prettige samenwerking met hem al vijfjaar duurt. „Het was gezellig drul
Er werd flink geklonken en ik heb een mooie parasol voor het terras
gekregen Maar zondag was ik wel flink kapot," verzuchtte hij een pao
dagen later.

Weer even over het kunstwerk
Het kunstwerk voor het raadhuis (Zucht) Een boek m dertien delen
Ogenschijnlijk lijkt er nu niets meer te gebeuren nadat er half maart een ku<
gegraven is en de waterleidingen vanaf de dorpspomp naar het gat voor |>
raadhuis gelegd zijn. Maar de kunstenaar, Victorvan Boven, kan mij melde'
dat er als het goed is deze week nog een cementvloer gestort wordt Zodrv
die er ligt. komt er een waterrmgen een bak bovenop. Uiteindelijk moet cu.
de fraaie waterpartij worden die de raadsleden voor ogen stond toen zij <L
kunstenaar vroegen om een fontein erbij te ontwerpen Ondertussen ^
Victor zelf ook druk bezig met het echte kunstwerk, de vogels die bovenoL
de masten geplaatst moeten worden. ..Valt niet mee, dat maken van n
mallen Het is een kwestie van schuren, bijvullen, schuren enzovoorts
aldus Victor HIJ hoopt dat over twee of drie maanden het kunstwei i
onthuld kan worden.

Kerkdiensten

Het blauw-witte vitrine-restaurant is al van ver te zien.

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate, SOW.
Agatha Parocliie:
Zaterdag 19.00 uur: P. Meijer.
Zondag 10.30 uur: F. Meijer, Caecihakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds I. Clement' uit Haarlem.

Hale-Bop zet fotograaf op het verkeerde spoor

woensdag 9 april 1997

Weekmedia 17

Nieuwe verrassingen in de Postcode Loterij Record Show

Postcode Loterij
oplokatie:

e

how!
In de Postcode Loterij Record Show met Martijn
Krabbé maakt u elke week
kans op meer dan 60.000
prijzen in het Bingospel. Als
publiek dingt u mee naar
spectaculaire verrassingen.
En u kunt zelfs kandidaat
worden!
Er hangen weer nieuwe verrassingen in de lucht rond de
Record Show. Want ook het
programma zelf wordt nog
spannender voor de kandidaten, het publiek en voor de
mensen thuis. Wat er precies
gebeurt houden wc nog even
geheim. Wat we alvast kunnen
verklappen is dat de mensen
in het publiek mee gaan spe-

2 t/m 13 april
Huishoudbeurs
RAI Amsterdam
len met de kandidaten zodat
de Record Show nog spannendcr wordt! Vergeet u dus niet
te kijken. U ziet de Postcode
Loterij Record Show elke
maandagavond om 20.30 uur
op RTL 4.

BALLANTINES
SCOTCH WHISKY

Doe mee...
Om kans te maken op de prijzen in de Record Show moet u
wel lid zijn van de Postcode
Loterij. U kunt dan elke week
weer meedoen met uw bingoblokken in de hand. Die blokkcn krijgt u automatisch thuisgestuurd wanneer u lid wordt.
Dat kost maar één tientje per
lot per maand. Met de bon op
deze pagina kunt u dat nu
direct regelen. Dan maakt u
meteen kans op de Mega
Jackpot en al die andere kapitale prijzen van de Postcode
Loterij. B

PEACH SCH
SCHNAPPS
20% alcohol

0,7 LITER

medium dry of pale dry

JOUKE DE JONGHE
EDMOND BERNARD

ono/ fl|> VERGELIJKJU /o SIC. BARE PRIJS

Beroemde wijnmakers uil Frankrijk nebben
zich toegelegd op hel maken van wijn uil
één enkel druiven ras, Cépage genaamd.
De specifieke kenmerken van deze wijnen
sprak onze inkoper zo aan dal zl| direct vijf
van deze uitmuntende wijnen selecteerden.

1aanbevolen bil-

rood vlees

G / 20,- (twee lotnummers)

SAUVIGNON BLANC of MERLOT of
CINSAULT of CHARDONNAY of
CABERNET SAUVIGNON

D / 10.- (één lotnummer)

110E:ÜITSI4GEN;A/M
Naam:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
|| Stand Mega Jackpot:

ïSfC-fOé Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
10 20 14 21 01 45 23
15 18 32 28 34 38 40
22 16 19 42 35 02 29
Waakt u uw kaart vol met:

39

\c.

J l.UUU,-

U3

J £\>,-

31
27
17
33
06
05

ƒ500,ƒ100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

41
11
24
26
36
37

ƒ 10,ƒ9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ 5,-

•

dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,-

Postcode: .
Plaats:-

Getal 23 t/m 36
1

Bel mi] bij een prijs
boven / 10.000,- Tel. .
Postbanknummer:

Banknummer:

Datum:
Handtekening:

GtWlLATRAPPE
\ trappistenbier

150 97 04

Straatpriis Maart:
ƒ5.000,9606 RA
Extra Prijs ƒ 25.000,-

Zetfouten voorbehouden

9606RA210

De BMW: 4904 TA 013 in Oosterhout

TE KOOP OF
TE HUUR GEVRAAGD

bedrijfsruimte
200 a 250 m2

Bon uitknippen en in een envelop
| (zonder postzegel) opsturen naar:
, Nationale Postcode Loterij,
B Antwoordnummer 19503,
• 2501 ZV Den Haag.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5715715 • FAX 023 - 5 715 747

OPEN HUIS
KOSTVERLORENSTRAAT 119, zat. 12 april
van 1030-1300 uur. Vrijst villa met oprijpad
en garage. Dit stijlvolle pand uit 1912 is onlangs met behoud van sfeer en karakteristieke
details gerenoveerd Grondopp. 789 m2. Ind
beg. gr.: ruime karakteristieke
hal; kelder; toilet; riante woorWzitkam. 85m2 met open haard
en erker; luxe keuken met mb. app.; 1e et.:
ouderslaapk. met aangrenzende badk. met ligbad, 2 slaapkam; 2 balkons, hal, toilet;
douche, 2e et.: 3 royale zolderkam.: toilet.
Hobbyruimte/ateher m achtertuin. Alarmmstallatie.
Vr.pr. ƒ 895.000,- k.k.
ZEESTRAAT 54/2, nabij centrum en station
gesitueerde bovenwonmg met terras zuid. Ind.
beg. gr: hal; 1e et hal; woonkam. met balkon;
open keuken met app.; slaapkam met wastafel en terras; badkam. met wastafel, toilet en
douche.
Vr.pr. ƒ 159.000,-k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

CHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/Beheer
Ififw
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
NVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
i,,Ku„ Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

DIRCKIII heelt meer dan 50 sliitenjen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447300

LOTERIJ

= Gastronomie =
Reine Dubois
DAGEN Dontierdlag, vrijdag en zaterdag,

vraagt voor haar vestiging
in de randstad een

vraagt vriendelijke

*schoonheidsspecialiste
*KAPSTER

j
.'.'"'•

STAFMEDEWERKER
Chef-Restaurant verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding en service in het
Café - Restaurant en Terras.
Vakkennis - ervaring in 1 e klas bedrijven
en Soc. Hygiëne zijn vereist.
Reacties voor deze functie s.v.p. schriftelijk
t.a.v. de Directie Postbus 269 - 2040 AG Zandvoort.

omgeving.

\LiNGEN

HAARLEM: Camornieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
Alle aanbiedingen ain gekjra t/m 19 apm. zolang de voorraad sliekt Dn* en lettouten vooibehoude

Max Planckstraat of

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

6 FLESSEN
ELDERS

NATIONALE

mè
i

heeft alle dranken

DRAAGKARTON

023^5714692

CENSE&

ELDERS 8*9ö

SAUVIGNON
BLANC

Q dhr. D mevr.

Adres:

|1 De overige Bingoprijzen:

3 miljoen

MAMREWEG
PINOTAGE

CÉPAGE VIN DE PAYS D'OC

LB ~. \, ik wil meedpen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
ƒ 40,-(vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)

ELDERS 14^95"

PAARDJES
MONTILLA

KORENMOUT

VVIN-TO^7-MILJOEN-BON

Binnenkort hebben wc een aantal verrassingen voorn. Kijkdui, naarde
I'cntcode Loterij Record Show en speel mee.'

PROBEERPRIJS

BERENTZEN

AART VEER
Groente en fruit speciaal zaak

opheftings leegverkoop i.v.m. beëindiging huurcontract.
Kortingen oplppend tot 90%.
Op alle artikelen 100% schriftelijke iabrieksgarantie.

• SLECHTS

MATRASSEN

Polvether Matrassen Kroon Super
SG 2O-25-3O-35-40

57..

alto rruitw) leverbaar VM. 1 p*t*oona

Binnenverina Bonen-Extra

, HalHur Buh&ac Combi ILatex-Matrasren

vraagt

nette medewerker

• schoonheidsverzorging
• gelaats- en lichaamsbehandeling
• manicure - nailstyling
• cosmetische handverzorging
• visagie - make up artist
• pedicure - voetverzorging
• sportmassage
• algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

Bad Zuid
vraagt

toiletjuffrouw

OPENDAG
ZATERDAG 19 APRIt=
VAN 11.00 -15:00

Tel. 023-5713431.
-•

Onze belangstelling gaat uit naar een jonge
vrouw (tot 25 jaar) met type- en computerervaring en een opleiding op Mavo-niveau.
Zij moet in staat zijn om zelfstandig te werken
en beschikken over goede contactuele eigenschappen.

c

WIR

'.';'•

OPENAVONP
.WOENSDAG 23 APRIL
VAN 19.00 -21.30
UUR
'-'/•:

Natuurlijk kies je voor je opleiding
een vertrouwd adres
• Erkend door ANBOS en CIDESCO
• Lid VOV, VOS en VOVN
• Internationale CIDESCO-school

250.-1

329.-1

\MDF-LEDIKANT
comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200
• met I«-1:f!^lH 2 verstelbare lattenbodems •

250*

• met JM:f:^<£i 2 rijkgevulde hoenderverenkussens
Compleet van F 1195,-

PROJECT-TAPIJT

\HOTELIfWALITEIT

Instituut de Korte

LUXE KUSSENS
NituuHIjk *«ren
Df.croninti-aIlorEi.ch
-•' ,
ifort btrfletjo»
, s'
|l
Dont
. ,~?*'
» n«tuurrubber

Ahn. 140x200
Afm. 300x300

por meter

L. B. A.

en

Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis van enkele dagen per week, alsook in het weekend.
Telefonische reactie tussen 18.00 en 20.00 uur:
035-6938058.

In Iö versc/ifacfe Weuren"
, leverbaar, vertóboar en
%
l makkelijk zelf (e leggen. Vanaf...

nu.~1!
nu .„13
nu „II
nu «.41
nu M7!

f

/"V/'
,[, : -•'
'*J*-4 V

nu
'~ "'"
nu „14»,-

"«-18»,-

HOTELBED....
[MET GRATIS MATRAS l

Luxe beukenframe, binnenveringinterieur, op wielen,
, keuze uit verschillende luxe damasten stoffen, v.a.
[70x200
£
nu geen 1160,-

ECHT DONZEN DEKBED

Nic. Witscnbtrant 3 1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 6233994

schoonmaaksters
algemene dienst

Tobërwoorde
7000

Pof R? (*W k"

Afm. 200*340

kamerschoonmaaksters

PARKET
LAMINAAT
VOORDEEL

95

ZUIVER WOLLEN DEKBED

zoekt voor een nieuw hotelobject in Zandvoort

[Alm. 70x200cm

NU 595.

Afm. 140*300
Afm. 300*200

ALBATROS
SCHOONMAAKORGANISATÏE

Mat 2 beveiligde, ttopltxx verstelbare motoren met knie-mstetling
Zevenvoudig ve//j/moe beuken lallen Kantelbare rubbers
\ Sc/iow/errone Hardheid: vertelling Hoogwaardig beuken frame
i Alle moten leverbaar Van (U98,,

LMT

• met I^llfiVd M 2 luxe polyether matrassen •

Vraag gratis studiegids

Voel jij je aangesproken en ben je op zoek naar
een administratieve baan, schrijf dan een sollicitatiebrief naar:

Rijksstraatweg 72 - Postbus 323
1115ZG Duivendrecht
t.a.v. Dhr. A. Gerlofsma
Voor meer informatie (020) 6901888.

290 Ingepakt* varen per m'
zeer luxe uitvoering
alto matentovortoaaiv.». 1 p»r*oon*

voor moderne mensen

Tel. 5714404

FULL-TIME
DATATYPISTE/
ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER

Pocketveer Extra

Beroepen met toekomst

voor verkoop, winkelpresentatie en keukenwerkzaamheden tot 23 jaar, voor 4 dagen p.w.

vraagt:

Ei walen kiaimm
va. m x 2011

ELECTRA-BODEMS

gaat 10 jaar m««, dit lux» eomfor1ab«1e matma
•Ito matontovwfcMfv.». 1 pwaoon»

FINANCIERINGSKANTOOR

NATUURLIJK LATi
RUBBER COMBI'-MA

Afm. 300x240

BEZICHTIGING - VERKOOP
/•Alle artikelen IDÜ'X, schriftelijku fabrleksgar-'
•Gespreide butalin}; mogelijk (geen ryntê).
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
.
•Bctnlen niet pippas mogelijk; . : •
., ,
•BtfZiwpinR mogelijk., .
.
.

.o/V
,'*.ij/
'^' ''/

nu

-1™'~
nu .-198,-

Alle maten leverbaar

nu .-11»,-

3

r Spaameweg
KOOPHOME
22a

9 tot 6 uur
•VRIJDAG*

O tot 9 uur.

•ZATERDAG*

Cruquius

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM

SIEMENS KOEL/VRIES KOMBINATIE

Versterker 2x100 Watt, Surround Sound, equalizer/analyzer met 25 pre-sets,
tuner/timer met Radio Data System en 30 pre-sets, dubbel auto-reverse
cassettedeck; 3 CD-wisselaar, programmeerbaar; 3-weg bass-reflex luidsp"rekers; mklusief afstandbediening. Adviespnjs. '1110 -

Type KG31VOO, Zeer ruime koelkast van maar liefst 300 liter Koelgedeelte
200 liter, automatische ontdooiing, variabele indeling Vriesgedeelte
3 laden met voorraadsysteem Deur links en rechtsdraaiend te monteren
Adviesprijs "1448.-

TRAVËLLER; TE LAAG!
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301,Superplatte16 9
beeldbuis, stereo, TXT
Adviespnis'2495 -

11499.-

lOx motorzoom, O 6 lux,
auto-focus Adviespnjs'1709

879.1249.-

SONY Hi-8TRAVËLLER
TR650,HiFistereo Adv '2495 -

l PHILIPS BREEDBEELD
PW630B, 70cm, TXT, stereo
Adviespnis"3295.-

1669.-

PHILIPS 28PW9501
70cm breedbeeld, Europese
tv van t jaar, 100 Hz digital
scan, stereo, teletekst
Adviespri|S'3895 -

2449.-

[PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLËUREN-TV

1-DEURS KOELKAST
F r a a i e en d e g e l i j k e
uitvoering met vriesvak
Officiële garanlie

TRS65.HiFi geluid Adv '2200 -

metvriesvak HOhter
HOIiter '729-

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening Adv '1899 -

445.-

PT820,Black-LmeSbeeld| buis.stereo.txt Adv.*2795 -

1699.-

KV24WS1, Super Trinitron.
| 63cmstereo.txt Adv"2440 -

AWM8QQ 1 b programma s
Ruime vulopenmg Milteuvnondelijk Deurbeveilig
ing A d v i o s p r i j s " 1079

365.-

SIEMENS KOELKAST
KOELKAST

Hi-8 CAMERA

BAUKNEC
HT KAST
CHT
140 liter inhoud
id met vriesvak
Adviespnjs '749 --

GRUNDIG VIDEORECORDER MET SHOWVIEW

475.-

GV5100; 42 voorkeuzezenders, mid-mount drive met ACC+ beeldverbete
nngsysteem. Scart-aansluitmg en afstandbediening Adviespnjs "799 -

l SONY BREEDBEELD

WHIRLPOOLWASAUTOM.

hè ontdooiing
Automatische
ak Adv
met vriesvak
Adv '699
'699 --

TR750, STEADY SHOT, absoluutlcpmodel Adv '3110-

SAMSUNGCAMCORDER

325.-

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST

SONY Hi-8 HIFI STEREO

VPE807,8xzoom Adv'1199-

275.-

Inslolbare contnfugegang
regelbarelhermoslaal RVS
trommel zelf reinigende pomp
Adviespnjs '1199

145 LITER
R KOELER
Indesit Adviespnjs'749
viespnjs'749 -

SONY STEADY SHOT

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949 -

679.

IGNISWASAUTOMAAT
AWL400 1 6 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799 -

499.-

TV/VIDEO COMBI'S

1579.-

LUXE V A A T W A S S E R
Nederlands topmerk 3 pro
grammas, 12couvorts '899

BOSCH AFWASAUTOM
SPS1012 RVS mtpripur
4 sproemiveau s '11 79

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341 3progreimm,iE V i
nabele indeling Adv '1099

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 RVS binnenzijde La
ge verbruikswaarden '134R

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Program
ma s 12couverts Waterontharaer
enwaterstop Adviespnjs'2099

\\llMGj

ISONY70CM STEREO
BREEDBEELD KTV
28WS1, Teletekst Adv'2990-

H849.-

l SONY 100HZSUPER!
KVE256l,SuperplatteTrmitron, pip, stereo, teletekst
Adviespnjs'2970 -

U879.-I

51CM

Met Off. Philips Gar., 2 tuners, teletekst. Adv.M 545.-

799.699.-

37CM KTV/VIDEO
SONY 72CM TRINITRON

1179.999.-

395.-

INFO-UJN
Voice Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering,
monteurs bezoek en status reparatie

Z A N U S S i 2-DEURS
2-DEURS
Z180/4D, Automatische
tomatischeont-ontdooiing Adviespnjs
/lesprijs '749
"749

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG

495.-

IO2O - 6476219J

SIEMENS5 2 - D E U R S
235 liter Variabele
'labele indeling
Zuinig en stil
til Adv '985
'985 --

CALL CENTER
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

PHILIPS MATCHLINE
VR7, HiFi stereo, Turbo-Drive,
Showview + PDC Adv "1 545 -

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 18.00 UUR

6SB57, Showview, PDC,
4koppen,audiodubbing "1345-

995.-

789.- ~~ 649.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen, lonqplav Adv '1295 -

389.- ~ 699.449.-

PHILIPS TELETEKST
PT155A,Adviespnjs"725 -

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
"" sterren invrieskapaciteit Adviespnjs'999 -

SONY TOP-MONTAGE

E800, Showview, PDC, 4 koppen Adviespri]S'167Q -

+Off PHILIPSgar Adv "1245 -

469.-

879.-

I55CM STEREO / T X T

749.-

PT520B, Black-üne, teletekst,
momtorlook Adv "1395 -

~ 749.-

899.-

HD600, Topper' 4 koppen,
Showview-t-PDC Adv "1299-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
"" sterren invriescapaciteit Adviesprijs '899 -

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

PHILIPS GROOTBEELD
PT-4512, Stereo. Teletekst
70 cm flat square *1645 -

1049.-

ARG647. 156
I56 liter koelen
en 60 liter vriezen
lezen Adv '949 -

599.-

PANASONIC STEREO

Hi-Spec Drive Adv. "1189.-

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv '1399-

| ARISTONASTEREOKTV
TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis, teletekst
Adviespnjs "1795-

1149.-

I63CM STEREO KTV

Officiële Philips garantie,
teletekst met geheugen
| Adviespnjs"1595 -

899.-

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuur
regeling Adviespnjs '1348

845.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1349-

895.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
DLKOEL/VRIES

SONY STERIO: E600
Trilogie, 4 koppen, showview
+ PDC Adviespnjs'1340 -

PHILIPS STEREO KTV

849.-

AKAI HIFI STUNT!
G720, Stereo, mid-mount "888-

WASrDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machine, 1000 toeren Adv" 1549 -

E250, Showview + PDC "780 -

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
>!]• Maar liefst 280 liter inhoud,
3\m 3 vriesladen CFK/HFKvri] Adviespnjs " 1 8 4 9 -

SONYVIDEORECORDER

1299.-

SONY LONGPLAY

E11, Afstandbedienma "650 -

VR242 Turbo-Drive "895 -

msmmmmm

vraag erom!

JVC SHOWVIEW + PDC

PHILIPS VHS-VIDEO

TX21,55cmFSQ
SQ Adv."84
Adv."849-

689.-

SONY TELETEKST
ELETEKST

PANASONICBESTEKOOP!

449.-

Hi-BlackTrmitron
itron Adv
Adv "990"990 •

579.-

AKAI VIDEORECORDER

VSG221, Afstandbed "498-

329.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

TVR5100, 51cm beeldbuis mcl.
Showview en PDC Advies *1579.AKAI KLEUREN-TV + TELETEKST

CT2012,51 cm beeldbuis, OnScreen-Display Adviespnis *668.AKAI VIDEORECORDER

VSG241,lntelligent-HQ
Adviespnis *498 -

Met afstandbedienmq

289.-

PANASONIC KOMBI f"
MAGNETRON
h,
NN750 Digitale bediening van
magnetron hete lucht oven en
gnllelement Automatische programma s Adviespnjs'949

i"
[J?
V
iT

549.-

WHIRLPOOL AVM
W
Ruime4in1 kombimagnet'on i
Methetelucht gnllencnsp dooi
en koken bakken braden en
gratineren Adviesprijs '999

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435-

899.-

AEGTURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid '1699-

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv '595-

SONY CAMCORDER TRAVELLER

TR330; 10x motorzoom, 0,6 lux.
Adviespnis *1650-

899B- SONY
499.- PLAYSTATION
349.-

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

AWM275,1000 toeren, ruime vulopenmg, eco-systeem *1299 MOULINEX KOMBI-MAGNETRON

Y90,27liter inhoud, hete luchtoven "Beste Koop" 1997 *1099-

De spelsensatie van '97!
PHILIPS 1300WATT STOFZUIGER
i mcl RACE-game "Destruction Derby". Adv. *629 -TCX; Electronisch regelbaar, metalen buizen. Adviespri|s *440 -

EXCLUSIEF

899; WBCC

849,
749.199.-

PHILIPS MIXER

190 Watt ,3 snelheden, met
garden en deeghaken Adv *59 -

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een \ neskist vanaf

FK055
Gasfornuis
met elektrische
oven mkl
grill en
sierdeksel
Adv '1450 -

ETNA FORNUIS
1601 Gas eleKtrofornuis
met grill en sierdeksel "918

WHIRLPOOL KAST
AFB594 — capaciteit. CFK-vnj

BOSCH V R I E S K A S T
GSD1300
3 laden
Mkg mvnescapaciteit
Adviespnjs "848 -

ATAG
FORNUIS

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
Gas-elektro fornuis met regel l
bare onoer- en bovenwarmte
en mfraroodgrill Adv "1025

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviespnjs'698 -

BCC, DE BESTE SERVICE; DE GROOTSTE KEUS; DE LAAGSTE PRIJS,'
GRUNDIG COMBI KTV + VIDEO

Vdeorec;SHOWVIEW+PDC"734

Snelle 900 Walt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk te reinigen Velekookfunkties '699

VVHFiLPOOLBOVENLADER

HRJ2; Supersnel Deck "769 -

VR151. Afstandbed. "645 -

299.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv '1099 -

1000 toeren centrifuge Zuinig
stil en milieuvnendelijk Waterbeveiliging Adviespnjs'1649

PHILIPS VIDEO + PDC

999.

SAMSUNG 24 LITER
1000 W a t t m a g n e t r o n
60 minuten timer auto
matische programma s

WAS-

AEG BOVENLADER

PANASONIC
IC KTVTXT
KTV T)

WHIRLPOOL AVM260
19 Itter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv '599 -

945.-

'""

G1, H i F i - s t e r e o , TXT
Adviesprijs"1599 -

SHARP MAGNETRON '*
R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek t'

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

kleuren-" s

PANASONIC 63CM TOP

fy

SIEMENSWASVOLAUTOM.

SONY PORTABLEKTV PHILIPS HIFI STEREO
M1400, Afstandbed '550 -

LUXE 1400 TOEREN
18programmas regelbarether
mostaat en centrifugegang

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO 850 toeren
centrifuge waterbeveiligmg
zuinig en stil AEG meerdere malen best g e t e s t 1
Adviespnjs '1449 -

l O2O - 6474939 j

SONY KTV STEREO TXT ARISTONA STEREO
X2101, 55cm, Trinitron
Adviespnjs" 1440 -

MIELE 1100TOEREN
Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig stil en milieuvriendelijk Adv '2299 -

675.- SM045.-

Consumenten Halpdesk voor Informatie en

SONY 63CM STEREO

X2501, Hl-BI Trinitron, teletekst met geheugen
Adviespnjs'1770 -

2-DEURS KOELKAST
Ondanks g r o t e inhoud
kompakte afmetingen
Adviespnjs '849 -

999.SAMSUNG TV/VIDEO
TVP; 51cm, Kleuren-tv en virder int. Afstandbed.

| KVC2981, Stereo.txt '2550-

SAMSUNG
M A G N E T R O N OVEN
M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs '279 -

KTV /VIDEO

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfitter '495

248.-

ZANUSSIWASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs '649

WHIRLPOOL DROGER
AWG212 Eenvoudige hf
diening 5kg inhoud anti
kreukprogramma Adv '749

GAS-ELEKTROFORNUIS
Gasfornuis met elektrische
oven verlichting en natuurlijk
GIVEG-keur Adviespnjs '949

INDESIT FORNUIS
Thermostatischpovcn dub
bele ovenruit Adv '849

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650, Teletekst Adv."1829-

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodig' RVS trommel

528.-

GRUNDIG TELETEKST „
T51-640,51cm Adv'1099- l II

BAUKNECHTDROGER
DHTDROGER
ermmg Instelbaar
Kreukbeschermmg
Instelbaai
tot 150 minuten
jten Adv
Adv '949

GRUNDIG PORTABLE ||Srr FKlJS^

598.BOSCH WASDROGER

37cm met TELETEKST
Adviespnjs"699 -

SUPER K O O K P L A A T '
l pitsgabkookplait '298

YASDROGER
che besturing
Elektronische
Zeer stil Adviespnjb
viespnjb '1099

798.-

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799 -

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronisch
ch en reverse
rend RVS trommel '1799

KTV 37CM TELETEKST

1148.-

CENTRIFUGE
UGE
in Adv '249
2800 toeren
'249

l PORTABLEKTV37CM

148.'•
.— "'• • m* **.**. • •» f* tm mm '•«
m* ai
Mi ^^ ^-1% If t\ W* •• «
_.^i ^^nC
B C C
B E T E R
E N
G O E D K O P E R
PlM.COUE
P V V
P C • C, O fc 1^
- M'-W fc i^ 1% V r •• n
V11^
HAAP.PM
'
• • • •• •
(BEVERWIJK
~
l ZAANDAM
BCC-card! "
! . ,
Aanvraag-folder in de winkel!

ETNA K O O K P L A A T
Luxe4 pitb Adviospijb'Wn

ISS^SrcSSr1 «^...^3,^,«SrstoreBe,erengoedkoper!
zonder extra kosten Rivieradreef .37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65

ETNAWASEMKAP
AVANCE
3 sla nd - n
Adviespnjb "135
B

• 40 ei evron CIIDCDC
OPENINGSTIJDEN HAARLEM: r ;;ra'.
\:• 18IMtfJCï?S™H5iiP®
maandagmiddag . . . . . . 13.00 tot 18.oo;uuirï
\
IN DE RANDSTAD
dinsdagt/m vrijdag...., 09.00 totc18.00rüüiS
AMSTERDAM- AMSTELVEEN- ALKMAAR zaterdag ; '.•-.......... 09.00 tot I7^0;:nui|

1 SOOm, Superstore Be,er,ngoe<« 'T^%£S£S£^] ^S^S^|S^?^^^Si
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek),
HILVERSUM -MAARSSENBROEK , o verige filialen donderdag T9.00 tot 21.00 uur.'

h
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KOPLOPER MET DE
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duurder

rf
'
die
onder dezelfde keten vallen (Bas van der
Heijden, D.gros, Dirkson en Jan Bruijns)
zijn net zo voordelig

Een bier dalje'h

80

II |§ll IMP B™ S ^

.
,
volgenskennefS'eenbfefvan ;
uitzonderlijk hógf eMms&nfe
kwaliteit. Cmdatïks het lage: - •
alcoholpercentage is de ,
karakteristieke smaak. ïaft-'
het bier volledig behouden.

VAN NEDERLAND!
VERS EXTRA VOORDÏUG!
VASTE LAGE PRIJS

PRACHTIGE
ZIJDEN ROZEN
met extra lange steel

LIPTON ICETEA

MODERNE
FIETSBROEK
in diverse unikleuren,
, 95% katoen, 5% lycra.
Maat: M, L en XL

«bosliefst7 STUKS

lekker fris en koolzuurvrij

LITERPAK

GELDERSE
GEKOOKTE WORST

ELDERS

HEERLIJK MAÏSBROOD
om zelf af te bakken,
, 400 gram
?v.

ALMHOFKWARK

:OTEX
DAMESVERBAND
zoek uit:

MAAT
37T/M41

ELDERSJ&7Ö

ei ncoc
CLUCH&
4 O^ôfl
\4Ï.-3O

ELDERS.

IGLO VISSTICKS
PAK 10 STUKS

| ELDERS

graatloos

SUPER KATTEBAKVULLING
hygiënisch en reukloos

ROMIGE CAMEMBERT

GROTE

heerlijk van
smaak

BAAL

VU f| EJ:D!^

ELDERS

lUlU 3.99

VLOOIENBAND VOOR DE KAT
O QQ
4 maanden werkzaam, per stuk
elders 5r49 w«wü

rj|' LIEFST
240 GRAM
ELDERS

KAHEBAKZAKKEN
royaal formaat, pak 10 stuks

bevat diverse huidverzorgende bestanddelen die het natuurlijke herstelproces
van uw huid ondersteunen, trekt snel in
en is niet vet

ri|k

opgemaakte
taart met witte
slagroom en bruine
crème, gegarneerd met
hazelnoten

_,
elders .Zrra

1.59

keuze uit rund, kip, vis of zalm
Blik 400 gram

|FLACON |
500 ML
\ PROBEERPRIJS

ELDERS

BLIKJES
VOOR
ELDERS

VERKADE
CHOCOLADEREPEN

ELDERS i

75 GRAM

EENPERSOONS
DEKBEDOVERTREK

PUIKBESTE NICOLA

AARDAPPELEN

in diverse modieuze dessins,
maat: 140 x 200 cm, 100% katoen voor
extra slaapcomlort, met instopstrook
en bijpassende sloop

vastkokend - verpakt per 5 kilo

PER
KILO

blik 70 gram

zoek uit:
melk, puur,
butlers cotch
of met noot

SÏAGERIJiAFDELiNGl ^ EN FRUITAFDELINGr

HEEL POND

ITALIAANSE
TOMATENPUREE

f^siX-

EBONY
l FIJNE MAALTIJD
VOOR DE KAT

ALPIFRESH BODYLOTION OF BODYMILK

\MOCCADUOSCHNITTE

MAGERE RUNDERBRAADLAPJES

FONDSPAK

MAXI NORMAU- pak 18 stuks,
MAXI NIGHTTIME • pak 10 stuks
ol FREEDOM DUN - pak 16 stuks

FRAAIE
LINNEN DAMESZOMERSCHOENEN
met ruitmotief in
diverse kleuren, met
extra stevige zool voor
verhoogd draagcomfort

GALA KOFFIE
ROODMERK, SNELRLTERMALING

KVERONö "

heeft 40OO aanüiiilinaen!

ELDERS

EENPERSOONS

DEKBED

.ROYCOCUP-A-SOUP

almelingen: 135x200 cm. l
Tijk: 100% katoen,
vulling: ±400 gram
holle vezel voor
uitstekende
warmte-isolatie.
Machlnewasbaar
op 40'C

lekker op elk moment van de dag,
diverse smaken

in PAK
13 ZAKJES l

ELDERS

ELDERS

ZkL.

IS UW REISSPEl-NUMMER!

KIJK ELKE DAG
V OP 5BS 6 TEXT /
.PAG. 520 ,

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhot
• AMSTERDAM: Heinekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1
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ZANDVOORT - Vanaf de
start van het seizoen zag het
er al naar uit dat Zandvoort
'75 de titel in de derde klasse
zou pakken. De Zandvoorters maakten zaterdag het
karwei af door een moeizame 0-1 zege op VEW. De
overwinning kan geheel op
het conto geschreven worden van doelman LUC
Krom, die met vier machtige reacties evenzovele doelpunten voorkwam.
Bij een nederlaag zouden de
Zandvoorters toch de titel in de
wacht gesleept hebben omdat
de enige concurrent KHFC zo
vriendelijk was om te verhezen.
Maar een kampioenschap pakken is altijd leuker met een

Zandvoort '75 maakt het karwei af

overwinning. Een zo geschiedde het ook. De equipe van trainer Harry Talsma had m het
eerste half uur de winst al veilig
kunnen stellen.

Na een half uur was het toch
raak. Middels een ingewikkelde
combinatie zette Arend Toonen
de bal voor, die door Philip van
de Heuvel in eerste instantie tegen de lat werd gekopt, doch de
In die fase speelden de Zand- spits was alert genoeg om de
voorters beter dan VEW en kre- terugspringende bal over de
gen dan ook enige goede moge- doelhjn te drukken, 0-1.
lijkheden. Dennis Keuning en
Even later volgde nog een
Donny Jonker namen het middenveld stevig in handen en snelle aanval met een hard
voedden de voorwaartsen met schot van Donny Jonker net
scherpe ballen. Behoudens een naast de staander, maar toen
afgekeurd doelpunt van Philip was het gedaan met de Zandvan de Heuvel, wegens hands, voortse dadendrang. VEW
waren de schoten te onzuiver. vocht verbeten terug en kwam

meer in de strijd. Daarbij kwamen de Heemsteedse voorwaartsen tot tweemaal toe in
werkelijk riante positie, maar
LUC Krom speelde de wedstrijd
van zijn leven en redde op onnavolgbare wijze.

De tweede helft was nauwelijks begonnen of Krom moest
wederom aan de bak. Een vemjnig schot ranselde de Zandvoortse doelman via de lat uit
zijn doel. De Zandvoorters werden teruggedrongen en kregen
ruimte genoeg voor de counter.
Die ruimte werd nog groter

toen een VEW-er, na een domme overtreding de kleedkamer
mocht opzoeken. De Zandvoorters profiteerden niet van de
ruimte omdat het allemaal te
nerveus en te onzuiver ging.
Het ging nu meer om het vasthonden van de voorsprong.

VEW rook de kans om tot de
gelijkmaker te komen en zette
aan voor een slotoffensief. Er
ontstonden kansen voor de
gastheren, maar zoals reeds
vermeld doelman Krom was
niet te vermurwen. Hij hield
stand en na het verlossende

laatste fluitsignaal stoven spelers en de aanhang van Zandvoort '75 richting Krom om
hem te bedanken voor deze geweldige partij.
,,Ik kan alleen maar erg levreden zijn," vertelde Joop Paap
na afloop „In de eerste helft
hadden we op ruimere voorsprong moeten komen, maar
dat lukte met. In de tweede
helft heeft onze doelman ons er
doorgesleept. Ik ben blij dat het.
gelukt is. Gezien de straatlengte voorsprong is het kampioenschap meer dan verdiend. Wc
waren veel sterker en met dit

team moeten het ook m de
tweede klasse lukken,"

Het kampioenschap ging in
Zandvoort niet ongemerkt
voorbij. Na een rondrit op open
wagen door het dorp, werd het
succesvolle team ontvangen op
het raadhuis door het gemeentebebtuur. Wethouder Versleo
ge had het m een gloedvol betoog over een prachtig seizoen
en feliciteerde de club met dit
liaaie resultaat. In de kantine
van Zandvoort '75 is nog lang
leest gevierd Daarbij weiden
de steunpilaren van het elital
Rene Paap en Dennis Keuning
in het zonnetje gezet. Beide speIers speelden 250 wedstrijden
voor het eerste team en kregen
ZANDVOORT - Het teair,
een fraai horloge met inscriptie van
de Zandvoortse Schaak
aangeboden.

Prachtige turnwedstrijden
ZANDVOORT - De jaarlij kse terugkerende clutakampioenschappen
van
Gymnastiekvereniging OSS
zijn grandioos verlopen. In
de Van Pageehal werden
door de jeugdige leden van
de gymnastiekvereniging,
onder het toeziend oog van
vele toeschouwers, uitstekende prestaties geleverd.

gevolgd op de tweede plaats
door Kirsten van Zanten.
In groep 2, geboortejaar 1988
werd de beste prestatie geleverd door Joy de Hoop met een
goede tweede plaats voor Debbie Ekels. Dayenne Breedveld
veroverde de eerste plaats in
groep 3, geboortejaar 1986 en
1987. De tweede plaats ging
naar Chantal Berends, terwijl
Judith Bos de winnares werd
van groep 4, geboortejaar 1985

Zandvoorts
Nieuwsblad

en ouder. In deze groep pakte
Natasja Korsten een mooie
tweede plaats.
Groep 5, alle jongens, werd
winnend afgesloten door Sheldon Gebhard met op de tweede
plaats Patrick Keur. Judith Bos
zorgde voor een geweldige prestatie door voor de derde maal
algemeen clubkampioen te
worden, waarmee de wisselbeker definitief in haar bezit is
gekomen.

Eervol verlies
van schaakclub

Club is er met in geslaagc
koploper Heemstede te ver
rassen. De Zandvoortei s
verloren eervol met 2,5-5,r
en zagen de titel terecht ko
men bij Heemstede.

In de strijd tegen Heemstede
hielden alleen Edward Geerts
John Ayress en Hans Linde
man stand, en zorgden voor de
Zandvoortse score. De oveiig<
vijf schakers speelden voor wat
zij waard waren, maar dat wat
met genoeg, waardooi Heem
stede de titel in de vierde klasse
behaalde

De tachtig enthousiaste sporters zorgden voor veel turnplezier en deden ongelooflijk hun
best om tot een topprestatie te
komen. De strijd op de diverse
onderdelen waren bijzonder
fraai en de spanning steeg toen
de beoordelingen werden gegeven. In groep l, geboortejaar
1989,1990 en 1991 ging de eerste
Dat was het enige gevaar van
ZANDVOORT - Het zaprijs naar Dominique Berends, terdagteam van Zandvoort- de thuisclub want Zandvoortmeeuwen heeft voor een meeuwen beheerste de strijd.
stunt gezorgd door in de uit- Vlak voor de rust mocht Wilwedstrijd tegen het hoogge- lem Buchel wederom een vrije
plaatste AS '80 met 1-4 toe te trap nemen, die snoeihard achde doelman werd geschoten,
slaan. De drie punten zijn ter
1-2. Coach Van Rhee paste in de
broodnodig in de strijd te- rust
twee wissels toe en de
gen degradatie. Willem Bu- Zandvoorters
bouwden een
chel was de grote man met groot veldoverwicht
op. „AanZANDVOORT - Na het drie doelpunten.
vallen is de beste verdediging,"
zeer geslaagde Paastoernooi
In het team van coach Ferry vond Van Rhee. En die tactiek
hebben de hockeyheren van van
Rhee waren drie van de vijf bracht resultaat. William RuZHC wederom voor een geblesseerde spelers hersteld beling brak gevaarlijk door en
goed resultaat gezorgd. Het en dat was aan het vertoonde werd in het strafschopgebied
bezoekende Hoorn werd spel te merken. De Zandvoor- gevloerd. De toegekende strafmet 3-0 verslagen.
Foto Erick v a n Cleef
ters beschikken nu weer over schop werd, na duidelijke af- De winnaars bijeen op het erepodium
De uitwedstrijd tegen Hoorn een volwaardige selectie waar- spraken vooraf wie hem zou neeindigde door een treffer van uit Van Rhee zijn keus kan ma- men, koelbloedig benut door
Hoorn in de laatste minuut in ken. Zandvoortmeeuwen trok Ferry van Rhee, 1-3.
en mevrouw Vrolijk en de heer
ZANDVOORT - In de Aeen teleurstellend 2-2 gelijk- vanaf de eerste minuut ten aanDe Vries.
lijnbij de Zandvoortse Bridspel, dus de Zandvoorters gin- val en nam na tien minuten al
De Zandvoorters speelden geclub hebben de dames
Ook de donderdagmiddaggen er tegen aan om dat recht te een voorsprong. Door veel over- een gewonnen wedstrijd. In de Heidoorn en De Leeuw de
competitie gaat onverdroten
zetten. De beginfase was duide- tredingen te maken kon AS '80 slotfase kreeg de overwinning aanval van de heren Emdoor. Hier wordt in twee groelijk voor Hoorn. ZHC had geluk onheil voorkomen, maar uit de nog meer glans toen Willem men en Van der Meulen afpen gespeeld. De eerste plaats
toen een inzet van Hoorn op de toegekende vrije trap knalde Buchel zijn derde treffer liet geslagen door de eerste ste op geringe achterstand ge- vier hoogst geëindigde paren, m de A-lijn was weggelegd voor
paal eindigde. De Zandvoorters Willem Buchel de bal keihard aantekenen, 1-4. „Winnen we plaats te pakken in de vier- volgd door de heren Bakker en de dames Van Leeuwen en Sle- de heren Veldhuizen en Santoschrokken wakkker, want met- in. Tien minuten later verkeek dinsdagavond
(gisteravond,
terwijl het echtpaar gers, Jurriaans en Meijer, Mom ro met een score van 59 proserie van zes speelavon- Brandse,
een werd het initiatief overge- de Zandvoortse defensie zich red.) dan kunnen we het red- de
Groenewoud de derde plaats en Meijer en het echtpaar Van cent, terwijl de tweede plaats
den.
nomen. Tot aan de rust was op een verre en hoge bal waarna den", aldus Fred van Rhee. „We
pakte. In de totaalstand zijn de der Moolen, promoveren naar ging naar de dames Eijkelboom
Hoorn niet meer in staat tegen- doelman Winter kansloos werd zijn in de winning mood en zijn
Met 63 procent werden de da- dames Heidoorn en De Leeuw de A-lijn. Uit de B-groep degra- en De Fost. De eerste competimes Heidoorn en De Leeuw eer- overtuigend eerste geworden, deren vier paren naar de C-hjn. tie is afgerond met als winnaars
te goed om te degraderen."
stand te bieden. ZHC heerste en gepasseerd, 1-1.
nam een verdiende voorsprong.
zij bleven de heren Emmen en
de dames Eijkelboom en De
Het duurde wel tot vijf minuten
Van der Meulen zestien proDe C-lijn gaf een overwinning Fost, op de tweede plaats gecent voor. De derde plaats is te zien voor het echtpaar Van volgd door mevrouw Hoogenvoor de rust toen Niki Gatsonivoor de heren Polak en Ver- der Werff met een resultaat van dijk en de heer Vergeest.
des een snelle aanval afrondde,
geest. Uit de A-lijn degradeer - 68 procent. De tweede plaats
Twee paren degraderen naar
1-0.
den vier paren naar de B-lijn. met 64 procent werd ingeno- de B-lijn. De dames Nijsen en
De Zandvoorters gingen in de
men door de dames Rudenko Van der Storm waren m de Btweede helft voortvarend van
In de B-lijn was het echtpaar en Rudolphus en de derde door lijn met 57 procent goed voor de
start en dat leverde na vijf miZANDVOORT - Met nog men na twintig minuten ver- nalde, 1-1. Vijf minuten later
nuten een tweede treffer op. De drie wedstrijden te gaan is diend op voorsprong. Een vrije keek Zandvoortmeeuwen tegen Van der Moolen veruit de sterk- de dames De Jong en Voolstra. eerste plaats. Het echtpaar
Hoorns doelman ging op de taal de situatie voor Zandvoort- trap van Paul Longayroux een achterstand aan. Een vrije ste met een score van maar Vier paren mogen het de vol- Bekker en de dames Baard sn
liggen en de toegekende straf- meeuwen met de week aan kreeg de SVA-doelman niet on- trap werd door de SVA-spits on- liefst 67 procent. De dames gende competitie m de B-hjn Spits promoveren naar de APolm en De Vries werden met proberen. Dat zijn het echtpaar groep. Informatie over de bridbal werd door Niki Gatsonides het verslechteren. Nu werd der controle, waarna het voor berispelijk ingekopt, 1-2.
In de beginfase van de tweede 57 procent tweede, op de derde Van der Werff, de dames Ru- geclub kan verkregen worden
verzilverd, 2-0. Na tien minuten met maar liefst 1-5 van SVA Sander Hittinger een eenvoudiin de tweede helft was de strijd verloren en moet nog uitge- ge zaak was de bal in het doel te helft leek Zandvoortmeeuwen plaats gevolgd door de dames denko en Rudolphus, de heren bij de heer H. Emmen, telefoon
de achterstand vlot weg te gaan Van Leeuwen en Slegers. De Holtrop en Van de Van de Pas 5718570, alleen 's avonds
beslist. Na een bijzonder fraaie keken worden om niet te de- plaatsen, 1-0.
één-twee-combinatie met Toine graderen.
Om onverklaarbare redenen werken. Binnen tien minuten
Berendsen scoorde Jim Gatsozakte het spel van Zandvoort- forceerden de Zandvoorters
nides de derde Zandvoortse
Het is maar goed dat Zand- meeuwen ver naar beneden, een zevental hoekschoppen en
treffer, 3-0.
voortmeeuwen een goede eer- terwijl SVA, dat eerste geen in- ontstonden er hachelijke situaste competitie helft speelde druk maakte, steeds beter in de ties voor het SVA-doel. Dit had
De Zandvoorters konden want anders was het nu al in wedstrijd kwam. De Zandvoor- een treffer moeten opleveren,
toen de wedstrijd rustig uitspe- grote problemen geweest. Niet ters leden veel balverlies en za- doch de juiste afwerking ontZANDVOORT - In de bas- dailles. Na deze jeugdwedstnjd
len, doch er sloop veel onrust in dat die er nu niet zijn maar er is gen SVA vaak en gevaarlijk brak. De bal ging er echter niet ketbalhistorie van The kon het eerste team van The
het spel. Door nerveus hockey nog ruimte. Een overwinning voor het doel opduiken. De ge- in en toen SVA m de tiende mi- Lions vond een uniek gebeu- Lions niet achterwege blijven
werd veel balverlies geleden en zal echter broodnodig zijn om lijkmaker hing in de lucht en nuut, na een snelle counter op ren plaats. Zaterdag werd alhoewel het kampioenschap
ZANDVOORT - Het tendaardoor werd Hoorn soms ge- zich definitief veilig te stellen. tien minuten voor de rust was 1-3 kwam stortte Zandvoort- het mini-mixteam van Lions niet meer behaald kan worden. nisseizoen van de handbalvaarlijk. De kansen werden geNa enige praatsessies waren het zover toen Michel Schraal meeuwen geheel m.
kampioen in de op één na De Zandvoortse basketballers veremging ZVM-Rabobank
een meer spannende gaat volgende week woensmist en ZHC boekte zodoende de spelers er van overtuigd ge- de bal keihard in eigen doelk- Het werd uiteindelijk 1-5
hoogste klasse en dat was speelden
dan fraaie wedstrijd en wonnen dagmiddag van start. Op de
een verdiende 3-0 overwinning. raakt dat er getraind moest
nog
nooit
eerder
gebeurd.
van het tweede team van Onze verharde velden, die van een
worden. Dat gebeurde ook en
Het seizoen voor deze basket- Gezellen met 83-81. De gehele nieuwe toplaag zijn voorde Zandvoorters namen zich
baltalenten begon met de af- wedstrijd was er nauwelijks zien, wordt met het negende
voor er alles aan te zullen doen Schoolvoetbal op maandag- en dinsdagmiddag
werking van een paar voorron- krachtsverschil. Dan had Lions
de strijd tegen SVA tot een goed
een aanvang geeinde te brengen. Behoudens
ZANDVOORT - Volgende in poules van drie teams en zo- den. Toen die winnend werden een nipte voorsprong en vervol- seizoen
de eerste twintig minuten van week maandag- en dinsdag- wel bij de meisjes als jongens afgesloten werd het team mge- gens nam Onze Gezellen een maakt.
De club heeft er alles aangede eerste helft en de eerste tien middag wordt op het com- plaatsen de eerste twee zich deeld in de reeds genoemde kleine voorsprong.
daan om de opening iets bijzonminuten van de tweede helft plex van Zandvoort '75 de voor de halve finales. De Han- zware klasse. De eerste twee
ZANDVOORT - TZB heeft
Het kon in de slotfase alle ders te geven. Zo wordt volgenZandvoortmeeuwen niet traditionele schoolvoetbal- nie Schaftschool is titelverdedi- wedstrijden waren onwennig
heeft een ongelukkige 1-2 de indruk
ger en zal zeker alles in het en nerveus, maar werden toch kanten op gaan, doch de Zand- de week woensdagmiddag een
kunnen wekken de strijd afgewerkt.
nederlaag geleden tegen punten te willen hebben.
werk stellen de titel te prolon- m winst omgezet. Naar mate de voorters hielden de zenuwen tennismstuif
georganiseerd
koploper DEVO '58. Degrageren. Zowel op maandag- als competitie vorderde werd het het meest in bedwang en won- voor de jeugd van 6 tot 12 jaar.
In die eerste twintig minuten
datie is nog niet een feit, speelde Zandvoortmeeuwen
Ook dit keer wordt veel span- dinsdagmiddag wordt met de spel beter en afgelopen zater- nen. Een belangrijk aandeel in Tussen twee en vier uur kunmaar om daar aan te ontko- fel. De Meeuwen maakten toen ning en sensatie verwacht. De schoolvoetbalstrijd begonnen dag werd ongeslagen het kam- de zege hadden Rob Drarjer nen de deelnemertjes zich meimen moet een wonder ge- een gedreven indruk en kwa- zes basisscholen zijn verdeeld om half vier. De prijsuitreiking pioenschap gevierd. Het suc- met 34 punten, Arno Weidema den op de handbalvelden in het
schieden.
is dinsdagmiddag zo rond half cesvolle team kreeg van de bas- met 21 punten en Ron van der bmnentereem van het circuit.
Deelname is gratis.
zes.
ketbalbond fraaie lintjes en me- Mey met 16 punten.
De Zandvoorters speelden
(ADVERTENTIE)
een fijne en goede partij voetbal
en hadden meer verdiend dan
(ADVERTENTIE)
de nederlaag. Met enorm veel
ZFM Zandvoort
inzet werd de koploper bestreden en daarbij was het vertoonis te beluisteren
de voetbal van een behoorlijk
op de
niveau. Beide teams zochten de
Programmering Z-FM
aanval en kregen kansen doch
Nederland beschikt nu over een goede groep jonge, maar toch al
(per 01-10-1996)
Ether:
106.9 fm
de rust werd afgesloten met 0-0.
Maandag tot en met donderdag
zeer ervaren spelers. Een groep met veel voetbalpotentie en een
De tweede helft gaf eenzelfde
en
0.00 t/m 18 00
ZFM Nonslop service
spelbeeld te zien. Beide teams
N
O
O
N
S
F
gezamenlijk doel. kwalificeren en daarna presteren op het WK Maar
18 00 t/m 20 00
Muziekboulevard
Kabel: 105.0 fm
gingen er voor en toen Yori van
2(100 t/m 22 00
de Kustwacht
bedenk
wel,
dat gewone amateurclubs de kweekvijver van al dat voetbaltalent
den Oord een voorzet van Den22 00 t/m 24 00
Tussen Eb & Vloed
nis Schrader verzilverde (1-0)
Vrijdag
zijn. Mijn eigen voetbalcarrière ben ik ooit begonnen b i j Sportclub Varsseveld
hing een verrassing in de lucht.
ZFM Nonstop service
ü 00 t/m 11 oo
m de Gelderse Achterhoek Dergelijke clubs hebben nu geld nodig om ervoor
De strijd werd harder en daar11.00 l/m 12 00
ZFM Plus Een programma speciaal voor de senioren
12 00 l/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de Kemccnlevoorlichtcr)
bij haalden de Amsterdammers
te
zorgen dat er tijdens de toekomstige EK's en WK's ook een talentvol Oranje
11 00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
vele trucs uit de kast om de
18 00 t/m 20.00
Muziekboulevard
scheidsrechter te beïnvloeden.
op het veld zal staan.
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
Een kwartier voor tijd liet een
2200t/m24.00
BI'M
speler van Devo zich theatraal
Zaterdag
vallen en de scheidsrechter
Met de Actie Sportkas helpt u daaraan mee Maar het is met alleen h e f 0.00 t/m 02 00
NiKhlfliKlit Een programma voor de Uock-liefhebber
trapte er in. Strafschop, en die
2.00 t/m 08 00
ZFM Nonstop service
dadigheid.
Zo'n Sportkas-kaart biedt voordeel in klinkende munt en geeft
werd benut, 1-1.
8 00 t/m 10 00
Broek ophalen
10.00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neuf)
bovendien kans op een reis naar de Olympische Winterspelen m Nagano 1998
12 00 t/m 14.00
Hand in Hand
Ook een gelijkspel zou een
M 00 t/m 16 00
Badmuts
Koop dus zo'n Sportkas-kaart. Ik doe het zeker
verrassing betekenen, maar het
II) 00 l/m 18 00
ËurobriMkdown
zat de Zandvoorters niet mee.
18 00 l/m 19 00
ZFM Sport
Ver in blessuretijd slaagde
19.00 t/m 20 00
Getetter aan Zee
Cuus H i d d i n k .
20.00 t/m 22 00
de Kustwacht
DEVO er alsnog in de winst te
22.00 l/m 24 00
ZFM Nonslop service
Bondscoach Nederland Xl-tal.
pakken, 1-2. „Dit was onteZondag
Voormalig coach PSV.
recht," vond trainer Willem
O 00 t/m 9.30
ZFM Nonstop service
Koning. „Een gelijkspel was ze1) 30 t/m 10 00
de Duim oos. Een levensbeschouwelijk programma
ker wel verdiend. In de laatste
10 00 l/m 12.00
ZFM Ja/z
wedstrijd proberen we er het
12.00 l/m 14.00
Effe Brunchcn mei ..
beste van te maken. Zelfs de
14.00 l/m lij 00
Badmuts
tegenstanders snappen niet dat
16.00 t/m 18 00
Zandbak
18.00 t/m 20 00
Muziekboulevard
we zo laag staan, want we voet20 00 t/m 24 00
de Kustwacht
ballen best aardig."

Zaterdagteam ZVM geeft
AS '80 geen enkele kans

ZHC wint met
3-0 van Hoorn

Dames Heidoorn en De Leeuw
slaan aanval op koppositie af

ZVM-zondag zakt verder weg

Voor de Zandvoorters staat
er nog een wedstrijd op het pro
gramma en dat is tegen het der
de team van Aalsmeer.
Voor de interne competitie
werden, ondanks de competi
tiewedstnjd, nog twee partijen
gespeeld. Hans Jansen verste
vigde zijn derde plaats op de
ranglijst door een overwinninf
op Hielke Gorter en Hettj
Sandbergen boekte een over
winning op Wim de Oude
Morgenavond
speelt de
schaakclub de derde ronde
voor de interne snelschaak
comptitie. Na twee ronden van
tien partijen voert Hans Jansen
de ranglijst aan met 18 gewon
nen wedstrijden. De tweede
plaats wordt ingenomen dooi
John Ayress en Edward Geerts
is derde.
Met nog een paar ronden te
gaan is er nog van alles moge
lijk op de ranglijst.
Het bestuur van de Zand
voortse Schaak Club is reeds
druk bezig met de organisatie
van het jaarlijkse Louis Bloktoernooi.
Ooit begonnen bij de viering
van het 50-jangbestaan in 1980.
is dit toernooi niet meer weg te
denken van de schaakkalendei
in Nederland.
Dit altijd gezellige toernooi
zal ook deze keer weer gespeelc1
worden op Hemelvaartsdag, E
mei aanstaande. De schaakclut
verwacht weer zo'n honderc
schakers in het Gemeenschaps
huis.
De indeling is in groepen var
zes schakers op speelsterkte
met een speeltempo van 25 mi
nuten per deelnemer. De jeugc
wordt in speciale groepen mge
deeld. De strijd begint om hal
elf en de prijsuitreiking is oir
vijf uur. Opgave kan reeds ge
schieden tot uiterlijk 7 mei vi£
de telefoonnummers 5715023
5717978 en 5717272.

Titel voor mini-mixteam Tennisseizoen 1997 bij
handbalcliib van start

TZB ongelukkig
tegen koploper

S po r t ka s
om cte. |aii|c|ie.r?l

De officiële opening vind
vrijdagvond plaats om hal
acht. De wethouder van spoi t
zaken, G. Versteege, zal het dat
opnemen tegen het ballenka
non. Bovendien vindt er on
tien over acht een tennis-de
monstratie plaats De tennis
commissie van de handbalvere
mgmg heeft naast de tennis
lesssen vele toernooien op hè
programma staan en de club
kampioenschappen zullen di
seizoen zeker met ontbreken
Begin augustus wordt wedei
om een zeer zware intensive
tennisweek
georgamseero
Deze week is de laatste jarei
een groot succes geweest ei
ook dit jaar wordt er veel vai
verwacht. Reeds nu wordei
plannen gemaakt om volgent
seizoen, het tienjarig bestaar
groots te vieren
De coördinatoren Methors
en Seders hebben opmem
enorm veel werk verricht on
midc'els een fraai informatie
bulletin het tennis bij de han
dalvereniging onder de aan
dacht te Torengen Tevens zijl
zij erin geslaagd een aantal ti ai
ners aan te trekken Manja\ai
der Neut, Ravmond Lembeck
Jerry Vastenhouw en Jaap Met
horst zijn de trameis, die d<
tenmshefhebbers het nodige
gaan bijbrengen.
De tennibafdelmg heelt in
middels zo'n zeventig mschrij
vingen ontvangen, maar in elk<
groep, zoewel jeugd als senio
ren is er nog voldoende plaats
Inlichtingen kunnen verkregen
worden bij Gerard Seders, tele
loon 5718451.

Anbo
ZANDVOORT - De Algemem
Bond voor Oudeien (Anbo
houdt op dinsdag 15 april di
jaarlijkse Ledenvergadering u
het Gemeenschapshms. Het be
stuur hoopt op een grote op
komst. Niet alleen huishoude
lijke zaken komen aan de orde
Na alloop is er ook tijd voor eet
gesprek en het traditionele hap
je met drankje. De vergaderms
begint om twee uur
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Schoonmaker'sters gevr v
O 30 minuten p d v maandag Technisch personeel
Dieren en
t m zondag te Zandvoort
dierengevraagd
Centr Werktijden mogelijk
benodigdheden
tussen 07 30 09 30 uur Inl
tel 0235391675
; .'• ' '
** *•'.'. ... ..".•.''.•'.
KAV Autoverhuur BV vesti
ging Aalsmeer, vraagt all T k Mini Yorkshire terriërs en |
round bedrijfswagonmonteur,
De nieuwste
Huishoudelijk
Maltezer
Leeuwtjes
Tel
i b v groot rijbewijs
personeel
0318-556545 Evt bezorgd
dagfilms
Telefoon 020 6979746
gevraagd
:

Videotheek
DÖMBp

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Personeel
aangeboden

Ervaren, betrouwbare hulp in
de huish govr, boven 30 jaar,
2x pw Tel 0235719100

Salsa/Merengue dansles graTuinman heeft nog tijd v onGevraagd huish hulp in jong derhoud v uw tuin ook v kl tis folder Academia de Salsa
020-6176928 / 0297-261336
gezin 1 of 2 ochtenden per aanlegwerk 0235719111
week Tel 0235243039
• Rubneksadvertentie 7 Zie
Auto's en
Huishoud hulp gevr 1 och voor adres en/of telefoonnr
tend per week 023 5712075 de colofon in deze krant
auto-accessoires

(Para)medisch personeel gevraagd
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EDUARD DOUWE5 D E K K E R H U I S
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Het humanistische Eduard Douwes Dekkerhuis (EDD) m Amsterdam-Noord omvat een verzorgingshuis met 110 bewoners een verpleeghuis voor 120 psychogeriatrische bewo
ners en een dagcentrum met 20 plaatsen psychogenatne en
10 plaatsen ouderen-psychiatrie (De Sorre) en een dependance met 10 plaatsen dagbehandeling psychogenatne m
het Korthagenhuis Daarnaast biedt het EDD allerlei voorzie
nmgen en activiteiten voor (buurt)bewoners

^r

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Voor de afdeling verpleging/verzorging zoeken wij

UW WERKZAAMHEDEN
Het onder begeleiding uitvoeren van verzorgende taken zoals
hulp bij het wassen en aankleden bieden het delen van
koffie, thee en voeding etc

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"

ONZE ARBEIDSVOORWAARDEN
Het salaris voor deze functie is volgens het wettelijk mmimumloom

B De bingo was geslaagd
Bedankt Z voortse middenst
Het Z voorts Vrouwenkoor

tmbö;

* Help de Polen Stuur n
voedselpakket' Wij hebben
evt n adres 02907 5235
Top stnptease THE VIKINGS
Keuze uit 32 top dansers m v
020 6722832 06 53357964
o Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

INFORMATIE
Wilt u meer weten over deze functie dan kunt u contact
opnemen met de heer R Blook, bureau planning HIJ vertelt u
hier graag meer over Het telefoonnummer is (020) 631 29 33

Verenigingsnieuws

Gezocht jonge heren in
bezit van stembanden om het
• Wij behouden ons het koor S(w)ing Society comrecht voor zonder opgave van pleet te maken, dinsdag
redenen teksten te wijzigen avond gebouw De Krocht
vanaf
2000
uur
Info
of niet op te nemen
0235730235714551

Uitgaan

POPPEN- en BERENBEURS
ZONDAG 6 APRIL Zandvoort in Gran Dorado aan de
boulevard van 1030 tot 1700 uur Info 0104800504

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Als je wilt meespelen in
nieuwe TV-SERIE, dan bel je
020 - 623 90 56/625 39 80

Ben je het
thuiszitten moe!?
Groothandel in non food
producten o a boeken
speelgoed etc , m A dam
zoekt per direct mensen
voor diverse functies
Bel voor een afspraak

020-4657350.

Kunst en antiek

KOLONIAALSTIJL
Nederlands Indie,
antieke
meubelen en antiek-look 700
stoelen, div modellen tafels,
ook met marmer, kasten,
banken vitrines, bureaus,
decoratie enz JAN BEST,
Kejzersgr 357, 020-6232736
Showr Mr J Takkade 30
Aalsmeer, 0206412137

Wil je aan de slag7
Pour Elle Model Agency zoekt
300 m voorraad
fotomodellen mannequins of
antiek, klem,
dressman voor figuratie, re
Geopend van woensdag tot en met zondag
groot, dik, dun
clame,
modeshows
t
v
com
Aan de vleugel m het weekend
mercials en mode fotografie
MAICKEL DE VRIES
Tevens modellen gevraagd
Reservering tel 0235713599
Keizersgracht 357,
met een maatje meer t/m
020 6232736
Elke donderdag dansen en
maat 52
7
Showroom
ontmoeten v alleengaanden • Rubrieksadvertentie /ie Ervaring niet noodzakelijk
Mr J Takkade 30,
v a 30 jr De Ossesta! Nieu voor adres en/of telefoonnr U wordt door ons bureau kosAalsmeer 0206412137
welaan 34A Osdorp v a 20u de colofon in deze krant
teloos opgeleid
Bel snel i' POUR ELLE
Veilinggebouw Amstelveen
0344 631061
Heden inbreng Spinnerij 33
Markten/braderieen
0344 61 53 55
A veen, 020 6473004

TAFELS

Restaurant ,,Queenie"

Jan Best

Mode

Vlooienmarkten
12 en 13 apnl Sporthal De Scheg te Uithoorn
19 en 20 april Sporthal Centre Pomt te Almere stad
19 on 20 april Sporthal Do Horst te Heerhugowaard
19 en 20 apni Spo'thal Groonendaal te Heemstede
3 en 4 mei Sporthal De Vosso te Hillegom
ORG HENSEN 023 540233J b g g 0653147728
Gr VLOOIENMARKT A veen
Oost /o 13 apr 10 17 u
Escapadohdl (Esrapado 1)
Midland bv 0334751167

Felicitaties

JIMMY KEUR
Gr VLOOIENMARKT A dam
.an nö'to gefeliciteerd
Bos on Lommer /o 13 apr
9 1 6 uur Ja i vai Gdicnhal me' ]> CO^to verjaaidag"
Ot 'f- STRIJDER
(Jan van Gaio istr 250)
Midland BV 033 4751167
H Lieve AMnd vorige week
Gnto
\'LOOirNMARKT v.as ik |incj Nu jij gefehc
A dam N 7o 20 -an 10 P u iocrd Piet
Sportpari' Dt Woctt (eridc
Mo r gc i ben jij mijn bruid
BeeTistorstr^at nunti uj
.jant op 10 april trouwen
Zuideraoip)
REIN SLUYTER &
Midlaxi BV 033475110"
ANKIE GLAUWEMANS
VLOOIENMARKT 2-! 2o m i > < • in de a s bruidegom
Jaap Ericnhal Anutnraa n sa i im van Harte Gefclici
Info 0481 4221 12
U "rel rel je 30ste verjaar
daa Wini en Hanny

Winkelpersoneel gevraagd

Tutti Frutti
2< h.i'irjs kloriiiidbootick
vraagt niet ,pooci
PARTTIt/E MEDEWERKSTER
3 dagen p' r ,\r < k
Inl 0235731712 o' 0654207045

GEVRAAGD 2e HANDS MERKKLEDING
Dames en Kinder

Tutti Frutti
Geopend dm t m vrij 1000 1800 u
zat 1000 1700 u
Corn Slegersstr 2'2
Tel 023 5731712

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden Gew openingstijden rna t/m vrij van 9 00 tot
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 5715021 of 06-52502188

Verhuizingen

Woninginrichting

• 4 pits inbouwgasstel, bei
X Y Z B V verhuizingen en ge Atag met klok, ƒ 25
kamerverhui/mgen transport Telefoon 0235713509
Voll verz Dag nachtservice • T k 2 -^ 3 pers bankstel
020 6424800 of 06 54304111 stof modern ƒ 300
Tel
0235731735 na 1800 uur

Hobby's en verzamelingen
Trein modelautobeurs Almere Stad West zon 13 april
10 15 uur Sporthal Stedenwijk Kampenweg 1, 300 tafels

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Schoonmaakpersoneel gevraagd
HEERMAN
SCHOONMAAKPEÜPI If
.id^i'

schoonmaakster
voor objoi l Ie / . u!.oor'
Werktijden \. a 150') tol 1700 uur
Fiseaa1 nr r rei,l
Telefoon 023 5719292
Antwoouinpp sprr ep iuidelijk
uw naam en tpicfoomr ri wij nemen dan
/o spo' n (j "i )r|e i]l- i
i i ,1 "n l u op

Phenomenon
: :

./ :' ',- ••'•*':**•; ' - • • . '

WIKA
Autoruiten en kentekenplaten Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613

TheQuest
•;.:.:•'.";•' **••*.:i •;..'•••;
Viriuosity

• Du
advortentie-atdeling
behoudt zich het recht voor
advertenties, eventueel zon
der opgave van redenen te
weigeren (art 16 Regelpn
voor het Advertentiewezen)

•: /,.: .. ' ** *'•;: :'.'.\
Corn.Slegersstraat2B
Tel. 023-5712070

Opleidingen/cursussen

gerda s i e m e r college
Erkend door het Ministerie van Onderwijs
voor zover de opleiding onder W E O valt
Lid VAKOB, lid VOV
OPLEIDINGEN
" Schoonheidsverzorging
* Voetverzorging
* Ondernemersopleiding A O V
* Visagie/Manicure
* All-round opleiding

KOM NAAR ONZE OPEN DAG
zaterdag 19 april van 11 00 tot 1500 uur
Voor informatie/demonstratie of brochure
Roemer Visscherstraat 45
1054 EW Amsterdam - telefoon 020-6166006
Bereikbaar met tram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12

l ZO SOLLICITEERT U
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen 10 dagen na verschij| ning in dit blad sturen naar het Eduard Douwes Dekkerhuis,
t a v de afdeling personeelszaken, Schoenerstraat 11, 1034
Gratis proefles chakra-yoga,
XZ Amsterdam
ma , wo 1900-2030 u , vr
9 30 11 00 u 020 - 627 08 69

| Gevr CONSULENTES voor party-verk van verzorgingsprod
Leuk werk, hoge verdiensten, geen dir inv
INTRA SALES B V 0172476669 tijdens kant uren

f*Ö&57i2070

• • -.'• ;,:,;>**..•'..\/; '

Violent Tradition
Te koop VW kever '82, kl
rood, APK tot mrt '98, vr pr
•/• - - v ;***•';-; • ;;V
ƒ1750 Tel 0235715120

Divers personeel gevraagd

;Cbrrï. SlegersStraat 2b
: ï Geopend dagelijks

•''••. .-'"•'.' *'**•'. •••'"•..'' '
Striptease
• •/•'"' •*** •• V..''••' .'••
Mission: Impossible

vakantiemedewerkers m/v

WAT WIJ VAN U VRAGEN
U volgt een opleiding voor een beroep >in de gezondheids
zorg Daarnaast heeft u in ieder geval ervaring met basiszorg
opgedaan bijvoorbeeld door middel van een stageperiode
U bent minimaal 3 weken beschikbaar m juni, juli of augustus
U werkt volgens rooster (werktijden in overleg)

receptie familif of huwehjksdmer
vergaderingen Goen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
telefoon 023 5713599

Dans- en
balletlessen

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus bellen dus
Tel 023 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen on buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800

..
jlig avondje;

Wëekpakketten al

• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrarhten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK l
Corn.' Slegersstraat 2b
richten aan Centrale Orderaf
deling Weekmedia Postbus l :' Tei: 023-5712Ü7Ö
156 1000 AD Amsterdam

PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl lerares
Tel 023 - 5718486

Gezocht: meisjes én Vrouwen
dié aan de slag willen in de bouw.
;
Tel. 035-5427257.
,
Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 090 650 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
090-65022221 (100 cpm)

Ik ben Marco. Ik ben 25 jaar,
1 85 lang Ik heb kort haar en
zoek een leuke vrouw om een
serieuze relatie mee op te
bouwen 090-650 15 15 6,
Alleenstaande dame, 65 jaar, 1 gpm Boxnummer 385749
zoekt kennismaking met Ik, leuke blonde vrouw, 35
vrouw om samen gezellige jaar, 1 60 lang zoek een man
dingen te ondernemen
die met volle teugen van het
Telefoon 023 - 5717258
leven geniet Doe mij een leuk
Amsterdam hallo, ik ben Niki- voorstel en ik reageer altijd
ta Ik houd van muziek, schil- terug Ik wacht op je reactie
deren, schrijven, kleien, dan- 090 650 15 15 6, 1 gpm Box
sen en uitgaan Ik ben 1 65 m nummer 438432
lang, heb blond haar en ben Ik (man) ben een 25-jange
slank Heb JIJ zin om met mij muziekliefhebber' Ik zoek een
uit te gaan en wil je mij beter meisje, die net als ik van mu
leren kennen7 Bel dan
ziek houdt of misschien wel
090-650 15 15 6, 1 gpm Box- een instrument bespeelt'
nummer 294025
090 650 15 15 6, 1 gpm BoxAmsterdam ik ben een vrouw nummer 359503
van 38 jaar en zoek een maat- Is er nog een vrijgezelle man
je/leuke vriend in (omgeving) van ± 30 jaar, wiens innerlijk
Amsterdam! Waarvoor'? Om en uiterlijk er mogen zijn7 Dito
SAMEN leuke dingen mee te vrouw van 29 jaar, vraagt dat
doe1 Ik houd van uit eten, ko- en heeft dat te bieden Ik ben
ken, muziek, bioscoop, thea- open, eerlijk, spontaan en
ter Ik ben actief, open en heb een dosis aan romantiek
warm 090-650 15 156,
in mij" 090650 15156,
1 gpm Boxnummer 265227 1 gpm Boxnummer 337100
Ben jij een kanjer tot circa 65 Ja hallo met Jenny Ik ben
jaar'' En hou jij net als ik (vr) een vrouw van midden 50 en
van natuur, uitgaan en gezel ben op zoek naar een man
ligheid thuis? Bel 090- van ongeveer dezelfde leef650 15 156, 1 gpm Boxnum tijd Ik heb vele interesses en
mer 371687
ben woonachtig in de omgeBen jij een spontane vent, vmg Haarlem/Amsterdam Ik
7
hoop dat jullie snel op mijn
tussen de 37 en 43 jaar jong
Ben je verder ook nog ro advertentie reageren
buust, breedgeschouderd en 090650 15 156, 1 gpm Box
romantisch (uit en thuis)7 nummer 373474
Zoek je een leuke romanti- Mananne, 33 jaar, heeft lang
sche, vaste relatie, om leuke blond haar en blauwgroene
avonden bij kaarslicht door te ogen, 1 60 m lang, 52 kilo en
brengen? Bel dan' 090- AANTREKKELIJK Zij heeft
650 15 156, 1 gpm Boxnum- alles al behalve JOU' Ben jijmer 981503
niet ouder dan 35, groter dan
en ben je ook aantrekHallo' Ik (vr) zoek een lieve, 1 80 m
7
1
eerlijke en romantische man kelijk 1Bel haar dan Meteen
van + 57 jaar Een man die reactie Bel dan
met MIJ iets moois op wil bou- 090650 15 156, 1 gpm Boxwen1 Ik ben 1 63 m lang, nummer 442080
slank blond krullend haar Ik Met Debbie, ik ben 1 70 m
zoek een man voor leuke dm lang, heb halflang blond haar,
gen en om er voor elkaar te groene ogen, een normaal
zijni Bel 090650 15 156, 1 postuur en ben 20 jaar Als dit
gpm Boxnummer 343474
je aanspreekt, laat dan een
heel leuk berichtje achter1
090-65015 156, 1 gpm BoxHallo leuke mannen1 Jullie nummer 253632
spreken met Marja1 Ik ben Omgeving Amsterdam met
een blondine met blauwe Anja Ik ben 30 jaar, heb een
ogen en ik zoek een leuke leuk huisje/baan en auto Ik
vent om eens in Amsterdam zoek een lekker maatje, geen
mee te gaan stappen' Wie watje, maar wel met gevoel
laat er iets van zich horen en Een schouder om tegenaan
laat een leuk berichtje achter te leunen, iemand aan wie je
op mijn box' Jij soms9
alles kwijt kunt' Ben jij dat7
09065015 156, 1 gpm Box- Bel 090650 15 156, 1 gpm
nummer 262100
Boxnummer 370289
Hallo mannen met Carla Ik
ben 45 jaar, 1 65 m lang, Hallo, met Gert' Ik ben een
weeg 52 kilo en heb halflang leuke vent van 52 jaar en zoek
blond haar Verder ben ik mo JOU' Ik zoek een lieve en wardern en romantisch, houd van me vrouw voor gezelligheid
sauna, zon, zee en strand uit en thuis' Mijn motto alles
Ben jij een aantrekkelijke mag, niets hoeft' Denk jij er
man, tot 44 jaar, sportief en ook zo over7 Neem dan SNEL
romantisch'' Bel
kontakt met mij op1
09065015 156 1 gpm Box 090-650 15 156 1 gpm Box
nummer 215943
nummer 352390

Heb ji| zin in telefonisch con
tact met mij? Ik heet Maria en
ben een slanke 66 jarige
vrouw Reageer eens op mijn
box en wie woet wat we na
een telefoontje verder kunnen afspreken met elkaar
Waag je het er eens op, wie
weet wat er ontstaati
090-650 15156, 1 gpm Boxnummer 484034
Hoi, ik ben José Ik ben een
leuke vrouw van 21 jaar Ik
heb halflang blond haar en
groene ogen Ik ben 1 72 m
lang en heb een normaal postuur Ik zoek een leuke jongen, die net als ik houdt van
uitgaan, bioscoop etc i Bel
mei 090-650 15 156, 1 gpm
Boxnummer 298818
Hoi, ik ben Tanja Ik ben 27
jaar, heb blond haar en bruine
ogen, 1 69 m lang en zie er
goed uit Ben jij een mooie
man, met pit en uitstraling,
zelfverzekerd, beetje arro
gant en ongebonden7 Dan
moet je zeker reageren1
090-650 15 15 6, 1 gpm Box
nummer 461713
Hoi, met Sylvia Ik ben 40 jaar
en ik ben op zoek naar nieuwe vrienden die, net als ik,
van de geneugten van het
leven houdeni Zoek jij die
ook? Bel me dan eens!
Bel 090-65015 156, 1 gpm
Boxnummer 294721
Ik ben Diana, een leuke, spontane meid van 21 jaar en ik
woon m Amsterdam torn jij
ook uit Amsterdam o uit de
omgeving en heb jij z n in een
Dlinddate zonder verdere verslichtmgen7 Dan mojt je ze<er reageren'
090 650 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 488859

VAKANTIEPARK COLLENDOORN
Vakantiehuisjes met rijpony voor de kinderen Nabij
Attractiepark Slagharen Gratis gebruik van 50 fantastische'
• ATTENTIE' Enkele voorattracties, wild west shows, kindervoorstellingen, circus,
beelden van aangeboden adveel zwemplezier en gezellige avondprogramma's
vertenties die niet als particuBel Attractiepark Slagharen 0523 - 683000
liere Micro worden geplaatst
zwarte marktspullen, sex/erotische advertenties, geven
0906-Nummers
van lessen/bijlessen, personeel biedt zich aan, te koop
raskatten/honden
(pups), GAY postcode dating manmeerdere aanbiedingen zelf- nen uit jouw postcodegebied' 0906 9889 Sjaan DD-cup
?oekt jongens 18 jr v Livesex
de
artikel,
woonhuizen/ 0906 8100 (50 cpm)
Grijp onder m'n roki 99cpm
kamers te koop/te huur aangeboden, vakantiebungalows Heet Stewardesje kleedt je SOcpmiGAYDirekt Apart op
o i d te huur aangeboden uit in de pantry Ze tilt d'r rok zoek naar 'n hete knul?
Kortom alle advertenties met op en 99 cpm 09 06 06 02 090-60 500
een zakelijk karakter Deze
Ik ben er
60 cpm1 Sexdatmg vrouwen
kunnen alleen geplaatst worALTIJD VOOR JOU
(20 59) zoeken hete sexaf
den tegen een mm-tarief
spraak i 0906-80 80
• Koelkast, tafelmodel, ƒ95,
ca
1,05
p/m
60 cpm1 SM voor 2 voor n
i z g s t 0235719567
streng of onderdanig SEX
LENTEKRIEBELS 7
• Te koop ± 600 stenen
contacti 090-600 888
Geheel
privé
'
oude Waalformaat, ƒ 250
60 cpmi Vele mannen ge
Tel 023-5715578
zocht voor SEX met dames
24u /p d ca 1 gpm
Tk
brandwerende deur,
35+, 090600111 Vrouwen
201x825, prijs in overleg LESB ' Petra doet haar broek- bel gratis 0800-4142
Tel 0235714786, na 18 30 u je uit' 'n Vriendin streelt haar
60 cpm1 Vrouwen (40+) willen
zacht 99 cpm 09069608
T k elektr dnewielscooter
snel sexcontact Direkt Apart
'Booster',
zgan,
prijs LIVE' Black, beautifull en hot' 090 600 100
ƒ7750, vrpr ƒ3500 Tel Voor de liefhebber v zwarte
65 c'pmi Postcode-sexdating
023-5714786, na 1830 uur
vrouwen199 cpm 09060601 sex m jouw postcode-gebied
Livesex, dating, hot stones, 090 600 777
Te koop
geen 06 maar Euro, Master of Amsterdam sexdating
VisaCard 0102944300
gevraagd
vrouwen uit A'dam willen sex
Lokaal tarief' Amsterdam 090 600 222 (60 cpm)
diversen
sexdating
vrouwen willen Amsterdam sexdating vrou
sext 010-2946186
wen uit A'dam willen sexi
• Geloogd grenen eethoek +
090-650444 10 (75 cpm)
idem wand kast 0235717598 Luister naar sexoproepen van
vrouwen 40+ DoorschakelBEL ME THUIS
• Gezocht houtkachel,
dienst 090 - 600 999 (60 cpm)
gietijzer, liefst Vermont
Luister naar sexoproepen van
Telefoon 023-5730740
VERNIEUWD ca 1 gpm
vrouwen 40+ Doorschakeldienst 090 - 600 999 (60 cpm) Bisexi Buurvr en buurmeisje1
Onroerend goed
Hun spelletjes worden steeds
Ontdek de duistere wereld'
en woonruimte
SM Je meesteres LIVE' Zij harder' 99 cpm 0906 9526

06 - 9789

0906-96.88

0906-96.80

Ik ben een vrouw van 43 jaar,
1 78 m lang, weeg 70 kilo en
aen slank Ik zie er goed uit,
leb brams en zoek een leuke
man Ik houd van theater,
te huur
:
ilms Ik wil vlinders m mijn
7
aangeboden
Duik voelen' Jij ook Bel
090650 15 156, 1 gpm Boxnummer 355974
App te huur, 1 woon/sl kam ,
eigen keuken, douche, toilet,
Wie wil er met mij samen door eigen opgang en tuin, ƒ750
het leven dansen? Ik ben een incl Tel 023-5717890
aantrekkelijke
34-jange
vrouw, een beetje donker Ik
heb een HBO-opleiding en
Onroerend goed
woon in Amsterdam Ben jij
en woonruimte
tussen de 30 en 40 jaar,
te huur gevraagd
zacht, krachtig en slim tegeijk'? Bel dan 090 650 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 248370
Nieuw m Z'voort D M P S
Logistiek zoekt opslag Goed
bereikbaar, centraal gelegen
"Financien en
Schriftelijke reacties Postbus
16, 2040 AA Zandvoort
handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Werkende jongeman zoekt
woonruimte
023-5719067,
vragen naar Dave

Woningruil

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

wijdt jou in' 99cpm 0906 9626 Dagelijks sexen hete meisjes
POSTCODE sexdating vrou- op onze LIVELIJNi Alleen de
heetste' 99cpm 09 06 06 03
wen uit jouw postcodegebied' 090-68111 (60 cpm)
Dominante vrouwen geven
REALLIVE' Ze scheuren de telnrs voor sex bij hen thuis
kleren van je lijf, zo heet zijn 090-60 555 (60 cpm)
ze' 99 cpm 0906 9794

Snel-Doorschakellijn
Vrou
** SEX ALARMNUMMER ** wen van 40+ willen direct
SNELSEX Direct Live 99 cpm sexi 090-600 500 (60 cpm)

0906*0611

Voor 't echte handwerk bel je
0632032041 Zij praten, jij
Sexdatmg Amsterdam vrou- komt1 Live + Stones1 99 cpm
wen uit Amsterdam willen
Vrouwen (40+) willen sne
sexi 09061777 (60 cpm)
SEX il DIREKT APART i Be
• Zie de colofon voor opga- nu 090-600 444 (60 cpm)
ve van uw rubieksadvertentie.

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 090-65022204 (1 gpm)

Aangeb
eengezinswoning
Nw-Noord Gevr klem huis -in
Z'voort Oud-Noord of Centr
Tel 023-5717598

Diverse clubs

Vakantie
buitenland

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 09065022204 (1 gpm)

• Herenfiets, merk Union, in
zeer goede staat, ƒ95,
023-5715808, na 18 uur
Stacaravans te huur in de
Belg Ardennen, vanaf ƒ240
p w all in Tel 043-4591598

Rijles auto's
en motoren

Vakantie Binnenland

Te koop
aangeboden
diversen

Vaar/surfsport
T k nieuwe stalen roeiboten,
l 4 m, met roeispanen Prijs
ƒ1150 Tel 035-5823978
T k surfplank, originele klepper, nieuwpnjs ƒ3500, met
z g a n strandtrailer, tesamen
ƒ350 Tel 023-5719742

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
090-650 222 21 (100 cpm)

o Wij behouden ons hei
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

• Reflectanten op adverten
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het num
Bekend van TV, 24 u p d
mer m de Imker-bovenhoek
All creditcards accepted
op de envelop staat vermelc
020 6700620/036-5360208
en dat de brief geadresseerc
http //www greysex com
wordt aan Centrale Order
Luxe privé huis' 12 topmeis- afd Weekmedia, Postbus
jes, ƒ 125 p u 10-01 u Sauna 156,1000 AD Amsterdam Di
+ bubbelbaden Sarphatipark voorkomt vertraging in de be
118, A'dam 020 - 6723022 handeling

* Desire Escort *

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvooils Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloi en/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen vooi particuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
f'300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedeie lettei, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na iedei woord, punt of komma een vakje viij
Sehiijl per legel hele wooiden of letteigiepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micio is. kunt u
bij uw tekst een gegai andeerde (giio)betaalclieque bijsluiten ot u ontvangt van ons een acceptgirokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met vei- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naai F *'9° EXTR^ .
nns l- imnnr-

<U dlCnt Cr rcl

enin

v
ons Kantoor.
mee te houden
datS bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgavc de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr. .. hur. \.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst f>erekend wordt).

Of afgegeven by
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
GaMhuisplein 12.
2041 JM Zandvoort

Wij iijn nief aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor /onder
opgave \ an redenen
teksten te \vij/ij;en of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten woiden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiteilijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 S
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wili u ook luuini, aüies. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveitentie helaas met opnemen.
Vooi de paiticuliei maximaal 3 regels giatis. met voorde zakelijke mui kt. tot een maximum van één advertentie per week Ook /ondei veimekling viaagpiijs (amkelen te /amen met hoven l'30().-) kunt u met giatis adverleien Alle pnj/en /ijn incl \1.5r/r BTW
Naam:
AdiesPostcode

Teleloon
S v p in luhuek

Plaats

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
woensdag 9 april 1997

Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Zwerven over Utrechtse

Stadswandelingen
in gids Er-op-Uit!
Stadswandelingen door acht
steden van de Verenigde OostIndische Compagnie (VOO en
de openstelling van het Koninklijk Paleis op de Dam in
Amsterdam zijn twee nieuwe
tips die zijn opgenomen in de
gids Er-op-Uit! 1997.
Het boekje staat vol met interessante suggesties voor een
dagje uit, met de trein naar een

stad, de natuur, het museum of
een pretpark. Voor nagenoeg
alle bestemmingen is er een alles-in-één-kaartje: Rail Idee
(treinreis met vaak 20 procent
korting op de entree).
De gids is te koop, voor 5,75
gulden, bij de loketten van de
NS, ANWB, VVV, boekhandel
en postkantoren.

1-17

Cadeaupakket voor
zieke kinderen
Voor kinderen van vier tot
acht jaar die naar een sdeki.-nhuis moeten, heeft uitgeverij
De Toorts een speciaal cadeau
pakket bedacht.
Een van de cadeautjes is een
voorleesboek met het verhaal
van 'De operatie van Kleine Oli
fant'. Het boek is bedoeld oin
bij kinderen op een lichtvoetige
manier de angst voor een npe
ratie te verminderen of hele
maal weg te nemen.
Verder zitten in het pakket

April is een mooie lijd om
van de ontluikende natuur
op de Utrechtse Heuvelrug
te genieten. De schapen met
hun lammeren grazen op de
ionge weilanden. De
majestueuze treurwilgen
langs de waterkanten staan
vol in het blad. De eerste
kikkers zijn te zien.
Tenminste, als de waterpest
niet het gehele
wateroppervlak heeft
bedekt. In de bossen is de
tjiftjaf al weer te horen en
/ijn mezen naarstig op zoek
naar een geschikte plaats
om te nestelen. Rond de
buitenplaatsen bloeien
grote groepen narcissen en
een enkele magnolia
ontvouwt haar roomwitte
bloemen.

diverse losse papieren spelletjes voor in bed of aan tafel. Het
boek en de instructies bij de
spelletjes kunnen aan de kinderen worden voorgelezen; kindcren vanaf zeven jaar kunnen alles zelf lezen.
Bij de voorbereiding van cüi
pakket is door de auteur José
Boone overleg gepleegd met de
vereniging 'Kind en Ziekenhuis'. De winkelprijs van het
ziekenhuispakket is 25 gulden.
Verkrijgbaar bij de taoekhandel.

Tuinideeën
op landgoed
Een bijzondere mix. van internationale specialisten op het
gebied van huis, tuin en interieur zijn te vinden op de achtste Home en Garden Fair op
Landgoed Beeckestein in Velsen.
Marcel Wolterinck, Nederlands bekendste bloemtainder,
zal een romantisch groen/muziek-paviljoen bouwen. Gregor
Lersch, de Duitse meesterbloembinder, maakt een bloe-

menkwartet op het prominente
kruispunt op de Hoofdlaan van
de Fair en Richard Verdegaal
uit Naarden zal een meterslange tafel spectaculair aankleden
en in een glazen huis veel van
zijn bloemen en decoraties laten zien.
Home en Garden Fair 1997 wordt
gehouden van zondag 4 tot en met donderdagS mei. Openingstijden zijn: zondag 4 mei van elf tot zes uur, maandag
5 tot en met woensdag 7 mei van tien
tot negen uur en donderdag van tien
tot zes uur. De entree bedraagt 25 gulden voor volwassenen; kinderen tot en
met twaalf jaar vijftien gulden.

Bloemendagen
In de gemeente Anna Paulowna, gelegen in de kop van
Noord-Holland, worden van 3
tot en met 7 mei 'bloemendagen' gehouden. De deelnemers
maken kleurrijke mozaïeken
uit bloemetjes van de hyacint.
Anna Paulowna krijgt een fleurige aanblik doordat de mozaïeken te zien zijn in de tuinen.
Zowel voor de automobilist, als
voor de fietser is een plattegrond beschikbaar met de bezienswaardigheden.
Verder
zijn er wandelroutes verkrijgbaar bij de informatieposten in
Anna Paulowna (Smidsweg) en
Breezand (café Bloemenlust).
(ADVERTENTIE)

'De operatie van Kleine Olifant', u i t geverij De Toorts. ISBN 'KI «020 7.1(i :.

R

UIM honderdduizend
jaar geleden - in de ijstijd - werd de Nederlandse aarde gekieteld door
reusachtige ijstongen, de
gletschers. De terzijde geschoven grond vormde een
ribbel in het landschap; de
Utrechtse Heuvelrug, gemiddeld zo'n vijftig meter
boven Nieuw Amsterdams Dorpsgezicht van Woudenberg
Peil. Uiteindelijk bleef een
leeg en woest landschap rapaille buiten te houden. In de dorpen nog iets van vrucht- de zeventiende eeuw op uitge- staan beschreven in het boekje
over.
loop van de eeuwen werden baarheid mee te geven.
breide schaal tabak geteeld. Uit Utrechtse Heuvelrug-Zuid en
Die leegte hield behoorlijk
lang aan, maar na verloop van
enige (oer) tijd maakten de aanvankelijk ijskoude toendra's en
zandwoestijnen
geleidelijk
plaats voor de eerste pioniers
van Moeder Natuur, zoals bijvoorbeeld daslook, zevenblad
of
dagkoekoeksbloem. Zij
baanden de weg voor de eerste
bossen van elzen en vogelkers
die ontstonden in de vruchtbare bedding van de ex-gletscher.
Toen al was er sprake van
menselijke bewoning; sporen
daarvan, daterend uit die oertijd, zijn onder andere in de
zandafgravingen rond Rhenen
gevonden.
In de Late Middeleeuwen
kwamen grote delen van de
heuvelrug in het bezit van de
kerk. De vruchtbare landerijen
brachten flink wat geld op. Om
de kerkelijke eigendommen tegen invallen te beschermen,
werden in een brede straal rond
de stad Utrecht versterkte, fortachtige huizen gebouwd om het

veel van deze kasteeltjes omgeDoor het jaar in, jaar uit op- die tijd stammen de sigarenfabouwd tot de nu nog te bewon- brengen van deze mest ontston- brieken van Willem II en Ritderen buitenplaatsen.
den de karakteristieke bolvor- meester, die in Veenendaal geIn die tijd ontstonden ook de mige perceeltjes, zoals die nog vestigd waren. De import van
heidevelden, zoals de Leusder- te vinden zijn in de omgeving de kwalitatief veel betere tabakssoorten uit verre en warmere streken deed de inheemse
tabaksindustrie uiteindelijk de
dampen aan. Langs de weg van
Eist naar Amerongen staan nog
enkele, inmiddels gerestaureerde, tabaksschuren die destijds
dienden om de tabak in te drogen.
De fiets is het aangewezen
vervoermiddel om de Utrechtse
Heuvelrug te verkennen. De
heide. Op plaatsen waar het bos van Scherpenzeel. Hier zijn provincie Utrecht heeft een
gekapt was, lieten de boeren ook nog de fraaie houtwallen te aantal cultuurhistorische rouhun vee grazen, met name scha- zien; hoge hagen van voorna- tes uitgezet. Zo is er de Leuspen. Elk boompje-in-de-dop melijk elzen. Deze wallen wer- derheideroute die de fietser (uiwerd meedogenloos opgevre- den aangeplant om de grenzen teraard) langs de Leusderheide
ten, en zo kreeg de heide de van de landerijen aan te geven. voert en door het oude, met akkans door te woekeren en de Ze dienden als omheining en kertjes en houtwallen doorsnebraakliggende gronden te be- boden beschutting aan de her den cultuurlandschap rond
zetten. De mest van de schapen en der verspreid in het land- Woudenberg. Begin- en eindpunt van deze route is het NSwerd vermengd met heideplag- schap staande boerenhoeves.
gen en gebruikt om de schrale
Aan de zuidzijde van de station Maarn. Deze, en nog
grond van de akkertjes rond de Utrechtse Heuvelrug werd in vier andere prachtige routes

Tabak telen bij
Eist en Amerongen

Gelderse Vallei.
Wandelen kan natuurlijk
ook: bijvoorbeeld op het 49 hectare grote terrein 'Buitenplaatsen Driebergseweg' van Het
Utrechts Landschap, waar vijf
aansluitende buitenplaatsen te
vinden zijn. Deze prachtige gebouwen dateren uit begin achttienhonderd en zijn gesitueerd
in een weelderig aangelegde
omgeving met waterpartijen,
glooiingen en schijnbaar achteloos geplante parkbomen. Er is
een gemarkeerde wandelroute;
een kaart van het terrein is verkrijgbaar. Dit terrein ligt in de
gemeente Zeist; ingangen zijn
te vinden aan de Laan van Beek
en Royen, de Driebergseweg, de
Arnhemse Bovenweg en de Heideweg.
Wolthoorn & De Groot
Utrechtse Heuvelrug-Zuid en Gelderse Vallei is een boekje uit de serie
Cultuurhistorische routes in de provincie Utrecht. Uitgeverij Buijten en
Schipperheijn, ISBN 90 6064 828 4.

Zeepmachine
draait in
de Jordaan

Krant
.

voor nieuwe produkten
en acties

z

ELFS DE MEEST verkouden
voorbijganger
kan het niet ontgaan wanneer de zeepmachine van La
Savonnerie draait. Kamperfoelie, citroen, jasmijn, mango,
vanille..., niet minder dan 46
verschillende geuren kunnen

(ADVERTENTIE)

Marga Postma en Yvonne van
Zoelen door hun zeep mengen.
Postma vindt dat nog niet genoeg. „Binnenkort komen we
met menthol, dat ruik je hélemaal als je neus verstopt zit."
Licht en lucht in La Savonnerie doen denken aan de Provence. Het interieur is uitgevoerd
in heldere pasteltinten en op
een van de zeepkasten ligt blauwe, zacht geurende lavendel.
Achter in de winkel staat de
zeepmachine, die hebben Post- Yvonne van Zoelen (rechts) en Marga Postma mengen de zeepkorreltjes met geur- en kleurstoffen
Bram de Hollander Fotografie
ma en Van Zoelen vorig jaar
gekocht in Zuid-Frankrijk. De wij hebben verder nog nooit op de kop getikt. Met het busje een beetje op een gehaktmolen.
jonge onderneemsters hadden achter het stuur van zo'n bus volgeladen, behalve de machi- Postma stort er kleine witte
ne moesten ook zeepingrediën- korreltjes in, mixt die met geureen Peugeot bestelbus gehuurd gezeten."
en daarmee zijn ze in één dag
In de buurt van de parfum- ten mee, kwamen ze na vier da- en kleurstoffen, en door een
mal met kleine gaatjes komt de
naar het Middellandse-Zeege- stad Grasse volgden ze een gen terug in Amsterdam.
Zonder er een hele studie van zeep er in lange, kleurige slierbied gereden. „Een heel avon- tweedaagse cursus zeepmaken
tuur," zegt Van Zoelen, „want en daar werd de zeepmachine te maken, lijkt de zeepmachine ten weer uit. Nadat zij de proceMBHMBVMMOBM^^BmeBm^HHBK

WANNEER ZAG U
VOOR HET LAATST
EEN FILM Of» HET
GROTE WITTE DOEK?
£NEEM EENS PLAATS

JPATME
IN EEN fATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of
•
bel de Belbios 0900.9363 75cfp.ii.
•Bioscopen In Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinèr'arria, Calypso',
Cinema, City en Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van
',.'.':'
: . PathéCinemas in de GOUDEN (3IDS.
, . .
~ .,

Zilveren f ietsronde
van Noord-Holland
Voor de 25-e maal wordt op
zaterdag 26 april de Ronde van
Noord-Holland gehouden. Een
fietsevenement dat start vanuit
Oostzaan en gaat langs de
meest fraaie plekjes van het
noordelijk gedeelte van de provincie. De deelnemers kunnen
kiezen uit afstanden van zestig,
honderd of honderdzestig kilometer. De fietstocht wordt georganiseerd door tourclub Le
Champion en zowel de recreatieve als de sportieve fietser
kunnen deelnemen.
De start van de tochten is bij
sporthal Oostzaan, Twiskeweg
11. Voor inlichtingen over de
starttijden en het inschrijfgeld:
telefoon 0251-235.910/023.

Houtwallen en
buitenplaatsen
Een autotoertocht die
een aardig beeld geeft
van de Utrechtse Heuvelrug, begint - komende vanuit Amsterdam,
via Amersfoort, richting
Apeldoorn op de A l- op
de afslag Barneveld
(ASO). Bij Barneveld
linksaf, richting Scherpenzeel,
vervolgens
Woudenberg en dan de
tweede afslag richting
Leusden, de N 227 op.
Via de A 28 en de A l gaat
het dan weer op Amsterdam aan. Deze route
voert u langs houtwallen, bossen en buitenplaatsen.

'Blauwe zeep
met
citroengeur?
Watje
maar wilt'

In het hart van Amsterdam, aan het pleintje van Johnny
Jordaan is sinds een paar maanden La Savonnerie gevestigd. La Savonnerie is een ambachtelijke zeepmakerij waar
de eigenaars Yvonne van Zoelen en Marga Postma zeep vervaardigen in alle denkbare geuren en kleuren. Desgewenst
zetten zij daar een tekst of beeldmerk in.

-De
Boodschappen

Kneedbare vaas
Een bloemenvaas die geheel
Kneedbaar is. Voor rozen met
lange stelen gaat de rand van de
vaas omhoog en voor een biedermeier kan de rand een stuk
naar beneden.
De firma Macek Technika uit
Oss brengt deze maand de nietiwe en eigentijdse kunststof
Foto: De Groot\i vaas op de markt onder de
naam 'Amazing Vase'. Het materiaal van de vaas lijkt op tra
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dure een paar keer herhaald
heeft, verwisselt ze de mal. De
zeep verschijnt nu als een lange
staaf en wordt in stukken gesneden. Met een letterstempel
zet Postma daar elke gewenste
tekst in.
Niet alleen zelfgemaakte zeep
is te koop. Op de tafels liggen
bijvoorbeeld ook lavendelzeep
met echte bloemknopjes, olijfzeep uit Mesopotamië, een zepen dame, een schaakspel met
stukken van zwarte en witte
zeep, een rode tulp, zeep met
een molentje en zeep met een
Amsterdammertje; om maar
eens wat te noemen. Evenmin
ontbreken dingen voor de badkamer als zachte handdoeken,
washandjes en echte sponsen.
Bij La Savonnerie is het mogelijk elke geur met elke kleur
te combineren. Van Zoelen
lacht. „Blauwe zeep met citroengeur? Wat je maar wilt,
ons maakt het niet uit."
Jan IMctor Nepveu
La Savonnerie. Prinsengracht 2S4
(hoek Elaiuisirracht). Amsterdam, telefoon II2(M28.1I3H. Open dinsdag tot
en niet vrijdag van tien tot zes uur en
zaterdag tot vijl' uur.

ditioneel 'frosted' glaswerk
maar is gemaakt van onbreekbaar, doorzichtig rubber, waardoor de waterlijn en bloemstelen door de wand zichtbaar
zijn. De houder en het voetje
zijn afzonderlijk met de hand te
reinigen.
De vaas is verkrijgbaar in
vele kleuren en kost 34,95 gulden. Verkooppunten zijn een
groot aantal bloemisterijen,
winkelketens en grootwinkelbedrijven.

Keukenhof Express
De Keukenhof Express is een
snelle busverbinding van Leiden en Haarlem naar Keukenhof. Deze openbaar-vervoerlijn
54 is een gezamenlijk initiatief
van NS en NZH en rijdt tot en
met 22 mei elk half uur tot aan
de ingang van de bloementuin.
Met zes gelede bussen, speciaal

uitgerust voor deze verbinding,
worden op deze manier semiet
deld zo'n zevenhondvijftig be1
zoekers per dag van Haarlet: .
naar de Keukenhof gebracht.
En terug.
\Vie meer informatie wenst over vevtrektijden. frequentie en tarieven ka»
bellen naar de Openbaar Vervoer l!ei>informatie. telefoon (180(1 [I2!t2 ("ill ci-nt
per minuut.

'Naarde haaien'
Hoe gevaarlijk zijn haaien'.'
Komen er ook gevaarlijke haai
en bij ons voor in de Noordx-tvV
Het antwoord op deze en antie
re vragen worden met cte ten
toonstelling' 'Naar de haaien' i:.
het Pieter Vermeulen Museum
beantwoord. In een sehaao
verlichte
'onclenvateriirui
wordt de leefwereld van de ha;;nagebootst.
Haaien vallen zelden mensen
aan, dit in tegenstelling tot wat
de meesten denken. Het om^e
keerde vindt vaker plaats, vee'.
verschillende haaisoorten wor
den dan ook met uitsterven be
dreigd. De samenstellers van c'u
tentoonstelling proberen d'.1
vooroordelen rond de haai we;;
te nemen. Verder willen zij een
zo goed mogelijk beeld .ux-wn
van de leefwereld van de 'LH
vreesde' haai.
Het Heter Vermeulen IMiiseuni is nvinden aan bet MoerhergplantMien '.'"
in Unuiiden. liet museum is i:ei>pen>l
van maamlai; tot en met vrijdai; \.'"
balt' tien tot vijf uur en elke eer-tc
zomlap van de maand van elf lot \ i . j f
uur. lie toi'sanssprijs Is een rijksdaalder. Voor kinderen van vijf tol en nit-i
Uvaalt'jaar 1.50 Ruiden. De Informaiieve tenloonsteUlni; is jieschikl voor I'IMI
publiek vanaf acht jaar.
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VNV SERVICES
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstverlener, die
gespecialiseerd is in het detacheren van onder andere receptionistes en
telefonistes. Onze klanten zijn gerenommeerde (internationale) bedrijven
en instellingen die representativiteit en professionaliteit belangrijk vinden. VNV onderscheidt zich door haar personeelsbeleid, sterke servicegerichtheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening. VNV heeft regio-kantoren in o.a. Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Rotterdam en Zeist.
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor
Amsterdam/Hoofddorp op zoek naar

RECEPTIONISTEStfELEFONISTES

de

«~*•-

regio

(m/v)*

(afroep, part-time, full-time)
• Wij nodigen ook speciaal herintreders en studenten uit te reageren.

en

HOOFD RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)
(full-time)
In
v"
c/
c^
v?

deze functie
Geeft u leiding aan een groep receptionistes/telefonistes;
Verricht u receptionele en administratieve werkzaamheden;
Verzorgt u de dienstroosters;
Bent u het aanspreekpunt voor opdrachtgever(s), medewerkers en VNV.

Voor beide functies geldt
v? U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele vaardigheden;
c^ U heeft een representatief voorkomen en een goede telefoonstem;
c^ U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de werktijden;
c^ U heeft een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal (Duits en Frans is een pré);
c^ U heeft een opleiding op HAVO/MBO-niveau en relevante werkervaring;
e^ U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam/Hoofddorp.
Voor de functie van hoofd receptioniste/telefoniste geldt bovendien
v? U heeft ruime ervaring als receptioniste/telefoniste en ervaring met automatisering en administratie;
</ U heeft leidinggevende capaciteiten, u bent diplomatiek en een krachtige
persoonlijkheid.
Wij
c?
c/
c/
tf
c/

VAN GALENSTRAAT 62

ENGELBERTSSTRAAT 84 RD

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/8

DE FAVAUGEPLEIN 55 HS

4 kamer appartement, thans 2 kamers op
hoek zeezijde op 3e etage met schitterend uitzicht over strand, zee en boulevard.
INDELING:
entree, gang, L-vormige woonkamer met balkon op het zuidwesten, keuken, ruime badkamer met bad, aparte douche en toilet, slaapkamer, berging op de begane grond
* schitterend uitzicht
" gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen
* servicekosten ƒ 388,46 per maand inclusief
stookkosten

Bovenwoning, gelegen in centrum dorp, op
steenworp afstand van zee.
INDELING:
entree/gang, trap naar 1e verd.: woonkamer
met open keuken, open haard en balkon, 2
slaapkamers, badkamer met douche, toilet en
wastafel, 2e balkon.

Gezellig gelegen royaal 4 kamerappartement,
luxe verbouwd tot 3 kamers met fraai uitzicht
over de duinen. INDELING:
entree, gang, modern toilet, ruime living, luxe
keuken m. app., 2 slaapkamers, mod. badkam., bergkast.
* berging i.h. souterrein
* grotendeels v.v. kunststof kozijnen
' geheel v.v. dubbel glas
* gebouw v.v. 2 liften
* parkeren op eigen terrein
* servicekosten 426,- p.m. incl. voorschot verwarming en w. water.

3 kamerappartement, direkt aan zee gelegen
met grool terras op het westen, en GARAGE
INDELING:
entree/gang, L-vormige woonkamer, met
schuifpui naar terras, halfopen keuken, 2
slaapkamers, badkamer met bad en toilet.
* garage en berging o.d. beg. grond
* grotendeels kunststof kozijnen
* groot zonneterras o.h. westen
* schitterend uitzicht over zee
* servicekosten ƒ 200,- p. mnd.

ƒ 249.000,--

ƒ 449.000,-

* balkon achterzijde 3.00 x 3.30 m
' c.v. gas
* warm water via c.v.

ƒ 279.000,-

j

bieden voor beide functies
Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
Een aantrekkelijke werkomgeving;
Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden;
Functiegerichte trainingen;
Een uitgebreide inwerkperiode.

CENSE &-VAN LINGEN

Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot het werken in de
dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B.V, Keienbergweg 50,1101 GC Amsterdam, t.a.v. mevrouwT. van Putten. Graag duidelijk in de brief vermelden naar welke functie u
solliciteert en of u full-time, part-time of op afroepbasis wilt werken.
BURG V. FENEMAPLEIN 2/1A11

KONINGINNEWEG 26
Halfvrijstaand woonhuis, zeer karakteristiek
en uitstekend gerenoveerd.
INDELING:
beg.gr.: entree, gang, kelder, toilet, kamer-en
suite met open haard, keuken.
1e verd.: hal, toilet, 3 slaapkamers zeer luxe
badkamer.
* houten vloeren in woonkamer en op de 1e
verd.
* grotendeels dubbel glas
* vele originele details
* c.v. gas
* grondopp.: 202 m!
* verkoop onder voorbehoud aankoop vervan
gende woonruimte
ƒ 469.000,-

3 kamerappartement op 1e verd. direkt aan
zee gelegen met SCHITTEREND uitzicht.
INDELING:
entree, woonkamer, eetkamer met open keuken, slaapkamer, douchekamer, toilet, balkon.

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
A

randstedelijk

verzorgt voor ca. 9000 leerlingen
opleidingen

deeltijdberóepsopleidingen en oriëntatie-

centrum

* eventueel een garage te koop voor
ƒ 30.000,-

schakelprogramma's

Als je er geknipt
voor bent
J

^J

ƒ 270.000,-

J

B

Kies dan voor het kappersvak!

Voor doordenkers!

Het R.O.C, verzorgt opleidingen in het leerlingwezen. Dit houdt in datje één
dag in de week theorielessen volgt op school, en daarnaast praktijkervaring
opdoet op een werk- of stageplek. Een combinatie van denken en doen, dus!
* Dameskappen - Herenkappen niveau 2
* Dameskappen - Herenkappen niveau 3

Meer informatie over opleiding en werkplekken:
R.O.C, v/h De Groene School
afdeling Kappen
Fizeaustraat 4, 1097 SC Amsterdam
telefoon: 020-6653225

ZEESTRAAT 45 BOVEN

DR GERKESTRAAT91 ZW

Goed onderhouden en fraai gerenoveerde
dubbele bovenwoning in centrum dorp.
INDELING:
beg. grond: entree, trap, overloop, doorzonkamer met balkon op het zuiden, luxe open keuken, zijkamer
2e verd.: 2 slp.kamers, badkamer met ligbad,
douche en toilet, berging
* woonkamer met open haard
* paneeldeuren
* gedeeltelijk voorzien van dubbel glas
* vlakbij zee gelegen

Centraal gelegen, royale, uitgebouwde bene
denwoning met achterom.
INDELING:
entree/gang, hal, woonkamer met parket,
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer
met bad en toilet, studeerkamer, schuur.
* gedeeltelijk voorzien van dubbel glas
* voor- en diepe achtertuin met achterom
*erfpacht/ 263,-per jaar
* gaskachelverwarming
ƒ 249.000,-

ma. 14-4 t/m do. 17-4 1997
van 10.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur
Telefonisch afspraak maken

CÏ2 CENSE&

NVM

MAKELAAR!

% LINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ 298.000,-

College Beroepsonderwijs Amsterdam
'«

v

v

;

'

'

Bad Zuid

: v:-j'

Informatie-avond

oproepkrachfen

Opleidingen
- Bouwkunde
- Grond-, water- en wegenbouwkunde
- Elektrotechniek
- Werktuigbouwkunde
- Installatietechniek (M.I.T.)
- Wis- en Natuurkunde

voor bediening
Liefst met ervaring.
Leeftijd tot 22 jaar.

ET'N

Tel. 023-5713431.

Krelis Louwenstraat l
(nabij Station Sloterdijk)
1055 KA Amsterdam
Voor brochure bel: 020-6843017
Avondopleidingen voor iedereen
met een technisch beroep.
Belangstelling? Zonder werk? Kom en informeer.

die ook met hun hart
willen werken.

. Antwoordcoupon (geen postzegel nodig)
Graag ontvang ik een brochure over de opleidingen
Naam:

IYIENSE

vraagt

EETCAFE
SANTÉ

M/V

Pers.

Adres:

gevr. v. keuken
en bediening.

Postcode/Plaats:
Telefoon:
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 47638, 1070 VD Amsterdam
Wmt

Tel. 023-5719213
Passage 46-48
Zandvoort

.Den jij iemand die graag met mensen werkt,
maar vooral ook voor mensen wil werken
die zorg nodig hebben?
Meld je dan aan voor een opleiding in
de verzorging of verpleging bij het
Europa College Gezondheidszorg in Amsterdam.
Voor meer informatie over deze opleidingen
ben je hartelijk welkom op de

open avond op 16 april a.s.
. . ,_
„,,
„
,. .,
18.30 - 21.00 uur
in het Europa College Gezondheidszorg,
Lutmastraat 181-183.
Je kunt ook een opleidingsbrochure aanvragen.
Bel dan:

© (020) 675 10 11

^s eu
ri°!
collet
Opleidingen Gezondheidszorg
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Opel Sintra2.216V
Comfort van bovenste plank

SPECIFICATIES
Opel Sintra 2.2 16V GLS:
Motortype:
Viercilinder met
16 kleppen.
Cilinderinhoud: 2.198cm3
Vermogen:
104 kW/141 pk
bij 5.400 t.p.m.
Max. koppel: 202 N m bij
2.600 t.p.m.
Acceleratie:
12,8 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
181 km/uur.
Gem. verbruik: 9,6 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 63.900-

BI JZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling met
afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stoelen voor in hoogte
verstelbaar
Getint glas
ABS
Airbag (2x)
Airconditioning

Vooralsnog komt de Opel Sintra met twee motorvarianten.

onstructeurs van Opels moederconcern
G M hebben de hand
gehad in de ontwikkeling
van de Sintra. Dat is goed te
merken aan het rijgedrag
van deze ruimtewagen. Die
s overduidelijk geënt op
voorkeuren van de Amerikaanse automobilist. De
soepele vering en de stille,
rustig lopende motor zijn de
signalen. Dat laatste is

vooral bereikt door de lange
overbrengingsverhouding,
waardoor de 2,2 liter krachtbron in de hoogste versnelling zeer weinig toeren
maakt.
De Opel Sintra combineert Europese techniek in een Amerikaanse verpakking. De optelsom is
comfort van de bovenste plank.
Dat geeft Opeis eerste ruimtewagen een sterk winstpunt in een in-

middels vrij uitgebreid segment.
Waar Ford, Volkswagen, Seat,
Peugeot, Fiat, Citroen en Lancia
redelijk recent in de voetsporen
traden van marktleiders Chrysler
(Voyager), Renault (Espace) en
de Japanners (Mitsubishi Space
Wagon, Nissan Prairie en Serena, Toyota Previa) is het nu de
beurt aan Opel.
's Lands grootste automerk mikt
met de in de Verenigde Staten
gebouwde
Sintra vooralsnog op
een bescheiden marktaandeel: gemeten over
een vol jaar zullen er naar verwachting zo'n duizend exemplaren worden afgezet. De Sintra
wordt gebouwd in dezelfde fabriek in Doraville in de staat Georgia waar de vorige generatie
van de Pontiac Trans Sport van
de band liep.

ter korter dan de Omega Stationwagon, maar dat zou je niet zeggen.
De auto geeft een gevoel van
ruimte door de royale breedte en
hoogte en door de twee rijen
stoelen achterin. Twee royale
schuifdeuren zorgen voor een gemakkelijke toegang. Van binnen
is de Sintra ruimer bemeten dan
de meeste andere ruimtewagens.
Dankzij een in
hoogte verstelbare stoel en
stuurwiel kunnen lange en
korte bestuurders een goede
zitpositie creëren. De maten zijn
even wennen, maar door de hoge
zit en het prima zicht rondom zijn
de hoeken van de auto perfect in
te schatten.

test

De motoren van de Sintra worden
aangevoerd uit Europa, waarna
ze gemonteerd de oversteek terug maken. Voor de markt in de
V.S. heet de auto Pontiac Trans
Sport en worden royalere motoren gebruikt voor veel trekkracht
bij lage toeren. Hieruit blijkt dat
auto's bouwen een internationale
aangelegenheid is geworden.

Twee schuifdeuren geven royaal toegang tot de twee rijen stoelen
achterin deze zevenpersoons MPV.

De door Opel in Europa ontwikkelde 2,2 liter viercilinder Ecotecmotor weert zich evenwel kranig
in de Sintra. Hij is soepel genoeg
bij lage toeren en levert een
progressief oplopende acceleratie
bij de stijging van het toerental.
Door de lange overbrengingen is
de ruimtewagen schakellui te rijden. Het betekent vooral in de
een even langer doortrekken om
te voorkomen dat de motor in de
twee laag in toeren moet oppakken. Dat doet hij zonder protest,
maar de kracht is dan wat matig.
De Sintra is zo'n vijftien centime-

Land Rover trekt doek
van Freelander
n gecamoufleerde staat
was hij met name in de
Britse autobladen al een
Jaar keer te zien: de nieuwe
-and Rover.
Onlangs heeft de fabrikant
de eerste foto's vrijgegeven
van een stoer ogend model,
dat Freelander is gedoopt.
Op de autoshow in Frankfurt later dit jaar debuteert
deze nieuweling.

Volgens Land Rover koppelt deze
Freelander de eigenschappen van
een terreinauto aan die van een
luxe personenwagen. "Hij past in
een moderne levensstijl met zijn
veelzijdigheid, gebruiksgemak en
rijplezier", aldus importeur Rover
Nederland, die de auto begin 1998
in Nederland op de markt verwacht. De Freelander vult het 4x4
gamma van Land Rover aan. Dat
bestaat verder uit de modellen

Defender, Discovery en Range Rover. Gezien zijn prijs, die rond de
53.000 gulden zal komen te liggen, nestelt dit nieuwe model zich
tussen de ruwe bolster Defender
en de meer aaibare Discovery. De
Freelander zal beschikken over
permanente vierwielaandrijving en
komt er in een drie- en een vijfdeurs versie. Tevens kan er straks
gekozen worden uit een benzinemotor of een diesel.

Vooralsnog komt de Sintra met
twee motorvarianten: de 2,2 liter
en een 3.0 liter V6 benzinemotor.
Met deze laatste bereikt de Sintra
een topsnelheid van 201 km/uur.
Deze motor is gekoppeld aan een
automatische versnellingsbak. De
standaard uitrusting is compleet
en omvat zelfs ABS en airconditioning.
De eveneens standaard gemonteerde lichtmetalen velgen met
brede banden en de dakrails zijn
bedoeld om het uiterlijk te verfraaien. In 1998 voegt Opel een
versie met 2,2 liter TDI 16V turbodieselmotor aan het gamma toe.

406 Coupé
maatwerk van

M;

et de 406 Coupé en
de 306 Break voegt
Peugeot dit jaar een
fijn stel auto's aan zijn modellenlijn toe. Het rijgedrag
is afgestemd op comfort zoals uit een eerste rij-indruk
blijkt. Verder gaat elke vergelijking tussen dit duo
mank, wat zowel qua gebruik als qua vorm zijn ze
bedoeld voor totaal verschillende mensen.

I

Waar de Coupé is bestemd om
op te vallen daar dient de Break
vooral zijn praktisch nut te bewijzen. Met deze stationwagen op
basis van de 306 speelt Peugeot
in op een groeiende belangstelling voor stationwagens in Europa. Lag dat aandeel in 1990 nog
op 13,6 procent in 1996 is het
aantal verkochte stationwagens
uitgekomen op 22,5 procent.
Direct valt de grote achterklep op
aan de Break. Dat is vooral bereikt door de achterlichten een
verticale vorm te geven. De auto
heeft een lengte van 4,34 meter
en dat is maar marginaal minder
dan de 406 Break. Er zijn benzinemotoren beschikbaar van 1,4
tot en met 2,0 liter met vermo-

gens van 75 pk tot en met 135
pk. Twee diesels, één zonder en
één met, completeren het palet.

De komst van de 406 Coupé in
september noemt Peugeot een
hoogtepunt van '97. Het ontwerp

Daewoo toont nieuw gezicht
egelijk met de komst
van een complete lijn
nieuwe modellen lanceert Daewoo een nieuw gezicht, gevormd door een opvallend gedistingeerde driedelige grille. Die verleent de
auto's van de Koreaanse
producent een krachtige en
herkenbare uitstraling en
sluit fraai aan op de totale
vormgeving van de nieuwste modellen.

T

De beide buitenste segmenten
van de grille hebben liggende stijlen, terwijl die van het middengedeelte daarentegen juist verticaal
lopen. De nieuwe grille verbeeldt
het betekenisvolle Daewoo-logo.
Dit uit 1974 stammende beeldmerk symboliseert de aardbol, de
werkplek van het wereldomvattende concern. Letterlijk betekent
Daewoo ook Groot Omniversum.
De nieuwe grille en het Daewoo-

logo hebben aan de linker- en
rechterzijde een apart vlak: de
Noord- en Zuidpool. Tussen deze
beide vlakken bevinden zich uitwaaierende verticaal lopende lijnen die om en om de wereldzeeën en de continenten vertegenwoordigen. De steeds wijder
uiteenlopende strepen verwijzen
naar toekomst en groei.
Het nieuwe familiegezicht van

Daewoo debuteert dit voorjaar op
de Nederlandse markt met het
eerste model van een serie nieuwe Daewoo's. Het betreft een
compacte auto, die in diverse varianten zal worden aangeboden.
De komende jaren lanceert Daewoo ook in de andere segmenten
van de automarkt nieuwe producten, elk uiteraard voorzien van de
fraaie grille.

De grille die alle toekomstige Daewoo modellen zal sieren.

is van de hand van de Italiaans/meester in design: Pininfarina. i l:j
is tevens betrokken bij het opzn;ten van de productie.
De Coupé is vijf centimeter lager
en zes centimeter langer dan dr'gewone' 406 en dat betekent <.\~\\
de auto langgerekt oogt. Het
geeft hem een fraaie lijn, wat zi< h
in de praktijk vertaalt in een op
vallend laag geluidsniveau. Hei
interieur straalt allure uit. zeker
als het de versie is met de don
kerbeige leren bekleding. Hei
doet denken aan de vermaarde
504 Coupé uit de jaren zeventig.
Wat geldt voor de stationwagens.
dat gaat ook op voor de Coupór.
Er zit groei in dit segment en d;-i
komt omdat steeds meer mensen
een auto voor een duidelijk doe!
kiezen. In Europa rijden jaarlijks
momenteel een slordige 120.000
Coupes de showrooms uit. Por
geot wil hiervan zo'n tien procent
halen. In Nederland beoogt do
importeur er dit jaar nog 250 l"
verkopen en volgend jaar 450.
De auto komt met twee motor v;'rianten: een 2,0 liter viercilindor
met zestien kleppen (135 pk) v
een 3,0 liter V6 van 194 pk.

BMW M Roadster
en open auto met
spierballen, zo is de
BMW M Roadster te
omschrijven. Met een motorvermogen van 236
kW/321 pk katapulteert hij
zichzelf en zijn beide inzittenden in krap 5,4 seconden
van stilstand naar honderd
kilometer per uur. Dat maakt
indruk.

E

met de al even kenmerkende
haai-achtige louvres in de zijschermen achter de voorwielen
staan voor een geweldig potentieel. Zeker voor een wagen die
slechts 1.350 kg op de weegschaal zet.
De grote vraag voor de Motorsport afdeling was: hoe breng je

al die kracht via de achterwielen
op een fatsoenlijke manier over
op het asfalt zonder dat de achterzijde als de staart van een
hond gaat kwispelen? De ingenieurs hebben zich behoorlijk goed
gekweten van hun taak, zoals we
hebben ervaren tijdens een kennismaking met deze M Roadster
in een zonnig Spaans Jerez.

Toch blijft het oppassen. De 3,2 liter zescilinder motor mag dan zijn
kracht geleidelijk aan opbouwen,
wie schakelt bij hoge toeren en
flink het gas er weer op gooit,
krijgt te maken met een auto die
een fiks beroep doet op de stuurmanskunsten. Met een maximaal
toelaatbaar toerental van 7.400
krukasomwentelingen is het bo-

De speciale Motorsport-afdeling
van BMW tekent voor de ontwikkeling van deze auto. De M Roadster is gebaseerd op de populaire Z3, die vorig jaar op de
markt kwam. De vraag is zo geweldig groot naar deze fraai gestileerde open tweezitter dat de
fabricage ai snel moest worden
opgeschroefd. In het Amerikaanse Spartanburg waar de productielijn staat, zijn inmiddels meer
dan 40.000 Z3's gebouwd. Wie
deze auto nog dit voorjaar wil
hebben, zal zijn toevlucht moeten
nemen tot een gebruikte of enige
maanden wachttijd moeten incalculeren.
De M Roadster is de kroon op het
werk. Eigenlijk is hij op het uiterlijk na nauwelijks vergelijkbaar
met het donormodel 23. Motor,
aandrijflijn en onderstel zijn hélemaal aangepast aan de hoge
prestaties. 321 Paardenkrachten
verpakt onder de fraaie motorkap

De M Roadster vormt de nieuwe uitdaging van BMW voor liefhebbers van veel vermogen en bochtige wegen slingerend door een heuvellandschap

vendien een motor die heel vei
de toeren' is door te trekken.
Zelfs in de derde versnelling k,dat nog leiden tot doorslippenu.
achterwielen, die zo pogen de !
vensduur van het rubber flink U
bekorten.
De motor is voorzien van vis;
kleppen per cilinder en van eo;
mechanisme dat de timing van
het openen en sluiten van die
kleppen kan beïnvloeden:
VANOS. Dat waarborgt de s<;ui
lesse over een breed toerenb.
reik en optimaliseert de verb;;ii
ding in de motor. Mede daarom
is de emissie zeer gering en vr
stookt de krachtbron gemidclcii.
11.1 liter over honderd kilomet"
Dat is voor een dergelijke nvu:
ne een geringe waarde.
De voorwielophanging stam:
rechtstreeks van de BMW ivi," ,
is dus cpgewassen tegen :•:\•.,>,
gebruik. De achterwielophruv;:'
is regelrecht afkomstig van i!v
BMW 3-serie race touringcar
die motoren tot 370 pk hebb 1 ''
De remmen kunnen de M Ro;
ster in 2.5 seconden van hoivj:
naar nul vertragen. ABS is si-...
daard. Het interieur is fraai a:..
werkt met leer en beschikt o\ •;
alle vormen van luxe die ja \'•••••
een auto in deze prijsklasse :
verwachten. Want ook dat !"
bij genieten.

Calibra Specïa! Edition

Trouwe VW-rïjders

Alternatief voor VSFS5

In navolging van de Omega Edition Sport heeft Opel
de Calibra ook van een bijzonder complete uitrusting
voorzien. Deze coupé is tijdelijk te leveren als Special
Edition. Airconditioning, twee full-size airbags, ABS,
lichtmetalen velgen met brede banden, een boordcomputer, metallic lak, elektrisch bedienbare ramen en een
radio met zes speakers zijn aan boord.

De Amsterdamse politie behoort tot de trouwe aanhangers van het merk VW. Kort na de introductie van het
merk op de Nederlandse markt, nu vijftig jaar geleden,
schafte het korps drie VW Kevers aan en één bus.

Volkswagen voegt een versie toe aan het gamma van
de Passat. Het is de 1.8 5V Turbo. Deze vult eigenlijk
een leemte op. die is ontstaan doordat de nieuwe vijfcilinder VR5 motor nog niet productierijp is. VW wil do
klanten die deze versie van de Passat al hadden besteld nu tegemoet komen door de 1.8 turbomotor mei
vijf kleppen per cilinder aan te bieden. Deze is met .zijn
110 kW/150 pk even sterk als de beoogde VR5.

De Special Edition komt op 59.950 gulden. Dat is de
prijs van de versie met 2,0 liter zestien kleppen motor.
De 2,5 liter V6 kost 64.950 gulden.
Freelander driedeurs (links) en vijfdeurs.

De 406 koppelt comfort aan een sierlijk ontwerp

Tot aan de dag van vandaag rijdt de hoofdstedelijke
politie met Volkswagens. Tegenwoordig is dat de Golf
in de zogenaamde 'houthakkers' uitvoering.
Dat betekent een wat robuuster onderstel, remmen
van de GTI en een zuinige en schone milieu-dieselmotor.

De prijs van de turboversie is vastgesteld op 48.995
gulden en dat is gelijk aan die van de Passat VR5.

woensdag 9 april 1997
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LAMINAAT
Skema-Promo (10 jaar garantie)

Grenen budget massieve delen
Lange delen met schuine kanten.
Dikte 22 mm.
14x60-200 cm.

Kunststof laminaat met H.D.F. kern.
Vele dessins.

p.m. van

voor

Larix budget massieve delen
Dikte 21 mm. ca.14 x 200-250 cm.

Merbau natuur (Junckers)
Verhuisbaar. Met gratis clips.
Dikte 22 mm.
1830x129 mm. A
tijdelijk

^B

p.m.2 van

l

ACTIE PERGO NIEUWE
COLLECTIE 1997

voor

LAIUIELPARKET
Maple Robuust (Tarkett)
3 strooks. 5-voudig gelakt en gehard.
10 jaar garantie. Dikte 14 mm.
2525x188 mm.

p.m.2 van

mSantana, de grootste in kurk, laminaat en parket heeft nu een enorme partij voordeelaanbiedingen. Haast u, want op = op.
Bovendien is er een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:

voor

Bij 30 nfOriginal gratis Workmate en
decoupeerzaag
t.w.v. 245.-

35 nieuwe
dessins, p.m.2 vanaf

Massieve kurktegel.
Estoril naturel
(30 x 60 cm)

Hevea natuur
3-voudig gelakt en gehard.
Dikte 14 mm. 2190 x 190 mm.

van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

500 VLOEREN ONDER 1 DA

Amsterdam: Anthony Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823. Openingstijden: ma.13.00-18.00 di. t/m vr. 10.00-18.00 do. koopavond tot 21.00 zat. 10.00-17.00

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zolerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Alfa Romeo

Tegen handelspr. Alfa 33 1.7,
Fiat Croma 2.5 TD, b.j. 1994, i.e., rood, stuurbekr., met LPG
1-'92,/9.950;33l.7,i.e.,zwart!
104.000 km, ƒ21.950,Fiat Vermeij B.V. 0297-562020. st.bekr., l.m. win, open dak,
LPG, b.j. 11-'91, ƒ8.950;
Honda CMC 1.5 DXi, 4-drs, BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020groen met., 1994, ƒ23.950. 6627.777. Do. tot 20 uur.
v/d Voort HONDA 020-6148215

Renault

Suzuki

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

T.k. Renault 5 TR, 1400 CC,
kilom.st. 65.000, APK mrt '98,
Porsche
b.j. '88, radio/cass. z.g.a.n.
Mazda
'eugeot 306 XR 1.4i, 5-drs, bl.
Altijd 2e auto geweest. Prijs MOTORISCHE PROBLEMEN?
met., 03/96, airco, nw ƒ36.500
ƒ 4.750,-. Tel.: 020-6966300.
Laat uw auto testen d.m.v. de
121 GLX, 3 drs., met tr.h., b.j.
NU ƒ29.500. 020-6121824.
modernste apparatuur.
6-'96, 4.500 km, vr.pr. ƒ 21.500
Garagebedrijf Out.
Honda
Volvo 460 GLE 1.8, LPG, 10- Tel. 020-6419033 na 18.00 u.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)
93, ƒ24.900. Dick Mühl Off.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Prelude 2.0 wit
'89
Volvo Dealer: 0294-418200.
Adverteren in deze rubriek
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Prelude 2.0i EX
'97
Tel. 020 - 665.86.86
Volvo
850
GLT
2.5
20V,
9-'92,
Saab
Civic 1.5 LSi aut. 3-drs
'95
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
FAX 020 - 665.63.21
96.000
km,
grijs
m.,
ƒ32.500
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
Postbus 156, 1000 AD A'dam Civic 1.5 DXi grijs 3-drs '93 Voor een perfecte SAAB 99
Van
Vloten
Dealer
020-6369222
Civic 1.3 DX rood 3-drs
'92
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 15ó, 1000
Civic 1.4 GLX rood 3-drs '89 90, 900, 9000 ook Royal Class
AD Amsterdam.
Civic 1.5 LSi coupé
'94
Chrysler
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 1 3 1 , AmSAAB SERVICE
sterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
MOLENAAR
v/d
Voort
HONDA
020-6148215
Chrysler - Amstelveen
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
HOOFDDORP
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Onderhoud, reparatie, APK.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
Eigen revisiewerkplaats
MGA gerestaureerd, wit, rood
(Op
afspraak
gratis
halen
en
brengen.)
voor Saab motoren
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
int., zeer mooi, ƒ39.900,en versnellingsbakken.
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
Tel.: 020 - 6596264.
Tevens verkoop van nieuwe
Daihatsu
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Citroen
en gebruikte onderdelen
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Peugeot
Charade
1.3
inj.,
aut.,
55.000
023-5614097
BX 1.4 lnj„ '91, APK 3-'98,
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
km,
'90;
Charade
1.3
inj.,
Shiga,
72.000 km, i.z.g.st., zonnedak,
305 BREAK DIESEL. 1988,
'89;
Cuore
TS/TX
'88
t/m
'94;
1
rekh.. ƒ6750. 023-5581665.
Wal kost een advertentie in SHOWROOM/
Rat Panda CLX, 55.000 km, 200.000 km, APK, vraagprijs
Triumph
Ruime keuze in 2 CV occasions dec. '91, NIEROP DAIHATSU ƒ 2400. 020 - 4080380.
AUTO l-IN-3 MINI'S?
alle leeftijden. De Eendenspe- Vancouverstr. 2-12 A'dam- 605 Turbo D, automaat, '94,
Triumph TR4A IRS, v.a.
3 regels
ƒ 45,OO
cialist Leende.: 040-2061528.
West, 020- 6183951.
ƒ17.500,-; TR4 v.a. ƒ17.500,-;
ƒ27.500,-.
VISA
GARAGE
voor elke extra regel
ƒ l 5,20
TR3, carros. gerestaureerd,
Tel. 020 - 6278410.
.k. weg. omst.h. Citroen Saxo
Daihatsu
mm-prijs
ƒ
9,40
moet afgebouwd worden.
1.4 inj., luxe uitv. (o.a. airbag/
't AMSTERDAMMERTJE
COBUSSEN AMSTERDAM
ƒ 17.500,-. Tel.: 020-659 62 64.
mrn-prijs met vignet
ƒ
9,4O
st.bekr.), b.j. 25-7-'96. krast.
Amstel 340-342
Peugeot dealer
6300, groen, nwpr. ƒ 29.300, nu
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
tegenover Carré
sinds 1930
.e.a.b. Rek. aanw. + fabr.gar.
A'dam-C.
Tel.
020-6236491.
Algemeen
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
0320-221392.
05/92
• Bewijsnummers van een 106 XR 1.1 i 3-drs
niet breder dan twee kolommen).
04/93 Div. inr.auto's tegen inr.prijzen.
XM Diesel ABS '93 ƒ 19.900 geplaatste advertentie in deze 106 XR 1.1i 3-drs
106 RALLYE 1.6
07/96 Opel Corsa 1.4, 4-drs, 4-'89,
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
XM Turbo D '90
ƒ 9.950 rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de 205 Accent 1.1i 3-drs 10/91 ƒ5500; Volvo 340, aut., 3-'89,
XM
20i
Turbo
CT
'93
ƒ
19.900
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taXM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500 opgave van de advertentie 205 Accent 1.1i 3-drs 01/92 ƒ4250; Porsche 924, rood,
rief op aanvraag.
06/93 zwart int., 4-'84, ƒ7250;
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750 kenbaar maakt. De kosten 306 XT 1.6i 5-drs
306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96 Porsche 924, rood met., zwart
daarvoor bedragen ƒ4,50
Xantia 1.8 SX '94 50.000 km
Voor meer informatie of advies, bel
309 GR 1.3 5-drs
09/88 int., 6-'83, ƒ6250; Alfa 33 1.7
Xantia D. schuifdak '94f 18.500
309 GL 1.4i 5-drs
12/89 i.e., LPG, open dak, st.bekr.,
Fiat
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ29.900
405 Break GR 1.9i
06/91 l.m. win, 6-'91, ƒ8950; Galant
Xantia 1.8SX LPG '95/24.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500 8x Fiat Panda b.j. '89 t/m '93 Suzuki Swift 1.3GL3-drs05/9: 1.6 GL, 12-'82, ƒ 1250; Citr. AX
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 4x Fiat Uno b.j. '91 t/m '92 Mazda 323F 1.6i GLX 16V11/9: 1.1 l, 10-'90, ƒ6950; BX 1.6
Progress,
LPG-o.b., 8-'91
1994
BX TGD Break '94
ƒ 16.900 3x Fiat Punto b.j.
ƒ6950; BEREBEIT, Amsteldijk
Baarjesweg 249-253
BXTGD Break st.b. '93/ 14.900 12x Fiat Tipo b.j. '91 t/m '94
25, A'dam. Tel. 020-6627777.
Amsterdam 020-6121824
BX TGD Break st.b. '92/ 12.900 3x Fiat Tempra b.j.'92 t/m '95
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 1x Fiat Brava 1.6 EL b.j. 1996 Direct bereib. v.a. Postjesweg Ford Escort 1.4 CL
11-'92
ƒ 7.950 1x Fiat Brava 1.4 S b.j. 1996
BX TZD '90
Ford Escort 1.6 CLX
02-'93
Z
U
l
D
W
l
J
K
ƒ 11.900 1x Rat Croma 2.5 TD b.j. 1994
BX T Diesel '93
Honda Civic 1.5 DXi
02-'92
peugeot-dealer
9.950
BX 19 TZI '92
Opel Astra 1.6i
06-'92
DEMO:
3.950 Coupe Fiat 2.0 Turbo, rood,
BX 16 RE LPG '89
Jan Wals 020 - 4361697.
106 Ace. 1.1i rood
'95
3.950 13.000 km, jan. '96 ƒ53.500,-;
BX 14 RE LPG '89
106 XT 1.4i groen m. '92
"WESTDORP**
BX 14 TE '93 v.a.
9.950 Rat Marea 1.6 SX Sedan,
205 Ace. 1.1 i zwart '89
vertrouwd,
bekend
5.950 metallic beige, O km, ƒ2.500
BX 14 TE '90
205 XR 1.1 i bruin m. '91
* KIA * een klasse rijker *
7.950 voordeel.
C 15 E bestel '92
205 XL 1.1i grijs m. '91
Pride 1.3 GTX 3-drs ...10-'96
4.950
15 E bestel '90
205 GR 1.4 blauw
'89
Sephia 1.6 NLX 4-drs . .12-'94
309
XL
1.4i
grijs
m.
'91
DIVERSE
MERKEN:
VISA Garage B.V.
Clarus 1.8 SLX 4-drs. . ,06-'96
306 XN 1.4i rood
'94
2x
Ford
Fiësta
1.1
3-drs
1991
Houtmankade
37
A
dam
Sportage 2.0 4WD 5-drs01-'95
Auto's te koop
Auto's te koop
306 XR 1.4i rood m. '94
Nissan
Sunny
1.4
3-drj
1991
Tel. 020-6278410.
* LADA * auto zonder bla-bla
405 GL 1.6i rood
'93
VW Polo 1.3 Coupé
1992
tot ƒ 5.000,van ƒ 10.000,1x Lada 2105 1.5 4-drs 06-'90
2x Citroen AX 1.1
1992 'z.g.a.n. direktie/demo auto's 4x Samara 3-drs . '93 t/m '96
Rover
tot ƒ 15.000,106 XN 1.1 i blauw
'96
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994
'oKo 360 2.0, APK 04-'98, b.j.
5x Samara 5-drs . '92 t/m '95
306 XS 1.6i rood
'96
34 ƒ 1250 NIEROP DAIHATSU
2x Samara Diva . . '94 t/m '95
Mercedes
Benz
200
D,
'88
306 XT 1,6i groen m. '96
MINOR MOTORCARS
FIAT VERMEIJ B.V.
A'dam-west 020-6183951.
1x Lada Niva 1.6 4WD ,11-'93
rood, apk OI-'98, div. opties
*Vreemde merken:
A. Philipsweg 13 Uithoorn
Sloterkade
43/44
* TOPOCCASSIONS *
Ford Fiësta 1.1 i
'91
Tel. 0297 - 562020
Auto's te koop / 14950. Jan Wals 020-436169
Amsterdam
* van deze WEEK '
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Volvo 440 1.8GL m., LPG, jur
Tel. 020 • 6177975/6158022 Te koop, wegens nieuwe baan
Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs,
van ƒ 15.000,Suzuki Alto GL
'86
1993, stuurbekr. / 13.500.
met stuurbekrachtiging, 04-'95;
met lease-auto:
Rover-dealer voor
Suzuki Alto GL
'88
BEREBEIT 020-6627777.
tot ƒ 20.000,Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs, met
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Fiat
Panda
Minervalaan
86,
A'dam
•
Zuid
stuurbekr. en airbag, 06-'94
7
•
Auto
te
koop
Plaats
in
dez
Boom
Aalsmeer
0297
•
325667
Tel.
6629517/6791864
1000
Fire
bouwjaar
1991,
Uissan Micra 1.3 16V, 3-deurs
Adm. de Ruijterweg 396-398
Rover
dealer
voor
Uithoorn
rubriek.
U
zult
verbaasd
staa
OOK
VOOR
INKOOP
APK gekeurd. Prijs ƒ5900.
•niM stuurbekr., 04-'95, ƒ 18.950
A'dam, tel. 020 - 6825983
over
het
resultaat.
Amstelveen
en
Haarl.meer.
GEBRUIKTE
PEUGEOT's
Tel.
020-6444820.
WESTDORP, tel. 020-6825983
Ringweg A'dam, afslag S104

MG

Klassiekers
en Oldtimers

Volvo

PEUGEOT 404
een solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
Frank Dordregter 020-6826974.

Citroen DS '72, i.g.st., nwe +
reserv. onderd., nwe APK, bel.
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
vrij. ƒ9.000,-. 0412-627193.
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Peugeot 404 diesel '73 ƒ 7.500;
404 Automaat '68 ƒ 12.500;
440 GL 2.0 inj., airco/leder, 404 Break '71 ƒ 17.500; 404 '72
46.000 km, '93; 240 Polar
ƒ 7.500; 404 '73 ƒ 8.500; 404 inj.
Estate, 48.000 km, '93; 440 1.8 '67 ƒ8.500; 404 '68 ƒ10.500.
inj., LPG, st.bekr., 110.000 km,
Alle auto's APK + LPG. Ook
'92; 440 GL, LPG, '89; 340 aut.,
reparatie en onderhoud.
'88 t/m '91; NIEROP,
KEIMPE CARS, Schaepmande Vrienden van Uw Volvo!
straat 250. 020-6823615
Vancouverstr. 2-12,
A'dam-West. 020 - 6183951.
460
460
440
440
340

1.8 Comfort-Line .. ..1/94
GLE 1.8 LPG
10/93
1.8 Escape
12/92
1.8 Escape
12/92
GL
7/90
DEMO'S:
940 Estate aut
9/96
850 Estate aut
1/97
V40 TD
1/97
S40 2.0
1/97
VOLVO DICK MÜHL
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294 - 418200.

Van Vloten
Amsterdam
V 40 1.8 comf
850 GLT 2.5 20V ..'92
740 Estate GL 2.3
480 GT 2.0 ABS
480 S 2.0
460 Nordic autom
440 DL-GL
'91
440 1.8 special
440 2.0 GL
440 LPG
440 automaat
340 automaat
'86
340 GL
'87

SIATA Spring Cabrio, 1970,
alles van Rat 850, ƒ 12.500,-.
Tel.: 020 - 6596264.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gezocht,
cursisten voor speciale rijopleiding

Wegens omstandigh. v. part.
CITROEN DS 21 Pallas Hydr.,
1970, sable métallisé, bruin le- In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijople
deren interieur, zeer mooi, gaaf dingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkei
en goed ƒ 19.500.072-5093425. Nederland in samenwerking met Ver.keerseducatie Nederlanc
Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs voor een vast bedrat
Voor de komende maanden zoeken wij voor diverse regie
Accessoires
maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van een groot aanl
en Onderdelen topinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleidio
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit voora
Eerste inschrijving tot 20-04-1997. Bel de Heavy Traffic Servië;
lijn 0900-9575. Heavy Traffic, gegarandeerd je rijbewijs!
AUTOLAK
VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 wkr
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info moe
alle kleuren
Autorijschool „De Wibaut"
Autoverhuur
De 1e 5 lessen (a 60 min.)
ook in spuitbussen
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn de theorielessen gratis op C.D.I. Aanvraag
Otto Nieuwenhuizen bv
per computer. Wibautstraat
Overtoom 515, Amsterdam
107, telefoon 020 - 6683902.

'96
t/m '97
'86-'90
'95
'92
'94
(020) 6129804
t/m '93
'94
'93 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
'90
Klaar terwijl u wacht.
'92-'93
Ruilstarters en dynamo's.
t/m '90
Valkenburgerstraat 152.
t/m '90
Tel.: 020-6240748.

OUKE BAAS
niet duur!!!

RIJSCHOOL ROLF
Nu te huur per uur
Rijden bij Rolt is een begrip in een Quad 4-wl. motor (B/E
125CC, geen helmplicht.
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij pp
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
Invaliden
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Grote sortering ONDERDELEN Tel.: 020-6868063/6332405 of
uw Volvo-dealer
45km
wagens
van schade-auto's, alle
06-54633678. P.S. Ook 8-weekmet persoonlijke service
merken,
alle
bouwjaren.
se
cursussen
en
examenroutes
Tel. 020 - 6369222. MeeuwenT.k.Arola20Vr.pr./4.500,-zei
rijden is vanzelfsprekend.
laan 128, Amsterdam-Noord. GEBR. OPDAM B.V.
weinig
gereden,
kmstar
Tel.:
023-5845435.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Voor gratis advies over de bes- 1134!!! Tel. 020-6841110.
te rij- en theorieopleiding in
Service en
Campers
A'darn e.o belt u: 020-6633773.

Reparatie

T.k. kampeerauo combinatie,
Opel
bestaande uit Tramp' opzet- APK + grote beurt v.a. ƒ 299.unit + Peugeot 504 pick-up,
DIESELSERVICE
Te
koop
Opel
Corsa 1.3, bouw1985, grijs, 77.000 km, auto- brandstofpompen; verstuivers
maat, benzine. Beide i.z.g.st. cil.koppen vlakken. Garage/ jaar '85, prijs ƒ 1750. Bellen na
18.00 uur: 030-2302428.
Vr.pr. ƒ 15.500,-. Z.O.-Friesland.
motorenrevisie FEENSTRA
0516 - 451445.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Auto's te koop
Tel. 020-6980639

Bedrijfsauto's

APK KEURINGEN ƒ 70,
gevraagd
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
AUTOVERNIETIGING A'DAM
020-6122476 (zonder afspraak koopt schade-, sloop-, defecte
2e Helmersstraat 15, A'dam. auto's, autowrakken (compl.).
Gratis afgehaald. Tevens verAutobedrijf CRYNSSEN
koop onderdelen. Officiële vrijCrynssenstraat 10-14
waring RDW. Inl. 023 - 5400765
Tel.: 020-6184402.
Gevraagd jonge auto's vanaf
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling 1991 a contant! Belt u voor inl.
Mitsubishi
0341-419354 of 0652-977028.
HEINING HOBBYHAL
Lancer 1500 GL Wagon, LPG, Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur DE HOOGSTE PRIJS voor elk
156.000 km, sept. '88, wit, vas- spuitcabine ƒ 75, hefbrug ƒ 10, merk auto a cont. met vrijwar.
te pr. ƒ3.500. 020-6971967
staplaats 15. Tel. 020-4976999. bewijs. Tel.: 020-4824640.
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELE
van alle schade-auto's,
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD??
voor vrijblijvende prijsopgaa
Loop-, sloop- en schadeauW
m. vrijwaring. Tel. 020-675419
RDW Erkend autn-demontag
bedrijf STRIJDONK. Ink»
van sloop- en schade-auto
Tev. verkoop van onderdele
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenwe
381, A'dam, 020 - 6319802Te koop gevraagd loop- j
sloopauto's. Hoge prijs, l*
vrijwaring en eigen op!*1
dienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400

De BoodschappenKrant ï
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Nieuwsblad
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ZANDVOORT - Naar
schatting 350 Zandvoorters
hebben inmiddels verontrust gereageerd op de waardebepaling van hun huis. Zij
vrezen dat ze volgend jaar
veel meer inkomstenbelasting moeten betalen.

Tot en met vorige week kónden de huizeribezitters en huurders bezwaar maken tegen de
zogeheten 'beschikking' die
laat zien hoeveel hun huis in
1993 waard was. Er zijn 8615
beschikkingen verstuurd. Volgens een woordvoerster van de
gemeente heeft een deel van
deze mensen bij voorbaat bezwaar ingediend. De gemeente
moet hen nog het taxatierapport toesturen. Zij kunnen
daarna alsnog een gemotiveerd
bezwaar indienen.

sen bij die ten onrechte bezwaar maken tegen de waardebepaling. Bijvoorbeeld iemand
die slecht ter been is en geen
traplift in huis heeft. Dat voor
deze bewoner de waarde lager
ligt, is geen criterium."
Elders in het land is het protest veel groter volgens Van
Marie. „Dat komt omdat Zandvoort onder een bijzondere
pvergangsregeling valt. Buiten
Zandvoort zijn de woningen opnieuw getaxeerd. Hier is dat
niet gebeurd, omdat de gemeente al in 1993 een taxatieronde heeft gehouden."

Niettemin gaan de gemeentelij ke lasten ook flink omhoog.
De OZB-tarieven zijn met 5 procent in plaats van 2 procent verhoogd. Normaal gesproken verhoogt Zandvoort de tarieven
met 2 procent om de inflatie bij
te houden. In oktober vorig jaar
De waardebepaling is_yan be- heeft de gemeenteraad echter
lang voor diverse soorten belas- besloten er 3 procent extra bij
tingen, zoals de inkomstenbe- te rekenen om te voorkomen
lasting en de Onroerend-Zaak- dat het Rijk Zandvoort minder
belasting (OZB). De inkoms- geld uit het Gemeentefonds zou
tenbelasting stijgt voor veel geven.
Zandvoorters volgend jaar
De OZB-tarieven van Zandflink, omdat de fiscus de waar- voort zaten namelijk onder het
den uit 1993 met 20 procent ver- landelijk gemiddelde en het
hpogd. De OZB, een gemeente- Rijk vindt dat gemeenten zolijke belasting, blijft volgens veel mogelijk dezelfde tarieven
wethouder Andries van Marie moeten hanteren. Wie dat niet
tot en met 2001 uitgaan van het doet, wordt gestraft, zo redetaxatierapport uit 1993. Die neert het Rijk volgens de ZandOZB stijgt trouwens wel met 5 voortse gemeenteraad.
procent dit jaar.
De gemeente heeft als tegemoetkoming aan de burgers de
Van Marie is niet onder de rioolrechten en de afvalstoffenindruk van de 350 bezwaar- heffing niet verhoogd.
schriften. „Er zitten ook menIn hoeverre de stijging van 20

procent reëel is, hangt volgens
J. van Lingen (makelaarskantoor Cense en Van Lingen) af
van het soort woning en van de
ligging.
Eengezinswoningen
tussen de twee en drie ton zijn
volgens hem tussen 1993 en
1995 inderdaad 20 procent
duurder geworden. Bij appartementen ligt het anders. Daarbij
hangt de prijsstijging van de locatie af. „Het lijkt of mensen
steeds meer over hebben voor
een mooi uitzicht," zegt Van
Lingen.
Ter illustratie van deze trend,
die ook de afgelopen twee jaar
doorgezet is, haalt hij twee flatwoningen in de Van Galenstraat aan. In augustus 1994
werd een hoekappartement aan
de landzijde voor 179 duizend
gulden verkocht. Een maand
geleden ging hetzelfde appartement voor 190 duizend gulden
weg. Een hoekflat met uitzicht
op zee kostte 190 duizend gulden in maart 1994. Op l april
bedroeg de verkoopprijs van
dat appartement 255 duizend
gulden. Een stijging van 34 procent.
„Behalve de locatie bepaalt
ook de luxe steeds meer de
waarde van een huis. Voor een
reeds verbouwd huis is de koper inmiddels bereid relatief
meer te betalen dan vroeger."
Bij de appartementen van
Bouwes Palace speelt nog een
andere factor mee. Die zijn
minder in waarde gestegen
doordat de servicekosten hoog
zijn en mensen terugschrikken
voor hoge renovatiekosten die
hen nog te wachten staan.

Jonge acteurs
spelen
blijspel
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Tuinierders
kijken terug
na 25 jaar

CDA en GBZwillen
stenen toiletgebouw

ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagnacht zes jongernannen uit Urk aangehouden
die voor 2400 gulden vernielingen hebben aangericht in een
bungalow van Gran Dorado. Zij
raakten bovendien slaags met
het beveiligingspersoneel van
het bungalowpark.

ZANDVOORT - Een kinderboerderij, een levensechte nagebouwde bomschuit
of een goede brassband? Bij
de raadsleden borrelen de
ideeën in elk geval al op. De
politiek, met initiatiefnemer Theo van Vilsteren
voorop, wil de bevolking een
blijvend cadeau geven om
de 21-e eeuw in te luiden. En
niet zomaar een cadeau, het
mag maar liefst drie ton
kosten.

Omdat niemand de deur
opende, forceerde de politie de
deur van de bungalow. De Urkers bleken flink huisgehouden te hebben. Een televisie lag
kapot in een hoek en het meubilair was vernield. De politie
nam zes verdachten mee naar
het bureau, die vertelden dat er
nog drie bij de vernielingen betrokken waren. Gran Dorado
heeft inmiddels 2400 gulden
van de groep gekregen.

„Zoveel gemeenten maken er
straks op 31 december 1999 een
feest van," zegt Theo van Vilsteren. „Nou hou ik wel van een
feestje. Maar ik vind het doodzonde als het deze keer een eendagsfeest is. Bijvoorbeeld als
we voor veel geld de 20-e eeuw
wegknallen. Die ongein wil ik
de burgers besparen. Daarom
dit idee," legt hij uit.
„Het is de bedoeling dat de
Zandvoortse bevolking er zelf
over beslist, dus niet dat de politiek met een voorstel komt
dat de bevolking maar moet

Vogels slachtoffer van olie

ZANDVOORT - Vijf met oliebesmeurde vogels zijn maandagmiddag op het strand gevonden. De politie vond ze na een tip van
de politie'uit Velsen, waar eerder op de dag diverse vogels aangeZANDVOORT - Een 35-jarige spoeld waren. Vermoedelijk heeft een schip de olie in zee geloosd.
Zandvoorter die zondagavond
probeerde de knoppen van een
gokautomaat vast te zetten, is
ZANDVOORT - Op de Boulevard Barnaart heeft de politie
opgepakt door de politie. De
man sloeg de waarschuwingen zaterdagnacht een 18-jarige Haarlemmer zonder rijbewijs aangevan het personeel van de autp- houden, die enige betonnen paaltjes langs de kant van de weg had
matenhal in de wind. Hij wei- geramd. De jongeman ontkende in eerste instantie dat hij de
gerde vervolgens om de hal te aanrijding veroorzaakt had, maar de politie zag een benzinespoor
verlaten en het personeel belde van de paaltjes naar de auto lopen die iets verderop stilstond.
daarop de politie. Bij zijn aanhouding gedroeg hij zich agressief.

Knoppen vast

Geen rijbewijs, paaltjes geramd

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
17 apr 00.44 07.56 13.2620.44
18 apr 01.44 09.04 14.0921.54
19 apr 02.34 10.14 14.5623.00
20 apr 03.19 11.04 1b.29 23.34
21 apr 03.56 11.34 16.06 ~.-22 apr 04.21 00.14 16.3512.14
23 apr 04.50 00.35 17.0512.45
24 apr 05.25 01.04 17.41 13.24
25 apr 0558 01.35 18.1613.55
Maanstand:
VM di 22 apr 22.23 uur.
Hoogwater: do 24 apr 17.41 uur
NAP + 109 cm.
Laagwater: vr 25 apr 01.35 uur
NAP - 90 cm.
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De renovatie van de huizen in de Koningstraat en de Van Ostadestraat begint op te schieten. De eerste twee bewoners zijn alweer
teruggekeerd na een kort verblijf in Gran Dorado. Binnen acht
weken kunnen alle bewoners genieten van hun opgeknapte huis,
zegt Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht (EMM). Het andere deel van de Koningstraat
en de Kanaalweg zijn nu aan de beurt. De woningen worden
geschilderd, krijgen nieuwe kozijnen, soms een nieuwe keuken of
badkamer en de bedrading wordt gecontroleerd. De woningbouwvereniging steekt 13 miljoen in de renovatie van 120 huizen die zij
ZANDVOORT - cafégan- om de twee tot drie jaar vervanvan de gemeente overgenomen heeft. De gemiddelde kosten per
huis bedragen honderdduizend gulden, inclusief de huur van een gers die tijdens de zomer- gen worden. Een stenen gevakantiebungalow om de bewoners tijdelijk een onderdak te geven maanden buiten tegen ge- bouw kost misschien meer,
Foto André Lieberom vels plassen, drijven sommi- maar dan is het wel meteen
ge bewoners van het cen- voor jaren goed geregeld. Daar
trum tot wanhoop. Burge- hebben de toeristen recht op.
meester Van der Heijden We zouden een voorbeeld aan
dacht daarvoor een goede Engeland moeten nemen,"
oplossing te hebben: de vindt CDA-er Bluijs.

Millenniumcadeau mag drie ton kosten

De vechtpartij ontstond toen
een taeveiligingsmedewerker
een van de zes jongens aansprak nadat deze een buitenlamp van een vakantiewoning
had vernield. Daarbij sloeg een
van de beveiligingsmedewerkers een Urker met een lamp op
zijn hoofd. Het groepje verschanste zich in hun vakantiewoning en het beveiligingspersoneel belde de politie.

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S '

Vakantiegangers
vermeien huisje

slikken. Want dan accepteren
de burgers het juist niet,"
vreest hij. „Het kunstwerk voor
het gemeentehuis, die kruidentuin zeg maar, is dus een slecht
voorbeeld. Bovendien is het
een stuk makkelijker om geld
binnen te halen als de burgers
zelf mogen kiezen. Vandaar dat
ik pleit voor een commissie
met burgers en eventueel enkele raadsleden."
De gemeente legt bij voorbaat
een ton pp tafel. Voor elke gulden die individuele Zandvoorters of Zandvoortse bedrijven
doneren komt er nog een gulden gemeenschapsgeld bij. In
totaal kan dat oplopen tot een
ton. Als het aan Piet Keur (Gemeente Belangen Zandvoort)
ligt misschien zelfs wel meer.
Maar voorlopig beslist de gemeenteraad op 28 april dat er
minimaal honderdduizend en
maximaal
tweehonderdduizend gulden voor het Millenniumcadeau beschikbaar is.
De meeste raadsleden zijn
erg enthousiast. Jaap Brugman
(Gemeente Belangen Zand-

-j-1.^ ™*»,j«Tn

Renovatie bijna klaar

350 bezwaren tegen
waardebepaling huis
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voort) ziet al beelden van een
taomschuit voor zich die de
jeugd van Zandvoort gaat nabouwen. „Zodat we in lengte
van dagen met plezier en trots
kunnen genieten. Bovendien
heeft het nog een historische
waarde ook." Bomschuiten waren namelijk de vissersschepen
die in vroeger dagen op het
Zandvoortse strand landden.
De Bomschuitenclub maakt ze
tegenwoordig in het klein na.
De suggestie van Brugman
valt in goede aarde bij VVD-er

Van Vilsteren. „Maar het geld
mag ook besteed worden om
een goede brassband op te richten als de Zandvoortse bevolking tot de conclusie zou komen dat we dat nog missen."
PvdA-er Pim Kuijken hikt
aan tegen het hoge bedrag dat
de gemeente Zandvoort voor
het cadeau beschikbaar stelt.
„Dat is niet mis. Ik heb er wat
vraagtekens bij. Maar ik kan
over de streep getrokken worden."

Politiechef vraagt om extra
agenten voor zomerperiode
ZANDVOORT - Politiechef G. Rookhuijsen wil
deze zomer extra personeel
inzetten om de orde tijdens
een grote toeloop van toeristen te kunnen handhaven.
Hij heeft de korpsleiding
van Kennemerland om vijf
politie-agenten meer gevraagd dan vorig jaar.
Twee van hen moeten in het
weekend extra surveilleren.
Drie surveillanten lopen, als
het aan Rookhuijsen ligt, elke
dag in de zomer rond.
Bovendien heeft de politiechef van Zandvoort een verzoek ingediend voor twee agenten te paard die in het weekend
's nachts en 's avonds de boel in
de gaten kunnen houden. Bij
evenementen en tijdens zomerse weekenden kunnen twintig
vrijwillige politie-agenten inge-

zet worden. Of er deze zomer
inderdaad meer blauw op
straat en op het strand te zien
is, hoort Rookhuijsen een dezer
dagen van de korpsleiding.
Hij hoopt ook op landelijke
ondersteuning voor politiecontroles op het water. De politie
beschikt op dit moment niet
over een snelle boot. De Reddingsbrigade wel, maar volgens
Rookhuijsen hebben die niet
dezelfde bevoegdheden als de
politie. Burgemeester Van der
Heijden vindt politie op het water belangrijk. „Nu scheren er
soms boten vanuit IJmuiden
vlak langs onze kust. Dat is heel
gevaarlijk voor surfers en
zwemmers." Volgens de burgemeester wordt dit ook besproken tijdens de gesprekken met
Velsen over samenwerking op
het toeristische vlak.

plaatsing van twee openbare wc's in het centrum. Het
is echter maar zeer de vraag
of de gemeenteraad daar
mee instemt.

De fractie van de VVD is volgens Theo van Vilsteren nog
verdeeld over de netelige kwestie. Zelf ziet nij echter wel wat
haken en ogen. „Deze toiletten
houden geen rekening met daVolgens het CDA en Gemeen- mes. Dat is toch ook wel vervete Belangen Zandvoort (GBZ) lend." Ook de Partij van de Armoet de burbeid, die volgemeester
gens
Pim
geen
'stand
Kuijken nog
alone' herengeen definitief
toiletten neerstandpunt
zetten bij de
heeft, vindt
parkeermeter
het sneu voor
op het Gastvrouwen.
huisplein en in het Kerkdwarspad. Deze partijen pleiten voor
Van Vilsteren voelt meer
een stenen gebouwtje met voor toiletten bij het busstaopenbare toiletten voor dames tion. „De gemeente zou met de
en heren of het in ere herstellen NZH moeten gaan praten, desvan de bewaakte toiletten bij noods met het aanbod om er
het busstation.
wat subsidie tegenover te stellen om de wc's in gebruik te
De toiletten die de burge- kunnen laten nemen. Als er
meester in gedachten heeft, goede verwijsbordjes naar het
kosten 45 duizend gulden per busstation komen, is dat misstuk. „Ze zijn vandalisme ge- schien de oplossing."
voelig en moeten ongetwijfeld
Volgens burgemeester Van
der Heijden heeft verwijzen
echter geen zin. „Wie hoge
nood heeft, gaat geen bordjes
volgen. Ongedisciplineerd gedrag kunnen we niet verandeMEDEDELING
ren, wel voorwaarden scheppen
In verband met Koninginnedag verom de overlast binnen de perschijnl deze krant niet op woensken te houden."
dag, maar op dinsdag 29 april. Wij

Dames met hoge
nood hebben pech

verzoeken u kopij voor de redactie
20 vroeg mogelijk aan te leveren
doch uiterlijk pp maandag 29 apnl
om 9.00 uur bij ons af te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
vrijdag 25 apnl om 17.00 uurgereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet
dan in ons bezit zijn. Compleet materiaal dient uiterlijk maandag 28
april om 11.00 uur in ons bezit te zijn
(mits gereserveerd).

Jeugd
strijdt om
schoolbeker
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Referendumvraag
ZANDVOORT - De burgers
van Zandvoort krijgen op 28
mei tijdens het referendum één
vraag voorgelegd: Bent u voor
of tegen het plan 'Parkeerbeleid
Zandvoort-centrum'?
Die vraag wordt voorafgegaan door een korte uitleg van
de plannen voor de uitbreiding
van het betaald parkeren. De
commissie Bestuurlijke Zaken
heeft woensdagavond positief
hierover geadviseerd. Dat betekent dat de raad er naar alle
waarschijnlijkheid op 28 april
mee akkoord gaat.
Een speciale redactiecommissie heeft de vraag voor het
referendum geformuleerd. De
voorzitter van die commissie
was woensdagavond bijzonder
verbaasd over de snelle afhandeling tijdens de vergadering.
„Ik heb zelfs mijn koffie nog
niet op," merkte J. van Holsteijn verbouwereerd op. Over
het parkeerbeleid zelf werd
woensdagavond niet gesprdken. Daarover verschillen de
meningen van de diverse partijen wel.

(ADVERTENTIE)

/donderdag 17 april;18.ob-22.'üür;:ïv^
;;zatôr^g.;iaapriJ:^
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Sluiting agentschap Noord slecht voor ouderen

ZANDVOORT - Omstreeks het middaguur komen verschillende klanten
het halletje van het pqstagentschap van de familie
Loos aan de Pasteurstraat
in Zandvoort-Noord binnen wandelen. Ze kopen
postzegels, nemen een geldbedrag op of schuiven een
postpakketje door het
doorgeefluik. „Echt een
druk punt is het niet," zegt
mevrouw M. Loos van het
agentschap. „Maar voor de
meesten is het wel een probleem dat het postagentschap eind dit jaar wordt
opgeheven."
De PTT sluit het buurtagentschap per l januari 1998. Op
dat moment komt er een einde
aan buurtservice die al twaalf
jaar bestaat. Bewoners van de
wijk Noord moeten vanaf die
datum voor de meeste handelingen naar het dorp. Met
name voor ouderen is dat een
tegenvaller. Want wie geen

Mevrouw Loos aan het werk in het agentschap. „Een echt
druk punt is het niet."

auto rijdt, fietst of goed ter
been is, moet met de bus op
pad voor de aanschaf van postzegels.
Mevrouw Loos heeft zich er
inmiddels bij neergelegd dat

Andre Lieberom

aan haar lange staat van dienst
een einde komt. Het sluiten
van het agentschap in het winkelcentrum komt niet geheel
onverwachts. Overal in het
land sluit de PTT onrendabele

postagentschappen. „Voor mij
is het vrij simpel," zegt Loos.
„De PTT wil mijn contract, dat
vijf jaar geldig is, niet meer
verlengen. Inmiddels heb ik er
vrede mee. Ik ben ook de jongste niet meer. Dit jaar word ik
57."
Zij vermoedt dat de beslissing van de PTT om het loket
te sluiten samen valt met met
de installatie van nieuwe apparatuur. „Dat kost ze tachtig
duizend gulden, dat bedrag
willen ze hier niet meer investeren. Ik heb nog geprobeerd
ze ervan te overtuigen dat sluiting een behoorlijk gemis voor
de buurt zal zijn. Ook de voorzitter van de Algemene Bond
voor Ouderen (Anbo) zou proberen hen op andere gedachten te brengen." Een grote supermarkt in het winkelcentrum poogde om het agentschap onder eigen dak te krijgen. Ook dat lukte niet.
Loos beseft wel degelijk dat
de kosten niet tegen de baten
opwegen. „Ik ben niet in
dienst van de PTT, maar wordt
per handeling betaald. Als le-

mand hier wil zitten om zijn
brood te verdienen, dan is dat
niet lonend." Haar eigen financiele basis zijn de inkomsten
uit het loodgietersbedrijf van
haar man. Daarom is het volgens de agentschaphouder
niet reëel om te denken dat de
PTT op de schreden zal terugkeren.
Opvallend is overigens dat
de meeste klanten, die rond
het middaguur aan de Pasteurstraat binnen stappen, al een
behoorlijk eind in de vijftig
zijn. Anbo-voorzitter Gorter
meldt dat zijn belangenveremging alleen al in Noord zo'n 120
leden telt. „Er wonen in Noord
zevenduizend mensen. Als de
PTT dat kantoortje opheft,
dan moet iedereen voor elk
wissewasje naar het hoofdpostkantoor," vreest hij. Gorter wil m de loop van het jaar
eens kijken of er samen met de
PTT een oplossing is voor de
buurt. De wijk kent volgens
hem nog geen rijdend postagentschap. „Ik heb er tenminste nog met van gehoord."

TVIVli'l 1111*1 Illf die krant moet ik hebben.
J. Tl CB.LU. W.JL ULJ-lVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71037 Ï"Ö17Ö031'
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OVZ» INFO

FAMILIEBERICHTEN
Met droefheid nemen wij kennis van het overlijden
van onze oud-collega

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Ondernemersvereniging Zandvoort

Ton Brantjes

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag 08 30 - 20 00 uur
vrijdag 08 30 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

Aan de leden van de OVZ/het OPZ
Zandvoort april 1997

Ons medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte om dit verlies te dragen.
Directie en medewerkers
WEEKMEDIA B.V.

Geachte leden,
Hierbij stellen wij U in de gelegenheid deel te nemen
aan de Voorjaarsmarkt die zal worden gehouden aan de
Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg op l juni a.s.

ADVERTENTIES

20 april 1997
Rinus Visser

TELEFOONNUMMER CULTUREEL
CENTRUM
Omdat gebleken is dat niet iedereen op de
hoogte is van het juiste telefoonnummer van
het Cultureel Centrum volgt hier het telefoonnummer
Cultureel Centrum: (023) 574 02 80.

De kosten bedragen voor niet-leden en buitenstaanders
120,- per kraam. Leden betalen 75,-per kraam.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 8 april vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 15 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 15 april vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Bent U geïnteresseerd dan kunt U zich opgeven bij:
„Stichting Zandvoort Promotie"
t.a.v. Toos Tromp
Grote Krocht 7a
2042 LT Zandvoort

ziet Abraham
Dikke zoen
Loes en Don

Graag schriftelijke opgave met vermelding van branche.

WERKZAAMHEDEN
HEEMSTEEDSE DREEF
De gemeente Heemstede heeft vorig jaar besloten tot een reconstructie van de Heemsteedse
Dreef De werkzaamheden worden in fasen
uitgevoerd Tijdens iedere fase wordt aan een

In de periode half april tot half juli wordt gewerkt aan het gedeelte tussen de Havenstraat
en de Haemstedelaan Na de bouwvakvakantie
wordt begonnen aan het gedeelte tussen de
Johan Wagenaarlaan en het Richard Holplem
Deze werkzaamheden duren naar verwachting
tot eind oktober
Vanaf maandag 14 april is het gedeelte van de
Johan Wagenaarlaan tussen de Heemsteedse
Dreef en de Franz Schubertlaan voor al het
gemotoriseerd verkeer afgesloten De buslijnen
die normaliter gebruik maken van Johan Wagenaarlaan worden omgeleid Voor het overige
verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven via de Heemsteedse Dreef en de Ceasar
Francklaan De omleiding duurt tot eind mei
Ook de Havenstraat wordt, ter hoogte van de
Heemsteedse Dreef, tot medio juli afgesloten
voor alle verkeer De Zandvaartkade wordt afgesloten voor verkeer uit zuidelijke richting
Verkeer naar het centrum kan gebruik maken
van de Camplaan of het Julianaplein
De werkzaamheden brengen onvermijdelijke
ernstige hinder met zich mee Geprobeerd wordt
om filevorming zoveel mogelijk te vermijden
Men wordt dan ook verzocht om in de komende maanden de Heemsteedse Dreef zoveel
mogelijk te vermijden en een andere route te
kiezen

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen en meldingen bouwvoornemen
zijn bij het college van Burgemeester en Wethou-

GEMEENTE

Met vriendelijke groeten
hoogachtend
Bestuur O.P.Z.

ZANDVOORT
meer dan strand alleen!

ders ingediend
97059B Hogeweg 21

vernieuwen dakkapellen
plaatsen serre
slopen opstallen

97060M Zuiderstraat 14
970615 Boul Barnaart
Caravanpark "
de Dumrand"
97062B Mansstraat 38
vergroten garage
97063MZandvoortseplaatsen blokhut
laan 303
97064B Wilhelminaweg 38 uitbreiden woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING
97112B Beatnxplantsoen 1 oprichten huisartsenpraktijk (08-04-1997)
U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen mdienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

Amsterdams
In de laatste week van mei brengt Weekmedia, de nieuwsbladen van Perscombinatie,
een speciaal magazine: Amsterdams Stadsblad Magazine, full colour, 52 pagina's dik, informatief, gezellig van stijl, leuk om te hebben in een Nederlandse (10.000
exemplaren) en een Engelstalige editie (opnieuw 10.000 exemplaren).

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

Want op maandag 16 en dinsdag 17 juni komen de Europese staatshoofden in
Amsterdam bijeen en al in de weken daarvóór vinden er een aantal congressen
plaats. Amsterdam is gastheer van tal van nationale en internationale opinieleiders.

Adviescommissie Verkiezingsprogramma VVD

20 april a.s.
50 JAAR
gefeliciteerd
gasten Hotel 47

rijbaan van de Dreef gewerkt en wordt op de
andere rijbaan het verkeer m beide richtingen
geleid
De werkzaamheden hebben ook een effect op
het verkeer van en naar Zandvoort en voor het
verkeer van en naar Schalkwijk

Het Amsterdams Stadsblad Magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om
acte de présence te geven bij een bijzonder selecte doelgroep. Meer informatie geven
Willem Duivis, Marjan van Heuvelen en Mylène van t Hart, tel. 020 - 562. 2441.

WD NODIGT U UIT. . .

Zandvoorfers bedankt.
Zandvoort bedankt.

Jan

• Donderdag 24 april van 20.15 tot 22.15 uur
Hotel Bad Zandvoort,Thorbeckestraat 23,
Zandvoort

Tolweg 6, Zandvoort
tel: 023 -571 4484

Meer kans...

El

De hele maand april geldig!

0

i Haltestraat 55, Zandvoort
l

uitvaartverzorging
kennemerland bv

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800 • 022 45 35

C ,,.
I

of val de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor .
het verzorgen van een begrafenis
• ' ; of crematie. .
'.;,•
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 3fc>,
Parklaan
36, 2011
2011 KW Haarlem.
Haarlem.

o

Ja, ik wil vnjblijvend meci inioimatie ovei de natura-uitvaaitverzekenng.
Ik bob de gaiantic dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

man/vrouw •

straat:

I

postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):

JV Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 57132*12

Een prijs in de Postcode
Loterij van 15,7 miljoen gulden mag je
gerust een
Postcode-Kanjer
noemen!
Het is de grootste Straatprijs
ooit in Nederland uitgekeerd.
En u kunt hem winnen, als u
tenminste lid bent van de
Nationale Postcode Loterij.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

via handoplegging, verbetert stress.
hyperventilatie en
<m(l<>rr lichamelijke aandoeningen.

Miljonair worden, samen met uw
buren? Dat kan.' Want ditjaarvalt
de Postcode Kanjer van 15,7miljoen gulden.'

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts •ƒ. 3.145r *
Sluit een^ niitiira-uitvaartverzekering
; bij Uitvaartcehtrüm Haarlem.

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

E

Het enige dat u hoeft te doen
om de Kanjer en de andere prijzen van de Postcode Loterij te
winnen is meespelen. En dat
doet u al voor één tientje per
maand. En met meer loten heeft
u meer prijs in de Postcode
Loterij. Vul daarom direct de
bon op deze pagina in, zet erop
hoeveel loten u wilt hebben, en
doe hem op de bus. Want u weet
het: hoe meer loten u heeft, hoe
groter uw deel is in de winst. •

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartuerzekering moetje hebben. Voor die
f 3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen aflmnkelijk zijn!"

50 jaar

Natuurlijke genezing

playback Shows. Want de
opbrengst van de Postcode
Loterij gaat naar mens en
natuur.

LAAT UW STEM OP TOD HOREN, DUS NU!

ttett*
et*.
Wil, Carla & Oda

R

Postcode-Kanj er
15J miljoen!

• Dinsdag 22 april van 20.15 tot 22.15 uur
Restaurant Blanje Bleu, Zandvoortselaan 345,
Bentveld

MARTUN'S FIETSENHOEK

i
l
l

Postcode Loterij pakt flink uit

• Maandag 21 april van 20.15 tot 22.15 uur
't Stekkie, Flemingstraat 9, Zandvoort Noord

Martijn Wijsman,
wij wensen je heel veel succes met:

l
E
1347 - 1997
e
e
E
i
i
a
l
i
m
m
i
i
N
ft
m
a
i
i *'bij besteding Van
l
l f L. 50,- of meer
i
0
een feestelijke
fles \\7ijn ka'boü

AMSTERDAM. CAPITAL OF INSPIRATION

De WD nodigt u uit om mee te praten over het verkiezingsprogramma voor de Gemeenteraadsverkiezingen
1998. U bent van harte welkom op de bijeenkomsten, waar
we graag uw mening horen over die zaken, die u voor
Zandvoort en Bentveld van belang vindt. We ontvangen u
graag met een kop koffie en een drankje op:

• •^•a

Bon in envelop /.ondei post/egel x.enden aan:
Uitviuiitcentium llaailem, Antwoordnummei 318, 2000 WC Haarlem.

speciale Sterrenplayback Shows,
die op 24 april, l en 8 mei worden uitgezonden. In die shows
heeft u ook alle gelegenheid om
volop te genieten van bekende
Nederlanders die in de huid
kruipen van beroemde artiesten. Maar er is meer...
Ook de goede doelen van de
Postcode Loterij spelen een
belangrijke rol in de Sterren-

Henny Huisman vertelt u meer
over de Postcode-Kanjer in drie

DE UITSLAGEN VAN 14 APRIL
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

3 miljoen

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

l

22 35 31 16 30 41 37
32 28 21 26 34 40 27
20 24 13 18 15 12 08
Maakt u uw kaart vol met:

29
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

HA

f i nnn

«W

At

f £\},-

38
39
05
45
03
09

ƒ 500,/ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

25
14
17
07
44
01

ƒ 10,ƒ9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ 5,-

t on

• Straatprijs trekking maart:

BON-yöOFM57 MILJOEN
ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt m aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
dj ƒ 40,- (vier lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)

D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (een lotnummer)

Naam:

Q dhr. Q mevr.

Adres:

Postcode:
Plaats: Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,- Tel..
Postbanknunimer:

Datum:
Handtekening:

Banknummer:

1509704

Bekendmaking: 14 april
/5.00O,5688 N P
Extra Prijs ƒ 25.000,5688 N P 009

Liefst drie BMW's: 3081 HV 006 in Rotterdam,
2651 SN 010 in Berkel en 2614 GW 001 in Delft

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

NATIONALE
LOTERIJ
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Kinderworkshops
ZANDVOORT - Kinderen
hoeven zich in de meivakantie
niet te vervelen. Op woensdag 7
mei kunnen ze terecht voor diverse workshops in het Activiteitencentrum (ook bekend als
't Stekkie), Celsiusstraat 190.
Zo kunnen kinderen leuke
dingen leren maken van flessen, kartonnen dozen en andere materialen die anders weggegooid worden. Bovendien is er
een workshop 'collages maken
van textiel'. Maar wie meer
houdt van poppenkast of toneelspelen is ook welkom. Inschrijven voor de workshops is
verplicht. Dat kan van maandag tot en met donderdag tussen tien en vier uur, telefoonnummer 5717113.

Veilige boulevardkost vijf ton
ZANDVOORT - Om de
Boulevard Barnaart veiliger
te maken voor voetgangers
en automobilisten wil de gemeente vijf ton uittrekken.
Op diverse plaatsen komt er
een middenberm, de entree
van camping De Branding
wordt veranderd en autompbilisten kunnen straks
minder hard de rotonde nemen.

EHBO-diploma
ZANDVOORT - Negentien leden van de Zandvoortse Reddingsbrigade hebben hun EHBO-diploma gehaald. Instructeur Ruud van Essen heeft hen
deze winter opgeleid tot volwaardige eerstehulpverleners.
In totaal hebben nu zo'n zeventig leden een EHBO-diploma.
Daarnaast hebben maandag
zestien ZRB-ers het examen reanimatie afgelegd.

§ Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
i;•:''l,X -.tel. 023-5715541' :>

Zandvoorts
Nieuwsblad
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•

Kinderkleding
ZANDVOORT - Op zaterdag
19 april is er tussen elf en vier
uur nieuwe kinderkleding te
koop in kinderdagverblijf Pippeloentje (aan de achterkant
van het Huis in het Kostverloren). Kleding van gerenommeerde merken gaat weg met
50 tot 70 procent korting. Een
deel van de opbrengst wordt gebruikt om de tuin van Pippeloentje nog wat meer aan te kleden.

Paranormaal
ZANDVOORT - De Nederlandse Vereniging voor Geestelijke en Natuurgeneeswijzen
houdt 24 april een openbare paranormale avond in gebouw De
Krocht. Tijdens de bijeenkomst, die om acht uur begint,
bekijken genezers foto's en
voorwerpen om ziektebeelden
te herkennen.

Inbraakpreventie
ZANDVOORT - De speciale
politiebus met voorlichtingsmateriaal over het project Veilig Wonen komt een paar keer
extra naar Zandvoort. Wie
meer wil weten over inbraakbeveiliging kan op donderdag 17
april tussen half tien en half
een terecht op het parkeerterrein bij Huis in de Duinen, 's
Middags staat de bus tot vier
uur in de Burgemeester Nawijnlaan. Op zaterdag 19 april
is de bus tussen tien en vier op
de Prinsesseweg te vinden.

Emotietherapie
ZANDVOORT - Niet goed
verwerkte emoties blijven volgens Ine Kiers hangen in lichaam en geest. De neurp emotionele integratietherapie kan
daar wat aan doen. Op 26 april,
27 april en 17 mei geeft Kiers
hierover een cursus bij haart
huis in Bentveld. Deelnemers
kunnen zich opgeven via telefoonnummer 5241458.

Volgens de gemeente is de
Boulevard Barnaart een van de
onveiligste straten in Zandvoort, vooral voor voetgangers.
Tussen januari '93 en september '95 raakten zestien mensen
gewond, waarvan er drie het ongeluk niet overleefden. Op de
Zeeweg zijn nog meer ongelukken gebeurd, maar die weg ligt
op het grondgebied van de gemeente Bloemendaal.
Negen jaar geleden is de bou-

Wandelaars halen geld
op voor Ethiopië
ZANDVOORT - Hardlopen voor een goed doel,
schaatsen voor een goed
doel en binnenkort kan er
ook gewandeld worden voor
de medemens. Tussen Hoek
van Holland en Den Helder
plus tussen Pieterburen en
Doetinchem organiseert de
Christelijke Hulporganisatie Dorkas van 3 tot en met
10 mei een sponsorwandeltocht voor Ethiopië. Op 6
mei komen de wandelaars
door Zandvoort.
De tocht langs Zandvoort begint in Noordwijk en eindigt in
Umuiden. Het pad kronkelt
zich door de duinen, waardoor
de lengte in totaal 38 kilometer
is. Deelnemers die dat wat te
veel van het goede vinden, kunnen ook een deel van de tocht
lopen. Volgens Dorkas telt elke
kilometer mee, want de deelnemers laten zich per kilometer
sponsoren.
De opbrengst gaat naar vijf
projecten in Ethiopië. Met het

geld worden waterputten, huizen, twee opvanghuizen voor
zwerfkinderen en een kinderhuis en trainingscentrum bekostigd.
Vorig jaar leverde de wandelactie een ton op. Het eerste
jaar, toen volgens Dorkaswoordvoerder A. van Geffen
veel scholen aan de actie meededen, bedroeg de opbrengst
twee ton. Hij hoopt dit jaar dat
bedrag eveneens te halen.
De kritiek op grote hulporganisaties dat er nogal wat geld
aan de strijkstok blijft hangen,
is volgens Van Geffen niet van
toepassing op Dorkas. In 1995
besteedde Dorkas 21 procent
van de inkomsten aan organisatiekosten. Dat is 4 procent minder dan het volgens het Centraal Bureau Fondsenwerving
maximaal toegestane percentage. „In 1996 blijven we nog verder onder de norm," verwacht
Van Geffen.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

'Tentoonstelling
hoeft van
mij niet meer'
Krijgen we nu nog een tentoonstelling van de in oktober
ingezonden ontwerpen voor de
gemeentelijke kerstkaart? Nou,
van mij hoeft dat niet meer. Het
lijkt me niet echt leuk om in de
zomer nog tegen besneeuwde
huisjes en kerstbomen aan te
moeten kijken.
Ik besloot mijn speciaal voor
de wedstrijd gemaakte olieverfschilderijtjes terug te halen van

het raadhuis. Helaas bleek dat
geen simpele zaak, want mij
werd verteld dat de werkjes
waarschijnlijk ergens door het
gebouw zwerven. Bij herhaald
verzoek enige tijd later kreeg ik
helemaal geen reactie meer.
Wat zal ik nu doen? 's Nachts
stiekem met een zaklamp op
zoek gaan naar mijn ronddolende schilderijstukjes? Dolen ze
trouwens wel rond of is er iets
anders aan de hand? Hoe zit het
met de overige inzendingen,
zijn die al hoog en droog bij de
Zandvoortse schilders terug of
zwerven ze gezamenlijk door
het raadhuis.
Graag zou ik aan het personeel dat werkzaam is op ons
gemeentehuis de volgende
vraag willen stellen: kijkt u
eens rond in stoffige hoeken,
vergeten laden en achter vuilnisbakken of daar wat materiaal staat dat herkenbaar is als
eventuele gemeentekerstkaart.
Bij voorbaat dank.
Ik geloof niet dat ik dit jaar
weer mee doe.
Suzan Laan
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Docent
ZANDVOORT - Lia Sol mag
zich voortaan 'docent van de
Reddingsbrigades Nederland'
noemen. Zij is 12 april geslaagd
voor haar examen.

Op naar Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. De 9
meubelzaken daar bewijzen
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dat nieuwe meubels hélemaal niet duur zijn!

AmsterUam

Doradohotel komt een smalle
verhoogde middenberm. Ook
bij de parkeerplaats bij de reddingpost Piet Oud komt zo'n
verhoging. Daar vlakbij wil de
gemeente eveneens een brede
middenberm maken waarop
voetgangers tussen de twee rijstroken veilig kunnen wachten.
Zandvoort heeft zich een aanDe middencirkel van de rotal jaren geleden opgegeven tonde gaat omhoog en de bochvoor de actie -25 procent van ten worden krapper, waardoor
het ministerie van Verkeer en auto's minder snel de rotonde
Waterstaat. Volgens deze af- kunnen nemen. De entree van
spraken moeten er in het jaar camping De Branding wordt
2000 een kwart minder ver- verbeterd. En bij het Shell benkeersslachtoffers zijn in verge- zinestation komen extra strelijking met 1986. In 2010 moet pen en een middenberm, zodat
het aantal doden zelfs met de auto's die voor de pomp voorgehelft zijn teruggebracht en het sorteerd staan het doorgaande
aantal gewonden met 40 pro- verkeer niet meer hinderen.
cent. De actie leverde ook subDe gemeente wil ook wat wégsidie op. Een bedrag van 250 halen: het stoplicht op de bouduizend gulden gebruikt de ge- levard. De meeste automotailismeente om de Boulevard Bar- ten letten daar namelijk zelden
naart aan te pakken. De overige op, omdat dit licht het alleen
250 duizend gulden komt uit doet als het druk is en dat is
twee andere potjes.
niet zo heel erg vaak. Daardoor
is het juist extra gevaarlijk om
Bij de ingang van de parkeer- er over te steken wanneer het
plaats ter hoogte van het Gran licht op groen staat.

BAALBERGEN. HOUWEUNG INTERIEUR. MUNDERS,
MONTÈL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL

Info (020)69093 16

Acht leden hebben donderdag tegen het voorstel gestemd
van Sandbergen om toch tien
kandidaten op de lijst te zetten.
Volgens Hans van Brero, voorzitter van D66, waren er vijf leden voor de uitgebreide kandidatenlijst.
De meerderheid stemde volgens Van Brero tegen, omdat ze
met slechts zes kandidaten hopen dat ze meer keuze hebben.
Daarmee zouden ze het raadslid Lpu Koper van de kandidatenlijst af kunnen houden. Koper wekte twee jaar geleden zoveel woede op van de D66-leden,
dat ze hem probeerden uit de
partij te gooien. Het raadslid
wilde namelijk een motie van
wantrouwen tegen het college
niet ondersteunen, terwijl hij
dat volgens zijn twee fractiege-

Op uitnodiging van de filmcluta en de Stichting Nederlands-Duitse Dialoog vindt er
vooraf een talkshow plaats
met de 66-jarige professor
Horst Lademacher. Hij zat in
1945 eveneens op het gymnasium en ook xiit zijn klas werden jongens opgeroepen voor
militaire dienst. Tegenwoordig is hij hoogleraar nieuwe
geschiedenis en Niederland-

kunde aan de Westfallische
Wilhelms Universiteit van
Munster. Lademacher is een
begenadigd verteller, die niet
bang is voor kritische vragen.
Na Ischa Meijer durft hij iedereen aan, zegt hij.
Zijn verhaal sluit mooi aan
bij de indrukwekkende film
'Die Brücke', in 1959 gemaakt
naar het boek van Manfred
Gregor.
De film is Nederlands ondertiteld. Het is het regiedebuut van acteur Bernhard
Wicki, die in 1919 in Oostenrijk werd geboren. Hij ontving voor 'Die Brücke' de
Golden Globe en een Oscarnominatie in de categorie
'beste buitenlandse film'.
De talkshow met Horst Ludemacher begint vanavond om hall' acht
in het Circus op het Gasthuisplein.
Na het gesprek met Lademacher
volgt de film 'Uie Brücke'. Zowel
leden als nlet-leden van de filmclub
zijn welkom.

noten Han van Leeuwen en wijlen Jan Termes wel had toegezegd.
„Dat ik vind dat er meer dan
zes D66-ers op de verkiezingslijst moeten staan, heeft niets
met Lou Koper te maken," zegt
Sandbergen. „Ik ben niet voor
Koper en tegen Han van Leeuwen. Laat dat nu hopelijk eens
duidelijk zijn."
Zijn voorstel heeft een andere
achtergrond. „Als je de geschiedenis van D66 naloopt blijkt dat
we tot drie maal toe een restzetel hebben gekregen dankzij de
stemmen van de mensen die lager op de lijst stonden. Deze
'lijstduwers' wilden niet in de
raad, maar hadden wel een eigen achterban. In 1978, 1986 en
in 1990 hebben ze D66 een extra
zetel bezorgd."
De beslissing over het aantal
kandidaten is echter al in de
vorige vergadering gevallen.
„Maar," zegt Sandbergen,
„toen was ik ziek helaas. Omdat ik uit de notulen niet kon
opmaken waarom ze zes kandidaten wilden, heb ik het donderdag opnieuw aan de orde gesteld."
Sandbergen, die al sinds de
jaren zeventig lid van D66 is en
diverse keren leider van de ver-

open podium'
ZANDVOORT - Het be
looft zondag 27 april een
wervelende en zeer afwisselende show te worden in de
Pagéehal. Conny Lodewijk
van Studio 118 Dance organiseert op die dag voor het
eerst 'De DanskuNstkeuken'. Met dit evenement wil
ze Noord en allerlei artiesten voor het voetlicht brengen.
Honderd mensen, zowel amateurs als professionals, doen eraan mee. „Een gerecht dat uit
heel veel ingrediënten bestaat
Dat moet het worden," vertelt
ze. „Het is een soort open podium."
Zo zingt bijvoorbeeld de
Zandvoortseberoepsacteur Mi
chiel Drommel, terwijl een
echtpaar op de achtergrond een
wals danst. De Zandvoortse
Amateur Musical en Operette
Rai onder leiding van Elly Biben brengt een medley. Er is
jeugdtoneel van Joke de Jong.
Roberto Girigorie laat Mexicaanse liedjes horen. De zevenjarige Nadia Hijnen speelt
harp. Entertainer Henk Jansen
vermomt zich als de onvergetelijke Dorus. Alex Dundas
brengt enkele liederen ten gehore en dat geldt ook voor het
Zandvoorts Mannenkoor.
Schilderijen van Jef Borkent,
Wil Hogendijk, Marianne Rebel en Ria Wever kleden de
sportzaal aan. Er staat bovendien een beeld van twee spitzen
in de zaal. „Straks kun je niet
meer zien dat het sporthal is,"
verwacht Conny.

Uiteraard zijn haar dansers
en danseressen ook te zien tijdens de show. Onder andere
met een speciaal ballet voor de
onlangs overleden Jan Termes,
uitgevoerd door Diana Bruynzeel. „Ik had een bijzondere
band met ome Jan," vertelt
Conny. „Toen hij nog wethouder was en ik voor het eerst
subsidie aanvroeg, heb ik hem
leren kennen. Sindsdien ben ik
erg op hem gesteld geraakt. Hij
had een dochter met een dansschool in Nieuw-Zeeland. Ik
heb ome Jan nog voordat hij
overleed gevraagd of ik een ballet aan hem mocht opdragen.
Hij had het graag willen zien."
De DanskuNstkeuken vindt pU.its op
zondag
27 april in de Van Pagéehal,
Henk Jansen geeft tijdens de generale repetitie nog even wat handige tips aan de jongeren van toneelvereniging Wim Flemingstraal
9 In Zandvoort-Noord.
Hildering
Foto André Lieberom
Aanvang 14.30 uur. De zaal is open om
één uur. Kaarten kosten 7,50 en zijn te
reserveren bij C. Lodewijk, teleloonnummer 5712598 of het Activiteitencentrum 5717113.

*Door toneel worden kinderen losser'

„Het was heel erg leuk,"
vertelt regisseur Henk
Jansen over het blijspel 'De
eerste keer' dat door acht
jongeren van
toneelvereniging Wim
Hildering zaterdagavond in
gebouw De Krocht werd
opgevoerd. Eenvoudig was
het volgens hun regisseur
zeker niet, want „het is
makkelijker om het publiek
te laten huilen dan te laten
lachen."
[OCH LACHTE DE goedgevulde zaal smakelijk
om de verwikkelingen
van twee echtparen in een vakantiehuisje. Het ene echtpaar,
Bertus en Jantine, komt daarin
terecht dankzij een gewonnen
prijsvraag. Het andere echtpaar, Hans en Karolien, heeft
het huisje eigenlijk net verlaten
maar draalt nog wat rond.

T

Bertus heeft helemaal geen
zin in een week vakantie, de
eerste vakantie van zijn leven
samen met zijn vrouw. Karolien is kleptomaan en heeft
twee kinderen die het erg gezellig vinden bij Bertus en Jantine.
Ondertussen lopen er ook nog
twee andere figuren rond die
zich ermee bemoeien. Dat leidt
tot allerlei verwikkelingen.

Al heette het stuk 'De eerste
keer' toch was het voor Robert,
Janine, Kees, Alexandra, Wiebe, Clémentine, Lana en Aruni
niet de eerste keer dat zij op het
toneel stonden. Inmiddels hebben ze al twee keer eerder een
toneelvoorstelling gegeven. Het
bekende 'Jan Rap en zijn maat'
bracht drie jaar geleden een
veelbelovend begin. De wat serieuzere voorstelling 'Hooikoorts' van Noel Coward bleek
aan de moeilijke kant en daarom viel dit jaar de keus van
regisseuse Sonja Rijnders en
Henk Jansen op het blijspel 'De
eerste keer'.
„Humor is trouwens ook niet
makkelijk," meent Henk, „er
zijn wel trucjes om mensen te
laten lachen, maar dan is het
vaak juist niet leuk." Hij vindt
bovendien dat de acteurs niet
leuker mogen doen dan de
schrijver van het stuk heeft bedoeld.
De keuze van het stuk wordt
afgestemd op de smaak en het
niveau van de groep. „Je kunt
ze niet altijd 'Jan Rap' laten
spelen. Dat willen ze ook niet,"
zegt Henk. „Ze wilden bijvoorbeeld vorig jaar graag een keer
in avondkleding optreden."
In die voorstelling van vorig
jaar speelde Bram Stijnen als
souffleur een prachtige rol. Hij
verstopte zich niet, maar zat

'Korte kieslijst scheelt D66 zetel'
ZANDVOORT - Volgens
Ruud Sandbergen (lid van
D66) loopt zijn partij volgend jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen mogelijk
een zetel mis doordat de
meerderheid van de D66-leden vasthoudt aan zes kandidaten op de verkiezingslijst.

ZANDVOORT - April
1945, vlak voor het einde
van de Tweede Wereldoorlog, moeten zeven vijftienjarige
gymnasiasten
naar het front. Zes van de
zeven komen om. Later
maakt Bernhard Wicki er
de film 'Die Brücke' over.
Vanavond is 'Die Brücke'
in het kader van de Duitse
filmmaand te zien bij
Filmclub Simon van Collem.

Wie wil meewandelen kan zich opgeven bij Dorkas Hulp, Postbus 12, Ifilfl
ZG
in
Andijk, telefoonnummer
0228-592824.

Meningen

Suzan Laan deed eind vorig jaar
mee aan de kerstkaartenwedstrijd van de gemeente. Ze won
niet, maar ze troostte zich met
de gedachte dat de gemeente
wel alle kunstwerken tentoon
zou stellen. Dat is tot op heden
echter niet gebeurd. Bovendien
zijn de kunstwerken onvindbaar. Ze is dan ook erg teleurgesteld in de gemeente.

levard ook al gereconstrueerd
om de verkeersveiligheid te
vergroten. Maar dat heeft dus
onvoldoende geholpen, constateert de gemeente. Alleen bij de
aansluiting met de Burgemeester Van Alphenstraat is de verkeersveiligheid verbeterd.

Talkshow met Duitse prof
KuNstkeuken
leidt oorlogsfilm in
is een soort

kiezingscampagne is geweest,
vreest dat er een historische
fout gemaakt wordt. „En dat
doet pijn. D66 ligt me erg nauw
aan het hart."
Hij maakt zich bovendien
zorgen over het rumoer rondom Koper, die sinds de royementskwestie onafhankelijk
van Van Leeuwen tijdens raadsen
commissievergaderingen

opereert en vaak meestemt met
de collegepartijen als Van
Leeuwen tegenstemt.
Sandbergen: „Van Leeuwen
heeft weieens gezegd dat de affaire Koper vanzelf wel doodbloedt. Maar ik denk dat deze
kwestie ons blijft achtervolgen
tot en met de verkiezingen.
Tenzij ze zich samen opstellen.
Ik hoop dat ze dat doen. Maar
ik vrees dat het ijdele hoop is."

Steeds meer creatieve puzzelaars
ZANDVOORT - De hoofdprijs van de paaspuzzelwedstrijd van het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers
Vereniging Zandvoort gaat naar A. Amende-Ruitenberg en
R. Hesselaar.
Kwekerij Van Kleeff stelt voor hen een waardebon van 75
gulden beschikbaar. De taart van 15 gulden gaat naar W. Schilpzand, C. de Muinck en J. Schut. De oplossing van de puzzel luidde
deze keer: De Zandvoortse ondernemers wensen u gezellige Faasdagen.
Een paar honderd lezers stuurden hun oplossing in. Opmerkelijk is dat de inzenders steeds creatiever worden. Zo maakte de
elfjarige Ilja een prachtig plakwerkje en versierde ze haar oplossing met leuke tekeningetjes. Ook Tineke Hartman deed weer
haar best. Ze leverde een zelfgemaakte kaart met pluizig haantje
in. Mevrouw A. Jansen, G. Smits en Marga de Boer-Pijpers maakten eveneens zelf een kaart. De familie A. Keur leefde zich uit op
de computer. En zeven lezers schreven hun inzending op een
aardige ansichtkaart.

pontificaal voor op het toneel
en stal de show met zijn improvisaties. Omdat de groep erg
dol op Bram was, die eind december overleed, droegen zij
het stuk 'De eerste keer' aan
hem op.
Henk is net als Bram nauw
bij de groep betrokken. „Ik
merk trouwens dat ze ouder
worden. Je ziet het als ze op het
toneel een pak dragen, en je
hoort het. Ze praten over hele
andere dingen dan een jaar geleden, bijvoorbeeld over muziekstation MTV en over kleren. Ik vind dat wel heel grappig, want toen ik jong was lagen
mijn interesses bij andere dingen."

De pubertijd, met huiswerk,
uitgaan en vrienden, eist echter
wel hun tol. „Ik begrijp heel
goed dat het een zware opgave
is om drie maanden lang elke
zondagavond van zeven tot negen te repeteren. Maar ik hoop
dat ze volgend jaar opnieuw een
stuk willen instuderen. En misschien komen er zelfs wel nieuwe spelers bij."
Toneelspelen is volgens
Henk ook leerzaam voor jongeren. „Ik sprak een moeder met
haar zoon na afloop. Die twijfelde of het wat voor haar kind
was, want hij was een beetje
verlegen. Maar dat is nu net het
mooie, door toneellessen worden kinderen vaak wat losser."

Aantal ongelukken in
Zandvoort daalt flink
ZANDVOORT - Het aantal ongelukken in Zandvoort is het afgelopen jaar
flink afgenomen. Vonden er
in 1995 nog 465 aanrijdingen
plaats, een jaar later waren
het er maar 388. Daarentegen steeg het aantal diefstallen uit auto's in 1996 met 35
procent. Dat blijkt uit het
jaaroverzicht van de Zandvoortse politie.
De Zandvoortse politie is tevreden over 1996. Over het algemeen zijn de doelstellingen gehaald, constateert politievoorlichter J. Hage naar aanleiding
van de jaarrapportage. De politie verwachtte van te voren dat
het aantal woninginbraken in
1996 tussen de 110 en 150 zou
liggen. In werkelijkheid registreerde de politie er 116.
Het aantal autodiefstallen
bleef steken op 120, ondanks
een piek in de maand mei. In
die maand verdwenen 32 auto's. De politie hield daarop
vier verdachten aan. Uiteindelijk daalde het aantal autodiefstallen vorig jaar met 10 procent in vergelijking met 1995.
Brommers en fietsen zijn nog
altijd populair bij dieven. 'Traditioneel ligt de piek in de zpmermaanden. Dat was ook in
1996 zo. Er werd 191 keer aangifte gedaan, waarmee de doelstelling (220 tot 240 aangiften
van brommers- en fietsendiefstallen) gehaald werd,' vermeldt
de jaarrapportage. De meeste
brommers en fietsen worden in
het centrum (84 keer) en in
Oud-Noord (55 keer) weggehaald. Het rapport: 'Opvallend
is de afname van het aantal
diefstallen op de Boulevard
Paulus Loot. Werden, in 1995
nog 42 (brom)fietsen in deze
straat gestolen, in 1996 bleef dit

beperkt tot zeven stuks.'
Het aantal tasjesroven nam
spectaculair af van elf naar
vier. Maar, nuanceert de jaarrapportage, het aantal geweldsdelicten kan de politie moeilijk
beïnvloeden. Daarom is het ook
moeilijk om streefcijfers van te
voren vast te stellen. De politie
probeert wel te stimuleren dat
slachtoffers aangifte doen.
Het aantal aanrijdingen daalde van 465 in 1995 naar 388 vorig jaar. Of deze sterke daling te
maken heeft met de slechte zomer, waardoor er minder toeristen naar Zandvoort kwamen,
vindt Hage „te kort door de
bocht. Ik ben zeer voorzichtig
met het trekken van conclusies
als daar geen onderzoek aan
voorafgegaan is. Ik zou me wel
kunnen voorstellen dat bepaalde delicten samenhangen met
het weer, bijvoorbeeld zaken
die op het strand 's avonds laat
plaatsvinden op mooie zonnige
dagen."
Het aantal diefstallen uit auto's was wel hoger dan vorig
jaar. Dat aantal steeg met 35
procent. De oorzaak van deze
stijging is volgens het politierapport te wijten aan een inbraakgolf tussen mei en augustus, die pas eindigde toen de
politie twee verdachten oppakte.
Met de milieucontroles liep
het ook minder goed doordat
de ambtenaar van de gemeente
waar de politie mee samenwerkt langdurig ziek was. Er
vonden daardoor maar drie milieucontroles plaats. Wel hield
de politie in de gaten of de bewoners van Zuid, Oud- en
Nieuw-Noord, de Koninginnebuurt en de Zandvoortselaan
de vuilniszakken niet op de verkeerde dag buitenzetten.

Pastor Voets

ZANDVOORT - In Zandvoort is hij nog altijd zeer bekend, Bertus Voets. Jarenlang
woonde hij in Zandvoort en was
hij pastor in Nieuw Unicum. Inmiddels is hij naar Heemstede
verhuisd. Op zondag 25 mei
viert hij dat hij zestig jaar priester is. Om tien uur is er een
feestelijke eucharistieviering
in de kerk op de Kromhoutlaan
in Haarlem. Monseigneur Kuipers houdt de preek. Tussen
vijf en zes is er een receptie in
het restaurant van landgoed
Groenendaal in Heemstede.
(ADVERTENTIE)

Cinema
17 t/m 23 April

Dot/mDi 21.30

FIERCE
CREATURES
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PARADIJSWEG 14

ZANDVOORT

Nabij het centrum gelegen, goed onderhouden
woning met ruime kamers en een zonnige tuin.
Indeling: entree, hal, ruime woonkamer met
serre en open haard, toilet, keuken, kelder. Ie
etage: drie ruime slaapkamers waarvan één met
balkon, badkamer met douche, wastafel en toilet. Het pand is voorzien van C.V.-gas 1993 en
dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS
ƒ 359.000,-k.k.

[ B E L VOOR MEER INFORMATIE OF\
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j

i

I

023-5715531

|

maandag -vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

|__AAOT<:OOP iVgRKQOP_- TAXATIESi_

DR. C. A. GERKESTRMT 62 Hl
ZANDVOORT
Zeer geschikt voor starter: een gezellig tweekamer appartement met balkon op het zuiden, gelegen op de Ie etage aan uitvalsweg en nabij de
zuidduinen. Indeling: entree, woonkamer met
open keuken en schuifpui naar balkon, bergkast
met boiler, badkamer met bad/toilet/wastafel,
slaapkamer.
VRAAGPRIJS
ƒ 109.000,-k.k.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413

NVMi
MAKELAAR'

2040 AK Zandvoort
Makelaardij o. g.
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ZONNEBRILLEN:
*GIANNI VERSACE
* FENDI
* GIORGIO ARMANI
* KARL LAGERFELD
* MOSCHINO
* DOLCE & GABBANA
^CALVIN KLEIN
^r RAY BAN
*VOQUE
* ROBERT RUDGER
* EMPORIO ARMANT
*SERGIOTACHINI
* OTTO KERN
* STING
* CHRISTIAN DIOR
* JEAN PAUL GAUTIER
* YVES SAINT LAURENT
* OLIVER
*BYBLOS
ir PERSOL

vraagt voor haar vestiging
in de randstad een

Dé sportschool voor
Puppy, ABC
diploma zwemmen
en aquarobic

STAFMEDEWERKER
Chef-Restaurant verantwoordelijk voor de
dagelijkse leiding en service in het
Café - Restaurant en Terras.
Vakkennis - ervaring in 1e klas bedrijven
en Soc. Hygiëne zijn vereist.
fleacf/es voor deze functie s. v.p. schriftelijk
t.a.v.de Directie Postbus 269 - 2040 AG Zandvoort.

in het

zwembad
Sprenkelveld
Nieuw Unicum
Tel. 023-5379944

Oog voor

Amsterdam

foto André Lieberom

ZaBirïvoorf Optiek
Kerkstraat 36, Zandvoort
Tel.:023-5712466.

Sambal Goreng Daging
Lamsvlees met Tahoe-Taugé
met witte rijst, bami of nasi

ƒ 12,50 p.p.
THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana
Show. Een wervelende
Rios Production, geïnspireerd op de losbandige sfeer van het New
Yorkse cabaret. U kunt
voor de show diverse
arrangementen boeken.
Na afloop kunt u deze
levendige .avond
-^
voortzetten in het
casino. Want bij de
arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
in het Holland Casino
boven het theater. U
kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49,50. Aanvang
woensdag tot en met
zondag 20.00 uur.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

WEEBMMMIV geeft u meer!

Hoofdstad Operette
'Viktoria und ihr Husar'

De operette 'Viktoria und ihr Husar' behoort tot de toppers van het Weense operetterepertoire. De melodieën
uit deze compositie van Paul Abraham zijn stuk voor
stuk schlagers van de jaren dertig geworden. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: 'Ja, so ein Madel, ungarisches Madel', 'Reich mir zum Abschied noch einmal
die Hande' en 'Pardon, Madame, ich bin verliebt'.
De operette speelt zich af rond 1918 en 1919 op vier
locaties in diverse uithoeken van de wereld. De
Hongaarse gravin Viktoria is getrouwd met de
Amerikaanse gezant Cunlight, nadat zij overtuigd was
dat haar vroegere minnaar ritmeester Klotay in de eerste wereldoorlog is gesneuveld. Klotay blijkt toch nog
te leven. Viktoria wordt verscheurd tussen haar gevoelens voor Klotay en haar man, aan wie ze veel te danken heeft.
De Hoofdstad Operette maakt van deze operette een
groots spektakel met solisten, koor, ballet en orkest.
Deze voorstelling is een genot voor iedere operetteliefhebber.
Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting
van ƒ 4,00 op de normale prijzen:
ƒ 41,00 (normaal ƒ 45,00), ƒ 38,50 (normaal ƒ 42,50), ƒ 36,00
(normaal ƒ 40,00). Het is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat u gebruik maakt van deze
bon. De kassa van het Cultureel Centrum op Plein 1960
nr. 2 in Amstelveen is geopend van ma. t/m vr. van
10.00 - 15.00 uur (telefonisch v.a. 10.30 uur), zaterdag en
zondag van 12.00 - 15.00 uur (telefonisch v.a. 13.00 uur).
Tel: 020 54 75 175.

Bon voor onze
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen, ontvangt u een korting van ƒ 4,00 voor 'Viktoria und ihr
Husar' op zondag 27 apri!1997 om 14.00 uur.
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Reserveringen: 020 - 626 21 06.

Nieuw Adres

Trudi M.Z. Duin
Pasteurstraat 14a
lid V.B.C

2041 VA Zandvoort

• Bedrijfsoefentherapie
• Houdingscorrectie
• Bewegingsinstructie

--irO^^VËfclCCMj^^TfctotfeSSBJB^
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberc
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
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Trompstraat 2, Zandvoort
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Shell Geerling

Aantal kaarten

De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
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Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

geeft u meer!

Ter compensatie krijgt u tijdelijk
dubbele zegels.

Zandvoorts Nieuwsblad

Postcode/woonplaats:

3e rang a ƒ 36,00

Mededeling
In verband met Koninginnedag verschijnt deze krant niet
op woensdag 30, maar op dinsdag 29 april. Wij verzoeken u kopij voor de redactie zo vroeg mogelijk aan te
leveren doch uiterlijk op maandag 29 april om 9.00 uur bij
ons af te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op vrijdag 25 april om 17.00
uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet dan in ons
bezit zijn. Compleet materiaal dient uiterlijk maandag 28
april om 11.00 uur in ons bezit te zijn (mits gereserveerd).
Redactie en commercie Weekmedia

SHELL STATION
DUINZICHT
Dr. Gerkestraat

• Ademtherapie
• Ontspanningstechnieken

Vondellaan 60, Zandvoort

Aantal kaarten

Dubbele zegels
Tijdens verbouwing

Tel. 023 571 88 80

Gran Dorado
(Supermarkt)

2e rang a ƒ 38,50

KAMERMEISJES
voor zaterdag en/of zondag. Werktijden
tussen 09.00 en ± 17.00 uur.
Telefonische reactie tussen 18.00 en
20.00 uur: 035-6938058.

Cesar

Adres:

Aantal kaarten

Albatros Schoonmaakorganisatie
vraagt voor een hotel in Zandvoort

PRAKTIJK VOOR OEFENTHERAPIE

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Ie rang a ƒ 41,00

Rosarito

Grote Krocht in Zandvoort.

Onze excuses
voor het ongemak.

T. Goossens

Naam:

bank- en verzekeringswezen (BV)
bedrijfseconomie (BK)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch-linguïstisch (EL)
fiscale economie (FE)
internationaal management (IM)
international management - english sti tam (IM LS)
logistiek management (I.M)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (MI)

Het grote succes van de op woensdag 9 en donderdag 10
gehouden modeshow van ROSARITO, was mede te danken aan het vaak vertederende optreden van de jeugdige
modelletjes die de kleding van Be/// & Ribelli showden. En
uiteraard de gezellige entourage en het heerlijke diner in
Café Brasserie Delmar, waar de modeshow gehouden
werd. (De Japanse hapjes en soep werden verzorgd door
Wilma. Voor info. Brasserie Delmar)
De bovenkleding die werd geshowd is van de merken
Vanillia en Turnover. Voor de goedkopere kleding ook nog
de merken Street One en katoenen truien van het merk
Rimini. Kleuren: zacht blauw, wit en kaki.
De lingerie waar men heel enthousiast over was p.a. van de
merken Lovable, Duet, Alter Eden, de sportieve lijn die de
jeugdige modellen toonden was van het merk Underjeans
van Frank Rijkaard, in pastei teinten zachtblauw, wit en
zachtgroen.
Schoenen en ook alle andere accessoires zijn allemaal te
koop bij

is tijdens de verbouwing
gewoon geopend.

Foto Peter Korniss

Cultureel Centrum Amstelveen
zondag 27 april - 14.00 uur

13 HEAO Studies
accountancy (AC)

Weekmenu

Kinderen stelen de show

= Gastronomie =
Reine Dubois

i'

Gasthuisplein 5, Zandvoort

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Digitaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Advertentiebedrijf.

BEI NU: 020 • 562 29 85
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ADVERTENTIEBEDRIJF
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'Er was altijd meer
animo
/

Met

De tuinen van de Volkstuindersvereniglng Zandvoort
aan de Kecsomstraat liggen er nog kaaltjesblj. Hier en
daar staan wat bomen in bloei en hebben de eerste
zonaanbidders de tuinstoelen al naar buiten gesleept.
Een enkeling harkt, hangt beschermingsnetten op of
timmert erop los. Na een lange winter komt er weer
wat leven in de brouwerij. Want eind april moeten de
leden, die in augustus het 25-jarig bestaan van de
vereniging vieren, de stukjes grond 'bouwrijp'
opleveren. Dan moet het tuinencomplex in de
beschutte duinpan er weer knapjes bij liggen.

UK," WIJZEN voorzitter H. van Ekeren,
secretaris
R. Drommel
en
lommissielid N. Waaning van
de
Volkstuindersvereniging
Izandvoort. „De tuinbonen komen al naar boven." Minuscuul
ildeine plantjes wedijveren om
leen plekje langs de stijf omjhoog staande bonenstaken.
Even later gluren we door
een dichte haag naar een vijver,
omgeven door een fraai stukje
gras. „Van die tuin is veel werk
gemaakt." Het stukje grond
er inderdaad uit alsof de
ieigenaar wat evenwicht heeft
willen aanbrengen tussen het
oppervlak met groentenbedden
en sierplanten.
Heel anders bijvoorbeeld dan
de tuin een eindje verderop,
,\vaar een luxe ogend houten
chalet het recreatieve karakter
bepaalt. „Dié tuin," weten de
drie heren zeker, „heeft zeker
een paar duiten gekost." Maar
of je nou een tuin voor je lol
hebt of een lapje grond voor de
consumptie, de Zandvoortse
tuinbeheerders hebben in de afgelopen 25 jaar een hoop lol gehad. Was het niet met tuinieren, dan zeker met een spelletje
kaarten of bingo. Want het sociale leven speelt op het tuinencomplex langs de Keesomstraat ook een belangrijke rol.
Het mag duidelijk zijn: Een
stukje grond in de luwte van de

duinpan achter de Atlantic
Wall is erg in trek. Voorzitter
Van Ekeren heeft met zijn 25
jaar ervaring nooit anders meegemaakt. „Er was altijd meer
animo dan er grond beschikbaar was. We hebben nu nog
zo'n 62 betalende leden op de
wachtlijst staan. Er zijn 104 tuinen. Jaarlijks veranderen zo'n
zeven £ acht percelen van eigenaar. Wegens ziekte of door ouderdom." Hij kan zich nog goed
herinneren dat de gemeente 25
jaar geleden vijftig tuinen ter
beschikking stelde. Tien jaar
geleden kwamen er nog zo'n 54
bij.
Was het tuinencomplex toen
nog een zandvlakte waarin regenbuien voor wateroverlast
zorgden, door regelmatige bemesting groeien er inmiddels
bessenstruiken en fruitbomen.
Onder restrictie, want de miheumaatregelen van de provincie zijn streng voor het waterwingebied. De Zandvoortse tuinierders mogen alleen organische mest gebruiken, chemische toevoegingen zijn taboe.
„Daar wordt streng de hand
aan gehouden," zegt secretaris
Drommel. „Een speciale commissie kijkt bijvoorbeeld of de
aardappelen wel op de goeie
plek worden geteeld. Die moet
om de drie jaar wisselen. En
naast alle milieumaatregelen
houdt zij ook toezicht op de
hoogte van bomen of schuttin-

Overgeslagen
Er is een kleine babyboom op de Zandvoortselaan. En dat is mooi Maar het
betekent wel volgens Joan Kurpershoek, voormalig redacteur van het
Zandvoorts Nieuwsblad en bewoner van de Zandvoortselaan, dat het
prettig zou zijn als het verkeer wat minder hard zou rijden Er staat wel een
bord met vijftig, maar daar houdt lang niet iedereen zich aan Buiten de
bebouwde kom mogen automobilisten 70 rijden en voordat ze door hebben
dat ze m de bebouwde kom zitten, zijn ze al bij de Tolweg Nu heeft do
gemeente inmiddels een enquête onder de bewoners van de Zandvoortse
laan verspreid, maar niet op het stuk binnen de bebouwde kom „Mijn
vrouw heeft nog gebeld dat wij overgeslagen waren. Het bleek echter dat
we helemaal niet geraadpleegd zouden worden We konden wel een brief
schrijven naar de gemeente als we dat nodig vonden. Ik vraag me af of dat
zin heeft. Eigenlijk snap ik het niet zo goed Wij hebben toch net zo goed
last van dat verkeer, zeker nu er de laatste tijd zoveel gezinnen met jonge
kinderen hier zijn komen wonen." HIJ vreest dan ook het ergste als zijn zoon
Jurnaan (nu nog negen maanden) over een paar jaar op eigen kracht gaat
rondrennen
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Willem Buchel, ex-Prins Carnaval en herhaaldelijk judokampioen (tevens voorzitter van Zandvoortmeeuvven), geniet volop van
zijn tuin

gen. Die mogen geen overlast
veroorzaken voor de andere
tuingebruikers. Tot nu toe zijn
daar weinig strubbelingen over
geweest."
De kantine, een houten gebouw bij de ingang, verraadt
een andere creatieve kant van
de tuinierders. Het selfmade-gebouw beschikt sinds kort
over een lange rij kastdeuren
waarachter een compleet kantoor verborgen zit. Op minder
werkzame dagen schuift een

Duivenvoorde richt zich
voortaan op restaurant
ZANDVOORT - Het bekende visrestaurant Duivenvoorde aan de Haltestraat heeft een metamorfose ondergaan. Konden vishefhebbers eerst nog tej recht voor het kopen van
verse vis, door de verboutwing is dat niet meer mogelijk omdat de winkel verdwenen is.
Manager Silvia Heulst die nu
j de scepter zwaait over het restaurant vertelt dat uitbreiding
van het restaurant een bewuste
keuze is. „Eind vorig jaar is het
pand aangekocht en half februari ongeveer vijf weken gesloten geweest wegens de verbouwing. Met de viswinkel zijn we
gestopt omdat we alle aandacht
j op het restaurant willen vestigen. Daar zijn we goed in, we
hebben weinig ervaring met de
verkoop van vis."
Met name de hoge kwaliteitseisen en de enorme investeringen die deze met zich meebrengen zijn doorslaggevend geweest. „Die investeringen wilden we liever in het restaurant
stoppen."
De huidige eigenaren, Ids
Bakker en Isolde Collaris, zijn
geen onbekenden in de wereld
van de visrestaurants. Het
tweetal, een broer en schoonzuster van Silvia, hebben al jaren een restaurant naast Sea-Life in Scheveningen. Het aangekochte bedrijf in Zandvoort
draait echter zelfstandig onder
leiding van Silvia. „We serveren elke dag verse vis op de traditionele manier. In de roomboter gebakken. Eigenlijk allerlei soorten vis, van gebakken
tot gepocheerd. Ook lobsters en
kreeft."
Wat haar klanten betreft: „De
vaste gasten van het vorige restaurant blijven komen. Daarnaast hopen we niet alleen toeristen te trekken, maar ook visliefhebbers uit de omgeving.
Uit plaatsen als Heemstede,
Bloemendaal en Haarlem. Met
het huidige aantal klanten zijn
we niet ontevreden. We hebben
nog niet eens reclame gemaakt."
De bovenverdieping van het
restaurant is overigens gelaten
zoals die was. Silvia: „De voorgevel beneden vonden we wat
smal. Dat gedeelte is nu restaurant geworden." Visliefhetabers
kunnen volgens haar al vanaf
35 gulden terecht. „Dan heb je
al een voor-, hoofd- en nagerecht. We hebben natuurlijk

ook dag- en weekmenu's op de
kaart staan en hoewel we geen
aparte ruimte hebben, kunnen
groepen bij ons ook terecht. Op
verzoek stellen we een menu
samen." In feite is alles mogelijk, meldt Silvia, zelfs stokvisgerechten. „Als bezoekers maar
van te voren bellen."

Nu ook zwemles
in Nieuw Unicum
ZANDVOORT - Niet alleen de bewoners van Nieuw
Unicum nemen regelmatig
een duik in het nieuwe
zwembad
Sprenkelveld..
Sinds kort geven de instructeurs van Kras Sport zwemles aan kinderen en volwassenen in het bad. Bovendien
is er aquarobic voor volwassenen.
Kinderen vanaf vierenhalf
jaar oud kunnen hun a-, b- of
c-diploma halen bij Kras Sport.
Ze oefenen in groepjes van acht
in het zwembad van Nieuw ünicum. Het afzwemmen gebeurt
in De Planeet in Haarlem. Voor
kleintjes vanaf drie jaar is er
puppyzwemmen. „We raden
ouders aan om al voor de zomer
hun kind op zwemles te doen,
zodat ze op vakantie al aan water gewend zijn," zegt C. Wendt
van Kras Sport.
„Het voordeel van dit zwembad is dat de vloer kan bewegen. Dat is heel prettig als kinderen bang zijn. Ze hoeven met
meteen in het diepe," vertelt
Wendt. Ook voor ouderen is
Sprenkelveld een goed zwembad volgens haar. „Het water is
namelijk lekker warm."
Wendt: „Volwassenen kunnen bij ons leren zwemmen.
Voor mensen die weer beginnen met sporten hebben we
aquarobic." Net als bij aerobic
wordt de conditie opgevijzeld
door middel van bewegen op
muziek. Alleen gebeurt dat in
dit geval in het water. „Bovendien krijgen ze bijvoorbeeld gewichten op hun benen om de
spieren te trainen." In de toekomst is Kras Sport van plan
om ook een paar uur in te ruimen voor therapeutisch zwemmen.
Inmiddels zijn er honderd
deelnemers, terwijl er plaats is
voor zeshonderd. Kras Sport
heeft elke werkdag vanaf vier
uur de beschikking over het
bad. Dan gaan de medewerkers

Silvia Heuïst 7,waait de scepter in restaurant Duivenvoorde

Berichten en tips
voor deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen TVj)
naar de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort, of inleveren bij het kantoor
op Gasthuisplein 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

van Nieuw Unicum, die de bewoners helpen bij het zwemmen, namelijk naar huis. Op zaterdag zijn de lessen van Kras
Sport tussen half negen en zeven uur. Binnenkort komt ook
de zondag erbij. Aquarobic
vindt in de avonduren plaats.

Flipperwedstrijd
ZANDVOORT - Flipperaars
kunnen zaterdag 3 mei terecht
in Casino Royaal in de Haltestraat. Daar worden die dag namelijk de voorrondes van het
Dutch Pinball Open gehouden.
De finale vindt l en 2 november
in het Limburgse Valkenburg
plaats.
Twaalf Zandvoorters schreven zich vorig jaar in voor het
Dutch Pinball Open. De rest
kwam vanuit de regio en van
daarbuiten. De winnaar van Casino Royaal, Ad Jonker uit Den
Haag, deed het niet zo goed bij
de finale. Andy de Ruiter, derde
in Zandvoort, kwam beter uit
de bus. Hij werd bij de finale
opnieuw derde en mocht bovendien meedoen aan de Europese Kampioenschappen in
Toulouse.
Deelname aan het flipperkampioenschap is gratis. Inschrijving is mogelijk tot 2 mei
bij Casino Royaal, Haltestraat
50.

Super steekt
geld in school
ZANDVOORT - Bij Super
Supermarkt kunnen klanten
zegels sparen voor basisschool
De Duinroos. De Super zet deze
week een bus neer waar klanten hun Rockszegels in kunnen
deponeren. Die zegels geeft de
supermarkt voor elke tien gulden aan boodschappen. Klanten kunnen ze zelf sparen of de
school er blij mee maken.
De opbrengst van de zegels
gebruikt de school om het computerbestand uit te breiden. De
samenwerking tussen de Duinroos en de supermarkt gaat
overigens nog verder. Super
sponsort de sportkledmg van
de leerlingen. Een dezer dagen
krijgen de leerlingen hun nieuwe shirts.
Directeur Gerard van de Laar
is blij met de financiële hulp
van de supermarkt. Hij heeft
geen ethische bezwaren tegen
deze samenwerking. „Zegels
sparen is tamelijk onschuldig.
Het sparen gebeurt op vrijwilhge basis. Dat vind ik heel belangrijk. De leerlingen zijn niet
verplicht om iets bij de Super te
kopen. Het zou ook wat anders
zijn als er reclameborden van
de supermarkt in onze school
zouden hangen."

Foto 'Vndre Lieberom

groot deel van de 166 leden aan
de tafeltjes voor vermaak.
N.A. Waaning van de Evenementencommissie vertelt over
drukke bingo- en kaartavonden, van de jaarlijkse vismaaltijd en plantenruil-dag. '
„De
veremging heeft een
actieve Evenementencommissie.
Er ----wordt van alles georganiseerd zoals een gezamenlijke barbecue en zelfs
een
eierenzoekwedstrijden
voor kinderen met de Pasen."

zet en 's middags is er een receptie van vier tot vijf uur. Ik
denk dat er zo'n 250 uitnodigmgen de deur uitgaan. Zowel
naar leden als oud-leden." Voor
de feestavond, bedoeld voor de

De bestuursleden verzekeren
om het hardst dat de sociale
kant van het verenigingsleven
ook belangrijk is. De voorbereidingen voor het lustrum op 23
augustus zijn al in volle gang.
Secretaris Drommel: „Buiten
wordt een grote feesttent opge-

Waren het eerst ouderen die
na hun pensionering tijd kregen om een eigen tuin te beheren, er is een andere generatie
in opkomst die ook plezier in
het tuinieren heeft. „Ze hebben
meer vrije tijd, de verhouding is
nu fifty-fifty," zegt secretaris

Drommel. „De helft van onze
leden is nog onder de vijftig, de
andere erboven."
Met een wachtlijst van vijf
jaar zou het voor de hand liggen
dat het complex na 25 jaar opnieuw wordt
uitgebreid.
Voorzitter
Van Ekeren
aarzelt. „We
zouden graag
nog 25 of 30
tuinen erbij
willen," zegt hij. „De grond is
echter schaars en we zitten niet
om een dependance te sprmgen. Het moet allemaal wel
overzichtelijk blijven." Wel wil
het bestuur de kantine gezelhger maken met wat nieuwe
vloerbedekking. Omdat de trek
naar het volkstuinencomplex
ook komende jaren gehandhaafd moet blijven.

Sociale leven speelt op
tuinencomplex grote rol
leden, is het bestuur nog op
zoek naar sponsors. „Zelf denken we aan levende muziek, zolets is niet goedkoop."

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112. Belbus: Om van de belbus (voor
In andere gevallen: tel. (023-) bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer dient men zich 24 uur van te
06-11. In andere gevallen voren op te geven bij het Weltel. (023-)
023-5159500 of - voor info over- zijnscentrum,
5717373.
dag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer Alg. Maatschappelijk Werk
06-11. Anders: tel. 023-5319191 Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
bgg
023-5320464.
(ongevalllen), Centrale Post 5713459
Ambulancevervoer (CPA) Ken- Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
nemerland.
Huisartsen: De volgende huis- afspraak.
artsen hebben een gezamenlij- Telef. Meldpunt Sexueel Geke waarnemingsregeling: J. An- weid: tel. 023-5340350 op werkderson, B. van Bergen, C. Jag- dagen 12.00-14.00 uur en maan+
donderdagavond
tenberg, Hermans, P. Paarde- dagkooper, H. Scipio-Blüme, F. 19.00-21.00 uur.
Weenink. Informatie daarover Telef. meldpunt Ouderen Mistijdens weekend, avond/nacht handeling: 023-5159700, van
vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- 08.30 tot 17.00 uur.
dagen via telefoonnummer Zandvoortse Vereniging van
(023-) 5730500. De spreekuren Huurders: Gratis advies voor
van de dienstdoende arts zijn leden. Tel. spreekuur elke dmszowel op zaterdag als zondag dagavond 20.00 - 22.00 uur:
van 11.30 tot 12.00 uur en van (023-) 5731618 (Secretariaat
17.00 tot 17.30 uur. Een af- ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
spraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum (tel. Woningbouwvereniging EMM:
5716364):
uitleenmagazijn: Klachtentelefoonnummer
dienst:
(023-)
13.00-14.30 weekdag., spoedge- technische
vallen za en zon: doktersdienst 5717577.
Storingsnummer gas buiten
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennetandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek, merland. Tijdens kant.uren:
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, 5235123.
openingstijden (alleen voor re- Taxi: tel. (023-) 5712600.
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en Openbare bibliotheek: Prinses17.00-18.00
uur, zondag seweg 34, tel. (023-) 5714131.
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
Buiten de openingstijden infor- uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
matie over de regeling via vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u , zat. 10-14 uur.
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
Burgerlijke stand
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformaIn ondertrouw: Pieter Velthuijtiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. sen en Ellen Helena Neelis.
de Boer-Burgh en/of mevr. Getrouwd: Riener Lambertus
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Henricus Sluijter en Antje
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- Glaudemans. Marcus Antonius
Keur en Saskia Vermeeren.
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Martin Sprengers en Francisca
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Antonia Patist.
Geboren: Daphne, dochter van
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Aschwm van der Mij e en Evelider dieren (023-) 5714561, Ver- ne Christine Paap. Tim, zoon
missmgsdienst
023-5383361, van Martin Zwemmer en SasAsiel Zandvoort (tevens pen- kia Joanne Koopman. Jeroen,
sion) (023-) 5713888. Stichting zoon van Martin Zwemmer en
Regionale Dierenambulance: Saskia Joanne Koopman. Am023-5363476 of alarmnummer ber, dochter van Khaled El
Masry en Janette Keur.
023-5334323 (24 uur per dag)
SOS Telefonische Hulpdienst Overleden: Johannes Petrus
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Lefferts, 71 jaar. Theodorus Joen nacht bereikbaar voor een hannes Antonius Flaton, oud 54
gesprek van mens tot mens.

„Vaart minderen, spaart kinderen." Jochcm (links), Mathieu
(midden) en Stan (rechts) zijn het zat dat ze zo vaak opzij moeten
springen om hun leven te redden in de Kruisstraat. Toen hun zus
Karlijn dan ook onlangs haar verjaardag vierde, zette Mathieu een
bord op straat neer. „En het hielp echt," vertelt hij. „Sommige
automobilisten remden inderdaad af. Ze staken ook hun duim
omhoog. Maar er waren er ook een paar die gewoon nergens naar
keken." Hij is op het idee gekomen om een bord nee te zetten
doordat hij dat op een camping zag. Met een oude stoel, een
bezemsteel, wat touw en een stuk karton zette hij zijn creatie in
elkaar.

Plassen en handen wassen

Joyce Schreuder Als het aan burgemeester Van der Heijden ligt, wordt het Gasthuisplein

Dier

van de
week

getrakteerd op een openbaar toilet. Op zich wel handig voor kroegtijgers (en
als het toilet van de redactie verstopt zou zijn). Maar het komt op een
rottige plek te staan: naast de parkeerautomaat. Een beetje uit de loop
dus. De kans is groot dat zo'n dronken type met hoge nood alsnog de
dichtsbijzijnde muur pakt. Het is veel logischer om deze publiekspoepdoos
naast de dorpspomp neer te zetten, centraal tussen Sesto Senso, het
Wapen en de cafés op het Kerkplein. Kunnen toiletgangers meteen na
afloop hun handen wassen. Dat heb ik tenminste altijd van mijn moeder
geleerd.

Jongeren op het toneel

De achtjarige Sheila zoekt een
nieuwe baas of bazin. Ze is ondanks haar leeftijd erg makkelijk en speels. Met kinderen en
andere honden kan ze goed
overweg. Ze luistert goed. Sheila kwam een halfjaar geleden
samen met Rotweiler Banjer
terecht in het Kennemer Dierentehuis. Hun baas ging voor
enige maanden naar het buitenland. Die periode werd steeds
verlengd en uiteindelijk werd
er van beide hoitden afstand gedaan. Irene Mudde van het
Kennemer Dierentehuis probeerde de honden eerst samen
te plaatsen, maar Banjer kreeg
vorige week alleen een nieuwe
baas. Al zit ze nu bij een andere
hond in het hok en krijgt ze extra aandacht, ze lijkt Banjer
toch erg te missen. In een nieuwe omgeving met een andere
hond of in een druk gezin voelt
ze zich volgens Irene veel gelukkiger. Meer informatie bij
het Kennemer Dierentehuis, telefoonnumir.er 5713888.

Kelly (14), Denise (13), Naomi (13), Janch (13) en Anouk (15) zijn vijf
Zandvoortse jongeren die meedoen aan de musical 'Gebroken licht' Ze zijn
op zoek naar publiek. Al veel mensen reageren enthousiast als ze vragen of
ze willen komen kijken op zondag 20 april om acht uur in de Haarlemse
schouwburg Maar er kunnen nog altijd meer mensen bij volgens Denise en
Kelly, want de schouwburg is erg groot. De musical, waarin Kelly de hoofdrol
speelt, gaat over het meisje Dana. Zij moet een sieraad van haar voorouders vullen met traanvocht om de liefde en het gevoel terug te brengen in
de wereld Op haar tocht komt ze allerlei mensen tegen, onder andere
Denise, Naomi, Janch en Anouk. Ze hebben allemaal een aparte rol. Zo
speelt Denise bijvoorbeeld een trompet die verstopt is. Er wordt veel
gezongen en gedanst in 'Gebroken licht'. Kaarten kosten trouwens 12,50
en zijn te koop bij de schouwburg.

Liever rollen dan dragen
Nooit geweten dat rolstoelen ook handig zijn voor dieven Vorige week
woensdag wandelde een dief 's nachts met een enorme stereotelevisie
over de boulevard. Hijofzijhad deze tv uit het Strandhotel gestolen samen
met een elektronisch dartbord De dief kwam binnen door een raampje en
vond ergens in het pand een handig vervoermiddel voor zijn buit Maar dat
bleek tegen te vallen Al na een paar honderd meter viel de televisie van de
stoel. De dief koos eieren voor zijn geld en liet een deel van de buit achter.
Alleen het dartbord is nog altijd zoek De bewoners van het Strandhotel
moeten het volgens een van hen, Paul Povel. echter ook zonder stereotelevisie doen Die is namelijk nog altijd stuk schijnt het. Inmiddels hebben ze
een kleine televisie tot hun beschikking

Gaten-vrees
Binnen tien dagen verdwijnen volgens Kitty de Hoog. voorlichtster van de
gemeente, de lelijke gaten van de gevel. Er komen eindelijk tegels om de
beschadigingen weg te werken Dat is hard nodig, want Victor van Boven
vreest anders het ergste voor zijn kunstwerk. „Mijn aannemer en ik durven
inmiddels nauwelijks te beginnen," meldde hij donderdag ..Die gaten
trekken vandalen aan. Als zelfs een eenvoudig rood lint dat om de bak
gespannen was kapot getrokken wordt Dit is een zeer ontmoedigende
situatie. We worden er gewoon zenuwachtig van. Ik heb nu ook maar
besloten om geen goudblad voor mijn kunstwerk te gebruiken Je zult zien
dat dat anders ook zo eraf gehaald wordt. '

YOKKHBTTKÜCK

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds H. van den Tempel-Boonstra uit Heemstede,
met New Choir Singers.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agiitha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: D. Duijves, Eerste Communie, twee koren.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds L. Blomjous.

Zo handig blijkt een rolstoel toch ook xveer niet voor dieven
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PAMPERS

NEW-N6U
NOUVEAU
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BABY-DRY PLUS LUIERS
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GROOT

KOPLOPER

• geschjkt voor boys en girls door optimale
verdeling van de vochtabsorbtie
• in de maten midi, maxi maxi plus of junior
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t i'Jdens onze prijspeiling bleek dat u het
voordeligst boodschappen kunt doen bh
Dn-k van den Broek. Supermarkten die
onder dezelfde keten vallen (Bas van der
Heijden. Digros, Dirkson en Jan Bruijns)
zijn net zo voordelig.

VAN NEDERLAND!

HIBACHI BARBECUE
.'~(

zware kwaliteit stalen bak inclusief 2
BALEN ô 8 LITER in hoogte
verstelbare roosters met houten

,
OPTIMA
\ ^ HOUTSKOOL
J voor urenlang
l veilig barbecueplezier
i

-

handgrepen. Maat: 15 x 25,5 x 14 cm

DIVERSE CITROENANTI MUG KAARSEN
in leuke terracotta-pot

SET VAN 2 OVENWANTEN
EN2PANNENLAPPEN

met o.a. zon, maan ^*"H r-~ ~> /"^
of ster afbeelding (
l " ,-{J
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ELDERS

ELDERS

KUNSTSTOF BLOEMBAK

met diverse vrolijke dessins, extra dikke OP VOET IN TERRA-KLEUR
gematteerde
__.
voor in de tuin
vullingtegen f.l
\t'i\(-'> leuk
ol op het balkon
hitte
>•
' >.., ,,,.,

;,b S-

ELDERS

Ü, -C^:'"

ELDERS /

STERKE STAPELBARE
LIMONADEGLAZEN
_ SET

.,.---^ ,,-:, ,- ,

6 STUKS ^gilgvéu
ELDERS

HUISVUILZAKKEN

Mji

;£$*&&

MODIEUZE
DAMES-

NACHTHEMDEN

extra kwaliteit,
formaat:
60 1 80 cm.

RolZOstute

{ ELDERS J<7Sf j l

l
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AXE EAU DE TOILETTE
AFTERSHAVE

SUNIL ULTRA WASMIDDEL
met versterkte vlekverwijdering,
voor liefst 36 wasbeurten

diverse geuren
Racon 50 ml

ELDERS

„

'

ELDERS

EDET
VOCHTIG TOILETPAPIER
voor een schoon en fris gevoel
Navulverpakking <•~] /•-». e r-

ELDERS ' .-!?,'£•'

SANEX DOUCHEGEL
flacon250ml '~"•"\ t™ *~-,

ELDERS

"

!

>'&ïl-

AM L:V'

STEVIGE KUNSTSTOF 4
VUILNISZAKHOUDER \
in diverse hoogten .-^^ „, ^^^
verstelbaar tol /
/ ,*\(\-<• j
maximaal60liter
' - Vi> .'V. ,
/
f

ELDERS

'/.

l"-' cy
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NUTROMA
HALF- |
VOLLE \
KOFFIEMELK

BECEL LIGHT
past in een cholesterol verlagend dieet

PONDSKUIP ELDERS

, , '

'

YOGHO YOGHO
DRINKYOGHURT
Iniitlg en fris,
In de smaken aardbei of perzik

SET3
• „ ,MINIPAKJES " \ (
ELDERS
>. ,'il

„

BETUWE EXTRA JAM

.jfcCBZi

\utroina

finmSP*
*77. ^'

nu In handige
hersluilbarelles
è 0.4 liter

ELDERS

n» t» !•*••*

VRIESVERSE

KALKOENROLLADE

aardbeien, kersen, abrikozen ol
bosvruchten
,-~, .
POT450 GRAM [ \( ']^ELDERS 'i Ó'Ê-'

SMITHS HAMKA'S
een lekkere pittige snack
ZAK
-*-vrv

120 GRAM [, ,{vylv:
ELDERS

ELDERS

l'iti'

SPA ROOD OF REINE
MINERAALWATER
de gezonde dorst r"^ x""^
lesser,blik25cl ) j f T, i

ELDERS
^tV

^ \^ )
"~"«. 5 * Lu-""'

rj^wü'fij'
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;SGHNJTZEll

EXTRA

GESNEDEN
STAMBOECK
LEVERKAAS
per 100 gram
ELDERS

DUBBELVLA
kies uit: aardbeien/vanille ol
vanille/chocolade

LITERPAK
ELDERS

WONDERWIT OF-BRUIN
liefst 19 boterhammen
VASTE
LAGE
PRIJS

KAKELVERSE EIEREN
klasse MEDIUM

BELEGEN KAAS
lekker pittig

DOOS 20 STUKS

HEEL POND

ELDERS

'PER KRQp

ELDERS

BROEK
KIJK ELKE DAG
VOPSBS6TEXTZ.
\PAG.S20 *~
LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcenlrum Hannie Schattplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 'AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum], volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1
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Nieuw: Roosvicee MultiVit

Zwitserse strooikaas., steeds populairder
op tafel en in de keuken
Al bijna 100 jaar vindt u ze in de winkel, die ronde kartonnen doosjes met Geska Zwitserse strooikaas. Een product
dat nu weer volop in de belangstelling staat en vele nieuj we gebruikers trekt. De reden? De bijzondere smaak, het
bevat weinig calorieën én je kunt het in heel veel gerechten gebruiken. Ook eten steeds meer kinderen het op de
boterham.
Zwitserse strooikaas is gemalen
Zwitserse kaas met echte Alpenkruiden. Het past door zijn
hchtverteerbaarheid en lage
calorie-gehalte perfect in ons
moderne
voedingspatroon.
Slechts weinig mensen weten
dat deze kaas eigenlijk Schabziger heet en dat de conische
vorm van het kartonnen doosje
is afgeleid van de vorm waarin
deze harde Zwitserse kaas uit
het kanton Glarus wordt
gemaakt.

Klaver
De Schabziger werd ruim 900
jaar geleden voor het eerst door
monniken gemaakt en is, wat
zijn ingrediënten betreft, een
heel bijzondere kaas. Hij wordt
bereid uit zure ondermelk, kar-

nemelk en wei en bevat naast
caseïne ook albumine. Bovendien wordt er ook nog een
gedroogde, verpulverde klaversoort aan toegevoegd die de
kaas zijn groene kleur en speciale smaak geeft. De Schabziger is licht verteerbaar en zeer
gezond. In Nederland is hij
bekend onder de naam Geska.

Recepten
Geska met kummel: Meng wat
dik geklopte room met Geska
kaaspoeder. Beleg daarmee de
boterham of het toastje en bestrooi het geheel met kummel.
Rijst a la Geska: Bak rijst aan
met uien in hete boter, voeg
zout toe en blus het dan met
heet water of met vleesbouillon.
Laat de rijst gaar koken. Be-

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
Mieren op
afstand houden
Zodra de zon aan kracht heeft gewonnen,
komt alles opnieuw tot leven. In de tuin
staan voorjaarsbloemen te pronken, kleine insecten wriemelen over de grond en
tuindeuren staan wagenwijd open.
Hoe heerlijk het ook is
om van die warmte te
genieten, het warme seizoen brengt ook kleine
rgernissen met zich mee.
iijvoorbeeld in de vorm van
ongenode kruipende insecen, zoals mieren. Het heeft er
soms alle schijn van dat deze
bedrijvige beestjes het een
sport vinden om de kleinste
gaatjes te vinden waardoor ze
n huis kunnen komen. En
zoals dat wel vaker gaat, als
er één over de brug is, volgen
er velen.

bedrijvig
De meest voorkomende mie'en in ons land zijn de Lasius-mieren. Ze zijn ongeveer 5
millimeter groot, hebben een
wespetaille' en zijn donkerwuin tot zwart van kleur. De
nieren die we het vaakst
zien, zijn de werksters die de
hele dag bezig zijn met het
•'ervoeren van voedsel
laar het nest. Hier zetelt
de mierenkoningin, een
^
bevruchte vrouwtjesmier
^
niets anders doet dan
eitjes leggen. Een mierennest
'A altijd onder de grond, in
de tuin of onder het huis. Wie
°p het gedrag van mieren let,
zal zien dat de wegen die ze
afleggen opvallend recht zijn.
Op het terras herkennen we
de aanwezigheid van mieren
i de kleine zandhoopjes die
tussen de tegels maken,
soms kan het contact met
nieren
pijnlijk
verlopen
°mdat enkele soorten bijten
als
ze
worden
gestoord. De pijn
ontstaat door het
mierenzuur dat
ze in het wondje
spuiten.

Hinderlijk
mier die zich te goed doet
ons eten, vinden we
igenlijk onfris, maar gewo!e mieren zijn niet schade'yk. Wel kunnen ze na ver'°op van tijd voor loszittende
'errastegels zorgen. De mees-

a
an
e

te
mensen
vinden mieren hinder\
lijk. Gelukkig kunnen
deze insecten uitstekend worden
geweerd, want ze
hebben een uitgesproken
hekel
aan
sommige
geurtjes. Ze verhuizen onmiddellijk als het nest
hiermee
wordt
begoten of als
hun jachtgebied
ermee
wordt
besmet.

Vertrouwd

strooi het dan rijkelijk met Geska
strooikaas.
Geska broodjes:
Snij wit brood in
dunne sneetjes.
Bak spek zonder
boter en leg het
op een sneetje,
strooi er Geska
overheen.
Leg
hierop een tweede
sneetje en beleg
dit
met
fijn
gehakte geroosterde uien.
Bestrooi ook dit
met
Zwitserse
strooikaas.
Geska Zwitserse
strooikaas is verkrijgbaar in de
supermarkt
en
kaasspeciaalzaak.
Voor meer
informatie:
Zwitserse strooikaas:
Craamer & Co.,
tel. 0344-611056. calorieën.

Iedere dag voldoende
vitaminen uit 'n glas
Vitaminen zijn een onmisbaar onderdeel van verantwoorde
voeding. Ze zijn belangrijk om ons lichaam goed te laten
functioneren en om fit en vitaal te blijven. In gezonde en
gevarieerde voeding zitten alle vitaminen die we nodig
hebben. Maar niet iedereen eet elke dag zo verantwoord
als zou moeten. Om ervoor te zorgen dat u iedere dag voldoende van alle vitaminen binnenkrijgt, is er nu een lekkere en makkelijke aanvulling: Roosvicee MultiVit, verrijkt met tien belangrijke vitaminen.

en

weinig

Iedereen heeft vitaminen nodig.
Het lichaam kan deze onmisbare voedingsstoffen namelijk
niet of onvoldoende zelf maken.
Er zijn dertien verschillende
vitaminen die elk in bepaalde
hoeveelheden nodig zijn om te
zorgen dat we gezond blijven.
Voedingsmiddelen verschillen
sterk in vitaminegehalte, zo
zijn sinaasappels rijk aan vitamine C maar bevatten ze weinig
van de andere vitaminen. Zuivelproducten bevatten weer veel
vitamine B2 en B12. Gevarieerde voeding is dus belangrijk om

Almhof:
je kunt het maar
beter toegeven!
Almhof kwarken typeren zich door hun milde
volle en natuurlijke smaak. Dat komt doordat
deze kwarken worden bereid met de originele
Biogarde culturen. Deze zorgen voor een mildere, zachtere smaak en zorgen dat de kwark lichter verteerbaar is. Bovendien is Almhof afkomstig uit Frankrijk, het land waar men de kunst van het
kwark maken als geen ander verstaat.
Almhof kwark heeft 6 heerlijke
varianten in de famüiepotten
van 500 g: Magere Franse
Kwark, Vanille Kwark, Citroen
Kwark, Aardbei Kwark, Kersen
Kwark en de nieuwe Perzik
Kwark. Naast famüiepotten
brengt Almhof nu ook kwarken
in portie-verpakkingen van 2 x
140 g. Het gaat hier om de
bekende Almhof Vanille Kwark
en uniek voor de Nederlandse
markt, Almhof Cocos Kwark,
een heerlijke volle kwark, verrijkt met echte stukjes cocos.
De kwarken van Almhof smaken op zich al uitstekend, maar
kunnen ook aan de basis staan

van een heerlijk recept of verrassend dessert. Probeer onderstaand recept maar eens uit.
Succes verzekerd!

Kwarksoufflé
Benodigdheden: 50 g boter, 50
g witte basterdsuiker, 2 eieren,
10 g maizena, 250 g Almhof
Kwark. Het maakt niet uit welke Almhof Kwark u gebruikt:
de magere Franse Kwark of een
van de Fruitvarianten.
Bereiding: Roer de boter met de
suiker goed schuimig. Splits de
eieren. Voeg één voor één de
dooiers aan de schuimig geroer-

ervoor te zorgen dal we van al
die vitaminen dagelijks voldoende binnenkrijgen.

Voor jong en oud

LEKKER & GEZOND
KOtaiOMll VtKAHlWOOKDIHS fffSSfiWMK fOSlKKIS?
BUITEN VERANWOO?D£IWE/D VAN PEOOf ftEEKVEDIA

kwart van de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid van tien
belangrijke vitaminen. Zo vult
u elke dag uw voeding met
extra vitaminen aan
Roosvicee MultiVit is geschikt
voor jong en oud. U kunt de
vruchtensiroop niet alleen aanlengen met water,
maar ook toevoegen aan yoghurt,
vla
of
(karne)melk.
Roosvicee MultiVit is te vinden in
de supermarkt of
drogist en staat
net als de andere
Roosvicee-siropen
bij de kindervoeding.

Recente onderzoeken wijzen uit
dat lang niet iedereen elke dag
de aanbevolen hoeveelheden
van alle vitaminen binnenkrijgt. We eten dan ook niet
elke dag even verantwoord.
Roosvicee MultiVit is voor Gratis
iedereen een makkelijk en verantwoord steuntje in de rug. In Vitaniincwijzer
één glas zit namelijk alvast een Als handig hulp-

middeltje om op te zoeken hoeveel vitaminen bepaalde voedingsmiddelen bevatten heeft
Roosvicce in samenwerking
met het Vitamine informatie!
Burenu van TNO Voeding, dn
Roosvicee Vitaminewijzer ontwikkold Die kunt u telefonisch
aanvragen op het
nummer
0900202.404.5
(50
cpm). U wordt
dan via een computer gevraagd
uw volledige telefoonnummer in te
toetsen, waarna u
de Roosvicee Vitaminewijzer gratis
krijgt
thuisgestuurd. U kunt
tot en met 30
april 1997 bellen
(7 dagen per
week, 24 uur per
dag).

Lekker heeft niet altijd suiker nodig...
Mona maakt nu een aantal magere vruchtenyoghurts en
yoghurtdranken, die heel erg lekker zijn en toch weinig
calorieën bevatten. Iedereen die graag zo min mogelijk
suiker en vet gebruikt, kan dus toch genieten van een vijftal lekkere Mona producten. Deze producten bevatten ieder
zo'n 40% tot 50% minder calorieën dan vergelijkbare yoghurts en yoghurtdrinks.

de boter toe en meng er daarna
de kwark en de maizena door.
Klop de eiwitten stijf met wat
zout, leg het kwarkmengel erop
en spatel alles voorzichtig door
elkaar. Schep het kwarkmengsel in een bebotere schaal en vul
de schaal voor niet meer dan
3/4 gedeelte. Zet de schaal 30
minuten in een op 200"C voorverwarmde oven.
Variatie- Leg op de bodem van
de schaal vruchten naar keuze,
schep er het kwarkmengsel op
en plaats vervolgens in de oven.
Voor meer informatie kunt u
schrijven naar:
Almhof Consumentenservice,
Antwoordnummer 1305,
3900 WB Veenendaal
(postzegel niet nodig).

Al deze Mona yoghurts en yoghurtdrinks bevatten geen suiker, er staat dan ook op 'Geen
Suiker Toegevoegd' (GST). Ze
zijn gezoet met de kunstmatige
zoetstoffen aspartaam en/of acesulfaam. De producten zijn bijzonder geschikt voor diabetici
en mensen die aan de lijn doen,
omdat men weinig calorieën en
geen suiker binnenkrijgt.

Nieuwe variaties
Dagelijks krijgt men bij Mona
veel enthousiaste reacties op de
magere
vruchtenyoghurts
Aardbei en Perzik. Daarom is
sinds kort het assortiment flink
uitgebreid met drie nieuwe
varianten:
een
magere
vruchtenyoghurt in de smaak
Appel-Vanille, een Biomild
Drink Perzik en een Yoki Drink
Multivrucht. Dus, wanneer u zo

benieuwd naar uw ervaringen
met de Mona producten.

U kunt schrijven naar:
Mona Consumentenservice,
Antwoordnummer 3310,
3440 ZB Woerden.
Een postzegel is niet nodig.
min mogelijk suiker en vet wilt Bellen kan natuurlijk ook:
gebruiken, is er nu volop keus 0348-429267.
in lekkere zuivelproducten.
Allesbehalve mager is
de smaak van deze producten. De yoghurtvarianten zitten boordevol
echt fruit en de yoghurtdrinks zijn op
smaak gebracht met
vruchtensap.
Bovendien kan het hele gezin
van deze producten
meegenieten.

Meer informatie
Heeft u nog vragen
over onze GST-producten? Mona heeft een
speciale folder gemaakt
met meer informatie
over GST en het gezonde van zuivel. En
natuurlijk is men ook

Nooit meer last van de biobak
De meeste huishoudens verzamelen hun afval in zijkant of bodem blijven
hopen. Vapona Biobak Anti-insect is
twee afzonderlijke bakken. Het gewone afval ver- kleven.
gemaakt op basis
dwijnt in de vuilnisbak, terwijl voor ons groente-,
van natuurlijke
fruit- en tuinafval de biobak klaar staat. De afval- Vapona
grondstoffen.
soorten worden gescheiden opgehaald en verwerkt, Biobak Anti-insect
De biobak is een
omdat dit veel minder belastend is voor het milieu.
De broeierige omgeving van belangrijke bijdrage aan het
Op warme dagen
vinden
de
meeste
mensen het
ronduit een
crime
om
alleen maar de
deksel van de biobak te openen.
Allereerst is daar
de doordringende
stank die ons zo
heftig
afschrikt
en daarna worden
we bijna overvallen door tientallen vliegjes die de
vrijheid
kiezen.
Nu vindt niemand
het leuk om op
een mooie dag
naar binnen te
worden gedreven
door de enorme
stank en grote
hoeveelheid vlieg j es die uit de biobak komen.

Bij een hardnekkige
mierenplaag
kunnen
bestrijdingsmiddelen voor een
definitieve
bestemd voor de behandeling Compost
oplossing zorgen.
Vapona, het vertrouwde van moeilijk te bereiken Het GPT-afval in
IX,
merk voor al uw insec- plaatsen zoals nesten, onder de biobak wordt,
fv.
tenproblemen, heeft ter kasten en langs plinten waar zoals dat heet,
bestrijding van mieren mieren (of andere kruipers gecomposteerd.
een uitgebreid assortiment. als kakkerlakken) zich schuil Composteren is
natuurlijk
De mierenpen is handig voor houden. De spray zorgt een
waarbij
in en om het huis. Hiermee ervoor dat de mieren op de proces
fruit-,
worden bij voorkeur de moeilijke plaatsen bestreden groente-,
mierenstraten bij de nestin- worden en heeft een snel en tuin-, en keukenafval
langzaam
gangen (bijvoorbeeld de kie- langdurig effect.
ren tussen de tegels) behan- De spuitbus is voorzien van wordt veranderd
een dun 'rietje' dat het in een aardachtideld. Trek met de pen enke(
makkelijk maakt een ge massa. Bij dit proces spe- felen. Maar in de dagelijkse
le strepen op of dwars
door de wegen die door
nauwkeurig te len warmte en vocht een gro- praktijk blijkt toch dat veel
n^0'—• plek
mensen de biobak liever
behandelen. Deze Vapo- te rol en ook
de
mieren
worden , B^j
dicht laten. Om de stank
w)
na producten zijn ver- allerlei kleine
gevolgd. Mierenpoeder
(die het gevolg is van een
krijgbaar bij de super- organismen
kunt u heel gericht strooi- '
zoals bactevolkomen natuurlijk roten op plekken die naar de markt en de drogist.
tings- en gistingsproces)
woning leiden en langs drem- Naast de vertrouwde middel- riën, schim- &
en vliegjes enigszins te voorpels, kozijnen en andere plek- tjes heeft Vapona ook een mels en bodemkomen kunt u een aantal
ken waar mieren zich ophou- gratis Insecten wijzer waarop diertjes als ook worden. Het mierenlokdoosje is precies staat van welke insec- men, pissebedden en torre- maatregelen nemen. Allertjes. Het eindprodukt is rulle, eerst moet de bak goed worideaal in kleinere ruimten in ten wij in welke
rijpe compost die uitstekend den schoongemaakt als hij is
en om het huis zoals de keu- periode last kunbruikbaar is voor uw tuin en geleegd. Zet de biobak niet in
ken, het balkon en het terras. nen krijgen en
uw kamerplanten.
de zon en sluit na gebruik de
In het doosje zit een lokstof welke oplossin- /fc£0
bak goed af. Eventueel
die de mieren meenemen naar gen er zijn om ze j 9
kunt u een. papieren zak
het nest, zodat ook in het nest te bestrijden.
Stank en vliegjes
gebruiken om het
de mieren worden gedood.
de
milieuafval in te pakPlaats het doosje op een mie- Bel voor meer informatie en Over
ken. Hiermee
renstraat voor een goed resul- het aanvragen van de Insec- vriendelijke voordevoorkomt u dat
tenwijzer de gratis Vapona len van de biobak
taat.
etensresten aan de
De nestenspray is speciaal Insectenlijn 0800-O22.32.33. hoeft niemand te twij-

het organisch afval heeft een
enorme
aantrekkingskracht
op
vliegen. Ze leggen
bij voorkeur hier
hun
eitjes. Die
eitjes
worden
maden die zich in
cocons
wikkelen,
waar ze na verloop
van korte tijd als de
ons zo bekende vliegen weer uit kruipen. Vapona, sinds
jaren het vertrouwde merk tegen al
uw insectenproblemen,
heeft
nu
Vapona
Biobak
Anti-insect. Dit is
het eerste middel
dat zowel lastige
vliegjes en andere
insecten op afstand
houdt en daarbij
ook nog de hinderlijke stank verdrijft.
Uiteraard
gebeurt
dit op
milieuvriendelijke
wijze, want het gftafval moet natuurlijk wel composteerbaar blijven.
Vapona
Biobak
Anti-insect
bevat
natuurlijke mineralen en etherische
oliën,
waaronder
citronella olie. Deze
olie ruikt aangenaam en heeft de
prettige eigenschap
vliegjes op afstand
te houden. Door Vapona Biobak Anti-insect te gebruiken
helpt u dus het ontstaan var
maden te voorkomen.

Aangename geur
De frisse geur van de etherische oliën van Vapona Biobak
Anti-insect verdrijft ,
de
onaangename *ijf"*
geur in de biobak. \i^>
Het poeder bindt
bovendien het vocht
dat in het afval aanwezig is, waardoor
schimmelvorming
wordt geremd. U kunt
het ook gebruiken in
gescheiden afvalbakken
in de keuken en op compost-

stank en vliegjes en blijft u
het milieu helpen.
Het is verkrijgbaar in supermarkt en drogisterij.

behoud van ons milieu. Door
regelmatig Vapona Biobak
Anti-insect over afval te
strooien, heeft u geen last van

Drogïsferij

Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid

Tel. 5712305
Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort tel. 5716123

•

•~>

D(O
DROOKTEHIJ

^

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

SONY MICRO HIFI SYSTEEM
PMC202, Versterker 2x25 Watt, 4 equalizer
pre sets digitale tuner, 24 voorkeuzezenders cassettedeck CD-speler programmeerbaar, muziekkalender, mkl luidsprekers
en afstandbediening Adviespnjs"670 -

TRAVELLER;TELAAGi
PHILIPS BREEDBEELD

1 Ox motorzoom O 6 lux
auto locus Adviespri|s'1709

PW6301 Superplatte16 9
beeldbuis stereo TXT
Adviespri|S'2495

879.-

11499.-

SONYHi-STRAVELLER

Model TV van het jaar' Black-Une S 70 cm
beeldbuis, Digital Scan 100 Watt stereo
Teletekst, Off Ned Philips garantie
Adviesprijs"3895 -

TR650 HiFistereoAdv '2495

PHILIPS BREEDBEELD
PW630B 70cm TXT stereo
Adviesprijs 3295

PHILIPS 28PW9501
70cm breedbeeld Europese
tv van t jaar 100 Hz digital
scan s t e r e o t e l e t e k s t
Adviespnjs'3895

SONY STEADY SHOT
TR565 HiFi qeluid Adv '2200

SONY Hi-8 HIFI STEREO

145 LITER
R KOELER

Automatische
-\e ontdooiing
met vriesvak
ik Adv '699
'699

TR750 STEADY SHOT ab
soluul topmodel Adv '3110

teletekst

Gasfornuis met elek
trische oven en grill,
ovenverlichting, schakelklok draaispitmotor
en glazen sierdeksel
Adviesprijs"1245 -

HiFi stereo 12xmotorzoom
afslandbedienmg Adv 1899

laatste
Indeling
Informatie:.
102 Nieuws ,
ZOO programma
. •
301
300 Omroep
400 Vrije Tijd, Teletekst
401
500 Consument, financier 501
6 0 0 Sport , - • • • . ' • '
6601
01
700 Weer en verkeer
7O1
800 Landbouw en r»glo
BO1
oep-overzicht:
••
•

VPE807 Sxzoom Adv "1199

SONY BREEDBEELD

NU MET GRATIS
5 DELIGE TEFAL
(excellence resistal)
PANNENSET

TV/VIDEOCOMBI S

SONY 70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

365.-

,- ' .^.f.^i^mimmmmmsmsmxssmmii^iiim/^m^

ETNA FORNUIS

SAMSUNGCAMCORDER

1448.-

275.325.-

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST

PT820 Black LmeSbeeld
buis slereo txt Adv '2795

KV24WS1 Super Trinitron
63cm stereo txt Adv'2440

Fraaie en degelijke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang
regelbarelhermostaat RVS
trommel zelf reinigende pomp
Adviespnis '1199

729.-

Indesit Adviespri|s'749
viespnjs'749

Hi-8 CAMERA
PHILIPS MATCHLINE
100HERTZKLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER|

1-DEURS KOELKAST

100 HERTZ SUPER BREEDBEELD
STEREO KLEUREN-TV

SIEMENS KOELKAST
KOELKAST
met vriesvak 140 liter '729 -

445.-

Publieke
Informatie:
201 • :
(alleen In
kantoortijd

475.-

549,

BOSCHAFWASAUTOM.I
SPS1012 RVS interieur
4 sproeimveau s '1179

769.-!

WHIRLPOOLWASAUTOM
AWM800 15 programma s
Ruime vulopening Milieu
vriendelijk Deurbeveilig
ing Adviesprijs '1079

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700 750 toeren cenln
fuge RVStrommel schok
dempers Adviespnjs'949

CHT K A S T
BAUKNECHT
jd metvriesvak
met vriesvak
140htermhoud
'749
Adviesprijs '749

Nederlands topmerk 3 pro
gramma s 12couverts '899

679.-

IGNISWASAUTOMAAT
AWL400 16 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799

BAUKi>e>nVMTWASSER|
GSF341 3 programma s Va
nabele indeling Adv '1099

799,

SIEMENS AQUASTOPI
SN23000 R VS binnenzijde La
qe verbruikswaarden '134R .

899.-

MIELE VAATWASSER |
G570 Topklasse 6 Program
mas 12couverts Wateronlharder [
enwaterstop Adviespnjs'2099

499.-

"

•04 AVRO 310 VARA ,~?O KRO 330
4O TROS 350 VOOX«40 EO
37O
391 Educ,4"

28WS1 Teletekst Adv'2990

EÜH1799.SONY 100HZSUPERI
KVE2561 SuperplatteTrmi
tron pip stereo teletekst
Adviespnjs'2970

1879.-1

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

51 CM KTV/VIDEO
S H O W V I E W / E N PDC
Met Off. Philips Gar., 2 tuners, teletekst. Ad v/1545.-

999.-

O n d a n k s g r o t e inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs '849

SAMSUNG TV/VIDEO

395.-

TVP; 51cm, Kleuren-tv en viVoice Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering
monteursbezoek en status reparatie

37CMKTV7V|DEÖ
V / VIDEO " ^
isplay.Adv.'999.OnScreen Display.
Adv.'999.-

699.-

SONY 72CM TRINITRON
| KVC2981 Stereo txt '2550

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D Automatische ontdoonng Adviesprijs '749 -

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG
O2O - 64762191

495.-

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985

CALLCENTER
Consumenten Helpdeik voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en grool huishoudelijke app

SONY 63CM STEREO
5JX2501 Hi BI Trinitron te
letekst met geheugen
Adviespnjs'1770

VR7 HiFi stereo Turbo Drive
Showview -t- PDC Adv "1545

999.-

999.-

SONY KTV STEREO TXT
X2101 55cm Trinitron
Adviespnjs'1440

PHILIPS

MATCHLINE

ARISTONA

PHILIPS HIFI STEREO

389.-

PHILIPS TELETEKST
PT156 Adviesprijs"725

679.-

. ^"s «eer eens ^J»:»"

PHILIPS STEREO KTV
! PT520B Black Line teletekst
l monitorlook A d v ' 1 3 9 5

artikelen nog alti|d gr

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

^-|F=

Koelgedeelte met automatischeontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
sterren mvrieskapaciteit Adviespnjs'999

849.-

899.-

PHILIPS GROOTBEELD
PT-4512 Stereo, Teletekst
l 70 cm flat square *1645 -

1049.-

479,

msigmm

SONY STERIO E600
Trilogie 4 koppen showview
+ PDC Adviespnjs'1340

ARG647 156 liter koelen
enSOIitervnezen Adv "949-

/TrÖi"

149.-

63CM STEREO KTV
Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595

18programmas regelbarether
mostaat en centntugegang

Italiaanse vormgeving
"""" sterren invriescapaciteit Adviesprijs "899 -

HD600 Topper' 4 koppen
Showview + PDC Adv "1299-

799.-

JVC HIFI STEREO: J620

MIELE KOELKAST

Hl Spec Drive Adv '1189 -

K1321S 270 liter inhoud
CFK en HFK-vni Adv "1399 -

849.-

AKAI HIFI STUNT!
G720 Stereo mid-mount '888

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFKvri] Adviesprijs '1849 -

SONYLONGPLAY
E250 Showview + PDC '780

1299.-

E11 Afstandbedienma '650

379.-

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuur
regeling Adviesprijs '1348

845.-

BAUKNECKTWASAUTOM.
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s '1349

895.-

WASDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 machme 1000toeren Adv "1549-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo Drive '895

449.-

TXT

PANASONIC KTV TXT
TX21 55cmFSQ Adv '849

OPZETVRIESKAST
Handigi 50 liter Adv "595 -

JVCSHOWVIEW
WVIEW + PDC

449.-

VR151 Afstandbed
standbed '645
'645

399.-

PANASONICBESTEKOOP'
VdeorecSHCWVlEW+PDC'734

m 449.AKAI VIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed '498

STUNT1VHS-HQ VIDEO

Snelle 900 Watt magnetron
24litennhoud Makkelijk te rei
nigen Velekookfunkties "699

449.

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750 Digitale bediening van l
magnetron hete lucht oven en |
gnllelement Automatischepro
gramma s Adviesprijs'949

549.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime4in1 kombi magnetron
Methetelucht gnllencnsp dooi
en koken bakken braden en |
gratmeren Adviesprijs '999

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv "1099

WHFLPOOI-BCVEN-ADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435

899.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid '1699

BOVENLADER

1000 toeren centrifuge Zuinig
stil en milieuvriendelijk Water
beveiliging Adviespnjs'1649

1249.-

HRJ2 Supersnel
irsnel Deck '769

PHILIPS VHS-VIDEO
VHS-VIDEO

299

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

AEG

G1 HiFi s t e r e o
Adviesprijs" 1599

1000 W a t t m a g n e t r o n
60 minuten timer auto
matische programma s

BOSCHEUEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

SONY VIDEORECORDER

PANASONIC63CMTOP

SAMSUNG 24 LITER

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONIC STEREO

rl ARISTONA STEREO KTV
j TA5212 63cm Black Line
S beeldbuis teletekst

239.

LUXE 1400 TOEREN

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

Fra^ "7yifl
liWfe.?

189

WHIRLPOOL AVM2601
19 liter inhoud Eenvoudi
ge bediening Adv "599

995.-

E800 Showview PDC 4koppen Adviespnjs*1670
+Off PHILIPS gar Adv "1245

R2V14 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

SIEMENSWASVOLAUTOM

SONY TOP-MONTAGE

|55CM STEREO / TXT

Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig stil en mi
lieuvriendelijk Adv '2299

Lavamal600 850 toeren
centrifuge waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerde
re malen best g e t e s t '
Adviesprijs "1449

789.- ~~ 649.VR652 Turbo Drive 4kop
pen longplav Adv "1295

MIELE 1100TOEREN

AEG WAS AUTO M A AT

UHüWimii»

STEREO

M1400 Afstandbed '550

179

SHARP MAGNETRON |

1045.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939
L2HJI

6SB57 Showview PDC
4koppen audiodubbing "1345

SONY PORTABLE KTV

M6135 Supersnel verwarmen l
en ontdooien Uitneembaarl
draaiplateau Adviespnjs '279

2-DEURS KOELKAST

70 CM BREEDBEELD STUNT'
+ 0ff Ned Philips garantie
Adviesprys*2795 -

1475,
699.679.-

PHILIPS WEKKERRADIO

Kompakt design radio en zoemer
Adviesprijs *45 -

PHILIPS STEREO VIDEORECORDER
VR665 Showview en PDC follow
TV Adviespri|s*1095-

SONY DISCMAN MET ESP

ARISTONA KTV/VIDEO COMBI
37TR126 Showview afstandbediening Adviespri|S*1195 -

GRUNDIG MINI HIFI SET

Met afstandbedienmq

ARISTONA VIDEORECORDER

10 seconden Electr Shock
Protection Adviesprijs *500 Incl luidsprekers en afstandbediening Adviespnis *729 SONY MINI HIFI SET

Incl 3 CD-wisselaar en boxen
Adviesprijs *598 -

SB10 On Screen Display afstandbediening Adviespnis*595 -

22.50
289.399.379.-

WHIRLPOOL WASAUTOMAAT

AWG583 1000 trn bover.lader, 40cm
breed Adviespnjs*"! 599BOSCH KOEL-VRIES COMBINATIE

KGV2604,250 liter inhoud, 2
vriesladen Adviesprijs*1399-

INDESIT 1000 TRN WASAUTOMAAT

WE1000 18 programma s, regelbare
thermostaat Adviespri|S*1099TEFAL STOOMSTRIJKBOUT

899.849.629.-

Type 1460 Supergliss zool anti
kalkstaafje Adviespnis*75 -

FK055
Gasfornuis
met elektrische
oven mkl
grill en
sierdeksel
Adv '1450

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

3 vakken Adviesprijs"698 -

Gas elektra fornuis met regel
bare onder en bovenwarmte
en infraroodgnll Adv '1025

W H I R L P O O L KAST

ETNA FORNUIS

90 LITER VRIESKAST

BCC, DE BESTE SERVICE.' DE GROOTSTE KEUS! DE LAAGSTE PRIJS!

ATAG
FORNUIS

648.

1601 Gas elektrofornuis
metgrill en sierdeksel "948

AFB594 — capaciteit, CFK-vnj

528.

TOPMERKWASDROGER
BOSCH VRIESKAST
GSD1300 3 laden
1 1 kg mvnescapaciteit
Adviesprijs '848 -

Mettijdklokenpluizenfilter '495

248.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs '649

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een * neskist vanaf

278.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv '1829

348.-

WHIRLPOOLDROGER
AWG212 Eenvoudige be
diening 5kg inhoud anti
kreukprogramma Adv "749

GAS-ELEKTROFORNUIS
Gasfornuis met elektrische j
oven verlichting en natuurtijk [
GIVEG keur Adviespnjs '949

478.

INDESIT FORNUIS

Thermostatischpoven dub
bele ovenruit Adv "849

468.-

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodig1 RVS trommel

528.-

ETNA

KOOKPLAAT

BAUKNECHTDROGER

Luxe 4 pits Adviespijs"409

598.-

4 pitsgaskookplaat '298

Kreukbescherming Instelbaar
lot 150 minuten Adv "949

31 GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviespnjs 699

SUPER KOOKPLAAT

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeer stil Adviesp-ijs "1099

798.-

STEREO TELETEKST
Alstandbediening Adv '799

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverse
rend RVS trommel '1799

MOULINEX
OVEN

KTV 37CM TELETEKST

1148.-

7

PORTABLE KTV 37CM
*

279.-

^^^''"M'?oNolusE"" - , Saai»^
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B C C BET E R E N G O E D K O P ER

(HAARLEM
" Iwinkelcéntrum "Schalkwijk"

:

4 0 ci cirTDrt ciibCBC

^ iMVS^ÏANiuïT«T?
IN DE RANDSTAD

Adv '24;
'249

148.

ATAG WASEMKAP
pTgii
1OQ -

E3E?

I.COi

ETNA WASEMKAP
AVANCE
Adviesprijs

3 slanden
'135

(OPENINGSTIJDEN HAARLEM

68.

maandagmiddag. .. . .. .13.00 tot 18.00 uur
l dinsdag t/m vrijdag. .... 09.00 tot 18.00 uur

AMSTELVEEN - ALKM
ALKMAAR
Uater{jag . . . . . . . . . . . 09.00
09 00 tOt 17.00
17.00 UUt
HPVERWIJK
~
l ZAANDAM
AMSTERDAM - AMSTELVEEN
AAR haterdaO.
BEVERWIJ
pcvEnwidiv
|^««i.».
.
,
. BEVERW
IJK-ZAANDAM-2OETERWOUDE
KOOPA VONDEN'Ra'rihoiiuêrforD
Badhóéi/êdórDB«lft
D«lften
enll
BEVERWIJK
- ZAANDAM - 2OETERWOUDE l
l KnODAX/ONDPN
1500m2 Süpér
Süperstore Beter en goedkoper! 11.500m2 Superstore Beter en goedkoper!
M„° sfnbroek'IfiÏÏag
°9 00^tot 21.00 uur
QEN HAA(,. LE|DSCHENDAM . DELFT.
1150pm2

Eireestraat 65
' zonder extra kosten iRivieradreef'.37 (2 etages Superstore)|t3reestraat

jWestzijdèSS

(onder Dirk . •«. Broek)

.HILVERSUM^^ - MAARSSENBROEK

joverige f ilialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur.]
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Hannie Schaftschool wint
opnieuw in schooltoernooi
ZAND VOORT - Het jaarlijkse
schoolvoetbaltoernooi is zeer succesvol verlopen. Het toernooi, georganiseerd door Zandvoort'75,
werd bij de meisjes gewonnen door de Mariaschool en
bij de jongens door titelverdediger de Hannie Schaftschool. De fraaie wisselbeker voor de beste totaalprestatie kwam in het bezit van
de Beatrixschool.

In vrijwel alle wedstrijden wisten de meisjes het doel moeilijk te vinden zodat de uitslag 1-0 regelmatig voorkwam
Foto: Enck van Cleef

Zeeschuimers aan kop
ZANDVOORT - De kunstzwemsters van de Zandvoortse Zwemvereniging de
Zeeschuimers
bereikten
een prima eindresultaat. In
de totaaltelling van de muziekuitvoeringen-competitie in Zuid-Oost Beemster
bleef De Zeeschuimers de
concurrentie ruim tien wedstrijdpunten voor.

eens Zandvoorts succes te noteren. Monique van der Werff en
Wendy van den Broek waren
duidelijk het betere duo, waarachter DWT de tweede plaats
opeiste.

kwamen niet verder dan een
vijfde plek.

Bij de ploegen-uitvoering bereikte De Zeeschuimers een
l
derde plaats. DWT bleek de
H
sterkste ploeg. In de laagste cal
In de lagere samengevoegde tegorie l en 2 kon alleen met
categorieën 3 en 4 werd Celine ploegen worden ingeschreven.
\
ten Brink van Alliance solo- Winnaar werden de kunstt,
kampioene. De Zeeschuimster zwemsters van de WatertrapSimone Sindorf werd knap pers uit Haarlem. Ook hier wisvierde. In de duettenrace wer- ten de Zandvoortse meisjes op
In de zware categorie 6 voor den de prijzen verdeeld tussen het erepodium te komen. Zij
solistes zwom de Zandvoortse Alliance, DWT en Zwepho. De mochten een medaille voor de
Ditte Valk een uitstekende Zandvoortse meisjes Simone tweede plaats in ontvangst newedstrijd door een fraaie twee- Sindorf en Shanita Doerga men.
de plaats te pakken vlak achter
de winnares Sonja Beekman
van HPC uit Heemstede. Bij de
duetten waren de Zandvoortse
kunstzwemsters Ditte Valk en
Anouk Noordervliet duidelijk
de sterksten. Het team van AlZANDVOORT - Met fris- procent. Het echtpaar Smit
liance uit Zaandam volgde op se moed zijn de leden van de deed het, met een tweede
afstand.
Zandvoortse Bridgeclub be- plaats, met 59 procent ook niet
gonnen aan de eerste wed- slecht. Zij werden op korte afBij de ploegen-uitvoeringen strijd van de laatste compe- stand gevolgd door mevrouw
van de categorie 5 en 6 werd De titie, die uit zes speelavon- Molenaar en de heer Koning.
Zeeschuimers door de jury als den zal bestaan.
De dames Kinkhouwers en
besten gewaardeerd. Het HaarVan der Meulen waren in de BIn de A-lijn hadden de heren groep oppermachtig. Hun scolemse Watertrappers
werd
tweede en Alliance pakte een Bakker en Brandse er zin in re van 67 procent was ruimderde plaats. In de iets lagere gezien hun eerste plaats met 61 schoots voldoende voor de eercategorie 5 plaatste Zeeschuimster Sandra Beugel zich met
ruime voorsprong als eerste.
De concurrentie kon het Zeeschuimerstalent niet bijbenen.
In de duettenstrijd viel er evenZANDVOORT - Zand- uitstekend debuut in het hoofdvoort '75, vorige week kam- team van Zandvoort '75. Robin
pioen geworden, bleef ook Castien, die in de eerste helft
in de twintigste competitie- door twee man zwaar op de
wedstrijd ongeslagen. Een huid werd gezeten, speelde in
niet erg geïnspireerd Zand- de tweede helft vanaf het miden Edwin Ariesen
voorts team won nipt met 2- denveld
schoof
door
naar de aanval. Die
1 van IJmuiden.
omzettingen bleken het team
De Zandvoorters begonnen goed te doen.
ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft vrijdagavond de aan deze wedstrijd met vier inDe Zandvoorters kregen
snelschaaktitel bij Chess vallers en mede daardoor was
Society Zandvoort behaald. het spel onsamenhangend. Bo- meer vat op het spel en bouwOndanks de minste presta- vendien ontbrak de motivatie den een overwicht op. Edwin
zorgde halverwege
tie van dit seizoen, bleken na het behaalde kampioen- Ariesen
Toch wilden de Zand- voor de gelijkmaker door een
de zes verdiende punten vol- schap.
ook deze wedstrijd on- fraaie aanval keurig af te rondoende om de eerste titel voorters
besluiten. In de eerste den, 1-1. Het fel spelende IJvan het lopende seizoen op geslagen
helft was het IJmuiden dat de muiden zag vervolgens een spezijn naam te schrijven.
lakens uitdeelde en na zeven ler met een rode kaart naar de
minuten al op een 0-1 voor- kleedkamer verwezen worden.
Cliteur is dit jaar op alle fron- sprong kwam.
Zandvoort '75 pakte vlak voor
ten een klasse apart. In zowel
Zandvoort '75 bleef een tem- het einde alsnog de overwinde Rapid- als de interne compe- po te laag spelen en kwam niet ning. Arthur Paap probeerde
titie heeft de 34-jarige schaker gevaarlijk voor het Umuidense het van verre en zag zijn keiharde touwtjes strak in handen. doel. De gasten kregen zelfs de de inzet onder de lat in het doel
Ook bij de korte partijtjes met kans op een ruimere voor- slaan, 2-1.
„We zijn er toch weer zonder
een bedenktijd van slechts vijf sprong maar vergaten die score
minuten per persoon voelt de op te voeren. Bovendien redde kleerscheuren door heen gekoZandvoorter zich als een vis in LUC Krom wederom een paar men", stelde Joop Paap. „In de
het water. Met maar liefst vijf keer bekwaam.
eerste helft had IJmuiden het
dagoverwinningen, waarvan hij
In de tweede helft werd de al af moeten maken, want we
er één moest delen met titelver- geblesseerde Bert van Meelen speelden toen niet goed. Later
dediger Hans Drost, is het kam- vervangen door A-junior Vin- ging het beter en waren we al
pioenschap bij de juiste per- cent Fleers. Fleers maakte een tevreden met het gelijke spel".
soon terecht gekomen.

Topscorer J
V

Het werd dit jaar een eneverend toernooi met vele kandidaten voor het kampioenschap.
Zowel de meisjes als de jongens
gaven alles om de eer van de
school hoog te houden. Na de
eerste ronden kwamen de Beatrixschool en de Duinroos tegen
elkaar uit in de eerste halve finale. In vrijwel alle wedstrijden
wisten de meisjes het doel
moeilijk te vinden zodat de uitslag 1-0 regelmatig voorkwam.
De Beatrixschool klopte De

Robin Castien
(Zandv.75)

^-

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

14x

Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)

@

9x

Ferry Boom (ZVM.zon)

@

9x

Donny Jonker (Zandv.75)

@

8x

ZANDVOORT - Door met
0-1 te winnen bij Schoten
heeft Zandyoortmeeuwen
zich definitief veilig gebracht in de derde klasse
KNVB. De Zandvoorters nemen nu zelfs een vierde
plaats in maar het verschil
in deze klasse is miniem.

Met nog twee wedstrijden voor de boeg kan Robin Castien zich
gaan opmaken voor de huldiging als topscorer van het voetbalseizoen 1996/1997. De spits van Zandvoort'75 scoort de laatste weken
niet meer doch zijn voorsprong is gigantisch. Van de achtervolgers,
als van achtervolgers gesproken kan worden, scoorde alleen Ferry
Boom. Boom maakte het enige en beslissende doelpunt voor Zandvoortmeeuwen.

Bridgeclub met frisse moed laatste competitie

Zandvoort blijft ongeslagen

Cliteur beste
snelschaker

Ben de Vries toonde zich tijdens de voorlaatste ronde de
sterkste. Met een monsterscore
van 10,5 punten uit twaalf
krachtmetingen pakte het tegenwoordig in Rijnsburg wonende Chess-lid tien punten
voor het klassement. Kees KoPer liet eveneens goed spel zien
en bleef met slechts een halfje
achterstand op een tweede plek
steken.
Regerend kampioen Hans
Drost reikte niet verder dan een
gedeelde zesde plaats en zakte
naar de derde stek. De penningmeester voelt bovendien de
hete adem van Simon Bosma
en Mare Kok in de nek. Bosma
en Kok voegden respectievelijk
acht en zeven punten aan hun
conto toe.
Naast alle interne beslommeringen komen de spelers van de
hoofdmacht van Chess dit seizoen nog eenmaal in actie voor
de externe competitie. Morgenavond wacht in het Gemeenschapshuis de zware taak om
de sterke reserves van Weenink
het hoofd te bieden. De Beverwijkers hebben in de personen
van Hans Nuijen en Berend
Pluijm twee uitermate goede
schakers in de gelederen en be
kleden niet voor niets de tweeöe positie in de eerste klasse B
van de Noordhollandse schaakbond.
De manschappen van teamleider Hans Drost zijn na de
slechte prestatie tegen Bloeftiendaal echter gebrand om
een goed resultaat neer te zetten.

ste plaats. De tweede plaats,
met zestig procent, was voor de
dames De Dood en Lemmens
en derde werden de de dames
Van Ackooij en Drenth met 55
procent.
De C-lijn gaf een overwinning
te zien voor de dames Mens en
Van Gestel met 64 procent. De
dames Van der Rijst en Van der
Storm waren met 62 procent
goed voor de tweede plaats, terwijl het echtpaar Kerkman met
59 procent als derde eindigde.
Ook de donderdagmiddagcompetitie is aan de laatste cyclus begonnen. De eerste plaats

ZHC heeft punten
nog hard nodig

De finale was eenzijdig gezien
de gemakkelijke 5-0 overwinning van de Hannie Schaftschool. Ook m de strijd om de
derde en vierde plaats was er
veel krachtsverschil. De Beatrixschool won eenvoudig met 61 van De Duinroos. Vijfde word
de Nicolaasschool, die de Mariaschool met 5-0 versloeg. Door
de resultaten van zowel de
meisjes als de jongens kwam de
totaalprijs voor een jaar m de
prijzenkast van de Beatrixschool.

Het werd een zwaar bevochten maar wel dik verdiende
zege tegen rode lantaarndrager
Schoten. De Haarlemmers zijn
de voornaamste
kandidaat
voor één van de drie degradatieplaatsen. In deze wedstrijd
heeft Zandvoortmeeuwen vrijwel de gehele wedstrijd gedomineerd. Een paar maal moest
doelman Ferry Nanai in actie
komen en hij deed dat op voortreffelijke wijze.
De meeste kansen waren
voor de mannen van coach Pieter Keur, maar het duurde nog
tot halverwege de eerste helft
eer de score werd geopend.
Paul Longayroux zette Ferry
Boom aan het werk en deze
scoorde 0-1. Met een sterke
John Keur op het middenveld
en de teruggekeerde en prima
spelende Willem van der Kuijl

in de A-lijn werd een prooi voor
het echtpaar Kleijn met een resultaat van 59 procent, op de
tweede plaats gevolgd door mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen op een achterstand
van zes procent. Mevrouw De
Muinck en de heer Henrion
Verpoorten, die voor het eerst
aan een bridgecompetitie deelnamen, werden in de B-lijn gelijk eerste met een score van 57
procent. De dames Baard en
Spits eindigden op een tweede
plaats.
Informatie over de bridgeZANDVOORT - Aanstaande vrijdag wordt de laatste klaverjasaclub kan verkregen worden bij vond
dit seizoen in de ontmoetingsruimte van de Agathakerk
de heer Emmen, telefoon aan devan
Grote Krocht gehouden. Ook dit keer is iedereen van harte
5718570, alleen 's avonds.
welkom. De toegang is gratis en het begint om acht uur.

Klaverjassen

ZANDVOORT - Het is
hem dan toch gelukt. De
sponsoring is rond en aanstaande zondag maakt Dillon Koster zijn racedebuut
in de Marlboro Renault Elf
Mégane Trophy op het Belgische circuit van Zolder.

talent zal het niet gemakkelijk
krijgen in deze mooie maar
zware klasse waar de concurrentie groot is. „Ik denk wel dat
het zwaar wordt. Bij de Mégane's rijden veel gevestigde namen die heel wat trucs kennen
maar dat geeft niet, ik ga gewoon gasgeven".
Volgens insiders heeft Dillon
veel talent in huis. Afgelopen
winter volgde hij met succes de
toerwagencursus van de Rensportschool Zandvoort waar hij
"Rookie of the Year" werd. In
het komende raceseizoen 1997
heeft Dillon Koster bepaalde
doelen voor ogen. Hij wil wat
laten zien en zal er voor gaan.
„Ik wil proberen junior kampioen te worden en zo hoog mogelijk te eindigen in het totaalklassement".

Dillon Koster

Maakt Dillon Koster zondag
zijn racedebuut in België, het
wacht nooit een antwoord te de weer geweest om de brood- Nederlandse publiek kan kenkrijgen want wat moest Wilko nodige sponsoring rond te krij- nis maken met de plaatsgenoot
nou met een brief van een onbe- gen. Nu rij ik dankzij onder- op maandag Tweede Pinksterkende jongen. En ik zal wel niet steuning van Holland Java, dag, 19 mei aanstaande. Het
de enige zijn die vraagt of ik bij Austria, Rodi Modelauto's, Au- Circuit Park Zandvoort heeft
zijn team kan racen. Ik kreeg topassion, Speadworld en Bu- dan een vol programma met als
echter een brief terug. Alleen al walda Media-adviseur zelfs bij spectaculair hoogtepunt de
daardoor was ik door het dolle Van Vegten, helemaal te gek". race in de Marlboro Elf Reheen. Nadien zijn we volop in
Het Zandvoortse jonge race- nault Mégane Trophy.
Foto' Chris Schotanus

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

(per (>1-1(>499(>)
Maandag tot en met donderdag
Zl'M Nonslop service
000 l/m 18.00
18.00 l/m 20.00
Mu/iekboulevard
L'l).(K) t/m 22.00
de Kustwacht
22 (K) t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
O.OO.l/m 11.00
Zl'M Nonstop service
11.00 l/m 12.00
7.\'M Plus. Een programma speciaal voor de senioren
Watertoren (mei tussen 12 en l de gomocnlevoorlichler)
12.00 t/m 14.00
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Broek ophalen
8.00 l/m 1(1.00
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12.()0l/m 14.00
Hand in Hand
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Zl'M Sport
10.00 l/ni 20.00
Gelellei aan Zee
20.0()t/m22.00
de Kuslwcichl
ZKM Nonslop service
22.00 t/m 21.00
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0.00 l/m 'J.30
Zl;M Nonstop service
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk piogramma
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Zandbak
18 00 t/m 20.00
Mu/ickboulcvard
20.00l/m24.00
de KuslWciclu
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"De omgang met paarden vind ik iets prachtigs; m de dressuursport
behaal je resultaten als combinatie. Met Bonfire heb ik een speciale
band en samen hebben we naar ik hoop nog vele mooie momenten

voor de boeg.
De paardensport is sowieso een prachtige sport, zeker ook voor kinderen.
Met een goede instructie bij de verschillende clubs kunnen hopelijk veel k i n deren hiermee kennismaken Maar het moet wel betaalbaar blijven! Met de
Actie Sportkas helpt u daaraan mee. Maar het is niet alleen liefdadigheid. Zo'n
Sportkas-kaart biedt voordeel m k l i n k e n d e munt en geeft bovendien kans op
een reis naar de Olympische Winterspelen in Nagano 1998. Koop dus zo'n
Sportkas-kaart. Ik doe het zeker!"
Anky van Grunsven
wereldkampioene dressuur
winnares
zilveren medaille Atlanta 1996

Sportkas
orv» cJe>.

gaan is degradatie voor de
ZHC-hockeyers dichtbij gekomen. De uitdwedstrijd tegen Haarlem werd, door een
matige tweede helft, met 0-2
verloren. De Zandvoortse
dames verloren eveneens en
wel met 0-2 van FIT en zijn
ook nog niet helemaal veilig.
Tegen het hooggeplaatste
Haarlem leek ZHC op weg naar
een verrassing. Haarlem opende na een minuut spelen al de
score, maar ZHC was meteen
wakker geschud en bij de les
Met goed hockey nam ZHC het
initiatief en na tien minuten lag
de gelijkmaker in het doel. Een
snelle counter van Edwin Persoon en Jurriaan Wiekmeijer
werd tenslotte afgemaakt door
Niki Gatsonides, 1-1.
Haarlem werd redelijk onder
druk gehouden door vooral
veel op balbezit te spelen. Dit
resulteerde in de twintigste minuut in een strafcorner voor
ZHC, die door Jan Willem Daniels hard werd ingeslagen, 1-2.
De tweede helft was echter geheel voor Haarlem. Het goede
spel, van de eerste helft kon
ZHC niet vasthouden. Met
name op het middenveld kwam
ZHC zwaar onder druk te
staan, waardoor nauwelijks een
goede Zandvoortse aanval te
zien was. Haarlem profiteerde
en liep uit naar 3-2 en vervolgens, door een onterechte strafcorner naar 4-2. Dit was het
breekpunt van de wedstrijd.
Haarlem speelde verder frank
en vrij en voerde de stand op
naar 6-2.

bleef Zandvoortmeeuwen de
strijd controleren.
In de tweede helft heeft het
matige Schoten geprobeerd de
strijd een wending te geven. De
strijd werd hard maar bleef
sportief. De Zandvoorters hadden weinig moeite de Schoten
bedoelingen in te dammen. De
score had voor Zandvoortmeeuwen zelfs rianter kunnen
uitvallen maar het zat niet mee
in de afwerking. Zo kogelde
John Keur de taal op de paal en
zag Marcel Paap een schot net
langs de verkeerde kant van de
paal gaan. Bovendien redde de
Haarlemse doelman enige keren uitstekend.
Ook het slotoffensief van
Schoten stelde niet zo veel
voor, zodat Zandvoortmeeuwen drie belangrijke punten
aan het totaal kon toevoegen.
„De instelling was heel goed,"
meende elftalbegeleider Harry
Schutte. „We hebben dan ook
dik verdiend gewonnen. Ik ben
blij dat we de strijd nu al in de
tas hebben, want we krijgen
ZANDVOORT - Ook tenog twee zware wedstrijden. Nu
kunnen we lekker vrijuit spelen gen het hooggeplaatste Legen misschien pakken we nog meervogels pakte het zaterdagteam van Zandvoortwel wat punten."

Racedebuut van Dillon Koster

Dillon heeft een plaatsje weten te veroveren in het team
van Van Vegten Racing en gaat
met zijn ploegmakkers Evert
Kroon, Ferry van Duivenvoorde en Olav Mol proberen dit
seizoen in de prijzen te rijden.
De plannen zijn goed want de
perspresentatie,
afgelopen
maandag in Strandpaviljoen
Take-Five, zag er prima verzorgd uit.
Kunnen de ploegmakkers
van de Zandvoortse debutant al
op enige race ervaring steunen
voor hem is het allemaal nieuw.
Tegen het nieuwe ziet de 20-jarige student aan de HTS Autotechniek geheel niet op. Dillon
komt al jaren op het
ZANDVOORT - Aafke van Hunen en Theo Kastermans hebben Koster
Zandvoortse duinencircuit en
zondag in Utrecht het Open Nederlands Kampioenschap Amster- de
autosport is voor hem een
dams Klaverjassen gewonnen.
ware
passie geworden.
Zij waren erg verrast dat ze zo ver kwamen, want ze hebben nooit
„Vorig
jaar heb ik een brief
eerder samen gespeeld.
gestuurd naar Wilko van Vegten", aldus Dillon. „Ik had ver(ADVERTENTIE)

Verrassend duo wordt kampioen

De finale tussen de Mariaschool en de Beatrixschool
stond bol van de spanning. Beide teams knokten voor de overwinning en schotelden het talrijke publiek een onvervalste
triller voor. Krachtsverschil
was er niet, maar de Mariaschool wist een van de weinige
kansen te benutten en won met
1-0. In de strijd om de derde en
vierde plaats bleef De Duinroos
de Oranje Nassauschool met 20 de baas. De Nicolaasschool
legde beslag op de vijfde plaats
door de Hannie Schaftschool
met 3-0 te verslaan.
Het scoren van doelpunten
ging de jongens beter af. Reeds
in de eerste ronden vielen vele
doelpunten. Zo werd de Hannie
Schaftschool met 4-1 verslagen
door de Beatrixschool en won

De Dmnroos met 7-1 van de Nicolaasschool. Titelverdediger
de Hannie Schaftschool plaatste zich toch voor de halve finale waarin De Duinroos met 8-0
werd geklopt. De Beatrixschool, die op de eerste dag veel
indruk had gemaakt, bleef in de
halve finale steken op de Oranje Nassauschool. Na een 0-0
eindstand nam de Oranje NasZANDVOORT - Met nog
sauschool de strafschoppen beter.
een paar wedstrijden te

Zandvoortmeeuwen brengt
zich definitief inveiligheid

^M
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Duinroos dan ook met 1-0. Dezelfde uitslag kwam ook tot
stand in de andere halve finale
tussen de Mariaschool en de
Oranje Nassauschool.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Belangrijk punt
ZVM-zaterdag

meeuwen een belangrijk
punt. De teams hielden elkaar in een spannende wedstrijd in evenwicht, 1-1.

Het was wel een hele slechte
partij voetbal, die echter bol
stond van de spanning. Bovendien was de scheidsrechter van
een gelijk niveau als het vertoonde spel, dus slecht. Het
was voor Zandvoortmeeeuwen
de derde wedstrijd m tien dagen en nadat de eerste twee
winnend waren afgesloten,
werd het in de tweede helft tegen Legmeervogels erg moeilijk.
In de eerste helft, met nerveus voetbal van beide kanten
namen de bezoekers een 0-1
voorsprong. Zandvoortmeeuwen poogde de achterstand weg
te werken door er steviger tegen aan te gaan. Het gelukte
nog voor de pauze de gehjkmaker op het scorebord te doen
plaatsen. Robin Luiten zette
voor op rnaat waarna Rob van
de Bergh het karwei afmaakte
door de bal achter de doelman
te schuiven, 1-1.
In de tweede helft speelde het
spel zich voornamelijk af op
het middenveld. Zandvoortmeeuwen zat er, na de zware
week, volledig doorheen maar
hield manmoedig stand. De
beste kans was nog voor de
Zandvoorters doch de scheidsrechter wuifde een duidelijk
hands°eval m de zestien meter

Zinderend slot
heren van Lions
ZANDVOORT
The
Lions-basketballers hebben
de competitie afgesloten
met een zinderende partij.
Spaarndam bleef, na verlenging, de Zandvoorters net
aan de baas, 83-81.
De eerste wedstrijd tegen
Spaarndam werd nog met ruim
verschil verloren, maar nu waren beide teams volkomen aan
elkaar gewaagd. Het goede duel
stond onder leiding van twee
uitstekende scheidsrechters en
dat mag ook wel eens vermeld
worden. Er stond voor beide
teams niets meer op het spel,
maar er werd lekker gespeeld
voor de punten. Halverwege de
strijd had Lions een 40-37 voorsprong.
In de tweede helft bleef het
spel van hoog gehalte en steeg
de spanning naar grote hoogte.
In de slotseconde werkte Lions
de kleine achterstand weg m
een 73-73 eindstand. De basketbalsport kent geen gelijkspel
dus moest er verlengd worden.
Ook toen werd er volop gestreden voor de winst. Deze partij
verdiende eigenlijk geen verliezer, doch Lions was het minst
gelukkig en verloor met 83-81.
„Het was heel jammer", vond
coach Rocus Driehuizen. „Er
was echt geen krachtsverschil
tussen beide ploegen".
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Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.

. Gcmsner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Een kast is niet zomaar
een kast bij Oase!

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in
en rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.
Onderhoudsbedrijf Muis en Co.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-5730431
/ 06-5289439
ingeschreven bij KvK
te Haarlem

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Unieke kastenshow vol met "Oase" kastideëen, draai- vouw- en
schuifdeuren in de laatste trend uitvoeringen. 1001 kastaccessoires
Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort
Fax 023-5714924
Telefoon 023-5717741

M
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GARAGES EN BERGING IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:
Garages Keesomstraat OOOOOX en Voltastraat M, huur van de garages
is ƒ 123,21 per maand en de berging Sophiaweg berging A, huur/ 29,50
per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOX hebben
de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers 149 t/m 395. Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Voltastraat M hebben de huurders van de woningen aan de Voltastraat. Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
Voorkeur bij de toewijzing van de berging Sophiaweg A hebben de huurders van de woningen aan de Sophiaweg. Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.
U kunt inschrijven op de garages en berging door een briefje met uw
naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M, Thomsonstraat 1, 2041 TA
Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 23 april 1997 om 12.00 uur, m ons
bezit te zijn.

J/V.A.XC.

GttflH

Nieuw schuifdeurkast met combi element

Schuifdeurkast 150cm breed
Alpine wit noogle 223cm depte óócm
Keuze in 10 houtWeuren Standaard met
2 legplanken en l roede over gehele breedte

fl. 895,2-deurs 175cm breed nu fl. 998,2-deurs 200cm breed nu fl 1098,3-deurs 225cm breed nu fl. 1198,3-deurs 250cm breed nu fl. 1298,3-deurs 275cm breed nu fl. 1398,3-deurs 300cm breed nu fl. 1498,Meerpnjs spiegeldeur
fl 150,Inklusief aflevering en montage
Vouwdeurkasten programma in 3 hoogtes
2 dieptes en 8 kleuren leverbaar

Deurpanelen in
beuken of matglas

WONINGSTOFFERING
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Slaapkamer Speciaalzaken

novilon marmoleum

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vestigingen op de Woonboulevards:

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

De Winterschilder is er nog steeds.
Vraag vrijblijvend

Schurfdeur kasten programma van
wand tof wand en van vloer tof plafond

offerte.

Vrijblijvend

Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

'Kwekerij :
^Vkn Stolbergweg l - Tel, 5717093

\

PLAFOND «EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT
MET DIE SPECIFIEKE W A R M E

SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,
UITSTRALING

BIJ ONS VINDT U

DE M O O I S T E U I T V O E R I N G E N .

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

EEN STIJLVOL ALUMINIUM PLA-

FOND IN M A A R LIEFST 125
HALOGEEN VER LICHTING?

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR-

-ALS

WlJ ZULLEN UW V R A G E N

PLAFONDEXPERT-

BIJ

UW SHOWROOMBEZOEK

MAAKT U OOK K E N N I S MET

ONS HUISMERK STIJL"

GRAAG BEANTWOORDEN

LEGIO K L E U R E N EN

K A S T W A N D S Y S T E M EN IN
UITVOERINGEN

de

VAN HARTE WELKOM.

U BENT

\ Alle maten leverbaar
va. (70x200)

ELECTRA-BODEMS
Mei 2 beveiligde, (rap/oos verstelbare motoren met knie-verstellin- ^
Zevenvoudig verlijmde beuken latten Kantelbare rubbers.
SAouderzone Hardheids-ventellmg Hoogwaardig beuken frame. /
Alle malen leverbaar Van l ]]9l,-

Aftn. 70x200cm

THE DOORS

Nt

l

MATRASSEN

N

VAN

Blnnenvering jBqipel I-Extra
extra kwaltte.t met het beroemde Bonell systeem
alle maten lovorfaaar v.a. 1 persoons
Natuur Rubber Combi Latex-Matrassen
gaat 10 jaar mee( ebt luxe comfortabele matras
alle maten leverbaar v.a. 1 poraoona
Polvether Matrassen Kroon Super
SG 2O-25-3O-35-4O
alle maten leverbaar tf.a. 1 persoon»

A

M

S

MUUR

T

E

D

A

M

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen Eenvoudig en praktisch of |uist zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening of de malen verstrekken wi| u
direct een vri|bli|vende offerte Onze adviseur is aanwezig van maandag

zeer lux» uitvoering
allo maten leverbaar v.a. 1 persoon»

. „it;

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

PARKET LAMINAAT
VOORDEEL

PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, J A R M U I D E N 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5
O P E N I N G S T I J D E N M A A N D A G T/M V R I J D A G 9 00 TOT 17 OOu Z A T E R D A G VAN 10 00 TOT
16 OOu OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST

LET OF»!
Of» H. D, FIn W verschillende kleuren,
leverbaar verhuisbaar en
makkelijk zelf te leggen.
Vanaf...
m

.

M

<THE DOOKS>
Tevens gevestigd m Het Arsenaal te Naarden Vesting, Tel 035 6942982 Bel vcor openingstijden'

STIJL" KASTWAN DSYSTEM EN IS ONS HUISMERK. HET

-lpefl

WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:

2-PERSOONS
MOF-LEDIKANT

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE K L E U R E N EN U I T V O E R I N G E N . U WILT

\ comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200

Extra kamer nodig

Wx03^t®>törj&iï.tfïï$^të^iï*e-iï)ïiï:™::-*i'?-'

STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKES

• met tl^iïit-'i 2 verstelbare lattenbodems •
• met tn :?A < t--j 2 luxe polyethor matrassen •
• met [Hirtïikl 2 rijkgevulde hoerriereerenkus
Compleet van F 11 95,-

^gyfei •K-.'-'.l.;. 'gX'ffiXi ji'.|ffl :•%£». f^XfJ • ?-f-p' !-"•;'. V:>:*,;. W:.1.-'.;•.".-:» ' 't f. .•:••'

~

,,,

'-

-

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WlJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN O N Z E SHOWROOMS MOET U OOK EENS N A A R

'-^W';

HOTELBED....

Dakkapellen in nllc s o o t t c n on m~itcn
Traditionele consti uctiei

/ ,

zeel goed geïsoleerd
Van onderhoudsaim en
dcgeli|k materiaal
In ccn dag gcplantst
d m v prefab elementen
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding
of bouwvct gunning
Dooi lopende garantie
en financiciing mogelijk
Aantrekkelijke pioject kortingen

R

TOT KAST...

t/m vri|dag van 9 00 lol 17 00 uur en zaterdag van l O 00 tot 13 00 uur

aftands
/

Beplanting, bemesting,
bestrijdingsmiddelen

HATUUBLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS f

/

\HOTEL KWALITEIT

toert» ui t kleinen, dMck jule rug,
4iSm treed, W jm jc/mM/fe fekefcjoroute Dit topijl hit rara»/ m de wnW 178,p m. Kv [eihklieeb ma ie immunt voor ie
prijs ma
Sla uw *Img nu...

Ri/'fe aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar
Antwoordnummer 1751. 1620WK URSEM
Stuur mij uw documentatie
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
Bciook onie showroom opcnmgiti|dcn nn vi 900 I 7 ] 0 u n 1000 HOO u adics Ni|valieidite>iein 14 ló'tSVXUisem

DAKKAPELLEN

U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE

tteirteverbaar

PROJECT-TAPIJT

S-'

IN HOUT EN ALUMINIUM.

l MET GRATIS MATRAS |
l Luxe beukenframe, binnenveringinterieur, op wielen, keuze
\ uit verschillende luxe damasten stoffen, v.a. 70x200 —~-

nu geen 1160,
maar]

per maf w
• DONDERDAG)»
B tot 6 uur
>A<3uur..,
-ZATERDAG- .
9 tot 5 uur

BOVEN KIJKEN.

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS

ANALIST

LUXE KUSSENS
Naluuriljk veren
Dacran antl-allarf;lsth
,''
Comfort bolletje!
'
il
Don.

j_ ^„J

Latei natutimibbcr
ZOMER DEKBED
100% katoenen tijk holl* veiel
Afro. 140x200
,'~X
Afm. 300«300
',,('•''
Afm. 340x200
'*'^,
ECHT DONZEN DEKBEC
Afm. 140x200
,</
Afm. 200x100
',,. '.,'
Afm. 300x240
// ^ '

nu ... 79,-

nu ...119,nu ...198,nu -.219,PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M EN

Spaameweg 22a
Cruquius

•Alle artikelen 100'ïii schriftelijke fabrieksgarantie. «Gespreide betaling mogelijk (geen rente).
•Bezorging mogelijk. «Betalen mét pinpas mogelijk. «Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
•

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6I34775
OPENINGSTIJDEN M A A N D A G T/M V R I J D A G 9 00 TOT 17 OOU ZATERDAG
VAN 10 OO TOT 16 OOU OOK SHOWROOMS IN V L A A R D I N G E N EN ZEIST

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

1-13

Woensdag 16 april 1997

Slagen in het verkeer

Overdekt
glijden in
KOMT HET kantoor
H IJbinnen
met een forse sta-

pel mappen met foto's en vergeelde knipsels. Een krasse zeventiger, zou je zeggen. Maar
als de mappen open gaan,
blijkt hij wat ouder te zijn. Hij
s;ooit twee foto's van een heel
smal Bostaaantje op tafel. Het
hikt wel of je zo naar de overkant kan spugen.
„Foto's van de opening van
de Bosbaan in 1937," begint hij.
„De Bosbaan was toen nog
maar zeventig meter breed.
Pas eindjaren zestig werd hij
verbreed tot 92 meter. Amstelveen stelde m 1937 niks voor.
Het Amsterdamse Bos al hélemaal met. Moetje kijken: die
liaan ligt in een soort weiland,
met alleen wat dunne sprietjes
en zelfs nog een boerderij erin.
Daardoor valt die enorme tribune nog meer op. En op die
tribune stond koningin Wilhelmina. Met Bernhard en Juliaantje. Die stonden ons toen
toe te zwaaien. Want ik was erbij: ik roeide de openingswedstrijd m de acht van Nereus.
We wonnen natuurlijk, in die
tijd wonnen we alles."

Op een druilerige dag wanneer de kinderen aan een verzetje toe zijn, is een
bezoek aan het overdekte Kinderspeelparadijs in Almere wellicht een
aardig idee. Kinderen kunnen er onbekommerd spelen terwijl de ouders bij
een kopje koffie de krant lezen of een
bezoekje brengen aan het aangrenzende zonnecentrum.

B

ALORIG? De taxichauffeur
bij Almere-CS heeft van Kinderspeelparadijs Bal-Lorig
nog nooit gehoord. Waarschijnlijk

omdat hij geen kinderen heeft,
want een van zijn collega's weet de

Achter de titel 'Slagen m het
verkeer' gaan het Theoneboek
en het Oefentaoek Ri]bewi]t> B
schuil. Met dit duo op zak 21 ] n
automobihtsen in spe klaai
voor de eerste stap op weg naai
het ri]taewi]s: het theorie exa
men. Beide uitgaven zijn goheel
vernieuwd, zodat ook de iaalbte
wetswijzigingen erin zijn vei
werkt
Het Theorieboek doet alle
spelregels van het verkeer uit
de doeken. De uitgave ib door
het Centraal Bureau Rijvaaidigheidsbewijzen, getoetst en
geschikt bevonden als leei mid
del bij de voorbereiding op het
Rijexamen B. De pri]s ib 17,95

dachten dat het groot genoeg zou zijn,
maar de kinderen nemen veel ooms,
tantes, en grootouders mee, die allemaal in de koffiehoek gaan zitten."
De oudere kinderen tot een jaar of
twaalf kunnen volop hun gang gaan m
een eigen speelhonk rechts van het
restaurant. Daar kan het behoorlijk
rumoerig zijn, maar wanneer het te
lawaaiig wordt, kan men de tussendeuren dichtschuiven.
Mathijs uit Almere is vandaag zeven
geworden en viert zijn verjaardag hier.
Met zijn vriendjes rent hij over stellages die drie lagen hebben. Ze klauteren in klimnetten en touwladders, glijden van metershoge glijbanen, en
springen via een trampoline in een
kleurig kasteel van luchtkussens. Zij
hebben nauwelijks tijd om iets te zeggen. „Het leukste? Dat vind ik het
springkussen en de gangetjes waar je
doorheen kunt rennen," laat Mathijs
weten.
Zijn moeder en zijn grootmoeder zitten onderwijl rustig in het restaurant de Lïbelle te
lezen en kijken af
en toe met een
half oog naar de
spelende kinderen. „Ik vind het
------ zo'n mooi gezicht. Ze zijn gekomen met een trui aan, maar na een
kwartier vroegen ze al met verhitte
gezichten of ze die mochten uittrekken," zegt de moeder.
In haar moeders tijd was van kinderspeelparadijzen natuurlijk nog
geen sprake. De grootmoeder van Mathijs kan daar over meepraten. „Was
dat maar waar," zegt zij, „je had wel
speeltuinen, maar die waren best gevaarlijk. Eigenlijk hadden wij alleen
maar een zandbak en dat was het
dan."
De bovenruimte van het gebouw
wordt gebruikt door een zonnecentrum met onder meer zonnebanken,
een kapsalon en een schoonheidsspecialiste. Ouders kunnen daar een bezoekje brengen terwijl hun kinderen
beneden blijven. Want kinderen vanaf
vijf jaar mogen een paar uur zonder
begeleiding spelen, zolang hun begeleiders maar telefonisch bereikbaar
zijn.

weg meteen te vinden.
Het Kinderspeelparadijs is gevestigd in een geel gebouw met vierkante
ramen en kleurige kozijnen. Binnen is
de inrichting al even vrolijk. In het
café-restaurant verkoopt men aan de
bar limonade, kauwgomballen en nog
veel meer snoep. Rond de tafeltjes zitten ouders die
zich tegoed doen
aan koffie met
taart of een kleine
maaltijd met biefstuk en patat.
Hun kinderen
zijn gekomen om
"
Hi] gooit een krantenknipsel te spelen. De allerkleinsten verop tafel. Een cartoon van acht
maken zich links in het speelhonk
i oeiers met uitvergrote hoofden, achter elkaar in een boot- voor nul- tot vijfjarigen. Ze glijden van
de glijbaan in het taallenbad, kruipen
je. En verdraaid, het was geen
door schuimrubberen tunnels, ver«rootspraak, daar zit hij: M.
stoppen zich in een wigwam die op
Schoorl. Helemaal vooraan
ook nog, op de slagpositie. Dat palen staat, of in een geelgroenrood
lijkt mij als leek de belangrijk- huisje. Alle dingen zijn gemaakt van
ste plek. Die slag moet toch het zacht materiaal zodat de kinderen
tempo aangeven. In elk geval is zich niet bezeren.
Vanuit het restaurant hebben de ouh ij altijd als eerste over de
ders goed zicht op de spelende kindestreep.
ren. Als ze willen, kunnen ze ook in het
„Ik kan beter zeggen: we
speelhonk zelf plaats nemen. Zij moewonnen bijna alles, " vervolgt
meneer Schoorl. „Op de Olym- ten dan wel, net als de kinderen, even
hun schoenen uitdoen.
pische Spelen van Berlijn, in
Kinderspeelparadijs Bal-Lorig is
1936, werden we vierde. Nét
een idee van Liesbeth Weinans en
geen derde. Die Fransen krohaar man Feike Vaartjes. Zij hebben
pen er op het laatste moment
nog net even voor. Daar kan ik gekozen voor Almere als plaats omdat
daar veel kinderen wonen en er nog
af en toe nog steeds de pest
weinig op dit gebied bestond. „Balover in hebben."
Lorig is overdekt, dus met slecht weer
De foto's gaan weer in de
kun je eindelijk ergens met de kindemap, meneer Schoorl stapt
weer eens op. Hij is 86 jaar, een ren naar toe," zegt Weinans. Haar
man heeft een eigen voegbedrijf, zelf
stuk ouder dan het Amsterwas zij vroeger docente handvaardigOm te voorkomen dat kinderen Alle dingen in de speeltuin zijn gemaakt van zacht materiaal zodat de kinderen zich niet bezeren
damse Bos, maar nog recht
heid. „Misschien een beetje vreemde zoekraken beschikt Bal-Lorig over
van lijf en leden. Toch wel geFoto AXI Press
combinatie, mijn man en ik, maar in een dwaaldetectie-systeem. De kindezond, dat sporten.
dit geval wel heel leuk."
ren krijgen een detector in hun broek- Kinderspeelparadijs hangt bovendien paniek raakt omdat zij haar kind kwijt
Kinderen kunnen onbeperkt spelen \an tien
Alles hebben zij zelf gebouwd. zak. Wanneer ze zonder begeleiding een camera die ongewenste bezoekers is. De portier lacht. „Maar het heeft uur 's ochtend-, tot zeven uur 's avonds. Kosten:
Remco Daalder
7,50
per kind; ouders en hegeleiders
Ruimte om te spelen was het uitgangs- naar buiten lopen, gaat er een alarm registreert.
zich meestal gewoon binnen verstopt gratis.cfulden
Kinderspeelparadijs Bal-Lorig, Scoupunt en zal dat volgens Weinans ook af. Het werkt op de zelfde manier als
Ondanks alle voorzorgsmaatregelen in een van de speeltunnels."
tingpad l, Almere-Haven, telefoon Ü3(i-538.(i(i65.
blijven, al zal binnenkort het restau- het systeem van warenhuizen tegen gebeurt het volgens de portier van BalMet de auto rijden over de A (i. afrit 4 richting
rant uitgebreid worden. Weinans: „We winkeldiefstal. Bij de ingang van het Lorig soms toch dat een moeder in
Huis & Tuin beurs
Almere-Haven. Het Kinderspeelparadijs ligt
Jan Pieter Nepvcu na
een paar honderd meter rechts.
Heeft u altijd al willen weten
hoe u zelf een kozijn kunt stellen, een muurtje metselt of een
'Renswoudenberg'
boom plant? Het Huis & Tuin
Evenement, dat van 2 tot en
Oplettende lezers zagen het direct. Bij het verhaal van
met 11 mei wordt gehouden,
Wolthoorn & De Groot over de Utrechtse Heuvelrug, op deze
Nationale
aeeft een schat aan informatie,
pagina van vorige week, was een foto geplaatst van het dorpsloef] es en tips op het gebied van
gezicht van Renswoude. En niet, zoals het onderschrift verBioscoopdag
EN GROOT deel van de jury gegeven door de heer H.M.
doe-het-zelven en tuinieren. De
meldde, van het plaatsje Woudenberg.
lezers van deze krant Thoolen uit Westzaan. Zijn bijbeurs vindt plaats op het evenevindt, samen met de rest drage luidt als volgt: „Sense en
menten-terrein van Walitai FleDe verklaring is dat Wolthoorn & De Groot de beschreven
Woensdag 23 april is de
\o aan het Veluwemeer. Rob
van het Nederlandse bios- Sensibihty vond ik de beste
fietsroute op het laatst vanwege de gevaarlijke, drukke, weg
Nationale Bioscoopdag. Op
film.
Het
was
alsof
ik
twee
uur
Verlinden en Nico Zwinkels,
cooppubliek, dat 'Indepenhebben verlegd en niet langs Renswoude hebben geleid. Maar
die dag kost een kaartje in
bekend van het programma 'Eidence Day' dé beste film is in een levensgrote zaal liep met
de foto was daar nog niet aan aangepast. Onze excuses.
alle bioscopen maar vijf
nen Huis & Tum'zullen iedere
van vorig jaar. Dit is de uit- fantastische beelden als schilgulden. Bovendien krijgt iedag een live-show geven van
dereen ook nog eens een
komst van de verkiezing derijen m een museum. Dit kan
een half uur m het speciale
Bioscoopbon ter waarde
(ADVERTENTIE)
'Beste bioscoopfilm van het alleen in de bioscoop zo beleefd
worden." Hij won hiermee een
'Huis & Tuin Huis'. Zij lossen
van een rijksdaalder aangejaar 1996' die in februari ge- reis
naar Hollywood. Uit de in- Rock (9,2 procent) op de voet
dan problemen op en geven
boden.
houden werd en waar ook zendingen
via deze krant werd gevolgd door The Usual Suspraktische informatie en tips.
een prijsvraag aan verbon- M.B. Boskamp
uit Amsterdam pects (9,1 procent).
Een aantal bioscopen orden was. Als goede tweede getrokken. Hij won
een t-shirt.
In Drenthe week de smaak
ganiseert die dag extra feeseindigde Jan de Bont's
van het publiek iets af: de Drentelijkheden.
'Twister'. Nummer drie
De uitslag van de verkiezing tenaren vonden Twister een beHet is voor het vierde achwerd 'The Rock'.
van de Beste Bioscoopfilm van tere bioscoopfilm dan Indepentereenvolgendc jaar dat
Met alle nieuwtjes, akties en
1996 ziet er als volgt uit: op de dence Day. Het publiek in
deze speciale feestdag
Independence Day gaat over eerste plaats dus Independence Noord-Holland zette de hartwordt gehouden.
ideeën om goed en voordelig
de bijna-verovering van de aar- Day (28,9 procent van de stern- verscheurende liefdesfilm 'Brede door buitenaardse wezens. men),
tweede plaats Twister akmg the waves' op de derde
boodschappen te doen.
Dit is in de film, door de specia- (21,5 procent), derde plaats The plaats.
le effecten, zo levensecht en
spannend uitgebeeld, dat veel
KIJK SNEL IN DEZE KRANT !
mensen erdoor zijn gaan geloven dat dit in de toekomst echt
kan gebeuren. Zij vulden bijEen hccMlijk vegetarisch hootdseiedit met
voorbeeld op het enquêteformakkelijke ingieclienten. /o dat het snel U- maken is
mulier in dat ze na afloop van
Op een actieve manier kan de
Gebruik een viei k c nte ovensehcuil Daai in k u n t u de
de voorstelling eerst omhoog
beursbezoeker kennismaken
plakjes het mooiste in i echte i i]t|es schikken
(ADVERTENTIE)
keken om te zien of de UFO's
met onder andere kozijnen stelecht weg waren.
Tomatenlen, hout bewerken, bestraten,
Ingicdienten
Indepence Day wordt op de
liet aanleggen van een sproei(voor twee pcisoncn)
Oven vcrudtmen op 225 giadcn Plakjes aaidappel en
aardappel
Nationale Bioscoopdag, woensnibtallatie tot aan het planten
450 giam vooi gekookte
tomaat dakpan.sgewi]s in ovenschaal schikken en met
gratin
met
dag
23
april,
opnieuw
gedraaid
van bomen.
aaidappclplakjcs (koeling).
/outenpcpci bcsti ooien Afdekken met plakjes
pittige
in een groot aantal filmzalen
440 gram tomaten, in plakken
mo77.aiella Botei smelten Paime/aanse kaas cidooi
Verder zijn droomtuinen te
/.out en pcpci,
De verkiezing van de Beste Bioloeien en mengsel ovei de .schotel voidelen
pannezaanse
bewonderen. Een groot aantal
mo/.^aiella kaasic (a 150 giam)
scoopfilm is een initiatief van
Ovenscholel m hot midden van de ov.cn plaatsen en
hoveniers heeft op kavels van
kaas
m plakjes
de Nederlandse Federatie voor
twintig minuten giatmeien Vooi het seiveien het
/o'n vijfhonderd vierkante me40 gram botei ol maiRaimc
gei echt mol bicslook besti ooien
de Cinematografie (NFC). Bioter bijzondere tuinen aange25 giam geraspte paime/aansp
scoopbezoekers en lezers van
legd.
kaas, een a twee eetlepels
deze krant en andere nieuwsfijngesneden bicblook
Beieiding dcitig m i n u t e n Kcal p.p 73ô
Het vienement i* dagelijks te bezoebladen overal in het land, kónExtia nodig ingevette ovenschaal
Kcii \,m hall elf tot acht uur, met ultden hun keuze op een formu'oniliTlnir \an /ond.ii; 4 mei dan zal de
Tip Culinair
lier aangeven. Het meest origil>i'ui!> tot zes te bezoeken zijn. De ennele antwoord werd volgens de
lu-e bedraagt 17.50 gulden en \oor kinLet op de achterkant von,uw\Pathé iBtoscoopkqartje.

'Het leukste zijn de
gangetjes waar je door
heen kan rennen'

Lezers vinden 'Independence
Day' de Beste Bioscoopfilm
E

Aan de hand van tweehon
derd vragen en antwoorden m
het Oefenboek kan een examenkandidaat zijn kennis van
de verkeersregels zelf toetsen
De prijs van het Oefenboek is
16,95 gulden.

Tekeningen van Pronk
Noord-Hollandse taferelen
sieren vanaf 31 mei het Frans
Halsmuseum in Haarlem op
De tentoonstelling 'Pronk met
pen en penseel' van Cornelis
Pronk, toont meer dan negentig
verschillende stads- en dorpsgezichten van Noord-Holland
In de beginjaren van de schilder, waren het voornamelijk
portretten die hij schilderde,
maar later legde hij zich toe op
de topografische tekenkunst.
Steden en dorpen uit heel Nederland werden door hem getekend.
In de zomers van 1727-1731
trok de Amsterdamse schilder
door de provincie Noord-Holland. Grote plaatsen als Alkmaar, Hoorn en Enkhuizen,
maar ook kleinere plaatsen zoals De Rijp, Twisk en Broek m
Waterland werden door hem op
papier gezet. Noord-Holland
werd door de schilder als een
zonnige en idyllische provincie
afgebeeld. Veel van zijn tekeningen werden in de 18e eeuw
als
historisch-topografische
kaarten uitgegeven. De tentoonstelling duurt tot en met 17
augustus.
De tentoonstelling is geopend \an
maandag tot en met zaterdag van ell
tot vijf uur. Op zon- en feestdagen ?i jn
de openingstijden van één tot \ijl uur.
Het adres is Grote Markt 16.

Circusaffiches
In het Teylers Museum in
Haarlem zijn vanaf zaterdag 7
juni ruim tachtig affiches te
zien die te maken hebben met
circus en kermis. Het museum
beschikt over zeldzame en
schitterend bewaard gebleven
exemplaren , waaronder een affiche van drie bij vier meter. De
expositie is te zien tot 7 september.
Openingstijden van dinsdag tot
en met zaterdag van tien tot vijf
uur. Het adres is Spaarne 16
Film kijken en na afloop gezellig dansen
Op zondagmiddag 27 april K er een

De BoodschappenBiant

Speciaal aanbod
Path

bioscoop

ileren tot twaalf jaar en (iS-plussers
tien vulden. Kaarten zijn \erkrUgbaar
'nj alle VVV/Ticketiioints, en tijdens
In-t evenement ook on liet terrein zelf.

Tegen Inlevering van uw kaartje met'deze ", PlaneJ Hotlywood boodschap en bij bestelling van een
hoofdgerecht^ heeft u recht op deze^aonbieding.
\
~• ^

Zee-idee

Bestel l appetizer ƒ voorgerecht
en ontvang de 2e gratis!

Het Nederlands Visbureau is
Uebtart met een grote publiekscampagne ter stimulering van
de visconsumptie. Het hoofdthema in deze campagne is het
'Zee-idee van de Week' en heeft
'Us doel 'matige' viseters vaker
a.ii vis te laten denken.
ledere week staat er een bekende vissoort, met een snel en
gemakkelijk recept, centraal.
2o zullen onder andere de lekkcrbek, haring, schol, zalm en
Hollandse garnalen de revue
Passeren. Het recept is te verkrijgen bij de visboer of gratis
telefonisch aan te vragen via de
Zee-ideeenlijn telefoon 0800•1632.

BOES

film & danceparfy
in de Meervaart Het programma begint met
de vertoning van de filmmusical Evita
(bekroond met de Golden Globes voor beste
filmmusical en beste actrice). Evita, pespeeld
door Madonna, is gebaseerd op bet levensverhaal van Maria Evo Duarte, dochter van
een landeigenaar, die van een derderangs
actrice uitgroeide tot een van de meest aon
beden presidentsvrouwen aller tijden In
1952 -33 jaar oud- stierf ze aan kanker
No afloop van de film staat in de foyer het
negen leden tellende orkest Rumbato Zi|
spelen een stevige combinatie van salsant
mes, Cclombiannse cumbia en Dominicaanse
merencue.
Aanvang is om drie uur 's middags
Lezers betalen tegen inlevering van onder
slaande bon 12,50 gulden (m plaats van
15 gulden). De Meervaait ligt aan hel
Osdorpplein 205, Amsterdam Trom l en 17
en bus 19, 23 en 68 stoppen voor de deur
In de directe omgeving is voldoende gelegenheid om te parkeren Reserveren Kon via
telefoon 020 610 7393

Geldig^tot 15 lurii 1997.

PLAN ET HOLLYWOOD
Reguliersbreestraat 35 - Amsterdam
Reserveringen 020 - 4274277.

Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschmski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathe Cinemas m de GOUDEN GIDS
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod
of bel de Belbios 0900.9363 75ct'pm.
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Weekmedia 17

woensdag 16 april 1997

19 en 20 april Sporthal Centre Point te Almere-stad
19 en 20 april Sporthal De Horst te Heerhugowaard
19 en 20 april Sporthal Groenendaal te Heemstede
3 en 4 mei Sporthal De Vosse te Hillegom
l, 9, 10 en 11 mei (Buitenmarkt) Maliveld te Den Haag
ORG. HENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
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Grote
VLOOIENMARKT
A'dam-N. Zo. 20 apr. 10-17 u.
Sportpark De Weeren (einde
Beemsterstraat richting
Zunderdorp).
Midland BV 033-4751167.
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Commercieel en administratief
personeel gevraagd
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REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

Vlooienmarkten

l'.n lu iihrirn \ c i \üj/rn \vij ii.i.ii- tlt- -pe-i-inli' Ixm < > j > «Ir

ii.i^in:i ..Micitov.

kllnl

Nederlands Grootste
Utrecht Veemarkthallen
19-20 april, 9-17 uur
Org. v. Aerle, 0492 - 525483

Mii'rii-.iil>i>ilrnl!i",kiiiiiii-n niinli-ii «>•/<•\ mrr l nl 2 knIcinilllrll liirc.llr imln ,•[-,- li>l h-t pruilt l ril.

l

Kennismaking

VLOOIENMARKT

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

l'l.l.l(MMj;i> Illilp-lljk Ml (Ir Mi|.<nill

Markten/braderieen
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Amstelrade

\lli- I.MJ/I-II < • \ , \ . IT..V/r llr|'\\
1

l knul «Ir li'ksl \.ill u» Mi<<ni-:i'l\rl IfMlliTiillllmiutit '/.
I r l r l n n i s r l i (>|»iic\«'M:

-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Amstelrade is een modern voorzieningencentrum in Amstelveen voor mensen met een complexe lichamelijke handicap.
Amstelrade biedt huisvesting aan 105 bewoners in een zevental
wooneenheden met ieder ± 1 5 bewoners, ledere bewoner
beschikt over een eigen kamer.
De medewerkers van Amstelrade zetten zich in om het welzijn
van de bewoners te bevorderen. Naast het geven van hulp Dij
handelingen die men niet zelf kan verrichten, betekent dit het
tegemoet komen aan de individuele begeleidingsbehoefte van
de bewoner.

(ihl nmniiirr is n u-t \iior lnvm-fikl.irlitrnl nl' /«-luien aan:
Micro's \\ ri>kiil«'<lia

I'o-lhii. ] . ï ( > - 1(100 Al) .\ni-l.-i-dam
Ook \
• ri-ucliVs nu-l l.ri.-lminmi.T
I)i- sluiliiifislijdrn ;;cl(i«-n MUIT |»l.iat^!M<! in «hv.rlCiIr
««•«•k.

N nor ilc ln-lalinji nnlv.in^t u cru arrrplfjirnkaarl.

Binnen de Economische en Administratieve Dienst (EAD) waar,
naast het voeren van de financiële en salaris-administratie,
ondersteuning wordt gegeven aan het management hebben wij
een vacature voor een

Oproepen - Mededelingen

salarisadministrateur m/v
(VOOR 28 UUR PER WEEK)

Restaurant „Queenie"

Dit in verband met het vertrek van één van de huidige functiona-

receptie • familie- of huwelijksdmer
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.

rissen.

De EAD bestaat uit 3 medewerkers en werkt nauw samen met
de personeelsfunctionaris.

H Fred, Herman, Nico,
o Uw particuliere Micro bon
bedankt voor het geslaagde per post verstuurd bereikt
golfweekend. De golfers.
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
S Hallo Café Bluijs.
binnenkomen worden
Martin is jarig,
vandaag blijft hij thuis. Karin. automatisch de week
daarop geplaatst.
•*• Help de Polen. Stuur 'n
voedselpakket! Wij hebben
evt. 'n adres 02907-5235.
0 Martin kom je je taart nog
ophalen'' Oma
Top-striptease THE VIKINGS.
Keuze uit 32 top-dansers m/v.
020-6722832/06-53357964.

Verloren en
gevonden

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel, 5713529

TAKEN:
- uitvoering van de salarisadministratie en samenstellen van
de daarbij behorende management informatie;
- applicatiebeheer van het salarispakket en het personeelsinformatiesysteem;
- mede zorgdragen voor de continuïteit van de werkzaamheden van de EAD/PZ;
FUNCTIE-EISEN:
- afgeronde MRO-opleiding, administratieve richting;
- relevante werkervaring;
goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden;
- in een hecht teamverband kunnen werken.
Onze voorkeur gaat uit naar kandidaten met kennis van de pakketten PRIGEM en Gemal.

Het betreft een dienstverband van 1 jaar met de intentie tot
Wij behouden ons het voortzetting. De salariëring en arbeidsvoorwaarden vinden
recht voor zonder opgave van plaats conform de CAO-ziekenhuiswezen.
redenen teksten te wijzigen
Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer F. Müter,
of niet op te nemen.
telefoon 020 - 5 470 470.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 25 april a.s. richten aan
Amstelrade, t.a.v. mevrouw J. Schenk, personeelsfunctionaris,
Laan van Kranenburg 12,1183 AS Amstelveen.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

a Gevonden op schoolplein:
paarse meisjesjas. 5716522.

Weggelopen of
gevonden dieren

Divers personeel gevraagd

Ervaren, betrouwbare hulp in
de huishouding, boven de 40
jr, niet rokend, 1x in de 14 JEUGDSTRAND ZANDVOORT zoekt voor de periode van
Vermist
Boortje, zilvergr. dagen, voor de dmsdagoch- 30 juni tot en met 18 juli ENTHOUSIASTE STUDENTEN, die
graag één of meer weken groepen met kinderen in de leeftijd
poesje, ster. litteken, omg. tend. Tel.. 023-5715398.
van 6 t/m 12 jaar willen begeleiden.
Hobbemastraat, zeer schuw.
Heb je interesse, stuur dan een brief met je naam, adres en
Inl tel • 023-5713286.
telefoonnummer samen met een motivatie naar:
Winkelpersoneel
JEUGDSTRAND ZANDVOORT, Eelco Olde, Olympiaweg 121
gevraagd
III, 1076 VW Amsterdam. Voor info. kun je bellen 020-6711062.
Felicitaties
ROADIES
a 20 april is Rinus Visser de
SCHOENENWINKEL
sigaar, dan wordt hij 50 jaar
vraagt parttime
Pa en Ma.
MEDEWERKER
sCleem, gefeliciteerd met die zelfstandig kan werken,
deze mijlpaal. Kusjes Paulien. tot ± 20 jaar. Inl. 023-5712315.
a Clemens
gefeliciteerd met je 30ste!
Technisch personeel
Oma.

gevraagd

3 Clemens alweer 30 jaar!
Van harte1
Oom Bert & tante Maaike.

KAV Autoverhuur BV, vestiB Clemens, van harte jongen, ging Aalsmeer, vraagt allmet je 30-ste Piet, Truus, round bedrijfswagenmonteur,
Torn, Claire.
i.b.v. groot rijbewijs.
Telefoon: 020 - 6979746.
Hiep hiep hoera, Kimberley
Paap is maandag 5 jaar geworden Heel veel liefs van
Horecapersoneel
papa, mama en Jason
Ja, ja. het is waar.
Jan Hollander is 50 jaar!
HIJ heeft het gehaald en
reken maai dat hij baalt.
Jan gefeliciteerd door
Mieke, Jorgen, Esther,
Wim en Manda
saMarjon, Fred gef met de
eerste prijs golfweekend NIJmegen. Liefs Sia, Cathy.
_n Martin, gefeliciteerd
met je verjaardag. Kusjes
Karin, Samantha en Stephan
s: Nico, gefeliciteerd met de
tweede prijs op de golfbaan
in Nijmegen Je Golffans.

gevraagd

Café/Brasserie
Del
vraagt AFWASHULP.
Telefoon- 023-5714738

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt
BEZORGER/STER
voor wijk flats Noord Boulevard.
Tevens zoeken wij
reserve BEZORGER/STER
om in te vallen bij ziekte of vakantie.
Voor inlichtingen: 023-5717166.
Als je wilt meespelen in
nieuwe TV-SERIE, dan bel je

020 - 623 90 56/625 39 80.

Mar

KOLONIAALSTIJL

Nederlands-lndie,
antieke
meubelen en antiek-look: 700
stoelen, div. modellen tafels,
Personeel
ook met marmer, kasten,
banken, vitrines, bureaus,
aangeboden
decoratie enz. JAN BEST,
Keizersgr. 357, 020-6232736.
Home Service. Beëdigd Rijks- Showr: Mr. J. Takkade 30,
ambt Verzorgt uw huis en ha- Aalsmeer, 020-6412137.
ven als u afwezig bent voor
korte of langere periode
Goede referenties in Aerdenhout. Tel. 020-6414680.
300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

TAFELS

Jan Best
Keizersgracht 357,

Restaurant ,,Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel, m het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023-5713599

Woninginrichting

020-6232736.
Showroom'
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Verhuizingen

Fabriekswinkel

n Te koop: houten vlizotrap
ƒ 50; glazen douchedeur ƒ 75.
Tel.: 023-5719728.

fapaverweg 17 ' ; ';Amsteinibprü^-Tiéi. 020^24959;
Postjwwegè?;; : ^Anistèrti
Insrtinideweg511:^
;Prpyihciiaiewég 16?; f:Zaandam ^^intn) %|.;075-6172535}

06 - 9789

TE KOOP Camp-let GTE

0906-96.80

Vraagprijs ƒ 2.950,-.

in 5 dagen

voor de particulier:
3 regels gratis

Opleidingen/cursussen

gerda s i e m e r college
Erkend door het Ministerie van Onderwijs
voor zover de opleiding onder W.E.O. valt.
Lid VAKOB, lid VOV.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
X.Y Z B V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport. • Racefiets lichtgew., merk weer terug, Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Voll ver? Dag-nachtservice. Peugeot, framehoogte 62
17 00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
020-6424800 of 06-54304111 c m . v r p r / 250. 023-5715808.

MEftBAAFÜNjIENMEÜRENi

Autoverzekering

Tel.: 023 - 5713780.

Monet Strijkservice

Tevens snijden wij polyester voor uw
kussens in iedere gewenste maat
en vorm

0906*0611

DE KLUSSENBUS
Voor ledere klus, bellen dus.

Te koop 4-persoons eethoek,
groon Manou hout, 1.90-80
Hobby's en verzamelingen
cm, donker gerookte glasplaat, 4x stoel + kussen, leuko tafel, leuke prijs, ƒ475.
Trem/modelautobeurs, Haarlem, zon. 20 april, 10-15 uur.
St. ATAS zkt vrijwilligers per Tel 023-5730008
Spaarnehal, FieCarelsenpl. 1 (winkelc. Schalkwijk), 300 tafels!
dir om hulp te bieden aan H T.k. salontafel, wit, 1x1 m,
beroofde toeristen Werktijd 8 op zuil, / 60. 023-5719567.
uur p w Training en begel
Mode
geboden Tel. 020-6253671

n Te koop: draadloze koptelefoon, Sony, voor radio/tv,
ƒ 100. Tel.: 023-5713434.

Meer dan 100 verschil lende
meubelstoffen voor u in voorraad

0906-96.88

Tel.: 023 - 584 56 99.

T.k. grasparkieten, agapornissen, div. sijzen en kanaries
Veilinggebouw Amstelveen. m/v. Tel. 020 - 6918593.
Heden inbreng voor veiling
Weg. omst. goed tehuis gez.
12 en 13 mei. Spinnerij 33 v. 3 kl. Amer. Cocker Spaniel
AVeen, 020 - 6473004.
7 jr. Tel.: 5715636 na 20.00 u.

• ATTENTIE! Enkele voorbeelden van aangeboden advertenties die niet als particuliere Micro worden geplaatst:
zwarte-marktspullen; sex/erotische advertenties; geven
van lessen/bijlessen; personeel biedt zich aan; te koop
raskatten/honden
(pups);
meerdere aanbiedingen zelfde
artikel;
woonhuizen/
kamers te koop/te huur aangeboden; vakantiebungalows
o.i.d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met
een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worden tegen een mm-tarief.

Ik ben een 34-jarige vrouw. Ik
heb blond haar, blauwgrijze
Onroerend goed
ogen en ben slank, ben jij een
Ontdek de duistere wereld!
Ik ben er
lieve, goed uitziende man, die
en woonruimte
SM. Je meesteres LIVE! Zi|
ALTIJD VOOR JOU
0906-Nummers
op zoek is naar een leuke en
wijdt jou in! 99cpm. 0906.9626
te huur
serieuze relatie? Bel me!
Amsterdam: ik ben Iris, 21 0906-5015 156 1 gpm. Boxaangeboden
POSTCODE sexdating: vrouca. 1,05 p/m
jaar, kom uit Amsterdam en nummer 241312.
wen uit jouw postcodege0906.9889
Sjaan
DD-cup,
LENTEKRIEBELS ?
zoek iemand in (omgeving)
bied! 090-68111 (60 cpm).
Amsterdam! JIJ: niet te oud, Ik ben een charmante vrouw Gestoff., ged. gemeub. 2/3- zoekt jongens 18jrv, Livesex.
Geheel privé!
Grijp
onder
m'n
rok!
99cpm.
REALLIVE! Ze scheuren de
van
50+.
Ik
heb
donker
haar
veel humor en spontaan!
k.app., omg. centrum Z'vrt.
kleren van je lijf, zo heet zijn
Interesse en ben je echt en bruine ogen. Ik zoek een Huur ƒ 850 p.m. excl. energie. 50 cpm! GAY Direkt Apart: op
ze! 99 cpm. 0906.9794.
24u./p.d. ca. 1 gpm.
spontaan? Bel me dan op vriend die wijs en geduldig is. Br. o. nr. 762-16040 v.d. blad. zoek naar 'n hete knul?
Ik houd van muziek, lezen,
mijn box. 0906-50 15 156
090-60 500.
LIVE! Black, beautifull en hot! * * S E X ALARMNUMMER**
1 gpm. Boxnummer 360300. schilderen, strand, film en
Voor de liefhebber v. zwarte SNELSEX Direct Live 99 cpm
60
cpm!
Sexdating:
vrouwen
veel meer! Ik vraag veel, maar
Financiën en
Dit is de advertentie van
(20-59) zoeken hete sexaf- vrouwen! 99 cpm. 09.06.06.01
ik heb ook veel te bieden.
handelszaken
Angelique! Ik ben bijna 25 jaar Boxnummer 362741. 0906spraak! 0906-8080.
Livesex, dating, hot stories,
Sexdating Amsterdam: vrouen woon in Spijkernisse! Ik 50 15 156, 1 gpm.
60 cpm1 SM-voor-2: voor 'n geen 06 maar Euro, Master of wen uit Amsterdam willen
heb blond haar, blauwe ogen
VisaCard.
010-2944300.
streng
of
onderdanig
SEXsex! 0906-1777 (60 cpm).
en bla, bla, bla! Ben jij op zoek Ik ben Linda. Ik ben 28 jaar,
contact! 090-600.888.
heb lang blond haar en blauLokaal tarief! Amsterdam
naar iemand, waar jij eerst
V.A.
ƒ75
DORSMAN
Snel-Doorschakellijn.
Vroutelefonisch mee wil kletsen en we ogen. Ik ben 1.80 m lang
60 cpm! Vele mannen ge- sexdating: vrouwen willen wen van' 40+ willen direct
blijft toch goedkoper!
daarna iets af wil spreken7 en ben slank gebouwd. Ik
sex!
010-2946
186.
zocht voor SEX met dames
Bel nu: 023 - 5714534.
sex! 090-600500 (60 cpm).
Reageer dan! 0906-50 15 15 6 zoek een leuke jongeman, om
35+, 090-600.111. Vrouwen Luister naar sexoproepen van
1 gpm. Boxnummer 262959. in ieder geval de decemberVoor
't echte handwerk bel je
bel gratis 0800-4142.
vrouwen 40+. Doorschakelmaanden mee door te bren06.320.320.41. Zij praten, jij
Vakantie
dienst.
090
600.999
(60
cpm)
Hallo, ik ben Irma. Ik ben 26 gen! Jij: tussen 25-35, met
60 cpm! Vrouwen (40+) willen
komt! Live + Stories! 99 cpm.
aar. Ik ben 1.75 lang en weeg een
buitenland
beetje
lef! 0906snel sexcontact. Direkt Apart! Luister naar sexoproepen van
56 kilo. Ik ben spontaan, houd 5015156 1 gpm. BoxnumVrouwen
(40+) willen snel
090-600 100.
vrouwen 40+. Doorschakelvan uitgaan, motorrijden en mer 261195.
SEX!! DIREKT APART! Bel
dienst.
090
600.999
(60
cpm)
Stacaravans te huur in de 65 cpm! Postcode-sexdating:
van een goed gesprek! Wil
nu: 090-600.444 (60 cpm)
JIJ met MIJ uit? Ja? Reageer Ik (man) ben 1.90 m lang,Belg. Ardennen, vanaf ƒ 240 sex in jouw postcode-gebied!
blond, groenblauwe ogen. p.w. all m. Tel. 043-4591598. 090-600.777.
dan NU! Spreek een leuke
reactie in, dan bel ik je terug! Hou van natuur, sport en T.h. en/of t.k. in Collioure,
Amsterdam sexdating:
Caravans - Vouwwagens
0906-50 15156 1 gpm. Box- mensen met een open en Z.-Fr.: villa van standing, alle vrouwen uit A'dam willen sex!
spontaan karakter. Ik zoek
nummer 391367.
Tuin/zomerhuisjes
090-600 222 (60 cpm)
comf.,
zwemb.
in
resid.,
uitz.
een slanke, donkerharige
Hallo, ik ben Linda van bijna vrouw met looks en brains, op zee. Tel. 020-6426296.
Amsterdam sexdating: vrou29 jaar. Ik ben op zoek naar die zeker niet oppervlakkig is.
wen uit A'dam willen sex!
en jongen die van avontuur, Ik hoop je via deze weg te
090-65044410 (75 cpm).
Vakantie
maar ook van serieuze dingen vinden! 0906-5015156 1
BEL ME THUIS
noudt. Ben jij een beetje gek, gpm. Boxnummer 339303.
in moderne grijze kleurstelling.
Binnenland
misschien wel ietswat bizar
Vakantieklaar. Zeer compleet.
Ik
zoek
een
leuke
date
voor
:ype, laat dan iets van je
VERNIEUWD
ca.
1
gpm.
van
de
week!
Ik
zou
zeggen,
noren. Reageer snel! 0906Let op! Aanbiedingen!
Tel. 075 - 63 53 186.
50 15 15 6 1 gpm. Boxnum- lijkt het je wat, laat dan je In Drenthe: Htl De Stobbe *** Bisex! Buurvr. en buurmeisje!
telefoonnummer
of
je
boxmer 261195.
Geniet van hotel & natuur. Hun spelletjes worden steeds
nummer achter en dan gaan Div. arrangementen al vanaf harder! 99 cpm. 0906.9526.
Hallo, met Lucienne. Ik ben 41 we er een leuk weekend of
aar, ben slank, heb donker leuke week van maken! Mijn ƒ 199 HP! Sauna & zwembad Dagelijks sexen hete meisjes
laar en donkere ogen. Ik ben naam is Kim, ik ben 23 en etc. Folder 0522 - 471224. op onze LIVELIJN! Alleen de
Diversen
1.75 m lang en ben een leuk kom
heetste! 99cpm. 09.06.06.03.
uit
Hoorn!
0906type! Ik zoek een leuke man, 50 15 156 1 gpm. BoxnumAuto's en
Dominante vrouwen geven
anger dan 1.80, van goed ni- mer 219452.
NIEUW de SUPERBOX
telnrs voor sex bij hen thuis:
auto-accessoires
veau, voor een serieuze relaSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
090-60 555 (60 cpm).
tie. 0906-50 15 15 6, 1 gpm.Mannen opgelet! Zoek je een
ga direct met haar apart!
echte leuke vrouw? Lees dan
Boxnummer 347793.
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
verder! Marja van 40+, maar Te koop: Renault Twingo, GAY postcode dating: manHoi, mannen! Ik ben Jessica. niet belegen, is op zoek naar aug. '95, kmst. 20.000, prijs nen uit jouw postcodegebied!
k ben 23 jaar en houd van JOU! Ben jij een leuke vent? ƒ 17.000, in optimale staat, 0906-81 00 (50 cpm).
uitgaan! Ik ben 1.73 m lang, Bel haar dan meteen! Dan elke keuring toegestaan. Br. Heet Stewardesje kleedt je
weeg 57 kilo en heb donker- vertelt ze meer over zichzelf! o. nr. 781-16039 v.d. blad.
Diverse clubs
uit in de pantry. Ze tilt d'r rok
slond haar. Zoek jij mij?
Je kunt haar bereiken op de
OD en... 99 cpm. 09.06.06.02.
WIKA
leageer dan meteen! Je het volgende boxnr 908312.
Autoruiten en kentekenpla<rijgt er geen spijt van!
NIEUW de SUPERBOX
0906-5015 156 1 gpm.
ten. Lijsterstraat 18.
0906-50 15 156 1 gpm. BoxSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Rijles auto's
Opgelet!! Dit is een bericht Tel. + fax: 023 - 5731613.
nummer 483152.
ga direct met haar apart!
en motoren
aan alle leuke mannen met
Zie ook de pagina's
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
Hoi, met Frank! Ik heb ontzet- een gewone uitstraling! Geen
SHOWROOM
tend zin in een blind-date. Jij patsers, maar ook geen doetEén telefoontje is genoeg
in deze krant.
ook? Dan moet je even bellen jes. Ik ben Gaby, 26 jaar jong
om in contact te komen met Luxe privé huis! 12 topmeisAlblas Verkeersscholen
n je hoort gelijk wie ik ben en en in het bezit van... Wil je dat
de persoon van jouw keuze. jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
zo. 0906-50 15 15 6, 1 gpm.ECHT weten? Bel me dan
Huur en verhuur
+ bubbelbaden. Sarphatipark
Probeer het eens en bel
Boxnummer 984877.
118, A'dam. 020- 6723022.
UW RIJBEWIJS
090-650 222 21 (100 cpm).
vandaag nog op: 0906auto's en motoren
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Hoi, met Michelle. Ik ben 24 5015156 1 gpm. BoxnumLief meisje, 28 jr, wil nette • Wij behouden ons het
aar, ben 1.78 m lang en ben mer 358413.
Zie ook de pagina's
heer ontvangen en verwen- recht voor zonder opgave van
Zie ook de pagina's
neel spontaan. Als jij een leuSHOWROOM
nen teg. verg. Hyg., discr. redenen teksten te wijzigen
SHOWROOM
<e en aardige vent uit de » Reflectanten op advertenof niet op te nemen.
m deze krant.
verz. Tel. 06 - 52116316.
in
deze
krant.
Bandstad bent, reageer dan ties onder nummer gelieven
SNEL! Als je met MIJ uit wil, ervoor te zorgen dat het numdan hoor ik het graag! 0906- mer in de Imker-bovenhoek
5015156 1 gpm. Boxnum-op de envelop staat vermeld
mer 378296.
en dat de brief geadresseerd
Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25 wordt aan: Centrale Orderen 29 jaar en wij zoeken 2 afd. Weekmedia, Postbus
euke meisjes om mee uit te 156,1000 AD Amsterdam. Dit
voorkomt vertraging in de beCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgaan! 0906-5015156,
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
1 gpm. Boxnummer 380647. handeling.
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het

DAK LEK, BEL DIRECT!
24-uur service
Vrijblijvende prijsopgave.

Dieren en
dierenbenodigdheden

V©ÖR tl

Te koop
aangeboden
diversen

heid! Jij ook? Reageer dan! O
ja, ik ben ook nog erg spontaan! De groetjes van Angelique. 0906-50 15 15 6 1 gpm.
Boxnummer 395876.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Vrijwilligers
gevraagd

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Ik ben Ciska, lerares en zoek
JOU! Ik zoek een tedere, positief ingestelde en vaste
vriend van + 50 jaar! Ben jij
dat en kom je uit 't Gooi? Laat
het me dan vandaag nog weAlkmaar. Hoi, met Peter. Ik
ten! Groeten van Ciska...
ben 41 jaar, heb donker haar,
0906-5015156 1 gpm. Boxgroene ogen en ben slank. Ik nummer 259827.
zoek een leuke vrouw voor
een leuk en serieus contact! Ik ben een 33-jange vrouw
Laat snel een reactie achter. van 1.62 m lang. Ik heb groeIk reageer altijd terug!
ne ogen en een brede be0906-5015 156, 1 gpm. Box- langstelling. Ik houd van uit
nummer 4694404.
eten gaan, bioscoop, bos en
strand. Interesse? Laat het
Amsterdam en omgeving.
me dan NU weten! 0906Ik ben Angelique, ben 22 jaar
en houd van spanning, actie 50 15 156 1 gpm, Boxnumen avontuur! EN van gezellig- mer 443373.

Kunst en antiek

Uitgaan

Do 17 apr sfeervolle jaren
'60 '70 dansav v alleengaanden v a 30 jr 'De Ossostal',
Nieuwelaan 34, Osdorp, 20u

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
090-65022221 (100 cpm).
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OPLEIDINGEN
* Schoonheidsverzorging
* Voetverzorging
* Ondernemersopleiding A.O.V.
* Visagie/Manicure
* All-round opleiding

Zandvoons Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden « weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
t' 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

KOM NAAR ONZE OPEN DAG

melding van uw postcode naar F 8,00 iJCTRA

, .
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw op),ave ,je regei
br.onr .. bur v d
blad als l regel bij u\v
tekst gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingele'verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandaa 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

zaterdag 19 april van 11.00 tot 15.00 uur.

ëdl?

Voor informatie/demonstratie of brochure:
Roemer Visscherstraat 45
1054 EW Amsterdam - telefoon 020-6166006.
Bereikbaar met tram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12.

Parisienne met 21 jr erv. geeft
les op alle niv., snelle result.
verz. 020-6426296.
PIANOLESSEN
Klassiek en modern
door gedipl. lerares.
Tel.: 023 - 5718486.

Mu/iekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste haljaar
een goede piano huren.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Relatie/
bemiddelingbureaus

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99

CUPIDO brengt u bij elkaar!
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn.
0345-631364 (24-uur-service).
Cupido: erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximai'l 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lot een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven l' 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

HEIERMAN
SCHOONMAAKBEDRIJF
vraagt
voor een nette medewerker
permanente woonruimte.
Prijs per maand ƒ 650,-// 700,incl. g/l/w. Tel.: 023-5719292.

Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

Uit in Amsterdam
Woensdag 16 april 1997
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Concerten (1)
Het Ensemble Nieuwe Mu
/iek onder leiding van Harry
Sparnaay speelt 19 april in de
Bachzaal, Bachstraat l, werk
van compositiestudenten Aan
vang kwart over acht, toegang
ffratis Hetzelfde ensemble
bpeelt 20 april in de Beurs van
Berlage (AGA Zaal) werk van
Theo Loevendie
Het VU Kamerorkest speelt
20 april om kwart over drie in
de Waalse Kerk, O Z Achter
burgwal 157, werk van Mozart,
Schonberg en Sjostakowitsj
Reserveren 676 2240 In dezelf
de kerk speelt Calefax 22 april
om kwart over acht concertmuziek voor rietkwintet Reservelen 621 1211
Het Nederlands Blazers En
semble speelt 22 april in ParadibO Stravinsky's Verhaal van de
Soldaat, met medewerking van
acteur Hans Dagelet Reserve
i en 621 1211 De Thurmgen
Philharmonie Suhl staat 21
april om kwart over acht in het
Concertgebouw met Joodse
volksmuziek en de Negende
Symfonie van Beethoven

Amsterdans
Jong danstalent tussen de
twaalf en 25 jaar kan zyn kun
sten vertonen in het Amster
dansfestival De voorrondes
vinden plaats in het CREA Te
hater (19 april), Fijnhouttheater (20 april), Muiderpoortthea
ter (26 april) en Ostadetheater
(27 april) Aanvang half negen

Als er één
wereldband is,
is het La Vie
en Rose wel

Freule Julie

kan ontdekken zeggen jullie
dan Gaat u even mee naar bw
ten''
Amta „Ja, en dan trekken we
al die haartjes uit je baard
Maar zonder gekheid Neder
land telt zo'n zeventigduizend
De leden
bandjes en als je, zoals wij, veel
van La Vie
wilt spelen, en van verschillen
en Rose
de stijlen houdt, kom je hier
pakken de
vanzelf op uit We kennen echt
nieuwe
geen gienzen rock, Afrikaans,
cd in
latin, we spelen het allemaal
met evenveel plezier Op onze
nieuwste cd speelt Lucas Amor,
A VIE EN ROSE bestaat onze violist, zelfs een stuk m de
Bram de
inmiddels drie jaar en sti]l van Pagamni En het is dat
Plollander
wordt gevormd door de studiotijd op was, anders
Fotografie
drie heren en vier vrou hadden we ook nog een Japans
wen, van wie we er twee treffen nummer op de plaat gezet "
net „Inderdaad we denken
in café Anders naast het Fijn
niet m concepten Het is niet zo
houttheater Daar werd dins
Toe maar het moet toch met dat we rond de tafel gaan zitten
dagavond de nieuwe cd El Arte veel gekker worden
en afspreken m welke stijl we
de Vivir (de kunst van het Ie
Amta „We zijn met zijn zeve zullen spelen Dat gaat van
ven) ten doop gehouden Amta nen en onze muziek is de fusie zelf "
da C'hi speelt percussie, Mari van ieders voorkeuren Maar
net Doux Doux beroert de toet niets hoeft raar te zijn Als ie
Imedereband zeker als je met
sen, en ze zingen allebei
mand met een stukje jazz komt, zijn zevenen opereert is er altijd
Als ik zeg dat de vonge cd fan en het past in een nummer, dan wel iemand de baas Wie is dat
tastisch klinkt, maar dat 'jullie doen we dat Het kan ook mu bij jullie7
zoveel verschillende stijlen spe ziek voor mondharp of een
Amta, lachend „Bij ons is dat
len dat ik moeilijk een eigen stijl stukje doedelzak zijn" Mari degene met de grootste bek

Zuid-Afrikaans, salsa,
country fichlle en zigeunerjazz, als er nou één band
recht heeft op het predikaat
wéreldband, dan is het de
Amsterdamse groep La Vie
en Rose wel. Geen wonder
dat ze tijdens de Eurotop
voor Chirac en Kohl mogen
spelen. Maar ze spelen net
zo goed op de hoek van de
straat, zeker nu ze net een
gloednieuwe cd uit hebhen.

OCKET CINEMA is
een idee van
scriptschrijfster en
filmliefhebster
Heleen Suer, die zes jaar m
Londen heeft gewoond „Met
een jongen die een 35 mm
projector had wilde ik een
filmhuis opzetten, maar ja, je
hebt daar al fantastische
filmhuizen, dus moesten we
het anders aanpakken Zo
kwamen we op het idee om
jongeren die naar
houseparties gaan
interessante films voor te
schotelen, films waar ze
anders met mee in aamakmg
komen Dat deden we dus in
The Rocket, een zaal in
noord Londen, waar
normaal alleen raves worden
gehouden "

R

Dit is de derde cd hoe draaien
•jullie op dit moment7
„Goed, van de laatste cd heb
ben we 2500 exemplaren ver
kocht, en dat is niet slecht voor
een in eigen beheer opgenomen
plaat
We zitten dus boven het ni
veau van de schuifdeuren En
vooral tussen april en oktober

spelen we een slag m de rondte,
want dan zijn er veel festivals
Overal worden we terugge
vraagd en er komen steeds
nieuwe festivals bij, dus het
gaat lekker En de meesten van
ons reizen graag dus dat doen
we de rest van het jaar "
Vertel nog eens wat over die
nieuwe cd?
Amta „Dat het meer is dan
een cd, namelijk een cd rom Er

Arnoutl van Soest
L.i Vie en Uo-ie speelt l'l april om tien
uur in het AIMI' am de KNSM laan en
l i en 15 juni op festivals in het Ooster
park en op het Predenksplein

het ruim anderhalve meter
hoge kunstwerk dat volgens
Wang Du de alledaagse waan
zin uitbeeldt

W

Het idee sloeg al snel aan, zo
meikte Heleen „In het begm
draaiden we vooral stomme
films Die zijn nogal traag,
maar door er housemuziek
aan toe te voegen, wordt het
veel hedendaagser en krijg je
bijna een nieuwe versie te
zien "

*ST

Ook voor Paradiso heeft ze
zo'n formule ontwikkeld,
waarbij het Nederlands Film
Museum de films
beschikbaar stelt Op 18
april draait een yakuza film
uit 1966 van S Suziki, die
ook wel de Japanse Sam
Peckmpah wordt genoemd
De dj's van Club Fraiche
(Gary, Rene en Vitamen)
zullen er hun 'melodrama
sound' op loslaten
In het voorprogramma
worden 'leuke, oubollige'
bioscoopreclames uit de
jaren zestig veitoond en het
publiek kan zich op een
'knuffelvloer' neervielen en
zich tegoed doen aan sushi,
sake en gelukskoekjes Het
voorprogramma begint om
tien uur

Beeldend
Amsterdam
deze week

De Gate Foundation organi
seert niet alleen exposities De
stichting brengt kunstenaars
via uitwisselingsprojecten bij
elkaar, Europeanen en Amen
kanen uitgezonderd Die knj
gen volgens Straathof al vol
doende aandacht Tijdens zo'n
project bezoeken de kunste
naars musea praten met mu
seumdirecteuren en maken zo
doende kennis met eikaars cul
tuur
Volgens Straathof neemt de
vraag naar buitenlandse kunst
alleen maar toe Het nieuwe on
derkomen is dan ook een wel
kome aanvulling „Dit is een
statig pand We kunnen van
hier uit veel betei onze dien
sten verlenen
Door de grote ramen zien voor
bijgangeis dat er een expositie
is Ook zie je vanaf de straat het
documentatiecentrum en de bi
bliotheek m de kelder Dat kon
m ons vorige gebouw aan de
Herengracht niet'

Wat heeft Amsterdam komende week aan beeldende
kunst te bieden? Hier volgt een greep uit het aanbod.
DAANE en M van Hmte combineren beeldende kunst
en mime in een peiformance, die 18,19, 21, 22, 25 en 26
april plaatsvindt in de Nieuwe Kerkstraat 14 Aanvang
negen uur Reserveren 6730317 Arti et Amicitae, Ro
kin 112, toont vanaf 19 april 'Vrije herscheppingen van beroemde
meesterwerken'

H.

Ulrich Ruckrieni
Stedelijk Museum

Ehens en Scheerder
l ili m Clicns en B u l Sclituclu

José van Gennik fotografeerde Amerikaanse auto's op Cuba en
laat die tot 8 mei zien in de Oranjerie van de Hortus Botanicus,
Plantage Middenlaan 2a Dezelfde Hortus toont tot 15 mei Jan
Scheps 'Ode aan de Hovenier'
Arie Cees van Noort (83) is een van de laatst overgebleven kun
stenaars van de Haagsche School Hij is de man van stads en
strandgezichten en bollenvelden en zijn werk is tot en met l juni
te zien bij De Bres, Kerkstraat 179 Telefoon 623 1605
De auto is mooi gemaakt, mooi m gebruik en mooi als afval Dat
is het thema van de foto's van Jan Ruijgrok, die tot en met 22
april worden getoond in Galerie Fotogram, Korte Prinsengracht
33 Galerie Le Salon Rouge, Passeerdersgracht 17a, toont onbe
kend werk van Corneille
De schoonheid van de natuur rond het IJmeer en die van Durger
dam staan centraal op de expositie die galerie De Opsteker in de
dorpskerk van Durgerdam houdt Op zaterdag- en zondagmid
dag
Janna Dekker exposeert in de Melkweg Galerie porti etten en stil
levens met 'een intense uitstialmg' Theo Niekus fotografeert
mensen op straat m Amsterdam, Parijs, Londen, Madrid en New
York Het resultaat is tot en met 29 april te aanschouwen bij
boekhandel Scheltema op het Koningsplein (tegenover de bloe
menmarkt)
De Duitse beeldhouwer Ulrich Ruckriem werkt met harde steen
soorten als graniet, dolomiet en leisteen, maar toch zijn zijn
sculpturen 'doorzichtig en helder' Het Stedelijk Museum biedt
tot 25 mei een groot ovei zicht van zijn werk
In het werk van Lüian Ehens (1967) omhelzen gezichtsloze figu
ren elkaar in kleine, intieme momenten De beelden van Bart
Scheerder zijn wat verontrustender Hun werk is deze week voor
het laatst te zien m de W G Expozaal Telefoon 6151516
Yvonne Mostard maakt installaties die tot en met 28 april wor
den getoond m Galei ie Nanky de Vi eeze, Lange Leidsedwars
straat 198 Tot en met 21 apiil is daar nog de groepstentoonstel
luig Signs at Large te zien Alex de Vrede mag het oog gi aag 'op
het vei keei de been zetten' Zijn werk wordt getoond dooi Galene
Lieve Hemel in de Nieuwe Spiegelstraat 3

Zestig 'marginale' drukkers
en uitgevers uit binnen en bui
tenland komen 19 en 20 apiil
naar de Artiszalen aan de Plan
tage Middenlaan om vaak
mooie, met de hand gezette en
gedrukte uitgaven te laten zien
De toegang is gratis en de zalen
zijn vanaf elf uur geopend

Rock, jazz, swing

komt bijvoorbeeld wel uit Chi
na, maar hij woont en werkt al
jaren in Parijs Zijn werk neigt
zelfs naar pop art Van zicht
baar Chinese invloeden is nau
Het werk van Wang Du laat welijks sprake Een met wes
zien wat de Gate Foundation terse achtergrond lijkt daarom
doet Niet westerse kunste voor de stichting voldoende om
naars die hoogwaardig werk van ver weg kunst te spreken
maken een opstapje bieden
De Gate Foundation onder
naar de grote musea „Wij zoe
ken kunst die de strijd kan aan scheidt zich van andere kunst
gaan met die in het Westen Je instellingen door buiten de Ne
moet het werk naast elkaar zet derlandse grenzen naar kunst
ESTERSER kan een ten om erover te kunnen dis te zoeken Derde Wereldlanden
vrouw er niet uitzien cussieren Maar het gaat ons hebben de voorkeur „Voor
enorme siliconentie niet om folklore," legt Straat kunstenaars uit die landen is
het vaak moeilijk loskomen uit
ten, opgespoten zoen hof uit
Niet westerse kunst is voor hun cultuur," omschrijft Straa
lippen, blond haar en natuur
In het nieuwe pand van de Gate Foundation kunnen niet-Westerse kunstenaars, zoals in dit lijk een zonnebril L' Homme de Gate Foundation een breed thof de visie van de stichting
geval Wang Du, naar hartelust exposeren.
Bram de Hollander Fotografie de Sein (siliconenvrouw) heet begrip Kunstenaar Wang Du „Onbekendheid en de soms
strikte normen en waarden van
een land maken het moeilijk
om door te breken Terwijl het
kunst is, zoals andere wel geac
cepteerde kunst"

Kunstenaars uit verre
landen krijgen bij de Gate
Foundation de mogelijkheid
om internationaal door te
breken. „Grenzen zijn er
niet," vertelt
Karin Straathof van deze
nqn-profltorganisatie. De
stichting opende onlangs
haar nieuwe thuisbasis aan
de Keizersgracht met een
expositie van de Chinese
kunstenaar Wang Du.

Rocket Cinema
maakt oude films
als nieuw
Oude films met jonge
muziek combineren, dat
doet de Rocket Cinema,
die 18 april in Paradiso
plaatsvindt. Drie dj's
zullen het opnemen tegen
het witte doek, waar
huurmoordenaars de held
van een Japanse film
achterna zitten.

Maar dat ga je er toch niet in
zetten, hè "

Brigitte Kaandorp weet hei
kenbaar klein menselijk leed
tot hilarische hoogten op te
voeren Tot en met 26 april tae
speelt ze De Kleine Komedie
Cabaretier Vincent Bijlo staat
tot en met 19 april in de kleine
zaal van Theater Bellevue De
onverbiddelijke
romanticus
staat ook een clip op die we in Guido Belcante strijkt 20 api il
Spanje hebben opgenomen met 'een fantastisch orkest' m
Daarin rennen we m witte jurk de Kleine Komedie neer
jes rond, alsof we een of andere
maffe sekte zijn' Maar dat zetje
er toch met in hè "
Drukwerk
Welnee

Gate Foundation biedt
ver-weg-kunst een kans

Theatergroep
Wederzijds
speelt 18 april in De Krakeling
het stuk De Scheepsjongens
\an Bontekoe Voor kinderen
vanaf acht jaar Reserveren
624 5123
Zo'n tweehonderd persona
ges bevolken het stuk Het uur
waarop wij niets van elkaar wis
ten, dat het Nationale Toneel
tot en met 3 mei m de Flash
hght Studio's op een industrie
terrein m Duivendrecht speelt
De zestien acteurs hebben het
er maar druk mee
In de voorstelling wordt met
gesproken, maar is des te meer
te zien een zich traag voortsle
pende oude man langsflitsende
rolschaatsmeisjes, een dorps
gek, Japanse toeristen en ga zo
maar door Vanaf het Amstel
Station vertrekt een gratis pen
delbus
Reserveren
070
3465272

Cabaret

L

Jeugdtheater

Handke

Freule Julie is een toneelstuk
van August Stnndbei g uit 1888
waarin de freule een fatale ver
houding aangaat met haar
knecht Fataal omdat haar pas
sie en opvlammende seksuele
driften worden gedwarsboomd
door
een onoverbi ugbaar
standsverschil
Dak Tanghe legisseerde het
stuk voor De Paardenkathe
draal en zette het verhaal over
naar deze tijd (de midzomei
nacht wordt een houseparty)
en het wordt 21 en 22 april m de
Stadsschouwburg gespeeld

De Gate Hiundition zetelt nu aan tle
Heizersiriatht dH De stichting is op
werkdagen geopend \an tien tot uif
uur De bibliotheek kan alleen op U
spraak bezocht worden

De Melkweg heeft 19 april een
Ska Night met The Beatbusters
en Liberator, terwijl Tangenne
Dream 20 april op bezoek komt
Liefhebbers van 'bubbelrock
kunnen 22 april luisteren naar
Ro & Paradise Funk en andere
bands
Doors band Wild Child speelt
18 april in Marcanti Plaza Tele
foon 626 3900 In de Arena
draaien Edwin B en Lady Aida
op 18 april en dj's Jan en Wil
lem verzorgen er 19 april een
Eighties Dance Party Mr C is
voorman van The Shamen en
19 april neemt hij het publiek
van Escape mee op een muzika
Ie ontdekkingsreis
La Maison Afncame, Hout
mankade 72, draait elke vrij
dag en zateragavond weer Afri
kaanse muziek, salsa en soul
De toegang is gratis Het Am
sterdam Jazz Quintet maakt
lekker in het gehoor liggende
jazz 17 april spelen ze in het
Bimhuis De Saskia Laroo
Band speelt 18 april m Mean
der, Voetboogstraat 3b

Concerten (2)
Orkest De Volharding mixt
jonge met oude muziek en
speelt dat 16 april in de IJsbre
ker
Reserveren 693 9093 Guita
riste Brenda van Ek en fluitiste
Lidum Wachter spelen 17 april
om kwart over acht muziek \ an
Ton de Leeuw en Toru Take
mitsu in de Vmcentmskerk, Ja
cob van Lennepkade 211
Aanvang kwart over acht
Het Maarten Altena Ensem
ble staat 19 april m het Bimhuis
met 'muziek die danst als lem
ge benen op een high tech
vloer'
Reserveren 6231361
Het is 'mateloos ingewikkel
de muziek', de korte opeia
L'Enfant et les Sortileges van
Maurice Ravel dat wel, maai
door het stuk uit te voei en met
film, koor, orkest en kmder
koor belooft het de moeite
waard te worden als het Wage
mngs Symfonie Orkest en Het
Andere Koor 19 april optreden
in de Beurs van Bei lage

(ADVERTENTIE)

Portretten en stillevens
l inn i Dekku

Zal ik even
reserveren?
Uitgaan' Kijk elke week voor uitvoerde
informatie m het speciale uitgaanskatern van deze krant
Adverteren' Bel 020 6475393

Alex de Vrede
G Uu IL l IIAI Hi nul
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Daihatsu

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
, f „„
3 regels
ƒ 45,00
voor elke extra regel
ƒ l 5/20
mm-prijs
ƒ 9,40
mm-prijs mei vignet
ƒ 9,40
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. l 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86
Diversen
Op zoek naar een NIEUWE auto?
VOORBEREIDING VOORKOMT VERRASSINGEN!
ACTUELE INFORMATIE. Alles wat u moet weten over het aanbod van nieuwe auto's, nu thuisgestuurd; inclusief FOTO'S en
een indicatie van de WAARDE VAN.UW HUIDIGE AUTO
Zorg dat u weet wat er te koop is VÓÓRDAT u op dealerbezoek
gaat en vraag daarom het RION CAR ORIENTATION INFOPAKKET aan, bestaande uit:
• Een actuele foto-bijlage van bijna alle merken en modellen,
o Per model een overzicht van motoren, specificaties en standaarduitrustingsniveau.
• Prijzen van alle varianten en van diverse opties.
• Indicatie van de waarde van uw huidige auto.

Prijs informatiepakket ƒ 47,50
(prijs mcl. BTW voor ÉÉN van de drie prijsklassen)

CHARADE 1.3 inj. 5-deurs,
dec. 1994, 20.000 km, als
nieuw
ƒ 15.995,MAZDA 323 Sedan aut. 1992
1.8, schuifdak, A.B.S., 1 jrAPK
ƒ14.995,MAZDA 323 Sedan 1.5 Limited
1986, 1 jr APK
ƒ 2.850,PEUGEOT 205 1.3 5-deurs, 1 jr
APK, 1985
ƒ2.850,SUZUKI Super Carry gesloten
busje, 1987, rijklaar . . . ƒ900,Dag. open 8-18.00 uur
zat. 10-16.00 uur
DAIHATSU
'T AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342 t.o. Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

JEEP
GRAND
Cherokee

Cuore Life Style, aut., '97;
Charade 1.3 inj. Shiga, 10/'89;
Charade 1.0 TS '90; Cuore
TS/TX '88 t/m '94; NIEROP
DAIHATSU Vancouverstr. 2-12
A'dam-West, 020 - 6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Ford
FIESTA
1.3 Studio 3 deurs
11-96
ESCORT
XR3i Cabriolet
07-93
1.6 CLX Wagon
10-95
12-92
3
1.6 CL
" deurs
10-92
1.8 CLX Wagon
MONDEO
CLX 5 deurs
11-93
01-95
CLX 5 deurs
03-95
Ghia 4 deurs
ALBERS
off. Forddealer
020-4961767 of 4964483.

ZOIKTLI l.UXI'OI VRIIHIIDJDI- II.IT GRAND OU KOM l' IS ITN l CHTI' l IMOLISINI MI-TII-Ï I'S l I:C,I NDARISC Hl Vir.KWIH AANDRIIVINC, VANZI'I ISI'RI KI-NI) STANDAARD O M ABS, l \VI l AIRHAC.S,
AIRCONDITIONING, TI l KTRISC'H VI RSTI l ÜARrSPHX',1 I.S l N I I'N MACNII II-K.I HII-I-INSTAI.I A'III" KOM I'ROI VI'N VAN Dl I.UXI <)l VAN Dl VRIIHIII), NATLILIRI l IK

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 - 17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
tl l[M.k\MU ! II Kt Ikll V VN. \l l 't'M.H M t , l m l !I>!III'(.RAS1U Hl kl >KI l S 21 VN l l h / 12277(1 I'RII/I N INC l U l \\ Al IMI'URII UU l V l Kt Ml s KIIM ANK M\M N l N VI K\\IMH KIM.SHIII )KA( .1
I \M V \ \ A I * 2 lï'> l'! R M A \ \ ! ) l M l I: l \\ i S llk\M)S1( H , Vol Ik Ml l K INIOkMAlll Hl l ( Hk^sll k II ASI : IHI7 tj7,s5n \\ II/K.IM.I N VI IOKI1I IIOUDIN ( llk~ISM KIMh )k'l Hl )l l AM) l'. V M l dl 17 I

Resta Chianti, '94, paars,
48.000 km, alum. velgen.
ƒ 18000. 020-6657181 kam. 372

STUUR DE INGEVULDE COUPON IN EEN GEFRANKEERDE
ENVELOP NAAR: Rion Car Orientation Info
Opel
Postbus 1740,
5602 BS Eindhoven
Opel REKOrtD 2.0 aut, b.j. '86,
apk '98, 40.000 km, ƒ4950,-.
GEWENSTE PRIJSKLASSE:
O beneden ƒ35.000 Tel. 020-6933968.
O ƒ 30.000 - ƒ 50.000
O boven
/ 45.000
(extra prijsklasse leverbaar tegen meerprijs van ƒ 25,- per klasse) Record 2.0S, groen metall., bj.
'82, nieuwe APK, i.g.st., vr.pr.
GEGEVENS HUIDIGE AUTO: indicatie huidige auto
ƒ 1500. 020-6793267, na 18 u.
wordt afgegeven voor courante auto's jonger dan 8 jaar.
Tegen handelsprijs: 1e eig.
Merk:
Model'
Type:
Aant. deuren:
Km-stand:
km Vectra 1.8i GL HB, LPG,
Bouwjaar (mnd/jr):
/
O benzine/ O diesel/ O LPG st.bekr., kleur met., 2-'95,
Automaat: O ja / O nee
Metallic lak O ja / O nee ƒ 18.000,- incl. BTW. Corsa 1.4i,
4-drs, 11-'89, ƒ5.500,-.
Extra uitrusting:
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020Naam:
Voorl.:
O Hr / O Mevr. 6627777.
• inclusief lunch aangeboden door Safe Motors Amsterdam
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Mazda
•"••'
tinschn]ven^v;a;9.00üur' : : ' . ; ; "
Telefoon:
; ; «start metvoorrijders: 10.pO.-uur, v.-.'- \
323 1.7 D, '87, 5 d., station, i
trekh.,
supervakantieauto,
Wijze van betaling:
.
•
.
:
'
.
- . * inschrijfgeld ƒ 15,- p/pers* :'.'' '.'•'• ; : '.
APK, ƒ 2750. 033-4729503.
O Eurocheque / Girobetaalkaart is bijgesloten
•
speciale
prijs voor Safe Card-hoüders: fio,- p/persi,
O Éénmalige automatische afschrijving
323 4-drs 1.6i, aut., 1990,
Hierbij machtig ik Rion Car Orientation Info om éénmalig het 43.000 km, met. lak ƒ 10.750.
• «voor iedere deelnemer een leuke herinnering
verschuldigde bedrag van onderstaande rekening af te
323 1.5i GLX coupé, 5-'96,
schrijven: (Post)Bankrek.:
LPG
ƒ25.750.
' -^v, Dit is een officiële Lp.O.'L-rit,
626 5-drs 2.0i GLX, 1990, vvan
» met punten voorde'
../..../97 (handtekening /datum] 120.000 km
ƒ 8.750.
3 mnd. Bovag garantie. Garage
:
\•:, toeir-competitie; ,: ,;
't Recht, tel. 020-6237028.

t»

yj^^^^ii^m^mymtmmgj^j^i^^^^^^^^^^^m^^^^m

Kr.lXI^IJIi l HKIIVir.IjK
Rcnault 19 RL, Rcnault l!)
RN Riinaull 19 Cabriolet, Renault 19 S,
Kerault 19 W, Rmiult 19 16V. RcrauU Q.o RU Renault Oio RN,
au), D,o S, Renault Cito W, Rcnaul, Cbo RSI. Renault Qo '
Renault Sarrane RXE, Rcnault SitChn Baccara, Kcnautt
rranc Baccara, Renault 5 CamClio Williams, Renault
pus, Renault 5 TR, Renault 5 GTK,
Laguno RN', Rcnault
Renault 5 GTX, Renault 5 GT TurLaguna RT, Renault
bo. Renault 5 TL. Rcnaull 5 GTL.
Laguna RXE, Renault
Renault 5 TS, Renault 5 GTS,
Laguna Baccara, RcRcnault Espaco RN, Renault Espacu
nault Lagune Break,
RT, Renault Espacc RXE. Renault 21
Renault Tinngo ComEuropa, Renault 21 RN, Rcnault El
fort. Renault Twingo
Symphome, Ronault 21 RT, Renault
Easy, Rcnault Twingo,
21 RTi, Rcnault Express, Renault Nevaua RN, Rcnault Nevada RT, Renault
Ncvadd RTi. Renault 25 TS, Rcnault
25 GTS, Rcnault 23 TX, Renault 25
GTX. Renault 25 TXi, Rcnault 25 Baccara, Renault 19 RL, Rcnault 19 RN.
Rcnault 19 Cabriolet, Renault 19 S,
Rcnault 19 RT. Renault 19 16V, Renault
Clio RU Renault Clio RN, Renault Clio S,
Renault Clio RT, Renault Clio RSi,
Rcnault Clio 16V, Renault Clio Baccara,
Renault CLo WiUiams, Rcnault laguna
RN, Renault Laguna RT. Rcnault laguna RXE, Renault Laguna Baccara, Renault Laguna Break,
Renault Twingo, Renault
Renault Twmgo Easy,
Twingo Comfort,
Kenauli SaRcnault Safrane
fran'e RXE.
Manoir, Renault
Rcnault SaSafrane RXE,
iranc Matuur,
Renault Safrane
Renault Sjfrane,
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Rion Car Orientation Info

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

VAN VLOTEN CAR BV

BMW

XEDOS 6 SED V6 2.0i-24V '92
BMW 524 turbo D, autom., zil- 121 SED cabrio 1.31-16V '93
'89
ver met., bj '89, nw mod.,323 HB Ensign 1.3
'92
Toyota 1.3 Tercel, APK aug. 100%, ƒ 12.000. 020-6147393. 323 HB Altis 1.3I-16V
323 F GLX 1.6M6V
'93
'97, koplamp stuk, rijdt prima,
323 F GLX 1.51
'95
bj. '84, ƒ450. 020-6892429.
Citroen
626 HB LX 1.8M2V
'90
VW Passat station diesel, '87
'94
CHYPARSE, Soesterberg vult 626 HB LX 2.0 diesel
ƒ3.500,-. VISA GARAGE
626 HB LX 1.8M6V
'94
uw
Citroen-veerbollen
voor
Tel. 020 - 6278410.
626 SED GLX 1.8I-16V
'96
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Draaierweg 10 A'dam-Noord
Auto's te koop Telefoon: 03463 - 51150.
Tel. 020 - 6365052.
Citroen BX 16 TZi, b.j. '91, 1e
van ƒ 5.000,eig., afst.bed., elektr. ramen
APK 2-'98, Lz.g.st. ƒ5.750,-.
Peugeot
tot ƒ 10.000,Tel. 020 - 6325132.
605 Turbo D, automaat, '94,
Inval. 45 km, Amica 1250, 3.600 Citroen XM 2.0i, 1993, el.
km, b.j. '94, nwpr. ƒ 18.000 NU schuif/kant.dak, rood metall., ƒ27.500,-. VISA GARAGE
ƒ8.750. NIEROP 020-6183951. 120.000 km, perf. onderh., Tel. 020 - 6278410.
ƒ 17.750.
Adverteren in
Z U lDW l JK
Citroen BX TD 1991, wit, stuurdeze rubriek
peugeot-dealer
bekr., i.z.g.st., ƒ6800. Inruil
Tel. 020 - 665.86.86
• mog. Bovag gar. 023-5315528
106 Ace. 1.1i rood
'95
of 06-53176285.
106 XT 1.4i groen m. '92
Auto's te koop Eenden diverse bouwjaren 205 Ace. 1.11 zwart '89
205 XR 1.1i bruin m. '91
ACA '84, tevens nieuwe daken
van ƒ 10.000,205XL 1.1i grijs m. '91
ƒ 295. 0492-464914.
tot ƒ 15.000,205 GR 1.4 blauw m. '89
Ruime keuze m 2 CV occasions
309XL 1.4i grijs m. '91
Mercedes Benz 200 D, '88, alle leeftijden. De Eendenspe306 XN 1.4i rood
'94
rood, apk 01-'98, div. opties, cialist Leende.: 040-2061528.
306 XR 1.4i rood m. '94
ƒ 14.950 Jan Wals 020-4361697
405 GL 1.6 rood
'93
XM Diesel Turbo D '94/ 29.500
Mitsubishi Galant 2.0 GLXi HB, XM Diesel ABS '93 ƒ 17.900 *z.g.a.n. direktie/demo auto's
106 XN 1.11 blauw m. '96
74.500 km, b.j. '90, st.bekr., XM Turbo D '90
ƒ 9.950
306 XS 1.6 rood
'96
trekh. ƒ 11.950,-020-6365052 XM 20i Turbo CT '93 ƒ 18.900
306 XT 1,6i groen m. '96
XM
20
aut.
LPG
'93
ƒ
18.500
Renault Twingo, '94, ƒ 14.750,*Vreemde merken:
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750
ALBERS Autobedrijf
Ford Fiesta 1.1i
'91
Xantia
1.8
SX
'94
50.000
km
020-4961767 of 4964483.
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
Xantia D. schuifdak '94/ 18.500
Suzuki Alto GL '86 +'88
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ29.900
VW GTi 1.8 16V zwart'89
Xantia 1.8 SX LPG ^ 24.500
Auto's te koop Xantia 20i SX LPG W 22.500 Mmervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
Diesel 5d '93
ƒ 13.500
van ƒ 15.000,- ZX
OOK VOOR INKOOP
BX TGD Break '94
ƒ 16.900
GEBRUIKTE PEUGEOT's
tot ƒ 20.000,BXTGD Break st.b. W 14.900
BXTGD Break st.b '92 ƒ 12.900
Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs met BX TGD Break
ƒ 5.950
Saab
stbekr., airbag, 5-'94, ƒ 18.950 BX TZD '90
ƒ 7.950
WESTDORP, tel. 020-6825983. BX T Diesel '93
ƒ11.900 Voor een perfecte SAAB 99
BX 19 TZI '92
9.950 90, 900, 9000 ook Royal Class
16 RE LPG '89
3950
Auto's te koop BX
BX 14 RE LPG '89
3.950
SAAB SERVICE
9.950
boven ƒ 20.000,- BX 14 TE '93 v.a.
MOLENAAR
BX 14 TE '90
5.950
HOOFDDORP
1.950
Volvo 460 GLE 1.8, LPG, 10- BX 14 RE LPG '87
7.950 Onderhoud, reparatie, APK.
'93, ƒ23.900. Dick Muhl Off. C 15 E bestel '92
Volvo Dealer: 0294-418200.
C 15 E bestel '90
4.950
Eigen revisiewerkplaats
C 15 D bestel m. '94 / 9.500
voor Saab motoren
Volvo 850 GLT 2.5 20V, 9-'92,
en versnellingsbakken.
grijs m., ƒ 29.750
VISA Garage B.V.
Tevens verkoop van nieuwe
Van Vloten Dealer 020-6369222
Houtmankade 37 A'dam
en gebruikte onderdelen
Tel. 020-6278410.
023-5614097

w SÜFE mnrans
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC. Tel. 020 --6145339.

'NERGENSi ZOVEH. MOTORMOÓIS TE ZIEN

HEINING HOBBYHAL
240 Polar (Estate), 43.000 km,
'93; 440 GLE, aut., 36.000 krn, Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
'94; 440 GL 2.0 inj., div. extra's spuitcabine ƒ75, hefbrug ƒ 10,
'93; 440 1.8 inj., LPG, '92; 480 staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999.
ES, 115.000 km, '86; 340 aut.,
Autobedrijf CRYNSSEN
'88 t/m '91; NIEROP,
Crynssenstraat 10-14
de Vrienden van Uw Volvo!
Tel.: 020-6184402
Vancouverstr. 2-12,
APK-keurstation, reparaties
A'dam-West. 020 - 6183951.
alle merken en schaderegeling.

Van Vloten
Amsterdam
480 GT 2.0 airco ABS
63.000 km '95
ƒ35.750
480 ES 2.0 dec '92 . .ƒ 24.500
460 Nordic autom. '94./ 26.950
440 Diesel '94
ƒ 27.500
440 1.8 special '94 . .ƒ25.950
440 GL 2.0 sch.dak '93. ƒ 23.950
440 automaat '93 .. .ƒ 23.750
440 DL wit '93
ƒ21.750
440 spec. autom. '92.ƒ 19.950
440 DL autom. '92 . .ƒ18.950
440 DL st.bekr. '91 . .ƒ 14.950
440 Sunray '91
ƒ13.950
440 GL rood '91 . . . .ƒ15750
440 DL dec. '90 ... .ƒ11.950
440 l.m. velgen '90 . .ƒ11.750
440 rood LPG '90 .. .ƒ 9.750
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
T.k. Volvo 4401.81, b.j. '91, LPG
onderbouw, APK jan. '98. Prijs
ƒ 13.500. Tel. 0172-537202.

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Wegens vertrek n. buitenland:
Fiat
SAAB 90, bj. 1985, 200.000
Bedrijfsauto's
Audi 100, '93 fantastisch mooi Rat Panda 1000 CL i.e., 1991 km., i.g.st. ƒ3000,-.
en goed, groen met., o.a. abs Lm. velgen, kanteldak, 55.000 030-6012018.
70 BESTELAUTO'S en pers.
ƒ21.500. Tel. 079-3212122.
km, ƒ6750 Tel. 020-6237028.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Renault
15 VOLVO STATIONS '85-'94, Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, RijsenSedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. hout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
460 1.8 Comfort-Lme ....1/94
460 GLE 1.8 LPG
10/93
"Bart. Kulorolslrual 5-11. Amsterdam-Zuid. Tel. <V73 KI) 22;
Autosloperijen
440 1.8 aut
5/94

Audi

Volvo

- KENAÜLT-SHÖW

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
0 2 0 - 5 6 1 9611
RENAULT TWINGO turquoise,
b.j 1/'95, 30.000 km, i.z.g.st.,
vrpr ƒ 18.000, 020-6931546.

440 1.8 Escape

12/92

440 1.8 Escape

12/92 Het HOOGSTE BOD?? Bel

T.k. teg. handelsprijzen- v. 1e
DEMO'S:
eig. nw mod. Ren. 19 RL, LPG, 940 Estate aut 9/96
4-drs, 4-'94, ƒ 11.500incl. BTW 850 Estate aut 1/97
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
V40TD
1/97
Amsterdam 020 - 6627777
S40 2.0
1/97
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 6656321

VOLVO DICK MUHL
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel. 0294 - 418200.

voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

üHüi^^sl
ClTw. Renaul, Cho RN, Renaul, Clio S, Renaul, Clio RT, Renaul, U,o RSi, Renaul, U,o16V
Renauii Clio Baccara, Renault Clio Williams, Renault Uguna RN, Renault Uguna OT

^__^B^^^l^^t^

Hm^^^^BB^BHMHiB^^HMMHi^v-

gemakkelijk herkennen. Aan het Renault Top Occasion-vignet,

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Waar alle andere dealers u maximaal één jaar garantie bij

Mitsubishi

in topconditie waar wij maar lieft twee volle jaren of 40.000

MITSUBISHI Colt 1987, in pr.
staat, APK tot 10-3-1998,
ƒ4.950,-. Tel. 0299-462135.

aankoop op een gebruikte wagen geven, krijgt u bij ons nu het
dubbele. Op Renault, dat begrijpt u, maar ook op alle andere
merken. Wij hebben een prachtig aanbod aan occasions
kilometer garantie op geven. In de showroom kunt u ze

hun gunstige prijzen en aangename financieringsvoorwaarden.
Maar ook daarbuiten, omdat ze stuk voor stuk rijden als
nieuw. Kom snel naar onze showroom en profiteer nu van
het beste aanbod sinds jaren: twee jaar garantie op Renault
Top Occasions, de beste gebruikte wagens die er zijn.

Algemeen
Ford Escort 1.4 CL
11-'92
Ford Escort 1.6 CLX
02-'93
Honda Civic 1.5 DXi
02-'92
Opel Astra 1.6i
06-'92
Jan Wals 020 - 4361697.
**WESTDORP *'
vertrouwd,
bekend
* KIA * een klasse rijker *
Pnde 1.3 GTX 3-drs .. 10-'96
Sephia 1.6 NLX 4-drs . 12-'94
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. ,06-'96
Sportage 2.0 4WD 5-drs01-'95
* LADA * auto zonder bla-bla *
1x Lada 2105 1.5 4-drs 06-'90
4x Samara 3-drs . '93 t/m '96
5x Samara 5-drs . '92 t/m '95
2x Samara Diva .. '94 t/m '95
1x Lada Niva 1.6 4WD ,11-'93
* TOPOCCASSIONS *
* van deze WEEK *
Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs,
met stuurbekrachtiging, 04-'95;
Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs, met
.stuurbekr. en airbag, 06-'94
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 - 6825983
Ringweg A'dam, afslag S104

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam • Almere • Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motornjlessen -f examen ƒ835,Motornjlessen ƒ55,- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

RENAULT DnVeWn. Service i

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.

Autorijschool „De Wibaut'
De 1e 5 lessen (a 60 mini
ƒ 125. Vervolglessen ƒ45 v. 60
mm Tevens zijn de theorieles
sen gratis op C.D l. Aanvraag
per computer. Wibautstraat
107, telefoon 020 • 6683902
Voor gratis advies over de bos
te rij- en theoneopleiding |1
A'dam e.o belt u: 020-663377o

Klassiekers

RIJSCHOOL ROLF
en Oldtimers
Otto Nieuwenhulzen bv
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam.
Met
een
goed
Overtoom 515, Amsterdam
Ruys de Beerenbroucksu. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
PEUGEOT 404
Auto's te koop
team instructeurs geven wij pp een solide, comfort, klassiekei
Ophehalaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
(020) 6129804
een
psychologische
manier
invoor alledag. Altijd auto's
gevraagd
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
tensief les en nog leuk ook! en onderdelen op voorraad
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
AUTO-ELEKTRA
HECHRI
BV.
•
.f
Frank Dordregter 020-68269/4
AUTOVERNIETIGING A'DAM
Mptorrijlessen ƒ 42,50
Klaar terwijl u wacht.
koopt schade-, sloop-, defecte
Hoog slagingspercentage en Peugeot 404 diesel '73 ƒ 7 500
20 autorijlessen 4 examen ƒ999
Ruilstarters
en
dynamo's.
auto's, autowrakken (compl.).
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. 404 Automaat '68 ƒ 12.500;
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Valkenburgerstraat 152.
Gratis afgehaald. Tevens verTel.: 020-6868063/6332405 of 404 Break'71 ƒ 17.500; 404'72
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Tel.:
020-6240748.
koop onderdelen. Officiële vrij05-54633678. P.S. Ook 8-week- ƒ 7.500; 404 '73 ƒ 8.500; 404 m|
wanng RDW. Inl. 023 • 5400765. Grote sortering ONDERDELEN
se cursussen en examenroutes '67 ƒ 8.500; 404 '68 ƒ 10.5001
Gezocht,
Alle auto's APK + LPG. Ooi
rijden is vanzelfsprekend.
Gevraagd jonge auto's vanaf van schade-auto's, alle
reparatie en onderhoud.
cursisten voor speciale rijopleiding
1991 a contant' Belt u voor inl. merken, alle bouwjaren.
KEIMPE CARS. Schaapman
0341 • 419354 of 0652 • 977028. GEBR. OPDAM B.V.
straat 250. 020-6823615 ,.
Tel.: 023-5845435.
Autoverhuur
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijopleiDE HOOGSTE PRIJS voor elk
dingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeer
merk auto a cont. met vrijwar Motoren/Scooters Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland.
Campers
bewijs Tel: 020-4824640.
Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs voor een vast bedrag.
Camper 3-daagse bij
Wegens vertrek n. buitenland: Voor de komende maanden zoeken wij voor diverse regio's
T.k. gevr. ALLE MERKEN
CAMPERLAND vr. 18/4, ?a
AUTO'S: tevens VRACHTWA- HONDA CB 360, bj. 1975,maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van een groot aantal
19/4 en ma. 21/4. 120 campe'niet duur!!!
GENS 4 x 4 , BEDRIJFSAUTO'S ƒ 1500,-. HEINKEL Tourist, bj. topinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
nieuw en gebruikt m sho«
1960,
klassieke
scooter,
ƒ
3200.
bij
jou
in
de
buurt.
Aan
deelname
gaat
een
onentatierit
vooraf.
CARAVANS en BUSJES.
Nu te huur per uur
room. Hymer, Dethleffs, Hobb\
Eerste inschrijving tot 20-04-1997. Bel de Heavy Traffic ServiceContant geld + PTT vrijwaring. 030-6012018.
een Quad 4-wl. motor (B/E) en Arca-dealer. Camperren,
lijn
0900
9575.
Heavy
Traffic,
gegarandeerd
je
rijbewijs!
Wij komen vrijblijvend langs. T.k aang weg. omst.: Honda
125CC, geen helmplicht.
verhuur. Inruilers v.a. ƒ5.000
Tel.
035-6835858 of
06- CB 750, b|. '94, 9.000 km, vr pr. VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 wkn.
020 - 6719108
Warmoeziersweg, Bergsche[1
53331964, dagelijks 8-23 uur. ƒ 11 750 071-5144998, na 18 u Ver Rijschool Ned 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info moq.
Zie ATS telet pag. 888
hoek, 010-5221515.
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Commerciële bijlage van

Polo 16V laat zijn tanden zien
olkswagen is met zijn
kleinste model uitzonderlijk succesvol. Het
jehoort samen met de Opel
;orsa en de Ford Fiesta tot
je meest populaire compace driedeurs auto's van dit
moment. Het model spreekt
aan, maar ook de vele mogelijkheden om de Polo
haar eigen voorkeur in te
'richten en aan te kleden via
VW's 'bouwstenen' formule.
Een 100 pk sterke zestien
<leppen motor (16V) is
sinds enige tijd beschikbaar
als zo'n bouwsteen.
Fen opzichte van de basis Polo
*an 22 995 gulden moet wel
3 500 gulden extra worden beaald Daarvoor heb je dan ook
direct stuurbekrachtiging, lichtmealen velgen en het 'styling pakket Dat omvat onder meer een
raaie stoffering en in hoogte verstelbare voorstoelen Een airbag
s niet standaard, maar voor het
jescheiden bedrag van 395 gulden zit hij in het stuurwiel Wie
nog eens zeshonderd meer uit de
wip haalt biedt de passagier ook
de beschermende luchtzak
3e motor is de krachtigste m de
oio-lijn Uit de
elatief bescheiden mhoud van 1,4 her heeft Volks;agen een hoog vermogen gehaald Die maken van deze auto
een ware sprinter, daarbij nog

SPECIFICATIES
VW Polo 16V:
Motortype

Cilinderinhoud 1 390 cm3
74 kW/100 pk
bij 6 0001 p m

Max koppel

128 Nm bij
4 400 t p m

Acceleratie

10,5 sec van
0-100 km/uur

Topsnelheid

188 km/uur

De Audi A4 1 6C mag aan de basis vormen, uitgekleed is deze versie niet

Gem verbruik

6,8ltr/100km

Audi houdt A4 onder 50 m\\l

ƒ 31 495,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

De Polo bewijst dat een hitsige motor best zuinig kan zijn
eens stevig aangemoedigd door
de korte verhoudingen m de versnellmgsbak Het
betekent dat de
motor al snel m
de toeren klimt
en tegelijk een
sportief toontje neuriet
Als een kittig keffertje bijt de Polo
16V van zich af Op elke bewe-

ging van het gaspedaal reageert
de motor met opmerkelijk veel
souplesse
Het solide onderstel sluit naadloos aan bij de prestaties In de
eerste versnelling is het wel even
opletten in bochten omdat de
aangedreven voorwielen bij stevig
gas geven vrij gemakkelijk door-

slippen Maar ja ze moeten wel
een flink vermogen verwerken
De vering en schokdempmg zijn
robuust wat hoort bij een beetje
sportieve auto Het geeft op hoge
snelheid m bochten stabiliteit
Volkswagen bewijst tevens dat
een hitsige motor best zuinig kan
zijn Gemiddeld verstookten we
met de 16V niet meer dan zo'n 7
liter over honderd kilometer, ondanks de stevige aanpak waartoe
een dergelijke auto nu eenmaal
uitnodigt
Behalve aan de hchtmetalen velgen en de aanduiding 16V valt de
ware aard van de 'hot Polo voor
buitenstaanders moeilijk in te
schatten Zeker in de metallic
groene kleur van de testauto oogt
hij ingetogen Het interieur is m
stemmige donkere tinten gehuld
De m hoogte verstelbare voor
stoelen zijn echt ideaal Praktisch
iedereen past in de Polo mede
doordat de stoelen lekker ver
naar achteren zijn te verstellen
Aan ruimte is dus geen enkel gebrek in deze auto Dat verklaart
meteen veel van het succes
Daarnaast is de basisuitrusting
compleet met bijvoorbeeld standaard een toerenteller en een
wisser op de achterruit evenals
de van binnenuit verstelbare buitenspiegels

Met honderd paardenkrachten is de Polo vlot uit de startblokken

Lancia k Coupé bijzonder in
uiterlijk en prestaties

Daarmee is onderstreept dat de k
Coupe bijzonder is hetgeen je
gezien de hoeveelheid geld ook
mag verwachten En dat geldt
zowel ten aanzien van prestaties
als wat betreft uiterlijk vertoon
kennismaking m de praktijk
eert direct, dat de k Coupe uiter-

Vermogen

Prijs

test

e Kappa ofwel k van
Lancia is er nu ook m
een sierlijke coupé-uitvoering. In dit hogere segment neemt de concurrentie
oe. Met de coupé laat de
:
iat Groep in elk geval zien
bijzondere producten te
<unnen maken. Alhoewel de
3rijs nog met bekend is, zal
iie toch wel minimaal zo'n
000 gulden bedragen,
-ancia verwachit er op jaar3asis wereldwijd niet meer
dan 3.000 te verkopen,
Waarvan hooguit enkele
dentallen in Nederland.

Viercilmder met
16 kleppen

lijk beantwoordt aan het beeld dat
Lancia oproept Het is een onderscheidende auto zowel qua styling als qua uitrusting Wat dat
eerste aspect betreft Lancia grijpt
met veel plezier terug op geraffi
neerde stijlelementen uit het grijze verleden Er is ook aandacht
besteed aan details De verchroomde grille en portierhendels
en de roestvrijstalen lijst rond de
zijruiten geven een chique uitstraImg De zwarte middenstijl moet
de indruk wekken dat het glas m
de voor- en achterzijruiten doorloopt Het is mooi om te zien
Met enige verbeelding valt te constateren dat de C stijlen over
gaan in lichte vinnen Lancia mag
graag naar voren brengen dat dit
herinnert aan de Flammia Coupe
een van de toppers uit het verleden die Lancia die roemrijke
naam hebben bezorgd Het zal
de meeste mensen ontgaan het
gaat er meer om dat dit element

deze k Coupe een eigen karakter
geeft De ruime deuren moeten
een gemakkelijke instap voor- en
achterin mogelijk maken De k
Coupe biedt achterin verrassend
veel ruimte Het interieur ademt
een weldadig aandoende weelde
uit er is royaal gebruikgemaakt
van stoffen om een geheel eigen
sfeer te creëren Alcantara op de
stoelen en een met leer bekleed
stuurwiel accentueren het bijzondere karakter
De fraaie stoelen bieden veel
steun Voor zijn ze geleverd door
Recaro Een leuk detail is het feit
dat de stoelen elektrisch naar vo
ren schuiven wanneer achterpassagiers willen in- of uitstappen
waarna de stoel automatisch zijn
positie hervindt
Belangrijk bij dit soort auto's zijn
natuurlijk de rijkwahteiten Wel
daarover hoeven we niet te klagen Fiat Auto Nederland zal de k

Coupe aanbieden met twee motorvarianten de 2 4 liter vijfcilinder (voorzien van een variabel mlaatsysteem) en de 3-liter V6 De
eerste brengt een vermogen van
175 paardenkrachten en een topsnelheid van boven de 200 km/u
Grote broer V6 is uiteraard nog
sneller dankzij een topvermogen
van maar liefst 204 pk
BIJ dit alles verwacht je een rijke
uitrusting In dit geval terecht zoals de automatische khmaatregehng de twee airbags ABS centrale deurvergrendeling met afstandsbedienmg en elektrisch bedienbare ramen bewijzen Dat de
Coupe is voorbereid op de montage van een autotelefoon is ei
genlijk niet meer dan logisch

Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Lichtmetalen velgen
In hoogte verstelbare
voorstoelen

udi heeft de prijs van de A4 onder de vijftig mille kunnen houden, terwijl tegelijk de uitrusting van de basisversie is uitgebreid. Deze nieuwe variant heet
1.6C. Hij is uitgerust met een 1,6 liter motor van 74 kW/101
pk en kost 49.995 gulden. Nieuw m de uitrusting zijn een
tweede airbag voor de passagier voorin, een in delen neerklapbare achterbank, een met leer bekleed stuurwiel en automatische snelheidsregelmg.

A

Deze laatste accessoire ziet Audi
als bijzonder nuttig Een recent
door de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid

gehouden onderzoek wees uit dat
cruise control bijdraagt aan de
veiligheid, zuinig rijden en het milieu Tevens zijn voortaan zij-air-

Peugeot 406 Coupé doet
oude waarden herleven
et de nieuwe Peugeot-modellen (de 406
Coupé en de 306 Break) doorkruisen we maar
liefst drie landen: Jordanië,
Israël en Egypte. Meer dan
duizend kilometer rollen onder de banden door gedurende twee dagen. Eindeloze leegte, slechts bewoond
door enkele zwervende nomaden, doorkruisen de
Peugeots probleemloos en
vooral comfortabel.

M

Het meest spannende element
vormen de grensovergangen tussen de drie landen Met name de
Israelie s maken uit angst voor
aanslagen begrijpelekerwijs veel
werk van de controle Behalve
uitgebreide administratieve handelmgen en een ondervraging,
ondergaan de Peugeots een
grondige inspectie met spiegels
onder de auto's en zaklantaarns
m de motorruimte
Met de door de Italiaanse designer Pinmfarina ontworpen 406
Coupe opent Peugeot een deur
die lang gesloten is geweest
Goed beschouwd is deze auto
immers de nazaat van de m 1968
uitgebrachte 504 Coupe eveneens van de hand van Pminfari
na De 406 komt later dit jaar
voor een prijs vanaf omstreeks
65 000 gulden Deze opvallend
gestileerde Coupe is een comfortabele en sportieve reiswagen
HIJ laat Peugeots 'joie de vivre
herleven
De glad afgewerkte carrosserie
van de 406 Coupe levert weinig
windgeruis op en de auto heeft
een stabiel en solide onderstel
dat op een geringe verlaging na
in grote lijnen overeenkomt met
dat van de sedan Het levert een
voorspelbaar weggedrag op Bo
vendien blijkt de auto over uitstekende remmen te beschikken De
V6 is zelfs uitgerust met exem-

plaren die zijn gemaakt door een
specialist op dit gebied de Itali
aanse fabrikant Brembo Daarbij
zijn de schijven voor zelfs uitgerust met extra krachtige remklauwen voorzien van vier zuigers
De Coupe is een kunstwerk ge
boren uit een al veertig jaar durende samenwerking tussen Peu
geot en ontwerper Pminfarma HIJ
houdt van strakke lijnen en eenvoud Geen opvallende toeters en
bellen de vorm van de auto moet
de aandacht trekken Het dash
board is dan ook sober zwart Al
leen de knop van de pook is in
aluminium uitgevoerd Ook de
buitenspiegels zijn zwart opdat
ze de lijnen van de carrosserie
niet verstoren Dat is de verklarmg die Pinmfarina ervoor geeft
Een dergelijke eigenzinnigheid is
een oase m deze tijd waarin je de
anecdotes mist die vroeger zove

Ie modellen een soort van eigen
karakter gaven De 406 Coupe
beschikt standaard over airbags
centrale vergrendeling abs elek
trisch bediende ramen en in
hoogte te verstellen stuurwiel en
stoel Er zijn twee uitvoeringen
de 2 O 16V (98 kW/135 pk) en de
3 O V6 (142 kW/193 pk) De 2 O
liter is pittig genoeg maar de zescilmder gaat werkelijk als de
brandweer Deze nieuwe motor
die Peugeot samen met Renault
heeft ontwikkeld is heerlijk soepel De uitrusting van de V6 heeft
standaard nog meer zoals elek
trisch te verstellen stoelen leren
bekleding en automatische kli
maatregelmg met airco wat m de
woestijn uiteraard goed van pas
komt
In mei beleeft de 406 Coupe zijn
marktintroductie voor een geselecteerd aantal klanten In juni
zijn de eerste leveringen waarna

Saab wil met 9-5 scoren
aab lanceert een nieuw topmodel: de
vierdeurs 9-5 (spreek uit: negen vijf).
Het model wordt in juni in het Zweedse Trollhattan officieel onthuld maar zal
pas later dit jaar de showroom van Automobielbedrijf Dinant Fase aan de Alphense
Curieweg binnenrijden.

S

Lancia k Coupe zal gezien zijn uitstraling qeen moeite hebben om op te vallen.

bags leverbaar op de A4 voor een
meerprijs van slechts 1 321 gulden
Dan is er nog het Pro Line Com
fort pakket met zij airbags waar
voor geen meerprijs is berekend
Voor de 1 8 5V Turbo de 2 6 en
de 2 8 5V is de vijftraps automaat
vervangen door een vijftraps met
Tiptronic Daarmee kan de bestuurder zelf het schakelmoment
bepalen De meerprijs van deze
automaat bedraagt 5 600 gulden

Deze vierdeurs sedan waarvan later ook een stationwagenuitvoermg verschijnt gaat het Saab-gamma aanvoeren De fraai getooide mctorkap zal enkel en alleen turbokrachtbronnen huisvesten Kenmerkend voor de Ecopower-motoren zijn de lage
emissies en verbruikscijfers die het aggregaat aan
de uitstekende prestaties koppelt Een ware noviteit is een V6 turbo die al als concept is getoond
tijdens de autoshow in Frankfurt m 1995 De 9-5
nestelt zich m het gamma naasf de 9000 CS en de
900-serie Zoals het Saab betaamt, hanteert het
merk strikte standpunten comfort en prima prestaties verpakt in een stijlvolle behuizing die een maximale beveiliging biedt voor iedere inzittende Daarnaast moet de kwaliteit onberispelijk zijn Saab wil
met de 9-5 op al deze punten scoren

in september de reclamecampag
nes starten Deze rustige aanloop
houdt verband met de beschik
baarheid van auto s Momenteel
produceert Pinmfarina 32 auto s
per dag Dat is naar hedendaag
se maatstaven geen hoog aantal
Het was zelfs zestien per dag De
verklaring luidt dat dit komt door
de Peugeot kwaliteits controle
Met de 306 Break doorkruisen we
de Negev woestijn m Israël en de
Sinai m Egypte Tegen een decor
van wonderlijk gekleurde rotsen
bewijst de auto zich als een pretti
ge reisgenoot Vooral de 90 pk
sterke 1 9 liter turbodiesel is goed
opgewassen tegen het sterk heu
velachtige en bochtige traject
waardoor frequent vanuit lage
toerentallen weer moet worden
opgetrokken
In rijden verschilt de Break niet
merkbaar van die van elke ande
re 306 Het is een comfortabele
auto die trouwens is voorzien
van schokbrekers die zich aan
passen aan de belading De hele
306-lijn is gewijzigd wat met na
me is te zien aan opnieuw ge
vormde voorkant
Behalve stuurbekrachtiging en
getint glas is voortaan ook een
airbag standaard in alle versies
BIJ de aanpassing van de 306 se
ne heeft Peugeot het niet alleen
bij uiterlijk vertoon gelaten maar
tevens het veiligheidsniveau op
geschroefd Een nieuwe uitvoe
ring is de S die beschikt over
standaard kuipstoelen een spe
ciale bekleding en chique smalle
stootlijsten op de flanken

De 9-5 is een volledig nieuw Saab-model, dat zich gaat manifesteren tussen de 9000
CS en de 900-serie

Nieuw voor de 306 serie zijn de
van de 406 bekende zestienklep
pen motoren met inhouden van
1 8 en 2 O liter Ze leveren re
spectievelijk 112 en 135 pk Met
deze laatste rijden we door de Si
nai HIJ ligt in het vooronder van
de 306 XSi De combinatie staat
in de praktijk garant voor een au
to met veel souplesse

De
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

oe BcodscnappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.
Met deze veelzijdige bakplaat wordt kokkerellen een
feest, u kunt ermee barbecuen, gourmetten of er bijvoorbeeld Japanse gerechten mee klaarmaken. De Classic Table Chef heeft een antiaanbaklaag, een nauwkeurig
regelbare thermostaat en is
gemakkelijk schoon te maken.

Princess Table Chef

HÖOStHÜlt>

Klik - Klak - Klaar - Recept:
Broccolitaart
Benodigdheden:
400 gram broccoli
4 uien
2 eieren
zakje geraspte kaas
reepjes ham
5 plakjes bladerdeeg
peper, zout, kerrie- en
paprika poeder
De broccoli 5 minuten
koken met wat zout, af gieten
en goed laten uitlekken. De
uien fijnsnijden en .fruiten
in een beetje boter. Een
papje maken van de uien,
eieren, ham, kaas en kruiden.
Een ovenschaal -invetten en
de broccoli erin. verdelen,
het papje erbij gieten en
afdekken met bladerdeeg.
Tot slot nog 30 minuten
bakken in een voorverwarmde oven van 200°C.

Zendium electrical.
Om tanden en kiezen ook bij
elektrisch poetsen optimaal
te beschermen.

Steeds meer mensen gebruiken bij het tandenpoetsen een
elektrische tandenborstel. Verstandig, maar het stelt wel
speciale eisen aan de te gebruiken tandpasta. Want op de
kleine borstelkop past aanzienlijk minder werkzame tandpasta
dan op een traditionele borstel
en door het snelle bewegen
kan gemakkelijk overmatige
schuimontwikkeling ontstaan.
Daarom is er nu Zendium
electrical. Zendium electrical
is een geconcentreerde tandpasta. Het bevat een maar liefst
30% verhoogd fluoride- en
enzymgehalte. Bovendien is
Zendium electrical laagschuimend. Dat voorkomt overmatige schuimontwikkeling.
Daardoor loopt er geen tandpasta meer uit de mond en
kunnen de actieve ingrediënten
langer hun werk doen.

Proef de verfrissende smaak
van BACARDE Breezer
BACARDI heeft iets nieuws. Het
heet BACARDI Breezer en het is
een sprankelend drankje op
basis van BACARDI Rum, verfrissende exotische vruchten en
5,4 % alcohol. Kant en klaar
gemixed en verpakt in een
opvallende fles met een sierlijke
lange hals. Maar dat is nog niet
alles. Want BACARDI Breezer laat

u meteen al kiezen uit 4 verf rissende, unieke smaken: KeyLime.
Calypso orange. Citrus en
Pineapple. Tja, met BACARDI
Breezer moet 't wel een hele
mooie zomer worden!
BACARDI Breezer is verkrijgbaar
bij uw slijter en supermarkt
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WUZER
= Nieuw

Nu meer dan f 50 voordeel bij Bece'l

Linzensoep
a la
Royal Mail

Gratis voordeéïboekjé Vol tips

ingrediënten (4 personen):
1 fijn gesneden ui; 2 in plakjes
gesneden worteltjes; 2 stengels bleekselderij in plakjes
gesneden; 1 teentje f ijngesneden knoflook; 2 eetlepels
Royal Mail olijfolie; 8 dl.
kippenbouillon; 1 blik Royal
Mail Linzen (400gr.); zout;
peper; 2 eetlepels fijngesneden peterselie.
Bereiding: De ui, wortel,
bleekselderij en knoflook in de
olie ca. 10 minuten zachtjes
bakken. De bouillon toevoegen
en het geheel op zacht vuur
zo'n 10 minuten zachtjes laten
koken.
Voeg de Royal Mail Linzen
met vocht toe en laat deze nog
5 minuten meekoken. Breng
de soep op smaak met zout
en peper.

PICKNICK
TIP

Erop uit
in het
voorjaar

Serveer de Linzensoep a la
Royal Mail in grote diepe borden en bestrooi de soep met
peterselie.
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario deze Linzensoep a la
Royal Mail bereidt:
kijk dan naar De Boodschappeneeurs.

Take your time to Breeze

Gezellig tafelen
met Leerdammer
Leerdammer is een l e k k e r e s njt^J

Leerdammer ' ^ " w a n t zo heet het
bekende Neder *anders w
koopvan

Eet smakelijk ü
Een recept van Claudia Hofstee-Walda uit Enschede

•„«ueerdammer.
De lekkerste kaas tussen de gaten.

Het BoodschappenSpel
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Actie O = Suggestie

Zendium electrical:
geconcentreerde tandpasta voor
de elektrische tandenborstel

Stuur uw Klik Klak Kiaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

BOODSCHAPPEN
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Het voorjaar is bij uitstek het
jaargetijde om er eens een
dagje op uit te gaan. Vaak
worden er dan voor onderweg
broodjes of sandwiches meegenomen.
U houdt uw broodjes gemakkelijk vers als u ze verpakt in
huishoud- of aluminiumfolie.
Een nog beter - maar ook
smakelijker - resultaat krijgt u
als u tussen de (opengesneden)
broodjes of sandwiches een
blaadje sla legt. Neem bijvoorkeur een stevige slasoort.
IJsbergsla of krulandijvie bijvoorbeeld en maak ze aan
met een sausje dat u roert van
3 eetlepels olie, 1 eetlepel azijn,
wat zout, peper en een beetje
mosterd.
Heerlijk verfrissend is het ook
om rauwkost mee te nemen;
tussen uw broodjes of sandwiches of gewoon "uit het vuistje" is het dorstlessend en nog
gezond ook. Denk hierbij bijvoorbeeld aan radijs, tomaat of
komkommer, die u desgewenst van te voren al kunt
snijden en in de koelkast kunt
leggen voor een extra frisse
smaak. Verpak ook de rauwkost
weer in huishoudfolie of een
plastic schaaltje om uitdroging
te voorkomen

Gratis kennismaken
met vernieuwde
Poly Color Brilliance
Poly Color Brillance is vernieuwd.
Door de nieuwe kleurvaste formule
wordt de haarkleur niet alleen veel
dieper en intensiever, maar blijft de
kleur ook langer in het haar zitten. Het
resultaat is een diepglanzende kleur
die langdurig in het haar blijft en niet
vervaagt. Probeer 't zelf maar! Omdat
Poly Color dit jaar 50 jaar bestaat kunt
nu tijdelijk gratis kennismaken met
de vernieuwde kleurvaste formule van
Poly Color Brillance.
Bij aankoop van Poly Color Brilliance u kunt kiezen uit 10 modieuze kleurnuances - ontvangt u tijdelijk het
volledige aankoopbedrag (fl. 14,95) +
porto retour via bank of giro.
Kijk in de winkel op de actiekaart.

O 1. Koffie, thee
O 2.Koffiemelk
O 3. Melk
© 4. Boter, margarine
® 5. Kaas
O 6. Kruiden
O 7. Kip en gevogelte
© 8. Croenteconserven
O 9. Fruit
O 10. Broodbeleg
O H.Ontbijtproducten
O 12. Vleeswaren & Snacks
O 13. Roerbakmie
O 14. Snelklaar maaltijden
O 15. Fritessaus
O 16. Vla
O 17.Slagroom
O 18. Toetjes
© 19. Alcoholhoudende dranken
O 20. Vruchtendrank
Q 21. Wijn
O 22. Snoepgoed
O 23. Koek en chocolade
© 24. Wasverzachter •
O 25. Ruitenreiniger
O 26. Toiletpapier en tissues
© 27. Tandpasta
O 28. Lichaamsverzorging
O 29. Make-up
® 30. Haarverzorging
O 31Gezondheidsproducten
O 32. Diervoeding

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

OMROEP,
AMERSFOORT,

woensdag 17.00.19.00 en 21.00 uur

STADSOMROEP
U

Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'Funcooking'
pakket bestaande uiteen Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill. Classic Saloon Juicer, Classic Sandwich maker en Classic Royal
x
Toaster.
, '
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woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur

r* w

Bovendien ligt voor iedere honderdste beller of inzender met het goede antwoord een handige Princess Classic Café StTropez klaar.
woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur

vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

op de versafdeling.

En de

Natuurlijk frisse zachtheid
dankzij nieuwe Silan

winnaar is.

Uw wasgoed moet niet alleen
zacht en schoon zijn, maar ook
lekker ruiken. Daarom heeft Silan
de geuren van haar wasverzachters vernieuwd. Er zijn nu drie varianten. Lagunefris, herkenbaar
aan de turquoise verpakking,
geeft uw wasgoed de geur van
een koele waterval en een frisse
zeebries. Met Lentefris - in roze
verpakking - ruikt uw wasgoed
naar een geurig bloemenveld. En

Natuurfris - in groene verpakking - zorgt voor de natuurlijke
geur van een groen bos.
De nieuwe Silan wasverzachters
zijn verkrijgbaar in een handige
schenkflacon én een voordelige
navulverpakking.
Bovendien
zorgt de nieuwe formule ervoor
dat uw droge was de geur nog
langer vasthoudt. Zo kunt u nog
langer van uw natuurlijk frisse
zachte was genieten.

Coréna Smulders

De winnaars van de handige
Princess Classic Milk snaker
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!
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EST
donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

GRATIS
CLASSIC CAFÉ
ST.TROPEZ
Deelname aan het Boodschappenspel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande
vragen:
1. welke kaas is de lekkerste tussen de
gaten?

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Corina Smulders uit
Tilburg inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prijs gewonnen een Princess "FunCooking" pakket.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

2. Bij welk merk krijgt u een boekje met
gezonde tips én gratis voordeelcheques tw.v. meer dan f l. 50,-?

Royal Mail: een culinaire
wereldreis in blik
Onze maaltijden worden niet alleen steeds internationaler, maar
ook authentieker. Dat vraagt om
speciale hoogwaardige producten en ingrediënten. Royal Mail
heeft ze, in glas of blik. Zoals
kappertjes, pepertjes, gember,
culinaire oliën en bijzondere
groenten als kidneybonen, kikkererwten, boterbonen, flageolets en bonensalade.
Onlangs werd het assortiment
nog eens uitgebreid met 6 nieuwe soorten Royal Mail groenteconserven in blik: Italiaanse

Pasta/Pizzagroente (185 gr.),
Franse Ratatouille (375 gr),
Indiase bonen in milde currysaus (420 gr), Linzen (400 gr.) en
Minimaïs (155 gr. en 425 gr.).
Allemaal producten waarmee
u eindeloos kunt variëren en in
een handomdraai de heerlijkste
gerechten bereidt. Op de etiketten vindt u bovendien gemakkelijke receptentips.
En wilt u nóg meer receptentips, vraag dan de gratis receptenfolder aan bij: Boas BV, Postbus 340, 2700 AH Zoetermeer.

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijrï

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

(fc
donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een brief kaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
Silan herken je met je ogen dicht

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

/V„Mf

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

/* .^vikN s*
:

\^H': ;<
\\>;^

Op naar het hoog(s)tepunt

Duitse anti-tankmijn zorgt
voor veel opschudding
Jórgen Ruhl, bedrijfsleider
van Riche, vond de mijn zaterdagmiddag. „Ik had van een
voorbijganger gehoord dat, er
vermoedelijk een mijn lag op
het strand en ging zelf maar
eens kijken. Het was een zwart
ding van een centimeter of
veertig en met een verhoging in

het midden. Ik vertrouwde het
niet en belde meteen de politie.
Bovendien zette ik er een paar
parasols omheen en bond ik
daar een lint aan vast."
Hij verbaast zich erover dat
het een dag moest duren voordat de mijn opgeruimd werd.
„De politie deed in eerste in-

Provincie geeft duizend gulden
subsidie voor huizen in centrum
ZANDVOORT - De provincie geeft duizend gulden subsidie voor elke nieuwe woning die in het dorp wordt gebouwd. Provincie en Rijk willen compacte kernen van
gemeenten bevorderen.

De zeephelling vormde zaterdag letterlijk en figuurlijk het hoogte-

punt voor de kinderen die meededen aan de spelletjes op het
strand. Ze werden er weer warm van, al was het alleen al door de
warme chocolademelk die bovenaan op hen stond te wachten. Ter

De provincie verblijdt 26 gemeenten in Noord-Holland met de
subsidie. Grotere plaatsen, zoals Hilversum en Haarlem, krijgen
drieduizend gulden per woning. De regeling is niet nieuw. Ook in
1996 trok de provincie geld uit voor woningbouwprojecten in de
binnensteden. Zandvoort kreeg volgens provincievoorlichter
R. Fillet vorig jaar 22 duizend gulden uit deze pot, omdat er 22
woningen in 1996 in de dorpskern neergezet zijn. Hoeveel sutasidie er dit jaar uitrolt, is pas aan het einde van het jaar bekend.

ere van het 75-jarig bestaan vierde de zwemafdeling van de Zandvoortse Reddingsbrigade feest. Zo'n 44 kinderen van de 95 die de
zwemlessen van de ZRB volgen deden mee aan het spelletjesfestijn

Foto André Lieberom

Betaald parkerenin Van Speijkstraat'

Ambtenaren mogen computer
kopen in ruil voor vrije dagen

ZANDVOORT - De Zandvoortse ambtenaren kunnen
hoogstwaarschijnlijk in ruil voor vrije dagen goedkoop een
eigen computer aanschaffen via de gemeente. Ze krijgen
ZANDVOORT - De bewo- heen werden we genegeerd. van overtuigd. De notulen die gens Bakels trouwens niet ge- daarnaast tijdens werktijd een cursus aangeboden.
Dankzij
forse
druk
van
Van
ze
van
het
gesprek
toegestuurd
daan.
Zij
hebben
volgens
Baners van de Van SpeijkOp verzoek van de ambtenaren stelt de gemeenteraad 150.000
straat moeten in de toe- Leeuwen (D66), Van Westerloo kreeg, klopten bijvoorbeeld kels niet beloofd dat ze de hoogkomst mogelijk ook voor (PvdA) en Van Caspel (WD) niet. „We hebben besproken te van de geplande nieuwtaouw- beschikbaar voor het pc-privé project. De ambtenaren verplichhun parkeerplaats gaan be- hebben we nu eindelijk een ge- dat we bij de plannen over de huizen langs de Van Speijk- ten zich echter wel om vijf vrije dagen in te leveren en duizend
gehad. Maar," zegt ze, verkeerssituatie betrokken blij- straat en de breedte van de gulden voor de computer te betalen.
talen. De wethouders Ver- sprek
„we moeten niet in slaap vallen ven. Maar dat stond niet in de straat aanpassen. De Van
Het pc-privé project voor de ambtenaren hangt samen met de
steege en Van Marie hebben ook
al ziet het er nu naar uit dat notulen." Inmiddels is Bakels Speijkstraat voert daar al enige invoering van nieuwe software in het gemeentehuis. Daarvoor
tijdens een gesprek met het de gemeente
ons serieus lijkt te dan ook op het raadhuis ge- tijd actie voor en het zijn twee moeten de ambtenaren sowieso bijgespijkerd worden. Van de 110
bestuur van de belangenyer- nemen. We denken
en hopen weest om dat recht te zetten. van de redenen geweest waar- ambtenaren die met een computer werken willen er honderd een
eniging Stationsomgeving dat we on speaking terms
met
Veel toezeggingen hebben de om de bewoners samen met de eigen pc aanschaffen via de gemeente.
volgens gemeentevoorlich- de gemeente zijn."
wethouders Versteege en Van Stationspleinbewoners een verOf het project doorgaat, hangt af van de gemeenteraad. Die
ter Egon Snelders gezegd
Helemaal is ze daar nog niet Marie tijdens het gesprek vol- eniging opgericht hebben.
neemt op 29 april een beslissing.
dat zij dat in overweging nemen.
A. Bakels-Hennis, bestuurslid van de belangenvereniging,
is er niet blij mee. Ze wil niet
betalen voor een parkeerplek
voor haar deur. „Als het aan de
gemeente ligt, wordt het hele
dorp betaald parkeren op de
lange duur. De gemeente wil de
auto verbannen, maar dat is
niet realistisch. Nou weet ik wel
dat ik ook weieens geïrriteerd
raak als ik geen parkeerplek
kan vinden in het centrum,
maar toch. Met betaald parkeren maak je het dorp dood."
Dat de gemeente na lang aandringen nu wel met de bewoners uit de Van Speijkstraat en
het Stationsplein wilde praten,
bevalt haar echter wel. „VoorMededeling
In verband met Koninginnedag verschi|nt deze krant niet op woensdag,
maar op dinsdag 29 april.Wij verzoeken u kopij voor de redactie zo vroeg
mogelijk aan te leveren doch uiterlijk
op maandag 28 april om 9.00 uur
bi| ons af te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
vrijdag 25 april om 17.00 uur gereserveerd zijn. Ook uw zettekst
moet dan in ons bezit zijn. Compleet
materiaal dient uiterlijk maandag 28
april om l 1.00 uur in ons bezit te
zijn (mits gereserveerd).
Redactie en commercie Weekmedia

Visrestaurant
„BAD-ZUID"
Strandpaviljoen 4
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in de roomboter
gebakken
slibtongetjes
incl. garnituur
slechts
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Editie 17

ZANDVOORT - Met een enorme knal en een forse rookwolk is zondagmiddag om kwart voor drie een Duitse
anti-tankmijn tot ontploffing gebracht op het strand bij
Riche. Uit veiligheidsoverwegingen ontruimde de politie
een deel van het strand en de strandhuisjes. Veel toeschouwers keken vanaf de boulevard toe hoe de marine en een
medewerker van de Explosieven Opruimingsdienst (EOD)
de mijn lieten ontploffen bij de vloedlijn.

.

x

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 •
57-e jaargang nummer 17, oplage 5.425

Woensdag 23 april 1997
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'Bevallen doet minder pijn dan marathon lopen'
ZANDVOORT - Dat haar spieren tijdens de marathon
misschien verkrampt zouden raken, dat had ze wel verwacht. Maar dat het pijnlijker dan een bevalling zou zijn,
nee, dat was een onaangename verrassing. Toch kijkt
Clenda Deinum met veel plezier terug op de marathon
van Rotterdam. Ze liep de 42 kilometer keurig binnen de
limiet en genoot van de duizenden aanmoedigingskreten
langs de kant. „Dankzij het publiek heb ik het gehaald."
Een dag na de marathon rinkelt de telefoon nog regelmatig. Iedereen wil weten hoe de
37-jarige Clenda uit de Keesomstraat de uitputtingstocht
van Rotterdam uitgelopen
heeft. „Gisteravond ben ik
eerst langs mijn broer hier in
Zandvoort gegaan. Of ik trots
op mezelf was? Jazeker. Ik
hield hem mijn medaille voor
en zei: Zo, dat had je niet verwacht van je zusje, hè?"
De verzuring van haar spieren veroorzaakte veel pijn,
meer pijn dan een bevalling
waarbij de pijnscheuten kort
maar hevig zijn. Niettemin
ging ze door. „Doorzetten zit
in mijn karakter. Ik hou niet
van opgeven. Op de helft kreeg
ik het echt moeilijk, maar zodra ik een moeilijk gezicht
trok moedigden de toeschouwers me aan. Ook het contact
met de andere lopers sleepte
me door de lastige momenten

heen. Bij 36 kilometer zei ik
'Laten we voor de warme douche nog even doorgaan'. En
een ander riep dat hij verlangde naar drie Thaise meisjes die
zijn rug zouden masseren."
Het enthousiasme van de
mensen langs de kant was zo
groot dat Clenda zelfs opgelucht ademhaalde toen ze door
het wat rustiger Kralingse Bos
liep. „Eindelijk kon ik even
mezelf een beetje zijn en mijn
gezicht op half zeven laten
hangen."
Ze finishte na vier uur en 47
minuten, krap een kwartier
voor tijd. „Ik besefte na afloop
wel hoe erg het was voor de
lopers die het niet in vijf uur
gehaald hebben." Die hebben
er geen grote ronde medaille
aan overgehouden, zoals Clenda.
Bij de vrouwen finishte Tegla Loroupe als eerste na twee
uur en 22 minuten. Domingos

Clenda Deinum is erg trots op haar medaille
Foto Rob Knotter

Gastro, winnaar bij de mannen, deed er twee uur en zeven
minuten over, een minuut onder het wereldrecord. „Maar
mij ging het niet om een snelle
tijd, ik wilde de tocht gewoon
uitlopen," vertelt Clenda. Het
was haar eerste marathon.
Drie jaar geleden begon ze met
hardlopen in de Waterleiding-

duinen en twee maanden geleAls de spierpijn redelijk snel
den besloot ze om mee te doen
aan de marathon van Rotter- wegtrekt en ze er geen vervelende blessures aan overdam.
houdt, wil ze nog wel een keer
De meeste van de tiendui- 42 kilometer lopen. Het marazend deelnemers waren man- thonvirus heeft haar te paknen. „Ik geloof dat er hooguit ken. Ze heeft al brochures over
duizend vrouwen meededen, Londen, Berlijn en New York
want dat is het hoogste start- in huis.

Motorrijder verongelukt op circuit

Automobilist ziet door zon vrachtwagen niet

ZANDVOORT - Een 23-jarige Zandvoortse automobilist werd
ZANDVOORT - Een 48-jarige motorrijder uit Munster is
zondagmorgen verongelukt na een val op het circuit, waar maandagmorgen zo verblind door de zon dat hij op de Gerkestraat tegen de laadklep van een vrachtwagen aanreed. Hij raakte
hij met vrienden reed.

Voor reserveringen:
Tel. 023-5713431

Uit sporen op het wegdek leidt de politie af dat de Duitser
vermoedelijk te hard reed in de bocht 'Bos uit'. Bij het uitrijden
van deze bocht is hij waarschijnlijk gevallen. Hij is doorgegleden
en een stuk verder tegen de vangrail tot stilstand gekomen. De
traumahelikopter heeft hem zwaargewond naar het Academisch
Ziekenhuis in Leiden gebracht.
Daar is hij in de loop van de middag aan zijn verwondingen
overleden.

Waterstanden
Datum
24 apr
25 apr

HW
LW HW LW
05.25 01.04 17.41 13.24
05.58 01.35 18.1613.55

26 apr

06.32 02.14 18.5214.34

27 apr 06.09 02.55 19.3515.04
28 apr 07.51 03.36 20.1915.55
29 apr 08.37 04.26 21.1516.34
30 apr 09.45 05.10 22.3617.50
01 mei 11.16 06.16 00.5019.10
02 mei
-.- 07.30 12.3620.56
Vaanstand:
LK wo 30 apr 04.27 uur.
Hoogwater: za 26 apr 06.31 uur
NAP + 109 cm.
Laagwater: zo 27 apr 02.55 uur
NAP - 95 cm

NVM

.MAKELAAR]

De Amsterdamse feestrege/s
voor Koninginnedag

(ADVERTENTIE)

CENSE&

Invitatie
voor een dag
vol inspiratie.

\LlNGEN

Welkom op zondag 27 april.

(ADVERTENTIE)

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.6

Op zondag 27 april staan de deuren van ons wooncentrum wijd voor u open
U kunt dan tevens kennismaken met onze architecten, die u kostenloos aan
een verrassend interieuradvies helpen Inclusief een gedetailleerde schets
U bent van harte welkom tussen 11.00 en 17 00 uur

CO

Binden, 2,
van der horst Amstelveen
N

C

N

5 regels

T

U

M

020-6412505

/. De opbouwvan de vrijmarkt mag niet
eerder beginnen dan woensdagochtend
30 april 06.00 uur. Woensdagavond om
21.00 uur moeten de standplaatsen
ontruimd zijn.
2. Iedereen mag alcoholvrije dranken
verkopen. Alléén horecabedrijven
mogen met ontheffing op straat iwakalcoholische dranken verkopen.
3. De verkoop van eten en drinken is alleen
toegestaan aan de in Amsterdam
gevestigde horeca, of aan beroepshandelaren die in het bezit zijn van een
bewijs van inschrijving als erkend straathandelaar !n eet- en drinkwaren.
4. Iedereen mag onversterkte muziek
maken. Versterkte muziek maken of
het plaatsen van een podium of tent of
dekschuit mag alleen met een vergunning.
5. Voor de horeca geldt in de nacht van
29 op 30 april de weekendregeling.

De politie zal letten op de naleving
van deze regels.
Meer informatie: Voorlichtingscentrum
Gemeente Amsterdam, (020) 624111 i

1

Krocht loopt
warm voor
Wim Hildering

stantie niets, zo leek het." Volgens politiewoordvoerder Jaap
Hage is er echter geen sprake
van onnodige vertraging.
Twee agenten van het basisteam Zandvoort herkenden de
mijn in eerste instantie niet,
omdat ze geen serienummer of
merknaam konden ontdekken.
Ze namen volgens Hage echter
wel voor de zekerheid contact
op met de EOD. Volgens marinevoorhchter Van Hout belde
de EOD zondagmorgen om half
elf de opruimingsdienst van de
marine, die vervolgens uitrukte
met een bommenwagen en een
busje. Bij de ontploffing stond
ook een ambulance klaar.
Marinemedewerkers identificeerden de anti-tankmijn zondagmiddag als een Duitse 'Tellermijn', type 42. Er zat zes kilo
springstof in. „Dat is behoorlijk
veel, maar wel logisch want
zo'n mijn moest een tank onschadelijk kunnen maken,"
zegt Van Hout.
Hoe groot de kans is dat de
mijn anno 1997 per ongeluk afgegaan zou zijn, is volgens hem
moeilijk in te schatten. „We
houden er altijd rekening mee
dat deze Duitse mijnen erg gevaarlijk kunnen zijn. Soms zijn
ze nog puntgaaf. Deze was wel
wat aangevreten door de tand
des tijds. Hoe de mijn er gekomen is, is niet duidelijk. Of aangespoeld of hij heeft er al die
tijd gelegen," vertelt de marinevoorlichter.
In de omgeving van Zandvoort worden regelmatig mijnen aangetroffen. Volgens politiewoordvoerder Hage echter
vooral in de duinen en m achtertuinen. Na de oorlog heeft er
een grootscheepse opruiming
op het strand plaatsgevonden.
Voor de marine is het opruimen van explosieven echter
nog altijd dagelijkse kost.

pagina 3

Zelf aan
de slag bij
apotheek
pagina 3

Henk Dekker
over jeugd
en Duitsers

pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Vervolg op pagina 3

'Mijn huis is minder
waard als casino bouwt'
ZANDVOORT - De plannen van het casino om langs de
Seinpostweg uit te breiden, hebben tot enige beroering
geleid in de Thorbeckestraat. Bert Grimbergen van nummer 17 kijkt nu nog uit op zee, maar vreest dat hij zijn
prachtige uitzicht verliest. Het casino heeft nog geen toestemming voor de uitbreiding.
„Ik heb in 1994 dit huis gekocht, omdat ik viel voor het
uitzicht. Nu weet ik wel datje in
Nederland geen recht op uitzicht hebt volgens de rechter,
maar de waardedaling van mijn
huis is wel een belangrijk feit.
Toen ik dit huis kocht, had het
casino nog geen plannen om
aan de linkerkant uit te breiden."
Volgens
casinodirecteur
H. in 't Veld zijn de plannen
echter ook nog niet rond. Er is
nog geen bouwaanvraag ingediend bij de gemeente, wel leven er volgens hem ideeën om
een vleugel van vijf bij 25 meter
neer te zetten. Die vleugel
wordt dan net zo hoog als het
gebouw nu op de hoek van de
Seinpostweg en de boulevard.
Dat is volgens In 't Veld minder
dan de toegestane hoogte van
18 meter.
„We zijn hard bezig om te kijken wat de kosten zijn en of het
haalbaar is," zegt In 't Veld. Als
het casino achter de inrit van

n

daarbij gewond aan zijn hoofd.

,

nummer dat ik gezien heb bij
een vrouw. Wij werden dan
ook een beetje gediscrimineerd, merkte ik. De mannen
hadden drie verdiepingen met
kleedkamers, massagetafels
en een heleboel warme douches tot hun beschikking. Wij
werden weggestopt en moesten het doen met een paar douches en wat vieze kleedkamers
bij een zwembad."
Het is eigenlijk de enige
smet op de organisatie. „Verder was het allemaal geweldig
goed geregeld. Om de vijf kilometer kregen we een bekertje
water, Extran en een spons."
Clenda glimlacht. Zelfs de
politie-agenten waren uitzonderlijk vriendelijk. Ze juichten
langs de kant en ze hielpen
haar de trap op. „Eerst dacht
ik nog, waarom staan ze daar.
Maar na een tree begreep ik
het."

DEZE WEEK:
16 PAGINA'S
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de parkeergarage wil gaan bouwen, moet wel het bestemmingsplan veranderd worden.
„De aanbouw is nodig omdat
we uit ons jasje zijn gegroeid,"
meent de casinodirecteur.
„Een deel van ons kantoorpersoneel zit al in de appartementen boven het Strandhotel. Bovendien willen we een grotere
speelzaal." Een andere mogelij kheid is bouwen aan de voorkant. Daarvoor is twee jaar geleden een plan ontwikkeld, dat
nu ook meeweegt bij de beraadslagingen.
Rechts van het casino een
vleugel neerzetten, lijkt In 't
Veld op dit momant geen reële
optie. „Daar wil Eurotel bouwen voor zover mij bekend is.
Holland Casino is daar geen
partij in. Wij hebben de grond
ook niet in bezit." Anderzijds
zet hij de zijdeur echter wel op
een kiertje „Laat ik stellen dat
wij in het algemeen wel belangstelling hebben voor extra vierkante nieters."

i^f- <? \> ",r"n

al?JvLfiLi

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag \vil weten wat /ieh in
mijn omgeving afspeelt. Per kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19.15
lull jaar ƒ 34.GO

jaar ƒ (KMO

* Voor postabonnees geleien andere tarieven.

U kunt im abonnement ook telelonisch aan ons
opgeven (eO-562.62 11.
Stuurde/L' bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amstoidim. U boeit geen post/egel te plakken. 8 "710371 "017003"
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woensdag 23 april 1997

GEMEENTE OP
KONINGINNEDAG EN
BEVRIJDINGSDAG
GESLOTEN

BALKENENDE
Grote Krocht 18

In verband met de festiviteiten rondom Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke afdelingen op woensdag 30 april en maandag 5 mei gesloten.
Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 9 mei.
Op vrijdag 9 mei is de Centrale Balie wel geopend
van 09.00 tot 10.00 uur alleen voor aangifte
van geboorte en overlijden.

Zondag 27 april
16.00 uur
Peter en Hilda
gefeliciteerd met

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.

signeert Joop Braakhekke
zijn nieuwste boek

NILS
De meiden van Zonnecentrum Haarlem

R

Natuurlijke genezing

Jj

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.

I

PROGRAMMA EN
VERKEERSMAATREGELEN
KONINGINNEDAG

„KOOKGEK OP SAFARI"

Op woensdag 30 april viert heel Nederland weer
Koninginnedag.
Ook Zandvoort staat weer bol van activiteiten

voor jong en oud.

's Ochtends begint het met de rommelmarkt op
de Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg. Deze
straten zijn de hele dag voor het verkeer gesloten,
's Avonds om 19.30 uur is op de Prinsesseweg de
Taptoe.

J.V Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
I

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Om 10.30 uur is bij het bordes van het Raadhuis
de Aubade.
Vanaf 12.00 uur zijn op de Haltestraat weer
allerlei kinderspelen. Alle verkeer is de hele dag
verboden. De Haltestraat is op dinsdag 29 april
rondom 18.00 uur tijdelijk afgesloten vanwege
de opbouw van de feestpoort.

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638
Hierbij presenteren wij u ons

KONINGINNEDAGMENU:

frinsaisafacfe met artisjof^en krofpntgebakken zwezcrif^

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

°f
Oranjesoep
0-0-0
Lams/Q-oon met prinsesseèoontjes en^amituur

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

°f

0-0-0

'Dessert tfipyate
Tarte de. Orange

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

incf. fapje tyffie f 42,50 p.p.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Gaarne reserveren: 023-5714638
Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen' toe?
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Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

-

In verband met
Koninginnedag verschijnt
deze krant niet op
woensdag 30, maar op
dinsdag 29 april. Wij verzoeken u kopij voor de
redactie zo vroeg mogelijk aan te leveren doch
uiterlijk op maandag 29
april om 9.00 uur bij ons
af te geven.
Advertenties moeten
uiterlijk op vrijdag 25 april
om 17.00 uurgereserveerd zijn. Ook uw zettekst moet dan in ons
bezit zijn. Compleet
materiaal dient uiterlijk
maandag 28 april om
11.00 uur in ons bezit te
zijn (mits gereserveerd).
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Redactie en
commercie Weekmedia

'Bij besteding van
ƒ 50,- of meer
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', Zandvoort

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
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T. Goossens

Pasteurstraal 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

naam:

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

straat:

Mobil
Het Station

De gemeenteraad vergadert dinsdag 29 april
1997 in het openbaar. De vergadering wordt

GEMEENTE

Gasthuisplein 5, Zandvoort

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
1 mei 1997 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2,
Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 15 april vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 16 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 22 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

DIVERSE WERKZAAMHEDEN
Wegens verschillende bestratings- en onderrioudswerkzaamheden zijn de volgende wegen
tijdelijk afgesloten:
- De Seinpostweg is tot woensdag 30 april
afgesloten voor verkeer wegens onderhoudswerkzaamheden.
Het verkeer wordt d.m.v. borden omgeleid.
- Wegens vervanging van de tegelverharding
op het fietspand langs de Zandvoortselaan,
tussen de Cornelis v.d. Werffstraat en Nieuw
Unicum (zuidzijde), is het fietspad tijdelijk af gesloten. De werkzaamheden zullen voor donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) zijn afgerond.
Het fietsverkeer wordt d.m.v. tijdelijke verkeerslichten en borden op de werkzaamheden geattendeerd.
Het fietsverkeer wordt omgeleid via het fietspad over de voormalige trambaan.
- Deze week wordt gestart met het herstraten
van de Kostverlorenstraat en de Zeestraat na
de werkzaamheden aan de gasleidingen.
Het verkeer wordt d .m.v, borden geattendeerd
op de werkzaamheden en ten dele worden
omgeleid.

VERKEERSBESLUIT
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot
- het opheffen van de gereserveerde
invalidenparkeerplaats nabij de achteringang van de A. Kerkmanflat, Brederodestraat.

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Voormeld bouwplan ligt met ingang van
25 april 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn bedenking kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

ART. 2.5. 29
BOUWVERORDENING
Het college is voornemens om met toepassing
van art. 2.5. 29 van de bouwverordening vrijstelling en bouwvergunning te verlenen voor:
- het uitbreiden van de woning op het perceel
Koningstraat 32.
Voormeld bouwplan ligt met ingang van 25
april 1997 gedurende 14dagenterinzagebijde
Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort.
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

BOUW AANVRAGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97065B Schelpenplein 16
veranderen
woning
97066B Mr. Troelstrastraat 60 veranderen
woning
97067B Kamerlingh
veranderen/
Onnesstraat 20
vernieuwen
opslag
goederen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
96141B Boul. Barnaart 58
bouwen
tankstation
(16-04-1997)
97006B Haarlemmerstraat 88a vergroten
woning
(16-04-1997)
97007B Duindoornlaan 32
vergroten
woning
(16-04-19997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn
van zes weken na de aangegeven datum van
verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

Kroon Mode

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Haltestraat 55

enz.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

voor meer informatie

Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes
v.a. O".

Mensen veranderen. En hun wensen ook. Als De bank van Zandvoort gaan wij daar graag in mee.
Daarom hanteren wij met ingang van donderdag ! mei a.s. andere openingstijden. Ook op vrijdagavond is ons kantoor geopend.
U vindt-onze nieuwe openingstijden hieronder.

GRATIS 0800 - 022 45 35
of vol de bon in.

ABNAMRO
Raudhuisplcin 6
Zandvoort

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00
18.30-20.00

Ook buiten kantooruren kunt u alle voorkomende bank- en verzekeringszaken regelen. ABN AMRO heeft
daarvoor een nieuw centraal telefoonnummer 0900-0024 (11 0,40 p.m.).
Via dit nummer heeft u 24 uur per dag. 7 dagen per week, telefonisch toegang lol alle bankdiensten. Daarnaast zijn
onze particuliere en zakelijke adviseurs op afspraak dagelijks beschikbaar op tijden dat het ook u past.

man/vrouw

ABN-AMRO

leeftijd(en):
Bon in envelop /.onder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer jilii, 2000 WC Haarlem.

Damespantalons

De openingstijden

telefoon:
fc*

ART. 18AVVRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel ISA van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te
verlenen voor:
- oprichting van een berging op het perceel
Koninginneweg 40.

Fa. Gansner & Co.

postcode/woonplaats:

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar.

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

*ex

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatiu over de natura-nitvaartverxekcring.
Ik heb de gaiantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Hogeweg 2, Zandvoort

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud):
- referendumvraag parkeerbeleid;
- wijziging Verordening Winkeltijden;
- krediet t.b.v. pc-privé-project;
- cadeau i.v.m. Millennium;
- opheffing geheimhouding w.b. raadsbesluit
24 september 1996;
- krediet t.b.v. herinrichting Sophiaweg;
- krediet t.b.v. veiligheidsmaatregelen Boulevard Barnaart;
- verkoop perceel grond 's-Gravesandestraat;
- "Stedenbouwkundig plan" project Stationsomgeving;
- voorbereiclingsbesluit Brederodestraat 31;
- voorbereidingsbesluit Ebtamgeweg 1;
- extra krediet t.b.v. administratieve/secretariële
ondersteuning;
- aanschaf en plaatsing urinoirs in centrum i.k.v.
Integraal Veiligheids Beleid;
- Directiestatuut openbaar basisonderwijs
Zandvoort.

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten: naam,.adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar.

Tel. 023-5379944

Vondellaan 1A, Zandvoort

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Dag en nacht bereikbaar voor._
.fret verzorgen van èerTbegrafenis~
;; .' . -.•••
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval..
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Grote Krocht 18, Zandvoort

De Vonk

Dé sportschool voor
Puppy, ABC
diploma zwemmen
en aquarobic
in het
zwembad
Sprenkelveld
Nieuw Unicum

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens f 5.000,-

Bruna Balkenende

Shell Geerling

i'

Ben kompleet verzorgde begrafenis
óf crematie voor slechts ƒ 3.145^-*
Sluit een naiura-üitv^artverzekering
bij jtJityaartceritnim^H

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

fKras

In het kader van de 4 mei herdenking wordt
tevens om 12.00 uur een bloemlegging verzorgd
bij het Joods Monument op de hoek Jacob van
Heemskerckstraat/Dr. J.G. Mezgerstraat.
Aan deze bijeenkomst wordt medewerking
verleend door de Joodse Gemeente Haarlem.
Rabbijn S. Spiero zal een kort gebed zeggen.
Tijdens de plechtigheid zal het verkeer rondom
het monument tijdelijk stil worden gelegd.

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uituaartuerzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Tje. he.Ce. maand aprif

M

Hierna start om 19.30 uur de Stille Tocht.
De route is aan het begin iets aangepast. Start is
vanaf de St. Agathakerk, via de Grote Krocht
naar de Haltestraat, de Verlengde Haltestraat, de
Vondellaan en de Van Lennepweg naar het
Verzetsmonument op de hoek Van Lennepweg/
ünneausstraat. Aldaar zal om 20.00 uur de twee
minuten stilte in acht worden genomen.
Na de twee minuten stilte volgt een declamatie
van mevrouw Stokman, waarna de bloemlegging plaatsheeft.

Mededeling

%joon
Mode
l

l

HERDENKING 4 MEI
Ook dit jaar heeft op zondag 4 mei de traditionele dodenherdenking plaats. Om 19.00 uur
begint in de Rooms-Katholieke St. Agathakerk,
Grote Krocht 45, de gebruikelijke herdenkingsdienst. Dit jaar moest vanwege werkzaamheden aan de Ned. Hervormde Kerk naar de
St. Agathakerk worden uitgeweken.

Ak%roodèaars met zuringsausje en timÊaattje %iz (Pithzu

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Vanwege de festiviteiten zal de bushalte op de
Louis Davidstraat op 30 april verplaatst worden
naar de Grote Krocht.
Tevens wordt op de Haarlemmerstraat een tijdelijke bushalte ingericht. De haltes worden met
borden aangegeven.

gehouden in de raadzaal m het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

Raacllusisplcin d, Zandvoort. Telefoon: 023 - 57 60 500.
•

Open dag New Wave
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woensdag 23 april 1997

\A/eekmedia 17

De kinclerweek van de
landelijke
apothekersorganisalie is
een groot succes, menen
Hans Mulder en Heleen
Kuiper van de Zandvoortse
Apotheek. Ze zijn zo
enthousiast dat ze volgend
jaar weer hun apotheek
voor kinderen openstellen
;n scholen willen bezoeken.

Zelf met de vijzel haargel maken

ZANDVOORT - Wie al jaren
droomt ooit zo goed te kunnen
spelen als Candy Dulfer of An„Het is zelfs zo'n succes, dat we
(iré Rieu kan op zaterdag 26
extra
rondleidingen hebben inapril alvast zijn eerste schreden
gelast," vertelt apotheker Heop dat pad zetten. Muziekleen Kuiper, Mulders collega.
b chool New Wave houdt nameMorgenmiddag is voorlopig
lijk op die dag tussen twaalf en
even de laatste mogelijkheid
tvvee uur open huis in het Gevoor kinderen om een kijkje te
ineenschapshuis (L. Davidsnemen achter de hoge balie.
straat 17). Het volgen van een
LS
APO«ratis proefles is een van de onNormaal gesproken verTHEKER
derdelen tijdens het open huis.
dwijnt
de apotheker of de apoHans
MuiBovendien laten ook leerlingen der een la van anderhalve me- thekersassistente
achter de
horen wat ze geleerd hehben.
,er met medicijnen opentrekt, kast en moet men meestal even
eageren Maxine (zes jaar), Bri- wachten totdat het juiste medigitte (zeven), Cvetka (zes) en cijn tevoorschijn gehaald is.
loë (zeven) hogelijk verbaasd. Wat er allemaal gebeurt achter
Varen met KNRM
len la zo groot als jezelf en nog de kast, ontgaat de meeste kinZANDVOORT - Op zaterdag doorzichtig
aan de onderkant deren en volwassenen.
(.3 mei houdt de KNRM de lande- ook, zodat alle
en pot'lijke Reddingsbootdag. Vanaf es makkelijk doosjes
„Daarom laten we het nu
herkennen
tien uur vinden er allerlei acti- zijn. Een van de tekinderen
zien," zegt Mulder. Hij laat de
iviteiten plaats op het strand en dekt een bekend medicijn.ontDe kinderen ruiken aan drie ver1111 het boothuis, zoals een tocht pil. „Die gebruikt mijn vader
schillende flesjes. Kamfer en
im de Annie Poulisse voor Zand- altijd." De hilariteit onder de pepermunt
raden ze, maar teer
jvoorters en badgasten vanaf •olwassenen ontgaat haar.
blijkt moeilijker te herkennen.
[twaalf jaar. De boot vertrekt
Ondertussen knijpt een assis|aan het einde van het 'Ezelenvier tubes leeg op een
De
kinderweek
in
de
ZandIpad'. De laatste boot vertrekt •oortse Apotheek slaat erg aan. tente
weegschaal.
„Sommige zalfjes
om drie uur. In het boothuis
aan de Thorbeckestraat is een
doorlopende videopresentatie
te zien. Om twee uur wordt de
nieuwe film. 'De zee is zichzelf
gebleven' vertoond. De redIdmgswinkel verkoopt daarjnaast diverse artikelen. Wie
|zich voor vijftig gulden aan- Toneelvereniging Wim Hildering trok afgelopen vrijdag en
meldt als redder aan de wal,
krijgt een tinnen mini-r edding- zaterdag een volle zaal in gebouw De Krocht met de
uitvoering Dubbel Wraak deel 2. Een vlot en spannend stuk
jbootje.
n maar liefst 23 scènes.

A1
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moeten nog vermengd worden
met een andere zalf," legt Muider uit. Hij trekt een la met
halflege tubes open. „Kijk, alles
wat overblijft bewaren we voor
de volgende keer."
Maar het hoogtepunt van het
bezoek aan de apotheek komt
als de vier kinderen zelf aan de

min mogelijk kans op allergische reacties geven."
Een tube vullen met het plakkerige spul blijkt veel eenvoudiger dan het van te voren lijkt.
Maak een rolletje van een wit
blaadje, vul het met de crème,
stop het aan de achterkant in
een lege tube, druk het rolletje

Jaarlijks worden 1280 kinderen
vergiftigd door geneesmiddelen
slag mogen om schmink en
haargel voor koninginnedag te
maken. Maxine mengt vaseline
met rode kleurstof. „Net
bloed," vindt ze. Cvetka roert
enthousiast met een vijzel iets
talauws door een doorzichtige
gel. De kleurstoffen heeft Kuiper speciaal voor de gelegenheid uitgezocht. „Van deze
kleurstoffen is bekend dat ze zo

leeg en trek ondertussen het papiertje terug, vouw tenslotte de
achterkant, van de tube om en
plak er een eigen etiket op. Een
kind kan de was doen.
„Zo'n rondleiding is voor kinderen pas leuk als ze zelf wat
kunnen doen," vindt Mulder,
die ook elk jaar een groep padvinders in zijn apotheek laat

rondscharrelen. Maar deze
rondleiding is nieuw, een uitvloeisel van de landelijke kmderweek.
Behalve het openstellen van
zijn apotheek heeft Mulder ook
vier Zandvoortse scholen bezocht. „Vooral in groep zeven
kwamen veel vragen los. Dat is
leuk en het is heel goed. Want
uit onderzoek blijkt dat verkeerd gebruik van medicijnen
veel leed kan veroorzaken."
Jaarlijks worden in Nederland 3200 kinderen vergiftigd,
waarvan 40 procent door medicijnen. De jongste groep is het
meest kwetsbaar, omdat zij
weinig lichaamsgewicht hebben waardoor het effect van
medicijnen veel groter is. In de
Verenigde Staten is het zelfs
doodsoorzaak nummer één onder kinderen tot een jaar volgens Mulder. „Stel dat een baby
tien ijzertataletjes opeet. Dat is
dodelijk."

De pil, het bekendste inedicijii, wordt minder snel door
een kinderhand weggenomen
volgens Mulder. „Er is een zekere drempel, omdat de pil in
een strip zit. Dat is voor kleine
kinderen lastiger." Mulder
heeft dan ook slechts een keer
meegemaakt dat een kind een
paar tabletjes had genomen.
Dat liep goed af.
„Maar het gaat ook vaak fout
met medicijnen. Veel mensen
beseffen misschien niet dat
juist m huis vaak medicijnen
rondslingeren. Als je elke dag
een pil moet innemen, laat je
vrij snel het potje op het nachtkastje staan. Net als je even niet
oplet, gebeurt het. Want die leuke gekleurde 'snoepjes' zijn erg
aantrekkelijk voor kleine kinderen," aldus de apotheker.
„Medicijnen horen in een medicijnkast op een hoogte waar
kinderen niet bi) kunnen." Zelf
is hij overigens niet roomser
dan de paus. „Ik moet ook nog
steeds de inhoud van mijn
nachtkastje eens verhuizen,"
bekent hij.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Anti-tankmijn

Vervolg van voorpagina

Van Hout: „Vorige week was
het een gekkenhuis. Daarom
moeten we soms even op de
'em trappen. Sommige explo
sieven kunnen best even wach,en. Andere zijn heel urgent on
worden zo snel mogelijk verwijderd. Dat bekijken we per »eal."
„We proberen mijnen en
bommen als het even kan ter
plekke onschadelijk te maken,
want het demonteren, vervoe
•en en vervolgens elders laten
ontploffen kost veel tijd. In dit
;eval is de mijn naar de vloedijn gebracht om de schade m
de omgeving te beperken."
De mijn richtte toch nog wel
.ets schade aan. Bij Riche isneu
elden enkele lampen. „Ik heb
nog gevraagd of ik die kon ver
halen," zegt Ruhl. „Ga maar
naar Duitsland, zeiden ze."
Hij is enigszins geschokt alt,
hij bedenkt dat de mijn zo dicht
Monique van Hoogstraten bij
gelegen heeft. „De knal was
gigantisch. Ik voelde de klap in
mijn hart. En als ik dan besel
dat ik bijna dagelijks over het
strand rij. Ik moet er niet aan
denken wat er had kunnen gebeuren."

'Dubbel Wraak' trekt opnieuw volle zaal

Kookgek bij Bruna
ZANDVOORT - Kookgek
Joop Braakhekke komt zondag
27 april bij Bruna op de Grote
Krocht langs in safari-outfit.
|Hij toert door Nederland en sigjjneert tussen vier en vijf uur in
jZandvoort zijn nieuwe boek
f'Kookgek op safari'.

Schoonmaakdag
ZANDVOORT - Leerlingen
j van de Hannie Schaftschool, de
iBeatrixschool en de Mariaschool ruimen donderdagmiddag het strand op tijdens de landelijke strandschoonmaakdag.
Ze beginnen om kwart over één
aij strandpaviljoen Maritiem.
Wethouder Andries van Marie
verzorgt de opening van de
schoonmaakmiddag. De kinde'ren uit groep zeven en acht hebben al een paar weken een project over de kustlijn gehad. In
totaal doen er 4200 leerlingen in
Nederland aan de strandschoonmaakdag mee.

l mei voor kinderen
ZANDVOORT - De Partij van
!de Arbeid viert l mei ook dit
naar met activiteiten voor de
[jeugd. Op het parkeerterrein bij
[het winkelcentrum in Nieuw
Noord staan onder andere twee
ispringkussens en een sjoelbak.
,Het feest begint om tien uur en
jduurt tot vier uur. Voor elk
.kind staat ook een glas limona|de klaar.

Postzegels
ZANDVOORT - De Zandvoortse
Postzegelvereniging
houdt op vrijdag 25 april de
maandelijkse postzegelavond
in het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat 17). De cluba'ond, die ook toegankelijk is
voor niet-leden, begint om
jkwart over zeven.

Mannenkoor

T

WEE MENSEN DIE op
het punt staan een eind
aan hun leven te maken
ontmoeten elkaar op
een brug. Op de rand van de
euning ontstaat een gesprek
over de problemen die hen beiden tot deze daad hebben gedreven. Ze zien af van een zelfmoordpoging en spreken af
wraak te nemen op diegene die
de ander zo gekweld heeft.
Wraak was vrijdag en zaterdag opnieuw het onderwerp
van de voorstelling van toneelvereniging Wim Hildering in
gebouw
De
Krocht. De
Zandvoortse
acteurs speelden 'Dubbel
Wraak' deel 2
van
Alan
Ayckborn.
Een vervolg -----op het eerste
deel dat november vorig jaar
succesvol werd opgevoerd.
Aan het eind van het eerste
deel bleek Henri zich niet aan
de wraak-overeenkomst met
Karin te kunnen houden. Hij
wordt zelfs verliefd op de
vrouw waar hij voor Karin
wraak op zou nemen. Karin
heeft op haar beurt al met Henri's kwelgeesten afgerekend en
haar woede richt zich nu op
hem. Om hem in haar macht te
krijgen manipuleert ze iedereen in haar omgeving en gaat ze
letterlijk over lijken. Tot een
confrontatie tussen Karin en
Henri komt het pas in een van
de laatste scènes, maar de spanning is gedurende de hele voorstelling voelbaar.

Paul Olieslagers als Henri en
Mariëlle Peet als Karin dragen
het stuk, maar ook verschillende bijrollen blinken uit. Lof
voor de typecasting van bijvoorbeeld de hulp Winni (Minke van der Meulen) die met een
uitgestreken gelaat haar personage treffend weet neer te zetten. Zo goed dat haar lachende
gezicht tijdens het in ontvangst
nemen van het applaus aan het
eind van de voorstelling bijna
onwerkelijk overkomt.
De opbouw van tweede deel
van Dubbel Wraak kent dezelfde zwakte als
het
eerste
deel. In de eerste
scènes
wordt
opnieuw
een
ogenschijnlijk
onuitputtelij.1 ke stoet personages geïntroduceerd. Dit leidt tot wat gemor
in de zaal als weer een nieuw
gezicht het podium betreedt.
Het effect op het moment dat
de personages hun plaats krijgen binnen de verhaallijn is
echter groot. Tekenend is de
zucht van herkenning die enkele malen uit het publiek opstijgt als duidelijk wordt hoe de
verhoudingen liggen. Bij een
enkeling glipt zelfs 'zo zit het'
over de lippen. De toneelvereniging trekt een zeer enthousiast
publiek, dat zelfs kleine foutjes,
zoals de tocht van een zojuist
doodgeschoten personage naar
de coulissen, met applaus
waardeert.
Toneelvereniging Wim Hildering is een leuke smeltkroes
van zeer geroutineerde en een
aantal minder ervaren spelers.
Bij allen is het enthousiasme
groot. Dat werd nog eens benadrukt door de gouden speld
met diamant die na de uitvoering werd uitgereikt aan de inmiddels tachtig-jarige souffleur
Betty van der Kar.

De verschillende scènes hebben telkens Henri of Karin in
de hoofdrol en spelen zich op
verschillende locaties af. Een
ritme dat niet verveeld door de
korte snelle scènes en de sterke
dialogen. Regisseur Ed Fransen onderschat het publiek gelukkig niet en weet de snelheid
in het spel te houden.

(ADVERTENTIES)

en over bezorging: donderdag tussen
-12 uur (023)5717166.

"edactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
la
dj chef/emdred.), Monique van Hoogstra•-", Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
'ormgeving/opmaakreaactie: WHlem Blee
ln
g, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo vai
|der Linden, Yvonne Mulder, Andre StuyferSysteemredactie: Hero Blok (chef
l^dactiepromotie: Trudy Steenkamp.

AMSTERDAM - RAI PARKHAL
Vr 2 mei 20.00 UITVERKOCHT

Za 3 met 20.00 Reserveren: 020-6448651

Amsterdams

Duin had eerst in het Gezondheidscentrum haar praktijk,
maar is in januari naar de Pasteurstraat verhuisd. Patiënten
komen bij haar terecht na verwijzing door een arts of een specialist.
Zij richt zich als oefentherapeut Cesar op het hele lichaam.
„Heeft iemand pijn in zijn
schouder, dan zou het bijvoorbeeld zo kunnen zijn dat het
probleem ontstaat doordat er
iets mis is met de heup." Per

persoon bekijkt Duin dan ook
welke oefeningen geschikt zijn.
In eerste instantie wil ze met
die oefeningen de klachten laten verdwijnen, verminderen of
zorgen dat de pijn niet verergert. „Ik kijk naar de bewegingen die mensen dagelijks verrichten en daar pas ik de oefemngen op aan."
Naast de oefeningen voor
spieren, botten en gewrichten,
heeft ze zich ook toegelegd op
ademhalings- en ontspanningstherapieën voor cf.rapatiënten

Strand mag vaker bands laten spelen
vooruitgang ten opzichte van
het voorstel dat de gemeente
aanvankelijk in gedachten had.
„De gemeente wilde in eerste
instantie slechts bij vier strandpaviljoens
levende muziek toehet Midzomernacht-, het
Volgens Floris Faber van de staan. Maar dat is vragen om
Tropicana- en de zondag Stichting
Zandvoort Promotie, moeilijkheden, want wie mag
van het Jazzfestival. Dat
die de vergunningen voor de er dan wel en wie niet."
heeft de gemeente inmiddels bepaald. De regels voor festivals mag regelen, is dat een
Niettemin zijn sommige
strandpachters beslist niet blij
met het festivalbeleid van de
gemeente. Strandpachter Mare
Versteege van Skyline verbaast
zich erover dat voor hem andere normen gelden dan voor cafés in het centrum.
„Ik vind het niet terecht dat
Meubels hier. Meubels daar.
wij bijvoorbeeld alleen akoestiWat een keus op Meubelsche muziekoptredens mogen
hebben, terwijl in het dorp poboulevard
Amsterdamdia mogen staan met elektrisch
Diemen. In elke stijl en voor
versterkte bands. En het is gek
elke portemonnee.
dat wij alleen op zondagmiddag
tijdens het Jazzfestival bands
BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR. HIJNDERS.
kunnen uitnodigen, terwijl het
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
hele festival een paar dagen
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VALHAL
duurt."
Info (020) 69093 16

het strand zijn volgens gemeentevoorlichter
Egon
Snelders iets verruimd op
dit punt.

Magazine

In de laatste week van mei brengt Weekmedia, de nieuwsbladen van Perscombinatie,
een speciaal magazine: Amsterdams Stadsblad Magazine, full colour, 52 pagina's dik, informatief,-gezellig van stijl, leuk om te hebben in een Nederlandse (10.000
exemplaren) en een Engelstalige editie (opnieuw 10.000 exemplaren).
Want op maandag 16 en dinsdag 17 juni komen de Europese staatshoofden in
Amsterdam bijeen en al in de weken daarvóór vinden er een aantal congressen
plaats. Amsterdam is gastheer van tal van nationale en internationale opinieleiders.
Het Amsterdams Stadsblad Magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om
acte de présence te geven bij een bijzonder selecte doelgroep. Meer informatie geven
Willeen Duivis, Marjan van Heuvelen en Mylène van 't Hart, tel. 020 - 562. 2441.

*dvertentieverkoop: R- Post (verkoop
Manager), M. Oosterveld
'andvoorts Nlouwsalad dateert uit 1941 Aange* n bi| d e Nederlandse Nieuwsbladpers

Naderhand ontkende de man
alles. De politie slaagde er echter in nog drie verkrachtingen
op de Haarlemmer terug te voeren. Eén daarvan achtte het
Foto. Andre Lieberom hof, anders dan de procureurjeneraal, niet bewezen. Het hof
verwierp tenslotte het verweer
van de raadsman van de verdachte dat de politie zijn cliënt
onder druk had gezet en bewust ontlastend bewijsmateriaal uit het dossier had gehouen mensen die last van stress den. Voor die veronderstelling
hebben. „Iemand die achter bestond 'geen enkele aanleizichzelf aanloopt en daardoor ding', aldus het hof.
op een 'verkeerde manier'
ademt geef ik een oefening zodat het lichaam went aan de
juiste manier. Op een gegeven Duitse film
moment wordt het een automaZANDVOORT - Vanavond
tisme. Bovendien laat ik ze zien draait de Filmclub in het Cirhoe hun levenswijze samen- cus 'Europa Europa/Hitlerjunhangt met hun manier van ge Solomon'.
ademhalen."
Filmwetenschapper Gerwin
Voor het bedrijfsleven onder- van der Pol leidt de film in. Aanzoekt Duin hoe werknemers be- vang half acht.
ter hun lichaam kunnen gebruiken. „Zodat het ziektever(ADVERTENTIES)
zuim verminderd zou kunnen
worden." Het bedrijfsleven
heeft daar baat bij, want werkgevers moeten tegenwoordig
hun personeel bij ziekte doorbetalen.

' Oefeningen kunnen rugpijn soms oplossen'

ZANDVOORT - Alle
strandpachters mogen dit
jaar onversterkte bands laten spelen op het zand voor
of naast het terras tijdens
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;'an 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder
jdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
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573 0497.
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'an de Helende Meesters 421 B, Amstel
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'Tel • (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
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020) 562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaa
34,60 per half jaar, 60,40 per jaar. Vooi
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ostabonnees gelden andere tarieven

Een lijk op het toneel tijdens Dubbel Wraak

ZANDVOORT - „Een
mooie stoel is prachtig,
maar wie er als een zoutzak
inzit, krijgt klachten." Volgens Trudi Duin, oefentherapeut Cesar, is er veel leed
te voorkomen als mensen
zich bewust zijn van hun
houding, bewegingen en
ademhaling. Maandag 28
april houdt zij een lezing in
het Gezondheidscentrum,
Beatrixplantsoen 1. De leCleo Scheerboom zing begint om half acht. De
toegang is gratis.

2andvoorts
Nieuwsblad

•osse nummers ƒ2,-.

AMSTERDAM/ZANDVOORT - De 28-jarige Haarlemmer die in april vorig
jaar in een Zandvoorste winkel een verkoopster heeft
verkracht, is donderdag
door het Amsterdamse hof
veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met
dwangverpleging. Er was
vier jaar en tbs tegen de man
geëist.
Op 8 april 1996 verkrachtte de
Haarlemmer een verkoopster
in een Zandvoortse winkel. Na
de verkrachting leegde hij de
kassa. Toen de Haarlemmer
werd aangehouden gaf hij toe
dat hij een greep in de kassa
had gedaan. Of hij het meisje
had verkracht, kon hij zich niet
meer herinneren, zei hij tegen
de politie-ambtenaren, omdat
hij onder invloed van drugs verkeerde.

Spanning tijdens
hele voorstelling
voelbaar

ZANDVOORT - Het Zandvoorts Mannenkoor treedt niet
op tijdens De DanskuNstkeu:en op 27 april, zoals het Zand
voorts Nieuwsblad vorige week
vermeldde.
Conny Lodewijk, organisator
van de show, heeft wel de tribune gehuurd die het koor ook
!altijd gebruikt.

3

Drie jaar cel
na verkrachting
verkoopster

^AMSTERDAM. CAPITAL OF INSPIRATION

Cieema Circus
24 April t/m l Mei
Dagelijks
13.30

NEDERLANDS GESPROKEN

Dagelijks 15 30
Dot/m Do 19.00

RETURN |
OF
THE
Hamson Fooi en Mark Hj
(AÏ)

Volgens gemeentevoorhchter
Egon Snelders zouden met-akoestische bands echter teveel
geluidsoverlast veroorzaken.

Do l/m Do
21 30

FIERCE

(ADVERTENTIE)

CREATURES
NitM aaien !
John does;, Jamic Ltc Curiis
Kcvm Klinc en John Pjlin

Te koop zeer karakteristiek halfvrijstaand

woonhuis
in de Zuidbuurt van
Zandvoort, 500 meter van strand en
duin.

Dinsdag 29 Apnl
1930

REUNION
|Ja*ion Robanls en Frantoisc Tahun E

Apart souterrain geschikt voor verhuur.

Vraagprijs
ƒ 349.000,Inl. tel. 023-5718810

fflMCLUB

msterdam
WWW.C»CDSZANDVOO»T.m.
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HORECA-ONDERNEMERS &
HOFLEVERANCIERS OPGELETrlT

Woningbouwvereniging EMM biedt te koop aan:

ROZENOBELSTRAAT

13 ZANDVOORT

Hoekwoning met aangebouwd stenen berging,
gelegen in kindvriendelijke omgeving in centrum dorp en op loopafstand van het strand.
Indeling:
ruime hal, woonkamer, kamer, keuken, toilet,
kelderkast.
Ie etage: drie slaapkamers, badkamer met
douche en wastafel.
VRRAGPRIJS
ƒ 289.000,- k.k.
Naast de bieding zal bij de toewijzing de volgende volgorde in overweging worden genomen:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
tot ƒ 624,- per maand. Selectie vindt plaats op
basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
boven ƒ 624,- per maand. Selectie vindt
plaats op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten.

F B E L VOOR MEER INFORMATIE O F |
j EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
l

023-5715531

j

l
|

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

l
|

[_AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES
Passage 3640
2042 KV Zandvoort

OPsOP'.

Mede dank zij de medewerking van:

*
*
*
*
*
*

tX)NZffPRIJZEN ZIJN INCLUSIEF B/TW.! «»«

Restaurant Queenie
Shoe-Bizz
De Gaper Drugstore
Zandvoort Optiek
BloemsierkunstJ. Bluijs
Kapsalon Yvonne

JONQB

tÖOKMA/

WSARONNC

is onze fashion dinnershow tot een
grandioos succes uitgegroeid.

GIJSBRECHTVAN
AEMSTEL VIEUX
HELE LITER

_ _J DE KUYPER
OLD COLLEGE l ORANJE-

OnONM£

FINE RUBY
0,75 LITER
ELDERSJ&Bflf

l 28% vol. S

VERGELIJK- nn/üe

Wij willen hen daarvoor graag
bedanken.

BITTER
0,5 LITER

Bart en Josette Wijnberg
VOOR"

j

Cfl

Clothing Company

0
/<#

Scot

^GESELECTEERD DOOR h

2040 AK Zandvoort
Makelaardij o.g.

BANNISTER
0,7 liter • 40% alcohol

'•*. '< •

SVAW

W5CADH

verpleeghuizen, een verzorgingshuis en een Regionale Instelling •• ••

«

jaso
SEMILLIONCHARDONNAY
PROEFNOTITIES:
kleun zacht geel bouquet: weelderig
smaak: vol en karakteristiek
aanbevolen als: aperitief en b<| wit
vlees en visgerechten

„ffiSÏS«™«"

SHIRAZCABERNET

PROEFNOTITIES:

kleur: diep rood bouquet: njk Iruitig
met eiken tonen smaak: vol en zachl
aanbevolen bij: rood vlees en kazen

,98

"AMÓïmöMC^

Beschermd Wonen (RIBW). De SVA geeft zorg aan circa 050 feevo
ners. De SVA biedt verschillende vormen van zorg. Bijvoorbeeld ziebegeleid wonen. Bij de SVA weriten zo'n l .200 medewerkef$. De '

ELDERS jBïSS"

ELDERS 7ï9£f

De Stichting Verpleeghuizen Amsterdam (SVA) bestaat uit

kenhuisverplaatste zorg, somatische en psychogeriatrische XOfg ôrj

Meur: purper rood
bouquet: zonnig en fruitig
smaak: stevig
, Inzlinwilrulmanak1997word1c)c!e .,
„ - en vo l
l wi|n als absolute kampioen vermeld. \\ aanbevolen bl|: vlees en kaas

Direct ten zuidoosten van Nantes
bezochten wij het Domalne Fevrle
Bretonnlere. De keldermeester aldaar j
liet ons zijn met goud bekroonde
witte Muscadet Sevre et Malne van
1996 proeven. Betovert door de
uitmuntende smaak en z'n frultlge
karakter besloten we onmiddellijk
een partij voor u vasl te leggen.
Deze tintelende frisse wille wijn laat
zich uitstekend smaken bij visgerechten of een qulche.

ELDERS

PROEFNOTITIES:

i HUBRECHT DUIJKERl

MUSCADET
SEVRE ET MAINEI
DOMAINE FEVRIE
BRETONNIERE

NVM
MAKELAAR

postbus 413

DISARONNOAMARETTO

BOKMAJONGE
GRAANJENEVER
HELE LITER
ELDERS.24£!f

ELDERS J4^5"

„i,*ND 0

98

CREEK

PARTIJHANDEL!

SVA zoekt voor haar vestigingen Verpleeghuis Slotervaart, De Die,
centrum voor verpleeghuiszorg en Verpleeghuis Gaasperdam

AA DRINK of
l AMSTEL BIER
/

Leerlingen verzorgende m/v
De opleiding bestaat uit een combinatie van leren en
werken. Het leren doe je op de opleidingsschool maar
het grootste deel van de opleiding werk je in de praktijk. De opleiding duurt driejaar en start in september
1997- Een voltooide opleiding biedt aansluiting op de
opleiding voor verpleegkundige.
In onze verpleeghuizen werken we met veel kennis,
kunde en enthousiasme aan eigentijdse zorg aan veelal
ouderen. Respect voor het individu en het bevorderen
van de zelfredzaamheid, kwaliteit en zorg op maat
staan hierin centraal.
De opleiding
Verzorgende is een vak! Dat moetje leren! Op de opleidïngsschool krijg je vakken als ziekteleer, verplecgkunde en omgangskunde. Ook leer je hoe je werkt incl mensen voormensen. Hoe je moet verzorgen leer je in de
praktijk op de afdelingen. Uiteraard word je hierin
zoveel mogelijk ondersteund door ervaren begeleiders.
Spreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker iets
voor jou.

4MSTÜ'

heeft alle dranken!

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Verpleeghuis Gaasperdam, t.a.v. afdeling P&O,
Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam.

DIRCK III heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447 300
•) Alleaanb«<imgans|ngflld^l/m3mei.alan9(levoo»aaditrel<tDiuk-eiizeiloul6nvootbrtioüden' j

Wat wij je bieden

• een zakgeldregeling; tijdens de theoretische voorbereiding van zeven maanden, waarin je nog niet werkt'
maar leert, ontvang je / 495,- bruto per maand;
• een salaris van ƒ 1.530,- bruto per maand als eerste;
jaars leerling;
• een salaris van ƒ 1.804,- bruto per maand als tweedejaars leerling;
• een salaris van ƒ 2.333,- bruto per maand als derdejaars leerling (tot 22 jaar, als je ouder bent dan 22
jaar ontvang je het minimumloon);
• een spaarloonregeling waarvan je gebruik kunt
maken zodra je salaris ontvangt;
• mogelijkheden tot huisvesting voor leerlingen die
buiten Amsterdam wonen;
.. (.
• een praktijkopleiding van hoge kwaliteit;
• een mogelijkheid om na de opleiding binnen de SVA
op andere locaties werkzaam te zijn;
• een prima werksfeer waarin je je als professional
verder kunt ontplooien.

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET. PRESTIGE l

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

SLAAP LEKKER

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de

Wat wij van je vragen

Ben jij minimaal 16 jaar en 8 maanden en in het bezit
van een MAVO-4 diploma of een opleiding op LBOniveau met minimaal 2 vakken op C-niveau en 4 vakken, op B-nivcau? Stuur dan je sollicitatiebrief naar één
van de verpleeghuizen waar je zou willen werken.
Verpleeghuis S/olermaii, t.a.v. afdeling PO&O,
Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam of naar De Die,
centrwnvQorvcrpleeghwszorg, t.a.v. afdeling P&O,
Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam of naar

PRESTIGE-FOTO

Meer informatie

Weetje nog niet bij welk verpleeghuis je wilt solliciteren, maar ben je wel geïnteresseerd? Kom dan naar de
informatiebijeenkomsten die in mei 1997 in genoemde
verpleeghuizen worden georganiseerd. Daar word je
alles verteld over de opleiding en het werken binnen •
onze Stichting. Voor de exacte data van deze bijeenkomsten kun je bellen met het KOS (Kennis
Ontwikkeling SVA), telefoon (020) 614 45 55.

met nieuwe film voor slechts j

J,"

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPEC1AA
D.I.O

van MEEUWEN

DRUGSTORE

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

DROGISTERLJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-57'12513. SPAAR ONZE KASSABONNEN

P. OLIESLAGERS

IN WASSENAAR TE KOOP EXCLUSIEVE NIEUWBOUW VILLA'S
Onder voorbehoud van >ia//<>>•(' (joi'dkciiriny door de
Gemeenteraad en de a/'rondinci ra>i de planologische
cit inilieutcclniisclm vervolgpiwedures zullen in WCISNCunar vrijstaande en halfrrijstaande villa's in Park
Bciiki'nrlael verkocht iror</en. U'l, nut de locatie bezichtifjcn aan de Raaphorstlaan
in Wassenaar. Deze luxueuze
i'illn's zijn letterlijk in liet
box 'int/epafit'. Derhalve zijn
runt en priracij <;v<jarandcerd.

Type A

Type B

Ruime vrijstaande villa.
Begane grond: woonkamer,
keuken, bijkeuken met toegang tot garage, hal en
toilet. Aan de achterzijde
openslaande deuren naar
terras en tuin. Eerste etage:
vier slaapkamers, twee baclkamcrs en een apart toilet
met wastafel. Bergzolder.

1

v.a. (1.150.000,- v.o.n. incl. de BTW

Riante vrijstaande villa.
Begane grond: ruim entree,
royale living, zeer ruime studeerkamor, toilet, keuken,
bijkeuken met toegang tot
garage. Eerste verdieping:
ruime overloop met vier grote slaapkamers, twee badkamers en een apart toilet.
Een centrale trap voert naar
de zolder van 5x5 m.

v.a. f 1.275.000,- v.o.n. incl. de BTW

PMKBE

W A S S E N A A R

Type C

Half vrijstaande villa.
Begane grond: ruime living
met studeerkamer, keuken,
hal, toilet en garage. Openslaande deuren geven toegang tot het terras en de
tuin. Eerste verdieping: drie
ruime slaapkamers met
dakkapel en 2 badkamers.
Via een dichte trap komt u
op de tweede verdieping
met een zolder.

v.a. f 850.000,- v.o.n. incl. de BTW

Nieboer Gemako
INTIEM - BEHEER

VERKOOP KANTOKEN:
NIEUWE DUINWEG 24
2587 AD DKNHAAG
TEL.: 070 - 358 28 63
FAX: 070-3500214

VAN ZUYLEN VAN
NlJEVELTSTRAAT 200

2242 AX WASSENAAR
TEL.: 070 - 517 62 41
FAX: 070-5140084
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'Op dit boek ben
ik écht trots'
'l

K HEB NATUURLIJK
wel meer boeken geschreven, maar zo'n
voldaan gevoel als over
'Duitsland In Beeld'
heb ik nog nooit gehad. Hier
ben ik écht trots op. Het is namelijk niet alleen wetenschappelijk en maatschappelijk interessant, maar samen met mijn
co-auteurs Rob Aspeslagh en
Manuela Du Bois-Reymond
heb ik tevens op allerlei manieren aan de samenleving gesnuf feld. Ik zou het dan ook heel
leuk vinden als mensen het lezen," aldus Henk Dekker.
In zijn luxe appartement in
het Palace-gebouw spreekt de
48-jarige hoofddocent van de
Rijksuniversiteit Leiden met
ongeremd enthousiasme over
zijn werk, en met name over
zijn langdurige speurtocht naar
de reden waarom Nederlandse
jongeren veelal een pesthekel
hebben aan Duitsland en zijn
inwoners. „De opzet was om te
verklaren waarom de één weiwillend tegenover onze Oosterburen staat en de ander juist
uitgesproken negatief. Daartoe
heb ik zowel in '93 als in '95
uitgebreid onderzoek gedaan
onder jongeren van 15 tot en
met 19 jaar. En daaruit kwamen heel opmerkelijke gegevens voort."
Eén van de meest prangende
conclusies is dat naast negatieve (oorlogs) clichés en stereotypen met name emoties een grote rol spelen in de houding ten
opzichte van Duitsers. „Zo
bleek dat maar liefst 22 procent
van de jongeren angst heeft
voor Duitsland. Dus één op de
vijf - en dat is nogal wat. Bovendien zeggen drie op de tien dat
ze zich ongemakkelijk voelen
in het gezelschap van Duitsers.
De vraag rees toen uiteraard
waardoor dit wordt veroorzaakt."

Hoewel Dekker over de
angstgevoelens geen wetenschappelijk verantwoord uitsluitsel kan geven, durft hij er
wel over te speculeren. „Natuurlijk ligt het voor de hand
die emoties terug te voeren
naar verhalen die ze hebben gehoord over de Tweede Wereldoorlog. Het opmerkelijke is
echter dat de jongeren veelal
aangeven dat vooral hun eigen
leeftijdsgenoten negatief praten over Duitsland, en dus niet
zozeer hun ouders of grootouders. Als jeugdcultureel verschijnsel is dat heel opvallend.
Kennelijk leeft die oorlog nog
zo in Nederland dat kinderen er

Zelden zal een puur
wetenschappelijk
onderzoek zoveel directe
gevolgen hebben gehad als
dat van de Zandvoortse
politicoloog Henk Dekker.
Diens rapport over de vraag
waarom de jongste
generaties van Nederland zo
opvallend negatief staan
tegenover Duitsers sloeg een
paar jaar geleden in als een
bom. Inmiddels heeft
Dekker zijn conclusies voor
een breed publiek te boek
gesteld in 'Duitsland In
Beeld - gemengde gevoelens
blootgelegd', dat enkele
weken geleden verscheen.

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogst

File-ellende

O
0}

w

Henk Dekker: „Ik blijf de wijze •waarop emotie doorklinkt in de politiek een uitermate fascinerend verschijnsel vinden "
Foto Enck van Cleef
van jongs af aan mee doordrongen worden."
Een kenmerkend voorbeeld
van de wijze waarop de negatieve houding van generatie op generatie wordt doorgegeven is
volgens Dekker de jaarlijkse
oorlogsherdenking. „Uit het onderzoek blijkt dat een kwart
van de jongeren tussen hun 7-e
en hun 12-e aan zo'n herdenking heeft meegedaan. Je kunt
je voorstellen dat kinderen van
die leeftijd echter nauwelijks
weten waarover het gaat. Maar
je kunt evenzeer aannemen dat
zo'n plechtige, sombere bijeenkomst niettemin een onuitwisbare indruk op ze heeft gemaakt. En hetzelfde geldt voor
al die films en jeugdboeken die
aan de periode tussen '40 en '45
zijn gewijd. Op die manier heeft
iedereen van de na-oorlogse generatie in feite een flinke set
negatieve gevoelens meegekregen."
Voor Dekker is dit een ronduit fascinerend onderwerp.
„Wat mij als wetenschapper
vooral interesseert is hoe de politiek zich uitkristalliseert in de
hoofden van de mensen. Hoe
komt het bijvoorbeeld dat de
één heel enthousiast is over de

velgen, gebroken frames en lekke banden. „Klanten reageren
enthousiast, want ze brengen
hun fiets 's morgens en 's middags en de volgende ochtend is
'ie klaar."

Martijn heeft ook nog een antijns Fietsenhoek, heet zijn dere
taak. Hij wijst heel wat
zaak.
mensen de weg. „Ze komen

trouwens welkom, hoor," zegt
Martijn.
Een eigen zaak op je 23-e is
even wennen, vindt hij. „De verantwoordelijkheid is groter. In
het begin dacht ik: 'Even vragen hoe ik dat of dat het beste
kan oplossen'. Maar met een eigen zaak moet je juist je eigen
oplossingen vinden. En dat
gaat prima."
„Ik heb al wat fietsen verkocht, vooral stadsfietsen met
trommelremmen," vertelt hij.
Bovendien heeft hij zich geboSen over fietsen met verbogen

Bijzondere vlaggen
Wie via de Zandvoortselaan het dorp m of uit rijdt ziet ze fier wapperen bij
het Huis m de Duinen: twee vlaggen met de foto van mevrouw Stolp. Voor
de ingang van het bejaardenhuis hangen er nog drie. Waarom mevrouw
Stolp ons m vijfvoud toelacht' Ze is gisteren honderd jaar geworden Een
van haar familieleden vond dat zo'n bijzondere gebeurtenis dat hij een paar
vlaggen liet maken. Mevrouw Stolp, die nog altijd heel kwiek is, heeft haar
verjaardag zaterdag m De Zonnehoek gevierd. Volgens welingelichte knngen vindt ze alle drukte rondom haar verjaardag eigenlijk maar onzin. De
burgemeester mocht wat haar betrof dan ook thuisblijven

Gat blijft gat

fietsen op de Tolweg. Mar-

Tot twee jaar geleden zat er
ook al een fietsenwinkel op de
Tolweg, maar eigenaar Frank
van Egmond begon samen met
een compagnon in Haarlem een
nieuwe zaak. Martijn werkte bij
Van Egmond. Hij ging dan ook
mee naar de nieuwe zaak. Maar
toen het in Haarlem allemaal
wat minder liep en de telecom-winkel op de Tolweg de deuren
sloot, greep hij zijn kans.
Van Egmond heeft hem geholpen om zijn zaak op te zetten. „Zijn winkel had een goede
naam, dus er komen nog wel
wat mensen terug. Wie nog ser-

De Zeeweg stond zaterdag weer vol van voor naar achter en van achter naar
voor. Volgens Klaas Walenkamp van manege De Bokkedoorns schoven ze
rond zeven uur 's avonds nog bumper aan bumper richting Bloemendaal HIJ
baalt er verschrikkelijk van, want het kost hem omzet vreest hij. „Mijn
klanten kunnen niet meer bij me komen of ze kunnen niet meer weg Ze
gaan me mijden." HIJ is van plan om binnenkort spoed beraad met de
eigenaren van restaurant De Bokkedoorns en Amazmg Asia te houden
Maar ja, of dat op korte termijn helpt is maar de vraag. Want de provincie is
voorlopig nog wel even bezig met het uitwerken van het plan voor de
Zeeweg. Als het allemaal meezit rijden we straks op drukke dagen over een
wisselstrook a la Maij-Weggen.

O)

Europese samenwerking en de
ander totaal niet? Of neem de
verkiezingen. Voor mij zijn die
het hoogtepunt van de democratie. Ik ga als het ware met
een bloem in mijn revers het
stemhokje in. Terwijl mijn
buurman zijn oproepkaart laat
slingeren, en het geen punt

Zandvoort binnen via de Zandvoortselaan en raken dan blijkbaar de weg kwijt." Al staat hij
alleen en heeft hij het regelmatig druk, toch heeft hij er geen
bezwaar tegen om ze te helpen.
Dat hij voorlopig de zaak alleen drijft, levert in de winter
echter wel wat problemen op,
vreest hij. Martijn, bekend als
skiër op één been, doet deze
winter namelijk voor de derde
keer mee aan de Paralympics.
„Ik ga nog zoeken naar iemand

vindt als hij die op de stemdag
niet meer kan vinden."
Dit soort vragen laat Dekker
niet snel los. „Ik ben zo mateloos nieuwsgierig naar hoe dat
allemaal komt dat ik er zeker
tachtig uur per week mee bezig
ben. Ik stop er zelfs vrijwel al
mijn vrije tijd in. Ja, je kunt mij
met recht een workaholic noemen. Eigenlijk heb ik alleen
nog maar de zondagmiddag
over om eens lekker langs het
strand te kunnen lopen." Gelukkig staat daar tegenover dat
hij permanent geniet van een
geweldig uitzicht vanuit zijn tot
werkruimte omgebouwde ap-

Berichten en tips
voor deze rubriek mei
zakenmeuws kunt u sturen
naar de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort, of inleveren bij het kantoor
op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

die me dan kan vervangen."
Zijn passie voor skiën komt
ook tot uiting in zijn winkel,
want bij Martijns Pietsenhoek
kunnen straks ook ski's gehuurd worden. Bovendien wil
hij het ski-onderhoud voor zijn
rekening nemen. Enthousiaste
wintersporters moeten daar nu
nog voor naar Haarlem. „Vanaf
deze winter is dat dus niet meer
nodig," aldus Martijn.

Josette Meijers van Confetti kijkt
terug op succesvolle eerste show
ZANDVOORT - „De modeshows waren echt hélemaal waanzinnig. Dat er
twee avonden bijna honderd
man in restaurant Queenie

zaten, gaf zo'n kick."
Vrijdag, een dag na de laatste
modeshow van Confetti is eigenaresse Josette Meijers er nog
steeds vol van. „Een enorm
succes, ook dankzij zangeres
Maribel. Na haar eerste noot
sprong iedereen op. En de laat-

parlement in het Palace-ge- van conclusies voorzien. Waar- bers hierdoor destijds door
bouw.
na, tot zijn niet geringe verba- Kohl is afgewezen is het bijDaar kwam de in Enschede zing en tevredenheid, zijn eind- voorbeeld opvallend hoe weinig
geboren politicoloog in 1992 rapport aanleiding werd voor belangstelling de Nederlandse
min of meer toevallig terecht. heel wat commotie. „Mijn werk politiek voor Duitsland toont."
„Maar ook in het bedrijfsle„Ik heb destijds de hele kust heeft inderdaad een ongelooftussen Scheveningen en IJmui- lijk resultaat gehad," stelt hij ven zijn de negatieve gevolgen
den afgestroopt om uit te vin- genoeglijk vast. „De bevindin- herkenbaar. Met name bij de
den waar ik wilde gaan wonen. gen ervan zijn direct door de export zijn er grote blunders
politiek opgepikt. Ik ben zelfs begaan. Zo heeft men bijvoorsamen met minister Jo Ritzen beeld niet tijdig doorgehad hoe
naar Bonn geweest om toelich- belangrijk Duitsers het de laattingen te verstrekken. Als ge- ste jaren vinden dat er natuurvolg daarvan is inmiddels het lij ke producten worden geleschoolvak geschiedenis zoda- verd. Persoonlijk vind ik dat
nig veranderd dat Duitsland heel jammer."
niet meer uitsluitend wordt beHij prijst zich dan ook gelukToen ik tenslotte het Palace-ge- handeld tot en met de oorlog, kig te mogen bijdragen aan de
bouw ontdekte, wist ik meteen maar dat nu ook wordt verteld bijstelling van de zienswijze op
dat ik mijn doel had gevonden, hoe het zich daarna heeft ont- het grote buurland. Daar gaat
omdat dit direct op de zee uit- wikkeld. Bovendien is er geld hij namelijk onverdroten mee
kijkt. Voor mij is een wijdse vrijgemaakt voor allerlei uit- verder. „Dit jaar ga ik onderblik op het water en de lucht wisselingsprogramma's, die tot zoeken of de houding van de
namelijk zeer essentieel. Ik ge- een beter onderling begrip moe- jeugd inmiddels is veranderd,
en ik 1999 hoop ik ook Vlaandeniet daar dan ook dagelijks van. ten leiden."
Volgens Dekker is dit alle- ren en Duitsland zelf erbij te
Zo tuur ik tussen mijn werkzaamheden graag naar de wol- maal van het grootste belang. betrekken. Daar verheug ik me
kenformaties, die telkens weer „Het punt is dat die afwijzende nu al op, want ik blijf de wijze
houding tegenover Duitsland waarop emotie doorklinkt in de
anders zijn."
In deze ivoren toren heeft op een heleboel niveau's kwa- politiek een uitermate fascineDekker twee jaar geleden zijn lijk doorwerkt. Zonder nu met- rend verschijnsel vinden."
Johan Schaaphok
dubbelonderzoek afgerond en een te willen beweren dat Lub-

De creativiteit van de Zandvoorters valt Ria Wever van de Culturele
Werkgroep een beetje tegen. Ze riep onlangs iedereen op om een leuk
ontwerp voor de aankleding het 'Eurotelgat' op het Badhuisplem te maken.
Maar het ziet er naar uit dat de Culturele Werkgroep zelf aan de slag moet.
want er kwam slechts één inzending binnen. Toch neemt de groep volgens
Ria binnenkort contact op met meneer Schale van Eurotel om hem te
verleiden wel iets met de kale vlakte deze zomer te doen. Zou het weer een
pannenkoekrestaurant worden'

Opmerkelijke marktkooplieden

'Ook in het bedrijfsleven zijn de
negatieve gevolgen herkenbaar'

Jonge fietsenmaker
betrekt Tolwegpand
ZANDVOORT - Vermpedelijk is hij de jongste fietsenmaker in Zandvoort en
omgeving. De 23-jarige Martijn Wijsman repareert en
verkoopt sinds vorige week

ten

ste avond eindigde in polonaise."
Samen met haar man Bart
Wijnberg organiseerde ze voor
het eerst een uitgebreide modeshow. „Het was wel een klus,
avond aan avond hebben we samen met Hennie Holleman van
Queenie aan de voorbereiding
gewerkt. Ik denk dat het volgend jaar makkelijker is, want
nu was alles nieuw. En we wilden het uiteraard perfect doen.
De make-up, het geluid, de kleding, alles moest natuurlijk af
zijn."

De medewerksters van kapsalon Yvonne zorgden ervoor
dat het haar van de mannequins goed zat. „Het was geweldig dat er 25 mensen spontaan
meehielpen," vindt Josette.
Het publiek genoot behalve
van Maribel en het uitgebreide
diner ook van de nieuwe lenteen zomermode die het personeel van Confetti en een professioneel model showden. „Lichtblauw is de kleur van deze zomer," vertelt Josette. „Naast
ecru, zandkleur en een ananasmotief op zwart-wit. Als stof is
suèdine helemaal in. Dat is nagemaakte suède die je ook in de
wasmachine kunt stoppen."
Diverse toeschouwers gingen
trouwens aan het einde van de
avond niet met lege handen
naar huis. Tijdens de tombola
werden een mini-cruise van
reisbureau Toerkoop Zonvaart
Het organiseren van de eerste Confetti-modeshow was een hele en waardebonnen van Confetti,
klus volgens Josette Meijer, maar over het resultaat is ze zeer De Gaper, Queenie en Shoetevreden
Foto Andre Lieberom Bizz verloot.

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten), zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

Dier
van de
week

023-5334323 (24 uur per dag).
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
De vijfjarige Evita, die een
uur: (023-) 5731618 (Secretari- nieuw
onderkomen zoekt, is uit
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
duizenden te herkennen. Ze
287, 2040 AG Zandvoort.
heeft namelijk een blauw en
Woningbouwvereniging EMM: een
groen oog. Evita is een temKlachtentelefoonnummer
peramentvolle dame. Andere
technische
dienst:
(023-) katten
houdt ze met veel strijd5717577.
vaardigheid
op een een afstand.
Storingsnummer gas buiten Ze houdt van
een eigen plekje.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 Anderzijds is ze
dol op mensen.
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- Ze geniet met volle
teugen van
merland. Tijdens kant.uren:
een knuffel of een aai. Ze zou
5235123.
zich erg op haar plek voelen bij
Taxi: tel. (023-) 5712600.
gezin met wat grotere kinOpenbare bibliotheek: Prinses- een
deren of bij mensen die veel
seweg 34, tel. (023-) 5714131.
thuis zijn. Het is wel van beOpen ma. 14-17.30/18.30-20.30 lang
dat Evita ook naar buiten
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
kan.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

„We zijn onderhand bijna wanhopig. We zoeken met smart mensen
die maaltijden naar ouderen willen brengen, met ze willen wandelen of bij ons op kantoor de hulptelefoon willen aannemen," zei
Nathalie Lindeboom van het Welzijnscentrum vorige week woensdag tegen me. Van pure ellende stond ze daarom met Mini de Wolf,
Carla Hubert en Evelien Friedrich een dag op de markt. Elke
voorbijganger werd zo'n beetje 'getackeld'. En het hielp een klein
beetje. Een paar mensen hebben zich laten uitnodigen voor een
oriënterend gesprek over vrijwilligerswerk bij het Welzijnscentrum. Maar als er nog iemand in Zandvoort rondloopt die een
oudere dorpsgenoot wil blijmaken...telefoonnummer 5717373.
„Een leuke bijkomstigheid was dat we ook ouderen, die van onze
diensten gebruik kunnen maken, via onze kraam konden aanspreken. We hebben heel wat folders uitgedeeld. We gaan beslist vaker
op de markt staan, maar dan wel met mooier weer," aldus Mini de
Wolf.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(pcrOMO-lW)
Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18 00
ZI'~M Nonslop service
18 00 t/m 20.00
Mu/iekboulevard
20 00 t/m 22 00
de Kustwacht
22 (K) t/m 24 00
'l lissen Kb & Vloed

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Vrijdag

O 00 t/m 11 00
11 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m 18 00
18 00 t/m 20 00
20 00 t/m 22 00
22 00 l/m 24 00
Zaterdag
O 00 t/m 02 00
2 00 l/m ««00
8 00 t/m 10 00
K) 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 00
14 00 t/m Ib 00
I (i 00 t/m IS 00
18 00 t/m l') 00
l') 00 t/m 20 00
20 00 t/m 22 00
•>> 00 t/m 24 00
Zondag
O00l/m
4.«)
l
> .-«l t/m 10 00
10 00 t/m 12 00
12 00 t/m 11 00
I 1 00 t/m l h 00
Ih 00 t/m 18 00
1800t/m2000
JO 00 t/m 24 00

ZFM Nonstop service
ZFM Plu;, Ken programma speciaal vooi desemoien
Walertoi en (niet tussen 12 en l de uemeenlcvoorlichler)
ZFM Nonstop service
Mu/iekboulevard
de Kustwacht
BPM

NiKhlflighl Een programma voor de Rock-licfhebber
ZFM Nontilop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zamlvooit (l ivc vanuit C.ife Ni'iif)
Hand m Hand
Badmuts
Kurobieakdnun
ZFM Sport
Getettct aan Zee
de KusUwichl
ZFM Nonslop service
ZFM Nonstop se mee
de Dumioos l.en levensbeschouwelijk piogiamnia
ZFM Ja//
I.ffe Hnmchen mei
Badmuts
Zandbak
Mu/iekboulevaid
de Kustw M ht

Burgerlijke stand
Getrouwd: Albertus Petrus Johannes Vrasdonk en Emily
Wilhelrmna Brokman. Reinier
Lambertus Henricus Sluijter
en Antje Glaudemans.
Geboren: Jeff, zoon van Evert
Smits en Karin Oostenrijck.
Kim Jade Joy, dochter van Robert Kater en Alexandra Geertruida Aurelia Brune. Nils, zoon
van Peter van den Boogaard en
Hilda Janbroers.
Overleden: Adriaan Keesman,
83 jaar. Hendrika Corneha
Rumling-Sluijter, 91 jaar. Annie
Derksen-Kerremans, 75 jaar.
Pieter Phihppus Albertus Wijers, 76 jaar. Helena Suzanna
Boissevan-van Tienhoven, 97
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds N. Paap uit Leidschendam, Hervormd Kerkkoor.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: P vd Smaal en B. Bleijs, Caeciliakoor.
Zondag 10.30 uur: P vd Smaal en B. Bleijs, Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds R. Pomp uit Haarlem.

Als het casino nu voorlopig wat extra speeltafels op het terrein van Eurotel mag neerzetten, dan
is misschien iedereen een tijdje tevreden ...
niusiwiu- M.HC cu- BIK

woensdag 23 april 1997
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LAFOND * E X P E R T .
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT
HET
DE

SFEER IN UW I N T E R I E U R
UITSTRALING

DIE SPECIFIEKE W A R M E

OP GEEFT U DE V O O R K E U R AAN

MOOISTE UITVOERINGEN

FOND IN M A A R

FEN STIJLVOL A L U M I N I U M PLA-

ALS

WIJ ZULLEN UW V R A G E N

PLAFONDEXPERT-

ONS H U I S M E R K STIJL

IN

LEGIO K L E U R E N EN

BENT

VAN HARTE WEUKOM.

l A S T W A N D S Y S T E M EN
U

125

UW S H O W R O O M B E Z O E K

BU

M A A K T U OOK K E N N I S MET

UITVOERINGEN

LIEFST

TEN HALOGEENVERLICHTING 7

KLEUREN MET DIVERSE SOOR-

G R A A G BEANTWOORDEN

HOUT

BlJ ONS V I N D T U

PLAFONDS W A N D E N EN
STIJL KASTWAN DSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47

TELEFOON O20 6 1 3 4 7 7 5

O P E N I N G S T I J D E N M A A N D A G T/M V R I J D A G 9 00 TOT l 7 OOu Z A T E R D A G VAN 10 00 TOT
16 OOU OOK S H O W R O O M S IN V L A A R D I N G E N EN Z E I S T

fii» i

DE RUYTERSTRAAT 10/3
3-kamerappartement op 3e verdieping met
uitzicht op zee
INDELING
entree/hal, woonkamer m open haard zijkamer, slaapkamer, moderne keuken met apparatuur, badkamer met ligbad en toilet
* berging op de begane grond
* balkon op het zuidwesten
' plavuizen in hal, keuken en slaapkamer
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
* voorschotbijdrage aan de vereniging van
Eigenaars ƒ 375 - p maand mol verwarming

OOSTERPARKSTRAAT 25
Goed onderhouden vrijstaande woning met ga
rage en 2 verhuurbare appartementen m sout
en zomerhuis
INDELING
beg grond entree hal toilet ruime L-vormige
woonkamer met open haard eetkamer met moderne open keuken schuifpui naar terras zuid
1 e verd 3 slaapkamers toilet zeer luxe badkamer m vloerverwarm sout eigen entree/
woonkamer slaapkamer keukenblok,
douche/toil 2e apt ruime studio met open keuken en douche/toilet
* vloer en muunsolatie woonkamer
' nieuwe kozijnen met dubbel glas
' c v gas (Nefit turbo 1996)
" grondopp 238 rrï

ƒ 209 000,-

KONINGINNEWEG26
Halfvrijstaand woonhuis, zeer karakteristiek
en uitstekend gerenoveerd
INDELING
beg gr entree, gang kelder, toilet kamer-ensuite met open haard, keuken
1e verd hal, toilet 3 slaapkamers zeer luxe
badkamer
* houten vloeren in woonkamer en op de
1 e verd
* grotendeels dubbel glas
* vele originele details
* c v gas
' grondopp 202 m2
* verkoop onder voorbehoud aankoop vervangende woonruimte

ƒ 249 000,-

ƒ 469.000,-

ƒ 525.000,-

AI rijzen de
prijzen

NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS
Alle malen leverbaar
va 170x200)

ELECTRA-BODEMS
Met 2 beveiligde, traphos verstelbare motoren met knie verslellaiZevenvoudig verlamde beuken latten Kantelbare rubbers
Scbouderzone Haraheids verslelhng Hoogwaardig beuken frame
Alle malen leverbaar Van 11198,
Afm. 70x200cm

DEGERKESTRAAT91 ZW
Centraal gelegen, royale uitgebouwde benedenwonmg met achterom
INDELING
entree/gang hal, woonkamer met parket
keuken, bijkeuken, 3 slaapkamers, badkamer met bad en toilet, studeerkamer, schuur
" gedeeltelijk voorzien van dubbel glas
* voor- en diepe achtertuin met achterom
* erfpacht ƒ 263 - per jaar
* gaskachelverwarmmg

BREDERODESTR. 140/140A

uiiY'

MATRASSEN
extra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Natuur Rubber Qornbt Latex-Matrassen
gaat 10 jaar mee, dit luxe comfortabele matras
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Polvether Matrassen Krpo_Q SoBSt.
SG 2O-25-3O-3S-40
alle maten leverbaar v.a 1 persoons
290 ingepakte veren per
zeer fuxe uitvoering
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

LAM t NAAT

DE RUYTERSTRAAT 86
2 kamerappartement op 3e etage met schitterend uitzicht over zee
INDELING
entree/gang, toilet, woonkamer keuken ruime slaapkamer badkamer, balkon op het
zuidwesten, berging op de begane grond
* slaapkamer met kastenwand
* voorzijde voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas
* servicekosten ca ƒ 280,- per maand mcl
stookkosten
* flatgebouw met lift

Vnjst villa achter de boulevard en aan de
dumrand
INDELING
140 beg gr entree/hal toilet woonkamer
zitkamer serre luxe keuken met alle apparatuur trap naar beneden naar inpand garage
1 e verd werkkamer, 2 slaapkamers, sauna,
luxe badkamer m wnirlpool
140A entree/hal L-vormige woonkam , toilet, keuken m apparatuur, badkamer
2 slaapkamers inpandige garage vliering
" zeer luxe badkamer en keuken uitstekend
geïsoleerd videobeveiligmg uitstekend geschikt voor dubb bewoning Fantastisch uitzicht Grondopp 659 m2
ƒ1.495.000,-

ƒ189500,-

In l O verschillende kleuren
leverbaar verhuisbaar en
makkelij zelf Ie leggen
Vanaf..
2-PERSOONS
MOF-LEDIKANT
comfortabel en zeer solide MDF ledikant 16Ox2OO
met Ll.f-Xkl" z verstelbare lattenbodems *
• met tH.>JHH 2 luxe polyether matrassen •
met [ M . f - ^ H 2 rijkgevulde hoenderverenkussens *•
Compleet van F 11 SS,-

fj __ f . f ^ H

l_

MET GRATIS MATRAS]
Luxe beukenframe, binnenveringmteneur, op wielen, keuze
uit verschillende luxe domasien sloffen v.a 70x200

HAARLEMMERSTRAAT 45
Uitstekend onderhouden, royaal woonhuis
INDELING
entree hal, gang kelder toilet, L-vormige
woonkamer met open haard en serre open
keuken
1e verd gang 4 slaapkamers luxe badkamer met whirlpool en 2e toilet en badkamermeubel met wastafel
" ruirne stenen schuur met achterom
" nieuw geïsoleerd dak (1996)
* grotendeels kunststof kozijnen met dubbel
glas
* voorzijde markiezen
* c v gas combiketel
•grondopp 111 m'
ƒ439000,-

Cense & van Lingen helpt iedereen
verantwoord aan een passende woning!

nu geen 1160,

CENSE &
NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

DE RUYTERSTRAAT 10/4
3 kamerappartement op 4e verdieping met
uitzicht zee
INDELING
entree/hal, woonkamer, zijkamer, slaapkamer, keuken, modarne badkamer, toilet
* berging op de begane grond
* balkon op het zuidwesten
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
* voorschotbijdrage aan de vereniging van
Eigenaars ƒ 375,- p maand mcl verwarming
ƒ 209.000,-

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5715 747

AlleYna^terHéverbaar
PROJECT-TAPIJT
HOTEL KWALITEIT

Imirair m 6 (leuren Ajiiefe \\ittraj
4Wcm breci 16 iaat stUlelijke foUqn
mlie Dil \aat\t kost normaal ia Je wiel IJS
p m Ha reirilslreeh aan ie imsomal voor Je

pn|! van
Sla uw »lag nu...

LUXE KUSSENS
Natuurlijk veren
Dacron anti allergisch
Comfort bolletjes
Latex njtuurrubbcr
ZOMER DEKBED
1001 katoenen tijk holle veiel
Afm 140x200
^
Afm 200x200
Afm 240x200
ECHT DONZEN DEKBED
Afm 140x300
/
Afm 200x200
Afm 200x240

samen op onze
favoriete bank.

STIJL KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN

Even mets aan mijn hoofd
Even gezellig samen
•üjegdiomen Op on?c eigen
favouetc plaats
On/e bank van Mantel
De jijnste plek m huis

VAN K A M E R B R E E D TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE K L E U R E N EN U I T V O E R I N G E N U W I L T
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE<
VOUWDEUREN 7 HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN'' WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW VRAGEN

IN ONZE SHOW-

R O O M S MOET U OOK EENS N A A R

BOVEN K I J K E N

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen
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WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
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Voetbalploegen snakken naar einde

Geerts zeker
van clubtitel
ZANDVOORT - Het club<ampioenschap bij de Zandvoortse Schaak Club kan
Ëdward Geerts vrijwel niet
ineer ontgaan. Alleen bij
driemaal verlies in de laatsle drie ronden zou Geerts
nog achterhaald kunnen
\vorden.
De eerste teamspeler van de
Zandvoortse Schaak Club
speelde tegen Hans Lindeman
op safe. Lindeman en Geerts
aesloten danook na vijftien zetteii al tot een remise en daar
vvas naaste belager op de ranglyst John Ayress niet erg blij
inee. Ayress won zijn partij van
\Virn de Oude en kwam dus wel
ets naderbij maar dat zal niet
voldoende zijn om de titel als•iog te veroveren.
De spanning om de derde
plaats komt echter geheel terug. Hans Jansen kon zijn par:ij niet spelen, wegens verplich;ingen elders, en daarvan profieerde Hans Lindeman, die
iiem nu op slechts een tiental
seizer-punten is genaderd.
John Atkinson verstevigde zijn
negende positie op de ranglijst
door Gwanael Paris met verliespunten naar huis te sturen.
In deze 22e ronde won Gorter
inap van Gude en Berkhout
-ersloeg Sandtaergen. In partijen tussen Geerts en Atkinson,
Ayress en Paris, Lindeman en
Ter Bruggen en Jansen en
Gude zullen de beslissingen
vallen.
Voor het 17e Louis Bloktoernooi op donderdag 8 mei, Hemelvaartsdag, zijn de eerste
aanmeldingen al binnen. Evenals voorgaande jaren verwacht
[iet bestuur van de schaakclub
zo'n kleine honderd deelneraers in het Gemeenschapshuis. Dit toernooi is niet alleen
voor clubschakers maar ook de
nuisschakers en in het bijzonder de jeugd kunnen deelnemen. Voor deze groepen worden speciale afdelingen gemaakt. Opgave kan geschieden
tot woensdag 7 mei bij Jan
Berkhout telefoon 5715023, Edward Geerts telefoon 5717978
n Ruud Schiltmeijer telefoon
5717272.

ZANDVOORT - De Zandvoortse voetbalteams hebben het gehad en snakken naar
het einde van de competitie. Het seizoen is
voor de teams beslist. Alleen het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen moet zaterdag winnen van De Geuzen om degradatie
te voorkomen.
Zandvoort '75 is al enige weken geleden kampioen geworden en speelt de competitie plichtsgetrpuw uit met het doel ongeslagen te blijven.
Dat is toch niet gelukt want afgelopen zaterdag
was Hoofddorp feller en bracht Zandvoort '75 de
eerste nederlaag van dit seizoen toe. In de begmfase speelde Zandvoort '75 er nog wel voor en
kwam door een treffer van Eobin Castien op een
1-0 voorsprong.
Dat was het enige wapenfeit van de badgasten.
Echt gemotiveerd waren de Zandvoorters niet
en Hoofddorp kwam voor de rust terug tot 1-1.
De gasten profiteerden van de matige Zand-

voortse inzet en namen m de tweede helft een 1-2
voorsprong. Zandvoort '75 probeerde vervolgens
nog langszij te komen doch Hoofddorp gaf geen
kans meer weg en bracht de Zandvoorters de
eerste nederlaag toe.
Zandvoortmeeuwen stelde zich vorige week
veilig en moest in de uitwedstrijd tegen IVV met
zeven invallers aantreden, De motivatie was er
alleen in de eerste helft. Toen bleef Zandvoortmeeuwen aardig op de been gezien de 1-0 achterstand. Verder konden de Zandvoorters geen
vuist maken en toen het al snel 3-0 werd was het
verzet gebroken. IVV deed wat het wilde en
bouwde de voorsprong uit naar een 7-0 eindstand.
Zandvoortmeeuwen besluit zondag het voettaalseizoen met een thuiswedstrijd tegen De Kennemers, dat op de tweede plaats staat en zich
geplaatst heeft voor de nacompetitie.
TZB speelde ondanks de degradatie naar de
zevende klasse een verdienstelijke partij tegen

ZANDVOORT - De Formule 1-gekte sloeg zaterdag hevig toe
op het Circuit Park Zandvoort. Zo'n 35000 toeschouwers hadden de moeite genomen naar het in de steigers staande Zandvoortse circuit te komen om het team van Williams-Renault
met coureurs Jacques Villeneuve en Heinz-Harald Frentzen
aan het werk te zien.
De coureurs waren voor een ontmoeting met de Europese
pers neergestreken in Zandvoort en reden in de wagens een
paar rondjes over het circuit. Daarbij bracht Villeneuve de
toeschouwers in extase bij het uitvoeren van een paar prachtige pirouettes op oververhitte banden. Daarna was het afzien
voor de vele duizenden toeschouwers op de terugweg, want
zelfs bij dit aantal toeschouwers bleek het uren lang in de file
zitten te zijn,

Swift. Het was volgens coach Willem Koning de
beste wedstrijd van het seizoen, die m een 2-2
gelijkspel eindigde. Na een half uur van goed
voetbal nam Swift een 1-0 voorsprong doch de
Zandvoorters hadden de betere kansen gehad.
Vlak voor de pauze scoorde Jeroen Swart de
verdiende gelijkmaker, 1-1.
In de tweede helft waren beide teams aan elkaar gewaagd. Goed voetbal van de Zandvoorters leverde een 1-2 voorsprong op door een treffer van Remy van Loon. Er zat toen meer in voor
TZB maar de kansen werden niet verzilverd.
Tien minuten voor het einde liet Swift zien hoe
met kansen moet worden omgegaan door wel
raak te schieten, 2-2. In de slotminuut kwam
TZB nog goed weg toen een inzet van Swift op de
paal belandde. Een nederlaag zou niet verdiend
geweest zijn voor TZB.
Is TZB gedegradeerd, dat kan nog met gezegd
worden van het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen. Door de resultaten van de laatste we-

ken heeft Zandvoortmeeuwen nog een kans om
de dans te ontspringen. De Meeuwen staan in
punten gelijk met De Geuzen en tegen dat team
moet zaterdag gespeeld worden. Het is een uitwedstrijd voor de Zandvoorters, dus extra
zwaar. Bij een gelijkspel trelten deze teams elkaar op een neutraal terrein voor een beshssmgswedstrijd. Beide teams moeten dus winnen
om degradatie te ontlopen.
Tegen kampioenskandidaat SVJ/Energie was
Zandvoortmeeuwen kansloos. Binnen een kwartier keken de badgasten al tegen een 2-0 achterstand aan. De Haarlemmers speelden heel goed
voetbal en staan met voor niets zo hoog op de
ranglijst. Na de rust leek Zandvoortmeeuwen op
te leven toen Ronald Braamzeel de achterstand
verkleinde, 1-2. SVJ/Energie zag het gevaar en
voerde het tempo op. Dat was de genadeklap
voor Zandvoortmeeuwen dat naar een 1-4 nederlaag werd gespeeld.

Formule 1-gekte slaat toe

Krachtsverschil bridgers is nihil

ZANDVOORT - De tweede wedstrijd in de laatste bridgesessie bij de Zandvoortse Bridge Club gaf weinig krachtsverschil te zien. Tussen de eerste drie was het verschil
slechts twee procent.
In de A-lijn ging de overwinning naar mevrouw Spiers en de
heer Heidoorn met 81 procent. In het klassement staat echter het
echtpaar Smit bovenaan, dat derde werd bij de wedstrijd.
In de B-lijn wonnen de dames Kinkhouwers en Van der Meulen.
Zij staan ook bovenaan in het totaalklassement. De eerste plaats
in de C-lijn was voor de dames Mens en Van Gestel met 62
procent. De donderdagmiddag-competitie leverde in de A-groep
een overwinning op voor mevrouw Hoogendijk en de heer Vergeest met 63 procent, waardoor zij van de laatste naar de eerste
plaats klommen.

Topscore]

f ADVERTENTIE)

geeft u meer!

Kansloos verlies
van TC Zandvoort

Feest op het water

ZANDVOORT - Het in de
hoofdklasse spelende reserveteam van de Tennisclub
Zandvoort leed een kansloze 8-0 nederlaag tegen het
tweede team van AmstelPark. Met een overwinning
en een gelijkspel kwamen
het derde en vierde team beter voor de dag.
Het tweede team van TC
Zandvoort mist twee wedstrijden, door tennisverplichtingen
elders, de Israëlische Tzipi Obzüer. Zij zou voor twee wedstrijden vervangen worden
door de Bulgaarse topper Katenne Maleeva. Tot grote schrik
van de Zandvoorters kwam het
bericht dat Maleeva de eerste
Wedstrijd niet kon spelen wegens ziekte. „Zondag komt ze
zeker," stelt de voorzitter van
de Stichting Toptennis ZandVoort, Tom Maintz.
Daar de absentie van Maleeva
*erden er niet acht maar vijf
Partijen gespeeld waardoor
Zandvoort voor het begin van
de strijd al tegen een 3-0 achterstand aan keek. Martine Bunschoten, Glenn Schaap, Elmar
Gerth en Raoul Snijders hebben vervolgens de huid zo duur
niogelijk verkocht maar slaagden er met in een puntje voor
C Zandvoort te veroveren.
„Het is natuurlijk heel onge'ükkig dat Maleeva ziek is geWorden," gaat Maintz verder.
..Bovendien troffen we het niet
om tegen de sterkste tegenstantler te moeten spelen. Normaal
Pakken we in deze wedstrijd
4rie punten, maar er is niets
<ian de hand want we blijven
*eker in de hoofdklasse." Zondag speelt TC Zandvoort op
'ennispark De Glee tegen het
tweede team van Leimonias
Het derde Zandvoortse team
wek na drie singles tegen een 31e achterstand aan en leek op
en nederlaag af te stevenen,
uien Michel van de Sande zijn
Enkelspel won was er nog van
Mies mogelijk. De Zandvoorters geloofden er weer in en
Wonnen met uitstekend spel de
dubbels
zodat de 5-3 overwinh
mg m Zandvoort bleef.
Het vierde Zandvoortse team
't ad aan tegen het tweede van
Bakkum. Door met 4-4 gelijk te
*"Pelen nestelden de Zandvoor'ers
zich in de kopgroep. Diedef
'k de Groot was de grote man
door zijn drie partijen winnend
ï>£ te sluiten. Het enkelspel won
ÖB Groot en samen met Maarten Vissers en Josien Peenstra
*on hij ook de dubbels.

Chess besluit competitie met verlies
ZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society
Zandvoort heeft de competitie in de eerste klasse afgesloten met een 2,5-5,5 nederlaag tegen de reeds gepromoveerde reserves van het
Beverwijkse Weenink. Aangezien Chess buiten de degradatiezone stond was het
een wedstrijd om des keizers baard.
In deze wedstrijd zorgde
Mare Kok wederom voor een
knap halfje, terwijl Dennis van
der Meijden en Olaf Cliteur
voor een vol punt tekenden. Cliteur kroonde zich, dankzij deze
overwinning met 5 uit 7 tot
topscoorder van het Zandvoortse schaakteam. Ook Mare
Kok kon terugzien op een uit-

Grootste houten zeilschip van Nederland
opnieuw in de vaart
De 'Elisabeth Smit' is een schitterende driemast-barkentijn Het is
het laatste gebouwde schip uit een serie van zes grote houten schepen. die aan het einde van de jaren dertig in Schotland is gebouwd.
Speciaal voor u als lezer van de kranten van Weekmedia organiseren
wij speciale dagtochten met de 'Elisabeth Smit'. Tijdens het weekeinde van Hemelvaart (8 t/m 11 mei) vaart het schip dagelijks vanuit
Muiden het IJsselmeer op. U wordt ontvangen met koffie en kruidkoek. Gedurende het middag-uur wordt er een broodjeslunch aan
boord gereserveerd. Tijdens de tocht wordt het reilen en zeilen aan
boord uitgelegd en kunt u de bemanning naar hartelust helpen. Rond
14.00 uur zal de 'Elisabeth Smit' de haven van Muiden weer bmnenlopen en kunt u terugkijken op een heerlijke dag.

stekend schaakseizoen. Hij debuteerde in de hoofdmacht van
Chess met een bijzonder fraaie
50 procent score.
Chess moest het in de slotwedstrijd stellen zonder Walter
Gerhards, die vervangen werd
door Boudewijn Eijsvogel. Na
een vlotte en uitstekende remise van Mare Kok vielen de eerste tegenslagen te noteren.
Eerst verloor Kees Koper een
stuk en kort daarna de partij en
iets daarna moesten zowel Ton
van Kempen, Jacob de Boer als
Ben de Vries capituleren.
Door deze vier nederlagen op
rij was het duel bij een 0,5-4,5
stand reeds beslist. Ook invaller Eijsvogel kon ondanks een
zeer goede partij de stand geen
beter aanzien geven. Bij de
stand 0,5-5,5 trapten de twee
overgebleven Chess spelers

Organisatie bijna rond
ZVM-zaalvoetbaltoernooi

De commissie bestaande uit
Piet Koper, Henk Paap, Jan
Maarten Paap, Eli Paap, Connie Koper en Harry Opheikens
is al enige maanden in de weer
om het programma in elkaar te
zetten en bovendien wordt er
druk gewerkt aan het uitgebreide en fraaie programmaboekje.
Het toernooi is een afsluiting

wordt uitgekeken.
deeld in poules van vier teams
Ook dit jaar zijn er weer vele en spelen de eerste ronde. Daarteams, die zichzelf aanmelden na volgt een nieuwe indeling op
om mee te kunnen doen aan dit sterkte en moeten er uiteindepopulaire-evenement, dat zo'n lijk finalisten overblijven.
zes weken in beslag neemt.
De Porzaklasse, met de beste
Voor de Amiga-klasse, de meer zaalvoetballers uit de regio, is
recreatieve-teams, hebben zich altijd een zorgenkindje. Dit jaar
al zo'n 32 teams aangemeld, echter met. Vorig jaar twaalf
waarbij al jaren meespelende deelnemende teams, nu hebben

Vrijdagavond staat voor de
leden van Chess de laatste ronde van de rapidcompetitie op
het programma. Er zullen nog
drie partijen met 25 minuten
bedenktijd worden gespeeld.
Olaf Cliteur lijkt met een score
van 6 uit 6 de titel niet meer te
kunnen missen. De strijd om de
tweede en derde plaats zal een
stuk spannender worden Hans
Drost bezet momenteel de
tweede plaats, maar Willem
Brugman, Simon Bosma, Kees
Koper en Mare Kok zullen alles
uit de kast halen om de secretaris een pootje te lichten.

Ja, ik boek voor de zeiltocht op de 'Elisabeth Smit' tijdens Hemelvaart.
Naam:
Adres:

Tel.nr.:
Geboortedatum:

Aantal kinderen:

Handtekening:
Toesturen aan: Zeilvloot Hollands Glorie, Oostelijke Handelskade l,
1019 BL Amsterdam. Voor meer informatie 020-4189493.

geeft u meer!

Ron Zwerver

246-voudig volleybal-international
winnaar zilveren medaille
Barcelona 1992, winnaar gouden
medaille A t l a n t a 1996

Daarna verliep de wedstrijd
steeds beter voor de Zandvoort
se Tafeltennis Club. Hoppe en
De Ruig wonnen elk tweemaal,
Ter Heijden, spelend met lange
noppen op zijn batje, wist alleen nog de allerlaatste match
in winst om te zetten waardoor
de eindstand 4-6 werd in Zandvoorts voordeel.
Fusia IJmuiden en Amsterdam '78 zijn de laatste tegenstanders, die overigens beide in
de eerste ontmoeting tegen
Zandvoort verlies leden. De
promotiekans ligt nu duidelijk
voor het oprapen en dat zullen
de Zandvoorters zeker doen. In
de weken van mei zal de Zandvoortse Tafeltennis Club voor
de jeugd en senioren, vanaf 17
jaar, competities en toernooien
organiseren, waarvoor nu al in
geschreven kan worden. Er kan
zowel voor recreatie als op
competitieniveau worden meegedaan. Inlichtingen telefoon
5716511.

Duif van Romkes
wint wedvlucht
ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines vlogen zaterdagmorgen een wedvlucht
vanuit het Belgische Duffel.
De duif van J. Romkes wist
als eerste op het hok terug
te keren.
Deze wedstrijd ging over een
afstand van 144 kilometer en de
duiven moesten optornen tegen
een noordelijke wind met daarbij bewolkt weer en slechts een
graad of tien. Voor de Zand
voortse vereniging gingen 314
duiven van start om vijf mmu
ten voor tien. Romkes klokte
de winnende duif om 11.58.18
uur.
Uitslag: J. Romkes 1-15-23; H
Heiligers 2-19-24; H. Gaus 3-8
R. en Th. Sinmge 4-13; R. Drie
huizen 5-6-8-12-17-20-25; P. Bol
7-11; F. Spronk 9-10-16-22; Gom
bmatie Paap-Paap 14, Combina
tie K en K 21.

Grote opkomst
tennisinstuif

van het circuit. En dat werc
een groots succes.

Met de Actie Sportkas helpt u daaraan mee. Maar het is niet a l l e e n hefdadigheid. Zo'n Sportkas-kaart biedt voordeel m k l i n k e n d e m u n t en geeft
bovendien kans op een reis naar de Olympische Wmterspelen m Nagano 1998.
Koop dus zo'n Sportkas-kaart. Ik doe het zeker'"

Woonplaats:

(8, 9, 10, 11 mei invullen)

ZANDVOORT - Met not>
twee wedstrijden in het verschiet kunnen de Zandvoortse tafeltennissers promotie praktisch niet meer
ontgaan. Ook de uitwedstrijd tegen HTC 8 in Hoofddorp werd in winst omgezet,
4-6.

zich vijf teams reeds opgegeven
voor deze hoogste klasse. Dat
betekent meer wedstrijden, dat
het toernooi zeker ten goede zal
komen. De Forza-teams zijn
verdeeld over drie poules van
vijf teams. Ook hier worden na
enig geschuif de finalisten geselecteerd
Het toernooi, dat verspeeld
wordt in de Pellikaanhal aan de
A.J. van der Moolenstraat, begint op dinsdagavond 20 mei en
ZANDVOORT - De afde
de finale-avond staat gepland ling
tennis van de ZVM-Ra
op zaterdag 28 juni. Op de
bobank
handbalverenigme
speelavonden worden zes wedstrijden gespeeld. Om kwart organiseerde vorige week
voor zeven is de eerste aftrap en woensdag een tennisinstuiJ
het einde van een zaalvoetbala- voor de jeugd op de nieuwe
vond is zo rond kwart over elf. velden in het binnenterreir

i "Het winnen van Olympisch goud m Atlanta was voor m i j het bewijs
niet alle dromen zijn bedrog' Zeker als je w i l t investeren, zoals w i j
N O C * N S F als volleyballers hebben gedaan, kun je veel afdwingen In sporttief
opzicht was 1996 een topjaar, vergeet niet dat we met het Nederlands team ook
de World Volleyball League wisten te w i n n e n ' De eerste serieuze stappen als
pril volleybal-talentje heb ik bij volleybalclub Martmus m Amstelveen gezet
Dergelijke clubs hebben nu geld nodig om ervoor te zorgen dat er tijdens de
toekomstige Olympische Spelen ook een talentvol Oranje op het veld zal staan

Bon voor onze lezers

Aantal volwassenen:

eerste klasse. Met twee overwinningen, twee gelijke spelen
en nederlagen tegen de top drie,
eindigt het team van teamleider Hans Drost op een veilige
plek m de middenmoot.

(ADVERTENTIE)

Middels onderstaande bon kunt u een plaats aan boord reserveren
gedurende het weekeinde van Hemelvaart ( 8 t/m 11 mei 1997)

Datum:

Dennis van der Meijden en Olaf
Cliteur op de rem, zodat er geen
monsterscore op het scorebord
kwam. Van der Meijden speelde een ouderwets spectaculaire
partij waarin hij een toren had
geofferd. In tijdnoodfase werd
het zijn tegenstander te veel en
won Van der Meulen knap.
Olaf Cliteur bracht zijn opponent in de beginfase al in de
problemen. De koning van de
Beverwijker kwam achter een
geïsoleerde pion te staan, hetgeen hem de nodige hoofdbrekens bezorgde. Cliteur veroverde een toren en toverde een
fraai mat-net op het bord, zodat
het formulier bij een 2,5-5,5
eindstand ondertekend werd.
Ondanks deze nederlaag kan
het schaakteam van Chess Society Zandvoort terugzien op
een uitstekend debuut in de

ZANDVOORT - Zandvportmeeuwen is volop bezig met de organisatie van
het 27e zaalvoetbaltoernooi.
Voor dit toernooi dat altijd
in mei/juni wordt gehouden
in de Pellikaanhal bestaat
het toch al drukke zaal- teams maar ook nieuwe namen
ook nu weer grote belang- van
voetbalseizoen, maar wel een zijn dit keer ingeschreven. De
stelling.
toernooi waar reikhalzend naar Amiga-ploegen worden ver-

Aanvang: 10.00 uur. U stapt in Muiden op de sleepboot, die tegenover
Heerengracht nr. 49 ligt afgemeerd. Deze brengt de passagiers naar
de 'Elisabeth Smit', die bij het Muiderslot ligt.
Retour: 14.00 uur
Periode: 8, 9, 10 en 11 mei 1997
Prijs: f 47,50 per persoon (kinderen van 6 - 12 jaar f 32,50)
Inbegrepen: koffie, koek, lunch, vaartocht.
Niet inbegrepen: drankjes aan boord.

Postcode:

Tafeltennissers
vrijwel zeker
van promotie

De Zandvoorters bezitten in
middels een tien punten voor
sprong en promotie naar d<>
derde klasse NTTB is vrijwel
zeker De twee wedstrijden tegen Pusia IJmuiden en Amsterdam dienen in een gelijkspel te
eindigen In de strijd tegen
HTC 8 werd nipt gewonnen.
Aanvaller Wim Hoppe won de
openingspartij gemakkelijk te
gen verdediger Bruynen. Zowel
De Ruig als Ter Heyden had het
moeilijk en moesten een neder
laag incasseren. De dubbelpar
tij Hoppe/Ter Heijden werd een
gemakkelijk triomf voor de
Zandvoorters. Met 21-9 en 21-16
werden de Hoofddorpers opzij
geschoven.

Foto: Chris Schotanus

Vorige week speelden de leRobin Castien
den van de Zandvoortse
Schaak Club ook nog zestig
(Zandv.75)
24x
snel-schaakpartijen voor dit
kampioenschap. Bij de top
drie, te weten Hans Jansen,
John Ayress en Ëdward Geerts
14x
Ferry van Rhee (ZVM.zat.)
kwamen er geen wijzingen
voor. Willem van Esveld kroop
9x
Philip v.d. Heuvel (Zandv.75)
omhoog naar een vierde stek en
John Atkinson neemt nu een
9x
Ferry Boom (ZVM.zon)
vijfde positie in. Jan Berkhout
klimt naar positie zes, Ruud
Schiltmeijer stijgt naar de tienDonny Jonker (Zandv.75)
8x
de plaats en Wim de Oude deed
©WeeWedia'hb
dat naar de dertiende plek. De
oeslissing voor dit kampioen- Veel wordt er niet meer gescoord. Koploper en winnaar van de
ichap valt eind mei als de laat- trofee Robin Castien zorgde voor een treffer,maar voor de overigen
ste ronde van tien partijen in de top vijf bleef de teller ongewijzigd.
wordt gespeeld.

Zandvoorts
Nieuwsblad

cd:,'

Sportkas

De organisatie rekende oj
een dertig tot veertig deelns
mertjes. Volkomen verra.si
werd ds organisatie door de op
komst van ruim tachtig deelne
mertjes Twee uur lang dedei
de instructeurs hun best on
alle jeugdige tennissers en ten
nissters te vermaken. Alle jon
gens en meisjes bleken ge
slaagd te zijn en mochten eei
leuk diploma in ontvangst ne
men. Zii die het diploma not
met hebben gekregen kunnen
dit afhalen m de kantine van dt
handbalvereniging.
Jongstleden
vnjdagavonc
werd het tenmsseizoen bij clt
handbalclub officieel geopem
door wethouder G. Versteege
die de tennisbal zeker nog \vu
weet te raken.

Race in Zolder
ZANDVOORT - In het Belg i
sche Zolder hebben diveiS'
Zandvoortse racers van zich la
ten spreken. Joost Koender:
uit Bentveld won zijn allereer
ste race m de Pearle Citroci
Saxo Cup. Mark Kroes viel n
deze wedstrijd uit. Ook Düloi
Koster haalde m de Marlbon
Elf Renault Megane Trophy d i
eindstreep met. Fred Hehl'ein
digde als vijfde.

17-f

teletekst

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom 0 6 lux

PHILIPS BREEDBEELD aulo-locus Adviesprijs'1709 PW6301 Superplatte 16 9
beeldbuis s t e r e o TXT
Adviesprus'2495 -

m 879.-

TR650 HiFistereoAdv "2495-

PW630B 70cm TXT slereo
| Adviebpri|S'3295

SONY STEADY SHOT

GRUNDIG
FINE ARTS HIFI SYSTEEM

KVC2581, Platte 63cm
Hi-Black Trinitron beeldbuis,
perfekte beeld- en stereo
geluidskwaliteit, teletekst met
geheugen, 60 voorkeuzezenders, afstandbediening
Adviespnjs'1660 -

High-end
audio-komponenten'
Aansluiting d m v digitale infra-rood
signalen, dus "geen kabels" 2x100
Watt versterker, 2 paar luidsprekers
aansluitbaar, digitale tuner met RDS,
59 voorkeuzezenders, cassettedeck
met dolby B/C en HX-pro, topklasse
CD-speler met FTS-geheugen,
muziekkalender en digitale uitgang,
inkl afstandbediening, chique zilverkleurige uitvoering Adviespnjs'3999 -

K0>
$
20Q protyrammn
20 > {nl'on In
3O!
|
3QÖOmroop
301 t<»moór
i? ' .400 Vrije .T1W. T«(ffU>l<*t
: 401
S
5ÓO Cwsoroont, financier - 501
l
600 Sport
?81
S
700vy«K>r «»rvo«»«««r
o-;
?• ' , - » O O Lamjtjöuw «n regio
*^"

SONYHI-8TRAVELLER

H449.-

InnLoto
tntotrnatto:

I n d o l l na

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

l PHILIPS BREEDBEELD

'1599.- ^1249.-

PHILIPS 28PW9501
70cm breedboeld Europese
tv van t jaar lOOHzdigital
scan stereo t e l e t e k s t
Adviebpnjs'3895

NOS 304 AV«0 310 VARA 320 KRO 33O
NCRV 340 TROS 350 VOO 360 EO' J.ÏQ
VWO 3«0 IKON 301 E«»aca»io» 352-3ÖS

Fraaie en degeh|ke
uitvoering met vriesvak
Officiële garantie

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

275
325.-

ZANUSSI KOELKAST
KOELKAST

SONYHi-8 HIFI STEREO

Automatische
ie ontdooiing
met vriesvak
'699-ik Adv '699

TR750 STEADY SHOT absoluut topmodel Adv "3110-

365.-

2449.

SIEMENS KOELKAST

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi stereo 12x motorzoom
PHILIPS MATCHLINE afstandbediening
Adv '1899
100HERTZKLEUREN-TV

'729met vriesvak 140 liter "729-

445.-

979.-

ft PT820 Black Line S beeld
M buis slereo txt Adv '2795

LUXE VAATWASSER

1-DEURS KOELKAST

145 LITERR KOELER
KOEL
Indesit Adviespnjs'749
viesprijs'7- -

TR565 HiFi geluid Adv '2200 l|
'(\
i

Tip

Week

729.-

WHIRLPOOLWASAUTOM.
AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Milieuvriendeliik Deurbeveiligmg Adviesprijs ' 1 0 7 9 -

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel.schokdempers Adviespri|S'949 -

679.-

BAUKNEC
HT KAST
CHT
140litermhoud,met
jd, metvriesvak
vriesvak
•749
Adviesprijs "749

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807 Sxzoom Adv'1199

475.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1 SuperTnnitron
63cmbtereo txt Adv'2440

Instelbare centrifugegang
regelbarethermostaat RVS
trommel zelf reinigende pomp
Adviespnis '1199 -

IGNISWASAUTOMAAT
AWL400 16 programma s
4,5 kg inhoud Adv '799 -

Nederlands topmerk, 3pro
grammas, 12couverts '899-

549.-

r
BOSCH AFWASAUTOM.
WASAUTOM.

SPS1012 RVS interieur
4 sproeimveau
' 1 1 7 9-/eau ss '1179

769.-

BAUKNECHTVAATWASSER

GSF341 Sprogrammas Va
nabele indeling Adv '1099-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 RVSbinnenzijde Lage verbruikswaarden '1348-

899.-

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Programmas 12couverts Wateronthaider
enwaterstop Adviespnjs'2099 -

499.-

TV/VIDEOCOMBI S

ri SONY

70CM STEREO
B R E E D B E E L D KTV

SAMSUNG MAGNETRON

28WS1 Teletekst Adv'2990 -

H799.-I

51 CM KTV /VIDEO ;

SONY 100HZ SUPER! SHpWyiÈW EN PDC

M
?ï
r,
ri

KVE2561 Superplatte Trim
tron pip stereo teletekst
Adviespnjs'2970 -

1879.-

'té

MetOff.PhilipsGar-.2tiiners, teletekst. Adv/1545.-

M9235, Ruime 24 liter inhoud
1000 Watt vermogen, auto
matische programma's
Adviesprijs"599 2-DEURS KOELKAST

999.-

395

INFO-LIJN

Voice Response Systeem voor
informatie over tijdstip van levering,
monteurs bezoek en status reparatie

On Screen Display.Adv.'999.-

SONY 72CM TRINITRON

ZANUSSI 2-DEURS

EXTRA

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG
O2O - 6476219

37CM KTV7VIDEO

*
*
"

Z180/4D, Automatische ontdooitng Adviesprijs '749 -

KORTING

495.-

OP ALLE
INBOUW
APPARATUUR

KVC2981 Stereo txt '2550

CALLCENTER

SIEMENS 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985 -

Consumenten Helpdesk voor Informatie en

SONY 63CM STEREO
X2501 Hi-BI Trinitron tel e t e k s t met g e h e u g e n
Adviespnjs'1770 -

VR7 HiFi stereo Turbo Drive
Showview + PDC Adv "1545 -

999.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00
O20 - 6474939

949.-

SONY PORTABLEKTV PHILIPS HIFI STEREO

PT156

Adviespnjs"725-

VR652 Turbo-Drive 4koppen longplav Adv '1295 -

«aa^SsSgSSSS&ss ^

PHILIPS STEREO KTV
PT520B Black-Lme teletekst
monitorlook A d v ' 1 3 9 5 -

899.-

PHILIPS GROOTBEELD
PT-4512, Stereo, Teletekst
70 cm flat square *1645 -

1949.-

ARISTONA STEREO KTV
TA5212, 63cm Black Line
S beeldbuis teletekst
Adviespnjs '1795-

1149.-

I 6 3 C M STEREO KTV
Officiële Philips garantie
teletekst met geheugen
Adviespnjs'1595 -

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vnesgedeelte met 2 vakken en
"" sterren mvneskapaciteit Adviespnjs'999 -

479.-

849.-

18 programma s regelbarethermostaat en centrifugegang

WM20000,RVStrommelen
kuip Aparte temperatuurregelmg Adviespnjs "1348-

845.-

BAUKNECHTWASAUTOWI.
WA8214 Hoogcentrifugetoerental Waterbeveiliging
bespaarprogramma s "1349-

895.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

SONY STERIO E600
Tnlogic 4 koppen Showview
+ PDC Adviespnjs'1340 -

ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949 -

599.-

749.-

WASDROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 ma<chine, 1000 toeren Adv "1549 -

HD600 Topper' 4 koppen
Showview + PDC Adv '1299 -

Italiaanse vormgeving
sterren mvnescapaciteit Adviesprijs '899 -

JVC HIFI STEREO:
TEREO:J62C
J620

MIELE KOELKAST

799.659.-

929.-

Hi-Spec Drivee Adv
Adv "1189"1189 •

K1321S, 270 liter inhoud
CFK-en HFK-vnj Adv '1399 -

849.-

AKAI HIFI STUNT!

G720 Stereo, mid-mount
nid-mount '888-

579.-

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs " 1 8 4 9 -

SONY LONGPLAY
*JGPLAY

E250 Showview
ew + PDC "780
"780-

549.-

1299.-

E11 Afstandbedienma
bedienma '650'650 •

379.PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo Drive '895 -

TXT

PANASONIC KTV TXT
TX21

55cmFSQ Adv'849

VR151 Afstandbed ' 6 4 5 -

399.-

Hi-Black Trinitron Adv'990

VdecfecSUCWVIEW+PDC-TS*

449.-

AKAI VIDEORECORDER
VSG221 Afstandbed ' 4 9 8 -

329.

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstanabedieninq

Snelle 900 Watt magnetron
24hterinhoud Makkelijktereinigen Velekookfunkties '699 -

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750 Digitale bediening van
magnetron hete lucht oven en
grillelement Automatische programma s Adviespri|S'949 -

549.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 4 m 1 kombi magnetron
Met hetelucht, gnll en cnsp, dooien, koken bakken, braden en
gratineren Adviespnis '999'-

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adv "1099 -

Wr«LFOOLBO\eLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespri|s"1435 -

899.-

AEGTURNAMAT

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid "1699-

1000 toeren centrifuge Zuinig
stil en milieuvriendelijk Waterbeveiliging Adviespnjs"1649-

1249.-

Handig' 50 liter Adv '595

298.-

HRJ2 Supersnel Deck '769 -

PANASONICBESTEKOOP!
SONY TELETEKST

OPZETVRIESKAST^
:l*L9JI*V l D E O - TAPE PER 311-

JVC SHOWVIEW + PDC

PHILIPS VHS-VIDEO

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

AEG BOVENLADER

G1 H i F i - s t e r e o
Adviespnis'1599 -

1000 W a t t magnetron
60 minuten timer, automatische programma s

BOSCHELEKTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

SONY VIDEORECORDER
^RECORDER

PANASONIC 63CM TOP

SAMSUNG 24 LITER

J945.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

PANASONIC STEREO

m 449.m 449.-

239.-

LUXE 1400 TOEREN

995.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

SONY TOP-MONTAGE

"

189.-

WHIRLPOOL AVM260

SIEMENSWASVOLAUTOM.

~~ 679.-

55CM STEREO / TXT

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv '599 -

LavamatBOO 850 toeren
centrifuge waterbeveiliging
zuinig en stil AEG meerdere malen best g e t e s t 1
Adviespri|s "1449 -

8

E800, Showview PDC 4 koppen Adviesprijs'1670 +Off PHILIPSgar Adv'1245-

Topklasse Volelektronische
besturing Zuinig stil en mifieuvriendelijk Adv '2299 -

AEG WASAUTOMAAT

bodem van
• P• B "ïïrc is weer een» 7^ kqro te keuze,
«° %0 e9daaraan«oe, *-"""A»,. #°«
Xm En bedenk dat

6SB57 Showview PDC
4 koppen audiodubbing '1345 -

789.-

PHILIPS TELETEKST

MIELE 1100TOEREN

1045.-

KI utT

a

SONY KTV STEREO TXT A R I S T O N A STEREO

M1400 Afstandbed "550

179.

SHARP MAGNETRON

klaurent«l«vl*l« en groot huishoudelijke «pp

PHILIPS MATCHLINE

999.-

X2101
55cm Trinitron
Adviespnjs'1440 -

M6135 Supersnel verwarmen
en ontdooien Uitneembaar
draaiplateau Adviespnis '279 -

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen
Adviesprijs '849 -

SAMSUNG TV/VIDEO
'TVP; 51cm, Kleuren-Wen yï
'•'•---•- rderinl. Afstandbed.

799,-

P;

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

SONY DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
Infra-rood zender + hoofdtelefoon,
bereik 7 Meter Adviespri|S*129 PHILIPS RDS AUTORADIO
48 Watt Radio Data System,autoreverse cassettedeck Adv *436 PORTABLE KTV TELETEKST
37cm, Afstandbediening *449 PENTIUM 133 MULTIMEDIA PC
16MB, fax-modem 1 2GB, CDrom, 1 |aar On-Site garantie,
kleurenmomtor Adv *3499 -

79.-

Svakken Adviesprijs'698 -

259.279.2399.-

de JConingini
NU
BCC

ƒ,1 2.50
KORTING

ETNA FORNUIS

WHIRLPOOL KAST

1601 Gas-elektrofornuis |
met grill en sierdeksel '948

AFB594 — capaciteit, CFK-vnj

448.-

BOSCH VRIESKAST
G S D 1 3 0 0 , 3 laden,
1 1 kg mvriescapaciteit
Adviesprijs '848 -

548.VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een * rieskist vanaf

278.-

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter '495 -

248.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs '649 -

348.WHIRLPOOLDROGER
AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud antikreukprogramma Adv "749 -

468.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Teletekst Adv '1829

948.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS |

648.-

348.-

949.549.469.79.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL1222,1200 trn, RVS trommel,
overloopbeveiliging *1379BOSCH VRIESKAST
GSD1300, 3 laden,**** invries
capaciteit Adviespri|s*849 BIJ! 1 SHARP KOMBI MAGNETRON
MET l R7E47, Digitale magnetron, hetelucht oven en grill Adv *799 TEFAL BARBECUE
Elektrische barbecue voor binnen
en buiten Adviesprt|s*149-

DE NIEUWE WALT DISNEY FILM

FK055,
Gasfornuis
met elektrische
oven, inkl
grill en
sierdeksel
Adv '1450-

Gas-elektro fornuis met regel
bare onder- en bovenwarmte |
en mfraroodgnll, Adv '1025

90 LITER VRIESKAST

BCC, DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! DE LMGS7E PRIJS!

ATAG
FORNUIS

528.-

GAS-ELEKTROFORNUIS
Gasfornuis met elektrische l
oven verlichting en natuurlijk j
GIVEG-keur Adviespnjs '949- [

478.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv '849 -

448.

KONDENSDROGER
1

Geen afvoer nocSg RVS trommel

799.-

GRUNDIGTELETEKST

BAUKNECHT DROGER

T51 640 51cm Adv '1099

ETNA K O O K P L A A T
Luxe4-pits Adviespijs'409-j

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949-

598.-

SUPER KOOKPLAAT

Elektronische besturing
Zeer stil Adviespnjs "1099-

158.-

GRUNDIG PORTABLE
37cm met TELETEKST
Adviospnjs'699

BOSCHWASDROGER

798--

STEREO TELETEKST
Afstandbediening Adv '799

MIELE WASDROGER

FÊb 47Q -

Elektronisch en reverserend RVS trommel "1799-

lullij ^ • v9n
KTV 37CM TELETEKST

1148.-

CENTRIFUGE
JGE

PORTABLE KTV 37CM

2800 toerenn Adv
Adv '249
'249 -

299.-

148.ipiM-CODEl
i • ' • ' • - - •.

JjBCC-card!
IV
Aanvraag-folder in de winkel! Ir.

4-pitsgaskookplaat ' 2 9 8 -

.

•

BCC

1^^^^™^^^^"^^^^™

BETER
.

!__.._-_.... ...

zonder extra kosten iRlviéradreet 37 (2 etages Superstore) Breestraat65

E N G O E D K O P ER
•

l-vA*bm'*Bfl
ZAANDAM

. ••

~ •

•'\HtgBSftF>

- •

'

l Westzijde 55 (onder Dirk. i. Broek)

'

ATAG WASEMKAP

128.-

ETNAWASEMKAP
;MKAP

AVANCE
3 -- s t a n d e n
Adviesprijs "135
35 -

68."-"HsiK

AMSTERDAM :AAMSTELVEEN
AMSTERDAM
M S T E L E N - -AALKMAAR
LKMAR z
a t e g . ........' . .. f.. .. .. ...09.00
zate^g
.'..09.00 tOt
tOt 17.00 UUf

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur g

»«

Fabrikant LEGO heeft
ook iets nieuws: het
Watch System. Een kinderhorloge dat door middel van het 'bouwsteenprincipe' eenvoudig van
uiterlijk is Ie veranderen.
Speciaal ontwikkeld voor
kinderen vanaf vier jaar
biedt het horloge ontelbare mogelijkheden in
vormgeving en uitvoering, waardoor de creativiteit van het kind optimaal wordt gestimuleerd.
Het Watch System bestaat
uit 31 of 72 verschillende
onderdelen.
Het horloge, veilig en
allergievrij, is gemaakt
van materialen die
onschadelijk zijn voor
zowel de gezondheid als
het milieu. De winkelverkoopprijs bedraagt 79 gulden voor een 'Starter' en
99 gulden voor een
'Master' horloge. De
accessoireset kost 35 gulden. Verkrijgbaar bij
grote warenhuizen en de
juwelier.

Het Amsterdamse
Kindermuseum'heeft gisteravond in Straatsburg
de prestigieuze Council of
Europe Award 1996 uitgereikt gekregen. Het
Kindermuseum dong mee
met circa zeventig andere
musea. De prijs bestaat
uit een bedrag van tienduizend gulden, een
diploma en -vooi; één jaar
in bruikleen- 'Femme aux
beaux seins' van J. Mirö. ,
Het Kindermuseum (dat
deel uitmaakt van het
Tropenmuseum en het
Koninklijk Instituut voor
de Tropen) werd door de
jury mede beoordeeld op
basis van de huidige tentoonstelling 'Verhalen om
Niet te verdwalen' over
een clan Australische
Aboriginals. De bezoekers
van deze tentoonstelling
zijn merendeels kinderen
tussen de zes en dertien
jaar. De tentoonstelling
loopt nog tot l september.

Amsterdam
Culinair

Nieuwe Koeklijn
van Bolletje

De brug
(nummer 522)
bij de grote
speelweide
wenkt als het
ware de wandelaar met
breed uitgespreide
'armen'

net Amsterdamse Bos.is geea
veredelde plank over het water. Nee; óver
s nagedacht. Daar is een
Fotos:
Bram de
Hollander
Fotografie

'Amsterdam Culinair'
wordt gehouden van donderdag 8 mei
(Hemelvaartsdag) tot en
met zondag 11 mei. Op
donderdag en zondag is
het evenement geopend
van twaalf uur 's middags
tot middernacht. Op vrijdag en zaterdag kunnen de
fijnproevers terecht vanaf
twee uur 's middags.

Amsterdam
op de step
Yellow Bike, bekend van
fietstochten door de binnenstad van Amsterdam,
is gestart met een rondleiding door de stad op
een step. De 'tour' op dit
vervoermiddel richt zich
op vrrjgezellenparty's
voor vrouwen en staat in
het kader van The Big
Step die aanstaande bruiden maken.
Onder leiding van een
gids stept men door hartje Amsterdam.
Kosten zijn 25 gulden
voor twee uur (waarbij
diverse verrassingen zijn
inbegrepen).
Voor meer informatie:
Yellow Bike, telefoon
020-620.6940.

Bolletje, bekend van de
beschuiten, komt nu ook
deze maand met twee
nieuwe koekjes op de
markt. De namen zijn
Koekje nr. l en Koekje nr.
2. De bedoeling is dat
later in het jaar ook koekjes nr. 3, 4 en 5 enzovoorts
volgen. De 'koekjeslijn'
zal bekend komen te
staan onder de naam
Koektrommel.
Koekje nr. l is een krokant, kruidig koekje met
als smaakaccent een
drupje zoete witte vulling
in de kern en koekje nr. 2
heeft een hart van luchtig
vanilledeeg en daaromheen een deegring bestrooid met kaneel en suiker. Voor één rol betaalt
men 2,29 gulden.

'Snackijs'
Niet alleen Bolletje maar
ook fabrikant Ola komt
met een nieuw product:
Winner Taco, een combinatie van een ijsje en een
snack. Het nieuwe ijsje,
die zijn naam dankt aan
de halfronde vorm van
een taco, is een gevouwen
krokante wafel die gevuld
is met een combinatie
van vanille roomijs en
caramelsaus. Voor deze
lekkernij betaalt de consument twee gulden.

Oldtimer motoren

De Mars motorfiets,
bouwjaar circa 1906

l

Leerzaam horioge

Award 1996 voor
Kindermuseum

De Margriethal in
Schiedam is op zaterdag
26 en zondag 27 april
gevuld met motoren van
allerlei merken.
Gereedscrïap, kleding,
documentatie en onderdelen zijn op dé beurs te
vinden.
Eén van de publiekstrekkers is een Mars motorfiets van circa 1906 die na
een zorgvuldige restauratie weer in originele staat
is gebracht. Op beide
dagen is de beurs geopend van tien tot vijf uur.
De entree bedraagt tien
gulden. De Margriethal is
te vinden in Schiedam (A
20 Schiedam Noord, afrit
10).

•**••

woensdag 23 april 1997
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Het Amstelveld staat
vanaf donderdag 8 mei in
het teken van het
Amsterdamse Culinaire
Festival. Vier dagen lang
presenteren een twintigtal Amsterdamse toprestaurants zich op het plein
naast de Amstelkerk.
Onder het motto
'Culinaire verfijning' serveren de restaurants hun
lekkerste en exotische
gerechten in kleine porties, zodat iedereen de
mogelijkheid krijgt een
eigen culinaire zwerftocht
samen te stellen. De prijzen worden aangegeven
in 'Amsterdammertjes'
die voor een rijksdaalder
bij de verschillende kassa's op het plein worden
verkocht.

••

Vrije Tijd

Tips en suggesties: Redqctiesecretariaqt Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

De pasteltinten waarin Piet Kramer 'zijn' bruggen in het zuidelijk (jongste) deel van het Bos
heeft gestoken, spiegelen ritmisch in het water
,

yi L ANDERHALF
/A jaar is Ger
JL AËngelander met
VUT, maar kom niet aan
'zijn' brug 522. Dat een
oud-collega hem in de
kantine van de boswachterij meldt dat de 522
onder handen wordt
genomen, maakt Ger niet
vrolijk.
De bruggen in het
Amsterdamse Bos moetje
behandelen als cultuurgoederen - volgens Ger Engelander
verdienen ze een plaats op de
Monumentenlijst. Nou ja, misschien niet allemaal, maar wel
de belangrijkste. En brug 522
is er zo eentje. Een juweeltje,
vorm gegeven door Piet
Kramer.
Piet Kramer is de ontwerper
van bijna zeventig bruggen in
het Bos. In zijn tijd nog
Bosplan genoemd. Bijna niemand die er wandelt, realiseert zich dat je loopt over
complexe constructies,
gemaakt in de stijl van de
Amsterdamse School en met
als kenmerk 'organische
beweging en gebruik van eerlijk materiaal.' Als je Ger
Engelander hebt gesproken,
waag je het niet meer met
bemodderde laarzen over zo'n
cultuurgoed te stampen.
Piet Kramer werd in 1881

geboren. In Amsterdam, de
stad waar hij na enkele jaren
avondschool op z'n zestiende
of zeventiende jaar in dienst
trad van wat je het architectenbureau van Ed. Cuypers
kunt noemen, neef van dé
Cuypers van het Centraal
Station en het Rijksmuseum.
Het was de tijd, vertelt Ger
Engelander, dat er in
Amsterdam een doorbraak kwam uit de
stijl van het classisme. Kramer, De Klerk
(bekend van de
Spaandammerbuurt),
Van der Mey. De tijd
van Berlage.
Op veel plekken in
Amsterdam verrezen bruggen
van Piet Kramer. Met beelden
en andere versieringen van
kunstenaars als Hildo Krop.
Zoals de stenen dames bij de
brug in de Amstelveenseweg
bij het Olympisch Stadion.
Ir. J.H. Mulder, (landschaps-)
architecte, schakelde Piet
Kramer in voor haar grote project: het Bos. Aanvankelijk
vlak polderland. Maar, zegt
Ger Engelander enthousiast,
de bruggen van Kramer passen even goed in de bosomgeving van nu als in het kale
landschap van toen. Ze waren
strakker getekend dan de
bruggen in de stad. Maar je
vindt zonder moeite trekjes
van de Amsterdamse School
in de bruggen van het Bos

BOES

terug. En oosterse invloeden,
zoals de afwerking aan het
eind van de leuningen en de
houten pilaren erop met
karakteristieke 'gekleurde'
koppen.
Niet alleen de afwerking van
de leuningen verraden de
Amsterdamse School, ook de
bankjes op de hoeken en het
'ritme' in het ontwerp van de

Het idee voor de 'ballenbrug' had Piet Kramer in Frankrijk opgedaan

Dat Piet Kramer ook zelf met
hout werkte - hij maakte
onder meer meubels - is volgens Ger Engelander te zien
aan de wijze waarop de bruggen in elkaar zitten. Heel
ingenieus. Zo complex dat als
je een onderdeel moet vervangen, je vrijwel de hele brug af
moet breken. En dan al die
karakteristieke versieringen.

pijl richting noord, oost, zuid
of west.
Of neem de bruggen bij de
Bosbaan en het Openluchttheater, met opvallend
gekleurde ballen aan een ketting die als contragewicht dienen voor het brugdeel dat
omhoog kan klappen. Een
idee dat Kramer zou hebben
opgedaan in een park bij
Parijs en dat is gebaseerd op de achttiende-eeuwse constructie van de Franse
ingenieur Belidor.
Bijzonder is ook de
brug die ligt bij de
kano-overhaal van
de Bosbaan naar het
lager gelegen sierwater.
Omdat je met boten onder die
brug doorzeult, heeft Kramer
die brug ook aan de onderzijde 'versierd.'

J:; Je durft'niet met benioddérde laarzen
J ,^ óver zo'n cultuurgqëd te stampen
brug. En de kleur. In het oudste deel van het Bos veel wit,
groen, een beetje
'Amsterdams' rood. Kleuren,
waarvan ze in het Bos de verfnummers nog hebben om de
karakteristieke tint exact te
kunnen mengen.
Na de Tweede Wereldoorlog
koos Piet Kramer pastelachtige kleuren voor zijn bruggen.
Lilablauw, geel. Die kleuren
zie je vooral in het zuidelijk,
het jongste, deel van het Bos.
Daar is ook, in toenemende
mate, gebruik gemaakt van
beton. Nog tot in de jaren vijftig heeft Piet Kramer bruggen
vormgegeven, in een stijl die
overigens steeds strakker
werd, wat wel goed paste in
een tijd van wederopbouw.

Zoals de bankjes die je ziet bij
de stenen 'vierwindenbrug,' in
het verlengde van de
Amstelveense Oude Karselaan. Op elke hoek wijst een
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Monumentjes zijn het.
Monumentjes van hout, steen,
ijzer en beton. De meest
mooie brug van Piet Kramer
in het Bos ligt op het pad van
het Openluchttheater naar de
grote speelweide. De lichtgekleurde brug steekt scherp af
tegen een decor van donker
struweel. De brug wenkt de
vermoeide wandelaar als het
ware met breed uitgespreide
'armen' en biedt een bankje
om even te rusten. Een bijzonder fraai ontwerp van Piet
Kramer, deze brug 522. Zij
wordt weliswaar onderhanden
genomen, maar de karakteristieke opbouw blijft in tact,
inclusief de kleuren.
Ger Engelander kan gerust
zijn.
Jan Maarten Pekelharing'

Stratenatlas
Van Aalsmeer tot
Zwijndrecht. De ANWB
Stratenatlas wijst de weg
naar adressen in meer dan
vierhonderd Nederlandse
plaatsen (met meer dan
tienduizend inwoners). Op
de plattegronden is aangegeven waar zich ANWBkantoren, VW's, politiebureaus, postkantoren en parkeergarages bevinden. De
atlas is te koop bij de
ANWB-yerkooppunten en
de prijs is 17,95 gulden.
Echter alleen te koop wanneer men ook een ANWBlidmaatschap heeft.

Het nieuwe ijsje van Ola,
de 'WinnerTaco'

Film kijken en na afloop gezellig dansen.
Op zondagmiddag 27 april is er een

film & danceparty
in de Meervaart. Het programma begint met
de vertoning van de filmmusical Evita
(bekroond met de Golden Globes voor beste
filmmusical en beste actrice). Evita, gespeeld
door Madonna, is gebaseerd op net levensverhaal van Maria Eva Duurte, dochter van
een landeigenaar, die van een derderangs
actrice uitgroeide tot één van de meest aanbeden presidentsvrouwen aller tijden. In
1952 -33 jaar oud- stierf ze aan kanker.
Na afloop van de film staat in de foyer het
negen leden tellende orkest Rumbata. Zij
spelen een stevige combinatie van salsnritmes, Colombiaanse cumbia en Dominicaanse
merengue.
Aanvang is om drie uur 's middags.
Lezers betalen tegen inlevering van onderstaande bon 12,50 gulden (in plaats van
15 gulden). De Meervaart ligt aan het
Osdorpplein 205, Amsterdam. Tram l en 17
en bus 19, 23 en 68 stoppen voor de deur.
In de directe omgeving is voldoende gelegenheid om te parkeren. Reserveren kan via
telefoon 020-610.7393.
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Zelf masserende short
gaat strijd aan met
cellulite

Valdispert: de
natuurlijke rustgever
voor overdag
Klachten als gevolg van stress en spanning komen
in deze moderne tijd vaak voor. Om deze vervelende
ongemakken de baas te kunnen, bieden rustgevende
middelen een oplossing. Steeds vaker wordt daarbij
voor natuurlijke preparaten gekozen. Van deze producten is Valdispert al jaren het bekendste en meest
vertrouwde merk.
Er kunnen veel verschillende
oorzaken ten grondslag liggen aan spanning en nervositeit. Familie-omstandigheden
of problemen op het werk zijn
daarbij het meest genoemd.
En in deze periode van het
jaar geldt met name bij jongeren examenspanning
als
belangrijkste
bron
van
onrust.
Oplossing
Zeker voor een examen hoeft
een beetje extra spanning
helemaal niet zo erg te zijn.
Als we iets meer gespannen
zijn dan normaal betekent het
ook dat we extra alert en
geconcentreerd zijn. En dat
kan de prestaties alleen maar
ten goede komen. Maar het
kan ook voorkomen dat spanningen te veel dreigen te worden waardoor men niet meer
normaal kan functioneren.
En als dat vlak voor het eindexamen gebeurt, is dat
natuurlijk des te vervelender.
In zo'n geval kan een
plantaardig hulpmiddel uitkomst bieden:
Valdispert, de natuurlij ke rustgever voor
overdag.

Valeriaan
Valdispert bestaat uit
valeriaanextract. Dit
extract staat al eeuwen
bekend om zijn rustgevende werking. Het is
een puur natuurlijk
product dat niet versuft. Het is daarom ook
niet verwonderlijk dat

Valdispert voor velen een
steun in de rug is geweest tijdens de spannende examenperiode. De kleine plantaardige dragees zijn gemakkelijk
in te nemen.
Het is het beste als men met
het gebruik van Valdispert

VALD1SPERT
l
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Valdispert, de natuurlijke rustgever voor overdag.
een aantal dagen voor het
examen al begint. Valdispert
is verkrijgbaar bij drogist en
apotheek in een 50 en een 100
dragees verpakking.

Lees voor het gebruik de aanwijzingen in de bijsluiter.
Voor meer informatie:
VemediaB.V.,
tel.: 0294-465905.

Valdispert Nacht: bevordert
een gezonde nachtrust
Om lekker te slapen en om 's ochtends uitgerust
weer wakker te worden kun je soms wat extra hulp
gebruiken. Valdispert Nacht is er speciaal ter bevordering van een natuurlijke gezonde nachtrust. De
natuurlijke ingrediënten van dit bekende product
hebben een gunstige werking op de slaapfunctie.

Gezonde nachtrust

De plantaardige dragees van
Valdispert Nacht bestaan uit
valeriaanextract en hopextract. De rustgevende werking van valeriaan is bekend,
terwijl hop een gezonde
Veel mensen denken dat men keer minder uitgerust wak- nachtrust helpt bevorderen.
hoe dan ook acht uur nacht- ker worden is heus niet zo Het product kent geen chemiingrediënten:
na
rust nodig heeft. Niets is erg. Als dit echter vaker sche
minder waar. Er zijn talloze voorkomt, wordt het tijd om gebruik wordt men 's ochtends dus uitgerust weer
voorbeelden bekend van men- maatregelen te nemen.
sen die het met veel minder Probeer het gebruik van kof- wakker.
af kunnen. Ook een enkele fie, thee of cola 's avonds De samenstelling van Valdiszoveel mogelijk te pert Nacht is onlangs verbebeperken. Ook is het terd. De hoeveelheid werkzaaan te raden om vlak me stof is verhoogd, zodat nu
voor de nachtrust niet minder dragees per keer hoeingenomen.
te veel te eten. Veel ven worden
beter is het om voor Hierdoor is het product goedhet naar bed gaan nog koper in het gebruik geworeen
ontspannende den.
wandeling te maken. Valdispert Nacht is bij drcZorg er ook voor dat gist en apotheek verkrijgde slaapkamer niet te baar in een 20 dragees en een
koud of te warm is en 40 dragees verpakking.
dat deze goed gelucht Lees voor het gebruik de
is. Mochten deze alge- informatie in de bijsluiter.
mene tips niet helpen,
dan kan Valdispert Voor meer informatie:
Valdispert Nacht bevordert een gezonde Nacht een natuurlijke VemediaB.V.,
tel.: 0294-465905.
oplossing bieden.
nachtrust.

Verzorgde schone
oren belangrijk
voor beter gehoor
Vrijwel iedereen heeft er mee te maken, oorsmeer, die geelachtige stof in de oren. Door
enkele malen per dag in de oren te peuteren houden we ze meestal schoon.
Belangrijk, omdat hard en opgehoopt
oorsmeer kan zorgen voor jeuk, irritatie en een minder gehoor.
Het vermoeden bestaat dat
een teveel aan oorsmeer kan
worden veroorzaakt door een
lawaaierige
omgeving,
maar ook de milieuvervuiling
zou hierbij een rol
spelen. Als
we
ouder
worden
schijnen we
ook meer last
te hebben van
oorsmeer. Daarom is het aan te
bevelen de oren
regelmatig goed
schoon te maken.

speciale
olieen die
een emul- '
gerende
werking
hebben,
waardoor het oorsmeer
zacht wordt en dan makkelijk te verwijderen is. Oroclean beschermt de huid
(binnenwand) van de uitwendige gehoorgang en
kan wekelijks worden
gebruikt. De prestaties
van onze oren worden
daardoor
zo goed
mogelijk.

Eenvoudig
gebruik
Bij een normale
Oroclean
hoeveelheid oorNu is er een reinismeer, verdient
het aanbeveling
gingsolie, Oroclean, die
zeer geschikt is om het
één keer per week
oorsmeer, zelfs als dit
enkele druppels in beide
door uitdroging veranoren in te brengen. Even het
derd is in harde proppen, te hoofd opzij buigen en enkele
verwijderen. Het bevat drie druppels in het oor druppe-

Veel vrouwen tussen de 17 en 5O jaar hebben last
van cellulite (sinaasappelhuid). Opvallend is dat het
daarbij niet alleen om vrouwen met overgewicht
gaat, ook slanke vrouwen hebben last van ontsierende 'putjes' op dijen, heupen en billen. Cellulite is het
gevolg van een verminderde afvoer van afvalstoffen.
Het eetpatroon, gebruik van de pil, zwangerschap en
menopauze hebben invloed op dit proces.

Micro-massage

Twee maanden dragen

De micro-massage short van
Lanaform helpt cellulite voorkomen en bestrijden. Door de
normale dagelijkse bewegingen van het lichaam werkt de
short licht masserend. Deze
micro-massage in combinatie
met warmte, vochtigheid en
luchtcirculatie, leidt tot een
intensievere celstofwisseling.
De bloeds- en lymfenomloop
wordt gestimuleerd, afvalstoffen worden afgevoerd,
vetophopingen in de onderhuidse lagen lossen op en het
calorieverbruik neemt toe. Na
vier tot zes weken is de huid
merkbaar strakker, soepeler
en zachter.

Studies onder medisch toezicht hebben bij 95% van de
gebruiksters een omtrekafname aangetoond van 2 tot 9 cm
en zelfs meer. Daarvoor moet
de Lanaform short zo'n twee
maanden 8 uur per dag worden gedragen. Wie nu de
behandeling start, heeft in de
zomer een gladde, strakke
huid.

Prettig draagbaar
Lanaform
shorts
zijn
gemaakt van natuurrubber.
Binnenin is katoen verwerkt.
Katoen neemt veel vocht op
en irriteert de huid niet. De

euim veuMmMumui m mem wtww
short houdt zijn elasticiteit,
ook na veelvuldig wassen.

Assortiment
De shorts zijn verkrijgbaar
in meerdere maten, lengten
en kleuren. Ze zijn geschikt
als onopvallende onderkleding en er zijn modellen die
als (sport)bovenkleding worden gedragen. De Anti-Cell
panty en de gel dienen als aanvulling
of voortzetting van
de behandeling. De
panty oefent druk
uit die varieert
vanaf de enkel tot
aan de heupen.
De Lanaform gel
activeert de anticellulite behandeling.
Lanaform producten
zijn
verkrijgbaar
bij drogist, apotheek, medische vakhandel
en schoonheidssalons. Belt u Imgroma consumentenservi
voor meer informatie de ce, tel: 0900-1011015.

Knoflook is goed, Kyolic is beter
Dat knoflook goed is voor de gezondheid, is al uit
vele onderzoeken duidelijk geworden. Knoflook verhoogt uw vitaliteit, het heeft een gunstige invloed op
de bloedsomloop en de bloeddruk en het past in een
cholesterolverlagend dieet.
Om van die positieve werking
te kunnen profiteren, zijn
dagelijks echter grote hoeveelheden knoflook nodig.
Dit geeft de bekende bezwaren als een doordringende
geur en hinderlijke oprispingen en tevens kan het irritatie geven aan maag- en darmwand. Veel knoflookcapsules

en -tabletten hebben hetzelfde
bezwaar als verse knoflook;
de doordringende geur. Deze
capsules en tabletten lijken
in eerste instantie reukloos te
zijn. Echter, wanneer deze
capsules en tabletten na inname in uw maag uiteenvallen,
veroorzaken zij tijdens het
transpireren of bij oprispin-

Voetverzorging van groot belang
Slecht passend schoeisel en weinig aandacht voor de
verzorging van voeten, brengen onze 'onderdanen' in
een slechte conditie. Likdoorns, eeltplekken, ingegroeide nagels, zwakke voetbeentjes, overmatige
transpiratie en zwemmerseczeem zijn dan het
gevolg. In veel gevallen brengt een juiste behandeling verbetering.
Transpirerende voeten vormen een groot
probleem.
Vooral
werklieden die veelal
in dicht schoeisel met
rubber zolen hun
dagelijkse arbeid verrichten, hebben hier
last van. De zweetproductie kan, afhankelijk van de temperatuur en de emoties
iemand
len. Hou het hoofd ongeveer waaraan
een minuut in deze positie, onderhevig is, aansluit eventueel het oor af met zienlijk variëren. Het
een watje zodat Oroclean niet zweet en de vochtig
uit het oor loopt en spoel het geworden huidcellen
oor dan uit met een zachte worden door bacteriën en schimmels
waterstraal.
wat
Indien bij begin van het afgebroken,
gebruik er proppen inge- resulteert in een
droogd oorsmeer aanwezig onwelriekend
prozijn, dan kan het nodig zijn ductieproces.
dat de behandeling enige
den. De hierbij optredende
jeuk wordt erger bij warmte.
dagen herhaald moet worden. Zwemmerseczeem
Als er geen verbetering
De schimmel heeft behoefte
optreedt, neem dan kontakt Voetschimmel, beter bekend aan een vochtige, warme en
op met uw arts. Lees voor onder de naam zwemmersec- alkalische omgeving, die
gebruik de bijsluiter.
zeem, is de meest voorkomen- voornamelijk bij de voeten
Oroclean is verkrijgbaar bij de huidontsteking van de wordt aangetroffen. Overmade zelfstandige drogisterij voeten. De huid tussen de tige voettranspiratie kan dus
(o.a. DA, Uw Eigen Drogist, tenen is rood, vochtig en ver- het ontstaan en de ontwikketoont soms kleine kloofjes ling van voetschimmel sterk
Dio, Stip, enz.) en apotheek.
Voor meer informatie: Darci terwijl gemakkelijk velletjes bevorderen. Omdat schimlos getrokken kunnen wor- melinfecties nogal hardnekPharma, tel. 076-581 06 81.

kig zijn, moeten ze worden
voorkomen.
Conditieverbetering
Een uitstekende hulp hierbij
zijn Geurvreters inlegzolen.
Ze zijn speciaal ontwikkeld
om transpiratiegeur
en vocht weg te
nemen. Bovendien zorgen Geurvreters voor
een algehele verbetering van de conditie
van de voeten. De
inlegzool bestaat uit
een toplaag met daaraan vast een foamlaag.
De combinatie zorgt
ervoor dat de voeten
droog blijven. Geurvreters zijn in drie
varianten
verkrijgbaar: Comfort, voor de
dagelijkse
schoen,
Super Sterk voor laarzen en werkschoenen
en Sport Schoen Special voor sportschoenen. Het verschil is
dat iedere opeenvolgende soort 10% meer actieve
koolstof bevat. De doeltreffendheid van Geurvreters
is te danken aan een uniek en
gepatenteerd procédé. Er
wordt zelfs drie maanden
garantie gegeven op geurvermindering van voeten, kousen en schoenen. Geurvreters
inlegzolen zijn verkrijgbaar
bij de drogist. Voor meer
informatie: Tendem,
tel.: 038-421 7747.

gen alsnog die vervelende knoflookgeur.

Unieke
gefermenteerde
knoflook
Voor degenen die
van het goede van
knoflook willen profiteren zonder de
nadelen ervan, is er
Kyolic. Kyoüc bevat
een hele hoge dosis
knoflookextract en
de gebruikte knoflook heeft een uniek
koud rijpingsproces
(fermentatie) ondergaan, hierdoor is het
een sterk werkend
knoflookpreparaat.
Het 2O maanden
durende rijpingsproces, dat al eeuwenlang in
Azië wordt toegepast, verwijdert de doordringende geur
van knoflook_geheel, het ver-.
oorzaakt zelfs geen vervelende geur tijdens het transpireren en bij eventuele oprispingen. Tevens is gefermenteerde knoflook milder voor
maag en darmen. Kyolic is
het enige knoflookpreparaat
met de kracht van gefermenteerde knoflook'.

de. Met Kyolic One-a-day ver
hoogt u uw vitaliteit en weer
stand en voelt u zich fit e;
gezond. Daarnaast zijn ei
nog meer varianten: Kyolu
Original, Kyolic Lecithine er]
Kyolic Anti-oxidant.
Wilt u meer informatie o:
wilt u gratis kennismakei
met Kyolic, dan kunt u belle!
met onze Consumentenservi
ce, tel.nr. 0800-028028 (gra
tis). Onze voeding-skundigei
geven u graag advies en stu
ren u de proefcapsules en d<
Kyolic-assortiment
Kyolic-brochure gratis toe. l
Kyolic One-a-day bevat een kimt ook schrijven naail
extra hoge dosis knoflookex- Pharmafood, Consumenten
tract: 6OO mg gefermenteer- service, Postbus 17, 3880
de knoflookextract per tablet. Putten.
Daarom is één tablet Kyolic Kyolic is verkrijgbaar bij dro
One-a-day per dag al voldoen- gist, reformhuis en apotheek

Drogisterij

Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruime Parkeergelegenheid
Tel. 5712305
Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Tomisol Beauty., a cosmeceutical revolution

Nooit meer cellulite

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie
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023-5717166

Er is nu een cellulite crème die op resultaten van wetenschappelijk onderzoek gebaseerd is. Klinische studies aan universitaire
dermatologische klinieken in Duitsland hebben de werkzaamheid van Tomisal Beauty
aangetoond.
Werking
De werking berust op het
reactiveren van de cellen,
waardoor de stofwisseling
verbetert. Hierdoor wordt de
afvoer van afvalstoffen geactiveerd, de groei van lymf evaten wordt bevorderd, waardoor de sponsachtige structuur van de onderhuid
afneemt.
Het transport van stoffen
door de huid wordt mogelijk
gemaakt doordat de huid na
mdrogen van de crème door
een laagje Tomisal Beauty
wordt afgedekt. Daardoor
wordt het de stoffen die zich
in de crème bevinden moge-

lijk gemaakt de huid
te passeren.
Voorafgaande aan het
klinisch wetenschappelijke onderzoek werd de
crème gedurende 8 jaar
met succes getest op 200
vrouwen in alle leef tij dscategorieën. In deze groep
bevonden zich ook zwangeren.

Toepassing
Ben tube Tomisal Beauty is
voldoende voor een kuur van
twee a drie weken.
In zware gevallen van cellulite kan het nodig zijn de kuur
direkt te laten volgen door

een tweede. Bij een groot aantal vrouwen blijft de cellulite
weg, anderen dienen de kuur
één a twee keer per jaar te

herhalen voor
een blijvend
resultaat.
Door het werkingsprincipe
van de crème is
deze
ook
geschikt
voor
een aantal andere
huidproblemen
zoals:
stnae
(zwangerschapsstrepen), versteviing van décolleté
n hals, probleemuid. De crème is
niet vet, gemakkelijk
af te spoelen en daardoor gebruiksvriendelijk.
Tomisal Beauty is verkrijgbaar bij apotheek en
drogist. De prijs bedraagt
ƒ 119,- (tube van 250 ml).
Voor meer informatie:
Tomisal Beauty,
tel. 070-3588986.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

*-*

0(O

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023)571 2513
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oeveel toekomst heeft Bloemenveiling
alsmeer? De antwoorden blijven steken
i visioenen. Dat het gebouw gedurende
e komende kwart eeuw in hetzelfde
empo groeit als in de vorige lijkt uitgeoten. De virtuele realiteit dient zich
an. Ook daarin blijft Aalsmeer een cenale marktplaats, meent veiling-voorzitr Frans Kuipers op persoonlijke titel,
nderen lijkt dat optimisme voorbarig,
aalt de veiling 2022? De veelheid van
neningen doet vermoeden dat niemand
et weet.

Haalt de veiling 2022

vierkante meters te maken. „Niet al hot aanbod
blijft daar fysiek hoen komen. Het wordt steeds
meer ook op andere plekken neergezet, als gevolg
van nieuwe prijsvormingssystemcn. De klok houdt
alleen een functie voor clafihandcl. Vcol zal via
rechtstreekse contracten tussen teler en handelaar
gaan."
Het VBA-managemcnt gaat maar ten dele meo in
die redenering, al voorziet het wel de ontwikkeling
van een net van distributiecentra over Europa
Daarin zou de veiling dan een hoofdrol moeten
spelen, dio menige buitenstaander betwist
„De veiling steekt heel veel tijd in colleetioncren
en distribueren. Alles bij elkaar xettcn, langs een
klok jagen, en dan weer uitventen. Dat kost xoveel
tijd en geld, dat ze zich uit de markt prijst als het
op deze manier doorgaat. Dan nemen kwekers en
handel dat over," zegt mr Jaap Kras, ooit directeur
van de Vereniging van Bloemenveilingen in
Nederland (VBN) en nu organisatie-adviseur voor
de bloemenhandel

n alle gepresenteerde plannen, priemt
alleen dat voor het ondergronds logistiek systeem (OLS) - de 'bloembuispost' tussen VBA
Verenigde BLoemenveilingen Aalsmeer', in 1972
ntstaan uit een fusie tussen twee Aalsmeerse
loemenveilingen), Schiphol en een railstation bij
Soofddorp - tot fors in de volgende eeuw. Dat er
pn adequaat wegennet rond Aalsmeer komt,
jelooft nog nauwelijks iemand op de veiling, al
•ordt het niet hardop gezegd.
loewel elektronica en telecommunicatie (uit wier
ring het mondiale Internet voortkwam) fysieke
ncentratie van mensen en goederen minder
loodzakelijk maken voor het handelsproces, veracht de VBA voortgaande verdikking der bloenenstromen aan de Legmeerdijk. Volgens de OLSiiognose stijgt de binnenlandse aanvoer tot 2020
jiet zo'n 75 procent en verdrievoudigt de import
:ch. In het licht van de afgelopen 25 jaar een
|ematigde verwachting: door de aanvoergroei is
iet gebouw nu negen keer zo groot als bij de openng in 1972.
„Eén ding is zeker, over 25 jaar is het niet met
n factor negen uitgebreid," zegt VBA-planoloog
enk de Groot. Bij voortzetting van de bouwtrend
iu het veilingdak 675 hectare beslaan in 2022 (wat
jvereenkomt met 20 procent van de oppervlakte
jan Aalsmeer). „Daar kom je uit als de groei door;aat en er verder niets verandert," reageert voorlitter Frans Kuipers. „De groei gaat door, maar de
(erandering ook."
Toch zal het onroerend goed nog groter worden, te
igginnen met de bouw aan de 'overkant' van de
jegmeerdijk, op Uithoorns grondgebied. Een 'flyver' gaat de beide complexen met elkaar verbinlen. Om de aanvoergroei op te vangen, moet
'oorts de bestaande oppervlakte intensiever woren gebruikt. Dat kan door de ruimte tussen bloenenwagens en plafonds te benutten. Er komt een
jysteem van 'hangbanen' voor transport. Dat implilecrt in principe een verdubbeling van de omzet
ip dezelfde oppervlakte, filosofeert Kuipers. „In
itentie zit dat systeem er al. Dat is geen verre toe:omst."

L

ij denkt ook aan vaker veilen per etmaal. Want
rwijl de VBA een mondiale marktplaats wil zijn,
jtammen frequentie en tijdstip van afmijnen uit
één lokaal verleden. Gebouw en tribunes worden
iaar zo'n zes van de 24 uur gebruikt. Er kan twee
if vier keer worden geveild, denkt Kuipers hardop,
ie Groot: „Een aantal gebieden van het complex is
itensiever te benutten."
Halen ook klok en koperstribunes 2022? In hun
luidige vorm niet, meent branche-adviseur Frank
Coldijk, specialist in ontwikkeling van elektroJisch berichtenverkeer. Terwijl telers steeds marktj;erichter moeten produceren, schermt de klok hen
jan die markt af. Koldijk: „Door de lengte van de
afzetketen, dringt informatie over hoe de consu' ent zijn product beleeft nauwelijks tot de teler
loor."
mpers verwacht dat het afmijn-principe in stand

geeft u meer!
Hoofdstad Operette
'Viktoria und ihr Husar'

Om de aanvoergroei op te vangen, moet de bestaande oppervlakte intensiever worden gebruikt. Dat kan door de ruimte tussen bloemenwagens en plafonds
te benutten

Ftoto Fotoburo Luuk Gosewehr

blijft, maar dat de gebezigde middelen veranderen.
Koldijk pleit voor renovatie van het systeem, waardoor het begrip 'openbare prijsvorming' breder
wordt dan de klok alleen.
Kuipers: „De kunst is je los te maken van je huidige concepties." Met die realiteit in het achterhoofd,
is hij overtuigd dat de marktplaats overeind blijft.
„Die heette vroeger veiling en in de toekomst
Aalsmeer, een combinatie van kennis en feelings.
Een attitude. Dat is onze kracht hier. Over alles
wat zich ontwikkelt uit het oude, ben ik voorzichtig. Als je virtueel denkt, moet je dat loslaten. Op
een sociaal geaccepteerd wereldwijd netwerk, zoals
Internet, kun je niet meer zeggen: jij mag wel aanvoeren of kopen en jij niet."
„Als je het woord veiling gebruikt, word je op het
verkeerde been gezet. De oervorm is dat producenten bij elkaar gingen zitten met lokaal aanbod
tegenover regionale vraag. Toen kwam er regionaal
aanbod tegenover nationale vraag en later nationaal aanbod en internationale vraag. Nu is er internationaal aanbod en universele vraag. Daarin blijft
Aalsmeer het centrum. Maar we hebben van de
veiling een antiek beeld."

Auction in Amstelveen toonde aan dat van elke
locatie af per computer bloemen zijn in te kopen:
het prille begin van een onstuitbare ontwikkeling.
Elektronisch kan iedereen met iedereen ter
wereld zaken doen. De bloemetjes hoeven dan niet
per se via Aalsmeer te reizen. Toch blijft volgens
Kuipers een groot gebouw nodig. „Welke transac-

'Aalsmeer houdt zijn
centrale bufferfunctie'
tie-instrumenten er ook komen, er zal altijd
behoefte bestaan aan ruimte. Aalsmeer houdt zijn
centrale bufferfunctie. Internationale handelaren
willen zich niet zonder reden hier vestigen. Movrie
heeft nu in de Schinkelpolder (tegenover SchipholOost, waarin tevens uitbreiding van het
Amsterdamse Bos is gepland) een vijf keer zo grote
oppervlakte in gebruik als toen hij onder ons dak
zat. Ergens moet de assemblage plaatsvinden."

„Er zit een stuk cultuur op de tribunes, die meer
naar product dan naar beeldschermen kijkt," verzucht Henk de Groot. Maar de bloemenbranche
ontkomt niet aan het virtuele tijdperk. Tele Flower

De Groot: „Consumenten kopen bloemen, maar
ook gemengde boeketten, toegevoegde waarde. Het
aandeel van supermarkten en tuincentra wordt
steeds groter in de afzet. Zulke afzetstructuren vragen kant en klaar product. Op die eisen van de
markt inhaken, vraagt een groot centrum."

STICHTING
AKTIVITEITENCENTRUM
fZ^ N D V O O R T

Het Bestuur van de
Stichting Aktiviteiten Centrum Zandvoort
zoekt nieuwe bestuursleden

Kuipers: „De eindgebruiker stuurt de keten. Onze
enige zekerheid is dat die concument en do producent blijven bestaan."
Ir. Bas Classen, adviseur bij de ontwikkeling van
de internationale elektronische plantcn-aanbodsbank Distributed Datanet (DD), een initiatief van
de georganiseerde groothandel, voorspelt dat de
'ketenomkeer' (waarbij de consument de afzetketen dicteert) de veiling op de tocht zet. „De kernvraag wordt: wat doet zij voor de consument?" De
VBA-reorganisatie (splitsing in marktplaats en verkooporganisatie) bevat volgens dassen een weeffout: „Verandering is de kunst van het loslaten. Ik
zie ze alleen maar vasthouden." De veiling is er
naar zijn mening niet geheel van doordrongen dat
de producten in de toekomst niet meer massaal op
één plaats samenstromen, voordat zij verder de
keten ingaan. „De afzet wordt voor oen flink stuk
virtueel. Er zal wel behoefte zijn aan een fors complex, maar niet in de huidige vorm. Eerder als tentoonstellingsgebied of horticultural pretpark,
ledere detaillist weet dat de consument naast economy ook gemak, avontuur, fun wil. Van dat rijtje
biedt de veiling niks."
„De fysieke rol die voor haar overblijft, wordt sterker als die in een netwerk hangt. Er is logistieke
service nodig, maar die moetje naar plaats loskoppelen. Dat wil de veiling niet. Er staat trouwens al
heel wat veilingruimte leeg m Nederland." Volgens
Classen krijgt ook Aalsmeer met een overschot aan

Nieuwe
De Postcode Loterij heeft groot
nieuws. U hoort in de Sterrenplayback Show meer over de
Postcode-Kanjer van maar liefst
15,7 miljoen gulden! Stelt u zich
dat eens voor: samen met uw
buren miljonair worden. Is dat
niet geweldig?

Tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde bon ontvangen lezers van Weekmedia een korting
van ƒ 4,00 op de normale prijzen:
ƒ 41,00 (normaal ƒ 45,00), ƒ 38,50 (normaal ƒ 42,50), ƒ 36,00
(normaal ƒ 40,00). Het is mogelijk telefonisch te reserveren met vermelding dat u gebruik maakt van deze
bon. De kassa van het Cultureel Centrum op Plein 1960
nr 2 in Amstelveen is geopend van ma. t/m vr. van
10.00 - 15.00 uur (telefonisch v.a. 10.30 uur), zaterdag en
zondag van 12.00 - 15.00 uur (telefonisch v.a. 13.00 uur).

De Stichting Aktiviteiten Centrum is zich momenteel aan het bezinnen op de rol
die zij in de toekomst zou kunnen vervullen binnen de Gemeente Zandvoort.
Hiertoe hoopt het Bestuur op zeer korte termijn een nieuwe beleidsnota te kunnen presenteren.
Ter implementatie van voorgesteld beleid en externe ontwikkelingen (budgetfinanciering, kwaliteitseisen conform landelijke richtlijnen, implementatie van
Gemeentelijk beleid) zoekt het bestuur nu nieuwe leden die op een frisse, zakelije en inhoudelijk sterke wijze de Stichting hun steun kunnen geven.

Kandidaatleden dragen het sociaal cultureel werk een warm hart toe, zijn in
staat om in een relatief kleine organisatie verantwoordelijkheden te dragen en
kunnen ontwikkelingen binnen de Gemeente Zandvoort op het terrein van het
sociaal cultureel werk vertalen in beleidsvoorstellen binnen het bestuur.
Van de kandidaat penningmeester wordt bovendien gevraagd te beschikken
over voldoende financieel inzicht om gelet op bovenstaande zijn toezichthoudende functie te kunnen waarmaken.

m voor onze lezers
Tegen inlevering van deze volledig ingevulde bon aan
de
kassa van het Cultureel Centrum Amstelveen, ontv
angt u een korting van ƒ 4,00 voor 'Viktoria und ihr
Husar' op zondag 27 aprilÏ997 om 14.00 uur.

Nadere inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij Koen Gilissen, voorzitter
van het bestuur (0251-319189, avonduren) of Jo Voolstra, secretaris telefoon
(023-5718832).

Naam:
Adres:
^ostcode/woonplaats:
^enst voor zondag 27 april 1997 - 14.00 uur
Aantal kaarten

Ie rang a ƒ 41,00

Aantal kaarten

2e rang a ƒ 38,50

Aantal kaarten

3e rang a ƒ 36,00

geeft u meer!

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou het origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan kunnen wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

.»J =a

van de Elfstedentocht: Henk Angenent. Kijken, genieten, lachen,
meespelen en meehelpen. Dat
doet u met de Postcode Loterij op
donderdag 24 april. Speelt u nog
niet mee? Regel dat dan vandaag
nog: vul de bon op deze pagina in
en stuur hem op! B

Kijk op donderdag 24 april naarde
SterrenptaybackShow op RTL 4.
Dan kunt u tien hoe uw favoriete
artiesten een spectaculaire gedaanteven\'ix<>elin§ ondergaan !

Op dit moment is er een vacature voor

Uw reactie met korte motivering en c.v. kunt onder vermelding van 'vacature
Bestuur' op de enveloppe, richten aan:
Jo Voolstra
Secretaris van het Stichtingsbestuur
per adres: Cclsiusstraat 190. 2041 TR Zandvoort

Tel: 020 54 75 175.

Kijk ook op l mei en 8 mei, want
ook dan zijn er weer Sterrenplayback Shows. U ziet dan
onder vele anderen Frans Bauer,
Marianne Weber en de winnaar

Kandidaatleden dienen in Zandvoort woonachtig te zijn, het sociaal cultureel
werk een warm hart toe dragen, onderhandelingsvaardig en voor enkele uren
per maand beschikbaar zijn. De bestuursvergaderingen worden één maal per
maand in de avonduren gehouden.

penningmeester
en
gewoon bestuurslid

zen
alleen! Want presentator Henny
Huisman is ambassadeur van de
Postcode Loterij. Dus hebben de
optredende artiesten veel aandacht voor organisaties en projecten die zich inzetten voor
mensen natuur.

Foto Peter Korniss

De operette 'Viktoria und ihr Husar' behoort tot de toppers van het Weense operetterepertoire. De melodieën
uit deze compositie van Paul Abraham zijn stuk voor
stuk schlagers van de jaren dertig geworden. Enkele
voorbeelden hiervan zijn: "Ja, so em Mddel, ungarisches Mddel', "Reich mir zum Abschied noch einmal
die Hdnde' en 'Pardon, Madame, ich bin verhebt'.
De operette speelt zich af rond 1918 en 1919 op vier
locaties in diverse uithoeken van de wereld. De
Hongaarse gravin Viktoria is getrouwd met de
Amerikaanse gezant Cunlight, nadat zij overtuigd was
dat haar vroegere minnaar ritmeester Klotay in de eerste wereldoorlog is gesneuveld. Klotay blijkt toch nog
te leven. Viktoria wordt verscheurd tussen haar gevoelens voor Klotay en haar man, aan wie ze veel te danken heeft.
De Hoofdstad Operette maakt van deze operette een
groots spektakel met solisten, koor, ballet en orkest.
Deze voorstelling is een genot voor iedere operetteliefhebber.

Johan Th. Bos

Postcode Loterij komt met drie wervelende shows

De Stichting Aktiviteiten Centrum heeft als algemene doelstelling het door (in
samenhang en/of via samenwerking) het vervullen van specifieke functies op
actieve wijze mogelijkheden en/of begeleiding bieden aan personen en/of groepen bij het gestalte geven aan hun ontplooiing, emancipatie en de inrichting van
hun leef-, woon-, en werksituatie.
De exploitatie bedraagt nu ruim hfl 400.000,-. De financiële administratie en
boekhouding is uitbesteed en staat onder toezicht van een accountant.
Bij de Stichting zijn vijf medewerk(st)ers in dienst.

Cultureel Centrum Amstelveen
zondag 27 april - 14.00 uur

Kras: „De kern van het bestaansrecht van de veiling is hot tot optimale waarde biengcn van producten van de leden. Als clio leden daar zelf beter
in slagen, is het over. Alles voor een klok neerzetten, raakt achterhaald Je ziet nu dat telers individueel of in verenigingen de markt zoeken en daar
rechtstreeks zaken doen met afnemers. Voor do
handelaar wordt de veiling steeds meer een risico
in zijn planning. Een enorm oponthoud, waarvan
de duur niet is in te schatten. Alleen maar cm tot
een prijs te komen!"
Zulke kritische geluiden worden aan do
Legmeerdijk wel gehoord, maar optimistisch gefilterd. Transacties kunnen dankzij moderne tcchnologie sneller tot stand komen dan nu. Dat daarvoor
niet alle bloemen op één plek aanwezig hoeven te
zijn, weet men. Toch blijft Nederland en daarmee
Aalsmeer een hoofdrol spelen in de distributie, verwacht De Groot. Wegvervoer is daarin essentieel,
maar om knelpunten op te lossen, is uitwijken naar
de rail geboden. „Met OLS koppelen wij vliegtuig,
trein en wegtransport. Ook in onze top afnemerslanden - Duitsland, Frankrijk en Engeland - zie je
congesties op de wegen. Daar legt men in de
infrastructuur een sterk accent op railvorvoer.
Vliegen binnen Europa is kostbaar en uit praktisch
oogpunt minder interessant. Rond 2020 is het hoge
snelheidsnet in Europa klaar, waar we met OLS op
aansluiten. Ook de luchthavens worden met rails
gekoppeld."
Op snelle verbetering van het wegennet rond
Aalsmeer heeft hij weinig hoop. „Het ministerie
ontwikkelt ideeën voor betere doorstroming, maar
we zien geen daden. Minder personenauto's op de
weg is een kip of ei-verhaal. De VBA doet allang
aan vervoersmanagement, maar stuit op gebrek
aan openbaar vervoer. Dat is er 's morgens vroeg
niet en wij zijn een matineus bedrijf."
De coöperatieve beheersvorm zal veranderen. „De
marktplaats zie ik gezamenlijk eigendom van
kopers, kwekers en informatiemensen worden,"
zegt Kuipers. Een veiling die alleen m handen is
van kwekers, past niet in futuristisch denken,
vindt hij. „Als de handel wil meedoen, graag. En
waarom zouden grote IT-companies zich niet op
bloementransacties storten. Alle monopolistische
trekjes zullen verdwijnen. Je hebt nu een cooperatie die van leden is. Daarnaast zijn er andere aanvoerders. Afhankelijk van hoe de vereniging zich
ontwikkelt en wie mee wil doen, komt er een andere beheersvorm."
Alle technologie bant de waarde van menselijk
contact en de emotie van bloemen niet uit, voorspelt hij. „De behoefte daaraan neemt in deze
zakelijke wereld toe. De nieuwe generatie zit wel
vast aan de computer, maar gebruikt Internet om
af te spreken hoe laat zij naar bed gaat en met
wie..."

Gerard Joling wordt Elvis
Presley. Hans Ka/a n en Ria
Valk /ijn John Travolta en
Olivia Newton John. En een
hele sterrcnploeg uit drie succesvolle tv-ieries treedt op als
de Villagc Peoplc. Dat kan
natuurlijk alleen in de Sterren-

playback Show met Henny
Huisman. Donderdagavond *iet
u de eerste van drie gloednicuwe shows. Stem dus om 20.30
uurafopRTL4!
De Sterrenplayback Show is n,ituurlijk meer dan zang en dans

[^\J A, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bmgoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullei in blokletters
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68
[ J ƒ 20,- (twee lotnummers)
LJ / 40,- (vier lotnummers)
[j ƒ 10,-(een lotnummer)
D / 30.- (drie lotnummers)

DEUITSLAGEN VAN 21 APRIi

Naam:

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Adres.

Stand Mega Jackpot: 1§ De overige Bingoprijzen:

3 miljoen
De Bingogetallen:

Getal 23 t/m 3 6

l

Getal 1 t/m 22
11 39 31 24 26 28 21
43 22 37 17 06 07 30
23 01 20 36 42 38 08
Maakt u uw kaart vol met:

25
dan wint u de
Thuisbïngo
ƒ25.000,Zetfouten voorbehouden

oq
i
1o£

27
32
03
05
13

/ i nnn c;nn
ƒ /OUU,-

04

f 20 -

Af\
*••U

ƒ 100,/ 50,/ 40,/ 30,ƒ25,-

02
09
45
35
14

n
ƒf 1iu,ƒ 9,/ 8,ƒ 7,/ 6,ƒ5,-

1 Straatprijs trekking 'maart:
Bekendmaking: 21 april
ƒ 5.000,6361 TP

Extra Prijs ƒ 25.0OO,6361 TP001

Liefst drie BMW's: 2717 WT 030 in Zoetermeer,
3532 HZ 012 in Utrecht, en 6247 BW 038 in Gronsveld

[ J dhr. T l mevr.

Postcode.
Plaats: .
Bel mi| bij een prijs
boven ƒ 10.000,-Tel. .
Postbanknummer:

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
- Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZV Den Haag.

Banknummer:

15097 04
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Peugeot
605 Turbo Diesel, automaat,
'94, ƒ 27.500,-. VISA GARAGE
Tel. 020 - 6278410.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! m Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdom, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

45,00
15,20
9,40
9,40
11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

020-665 86 86

Peugeot 205 GTi, m. '90,
i.z.g.st. / 8.950 Inr, financ. gar.
020 - 4824640.
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 XR 1,1i 3-drs
05/92
106 XR 1 1i 3-drs
04/93
106 Ace Diesel 5-drs
11/93
106 RALLYE 1.6
07/96
205 Accent 1.1i 3-drs 10/91
205 Trophy 1.1i 3-drs
03/93
306 XT 1.6i 5-drs
07/95
306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
309 GR 1.3 5-drs
09/88
405 Break GR 1.9i
06/91
406 ST 1.8 16V
07/95
Suzuki Swift 1.3 GL 3-drs05/93
Mazda 323F 1.6i GLX 16V11/93

^m m*m mm

xOPI

van

Baarjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereib. v.a. Postjesweg

P-Sl

T.k.a. Peugeot 304 cabrio bj
1974, kl. groen met., km.st.
124.000, APK gek. in z.g.st.
t.e.a.b. Tel. 06-53254729.

TT^^lllBlIir •

Z U l DW l JK
peugeot-dealer

Auto's f e koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Opel Vectra 1.6i CL, m. '91,
i.z.g.st., /9.950. Inr. financ. gar. Nissan Micra 1.3 16V, 3-drs met
Johan Boom 020-4824640.
st.bekr, 04-'95, ƒ17.950
VOLVO 340, automaat, 1985, WESTDORP, tel. 020-6325983.
APK 04-1998, ƒ975,-.
Peugeot 106 XN diesel, 5-drs,
NIEROP BV 020-6183951.
blauw met., 11/93,103.000 km,
VW Passat station diesel, '87, ƒ15950,- Tel. 020-6121824
ƒ3.500,-. VISA GARAGE
Tel. 020 • 6278410.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

106 Ace. 1.1i rood
'95
106 XR 1.11 rood
'94
106 XT 1.4i groen m. '92
205 Ace. 1.1i zwart
'89
205 ACE 1.11 rood
'93
205 XR 1.11 bruin m. '91
205 XL 1.1 i grijs m. '91
205 GTI 1.9 rood
'92
309 XL 1.4i grijs m.
'91
309 XR 1.4i blauw m. '88
306 XR 1.4i rood m. '94
306 Cabrio 1.8 aut.
'96
405 GL 1.6i rood
'93
'z.g.a.n. direktie/derno auto's
106 XN 1.1i blauw m, '96
306 XS 1.6i rood
'96
306 XT 1.6i groen m. '96
Vreemde merken:
Ford Fiesta 1.1i
'91
Ford Esc. 1.4i. CL
'92
VW GTi 1.8 16V zwart'89
vlinervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT's

Fiat Croma 2.5 TD, b.j. 1994, Peugeot 205 GL, m. '87, punt
gaaf, nw APK, ƒ 2.950. Johan
104.000 km, ƒ21.950,Fiat Vermeij B.V. 0297-562020. 3oom Wijkermeerweg 46,
Beverwijk 0251-224730.
Mercedes Benz 200 D, '88,Volvo 460 GLE 1.8, LPG, 10rood, apk 01-'98, div. opties, '93, ƒ23.900. Dick Muhl Off.
f 14 950 Jan Wals 020-4361697 Volvo Dealer: 0294-418200.
Adverteren m
Volvo 850 GLT 2.5 20V, 9-'92, ".k. wegens lease-auto Nissan
Bunny diesel, b.j. '88, i.z.g.st
deze rubriek
grijs m., ƒ 29.750
FAX: 020 - 665.63.21
Van Vloten Dealer 020-6369222 'Vijs ƒ 3960. Tel. 020-4964607.

Nissan

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 5
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen
2 CV 6 Club rood b.j. '86 in
goede staat APK jun '98!
ƒ 2450. rijdt goed! 020-6682467.
Mehari bouwjaar '78 (cabriolet), apk 2-'98. ACA Diane, apk
3-'98, i.g.st. 0492-464914.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

B p*.

Mitsubishi

Opel

Daihatsu

Renault

APK KEURINGEN ƒ 70,
<laar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
HEINING HOBBYHAL
Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuu
spuitcabine ƒ 75, hefbrug ƒ 10
staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999

Mercedes-Benz

1165/65R13TP2000 p* 12S? 99r
Jl75/70R13TP2000 pa USE- 89.J185/70R14TP2000 pa. JA5- 125.^185/65 R 14TP2000

PA

J 195/65 R 15 H PWWE pa

f VOOR p.st.
Alle overige maten CONTINENTAL'
banden met 15% Prijzenslag koning!

VKDESTEIN^I

Op alle

VREDESTEIN
banden

tf* 109.-

m- 159,

Alle overige maten PIREUJ banden
met 10% Prijzenslag koning!

ir:

GELDIG
VOOR ONZE
HUIS, MERKEN

145/80 R13 S
j 155/80 R13 S

JDEBICA'i

p 165/80 R13 S

'Arrowspeedl

155/70 R13 T
185/70 R13 T
175/70 R14 T
185/70 R14 T
195/60 R14 H
165/70 R13 T
175/70 R13 T

165/70 R14 T
185/60 R14 H

195/50 R15 V

59.69- 276?
225.-i
75.79.237ri
79.- 316?
89.99.293H
32%109.119.357r-|
89.267r-l
267rl
89.99.- 396?
119357*139.-

Arrowspeed/Debica
AfTowspeed/Debiea
Arrowspeed/Debica
Arrowspeed/Debica
Arrowspeed/Debica
Arrowspeed/Debica
Arrowspeed/Debica
Ceat/Riken
Ceat/Riken
Ceat/Riken
Ceat/Riken
Ceat

E PER SET (2 STUKS)
2x voor
VAN
VOOR
l Opel Kaden
l P, E en Astra
l Ford Escort
Nissan Micra

1983 - 1992

Peugeot 4OS

1987 - 1995

•««Sa

218? m

318?

1980 - 1995

VW Golf ll&lll

2x achter
VAN
VOOR

3^239.- 1318?

3/'91

Renault 19 1.4 TR, GTR, TRE

'89-

Ope) Astra 1.41/1.61/1.81/2.0:
10/'91 - (ex. GT, Combi)
Volvo 440 1.7
•88-2/'92
l Renault Cliol.2i/1.4i

5/'90-

Voor boot, car
tv en camping.

BALANCEREN
EN UITLIJNEN

KOOP NU
BETAAL

Met
drugbeugel •
' engasafvoa "

INCL UIIUINEN VOORWIELEN

75 AH

VOOR 95.-

* Vraag de Kw*fit manaser
naaf (te voomaanfen.

*GARANTIE/

AmstelveenAmsterdamseweg488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6414022.A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg55,020-6911211.
A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 440,020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg, 020-6907768. Almere-Buiten (A/R)
(Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2, 036-5345540. Haarlem Arascerdamsevaart 16/18,
023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat 151, 023-5351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.
023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854. Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

Volvo
NIEROP VOLVO-occasions

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

OUKE BAAS
niet duur!!!

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv

Nu met extra voordeel voor U
240
940
440
440
440
440
460
480
440
440

Polar Estate, 48.000 km, '93
GL, aut,, airco, 165.000 km, '91
GL 2.0, airco, 46.000 km, '93
GL 2.0, 80.000 km, '93
GLE automaat, 36.000 km '94
1.8 ini„ LPG, 110.000 km, '92
Turbo 120 PK, 113.000 km, '91
ES, 115.00 km, '86
GL, 190.000 km, '90
GL, LPG, 176.000 km, '89

ƒ32.500,ƒ24.000,ƒ23.750,ƒ 19.250,ƒ 25.250,ƒ 13.250,ƒ 18.250,ƒ 10.250,ƒ 9.950,ƒ 9.750,-

NU ƒ30.750,NU ƒ21.750,NU ƒ22.750,NU ƒ 18.500,NU ƒ 24.000,NU ƒ 11.950,NU ƒ 16.950,NU ƒ 8.750,'
NU ƒ 7.950,
NU ƒ 8.250,

Tevens ontvangt U bij aankoop 500 GRATIS Air Miles
NIEROP de Vrienden van Uw Volvo! Vancouverstr. 2-12,
Amsterdam-West 020 - 6183951.

Van Vloten
Amsterdam

119.119.±49.±29.99.-

±39.±39.-

Geschikt voor 2 fietsen,
incl. montage, verlichting, slot
en riemen, i GRATIS
MONTAGE

OP=OP

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

480 GT 2.0 airco ABS
(020) 6129804
63.000 km '95
ƒ 35.750
480 ES 2.0 dec '92 . .ƒ 24.500
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. 460 Nordic autom. '94,/ 26.950
Klaar terwijl u wacht.
440 Diesel '94
ƒ 27.500
Ruilstarters en dynamo's.
440 1.8 special '94 . .ƒ25.950
Valkenburgerstraat 152.
440 GL 2.0 sch.dak '93./ 23.950
Tel.: 020-6240748.
440 automaat '93 .. .ƒ 23.750
Grote sortering ONDERDELEN 440 spec. autom. '92.ƒ 19.950
440 DL autom. '92 . .ƒ 18.950
van schade-auto's, alle
440 DL st.bekr. '91 . .ƒ 14.950
merken, alle bouwjaren.
440 Sunray '91
ƒ 13.950
GEBR. OPDAM B.V.
440 GL rood '91 . . . .ƒ 15.750
Tel.: 023-5845435.
440 DL dec. '90 ... .ƒ11.950
440 l.m. velgen '90 . .ƒ 11.750
440 rood LPG '90 .. .ƒ 9.750

460
460
440
440
440
440
440

«DAGEN
PER WEEK GEOPEND
ma. l/m vr. O8.00-17.3O
zaterdag 08.00- 17.00
BINNEN ZONDER AFSPRAAK
KLAAR TERWIJL. U WACHT

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip
Amsterdam. Met een goe:
Volkswagen Kever Carman 70 BESTELAUTO'S en pers. team instructeurs geven wij ot
1303
Cabrio, zwart, 1978.
busjes v.a. ƒ3500. Garageeen psychologische manier ir
l.z.g.st. Vr.pr. ƒ21.000.
Rijsenhout, lid Bovag.
lensief les en nog leuk oo!
Meer dan 50 jaar gevestigd: Hoog slagingspercentage e'
Telefoon: 0488-431444.
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- toch 1e 10 lessen ƒ37,50 pi.
VW Golf Diesel, m. '86, metallic hout bij Aalsmeer, 0297Tel,: 020-6868063/6332405 c
blauw, i.z.g.st., ƒ2.950.
324229. Ook t.k. gevraagd.
06-54633678. P.S. Ook 8-weeKerkbuurt 83 Oostzaan
se cursussen en examenroute075 - 6845607.
rijden is vanzelfsprekend.

Volkswagen

Bedrijfsauto's

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu vo.or al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

1.8 Spirit autom
6/96
GLE 1.8 LPG
10/93
1.8 airco
1/96 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
1.8 airco
5/96
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
1.8 sport airco
1/96
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1.8 aut
5/94'
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
1.8 Escape
12/92
Motorrijlessen ƒ 42,50
DEMO'S:
20 autorijlessen + examen ƒ 999
940 Estate aut
9/96
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
850 Estate 2.5 T 20V aut..1/97
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
V40 TD
1/97
S40 2.0
1/97
VOLVO DICK MÜHL
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294 - 418200.
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijoplei
dingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeer
Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland.
uw Volvo-dealer
MINOR MOTORCARS
T.k.a. Volksw. kampeerauto b.j Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs voor een vast bedrag.
met persoonlijke service
Sloterkade 43/44
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- '72 voll. inb. motor '86. APK Voor de komende maanden zoeken wij voor diverse regio's
Amsterdam
laan 128, Amsterdam-Noord. aug '97, stalling okt. '97. Belast, maximaal 400 cursisten. Onder toezicht van een groot aantal
Tel. 020 - 6177975/6158022
topinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. vrij, ƒ5000. 020-4221889.
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een orientatierit vooraf.
Rover-dealer voor
VW/Audi dealer A-PIONT
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Kollenbergweg,
Amsterdam- Eerste inschrijving tot 20-04-1997. Bel de Heavy Traffic ServiceAdverteren in deze rubriek
ZO uw dealer voor nieuw, ge- lijn 0900-9575. Heavy Traffic, gegarandeerd je rijbewijs!
Tel 020 - 665.86.86
Boom Aalsmeer 0297 • 325667
bruikt en verhuur van 2-4 pers. VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 wkn.
FAX
020
665.63.21
Rover dealer voor Uithoorn
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info mog.
Postbus 156, 1000 AD A'dam Tel. 020 • 4301600.
Amstelveen en Haarl.meer
Overtoom 515, Amsterdam

Rover

79.89.79.79.±29.±29.119.-

Aanbiedingen zin uitsluitend geldig van maandag 21 t/m zaterdag 26 april 1997. Miren inclusief montage, garantie en btw.
Bandenpr|zen exd. balancereiv vendelen en veiw. bijdrage. Deze
aanbiedingen zon niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen. Kantegen hebben ite
kking op de in deze
advertentie vermelde werken.

Ot>ALLE ONDERDELEN BffiK jLAAGSTiPRUSè

Suzuki

Saab

VOOR

VAN 249. NU

O% RENTE

Tegen handelspr.: van 1e eig.
Swift 1.6 GLX 16 V, rood met.,
4-drs, 2-'91, ƒ 10.750: Swift GTi,
wit, 6-'88, ƒ6.950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam
020 - 6627777.

RDEMPER

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

3 MAANDEN
Met de Kwik-Fit GRA715* AutoCard hoeft u
pas 3 maanden later
te betalen. Zonder ook
maar één cent rente..

±79.249.269.299.±89.249.249.229.-

Alle STARTACCU'S met
1O% Prijzenslag korting!

GRATIS
2 MAANDEN

Geldig bij het t;
afstoten van'|i
slechts een.;..|V'. 1-jarigPTT
j •\
• GSM abdnne- j; '« o
ment. • • . : • - . .l-^^'
.•Geldig zolang || ïftde voorraad i;'S
strekt. •..:-:ii'.'»:

199.±39.229.259.269.-

90 AH MMil79-VOOR1A9:

LATER

AANSLUITING

VAN

TWiNMV LOAD
• d i ^ fel •! :^^d 3 :«

(W\

Alle overige SCHOKDEMPERS
met' 2O% Prijzenslag korting!'

MOBIELE GSM TELEFOON

VOOR

Staat uw uitlaat hier niet bij? Bel voor de laagste prijs. Alle overige uitlaat: delen en complete systemen nu met 10% korting. Profiteer!

4W1E1EN BALANCEREN

358? 239.- 218?
258?
318?
318? 249.- 238? 199.-

VAK

i VOOR AUTO'S MET KATALYSATOR (Complete systemen vanaf de kat.)
J Nissan Sunny 1.4
J 11/'8S-10/'90
i Opel V«tra 1.61/1.81/2.01
1'89VW Golf 1.3/1.31/1.61
86-7/'92
Citroen ZX 1.11/1.41/1.61/1.8!

Algemeen
.et op Johan Boom nw adres
Wijkermeerweg 46 Beverwijk
naast Zwarte Markt tel 0251
224730. + 150 auto's v.a
ƒ 1.000 tot ƒ 25.000. Door hee
Nederland bekend om onze
garantie al v.a. ƒ 1.000 en
scherpe prijzen door grote om
zet. Donderdag koopavond
zondag's geop. v. 11-17 uur
tevens inkoop elk merk auto a
contant m. RDW bew. Geop. v
9 tot 19 uur.

:| VOOR AUTO'S ZONDER XATA1ÏSATOR
,1 Peugeot 205 1125/1360cc
i 2/'83-'91
\ Hat Uno 45/45ES
12/'83| Votvo 340/343/345 1.4 hatchback
176-8/'89
i Ford Escort 1.3/1.4/1.6
15/'83-10/'90
l Toyota Starlet 1300
18/'81-2/'88
j BMW 316/3181
j 10/'82-V91

PER
STUK

BANDENMAAT BANDENMERK
135/80 R13 S Arrowspeed/Debica

l COMPLEET SYSTtEM l AC

l AUTOMERK

\

Autoverhuur

Porsche

OP PIREUJ BANDEN

Bij aankoop van 2 stuks
186/60 R14 T ECO CONTACT
l Voor o.a.VW Golf, Ford Escort XR3.

Auto's te koop
gevraagd

Honda

Alle overige maten MICHÈUN banden
met 10% Prijzenslag koning!

(onf mental

Ford Escort 1.4 CL
11:
ord Escort 1.6 CLX
02-'93
Renault 5TR, 141, 4-'90 Honda Civic 1.5 DXi 02-'9
06-'92
100.000 km, 3-drs, wit, APK 7 Opel Astra 1.6i
Voor een perfecte SAAB 99
Jan Wals 020 • 4361697.
'97, rad./cass., trekh. v fiet
90, 900, 9000 ook Royal Class
2x Fiat Panda autom b.j 1993 senr., ƒ7.000,-. 020 - 6410008
De hoogste prijs voor elk mer
!0x Fiat Panda b.j.'89 t/m '9f
auto a contant m. RDW bew
SAAB SERVICE
RENAULT AMSTERDAM
5x Fiat Uno b j. '91 t/m '9;
Johan Boom Wijkermeerweg
Top occasions met 1 jaar
MOLENAAR
1x Fiat Punto b j .
1994
46, Beverwijk. Tel.
0251
garantie
4xFiatTemprab.j.'92t/m'9i
HOOFDDORP
224730
Wibautstraat 224
Onderhoud, reparatie, APK.
020 • 561 96 11
DEMO:
•*WESTDORP"
Eigen revisiewerkplaats
Coupe Fiat 20 Turbo, rood,
vertrouwd,
beken
voor Saab motoren
14.000 km, jan '96 ƒ49.950,-.
' KIA ' een klasse rijker"
en versnellingsbakken.
Pnde 1.3 GTX 3-drs . . .10-'9
Tevens verkoop van nieuwe
DIVERSE MERKEN
Clarus 1.8 SLX 4-drs. . .06-'9
en gebruikte onderdelen
Opel Corsa 1.4 3-drs 1990
Sportage 2.0 4WD 5-drs01-'9
023-5614097
2x Ford Fiesta 1.1 3-drs 1991 AUTOVERNIETIGING A'DAM " LADA * auto zonder bla-bla "
Bijz. mooie 900i, 3-drs, '87, nw
Citroen AX 1.1 3-drs 1992 koopt schade-, sloop-, defecte 4x Samara 3-drs . '93 t/m '9
mod., zilver, schuifd , apk 2Nissan Micra 1 3 5-drs 1993 auto's, autowrakken (compl.) 5x Samara 5-drs . '92 t/m '9
'98, ƒ8950. Tel. 0174-625399.
Suzuki Swift 3-drs
1993 Gratis afgehaald. Tevens ver 2x Samara Diva .. '94 t/m '9
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994
koop onderdelen. Officiële vrij' 1x Lada Niva 1.64WD ,11-'9
waring RDW. Inl 023-5400765
• TOPOCCASSIONS *
FIAT VERMEIJ B.V.
1
' van deze WEEK *
Gevraagd
jonge
auto's
vana
A. Philipsweg 13 Uithoorn
1991 a contant! Belt u voor ml Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs
Tel. 0297 - 562020
met
stuurbekrachtigmg,
04-'95
0341-419354of0652-977028
Opel Corsa 1.4 Joy, 3-drs, me
DE HOOGSTE PRIJS voor elk stuurbekr. en airbag, 06-'94
merk auto a cont. met vnjwar
Adm. de Ruijterweg 396-398
Honda CRX VTi-E, ABS, el.
Nu te huur per uur
bewijs. Tel.: 020-4824640.
A'dam, tel. 020 - 6825983
Targadak, zwart, alarm, l.m
een Quad 4-wl. motor (B/E)
Ringweg A'dam, afslag S10*
win, mrt '94, BEREBEIT,
125CC, geen helmplicht.
JOHAN BOOM ook filaal De
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
020- 6719108
lip 55 Landsmeer 020-4824640
Zie ATS telet pag. 888
MOTORISCHE PROBLEMEN
Kerkbuurt 83 Oostzaan 075
VOORJAARSAANBIEDING!!
Laat uw auto testen d.m.v. de 6845607 en Kanaalweg 30
Opel Kadett, 2/5 t/m 12/5,
modernste apparatuur.
Landsmeer 020-4363543
Mercedes 250 TD Stationcar 5
ƒ250 all m, km-vnj.
Garagebedrijf Out.
Tevens inkoop elke merk aut
pers, b.j. nov '88, facelift nw
Rent a Bnk, Bullwijkpad 13.
020-6441020
(ma-vr.
8-17
u.
a
contant
m
RDW
bew.
mod '95/23.500 020-6105206

Fiat

129.-

Alle overige maten DUNLOP banden
, met 15% Prijzenslag koning!

Mazda

APK + grote beurt v.a. •ƒ 299.
DIESELSERVICE
srandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
ndustrieweg 27, Duivendrech
Tel. 020-6980639

e«tóg

pa.

'addilac Coupe de Ville, b.jr
64, t.e.a.b., diverse opties,
BMW 320i '84, nog nette auto, reme-wit. 036-5331988.
3100. Tel. 020-6315705.
ttroen Snoek ID20, b.j. 1970,
egen handelspr.: BMW 520i, grijs met., LPG, bel. vrij,
bl„ sch.dak, 7-'88, ƒ12.500. z.g.st.,
APK
mei 1998,
BMW 324 D, l.m. wielen, 11-'86, 12.500,-. Tel. 0545-291924.
ƒ6.950. BEREBEIT, Amsteldijk
'eugeot 404 '65, Ipg, kop Ipg
25, A'dam. 020 - 6627777.
aangep., nwe Michelin-banden, ƒ9750. Tel. 026-3230830.

Service en
Reparatie

2af

pst

BMW

XM Diesel Turbo D '94/ 29.500 vlAZDA 121 GLX, 3-drs, met
r.h., b.j. 6-'96, 4500 km, vr.pr.
XM Diesel ABS '93
ƒ 17.900
21.500. 020-6419033 na 18 u.
XM Turbo D '90
ƒ 9.950
XM 20i Turbo CT '93 ƒ 18.900 .k. MAZDA RX 7,1e serie, b.j.
XM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500 okt.'79,
vr.pr.
ƒ 6750:
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750 320-6118303 / 06.52541570.
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ29.500
Xantia 1.8 SX '94
ƒ22.500
Xantia 1. 8 SX LPG '95/24.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500 vlitsubishi Colt, m. '87, i.pr.st.,
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 APK,
ƒ1.450. Den lip 55
BX TGD Turbo Br. '93/ 17.500 Landsmeer 020-4824640.
BX TGD Break '94
ƒ 16.900
BX TGD Break st.b. '93/ 14.900
BX TGD Break st.b. '92/ 12.900
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 Opel Kadett, m. '88, punt gaaf,
BX TZD '90
ƒ 7.950 nw APK, ƒ 2.950. Kerkbuurt 83
BX T Diesel '93
ƒ11.900 Oostzaan 075-6845607.
BX 19 TZI '92
ƒ 9.950
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950 <adett Life 1.4i, b). '91, 86000
BX 14 RE LPG '89
ƒ 3.950 <m, z.g.a.n. Prijs n o.t.k.
BX 14 TE '93 v.a.
ƒ 9.950 Tel. 0315-241088
BX 14 TE '90
ƒ 5.950 Opel Mama v. 1e eig bj. '78
BX 14 RE LPG '87
ƒ 1.950 Hatchback, ZEER MOOI. Tel
C 15 E bestel '92
ƒ 6.950 020-6360126/6927891.
C 15 E bestel '90
ƒ 4.950
C 15 D bestel m. '94 ƒ 9.500 Te koop: Opel Corsa Swing 1.4
1994, prijs ƒ 17.000,-.
VISA Garage B.V.
Tel. 0344 - 693492.
Houtmankade 37 A'dam
Opel Omega 2.0, autom.,
Tel. 020-6278410.
'93, i.z.g.st., ƒ 7.950.
Johan Boom Wijkermeerwec
46, Beverwijk 0251-224730.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
Renault 25, kleur wit, bj. '85
A'dam-C. Tel 020-6236491.
APK tot nov '97, rijdt goed
ƒ800,-. Tel 075-6350093.
NIEROP-DAIHATSU
Ook voor occasions
Renault 5 TR 1 4, 1989, groen
Vancouverstraat 2-12
met., 54.000 km. nwe APK
A'dam-W. 020-6183951
ƒ4750 Tel. 020-6423302

tfagsy

van

Klassiekers
en Oldtimers
PEUGEOT 404
ien solide, comfort, klassieker
voor alledag. Altijd auto's
en onderdelen op voorraad.
"rank Dordregter 020-6826974.

Alle overige maten GOODYEAR,
banden met 15% Prijzenslag koning!

Alle overige maten ECO banden
met 30% Prijzenslag korting!

Gezocht,
cursisten voor speciale rijopleiding

Campers

Autorijschool „De Wibaut"
De 1e 5 lessen (a 60 mm
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. S
min. Tevens zijn de theorieles
sen gratis op C.DJ. Aanvraa;
per computer. Wibautstras
107, telefoon 020 - 6683902
Rij-examen Ned. Antillen.
Tel. 015-2158905 of 0104673595. Fax 015-2158907.
Voor gratis advies over de be:
te rij- en theorieopleiding
A'dam e.o belt u: 020-663377.

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELE'
van alle schade-auto's, a'
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? &
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop-, sloop- en schadeauto,
m. vrijwaring. Tel. 020-675419RDW Erkend auto-den tuntag*
bedrijf STRIJDONK. In
van sloop- en schade-auto'?
Tev. verkoop van onderdele11
pok NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweï
381, A'dam, 020-6319802.
Te koop gevraagd loop- e
sloopauto's. Hoge prijs.
vrijwaring en eigen
dienst. Kila-slopenj:
023-5333742 / 06-52838400
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Commerciële bijlage van

SPECIFICATIES: SEAT
IBIZA CUPRA 2.0 GTI 16V
Motortype:
viercilinderlijn
motor met vier
kleppen per ei
linder en multi
point injectie
Cilinderinhoud: 1.984cm3
Vermogen:

110 kW/150 pk
bij 6.000 t.p.m.

Max. koppel:

180 Nm bij
4.600 t.p.m.

Acceleratie:

8,0 sec van 0100 km/uur.

Topsnelheid:

216 km/uur.

Gem. verbruik: 8,5 ltr/100 km.
Prijs:

ƒ 39.995,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Twee Airbags
ABS/EDS
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar

De SEAT Ibiza Cupra maakt zijn wilde voorkomen dubbel en dwars waar.

De Toyota Starlet bekleedt maar liefst twee eerste plaatsen in het 'TüV Autoreport 1997'.

Toyota gooit hoge ogen
in TüV-onderzoek
T
Ioyota

SEAT IBIZA CUPRA 2.0 GTI 16V
Duits hart voor Spaanse wildebras
D
e SEAT Ibiza Cupra houdt van de weg. De uiterst
sportieve hatchback doet er alles aan om in zo kort
mogelijke tijd zoveel mogelijk asfalt onder zijn wielen
door te jagen. Zoals het een echte racewagen betaamt is
de SEAT ook niet vies van een beetje uiterlijk vertoon. De
rode kleur van de testauto doet het goed bij de enorme,
witte lichtmetalen velgen.
Aan weerskanten van de rode
carrosserie en op de achterzijde
prijkt de aanduiding 'CUPRA cup
racing 2.0 16V'. In de grille en

ook op de achterklep prijkt tevens
de aanduiding GTi 2.0 16V. Dit is
SEAT's geheime wapen. De aanduiding verraadt dat in het voor-

In deze sportieve auto is heel wat mee te nemen.

onder de van Volkswagen afkomstige 2 liter zestien kleppenmotor
schuilt. Deze maakte al furore in
de Golf GTI 16V die niet meer
verkrijgbaar is. SEAT vult die
leemte en vraagt er 39.995 gulden voor. Een
heel bedrag
maar voor een
sportwagen
met 150 pk een
bescheiden vraagprijs. En hoe
sportief die Ibiza dan wel is blijkt
uit de kille cijfers. Nul tot honderd
vergt slechts 8,3 seconden. De
top bedraagt2-16 kilometer per •uur. Dit'zijnrfabrieksopgaves.en ...
anders dan meestal het geval, in
de praktijk kan de sprint nog sneller...
Die sportieve uitstraling is niet
voorbehouden aan het exterieur
van de auto. Ook binnenin de-Seat blijkt de sportieve aspiratie van
de Ibiza. Zo. heeft de fabrikant
stevige met leer afgewerkte sportstoelen geplaatst en vier hoofdsteunen. Het stuurwiel is met leer
bekleed en ligt goed in de hand.
Door het rad heen werpen de witte wijzerplaten met hun rode
naalden een verwachtingsvolle
blik naar de bestuurder. Bij het inschakelen van de verlichting werpen de schalen een rood schijnsel in de auto. Om het geheel af
te maken zitten onderin de middenconsole nog oliedruk en voltage meters.

om de limiet niet te overschrijden.
Zelfbeheersing is een absoluut
vereiste voor het rijden of eigenlijk spelen met de CUPRA. Voor
de veiligheid heeft SEAT maar
wel een aantal zaken standaard
gemonteerd, Zo
heeft de auto
twee airbags,
een anti-blokkeerremsysteem
en een elektronisch sperdifferentieel (EDS). Dit voorkomt overmatige wielspin wanneer een van de
voorwielen grip verliest.
,Om de 150 pk goed op het weg-dek over te brengen zonder dat
die voorwielen telkenmale in rook
gehuld gaan heeft Seat fikse, zeg
maar gerust sloffen gemonteerd.
Om de fraaie velgen liggen rubbers in de maat 195/50 16. Ze
plakken de Ibiza als het ware aan
de weg. Tenminste bij droge omstandigheden. Zoals eigenlijk bij
alle auto's met brede banden is
de grip bij nat wegdek beduidend
minder. De kleefkracht blijft echter
ruim voldoende. Wie tijdig zijn
rijstijl aan de omstandigheden
aanpast zal nauwelijks verschil
merken.
Anders dan de Cupra zo op het
eerste oog doet vermoeden is de
Ibiza geen ruwe auto. De vering
is stevig maar beslist niet oncomfortabel. Daardoor is de auto uitstekend geschikt voor normaal
gebruik. De Ibiza maakt bijvoorbeeld ook niet meer geluid dan
een andere auto. Tenzij dat geDe welhaast smekende blik van
de wijzerplaten is maar moeilijk te wenst is. Op 'speciaal verzoek'
weerstaan. Keer op keer gaat het
produceert de uitlaat een venijnige sis. Wanneer boven de 5.500
gaspedaal diep en zwiept de toetoeren het gaspedaal tegen het
renteller richting 7.000 toeren per
schutbord gaat lijkt het of de auto
minuut. De snelheidsmeter vereven extra stoom afblaast. Maar
volgt zijn weg met een speelse
wat fijn is voor de oren doet pijn
eenvoud richting landelijk maximum. Eenmaal daar aangekomen in de portemonnee. Naast het rikost het moeite, heel veel moeite, sico op een fikse boete verbruikt

de Cupra dan ook meer benzine.
Zonder dit soort buitensporigheden is een gemiddelde van 1 op
13 makkelijk haalbaar.

V

bereikt met een nieuw ontwerp
van cilinderkop en in- en uitlaatspruitstukken, een stevigere uitvoering van de hoofdlagers en
een lager gewicht van de bewe-

van zeven en negen jaar gaat, op
een tweede plaats gevolgd door
de Carina. Onder de elfjarigen
scharen zich maar liefst drie Toy-

test

gende delen in de motor. Het
maximale vermogen van 63
kW/86 pk ligt bij 6.000 toeren per
minuut. Vanuit stilstand zijn er
10,9 seconden nodig om de

naald vsn de snelheidsmeter op
honderd te krijgen. De topsnelheid ligt voor deze Lancia Y op
177 km/uur. Deze prestaties gaan
hand in hand met een laag ver-

Kopers van een Lancia Y willen
zich volgens de fabrikant onderscheiden van de massa. Zeven
van de tien kiezen niet voor de
standaarduitvoering. De keuze in
motoren, transmissies, uitrustingsniveaus, interieurafwerking
en carrosseriekleuren (113!) is
bepaald niet gering. De verleiding
is dan ook groot om de Lancia Y
geheel naar eigen smaak aan te
kleden.
Die verleiding wordt nog onweerstaanbaarder met de nieuwe 16kleppen motor van 1,2 liter. De
nieuwe krachtbron is van de FlRE-familie, dat wil zeggen dat hij
goede prestaties combineert met
lagere gebruikskosten en daarmee het milieu dus minder belast.
Dit lijkt misschien wat tegenstrijdig, maar dat is het niet. Het is

In het segment tot vijf jaar boekt
de Toyota Carina een eerste
plaats. Het model Starlet neemt
die toppositie in als het om auto's

Om zijn vijftigste verjaardag wat kleur te geven levert Saab de Cabriolet nu ook in Monte Carlo geel.

Saab 900 Cabriolet nu
ook in Monte Carlo geel
E

en blik op de thermometer geeft aan dat het buiten zeventien graden is. Dat betekent
dat het dak van de Saab Cabriolet wel naar beneden kan. Na het ontgrendelen van de
voorzijde volstaat een druk op de knop om het dak in zijn geheel weg te vouwen en
op te bergen. In ons land trekt een dergelijke vertoning redelijk wat bekijks. Als het zwarte
dak 27 seconden later keurig is opgeborgen hebben we vrij zicht op de omgeving, het
prinsdom Monte Carlo. Hier kijkt bijna niemand op van de onthoofding. Zelfs niet als het
gaat om een Monte Carlo gele Saab Cabriolet.

bruik. Voor elke honderd kilometer vraagt de krachtbron 6,6 liter
brandstof.
Het logo van het blauwe olifantje
geeft de nieuwe Lancia Y 1.1 direct al iets jeugdigs. Dat geldt ook
voor buiten- en binnenzijde van
dit model. Een grille in de carrosseriekleur, speciale wieldeksels
en zeven lakkleuren, waarvan er
drie nieuw zijn, kenmerken deze
uitvoering. De binnenbekleding is
op verschillende manieren af te
stemmen op de lakkleuren. Het
instrumentarium en de middenconsole zijn titaniumkleurig.
De standaarduitrusting mag er
zijn. Er zijn onder meer een bestuurdersairbag, elektrische bediening van de zijruiten voor,
hoogteverstelling van de veiligheidsgordels en gordelspanners
voorin, een van binnenuit te ontgrendelen achterklep, een startblokkering en 14-inch velgen. De
1,1 liter motor van de FIRE-familie levert 40 kW/55 pk.

Een nieuwe pittige 16-kleppen 1.2 motor gaat schuil onder de kap van de Lancia Y.

ota-modellen in de top tien: de
Starlet op een derde, de Corolla
op een vijfde en de Carina op
een zevende plaats.
In tegenstelling tot onze APK-keuringen, worden die bij onze oosterburen niet door de dealer maar
door regionale onderzoekscentra
uitgevoerd. In het rapport voor
1997 worden de resultaten weergegeven van maar liefst 3,5 miljoen keuringen in het afgelopen
jaar.

Buick in rally
Peking-PariJs

Kleurrijke Lancia Y met guitig olifantje
an de Lancia Y komen
er binnenkort twee
nieuwe uitvoeringen bij
de dealer. Dat zijn een versie met een 1,2 liter zestienkleppen motor en een vrolijk uitgedoste Y 1.1, waarvoor Lancia het beeldmerk
van een guitig olifantje van
stal haalt. Een embleem dat
louter is gereserveerd voor
de meest sprankelende uitvoeringen.

heeft een naam hoog te houden in de jaarlijkse
onderzoeken van de TüV, de Duitse collega van de Nederlandse RDW/APK-keuringen. Het Japanse merk
scoort altijd eerste plaatsen als het gaat om het laagste
aantal technische problemen. Dit jaar zijn dat er maar liefst
drie in de vijf verschillende leeftijdscategorieën. De bevindingen van het onderzoek staan in het 'TüV Auto Report
1997'.

Lancia heeft met de Y een sterke
troef. Dat blijkt uit de verkopen in
Nederland in het eerste productiejaar 1996. 1.239 verlieten er de
showrooms wat neerkomt op
maar liefst 43 procent van alle
Lancia-verkopen. De nieuwe versies komen half mei bij de dealer.

In het 'land' van de familie Grimaldi dat dit jaar zijn zevenhonderdjarig bestaan viert, is men
wel wat gewend. In onze directe
omgeving zien we een Lamborghini Diablo Roadster VT, twee
Bentley's Azure en een handvol
Rolls Royces. Van dat laatste type telt Monaco er zo'n 350, meldt
ons een Saab-medewerker.
Er is natuurlijk altijd baas boven
'Saab', maar 'gestraft' worden
met een auto die zo functioneel
en fraai is als een Saab Cabriolet
is maar weinigen gegund. En
toch neemt de cabrio nu veertien
procent van alle verkopen voor
zijn rekening. Vorig jaar verkocht
Saab 14.200 cabrio's en dat geeft
de producent het recht zich specialist op dit gebied te noemen.
Mooi geel is niet lelijk. Zeker aan
de zonovergoten Côte d'Azur kan
een auto als de Saab 900 Cabriolet prima in het geel. In ons land
vergt het evenwel een fikse dosis
zelfvertrouwen om een dergelijke
auto in zo'n opvallende kleur te
rijden. Zeker voor het wat conservatieve Saab is dat een opvallende keuze. Toch is het niet voor
het eerst dat de producent zijn
Cabriolet in een dergelijke opvallende kleur uitbrengt. Het vorige
model 900 Cabriolet is ook al
eens in de kleur Monte Carlo geel
geleverd.
De Saab 900 Cabriolet is een volwaardige vierpersoons open-auto
die zich uitstekend leent om het

hele jaar door te worden bereden,
zonder zogenaamde hardtop. Het
stoffen dak van de cabriolet telt
drie lagen, die wind, water en geluid weren. In open toestand is
het prettige van de Zweed dat je
heel diep zit. Van de achterpassagiers steken alleen de hoofden
boven de rand uit. Dit geeft een
beschermend gevoel. Dat geldt
overigens voor de hele auto. Deze voelt stevig aan. Toen de eerste pennenstreken van de huidige
900 op papier werden gezet, is
meteen al rekening gehouden
met het uitbrengen van een cabrioversie. Vaak zijn cabriolets
onthoofde coupes, bij de Saab is
daar geen sprake van. De stevigheid die bij dichte auto's wordt
geboden door het dak, is bij deze
Saab al in een vroeg stadium gezocht in de rest van de auto.
Leer
De Cabriolet is leverbaar met
keuze uit vier motoren, een 2.0 of
2.3 viercilinder, een 2.5 V6 en
een uiterst sportieve 2.0 Turbo,
goed voor 185 pk. Elke Saab Cabriolet heeft standaard een elektrisch bedienbaar dak en lederen
bekleding. Het programma kent
verder twee uitrustingsniveaus, S
en het luxere SE.
De prijslijst begint bij 89.950 gulden en loopt op tot 111.450 voor
de V6 en de 2.0 Turbo. De eerstgenoemde krijgt dan tevens standaard automatische transmissie.
Het Monte Carlo geel vergt geen
bijbetaling.

General Motors en de Chinese autofabrikant Shanghai Automotive
gaan het nieuwste model Buick in
Shanghai bouwen. Daarvoor zal
een gloednieuwe fabriek verrijzen.
Om alvast een symbolische invulling aan deze samenwerking te
geven, treden Buick en GM China
op als sponsor van Richard Clark
in de komende Peking-Parijs rally.
Zijn wedstrijdwagen is een Buick
Special uit 1948.
De rally die op 6 september van
start gaat en duurt tot 18 oktober,
begint in Peking en overbrugt een
afstand van 18.000 kilometer. Het
traject bestaat uit een bergpassage van bijna zes kilometer hoog,
een stukje van de Mount Everest
en slecht begaanbare wegen in
Kathmandu, Teheran en Istanbul.
In totaal worden dertien landen
doorkruist. Het is de eerste keer
sinds 1907 dat dit evenement
weer plaatsvindt.

Daewoo
verrast Miss
Nederland
Nu Miss Nederland 1996, Petra
Hoost, na 36 lessen haar rijexamen heeft behaald, kan zij het geleerde in de praktijk brengen in
een nieuwe rode Daewoo Nexia
GTX. Importeur Daewoo Motor
Benelux heeft haar deze auto ter
beschikking gesteld voor de periode van haar kroningsjaar. Public
Relations Manager John Vroom
overhandigde haar onlangs de
sleuteltjes.
Petra Hoost is verguld met haar
Nexia: "Allereerst ben ik niet meer
afhankelijk van het openbaar vervoer zodat ik allerlei modellenwerk
kan aannemen ook al is het buiten
de normale werkuren en ten tweede is het een heerlijke ruime auto".

Opel-deaBer
biiedf startblokkering aan
De Opel-dealer biedt op al zijn
huidige modellen startblokkering
aan. Om ook de oudere Opel's
van ongewenst bezoek te vrijwaren, biedt de dealer de Klasse 1
startblokkering (SCMH"NO-goedgekeurd) van Opel aan voor een
actieprijs van ƒ 349,- inclusief
BTW. Dat is een voordeel van
ruim ƒ 120,-. Het systeem bestaat
uit een automatisch inschakelende
startblokkering, die door een elektronische codesleutel wordt geactiveerd. Uit onderzoek blijkt dat het
dievengilde auto's met een startblokkering steeds vaker ongemoeid laten. Het landelijke platform criminaliteitsbestrijding en de
stuurgroep autocriminaliteit schrijven deze daling van autodiefstallen voor een deel aan de startonderbreker toe. De overheid wil
vanaf 1 mei via de APK-brief een
actie lanceren om autobezitters Ie
bewegen een startblokkering in
hun auto te laten plaatsen.

OPEN HUIS

GEURS AUTOMOBIELEN
Renault 5G TL 5-drs
Alfa 33 1.7 QV 16v
Audi801.8s
BMW316Autm
BMW 7281 autm
Chevrolet Corsica
Chrysler Saratoga
Citroën XM comfort
UNO 60 s
Sierra 1.6 GL sedan
Scorpio 2.9 GLi
Sierra 1.8 GLi sport coupé
Opel Astra 1.7 station diesel
Toyota Corolla 1.8 diesel
Volvo 245 stationcar
Volvo440GI
Opel Corsa 1.2 S
Toyota Corolla diesel
Volvo340
Mitsubishi Colt diesel GLX
Opel Corsa 1.5 diesel
Opel Corsa 1.2 S
VW Polo 1.3 GL Shopper
VW Golf GL Stayer, diesel
Volvo 340 GL 5-drs
VW Polo diesel Shopper
Honda Civic
Renault 5 GL Van diesel
Fiat Panda 750 CL
Ford Escort diesel
Ford Scorpio 2.4 GLi aut.
FiatTipo 2.0 IE DGT
VW Scirocco 1.6 GT
Seat Ibiza 1.2 GL
BMW 525 E aut.
Ford Escort 1.6 GL
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2.250,7.950,11.500,2.750,2.750,12.950,9.250,10.750,3.250,6.750,7.950,6.950,14.950,6.950,2.250,11.750,1.750,1.950,1.750,2.250,3.950,1.750,2.250,1.950,3 750,2.950,1.250,3.750,1.750,1.250,4.950,5.950,2.950,1.950,2.950,1.750,-

Tevens is er een wisselende voorraad van
plm. 60 auto's. APK-gek. v.a. 500,van groot tot klein.

TJERK HIDDESSTRAAT71, ruim, modern 2kam.app. op 4e etage met balkon op het zuidoosten. Ind. hal; woonk. met balkon; luxe open
keuken met inb.app.; badk. met wastafelmeubel, toilet en douche; riante slaapkamer.
Vr.pr. ƒ 179.000,-k.k.

tlDÖSHOWMET
CASINO CADEAU
Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana

vlees

Rios Production, geïnspireerd op de losban-

CORT V.D. LINDENSTRAAT 2/13, uitstekend
gesitueerde driekamer-maisonnette op 1e en
2e etage. Ind. 2e et. hal; toilet; ruime woonkam. met open haard en ruim balkon; keuken
met inbouwapp. 1e et. gang met inbouwkast; 2
slaapkam. waarvan 1 met ruim balkon; luxe
badkam. met toilet, dubb. wastafel en ligbad,
aparte wasruimte. Het app. is grotendeels v.v.
dubb. glas.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

dige sfeer van het New
Yorkse cabaret. U kunt
voor de show diverse
arrangementen boeken.
Na afloop kunt u deze
levendige avond
•__ -^

voortzetten in het

casino.

Want

bij

JVialse mnder
sucadelappen

de

arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

l in het Holland Casino

1 kilo

boven het theater. U

14,95

l kunt al een compleet
arrangement

VAN

boeken

vanaf f 49,50. Aanvang
woensdag tot en met

SCHAIK

zondag 20.00 uur.

ido

MAKELAAR O.G.
_ AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
}
Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg
56a/2042
GJ Zandvoort
NVM
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

r

M

Max Euweplein 64, Amsterdam
;..•'.-

; /' • ; •

(nabij Leidseplein).

.

; ;.'

• , •'

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

varkenshaas
of
malse mnaerbiefstuk
naar keuze
1 kilo

GEURS
AUTOMOBIELEN

03

25,

O

m

Ampèrestraat 8, Zandvoort
tel. 023-5730779.

Woensdag 30 april zijn wij
geopend tot 12.00 uur

m
Buureweg 1-3, Zandvoort

Hou hc-t originrd dus altijd zelf, als u
solliciteert. Raakt dat weg. dan kunnen wij
weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

soorten
vleeswaren

Show. Een wervelende

Leuke auto's voor een leuke prijs

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!

130
soorten

50

In verband met Koninginnedag zijn wij
dinsdag 29 en woensdag 30 april
gesloten.

Grote Krocht 5-7 Openingstijden:
Zandvoort
9"
BOUCHERIE BBBBfJB tel. 5719067

zaterdag 9,00 tot i 7.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

V70AWD

De permanente
beheersing.

'l Wordt ons vaak gevraagd. Wat is nu hel verschil tussen

vicrwielaandrijving. De viscosekoppeling stuurt 959f- van het vermogen
naar de voorwielen en 5% 'naar achteren'.

rijden in een 'gewone' auto en op pad gaan in de nieuwe
Volvo V70 AWD vanaf/ 88.700.Volvo V70 All Wheel Drive? In alle nuchterheid kunnen

'_

' '_

'__

Terwijl die verhouding automatisch wordt aangepast,

wc bijvoorbeeld /eggen: /.'n buitengewone trekkracht, mede doordat

als 't wegdek erom vraagt. Maar wat kan die nuchterheid voor u

het maxiniumkoppcl al bij 1 800 toeren bereikt wordt. Of we noemen

allemaal betekenen, of ontketenen? Hel gevoel van complete beheersing.

/.'n bij/onder

Permanent. De nieuwe Volvo VVO AWD. Pertinent.

veilige

wegligging. als gevolg

van de permanente

VnKii Ncdcihiul IVvMiiiL'n.uitu I) V . l'osllius Ui. 4 1 SI /Cl Ikv-il. l O W l hS SS SS Con-umcntiMipiiis im:l IlI'W. i:\cl. ./ dS5.- kcv.ten njkkui m:iU:ii. / 123.- kcnlukfiikustcncii l 2?().- \cr« i|dcMilj:slii|ilr.ij;o Wii/i^injicn Miiirk-liHudcn. Lc.isclaiic'l Volvo V70 AWD vanal / l 990.- p/mnd.. cxcl. BTW, opbasis iiin 1-ull OpurntioiMl Ltüisc, 4S iiKUUKkMl. 20 01)0 kin p/|;«ii.
\uui nicci intouiutic kunt u ln| do Vohivilcnlci ICICL|U. Vr.uiü ook tuint Vo!\o\ unieke iiiilo\ei/ckemiL: Aniii/im Vooi N'oUo Le.ising licll n lijdensde kanlooruren tle Volvo Lcaschin: (0345) 08 X7 SO. Aliicheclile uulo is uitgeiust mei één \an de Volvo-Lincs.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL.: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811'
AMSTERDAM-NOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.
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woensdag 23 april 1997
Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321,
Zandvoorts Nieuwsblad

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-;nlvrrtrnlM i s kunnen worden »c/i't im-r l of 2 koImtimcii l i r r t ' d l r in <Uvrr.sc I r l l r r p ' o n l l n i .

l'ai'liciilirn'ii vrrwij/cn wij n.ijir ilr spccialr Imii op ilc

pugimi „MICItO'S".

zoekt
BEZORGER/STER
voor wijk flats Noord Boulevard.
Tevens zoeken wij
reserve BEZORGER/STER
om in te vallen bij ziekte of vakantie.
Voor inlichtingen: 023-5717166.

Plaalsin^ is mogelijk i TI dr volgende cdilir:

XANI)V()()irr.SN!KUWSI(LAI)/0,r,l p r r i n i l l i m r l r r .
.Sluitingstijd: <linsiliif; 12.00 uur.
II k u n t uw U'kst Irh'foni.srh opgrvt'ii: 023-5717166 of
iifjjrvcn/ï'.fiHlcn ium:
if

Zaïxlvnorls NiiMiwsltlad. Caslhuisplnii 12, 2012.JM

/andvonrt:

EMaiitsing i.s nok mogelijk in dr vol»t'inl«! roiiiliinulic:
\V2./;m<lvoorl.s Nieuwsblad. Amslelvmis Werkblad,
Uillmornsc Courant, de Itondc Vcnrr, Aalsnicrrdcr
Cntinml, alle rilitu'.s van het Amsterdams Sladsl.lad. ƒ5,9'! per millimeter.
Sluitingstijd: maandag IS.OOmir.
*k Informatie iwr on/.r overig aantrekkelijke adverlentieromliinatie.s in dr Micro's xijn op aanvraag op
on/e kantoren verkrijgbaar.
"A" Voor brieven onder nummer wordt l re^el rxlra in
rekening grlirurlil, alsmede /ft.-- adin.kosten.
« Hij plaatsing in dr .Micro's worden ^cen bcwijsniirnuiers vrr.stmml. Op vei'/.oek \vordl aan iidv«rlcerders builen bel verspreidingsgebied «Vu krant versi uu rd. Hiervoor wordt /*6.50 in rekening gebracht.
Alle prij/.cn excl. 17.5% BTW
II kunt de tekst van uw Micro-advertenlieeoml>inatie Z
leltrfoniscli opgeven:

Ben je het
thuiszitten moe!?
Groothandel in non-food
producten o.a. boeken,
speelgoed etc., in A'dam,
zoekt per direct mensen
voor diverse functies.
Bel voor een afspraak:

020-4657350.
'echnisch personeel
gevraagd

t

15

Opleidingen/cursussen

V o l k s universiteit A m s t e r d a m
Voorjaarscursussen
start: half mei
Nederlands aan anderstaligen (NT2)
6 weken - 12 weken
Snelcursussen: Engels, Frans,
Indonesisch, Italiaans, Spaans
Conversatie-cursussen
In juli en augustus:
Zomerprogramma
Volksuniversiteit
Doe-Zelf School
Vraag de folder!

GOEDGELD verdienen ƒ 2000
of meer! Met het voeren van Informatie en inschrijven:
erotische gesprekken. Meer Volksuniversiteit Amsterdam,
Rapenburgerstraat 73 - 1011 VK
weten? Bel: 010-294 49 09.
tel. 020 - 626 1626, ma. t/m vr. 10-16 u.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Kennismaking

Gevr.: zelfstandige hulp in de
huish. voor + 6 uur per week,
ochtenden of middagen in
overleg, grens Bentveld/Aerdenhout. Tel.: 023-5246141.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

• gratis ogentest door de opticiens van Pearle ;•' / i
"••'• •probeer'de gëhoprbwqhermers van Alpine : ' •
laat u voorlichten over de KNMV vervolg-opleidingen

Pffl£\

Sexdating Amsterdam: vrouwen uit Amsterdam willen
sex! 090-600 222 (60 cpm).

Telefoonnrs van vrouwen
40+: ze geven je hun tel.nr!
0906-17 17 (60 cpm).

Sexdating Amsterdam: vrouwen uit Amsterdam willen
sexl 0906-1777 (60 cpm).

Thuiscontact: vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis. 0906-14 14 (60 cpm).

Snel-Doorschakellijn.
Vrou- Voor 't echte handwerk bel je
wen van 40+ willen direct 06.320.320.41. Zij praten, jij
sex! 090-600 500
komt! Live + Stories! 99 cpm.
Studentendating: studentes Vrouwen (40+) willen snel
18+ zoeken NU een af- SEX!! DIRECT APART! Bel nu:
spraak! 0906-19 19 (60 cpm). 090-600 444 (60 cpm).

Diverse clubs

\OPTICICNS
JE ZIET'T VERSCHIL.

süFE marnns'
AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046'AC.'Tel. 020-6145339.
NERGENS ZOVEEL(viotORMÖQIS TE ZIEN;:
IniernetlhUpl/lu>uiw.Siife.nl
E-miUipr@safe.nl

Auto's en
auto-accessoires

Huur en verhuur
auto's en motoren

WIKA
Autoruiten en kentekenplaten, Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
090-65022221 (100 cpm).

* Desire Escort *
Bekend van TV, 24 u. p.d.
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http://www.greysex.com

Luxe privé huis! 12 topmeis,^,
jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna • Wij behouden ons het
+ bubbelbaden. Sarphatipark recht voor zonder opgave van
118, A'dam. 020 - 6723022. redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen

Zie ook de pagina's
Rijles auto's
SHOWROOM
NIEUW de SUPERBOX
en motoren
Ik ben een 29-jarige vrouw,
in deze krant.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
heb blond haar en zoek een
ga direct met haar apart!
man om leuke dingen mee te
Bel direct: 090-65022204 (1 gpm).
doen! Ik houd zelf van danAlblas
Verkeersscholen
Vakantie
sen, uitgaan. Ik zou het erg
buitenland
(dit nummer is niet voor bczorgklacblen) of zenden aan:
leuk vinden als JIJ met me uit
UW RIJBEWIJS
Micro's \Veckmedia
zou willen gaan! Interesse?
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Postbus 156- 1000 AD Amsterdam
Laat een berichtje op mijn
Ook voor rondtes met briufniiitiiiitir
box achter. 0906-50 15 15 6, Stacaravans te huur in de
Zie ook de pagina's
Er is een nieuwe
1 gpm. Boxnummer 392425. Belg Ardennen, vanaf ƒ 240
De sluitingstijden golden voor plaatsing in dezelfde
SHOWROOM
efficiënte manier om
p.w.
all
in.
Tel.
043-4591598.
weck.
in
deze
krant.
Ik ben Jolanda, 28 jaar, leuk,
snel in conlact te
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
spontaan en 1.68 m lang. Ik
komen met leuke
heb donkerbruin haar en een
meisjes, vrouwen en
0906-Nummers
goed figuur! Ben jij een leuke
mannen via de
vent, die ook leuk en sponContactlijn. Op de
taan is? Bel me dan vandaag
Contactlijn 090nog! 0906-50 15156, 1 gpm.0906.9889 Sjaan DD-cup, 60 cpm! Vrouwen (40+) willen
6501515.6 kunt u
Boxnummer 303005.
zoekt jongens 18 jr v. Livesex. snel sexcontact. Direct Apart!
anoniem luisteren
090-600 100
Grijp
onder
m'n
rok!
99cpm.
naar talloze serieus
Ik ben Simone. Ik ben een
ingesproken adverleuke en aantrekkelijke vrouw 50 cpm! GAY Direct Apart: op 65 cpm! Postcode-sexdating:
tenties van lezers
sex in jouw postcode-gebied!
van 27 jaar. Ben jij een man zoek naar 'n hete knul?
Markten/braderieën
Hallo leuke mannen! Jullie tussen de 27 en 35 jaar en 090-60 500
die een serieuze
090-600 777
spreken met Marja. Ik ben kom je uit de (omgeving) Ampartner of gewoon
een blondine met blauwe sterdam. Bel me dan NU! 60 cpm! Netnummersex-da- Amsterdam dating: sexopeen vriend of
ogen en ik zoek een leuke 0906-50 15 15 6, 1 gpm. Box- ting: vr. 35+ uit jouw netnum- roepen van vrouwen 40+ uit
vriendin zoeken.
A'dam. 090-600 999.
mergebied! 090-600333
vent om eens in Amsterdam nummer 390241.
U kunt als lezer van
3 en 4 mei Sporthal De Vosse te Hillegom
mee te gaan stappen! Wie
één van de nieuws, 9, 10 en 11 mei (Buitenmarkt) MALIVELD te Den Haag laat er iets van zich horen en Met Fransisca. Ik ben een leu- 60 cpm! Sexdating: vrouwen Amsterdam sexdating: vrouen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
wen uit A'dam willen sex!
17, 18 en 19 mei Emergo te Amstelveen
laat een leuk bericht achter ke meid van 18 jaar, spontaan (20-59) zoeken een hete 090-650444 10 (75 cpm).
reageren op de ingesproken advertenties door een
ORG. MENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
en soms een beetje verlegen sexafspraak! 0906-80 80.
op mijn box? Jij soms.
leuke reactie in te spreken.
en
erg
gek!
Ik
zoek
jou
voor...
BEL
ME
THUIS
0906-50 15 156, 1 gpm. Box60 cpm! SM-voor-2: voor 'n
Grote ANTIEKBEURS
Dat hoor je nog wel! Ben jij streng of onderdanig SEXnummer 262100.
Uiteraard kunt via 090-6501515.6 ook zelf anoAmstelveen-Oost, vrij. 25 april
Oproepen - Mededelingen
tussen de 18 en 22 jaar, ben contact! 090-600 888
niem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
16-21 uur, zat. 26 en zon. 27
Hallo, met Rob. Ik ben 29 jaar, je gezellig en leuk? Wacht
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
april 11-18 uur. Escapadehal
heb blond haar, blauwe ogen, dan niet langer, maar rea- 60 cpm! Vele mannen geautomatisch een boxnummer en PIN-code van de
(Escapade 1). Inl. St. Ned.
ben 1.80 m lang en weeg 65 geer! 0906-50 15 15 6, 1 gpm. zocht voor SEX met dames Bisex! Buurvr. en buurmeisje!
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
Antiquairs, 033-4751167.
kilo. Ik zoek een leuke vrouw Boxnummer 412092.
35+. 090-600111. Vrouwen Hun spelletjes worden steeds
harder! 99 cpm. 0906.9526.
uw eigen nummer beluisteren.
orn een serieuze relatie mee
bel gratis 0800-4142.
receptie - familie- of huwelijksdiner
op
te
bouwen.
0906- Omg. 020. Ik ben een vrouw
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Dagelijks
sexen
hete
meisjes
Uitgaan
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingespro50 15 15 6, 1 gpm. Boxnum- van 43 jaar, ben 1.78 m lang, Livesex, dating, hot stories, op onze LIVELIJN! Alleen de
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
ken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
weeg 70 kilo en ben slank. Ik geen 06 maar Euro, Master of heetste! 99cpm. 09.06.06.03.
mer 321873.
telefoon 023 - 5713599.
zie er goed uit, heb brains en VisaCard. 010-2944300.
Hallo, met Wendy. Ik ben 20 zoek een leuke man. Ik houd
• Het is echt waar, Nico heeft • Uw particuliere Micro bon
De Doorschakeldienst: vrou'
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
jaar, bruine ogen en halflang van theater, films. Ik wil vlin- Lokaal tarief! Amsterdam wen 40+ zoeken direct conhole in one gehaald. Gef. per post verstuurd bereikt
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
sexdating:
vrouwen
willen
Geopend
van
woensdag
tot
en
met
zondag.
bruin haar. Wil jij verwend ders in mijn buik voelen! Jij
Club Sonderland.
met anderen gekregen. (1,00 gpm)
tact. 0906-1500 (60 cpm).
ons pas over 3 a 4 dagen.
Aan de vleugel, in het weekend:
worden via de telefoon. Lek- ook? Bel: 0906-5015156 1 sex! 010-2946186
B Nico, hoe is het je gelukt, Opdrachten die te laat
MAICKEL DE VRIES
ker kletsen of fantasieën uit- gpm. Boxnummer 355974.
Netnummerdating: vrouwen GAY postcode dating: manbinnenkomen worden
proficiat, de hole in one.
Reservering, tel. 023-5713599.
wisselen? Ik ben overal voor
35+ uit jouw netpummer-ge- nen uit jouw postcodegebied!
Het woensdago'c|iténdclub]e. automatisch de--week - - • • - • •
0906-81 00 (50 cpm):
in. Groetjes en een kusje van 'Samen genieten van een war- bied! 0906-17 17 (60 cpm).
Elke. donderdag, dansen ,en
-daarop'-geplaatstP *
•Wendy waar jij hem hebben me vriendschap of lat-relatie,
ontmoeten v. alleengaanden
B Nico, wij zijn trots op je met
Heet Stewardesje kleedt je
Netnummerdating:
vrouwen
wilt. Tot snel. 0906-50 15156, met een intelligente man, die
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuJe hole in one. Gefeliciteerd
uit in de pantry. Ze tilt d'r rok
1 gpm. Boxnummer 909772. gezellig is in de omgang. Dat (20-59) uit jouw netnummer- op en... 99 cpm. 09.06.06.02.
| je golffans Beso, Beso.
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u.
wil ik! 0906-50 15 156,1 gpm. gebied. 0906-15 55.
Hoi, ik ben José. Ik ben een Boxnummer 388992.
B Nico, Wim, veel plezier a.s.
Ik ben er
Ontdek de duistere wereld!
leuke vrouw van 21 jaar. Ik
Kunst en antiek
zaterdag. De fanclub Beso.
ALTIJD VOOR JOU
heb halflang, blond haar en Welk meisje van rond de 20 SM. Je meesteres LIVE! Zij
groene ogen. Ik ben 1.72 m jaar zou het leuk vinden om wijdt jou in! 99cpm. 0906.9626
Felicitaties
lang en heb een normaal pos- vanavond met mij naar de film POSTCODE sexdating: vrouca. 1,05 p/m
Grote ANTIEKBEURS
tuur. Ik zoek een leuke jon- te gaan? 0906-5015156, 1 wen uit jouw postcodegeAmstelveen-Oost, vrij. 25 april
LENTEKRIEBELS
?
300 in voorraad
gen, die net als ik houdt van gpm. Boxnummer 374521.
16-21 uur, zat. 26 en zon. 27
bied! 090-68111 (60 cpm)
Geheel privé!
antiek, klein,
Clemens, alsnog gefelici- • Wij behouden ons hetapril 11-18 uur. Escapadehal
uitgaan, bioscoop etc.! Bel » Reflectanten op advertengroot, dik, dun.
jteerd met je 30ste verjaar- -echt voor zonder opgave van (Escapade 1). Inl. St. Ned.
me!!! 0906-50 15 15 6, 1 gpm. ties onder nummer gelieven REALLIVE! Ze scheuren de
kleren van je lijf, zo heet zijn
l dag. Bert en Uschi.
Boxnummer 298818.
•edenen teksten te wijzigen Antiquairs, 033-4751167.
24u./p.d. ca. 1 gpm.
ervoor te zorgen dat het num- ze! 99 cpm. 0906.9794.
mer
in
de
linker-bovenhoek
Keizersgracht 357,
l • Dir. en pers. v. Skanes el af niet op te nemen.
Hoi, ik ben Kim, 1.65 m lang
LIVE!
Black, beautifull en hot!
j Hana wensen Nico en Wim
020-6232736.
en slank! Ik zoek een leuke, op de envelop staat vermeld ** SEX ALARMNUMMER ** Voor de liefhebber v. zwarte
Nederlands-lndië,
antieke
SNELSEX
Direct
Live
99
cpm
geluk met 40 jaar samen!
Showroom:
en
dat
de
brief
geadresseerd
spontane, knappe, intelligenvrouwen! 99 cpm. 09.06.06.01
meubelen en antiek-look: 700
Mr. J. Takkade 30,
Verloren en
te man met een goed figuur wordt aan: Centrale OrderJa ja, het is waar.
stoelen,
div.
modellen
tafels,
Aalsmeer,
020-6412137.
afd.
Weekmedia,
Postbus
en die goed gekleed is. 0906gevonden
Wim alweer 50 jaar!
ook met marmer, kasten,
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
Van harte proficiat!!
Veilinggebouw Amstelveen 50 15 156, 1 gpm. Boxnum- voorkomt vertraging in de bebanken, vitrines, bureaus,
mer
344618.
Veel liefs van Jannie, Ivo,
decoratie enz. JAN BEST, Heden inbreng voor veiling
handeling.
Nel, Mare, Sheila, Gerhard. • Verloren gouden slavenKeizersgr. 357, 020-6232736. 12 en 13 mei. Spinnerij 33Hoi, met Bianca! Ik ben een
A'veen. 020 - 6473004.
leuke vrouw van 25 jaar, ben Hoi, met René. Ik ben eer
B Nico en Wim 40 jaar door armband (aandenken) omg Showr.: Mr. J. Takkade 30,
1.75 m lang en weeg 70 kilo. man van 27 jaar, ben reislusAalsmeer, 020-6412137.
dik en dun. Hartelijk gefelici- Centr. Beloning. 5713963.
Ik heb kort haar en groene tig, creatief, sportief en cultuteerd. Rini + Herman.
Verhuizingen
ogen. Ik zoek een serieuze reel ingesteld. Verder houd ik
B Nico, Wim, proficiat met
relatie! Bel SNEL! 0906- van motorrijden. Wil jij bij mi
Beeld en geluid
Verenigingsnieuws
40 jaar samen en de hole in
50 15 156, 1 gpm. Boxnum- op de motor? Bel me SNEL'
one! Bestuur Sonderland.
0906-5015 156, 1 gpm.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en mer 246646.
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
verb. leegverk. Hifi&Surround kamerverhuizingen/ transport
Boxnummer 329887.
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op liet
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gebouw
De HarmKardon; TEAC; Sony/ES
fl Rini is geslaagd voor het BI Di.avond
Hoi, met Michelle. Ik ben 24
Voll.
verz.
Dag-nachtservice.
Zandvoons Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
Krocht 's(w)ing society'. Ook Rotel; Luxman; v. Medevoort
meldina van uw postcode naar F8'00 EXTRA
golfvaardigheidsbewijs.
jaar, ben 1.78 m lang en ben
020-6424800
of
06-54304111
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeiii? Bel: 5730233 of 5714551. Technics, B&W; JBL, Infinity
Gefeliciteerd!! Herman.
heel spontaan. Als jij een leuons kantoor:
^ lent er «*enins
Te
koop
ke
en
aardige
vent
uit
de
geven
•
verloren/gevonden
•
weg/aan
komen
CARIDAX HIFI, Adm. de RuyRandstad bent, reageer dan
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parterweg 131 Asd. 020-6837362
156. 1000 AD Amsterdam.
aangeboden
hr.o.nr.... bur. v.d.
(Para)medisch personeel gevraagd
Onderhoud,
SNEL! Als je met MIJ uit wil,
ticulier gebruik • bet aangebodene mag niet boven
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uwdiversen
dan
hoor
ik
het
graag.
0906l' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboreparatie,
tekst gerekend wordt).
Kinder/baby-artikelen
5015156, 1 gpm. Boxnumden.
Of afgegeven bij:
doe-het-zelf
mer 378296.
Wij zijn niet aanspraGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
• ATTENTIE! Enkele voorkeiijk voor fouten ontvoor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Nieuwsblad
beelden van aangeboden adstnan
door onduidelijk
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
Gasthuisplein 12.
Boeken
Aang.: witte MEEGROEIvertenties die niet als particuhandschrift.
DAK LEK, BEL DIRECT!
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
2041 J M Zand voort
KAMER. Oorspr. pr. ƒ1999,liere Micro worden geplaatst:
Tijdschriften
24-uur service
Amsterdam Thuiszorg is met circa 4.000
\\ ij behouden ons het
zwarte-marktspullen; sex/eroIndien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
" medewerkers één van de grootste zorg- (Mamminette). Incl. beddenVrijblijvende prijsopgave.
recht voor zonder
tische advertenties; geven
aanbieders van Nederland. We bieden goed. Z.g.a.n. tegen elk
bij uw tekst een gegarandeerde (giro(betaalcheque bijTel.:
0235845699.
opgave van redenen
een compleet pakket thuiszorg: van aannemelijk bod. Tevens wit
• 210 Donald Ducks (week van lessen/bijlessen; persosluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
teksten
te wijzigen of
DE KLUSSENBUS
neel biedt zich aan; te koop
huishouding tot gespecialiseerde ver- badje + standaard, luieremGratis Micro's en betaalde
..
blad), vanaf 1978, ƒ35.
raskatten/honden
(pups);
pleging en van kraamzorg tot maaltijd- mer en speelgoed. Reacties Voor iedere klus, bellen dus. Telefoon: 023-5713509.
Micro's moeten worden ingele- me' op te nemen Gralis
Micro's
kunnen
niet
telefonisch
worden
service. Daarmee stellen we enkele gaarne voor 1 mei.
Tel.: 023 - 5713780.
meerdere aanbiedingen zelfverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanopgegeven.
tienduizenden Amsterdammers in staat 020-6934045 / 5622806.
de
artikel;
woonhuizen/
daa 16.00 uur.
SCHILDER
heeft
nog
tijd
v
om zo goed mogelijk thuis te blijven
kamers
te
koop/te
huur
aan
Te
koop
binnen- en buitenwerk. Vrijbl
wonen.geboden; vakantiebungalows
gevraagd
prijsopgave.
Dieren en
o.i.d. te huur aangeboden.
Bellen na 18.00 uur: 5719800
diversen
Kortom alle advertenties met
dierenom de opleiding tot KRAAMVERZORGENDE
• ANNULERINGEN van uw
een zakelijk karakter. Deze
• --':'-:. : ' ; ; • • l';- •• .v.1.:1: .\ ;•;•'••',://:. --t <•,.~..:'-. •\-.;• ••''• •'.*'•'*• .,•.••;.= -.-.-..- ••>:.!~/..< • - ' \ . - ' • . '•'•:*.''.•. •'••"••- -. •• - , . ! • . ' ' • • - ••;.. • > . ,
benodigdheden
in 16 maanden te doen
advertentieopdrachten kunt u
kunnen alleen geplaatst worUITSLUITEND SCHRIFTELIJK • Wie heeft voor mij een VGAden tegen een mm-tarief.
richten aan Centrale Orderaf beeldscherm? 023-5712225.
T.k. grasparkieten, agapornisKoninginnedag te koop
deling Weekmedia, Postbus
sen, div. sijzen en kanaries 156, 1000 AD Amsterdam.
zonnebrillen. 06-54653988.
Onroerend goed
m/v. Tel. 020 - 6918593.
• Mountainbike
Batavus,
en woonruimte
groen, z.g.a.n., ƒ 175; tv-kast
t/m 3 regels ƒ 5.39
.
hoekm., zw., ƒ 100. 5717598.
te huur
Mode

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-66563 21

l.v.m. Koninginnedag
moet uw micro advertentie
a.s. vrijdag uiterlijk om
16.00 uur binnen zijn voor
plaatsing in de krant van
volgende dinsdag 29 april.

KAV Autoverhuur BV, vestiging Aalsmeer, vraagt allround bedrijfswagenmonteur,
.b.v. groot rijbewijs.
Telefoon: 020 - 6979746.

Personeel
aangeboden

Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze,
'robeer het eens en bel
Home Service. Beëdigd Rijks- 090-650 222 21 (100 cpm).
ambt. Verzorgt uw huis en
Amsterdam: ik ben Bart. Ik
Woninginrichting
have als u afwezig bent voor
korte of langere periode. oen 44 jaar, ben 1.88 m lang
:n heb een normaal postuur.
T.k. 2 + 3 zits modern stoff. Goede referenties in Aerden- Ik zoek in de Randstad een
bankstel
ƒ300,-.
Tel.: hout. Tel.: 020-6414680.
euke, lieve en spontane
023-5731735 na 18.00 uur.
vrouw, met een normaal postuur om een serieuze relatie
mee op te bouwen!
Vrijwilligers gevraagd
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 371085.
Stichting EnergeticA zoekt elektriciens voor min. 1 dag per Ben jij een kanjer tot circa 65
week. Werkzaamheden: installeren van machines, apparaten jaar? En hou jij van de natuur,
en overige elektronische taken in museum. Kleine vergoeding uitgaan en gezelligheid thuis?
geboden. Adres: Hoogte Kadijk 400. Tel. 020-4221227.
0906-5015156, 1 gpm.
Boxnummer 371687.

in 5 dagen

DE CONTACTLIJN

Vlooienmarkten

0906-96.80

Restaurant „Queenie"

Restaurant „Queenie"

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

06 - 9789

TAFELS

0906-96.88

Jan Best

KOLONIAALSTIJL

0906*0611

WEEKMEDIA.
ELKE WEEK
HET DAGELIJKS
NIEUWS.
voor de particulier:
3 regels gratis

Amsterdam
~x Thuiszorg

laatste kans-laatste kans-laatste

Zandvoorts Nieuwsblad

Gezocht:

kraamverzorgenden
in opleiding

aangeboden

In juni a.s. start voor de laatste keer de mogelijkheid om binnen anderhalf jaar te worden opgeleid tot kraamverzorgende.
Deze opleiding biedt de mogelijkheid om tegelijk te werken en
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
te leren. Je krijgt eerst 5 weken theorie en daarna een
snuffelstage van een week. Na de vakantie start in september Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
het tweede gedeelte van de theorie. Wanneer je de theorie weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkhebt afgerond leer je in 11 maanden het vak van kraam- zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188,
verzorgende in de praktijk.

Monet Strijkservice

De opleiding kun je volgen bij het Utrecht College in Utrecht.
Het werken als kraamverzorgende in de praktijk leer je bij de
afdeling kraamzorg van Amsterdam Thuiszorg.

Onroerend goed
te koop aangeboden

!n de periode dat je in de praktijk werkt ontvang je een salaris
conform de CAO Thuiszorg.
De totale kosten van de opleiding zijn ± ƒ 2.500,- een deel
daarvan betaal je zelf.
Nadat je bent geslaagd voor de opleiding, zullen we je een Op 8 m van het strand en 3 m van de duinen een zeer goed
arbeidsovereenkomst aanbieden.
onderhouden herenhuis met veel aanbouw in de achtertuin
Heb je belangstelling om op deze manier de opleiding tol Complete inventaris is in zeer goede staat. Het huis alles
gara
kraamverzorgende te volgen, dan kun je voor 28 april a.s. thermophane ramen, C.V. Hoog rendement, inpandige
2
contact opnemen met Marieke Boerema of Astrid Hitipeuw, ge, 13 kamers, 5 badkamers, dakterras van 30 m , speciale
telefoonnummer (020)-581 0551 of schrijf een sollicitatiebriel gastenkamsr, alles brand beveiligd enz. enz. Geen papieren
aan Amsterdam Thuiszorg afd. Kraamzorg, t.a.v. Astric nodig. Ideaal voor een echtpaar waarvan één werkt en de
ander een leuk inkomen heeft van verhuur, direct te aanvaar
Hitipeuw, Arlandaweg 12,1043 EW Amsterdam.
den. Voor inl. 072-5064157.
(Op 6 en 7 mei a.s. vinden de selectiegosprekken plaats).

TE KOOP IN EGMOND AAN ZEE

ZANDVOORT
voor 1 werkend persoon
1-kamerappartement met
kitchenette/d/t, ƒ 776,93
incl. Waarborgsom ƒ 1000
Contractkosten ƒ 350.
Inl.: Cense & van Lingen
mak. o.a,. 023-5715715.

• T.k. Bobike fietsstoeltje +
bijpassende tassen samen
ƒ60. 023-5713690.

t/m 5 regels ƒ 8.99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12.58

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Woningruil

Gevr. zelfstandige woonruim
te voor jonge werkende
vrouw (26 jr). 06-52505165,

Aang.: 4-kam. ééngez.won.
Gevr.: kleinere woning, OudNoord of Centr. 023-5717598

Financiën en
handelszaken

t/m 8 regels ƒ 14.38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig i n v u l l e n , anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier ma.ximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertenlie per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs (artikelen te zaiiien niet boven l' 300.-) kunt u niet aratis adverleren. Alle prijzen /.ijn incl. \1.5r.r BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Vaar/surfsport

Autoverzekering
T.k. nieuwe stalen roeiboten,
l. 4 m, met roeispanen. Prijs
ƒ1150. Tel. 035 - 5823978.

t/m 4 regels ƒ 7, 19

V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

woensdag 23 april1997

Weekmedia 17

iü

"* ^^ &™

Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis een jaar lang Expert All-RisksGarantie (bij aankopenboven 490,-).

STRIJKSETHOUDER
tw.v. 23,95.
ADV.M-

jol) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
Gratis Geluidsgarantie voor een
optimaal geluid in uw huiskamer.

NU
CADEAUBON^]

= = } Gratis Video-onderhoud.

BB j VEEL:VAN;

UW AANKOPEN.

Gratis Omruilgarantie
bij al uw aankopen,
Betaalgemakmetde
Expert Creditcard.

Van maandag 21 april t/m zaterdag 3 mei 1997^
ontvangt u bij veel van uw aankopen een cadeaubon,
- t.w.v, 10% van uw aankoopbedrag, tot een maximufri -"J?
van 100,-! Met uw cadeaubonnen kunt u betalen in november
december 1997. Zo'n buitenkansje laat u toch niet lopen! •" «•"
l-lt

_U,«.-w.-.

^

: superlage prijzen
én gratis cadeaubonnen
IMVEMTUM
BROODBAKMACHINE
Eenvoudig te bedienen broodbakmachine die automatisch mengt,
kneedt, rijst en bakt. Voor vele
soorten brood. Met 13-uurs timer,
zodat u elke ochtend gewekt wordt
door de geur van vers brood!
KOM NAAR DE WINKEL VOOR EEN
DEMONSTRATIE!

PIONEER N 670 POWER BASS MIRIISET
PRIMEUR! Met wisselaar voor maar liefst 25 CD's!
2x 70 Watt versterker, tuner met RDS en dubbel
autoreverse cassettedeck. Uniek Power Bass luidsprekersysteem
voor ongelooflijke basweergave. Incl. afstandsbediening.

eicpert
PHILIPS VR 266
TURBO DRIVE VIDEORECORDER
Uniek Turbo Drive-systeem voor supersnel spoelen
en vele andere gebruiksvoordelen. Met Showview
voor gemakkelijk programmeren met cijfercodes.
En PDC waarmee u elk programma van begin tot
eind opneemt. Incl. afstandsbediening. VAN-B9>

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio; video, hifi.

iE W I J Z E R VA

Auto
Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter

) {>\

J\W<i' \

^0>44^%^%

Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

\\•-•"..' ~--',) it/ V/v "•.-, juf,,;-/,

Nu ook op zondag
geopend

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 18, oplaqe 5.425

Dinsdag 29 april 1997

Los nummer 2 gulden

Architect blijft bij
hoogte van 'De Zwaluw'
ZANDVOORT - De architect van het nieuwe appartementencomplex De Zwaluw (op de plek van de voormalige
garage van Versteege) wil wel duurdere witte stenen gebruiken, maar niet de hoogte van het gebouw aanpassen.
Sommige omwonenden en politici vinden het complex met
23 appartementen voor senioren en een parkeergarage te
massaal voor de nauwe straten in het centrum.

De steen voor de 29 gefusilleerde mannen in het Kraansvlak maakt veel indruk op de leerlingen van de Nicolaasschool en de
Hannie Schaftschool.

Foto André Lieberom

'Bij die steen had ik zo'n raar gevoel'
ZANDVOORT - Als een groep jonge honden lopen ze
naar het monument voor de 29 gefusilleerden. Maar als de
leerlingen uit groep acht van de Hannie Schaftschool en de
Nicolaasschool eenmaal om de grote rode steen staan en
de 79-jarige Ge Loogman ze toespreekt, is het doodstil. De
zee ruist op de achtergrond.

de plek waar een geallieerd
vliegtuig met verzetsspullen
neerstortte. In de weken voor 4
mei wordt op de scholen veel
aandacht besteed aan de Tweede Wereldoorlog. De Nicolaasschool is bijvoorbeeld onlangs
„Ik zou willen dat dit mo- mannen
hebben
doodge- naar het Anne Frankhuis gement altijd in jullie herinnering schoten in de duinen bij de Zee- weest.
blijft," zegt de oud-onderwijzer. weg. Zomaar, pats boem, omLopgman, de bekende vroege„Want dan zijn deze 29 man- dat ze een illegaal krantje re directeur van de Hannie
nen, gewone kerels, geen mis- maakten of joodse onderdui- Schaftschool, vindt het belangdadigers, niet zomaar gestor- kers in huis hadden. Maar het rijk dat de herinneringen aan
ven op dit prachtige plekje. De gebeurde wel.
de oorlog levend blijven. Hij is
natuur heeft zelfs rekening met
In het Kraansvlak zijn op in Zandvoort dan ook de drijze gehouden. Op de plek waar twee plaatsen gedenkstenen vende kracht achter de landelijze vielen, groeit niets."
neergezet voor deze slachtof- ke Stichting 'Adopteer een moNa afloop zijn alle kinderen fers. Sinds eenjaar of acht heb- nument'. „Ik hoop dat straks
het erover eens: het is voor een ben twee scholen die monu- na mij de herdenkingen voortkind bijna niet voor te stellen menten geadopteerd. Elk jaar gezet worden. Mijn generatie,
dat de Duitse bezetters vlak legt de Oranje Nassauschool de mensen die de oorlog echt
voor de bevrijding een heleboel bloemen bij de steen voor de 63 meegemaakt hebben, sterft uit.
gefusilleerden- en de Hannie Daarom zou het goed zijn als de
Schaftschool herdenkt de 29 traditie voortgs-a, e--de kindedoodgeschoten mannen.
ren van nu de verhalen blijven
Deze keer ging ook de Nico- horen."
Zijn persoonlijke verhalen
laasschool mee, maar die heeft
eigenlijk een eigen monument, slaan in elk geval aan bij de
het officiële monument op de leerlingen die. woensdagmorLinnaeusstraat waar de her- gen hun bloemen neerleggen
denking op 4 mei plaatsvindt. bij de sobere steen in het
De Duinroos bezoekt elk jaar Kraansvlak. „Het is interessant

Opnieuw
explosief
bij Riche

ZANDVOORT - Op het
strand bij Riche is gistermiddag opnieuw een explosief aangetroffen. In overleg
met de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) is er
voorlopig een flinke lading
zand overheen gestort. Zodra de EOD tijd heeft, wordt
het explosief onschadelijk
gemaakt, zegt G. Rookhuijsen, chef van de Zandvoortse politie.

Op zondag 4 mei is er om ze\ en uur een
dienst. Dit jaar is deze in de Agathakerk (Grote Krocht 45). Om half acht
start vanaf de kerk de Stille Tocht
naar het monument op de hoek van de
Linnaeusstraat en de Van Lennepweg.
Mevrouw Stokman houdt daar om
twee minuten over acht een declamatie. Daarna mogen de leerlingen van de
Nicolaasschool een krans bij het monument leggen.

(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

„Wij krijgen op twee meter
afstand van de slaapkamer een
voordeur, want daar komt een
galerij te lopen. Het gebouw
wordt te dichtbij gebouwd en is
maar liefst 8,5 meter hoog,"
zegt het echtpaar Loning uit de
Pakveldstraat.
De Lonings zijn bang dat hun
huis minder waard wordt en
dat ze minder privacy zullen
hebben. Bovendien vrezen ze
dat een nog smallere steeg
meer vandalen en plassende cafébezoekers trekt. „De gemeente wil die steeg niet afsluiten. Ik
vind dat heel vervelend, want
nu al worden de plantenbakken
elke keer vernield," zegt mevrouw Loning.
Ze ergert zich eraan dat de
gemeente 22 jaar geleden bij de
koop van haar woning, de mo-

Zandvoort'. Wellicht kan die
dan gebruik maken van een
vervanger in commissievergaderingen," licht D66-fractievoorzitter Han van Leeuwen
toe.
Een ander voordeel is volgens hem dat schaduwpolitici
fractieleden bij ziekte kunnen
vervangen. Bovendien kunnen
op die manier volgens D66 mogelijke opvolgers makkelijker
ingewerkt worden.
De andere partijen hebben al
een schaduwfractie. Maar die
fungeert meer als 'denktank'
dan als vervanging. Ze zijn
voorlopig verdeeld over het
voorstel van D66. Zij hebben
nog geen officieel fractiestandpunt, maar willen op persoonlijke titel wel een mening geven.

De 'schaduwpolitici' zijn niet
door de bevolking gekozen en
ze hebben dan ook geen sternrecht tijdens raadsvergaderingen. Maar ze kunnen wel hun
zegje doen in commissievergaderingen, waardoor ze vooral
de leden van kleinere raadsf racties enige last van de schouders kunnen nemen. „Neem bijTwee weken geleden werd bij voorbeeld de nieuwe partij 'Een
Riche in het weekend een anti-tankmijn gevonden. De marine
en de EOD lieten de Duitse
mijn toen op zondag ontploffen, wat een erg harde knal en
veel rook gaf. De politie kreeg
m dat weekend veel telefoontjes over waarom het een dag
duurde voordat er zichtbaar
ZANDVOORT - De Hart- net op tijd een donorhart vrij.
iets met de mijn gebeurde.
stichting drukte vorige En nu leef ik dus nog steeds."
Hij is wel anders gaan leven.
week tijdens de Nationale
„We hebben nu meteen actie
Hartweek nog maar weer Breitung maakt zich minder
ondernomen en de plek met
eens iedereen met de neus druk om details en geniet
lint afgezet. Bovendien hebben
op de feiten: hart- en vaat- meer. „Elke dag kan immers
we uit veiligheidsoverwegingen
laatste zijn. Dit hart gaat
ziekten
komen bijzohder de
heel voorzichtig zand over het
namelijk niet eeuwig mee. De
vaak
voor
in
Nederland.
explosief gestort.
prognose is tien jaar. Of dat op
Dus ook in Zandvoort.
me drukt? Ach, in mijn achterDe EOD heeft het echter nu
Infarcten, dotteren, bypas- hoofd speelt die gedachte nate druk om in Zandvoort langs
soperaties, voor het grote pu- tuurlijk wel, maar soms kan ik
te komen en het explosief te
bliek zijn het inmiddels beken- het gelukkig ook even vergeonderzoeken. Dat gebeurt een
de kreten. Maar dat er ook ten."
dezer dagen," aldus Rookhuijmensen een nieuw hart krijsen.
gen, blijft nog altijd een raar
Van wie hij zijn hart gekreidee. Zelfs een heel klein beetje gen heeft, blijft strikt geheim.
voor Hermann Breitung uit de Hij weet het zelf niet eens. „Ik
Spoorbuurtstraat; die al vier zou het wel graag willen weten.
jaar een ander hart heeft.
In het ziekenhuis zeggen ze
echter: Het is nu jouw hart en
„Om mij te laten leven verder moet je er niet over namoest er iemand anders dood- denken. Het is gewoon een
gaan. Pas achteraf begon ik die spier als iedere andere spier."
Datum
W
LW HW LW
rare tegenstelling te beseffen."
Toch is er wel een verschil
01 mei 11.16 06.16 00.5019.10
Eerst had hij het te druk met tussen Breitungs huidige hart
02 mei
07.30 12.3620.56
overleven. Op het randje van en zijn vroegere. De verbin03 mei 01.06 08.44 13.3622.35
de dood kreeg hij net op tijd ding tussen zijn hersenen en
04 mei
2.06 10.00 14.2822.35
een harttransplantatie. „Ik zijn hart is doorgesneden. Dat
05 mei
2.56 10.44 15.1923.05
was pr voor de operatie zo betekent dat het hart niet snel06 mei
3.42 11.35 16.0600.55
slecht aan toe. Lag twee maan- ler gaat kloppen als hij zich
07 mei
16.4912.14
4.27
den in het ziekenhuis met inspant, bang is of verliefd
08 mei 05.09 00.34 17.3613.05
twaalf infuusflessen om me wordt.
09 mei 05.52 01.29 18.19 14.10
heen, omdat mijn nieren niet
Hij wist dat allemaal van te
meer werkten. Ik vroeg om eu- voren. „Ik ben heel goed begeMaanstand:
thanasie, maar dat werd gewei- leid door het ziekenhuis. HartNM di 06 mei 22.37 uur.
gerd. En achteraf ben ik daar transplantatiepatiënten hebHoogwater: di 06 mei 16.06 uur
blij om. Want toen mijn nieren ben er zelfs een eigen afdeling.
NAP + 112 cm.
weer gingen werken, kwam er Daar kom ik geregeld voor
Laagwater: di 06 mei 11.35 uur
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bruist volop

numentale voermanderij, zeer
strenge renovatie-eisen hanteerde. „Bovendien heeft Gerard Versteege, die toen eigenaar van de garage was, gezegd
dat er alleen een huisje voor
zijn dochter op de parkeerplaats zou komen. Inmiddels is
de garage verkocht en zijn er
sinds 1993 hele andere plannen." Tegen de woningen voor
senioren is ze echter met. „Die
Peugeotgarage is nu ook niet
bepaald mooi."

pagina 3

Derek Visser
over politiek
en idealen

Ook haar buurman, Olaf Roselaar, wijst woningbouw in
principe niet af. „Het gaat me
om de vorm van het gebouw en
de manier waarop de gemeente
met de omwonenden omgaat.
Het is wangestalte nummer zoveel, het sluit met aan bij deze
buurt. Veel te groot," vindt hij.
Hij stelt dan ook voor om er een
verdieping af te halen.
De
welstandscommissie
heeft echter inmiddels niet zozeer bezwaar gemaakt tegen de
vorm van De Zwaluw alswel tegen de soort stenen.
Vervolg op pagina 3

pagina 3

Avonturieren
met een
museumstuk

'Jammer genoeg geen geld
voor referendumcampagne'
ZANDVOORT - „We zijn
uitermate
teleurgesteld,"
zeggen' Johan Derr en Hein
Blokker. Het tweetal wilde
tienduizend gulden of desnoods iets minder hebben
om campagne te voeren
voor het parkeerreferendum dat op 28 mei gehouden wordt. Maar het ziet er
naar uit dat ze helemaal
niets krijgen.
Het college van Burgemeester en Wethouders stelt namelijk voor om de subsidie-aanvradg af te „ijzsj „En met de
huidige stemverhouding verwachten we niet dat er een
meerderheid in de gemeenteraad is om ervoor te zorgen dat
we wel een bijdrage krijgen,"
vrezen de initiatiefnemers van
het referendum.
„We hebben ons altijd gepro-

Het meest enthousiast reageert Gert-Jan Bluijs (fractievoorzitter van het CDA). „Ik
vind het best. Het is goed als er
iemand kan invallen. Dat komt
de democratie ten goede."
Partij van de Arbeid raadslid
Pim Kuijken staat het minst
positief tegenover het voorstel
van D66. „Ik wil het voorstel
straks uiteraard op zijn meritus beoordelen, maar ik ben er
zo op het eerste gezicht geen
voorstander van. Het grote nadeel van plaatsvervangers die
niet gekozen zijn is dat ze nooit
in de raad mee kunnen praten.
Aan de andere kant kan ik me
voorstellen dat kleine fracties
ermee gebaat kunnen zijn."
GBZ-fractievoorzitter Piet
Keur heeft geen uitgesproken

mening over schaduwpolitici
die in commissies zitten. „Op
zichzelf een loffelijk streven.
Binnen onze fractie kunnen we
elkaar gelukkig opvangen.
Toen ik nog een eenmansfractie voor de ARP had, heb ik zelf
meegemaakt hoe het is om geen
vervanging te hebben. Ik loste
het op door keuzes te maken.
Dat moeten we allemaal in het
leven, nietwaar? Ik zat in Bestuurlij ke Zaken en Financien.
Dat D66 zichzelf verkleint is
een andere kwestie. Dan moet
deze partij ook maar de consequenties dragen," merkt hij stekelig op.
Volgens Rita de Jong (VVD)
is het idee van D66 echter niet
nieuw. „Jaren geleden heeft
D66 dat ook al geopperd en

vroegen de andere partijen om
een uitwerking, maar ik heb er
nooit meer wat over gehoord."
Ze staat er tamelijk neutraal tegenover. „Het is nog te vroeg
voor een mening. Ik ben wel
benieuwd naar de uitwerking,
bijvoorbeeld hoe het zit met geheimhoudingsplicht en hoe
D66 het denkt te regelen, want
er staat niets over in de gemeentewet."
Het regelwerk blijkt echter
betrekkelijk eenvoudig volgens
de juridische afdeling van de
Vereniging van Nederlandse
Gemeenten. In een commissieverordening kan een gemeenteraad vastleggen dat er ook anderen dan de raadsleden zitting
in de commissie kunnen nemen. De raad benoemt hen als

'Dankzij dit nieuwe hart geniet ik meer'

schijnselen zijn enorm. Nu
heb ik bijvoorbeeld jicht gekregen. Bovendien slik ik elke
dag allerlei pillen en mocht ik
het eerste jaar na de operatie
niet uiteten of met het openbaar vervoer reizen. Mijn
weerstand was namelijk
kunstmatig verlaagd om te
voorkomen dat mijn lichaam
mijn hart zou afstoten. Een
opgelopen verkoudheid had ik
zo te pakken kunnen hebben
als ik me onder de mensen zou
begeven. Ik had dezelfde weerstand als een aidspatient. Een
verkoudheid kon fataal zijn."

i Waterstanden
BB^LMM^VM^H^MMMHH^MBMMHMH

NAP - 90 cm.

WEEK;

fileerd als voor rede vatbaar
zijnde mensen. Dan valt dit dus
erg tegen," zegt Derr. „De gemeente heeft nog niets naar
buiten gebracht over hoe ze
voorlichting over het referendum gaat geven. Dus wilden wij
dat doen. Het is jammer dat dat
niet zonder gemeenschapsgeld
kan. We hoefden overigens niet
per se tienduizend gulden, met
iets minder waren we ook al
heel gelukkig geweest."

pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Blokker en Derr, beiden afkomstig uit het Hotel- en Pension Overleg Platform, blijven
niet bij de pakken neerzitten.
Ze proberen met sponsorgeld
een advertentiecampagne te bekostigen. Die campagne bestaat
uit informatie over het referen- De politie
dum en diverse prikkelende te- zetZANDVOORT
het verkeersproject voor
keningen van de hand van Hein
brom- en snorfietsers voort.
Blokker.
Het project liep al in Heemstede, Bennebroek en Overveen
en wordt nu ook uitgebreid
naar onder andere Zandvoort.
Het doel van het project is
volgens politievoorlichter Jaap
Hage om jeugdige brom- en
plaatsvervangende commissie- snorfietsers bewust te maken
leden, ze leggen de eed of de van de gevolgen van hun verbelofte af en hebben dezelfde keersgevaarlijke gedrag. Daarrechten en plichten als de ande- om controleert de politie extra
re commissieleden. Dat bete- en krijgen jongeren voorlichkent dat ze ook geheimhou- ting. Als ze voor het eerst aandingsplicht hebben als de com- gehouden worden met een opmissie vergadert over vertrou- gevoerde brommer of snorfiets
welijke stukken.
kunnen ze kiezen voor een
voorlichtingsbijeenkomst van
het HALT-bureau of een bekeuring. Tijdens die bijeenkomst
moeten ze een test maken en
Geen lintjes
ze een videofilm te zien
ZANDVOORT - Dit jaar deelt krijgen
over verkeersongevallen waarde burgemeester geen lintjes bij
brom- en snorfietsers beuit.
waren. Daarnaast kunVolgens gemeentevoorlichter trokken
brom- en snorfietseigenaEgon Snelders blijft het in nen
laten
Zandvoort droog tijdens de ren hun bezitbijvrijblijvend
de politie.
jaarlijkse lintjesregen, omdat controleren
Heemstede, Bennebroek
er geen kandidaten aangemeld enInOverveen
zijn in vier maanwaren. Vorig jaar werd m eerste den tijd 143 bekeuringen
instantie slechts één lintje uit- deeld. In 43 gevallen is eenuitgetechgereikt (aan Minke van der nisch onderzoek uitgevoerd.
Meulen). Later kregen Jo Cas- Van de overtreders zijn er twmtien en Matthe Crabbendam tig doorgestuurd naar de voorook een koninklijke onder- lichtingsbijeenkomst.
scheidma.

Project
bromfietsers

D66 wil met 'schaduwpolitici' kleine fracties helpen

ZANDVOORT - Als het
aan D66 ligt, krijgen de
Zandvoortse
gemeenteraadsleden ondersteuning
van schaduwfractieleden.
Het nieuwe D66-raadslid
Derek Visser wil hierover in
het najaar een voorstel aan
de gemeenteraad voorlegOm wat voor soort explosief gen.

het gaat, kon hij maandagmiddag nog niet vertellen. „Het
lijkt op een deksel en er waren
geen zichtbare herkenningstekens." Volgens Rookhuijsen
gaat het mogelijk weer om een
explosief uit de Tweede Wereldoorlog. „We nemen daarom
het zekere voor het onzekere."

om te horen waarom die mensen doodgeschoten zijn," vertelt Mariëlle Oerlemans van de
Hannie Schaftschool. Dat vinden ook Nils Westerhoff en
Martina Balk van de Nicolaasschool. „Ik kreeg zo'n naar gevoel in mijn buik bij die steen,"
zegt Martina als de groep terug
naar manege De Bokkedoorns
loopt. „Mijn opa," vertelt haar
klasgenote Willek Menks,
„heeft nog blikjes met voedsel
uit de oorlog. Ze maakten toen
van twee blikjes dubbel zoveel
eten. Dat mocht toen niet."
Grootouders die vertellen
over de oorlog? Mariëlle haalt
haar schouders op. „Ik weet
niet zo goed wat ik moet vertellen over mijn oma. De meeste
dingen die ze vertelt, heb ik al
op school gehoord."

„Zo massaal is het met,"
vindt G. Polman van AG Architecten. „Doordat er op de hoeken glazen erkers zitten en de
gevel verspringt, hebben we
juist geprobeerd dat te voorkomen. Er is dus geen noodzaak
om het ontwerp aan te passen."
Het gebouw, dat inmiddels
'De Zwaluw' gedoopt is, heeft in
het huidige plan twee lagen en
een derde terugliggende laag.
Op de hoek van de Prinsenhofstraat en de Swaluëstraat
schiet het complex de lucht in
naar vier bouwlagen. Eronder
zijn winkels gepland. Volgens
de gemeente sluit het plan aan
op het bestemmingsplan dat in
voorbereiding is. Daarin staat
dat er tegenover de Prinsenhofstraat een doorgang komt van
de Swaluëstraat naar de Haltestraat. Tijdens de commissievergadering hebben VVD-er
Frits van Caspel, Jeannette van
Westerloo (PvdA) en Jaap
Brugman (GBZ) onlangs aangegeven dat ze moeite hebben
met de massaliteit van het complex. Ook diverse bewoners zijn
daar niet blij mee. Twee van
hen dreigen in elk geval bezwaar in te dienen als op 12 mei
bij de volgende commissiebehandeling het plan niet aangepast wordt.

Editie 17

Herman Breitung kreeg net op tijd een donorhart
Bram do Htjll.mdoi

controles en dan is het wel
even triest als ik hoor dat er
weer iemand overleden is. Lid
van een club, ben ik niet. Ik
heb er geen behoefte aan om
leed uit te wisselen."
• De Hartstichting ondersteun hij wel financieel. „Die
doet goed werk. Deze stichting
geeft goede voorlichting en

vecht ervoor om de lange
wachtlijsten voor hartoperaties te verminderen," zegt
Breitung.
„Hartpatiënten die dit lezen,
denken nu misschien: Ik wou
dat ik ook een nieuw hart
kreeg. Maar ze moeten wel beseffen dat je er met alleen een
donorhart niet bent. De bijver-

Breitung kijkt terug op een
wonderlijk leven, vindt hij.
Twee taypassoperaties en een
harttransplantatie in vijftig
jaar. „Dokter Mol zei tegen me
dat het een wonder is dat ik
nog leef. Ik vraag me niet af
waarom 'ik'. Anders zou ik iets
fout gedaan hebben. Natuurlijk, ik heb vroeger twee a drie
pakjes per dag gerookt en had
als reisleider veel stress. Ik
gun dan ook iedereen zijn
rookgenot, maar als ik een j ongen van veertien zie die stoer
zijn eerste sigaretje opsteekt...Jongen, weet wat je doet. Ik
heb èi- dubbel en dwars voor
betaald. Maar goed, ik ben nu
een vrolijk mens. Ik probeer
altijd te blijven lachen."

1

Natuurlijk,

die Krant moet ik hebben
Omdat ik Kiaau \\il \\elen wat xich in
mijn oniKevint; alspeett. Ter kennismaking ontvang ik het
Zaticivoorlt. Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
B Nieuwsblad
Naam: (ni/v)

Ad i es

!

l

IVtcode/Tlaats:

,

,

Telekxm:
Giio/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19.15 halfjaar ƒ 3 l,(iO

jaar ƒ (50.40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook lelelbiiNeh aan ons
opgeven (B)-5(ü.(52.11.
Stuur de/e bon in een open c nvelop naar
\\Vekmedia. Antwoordnummer 10051, 1000 l'A
Amsterdam. U hoett «oen post/eiïel ie plakken 8 "710371 "017003"
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In memoriam

Arnold Lodewijk de Pagter
2 mei 1994

2 mei 1997

ARNO,

ovz

Zandvoorts
d Nieuwsblad

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

k'één dag uit mijn gedachten
Antoinet

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

toiletjuffrouw
en

meisjes
voor de
bediening
Strandpaviljoen
21

Hierna start om 19.30 uur de Stille Tocht.
De route is aan het begin iets aangepast. Start
is vanaf de St. Agathakerk, via de Grote Krocht
naar de Haltestraat, de Verlengde Haltestraat,
de Vondellaan en de Van Lennepweg naar het
Verzetsmonument op de hoek Van Lennepweg/
Linneausstraat.
Aldaar zal om 20.00 uur de twee minuten stilte
in acht worden genomen.
Na de twee minuten stilte volgt een declamatie
van mevrouw Stokman, waarna de bloemlegging plaatsheeft.

Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

59.95

organiseren 7 mei a.s. een gezellige
MOEDERPUZZEL

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL TELEFOONNUMMER

Hoofdprijs
beschikbaar gesteld door CONFETTI
Haltestraat

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag
: 08.30 - 16.00 uur
donderdag
: 08.30 - 20.130 uur
vrijdag
,
: 08.30 - 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

2e t/m 5e prijs
waardebonnen a 25,van bloemenhuis T. Bluijs
Haltestraat

i' j_

' j'port
Dé sportschool voor
Puppy, ABC

Gevraagd

HERDENKING 4 MEI
Ook dit jaar heeft op zondag 4 mei de traditionele dodenherdenking plaats. Om 19.00 uur
begint in de Rooms-Katholieke St. Agathakerk,
Grote Krocht 45, de gebruikelijke herdenkingsdienst. Dit jaar moest vanwege werkzaamheden aan de Ned. Hervormde Kerk naar de
St. Agathakerk worden uitgeweken.

Op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) wordt er
geen huisvuil opgehaald. Men wordt verzocht
het huisvuil op vrijdag 9 mei aan te bieden.
De cocons worden op woensdag 7 mei geleegd.

Kroon Mode

v.a.

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449
VAMR »»D--r'f
Van lier
*«*"'M
Bommel $
-.„„..

Vanwege de festiviteiten zal de bushalte op de
Louis Davidsstraatop 30 april verplaatst worden
naarde Grote Krocht.
Tevens wordt op de Haarlemmerstraat een tijdelijke bushalte ingericht. De haltes worden
met borden aangegeven.

Op woensdag 30 april (Koninginnedag) wordt er
geen grofvuil opgehaald.

Lid van:

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

DAGEN GESLOTEN
In verband met de festiviteiten
rondom Koninginnedag en Bevrijdingsdag zijn alle gemeentelijke afdelingen
op woensdag 30 april en maandag 5 mei
gesloten.

OPHAAL HUISVUIL I.V.M.
FEESTDAGEN GEWIJZIGD

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Gecertificeerd
schoenreparateur

GEMEENTE OP DIVERSE

Tevens zijn alle gemeentelijke afdelingen gesloten op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 9 mei.
Op vrijdag 9 mei isde Centrale Balie wel geopend
van 09.00 tot 10.00 uur alleen voor aangifte
van geboorte en overlijden.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

STICHTING
KWAI.ITEITSUEPAHATIE
NK])KmANDK_
SCHüK.NTAHm'KAAT

Vanaf 12.00 uur zijn op de Haltestraat weer
allerlei kinderspelen. Alle verkeer is de hele dag
verboden. De Haltestraat is op dinsdag 29 april
rondom 18.00 uur tijdelijk afgesloten vanwege
de opbouw van de feestpoort.

diploma zwemmen
en aquarobic

in het
zwembad
Sprenkelveld

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Ons promotieteam deelt 10 mei een heerlijk geurtje uit,
verzorgd door Parf. Moerenburg. Haltestraat

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

en 2üandvoorts
d Nieuwsblad

Nieuw Unicum

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretariaat een afspraak met een collegelid
maken. Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00. Wel
is het nadrukkelijk de bedoeling dat men -liefst
schriftelijk- van te voren aangeeft wat het onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan een
gesprek zinvol worden voorbereid.
De portefeuilleverdeling is als volgt:
- burgemeester Van der Heijden: algemeen bestuur, openbare orde, veiligheid
- de heer Flieringa: ruimtelijke ordening, (lokaal)
verkeer en parkeren
- de heer Versteege: maatschappelijk welzijn
- de heer Van Marie: financiën en onderwijs
Een gedetailleerde lijst met portefeuille-onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie.

PROGRAMMA EN
VERKEERSMAATREGELEN

Tel. 023-5379944

KONINGINNEDAG

van

t

\

Op woensdag 30 april viert heel Nederland weer
Koninginnedag.
Ook Zandvoort staat weer bol van activiteiten
voor jong en oud.

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638

Hierbij presenteren wij u ons

STftflND-nURflNT

In het kader van de 4 mei herdenking wordt
tevens om 12.00 uur een bloemlegging verzorgd bij het Joods Monument op de hoek
Jacob van Heemskerckstraat/Dr. J.G. Mezgerstraat. Aan deze bijeenkomst wordt medewerking verleend door de Joodse Gemeente
Haarlem, Rabbijn S. Spiero zal een kort gebed
zeggen.
Tijdens de plechtigheid zal het verkeer rondom
het monument tijdelijk stil worden gelegd.

KONINGINNEDAGMENU:

Om 10.30 uur is bij het bordes van het Raadhuis
de Aubade.

'PrinsensaCade met artisjo/^en (yo^antge.èa!<^en s,

Overheerlijke in de
roomboter gebakken

°f
Oranjesoep

De eerstvolgende commissievergadering zijn:
- dinsdag 6 mei 1997,20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 7 mei 1997,20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
N.B.!
Wegens Hemelvaartsdag (8 mei) is de commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer verplaatst
naar maandag 12 mei. Op die avond is ook de
commissie Financiën & Onderwijs. Tijdstip wordt
nog nader bekend gemaakt.

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting
kunt u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan. Telefoon (023)
57401 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
.
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben pp dinsdag 22 april vergaderd'. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de

GEMEENTE

0-0-0

tarbotfilet

's Ochtends begint het met de rommelmarkt op
de Louis Davidsstraat en de Prinsesseweg. Deze
straten zijn de hele dag voor het verkeer gesloten.
's Avonds om 19.30 uur is op de Prinsesseweg de
Taptoe.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Lamsfyoon met priiisesseèoontjes engarnituur

Gedurende de hele maand mei voor
de speciale prijs van 30,incl. garnituur

of
. ,
. .
Riexroodèaars met ziiriiujsausje en timoaattje I^i
0-0-0

verdere in week 17 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 29 april vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

.WIJZIGINGEN
HUISVESTINGSVERORDENING
TER INZAGE
Naar verwachting zal - onder voorbehoud van
goedkeuring door de Eerste Kamer op 1 juli
1997 de nieuwe Huursubsidiewet van kracht
worden.
Als gevolg van deze wet dient de Huisvestingsverordening op enkele plaatsen te worden aangepast. Het betreft met name de huurquote: de
verhouding inkomen/huur.
In Zandvoort is de regionale Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland van kracht. Het
voorstel is om de verordening aan de nieuwe
wet aan te passen.
De wijzigingsvoorstellen liggen vanaf heden t/m
29 mei 1997 ter inzage bij de. Centrale Balie.
Tijdens deze periode kan men schriftelijk
bemerkingen naar aanleiding van de wijzigingsvoorstellen bij het college indienen. Men kan
deze sturen naar: Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
In juni zal de gemeenteraad over de wijzigingsvoorstellen een beslissing nemen.

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97068S Zandvoortselaan waterleidingduinen
slopen verkeersbrug
97069B Zandvoortselaan waterleidingduinen
vernieuwen verkeersbrug
97070B Willemstraat 10 veranderen werkplaats in woning
97071B Raadhuisplein 4 veranderen kantoor
in winkel
97072B Ontv. Schouten- plaatsen dakkapellen
straat 8
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat
2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het colleae van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. De ontvangen
zienswijze wordt bij de beoordeling van de
aanvraag betrokken. Wij wijzen u er echter bij
voorbaat al op, dat er wettelijke regels bestaan,
die ons tot de verlening van een vergunning
kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
bouwen garage
48B89 Wilhelmina(22-04-1997)
weg 46
uitbreiden woning
96075B Wilhelmina(22-04-1997)
weg 58
97003B Zandvoortselaan vergroten woning,
bouwen garage
301
(21-04-1997)
plaatsen tuinhuis
97030B Teunisbloem(22-04-1997)
laan 14
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning,.schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen, bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking. In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek client vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

'Dessert ü^gyafc

Tot ziens bij
De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558.

°f

Tarte de Orange
ind. kopje (yjjie ƒ 42,50 p.p. •

Keuken geopend tot 21.00 uur.
(noordelijke afrit rotonde).

Gaarne reserveren: 023-5714638
Bent u ook weer xo enorm aan 'Het Wapen' toe?

Fa. Qansner & Co.
" Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

De openingstijden
Mensen veranderen. En hun wensen ook. Als De bank van Zandvoort gaan wij daar graag in mee.
Daarom hanteren wij met ingang van donderdag l mei a.s. andere openingstijden. Ook op vrijdagavond is ons kantoor geopend.
U vindt onze nieuwe openingstijden hieronder.

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

;\Een kompleet verzorgde begrafenis

|Vpfc^

ABNAMRO
Raadhuisplcin 6
Zandvoort

maandag

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00
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Natuurlijke genezing
; via handoplegging, verbetert stress,
"
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;-?,-• andere lichamelijke aandoeningen.
" *Dkunt het vergelijken met rnagnetiseren.
'. iCbnfxblé huisarts ëxixnedicamenten aanbevolen.

-S;
^bij Uitvaartcentrum^

Ook buiten kantooruren kunt u alle voorkomende bank- en verzekeringszaken regelen. ABN AMRO heeft
daarvoor een nieuw centraal telefoonnummer 0900-0024 (fl 0,40 p.m.).
Via dit nummer heeft u 24 uur per dag, 7 dagen per week, telefonisch toegang tot alle bankdiensten. Daarnaast zijn
onze particuliere en zakelijke adviseurs op afspraak dagelijks beschikbaar op tijden dat het ook u past.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,""--„

Zandvoorts Nieuwsblad

voor meer informatie .

BEL GRATIS 0800-022 45 35
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Raadhuisplein 6, Zandvoorl. Telefoon: 023 - 57 60 500.
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UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
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Fa. P. Klein
Super Noord

Dag en nacht bereikbaar voor:,;
het verzorgen van een begrafenis;
.•• '•"•"•;
of crematie. :V;:v:Vv-.:;
Direkt hulp bij een sterfgeval. }•

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Ja, ik wil vrijblijvend mcur informatie over de natura-uilvaartvery.ekeiïng.
Ik heb de garantie dal ik nog nergens aan gebonden ben.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

naam:

man/vrouw n

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

straat:

g

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

postcode/woonplaats:

-

Shell Geerling

i

De Vonk

telefoon:

H

Mobil

leeftijd(en):

_

Het Station

Hou in envelop /onder post/.egel /.enden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer.'!]», 2000 WC'. Haarlem.

ABN'AMROZtebank

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

V R I J D A G 9 EN Z A T E RD AG l O ME l

BeciiLtycenter de Zam^ter in Zaridvoort
Kostverlorenstraat 111, Zandvoort, telefoon (023) 571 A6 92

tijdelijk gesloten
•

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Een weldaad voor lichaam engèejt

dinsdag 29 april 1997
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Architect blijft bij
hoogte 'De Zwaluw'
vervolg van voorpagina
Volgens de commissie wordt
de geplande witte betonsteen te
b nel lelijk. De projectontwikkeUiar is in overleg met de aannemer over een andere soort
steen.
Over het complex stoeien de
projectontwikkelaar en de geineente al een paar jaar. Volgens Polman van AG Architecten is in 1993 de eerste schets
.emaakt. „Ik heb het idee dat
wij het slachtoffer zijn van de
huiver voor andere moderne
projecten, zoals de ABN/Amro,
het Circus en het raadhuis,"
meent hij. „Terwijl dit juist een
mooi project is. Ook door de
terracottakleur die we aan de
bovenkant gebruiken. Dat past
mooi bij de daken van de andere huizen." Volgens Polman
lijkt het complex daarmee niet
op het door velen verfoeide
oranje raadhuis. „Onze kleur is
iets donkerder en we brengen
liet stucwerk alleen aan de bovenkant aan."

Videoband
ZANDVOORT - Op veler ver/.oek brengt liet Genootschap
Oud Zandvoort de bekende
film 'Tussen eb en vloed' binnenkort uit op video. De film
qaat over het leven in Zandvoort vroeger. De videoband
kost 29,75 gulden en is te bestellen bij Arie Koper, Willem
Kloosstraat 9, 2041 BK in Zandvoort.

i Mediteren
ZANDVOORT - Op maandag
j 5 mei is er een lezing over transcedente meditatie in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Deze lezing, gegeven
door M.J. van der Sloot of P.
Hoenderdos, begint om acht
uur.

Circus
ZANDVOORT - Circus Bongo
treedt twee dagen op in Zandvoort. Het circus strijkt op 5 en
6 mei neer in de Brederodestraat. De familie Diks heeft
voor opa's vanaf vijftig jaar een
extraatje in petto.
Zij mogen gratis naar binnen
als ze een betalend kleinkind
meenemen. Een bewijs waaruit
de leeftijd van opa blijkt is voldoende om een half uur voor
aanvang het vrijkaartje op te
halen.
De voorstellingen beginnen
om drie uur.

Slechtziend
ZANDVOORT - Visio geeft op
donderdag l mei informatie
aan blinden en slechtzienden in
A.G. Bodaan in Bentveld. De informatie-ochtend begint om
half elf en wordt georganiseerd
in samenwerking met de bibliotheek.

Veel vuil
ZANDVOORT - De leerlingen
van diverse Zandvoortse scholen hebben donderdag anderhalve ton zwerfvuil verzameld
op het strand. Zij deden mee
aan de landelijke Strandschoonmaakdag.

Duikteam
ZANDVOORT - Het duikteam Zandvoort houdt op dinsdag 6 mei een open dag in het
zwembad van Gran Dorado.
Tussen negen en tien kunnen
belangstellenden een duik nemen.
De ingang van het zwembad
zit aan de zijkant bij het parkeerterrein.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort.
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing
Hoofd commercie: J.F. Sas
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend- maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
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(020)665.6321.
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Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.

„Het is heel moeilijk, zo
niet onmogelijk om Jan
Termes op te volgen," geeft
de 42-jarige Derek Visser
ongevraagd toe. Vanavond
week in beslag. Dan moet je
wordt hij henoemd als
toch wat hobby's op een lager
opvolger van het onlangs
zetten. Gelukkig ben ik
overleden raadslid van D66. pitje
eind
mei
klaar met mijn studie
Visser is van plan zich in te
tot hoger financieel bestuurspassen in de huidige lijn van ambtenaar aan de BestuursacaTermes en fractievoorzitter demie in Maarssen."
Han van Leeuwen. Dat
betekent dat hij zich niet bij
Daar komt bij dat Visser de
het kamp van het
moeilijke taak wacht om iconafhankelijk opererende
mand op te volgen die sinds de
D66-raadsIid Lou Koper
jaren zeventig in de gemeenteschaart. Visser wacht een
raad zat en lid was van veel vermoeilijke taak, niet alleen
enigingen en Zandvoortse instellingen.
omdat hij Termes opvolgt,
maar ook omdat hij een
„Jan Termes had heel erg
zetel extra bij de volgende
veel aanzien bij de Zandvoortse
verkiezingen voor elkaar
bevolking. Dat heb ik natuurwil krijgen.
lijk niet," meent Visser bescheiden. Hij weet wel de weg
'K HEB WEL even bedenk- in de ambtenarij, want hij is
tijd gevraagd voordat ik twaalf jaar ambtenaar bij de ge'ja' zei tegen het raadslid- meente Zandvoort geweest.
maatschap," bekent Derek Vis- Sinds 1991 werkt hij bij de geser. „In de privésfeer verandert meente Heemstede.
er een hoop. Het raadswerk
De Zandvoortse politieke
neemt tien tot vijftien uur per

Derek Visser wacht moeilijke taak

T

praktijk kent hij dan ook redelijk van dichtbij. Niettemin
vindt hij dat hij objectief in de
gemeenteraad stapt. „Open
met elkaar praten en discussieren vind ik belangrijk. Op een
normale manier met elkaar
omgaan, elkaar bestrijden op

Jan Termes heeft gedaan tegenover hem."
Visser vindt het belangrijker
om te praten over de onderwerpen waar hij zich tijdens het
laatste jaar van de raadsperiode hard voor wil maken: meer
politie op straat en het stimule-

Nieuw D66-raadslid verwacht
extra zetel bij verkiezingen
argumenten en niet op per- ren van minima om een beroep
op de bijzondere bijstand te
soonlijke gronden."
Over de scheuring binnen doen.
D66, die hij afdoet als een prohleem tussen de ledenvergade„Dat teamchef Rookhuijsen
ring en Lou Koper, laat hij zich om extra agenten voor deze zoslechts mondjesmaat uit. „Met mer heeft gevraagd is een goede
Lou Koper als persoon heb ik zaak. Ik juich meer blauw op
geen probleem, wel met zijn po- straat, en dus niet achter een
litieke opstelling. Verder wil ik bureau, absoluut toe. Maar het
er niet veel over zeggen. Ik zal kan niet zo zijn dat in de zomer
me niet anders opstellen dan ons politiebureau 's nachts

Grote contrastentijdens DanskuNstkeuken
DanskuNstkeuken was de wat cryptische
naam van het zang- en dansfestival dat zondag
in de Van Pagée-hal losharstte. Het publiek in
Zandvoort-Noord werd getrakteerd op een bonte mix van optredens.

Z

ANGKOREN, KINDERTONEEL, liedjes uit de
oude doos en moderne
dans.
Uiteenlopend
Zandvoorts talent stond zondag op het menu in de DanskuNstkeuken. De Van Pagée-hal in Zandvoort-Noord was
het toneel van een bonte verzameling optredens. Naast veel
trotse ouders waren ook veel
buurtbewoners op het festival
afgekomen.
Het aanbod in de DanskuNstkeuken was zeer gevarieerd. Zo
was er veel aandacht voor moderne dans, maar ook een optreden van het Zandvoorts koor
Zamor, dat verschillende nummers uit de musical My Fair
Lady uitvoerde.
De contrasten tussen de optredens waren groot. Zo werd
het ene moment een dansstuk
op new-age muziek gedanst en
was het toneel het volgende moment voor een zangkoor dat getooid met strooien hoedjes
zong over de bloemen aan de
bomen. Dat ook het niveau van
de optredens nogal uiteenliep,
leek het publiek weinig te deren. Zowel een goede Dorus-imitatie als een chaotisch en onverstaanbaar kindertoneelstuk
konden op applaus rekenen.
De show werd gestolen door
een optreden van drie danseressen die een moderne dans uitvoerden op het nummer Troy
van Sinead O'Connor. De combinatie van een krachtige cho-

reografie en een perfecte uitvoering deed vergeten dat het
hier om amateurs ging. De zeer
professionele uitvoering wist
zelfs de beweeglijke kleuters op
de eerste rij zo te boeien dat ze
tien minuten lang stilzaten.
De bijeenkomst werd georganiseerd door dansschool Studio 118 Dance. Eigenaresse en
initiatiefneemster Conny Lodewijk toonde zich tevreden over
het eerste festival in de Van Pagée-hal. „We hebben hiervoor
in De Krocht in Zandvoort natuurlijk verschillende optredens gegeven. In de Van Pagée-hal is het juist zo leuk om ook
ander talent uit Zandvoort de
kans te geven zich te présenteren. Ik verzorg het dansgedeelte en bied daarnaast een podium voor andere amateurs. Het
is de bedoeling dat daardoor
een soort uitwisseling ontstaat.
Ik geef bijvoorbeeld een zanger
aanwijzingen op het gebied van
choreografie en andersom kan
zang ook weer gebruikt worden
bij een optreden van mijn dan- maakt van het talent hier in
Zandvoort-Noord," aldus Dunsers."
De artiesten zelf waren te das. Niet alleen op podium was
spreken over het nieuwe festi- kunst te zien. Voor de gelegenval. Zanger Alex Dundas wist heid waren aan de muren van
ondanks de vreemde akoestiek de sportzaal tekeningen en
in de sportzaal het publiek toch schilderijen van Zandvoortse
te boeien met zijn Amerikaanse kunstenaars gehangen. Werk
medley. „Het was ontzettend van Jeff Borkent, Wil Hogenleuk om te doen en ik vind dat dijk, Marian Rebel en Ria Weer veel meer op dit gebied moet ver trok met name in de pauze
worden georganiseerd.
Er veel bekijks van het publiek.
Een publiek dat ook van de
wordt veel te weinig gebruik ge-

MENINGEN

'Alleen conflict tussen Koper
en ledenvergadering D66'
Het artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 16 april wekt
volgens H. van Brero, vice-voorzitter van de Zandvoortse afdeling van D66, de indruk dat er
een conflict zou zijn tussen de
raadsleden Lou Koper en Han
van Leeuwen. Deze twee
D66-politici voeren weliswaar in
raads- en commissievergaderingen afzonderlijk het woord,
maar volgens Van Brero zit de
echte controverse tussen de leden die vorig jaar het vertrouwen in Koper opgezegd hebben
tijdens de algemene afdelingsvergadering.
De algemene afdelingsvergadering heeft het vertrouwen in
Lou Koper opgezegd omdat hij
zijn handtekening onder een
motie van wantrouwen tegen
wethouder Flieringa inzake het
woonwagenbeleid had ingetrokken en daarover geen verantwoording wilde afleggen. De
ledenvergadering heeft Lou
toen gevraagd om zijn raadszetel namens D66 ter beschikking
te stellen dan wel op te geven.
Hij heeft dit niet gedaan.
De overige fractieleden (Jan

Termes en Han van Leeuwen)
hebben toen de samenwerking
met Lou opgezegd. Vanaf dat
moment vormt Lou een eigen
fractie onder de naam D66 Lou
Koper. Wanneer men dus
spreekt van een conflict binnen
D66 dan gaat het om een conflict tussen het raadslid Lou
Koper en de ledenvergadering
van D66 en niet tussen de raadsleden onderling.
Deze situatie dateert van het
voorjaar 1995. Sindsdien heeft
de ledenvergadering meermalen de uitspraak gedaan Lou
Koper niet als haar vertegenwoordiger te zien. In de zomer
van 1996 heeft het bestuur uitvoerige gesprekken gevoerd
met de fractie en Lou om te
zien of er een basis te vinden
zou zijn om weer te gaan samenwerken. Maar die bleek helaas niet aanwezig. Als die er
wel zou zijn, dan zou het bestuur aan de ledenvergadering
hebben kunnen voorstellen om
Lou weer als raadslid namens
D66 Zandvoort te erkennen. Zover is het dus nooit gekomen.
Het voorstel dat het bestuur
naar aanleiding van de gesprek-

ken formuleerde kreeg namelijk alleen de steun van de fractie en niet van Lou.
Het hoofdbestuur van D66
heeft in 1996 bepaald dat D66
Zandvoort niet aan de gemeenteraadsverkiezingen mag deelnemen wanneer Lou Koper,
Han van Leeuwen en Jan Termes allen op een verkiesbare
plaats staan. In de algemene afdelingsvergaderingen van 19 februari en 9 april heeft het bestuur meegedeeld dat de landelijke voorzitter, Torn Kok, deze
bepaling handhaaft.
De ledenvergadering heeft
om die reden besloten om de
kandidatenlijst te beperken tot
zes personen. Dat verkleint de
kans dat ze beiden op de kandidatenlijst komen, hetgeen de
kans vergroot dat wij aan de
verkiezingen kunnen deelnemen. Han van Leeuwen heeft
mede om die reden besloten dat
hij zich zal terugtrekken als zowel hij als Lou op de kandidatenlijst staat.
De bestuursleden hebben
ook te kennen gegeven dat zij
opstappen als Lou een plaats
bij de eerste zes zou krijgen.

(ADVERTENTIE)

Programma
Koninginnedag
en 5 mei
Dinsdag 29 april:
1
The Buffalo's bouwen de
erepoort aan het begin van
de Haltestraat.

Woensdag 80 april:
* Vrijmarkt op de Prinsesseweg, L. Davidsstraat en
Raadhuisplein tot twee
uur.
' Turndemonstratie van
OSS op het Raadhuispleiii
van tien tot tien voor half
elf.
* Aubade om half elf voor
het raadhuis met accordeonist Coen Bouwmeester.
* Kinderen laten hun ballonnen na de aubade op het
Raadhuisplein op (ballonnen op te halen in de hal
naast Toerkoop. Kaartjes
van te voren gratis op te
halen bij bloemenhuis
Bhüjs in winkelcentrum
Noord en bij het VVV-kantoor).
' Kinderfeest (vier tot en
met twaalf jaar) in de Haltestraat tussen één en half
vier. Inschrijven voor het
terras bij Neuf.
i
* Estafette in de Halte- !
straat tussen half vijf en
zes uur. Inschrijven via telefoonnummer 5718119 en
half
uur voor aanvang.
f
Taptoe op de Prinsesseweg door Jachthoornkorps
Showband Bedum en
Showcorps West Coast
Sound om half acht.
Maandag 5 mei

Het
ZAMOR-koor
zong
verschillende
nummers
van My Fair
Lady

* Keep them Rollin'. Vesrtig oude legervoertuigen
komen tussen half tien en
tien uur langs de boulevard
(zie ook pagina 5) en rijden
via ZRB-post Ernst Brokmeier naar Nieuw unicum.
* Middag voor ouderen in
gebouw De Krocht tussen
twee en vier uur.
" Kien- en zangavond in gebouw De Krocht met ZAMOR. Aanvang half acht.

Foto Bram de
Hollander

optredens duidelijk genoot. De
liedjes werden meegezongen en
bij dansoptredens stonden de
mensen van de stoelen op om
alles maar goed te kunnen volgen. Over de bonte afwisseling
van optredens waren de meningen echter verdeeld. „Dit is een
danskeuken, maar mij overheerst dat zingen veel te veel.
De verdeling moet beter," aldus
een buurtbewoonster. Een ander was het daar niet mee eens:

„Geef mij maar van die meezin- Connie Lodewijk: „Hij was algliedjes, al is dat dansen tussen- tijd in voor nieuwe dingen op
door voor de afwisseling wel het gebied van cultuur en ik
leuk."
weet zeker dat hij hier enorm
van zou hebben genoten."
Al met al was de Danskunst
Volgens Lodewijk is de Danskeuken vooral een gezellig kuNstkeuken zeker voor herZandvoorts festival. Die gemoe- haling vatbaar. „De organisatie
delijke sfeer werd nog eens ex- is een immens werk, maar als
tra benadrukt door het aanbie- mijn hart deze keer doorstaat,
den van een bos bloemen aan wil ik zo'n festival zeker nog
de weduwe van wethouder Jan een keer organiseren."
Termes die recent is overleden.
Cleo Scheerboom

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recenteli]k in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Bneven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
Het hoofdbestuur heeft aange- plaatsen we niet Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
geven dat het dan de afdeling Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw brief af op de redactie
Zandvoort zal opheffen.
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.
Alles overziend is het dus niet
zinvol om een kandidatenlijst
te willen waarop ieder lid die
dat wil een plaats kan krijgen.
Het is evenmin zinvol om op- het klimrek wel veilig is voor eenmaal weer op school was,
nieuw te pleiten voor samen- kinderen.
viel ik opnieuw. Bij dat tweede
werking tussen de fractie en
Het klimrek is ongeveer twee ongeluk werd mijn elleboog
Lou. Eind juni zal de kandida- meter tien hoog en het staat te verbrijzeld. Ik ben er drie keer
tenlijst voor de gemeenteraads- dicht bij een hekje naast de aan geopereerd.
verkiezingen bekend zijn. Kort struiken. Als er een kind uit het
Ik was zo bang geworden dat
daarna hopen wij van het rek valt, komt het misschien op ik niet meer naar school wilde.
hoofdbestuur duidelijkheid te dat hek terecht. Daarnaast mist Mijn opleiding heb ik dan ook
krijgen over de toekomst van het directe toezicht bij het niet afgemaakt en daar heb ik
onze afdeling.
klimrek, omdat de bank voor nu spijt van. Kortom, een onde leerkrachten op een paar schuldig klimrek kan heel wat
meter afstand staat.
op zijn geweten hebben.
Hans van Brero
Daarom zou ik willen pleiten
Uit eigen ervaring kan ik ver- voor meer veiligheid bij speelZundvoort
tellen wat een val van het klim- plaatsjes voor kinderen. Bovenrek tot gevolgen kan hebben. Ik dien is het belangrijk dat er ook
ben in 1971 op vierjarige leeftijd op toegezien wordt dat kindetijdens het speelkwartier van ren geen rare fratsen uithalen.
de Suringgaartschool (oude Dat kan een hoop leed voorkoHannie Schaftschool) van het men.
klimrek gevallen en heb een
schedelbasisfractuur opgeloS.mdor van der Klauw
pen. Daardoor lag ik een half
jaar in het ziekenhuis. Nadat ik
Zunih oort
S. van der Klauw waarschuwt
voor onveiligheid bij speelterreinen en het onveilige klimrek
bij de Hannie Schaftschool in
het bijzonder.
ZANDVOORT - Vanavond sluiten de Filmclub Simon
Collem en de Stichting Nederlands Duitse Dialoog de
Het nieuwe klimrek van de van
Duitse filmmaand in het Circus af met twee voorstellingen
Hannie Schaftschool is beslist plus
een inleidend gesprek. De eerste film begint om half
een aanwinst voor deze school.
Maar er kleven wel wat nadelen acht.
Gerda Meijerink, vertaalster en publiciste, interviewt Hans
aan. Het is namelijk de vraag of
Keilson over de documentaire 'Bis zur Umkehrbank' die gemaakt
is over zijn ballingschap in Nederland tijdens de oorlog. Keilson
ging in het verzet in Amsterdam.

(ADVERTENTIE)

;

'. Vóór
' u\y feest> party
' örecept|

Zeeweg dicht
ZANDVOORT - In verband
met de dodenherdenking op de
Erebegraafplaats is op zondag
4 mei een toegangsweg naar
Zandvoort tijdelijk afgesloten.
Tussen tien over half zeven
en vijf over acht is er geen verkeer toegestaan op de Zeeweg
(beide richtingen) en de Militairenweg in de richting van Zandvoort.
Zandvoort is op zondagavond
tijdens de dodenherdenking alleen bereikbaar via de Zandvoortselaan.

(ADVERTENTIE)

Cilïïiema Circee
l Mei t/m 8 Mei

'Speelterreintjes
voor kinderen
moeten veilig zijn'

Filmmaand krijgt stevig einde

Dagelijks 1530
Dot/m Do 19.00

RETURN
OF
THE

Voorafgaand hieraan is de film 'Reunion' te zien, waarin Hans,
de zoon van een ambassadeur, vriendschap sluit met een joodse
medescholier. Hans gaat echter naar Amerika. In 1988 gaat hij in
Duitsland op zoek naar zijn vroegere vriend.

Amsterdams

Jerry
Maguire

In de laatste week van mei brengt Weekmedia, de nieuwsbladen van Perscombinatie,
een speciaal magazine: Amsterdams Siadsblaa Magazine, full colour, 52 pagi-

na's dik, informatief, gezellig van stijl, leuk om te hebben in een Nederlandse (10.000
exemplaren) en een Engelstalige editie (opnieuw 10.000 exemplaren).

(ADVERTENTIE)

Want op maandag 16 en dinsdag 17 juni komen de Europese staatshoofden in

Amsterdam bijeen en al in de weken daarvóór vinden er een aantal congressen

Woensdag 30 april

plaats. Amsterdam is gastheer van tal van nationale en internationale opinieleiders.

19.30
Welkom van 10 tot 17 uur op
Moubelboulevard AmsterdamDiemen. Andere eetkamer
misschien? Nieuw kabinet?
Prettige dog!

Het Amsterdams Stadsblad Magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om
acte de présence te geven bij een bijzonder selecte doelgroep. Meer informatie geven

Willem Duivis, Marjan van Heuvelen en Mylène van 't Hart, tel. 020 - 562. 2441.

Amsterdam

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange5|
otQn bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

„PvdA en DliG liggen dicht bij
elkaar. Dat klopt," geeft hij toe.
Bovendien komt hij uit een
Rotterdams arbeidersgezin, alhoewel zijn ouders niet zo polidicht is. Het bureau moet weer tiek bewust waren. Zelf vindt
open. Of ik in de samenleving hij de PvdA te radicaal. „In
veel klachten daarover heb op- Zandvoort? Nee, ik bedoel het
gevangen? Niet zozeer, maar meer in het algemeen."
daar gaat het niet om. Als het
Zijn opvoeding heeft niettemerendeel van de surveillance- min wel zijn interesse voor de
auto's zich buiten Zandvoort politiek bevorderd. „Meewerbevindt, is er een probleem. De ken aan beleid, sociale bewopolitie is veel sneller ter plaatse genheid. Dat zit in je en je krijgt
als ze vanaf de Hogeweg ver- het van huis uit mee. Of iemand
trekt. Daar mogen we best wat in de politiek gaat omdat hij
geld voor uittrekken. Dat valt ijdel is, geloof ik niet zozeer. In
wel te verkopen aan de taevol- elk geval gaat dat voor mij niet
king."
op en ik ga ervan uit dat anderen ook niet om die reden in de
Dat de pot bijzondere bij- Zandvoortse gemeenteraad zitstand elk jaar redelijk gevuld ten."
blijft, betreurt Visser. Hij wil
dat meer mensen een beroep op
De toekomst voor DG6 ziet hij
dat geld doen. Wat hem betreft rooskleuriger dan menig scepgaat de gemeente onderzoeken ticus. „Ik verwacht dat we er
wie de echte minima zijn en hoe nog een zetel taijkrijgen bij de
ze te bereiken zijn. „Er leeft zo- volgende verkiezingen. Onveel onder de bevolking wat de danks alle perikelen doen we
overheid misschien niet weet." het goed," zegt hij vol zelfvertrouwen.
Klinkt hier een Partij van de
Arbeid achtergrond door?
Monique van Hoogstraten

Zandvoorts
Nieuwsblad

AMSTERDAM. CAPITAL OF INSPIRATION

BAAI.BERGEN. HOUV.ELING INTERIEUR, MIINDERS,
MONTEt, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOk MEUBEICENTER. VALHAl
Inlo (020) 600 93 16

The Glenn
Miller Story

FILMCLUB
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PHILIPS MAGIC MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS
FW610, 2x50 Watt versterker, digitale tuner, 30 pre-sets, 1 Bit CD-speler,
programmeerbaar, muziekkalender, auto-reverse dubbeldeck, dolby B,
eenvoudige menubediening, incl 3-weg luidsprekers en afstandbediening
Adviespnjs"895 TRAVELLER;TELAAG!
PHILIPSBREEDBEELD
PW6301,Superplatte16 9
beeldbuis, stereo teletekst
Adviespnjs'2495 -

BRAUN
THERMOSCAN
De 1 seconde oorthermometer
Meet de
lichaamstemperatuur
binnen 1 seconde

10x motorzoom auto-focus lichtgewicht Adv'1709-

HI-8 CAMCORDER STUNT!
HiFi stereo compacte camcorder, de ideale reisgenoot 12x motorzoom, automatische of handmatige focusmstellingen, met "creditcard"afstandbediening en
5 program AE-functie's
Adviesprijs* 1499 -

V

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

M6235, Supersnel verwarmen

879.-

MIELE 1100TOEREN en ontdooien Uilneembaar

SONY Hi-8 TRAVELLER

R
TR650 HiFistereo Adv'2495 ft PHILIPSBREEDBEELD
PW630 70cm, stereo ten letekst Adviespri|S'3295 SONY STEADY SHOT
fi
TR565 HiFigeluid Adv'2200 R
K PHILIPS MATCHLINE
100HZKLEUREN-TV
A PT820 Black-Lme S groot- SONY + LCD SCHERM
fl beeld, stereo TXT '2795 - TRV11 Camcorder Adv'1980 -

1239.-

1599.-
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1269.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
• • • • sterren mvnescapac i t e i t Adviespri|S'999 -

PW9501 Tv van t|aar'70cm
Black LineS tOOHzdigital
scan stereo.TXT Adv'3895 -

2399.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4512 Teletekst '1645 -

63CM STEREO KTV
Olf Ned Philips garantie
teletekst Adviesprijs" 1595 -

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n
Adviesprijs '949 •

SONY Hi-8
i-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY
STEADY SHOT.
topklasse camcorder
camcorder '3110'3110 -

<^*T>

1539.-

Hi-SCAMERASTUNT!
HiFi-stereo 12x motorzoom
afstandbediening Adv"1899-

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807 Bxzoom Adv"1 1 99 -

599.-

SIEMENS VAATWASSER
SN23000, Luxe afwasautomaat, geschikt voor 12 couverts,
4 sproemiveaus, RVS interieur, lage verbruikswaarden en
geruisarm Adviespnjs'1298-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving """"
sterren mvnescapaciteit
Adviespri|S 899 -

WHIRLPOOL AVM260

SIEMENS KOEL/VRIES

LavamateOO 950 toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinigpnstil AEG meerdere maen best getest1 Adv '1449-

965.-

PHILIPS MATCHLINE

PHILIPS STOFZUIGER

HR6300, Lichtgewicht stofzuiger,
1000 Watt vermogen, dubbelwan- BOSCHELECTRONISCHE
dige behuizing en zuigkrachtrege- KOEL/VRIES KOMBI
Img Adviespnjs*230.Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvnj Adviesprijs " 1 8 4 9 -

699.-

1249.

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON SB57 Showview PDC 4kop-

SAMSUNG 24 LITER
1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

WA8214 Hoogcentrifugetoerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349 -

KG25V03, 240 liter netto
inhoud, 2 v r i e s l a d e n
Adviespri|S '1348 -

VR757 Videorecorder,
stereo topklasse alstandbediening Adviesprijs'1545-

999.-

AEG WASAUTOMAAT ge bediening Adv "599 -

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

VR652 Turbo-Dnve, 4 koppen longplay A d v ' 1 2 9 5 -

KVC2981 Stereo.TXT '2550-

R2V14, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

18programma's regelbare thermostaat en centrilugegang

FL750, Luxe wasautomaat, hoog
toerental centrifuge, RVS trommel, MIELE KOELKAST
regelbare temperatuur en centnfu- K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vrij Adv"1399gesnelheid Advtespnjs*949 -

PHILIPSHIFISTEREO
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LUXE 1400 TOEREN

ZANUSSI WASAUTOMAAT

PTSSOBIaA-Uie teteteksf! 395-

PT156 Alstandbediend '645-

SHARP MAGNETRON

WM20000, RVS trommel en
kuip Aparte temperatuurregelmg Bespaartoets "1348-

PHILIPS STEREO KTV

PHILIPS TELETEKST

draaiplateau Adviespnjs "279 -

19 liter inhoud Eenvoudi-

1379.-

PHILIPSBREEDBEELD

R;
*
R
^

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

NU WIET
GRATIS
DISNEY _
HORLOGE.
T.W.V, 19-95

Topklasse Vol elektronische
>estunng, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv '2299 -

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24liter inhoud, makkelijk te reinigen Velekookfunkties "699 -

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
N N750, Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatische programma's Adviesprijs"949 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime4m1 combi magnetron
Methetelucht.gnllencnsp.ontdooien, koken, bakken, braden
engratmeren Adviespnjs"999 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentnfugegang.regelbarethemnostaat.RVStrommel, l
zelfreinigende pomp '1199-1

pen audiodubb Adv "1345-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
SONY63CM STEREO SONY HIFI STEREO
X2501 Hi-Black Trinitron
teletekst.afst bed Adv"l770 -

E800 4 koppen Tn-Logic videorecorder, montage '1670-

879.-

SONY55CM STEREO
X2101

Tnnitron.TXT "1440-

779.-

SONY55CMTELETEKST
M21 Hi-BlackTrinitron '990

599.-

379.-

E600 Trilogie 4 koppen,
Showview + PDC " 1 3 4 0 -

275.
145 LITER KOELER
Indesit

PANASONIC STEREO

ZANUSSI KOELKAST

PHILIPS LADYSHAVE

799.-

met vriesvak

Onthaart snel en eenvoudig.
Adviesprijs*39.-

GRUNDIG HIFI STER*EO

699.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij Adv"729 -

AKAI STEREO STUNT!

579.-

445.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939 j

BAUKNECHT KAST
140htermhoud Adv'749-

H^^

„M vooi

KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv "2440 -

^1499 IJUff-j

I^V^rvi

SONY VIDEORECORDER
E11 Afstandbediening "650-

V E RK

Ideaal voor op de camping
en in de auto

125.-

rv.a.

SONY LONGPLAY

E250,Showview+PDC "780-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk, 3 progiamma's,12couver1s Adv'899-

BOSCHAFWASAUTOM.
WASAUTOMAAT
BOVENLADER

%£%$• ve'-nöagen, zo8eZe9d.

TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid
Adv'1099-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde
Lage verbruikswaarden "1348 -

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programma's 12couverts Waterontharder
enwaterstop Adviespnjs'2099 -

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid "1699,-

\\llMG,

VR242.Turbo-Dnve Adv"895 -

469.-

TX21 55cmFSQ Adv "849 -

EWUKNECHTVAATWASSER
iSF341,3 programma's Vanabele indeling Adv "1099-

AEGTURNAMAT

PHILIPS VIDEO-H PDC
PANASONIC KTV TXT

SPS1012, RVS interieur
4sproemiveaus Adv "1179-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

t^SS
5^913^^""
549.-

^"•groie^"":1^;

Adv "699 -

395.-

|O2O - 647621 9 j

CALL CENTER

SONY BREEDBEELD

AWL400,16 programma's
4,5 kg inhoud Adv "799 -

130 liter, met vriesvak
Adviespri]S"699 -

7 DAGEN PER WEEK
24 UUR PER DAG

SONY BREEDBEELD
G720, Videorecorder "888 -

IGNIS WASAUTOMAAT

WHIRLPOOL KAST

620,Hi-Spec Dnve Adv"1189 •
28WS1 , 70cm SuperTrimtron, 60 Watt stereo
teletekst, PIP Adv "2990 -

FL700,750toerencentnfuge RVS
trommel, schokdempers '949-

365.-

GV5400, 4 koppen, Showview + PDC Adv"1159 -

JVC HIFI STEREO

ZANUSSIWASAUTOMAAT

Adviespnjs"749 -

325.

HD600 Topperi 4 koppen
Showview + PDC ' 1 2 9 9 -

SONY 100HZ SUPER!
E2561, Super Trinitron
PIP, stereo, TXT Adv "2970 -

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

SONY HIFI STEREO

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv "550 -

1-DEURS KOELKAS

AWM800,15 programma's
Ruime vulopenmg Milieuvriendehjk Deurbeveihging Adviesprijs "1079-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg "1649-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 .Afstandbed Adv"645 -

PANASONIC 63CM TOP
G1.HiFi-stereo.TXT "1599-

JVC SHOWVIEW + PDC

2-DEURS KOELKAST

J228 Turbo-Search Adv"769 -

ARISTONA STEREO KTV

Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen
Adviesprijs "789 -

.-•BSSSül
PANASONIC Beste Koop!

TA4310,55cm.TXT '1345 -

TA5212 Stereo teletekst
top Black-Line S, '1795 -

m 479.-nün

TV/VIDEO COMBI'S

Z180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs"749 -

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrul Adv "1025-

BOSCH 2-DEURS

afstandbediening

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv "985

289.-

645.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

TOPMERKWASDROGER
Mettijdkloken pluizenfilter
Adviespnjs"495 -

ZANUSSI WASDROGER
If f. Ned. Philips garantie,
tuners,teletekstAdy-1545.-

BCCX
PRIJS i

/VMSUHG); TVWIDE;
scart Afstandbed. "999.-

m

17891

llSTÖNAiTVyVIpEO
126;Showview.Adv"999.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel Adviesprijs "649 -

PENTlUM120MINiïOWER
PC SMBmtern 1 2GBschijf
Windows 95 kleurenmonitor, 1 jaarOn-Sitegarantie

OPZETVRIESKAST
HandigiSOhter Adv "595 -

298.-

LASER MULTI-MEDIA

SPEAKERSET80WATT
GRUNDIG37CM + TXT
P730 STUNTi Adv '699 -

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Philipsgarantie '599 -

KTV 37CIVI -t- TELETEKST

348.-

3? PORTABLE KTV 37CM HP INKJETPRINTER

279.-

Incl sheetfeederen kleur _'4_99-

349_-

Gasfornuis metelektrischeoven.verfchtng.siodekselennatijurlijk GIVEG-keur "949-

AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma Adv "749 -

INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv '849 -

KONDENSDROGER
Geenafvoernodigi RVStrommel

"629-

398.KAST
BCC, DE BESTESERVICE! DE GROOTSTE KEUS.' DE LAAGSTE PRIJS, WHIRLPOOL

r-VHim* i 25.-

349.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS

ZANUSSIVRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij

JOYSTtCK SUPER! PHILIPS KTV/V1DEO COMBI
J14PV162,37cm, Showview,
j afstandbediening *1195 3 KNOPS MUIS! K200
SONY 55CM KTV TELETEKST
l KV21T1,Hi-Black Trinitron *990CANON BJC4100
Superkleurenpnnter Adv'769 - AKAI VIDEOREC. SHOWVIEW
479.- VSG245, Intelligent HO, afstandCANON BUBBLEJET bediening Adviespri]s*558 BJC210 Kleurenpnnter '599-

1601: Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel Adv "948 -

3 vakken Adviespnjs"698 -

1729^ I.-M.U.-JUL"» 2599.-

ST650 Stereo TXT "1829-

ETNA FORNUIS

WHIRLPOOL DROGER

90 LITER VRIESKAST

Van Katja Penlium133
16MBm'ern 1 2GB schijf
CD-rom geluidskaart boxen
Windows 95 Adv'3499 -

•-- " f fa-Ja • • IBM APTIVA
GRUNDIG 63 CM KTV De unieke IBM-PC-lijn

FK055, Gasfornuis met
elektrische oven, incl grill
ensierdeksel Adv "1450-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

495.-

.,„„____

m 329.-UU
Met

ATAG FORNUIS

ZANUSSI 2-DEURS

AKAI VIDEORECORDER

VSG221 Afstandbed Adv"498 -

Wassen en drogen m 1 machine,1000toeren Adv"1549-

445.-

NVSD22;Showview+PDC 734-

ARISTONA 63 CM KTV

WAS/DROOGKOMBINATIE

749
649
369
699

PENTIUM 120 THUISCOMPUTER
8MB, 1 2GB harde schijf, W'95,
kleurenmonitor, 1 |aar On-Site,
multimedia uitbreidbaar *2499- 1

BRflun

s

> '«w6«Jir""'*

BRAUN STAAFMIXER
MR350CA, Mixt, mengt
en pureert Met maat/
mengbeker, slagroomgarde en wandhouder
Vermogen 160 Watt
3 snelheden Adv *119-

69.-

PHILIPS WEKKERRADIO

Kompakt design, radio en zoemer.
Adviespnis *45 SONY DISCMAN MET ESP

10 seconden Electronic Shock
Protection Adviesprys *500 GRUNDIG MINI HIFI SET
Incl luidsprekers en afstandbediening. Adviespri]s *729.SONY MINI HIFI SET

Incl 3 CD-wisselaar, dubbel
cassette en boxen. Adv. *598.-

22.50
289.399,
379.-

B C C B E T ER E N G O E D K O P E R
plN-CODEl
. -:; .
. HAARLEM
' • ' -" • '. •" .- ?
BEVERWIJK
ZAANDAM . ' • - -. ; ' . .'. . - •:-

i
Aanvraag-folder in de winkel! Ir.'

zonder extra kosten

,kwiik"
ISOOmZSupers.ore Be.er en 30edKoper!
1500m2 Superstore Beteren goedKoper!
Rivieradreef 37(2 etages Superstore) l Breestraat 65
.
." !
.' l Westzijde 55 (onder Dirk d. Broek)

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg Instelbaartot150minuten Adv'949 -

599.-

Gunstig energie verbruik
" capaciteit, CFK-vrij

448.-

BOSCH VRIESKAST
G S D 1 3 0 0 , 3 laden
11 kg mvnescapaciteit
Adviesprijs "848 -

548.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing
Zeer stil Adviesprijs" 1099 -

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat '298-

158.-

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend
RVS trommel Ad V1799 -

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten Er
is al een vrieskist vanaf

ETNA WASEMKAP

CENTRIFUGE
2800 toeren

Adv "249 -

AVANCE,3-standen Adv "135-

278.-

AMSTERDAM . MSTELVEEN -ALKMAAR
HILVERSUM MAABSSENBROEK;;

-

'
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dmsdaq 29 april 1997
Ik (man) heb een PRIMA
LEVEN waarin het mij aan
niets ontbreekt Een creatieve
job en een absorberende
hobby houden mij van de
straat Nadeel is dat het zo
voorspelbaar geworden is
Geen tijd om te strijken wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Daarom zoekt deze late 40 er
dame
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk jou' Een uitdagende
7
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot Meer weten BEL 0906
17 00 uur Voor info 0235717177 of 5715021 of 0652502188 5015156 1 gpm Boxnum
mer 358333

Mode

Monet Stnjkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

BRAUN- :

PLAK ^'^ ••*•)••
CONTROL HUI

TEFAL

GRll*^

.
tïndenborstel: •
!nïsch';\:X-:;^
Wezen poetst

Kontaktgrill,uitneembaregrill-|
platen, thermostaaLAdv*159.-|

§

85.-Ï

BRAUNUK9
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak en slagroomklopper.

75.-

125&

MOULINEX GHEF;
Zowel binnen als buiten tel-^.
Kompaktekëukenmachine .gebruiken.Adviesprl|s'159.-1_^
voor snijden, raspen, men- HW^. -:
C(J 11J
JRHILIPS BEAUTY-SET; gen, en kneden. Incl.
tujte LADYSHAVE metdiverse hulpstukken:,; Adv.'l 27.50
hulpstukken voor pedicure,
'manicureen huidmassage in;
lüxeopbergcassette. Adv*150.-

^^

ÖO. !

GOURMET SET

6pereponsgourmettenenra-l
l BDAIIM CTAACR/IIVPO
BRAUNSTAAFIuIlXtR.
cietténincl. pannetjes. *85.- 1
l Puneren,mengen,hakken.*60,50

65.-Ï

.pritharings/epileerapparaat
ivoor; langdurige pntharing;

II MYC UAMnn/ilYCD ' Kompaktegril|-bakoven+reLUXt HANDMIXtR ;*lgelbarëthermostaat.^259.1150Watt,gardenendeeghaken. 11
IADYSHAVE
ISnoerloze ladyshave
ook l
• • ' • ' • : . • ' • ' . . -'l

lï^?*"'1"-' •'. : i." L'ï '.~'•' '"• -•

lïdpüché.;'Adyiéspriis.*59.-

34.95

;GEZICHTS
BPLARIUM

TEFAL
.
FRITEUSE
2 jlteri-..:•.';; :.._-• 4"'
dubbelwandig;
anti-reukfiltêr.

'ïchermbrillen.

791

SANDWICHMAKER :'
Razendsnel, een heerlijke'
tpsti: Adviesprijs*59Uv: l

FONDUE-SET
;
Voor vlees, kaa%, Chinese of l
chpcoladetohdue.Adv*l19:-|
ISOOcc inhoud met -'j: af.-,
l
neembaar réservoir. " : 1 : ,

r^nperlpzê'/volunie:borstel
|pveraltegèbruiken.Adv*69.-

OPLAADBARE
KRUIMELZUIGER
Maximaal 2 per klant.

PHILIPS SNERLOZE
WATERKQ.KER; ^:- ,

19^95*

Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie familie of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
telefoon 023 5713599
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Restaurant „Queenie"
Geopend van woensdag tot en met zondag
Aan de vleugel in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering tel 0235713599
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30jr De Ossestal Nieu
welaan 34A Osdorp v/a 20u

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321
VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligmgs
branche Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en
instellingen die representativiteit en professionaliteit belang
rijk vinden
Wegens sterke groei van onze aciviteiten zijn wij voor de regio
Amsterdam op zoek naar gediplomeerde

beveiligers (m/v)
en naar

1500 WATT TURBO
Elektronisch regelbaar.

ÖFESSlNÈLEÏ

__ 269.-

Kornpletekappers-setvoor

KRUPSESPRESSO
PHILIPS 1300 WATT
KOFFIEZETAPPARAAT TC616; Elektronisch regelbare

AEG 1300 WATT

WEEGSCHAAL
-i
Vyèegt nauwkeurig. Adv'59.95
BR AUN 10-KOPS
Zwenkfilterendruppelstop.
Advlesprljs'59.-

39,*
19.95

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER HR6300
Stille stofzuiger met zuigkrachtregeling en extra
hulpstukken. Adv *230.-

129.169.-

IELECTROLUX1100W

l Z433;Metmetalenbuizen.*379.-l

NILFISK STOFZUIGER |
prOOMSTRIJKBOUT
Topkwaliteit. Hoge prestaties g g
10-KOPS THERMOS
löbhtgewicht, regelb»re Koffieïetter met tnermos- in reiniging door uniek ||
filtersysteem.
. •
s~
l tn«rmbstaat. Adv*59.kan. Advlesprjis'109.-

369.-

DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE *
ELEKTRO-SUPERS IN DE RANDSTAD*

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Kunst en antiek

TAFELS
300 in voorraad
antiek klein
groot dik dun

DAK LEK BEL DIRECT'
24 uur service
Vrijblijvende prijsopgave
Tel 023 5845699
Keizersgracht 357
DE KLUSSENBUS
020 6232736
Voor iedere klus bellen dus
Showroom
Tel 023 5713780
Mr J Takkade 30
Aalsmeer 0206412137
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl Veilinggebouw Amstelveen
prijsopgave
Heden inbreng voor veiling
Bellen na 18 00 uur 5719800 12 en 13 mei Spinnerij 33
• Te koop ± 600 stenen A veen 020 6473004
Waalformaat voor terras
ƒ250 Tel 0235715578
Verhuizingen
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK X Y Z B V verhuizingen en
richten aan Centrale Orderaf kamerverhuizingen/ transport
deling Weekmedia Postbus Voll verz Dag nachtservice
020 6424800 of 0654304111
156 1000 AD Amsterdam

Jan Best

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel snel en discreet 24 uur per dag
7 dagen per week Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 090 650 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uN keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Ik ben Ruud en ben hartstikke
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met gek en onverantwoord' Ik
de persoon van jouw keuze zoek iemand die mij wil her
opvoeden of die mij in be
Probeer het eens en bel
dwang wil houden' Je moet
09065022221 (100 cpm)
wel van goede huize komeni
A dam e o Holl j man 1 73 m Durf jij7 0906 50 15 15 6
67 kg 35 jr z k m Holl 1 gpm Boxnummer 378964
j vrouw of hetero stel tot 35 jr
voor vriendschap gezellig Hoi met Frank Ik heb ontzet
heid en erotiek Br + tel nr o tend zin in een blind date Jij
nr 75518003 v d blad
ook7 Dan moet je even bellen
en
hoort gelijk wie ik ben en
Alleen en op zoek naar een
09065015156 1 gpm
serieuze relatie9 Ik ben een zo
goed uitziende vrouw van 57 Boxnummer 984877
jaar 1 74 m en 70 kg Heb je Hoi met Michelle Ik ben 24
meer interesse dan moet je jaar ben 1 78 m lang en ben
beslist reageren op mijn box' heel spontaan Als jij een leu
Wie weet kunnen we daarna ke en aardige vent uit de
eens afspreken en kennisma Randstad bent reageer dan
ken met elkaar' 0906 SNEL' Als je met MIJ uit wil
50 15 15 6 1 gpm Boxnum dan hoor ik het graag'
mer 258737
09065015156 1 gpm
Amsterdam ben jij een leuke Boxnummer 378296
jongeman tot 24 jaar zie je er Ik ben een 34 jarige vrouw Ik
goed uit en wil je een Blind heb blond haar blauwgrijze
Date"? Bel me dan' Ik ben 18 ogen en ben slank Ben jij een
jaar ben een halfbloedje heb lieve goed uitziende man die
bruin haar bruine ogen en op zoek is naar een leuke en
ben 1 67 m lang Ik heet Bian serieuze relatie7 Bel me'
ca en houd van spannende 0906 50 15156 1 gpm Box
dingen' 09065015156 1 nummer 241312
gpm Boxnummer 304427
Ik ben Lies' Een leuke lieve
Amsterdam en omgeving ik vrouw van 35 jaar' Ik ben
benAngelique ben 22 jaar en 1 76 m lang weeg 78 kg en
houd van spanning actie en heb kort blond haar en groe
1
avontuur
EN van gezellig ne ogen' Ik heb 2 zonen en
heid1 Jij ook7 Reageer dan1 O zoek een leuke lieve man
ja ik ben ook nog erg spon met donkerblond haar en
taan' De groetjes van Angeli blauwe ogen die tussen de
que Tel 09065015156
3540 jaar is' Zoek ik jou7
1 gpm Boxnummer 395876 09065015 156 1 gpm Box
Hallo boys' Mijn naam is Wil nummer 472050
ma Ik heb lang blond haar en Ik ben ünda Ik ben 28 jaar
ben 1 70 m lang en weeg 65 heb lang blond haar en blau
kilo schoon aan de haak we ogen Ik ben 1 80 m lang
maar ik ben moeilijk te van en ben slank gebouwd Ik
gen Ben jij eerlijk en betrouw zoek een leuke jongeman om
baar langer dan 1 80 m tus in ieder geval de komende
sen 45 607 Probeer mij dan te maanden mee door te bren
vangen' 09065015156
gen Jij tussen de 25 35 jaar
1 gpm Boxnummer 271801 met een beetje lef 0906
Hallo ik ben een vrouw van 50 15 156 1 gpm Boxnum
50 en ik ben op zoek naar een mer 261195
eerlijke lieve spontane man
voor een gezellig telefoonge
sprek Als het klikt kunnen we
misschien eens een keertje
wat afspreken Ik hoop dat je
reageert' 0906 50 50 15 6
1 gpm Boxnummer 429421

Hallo ik ben Karin Ik ben een
leuke vrouw van 23 jaar ik zie
er goed uit heb een baan en
veel vrienden Maar ik mis
JOU nog1 Ben jij spontaan
UW PROFIEL
-U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele tussen de 20 en 30 jaar EN zie
je er lekker uif Dan wil ik jou
vaardigheden
graag en snel ontmoeten1
-U bent woonachtig m de omgeving van Amsterdam
0906 50 15156 1 gpm Box
- U heeft een opleiding op VBO/MAVO niveau
nummer 333123
- U heeft interesse m het volgen van opleidingen en
trainingen
Hallo ik ben Lmda van ruim
29 jaar Ik ben op zoek naar
WIJ BIEDEN
een jongen die van avontuur
- Een leuke uitdagende functie met veel afwisseling
maar ook van serieuze dingen
- Beloning volgens een van de beste CAO s m de branche houdt Ben jij wel een beetje
- Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige gek misschien wel ietwat bi
uren
zar type Laat dan iets van je
- Uitstekende studiekostenregelmgen
horen Reageer snel' 0906
5015156 1 gpm Boxnum
Past u m bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot mer 261195
het werken m de beveiliging ? Stuur dan binnen 10 dagen uw
leuke en echte man
brief aan VNV Beveiliging BV Keienbergweg 50 1101 GO Hallo
nen1 Ik ben Samantha en ik
Amsterdam t a v mevr T van Putten
ben een halfbloedie (Spaans/
Nederlands) Ik ben een beet
je verlegen en erg lief'
Wil je
zoekt
met mij afspreken7 Spreek
BEZORGER/STER
1
dan NU in op mijn box
voor wijk Lorentzstraat en
090650 15156 1 gpm Box
voor wijk flats Noord Boulevard
nummer 495126
Tevens zoeken wij
reserve BEZORGER/STER
Het is in zo n advertentie ge
om in te vallen bij ziekte of vakantie
makkelijk om jezelf mooier af
Voor inlichtingen 023 5717166
te spiegelen Ook ikzelf (vr)
ben met de dunste maar wel
Gevraagd ervaren schoon
ontzettend aardig Wil je ho
heidsspeciahste in bezit van Markten/braderieen ren welke kwaliteiten ik heb
Stiva diploma voor 4 dagen
dan moet je naar mijn adver
per week Ervaring gewenst
tentie luisteren De keus is
in het geven van gezichtsbe VLOOIENMARKT 24/25 mei dan
gemakkelijk'
0906
Jaap Edenhal Amsterdam
handelingen en lichaamsbe
5015156 1 gpm Boxnum
Info
0481
4221
12
handelingen en/of nagels sty
mer 310940
leren of pedicuren Denkt u
Hoi metCindy Ik ben 33 jaar
aan dit profiel te kunnen vol
Muziekspontaan sportief eerlijk en
doen schrijf dan naar Sun
instrumenten
oprecht Ben jij die leuke vent
nys Beauty Spot 1e Sweel
tussen de 25 en 35 jaar met
inckstr 34 1073 CM A dam
dezelfde eigenschappen als
MODELLEN
ik" Wacht dan niet maar bel
Voor erotische film en foto
me opi 0906 50 15 15 6
1 gpm Boxnummer 367533
producties zoeken wij ama
teur modellen vrouw stellen
Hoi
met Diana Ik ben een
en mannen Ervaring niet ver
vrouw van 41 jaar
eist Graag ook kleurlingen U kunt bij ons al v a ƒ 270 leuke
1 63 m lang slank blond haar
voor het eerste haljaar
Tevens gezocht punks tatoe
en blauwe ogen Verder zie ik
een goede piano huren
ages piercmg lak rubber
ergoeduit Ik zoek een eerlij
leer enz modellen
Goede
betrouwbare man voor
verdiensten1 Stuur foto
VAN KERKWIJK ke
een serieuze relatie (eerst
(retour) met leeftijd naar
Amsterdamseweg 202
vriendschap) Bel me op
RNL Productions Postbus
AMSTELVEEN
090650 15 156 1 gpm Box
11737 1001 GS Amsterdam
020 6413187
nummer 321201

aankomende beveiligers (m/v)

l Met automatische afslag. '45:- MIELE^STQFZUIGER l
!•-»-*-»'- >•'•:-<Éf!k'::'••'•jf1|'l!J'"
S227; Absojutetopklasse!
'. .•FIJJ: :JJ5J vporbodemprijs.10jaarga-|
"~-•'"**•""": rantiè mogelijk. Adv*449.- l

25.-

Voor de betaling ontvangt u een irreptgiroka irl

afroep parttime fulltime

1,7 liter. Optimaal gebruiksgernak. Mét: /.droögkóokbeveiligin'g''.~, Ad v *109.- : •

|'125ÓWattrnetdiffusor.'39.95

45.-

weck

VNV BEVEILIGING

IRAÜ^GASKRULLER

IMdekraan;' Adv*95.-

MICFO'H Wetkmedia
Postbus l <S6 - 1000 AD Anisti rdam
Ook voor r« acticH niet hriefnuiiinier
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in tJeielfdt

Divers personeel gevraagd

MlTollers in 2 maten. *97.-

PI/M;;•'. Met, UNIEK anti-

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(cht niimrm r is niet voor be/orgklacliten) of zenden a in

Uitgaan
_
v • ^ PHILIPS FRITEUSE
l PHIÜPSBRÖODROOSfËR 2'itel!' J)»v kijkvenster en

MMEiYFÖHN ^S ;

Min» advLi u ritu h kunm n wordt n gt/< t ovu l «f 2 ko
loinnun l>r<c<lt< m d i v u s i l< lt< igtnotH n
ï'cirtiuilutin vi rwij/Lii wij naai de -ipu i il< bon op ili
pagina „MICRO S
IMiititMiig i;, imigi lijk in <Ii vol^ciult < ilihc
X A N D V O O R r S N i r U W S I J L A D / 0 , 5 l j» i niillimuu
Sluitingstijd dinsdag 12 00 iini
U kunt uw ttkst t< kfoniscli ojif,f\i*n 02(5717166 of
•ifg< vcn//f mlf n min
"^ Zamlvoortb Njuiwbblud, Castlmihplt m 1.2, 20121M
/andvooit,
Plaatsing i .s ook rnog< lijk ui d< volgcndi comlun.ilK
W2 /undvoorts NM iiwt-hlad, Amsh lv« «,ns Wt( kbl.nl
Uilhnornsc Courant, di Hondi V( m r, Aalbim ( i d < i
Coui uu, ull< ( dilu s van h < l Amst« n\ mis Sinds
blad /"'S,94- per milhim t< r
Sluitingstijd maandag I'S 00 11111
"fc" Infoiiiialu ovtr on/t overige iuinlickkelijkc , i < l \ < t
lentui ombinatu s in d< M i c t o s /ijn op <ianvi.i.ig op
on/e kantoren v< rkrijgbaar
*fc Voor bri( ven ondi i nummer wordt l rrg< l < x l i a in
rekr ninggf bracht, alsmede ƒ8, idm kosten
"Ar Bij plaatsing in de Micro s woi d< n g< en lj< wijsniini
niers verstuurd Op vt r/ock wordl aan u h t r k i i
ders huilen het verspreidingsgebied t< n kr int vt i
stuurd Iliervooi wordl ƒ650 in i t k t n i n g f,e
bra< lit
Allt pnj/i n < xcl 17,5% BT^
U kunt dt tekisl van uw Micro advertentiecoinl>inatu /
telefonist h opgeven

Auto's en
Alblas Verkeersscholen
Lijkt het je wat om eens con
auto-accessoires
tact op te nemen met mi] een
slanke avontuurlijke vrouw
UW RIJBEWIJS
van 32 Zo ja laat dan een
WIKA
Nieuwkoop 0172408361
boodschap achter en wie
weet
klikt
net
0906 Autoruiten en kentekenpla
Zie ook de pagina s
5015156 1 gpm Boxnum ten Lijsterstraat 18
SHOWROOM
Tel
-r
fax
023
5731613
mer 388070
in de/e krant
Zie ook de pagina s
Mannen opgelet1 Zoek je een
• Zie de colofon voor opga
SHOWROOM
echt leuke vrouw7 Lees dan
ve van uw rubieksadvertentie
m
deze
krant
verder' Marja van 40+ maar
niet belegen is op zoek naar
JOU' Ben jij een leuke vent7
0906-Nummers
Bel haar dan meteen' Dan
vertelt ze meer over zichzelf'
Je kunt haar bereiken op de Livesex daling hot stories 50 cpm' GAY Direci Apart op
volgende
box
0906 geen 06 maar Euro Masterof zoek naar n hete knul7
50 15 15 6 1 gpm Boxnum VisaCard 010 2944300
090 60 500
mer 908312
1
Lokaal tarief' Amsterdam 60 cpm Netnummorsex da
Met Barbara Ik ben niet zo sexdating
vrouwen willen ting vr 35+ uit jouvi netnum
goed m het inspreken van sex' 0102946186
mergebied' 090 600 333
mijn advertentie Maar goed
1
ik probeer het toch' Ik ben Netnummerdating vrouwen 60 cpm Sexdating vrouwen
een hete
een zeer spontane vrouw van 35-^ uitjouw netnummer ge (20 59) zoeken
sexafspraak 1 09068080
20 jaar 1 89 m lang en heb bied' 0906 17 17 (60 cpm)
blond haar en bruine ogen
60 cpm' SM voor 2 voor n
Wil je meer weten7 Bel me Netnummerdating vrouwen streng of onderdanig SEX
dan maar op' 0906 50 15 15 6 (20 59) uit jouw netnummer contact' 090 600 888
1 gpm Boxnummer 291313 gebied 0906 15 55
POSTCODE sexdating vrou zocht voor SEX met dames
wen uit jouw postcodege 35+ 090600111 Vrouwen
Relatie/
1
bel gratis 0800 4142
bemiddelingbureaus bied 09068 111 (60 cpm)
Postcode sexdating sex m 60 cpm' Vrouwen (40+ ) willen
jouw postcode gebied1
snel sexcontact Direct Apart'
CUPIDO brengt u bij elkaar1 090600777 (65 cpm)
090600100
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn Sexdating Amsterdam vrou Amsterdam dating sexop
0345 631364 (24 uur service) wen uit Amsterdam willen roepen van vrouwen 40+ uit
Cupido erkend voordelig en sex' 090 600 222 (60 cpm)
Adam 090600999
toonaangevend in Nederland
Sexdating Amsterdam vrou Amsterdam sexdating vrou
wen uit Amsterdam willen wen uit A dam willen sex'
Financien en
090650444 10 (75 cpm)
sex' 0906 1777 (60 cpm)

m 5 dagen

handelszaken

Autoverzekering
V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 5714534
Vaar/surfsport

Snel Doorschakellijn
Vrou De Doorschakeldienst vrou
wen van 40+ willen direct wen 40+ zoeken direct con
tact 09061500 (60 cpm)
sex' 090 600 500
GAY postcode dating man
Studentendatmg studentes nen uit jouw postcodegebied'
18+ zoeken NU een af 090681 00 (50 cpm)
spraak' 0906 19 19 (60 cpm)
Telefoonnrs van vrouwen Voor t echte handwerk bel je
40+ ze geven je hun tel nr1 0632032041 Zij praten jij
0906 17 17 (60 cpm)
komti Live •"- Stories1 99 cpm

T k nieuwe stalen roeiboten Thuiscontact vrouwen (20 Vrouwen (40^-) willen snel
l 4 m met roeispanen Prijs 59) zoeken een afspraak SEX" DIRECT APART' Bel nu
090 600 444 (60 cpm)
ƒ1150 Tel 035 5823978
thuis 0906 14 14 (60 cpm)

Dieren en
dierenbenodigdheden

Diverse clubs

NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 09065022204 (1 gpm)
Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met * Desire Escort *
Vakantie
de persoon van jouw keuze Bekend van TV 24 u p d
Binnenland
Probeer het eens en bel
All creditcards accepted
09065022221 (100 cpm)
020 6700620/036 5360208
http //www greysex com
Let op1 Aanbiedingen'
In Drenthe Htl De Stobbe * * * o Wij behouden ons het Luxe privé huis' 12 topmeis
Geniet van hotel & natuur recht voor zonder opgave van jes ƒ 125 p u 1001 u Sauna
Div arrangementen al vanaf redenen teksten te wijzigen -"- bubbelbaden Sarphatipark
ƒ 199 HP' Sauna & zwembad of niet op te nemen
118 Adam 020 6723022
etc Folder 0522 471224
T k grasparkieten agapornis
sen div sijzen en kanaries
m/v Tel 020 6918593

Vakantie
buitenland
Stacaravans te huur in de
Belg Ardennen vanaf ƒ 240
p w all in Tel 043 4591598

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct 09065022204 (1 gpm)

voor de particulier:
3 regels gratis

GRATIS MICRO s \\oiden geplaatst ondei de na\ol
gende \oorwaarden • geabonneerd 7ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend \ i a de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantooi zijn opge
geven • \erloien/ge\ouden • \\eg/aan komen
ïopen/vliegen • ma\im tal l regels • alleen \ oor paiticuher gebiuik • het langebodene mag niet bo\en
t 300 uitkomen • bij\ huisraad te koop aangebo
den
Gebiuik bij het m\uilen \ a n u\v tekst de coupon en
\ooriedeielettei punt komma of cijfer een \akje
Laat na ieder \\ooid punt ot komma een sakje \ n j
Sclnijt pei tegel hele \\ooiden of letteigiepen
Indien u\\ adseitentie een betaalde Miuo is kunt u
bij u\\ tekst een gegai indeelde (gno)betukheque bij
sluiten ot u ont\angt\an ons een icceptanokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgcge\ en.

Coupon uitknippen en opsturen BRII \ I N ONühR
(Irankeien als btief) met \ei
NLMMtR KOSlfN
meldms van uv. rpostcode nair ^ s,00 rVTR V
, ^
(u dienl er rektnini;
ons kantoor
mee te houdui dat h..
Micro s Wcekmcdia, Postbus uw O p sav e de regd
156, ÏOOO AD Amsterdam
br o nr bur \ d
blad als I rt-gel hij uw
Fax 020-6656321
tekst "erektml wordt)
Of atgegeven bij
\\ ij /ijn nut aanspra
Kantoor Zand>oorts
kUijk \oor loutui «ntNieuwsblad
staan door onduidelijk
G isthuisplein 12
handschrift
2041 JM Zandvooit
\\ i| bihoudui ons hit
recht \oor /onder
opgaM ^aIl lick nul
teksttn te Hi|/ii>en (>1
Gratis Mie. o s en bèta ildt
mu
(e n t m t n
Micio s moeten \voiden iiijue
\erd uin de balie \ a n ons kintoot tot uiteihjk m u n
dag 16 00 uui

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoorts Nieuwsblad

PiANO
SPELEN

Ik spontane gozer van rond
de 20 z k m spontane meid
om A dam onveilig te maken'
Bel snel druk op de 2 rea
geer en ga met me mee'
090650 15156 1 gpm Box
nummer 993207

Welke 50 plusser is er nu echt
op zoek naar een gezellige
Boeken
spontane goed uitziende
Tijdschriften
ge7onde fulltime werkende
vrouw van 50 plus7 Verlang
jij net als ik naar warmte
in alle opzichten7 Bel mo dan n Zonn brillen 50 60 div
p s / 1 50 Mickoy M blad
SNEL op mijn box1
09065015 156 1 gpm Box ps / 1 50 t/m ƒ 500 5713509
nummer 982365
• Wij behouden ona het
Welke kanjer wil met mij het recht voor zonder opgave van
7
avontuur opzoeken Ik ben redenen teksten te wij/igen
een blonde meid van 23 Ben of niet op te nemen
je benieuwd7 Reageer' Ik
zoek een spannende date'
Rijles auto's
0906 50 15156 1 gpm Box
nummer 321201
en motoren

t/m 3 regels ƒ 5 39
t/m 4 regels ƒ 7 19
t/m 5 regels ƒ 8 99
t/m 6 regels ƒ 10 79
t/m 7 regels ƒ 1258
t/m 8 regels ƒ 14 38
t/m 9 regels ƒ 16 18
t/m 10 regels ƒ 1798

Wilt u ook n a i m adies \\oonplaits volledig i n v u l l e n indeis kunnen \vi| iivv adveituilic hel us met opnciinn
Vooi de piiticuhei nmimaal ~? i egels giatis niet v ooi de /ikdi|ke m likt tot ccn nminuini van ccn i d v u t u i
tie pei \\eek Ook /ondei v ei melding v i ugpiijs (aitikelen te / i m e n nitt bovui t ^00 ) kunt u niet ai nis ulvu
leien Alle pnj/en /ijn nul 17 *i' < BT\\
Naam
Adies
Postcode
Teleloon
S v p in iiibnek

Pla lts

dinsdag 29 april 1997

Weekmedia 17
BURG ENGELBERTSSTRAAT 78,
ZMDVOORT
Karakteristieke vrijstaande woning met schuur
Hardhouten kozijnen voorzijde voorzien van
voorzetramen Deze woning heeft diverse originele aspecten en is gelegen op 2 minuten lopen
van het strand station en het centrum Indeling
gang met trapkast toilet woonkamer met open
haard (gas) balken plafond, antieke plavuizen
en openslaande deuren naar de patio, keuken
mcl mbouwapparatuur Ie etage dne slaapkamors met wastafel douche en wastafel
VRAAGPRIJS
ƒ 339.000,- k.k.
IEDER REDELIJK BOD IS BESPREEKBAAR!

n

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING l
023-571 5531
l
l
maandag - vrijdag 8 30 - II 30 uur
zaterdag 10 00 - 14 00 uur
l
flJLNKOOP - VERKOOP - TAXATIES

U

BURG VAN FENEMAPLEDM 19/11
ZANDVOORT
Dit ruime appartement gelegen op de zesde
verdieping heeft een uniek uitzicht over zee en
duinen Het gebouw is voorzien van een lift en
de berging bevindt zich in de onderbouw Indeling entree hal slaapkamer met uitzicht op zee,
ruime woonkamer met open hard parketvloer
on balkon aan land en zeezijde, keuken, slaapkamer met uitzicht over dorp en duinen, toilet,
badkamer met hgbad en dubbele wastafel
VRAAGPRIJS
ƒ 325.000,- k.k.

Imtech Maintcn incc mnkt deel uit van Imtcch een krachtige organisatie waar
van gerenommeerde ondernemingen a/s van Buuren van Swaay Van Rietschoten
en Houwens Tumnien Cremers en Nettenbouw de ruggegraat vormen
In 1996 realiseerde Imtcch met 6 000 medewerkers een omzet van bijna
f ^ 2 miljard

SCHILDERWERK
Imtêch
Ma/ntenance

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).
De Wmterschilder is er nog steeds

BS Service mot een aantal bedrijven in Nederland is onderdeel van Imtech
Mamtenance en houdt sich bezig met beheer en onderhoud aan en reparatie
van werktuigkundige Insnllatics
Wegens voortdurende uitbreiding van onze activiteiten m de regio
Amsterdam u\n wij voor on'e vestiging Zoetermeer op zoek naar een

Vraag vrijblijvend

offerte

Uitgebreide collectie tapi|t nu met
5 of 7 |aar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten
U krqgt de stalen bi| u thuis en kunt m uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergeleken
Vr//b///venc/ prijsopgaaf

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

m/v
Het werk Service en onderhoudswerk aan overwegend gecompliceerde klimaat en
koelinstallaties
Uw inbreng MTS niveau W/E diploma C F K monteur vereist ruime praktische ervaring
in koeltechmscho luchtbehandeling en cv installaties
Goede contactuele eigenschappen zijn vereist
Voor bovengenoemde functie dient u woonachtig te zijn m de regio Amsterdam danwei
bereid te zijn u m deze regio te vestigen
Wij geven de voorkeur aan sollicitanten die m het bezit zijn van het Certificaat Veiligheid 1
Reacties Uw schriftelijke sollicitatie vergezeld van referentie(s) en een cv kunt u
richten aan BS Service afdeling Personeelszaken Postbus 220 2700 AE Zoetermeer
Telefonische inlichtingen 079 3710710

11 allestraat 75 Zandvoort Tel 023-5718949

Wist u al dat...7(5)
- Op het strand voor het eerst m de geschiedenis een
\ uurtoren staaf 7
- Paviljoen 20 bij leroen, I lanneke en Frans daai een

Passage 36-10
\VAN DERt

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

WONINGSTOFFERING

2042 KV Zandvoort

mooie plek voor is 7
- Dit baken van herkenning dus voorgoed uit de

postbus 413

Haltestraat verdwenen is 7

2040 AK Zandvoort
Makelaardij o g

- Wij op woensdag tegenwoordig ook weer open
zijn?
- Wi) vrijdag, zaterdag en zondag a s heerlijke

b»»ri^Hi^ia'a»fta««^^w.>>ïjfc;^»i«':iL-?.;S.i-,> •:.-..•'.•-'.•.!.•. ••--:;•'

asperge-gerechten serveren 9
y'*ftw-3»t^fy".'f£'4''ViftQ

-Zondag 11 mei alle moeders ons moederdagmenu

't\&--T.-ii'_•.<:• -.;•(' '•,• '•'~'.•

voor de halve prijs krijgen 9
53S5wSESSsïi*EÏTnJfe>i-S';v;'>ï<fe^.'iJ»i'.*-S'...'..'?'.', 'u-.. -•:.•;.>••::'~

Het L do Theater presen
teert de Kaptain Banana
Show Een wervelende
Rios Production gein
spireerd op de losban
dige sfeer van het New
Yorkse cabaret U kunt
voor de show diverse
arrangementen boeken
Na afloop kunt u deze
levend ge avond
voortzetten in het
casino Want b j de
arrangementen voor de
Kapta n Banana Show
hoort ook gratis entree
n het Holland Casino
boven het theater U
kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49 50 Aanvang
woensdag tot en met
zondag 20 00 uur

Ma«Euweplein-64r Amsterdam

' '

Nee? Nou, dan weet u het nu!
AM TlllfFSLlJK LA TEX
RUBBER COMBI-MATRAS
Alle malen levethaa.
_ . _.
va 170x200)
E/lTf j

IN AFRIKA ZOEKEN

ELECTRA-BODEMS
Mei 2 beveiligde traploos verstelbare motoren met km venlellin
Zevenvoudig verlamde keuken lallen Kantelbare rubbers
SdiouJerzone Hardheids vertelling Hoogwaardig beuken ham
Alle matsn levetbaar Van 11191

Alm 70x200cm

NEE, NEE, NEE!!!

unWJ

Binnenvennq Bonell Extra
xtra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
all« maten leverbaar v a 1 persoons
Natuur Rubber Combi Latex Matrassen
gaat 10 jaar mee, dit luxe comfortabele matras
alle maten leverbaar v a 1 persoons
Polvether Matrassen Kroon Super
SG 2O-25-3O-3S-4O
alle maten leverbaar v.a 1 persoons
29O ingepakte veren per
zeer luxe uitvoering
alle maten leverbaar v a 1 persoons

KINDEREN RADELOOS

NIET ZONDAG A.S.
M A A R Z O N D A G 11 MEI
Dan is het M O E D E R D A G
De specialist m
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

ELP ONS
ELPE

LAM j MAAT
In W verschillende kleuren
leverbaar, verhuisbaar en
makkelijk zelf te leggen
Vanaf

Per mrfyijf jaar garantie)

Reserveringen 020 6 2 6 2 1 0 6

geelt u meer!
Uitwacden
op Hollands Glorie

MJ3F-LE&BKANT
comfortabel en zeer solide MDF ledikant 16Ox2OO
* met [H.f.\it-1 2 verstelbare lattenbodems •
• m«t [^. 1.\ i Ml 2 luxe polyether matrassen •
met . r - l 2 njkgevulde hoenderverenkussens''»
Compleet van F 1195,- $R
f _ H lüÉtiÉ i '

MET GRATIS MATRAS
Luxe beukenframe, binnenvennginteneur, op wielen, keuze
uit verschillende luxe damasten stoffen va 70x200

nugsen 1160,
Alle materHeverbaar
PROJECT-TAPIJT

Het is lente' Ti]d om heerlijk uit te waaien aan boord
van een traditioneel zeilschip van Hollands Glorie
Zo n histo isch monument is geheel gerestaureerd
naar de eisen van deze tijd en van alle gemakken voor
zien
Tijdens hpt Hemelvaartweekend kunt u opstappen
ooi een zeiltocht van 4 dagen ovei het IJsselmeer/Wad
of in Zeeland U gaat op donderdag 8 mei om 12 00 uur
aan boord en stapt op zondag 11 mei om 17 00 uur weer
aan wal

, HOTEL KWALITEIT
lentlaot in 6 kiemen rfoioe/e jute mg
400(111 kreei l O /oor «Uéike hkneksga
wnl i Sit lopijl tos! normcol m il maM 178
p m Hurertareefem di tonsnmen/ mi ie
pn/j m

Sla uw f lag nu...

LUXE KUSSENS
Natuurijh veren
D a er on anti allergisch

Comfort bolletjes
Latex natuurrubbcr
ZOMER DEKBED
100% katoenen tijk holle v«zt!
Afm 140x200
/

Afm 200x200
Afm 340x200
ECHT DONZEN DEKBED
Afm 140x200
/

Wij verkopen correctiemonturen,
o.a. Giorgio Armani, Calvin Klein, Christian Dior
en nog vele anderen
Wij verrichten oogmetingen en
verzorgen tevens uw brillenglazen
Wij passen contactlenzen aan en
verkopen ook contactlensvloeistoffen
Wij verkopen natuurlijk ook zonnebrillen,
o.a. Ray Ban, Sting, Armani, Versace, Jean Paul Gaultier
en nog vele anderen....

Afm 200x200
Afm 200x240

Wij bieden u service, garantie & kwaliteit!

De kosten voor deze tocht bedragen i 295 = Dit bedrag
s exclusief voeding en vaarkosten a f 30 = per persoon
p<=i dag Wanneer u boekt middels ondeistaande vol
l dig mge\ulde Don dan betaalt u de speciale prijs
c-n i 270

Eon voor onze lezers
Ja ik boek voor een vaartocht met Hollands Glorie tij
den het Hemehaaitweekend
Naam

Postcode

Kerkstraat 36 - 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466

Woonplaats

Telefoon
Geboortedatum
Vaaigebied
IJsbelmeei of Zeeland m uilen)
Aantal personen
Deze bon zenden aan
/eilvloot Hollands Glorie
Postbus 11245 3004 EE Rotteidam
Iel 010 4156600

geeft u meer.

ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
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'on en Ellen op pad met rijdend museumstuk

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogst

Ton en Ellen van der Reijden kijken elk
jaar uit naar 5 mei. Op Bevrijdingsdag
rijden ze met een lange stoet Amerikaanse
en Canadese legervoertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog over het strand. Dit jaar doen
er meer wagens dan ooit mee: maar liefst
veertig chauffeurs hebben zich aangemeld
bij de vereniging Keep them rollln' voor de
vijfde Bevrijdingstocht.

Lachende parkeerwachters
Toeristen betalen straks misschien met een vrolijk gezicht hun zeven
gulden voor een parkeerplaats op de boulevard. De exploitanten van de
parkeerterreinen aan de boulevards hebben zich namelijk voorgenomen
vriendelijker tegen klanten te zijn Zelfs als een bezoeker agressief wordt
blijven ze straks nog glimlachen Althans, dat hebben ze met de burgemeester afgesproken.. Nu de praktijk nog.

Ouderen helpen ouderen

A LS DE TOCHT tocht 's
/% morgens om half ne^% gen in IJmuiden be• •*• gint, hebben Ellen en
on van der Reijden er al een
node van weken lang regelen
organiseren op zitten. Toch
nieten ze er elk jaar weer met
lle teugen van. Ellen rijdt
ee in een jeep tijdens de tocht
Ton houdt vanuit een geoon voertuig de stoet in de
ten.
Vanaf ongeveer kwart over
gen moet het publiek bij de
otonde gaan opletten. Rond
üf tien, tien uur komen ze bij
reddingspost Ernst Brokeier in Zuid over de duinen
en voor een rondje door het
rp.
Ze maken een tussenstop van
n uur in Nieuw Unicum, waar
ke belangstellende naar harte
st vragen mag stellen of zelf
en in een van de wagens kan
uipen. „Dat was vorig jaar
'n succes dat de directie van
euw Unicum ons gevraagd
eft of we dit jaar weer langs
Hen komen. Nou, dat doen
i graag," vertelt Ton enthouast.
Via de Zandvoortselaan, Gro; Krocht, Raadhuisplein, Zee:raat, Engelbertsstraat en
oulevard Paulus Loot keert
stoet weer terug -naar het
:rand om de tocht te vervol:n. In gepaste sfeer wordt hetf
lontuur aan het eind van de
iddag beëindigd in Scheveingen, iets verder dan vorig
lar. Toen was het eindpunt
atwijk.
Volgens Ton en Ellen, beiden
eel actief bij de vereniging
eep them rollin', kan er weig misgaan. De draaiboeken

zijn klaar en de waterstand lijkt
gunstig want het is om kwart
voor elf laagwater. „Het mag
alleen niet keihard stormen,
want dan stuwt de wind het water te dicht naar de duinen en is
er onvoldoende ruimte om over
het strand te rijden," zegt Ton.
In dat geval kiezen de wagens
de alternatieve route binnendoor, waarbij ze hoe dan ook
Nieuw Unicum aandoen.
„Elk jaar vind ik het weer een Voor Ton en Ellen van der Reijden betekenen de oude legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog heel veel
prachtige ervaring," zegt Ellen.
Foto Bram de Hollandui
Maar dat geldt nog meer voor
de chauffeurs uit andere wind- zaten we hier nu niet," meent lijk gebruiken we de wagens „Onze vereniging hoopt zoveel want sommige specifieke onstreken volgens Ton. „Als je uit Ton, die vijf was toen de oorlog ook tijdens tochten van de vere- mogelijk legervoertuigen rij- derdelen beginnen op te raken.
Enschede komt, is dit natuur- afgelopen was.
niging. Zo gaan we een keer in dend te houden. We zijn een Aan de andere kant verjongt de
lijk uniek. Er is haast geen enTon is al jaren gefascineerd de vijfjaar naar Normandie om soort rijdend museum," zegt vereniging zich. ,,Je ziet veel
Ton. Het wordt volgens hem zoons met hun vader meekokele andere mogelijkheid om door de legervoertuigen. Sa- de invasie te vieren."
over het strand te rijden. De men met zijn vrouw heeft hij
wel steeds moeilijker om de men. Ook Johan en ik sleutelen
gezichten van de chauffeurs en een jeep en een dodge, het groDe vereniging Keep them rol- vijfduizend voertuigen van de vaak samen en dat is heel erg
passagiers glimmen straks tere broertje van de jeep. De hn' bestaat in augustus 25 jaar. 2100 leden te onderhouden, leuk."
weer van plezier," voorspelt hij. jeep van de familie Van der
Onder hen bevindt zich ook Reijden heeft dienst gedaan tijde bijna tachtigjarige Canadees dens de oorlog. Hij werd geCecil, die meegeholpen heeft bruikt als radioverbindingswaom Nederland te bevrijden. Hij gen en later om hoge militairen
is enige tijd ondergedoken ge- te vervoeren.
ZANDVOORT - Zoals al- te. Boerlage verzon een vlieg- tionsstraat en de Pakveldstraat
weest in Zevenhoven en elk jaar
tijd staat De Klink vol met tuig met roterende schoepen het holletje af. Maar op een dag
brengt hij rond 5 mei een beDe dodge heeft de Tweede foto's en verhalen van vroe- onder de vleugels. „Het sys- ging het mis en belandde de kar
zoek aan zijn onderduikadres. Wereldoorlog net gemist, om- ger. Onder de foto's bevin- teem was echter te ingewikkeld voor de bedstee van 'Wolfie' en
Bovendien rijdt hij dan met de dat de boot met de wagens pas den zich onder andere een om te exploiteren. Het is nooit zijn vrouw.
stoet mee.
na de bevrijding in Scandinavië schoolfoto uit 1900 en een praktisch toegepast," schrijft
„Het is een bescheiden man arriveerde. Zij stonden jaren- bustochtje van de Christelij- Opheikens. Bovendien kwam
en verschrikkelijk aardig. On- lang onder de grond in Noorwe- ke Jonge Mannen en Vrou- Boerlage in geldnood
Columnist Wood (Arend
danks zijn leeftijd vindt hij het gen om eventueel in actie te koheerlijk om zelf te rijden. Ik men als het 'Rode Gevaar' uit wen Vereniging uit 1952.
Bos) verhaalt beeldend over de
Harry Opheikens vertelt on- PTT in de dagen voor de oorlog.
had een keer kramp in mijn de Sovjet-Unie zou oprukken.
been. Nou, hij aarzelde niet om De dodge van de familie Van der andere in De Klink hoe C. De postbodes vlogen soms 's
het over te nemen," vertelt El- der Reijden verkeert daarom in Boerlage in Zandvoort een morgens vroeg in vliegende
len. „Ook met onze zoon Johan zeer goede en originele staat, vliegtuigmaatschappij opricht- vaart op een kar via de Stakan hij goed opschieten. Johan ook al is deze 53 jaar oud.
kan hem dingen vragen die wij
nooit zouden durven vragen.
„We rijden regelmatig in de
En hij geeft er zonder meer ant- beide auto's. Het is bijvoorbeeld heerlijk om met het open
woord op."
„We- mogen de bevrijders dak in de jeep naar mijn werk te POLITIE: Alarmnummer 112. 5717373, op alle werkdagen van
heel dankbaar zijn, zonder hen rijden," vertelt Ton. „Natuur- In andere gevallen: tel. (023-) 9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zand5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer voort.
06-11. In andere gevallen Belbus: Om van de belbus (voor
023-5159500 of - voor info over- bewoners van 55 jaar en ouder)
dag - (023-) 5740260.
gebruik te kunnen maken,
AMBULANCE: Alarmnummer dient men zich 24 uur van te
06-11. Anders: tel. 023-5319191 voren op te geven bij het Weltel.
(023-)
(ongevalllen), Centrale Post zijnscentrum,
Ambulancevervoer (CPA) Ken- 5717373.
ZANDVOORT - Het lijkt zelf ook les van hem gekregen.
nemerland.
Alg. Maatschappelijk Werk
el of Headsigns uit de Zijn vrouw overhandigde de
Huisartsen: De volgende huis- Zandvoort: Noorderstraat l, tel. Bas en Xanta zijn twee van de
O
ouis Davidsstraat een prijs aan mij. Dat was een martsen hebben een gezamenlij- 5713459
tagg
023-5320464. vier honden die al enige tijd in
weekvijver is voor jong drukwekkend moment."
het Kennemer Dierentehuis
ke
waarnemingsregeling:
J.
AnSpreekuur
op
werkdagen
van
Het
winnende
kapsel,
een
apperstalent. MedewerkBerichten en tips
(g
wachten op een nieuwe baas of
derson,
B.
van
Bergen,
C.
Jag9.00-10.00
uur.
Verder
volgens
avantgardistisch
kunstwerkje
voor deze rubriek met
ers van de kapsalon slebazin. De blonde labrador re(g
tenberg, Hermans, P. Paarde- afspraak.
al het haar naar één zakennieuws kunt u sturen '
en de ene na de andere waarbij
triever Bas is een robuuste,
naar de redactie van het
Telef.
Meldpunt
Sexucel
Gekooper,
H.
Scipio-Blume,
F.
kant
werd
geföhnd,
heeft
Femrijs in de wacht.
vroijke
hond die met goede leiZandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26 2040 AA
weld:
tel.
023-5340350
op
werkWeenink.
Informatie
daarover
ke in overleg met haar collega's Zandvoort. of inleveren b!| het kantoor
opgevoed kan worden tot
tijdens weekend, avond/nacht dagen 12.00-14.00 uur en maan- ding
Vorig jaar wonnen Nicole van verzonnen. Bovendien deed ze op Gasthuisplein 12
een prettige huisgenoot. Wie
+
donderdagavond
vanaf 16.30 uur, én tijdens feest- dagssen en Miranda Kleyhorst al bij de NK ook wat inspiratie op. Tel 023-5178648 Fax 023-5730497
van wandelen in de natuur
dagen via telefoonnummer 19.00-21.00 uur.
e derde plaats bij een fotoses- „Daar zie je zoveel verschillenheeft een fijn maatje aan
de kapsels."
(023-) 5730500. De spreekuren Telef. meldpunt Ouderen Mis- houdt,
ewedstrijd.
de achtjarige Xanta, een Hole negentienAls ze echt vertelt Kiki Bova van de van de dienstdoende arts zijn Iiandeling: 023-5159700, van
landse Herder. Ze rent achter
nge Femke
goed zou wil- nieuwe zaak Dolce Vita in zowel op zaterdag als zondag 08.30 tot 17.00 uur.
dieren in het bos aan, maar
aap is inmidlen
worden, de Haltestraat, in de voor- van 11.30 tot 12.00 uur en van Zaïichoortse Vereniging van alle
komt altijd trouw terug als ze
moet ze elke malige groentewinkel van 17.00 tot 17.30 uur. Een af- Huurders: Gratis advies voor geroepen
els de beste
wordt. In het asiel zitleden. Tel. spreekuur elke dinsan alle tweedag oefenen Van Norde. „Eigenlijk liep spraak is niet nodig.
ten
ook
twee
die een
op een en het- ik altijd wel met het idee Gezondheidscentrum
(tel. dagavond 20.00 - 22.00 uur: mooie oude daghonden
eklassers
verdienen. Diczelfde kapsel. rond om een Italiaans res- 5716364):
uitleenmagazijn: (023-) 5731618 (Secretariaat
an de kapSchriftelijk. Postbus ky en VVayne, beide elf jaar oud,
ersscholen
Dat lijkt Fem- taurant of iets dergelijks te 13.00-14.30 weekdag., spoedge- ZVH)
hebben in hun leven niet zoveel
it Haarlem
ke echter niet beginnen. En nu is het er vallen za en zon: doktersdienst 287, 2040 AG Zandvoort.
gehad. Maar met een aarVVoningbouws crcniging EMM: geluk
leuk. Het pret- dan echt van gekomen."
09-001515.
n Beverwijk.
dige baas of bazin fleuren ze
Tandarts: Hiervoor de eigen Klachtentelefoonnummer
y de Nedertige van haar
vast helemaal op. Dicky is een
technische
dienst:
(023-)
ndse Kampiwerk vindt ze
Dolce Vita is niet zo eenvou- tandarts bellen.
soort jachthond, een allemandsenschappen
juist de afwis- dig onder een noemer te vatten. Apotheek: Zeestraat Apotheek, 5717577.
en ondanks zijn leeftijd
seling. „Knip- Kiki en haar broer Mauro ver- J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, Sloringsnummer gas buiten vriend
n
Utrecht,
nog heel vitaal. De bouvier
en paar wepen, föhnen, kopen Italiaanse delicatessen openingstijden (alleen voor re- kantooruren: tel. 023 - (5)235100
Wayne is lief en waaks. Aan
en kleine maaltijden. De ge- cepten): zaterdag 11.00-13.00 en (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- nieuwe
en geleden,
verven,
moet hij dan
erd ze zevenrechten lopen uiteen van spa- 17.00-18.00
uur,
zondag merland. Tijdens kant uren: ook evengezichten
bruidskapwennen, wat een goelende van de Het avantgarde kapsel waar- sels, ik doe ghetti carbonara (in zes minu- 11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
de eigenschap is voor waakhononderd deel- mee Femke Paap de Jan Ver- van alles. Het ten dampend op de toonbank) Buiten de openingstijden infor- Taxi: tel. (023-) 5712600
den. Meer informatie bij het
molenbokaal won
lemers.
is leuk om tot en met warme verse Ita- matie over de regeling via Openbare bibliotheek: Pnnses- Kennemer
Dierentehuis, Keeseweg 34, tel. (023-) 5714131.
„Ik was best
klanten
an- liaanse bollen, gegrilde groen- tel.nr. (023-) 5713073.
somstraal 5 in Zandvoort,
enuwachtig voor die wedstrijd ders te laten vertrekken dan ze ten m olijfolie en Italiaanse Wijkverpleging: Voor spoedge- Open ma. 14-1730/1830-20.30
5713888.
koekjes. „In Amsterdam blijkt vallen is het Kruiswerk Zuid- uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
3 school. Veel meer dan bij de hier binnenkomen."
dit concept heel erg aan te -Kennemerland 's avonds, 's vrij. 10-12/14-17.30/183020.30
eclerlandse Kampioenschapslaan. In Zandvoort bestaat nachts en in het weekend te be- u., zat. 10-14 uur
en, want op school wist ik dat m^ •
een redelijke kans maakte l JU Ulo
zo'n zaak nog niet," vertelt de reiken via de doktersinformate winnen. Bij de NK was
kersverse eigenaresse.
tiedienst: tel. 06-8460.
Burgerlijke stand
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
Kortom, Dolce Vita is vol- de Boer-Burgh en/of mevr.
gens Kiki ideaal voor Zand- A.C.M. Gombert en/of P.J. van
2e heeft aan de schoolwedvoorters en toeristen die thuis der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- In ondertrouw:
rijd de Jan Vermolenbokaal
Leo Joannes Anna Maria Botwillen genieten van een door voort, tel. (023-) 5714437.
vergehouden. „Die is verZANDVOORT - „Ik heb anderen bereid Italiaans diner. Dierenarts: Mevrouw Dekker, man en Maria Christma van
oemd naar een leraar die vorig
aar overleden is. Hij deed heel wat eten betreft meer met Wie 's middags al honger krijgt, Lij sterstraat 7 te Zandvoort, tel. Huissteden.
Getrouwd:
eel voor onze school. Ik heb Italië dan met Nederland," kan trouwens vanaf twaalf uur (023-) 5715847.
terecht bij Dolce Vita. „Het is Dieren: Vereniging v.h. welzijn Jan Jaap Arnold Scholtemeijer
handig als mensen van te voren der dieren (023-) 5714561, Ver- en Astrid Joyce Laane.
023-5383361, Martmus Blankers en Helena
even bellen, want dan staat het missingsdienst
klaar als ze het komen afhalen. Asiel Zandvoort (tevens pen- Geertruida Maria Persoon.
En," zegt Kiki, „we verzorgen sion) (023-) 5713888. Stichting Martin van der Aar en Francma
ook schalen voor feesten en Regionale Dierenambulance: Chonchita Ojevaai.
023-536347G of alarmnummer Geboren:
partijen."
Gino Andrew, zoon van JohanKiki en Mauro krijgen hulp 023-5334323 (24 uur per dag).
van een kok om de kneepjes SOS Telefonische Hulpdienst nes van Vliet en Laura Goedvan het vak te leren. „Ik kookte Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag hart.
thuis al veel en kom uit een en nacht bereikbaar voor een Overleden:
Piet Dorst. 80 jaar
horecafamihe. Maar dit is toch gesprek van mens tot mens.
Zandvoort: Govert Biesbrouck, 68 jaai
even wat anders. Dankzij een Welzijnseentruni
vriend van mijn vader gaat het Willemstraat 20, Voor mforma- Abraham Gerrit Wilhelmus, An
allemaal goed." In vloeiend Ita- tie, advies en hulp tel. (023-) kei', (il jaar.
liaans communiceren ze met elkaar.

De Klink verhaalt over Boerlage en 'PTT-ongeluk'

C

Dier
van de
week

Weekenddiensten

^emke Paap (19 jaar) is nieuw
(apperstalent van Headsigns

Het Welzijnscentrum heeft na de ludieke actie met de marktkraam
om vrijwilligers binnen te halen opnieuw een leuk nieuwtje. De
dames Schmitz en Herbermann hebben woensdagmorgen vierduizend gulden gebracht naar het Welzijnscentrum. Dat geld is opgehaald dankzij de ouderenpostzegels. Met de vierduizend gulden
kan het Welzijnscentrum onder andere een koffiezetapparaat, serviesgoed en foldermateriaal aanschaffen voor het nieuwe inlooppunt voor ouderen. „Al een tijdje lopen we met dat plan rond."
vertelt coördinator Mini de Wolf. „Het is de bedoeling dat ouderen
vrijblijvend binnenlopen, een kop koffie drinken en informatie
krijgen over zaken die hen aangaan. Want we merken dat veel
ouderen niet weten wat voor soort activiteiten en hulp er voor hen
bestaat. Bovendien ontmoeten ze bij het inlooppunt leeftijdgenoten." Wanneer het inlooppunt start, is nog niet zeker want er is nog
geen locatie gevonden. Wie hiervoor een goed idee heeft, kan het
altijd kwijt bij Mini de Wolf.
Koto N.ahalie Lindeboom

Vuurtoren verhuist
De mini-vuurtoren van Victor Bol verhuist binnenkort van Mollie en Co naar
strandpaviljoen Jeroen (nummer 20) Han Ugosse heeft de vuurtoren
samen met Victor zes maanden geleden voor zijn restaurant neergezet
„Jeroen Mei kwam al na een dag vragen of hij hem mocht hebben als ik
hem weg zou doen," vertelt Han enthousiast. Nou, bij Jeroen krijgt hij een
heel mooi plekkie. Volgens schoondochter Manneke is er al een grote steen
gevonden om hem op te zetten Bovendien heeft ze een oud Zandvoorts
gedicht over de vuurboet opgesnord ..Wantzo'n uniek kunstwerk mag niet
weg uit Zandvoort," aldus Hanneke

Bomen snakken naar water
,,We hopen op een indiaan die een regendans wil uitvoeren," zei Rob
Boekelman (hoofd van de afdeling Groen van de gemeente) donderdag
nog. En ja hoor. het ging regenen dit weekend. Maar niet genoeg volgens
Rob. „Het is slechts een druppel op een gloeiende plaat. Het grondwaterpeil is maar met een centimeter hooguit gestegen. Het zit nog altijd een
meter onder het normale peil. Dus blijven we extra sproeien. Er gaat zo een
paar duizend liter doorpeen." Vooral de her en der verhuisde bomen en de
nieuwelingen bij de begraafplaats, die de Zandvoortse kinderen op de
landelijke Bomenplantdag nog neergezet hebben, krijgen veel aandacht
Had de gemeente misschien beter niet de bomen uit de Kostverlörenstraat
kunnen verpoten7 Rob: ,,Wie verwacht nou dat het zo droog is m het
voorjaar? Zandvoorters kunnen ons trouwens helpen door de boom voor
hun deur ook een slok water te geven als ze hun eigen tuin verzorgen.

Kaas met gaten

m

Voor onder andere Dana Jamin, Sophia Jongbloed, Mariëlle Visser
en Yentl Kedde uit groep drie van de Ilannie Schaftschool \vas
woensdag een spannende dag;. Zij traden namelijk op in de musical
'Gatenkaas'. 's Morgens kregen ze al een keer bun kostuum aan
voor de generale repetitie en 's avonds nog een keer voor de echte
uitvoering. Hun musical ging over de kaaswinkel van meneer
Bloep. De winkel zit vol muizen die gaten in de kaas knagen. De
klanten zijn daar niet zo blij mee. Dana, Sophia en Mariëlle speelden alledrie een dame die kaas kwam kopen en Yentl had zien als,
muisje vermomd. Het podium zag er prachtig uit. De juffen van de
onderbouw (groep één en twee voerden ook een musical op) hadden het podium voor elk optreden heel mooi versierd. Bovendien
hadden ze veel moeite gestoken in het instuderen van de rollen en
de liedjes. De uitvoering sloeg dan ook erg aan bij het publiek.

van Italiaanse

Kerkdiensten

Bliksembezoek
Joop Braakhekke was zondag
even in Zandvoort om zijn nieuwe boek bij Bruna Balkenende
te signeren. Hij kwam in safari-outfit, want zijn boek staat vol
met recepten, wijnsuggesties en
foto's uit Zuid-Afrika
Kntn S B.ilkc-m'iKk'

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. Dondorp uit Heemstede .
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: C. v. Polvhet.
Zondag 10.30 uur: C. v. Polvliet
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondaa 10.30 uur: dienst door leden.

Kob Boekelmans gebeden zijn verhoord: iemand heeft blijkbaar een regendans, gehouden
l l l l l M l . l t l t 1 M.1U
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CONTINENTAL BAKERIES

Oase slaapkamers met l2 /2 jaar garantie,
uniek in Nederland!

Hooimeijer BV, onderdeel van de
Westeuropese bakkerijgroep
Continental Bakeries, is één van
de toonaangevende Nederlandse
producenten en exporteurs van
biscuits, sprits, speculaas, toast,
wafelproducten, beschuit, ontbijtkoek en rijstwafels. Haar belangrijkste eigen merken zijn HAUST,
BUSSINK en BRINK.

Exclusief en romantisch slapen in de laatste trend metaal
met dennenhout, dat kon alleen bij "Oase" de Trendsetter

Moderne slaapkamer in beukendecor inclusief verlichting en achterwand
leaikant I40;200cm inclusief 2 nachtkastjes nu tijdelijk FL 1095-

Het hoofdkantoor is gevestigd in
Barendrecht; daarnaast heeft
Hooimeijer productievestigingen
in Amsterdam, Barendrecht,
Deventer, Goirle, Roosendaal,
Rucphen, Buizingen (België) en
Solingen (Duitsland).

Een goede voorlichting, de basis voor gezond slapen

In de ideale combinatie wordt de wervelkolom
in welke lighouding dan ook over de gehele
lichaamslengte gelijkmatig ondersteunt Oase
staaï borg voor een deskundig slaopadvies

Haust

Exclusief in Nederland bij "Oase" design slaapkamer
beuken/vanille en m vele andere combinaties leverbaar

Ter ondersteuning van het kader bij onze moderne vestiging
Haust te Arnsterdam-Slotervaart zoeken wij voor spoedige
indiensttreding een

groepsleider inpakafdeling (m/v)
De groepsleider is mede verantwoordelijk voor het organiseren
en begeleiden van de werkzaamheden op zijn afdeling.
Hij rapporteert aan de productiechef.
Uw voornaamste taken zijn:
• leidinggeven aan de medewerk(st)ers van de inpakafdeling
• het instellen en bedienen van diverse inpakinstallaties
• het zorgdragen voor het dagelijks onderhoud en het verhelpen van kleine storingen
« mede beheren van het kwaliteitssysteem (ISO-9002)
• toezicht houden op naleving van interne HACCP- en hygiënerichtlijnen
• verrichten van de afdelingsadministratie.
Voor deze functie in 3-ploegendienst denken wij aan een
energieke kandidaat, die op zoek is naar een afwisselende
baan en aan de volgende eisen voldoet:
• (vak)technische opleiding op MBO-niveau
• technisch inzicht en kwaliteitsbesef
• flexibele instelling
• aantoonbare leidinggevende capaciteiten
• woonachtig in de omgeving van Amsterdam of bereid zich
daar te vestigen.
Ervaring in de industriële bakkerij is een pré.
De functie bieden wij aan in een financieel gezond bedrijf met
geavanceerde productietechnieken, goede arbeidsvoorwaarden en een collegiale werksfeer.
Voor inlichtingen kunt u bellen met de heer E. Hottentot,
.bedrijfsleider, tel. 020- 3468919.
Heeft u interesse? Richt dan uw schriftelijke sollicitatie aan
Hooimeijer BV, Postbus 1, 2990 AA Barendrecht, t.a.v.
de heer RA. van der Linden, hoofd personeel & organisatie.

torn eens proefliggen in Nederlands meest veelzijdige slaopvoorlichtmg
Goed slapen begint bij het kritisch beoordelen van de mogelijkheden

BESPAAR NU f 1.1000.» OP
llülSWISSFlIXZITBEpS

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de Woonboulevards:

Overbouwlaapkamer met veel kastruimte
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen
in kunststofdecor, óók vrijstaand te plaatsen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137.

Bel voor meer informatie o ver succesvolle personeetswerving ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

Amsterdam (020-562.3076)
Amstelveen (020-647.5393)
Zandvoort (023-571.7166)
' Bron: NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995

Postcode Loterij komt met grootste Straatprijs ooit

Elke week het dagelijks nieuws!

UITSLAG TREKKING APRIL 1997

Notaris van Os in A msterdam heeft de trekking van april vssrricht. Van de winnende lotnummers z jn de laatste drie ei, fers weggelaten, WEint: iedere deelnem er in dezelfde posl
code wint - tot 3.00 0 gulden - dezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode . Prijzen worden au :omatisch op uw rel cening overgemaak . Zetfouten voorbehouden.
70,- 5691 DM 25,- 7546
70,- 8232 MH 50,- 9545 TW 25,70,- 2995 BS 25,- 3651
70,- 4434
1015 JB
25,- 2222
70,- 9601 AN 25,70,- 5691 KT
50,- 7555 WJ 700,- 8274
50,- 4463
25,- 3011 EM 700,- 3704 KJ
1016 DX 700,- 2225 KB
50,- 8293
70,- 9601 KT
25,25,- 7558 CN
1018 AC
25,- 2243 HB 25,- 3011 VW 50,- 3705 LL 700,- 4481 AE 700,- 5712 SX
70,- 3723 XD
50,- 4484 NH 700,- 5803
70,- 7558 JV 500,- 8334 RW 25,- 9602 AX 700,1027
10,- 2244 CC 500,- 3014
70,50,- 8373
70,- 9627
70,- 5924 AN
50,- 7577 CB
25,- 3021 GD 25,- 3734
70,- 4521
1033 KL
25,- 2245 XD
50,70,- 5931 CC
25,- 7603 PA
25,- 8386
70,- 9641 ER
70,- 3025 TT
25,- 3743
70,- 4561
1035 SL
50,- 2254
50,- 7608 AX
25,- 8475
70,- 9649 AT 700,4561 NS
50,- 5932 TP
1056 SP
50,25,- 9675 EM 50,4616
70,- 5993 EW 50,- 7683 VA
50,- 8491 AC
1069 PX
25,25,4651 ZC
50,- 6002
70,- 7694 TE
50,- 8505
70,- 9682 PK
1073 VL
50,25,4695 HD 25,- 6003
70,- 7740
70,- 8513
70,- 9712 AA
1076 SR 700,25,4702 N D 25,- 6031 VJ 700,- 7742 CL
50,- 8531 HN 500,- 9712 HX
1077 PE 500,50,- 7777
70,- 8531 KG 25,- 9716 BS 700,4708
70,- 6035 BL
1077 S L 700,25,4726 SP
25,- 6042
70,- 7797 HP 25,- 8600
70,- 9718 RS
1091 XB
50,25,- 7811 LB
50,- 8603
4811 NW 25,- 6043 AJ
70,- 9721 EW 25,1104 PB 700,4816 GM 25,- 6043 EN
25,- 7824 HB 700,- 8603 EL 700,- 9721 GG 25,1107 AX
25,50,4817 LW 25,- 6086
70,- 7844 LA 7000,- 8608 XG 50,- 9722 AT
1171 HX
25,4837
70,- 6136 XJ 700,- 7873 BH 500,- 8635
70,- 9726 BN
25,1183 AD 700,50,4841 EL
25,- 6137
70,- 7876 CV 700,- 8701 CN 50,- 9741 LN
1183 LE
25,4876
70,- 6167
70,- 9743 VH
50,70,- 7881 MP 25,'- 8737
1216 SR
25,5025 SC 25,- 6176 AD
50,- 7891
70,- 8754
70,- 9753 GG 50,1221 KX
25,25,- 8842
25,5041
70,- 6191 CD
25,- 7904 EE
70,- 9756 TL
1222 CM 50,25,- 7908 RG 25,- 8862 VS
50,- 9862 PG 25,5041 LD 700,- 6215 VK
1261 PS
25,' 70,- 8874
70,70,- 9872
70,- " 5044 CH 25,- 6216 VR 7000,- 7984
1276 CA
25,- 2270
70,- 3028
70,- 3752
70,- 9005 XP
50,- 9925
70,25,- 3034 WC 25,- 3752 JB
25,- 5062 CT 700,- 6228 BL 700,- 7984
1338 VZ
50,- 2271 ST
25,- 9036 PG 25,-' 9944 AM 500,25,- 7991 CC
1343 AL 500,- 2275 XW 25,- 3051 EA
50,- 3765 CD 700,- 5084 H R 700,- 6251 NE
25,- 9051 GM 50,- 9945
70,70,- 6269 AN
25,- 8022 CZ
25,- 5121
1353 KE
25,- 2282 KM 50,- 3068 VH 50,- 3781 XN
25,25,- 8034
70,- 9122
70,- .9959 PE
1382 LD
50,- 2286 AP
50,- 3079 BT 25,- 3785 KJ
50,- 5213 AR 7000,- 6373 CX
70,70,- 6374 GH 25,- 8043 PE
25,- 9172
70,- 9964
25,- 3117 PP 25,- 3800
1394
70,- 2287 BN
' 70,- 5233
25,- 9203 LT
25,1402 PA
25,- 2288 CW 50,- 3119 XH 700,- 3813 LP
50,- 5247 TB 7000,- 6411 GN 25,- 8084 EC
50,- 6413 CC 700,- 8091 CX 700,- 9256
70,1403 TP
25,- 2321 HS 700,- 3122 CJ
50,- 3817 VP 700,- 5262 TE
• ••
50,- 8096 BW 50,- 9288 BH
25,1445 PL
25,- 2324 LV 700,- 3131
70,- 3841 GN 25,- 5263 AW 50,- 6418 VS
50,- 8148
70,- 9311 PD
25,50,- 6433 EV
50,- 3881 P J
50,- 5271 JX
1488
70,- 2332 GA 25,- 3131 JL
50,- 8152
25,- 6462 CD
70,- 9330
70,25,- 5301 EP
1502 RT 700,- 2332 KR 25,- 3132 BB 700,- 3886 AR
25,- 8167
70,- 9363
70,1506 LK
25,- 2343 LN
50,- 3136 XE 700,- 3888
70,- 5301 WR 25,- 6464 BK
50,- 8171 JN
50,- 9433 TD
25,50,- 3161 RL
25,- 3947
70,- 5311
70,- 6512 EC
1508
70,- 2381 XA
50,- 8181
70,- 6512 JA
70,- 9472 WP 25,1521 HM 25,- 2402 XN, 500,- 3194
70,- 3958 CM 50,- 5346
70,- 6536 CA
50,- 8191 JP
50,- 9497
70,25,- 5371
70,- 3981 JE
1602
70,- 2406 CM 50,- 3230
25,70,- 8222
70,- 9521 HT
50,- 3231 AlM
50,- 3990
70,- 5381 GG 25,- 6542
1602 LD
25,- 2406 VD
70,- 6621
70,1652 PD
50,- 2421 J B
25,- 3295 EE
25,- 3994 MG 25,- 5422
KROA
-Ifl .
tzn
inn~ QOQC; Tp
211 7DA Hl
?*» - 0/101 yy
4011 RI
mn - CA?P PR
70,50,- 4033 BB
50,- 5437
1711 KE
50,- 2440
70,- 3295 VM
70,25,- 3319 BA 50,- 4116 CW 700,- 5438
1736
70,- 2465 BD
6707 GN 50,70,1781 CJ
25,- 2503
|XU/\, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
6711
70,1785 NK 700,- 2547
70,inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bingoprijzen en de Mega Jackp0'
6826 DL
25,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
70,1792
70,- 2554
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
6826 LT
50,1792
70,- 2555 HL 700,A. u. b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
6834 EJ
25,25,1813 LX 700,- 2562 PE
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
6842 AE
50,1816 XM 25,- 2565 KS
25,6871 DJ 700,[ ! / 40, • (vier lotnummers)
« | i / 20,- (twee lotnummers)
1817 HA
25,- 2571 ES 700,6882
70,J)e uitzending van 24 april gemist? (leen
1825 AE
25,- 2572 HB
50,'\ ƒ 30,- (drie lotnummers)
i l / 10,- (één lotnummer)
probleem, op I mei en 8 mei heeft u nog
6882 AV 700,1831 CH
50,- 2582
70,een kans om naar uw favorite sterren te
691 3
70,1851 PG
25,- 2583 VZ
50,Naam:
1 ' dhr. i , mev'
kijken in de Slerrenplayhack Show.'
6971
70,50,1860
70,- 2586 SR
7004 GM 7000,70,1902
70,- 2594
Adres:
en voor iedere deelnemer in de postcode
7131 WK 25,1906
70,- 2596 AS 500,optreden in de gedaante van iemand
7141 LL
50,25,1944 KP
50,- 2612 HX
2591 XD een troostprijs van ƒ 1.000,anders! Dit k u n t u gewoon niet 1951
7141 ZM 700,25,70,- 2613 JG
missen! K i j k dus op l en cS mei om 1963 CN
70,- 7151 WG 50,25,- 3319 GE 25,- 4122
70,- 5443
50,- 2613 RP
Bel mij bij een prijs
70,- 4132 CB 50,- 5453 JC 700,- 7152 CL 700,25,- 3333
2015 AM 500,- 2623 AS
20.30 uur naar RTL 4.
boven / 10.000,- Tel.
25,- 4147 AP
50,- 7191
25,- 5467 DS
70,2015 CR
25,- 2631 PD 500,- 3351 AV
3402
PH
500,5469
EZ
25,7205
70,2642
BW
25,4153
70,2021
TP
700,Banknummer:
Postcode-Kanjer
Postbanknummer:
25,- 5481 LL
25,- 7224
70,50,- 2716 KA 7000,- 3434 AJ 700,- 4153 AS
Tijdens de Sterrenplayback Shows 2022 VD
1
i ' ' 1 i ' i -1—-^
50,- 5501 GT 700,- 7242 BK 500,25,- 4181 AS
50,- 2716 PR 25,- 3466 NL
{ -^ -*. ^
.^
^—
hoorl u ook meer nieuws over de 2024 DL
50,- 5525 AK
50,- 7242 EL
25,2719 HK 500,- 3471
70,- 4212 BE
2024
VW
25,Postcode-Kanjer van 15,7 m i l j o e n
Datum'
50,- 4245 KN 50,- 5552 AC
25,- 7314 AR
50,50,- 3514 VP
2035
70,- 2726 AS
Handtekening:
1 50.97 °5
gulden. Mei deze fantastische prijs
4261
BT
50,5571
70,7316
MD
50,2741
KJ
25,3523
KB
7000,2051 BB
25,zijn alle deelnemers in uw straat in 2101 ZD
70,- 4281 NG 50,- 5575
70,- 7413 TG 500,25,- 3532
25,- 2802 SR
één k l a p m i l j o n a i r ! U ook, als u 2151 AW 500,- 2809
25,70,- 3573 AH 7000,- 4328
70,- 5622 MA 25,- 7443 BS
t e n m i n s t e meespeelt. Speelt u nog 2159
50,70,- 4332 AR 25,- 5628 NL 500,- 7451 CZ
70,- 2811 NA 7000,- 3582
niet mee'.' Maak dat dan met de bon 2180
25,50,- 7461 DR
Bon uitknippen en in een envelop *& iM/VI IUIMAI-C •*
25,- 3584 GK 25,- 4335 KR 700,- 5641 AA
70,-. 2903 BJ
(zonder postzegel) opsturen naar: FD) (T^\ (Sx^lfYf^fn'i ITT} £
op deze pagina in een handomdraai 2201 JE
70,- 7513 GD 25,70,- 3604 AG 25,- 4351 NP 700,- 5662
25,- 2921
Nationale Postcode Loterij,
[f Vis/S) U \a7Vii' l^ ^
50,- 7523 GM 25,in orde! Vul hem in en stuur hem 2202 GX 500,- 2951 VT 500,- 3604 BE 25,- 4371 EG 50,- 5664 XN
Antwoordnummer 19503,
ra miLO T P
R i JÜ^
7542
HZ
500,70,70,- 3632 WR 25,- 4388 EC 25,- 5665
2202 KC
50,- 2965
vandaag nog op! B
i 2501 ZV Den Haag.
^ ' cn '
,
25,- 7542 JB 7000,25,- 5674 P J
70,- 4431 BA
2215 VG
25,- 2992 PB 700,- 3640

3607 JW 102

M EG A
JACKPOT
ƒ 3.000.000

In de Postcode Loterij vielen
deze maand weer vele miljoenen aan prijzen. Maar de Mega
Jackpot bleef staan en steeg
daardoor naar 4 miljoen gulden! Intussen werkt de Postcode Loterij al weer hard aan
nieuwe verrassingen voor alle
leden. Wat vindt u bijvoorbeeld
van die fantastische nieuwe
Postcode-Kanjer van 15,7 miljoen gulden?
Do maandhoofdprijs van een ton
viel deze keer in Den Haag op lotnummer 2591 XD 102. En nat u u r l i j k waren er weer vele tienduizenden andere prijzen. Een
compleet overzicht daarvan x.iet u
op deze pagina. Zoek dus snel uw
postcode op in de lijst en k i j k ot'u
iets gewonnen heeft. Uw prijs
wordt b i n n e n k o r t automatisch op
uw r e k e n i n g bijgeschreven.

r

Heeft u ook zo genoten van de
Slerrenplayhack Show? Of heeft
u de u i t z e n d i n g van 24 a p r i l
gemist? Geen probleem want op
l en S mei komt de Postcode
Lolerij niet nog twee Sterrenplayback Shows. Ook dan k u n t u
al uw favorite slerren weer zien

2591 XD 102

MAANDPRIJS

4 mi B j oen
1 De overige Bingoprijzén:
Getal 23 t/m 36

Getal 1 t/m 22

45

12 36 08 40 44 17

22
18
27 33 i 03 07 14 15 16 09
04
Maakt u uw kaart vol met getal
02
29
dan wint u de
42
43
Thuïsbingo
25 ' 05 39 32 21 28

ƒ 25.OOO,-

19

—

<?^-^

ÜBBHI BON-VOOR-157-MILJOENI

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
*Stand Mega Jackpot:

.

{ 1.000,-

ƒ 500,-

ƒ 100,-

ƒ50,ƒ 40,ƒ30,ƒ25,-

37 ƒ 20,34 ƒ 10,06
ƒ 9'24
ƒ8,26
ƒ7,38
ƒ6,23
ƒ5,-

Zetfouton voorbehouden

Twee BMW's: 3066 SE 066 in Rotterdam
en 9581 JL 026 in Musselkanaal

ƒ100.000

ƒ

v

^

v

v

V
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Goede prestaties
kunstzwemsters

Tennisclub heeft hoge verwachtingen

ZANDVOORT- De zwemKring Noord-Holland organiseerde de landelijke ontinoeting van synchroonzwemsters van twaalf jaar
en jonger, waaraan ook
Noordhollandse
kunstzwemverenigingen deelnainen. De Zandvoortse Zeeschuimers had eveneens
een aantal deelneemsters.

ZANDVOOBT - Ondanks de 1-7 nederlaag tegen de reserves van Leimonias heerst er optimisme bij de tennisclub Zandvoort. Volgens Tom Maintz, voorzitter van de
Stichting Toptennis Zandvoort moet het reserveteam van
Bedken/TC Zandvoort zich kunnen handhaven de hoofdklasse.
Bovendien bestaat er ook, door een groep sponsors aan te
trekken, hoge verwachtingen voor de prestaties van het
eerste team.

Het waren prima door WZPC
purmerend
georganiseerde
\vedstrijden die binnen twee
uur werden afgewerkt. De juryleden hadden toen echter wel
472 kunstzwemfiguren taeoorcleeld. De wedstrijd, waarin elk
meisje vier verplichte en door
liet lot bepaalde synchroonfiguien moest laten zien, werd gewonnen door Priscilla van der
Veen van VZC uit Veenendaal.
Haar clubgenote Kimtaerley
Whittington werd tweede. De
derde plaats ging naar Vera
Lim uit het Limburgse Landgraaf. De beste Noordhollandse
prestaties werden neergezet
door Celine ten Brink van Alliance Zaandam, die met een
zesde plaats 50.956 punten
beoorde. Simone Hendriks van
De Watertrappers uit Haarlem
bereikte een twaalfde plaats en
de Zandvoortse Simone Sindorf van De Zeeschuimers
werd keurig
negentiende.
Astrid Koomen legde beslag op
de 34ste plaats en Shanita Doerga werd 59ste.

De Zandvoortse tennisvereniging zal er van alles aan doen
om op dit niveau te kunnen blijven acteren. De Stichting Toptennis Zandvoort, waaronder
het tweede team gestegen is
naar de hoofdklasse en het eerste team op het hoogste landelijke niveau uitkomt, namelijk
de eredivisie, biedt de topspelers alle faciliteiten om zich in
deze klassen waar te maken.
Tom Maintz is reeds zo'n
acht jaar voorzitter van de
Stichting Toptennis Zandvoort, die er voor gezorgd heeft
dat in Zandvoort op het hoogste peil wordt gestreden. „In de
eerste fase hebben we met Paul
van Geuns het plan, om toptennis in Zandvoort te brengen, tot
ontwikkeling gebracht," stelt
Maintz. „Dat betekende dat we
topspelers zoals Sabine Appelmans, Brenda Schultz, Michiel
Schapers en Fernon Wibier
naar Zandvoort hebben gehaald. De tussenfase was moeilijk omdat ik veel in het buitenland verbleef en Paul van
Geuns met zijn maatschappelijke carrière bezig was."
„Nu, in de derde fase, is er
door het nieuwe bestuurslid
Paul Koote weer nieuw elan gekomen. De sponsorgroep en het
gesponsorde bedrag is groter
dan ooit. Er worden dan ook
vele activiteiten georganiseerd
voor de sponsors zoals een golfdag, tennisdag en op Koninginnedag maken we een rondvaart."

Nederlaag ondanks
goed handbalspel
ZANDVOOBT - Na een
paar gave overwinningen
proefden de handbalsters
van ZVM-Rabobank weer
eens de smaak van een nederlaag. Na een leuk partij tje handbal bleef VOS 2 de
Zahdvoortsen met 14-11 de
baas.
In deze goede wedstrijd waren de teams aardig aan elkaar
gewaagd. In de eerste helft was
er geen krachtsversch.il. Beide
teams zetten goede aanvallen
op en scoorden enige keren
fraai. Bij de rust was de stand 65 in het voordeel van VOS. In de
tweede helft ging ZVM-Rabobank op zoek naar de gelijkmaker. VOS hield echter stand en
hield de lichte voorsprong vast.
In de slotfase probeerden de
Zandvoortse handbalsters de
strijd te forceren, maar raakten
verder achterop.
Door meer risico te nemen
kwam VOS enige malen in balbezit en de daarop volgende,
goede afgemaakte break-outs
leverden de thuisclub een 14-11
overwinning op. „We kwamen
net iets te kort," stelde coach
Joost Berkhout. „Toch was het
een goede wedstrijd, die het
aanzien volkomen waard was.
Het gaat in deze competitie ovengens niet slecht. We spelen
goed en draaien ook goed mee."

Zandvoort s
Nieuwsblad
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Door de sponsoring spelen de
eerste drie teams van Zandvoort op het hoogste niveau wat
mede een gevolg is van het
werk van de tennisschqol. Daar
wordt, onder leiding van trainers Hans Schmidt en Ralph
Berkel hard gewerkt aan de opleiding van de talenten. Om alles nog meer te perfectioneren
is Glenn Schaap als trainer aangesteld. „Glenn Schaap is fulltime met de toptennissers bezig
en zal ook de conditietraining
gaan verzorgen," gaat Maintz
verder. „We gaan het nog professioneler aanpakken en hopen volgend jaar spelers vast te
leggen die hier gratis elke dag
kunnen trainen maar wel de
verplichting hebben om voor
ons m de competitie te spelen".
Het zijn ambitieuze plannen
waar veel geld voor nodig is. De
Stichting is er in geslaagd,
naast de vele sponsors een
hoofdsponsor te strikken. Met
de firma Redken, haarverzorgingsmiddel, is een overeenkomst tot stand gekomen waardoor Zandvoort in staat is toppers te halen, die er voor moeten zorgen dat z'owel m de
hoofdklasse als de eredivisie
door een Zandvoorts team gespeeld wordt. Het eerste team,
dat in augustus voor de competitie gaat is dan ook versterkt
met de Argentijn Daniel Orsanic. Sander Hommel is de tweede heer en Seda Noorlander en
Andrea van der Hurk vormen
het dames-koppel. „Orsanic en

De Noorlander waren vorig jaar
de best scorende spelers in de
eredivisie. Ik heb redelijk hoge
verwachtingen van dit team en
heb zelfs goede hoop op een
plaats in het fmaleweekend."
Om het tweede team in de
hoofdklasse te houden heeft de
club zelfs de Bulgaarse Katenna Maleeva naar de badplaats
gehaald. Zij moest de afwezige
Tzibi Obziler vervangen. In de
strijd tegen het tweede team
van Leimonias moest Maleeva
alles uit de kast halen om het
enige punt voor Zandvoort te
bemachtigen. De routine van
Maleeva was voldoende om de
winst in drie sets te pakken, 6-4,
3-6 en 6-4. Het was overigens
het enige lichtpuntje in deze
wedstrijd. Martine Bunschoten
was kansloos en verloor haar
partij met tweemaal 6-2. Elmar
Gerth was snel klaar en werd
door opponent Baan met 1-6 en
0-6 van het gravel gespeeld.
Raoul Snijders leek voor een
stunt te gaan zorgen en nam
tegen Thomas vlot een 4-0 voorsprong. Daarna had de Leimomas speler de juiste tactiek gevonden en speelde Snijders
naar een nederlaag van 5-7 en 06.
Ook m de dubtaels slaagde
Redken/TC Zandvoort er niet
in de nederlaag van 1-7 een taeter aanzien te geven. Het
dichtsbij een punt was het herendubbel van Raoul Snijders
en Elmar Gerth. In twee sets
moest de tie-break de taeslissing brengen. Daarbij was Leimonias de gelukkigste en won
met tweemaal 6-7.
In de hoofdklasse heeft het Gezien haar gelaatsuitdrukking heeft Katerina Maleeva het moeilijk in haar partij.
Zandvoortse team de sterkste Foto Crick \an Cleef
tegenstanders nu achter de rug
waardoor er toch optimistische
gelulden blijven klinken. „Ik
denk toch wel dat we het gaan
redden met het tweede team.
De punten gaan heus nog wel
komen," besluit Tom Maintz.

Daarmee verwijst hij Mare
Kok, die bij het Rapidtoernooi
tweede werd, ook terug naar de
tweede plaats bij de interne
competitie. Kok was vorig jaar
winnaar van de interne competitie maar heeft dit jaar in meerdere opzichten een veer moeten

ZANDVOORT - Voor de
voetbalteams die geen taelang meer hadden met een
bepaald resultaat leverden
de laatste competitie wed
strijd een nederlaag op. Het
werd een seizoen met een
titel voor Zandvoort '75, degradatie voor TZB en Zandvoortmeeuwen handhaafde
zich. Het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen speelt
nog een beslissmgswedstrijd om de degradatie.

Hoge scores bridgeclub

Cliteur wint Rapidtoernooi
ZANDVOORT - Olaf Cliteur kan zich met recht op
dit moment de beste schaker van Chess Society noemen. Vrijdagavond sleepte
hij de Bapidtitel in de
wacht. Het is al de tweede
titel voor de 34-jarige schaker. Naar alle waarschijnlijkheid schrijft de praeses
van Chess Society ook de interne competitie op zijn
naam.

Voetbalteams
besluiten met
nederlagen

laten tegenover Cliteur. Tijdens een halfje achterstand gezet.
Drost moest zich tevreden
elf gespeelde wedstrijden morste Cliteur slechts een half stellen met een plaats naast het
puntje. Bij het Rapidtoernooi podium. De secretaris van
veroorloofde hij zich geen en- Chess Society zakte van de
kele misstap. In negen partijen tweede naar de vierde plek.
Ook Bosma haakte op het laattoonde hij zijn klasse.
ste moment af in de strijd om
Toch doet Kok het helemaal de medailles. Hij moest buigen
niet slecht. De 25-jarige schaker voor Ben de Vries.
In de externe competitie
eindigde slechts vier punten
achter Cliteur en dat is een re- treedt de tweede selectie van
delijke prestatie want hij sprok- Chess Society vrijdag aan tegen
kelde zijn punten bij elkaar in Kijk Uit. Onder leiding van Olaf
zes ronden. Via overwinningen Cliteur probeert Chess Society
op Hans Drost, Simon Bosma tegen de IJmuidenaren een been Henk Willemse werkte hij tere plek in de derde klasse F te
zich op van de achtste naar de veroveren. De Zandvoorters
tweede plaats. Daarbij werd staan nu zesde. Het wordt
Kees Koper, die eveneens zes waarschijnlijk geen eenvoudige
partijen met een bedenktijd wedstrijd, want Kijk Uit bevan 25 minuten per persoon, op kleedt de vierde plaats.

ZANDVOOBT - In de derde wedstrijd van de laatste
competitie bij de Zandvoortse Bridge Club deden
mevrouw Molenaar en de
heer Koning goede zaken in
de A-lijn. Zij nemen door
deze overwinning nu ook de
eerste plaats in op de ranglijst.

werd opgeëist door de dames
Rudenko en Rudolphus met 63
procent. De dames Van der
Nulft en Scipio eindigden op de
tweede plaats met zestig procent, waardoor zij van de vijftiende en voorlaatste plaats stegen naar de zevende plaats.
Derde werden de dames Boon
en Koning met een geringe ach
terstand op de nummer twee
Na drie wedstrijden gaan de dames Klmkhouwers en Van der
Meulen nog steeds aan de leiding. Zij hebben een aardige
voorsprong opgebouwd op het
echtpaar Hoogendijk en de dames Rudenko en Rudolphus.

De score van mevrouw Molenaar en de heer Koning, van 66
procent, was de andere paren te
machtig. De dames Paap en
Verburg, die zich in de degradatiezone bevonden, bereikten
een resultaat van 59 procent
waardoor zij even wat rustiger
In de C-lijn waren mevrouw
adem kunnen halen. De derde
plaats was voor de heren Polak Janssen en de heer Santoro met
en Vergeest. De ranglijst wordt 66 procent te sterk voor de annu aangevoerd door mevrouw dere paren. Het echtpaar KerkMolenaar en de heer Koning, man bleef daar drie procent bij
gevolgd door het echtpaar Smit achter, terwijl de dames Eijkelen de heren Emmen en Van der boom en De Fost 59 procent
lieten noteren, goed voor de
Meulen.
De eerste plaats in de B-groep derde plaats. In de totaalstand

tah]ven de dames Mens en Van
Gestel nog steeds koploper,
voor het echtpaar Kerkman en
de dames Van der Rijst en Van
der Storm
Ook op de donderdagmiddag
wordt er lustig op los gescoord
De A-groep gaf een overwinning
te zien voor het echtpaar Kerkman met 63 procent met op de
tweede plaats mevrouw Hoogendijk en de heer Vergeest De
uiteindelijke
overwinning
wordt waarschijnlijk door een
van deze twee paren behaald.
Mevrouw De Mumck en de
heer Hennon Verpoorten zijn
in de B-lijn ongenaakbaar en
scoorden maar liefst zeventig
procent. De dames Kinderdijk
en Hilverdmk scoorden 57 procent, waardoor zij in de totaalstand op de tweede plaats terecht kwamen.
Informatie over de bridgeclub kan verkregen worden bij
de heer H. Emmen, telefoon
5718570, allen 's avonds.

Zandvoort '75 wilde wel tegen
NFC doch was met schei p s^e
noeg De Zandvoorters waren
sterker en kregen ook meerdere goede kansen, die echter niet
verzilverd weiden. NFC, dat
knokte voor een periodetitel
zou die ook pakken. Nadat NFC
een 1-0 voorsprong had geno
men maakte Arthur Paap er in
de tweede helit l l van. De
Zandvoorters lieten toen eniaje
mogeh)kheden
ongebruikt
NFC wist beter raad niet de
kansen en won uiteindelijk nog
ruim met 4-1. Zandvoortmeeuwen speelde een thuiswedstrijd
tegen De Kennemers. De Ken
nemers had zich al geplaatst
voor de na-competitie en Zandvoortmeeuwen had nergens
meer een kans op Na de ruime
7-0 nederlaag, van vorige week,
wilden de Zandvoorters de
competitie eervol afsluiten. Het
sterke De Kennemers bleef echter nipt aan de goede kant van
de score, 1-2. Voor TZB was het
doek al gevallen De Zandvoorters moeten het volgend jaar in
de zevende klasse proberen en
zullen er alles aan doen snel
teiug te keren m de zesde klasse Tegen FIT werd het een matige partij. Beide teams hadden
geen belang meer in het resul
taat. FIT, dat hoog op de rang.
lijst staat, speelde beter en won
verdiend met 0-4

Excursie
ZANDVOORT - Op 7 mei is er
een excursie van de Vereniging
Natuurmonumenten op het
landgoed Duin- en Kruidberg.
De gids vertrekt om half zeven
's avonds. Deelnemers kunnen
zich aanmelden op dinsdag
woensdag en donderdag van negen tot een en op woensdag
avond tussen zeven en negen
uur, tel. 035-6951315.

(ADVERTENTIES)

'Ajaxbaas'
bezoekt
TZB-jeugd

Duiven hebben
het erg zwaar
ZANDVOORT - De duiven van Postduiven Vereniging Pleines vlogen een zware vlucht vanuit het Belgische Stroombeek. De combinatie K. en K. klokte de
eerste duif binnen en won
deze wedvlucht.

De pupillen van TZB
hebben zaterdag bezoek
gekregen van een
bijzondere gast. Michacl
van Praag, de voorzitter
van Ajax, sloot samen met
de jonge TZB-ers het
seizoen at'. Hij legde uit hoe
belangrijk hij de jeugd
voor het voetbal vindt.
Van Praag roemde volgens
TZB-voorzitter Maarten
van Wamelen ook het
initiatief om in Zandvoort
extra aandacht aan de
jeugd te schenken. Van
Praag reikte bovendien aan
de pupillen de medailles
uit.

Wat een mooie en snelle
vlucht had moeten worden
werd een zware en lange vlucht.
De 286 duiven moesten zo'n 165
kilometer afleggen en vlogen
met een zuid-oosten wind. In
België was het erg slecht weer
waardoor het een zware vlucht
werd. 's Middag om tien voor
half drie werden de duiven gelost en tegen kwart voor vijf
vloog de eerste duif boven het
hok van H. Gaus. De duif bleef
echter wel vijf minuten zitten
op het hok waardoor er niet geklokt kon worden. De duif van
combinatie K. en K. besloot wel
binnen te gaan en won daarrtoor deze wedstrijd. K. een K.
klokte de eerste duif om twaalf
\oor vijf uur, terwijl de laatste
duif werd geklokt om bijna
acht minuten voor zes.

Ook scheidsrechter Olga
Poots werd in het zonnetje
gezet. Van Praag, die door
zijn drukke agenda er
alweer snel vandoor moest
na de festiviteiten, kwam
er niet onderuit om op de
foto te gaan en
handtekeningen uit te
delen

>eslissingsduel voor ZVM-zaterdag
ZANDVOORT - De comPetitie voor de voetbalteams
zit er op, doch het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen mag zaterdag nog aan
de
bak voor het spelen van
e
en
beslissingswedstrijd.
Doordat De Geuzen en De
Meeuwen niet verder kwaftien dan een 4-4 gelijkspel
'tioeten heide ploegen nog
een
keer aantreden in een
&
trijd voor de derde degratfatieplaats.

En die strijd was zeker niet
nodig geweest als de Zandvoorl
ers m de slotfase het hoofd
^aar kuel hadden gehouden.
plet nog tien minuten te gaan
'oidde het team van coach Pred
J'an Rhee nog met 2-4. In de
hectische slotfase gaven de
'andvoorters die voorsprdng
y&nog weg.
De Zandvoorters speelden,
°P het laatste kwartier na, een

uitstekende partij voetbal. De lanceerd. Op snelheid trok hij
wedstrijd werd door Zand- de bal strak voor waarna Van
voortmeeuwen gecontroleerd, der Bergh voor de 1-2 voorook al werd na tien minuten sprong zorgde.
tegen een 1-0 achterstand aanOok m de tweede helft had
gekeken.
Zandvoortmeeuwen het beste
Met sterk aanvallend voetbal van het spel en dat bracht al
werd De Geuzen teruggedron- snel een ruimere voorsprong
gen. De gelijkmaker stond dan tot stand. Opnieuw werd Wim
ook al snel op het scorebord. Buchel, met zijn snelheid, aan
Een flitsende aanval sneed het werk gezet. Opnieuw een
door de Amsterdamse defensie strakke en goede voorzet maar
en Rob van der Bergh zorgde nu was het Ferry van Rhee die
keihard inkogelde, 1-3. Coach
voor de gelijkmaker.
Van Rhee kon rustiger adem
De Zandvoorters bleven aan- halen met de gedachte van dit
dringen en bouwden een groot moet het zijn.
overwicht op De Geuzen moest
Hij was echter weer snel bij
het hoofdzakelijk hebben van
de dode spelmomenten. Hoek- de les toen De Geuzen de bal m
schoppen en vrije trappen, die het Zandvoortse doel frommelhoog voor het doel werden ge- de, 2-3. De spanning steeg maar
plaatst leverden wat gevaar op, die leek verdwenen toen Fery
doch voor het overige was het van Rhee een kwartier voor het
Zandvoortmeeuwen dat de einde de voorsprong opvoerde
wedstrijd bepaalde. Vlak voor naar 2-4. De strijd leek gestrede rust werd Wim Buchel ge- den, maar De Geuzen pompte
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| "He1 afgelopen Europees Kampioenschap was voor mi] een geweldige
belevenis Voor het eerst een i n t e r n a t i o n a l e t i t e l w i n n e n en dan m
N O C ' N S F zo'n ambiance 1 Een vol T h i a l f is a l t i j d g e z e l l i g , maar dit vergeet ik
n a t u u r l i j k nooit meer De Olympische Spelen van Nagano z i j n n a t u u r l i j k ook
een b e l a n g r i j k doel voor m i j . maar eerst concentreer ik me op andere wedstrijden In Friesland doen dit voorjaar t i e n t a l l e n v e r e n i g i n g e n mee aan de
Actie Sportkas In totaal z i j n er meer dan 1000 clubs uit heel Nederland die
meedoen Ik weet dat veel v e r e n i g i n g e n moeite doen om hun sport betaalbaar
te houden voor iedereen Met de Actie Sportkas helpt u daaraan mee Maar het
is met alleen l i e f d a d i g h e i d Zo'n Sportkas-kaart biedt voordeel m k l i n k e n d e
munt en geeft bovendien kans op een reis naar de Olympische Winterspelen m
Nagano 1998 Koop dus zo'n Sportkas-kaart Ik doe het zeker En misschien tot
ziens m Nagano 1 "

de ballen hoog voor het doel en
daar had Zandvoortmeeuwen
veel moeite mee. Tweemaal viel
de bal pardoes voor de voeten
van een De Geuzen speler die
de stand, twee minuten voor
het einde, m evenwicht bracht,
4-4.
,,Dit is weggeven," vond een
teleurgestelde coach Fred van
Rhee. „We hadden dit nooit
meer uit handen mogen geven,
dit was geheel niet nodig geweest
De doelpunten van De Geuzen waren wel heel gelukkig,
maar toch mag dit niet gebeiiren. Ik was uiteindelijk nog blij
dat het zo bleet want voor hetzelfde geld gaat het helemaal
mis. We hadden ons nu veilig
kunnen stellen, maar in de
competitie hebben we onnodig
wat punten laten liggen en die
kom je nu tekort en dan mag je
nog 'een beslissingswedstrijd
spelen."

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Tonny de long

Europees kampioene allround
schaatsen 1997

Sportkas
Dm 't <p&l.
o» de-
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Commerciële bijlage van
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Suzuki Baleno
Wagon is er nu
ook als Van
A:

uto's met grijs kenteken zijn voor het bedrijfsleven
enorm interessant doordat er geen BPM-heffing in de
nieuwprijs zit. Dat maakt ze goedkoop. Suzuki presenteert nu de Baleno Wagon Van. Deze auto staat bij de
dealer voor een lage prijs van 25.995 gulden (excl. btw).
Suzuki-importeur B.V. NIMAG
heeft de firma ASH in Herkingen
in de arm genomen om de Baleno aan de wettelijke eisen van
het grijs kenteken aan te passen.
Het dak is verhoogd.

De nieuwe 323P heeft een lekker fris uiterlijk meegekregen.

azda 323P is Praktisch,
heeft Power en aeeft Pleasure
e P van de nieuwe
Mazda 323 staat voor
Practical. Wat dat betreft doet hij zijn naam eer
aan want deze nieuwe loot
uit de 323-tak kwam na onze
testweek als uitzonderlijk
praktisch uit de bus. Maar
de 323P herbergt nog meer
fijne eigenschappen onder
z'n felrode jasje, want die P
gaf ons ook veel Power en
Pleasure.
De Mazda 323P roept bijna nostalgische herinneringen op aan de
oude 323 hatchback. Begin jaren
negentig was dit model zeer succesvol totdat z'n opvolger de
Hatchback - nu Coupé - in 1994
op de markt kwam. Met z'n in de
achterklep geïntegreerde verticale
ruit zag dit model er voor velen te

gewaagd uit. Er was dus ruimte
voor weer een nieuwe hatchback
die nu de 323P wordt genoemd.
De afkomst van de P laat zich
enigszins verraden door de korte
neus en de ver naar voren geplaatste voorruit. Die sieren eigenlijk iedere 323-variant, waartoe ook de Sedan en de F behoren.
De ontwerpers van de
323 hebben
ervoor gezorgd dat de
P een onderscheidend familielid
is geworden. De frisse lijnen geven hem een niet te opvallende
maar wel eigentijdse uitstraling
die zeker velen zal aanspreken.
Opmerkelijk aan de 323P zijn de
prestaties. De 1,5 liter benzinemotor zorgt voor lekker veel Ple-

asure en Power. De krachtbron
doet stilletjes zijn werk, ook bij
hoge snelheden. De P is hélemaal in z'n element wanneer het
toerental wordt opgevoerd. Het
geluid dat dan onder de motorkap
vandaan komt, klinkt zelfs agressief. Een sprintje bij het stoplicht
zorgt bij dit model voor Pleasure
want winnen doet-ie
- bijna - altijd. De
323P is overigens
ook leverbaar met
een 1,3 liter motor.
De P van Practical
is terecht achter het nummer gezet. De 323 combineert de vlotte
prestaties met een vrij bescheiden brandstofverbruik. Zo verbruikten we in onze testweek ongeveer 1 liter op 14 kilometer. Innerlijk is de 323P ook aangepast.
Zo is het dashboard zeer overzichtelijk en in één kleur uitgevoerd. Handig is de dubbele bekerhouder op de middenconsole.
Ook doordacht is de snelheidsmeter, die schakelt met een druk
op de knop van kilometerteller
naar dagteller.
Van de buitenkant zou je zeggen
dat de 323P een 'kleine' auto is,
maar als je er in zit veranderd dit
beeld totaal. Door z'n lengte van
4,03 meter en breedte van 1,69
meter biedt de P binnenin zeer
veel been- en hoofdruimte. Dat
beaamden ook onze volwassen
passagiers op de achterbank na
een ritje van ruim twee uur. De
achterbank is bovendien in twee
delen neerklapbaar voor nog
meer bagageruimte met een inhoud van 304 liter. En doordat de
hoog opzwaaiende achterklep

test

De P van Praktisch doet z'n naam eer aan met de grote bagageruimte.

Honda pakt stevig
voor Accord sedan
let de Honda Accord
1.8i Ascot is het chic
l voor de dag komen.
Deze versie beschikt over
een heel royale uitrusting.
Standaard zijn stuurbekrachtiging, elektrisch bediende zijruiten, centrale
vergrendeling en een airbag. Als extra zijn de bumpers in de kleur van de carrosserie gespoten en zijn
fraaie vloermatten aan
boord.

De Accord 1.8i Ascot is een bijzonder scherp geprijsde sedan
die ruim genoeg is voor vijf inzittenden. Hij kost 39.990 gulden.
Tot en met juni is hij zelfs inclusief metallic lak ter waarde van
1 100 gulden. De 1,8 liter motor
staat met 85 kW/115 pk garant
voor stevige prestaties. Het
brandstofverbruik komt uit op een
bescheiden 8.3 liter per honderd
kilometer.
De Honda-dealer is in een zonnige stemming. Om die reden is tij-

dehjk de metallic lak gratis, maar
is tevens airconditioning voor elke
nieuwe Accord extra laag geprijsd. De meerprijs daarvan bedraagt slechts 990 gulden. Hetzelfde bedrag geldt voor cruise
control. Een LPG-installatie is er
voor 1 490 gulden m plaats van
3595 gulden.
Voor al deze aanbiedingen geldt
dat ze lopen tot en met 30 juni
voor nieuw aan te schaffen Honda's Accord.

precies op de bumper sluit, is die
ruimte ook nog eens optimaal
toegankelijk. Na een week was
onze conclusie dan ook: de Mazda 323P is Praktisch, heeft Power
en geeft Pleasure.
SPECIFICATIES (Mazda
323P 1.5Ï-16V GLX):
Motortype:
1.5 liter 16kleps DOHC
Cilinderinhoud: 1489 cm3
Vermogen:
65kW/88pk bij
5500 t.p.m.
Max. koppel:
132Nmbij
4000 t.p.m.
Acceleratie:
11,8 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
173 km/uur.
Gem. verbruik: 7,5ltr/100km.
ƒ 33.995,Prijs:

Doordat de standaard dakdragers
zijn blijven zitten' valt de verhoging nauwelijks op. Ook zijn de
zijruiten achter geblindeerd en is
tussen de passagiers- en de
laadruimte een dertig centimeter
hoog schot geplaatst om aan de
eisen van het grijs kenteken te
voldoen.
De laadruimte van de Baleno Van
is 176 cm lang. De breedte bedraagt 121 cm en de maximale
hoogte 98 cm. Suzuki levert de
Van in de uitvoeringsvarianten 1.6
GLX en als 1.8 GTX, naar keuze
met en handgeschakelde vijfbak
of een viertraps automaat. Deze
laatste vergt een meerprijs van
1.905 gulden (éxcl. btw).
De uitrusting van de Baleno Van
is zeer compleet met onder meer
twee full-size airbags, stuurbekrachtiging, centrale portiervergrendeling en elektrisch bediende
ramen en spiegels. De 1.8 GTX
beschikt bovendien over standaard airconditioning (optie op
1.6 GLX), waarbij de prijs van
28.995 gulden (excl. btw) van de-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
voor
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Toerenteller
Verstelbare bestuurdersstoel

Ter introductie biedt de Suzukidealer tevens tijdelijk een LPG-installatie voor slechts 1.745 gulden. Hierdoor is het al mogelijk bij
11.000 kilometer voordeel te boeken ten opzichte van benzine. De
Baleno Van is zakelijk gezien
zeer interessant.

De Suzuki Baleno Wagon Van is snel dankzij pittige motoren en
veilig dankzij onder meer dubbele airbags.

Inbouwset telefoon
in Opel voordeliger
De voorbereiding voor de inbouw van een telefoon heeft Opel in prijs verlaagd, terwijl de montage eenvoudiger is gemaakt. In plaats van
1.195 gulden kost deze door de fabriek te léveren inbouwset nu 995 gulden. De losse microfoon voor 'handsfree' bellen is voortaan geplaatst
op de plek van het leeslampje en daardoor bijna
onzichtbaar. Dat staat wel zo netjes.

Veilige Audi A3
Airbags geïntegreerd in de rugleuningen van de
voorstoelen bieden een prima aanvullende bescherming bij een aanrijding in de flank. Audi levert ze nu ook tegen meerprijs voor de A3. Deze
kleine luchtzakjes die het lichaam ter hoogte van
de lendenen opvangen, vergen een investering
van 1.321 gulden. De middenarmsteun voorin is
voortaan leverbaar met bekerhouders. Deze accessoire kost 444 gulden. Het toevoegen van de
houders aan de standaard gemonteerde steun in
de uitvoering Arnbiente kost 83 gulden. Nieuw
zijn ook de autotelefoon-voorbereiding Handy Dnet/GSM (424 gulden) en de daarbij passende
telefoon Handy van slechts 230 gram en een
zendvermogen van 2 Watt. Als compleet pakket
met onder meer microfoon in de dakstijl en luidspreker op de middenconsole in de A3, dakantenne en uit-schakelaar voor de radio komt de
Handy op 2.703 gulden.

Ford P2000
De codenaam luidt P2000. Ford presenteert dit
conceptmodel als een mogelijk toekomstige personenauto, die tot drie keer zuiniger omspringt
met brandstof dan een vergelijkbare middenklasservan dit moment.
De conceptauto zit vol vernuftige techniek. Door
gebruik te maken van nieuwe bouwtechnieken
en ultralichte materialen is het gewicht van de
P2000 zo'n veertig procent lager dan van een
hedendaagse middenklasser. Met zijn uitlaatgassen voldoet hij aan de zeer strenge ULEV-eisen,
die pas in het volgende decennium in de Verenigde Staten van kracht zullen worden. De afkorting staat voor Ultra Low Emissions Vehicle.
Voor de aandrijving wordt gekeken naar een
hoogwaardige benzinemotor met een directe
brandstofinspuiting. Zo is een 1,2 liter dieselversie ontwikkeld die ondanks zijn lage verbruik de
prestaties levert van een 3,0 liter krachtbron.
De Honda Accord is een comfortabele auto, groot genoeg voor het gezin en zakelijk representatief.

ze versie eveneens zeer gunstig
valt te noemen.
De 1.8 GTX beschikt over Suzuki's eigen Suspension Control
System (SCCS), dat een belangrijke bijdrage levert aan de actieve veiligheid. Een regelcomputer
past met behulp van zes sensoren veergedrag en schokdemping aan de omstandigheden
aan. Het systeem zorgt voor stabiliteit tijdens het nemen van
bochten, remmen, accelereren en
bij het rijden op oneffen wegdek.
De 1,6 en 1,8 liter zestienkleppen
motoren koppelen pittige prestaties aan gunstige verbruikscijfers,
'•'t
Zo noteert de 1,6 liter van 72,5
kW/98,6 pk een gemiddeld verbruik van 6,8 liter over 100 km.
De krachtiger 1,8 liter van 89
kW/121 pk komt aan een eveneens bescheiden gemiddelde van
7,6 liter over 100 kilometer. Een
viertraps automaat is tegen meerprijs te koop. Het trekvermogen
van de Baleno bedraagt 1.200 kg
(geremde aanhanger).

Tevens zijn diverse hybride systemen in de studie betrokken. Hierbij gaat het om twee vormen
van aandrijving, dus een combinatie van bijvoorbeeld een benzinekrachtbron en een elektromotor.

Geld verdienen
met Carin
H 100 NAVIGATOR; DON'
BEAM ME UP, SCOTTY
yundai levert de gesloten H 100 tijdelijk compleet met
het razedsnelle en zeer geavanceerde Philips CARIN
navigatiesysteem. Dit unieke apparaat, met een consumentenprijs van ca. 6.500 gulden inclusief BTW, is een
perfecte cc-piloot voor elke Hyundai H 100 'captain'. De
computer legt in accentloos Nederlands uit hoe de opgege
ven bestemming het snelst bereikt kan worden. De 'captain' zal nooit meer vergeefs zijn zone doorkruisen, op
zoek naar de opgegeven coördinaten.

H

Het lijkt wel ruimtevaarttecniek:
als een ware ruimtereiziger hoeft
de bestuurder van de H 100 niet
meer te doen dan zijn eindbestemming aan de computer op te
geven. Dat kan met de handige
infrarood afstandsbediening. De
computer doet de rest en geeft in
beeld en geluid de juiste richting
aan. De bestuurder hoeft alleen
deze instructies op te volgen en
eindigt zonder omweg op de
plaats van bestemming. Niet eerder was de weg vinden zo eenvoudig.
CARIN levert al gauw een half
uur meer tijdwinst per dag op, wat
neerkomt op een besparing van
vele duizenden guldens per jaar.
Aangezien Hyundai deze installatie gratis levert en plaatst (tijdelijk!), levert hij al vanaf de eerste,
dag geld op.
GPS
Philips is de producent van dit navigatieststeem. Op het dashboard
van de H 100 Navigator zit een
fraai kleurenbeeldscherm, waarop
de computer naar keuze een
overzichtskaart of de komende

verkeerssituatie weergeeft. Via di
beeldscherm en de luidspreker
krijgt de bestuurder de instructies
te horen. De computer bepaalt
zelf aan de hand van de Global
Positioning System (GPS), die de
Amerikanen tijdens de Golfoorlog
hebben gebruikt. Met behulp van
satellieten kan op vijf meter
nauwkeurig de plaats worden
vastgesteld.
Alle weggegevens komen van de
CD-ROM-installatie. De compute'
voegt plaatsgegevens, eindbestemming en weggegevens bijeen en stelt zo de handigste route samen. Wijkt de bestuurder af
van de route, bijvoorbeeld vanwe
ge een (ilemelding, dan stelt
CARIN onmiddelijk een nieuwe
route samen. Er zijn CD ROM's
beschikbaar voor nagenoeg alle
landen in Europa. Omdat het wegennet voortdurend groeit, krijgt
de CARIN-gebruiker regelmatig
nieuwe CD-ROM's met de meest
actuele informatie.
CARIN is tijdelijk leverbaar op de
H 100 met enkele cabine (vanaf
23.750 gulden excl. BTW).

Ford wil van de P2000 in 1998 rijdende prototypes lanceren, die moeten leiden tot daadwerkelijke productie in 2005. Er is nog een lange weg te
gaan.

Onafhankelijke Honda-robot
Honda heeft een robot aan het werk gesteld.
Daarmee onderzoekt de Japanse autofabrikant
onder meer of deze robot in de praktijk is te gebruiken bij het bouwen van auto's bijvoorbeeld.
De robot kan zich onafhankelijk bewegen en is in
staat van richting te veranderen. Accu's, twee armen en twee benen helpen hem daarbij. Door
zijn grote zelfstandigheid heeft hij geen nauwkeurige programmering nodig om aan de slag te
kunnen. Met behulp van een radiografische afstandsbediening is de looprichting van de robot
bij te sturen.

BMW stelt telefoonlijn open voor
occasions
BMW heeft een telefoonnummer opengesteld
voor iedereen die op zoek is naar een BMW-occasion uit de Huisselectie: 0900 2025 088. Even
dit nummer draaien of toetsen en je weet of het
gewenste type auto bij'de plaatselijke dealer
staat. De BMW Huislijn is op werkdagen bereikbaar tussen 9.00 en 17.00 uur en op zaterdag
van 10.00 tot 16.00 uur. BMW deelt de kosten
met de beller. De klant betaalt 44 cent per minuut.
De BMW Huisselectie bestaat sinds 1991. Alleen
wanneer de BMW met ervaring aan strenge criteria voldoet, kan hij zich onder de noemer BMW
Huisselectie scharen. Zp mag hij niet ouder dan
vijf jaar zijn, heeft minder dan 150.000 km op de
teller staan en heeft een aantoonbare perfecte
staat van onderhoud (volledig ingevuld onderhoudsboekje door de BMW-dealer). Deze waarborg voor kwaliteit spreekt aan: sinds 1991 zijn
al meer dan 10.000 BMW's uit de Huisselectie
verkocht.

Van de Mitsubishi Carisma die in het Limburgse Born bij NedCar
wordt gebouwd zijn er dit jaar al 1.254 verkocht, 488 meer dan vorig jaar.

Mitsubishi
Carisma
sterk in de lift
n vergelijking met de eerste drie maanden van 1996 is hè
aantal verkochte auto's in januari, februari en maart dit
jaar 2,6 procent hoger. Opmerkelijk is de groei bij Mitsubishi, waarbij de in Nederland gebouwde Carisma zelfs een
stijging van om en nabij zestig procent te zien geeft.

I

Over het eerste kwartaal 1997 zijn er 158.991 auto's verkocht.
de RAI wordt daarmee de opgaande lijn van eind vorig jaar voortgeze'
De lage rentestand ziet de RAI als een belangrijke aanjager van do ?'
toverkopen.
De merken die verder in Nederland in de plus zitten zijn BMW, ChrysIer, Daihatsu, Fiat, Honda, Lancia, Mazda, Citroen, Peugeot, Renault
Saab, Seat, Toyota, VW/Audi en Volvo*De andere fabrikanten zitten
onder de resultaten van het eerste kwartaal van vorig jaar. De daling6'
zijn echter gering en vaak in de hand gewerkt doordat een jaar geleden bij het bewuste merk een nieuw model een piek vertoonde in de
eerste maanden.
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Voor stoeien met rails moet je conditie goed zijn'

Hun lente heeft wielen. Het resultaat
van vijf maanden sleutelen gaat de
baan weer op. De wekelijkse ritten van
de museumtram zijn na de winterstop
weer hervat. En het traject wordt langer dan ooit: de lijn eindigt nu in Bovenkerk. De hobby op rails kan ziekelij ke vormen aannemen, weet technisch medewerker en 'gelegenheidsconducteur' Guus de Jong. Hij wil het
zelf zover niet laten komen, hoewel de
tramgekte ook hem heeft aangetast.
„Maar ik blijf toch graag een beetje
met twee benen op de grond."

M

AANDENLANG
revi
seerde hij de rails tus
sen het voormalige sta
tion Amstelveen en het nieuwe
eindpunt in Bovenkerk „Dat
stuk was zo slecht dat we nooit
vergunning hadden gekregen er
op te rijden Bij dat Petaio land
je aan de Vierhngsbeeklaan
hebben we een keerdriehoek
aangelegd, zodat je er ook met
een eennchtingwagen kan rij
den"
Stoeien met rails ('je moet er
een goede lichamelijke conditie
voor hebben') is zijn speciahsa
tie binnen de harde kern van
zo'n vijftig actievehngen onder
de honderden leden tellende
vereniging Rijdend Electrisch
Trammuseum De exploitatie
van de circa vijftien wagens is
in een afzonderlijke stichting
(Electrische Museumtram Am
sterdam Exploitatie) ondergebracht
Jeugdsentiment was de kiem
van zijn rollende vrijetijdsbe
steding, denkt Amstelvener
Guus de Jong (57), die ruim 37

Wandelen
ZANDVOORT Wandellief
hebbers kunnen hun hart opha
len m de Kennemerdumen en
de Amsterdamse Waterleiding
duinen Wie graag wat uitleg tij
dens het wandelen wil, komt
volop aan zijn trekken
In het Nationaal Park Zuid
Kennemerland vertrekt op za
terdag 3 mei om acht uur een
themawandeling over broedvo
gels bij de ingang Duin en
Kruidberg in Santpoort Noord
Op donderdag 8 mei is er om
twee uur een excursie bij de m
gang Koevlak aan de Zeeweg in
Overveen Op 10 mei start om
twee uur een excursie bij Bleek
en Berg in Santpoort Zuid en
op zondag 11 mei om zeven uur
vertrekt er een gids bij Duin en
Kruidberg
en
Santpoort
Noord Liefhebbers dienen
zich op te geven via telefoon
nummer 5411119 of 5257484
Elke eerste en derde zondag
van de maand nemen Siem
Langeveld of Torn Puts belang
stellenden mee vanaf bezoe
kerscentrum de Oranjekom
v oor een excursie door de Am
sterdamse
Waterleidingdui
nen Start om een uur Voor
vroege vogels zijn er elke twee
de zondag van de maand excur
sies Op 11 mei is de start om
zes uur bij de Zandvoortselaan
Opgeven is niet nodig

Koningin
ZANDVOORT Wie de ko
nmgm in levende lijve wil zien,
kan morgen het beste op de
fiets of met het openbaar ver
\oer naar Velsen gaan want er
!s een autovrije zone rondom
Velsen ingesteld Zandvoorters
kunnen met de trein naar Haar
lem CS gaan en daar overstap
pen op speciale bussen Deze
njden tussen negen en vijf uur
naai het festivalterrein in Vel
ieibeek

Gif inleveren
ZANDVOORT - Tot 2 mei
kunnen tumcentra en hove
niersbedrijven hun verboden
bestrijdingsmiddelen gratis m
leveienbij het Klem Chemisch
Afvaldepot Daarna gaat de po
utie
de bediijven controleren
e
n is het inleveren met meer
giatis
Ook particulieren kun
n
en gratis hun verboden be
b
tnjdmgsmiddelen kwijt op het
KCA depot in de Kamerhngh
Onnessti aat

l mei voor kinderen
ZANDVOORT De Partij van
dea Ai beid viert l mei ook dit
J ar met activiteiten voor de
Jeugd Op het parkeertei rein bij
het winkelcentrum in Nieuw
Noord staan onder andere twee
j>Pnngkussens en een sjoelbak
"et feest begint om tien uui en
öuurt tot vier uur Voor elk
kind staat ook een glas limona
<te klaar

jaar tekenaar constructeur bij
Fokker was „Ik was altijd ge
voelig voor trams Kon als kind
van ons huis uit net het emplacement Havenstraat in Amster
dam zien Toen ze de rijtuigen
gingen wisselen omstreeks
1950, maakte ik me zorgen
Voor de meesten van ons is het
een stuk jeugdherinnering
Maar vreemd genoeg zitten er
ook jongeren bij Het is vooral
de aanblik van zo'n tram Die is
leuk "
In 1983 werd hij lid van de
acht jaar eerder opgerichte ver
eniging Voor die tijd had hij al
vaak poolshoogte genomen in
de 'thuishaven' der tramfanaten, bij het Haarlemmermeer
station Hij begon te helpen
met klussen „Op een gegeven
moment zeiden ze we gaan de
lijn doortrekken naar station
Amstelveen Of ik daar niet bij
kon helpen En of het ook niet
gemakkelijk zou zijn als ik lid
werd " Sindsdien is hij actief m
de gelederen
Met het technisch inzicht dat

'De goeie
conducteur
is een
soort
entertainer'

Vanaf Eerste Paasdag kan er weer gebruik gemaakt worden van de hobby van Guus de Jong de museumtram
l otoburo Luuk Gosevvehr

hij m huis had specialiseerde ticuher bezit van leden „Meest
hij zich in onderhoud, reparatie al koop je zo'n ding voor een
en aanleg van rails De tram symbolische prijs, maar het
rijdt op een oude spoorbaan transport kost een vermogen
„In de loop der jaren is het hele Als er budget voor is, helpt de
traject nauwkeuriger aange vereniging daarbij We hebben
legd, omdat de tramtolerantie trams uit Amsterdam, Den
kleiner is dan de tremtoleran Haag, Groningen, Praag, We
tie Spoorwielen hebben een nen, Boedapest, Berlijn, noem
breder loopvlak Trams rijden maar op Een Amstelveens
dan ook op een groefrail, met echtpaar is helemaal begeis
terd van Weens "
een opsluitrand "
„Alle wagens zijn van vaak
De meeste rijtuigen zijn par

ver voor de oorlog Onderdelen
bemachtigen is een probleem
Moet je vaak zelf maken Er
zitten ware kunstenaars tus
sen, met enorme technische
fantasie Je hebt er ook bij die
alleen maar willen rijden als be
stuurder of conducteur En er
zijn souvenirjagers, verzame
laars En mensen die de ge
schiedems van tramstellen be
studeren, stille typen, meestal
Zelf doe ik dus alleen rails, hoe

wel ik nu op donderdag iemand
help met het restaureren van
een wagen Alles wat rijdt moet
voldoen aan normen van Rijks
waterstaat Elk jaar is er een
keuring
Worstelen met de trambaan
doet hij op zaterdag Alleen bij
speciale gelegenheden fungeert
hij als conducteur „Niet vast
op zondag maar meer bij brui
loften en partijen Er is bijna
elke dag wel een rit Schoolreis

j es bruidsparen, laatst een
kunstkring die naar Museum
Van der Togt wilde Trouwpar
tijen zijn het leukst Mijn doch
ter is ook met zo'n tram naar
het gemeentehuis gereden'
Bestuurders en conducteurs
moeten een cursus hebben ge
volgd „Omdat wij op een
spoorweg rijden vallen we on
der de NS normen Treinen rij
den per blok Er is radiocontact
met de tramdienstleider Die

Gijs Scholten van Aschat speelt in zijn eigen stuk
Gijs Scholten van Aschat speelde in de gelauwerde tv-serie
Pleidooi, en is vanaf november in een nieuwe Vara-serie
over een bankiersfamilie te zien: Oud Geld. Toneelliefhebbers kennen hem echter van de muzikale thriller Wie vermoordde Mary Rodgers, een eigen productie van Orkater
die de afgelopen twee seizoenen met veel succes is gespeeld
Omdat de Amerikaanse toernee van dit stuk nog even op
zich laat wachten, schreef Scholten van Aschat zelf maar
een stuk, Hoti genaamd, dat komende weken in de Brakke
Grond is te zien.
OTI IS een muzikale
tragikomedie over de
43 jarige Otto, kalend
rond zijn kruin, die
middenin een heuse midlife
crisis zit en als de dood is dat
zijn aantrekkelijke 24-jarige
vrouw het met een jongere vent
('zonder buikje en mateloos po
tent') aan zal leggen Otto is zie
kehjk jaloers en ziet overal spo
ken Dat gaat zelfs zo ver dat hij
geen film op tv kan zien, of hij
heeft al het gevoel dat zijn
vrouw Nona door vreemde ke
reis wordt belaagd, wat een van
de grappigste
scènes uit het
stuk oplevert

H

acteur, een actrice en vier mu
zikanten Daar zijn natuurlijk
niet zoveel stukken voor, zodat
ik zelf maar aan het schrijven
ben geslagen "
Was dat een langgekoesterde
wens7
„Ik heb het altijd wel gewild,
maar ik was bang dat het zou
mislukken En dat ik dan een
droom kwijt zou zijn Maar nu
ik er eenmaal aan begonnen
ben, en de eerste reacties van
het publiek bemoedigend zijn,
vind ik het toch wel leuk Kon
ik wel gebrul
ken, want zo'n
stuk schrijven
valt vies tegen,
je moet je de
pestpokke
werken "

'Het is vreselijk
om in je eigen
stuk te spelen'

Vorige week
dinsdag werd
het stuk voor
het eerst met
publiek
ge
speeld,
een
soort openbare repetitie en na
afloop legde de schrijver/hoof
drolspeler in het naburige café
West Pacific uit dat het stuk
mm of meer uit nood is gebo
ren „Aanvankelijk zouden we
met Wie vermoordde Mary
Rodgers naar New York gaan
Een Broadway producent zag
er wel brood in, maar het dreig
de zo'n grote miljoenenproduc
tie te worden, dat we ons af
vroegen wat er nog van het stuk
zou overblijven

Wat heeft je
bij dit stuk ge

inspireerd7
„Ik hou erg van Shakespea
re's Othello Dat gaat over jaloe
zie, en dat vind ik een prachtig
thema, want het is zowel mooi
als destructief Je houd heel erg
veel van iemand, maar de angst
om hem of haar te verhezen
maakt alles kapot Ze zeggen
met voor mets You only hurt
the one you love "

kiegen Bovendien zingen zowel
Hoe is liet om in je eigen stuk jij als je tegenspeehtei enkele
liedjes Is Mary Rodgeis waann
te spelen?
„Vreselijk Ik zou me alleen de muziek ook al zo belangnjk
Vervolgens hebben we het op mijn eigen rol moeten con was je zo goed bevallen''
„Nee dat heeft een andei e re
zelf nog geprobeeid, maar dat centreren, maar ik denk vooi t
kregen we niet rond Waar durend zou dit of dat wel goed den Aanvankelijk bleef het or
schijnlijk gaan we nu in 1999 gaan En als je met lekkei kestje op de achteigiond maai
naar Amerika, samen met het speelt, kun je het met aan dat ik had een paar mannen nodig
Concertgebouworkest en het kutstuk wijten, want je hebt het die de jaloezie van Otto voeden
Nederlands Danstheater, maar zelf geschreven Dat is zeei Daar misbi uik ik ze een beetje
vooi Ik heb Micha de violist
omdat een aantal van ons nog pijnlijk'"
opgebeld en gevraagd 'Vind je
op de loonlijst van Orkater
om ook in het stuk te
De muzikanten hebben een het leuk
stond, hebben we gezocht naar
J
een vervangend stuk voor één prominente rol m het stuk ge spelen Mooi zo, dan schrijf ik

een scène voor je
Ze komen andeis nel hetl
dieigena ovei
Precies als Otto vi aagt v, at
eten we vanavond kunnen de
muzikanten hem dat piecies
vei tellen Otto moet het gevoel
kiijgen dat hij van alle kanten
woidt belaagd dat ze zijn hele
huis ovei nemen
Maai meei pietenties heeft
Gijs Scholten van Aschat niet
voegt hij ei meteen aan toe Ik
wil er een lichte schets van ma
ken waai zowel het publiek als

moet altijd weten in welk blok
je zit Als we op zondag in vol
bedrijf zijn, rijden er zes tram
stellen Dat moet allemaal keu
rig worden geregeld "
Bemachtigen van oude um
formen valt niet mee De kledij
der bemanning is dan ook een
allegaartje „Het leuke van
oude trams is dat er een con
ducteur meerijdt die door de
hele wagen loopt Een goede
conducteur is een soort enter
tainer Er wordt van hem verwacht dat hij met een kwink
slag de haltes afroept Je hoort
met rollende r 'Karselaan' te
roepen En de Molenweg wordt
'Rue du Mouhn,' de Kalfjeslaan
'Avenue de Veau'"
Een vreemde club is het wel,
geeft hij toe „Mijn vrouw zegt
ik heb nog nooit zo'n stelletje
gekken bij elkaar gezien Het is
een ongelooflijk gek gezel
schap Maar ik vermaak mij er
wel En het technisch improvi
satietalent van sommigen
grenst aan het onmogelijke '
JohanTh Bos

Vlinders tellen
ZANDVOORT Hoeveel
vlinders vliegen er eigenlijk
rond in de Amsterdamse
Waterleidingdumen9 Dat
hoopt het project 'monitormg dagactieve nachtvlinders voor publiek' duidelijk
te maken, zo blijkt uit
'Struinen, de nieuwsbrief
van de Amsterdamse Water
leidingdumen

Vanaf begin mei kunnen wan
delaars helpen met tellen Bij
elke hoofdingang (m Zand
voort is de Zandvoortselaan de
dichtsbijzijnde ingang) is een
speciale vlinderroute uitgezet
Daar staat een kastje met een
kaart waarop de vlinders en
rupsen zijn afgebeeld en een
formulier waarop het aantal
vlinders of rupsen kan worden
aangekruist Via paaltjes loopt
de wandelaar een bepaalde rou
te
Het gaat om vier soorten de
Sint Jansvlmder, de Sint Ja
cobsvlinder, het Gamma uiltje
en de Stippelmot Dit zijn zoge
heten 'dagactieve nachtvlm
ders' Het bekendste is waar
schijnlijk de stippelmot die vo
ng jaar heel wat kardinaal
mutsstruiken inkapselde met
zijn spinsel
De beheerders van de Am
sterdamse Waterleidmgdumen
willen graag weten hoeveel van
deze vlinders er zijn omdat ze
dan de gevolgen van bepaalde
maatregelen kunnen nagaan
Voor wandelaars is het volgens
Struinen interessant, omdat ze
zo eens kennismaken met die
ren die ze misschien anders
over het hoofd zien
Overigens werd er vorig jaar
in de Amsterdamse Waterlei
dmgdumen en bij het Zwanen
meertje door de KNNV Dag
vhndei groep Zuid Kennemer
land ook een telproject gehou
wy pleziei aan bele\ en Ik ben nep God\eidegod\ei doe het den Daarbij lette deze groep op
niet zo iemand die de menbheid d ui zeil' Oké zei ik En daai dagvlinders Er werden on°e
wil \eiandeien
heelt hij me aan gehouden Ja veer twintig verschillende soor
mdeidaad je kunt ook a,evvoon ten geaufd
Ik hooide dat je vanaf halt ia bolliciteien
nuan ook nog een stuk lan
pioili ctit \ in Ork l U i i n
Woodii -Wen aaat icgi^LiLii ll< tldtis\ ten
ZANDVOORT Op zaterdag 3
in 1 tot i n n u t 10 mei in de
vooi het Nationale Toneel JL \\!
K( U Z i it \ in (i Ui ikUt O lond et
mei houdt de KNRM de lande
bent aeZ bezig hè
•M' UI Hl SU M t i l ().!<> <>M>I> GIJS
Reddmgbootdag Vanaf
Dat is vooi toekomen uit de Sl iltt n \ in \s h i t h u l t C n.i tk hjke
tien
uur
vinden er allerlei acti
)t
lis
u„tiis|
C.l
l l l s t t l t i l H I J 1 MHir
komedie Debiel foi Livma I I l UI \ 111 lll'l 1
plaats op het strand en
waai ik ook in meespeelde m r mot i II1I u« ml lollt tjt is \\ t yxt viteiten
het boothuis zoals een tocht
Daai heb ik me zo tegenaan be Ui, I)i m u / i U itt n iijn \i |t n tle m
(iltMool) 1! i\ \ insulten (UI in m de Annie Pouhsse voor Zand
moeid dat legibseui Gei Thijs C.IKi t) UAhUi
voorters en badgasten vanaf
(uool) i n i du i
op een gegeven moment uit \ in Hi ut i ui Moltlintl
n \1U n i (u Ho)
twaalf jaar De boot vertrekt
aan het einde van het Ezelen
pad De laatste boot vei trekt
om drie uur In het boothuis
aan de Thorbeckestraat is een
doorlopende videopresentatie
te zien Om twee uur wordt de
film 'De zee is zichzelf
gedachte dat je viijht_id deelt stel zijn \ooi ledeieen giatis nieuwe
Deiedding
met je bui en De klabbieke \\ ei toe«ankehjk Om een goede gebleven'vertoond
verkoopt daai naast dl
ken die het oikebt spelen zijn zithtplek te hebben adviseeit winkel
se artikelen Wie zich vooi
atkonibtisi van bekende Euio de oi^anibatie toebchouvveis vei
gulden aanmeldt als i ed
pese componisten alb Veidi om uiteihjk acht uui t, avonds vijftig
der aan de wal, krijgt een tin
Bizet en El?ai De vocale bij aam\e?is; te 7ijn De Amstelka nen
mini-reddmgtaootje
diaaen zijn van bopiaan Mnan de \anat Caiie tot en met de
da van Kialuinen en banton Maeeie buis; dienen ais podi
John Biochelei Het olfioiele u m
ZANDVOORT Op zondag 4
bevnjdin^sfeest woidt ai^eblo
Het piogiamma \\oidt lecht mei is er weer een vei zamel
ten met een v uui\\eikbpi_tta
stieeks uitgezonden dooi de beurs in het Gemeenschaps
kei
huis tussen tien en vijf uui De
De tecbtelijkheden op de Am NOS op Nedetland 2
toegang is giatis

Varen met KNRM

Vrijheidsritme trekt op 5 mei door Nederland
AMSTERDAM - Op Bevnjdmgsdag tiekt het morse-ritme van de vrijheid,
kort-kort-kort-lang,
door
Nederland In iedere plaats
die de golf bezoekt, geven
organisaties het ritme op eigen wijze door De morsecode van de V van Vrijheid ar
riveert na een afstand van
driehonderd kilometer om
negen uur 's avonds bij Carre in Amsterdam

'Vrijheid klinkt door Neder
land' is een initiatief van Kunst
bende en het Nationaal comité
4 en 5 mei Op alle mogelijke
manieren kan de boodschap
van de viijheid worden doorge
geven met trommels, pannen
deksels, loepend, toeterend of
door een fanfaie De muziek
golf, die 's moigens om half
twaalf m Zwolle stait, komt via
Apeldoorn, Arnhem, Wagenin
gen en Utiecht naai Amster

dam Aangekomen in de hoofd
stad pikt de Sui maamse Antil
haanse Tui kse bi asb band The
Brotheihood het iitme op en
begeleidt de vijfde symfonie
van Beethoven op geheel eigen
wijze naai de feestelijke afslui
tuig bij Cane
Onze Euiopese buui landen
staan dit jaai centraal op Be
viijdmgsdcig De feestelijke af
sluiting Ovei bruggen'97 op de

Amstel bi] Cai i e speelt hiei op
in Zo woidt het klassieke be
viijdm°sconceit op de Anistel
uitgevoeid dooi 125 leden van
hef Eiu opean Union Youth Oi
chestia De jonge talenten ko
men uit de veibchillende lidsta
ten van de Euiopebe Gemeen
schap en staan ondei leiding
van diligent Edo de Waait

Ook het muzikale pio^iam
ma is sameneebteld vanuit de

Verzamelbeurs

dinsdag 29 april 1997
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Mazda

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.86. Fax 020.665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemslelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 45,00

voor elke extra regel

J 1 5/20

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

9,40
9,40

ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Tegen handolsprijzen: van 1e
eig„ Mazda 626 1.8i LX, 4-drs,
LPG,
juni '94, ƒ 16.950 incl.
BTW BEREBEIT, Amsteldijk 25,
A'darn. 020 - 6627777.
VAN VLOTEN CAR BV
121 SED LX 1.3M6V
121 SED Cabrio, 13M6V
323 HB Ensign 1.3
323 HB Altis 1.3M6V
323 SED GLX 16i
3 2 3 F G L X 1.61
323 F GLX 1.8M6V
323 F GLX 16M6V
323 F GLX 15iV
626 HB GLX 1.8M6V
626 HB LX 18-16V
626 Sedan GLX 18M6V

'91
'93
'89
'92
'90
'90
'93
'93
'95
'92
'94
'96

ANDERE OCCASIONS
Nissan Sunny HB LXi 1.4
Ford Escort SED CLX 1.6i
iubaru Vivio HB GLi
Mit. Galant HB GLS 2.0i

'91
'94
'94
'90

Draaierweg 10 A'dam-Noord
Tel. 020 - 6365052.

Peugeot
605 Turbo Diesel, automaat,
'94, ƒ27.500,-. VISA GARAGE
Tel. 020 - 6278410.

Z U l DW l J K
Peugeot-dealer
Wegens enorm succesvolle
verkoop van de vernieuwde
Peugeot 306 gigantische
kortingen op onze gehele
occasion-voorraad!
op=op
weg=weg
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
OOK VOOR INKOOP
GEBRUIKTE PEUGEOT's

Meer d a n 40 v e r b e t e r i n g e n en toch is het de v e r t r o u w d e Jeep Chcrokee gebleven.
Jeep Chcrokee vanaf ƒ 65.700,-.

Voor meer informatie of advies, bel

Porsche

CHRYSLER HEEMSTEDE

MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
Garagebedrijf Out.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
dil k-i-pUiL-rokte Sport SI: / SI l)ll(),- IViis md H.TAV , nt ini|nulaii, cxci U-.U-M niklanr ni.ikni t-n vcwi|tlfniinsl>i|iirn^i-. l IMSC vnn.il ƒ 1.631, . p.in. (cxtl. H.TAV. en brandstol).
Vtnn nii-n iniiirin.iin-, M Chtvsk-r l.i-.w (IIH7 - 3<i7H50 VC'ii=i|!iii|!Cii vnorhchmidtn. OuTsIcr Import l loll.iml II.V. Tdd.imv IIW7 - 3<i3.|«>.

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,VW Passat station diesel, '87,
/ 2.950,-. VISA GARAGE
Tel. 020 - 6278410.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Citroen

Alfa Romeo

2 CV 6, CLUB, ROOD, bj. '86,
Alfa Romeo 33 1.7i.e 16 V, b.j. apk juni '97, GOEDE STAAT,
'92 zwart, APK tot 4-'98 ƒ 2000,-: 053-4330072.
ƒ9.900. Tel. 020-4031760.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463- 51150.
T.k.: Audi Coupé GT aut, b.j.
'85, nieuwe APK, 63.000 km!, Ruime keuze in 2 CV occasions
i.z.g.st., ƒ7500. 072-5156907. alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Audi

BMW
Tegen handelspr.: BMW 520i,
bl sch.dak, 7-'88, ƒ 12.500;
BMW 324 D, 4-drs, l.m. win,
!0-'86, ƒ 6.950. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.

Daihatsu
Charade 1.3 inj. aut., st. bekr.,
km 26000, 11-'94. Ex-demo Cuore lifestyle aut. km 700,01-'97.
Charade 1.0 TS '90. Cuore '88
t/m '93; NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12 A'damWest, 020 -6183951.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Fiat
UNO 45, kleur rood, b.j. '88, in
zeer goede staat, APK TOT
4''98, ƒ2750. 020-6831942.
Uno Suite, '94, 65.000 km, met.
zwart, c.v., mistlampen. audio,
ƒ 13.900,-, i.pr.st. 020-6925885.
2x Fiat Panda autom b.j.1993
lOx Fiat Panda b.j.'89 t/m '93
5x Rat Uno b.j. '91 t/m '92
4x Rat Tempra b.j.'92 t/m '95
2x Rat Punto b.j.
1996
13x Rat Tipo b.j. '90 t/m '94
5x Rat Bravo 1.4 b.j. 1996
5x Rat Brava 1.4 b.j. 1996
DEMO:
Coupe Fiat 2.0 Turbo, rood,
14.000 km, jan. '96 ƒ49.950,-.
DIVERSE MERKEN:
Opel Corsa 1.4 3-drs
2x Ford Fiesta 1.1 3-drs
Citroen AX 1.1 3-drs
Nissan Micra 1.3 5-drs
Suzuki Swift 3-drs
Lancia Dedra 1.8 4-drs

1990
1991
1992
1993
1993
1994

FIAT VERMEIJ B.V.
A. Philipsweg 13 Uithoorn
Tel. 0297 • 562020

Nissan

Van Vloten
Amsterdam

850 GLT, '94 v.a.. . .ƒ44.950
850 GLT '93 v.a. . . .ƒ 34.750
850 GLT '92 v.a. . .ƒ29.950
740 Estate '90 v.a.
.ƒ 19.750
740 Estate '86 . . . . .ƒ11.750
480 GT '95
.ƒ 35.750
480 GT '92 v.a. .. . .ƒ24.500
440 Diesel '94
.ƒ27.500
440 Autom. '93 . . . .ƒ23.750
440 Autom. '92 v.a. .ƒ 18.950
XM Diesel Turbo D '94/ 29.500
440 '91 v.a
.ƒ 13.950
XM Diesel ABS '93
ƒ 17.900
440 '90 v.a
.ƒ 8.950
XM Turbo D '90
ƒ 9.950
340 '90 v.a
.ƒ 7.950
XM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750
uw Volvo-dealer
Xantia Turbo D '94
ƒ 23.500
met persoonlijke service
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ29.500
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenXantia 1.8 SX '94
ƒ22.500
laan 128, Amsterdam-Noord.
Xantia 1.8 SX LPG '95/ 24.500
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Xantia 20i '94
ƒ 19.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
ZX 16 LPG '94
ƒ 14.560 440 Nordic aut., km 45.000, '95.
ZX Diesel 5d '93
ƒ 13.500 440 GLE aut., 36.000 km, '94;
BX TGD Break '94
ƒ 16.900 440 2.0 (plus) leer, airco, km
BX TGD Break st.b. '93/ 14.900 45.000, '93. 240 Polar Estate,
BX TGD Break st.b. '92/ 12.900 km 48.000, '93.440 GL LPG '89
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 NIEROP, de Vrienden van Uw
BX TZD '90
ƒ 7.950 Volvo! Vancouverstr. 2-12
BX T Diesel '93
ƒ11.900 A'dam-West. 020 - 6183951.
ƒ 9.950
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 Tegen handelspr., van 1e eig.
BX 16 TZI '93
BX 16REMontreux'89/ 4.950 Volvo 440 1.8GI m., LPG, juni
BX 16 RE LPG '89
ƒ 3.950 1993, stuurbekr. ƒ 13.500
25,
BX 14 RE LPG '89
ƒ 3.950 BEREBEIT, Amsteldijk
BX 14 TE '93 v.a.
ƒ 9.950 A'dam. 020 • 6627777.
BX 14 TE '90
ƒ 5.950 Volvo 240 Polar ST, b.j. 30-10BX 14 RE LPG '87
ƒ 1.950 '93, i.z.g.st., l.m. velgen, 63.000
C 15 E bestel '92
ƒ 6.950 km, dealer onderh., ƒ33.000
C 15 E bestel '90
ƒ 4.950 incl. BTW. Tel. 0228-541926.
C 15 D bestel m. '94 ƒ 9.500
L 15 D bestel '90
ƒ 3.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Ford

Suzuki

Tegen handelspr.: van 1e eig
Swift 1.6 GLX 16 V, rood met.
4-drs, 2-'91, ƒ 10.750; SwiftGTi
wit. 6-'88, ƒ6.950. BEREBEIT
Amsteldijk 25, Amsterdam
11-96 020 • 6627777.
06-9!

FIESTA
1.3 Studio 3 deurs
1.4 G T S deurs
ESCORT
XR3i Cabriolet
07-93
1.6 CLX Wagon
10-95
1.6 CL
3 deurs
12-92
1.8 CLX Wagon
10-9:
MONDEO
1.8 CLX 5 deurs
11-93
1.8 CLX 5 deurs
01-95
1.8 Ghia 4 deurs
03-95
OVERIGE
Renault Twingo
01-94
Opel Kadett 1.8
06-91
Seat Ibiza 1.2
02-90
ALBERS
off. Forddealer
020 • 49 61 767 of 49 64 483.
Fiesta XR2 '89, veel extra's
auto in showrooms!., ƒ5.750.
0297-566949 of 06-53438966.

Mercedes-Benz

SPOED T.k. Nissan Sunny 1.3
DX, mooi metal. rood, motor 200 D in nw.st. 1993, veel ac100%, bj '85, APK dec. '97, cessoires, 5-bak, abs, alarm
Ronal velgen etc. 0165-557777.
vr.pr. / 1050. 020-6691347.

vanRhijn,.RENAULT

Volvo

VOLVO 480 ES, km 115.000,
rood, '86, ƒ8750
460 1.8 Spirit autom
6/96
NIEROP BV 020-6183951.
460 GLE 1.8 LPG
10/93
Adverteren in
440 1.8 airco
1/96
deze rubriek
440 1.8 sport airco
1/96
Tel. 020 - 665.86.86
440 1.8 aut
5/94
440 1.8 Escape
12/92
340 Special 1.4
1/86
Fiat Bravo 1.4, 5x, okt. 1996, 340 G.L. 1.7
12/89
16.000 km, ƒ26.950,Citroen ZX 1.4
3/94
Fiat Verrneij B.V. 0297-562020.
DEMO'S:
Ford Escort S, 16 CLX '94, 940 Estate aut
9/96
Citroèn ZX Avantage 1.4, 3-'94, ABS, airb C, stuurb., opend. 850 Estate 2.5 T 20V aut..1/97
ƒ 14.900. Dick Mühl Off.
sil. met., ƒ 20.950 020-6365052 V40 TD
1/97
Volvo Dealer: 0294-418200.
1/97
Volvo 850 GLT 2.5 20V, 1994 S40 2.0
Opel Kadett 1.8, b.j. 06-91,
VOLVO DiCK MÜHL
groen m., ƒ 44.950
ƒ 13.250,- ALBERS Autobedrijf Van Vloten Dealer 020-6369222
Nijverheidslaan 1, WEESP
020-4961767 of 4964483.
Tel.: 0294 - 418200.

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Rijscholen

Renault

Algemeen
BMW 325i Cabrio, wit, zwart
leer, 4-'87, Ford Escort 1.6i
Cabrio, 6-'85, Honda CRX VTi,
Cabrio Targa, 3-'94, BEREBEIT,
Amsteldijk 25, 020 - 6627777.
Div. inr.auto's tegen inr.prijzen.
BMW 324 D, 10-'86, ƒ6.950;
Kadett 1.3 LS, LPG, 4-'87,
ƒ4.250; Opel Corsa 1.4, 4-drs,
4-'89, ƒ5.500; Porsche 924,
rood, zwart int., 4-'84, ƒ 7.250;
Porsche 924, rood met., zwart
int., 6-'83, ƒ6.250; Alfa 33 1.7
i.e., LPG, open dak, st.bekr.,
l.m. win, 6-'91, ƒ8.950; Galant
1.6 GL, 12-'82, ƒ 1.250;Citr. AX
1.1 l, 10-'90, ƒ6.950; BX 1.6
Progress,
LPG-o.b.,
8-'91
ƒ6950; Fiat Uno 45 S, 6-'89,
ƒ4.250; BEREBEIT, Amsteldijk
25, A'dam. 020-6627777
donderdag geop. tot 20.00 uur.

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020 - 561 96 11

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Campers
TE KOOP

Truck met 5th Wheeler
Truck: 3/4 liter Chevrolet Silverado 1990
Trailer: 27,5 ft Okanagan 1989
Deze combinatie staat voor u klaar in Calgary, Alberta, Canada.
TRAILER: slaapkamer: 2 vaste bedden; badkamer: ligbad,
watertoilet, grote vaste wastafel; keuken: 4-pits gasstel, 2 spoelbakken, microwave, koelkast, vrieskast, kasten en opbergruimte
zitgedeelte: 3-zits slaapbank, tafel met 4 zitplaatsen, bar, tv,
telefoon, kachel, aircondition. Over de hele lengte is een luifel.
TRUCK: 8 cilinder, automaat, speedcontrol, powersteering, radio
cassetterecorder, captainstoelen, bakkie, 95.000 km gereden.
Het geheel is in prima staat.

Prijs: Canadese $ 31.000
Meer inlichtingen: 0299435727
E-mailadres: schaaf@worldonline.nl
VW/Audi dealer A-POINT
Kollenbergweg, A'dam-Z.O.
uw dealer voor nieuw, gebruikt
(w.o. Suzuki Carry PU B.
met Romahome afzetunit)
en verhuur van 2-4 pers.
Telefoon: 020 - 4301600.

Accessoires
en Onderdelen

VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
•
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Het HOOGSTE
voor vrijblijvende
Loop-, sloop- en
m. vrijwaring. Tel.

AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020)

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht. Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Voor 135 gulden weet je precies wat je rijbewijs kost. Bel voor GEBR. OPDAM B.V.
een oriëntatierit |de Heavy Traffic Rij op Zeker Lijn 0900-9575 Tel: 023-5845435.

Veilig Verkeer Nederland

Voor gratis advies over de besAutorijschool ,;De Wibaut"
te rij- en theorieopleiding in
De 1e 5 lessen (a 60 min.) A'dam e.o belt u: 020-6633773.
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn:de theorielessen gratis op C.D.I. Aanvraag
per computer. Wibautstraat
107, telefoon 020 - 6683902.

Klassiekers
en Oldtimers

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Citroen DS 23 i.e. Pallas airco,
chassis + techn. goed, plaatw.
slecht, ƒ 6000. 020-6831122.
DAFFODIL F3 albina/zwart, b.j.
1965, beste bod boven ƒ 3000.
Tel. 043-3625984.

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888

HUIS

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.
HEINING HOBBYHAL
Auto spuiten v.a. ƒ495. Verhuur
spuitcabine ƒ75, hefbrug ƒ 10,
staplaats ƒ 5. Tel. 020-4976999.

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

T.k. VOLVO DUETT 1964, LPG, RDW Erkend auto-demontagenieuwe APK, ƒ7500. Tel, bedrijf STRUDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
020-6251144/6260275.
Tev. verkoop van onderdelen,
T.k.a.: Fiat 2000I cabriolet, kleur ook NIEUWE onderdelen.
donkerblauw, geheel gerest., Gratis gehaald. Meteorenweg
vr.pr. ƒ 19.500. 0516-432424.
381, A'dam, 020 - 6319802.

BOD?? Bel
prijsopgaaf.
schadeauto's
020-6754193.

AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.).
Gratis afgehaald. Tevens verkoop onderdelen. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 023 - 5400765.

Te koop gevraagd loop- en
sloopauto's. Hoge prijs. Met
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

6129804

Heavy Traffic - Jij een rijbewijs, wij het risico

VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 wkn.
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info mog.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341-419354 of 0652-977028.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

de krant helpt
u op weg

een advertentiein SHOWROOMMTO1-IP lip
DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuvvsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook /elf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PlN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

is de verkoop van uw auto eenihiilje

..

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
,
. ;
:
'. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINrS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
, ,,
.
SHOWROOM/AUTO l-ÏN-3 MINI'S is de spéciale autorubnek van Het Parool, Trouw én de Volkskrant:.!:: ' ,; , ,
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia. ,
.
.
, \
Totale oplage elke week ruim l ,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MÏNTS is daarmee;
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
.
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklcttcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand vnn de ilaamaasl i ,5
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

52.88
70.74

88,00

_u
-Ei.
101

Naam:

124.32
142,18
160,04
177,90

Telefoonnummer: --

Adres:

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesprokcn advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
niet anderen gekregen. (l.OOgpm)

Postcde + Plaats:.

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uttl
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AOTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
.
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B;
Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.
'
, '
,

020-6658686

faxnr. 020-6656321

üit(SlVriie Tijd

Tips en suggesties: Redacn'esecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
dinsdag 29 april 1997

Weekmedla 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Reistips
Met paardentram
door bos en heide
De paden op, de lanen in en
dat per paardentram. Lekker
r even vergeten dat de
^Nederlandse wegen dagelijks vol files staan. Even
voor één dag in vroegere tijden wanen.
Staatsbosbeheer organiseert dit jaar
ritten over de
uitgestrekte
heidevelden
en de dichte
bossen van de
Met de
paardentram Sallandse
even terug in Heuvelrug.
Twee
de tijd
Belgische
paarden trekken de paardentram. Je kunt
kiezen uit de bos- of de heidetocht. Wat me een beetje
storend lijkt in deze natuurlijke ambiance is de cassetteband die men meekrijgt
voor de nodige informatie.
Wie gewoon wat wil genieten
van de pure natuur kan zo'n
ding natuurlijk achterlaten
in het bezoekerscentrum
Noetselerberg Nijverdal of
de Braakman in Noetsele
waar de één uur durende
tocht, die 6,50 gulden kost,
begint. Reserveren en
inlichtingen: telefoon 0548611.861.

'Fietswandelingen'
door hartje Brussel
Brussel kun je wandelend
bekijken, maar dan blijf je
doorgaans in een cirkel rond
het centrum draaien. Je
kunt een busexcursie
maken, maar achter glas de
stad zien vindt niet iedereen
even leuk. Dit jaar organiseert Pro Velo van mei tot
oktober nu eens fietstochten
met een gids door de stad.
In een rustig tempo wordt
met een groep van maximaal
twintig personen zo'n twee
uur gefietst en uitleg gegeven. Onze zuiderburen,
altijd verrassend in hun taal,
noemen deze tochten 'fietswandelingen'.
Er zijn verschillende the-

ma's. Zo is er de Hart van
Brussel-tocht langs historische monumenten. Men kan
langs de schatten van de Art
Nouveau fietsen of langs de
stripverhalen en cafés. Wie
van een wedslrijdelement
houdt kan meedoen aan de
Brusselse fietsrally
'Binnenband' op zondag 29
juni en deze tocht duurt een
dag. Informatie: Belgisch
Verkeersbureau, telefoon
023-534.4434 of rechtstreeks
Pro Velo, tel.OO 32 2 502.7355.

Met tweemaster
Deense wateren op
Met een Nederlands zeilschip door Deense wateren
varen, dat kan deze zomer
als je op het gloednieuwe
zeilschip Safier van Sail
Holland Charters uit
Stavoren stapt. Deze tweemaster zal van 16 juni tot en
met 27 juli uit de Deense
haven Sonderborg, gelegen
in zuidoost-Jutland, varen.
Wie wil kan ook les krijgen
van de gediplomeerde
instructeur/visser Job Voüte
en alles te weten komen
over navigatie, planning,
kompasvaren, radarwaarncming en aanmeren. Wie zijn
best doet krijgt een diploma.
Informatie: Deens
Verkeersbureau, telefoon
071-521.1544.

Gezondheidsreizen
Over zin en onzin van
afslanken door ontslakken,
waterkuren, anti-stressbehandelingen en kruidenthee
drinken gaan we het hier
niet hebben. Het schijnt
allemaal te kunnen in de
vele kuuroorden die de
Reisorganisatie Fontana,
gespecialiseerd in gezondheidsrcizen, in een kleurige
gids vermeld.
Maar ook zonder hoogdravende doelen na te streven
moet het goed toeven zijn in
een van de luxe en ook minder luxe kuuroorden in de
diverse landen. Of je nu
kiest voor Mondorf-les-Bains
dat ontspanning hoog in het
vaandel heeft, voor Abano
Terme waar massages
gepaard gaan met opera's in
de avonduren of voor het
wat aardsere Nieuweschans
en Lattrop in eigen land. Als
we de gids mogen geloven
kom je als herboren weer
terug en dat willen we toch
allemaal, nietwaar.
Informatie: 026-442.5847.

(advertentie*)

DeBoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Kleinschalig toerisme
ontziet het milieu
Waren vakantiereizen vroeger
voor slechts weinigen weggelegd,
tegenwoordig trekt zo'n beetje
iedereen de halve aardbol rond.
Massatoerisme is niet altijd een
zegen voor de wereld, maar er
bestaan verantwoorde reizen die
het milieu ontzien en waarvan ook
de plaatselijke bevolking profiteert.

D

E STICHTING ECEAT,
Europees Centrum voor Eco
Agro Toerisme, bevordert
sinds 1992 kleinschalig toerisme
naar het platteland. Voor vakantiegangers die willen genieten van
ruimte en rust heeft ECEAT in
bijna alle landen van Europa honderden bio-boerderijen en milieuvriendelijke accommodaties uitgezocht waar je kunt-logeren of kam„Dat betekent iedere avond vers biologisch voedsel, zelfgemaakte wijn, persoonlijk contact met de boerenfamilie, en
fietsen of wandelen in een prachtige
omgeving," zegt Naut Kusters van
ECEAT.
ECEAT is een ideële organisatie.
Toerisme kan op het traditionele platteland een welkome bron van inkomsten
zijn. Milieuvriendelijke boeren met kippen en een varken kunnen waardevolle
gebieden beschermen tegen industriële
ontwikkelingen, maar overleven alleen
wanneer ze iets bijverdienen. Kusters:
„Als er toeristen komen die geld achterlaten, gaat de plaatselijke bevolking vaak
inzien dat een mooie omgeving en
natuurparken de lokale economie wat
opleveren. De lokale politiek krijgt dan
interesse om het landschap te behouden."
ECEAT heeft contacten met boeren in
heel Europa; van Polen tot Portugal, van
Frankrijk tot Roemenië.
Ook in Nederland kan men bij bio-boeren kamperen. Vlak bij Amsterdam, in
Zunderdorp, heeft Albert Hoeve een
stolpboerderij die nog door zijn eigen
overgrootvader in 1861 is gebouwd. In
groene laarzen gaat hij voor naar een
grote schuur. Hier staan tussen tientallen
schapen in het hooi bankjes om te zitten.
De muur naar het oosten is open en biedt
uitzicht over grazige weilanden.
In de verte steekt de toren van Ransdorp
uit boven wat bomen en huisjes. Hoeve
heeft vijfjaar geleden besloten biologisch-dynamisch verder te gaan. Hij
gebruikt geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen en de koeien in zijn stal staan
op stro.

Logeren bij de boer betekent vers biologisch voedsel, zelfgemaakte wijn en wandelen in een prachtige omgeving
Foto ECEAT

R eist ip
Thema-fietstochten
'Frans' Zwitserland
Onder de naam Bike Broyo
gaat een scala van fictstochten in Frans sprekend
Zwitserland schuil. Een
gebied vol afwisseling waar
Bike Broye (genoemd naar
het gebied) achttien fictstochten heeft uitgezet om
geschiedenis en natuur van
de streek tussen Fribourg en
Vaud te leren kennen.

Van 30 april tot en met 12
mei zijn er voor kinderen de
Natuurspeurtochten en in
het hoogseizoen zijn er op
negen maandagen van 30
juni tot en met 25 augustus
speciale Kindcrdocdagen,
elk met een eigen thema,
variërend van 'Help de bos•wachter met zijn werk' tot
'Dieren in het bos' en
'Sjorren en klauteren'.
Informatie over het
Boomkroonpad VW
Drenthe, telefoon: 0592373.755.

Stadjes,
meren,
abdijkerken, amfitheater bekijken
dit alles per
fiets. Zowel
kinderen als
volwassenen
kunnen deze niet Klauteren
al té inspannende en fiettochten, die nooit sen in
langer zijn dan 35 Zwitserkilometer, maken. land
Informatie:
Zwitsers Verkeersbureau,
telefoon: 020-622.2033.

Ik ken fervente fietsers die
lyrisch spreken over de
Achterhoek. Dit jaar kunnen
ze ook weer volop aan hun
trekken komen. Er is keus
uit negen verschillende
meerdaagse fietsevenementen tussen mei en eind
augustus. Op 9,10 en 11 mei
start het eerste fietsweekend
in Varsseveld met routes van
25, veertig en zestig kilometer.

Lokale bevolking moet beter worden van toeristen in hun land
Foto Multatuli Travel

die laatsten genieten erg van het leven
op de biologisch-dynamische boerderij.
„Ze mogen overal komen, al moeten ze
natuurlijk een beetje uitkijken want het
is hier wel een werkend bedrijf," zegt
Hoeve.
In een gastenschrift verwoorden kampeerders hun ervaringen. „De kinderen
hebben heel erg genoten van de hooiberg, het melken, de eieren en de dieren
van de boerderij. René vond de mestmachine ook erg leuk," schrijft een familie
Buijs. Die 'mestmachine' is een soort
lopende band waarmee Hoeve mest uit
de stal naar buiten haalt.
Coco en Bert uit Zwolle schrijven: „De
jongens genieten vooral van de beesten.
Ze zijn stomverbaasd hoeveel het varkentje eet, terwijl het toch niet veel groter is
dan zijzelf."

Vissers houden
niet van lijnen
R GEBEURT EEN hoop geheimzinnigs langs de Bosbaan. Dan zitten
er hopen vissers langs. Dan liggen
er touwlijnen in, een week later zijn ze er
plotseling weer uit. Dan zijn er opeens
een heleboel roeiers en worden de hekken over de Bosbaanweg gesloten, kan je
er niet eens meer met de auto's langs. Co
Lpoijen, chef onderhoud van het Bos, is
één van de regisseurs van die geheimzinnige gebeurtenissen, die vaak in de schemering beginnen.

E

„Tijdens de wedstrijden verlenen we
hand- en spandiensten. Kapot klosje hier,
kabeltje repareren daar, snel inspringen.
Ondertussen halen we het vuil op. Dat
doen we dan ook meteen bij de kinderbaden, je bent toch bezig. Als de wedstrijden afgelopen zijn moet alles weer in
omgekeerde volgorde. Soms moeten we

Hot Drentse Boomkroonpad
in Borger van
Staatsbosbeheer, vorig jaar
augustus geopend, trok al
ruim zevenügduizend mensen. Nu is het ook best een
sensatie een 125 meter lange
tocht boven de boomtoppen
te maken. Op dit moment
kun je de bosvogels er weer
volop horen zingen en is er
het uitbottende groen van de
lariksbomen. Het blijkt
inmiddels dat het

Toer de Achterhoek

Met dertig koeien, twintig kalveren,
honderd schapen en een compostvarken
wordt Hoeve tegenwoordig een kleine
boer genoemd. Hij moet er kleine dingen
bij doen om de zaak draaiende te houden.
Als lid van de Vereniging Agrarisch
Natuurbeheer Waterland ontvangt Hoeve
premies voor weidevogels die op zijn land
broeden, zijn vrouw verkoopt aan de deur
melk en eieren, en naast de boerderij is
een kampeerveldje ingericht voor maximaal vijf tentjes.
Voor 'verantwoorde' vakanties naar
De meeste gasten komen op de fiets, de
kinderen in een aanhangwagentje. Vooral verre bestemmingen in Indonesië,

„Als er grote roeiwedstrijden zijn, zoals
laatst de Randstadregatta, staan de jongens al om zes uur 's morgens klaar. Dan
sluiten ze de hekken af. Dat geeft soms
ruzie met kwaaie automobilisten, vooral
als die net uit de kroeg komen, dat komt
voor. Daarna snel de dranghekken bij de
baan neerzetten, helpen bij de geluidsinstallatie. En de kleedkamers schoonmaken, want die roeiers beginnen ook
vroeg. Soms hebben ze om acht uur al de
eerste wedstrijd, je moet er niet aan denken."

Boomkroonpad trekt
veel 'repeaters'

Boomkroonpad nogal wat
'repeaters' trekt, mensen die
graag nog eens terugkomen.
Voor hen is er vanaf 30 april
de vicrscizocnenkaart die
vier keer entree biedt voor
de prijs van drie keer. Elk
bezoek is wel gekoppeld aan
een jaargetijde.

KIJK SNEL IN DEZE KRANT l j l

WANNEER
VOOR
EEN FILM
GROTE WITTE
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ook de finishtoren nog verslepen, tot hij
uit de weg ligt. En dan naar huis. Dat
mag ook wel, dan hebben de jongens er
vijftien uur opzitten."
En daarmee zijn we er nog niet. De
Bosbaan blijft altijd in beweging en de
mannen van Co Looijen ook.
„Op vier mei is het bootjesdag, komen
de kinderen met modelbootjes varen.
Voor die lijd moeten de lijnen eruit. Maar
meteen erna moeten we die lijnen weer
gaan inleggen, want op 11 mei is er drakenbootrace. En daarna kunnen de lijnen
er natuurlijk weer uit, want eind mei is
het nationale hengeldag en vissers houden niet van lijnen. Je blijft heen en
weer varen op die Bosbaan. Geen probleem natuurlijk, een hoop mensen zullen jaloers zijn op zulk werk."
Remco Daalder

Ecuador, Zuid-Afrika, Nepal, Filipijnen,
Peru en Bolivia kan men zich wenden tot
de ideëel-commerciële reisorganisatie
Multatuli Travel. Directeur Freek ten
Broeke geeft meteen toe dat aan reizen
naar Derde-Wereldlanden bezwaren kleven. „Feit is dat mensen mobieler worden
en steeds meer gaan reizen. Dan kun je
een actiegroep tegen het toerisme beginnen, maar wij hebben gezegd als mensen
gaan, laat ze dat dan op een manier doen
dat de lokale bevolking er beter van
wordt." Reizigers met Multatuli slapen
en eten vaak bij mensen thuis, die verdienen er dus aan. Ten Broeke: „Wij laten
ook vaak een donatie achter, die ten
goede komt aan het hele dorp. Het geld
wordt meestal besteed aan projecten van
een ontwikkelingsorganisatie, bijvoorbeeld waterirrigatiewerken of een voorlichtingsprogramma."
Alle contacten met de bevolking verlopen via ontwikkelingsinstellingen als
Novib of Artsen zonder Grenzen en hun
lokale partners. Zij kennen de plaatselijke omstandigheden en zijn in staat een
goed beeld van het land te geven. „In
Indonesië gaan we naar de Sagulingdam. Boeren die daar een klein landgoedje hadden, moesten weg toen hun land
onderliep. Van een ontwikkelingsorganisatie hebben zij geleerd om vis te kweken
zodat ze toch in het gebied konden blijven en een inkomen behouden. Nu zie je
een uniek natuurgebied met een meer
waar mensen op honderden vlotten leven
en vis kweken," zegt Ten Broeke.
Het ideële verhaal is belangrijk, al benadrukt Ten Broeke dat het ook om fantastische en comfortabele vakantiereizen
gaat, waarbij toeristische toppers als de
boeddhistische tempel Borobudur en de
Bromo-vulkaan niet overgeslagen worden. „Dan slaapje veelal midden in een
Indonesisch dorp met alle geuren en
kleuren om je heen. Je stapt de deur uit
en staat midden in de rijstvelden. Dat
blijken achteraf meestal de mooiste ervaringen van de reis te zijn."
Jan Pieter Nepveu
Multatuli Travel verzorgt meerdere informatiebijecnkomsten waar de diverse bestemmingcn worden toegelicht aan de hand van
een diaserie. Multatuli Travel, Max
Euweplein 24, Amsterdam, telefoon 020627.7707.
ECEAT geeft Groene Vakantiegidsen uit met
milieuvriendelijke accommodaties in bijna
alle landen van Europa. Elke gids verschaft
informatie over de geschiedenis en cultuur
van het betreffende land, bewoners, dieren,
de produkten die in de omgeving verbouwd
worden, en de rol van duurzaam toerisme.
Een gids kost 14,50 gulden inclusief verzendkosten (tweede gids tien gulden) en is te
bestellen bij ECEAT: 020-668.1030.

Familienesten
Aan de mij wat benauwende
naam moest ik even wennen: Tiroler Familienesten.
Het betreft hier negen plaatsen in Tirol, waar tien weken
lang de kinderen centraal
staan. Het hele dorp wordt
een avonturen-speelplaats
met dagelijks wisselende
programma's voor vier-tot
zeven-jarigen. Leuk voor de
kinderen en de ouders kuhnen gaan wandelen of zich
met een mooi boek terugtrekken. De Tiroler
Familiegids is vanaf eind
april verkrijgbaar bij het
Oostenrijks Toeristenburo,
telefoon 020-612.9682.
Leni Paul

Van 17 tot en met 20 juni is,
door ondermeer Montfenland
en Lochem, de Toer de
Achterhoek, een fietsvierdaagse waarbij elke dag in
een andere plaats wordt
gestart. In juli en augustus
volgen nog diverse fietsvierdaagsen waaronder een
grensoverschrijdende tocht
van 19 tot en met 23 augustus in 's Heerenberg VW
Achterhoek heeft een folder
uitgebracht met hierin informatie over alle fietstochten.
Telefoon: 0575-519.355.

geeft u meer!
Feest op het water

Grootste houten zeilschip van Nederland
opnieuw in de vaart
De 'Elisabeth Smit' is een schitterende driemast-barkentijn. Het is
het laatste gebouwde schip uit een serie van zes grote houten schepen, die aan het einde van de jaren dertig in Schotland is gebouwd.
Speciaal voor u als lezer van de kranten van Weekmedia organiseren
wij speciale dagtochten met de 'Elisabeth Smit'. Tijdens het weekeinde van Hemelvaart (8 t/m 11 mei) vaart het schip dagelijks vanuit
Muiden het IJsselmeer op. U wordt ontvangen met koffie en kruidkoek. Gedurende het middag-uur wordt er een broodjeslunch aan
boord gereserveerd. Tijdens de tocht wordt het reilen en zeilen aan
boord uitgelegd en kunt u de bemanning naar hartelust helpen. Rond
14.00 uur zal de 'Elisabeth Smit' de haven van Muiden weer binnenlopen en kunt u terugkijken op een heerlijke dag.
Aanvang: 10.00 uur. U stapt in Muiden op de sleepboot, die tegenover
Heerengracht nr. 49 ligt afgemeerd. Deze brengt de passagiers naar
de 'Elisabeth Smit', die bij het Muiderslot ligt
Retour: 14 00 uur
Periode: 8, 9, 10 en 11 mei 1997
Prijs: f 47,50 per persoon (kinderen van 6 - 12 jaar f 32,50)
Inbegrepen: koffie, koek, lunch, vaartocht.
Niet inbegrepen drankjes aan boord.
Middels onderstaande bon kunt u een plaats aan boord reserveren
gedurende het weekeinde van Hemelvaa.t ( 8 t/m 11 mei 1997)

Bon voor onze lezers
Ja, ik boek voor de zeiltocht op de 'Elisabeth Smit' tijdens Hemelvaart
Naam:

BOES

Adres:
Postcode:

Woonplaats:

Tel.i
Geboortedatum
Datum
Aantal volwassenen:

(8, 9, 10, 11 mei invullen)
Aantal kinderen:

Handtekening
Toesturen aan- Zeilvloot Hollands Glorie, Oostelijke Handelskade l,
1019 BL Amsterdam. Voor meer informatie: 020-4189493.
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

.= Actie

NU meer dan

voordeel bij Becel

Gratis voordeeïboek/e vol tips voor gezonde

Princess Table Chef

Klik - Klak - Klaar - Recept:
Mexicaanse rijst
Benodigdheden:

Be

in uw

Snel naar de winkel dusi

wust © Be

SUGGESTIE

Gezellig
tafelen met
Leerdammer

Poffen in de magnetron
Aardappels worden meestal
gekookt, gebakken of gefrituurd gegeten. Een andere
bereidingswijze is poffen. Dat
kan heel gemakkelijk in de magnetron. zo gaat u te werk: borstel de aardappel(s) schoon
onder koud stromend water.
Prik een paar gaatjes in de schil
en leg ze in een magnetron

schaal. Vermarm de aardappel(s)
nu zo'n vijf minuten (halverwege keren) op 800 Watt. Laat ze
afgedekt of in folie nog zo'n vijf
minuten nagaren. Maak nu met
een mes aan één zijde een inkeping en leg hier de vulling op.
Het beste gebruikt u een kant
klare saus uit een flesje, een
pakje saus of kruidenboter.

- 250 gram langkorrelrijst.
- 1 grote ui.
- 2 teentjes knoflook
- 1 gesnipperde rode paprika
- 2 eetlepels olie
- 1 blikje tomatenstukjes
- 3 dl. (kippen)bouillon (1 tablet)
• -150 gram diepvrieserwten
- 1 mespunt chilipoeder
Bereidingwijze:
Laat de rijst 10 minuten weken
en daarna uitlekken. De ui en
knoflook fijnhakken en in de
olie fruiten. De rijst al omscheppend meebakken. To- matenstukjes met vocht erbij
en ± 3 minuten meeverwarT
men. De helft van de paprika
met de bouillon en chilipoeder toevoegen en 20 minuten
zachtjes laten stomen in de afgesloten pan. De erwten 5 minuten koken en met de rest
van de paprika door de rijst
scheppen.

Leerdammer is een lekkere
kaas met een zoete nootachtige smaak. Heerlijk op brood,
als snack bij een drankje, maar
ook uitstekend te verwerken
in verrassende recepten.
Leerdammer
laat u nu
'Gezellig tafelen met bekende Nederlanders'. Want
zo heet het boekje dat u tijdelijk kado krijgt bij aankoop van
500 gr. Leerdammer. Het
boekje bevat 8 tafelgesprekken met bekende Neder landers, waaronder Carry Tefsen,
Annemiek Verdoorn, Sjoukje
Hooimaayer en Serge Henri
Valcke. Bovendien vindt u in
het boekje tal van recepten,
kaas- en wijntips.
Let op de speciale actiesticker
op de voorverpakte plakken
en stukken in het koelvak en
de toonbankdisplay op de
versafdeling.

Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking'
pakket bestaande uit een Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill, Classic Saloon Juicer. Classic Sandwich maker en classic Royal
Toaster.
Bovendien Hgt voor iedere honderdste beiter of inzender met het goede antwoord een handige Princess Royal Cordless Waterkettle klaar

GRATIS
Royal Cordless

De winnaars van de handige
Princess Classic Café St.Tropez krijgen hun prijs zo snel
mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

baar in de supermarkt bij de
kindervoeding en bij de drogist.
De adviesprijs is fl. 3,99 per
fles (500 ml).

Deelname aan het Boodschappenspel is
eenvoudig. Beantwoord onderstaande
vragen:

O 1. Koffie, thee
O 2. Koffiemelk
O 3. Melk
© 4. Boter, margarine
© 5. Kaas
O 6. Kruiden
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groenten •
O 9. Fruit
© 10. Broodbeleg
OH.Ontbijtproducten
012. Vleeswaren & Snacks
@ 13. Soep
014. Snelklaar maaltijden
015. Fritessaus
016. Vla
017. Slagroom
019. Frisdranken
O 20. Vruchtendrank
O 21. Wijn
O 22.Snoepgoed
O 23. Koek en chocolade
<JD 24. Wasverzachter
O 25. Ruitenreiniger
O 26. Toiletpapier en tissues
O 27. Afvoerontstopper
O 28. Lichaamsverzorging
O 29. Make-up
O 30. Haarverzorging
® 31. Vitaminensiroop
O 32. Diervoeding

Honig heeft iets nieuws: Royaal
voor 2. Een lekkere goed gevulde soep uit een handig stazakje.
En ... ruim voldoende voor 2 royale kommen. Royaal voor 2 is
door de korte kooktijd (10 minuten) snel en makkelijk te bereiden. Er zijn bovendien vijf heerlijke smaken: Kip-curry met
Koriander, Groentesoep met
courgette, Kippesoep metjuliennegroente, Tomatensoep met
fijne groenten en Champignoncrèmesoep met bieslook. Door

de royale hoeveelheid ingrediënten is Royaal voor 2 rijk
van smaak. Prima geschikt dus
om zo op tafel te zetten. Maar
met een beetje vlees of verse
groente erin smaakt Royaal voor
2 natuurlijk nog lekkerder en
staat er voor je 't weet een span-.
nende zelfgemaakte Spaanse
Champignonsoep of exotische
Indiase Currysoep op tafel.
Lekker als voorafje, lichte lunch,
snelle avondmaaltijd of hartig
tussendoortje.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs
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SUGGESTIE
woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur
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Uw wasgoed moet niet alleen
zacht en schoon zijn, maar ook
lekker ruiken. Daarom heeft Silan
de geuren van haar wasverzachters vernieuwd. Er zijn nu drie varianten. Lagunefris, herkenbaar
aan de turquoise verpakking,
geeft uw wasgoed de geur van
een koele waterval en een frisse
zeebries. Met Lentefris - in roze
verpakking - ruikt uw wasgoed
naar een geurig bloemenveld. En

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

*-

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 25.50 uur

EST

Natuurfris - in groene verpakking - zorgt voor de natuurlijke
geur van een groen bos.
De nieuwe Silan wasverzachters
zijn verkrijgbaar in een handige
schenkflacon én een voordelige
navulverp'akking. ' Bovendien
zorgt de nieuwe formule ervoor
dat uw droge was de geur nog
langer vasthoudt. Zo kunt u nog
langer van uw natuurlijk frisse
zachte was genieten.

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur

1. Wat is het gratis telefoonnummer
van Soda-Club International?
2.in hoeveel smaken is de nieuwe
twee-persoonssoep van Honig verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

Boodschappenlijn

Pluk de zomerse vruchten
van Hero Zomervers

(100 c/m)

Hero heeft iets nieuws. Hero
Zomervers. Een heerlijk fris
vruchtenbroodbeleg, gemaakt
van zomerse vruchten en een
vleugje mint. Daarmee haalt u
de zomer nu al in huis.

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

£

Honig Royaal voor 2:
samen genieten van
twee royale kommen soep

Natuurlijk frisse zachtheid
dankzij nieuwe Silan

En de
winnaar is...

WIJZER

OMROEP,
AMERSFOORT,

Plezier wil doen koSSh'
apparaat. Daarmee S? 7 f e

Leerdammer. De lekkerste
kaas tussen de gaten.

Het Boodschappenspel

BOODSCHAPPEN

018. Toetjes

een goed begin van
Moederdag

Een recept van Herma Fleurke
uit Kampen

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Daniëlle Koningen
uit Amstelveen inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het Boodschappenspel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Princess 'FunCooking' pakket.

Bereiding (soep): Breng 750
ml. water aan de kook. Voeg al
roerende met een garde de
inhoud van het zakje Honig
Royaal voor 2 toe. Doe, als
de soep kookt, het deksel op
de pan (niet helemaal afsluiten) en laat de soep, onder af
en toe roeren, 10 minuten
zacht koken.Rooster intussen
in een droge koekenpan het
amandelschaafsel in ca. 3
minuten goudbruin. Knip de
bieslook boven de soep fijn,
roer de sherry erdoor en
breng de soep op smaak met
versgemalen witte peper.
Tapenade: Doe de olijven,
olijfolie, knoflook, peterselie
en mosterd in de keukenmachine of blender.Pureer het
tot een smeuïge, grove tapenade.
Serveren: Verdeel de soep
over twee grote kommen en
strooi de geroosterde amandelen erover. Rooster het in
dunne stukken gesneden
stokbrood en besmeer het dik
met tapenade. Serveer het bij
de soep.
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Iviario deze lunchsöep met
stokbrood en
tapenade
bereidt: kijk dan naar De
BoodschappenBeurs.

Vitamines zijn een
onmisbaar onderdeel
van een verantwoorde
voeding. Ze zijn belangrijk om ons lichaam
goed te laten functioneren en gezond en fit
te blijven. Om elke dag
voldoende
vitamines
binnen te krijgen is er
nu een lekkere en makkelijke aanvulling voor
jong én oud.
Roosvicee Multivit is
een lekkere vruchtensiroop verrijkt met maar
liefst 10 belangrijke
vitaminen. Eén glas
Roosvicee Multivit of
drie eetlepels van deze
vruchtensiroop door de
yoghurt en u heeft alvast een
kwart binnen van de aanbevolen hoeveelheid vitaminen.
Roosvicee Multivit is verkrijg-

Het Soda-cïub apparaat:

Eet smakelijk U

DanlëSle

Heerlijke lunchsöep
met stokbrood en
tapenade
Ingrediënten (2 personen!: 1 zakje
Honig
Royaal
voor
2
Champignon-crèmesoep
met
bieslook: 1 zaKJe amandelschaafsel
(45 gr); 5 sprietjes bieslook; 2 eetlepels droge sherry; witte peper: 1
stokbrood; 100 gr. groene olijven
zonder pit; 1 eetlepel olijfolie; peterselie; l teen knoflook; 1 theelepel
Franse mosterd

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.
Met deze veelzijdige bakplaat wordt kokkerellen een
feest. U kunt ermee barbecuen, gourmetten of er bijvoorbeeld Japanse gerechten mee klaarmaken. De Classic Table Chef heeft een antiaanbaklaag, een nauwkeurig
regelbare thermostaat en is
gemakkelijk schoon te maken.

® = Nieuw

Roosvicee Multïvit
10 vitamines in één

Stuur uw Klik Klak Klaar
recept ïn een gefrankeerde envelop naar:
De BoodschappenKrant.
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

O = Suggestie
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Silan herken je met je ogen dicht

Hero Zomervers is er in twee
smaken. Zomervers rood bevat aardbeien, rode bessen,

citroen en mint. Zomervers
geel bestaat uit abrikoos, ananas, grapefruit, citroen en mint.
Overigens is niet alleen de
smaak om te smullen. Ook de
verpakking ziet er stralend
zomers uit. Hero Zomervers
(320 gr., fl. 2,99) is verkrijgbaar
in de supermarkt.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

i

Zandvoorts
IMieuwsbla

wastunnel en doe het zelf wascenter_
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook op zondag
geopend

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 19, oplage 5.425

Woensdag 7 mei 1997
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Ziekenhuis wil
wel praten over
i eerste opvang
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Nee, schudt Schippers zijn
hoofd, hij is geen eigenaar van
zo'n nostalgisch oorlogsvoertuig uit Canada, Amerika of Engeland. Wel hoort een van de
zestig jeeps, trucks en ander
rollend materieel tot het privébezit van zijn zoon. „Het is eigenlijk nu op bevrijdingsdag
1997 voor het eerst dat ik een rit
mee maak. Het wordt een lange
dag, ja. Ik ben al vanaf acht uur
op. Toen vertrokken we uit IJmuiden. Nu gaan we richting
Scheveningen."
Dan wordt zijn aandacht
weer gevangen door de drukte
om hem heen. Er worden motoren gestart en een jeep van het
type Willy aangesleept. De accu

heeft het begeven. Het wordt
weer tijd om op te stappen voor
de rit richting Zandvoort-dorp.
Het rollend oorlogsmaterieel
heeft tijdens de koffiestop alweer te lang stilgestaan Deleuze van de vereniging tot het behoud en mobiel houden van de
legervoertuigen uit de Tweede
Wereldoorlog, luidt immers
niet voor niets: Keep Them Rolling Ook ik klim in zo'n Amerikaanse 'Willy', waarvan de
plaats naast de bestuurder zonder bedenken is afgestaan door
de rechtmatige eigenaar. Willy's genoeg, hij heeft alweer een
andere plek gevonden.
Als de zestig wagens voorafgegaan door de politie de Zand-

Pomp bleek lek

Brandende band
ZANDVOORT - Tegen de achterdeur van een flatgebouw aan
de Lorentzstraat is zondagmorgen vroeg door een onbekende
een brandende autoband geplaatst. Hierdoor had de deur
vlam gevat. Het vuur kon zich
echter niet verspreiden, omdat
achter de deur grove vezelplaten stonden. De brandweer
heeft het brandje geblust.

voortselaan opdraaien, is er
aan bekijks geen gebrek. Er
staan geen drommen mensen
langs de weg. Maar wie toevalhg buiten is, kijkt, lacht en
zwaait. Met name ouderen, die
de bevrijding nog hebben meegemaakt, krijgen iets weemoedigs in hun blik en steken de
duim op. Er zijn opvallend weinig Duitse vakantiegangers te
bekennen en een Engelsman op
leeftijd geniet van de voorbij rijdende legervoertuigen en
brengt een militair s?luut.
Bestuurder P.H. Baelde die
naast de Willy nog een oude
Dodge bezit, manoeuvreert 'het
rumoerige voertuigje richting
Raadhuis. Hij kijkt niet meer
op van de reactie van het publiek. „Er zijn er nog een héleboel onder de oudere generatie
die Canadezen nog binnen hebben zien komen. Die beelden
vergeet je nooit meer." En met
de Amerikaanse stars-and-stripes fier wapperend in de Zandvoortse wind, vertelt hij over de

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De politie
heeft op zondag 4 mei een benzmestation aan het Fenemaplein gesloten. Een van de pompen bleek behoorlijk te lekken.
Hierdoor ontstond gevaar voor
een explosie waarop advies ingewonnen werd van de brandweer. De commandant adviseerde de politie het staion gesloten te houden totdat het lek
gerepareerd is.

Gasthuispletn 10, Zandvoort
lel 023-5714638
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ZANDVOORT - Eigenlijk is het begonnen met een
klacht. De ondernemers, aangesloten bij de Ondernemers
Vereniging Zandvoort (OVZ), hadden het idee dat het
bestuur maar bar weinig deed voor de eigen leden. Met lede
ogen zagen ze hun klanten liever naar Haarlem en Heemstede vertrekken dan dat ze in eigen dorp hun geld besteedden.

j Waterstanden B
Datum
HW
LW
HW LW
08 mei 05.09 00.34 17.3613.05
09 mei 05.52 01.29 18.1914.10
10 mei 06.32 02.20 19.0614.54
'1 mei 07.16 03.05 19.5015.56
12 mei 07.59 03.50 20.3616.30
'3 mei 08.49 04.36 21.1916.55
14 mei 09.44 05.00 22.1517.25
15 mei 1055 05.35 23.1417.30
16 mei 12.14 06.40
--1935
"laanstand:
EK wo 14 mei 12.45 uur.
Hoogwater: zo 11 mei 07.16 uur
NAP + 105 cm.
Uagwater: zo 11 mei 03.05 uur
MAP - 97 cm.

vele tochten die hij maakt met
leden van de vereniging. „Binnenkort maken we een tocht
door Limburg, België en Luxemburg. Donderdag worden
we in stijl binnengehaald in
Bussum. We moeten dan legerkleding aan, wat voor mij niet
hoeft. Ik vind het een beetje tever gaan, we zijn een hobbyclub, geen bevrijders."
Inmiddels is het convooi via
de Zeestraat in de richting van
de Boulevard Paulus Loot gedraaid. De Spartaanse rit, want
een Willy beschikt in de verste
verte niet over een goed verend
systeem, eindigt met een duik
richting strand. „Die half-track,
een klem soort rupsvoertuig,
staat met voor niets hier te
wachten," zegt Baelde. „Naar
beneden gaat het vlot, je gaat
een beetje scheef omdat je in
een spoor terecht komt. Maar
toen we vanmorgen vanaf het
strand de boulevard op moesten, toen bleven er heel wat steken. Dan is zo'n rupsvoertuig
als sleepwagen wel makkelijk."
Als we met een snoekduik, ik
grijp vergeefs naar veiligheidsgordels, het talud afduiken dan
giert de motor op volle toeren.
„Langs de vloedlijn is het redelijk hard, daar kun je makkelijk

(ADVERTENTIE)
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Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 7

Q^apen van

Ondernemers willen klanten binden

Bestuurslid Paul Olieslager
hoorde het 'gemekker' aan
maar moest erkennen dat er
een grond van waarheid in zat.
Zeker toen een trouwe klant
vertelde dat ze een auto had ge-

De Jong vindt de A-status van
Zandvoort als toeristen- en inFoto Andre Lieberom ternationaal racecentrum . er
niet beter op worden zonder
adequate opvang in de directe
nabijheid. Wat dat betreft zou
de badplaats een voorbeeld
kunnen nemen aan het befaamde racecirciut bij Nurenberg.
Daar beschikt het nabij gelegen
rijden," verzekert Baelde. En en tienduizend inwoners tellenterwijl het convooi zich verza- de plaatsje wel over een goed
melt voor de tocht langs het uitgerust streekziekenhuis.
strand richting Scheveningen,
stap ik in de comfortabele poli„Het college heeft inmiddels
tie-terrein-cruiser van de briga- toegezegd om de draad weer op
dieren Uijtendaal en Van den te pakken door opnieuw een geBos. De medewerkers van het sprek aan te gaan met de direcbasisteam Zandvoort besparen tie van het Spaarne Ziekenhuis.
me een fikse wandeling rich- Eigenlijk zou de provincie ook
ting dorp. Heel wat comforta- wat moeten doen. Want daar
beler dan een tochtige vooroor- ligt natuurlijk de financiële
logse'jeep.
draad van het verhaal," aldus
Joyce Schreuder De Jong.

kant kijkt en zwaait

ZANDVOORT - De heer Schippers uit Vijfhuizen is onder de indruk. Voor de deur van het gehandicaptencentrum Nieuw Unicum in Zandvoort staan drie Harley Davidsons, model oorlogsjaren. Een tikje verroest, onder het
zand, precies zoals ze in zijn ogen moeten zijn. „Alleen die
ene mag wel eens schoongemaakt worden," wijst hij.
„Even alle roest weghalen."

wonnen in Schalkwijk. „Om die
te kunnen winnen moest ze aan
een speciale cheque-actie meedoen. Die moeite nam ze."
De klacht van de ondernemers is inmiddels op positieve
wijze opgepakt, meent Olieslager. Want met de introductie
van een chequeboekje vol kortingen waarmee de Zandvoorters deze week verrast worden,
hoopt de OVZ weer aan ouderwetse klantenbinding te doen.
„Het is eigenlijk een promotieactie. De klanten hoeven geen
zegeltjes te plakken of airmües
te sparen. Er is geen bedrag
mee gemoeid. In wezen krijgen
ze het gratis want bij iedereen
valt zo'n boekje door de bus.
Behalve als je een anti-drukwerksticker op je bus hebt geplakt. In dat geval kun je er hier
(bij drogisterij De Gaper aan de
Kerkstraat red.) een afhalen."'
Volgens Erwin van der Slik
van Active Media, de uitvoerder

van cheque-idee, brengt de promotie-actie in eerste instantie
niet zoveel op. „Ei komen verschillende chequeboekjes met
allemaal andere doelstellingen.
De eerste gaat om pure klantenbinding. De Zandvoorters moeten in principe in de herfst en
winter hun eigen winkels herontdekken. Daarnaast komt er
een toeristenboekje met aantrekkelijke aanbiedingen. Vergroting van de omzet is het uitgangspunt van deze actie."
Paul Oheslager wil overigens
nadrukkelijk stellen dat alleen
leden van de vereniging mee
kunnen doen me de actie. „En
dan zie je nog steeds dat een
aantal van hen eerst de kat uit
de boom kijkt." Wie ook niet
mee mogen doen met de actie
zijn do seizoensgebonden winkels. „Dat zijn van die zaakjes
die pas om elf uur 's morgens
open gaan. De eigenaars hebben part nog deel aan de kosten
die de plaatselij te ondernemers uitgeven om de badplaats
te promoten." Het bestuurslid
van de OVZ verwacht dat het
aantal deelnemende winkeliers, nu zo'n achttien stuks, al
gauw naar de 26 tos zal groeien.

'Dit trekt ander publiek'
ZANDVOORT - Er hangen
schilderijen, er liggen beschilderde tegels en prachtig houtsnijwerk. Ook het
beeldhouwwerk
is de
moeite van een bezoekje
waard. De bovenverdiepïng van het Cultureel
Centrum Zandvoort aan
het Gasthuisplein is zes
weken het domein van
amateurkunstenaars uit
de badplaats.
Met als thema 'Wie iets
maakt..., die heeft wat', wordt
een blik gegund in de 110 werken van in totaal 22 Zandvoorters. Wethouder G.J.M. Versteege van Welzijn was vrijdagavond aanwezig en verklaarde de expositie officieel
voor geopend.
Wie de moeite neemt om
komende dagen de trap naar
de bovenverdieping van het
cultureel centrum te beklimmen, krijgt een beeld van hetgeen een mens in staat is te
maken zonder er jarenlang
voor geleerd te hebben. De expositie toont aan dat kunst
maken met een grote K niet
altijd nodig is om bewondering te oogsten. Beheerder/conservator Bram Krol is
geen voorstander van een
strenge selectie als het om
amateurkunst gaat.
„In principe kon iedereen
werk inleveren. We hebben
een beetje van alles: schilderkunst, keramiek, knipsels,
beeldhouwkunst en houtsnijwerk. Nee, met schelpen doet
bijna niemand iets meer.
Want dat is denk ik niet interessant genoeg. Wat hier
hangt en staat is geen echte
volkskunst, maar gadt qua uiting toch meer in de kunstzinnige richting. Het is redelijk
professioneel, zonder dat het
een eis was overigens."
Er hangen landschappen in
olie- of aquarelverf. Er zijn

SD legt boete
op bij onjuiste
informatie
pag 3.

ZANDVOORT - Het gemeenteraadslid Rita de Jong
(VVD) dringt er bij het college op aan om nog eens te
praten met de directie van het Spaarne Ziekenhuis m
Heemstede over een adequate opvang voor bewoners uit
Zandvoort. Door vermindering van het aantal bedden in
Heemstede en sluiting van de Maria Stichting in Haarlem
dreigt een goed geoutilleerde opvang te verdwijnen. „Vanwege het grote aantal toeristen m de zomer en de nabijheid
van een racecircuit is dat een kwalijke zaak," aldus De
Jong.
Tijdens.de raadsvergadering
vorige week het het VVD-raadslid weten niet zo gelukkig te
zijn met de vermindering van
het aantal bedden m Heemstede en Haarlem. „Er zijn geluiden die erop wijzen dat er een
simpele polikliniek overblijft
met een dagopvang. De ziekenhuisfunctie wordt tot op het bot
uitgekleed. Er komt wel een
nieuw ziekenhuis in Velzerbroek, maar dat is niet naast de
deur."

edereen lan
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Het 'bevrijdingsleger' rijdt Zandvoort binnen en trekt veel bekijks

Editie 17

Los nummer 2 gulden

Jaap Molenaar
zwierf vele
jaren op zee

Een woordvoerder van het
Spaarne Ziekenhuis, de directeur Beheer, H.J. van Alphen,
zegt te willen praten met het
Zandvoortse college. „We hebben vorig jaar ook een uitstekend contact gehad, dat willen
we wel weer oppakken. Alleen
is het de vraag of nieuwe gesprekken veel aan de oude
plannen kunnen veranderen."
De plannen om tweederde
van de ziekenhuisbedden m
Hoofddorp te stationeren en
eenderde m Heemstede zijn
verder uitgewerkt. „Het betekent met dat het ziekenhuis in
Heemstede gesloten wordt," aldus Van Alphen. „Er komen alleen minder bedden. Het ministerie gaat nou eenmaal uit van
meer poliklinieken en minder
bedden. In die zin komt de verdeling iets anders te liggen."
Wel gaat de Maria Stiching in
Haarlem dicht, daar is geen discussie meer over mogelijk.
Voor het overgrote deel van de
ziekenhuisgangers zal er weimg veranderen, denkt de directeur, omdat de meesten toch de
polikliniek bezoeken. „Alleen
als je opgenomen wordt, dan
moet je wellicht naar Hoofddorp." In dat licht zullen de gesprekken met het college voornamelijk gericht moeten zijn
op de openbare voorzieningen,
verwacht hij. Die moeten goed
op elkaar worden afgestemd.
„Dan moetje kijken naar het
aantal mensen dat daar gebruik
van maakt. En welke mogehjkheden er zijn buiten de poliklimek om. Wil je bijvoorbeeld
een faciliteit met een complete
róntgenfoto-apparatuur en een
afdeling om bloed af te nemen,
dan praat je al gauw over een
investering van een miljoen
gulden. Dat zet je niet neer als
daarvan maar twee maal per
week gebruik wordt gemaakt.
Dan heb ik het nog niet eens
over de personele kosten," aldus Van Alphen.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

pag 5.

Trouwboeket
bewaren als
aquarel
Uit&Vrije Tijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Mededeling
In verband met Pinksteren verzoeken wij u kopij voor de redactie 20
vroeg mogelijk aan te leveren doch
uiterlijk op dinsdagmorgen 20 mei
om 9.00 uur bij ons af te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
vrijdag 16 mei om 16 00 uur gereserveerd zijn Ook uw zettekst
moet dan in ons bezit zijn.
Compleet materiaal dient uiterlijk
dinsdag 20 mei om 11.00 uur m
ons bezit te zijn (mits gereserveerd)
Redactie en
commercie Weekmedia

Autodiefstal
ZANDVOORT - Tussen twee
en drie mei is vanaf de Secretans Bosmanstraat een zwarte
BMW-318 gestolen. De auto is
eigendom van een Duitse toerist en ziet eruit als een M3-type. Dezelfde nacht verdween
vanaf het parkeerterrein aan de
Vondellaan een paarse Volkswagen van het type Golf. Ook
gestolen is een witte Golf vanaf
de Swaluwestraat en bleken uit
een Polo die op de Zeestraat
geparkeerd stond de voorstoelen verdwenen. Evenals de middenconsole met geluidsapparatuur.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
OM MEER TE WETEN
VAN JE EIGEN OMGEVING

De expositie werd vrijdag met een borrel ingeluid
Fotoburo Biam de Hollanciei

portretten in herkenbare en
min of meer surrealistische
weergaven. Maar wat er ook
ligt, hangt of staat, uit alles
blijkt, ook al toont het werk
een beetje primitieve trekken,
dat het met liefde en toewijding is gemaakt.
„Dat is nou het leuke van
een expositie van amateurs,"
zegt Krol, „Het ene jaar wordt
er meer primitief werk aangeboden, het andere jaar krijg je
veel meer professioneler werk
onder ogen. Veel ook van hetzelfde. Al vanaf december
word ik benaderd en zeg ik:
als u weer met aquarellen of
olieverfschilderijen
komt,
dan maakt u weinig kans. Volgend jaar bent u de eerste."
De meeste kunstenaars zijn
maar wat trots op hun werk
en hebben aan belangstelling
van familie, vrienden en
buurtgenoten niet te klagen.
„Er komen mensen binnen
die anders nooit de drempel
over stappen," verklaart Krol.
„Je ziet dat ze verrast zijn. La-

ter zie je ze nog eens terug als
ze familie rondleiden die een
dagje op bezoek is. Met amateurkunst trek je een ander
publiek."
En wat amateurkunst ook
zo laagdrempelig maakt, is
het gebrek aan selectie Krol
voelt er mets voor om op basis
van professionaliteit een keuze te maken. „Iedereen moet
in principe mee kunnen doen.
En degene die wil, mag verkopen. Maar de meesten zijn zo
trots op hun werk, dat willen
ze met eens kwijt. Soms bied
ik de keuze. Dan zeg ik: wilt u
dne kleine schilderijtjes aan
de wand of een grote. Heel
veel mensen kiezen dan voor
dat ene stuk, het pronkstuk.
Het is vaak een stuk waar ze
een bepaalde binding mee
hebben."
De expositie is nog te zien
tot eind juni. De openingstijden van het centrum zijn van
woensdag- tot en met zondagmiddag, tussen een en vijf
uur.

die krant moet ik hebben.
Natuurlijk,
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar f 13,75
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Postcode/Plaats: j_
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* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-5(52.62. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwooidnummer 10051. 1000 PA
Amsterdam. U hoelt geen postzegel te plakken. 8 "710371
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FAMILIEBERICHTEN

Biederodestraat/
Friedhoffplein
Tolweg
Sophiaweg
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
Pi of v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
7-5-1997

In Memoriam

GEMEENTE OP DIVERSE
DAGEN GESLOTEN

Bericht van het Waterleidingbedrijf

In velband met Hemelvaaitsdag zijn
alle gemeentelijke afdelingen gesloten op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag)
en vrijdag 9 mei.
Op vi ijdag 9 mei is de Centrale Balie wel geopend
van 09.00 tot 10.00 uur alleen voor aangifte
van geboorte en overlijden.

WLZK volgt loodadvies Gezondheidsraad
Het advies van de Gezondheidsraad (uitgegaan op 28 april 1997) om de
loodnorm voor drinkwater te verlagen van 50 naar 10 microgram/liter wordt
door Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV (WLZK) ondersteund Uit
onderzoek is gebleken dat een te hoog loodgehaltë m drinkwater schadelijk
kaï i zi|n voor baby s van O tot 12 maanden die flessenvoedmg krijgen
Klanten van WLZK wonend m een huis gebouwd voor 1950 worden
geadviseeid te controleren o' er loden leidingen in de binnemnstallatie
(eigendom van de huiseigenaar) aanwezig zijn Vanaf 1950 is lood voor
clrinkwatennstallaties nauwelijks meer toegepast

Willy Bijster
Twee jaar al, nog steeds
niette begrijpen
wat het lenen is
alleen maar beseffen
i/at ik je nog zo ontzettend mis
Je zusje Margriet

l iet was toch nog plotseling dat onze moeder werd
toeroepen
Misschien vindt ze nu eindelijk de rust die ze in
haar leven nooit heeft gevonden.
Overleden is

Wilhelmina Maria Geesink
weduwe van Jan Karel lloogervorst
in de leeltijd van 77 jaar.
Y. Drayer-Hoogervorst
M. Drayer
R. J. Huogervorst
H. P. M. Hoogervorst Schuiten
K. Greeff-Hoogervorst
F. H. Greeff
Kleinkinderen, achterkleinkind
en verdere familie
Zandvoort, 5 mei 1997
Van I.ennepweg 14'
Correspon dentieadres:
K. Greeff-Hoogervorst
Helmersstraat 16
2041 PG Zandvoort

OPENINGSTIJDEN CENTRALE
BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Indien u in een huis woont dat vóór 1950 is gebouwd en er sprake is van
loden leidingen en er is een baby van O tot 12 maanden in het gezin, wordt
u geadviseerd voor de voeding van deze baby's gebruik te maken van
bronwater. Op die manier worden alle risico's vermeden.
Voor alle andere leeftijdscategorieën is er geen gezondheidsrisico.

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 30 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centra'e telefoonnummer (023) 574 01 00

Tot nu toe hanteerden de waterleidingbedrijven een doorstroomadvies als er
sprake is van loden leidingen laat dan de kraan 1 a 2 minuten lopen alvorens
het water te gebruiken voor consumptie door jonge kinderen Uit het advies
van de Gezondheidsraad blijkt dat dit doorstromen niet in alle gevallen
toereikend is

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

Het drinkwater dat WLZK produceert bevat geen lood Echter lood kan in
drinkwater terechtkomen door oe aanwezigheid van loden dienstleidingen m
do straat en loden binnenmstallaties m huis
Dooi cldt vvater s nachts stilstaat m deze leidingen kan een kleine hoeveelheid
lood van de leiding in het drinkwater oplossen
De waterleidingbedrijven pakken dit probleem aan door de loden dienstleidmgen te vervangen Echter hiermee is slechts een deel van het probleem
opgelost De loden leidingen van binnenmstallaties moeten door en voor
rekening van de huiseigenaar worden vervangen Geschat wordt dat er
landelijk nog ongeveer een half miljoen huizen zijn met een loden bmnenmstallatie Het betreft hier woningen die voor 1950 zijn gebouwd

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- maandag 12 mei 1997, 18.30 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer
- maandag 12 mei 1997,20.00 uur, gecombineerde commissievergadering Financiën &
Onderwijs en Ruimtelijke Ordening & Verkeer
- aansluitend op de gecombineerde commissievergadering volgt de vergadering
van de commissie Financiën & Onderwijs

De huiseigenaar beschikt in de regel over informatie betreffende de binnenmstalldiie Is die informatie bij hem niet bekend dan kan het gewenst zijn een
erkend watertechnisch installateur in te schakelen om uitsluitsel te krijgen

Klanten kunnen met vragen op werkdagen terecht van 08 00 tot 12 00 uur
en van 1400 tot 1630 uur bij de afdeling Inspectie van WLZK telefoon
(023)520 13 03 520 13 04 520 13 06 520 13 07

Er zal gelegenheid zijn tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 7 mei van 19.00 tot 19.30 uur
in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematiepleehtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 9 mei om 8.45 uur in crematorium Velsen,
Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.

Velserbroek 28 april 1997

Rijksweg 501, Postbus 2113,
telefoon (023) 520 13 00

Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 8.00 uur.

Johannes Franciscus Sas
Een fantastische man.
25 april 1920

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 57177 41

„.

6 mei 1997

Amsterdam:
Annie Sas-Holl
Monnickendam:
Han, Yvonne, Ivo en Wouter Sas
Weesp:
Frans en Kitty Sas
Amsterdam:
AlexSas
Marken:
Medhi en Petra
Correspondentieadres:
Pieter Lastmankade 156
1075 KT Amsterdam

r

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie én andere lichamelijke
:
•'•';.
,'••
-aandoeningen.
•, .•:• '".".:\'••'.
*U kunt het vergelijken met rriagnetiseren.

Voorkeur bij de toewijzing van de berging Keesomstraat 29A hebben de
huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers

149 t/m 271.

U kunt inschrijven op de garages, parkeerplaats en berging door een
briefje met uw naam, adres, woonplaats, geboortedatum,
telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M,
Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie dient uiterlijk woensdag 14 mei 1997 om 12.00 uur, in ons
bezit te zijn.-

Fax 023 571 49 24

Woningbouwvereniging E M M is de
vrijdag (9 mei 1997) na Hemelvaartsdag
gesloten.
Op deze dag kunnen wij u niet van
dienst zijn.
Op alle andere werkdagen bent u
van harte welkom.

Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.

.
-

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN:

023-5717577

97057M Patnjzenstraat 6
97060M Zuiderstraat 14

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van deverleende vergunning, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

geeft u meer!
Zeil de lentezon
tegemoet!
Bollende zeilen,
"Y~^' ">^
irisse wind en een
ontluikende natuur. Ga mee met
een traditioneel
zeilschip tijdens
het
Pinksterweekend en beleef het avontuur
op het water.. De
zeilschepen van
Hollands Glorie
zijn
historische
monumenten. Ze
zijn geheel gerestaureerd naar de
eisen van deze
tijd en van alle
gemakken voorFoto: Hajo Olij
zien.
Tijdens het Pinksterweekend kunt u opstappen voor
een zeiltocht van 3 dagen over het IJsselmeer. U gaat
op vrijdag 16 mei om 20.00 in Hoorn aan boord en u
stapt op maandag 19 mei om 17.00 uur weer aan wal,
eveneens in Hoorn.

•r ;;

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

De kosten voor deze tocht bedragen f 245,=. Dit bedrag
is exclusiei voeding en vaarkosten a f 30,= per persoon
per dag. Boeken is alleen mogelijk middels het insturen van onderstaande volledig ingevulde bon.

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-0224535

C

Bon voor onze lezers

I

/

of vul cfe bon in.

Ja, ik boek voor een vaartocht met Hollands Glorie tijdens het Pinksterweekend.

• ' 'Dag erinacht bereikbaar voor
heï: verzorgen van een begrafenis
y . ;; of crematie. / ;•'
pïrèkt hulp bij 'een sterfgeval.

Naam:
Adres:

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW
KW Haarlem.
<3
^™ ^n I^H w^ ^a ^B KB '
H^H ^n ••• ••(*fa
Ja, ik wil vrijblijvend meer inlormatie ovei de nalui a-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

Postcode:

Geboortedatum:
Vaargebied
(IJsselmeer of Zeeland invullen):.

man/vrouw

Aantal personen: .
Handtekening: ....

postcode/woonplaats:
telefoon:

Deze bon zenden aan: Zeilvloot Hollands Glorie, Postbus 11245, 3004 EE Rotterdam
Voor meer informatie tel. 010-4156600
Op deze boeking zijn onze algemene reisvoorwaarden van
toepassing, deze zijn op aanvraag verkrijgbaar.

i

leeftijd(en):

woningbouwvereniging EMM
M

Woonplaats:.

Telefoon:

straat:

(J J J uitvaartverzorging
kennemerland bv

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

97033B Zandvoortselaan 165

Onderhoudsbedrijf Muis en Co.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-5730431
/ 06-5289439
ingeschreven bij KvK
te Haarlem

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie vpor stecltts f 3;145,-*
Sluiteen natUTa-uitvaartverzeker
bij Üitvaartcentruiii Haarlem.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Voor dringende technische klachten zijn wij
echter altijd bereikbaar onder het volgende
telefoonnummer:

:

•'••\ Vpor info tel. 5212391 b.g.g. 5213242

M

A. LAVERTU

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

97025B Zandvoortselaan 307

vergroten woning
(25-04-1997)
bouwen garage/
berging
(02-05-1997)
veranderen
grootkeuken
(25-04-1997)
vergroten dakkapel(02-05-1997)
plaatsen serre
(02-05-1997)

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in
en rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartverzekering moetje hebben. Voor die
f 3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

BedrijfPrivé:
Kamerhrign Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

96111B Grote Krocht 18

.

Telefoon 023 571 77 41

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN EN
TOESTEMMING
BOUWVOORNEMEN

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.

Natuurlijke genezing

Thomsonstraat 1,2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGtND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORÜLUGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN ut VAKMAN

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnon binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

149 t/m 395.
Voorkeur bij de toewijzing van de garages Lorentzstraat J en K hebben
de huurders van de woningen aan de Lorentzstraat met de huisnummers
10 t/m 179 even en oneven en de huurders van de woningen aan de
Celsiusstraat met de huisnummers 69 t/m 95.

De opperbes .
De bessen
De aankomende bes

NATUURSTEENBEDRIJF &
' GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97073B Swaluestraat 35 vergroten woning
97074B Westerparkvergroten woning
straat 19

ART. 19 WRO

GEMEENTE

Toewijzing van de garages, parkeerplaats en berging vindt plaats op
basis van het lidmaatschapsnummer.

treedt toe tot de
Orde van de Bessen

De besluiten liggen met ingang van 12 mei 1997
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- een functiewijziging van kantoor naar
wonen ten behoeve van het perceel
Brederodestraat 31,

Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor verhuur:

t/m 2-38 en 4-1 t/m 4-26.

9 mei 1997

Op maandag 19 mei (tweede Pinksterdag) wordt
er geen huisvuil opgehaald Huisvuil kan op
dinsdag 20 mei worden aangeboden De cocons worden ook op dinsdag 20 mei geleegd
De GFT rolcontainers voor de flats worden op
vrijdag 16 mei geleegd

De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluittot 6 weken na publicatie
van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15-09 00 uur
Schuitengat
09.15-10 00 uur

Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Lijsterstraat L hebben de
huurders van de woningen aan de Lijsterstraat met de huisnummers 2-1

ADVERTENTIES

De gemeentei aad heeft op 28 april 1997 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) taestemmmgsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Brederodestraat 31,
- het perceel Ebbmgeweg 1

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunmng verleend voor
- Westerduinweg nr. 36
- 5 bomen

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 13
mei 1997

Garages Keesomstraat OOOOOM en Lorentzstraat J. en K, huur
respectievelijk ƒ 115,00 per maand.
Parkeerplaats Lijsterstraat L, huur ƒ 13,25 per maand.
Berging Keesomstraat 29A op de begane grond, huur incl. elektra ƒ 16..00
per maand.
Voorkeur bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOM hebben
de huurders van de woningen aan de Keesomstraat met de huisnummers

Op donderdag 8 mei (Hemelvaartsdag) wordt
er geen huisvuil opgehaald Men wordt veizocht het huisvuil op vrijdag 9 mei aan te
bieden
De cocons woiden op woensdag 7 mei geleegd

VERLEENDE KAPVERGUNNING

KLEIN CHEMISCH AFVAL

In alle rust overleed thuis

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

Alle horeca-ondernemers m Zandvoort zijn
inmiddels per brief op de hoogte gesteld van
het voorgenomen beleid Indien u deze brief
als horeca-ondernemer per abuis niet heeft
ontvangen, verzoeken wij u dit binnen zeven
dagen na publicatie van dit bericht te meiden bij de afdeling1 Algemeen Bestuur Tel
(023*57401 00.

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten
in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een route
met enkele halteplaatsen Het KCA kan op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden toegebracht

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505,2040 EA Zandvoort

OPHAALDACEN HUISVUIL
GEWIJZIGD l.V.M. FEESTDAGEN

1345-14 BOuui
1445-15 30 uur
15 45-16 30 uur

De gemeente 'Zandvoort is voornemens een
maximumstelsel te hanteren ten aanzien van het
aantal coffeeshops in de gemeente, In de notitie
"Eindnotitie coffeeshopbeleid van de gemeente
Zandvoort" geeft het college van Burgemeester
en Wethouders aan op welke wijze dit maximumstelsel gestalte zou moeten krijgen
Alvorens de notitie ter vaststelling aan te bieden
aan de gemeenteraad, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld binnen vier
weken na publicatie van dit bericht hun zienswijze omtrent het beleid schriftelijk kenbaar
maken aan Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Gedurende deze periode ligt de notitie ter mzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluestraat)

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestu ursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethoudeis van Zandvoort
hebben op dinsdag 28 april veigaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 18 door B&W genoemen besluiten is op dinsdag 6 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

1990 AC Velserbroek,

De Ecoqai zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

Vooi melde bouwplannen liggen met ingang
van 12 mei 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij, de Centrale Balie Gedurende de
termijn van de tervisieleggmg kan een ieder
tegen voormelde bouwplannen schriftelijk
zijn bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

GEMEENTELIJK
COFFEESHOPBELEID

De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar Het publiek heeft tijdens de
commissievergadering het recht om over een
onderwerp dat op de agenda staat het woord te
voeren

WLZK kan u informeren of er bij uw huisaansluitmg nog sprake is van een
loden dienstleiding WLZK voert een actief beleid om loden dienstleidingen
(eigendom van het waterleidingbedrijf) te vervangen Vanaf 1997 worden in
versneld tempo jaarlijks 4500 loden dienstleidingen vervangen In 2003 zijn
alle loden dienstleidingen vervangen

- uitbreiding van de woning op het perceel
Ebtaingeweg 1

10 15-11 00 LILII
11 15-12 00 uur
12 45-13 30 uur

Bon in envelop /.onder post/.egel /enden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoouinummer
Anlwooiclnummer .'iUi,
.i IK, 2000
^(H)() WC",
wi, l luurlcm.
luariem.

•

WEE:

geeft u meer!

woensdag 7 mei 1997

eekmedia 17

ianpak van fraude SD geeft boete bij achterhouden informatie
verloopt succesvol
ZANDVOORT - De samenerking tussen de sociale relercheteams van de gemeente
cemstede, Beverwijk en
aarlem gericht op de aanpak
n fraude met bijstandsuitkengen, verloopt goed. In het
>rste kwartaal van 1997 heeft
e samenwerking geleid tot
opsporing van fraude ter
aarde van een bedrag van anrhalf miljoen gulden. In to-

olitiek Café
ZANDVOORT - In Dance
lub Yanks wordt dinsdaga>nd 20 mei een politiek café
houden. Er wordt gepraat
•er Schiphol II, het bouwplan
; Zwaluw en de toekomst van
mdvoort. Het publiek krijgt
ilop de gelegenheid om vran te stellen aan de Zandvoortgemeentebestuurders. De
vond begint om acht uur en de
egang is gratis. Informatie
ider nummer 57.16636.

üedingactie
ZANDVOORT - Voor de halfarlijkse kledingactie van
lansen en Nood is het moglijk
n gedragen maar goede kleaig af te geven bij de Hervorme Kerk op het Kerkplein, de
ereformeerde Kerk op de Julilaweg, de Vrijzinnige Geloofsmeenschap in de Brugstraat,
e Rooms Katholieke Kerk op
e Grote Krocht en de Nico.asbasisschool aan de Zeelanstraat. Op 6 juni tussen zeen en half negen 's avonds en
p 7 juni tussen tien uur 's mornis en een uur. 's middags.
(ADVERTENTIE)

taal zijn tien verdachten aangehouden. De drie gemeenten
voeren het vooronderzoek van
de fraude zelfstandig uit, maar
bij de afronding van de zaken
werkt men nauw samen.
In een aantal van deze fraude-onderzoeken ging het overigens om personen die niet hadden aangegeven dat ze samenwoonden of inkomsten hadden
uit werk. Er waren ook gevallen
van' schijnverlating en fraude
met huursubsidie. In een aantal gevallen heeft de sociale recherche beslag gelegd op bezittingen van de verdachten. Een
deel van het geld kon daardoor
worden teruggevorderd.
In Zandvoort waar vorig jaar
een tweetal gevallen van onrechtmatig samenwonen werd
jeregistreerd, beschikt men
nog niet over de koppeling van
uitkeringssystemen. Het was
de sociale rechercheurs opgevallen dat met name ouderen
bereid waren om risico's te nemen. Jongeren blijken beter te
beseffen dat ze een keer tegen
de lamp lopen.

wend. We hebben wel het idee
dat het aantal bezwaarschriften toeneemt als we de wet toepassen."
In een aantal gemeenten worden als voorzorgsmaatregel tot
l juli, als de wet van kracht
wordt, gele kaarten uitgedeeld.
Hiermee proberen de sociale
diensten hun cliënten er opmerkzaarn op te maken dat het
verstrekken van verkeerde informatie straks geld kost. Dat
betekent dat het niet kunnen
overleggen van een sollicatie-afwijzingsbrief al een boete oplevert.
„Er zullen altijd uitzonderingsgevallen zijn, waardoor we
de wet niet letterlijk toepassen," verzekert Tas, „Stel dat
iemand mondeling solliciteert,
wat in de horeca nogal eens
voorkomt, dan zal er geen sanctie volgen als ze geen bewijs
kunnen overleggen. De sanctierichtlijnen geven daarin wat
vrijheid. Dat geldt ook voor
mensen die bijvoorbeeld om
psychische of andere reden niet
kunnen werken. Of ouders van
kinderen tot acht jaar."
Volgens Tas geven de richtlijnen duidelijk aan welke wegbe-

Uitkeringsgerechtigden doen er beter aan om na l juli
geen onenigheid te krijgen met de Sociale Dienst. Op
die datum gaat namelijk de nieuwe Wet Boeten en
Maatregelen in. Deze bepaalt dat gemeenten de uitkeringen van hun cliënten mogen korten tot 100 procent,
als zij het niet zo nauw nemen met de waarheid. Aan
deze administratieve maatregel komt geen officier van
justitie te pas. De gemeente Zandvoort ziet net zoals
vele andere gemeenten de voor en nadelen van zo'n wet..

'M'

'ET DE STREKKING
van de wet zijn we blij.
Die is erop gericht om
zoveel mogelijk mensen aan
het werk te krijgen. Minder blij
zijn we als de uitvoering ervan
ons extra capaciteit kost," verwoordt voorlichter Snelders de
mening van de gemeentelijke
dienst.
Volgens de gegevens heeft
Zandvoort gemiddeld zo'n 420
uitkeringstrekkers.
Zomers
zijn het er een tiental minder,
omdat de horeca tijdelijk een
beroep doet op het klantenbestand. Vergeleken met 'rijke'

buurgemeenten als Bloemendaal en Heemstede haalt de
badplaats een hoge score.
M. van der Tas, de beleidsmedewerker Sociale Zekerheid,
meent dat de nieuwe regeling
voor een kleine gemeente als
Zandvoort geen onoverkomelijke problemen met zich mee
hoeft te brengen. Anders dan in
grote steden, waar achterstand
in de verwerking voor talloze
klachten, zorgt. „Als de cliënt
zijn inkomstenbriefje een dag
te laat inlevert, dan krijgt hij
zijn geld een week later. We zijn
al aan zo'n papierstroom ge-

wandeld moet worden. Als je het oog. De gemeenten zelf haneen briefje een dag te laat inle- gen ook sancties boven het
vert, dan mag je al 10 procent hoofd als blijkt dat ze de nieuvan de uitkering inhouden. we wet niet goed toepassen.
Ook mensen die niet verzekerd „Zandvoort declareert zeven
zijn, kunnen verwijtbaar ge- miljoen bij het Rijk. Als je daardrag aangerekend worden. Én op gekort wordt, clan betekent
als je merkt dat mensen het dat een fikse aanslag op het ge-,
niet zo nauw nemen, dan kun je meentebudget. Als de gemeente
ten hoogste twee maanden bij- na een accountantscontrole
stand inhouden. De strekking niet kan aantonen dat er daadvan de wet is erop gericht om werkelijk recht op uitkering bede uitstroom uit de bijstand te stond, en je hebt een overschijbevorderen. Deze moet be- dinR van 15 procent, dun wordt
schouwd worden als een laatste je 3 procent gekort. Kom je
vangnet."
daarboven dan wordt de korDe gemeente Zandvoort zelf ting hoger. Het gaat dan om fbrzal in de halfjaarlijkse gesprek- se bedragen, je krijgt dan proken de cliënten duidelijk ma- blemen met de raad," aldus
ken wat de effecten zijn van de Tas.
nieuwe wet. Ook worden er
brieven verstuurd. Het nadeel
De medewerkers van de Socivan correspondentie, zo erkent ale Dienst zijn overigens allen
Tas, is het gegeven dat veel naar een cursus geweest om de
mensen slecht lezen. „Voor nieuwe regelingen finder de
sommigen blijft het een inoei- knie te krijgen. „Zelf maken we
lijk verhaal. Die snappen de for- de eigen mensen er ook op atmulieren die ze moeten invul- tent dat ze ingrijpen." De nieulen niet."
we Wet Boeten en Maatregelenen wordt overigens alleen toeHet feit dat de gemeenten gepast tot bedragen van zesduimin of meer een verlengstuk zend gulden. Bij bedragen claarvan de officier van justitie wor- boven wordt het Openbaar
den, is een aantal een doorn in Ministerie ingeschakeld.

'Redders' trekken veel bekijks door mooi weer

Op 28 mei, als het weer het
toelaat, is er een vossenjacht
door Noord. De kosten per instuif bedragen twee gulden per
kind en worden gehouden tussen twee en vier uur. Meer informatie is te krijgen onder
nummer 57.17113.

Fietstocht

REDDING-MAATSCHAPPIJ

ZANDVOORT - De IVN Haarlem houdt donderdag 8 mei, op
Hemelvaartsdag, een dagvullende fietstocht door het
Noord-Hollandse landschap.
De tocht gaat door het duizend
jaar oude veenweidegebied
Dijkland en langs de voormalige kustlijn van het IJ. De vertrektijd is om acht uur 's mofgens, vanaf de fietsenstalling
van het NS-station. Voor wie op
eigen gelegenheid komt een
half uur later, op de parkeerplaats bij de Oeverlanden,
Veerweg, Haarlem.

Voor de meeste belangstellenden was de Open Dag de eerste kennismaking met het reddingswezen
sen die ons een goed hart toe- tion Zandvoort worden zo'n 25
dragen, maar ook van bedrij ven tot dertig maal per jaar opgemet scheepvaartbelangen."
roepen om assistentie te verlenen.' „Dat valt eigenlijk mee
De vrijwilligers van het sta- voor een badplaats. Met toeris-

ten hebben we in principe niet dan in de winter, vanwege de
zoveel te maken. We zijn er pleziervaarders."
meer voor de plezierjachten en
de scheepvaart. Daarom hebVoor het reddingswerk toben we het 's zomers drukker nen, volgens schipper Guus,

De Zwaluw

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in

acht. Over nieuwbouw wordt
gesteld dat deze zich aangepast
moet worden qua maat, schaal
en ritmiek van de omgeving.
Tijdens de eerste commissievergadering over dit onderwerp
zagen mevrouw van Westerloo
en de heren van Caspel en
Brugman gelukkig direkt dat
dit ontwerp tegenstrijdig is aan
het gestelde in het structuurplan. Het houdt te weinig rekening met de belangen van omwonenden.

Show, show, show en nog
eens show. Komt dat zien,
Hemelvaartsdag van 10 tot
17 uur op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen.
BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR,
MIJNDESS. MONTÈl, OASE, VAN REEUWIJK,
SLAAPKAMER CENTRUM, STOK MEUBELCENTER.
I n f o : ( 0 2 0 I 690 93 16

Ik hoop dat zij tijdens de volgende commissievergadering,
op twaalf mei, nog steeds dezelfde mening zijn toegedaan.
A. Lolling
Zaïidviiort

Programmering Z-FM

(ADVERTENTIE)

Amsterdams

steeds meer jongeren belangstelling. „We stellen alleen als
eis dat ze in Zandvoort wonen,
ze krijgen daar ook een training."

(ADVERTENTIE)

De architect van liet nieuwe appartementencomplex De Zwaluw op de hoek van de PrinsenZandvoorts
hofstraat wil de hoogte van het
Zandvoort.
Nieuwsblad
gebouw niet aanpassen. Diverse
'nafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, omwonenden zijn daar niet blij
mee zo getuigt een artikel in het
entveld en Aerdenhout. Verschijnt op
De projectontwikkelaar kon
De gemeente stelt dat het
Zandvoorts Nieuwsblad van 29 zich
•oensdag. Uitgave Weekmedia BV
vinden in onze bezwaren plan aansluit op het in voorbeoofdredacteur: J.M. Pekelharing
april. Het echtpaar Loning rea- tegen
een meer dan acht meter reiding zijnde bestemmingsgeert hierop.
toofd commercie: J.F: Sas
hoge muur op twee meter af- plan. Wanneer men echter de
van onze erfafscheiding. structuurschets van het cen•dres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. PostNaar aanleiding van het arti- stand
werd ons toegezegd dat men trumgebied er op na slaat, dan
us 26, 2040 AA Zandvoort.
kel over het plan De Zwaluw, Er
antoor geopend: maandag van 13 tot 16 wilde ik nog een en ander toe- de bovenste verdieping, gren- staat op pagina 55 dat de verur: dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag voegen. Enkele maanden gele- zend aan het Voermanderijpad," schijningsvorm van het gean 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- den hebben mijn vrouw en ik zou aanpassen zodat de zijgevel bouw zich rnoet voegen naar de
ag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 een gesprek gehad met de pro- niet zover vooruit zou steken. bebouwde omgeving. Ook de
LJr.
jectontwikkelaar, in het bijzijn Ondanks herhaald informeren schaal van die bebouwing en
^dactie: (023) 571.8648. Fax: (023) van de heer Groen van de afde- hebben wij hierover niets con- het behoud van de dorpskarakteristiek wordt belangrijk ge'"73.0497.
ling Ruimtelijke Ontwikkeling. creets vernomen.

iüvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange°ten bij de Nederlandse Nteuwsbladpers.

Kotoburo Bram de Hollandei

MENINGEN

Amsterdam

t5[

ZANDVOORT - De Filmclub
Simon van Collem heeft voor
de maand mei weer enkele
films gereserveerd die liei'hebbers zeker zullen aanspreken.
Op 7 mei draait The Glenn Miller Story van Anthony Man. Op
14 mei is er tijd ingeruimd voor
Witness, een ongewone thriller
over een politieman die zich
verschuilt in een Amish-gemeenschap om een jongetje te
beschermen die getuige is van
een moord. De films draaien in
het Circus, Gasthuisplein 5.
Aanvang half acht 's avonds.
Een kaartje, kost 12,50 gulden.

Op 21 mei is er een poppentheatermiddag. De deelnemers
mogen hun eigen pop maken en
daarmee voor een klein publiek
spelen.

Of de demonstratiedag nieuwe donateurs heeft opgeleverd,
kan Van der Meije niet vertellen. „De Open Dag wordt eenmaal per jaar gehouden en is
eigenlijk ook bedoeld om aan
donateurs te laten zien wat we
doen. We krijgen geen subsidie
en draaien volkomen op giften
en legaten. Die komen van men-

^dvertentieverkoop: R. Post (verkoop'"anager), M. Oosterveld.

Glenn Miller

Op 14 mei kunnen de deelnemers grote keien schilderen,
bijvoorbeeld veranderen in een
beest. Ook kunnen ze werken
met restmaterialen zoals touw,
doppen of karton.

„Over het algemeen kun je
wel stellen dat iedereen positief
reageerde op de demonstraties.
In feite was het voor de meeste
bezoekers hun eerste kennismaking met de reddingsmaatschappij." En omdat de zee uiterst kalm was, hoefden ze geen
reddingsvest aan van de vier-koppige bemanning.

"edactie: Dick Piet (chef). Robbert Wortel
a<
Jj.chef/eindred.), Monique van Hoogstra:en
. Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
'ortngeving/opmaakredactie: Willem Blee~"ng. Paul Bucsc, Pietor Hcndal, Theo van
•ter Linden, Yvonne Mulder, Andrè Stuyfer3
ant. Systeemredactie: Hero Blok (chef),
^dactiepromotie: Trudy Steenkamp.

ZANDVOORT - DJ BMC nrganissert. op vrijdagavond!) mei
du tweede trancenation house
-party in Dance Club Yanks.
Tijdens het feest presentoren
de gerenomeerde disc-jockeys
Frexh, Herman en BMC weer
diverse soorten house /nul s
trancenation en digital overclose. De eerste honderd be/oekers worden ook getrakteerd
op een Free Party Balloon. Van
tien tot elf uur is er een Happy
Hour en daarna een lasershow.
De avond begint om half negen
en de ingang ligt aan de Kosterstraat. Nog meer informatie is
te krijgen onder nummer
57.192»!)."

ZANDVOORT - Tijdens de
woensdagmiddag-instuif van
het Aktiviteitencentrum Zanclvoort valt er voor kinderen tussen vier en twaalf jaar weer veel
lol te beleven.

De Open Dag van de
Koninklijke Nederlandse
Redding Maatschappij
(KNRM) trok zaterdag '
bijna driehonderd
belangstellenden. „Dat is
behoorlijk veel en mede te
danken aan het mooie
weer," zegt schipper Guus
van der Meije van het
Station Zandvoort. „De
mensen stappen dan
makkelijker de boot in."

Tijdens de Open Dag vertrok
de reddingsboot twintig maal
vanaf zijn vaste stek, naast het
Casino aan de Thorbeckestraat, de zee op.

i'Jvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
023) 573.0497.
-mail: wmcomm @ perscom.nl.
•'cro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
'an de Helende Meesters 421 B, Amstel'een. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
'el.: (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
•1icro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
020)665.6321.
bonnementen (opgave, verhuizing, etc):
°20) 562.6211.
'bonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
'34.60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
a
°stabonnees gelden andere tarieven.
L
°sse nummers ƒ2,-.
r
' agen over bezorging: donderdag tussen
-12 uur (023)5717166.

Trancenation

Kinderinstuif

ZANDVOORT -De KNRM heeft
de beschikking over zo'n 36 statipns langs de kust en het IJsselmeer. De boten worden alle
bemand door vrijwilligers.
„Hier in Zandvoort hebben we
een station en tien a elf vrij willigers die onmiddellijk kunnen
uitrukken als hun pieper afgaat. Het is inderdaad te vergelijken met de vrijwillige brandweer."

SfliepV.Dle.rnen. .Riiig: AIO,-, afslag S 1.13

Zandvoorts
Nieuwsblad

Magazine

In de laatste week van mei brengt Weekmedia, de nieuwsbladen van Perscombinatie,
een speciaal magazine: Amsterdams Stadsblad Magazine, full colour, 52 pagina's dik, informatief, gezellig van stijl, leuk om te hebben in een Nederlandse (10.000
exemplaren) en een Engelstalige editie (opnieuw 10.000 exemplaren).
Want op maandag 16 en dinsdag 17 juni komen de Europese staatshoofden in
Amsterdam bijeen en al in de weken daarvóór vinden er een aantal congressen
plaats. Amsterdam is gastheer van tal van nationale en internationale opinieleiders.
Het Amsterdams Stadsblad Magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om
acte de présence te geven bij een bijzonder selecte doelgroep. Meer informatie geven
Willem Duivis, Marjan van Heuvelen en Mylène van 't Hart, tel. 020 - 562. 2441.

(piTOMO-lWIi)
Maandag tot en mot donderdag
X1:M Nnnslop si'n'kv
( U K ) l/m 18.110
18.00l/ni20,00
Muxiokboiik'vard
20.00 l/m 22.(M
ck' Kiistwadil
22M)l/m2-\.(M
Ktisst.'!! Kb X- Moed
Vrijdaj;
(UK) l/m 11.W l
I I . ( K ) l/m 12.110
1 2 . i K ) t / m 1.1.00
1-1.00 l/m 18.00
18.00 t/m 211.110
20.0(1 t/m 22.110
22.00t/m 2-1.00
Zaterdag
O.OOI/H102.00
2.001/11108.00
8.00 l/m 10.00
10.00 l/m 12,00
12.00 l/m 11.00
1-1.00 l/m lli.OO
lli.OO l/m 18.00
18.00 l/m 111.00
UMIO l/m 20.00
20.001/IH22.00
22.001/iii2-I.OO

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

XFM Nonslop si'miv
XFM I'lns. Ken proirramnia speciaal vonr du srninivn
\Valrrloi\-n OiK't UissiMi 12 >c'ii l di- lïrnHviilcvoniïk'IHi
XFM Nonslop srrviiv
Mu/ii'kbuiilovartl
ck' Kustwacht
lil'M
Nii;htnii;lil. Ki'ii programm a vuur di< IvK-k-lk'flirblxT
XFM NonstupsiMvkv
Broek nphak'ii
(iot.'ck'moriïcn Xamlvuorl (l .ivr vannil Cak' NruD
Hand in I land
Hadniuls
Kurobivakdown
XFM Sport
(li'U'lU'raaii Xiv
di' Kustwacht
XFM Nnnslup scma'

/omlai;

(UK) l/m (i.:io

>< AMSTERDAM. CAPITAL OF 1NSPIRATION

9.110 l/m
10.00 l/m
12.001/m
M.OOl/m
lli.OO l/m
18.001/m
20.001/m

10.00
12.00
1.1.00
lli.OO
18.00
20.00
2-1.00

XFM Nonslop si'tvkv
do Duinriios. Frn k'vvnsbi' dioimvlijk programma
XFM Jaxx
Kl'fi1 BniiKÏKMi met . . .
Üadmuls
Xamlbak
MiiZK'klxMik'vard
do Kuslwadit

Informatie over de tocht is te
krijgen • onder
nummer
0251-659696. Er zijn geen kosten aan de tocht verbonden.
(ADVERTENTIE)
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DR. J. G. MEZGERSTHAAT 39
ZANDVOORT
Gezellig dnekamer appartement met ruim balkon op het zuidoosten, gelegen op de Ie woonlaag. Bouwjaar 1990.
Indeling: entree/gang met bergkast, toilet met
fonteintje, badkamer met douchecabine en wastafel, 2 slaapkamers, woonkamer met open keuken en ruim zonnebalkon. Berging in souterrain.
VRAAGPRIJS
ƒ 249.000,- k.k.
l BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
\ EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-5715531
I
maandag - vrijdag: 8.30 - 1Ï.30 uur
zaterdag: 10.00- 14.00 uur
AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

ZONWERING BESTELLEN
FRANSSEN BELLEN.
H. FRANSSEN
Voltastraat 32

Meer dan 60 jaar
een begrip in Zandvoort

"
|

* **

l
l
l

Vrijblijvend advies en prijsopgave

***
Markiezen knikarmschermen etc.

U

LJ

***
Verder alles op zonweringgebied

VAN SPEYKSTRMT 22
ZflNDVOORT
Halfvnj staande woning met zonnige tuin en
plaats, gelegen nabij strand, station en centrum
dorp
Indeling: vestibule met garderobe en meterkast,
gang met trapkast, toilet met fonteintje, woonkamer met erker en schuifpui, grote woonkeuken
met toegang tot de berging met deur naar de
tuin.
Ie etage: slaapkamer met schuifpui en rolluik,
grote slaapkamer (voorheen 2) met openslaande
deuren naar balkon, badkamer met douche en
keukenblokje.
VRARGPRIJS
ƒ 359.000,-k.k.
Passage 3640
2042 KV Zandvoort

)

Werkplaats:
Prinsesseweg 52
Tel. 5714623

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
TegelwerK. Vernieuwingen zinken goten,

CH

. Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

2040 AK Zandvoort

• Gfazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

ü$

HALTESTRAAT 11
ZANDVOORT
Met de kleurrijke collectie
van

SUED1NE
in blazer of blouse
Div. kleuren

v.a. 79.95

CONFET'TI

SHIRT POLO

Maak je ook dit jaar weer,
een grandioos feest van

v.a. 35,—
Div. kleuren
in velours
en badstof

enz.

NVM
MAKELAAR

postbus 413
Makelaardij o.g.

Off. luxaflex dealer
M

Clothing Company

Tel. 5 7 1 4 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

MOEDERDAG
Verras moeder,
echtgenote of vriendin op
een keuze uit onze
zomercollectie 1997.
Wedden dat het dan weer
een onvergetelijke
moederdag wordt.. ?

DIV.

MODELLEN
in geweven
ruit pantalons
alle met
bi-stretch

v.a. 79.95

Tot ziens bij:

CONFET'TI
IN HET HART
VAN HET DORP
Foto: ANDRE LIEBEROM
7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie éénmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Clothing Company

"LEDIKANT

Geopend 7 dagen in de week
van 10.00-22.00 uur

luxe polyether matrassen
hoenderverenkussens •
Compleet van F 1195,

HET GRATIS MATRAS l

Luxe beukenhom, binnemetingmteiieur,
oo wteltn, Jtïuif uit venihtlknae luxe
aamautn stoffen va 70x200

PARKET
VOORDEEL

PROJECT-TAPIJ
HOTEL KWALITEIT

0,1 iopi|l loit amaal a ie "»«
1/8,
twöumenl nw A pf»P

Natuurlijk ïs de Audi A6 Avant ook
zakelijk gezien heel aantrekkelijk.

Polvettier Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35^0
v.a. 1 persoons
Eiï-*^ 7 lw icWteUllo ijürlekiBarantl»

Beach/m

Living is...
A liltle bit of
BUnshine
thev

Maak een testrit en ontdek
de veelzijdige Audi A6 Avant.

KERKSTRAAT 20
Op onze damesafdeling
nu ook VOORJAARSKOLLEKTIE van In Wear

daarnaast o.a. de
kollektie van:
ANOTHER

Jeans

EN...
NIEUWE
COLLECTIE
DAMES EN
HEREN
BADKLEDING
VAN

Of u nu op zoek bent naar een representatieve zakenwagcn, een ruime gczinswagcn of het praktische
antwoord op uw vrijetijdsbestedingen: de Audi A6 Avant
is in alle op/ichtcn een bijzonder aantrekkelijke
verschijning. Uiteraard door zijn sierlijke lijnen en
veelzijdige toepasbaarheid, waarbij de nadruk ligt op
comfort en veiligheid. Maar vooral ook door de bcfaamdc duurzaamheid en waardevastheid van Audi is de A6
Avant een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Het absolute

topmodel is de Audi S6 Avant met 4.2 liter V8-motor, met
een vermogen van 213 kW (290 pk) en qualtro-vicrwielaandrijving. Bovendien is iedere Audi A6 leverbaar in een
Pro Line Comfort uitvoering. Voor slechts ƒ 3.990,- krijgt
u een volautomatische airconditioning, middcnarmsteun
voor, Iccslampjcs voor en achter, verlichte makc-up spiegels
en verstelbare lendcnstcunen in de voorsloclcn. Maak een
afspraak voor een testrit en laat u meteen door ons
informeren over de leasevoordelcn van de Audi A6 Avant.

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphcnstraat 102, 2CJ41 K.P Zandvoort Telefoon 023 - 5714565
Auili A6 A\anl \un.if ƒ 69.790,-. l'.r is .il ecu A u ü i Ad \aiuf ƒ 63.790J-. Pnj/en inclusicl BI W/1JPM. cfdusiel kosten njkl.iar maken en \crwijdunngsbijdragc
Wij/igmgen voorbehouden De algebeehle aam is o a uilgerust met tegen meerprijs leverbare meermtvoeringen
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'Het varen trekt
me niet meer, de
zee des te meer'

Met

oog
en

oor
de badplaats door
tte

OEWEL LEEN MOLENAAR al bijna
tachtig jaar in Zand- Wanneer hij op 15 mei zijn
voort woont, wordt hij er negentigste verjaardag viert
naar eigen zeggen nog altijd mag Leendert .Tacobus Molebeschouwd als 'een vreem- naar in volle tevredenheid
de'. „Dat komt omdat ik in
terugzien op een rijk beScheveningen ben geboren.
staan. Weliswaar heeft hij
pas later verhuisden mijn
de diepste crisisjaren aan
ouders naar Zandvoort,
den lijve meegemaakt, en
waar mijn vader vandaan
moest hij bijna driekwart
kwam. Daar kregen ze een eeuw keihard werken om de
woning aan de Oosterparkeindjes aan elkaar te kunbtraat 35. Dat pand staat er nen knopen, maar daar staat
trouwens nog altijd, zoals ik tegenover dat hij zo'n beetje
laatst zag toen ik er voorbij de hele wereld heeft gezien.
kwam."
Bovendien leerde hij op één
van zijn scheepsreizen de
Veel tijd heeft de jonge Mole- vrouw kennen waarmee hij
naar niet in zijn ouderlijk huis
inmiddels ruim vijftig jaar
doorgebracht. „Na school ging
is getrouwd. „Achteraf geik meteen in Delft en Rotterzien heb ik eigenlijk altijd
dam werken als hulpmonteur
geluk gehad in het leven,"
bij een firma in centrale ver- luidt dan ook zijn voorlopige
warmmgen. Toentertijd was
conclusie.
dat iets heel nieuws, zodat ik
vooral bij grote bedrijven en rijkeluisfamilies over de vloer
kwam. Maar ja, door de econonusche crisis gingen de zaken
slecht, en vloog ik er als jongste
bediende het eerste uit." Voor
zijn moeder was het geen geringe opgave een extra mond te
\ uilen. Omdat haar man inmidclels was overleden, leurde zij
met garnalen langs de deuren,
en dat leverde maar bitter weinig op.
Zij zond haar zoon dan ook
dagelijks op de fiets naar Amsterdam om daar een baantje te
zoeken. Gelukkig slaagde hij er
uiteindelijk in om bij de toenmalige Verenigde Nederlandse
Scheepvaartmaatschappij
(VNS) aan te monsteren. „Van
1921 tot 1961 heb ik met veel
plezier in de machinekamers
van koopvaardijschepen gewerkt," vertelt hij. „Eerst heb
ik zo'n 25 jaar op de Bosfontein
gevaren, waar ik tenslotte een
vast onderdeel van de inventaris was geworden. Later kwam
ik als eerste bankwerker op de
Randfontein terecht. Dat was
pas echt een prachtig schip. Ik
had er zelfs mijn eigen hut."
Op de Bosfontein maakte
Molenaar steevast vier reizen
per jaar naar Zuid-Afrika. „Totdat de oorlog uitbrak. Vanuit
Oost-Afrika, waar we in reparatie lagen, zijn we toen naar
Amerika gevaren. Daar werd
het schip onmiddellijk gecharterd door de Amerikaanse
Transport Service. Vanaf dat

Moeder Myrna en dochter
Chantal zijn moe maar voldaan. Hun droom om van de al
Jaren bestaande schoonheidss»alon een beautycentre te maken waar je ongestoord kunt
wegdromen tussen de behandeImgen door, is waargemaakt.
Tweeëneenhalf jaar lang hebben bouwvakkers aan de metamorfose gewerkt. Er zijn plannen gemaakt en weer bijgebteld. Het resultaat mag er zijn
en een rustig ogend en klassiek
dandoende interieur doet verlangen naar een dagje heerlijk
relaxen. Al of met gehuld in een
Algenpakking, het maakt niet
uit, als het maar in een horizontale stand is.
Myrna begon zestien jaar geleden als schoonheidsspecialiste een eindje verder op in de
Kostverlorenstraat. Ze vertelt:
•,Daar had ik mijn praktijk.
Maar vier jaar geleden konden
\ve naar dit pand verhuizen en
vorig jaar hadden we de eerste
tase van de metamorfose achter de rug. Onder meer een uitbreiding met twee schoonheidssalons en baden." Inmiddels zijn er een hydromassagehad en een thalatherm voor lichaamspakkingen bijgekomen.
Er is een nagelafdeling, een
zonnebank, sauna, Turks bad
en zwembad. „We zijn geen saunabedrijf,"
stelt Myrna voor de
?
ekerheid. „Van het zwembad
'Hogen alleen de eigen klanten
"ebruik maken."
Dochter Chantal, zelf gediPlomeerd schoonheidsspecia'iste,
visagiste en nagelstiliste,
v
ertelt enthousiast op welke
klanten ze mikt. „In principe is
tedereen natuurlijk welkom.
Toch zie je steeds meer werken-

Partijen koorts
Er waart een vreemd gerucht door Zandvoort Ik hoorde het van een
raadslid en of het waar is, geen idee Maar het is wel een interessant
gerucht. Er zouden mensen bezig zijn om nog een nieuwe partij te lanceren
Naast 'Een Zandvoort1 zouden we ook de Socialistische Partij erbij knjgcn
De gemeenteraadsverkiezingen vinden over een jaar plaats, dus tyd ge
noeg om nog een rijtje politieke partijen uit de grond te stampen Wat dacht
u van de Vrouwenpartij7

En nu bloeien

O)
h-!

De hotel- en pensionbedden zijn volgens Evelme van derStuyt van de VVV
goed gevuld Het corso heeft veel Duitsers naar Zandvoort getrokken De
Duitsers hebben op l mei vrij dus plakken /e er vaak een weekje vakantie
aan vast. Bovendien is het deze week ook nog eens vakantie m sommige
delen van Nederland. Dan komt het des te beter uit dat de bloemenvelden
op hun mooist zijn. Maar dat is niet altijd in deze periode het geval Het ligt
sterk aan het weer. Vorig jaar kampten de bollentelers met wat problemen
Tot teleurstelling van menige toerist „Maar," houdt Evelme de gasten
altijd voor. „het blijft toch een natuurprodukt We kunnen niet tegen die
bloemen zeggen en nu ga je bloeien Het valt niet mee voor elke toerist om
dat te begrijpen."

Geen vuile was buitenhangen
Zelfs tijdens de geboorte van zijn kinderen was Molenaar onderweg Potobu io.iu Bram dc> Hoii.mdcr
l

moment was het onze taak om
soldaten naar Australië en de
eilanden van de Stille Oceaan te
vervoeren, liefst zo dicht mogelijk naar de Jap toe."
De Bosfontein werd daarvoor
omgebouwd tot een half oorlogsschip, met vijftig marinemensen aan boord om de kanonnen en het afweergeschut te
bedienen. Angst voor gevechtshandelingen zegt Molenaar
echter nooit gekend te hebben.
„Nee hoor, zo gevaarlijk was
het allemaal niet. Het gebied
waar wij doorheen voeren lag
namelijk bezaaid met Amerikaanse oorlogsschepen. Bovendien heb ik'altijd een heleboel
mazzel gehad. Zo waren we net
vertrokken van Pearl Harbor
toen dat eiland door de Japanners werd gebombardeerd."
Bij elkaar is Molenaar gedurende de oorlogsjaren zes jaar
lang weggeweest uit Nederland.
„Al die tijd heb ik vrijwel geen
contact gehad met mijn vnenden en familie. Alleen via het
Rode Kruis was het mogelijk
om brieven uit te wisselen.
Maar ja, dat duurde maanden.
Ik heb het één keer gedaan. Pas
na een jaar ontving ik antwoord." Toch kijkt hij beslist
niet met wrok op die tijd terug.
„Integendeel, het was er voor
mij eerder gezelliger op geworden. Ik kon het uitstekend vin-

Myrna en Chantal zijn
trots op beautycentre
ZANDVOORT - Het inteneur van het vernieuwde
Beautycentre De Zamster
aan de Kostverlorenstraat
oogt werkelijk als een plaatje. Over de plaats van elk
schroefje en moertje is diep
nagedacht. Deze perfectie
weerspiegelt zich in de
luxieuze omgeving waarin
Myrna en Chantal Bruynzeel het als hun opdracht
zien om klanten met alle
vormen van ontspanning
kennis te laten maken. Tuss>en Hemelvaartsdag en
Moederdag gaan de deuren
open voor iedereen die met
eigen ogen wil aanschouwen wat De Zamster zoal te
bieden heeft.

03
S

de vrouwen van de gelegenheid
gebruik maken om, samen met
collega's of vriendinnen, zich
een dagje te laten verzorgen.
Meestal nemen ze een dagarrengement met verschillende
behandelingen.
Tussendoor
serveren we een luxe lunche en
aan het eind van de dag stappen
ze weer netjes opgemaakt naar.
buiten."
Chantal ziet voor de toekomst nog meer mogelijkheden in de vorm van een diner,
avondje uit en overnachting
achteraf. ,,Voor klanten die
daar behoefte aan hebben, willen we dat straks wel regelen.
Hoe we dat gaan aanpakken,
dat weten we nog niet. Daar
moeten we nog goed over nadenken."
Een groep die volgens Chantal zeker niet vefgeten wordt,
zijn de mannen. Hoewel nog
schoorvoetend, begint de Nederlandse man steeds meer m
zijn uiterlijk te investeren.
„Maar die komt pas wanneer
hij ergens last van krijgt Bijvoorbeeld van pukkels of andere huidproblemen. In Duitsland gaat dat al anders. Daar
komen echtparen samen een
dagje relaxen."
Wat moeder en dochter betreft: ook de mannen kunnen
rekenen op hun aandacht. Opvallend, zo vindt Myrna, is het
aantal klanten dat van buiten
Zandvoort komt. Er bellen
mensen
uit
Velzerbroek,
Hoofddorp en Lisse. Met name
voor de dagarrangementen is er .
veel belangstelling. ,,De tele-

Zelfs tijdens de geboorte van
den met de soldaten die we wégbrachten. Van hen heb ik En- zijn kinderen was Leen Molegels leren spreken, al is dat met naar onderweg. „Maar daar
Amerikaanse slag erdoorheen." wen je aan," verzekert mevrouw Molenaar. „Het kon imToen de vrede was gesloten mers niet anders. Het was tenkon Molenaar niet meteen te- slotte zijn vak." Een geregeld
rug naar huis. Eerst moesten huwelijksleven begon voor beibevrijde genterneerden van het den pas m 1961, toen Molenaar
vrouwenkamp op Bandoeng door de VNS met pensioen
worden gerepratieerd.
Het werd gestuurd. Voor hem was
ruim van de Bosfontein werd dat overigens geen reden om
daartoe volgepropt met hon- van zijn rust te gaan genieten.
„Ik was pas zestig toen ik erderden vrouwen en kinderen.
„Onderweg sloot ik vriend- uit ging. En dat terwijl ik altijd
schap met een meisje van vier, had gewerkt, want ik kon nooit
dat in mij spontaan haar nieu- stilzitten. Zelfs als ik na twee
we vader zag," vertelt de zee- maanden eindelijk van een reis
vaarder. „Hoe zwart ik er door was thuisgekomen, liep ik na
mijn werk in de machinekamer een paar dagen alweer naar iets
ook uit kwam te zien, ze vloog te zoeken om te doen. Ik vond
altijd op me af. En ik was gek mezelf dus veel te jong om
op dat meissie. Via haar heb ik thuis te blijven. Gelukkig kreeg
mijn vrouw leren kennen."
Mevrouw Molenaar moest er
aanvankelijk nogal aan wennen
dat haar tweede echtgenoot
nauwelijks aanwezig was in
hun woning aan de Burgemees- POLITIE: Alarmnummer 112.
ter Beekmanstraat. Zo bleef hij In andere gevallen: tel. (023-)
eens zeven maanden weg, om- 5713043.
dat de Suezkanaal-crisis was BRANDWEER: Alarmnummer
uitgebroken, waardoor zijn 06-11. In andere gevallen
schip een gigantische omweg 023-5159500 of - voor info overmoest maken. „Onze jongste dag - (023-) 5740260.
was net acht maanden, toen hij AMBULANCE: Alarmnummer
eindelijk terugkwam," herin- 06-11. Anders: tel. 023-5319191
nert ze zich. „En die schrok (ongevalllen), Centrale Post
zich wezenloos, want Leen's ge- Ambulancevervoer (CPA) Kenzicht had ze van haar leven im- nemeriand.
HUISARTSEN: De volgende
mers nog nooit goed gezien."
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenmk. Informatie
daarover
tijdens
weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
Benchten en tips
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
voor deze rubriek met
Een afspraak is niet nodig.
zakennieuws kunt u sturen
Gezondheidscentrum
(tel.
naar de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Postbus 26, 2040 AA
5716364):
uitleenmagazijn:
Zandvoort. of inleveren bij het kantoor
13.00-14.30 weekdag., spoedgeop Gasthuisplein 12
vallen za en zon: doktersdienst
Tel 023-S178648 Fax 023-5730497
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
foon staat niet stil," beaamt tandarts bellen.
Chantal, die beseft dat uitbei- Apotheek: Zandvoortse Apoding van faciliteiten ook meer theek, H.B.A. Mulder, tel.
werk met zich mee brengt. „Nu (023-)5713185. openingstijden
doen we het nog met z'n twee- (alleen voor recepten): zateren. Het is echter niet de bedoe- dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
ling dat klanten straks 'in de uur, zondag 11.30-12.30 en
wacht' moeten. We zullen zeker 17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
mensen moeten aannemen."
Beautycentre De Zamster zit regeling via tel.nr. (023-)
wat prijzen betreft een beetje in 5713073.
de middenmoot: „Als je ziet wat Wijkverpleging: Voor spoedgeeen beetje beautyfarm rekent. vallen is het Kruiswerk ZuidDaar zitten wij ver onder." Qua -Kennemerland 's avonds, 's
sfeer en uitstraling is er echter nachts en in het weekend te beweinig verschil, vinden beiden. reiken via de doktersinformaEn wie door de schitterende tiedienst: tel. 06-8460.
ruimten loopt die met veel ge- Verloskundigen: Mevrouw E.A.
voel voor details zijn ingericht, de Boer-Burgh en/of mevr.
kan niet anders doen dan bea- A.C.M. Gombert en/of P.J. van
men. Vooral van het zwemtaa- der Deijl, Kochstraat 6A, Zandsin met z'n Romeinse uitstra- voort, tel. (023-) 5714437.
ling gaat een rust uit. En wie Dierenarts: Mevrouw Dekker,
even allerlei kleuren heilzaam Lijstersti aat 7 te Zandvoort, tel.
op zich in wil laten werken, (023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
stapt de sauna in.
der dieren (023-) 5714561, Ver023-5383361,
Wie het allemaal zelf wil be- missingsdienst
kijken kan gebruik maken van Asiel Zandvoort (tevens pende open dagen op vrijdag 9 en sion) (023-) 5713888. Stichting
Dierenambulance:
zaterdag 10 mei. Tussen twee Regionale
uur 's middags en acht uur 's 023-5363476 of alarmnummer
avonds is er ontvangst met een 023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
drankje en hapje.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum
Zandvoort:
Wülemstraat 20,'Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur.
Schriftelijk:

ik een tip, dat ik in Cruquius zo vaak het weer het toelaat
terecht kon als dieselmonteur, naar het strand te lopen. Het
en daar heb ik nog vijfjaar kun- varen trekt me niet langer,
nen werken totdat ik wéér ge- maar de zee des te meer Die wil
pensioneerd werd. Vervolgens ik het liefst elke dag even zien."
ben ik hier m Zandvoort in een
Dat hij op 15 mei negentig
hotel begonnen als klusjesman, jaar wordt, vindt hij maar een
om daar tenslotte achter de bar rare gedachte. „Weet je wat het
te eindigen. Pas een jaar of zes, is, jongeman? Ik voel me hélezeven geleden ben ik helemaal maal met zo oud. Misschien 78
met werken gestopt."
of hooguit tachtig, maar in geen
Gemakkelijk was dat zeker geval negentig. Maar goed, ik
met, maar gaandeweg is Leen klaag met. Ik heb achteraf beMolenaar er toch redelijk in ge- schouwd altijd een heleboel geslaagd zich te verzoenen met luk gehad in mijn leven Zo ben
een rustige oude dag. „In het ik met mijn schip m al die jaren
begin was het rot, hoor, om de op zee nooit m een echt zware
hele dag mets te doen. Maar storm beland."
langzamerhand ben ik het wel
Johan Schaaphok
gewend. Zeker sinds we hier in
de Arie Koperflat wonen. Ik zit
nu net zo makkelijk in een stoel
te lezen. En verder probeer ik

Weekenddiensten
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20 00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prmsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Ondertrouwd:
René Richard van Roode en Annerose Abbenes
Getrouwd:
Rudolphus Anthonius Johannes Maria van Zutphen en Nathalie Stanisavljevic. Jan Jaap
Arnold Scholtmeyer en Astrid
Joyce Laane. Roelof Lammert
Robert Poelstra en Nelleke Saskia Louet Feisser.
Geboren:
Nicky, zoon van Jacob Land en
Engelinda Looman. Torn, zoon
van Stephanus Joannes Jesephus Bleijs en Maia Theresia
Becking. Wendy, dochter van
Willem-Jan Langerak en Saskia Douma. Jop Harro, zoon
van Paul Wilhelm Heemskerk
en Martha Margreta Bulthuis
Overleden:
Bouwmus Bouland, 75 jaar. Rosma Bracke-van der Mije, 66
jaar. Oege de Groot, 93 jaar.

Dier
van de
week

Het gemeentehuis is nu wel mooi verlicht maar de vlaggen op de rotonde
zijn niet om aan te zien. Dat riep tenminste de VVD-er Theo van Vlisteren
tijdens de gemeenteraadsvergadering. De vlaggen zijn inderdaad aan een
fikse wasbeurt toe. Mooier nog, volgens burgemeester Van der Heijden
komen er nieuwe.

Bewoners geen VVV
Dat informatieborden en plattegronden niet altijd op een logische plaats
worden neergezet, blijkt uit de vele klachten. Met name de plattegrond voor
de deur van garage Barnhoorn m Bentveld wekt irritatie bij zowel weggebrui
kers als middenstanders. Toeristen begrijpen niets van het 'aanhangsel
Bentveld. Ze denken dat ze a! in Zandvoort zijn En vrachtwagenchauffeurs
die m Zandvoort-Noord moeten zijn. parkeren wegens ruimtegebrek hun
combinatie midden op de weg Vlak voor een vluchtheuvel Dat is gevaar
lijk, vinden omwonenden. Ze willen de plattegrond het liefst verbannen naar
een plek waar meer plaats is Bij Unicum of ter hoogte van de Herman
Heijermansweg. ,,We moeten toeristen steeds uitleggen hoe ze moeten
rijden," zegt mevrouw Barnhoorn. ,.We zijn geen VVV.' Het college heeft
overigens beloofd om de situatie nog eens in ogenschouw te nemen en een
pre-advies uit te brengen.

Las Vegas aan zee

Deze week hebben we Mailloo,
een zwarte Labrador Retriever
van bijna tien jaar. Mailloo is
een hele vrolijke mannetjeshond met als enige probleem
dat hij niet tegen katten kan.
Verder is hij een echte gezinshond, speelt en rent graag met
de kinderen, kan goed alleen
thuis blijven en vindt het leven
eigenlijk een feest. Een half
jaar geleden werd Mailloo bij
ons gebracht omdat zijn bazin
hele dagen ging werken. Daarop werd hij meegenomen door
een echtpaar met kinderen.
Deze mensen hadden drie katten en dat gaf vanaf het begin
problemen. Alles hebben deze
mensen geprobeerd, tot-aan liomeopathie toe, helaas hielp ook
dat niet. Nu, na een halfjaar,
hebben ze hem met veel verdriet teruggebracht. Mailloo
verdient opnieuw een plek
waar hij het naar zijn zin heeft.
Deze keer zonder katten dus.
Wie Mailloo meeneemt krijgt
een goede kameraad aan hem.
Meer informatie over Mailloo
is te krijgen bij het Kennemcr
Dierentehuis. Keesomstraat 5
in Zandvoort, tel.; 57.13888.

Het is een prachtig gezicht, die nieuwe belichting van het Zandvoorts
raadhuis. Met een druk op de knop zette burgemeester R. van dg» Heijden
dinsdagavond de fraaie voorgevel letterlijk in de schijnwerpers. Zelfs vanuit
het koepeltje op het dak daalde er licht neer op de raadsleden. Het
lichtontwerp is van Marco de Boer HIJ hulde een paarjaar geleden de Arena
in rood-witte kleuren, als welkom aan Ajax dat toen (nog) als overwinnaar
terug keerde
Het Zandvoortse licht is overigens een cadeau van de 'Zandkorrels . een
lobbygroep van het bedrijfsleven die zichzelf soms als 'anonieme gever
presenteert. Dat laatste wil overigens moeilijk lukken Zeker niet als Jaap
Kroon van Kroon Vis het woord voert HIJ sprak natuurlijk over de goede
samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven en over het gezamenlijk
projecten opzetten Uiteraard was de burgervader zeer verguld met dit
eigen initiatief richting Zandvoortse bevolking Na het officiële gedeelte
werd deze verbroedering nog eens overgedaan met een borrel en vishapjes. En eerlijk is eerlijk De haring van Kroon Vis is overheerlijk

Vos veilig
Eerst dacht ik nog, daar gaat een rode kat. Een broertje of zusje van onze
eigen Dmky. Maar toen ik op de Zeeweg dichterbij kwam met mijn auto. zag
ik dat het een vos was En dat om elf uur 's morgens Het arme beest had
een wanhopige blik m de ogen HIJ probeerde over te steken Nam een
spurt, zag een auto. rende weer terug Nam weereen spurten .haalde de
overkant. Wie ooit een kip kwijtgeraakt is of een opengescheurde vuilniszak
gevonden heeft dankzij een vos. zal het me wel niet in dank afnemen, maai
ik was toch wel opgelucht dat deze vos veilig de duinen m kon vluchten

Senioren op pad
Vroeger kwijnden bejaarden nog weieens weg achter de geraniums Nou
daar hebben de senioren van tegenwoordig geen tijd meer voor Zeker niet
als ze eenmaal de hobbygroepen van het Welzijnscentrum kennen Ze gaan
naar het theater, lezen samen een boek en sinds kort is er ook een wandel
en fietsclub Een keer in de veertien dagen vertrekken ze op vrijdagmorgen
vanaf het Huis m het Kostverloien om een uur te fietsen en/ofte wandelen
Onderweg stopt de groep uiteraard een keer om uit te rusten Onderling
spreken ze af hoe hard ze fietsen of wandelen Voor de praktische ei
geestelijke ondersteuning (het is toch even wennen om zo n groepje op te
zetten) zorgt het Welzijnscentrum. Zo af en toe wordt er op het kantoor van
het Welzijnscentrum geëvalueerd. Gooi de middeltjes tegen zadelpijn maai
m de groep'

NEON

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Hemelvaartsdag 10.00 uur: in C-er. Kerk. Zondag 10.00 uur: ds I.
Clement uit Haarlem.

Moeder en dochter bij het sfeervolle 7Avembad

Gereformeerde Kerk:
Hemelvaartsdag 10.00 uur: SOW, ds H. vd Tempel-Boonstra int
Heemstede. Zondag 10.00 uur: ds D. Kisjes-de Vries uit Benncbroek.
Agatha Parochie:
Hemelvaartsdag 10.30 uur: D. Duijves, samenzang. Zaterdag 19.00
uur: D. Duijves^Zondag 10.30 uur: D. Duijves, koor uit Bergen en
Zandvoort.
Een gToep van anonieme ondernemers zetten liet Raadhuis in het zonnetje
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

dinsdag 29 april 1997
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SONY MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS
MHC551 30 Watt versterker met equalizer en Surround Sound
tuner/timer met 40 pre-sets tiptoets dubbeldeck dolby B programmeerbare CD speler 2-weg bassreflex luidsprekers mcl ergonomische
afstandbediening Adviespnjs*780

PHILIPS 63CM STEREO KLEUREN-TV
25PT4501 Black Matrix flat square beeldbuis 40 Watt stereo 70 voorkeuzezenders teletekst met geheugen eenvoudig te bedienen dankzij EasyLogic afstandbediening Scart en hoofdtelefoonaansluitmg Adviespri]s*1545
TRAVELLER;TELAAG'
PHILIPSBREEDBEELD
PW6301 Superplatle16 9
beeldbuis stereo teletekst
Adviespri|s°2495

1379.-

PHILIPSBREEDBEELD
PW630 70crt] stereo te
leleksl Adviespnjs'3295

EU
1599.PHILIPS MATCHLINE

t

ré

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

10x motorzoom auto (o
cus lichtgewicht Adv 1709

100HZKLEUREN-TV
PT820 Black Line S groot
beeld stereo TXT 2795

M6235 Supersnel verwarmen

849.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

•èletekst

c*

TR650 HiFistereo AdV2495

1239.-

.
, 0 <J>Hn9

Fi*ll«J£,:
in)orm*»«'
.01 ^V

toïzs*-'.

g>"°° -

SONY STEADY SHOT
TR565 HiFi geluid Adv 2200

1269.-

SONY + LCD SCHERM

'laatste,
informatie-

..„«,»• •
r

TRV11 Camcorder Adv'1980

2399.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4512 Teletekst 1645

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met auto
matische ontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
••• sterren invriescapa
citeit Adviespnjs"999

r

469.WHIRLPOOLKOEUVRIES

!101

601 .

1379.-

ARG647 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n
Adviespri|s '949

PHILIPSBREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO
PW9501 Tvvan t|aari70cm
Bhck Line S IQOHzdigilal
sein steroo TXT Adv 3895

MIELE 1100TOEREN en ontdooien Uitneembaar
Topklasse Vol elektronische draaiplateau Adviespnjs '279

22.
•S^l

TR750 STEADY SHOT
topklasse camcorder 3110

1539.-

HI-8CAMERA STUNT'
HiFi stereo 12xmotorzoom
afstandbediening Adv 1899
*00.

^gs^xs\s\-y^x>x^\x

63CM STEREO KTV SAMSUNGCAMCORDER
Off Ned Philips garantie
teletekst Adviespri|S 1595

VPE807 Sxzoom Adv'1199

SIEMENS KOEL/VRIES
BLUE AIR CONDENSDROGER
KG25V03 240 liter netto
S92C Geen afvoer nodig Luxe uitvoering met i n h o u d 2 v r i e s l a d e n
dichte deur 120 minuten tijdklok links en rechts- Adviespri|s '1348
draaiende trommel Adviespnjs*1199 -

PHILIPS STEREO KTV

PB

fi
ti

699.

X2501 Hl Black Trinitron
teletekst afstbed Adv 1770

fi

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviespnjs '1849

SHARP MAGNETRON
R3G18 2 m 1 combi magne
tron 750 Watt magnetron ver
ARISTONA STEREO mogen 1000 watt Quartz grtll^
SONY 72CM TRINITRON SB57 Showview PDC 4 kop eenvoudige bediening '449
pen audiodubb Adv'1345
KVC2981 Stereo TXT '2550

h
fi
, 1199.U SONY 63CM STER'EO
n
K

S

649.-

SONY HIFI STEREO
E800 4 koppen Tri Logic vi
deorecorder montage 1670

1-DEURS KOELKAS

ywSSPA^^Y^
(/èi&^'t^im-JSt

779.-

M21 Hl BlackTnnitron "990

599.-

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv'550

iJTTFf

379."

SONY100HZSUPERI
E2561 Super Trinitron
PIP stereo TXT Adv'2970

275.ER KOELER
145 LITER

^

749.-

325.-

HD600 Topper 4 koppen
Showview + PDC 1299

...„.v.-^

799.- 9en10MEIa,s,
699.- filiaal HAARLEM
11

SONY BREEDBEELD
AKAI STEREO STUNT'

965.-

WM20000 RVS trommel en
kuip Aparte temperatuur
regeling Bespaartoets '1348

845.-

WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma s '1349

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter
inhoud CFK vrij Adv*729

AMC
rnfiy
*W-DB"
BAUKNECHT KAST

PTga.

140 liter inhoud Adv "749

DEMONSTRATIE

rewl 495«"

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

Ideaal voor op de camping
en in de auto

!)

125.-

Ue^r^S ?--«f' 1ofr^«" ^^

_

^.-.-„on? eere

.

1000 w a t t m a g n e t r o n
60 minuten timer auto
matische programma s

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron
24litennhoud makkelijkterei
nigen Velekookfunkties '699

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750 Digitale bediening van
magnetron hete lucht oven en
gnllelement Automatische programma s Adviesprijs"949

549.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 4 in 1 combi magnetron
Methetelucht gnllencnsp ont
dooien koken bakken braden
engratineren Adviespnjs'999

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

62IL-

Instelbarecentnfugegang regel
barethermostaat RVStrommel
zelfreinigende pomp '1199

AWM800 15 programma s
Ruime vuloppning Milieu
vriendelijk Deurbeveili
ging Adviespnjs "1079

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700 750toerencentnfuge RVS
trommel schokdempers "949

679.-

IGNIS WASAUTOMAAT
AWL400 16 programma s
4 5 kg inhoud Adv '799

499.-

zogezega

545D-

BOSCH AFWASAUTOM

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

SPS1012 RVS interieur
4sproemiveaus Adv "1179

TL80N
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adv"1099

BAUKhECHTVAATWASSER

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435

898.-

AEG TURNAMAT

549.'

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk 3 pro
grammas 12couverts Adv"899

130 liter met vriesvak
Adviespnjs'699
;"699 -

1499.-

229.-

SAMSUNG 24 LITER

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

W H I R L P OOL
O O L KAST

IMHiWM

G720 Videorecorder '888

19 liter inhoud Eenvoudi

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

365.-

"Schalkwijk
INVENTUM

JVC HIFI STEREO

KV24WS1 Super Trinitron
| stereo teletekst Adv '2440

Lavama 600 950toerencent
rifuge waterbeveiliging zui
nigenstil AEG meerdere ma
en best getest' Adv '1449

met vriesvak
'ak Adv "699
"699

Onthaart snel en eenvoudig
Adviespnjs*39 -

GRUNDIG HIFI STEREO

1799.-

ZANUSSIl KOELKAST

PHILIPS LADYSHAVE

GV5400 4 koppen Show
view + PDC Adv"1159

l SONY BREEDBEELD

1045.-

AEG WASAUTOMAAT ge bediening Adv '599

Indesit Adviespnjs"749
dviespnjs'749

PANASONIC 1STEREO

620 Hl SpecDnve AdV1189
28WS1 70cmSuperTrim
tron 60 Watt stereo
teletekst PIP Adv'2990

Fraaie en degelijke uit
voering rnet vriesvak

O

jftSBiiiiiüisr^^Bg^aa

E600 Trilogie 4 koppen
Showview + PDC '1340

189.-

WHIRLPOOL AVM260

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

NES

SONY55CM STEREO SONY HIFI STEREO

SONY55CMTELETEKST

<3>

•é^Y^l

879.-

X2101 Trinitron TXT '1440

1249.-

'l

15 liter inhoud

18programmas regelbarether
mostaat en centrifugegang

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

C*

VR652 Turbo Di.ve 4kop
pen longplay Adv "1295

R2V14

LUXE 1400 TOEREN 5 standen en kookboek

899.-

^ra

999.-

629.-

^ KOMBINATIE
BAUKNECHT KOEL/VRIES
Ruime 278 liter koelkast Koelgedeelte Verstelbare MIELE KOELKAST
roosters variabele deurindeling automatische ont K1321S 270 liter inhoud
dooiing Vriesgedeelte 3 laden met voor CFK enHFK vrij Adv'1399
raadsysteem Deur links en rechtsdraaiend te
monteren Adviespnjs'1249

849.-

599.- KOMPAKTE
ZONNEHEMEL
ir/A leun3 Philips 400 Watt HPA
lampen optimaal
PT52aBlack4jneteleteksl 1395
PHILIPS MATCHLINE gebruiksgemak
VR757 V i d e o r e c o r d e r verrijdbaar
PHILIPS TELETEKST stereo topklasse afstand inklapbaar
,.
bediening Adviespri|S'1545 en in hoogte
PT156 Alstandbediend '645
verstelbaar
V^W- .
Adviesprijs*1299-' lift
PHILIPS HIFI STEREO

SHARP MAGNETRON

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving ""
sterren mvnescapaciteit
Adviesprys 899

179.-

>esturmg Zuinig stil en
milieuvriendelijk Adv '2299

745.-

GSF341 3 programma s Va
riabele indeling Adv '1099

795.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000 RVS binnenzijde
Lageverbruikswaarden '1348

895.-

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Program
mas 12couverts Waterontharder
enwaterstop Adviespnjs"2099

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid "1699 -

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242 Turbo-Dnve Adv 895

PANASONIC KTV TXT
TX21 55cm FSQ Adv 849

699.-

469.-

AEG BOVENLADER
lOOOtoerencentnfuge Zui
mg stil en milieuvriende
lijk Waterbeveiliging '1649

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed Adv 645

PANASONIC63CMTOP
G1 HiFistereo TXT '1599

999.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4310 55cm TXT 1345

769.-

JVC SHOWVIEW + PDC

2-DEURS KOELKAST

449.- mm

J228 Turbo-Search Adv 769

Ondanks grote inhoud
compacte a f m e t i n g e n
Adviespnjs '789

1149.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m 1 ma
chme 1000toeren Adv'1549

945.-

PANASONIC Beste Koop'
NVSD22 Shawiew+PDC "734

Z180/4D Automatische ont
dooiing Adviespnjs'749

AKAI VIDEORECORDER

FK055 Gasfornuis met
elektrische oven mcl grill
ensierdeksel Adv '1450

948.

w.-mzm

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

VSG221 Afstandbed Adv 498

Gas elektra fornuis met regel
bare onder en bovenwarmte
en infrarooognll Adv "1025

BOSCH 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv '985

STUNT' VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g

289.- m

TOPMERKWASDROGER
Met tijdklok en pluizenfilter
Adviespnjs'495 -

249.-

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649

349.-

PENT1UM120MINITOWER KicCPKÜi

PC BMBmtern 1 2GBschijf
Windows 95 kleurenmo
nitor 1 jaarOn Sitegarantie

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter Adv '595

298.-

1699.
LASER MULTI-MEDIA p^f;
Van Katja Pentum133
'
16MBm ern 1 2 G B s c h j f HSrrTRnS
CD rom gfludskaart boxen lM°* * mn r
Windows 95 Adv 3499

MINI DISC PER 2

2599.-

V I D E O T A P E PER 3

GRUNDIG 63 CM KTV

PENTIUIVI133 MULTIMEDIA PC
KV37CM-I- TELETEKST CANON BUBBLEJET 33K6 fax./modem 1 2GB harde
BJC210 Kleurenpnnler 599 schijf 16MB geheugen W 95
f t** j. u & 349.- 1 Jaar On Site garantie *3499 PORTABLEKTV37CM HP INKJETPRINTER HP INKJETPRINTER
Incl sheetfeederenkleur 499
DJ400COLOR Colorkit Adv *499

ZANUSSIVRIESKAST

1379.

749.
2279,
369,-

1299.1199.-

PHILIPS ZONNEHEMEL
HB812 3 lamps HPA solarium
Adviesprijs*2300 BOSCH CONDENSDROGER
WTL5400 Elektronisch start
ti|dvoorkeuze Adviespri|s*1649SHARP COMBI MAGNETRON
De spelsensatie van '97'
Nu mcl RACE game Destruction Derby" Adv *629 - R9R56 Beste koop' 1997 i
Met hete lucht oven Adv *1199PRIJSINDESIT DUBBELDEURS
DOORBRAAK
GR2260 220 liter inhoud CFK-vri)
Adviespri|S*799
BURGC

SONY

PLAYSTATION

349.-

CC
. Meer budget door de gratis \\•\
;
)BCC-card!
'^IU
Aanvraag-folder in de winkel! 11;

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfornuismet elektrische ov
en vertchtmg serdekselennatuur
lijk GIVEG keur '949

478.-

459.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven dub
bele ovenruit Adv '849

448.-

Geenafvoernodig1 RVStrommel

SPEAKERSET80WATT.I |
ÜB3MI&
35.' II
GRUNDIG 37CM+TXT
'HILIPS BREEDBEELD KTV
JOYSTICK SUPER! |
P730 STUNP Adv 699
!4PW6301 61 cm HiFi stereo TXT
GH323u!ö
25.- l*dviespri|s*2095
3KNOPSMUIS! K200 •
. HILIPS STEREO KLEUREN-TV
PORTABLEKTV37cm
21PT440 55cm Beste koop' TXT
Off Ned Phlipsgarantie 599
CANON BJC4100
Adviespri|S*1195
Superkleurenpnnter Adv 769

Z/U." r i<«f j.»f.» 349.-

1601 Gas elektra fornuis met
grill en sierdeksel Adv '948

KONDENSDROGER

3 vakken CFK v r j '629

479.-

AWG212 Eenvoudige be
diening 5kg inhoud anti
kreukprogramma Adv'749,

3 vakken Adviespnjs'698

BCCf DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! DE UUGSTE PRIJS!

S 6 5 0 Stereo TXT 1829

ETNA FORNUIS

WHIRLPOOL DROGER

90 LITER VRIESKAST
'

IBM APTIVA

rJj^f

ATAG FORNUIS

ZANUSSI 2-DEURS

ARISTONA 63 CM KTV
TA5212 Stereo teletekst
top Black Line S 1795

Ell 1248.-

ET

R E N GO

669.449.-

\ifmJ

549.-

BAUKNECHTDROGER
WHIRLPOOL K A S T
Gunstig energie verbruik
"" capaciteit CFK vrij

448.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300
3 laden
1 1 kg mvnescapaciteit
Adviespnjs '848

498.-

VRIESKISTEN'

De (opmerken leverbaar m
alle maten en soorten E
is al een vrieskist vanaf

Kreukbescherming Instel
baartod 50 minuten Adv'949

599.-

SUPER KOOKPLAAT
BOSCHWASDROGER
/ASDROGER 4 pi]s^askookplaat '298

Elektronische
che besturing
Zeerstil Adviespnjs"1099
lviespnjs'1099

MIELE WASDROGER
Elpktronisch en reverserend
RVS trommel Adv'1799

ATAG WASEMKAP

(?#>
iJUft-j 1149
l •*l'w.-

nrg«4 -f ïQ

2800 toeren Adv '249

AVANCE 3-standen Adv '135

CENTRIFUGE

278.-

F -10
CIIDPDQ
18 BI Bicrnn
C

' • iMVS o?2mHKS*
IN DE RANDSTAD

158.-

799.-

AMSTERDAM -,AMSTELVEEN • ALKMAAR

Kö£f

l IÖM

ETNA WASEMKAP

78.OPENINGSTIJDEN HAARLEM

maandagmiddag ... . . .13:00 tot-18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag. . . . . 09.00 tot 11

zaterdag

09.00 tOt 17.00 UU> L
l ZAANDAM
l BEVERWIJK
(HAARLEM
BEVEBWUK - ZAANDAM - zoETERWouoE KOOKAVONDEN 'Bad'hoevedorp B«lft en
11 SOOmZ Superstore Beter en goedkoper! 11 SÖOmZ Superstore Beter én goedkoper!
Winkelcentrum "Schalkwijk"
OEN HAAG. LEIDSCHENDAM - DELFT Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur r
*zonder extra kosten' iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65
WestzijdeSS (onder Dirk-.d. Broek) l HILVERSUM-MAARSSENiROEK
j overige f illalep donderdag 19.00 tot 21.00 uur

woensdag 7 mei 1997
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2S!s^*Hrwn|8^?!^S5?2 ^

L^*^
BRAUN
'PLAK
CONTROL
Oplaadbare
elektrische
tandenborstel.
^Klinisch
bewezen, poetst

«*B«r«—-—

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/6

125,-

_
.
HEBARBECUE Br
MOULINEX CHEF
Zowel binnen als buiten tel;'
Kbrnpaktekeukenmachirie gebruiken.Adviesprijs'159.-|v
voor snijden, raspen, men- C3S^ ï
CC
^
PHLIPS BEAUTY-SET gen,:en'.kneden. IncJ. [23S7
O%?•"!
LujcLADYSHAVEmetdiverse
hulpstukken. Adv;*l27.50 ' : . ; . - . : . - • ' "

„_

^-^ ^-^TH GOURMET SET

TJERK HIDDESSTRAAT 151

Zonnige 3 kamerflat (vb 4 kamers) gelegen op
de zuidoost hoek van het gebouw Sandhorst
INDELING;
entree, gang, toilet, woonkamer, open keuken
met apparatuur, 2 slaapkamers, badkamer
met douche, 2 balkons.
" berging op de begane grond
" er worden kunststof kozijnen aangebracht
voor rekening verkoper
* parkeren op eigen terrein
* servicekosten 456,-p. m. incl. voorschot verwarming en w. water

Gunstig, op 9e verdieping gelegen 2 kamerappartement in gebouw Duinwijk. Schitterend
uitzicht over dorp, zee en duinen.
INDELING:
entree, gang, woonkamer met open keuken,
slaapkamer, badkamer met bad, douche en
toillet.
Berging op de begane grond.
* servicekosten ƒ 312,- per maand inclusief
stookkosten en warm water

ƒ 265.000,--

ƒ 169.000,--

85." -m

maiicureen huidmassage in

-„_.
*™--

'EESJr*385'r*'r.fe *ansBBSfC sjriffl
-^TfyTT^P^-T^jiBirBTrïBr'.. WT?

BRAUN UK9
Grote, krachtige 460 Watt
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak en slagroomklopper.

juxèopbergcassette. Adv*150.-

wnarïr*Tv,

.
.

TEFAL
GRILT.Kontaktgrill, uitneembare grill: l
platen, thermostaat Adv*159.-1

hubstukken voor pedicure,

^^

•Z^^Tsal»^-TObiVS

KERKSTRAAT 24

BREDERODESTRAAT140/140 A

Winkelpand in drukke winkelstraat op A1 lokatie.
INDELING:
beg. gr.: winkelruimte 70 m7, keuken/dagverblijf, toilet, berging, kleine kelder.
1e verd.: vaste trap naar thans zolderruimte
van 70 nf met vliering
' centrale verwarming
' gevelbreedte 9 m.
' huurprijs ƒ 45.000,-per jaar
' waarborgsom 2 maanden huur
' huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd
ƒ 45.000,-per jaar

Vrijst. villa achter de boulevard en aan de
duinrand.
INDELING: 140: beg.gr.: entree/hal, toilet,
woonkamer, zitkamerT serre, luxe keuken met
alle apparatuur, trap naar beneden naar inpand, garage. 1e verd.: werkkamer, 2 slp.kamers, sauna, luxe badkamer m. whirlpool
140A: entroe/hal, L-vormige woonkam. toil ,
keuken m. apparatuur, badkamer, 2 slaapkamers. inpandige garage, vliering.
" zeer luxe badkamer en keuken, uitstekend
geïsoleerd, videobeveil., uitstekend geschik! voor dubb. bewoning. Fantastisch uitzicht. Grondopp.: 659 m-.
ƒ1.495.000.»

S

•-._;':.'ï; __. .t-..iwi-rS^ 6'persóphs gourmetten en ra-.
BRAUN STAAFMIXER
clettehincl.pannetjes.'85.;
Pureren,rnëngen,hakken. *60,50

l'inill'il
=5,
IJ
^AUN SILK-EPIL
: Oitharings/epileerapparaat

vcor langdurige ontharing.

69.LUXE HANDMIXER
1150 Watt.gardenen deéghaken.
IADYSHAVE
iVET&DRY •';•*
'ihoerloze ladyshave ook
ceschikt vóór onder de
touche. Adviesprijs.*59.-

Kompakte grill-bakoven+ré-1

135111

19.95
l PHIUPSBROODRQOSTER

PHILIPS FRITEUSE:
' "«r ^jkv^"fl

2liter

erciiuuröeiisyN ara.- •

PHILIPS
GEZICHTS '
SOLARIUM v
;4 UVA TL-rbiiizen, 2 beschermbrillen.
.

79.-

, \.

. - .-_-^^--•

34.95
V-r-^v ^115.
.._
TEpAL

FRITEUSE 3
2 liter,
"
dubbelwandig,
anti-rèukfilter.

HAARLEMMERSTRAAT 45

DE RUYTERSTRAAT 86

Uitstekend onderhouden, royaal woonhuis
INDELING: entree, hal, gang, kelder, toilet, Lvormige woonkamer met open haard en ser
re, open keuken. 1e verd.: gang, 4 slp.kamers
luxe badkamer met whirlpool en 2e toil. en
badkamermeubel met wastafel:
* ruime stenen schuur met achterom
* nieuw geïsoleerd dak (1996)
* grotendeels kunststof kozijnen met dubbel
glas
* voorzijde markiezen
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 111 m2
ƒ 439.000,--

2 kamerappartement op 3e etage met schitterend uitzicht over zee.
INDELING:
entree/gang, toilet, woonkamer, keuken, ruime
slaapkamer, badkamer, balkon op het zuidwesten, berging op de begane grond.
* slaapkamer met kastenwand
' voorzijde voorzien van kunststof kozijnen
met dubbel glas
* servicekosten ca. ƒ 280,- per maand incl
stookkosten
* flatgebouw met lift

SANDWICHMAKER
Razendsnel een heerlijke
tosti. Adviesprijs*59.-

25.^CARMEN KRULSET
ïl'8 rollers in 2 maten. *97.-

55.-

ƒ 189.500,-

uw meerwaard(e)-

) ..'..•.•Wi -FONDUÈ-SET ;- : ;\^ |^

: :' •
PHILIPS CITRUSPERS
3.0'6'cc jnhoud met afneembaar reservoir.
V

Voor vlees, kaas, Chinese of
chocoladefondUe.Adv'lig:[;^<{<^
"7C
|J:jilAT •
E'O"""

-jfJL(2
^-V'
•

17.50
BRAUN GASKRULLER
Snoerloze volume borstel
overal te gebruiken. Adv*69.-

OPLAADBARE
KRUIMELZUIGER
Maximaal 2 per klant

19.951*1

PHILIPS SNOERLOZE
WATERKOKER
;
1,7 liter. Optimaal gebruiks:
gemak. Mét droogkookbeveiliging. Adv *109.-

DE RUYTERSTRAAT10/4
3 kamerappartement op 4e verdieping met
uitzicht zee.
INDELING:
entree/hal, woonkamer, zijkamer, slaapkamer, keuken, moderne badkamer, toilet.
* berging op de begane grond
* balkon op het zuidwesten
* gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing
* voorschotbijdrage aan de vereniging van
Eigenaars ƒ 375,- p. maand, incl. verwarming

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 71S 715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ 209.000,--

BURG. VAN ALPHENSTR. 61/27
3 kamerappartement (v.h. 4 kamers) op de 6e
etage op de zuidwest hoek van het gebouw
Sandhorst.
INDELING:
entree/gang, woonkamer, keuken, 2 slaapkamers, badkamer met bad, 2 balkons. Berging
begane grond.
" zeer fraai uitzicht over zee en dorp
' er worden kunststof kozijnen geplaatst voor
rekening verkoper
" eventueel garage te huur
" servicekosten ƒ 456,- per maand inclusief
stookkosten.
ƒ 259.000,-

CARMENFOHN
1250 Watt metdittusor. *39.95

^14.95

WATËRKOKER

,„,,.,, •>;-^_ 1 .,___-..

Met automatische afslag. *4S;- WIIELE STOFZUIGER yïl^g
nW«4
Hifi AC S227; Absolutetopklassel^
ffffj/ry. ,.>l*i: ^lU voorbpde'rnprljs..lOjaa'rga-1-T^;.

ISOOWATTTURBOf
Elektronisch regelbaar.

PROFESSIONELE
;TpNDEUSE
Komplete kappers-set voor
-'thiis. Adviesprijs*59.?5

269,*:
39^95 FiiiKS^^|s?ISSE
^^5^".^^^^ l Ccncaccrt on . lentt io7ottAr l

...

. . .

.

_ . . . ' ' _

O

O> M T

CIRCUS ZANDVOORT
Circus Zandvoort is een amusementscentrum waarin
men terecht kan voor hehendigheids- en of kansspelen.
In ons team. dat bestaat uit 50 medewerkers, /ijn vacatures voor

AEG 1300 WATT;
DIGITALE PERSONEN
> Weegt nauwkeurig. Adv*59.95

l Zwenktilter en druppelstop.
Adviesprijs *59.PHIUPS1000WATT-S
STOFZUIGER HR630P
Stille stofzuiger met zuig:l
krachtregeling en extra!

Met UNIEK anti-

PENTAX ESPIO 738
COMPACTCAMERA
• 38-70 mm zoomobiectief • Autofocus
en automatische
belichtingsregeling
-»».
Automatische flitsfuncties
"Rode-Ogen" reductie •
Zelf-ontspanner • LCD-.nformat^
INCLUSIEF:ï
ORIGINELE JAS

l

VANJ279TNU SLECHTS

MEDEWERKERS
AMUSEMENTSCENTRUM m/v

• Kleur of zwart/wit
PER PERSOON

ELEGTROLUX llOOWi|z433;Metmetalenbui2en.<379.- ||

•:169i"

:NILFISKSTOFZUIGER |>
STOOMSTRIJKBOUT i O-KOPS THERKIOS TopkwaiiteitHogèprestauës ;§|

lichtgewicht, regelbare Koffiezetter met thermos- in reiniging door uniek ||
thermostaat .Adv*S9.kan; Advlesprijs'109.filtersysteem.
"•'-^•^ S~

369II
DE GROOTSTE EN GOEDKOOPSTE *
ELEKTRO-SUPERS IN DERANDSTAD l*

Tegen inlevering van deze bon:
COMPACT VERREKIJKER
•8x21

Foto Boomgaard
Grote Krocht 26, ZANDVOORT
's maandags geopend
's woensdags gesloten
geen KOOPAVOND

Functie-informatie:
Het verrichten van werk/.aamhedcn die voortvloeien uit
het toe/.ichthotklen. de dienstverlening en het handhaven
van de sfeer, de veiligheid en hygiëne in'en om het amusementscentruin.
Wij zoeken:
* Een f u l l t i m e medewerker s oor een periode van een
hall jaar. in.i.v. j u n i IW7:
of
•A: Fulltime medewerkers voor de avonddiensten (18.0002.00 u u r ) voor de periode j u n i i/m augustus 1997;
Functie-eisen:
* U heeft een vooropleiding op LBO/MBO-niveau:
•*• Uw leeftijd is vanaf I S jaar:
* U beschikt overeen goede uitdrukkingsvaardigheid in
het Nederlands:
•*: U bent spreekvaardig in D u i t s en Engels;
* U hem woonachtig in de regio.
Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar de/e functie of
meer informatie wenst, k u n t u op werkdagen telefonisch
contact opnemen met de personeelsadministratie onder
lelcloonnumnier023-5719535 en vragen om een sollicitatiefonmüier. In verband met de voortgang van de proeedurc ontvangen wij uw sollicitatie graag b i n n e n l
week na het verschijnen van de/e krant.

woensdag 7 mei 1997

Weekmedia 17

Wordt het Zandvoort
of St. Tropez?

130
soorten

50

soorten
vleeswaren

vlees

Vers gegrilde kip p
2 stuks

44eer(ijke kip
aotarel of gekruid
keuze

Ontdek de unieke
sensatie van de Audi Gabrïolet.

kiity
er r

Als de kap eenmaal achter uw rug is verdwenen en de
wereld u tegemoet straalt, begrijpt u wat wij bedoelen
met het pure rijgenoegen van de Audi Cabriolet. Voor
eindeloos rijplezier, waarbij het doel er eigenlijk niet
toe doet, omdat rijden in de Cabriolet een belevenis
op zich is. Deze droom k u n t u met één bezoek
aan onze showroom verwezenlijken. Dan ontdekt u

e

|V*»
*•*
«s*

bovendien dat u ook in de motorenkeuze 1 alle kanten
op kunt. Van de 2.0 liter 85 kW (115 pk) en de twee
V6-bcnzinemotoren in 2.6 liter 110 kW (150 pk) en
2.8 liter 128 kW (174 pk) tot de z u i n i g e maar verbazend snelle TDI-motor, voor een unieke combinatie
van zuinigheid en dynamiek. Kom dus snel bij ons
langs, als u wilt paraderen in Zandvoort of St. Tropez.

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 K.P Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565
Audi Cahriolcl vanaf ƒ 79.991).-. l'rijs inclusief DTW/UPM. exclusief knslcn rijklaar maken en %'erwijilcringshijdrage. Wijzigingen vunrhehniiilcil.
De afgebeelde iiuto is deels uitgerust mei tegen meerprijs leverbare nieeruilvneringen.

Tevens zo&fc&a wij entkoustaste
vokontiekulpea m/v t/ra 20 jaar
Grote KrOCht 5-7
_
.
.

BOUCHERIE

Zandvoort
teL 5719067

Gevraagd
toiletjuffrouw
en
meisjes
voor de
bediening

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

9.00 tot is.oo uur

zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

Strandpaviljoen
21

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
v

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

.

>•
Drie goede redenen om voor
volkswagen fe kiezen.

Dé sportschool voor
Puppy, ABC
diploma zwemmen
en aquarobic

in het
zwembad
Sprenkelveld
Nieuw Unicum

Tel. 023-5379944

TE HUUR

1 Volkswagen introduceert de
nieuwe Caddy_TD_l. De Caddy TDI is
aan de ene kant zeer zuinig met brand-

2. Hebt u meer ruimte nodig, dan
stapt u gewoon over op de Transporter
(ook leverbaar met TDI-motor). De

stof. Aan de andere kant kunt u zelfs in
de hoogste versnelling moeiteloos
accelereren. Handig als u een beetje
wilt opschieten. Maar het betekent

Transporter koppelt ongekende prestaties aan zeer lage kosten per kilometer.

vooral dat u altijd alles onder controle
heeft. Ook bij maximale belading is een
vlotte inhaalmanoeuvre geen probleem
voor de Caddy TDI.

mooi 4 kam. app.
Zandvoort-Nrd
±120m 2 Huur/1300,-excl.
Telefoon:
023-5717619
06-52806227
06-52809395

LA BONBONNIEREÜ

Woningen voor mensen nief exclusieve woomvensen.

En dat al jarenlang.

werkpaard. Gemaakt om bergen werk
te verzetten. Beresterk door de 2,5 liter
TDI-motor. En met z'n laadruimte tot
13,4 kuub is de nieuwe LT nóg ruimer
dan z'n voorganger.
Het supertrio van Volkswagen.
Meer heeft u toch niet nodig? U bent,:
bij ons van harte welkom voor een j
(meerdaagse) proefrit.
.
•]

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

VOOR MOEDERDAG

Alleen door een bezoek te brengen aan het Alexanderpark
kunt u zien hoe 'vorstelijk' wonen kan zijn.
Het project omvat in totaal 4 type woningen. Van het vrijstaande type, Villa Aragon zijn nog
3 woningen te koop in de prijsklasse vanaf ƒ.830.000,- v.o.n.
Naast de stijlvolle architectuur beschikken alle woningen over een zeer uitgekiend woonprogramma.
Zo zijn de woonkamers uiterst royaal en ontworpen op het uitzicht. Grote ramen bieden een wijde blik
over de tuinen en de omgeving.
Ook zijn de woningen voorzien van ruimten voor studeren en hobby, grote slaapkamers, 2 badkamers,
dakterras(en) en een garage.

Kortom, hij is helemaal gemaakt voor
deze tijd, waarin daadkracht en rendement van het grootste belang zijn. Niet
voor niets is de Transporter de bestverkochte bedrijfswagen van Nederland.

3- De nieuwe LT tenslotte, de
grootste van het stel, is een oerdegelijk

MOEDERDAGTAARTJE ƒ 15,LIEVEHEERSBEESTTAARTJE ƒ 19.5O
GROTE SLAGROOMTAART ƒ 35.LEONIDAS BONBONS
leuke verpakking
Haltestraat 33
tel. 023-5715584

Bedrijfswagens

Voor moeder
koop je
de mooiste
de lekkerste
de witste

ASPERGES
bij Aart Veer
en hij schilt ze gratis
voor moeder

Inlichtingen en verkoop:
Van der Reijden Makelaardij
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Telefoon: 023 -571 55 31
Fax:023-5719127
Een project van: HOPMAN PROJEKTREALISATIE B.V. in samenwerking met: BOMAS B.V.

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404
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Tafeltennissers
ongeslagenkampioen

ZANDVOORT - Met een schitterende 7-3 overwinning op
Amsterdam '78 vierde de Zandvoortse Tafeltennis Club
(ZTC) de promotie van het eerste team naar de derde
klasse van de NTTB. De Zandvoorters bleven deze competitie ongeslagen en mogen zich dus terecht kampioen van
het seizoen 1996/1997 noemen.
De royale voorsprong van het
driekoppige
tafeltennisteam
bestaande uit Dick ter Heijden,
Wim Hoppe en Mart de Ruig is
eigenlijk de gehele competitie
niet in gevaar geweest. Alle gespeelde wedstrijden werden
vrij gemakkelijk winnend afgesloten. Naaste concurrent
Haarlem heeft steeds tegen een
achterstand van bijna tien punten aangekeken. De laatste
twee wedstrijden moesten voor
de Zandvoorters minimaal een
gelijkspel opleveren. Het IJmuidense Pusia werd met 7-3
teruggewezen en het in degra-

pen. De competitiewedstrijd tegen Amsterdam'78 begon zeer
voorspoedig. Zowel Wim Hoppe, Mart de Ruig als Dick ter
Heijden scoorden met prima
overwinningen. Hoppe en De
Ruig zetten daarna in twee
games ook de dubtaelpartij in
datiegevaar verkerende Am- winst om.
sterdam'78 liet slechts drie
Amsterdam'78-speler Haberwinstpartijen noteren.
Het succesvolle Zandvoortse rer wist tegen Mart de Ruig het
team zal zich nu gaan présente- eerste punt te noteren, waarna
ren in de 3e klasse NTTB in het Zandvoort met twee winstpardistrict Randstad-Noord. Geen tijen uitliep naar 7-1. Ook Ter
gemakkelijke opgave omdat in Heijden incasseerde daarna
de betreffende poules behalve een nederlaag, terwijl ook Hopgeroutineerde derde klassers pe zijn partij, in drie games,
ook gedegradeerde sterke twee- moest inleveren. De overwinde klassers moeten worden ning van 7-3 kwam echter geoverwonnen. Belangrijke doel- heel niet in gevaar. De titel was
stelling is om volgend seizoen binnen en het feest kon beginin die derde klasse te overleven nen.
en er tenminste nog een derde
Ook voor het tweede tafeltenklasse seizoen aan vast te kno- nisteam waren de resultaten
zeer positief. Een goede tweede
plaats achter het sterke H. van
Steenwijkteam is een succesvolle afsluiting van dit seizoen.
Bert de Ruig, Lex de Goede,
Margret Duyvenstein en Ad de
Goede waren aan het begin van
de competitie minder gelukkig
en scoorden na drie wedstrijden niet hoger dan een vijfde
nederlaag toe. Hielke Gorter plaats. Daarna ging het steeds
moest het onderspit delven te- beter en werden alle wedstrijgen Jan Berkhout en George ter den winnend afgesloten.
Bruggen klom een plaatsje op
Op de vrijdagavonden 9 en 16
de ranglijst door een overwin- mei worden er speciaal voor de
ning op Gwenael Paris.
jeugd van 10 tot 17 jaar wedVolgende week maandag- strijden in de Van Pageehal geavond speelt het team van de organiseerd. Iedereen die daarZandvoortse Schaak Club in de aan mee wil doen kan zich aan
externe competitie de laatste de zaal melden om zeven uur en
competitiewedstrijd. Onder lei- de wedstrijden duren tot negen
ding van Edward Geerts neemt uur. Het inschrijfgeld bedraagt
Zandvoort het op tegen het vijf- twee gulden.
de team van Aalsmeer. Bij
Op vrijdagavond 23 mei ofgawinst eindigen de Zandvoorters niseert de Zandvoortse Tafelop een keurige tweede plaats. tennisclub voor senioren boven
17 jaar toernooiwedstrijden
Volgende week donderdag- voor beginners, recreanten en
avond spelen de leden van de gevorderden. Een gezellig toerschaakclub de laatste ronde nooi waaraan ook de succesvolvan het interne Rapidkampi- le competitiespelers van de
oenschap. Met nog drie partijen Zandvoortse club meedoen.
te spelen blijft Hans Jansen de Aanvang is om acht uur, terwijl
ranglijst aanvoeren. Na het af- de laatste bal geslagen wordt
sluiten van de diverse competi- om elf uur. Voor het spelen van
ties zal de schaakclub ook deze tafeltennis in de Van Pageehal
zomer actief blijven. Zo wordt is het verplicht gymschoenen
op zaterdag 18 augustus een te dragen. Aanmeldingen of instrandschaaktoernooi gehou- lichtingen kunnen gedaan wor•den waarover later meer be- den bij D. ter Heijden, telefoon
kend zal worden gemaakt.
5716511.

Schaakclub houdt
Louis Bloktoernooi

ZANDVOORT - Het zeventiende Louis Bloktoernooi van de Zandvoortse
Schaak Club wordt morgen
gehouden in het Gemeenschapshuis. Het bestuur is
niet ontevreden over tot op
heden binnengekomen aanmeldingen.

Tot vanavond zes uur kan
men zich aanmelden om deel te
nemen aan dit inmiddels traditionele schaaktoernooi. Morgenochtend worden om precies
half elf de schaakklokken ingedrukt en zullen enige tientallen
schakers zich met elkaar meten. Opgave kan nog geschieden bij Jan Berkhout, telefoon
5715023.
Voor interne competitie
speelde de schaakclub de voorlaatste ronde en deze ronde leverde geen verrassingen op. De
eerste drie op de ranglijst wonnen hun partij. Edward Geerts,
John Ayress en Hans Jansen
brachten respectievelijk Hetty
Sandbergen, Willem van Esveld en Ruud Schiltmeijer een

De kampioenen Wim Hoppe, Dïck ter Heijden en Mart de Ruig werden na afloop van de laatste competitiewedstrijd in de bloemen gezet Foto chns

ZVM-zaterdag blijft in vierde klasse
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen heeft het vierdeklasserschap veilig gesteld
door in een beslissingswedstrijd het Amsterdamse De
Geuzen met 1-0 te verslaan.
Die beslissingswedstrijd was
noodzakelijk geworden omdat
in de competitie beide teams
evenveel punten hadden verzameld. Op het prima bespeelbare veld van HBC in Heemstede
stond de wedstrijd bol van de
spanning. Goed voetbal viel er

Zandvoort doet mee aan Spel zonder Grenzen
ZANDVOORT - Zandvoort zal na twintig jaar opnieuw deelnemen aan 'Spel
zonder Grenzen'. In de jaren
zeventig een razend populaire gebeurtenis, die vele
maandenlang de gemoederen bezighield.
Was de organisatie destijds
in handen van de NCRV, deze
keer is het de TROS, die participeert in het internationale spelprogramma, waarvan in de
herfst van dit jaar negen programma's zullen worden uitgezonden vanuit de Hongaarse

hoofdstad Boedapest.
De organisatievorm is nu beduidend anders dan destijds,
ledere ploeg bestaat uit elf personen. Een coach, vier mannen
en vier vrouwen. 'Aangevuld
met een man en vrouw als reserve. Als coach van Zandvoort
zal in de Hongaarse hoofdstad
optreden Louis Schuurman. In
de jaren zeventig niet alleen actief deelnemer namens Zandvoort, maar ook producer van
Spel zonder Grenzen namens
de NCRV. Het organistiecomité
wordt gevormd door de sportraadsleden Erna Meijer, Jaap

Kerkman en Rinus Kok. De
technische leiding is in handen
van Louis Schuurman, Oscar
Vos en Maarten Koper.
Omdat de TROS al op 25 mei
de namen van de deelnemende
sporters moeten hebben, zal er
een korte selectieprocedure
worden gehouden. Wie daaraan
wil deelnemen moet in de gelegenheid zijn in de periode tot de
wedstrijd deel te nemen aan, indien noodzakelijk, meerdere
trainingen per week en ook
moet hij of zij beschikbaar zijn
van 17 tot 22 juli. Daarnaast is
een goede conditie een eerste

vereiste. De deelnemers moeten op dit moment 18 jaar zijn.
Overigens komen de reis- en
verblijfskosten van de teamleden voor rekening van de organisatie. De teamleden moeten
ingeschreven staan als inwoner
van de gemeente Zandvoort.
Inschrijfformulieren kunnen
worden afgehaald bij de balie
van het raadhuis en de openbare bibliotheek. De formulieren
dienen uiterlijk zaterdag 10 mei
ingeleverd te worden bij het secretariaat van de organisatie,
Erna Meijer, Swaluestraat 26 A.

Historische race opent seizoen

niet te bespeuren. Vooral Zandvoortmeeuwen zat vast en
kwam niet eenmaal tot een gevaarlijke aanval. De Geuzen
was dichterbij het doel van
Zandvoortmeeuwen te vinden
maar slaagde er ook niet in een
kans te creëren. Het gevaarlijkste moment kwam voort uit een
vrije trap voor De Geuzen. De
bal werd richting bovenhoek
getrapt, maar doelman Michel
Wfnter redde voortreffelijk. De
Amsterdammers waren in de
eerste helft meer aan de bal
maar laatste man Pieter Brune
voorkwam verder, met sterk mgrijpen, alle gevaar.
Na deze nerveuze en voorzichtige eerste helft werd de

strijd levendiger Beide teams
gingen meer in de aanvaj. waardoor er meer ruimte ontstond
voor offensieve daden. De strijd
werd pittiger mede door enige
onduidelijke beslissingen van
de scheidsrechter. Zo werd Rob
van der Bergh eenmaal wegens
hands teruggefloten, terwijl hij
de bal met de knie meenam.
Het had tot gevolgd dat aan de
andere kant een gevaarlijk situatie ontstond, doch Zandvoortmeeuwen hield het doel
schoon.
Halverwege de eerste helft
nam Zandvoortmeeuwen een 10 voorsprong. Rob van der
Bergh speelde zich vrij en
schoot hard en laag in. De Am-

Fraaie resultaten van
Zandvoortse tennisteams
ZANDVOORT - De Zandvoortse tennisteams deden
zondag goede zaken. Het onderaan in de hoofdklasse
staande tweede team van
TC Zandvoort behaalde een
hoopvolle 2-6 overwinning
in Eindhoven op ELTV.

4/12-20, 7. Melkhuisje 4/11-18, 8.
TC Zandvoort 2 4/10-22.
Het derde Zandvoortse tenmsteam won heel gemakkelijk
van Brederode met 8-0. Zes van
de acht partijen leverden weimg problemen op. Petra Janssen moest flink aan de bak om
haar opponente van zich af te
houden en dat gelukte ook. De
enige driesetter was het vrouwendubbel. Marlous Verkerk
en Petra Janssen ondervonden
fel en goed tegenspel doch beslisten de wedstrijd toch m
Zandvoorts voordeel. Door
deze fraaie overwinning strijd
TC Zandvoort 3 mee om de titel.

sterdamse doelman had de bal
kunnen stoppen, maar was zo
vriendelijk om over het houdbare schot heen te duiken. Dat
was het sein voor De Geuzen
om alles op de aanval te zetten.
Er ontstonden enige hachelijke
momenten voor het Zandvoortse doel. Net zoals in de eerste
helft behoedde de geweldig in
vorm zijnde doelman Michel
Winter zijn team voor de gelijkmaker.
Met snelle uitvallen kreeg
Zandvoortmeeuwen voldoende
de gelegenheid om de strijd definitief te beslissen. Een paar
uitgespeelde kansen werden
echter niet benut waardoor het
tot het laatste fluitsignaal onzeker bleef of de Zandvoorters
ongeschonden het einde zouden halen. De Amsterdammers
beschikten echter over te weinig klasse om het de Zandvoorters, in de slotfase, nog erg
moeilijk te maken. Groot was
de vreugde bij Zandvoortmeeuwen toen de scheidsrechter
voor het einde floot en het vierdeklasserschap werd gecontinueerd.
Coach Fred van Rhee, die
door de spanning, het coachen
en felle aanmoedigen zijn stem
vrijwel kwijt was geraakt, was
uiteraard enorm opgelucht.
„Het was wel enorm spannend.
Vooral in de eerste helft waren
we te nerveus en had De Geuzen iets beter veldspel. In de
rust heb ik er op ingepraat om
wat meer ontspannen te spelen
en dat we de concentratie
moesten vasthouden. Ook gingen we toen meer via de vleugels spelen en kregen we goede
kansen. Ik vind dat we ons terecht hebben gehandhaafd en
moet de spelers een comphment maken voor de inzet die
ze steeds aan de dag hebben
gelegd. Nu we het gered hebben
was het een fantastische afslinting van het seizoen. Volgend
jaar krijgen we een grotere selectie en moeten we hoger kunnen eindigen."

De punten moesten nu wel
gepakt worden anders zou de
situatie op de ranglijst hopeloos worden. Het Zandvoortse
team was er goed van doordrongen en na de enkelspelen
prijkte een 3-1 voorsprong op
het wedstrijdformulier. Tzipi
Obziller, Martine Bunschoten
en Elmar Gerth zorgden voor
de Zandvoortse productie, door
Het vierde Zandvoortse team
met prima spel de ELTV-tegen- doet het ook heel goed. Tegen
standers te verslaan.
de reserves van Brederode
wonnen de Zandvoorters afgeZowel de dames- als de heren- tekend met 1-7. Alleen Maarten
dubbel werden in winst omge- Vissers werd op een nederlaag
zet waardoor TC Zandvoort in het enkelspel getrakteerd.
zelfs op een 1-5 voorsprong Met 7-5 en 6-4 bleef Van de
kwam. Zandvoort verloor ver- Weele de Zandvoorter de baas.
volgens een mixeddubbel door
het duo Tzipi Obziller en Elmar Gerth zorgden voor een
sterke overwinning en het zesde Zandvoortse punt. Door
ZANDVOORT - Zo'n 262 duiven van postduivenverenideze fraaie 6-2 overwinning ging
Pleines waren zaterdag in concours voor de vlucht
heeft TC Zandvoort aansluiting vanuit
het Belgische Houdeng. De duif van R. Driehuizen
gevonden met de concurrentie.
Zondag speelt TC Zandvoort had er zin in en landde als eerste op het hok.
De vlucht ging over een afstand van 215 kilometer en de duiven
uit tegen Melkhuisje.
werden zaterdHgmorgen om 9.10 uur gelost. Met de noord-oosten
Stand in de hoofdklasse: 1. wind werd het een vlotte vlucht. Het was een spannende strijd
Leimonias 2 4/20-6, 2. Amstel- gezien de binnenkomst van de eerste duif van R. Driehuizen om
11.48 terwijl de laatste duif geklokt werd om 12 02.05. Uitslag R.
park 2 4/20-8, 3. NIB/Hoorn
Driehuizen 1-5-10-15-24; R. en Th. Sinmge 2-4 7-13, H. Heiligers 3-84/17-15, 4. Z'67 4/14-11, 5. 16-19-21-23-25, F. Spronk 6-20, J. Romkes 9-17; P Bol 11-14; CombiELTV 4/14-18, 6. Metselaars natie Paap-Paap 12; H. Gaus 18-22

Vlotte vlucht Pleines-duiven

Het circuit ondergaat op dit moment een enorme facelift. De sloop van het pitsgebouw is achter de rug en de fundamenten voor de
nieuwe pits lagen er al snel

ZANDVOORT - Het raceseizoen 1997 op het Circuit
Park Zandvoort gaat zondag aanstaande van start met de
21e Historische Zandvoort Trophy. Spannende races met
fraaie automobielen uit voorbije jaren en een concours
d'elegance staan op het programma.
Het circuit ondergaat op dit moment een enorme facelift. De
sloop van het pitsgebouw is achter de rug en de fundamenten van
het nieuwe pits- en hospitalitycomplex lagen er al snel, direct
gevolgd door het beton storten voor de wanden. Door de toegepaste tunnelbouw vordert het geheel zeer voorspoedig, zelfs zodanig
dat tijdens de perspresentatie van het Formule I team op zaterdag
19 april al één pitsbox in gebruik kon worden genomen. De nieuwe
pitsboxen zijn 15 meter diep en worden aan voor- en achterzijde
voorzien van roldeuren. De bouw loopt volledig volgens schema,
hetgeen betekent dat het gebouw medio juni opgeleverd zal worden.
Op het in de steigers staande circuit organiseert de Historische
Auto Ren Club komende zondag de Historische Zandvoort Trophy. In het afwisselende programma worden races voor historische formule-, sport- en GT-wagens gehouden, waaronder een
wedstrijd om het nieuwe 'Famoparts Nederlands kampioenschap

voor Historische Toerwagens en GT's' en een concours d'Ëlégance.
Het programma omvat verder races voor Formulewagens, MG
Competitions, Alfa- en Triumph Competitions, de Spridget klasse
en de Youngtimers. Automobielen waarmee in het verleden grote
successen zijn behaald op de Europese circuits en die nog steeds
goed zijn voor snelle rondetijden en spannende strijd. De tramingen worden gehouden op zaterdag 10 mei van tien tot vier uur,
waarna om half vijf een race voor Formulewagens volgt. Op
zondag worden de races gehouden vanaf twaalf tot zes uur.
Op zondagmorgen 11 mei om half tien begint het concours
d'Élégancfi. De deelnemers rijden enkele ronden over het circuit,
waarna de deelnemende automobielen worden opgesteld op het
terrein van Rob Slotemakers' Slipschool.
's Zaterdags is de toegangsprijs twaalf gulden en vijftig cent.
Voor het programma van zondag moet vijftien gulden worden
betaald, voor duinen en tribune. Voor twintig gulden extra kan
het rennerskwartier worden bezocht. Voor kinderen tot twaalf
jaar onder begeleiding van een volwassene geldt de halve prijs.
Kaarten zijn te koop aan de kassa's van het Circuit Park Zandvoof t op de dagen zelf en voor enkel 11 mei ook in de voorverkoop
bij de 850 Sens Service Points.

Chess Society na kleine
nederlaag in veiligheid
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort heeft haar derdeklasserschap in Umuiden veilig weten te stellen.
De Zandvoorters verloren
het duel tegen het derde
team van schaakclub Kijk
Uit weliswaar met 4,5-3,5
maar dat was genoeg om de
zesde plaats in de derde
k-lasse vast te houden.
De opdracht voor de reserves
van Chess Society leek aanvankelijk niet al te zwaar. Ondanks
de zware 7-1 overwinning van
concurrent Hoofddorp 2 op het
reeds gedegradeerde VHS 5
hoefden
de Zandvoorters
slechts 1,5 bordpunt te scoren

om van de een na laatste plaats
af te komen, die mogelijk degradatie oplevert.
Ondanks deze eenvoadige
opdracht stelden de Zandvoortse schakers wederom de zenuwen van teamleider Olaf Cliteur op de proef door na een
kleine twee uur spelen tegen
een 3-0 achterstand aan te ky
ken. Caroline Stamdejonge, Peter Kuhn en Boudewijn Eijsvogel hadden alle drie reeds in een
vroeg stadium van de strijd de
koning om moeten leggen.
Gelukkig voor Chess Society
doorbrak Jean Paul Westerveld
de Zandvoortse impasse door
zijn tegenstander De Boer bekwaam een nul in de maag te
splitsen. Peter van de Beek
maakte daarop aan alle onze

kerheid een einde door remise
overeen te komen met zijn opponent, waarmee hij zijn team
m veilige haven loodste Bij de
3,5-1,5 stand leek er zelts voor
Chess nog wel een marchpuiit
m te zitten. Snnon Bosmu en
Hans Drost stonden immers
schitterend en op het bord van
Jaap Bouma leek helemaal
niets aan de hand
Helaas liet laatsgenoemde
zich een paard afhandig maken, hetgeen voor hem funest
bleek. Bosma en Drost wonnen
gedecideerd zodat er door de
Zandvoorters voor de derde
maal dit seizoen een kleinst
mogelijke nederlaag werd geleden. Smion Bosma kroonde
zich met een score van 4.5 uit 6
tot topscorer van het team.

Zwaar bevochten
gelijkspel voor
ZVM-speelsters
ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabobank behaalden een zwaar
bevochten 12-12 gelijkspel
tegen Graftdijk. De Zandvoortse mannen kwamen
minder goed voor de dag en
verloren van de reserves
van Aristos met 21-16.
In de eerste helft zaten de
Zandvoortse dames niet erg in
de wedstrijd. Vooral veidedi
gend liet ZVM-Rabobank nos
wel eens een steekje vallen
waardoor Graftdijk een ruime
voorsprong kon nemen. Bi] de
rust leek ZVM, gezien de 10-6
achterstand, het wel te kunnen
vergeten.
Coach Joost Berkhout \vist
toch weer de nodige inspiratie
in het team te brengen en zag
dat er harder werd gewerkt Er
werd zelfs keihard gewekt en de
achterstand slonk met de minuut. Kort voor het einde nam
ZVM zelfs een 12-11 voorspiong
en het zag er naar uit dat de
overwinning alsnog naar Zand
voort zou gaan In de slotmi
nuut plaatste Graftdijk een ve
nijmge aanval, die de Zand
voortse defensie te veel werd.
waardoor alsnog een 12-12 eindstand op het formulier moesi
worden ingevuld
,,De eerste helft was niet
goed," vond Berkhout „Maai
de tweede helft maakte alles
goed. Wij moeten het van hara
werken nebben en als v. e dat
doen dan spelen we ook guert
We hebben in deze wedstnid
zelfs nog de kans gehad om te
winnen maar met het gelijke
spel ben ik toch wel tevreden '
Voor de Zandvoortse hand
ballers staat er in deze competi
tie mets meer op het spel Dat
stond er wel voor Aristot, dat
nog vecht tegen degiadaue
Daar zat het grote vei schil m
De Zandvoorters traden aan
zonder wissel en moesten het
opnemen tegen een zeei tel spe
lende thuisploeg ZVM Rabo
bank kwam dan ook al -snel op
achterstand en het ontbiak aan
kracht om deze achteistanci
weg te werken.
Na een 10 Gachteistanclbi) ck
rust liep het aanvallend v. el b P
ter m de tweede heltt, doch
Aristos zorgde er wel voor do
voorsprong ruim te houden
Aristos bepaalde de ueclstiiict
en won met 21-16 Doelpunten
dames: Mireüle Martma 4. Lm
da Koper 4. Wendy van Sti alen
2, Margreet Bogojevic l Clau
dia Paap l

Wandeltocht
Zaterdag 10 mei /al uxn do
zestigste maal een vooiut.us
wandeltocht worden »eom.un
&eeid door de Politie Spuit en
Ontbpannmgsveremgini; Kon
nemeiiand-Zuid
Ei zijn afstanden van ,~>, \'2. _!.~>
en 40 kilometer. Het bt.u tbu
reau is, gevestigd in het politie
bureau Overveen. Domp\ lorcK
laan 107
Vanat acht uur inschuiven
Rolstoelers ziin ook welkom oji
de 5 en 12 kilometer Inloi ma
tie onder nummer 023 ,")22 Vi.ïl,
en 522 5534.
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Volkswagen natuurlijk' Want Volkswagen werkt
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ddkrding bagageruimte a'dekkmg centrale portierver

ramen de bumpers achterklepgreep grill en stoot

grendeling en elektrisch bedienbare ramen U rijdt al m

profielen zijn allemaal uitgevoerd in de Kleur van de

een Golf Variant Milestone Sport vanaf f 36 190

carrosserie U rijdt al m een Golf Cabriolet Milestone

al in een Golf Milestone Sport vanaf f 33 990

U rijdt

1_M_I Tl U
c o L L E

Maar ook in de showroom laten we ons 50 jarig
jubileum niet onopgemerkt voorbijgaan Want daar
vieren we deze regelrechte mijlpaal met een serie
jubileummodellen die z n weerga niet kent de
Milestone Collection
De Golf Golf Variant Golf Cabriolet Polo en Vento
ze zijn er nu allemaal in een Milestone uitvoering
En deze modellen zijn niet alleen met veel extra s
uitgerust ze zijn ook nog eens extra voordelig geprijsd
Want als iemand moet mee
delen m de feestvreugde dan
bent u het

Polo Milestone Standaard met o a qrote
bumpers n carrosoenekleur gedeeltel jk don
kere achterl chten w tte klipper! enten voor m
hoogie verstelbare sportstoelen voor twee
hoofdsteunen achter en rad ovoorbereidmg
met ontstoring en v er lu dsprekers U rijdt al in
een Polo M lestone vanaf f 24 990

vanaf f 44 790

va

Burg van Alphenstraat 1 0 2 - 2 0 4 1 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

Tl

(J J2

Golf Milestone Standaard met o a 14 nch
stalen velgen en specale wieldoppen centra
Ie portiervergrendeling dubbele koplampen
derde remlicht bu tensp egels n kleur van de
carrossere en elektrsch bedienbare ramen
U ri|dt al n een Golf Milestone vanal f 31 490

el BTW en 8 PM exc us el ver v de ngsb/d age en ko te i klaar make

Vento Milestone btandaard met o a een m
hoogte verstelbare comfortstoel voor bestuur
der met z thoek rugleuning en lendesteun
verstell ng Hektrisch bedienbare ramen centrale
port ervergrendel ng en elektrisch bedienbare
en verwarmbare buitenspiegels U rijdt al in
een Vento Milestone vanaf f 34 585

W j z g n g e n ook n u lyoe ng den s voo behoude

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort
Telefoon 023-5714565

Audi

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S s de wekel |kse auto
rubriek die op v |dag versch |i t n Het Parool op zaler
dag n Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
ed t es van Weekmcd a t w Amsterdams Stadsblad Bu
tenveldertse Courant D etner Courant de N euwe B |lmer
N euwsblad Gaasperaam Amstelveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts N euwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven'
Telefon sch van maandag t/m v |dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020665 86 86 Fax 020 065 63 21
Sch ftel |k Vul de bon n en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 15ó 1000
AD Amsterdam
A'geven Kan ook b | Het Parool W bautstraat 13i Am
sterdam oF b | de volgende Weekmed akantoren
Amstelveen kantoor Acmstelst ]n Laan van de Helende
Meesters 42 l B Zandvoort Gasthu spie i 12
Alle opdrachten (zowel telefon sche als schr fteli|ke) de
voor donderdag 1800 uur n o is bcz r z. |n worden de
vo gende dag n He Parool geplaatst zaterdag n Trouw
en de Volkskrant en de volgende week n olie n euws en
l u s aa i hu sbladen va i Weekned a
To aic oplage l l m l|oen exemplaren
Wat kost een advertentie m SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?

ƒ 45,00
ƒ 15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ 11,15

3 regels
voor elke extra eg*J
r n p |s
mm p ;s met v gne

AUTO/MAXI S pi. mn
(AJTO/V\\XI S i. gewo eadvcrtentes
et breder dat rv/ee ko on e )
Alle pr | A e i jn Gxcl l 7 o BTW

Govor e aeKertent es (bieae dan wee KO!O urnen) ta
ef op aanviaag
Vco meet nfo ma e of adv es bel

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Opel

Renault

Renault 25 kleur wit bj 85
Audi 100 alle op IBS 89 5 cv Omega als nieuw 92 type
Diamond keuring toegestaan APK tot nov 97 rijdt goed
Indcr net stuurbekr 1e eig
\ o \ o 4 o O 6 1995 u schuif a s nieuw ƒ 8 250 020 6123420 ƒ 1 4 7 5 0 0206123420
ƒ600 Tel 0756350093
aak 16000 kn /289bO
\
Vlo pn Dealer 020 6369222
RENAULT AMSTERDAM
Porsche
BMW
Top occasions met 1 jaar
garantie
T k BMW 318 i Ipg b j 87 MOTORISCHE PROBLEMEN'?
Alfa Romeo
Wibautstraat 224
donkerblauw i z g st Vraagpr Laat uw auto testen d m v de
modernste apparatuur
020 561 96 11
, e a onist Alfa 164 TS 1993 ƒ3300 Tel 0206179881
Garagebedrijf Out
ANWB rap aanw 8 mnd gar
1
0206441020 (ma vr 8 7 u )
per s t e a b 0206631129
Ford

Rover

Daihatsu
Daihatsu
Al 1STERDAMMERTJE
Airs el 340 342
egenover Carré
A aam C Tel 0206236491

Ford Sierra 20 GL b j 87
gaa me al gn s goed onderh
APK gekeurd prijs ƒ3000
Tel 020 6226527 06 53981627
Sierra 2 O li en 92 alle opties
ueing kilometers keuring toe
gestaan ƒ8900 0206123420

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dea er voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Niem en gebruikt uit voorraad Tel 0297 561212
(Op a'spraak gratis halen en brengen )

Citroen

Mercedes-Benz

BX T7D Turbo okt 90 vraag Mercedes E220 met div ace
prijs ƒ 6300 n prima s aai
mcl nieuws e GDI gasinstalla
020 6382050 of 06 54705900 tie 1e eigenaar b j nov 93
prijs ƒ 45 000 Tel 0735115983
C roen BX 1 9 Diesel bj 88
DC-UX goed onderh 7 zuinig
Nissan
T. e APK ƒ2500 0206129149
iden d v bou\. jaren v a
650 Mehari 78 Clwlesion
Tel 0492464914
qee
Ru me kei^e in 2 CV occasions
alle ecftijden De Eendenspe
ua st Leende 040 2061528
Wi-c-n ie Aaig Ci roen C15
(be* el) APKnov 97 rijdt per
P
ƒ on>0 020 6649^9

Toyota
Toyota Corolla linkerportier
schade gerev motor b j 90
t e a b Tel 0653104395

70 BESTELAUTOS en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 0297
324229 Ook
t k ^Jgevraagd
_ _
^J Daihatsu TS Special Automatic
met grijs kenteken 88 1e ei
genaar/3900 0206123420

Auto's te koop
gevraagd

AUTOVERNIETIGING A DAM
koopt schade sloop defecte
auto s autowrakken (cornpl)
Volkswagen
Gratis afgehaald Tevens ver
koop onderdelen Officiële vrij
T k Golf bj 85 autom sport Boom Aalsmeer 0297 325667 wanng RDW Inl 023 5400765
Rover dealer voor Uithoorn
velgen APK tot okt 97 ƒ 3000
Gevraagd jonge auto s vanaf
Amste'veen en Haarl meer
Tel 0204040166
1991 a contanti Belt u voor ml
0341 419354 of 0652 977028

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Accessoires
en Onderdelen
AUTOLAK
alle kleuren
ook in spuitbussen
Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515 Amsterdam

Volvo

Saab

15 VOLVO STATIONS 85 94
Sedans 740 940 en 360
ANWB gek Tel 0492464495

Voor een perfecte SAAB 99
90 900 9000 ook Royal Class

Amsterdam

Company Cars
850 2 5 10v airco
V40 Comfort Line
SW40 Comfort Line
440 Special 1 8
440 Sports Line
460 1 6 schuifdak
850 GLT
740 Estate
480 2 0
440 Diesel
440 Automaat
440

97
96
96
96
95
95

92 93 94
86 90
92
94
92 93
90 t/m 96

uw Volvo dealer
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen
laan 128 Amsterdam Noord
U t de IJ tunnel 2x rechtsaf

Campers
VW Audi dealer A POINT
Kollonbergweg A dam Z O
uw dealer voor nieuw (op voor
r
^ad) California TDI en 5 cil D
en Compass Calypso D gebr
(VW/Westfalia Sven Hedm 6 cil
D 88) en verhuur van 2 4 pers
Tel 020 4301600

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud reparatie APK
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellmgsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
0235614097

Autoverhuur

Autosloperijen
RDW Erkend auto demontage
bedrijf STRUDONK Inkoop
van sloop en schade ajto s
Tev verkoop van onderdelen
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenwea
Het HOOGSTE BOD1" Bel 381 Adam 020 6319802
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s Te koop gevraagd loop ei
m vrijwaring Tel 020 6754193 sloopauto s Hoge prijs Me

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s alle
merken alle bouwjaren
'iEBR OPDAM B V
Tel 0235845435

Adverteren in deze rubriek
Tel 020 6658686
FAX 020 6656321

vrijwaring en eigen ophaal
dienst Kila sloperij
023 5333742 / 06 52838400

(020) 6129804
AUTO ELEKTRA HECHRl BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerstraat 152
Tel 0206240748

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
DE HOOGSTE PRIJS voor elk GEBR OPDAM B V
merk auto a cont met vrijwar TP!
• OP DIT MOMENT ZIJN
bewijs Tel 0204824640
MISSCHIEN WEL RUIM EEN
RIO hoogste bod v alle merken
MILJOEN MENSEN DEZE
(bedr )auto s schade/def gn
PAGINA AAN HET
bezw RDWvnjw 0206370711
LEZEN NET ALS U

Rijscholen

460 1 8 Spint autom
6/96
Nissan Pnmera20 5 drs SRi 460 GLE 1 8 LPG
10 93
blauw 11 95 airco airbag 440 1 8 airco
1 96
spoil ƒ25000 0206962910
440 1 8 sport airco
1/96
5/94
Nssan Sunny 14 3 drs b\\jr 440 1 8 aut
440 1 8 Escape
12/92
A 91 LPG vrpr ƒ7000
340 Special 14
1 86
Tel 0297563454
Citroen ZX 1 4
3/94
VOLVO DICK MUHL
Ni^erheidslaan 1 WEESP
Peugeot
Tel 0294 418200
605 Turbo Diesel automaa
94 / 2 7 a O O VISA GARAGE
Van Vloten
Tel 020 6278410

<M D L n Turbo D 94 ƒ 29 500
•v 1 Desei ABS 93
ƒ 17900
XI1 Turbo D 90
ƒ 9 950
XM 20 P 95
ƒ28500 COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
XM 20
LPG 93 ƒ 18500
snds 1930
XM 20 co n ort 92 ƒ 12750
> ant a Tui 10 D 94
ƒ 23 500
0592
Xan ia D °1
ƒ18500 106 XR 1 1i 3 drs
0493
X-> i a 1 9 D SX 96 / 28 500106 XR 1 11 3 drs
11 93
X n i 18 SX 94 ƒ22500 106 Ace Desel 5 drs
07 96
^i i 18 SX LPG 9o/24500 106 RALLYE 16
n
1091
> ^ T i 20i 1
/ 19bOO 205 Accent 1 li 3 drs
> n a 20 SX LPG 94/22500 306 XR 1 4i o drs arc.o 0396
09 88
7X 14 LPG °l
/ 14560 309 GR 1 3 5 drs
12 89
7X Dnsol 5d 93
ƒ13500 309 GL 1 4i Profil
02 94
BX TQD Break 94
ƒ 16900 40o GRi 2 O Sedan
06 91
Auto's te koop BXTGD Break st b 93/14900 405 Break GR 1 9i
07 95
st b 92ƒ 12900 406 ST 1 8 16V
van ƒ 15.000,- BXTGDBrcilBX TGD Breir- 89
ƒ 5 950 Su uh Swi't 1 3 GL3drs0593
BX T Diesel 93
/ 11 900 M 'da323P l 61 GLX 1GV11 93
tot ƒ 20.000,BX 19 T7I 92
9950
BX 6 RE i ton rcux 89/ 4950
Baarjesweg 249 2s3
/ K t b l o ars BX 16 RE LPG 89
3950 Amsterdam 0206121824
a
i 03 OOG M BX 14 RE LPG 89
3950 Ditoct bereib v a Pos>tjes\ og
n;
06 2182 i
B> 14 IC 93 \. a
9950
BX 14 TE 90
5950
7 U lD W lJK
BX 14 RE LPG 87
1 950
Pcjgcot dcilcr
Auto's te koop C 15 E t o s t e ! 92 / 6950
V^egeis
enorm succesvolle
E brstnl 90
ƒ 4950
van ƒ 10.000,- CC 15
15 D brs el m 94 / 9500 vt rkoop van de vornieuv do
Peugrot 306 ENORME
tot ƒ 15.000,L 15 D br s ( l 90
/ 3950
KORTINGEN op on7c gphele
VISA G-nrage B V
OLCdSion voorraad'
/ f A 11 i jo l 4 3 91
Hu ma kodp 37 A dam
M i e r / a a a n 8 6 A clan 7uid
I L \ \ 1i hl O f
Tel O J) 6278410
T l G62951/ 6/9 IBM
i
i (V91 11PXO

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43 44
Amsterdam
Tel 020 61779756158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsie\eeneo

Bedrijfsauto's

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
10 motorrijlessen + examen ; 835
Motorrijlessen ƒ 55 per 60 mm
Autorijlessen ƒ 40 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
Ophelialaan 89 Aalsmeer 0297 322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100 daarna / 37 50 per les
Motorrijlessen / 42 50
20 autorijlessen + examen / 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198 tel 020 6127187

OUKE BAAS

Verkeerseducatie Nederland en Heavy Traffic Verkeersscholen

niet duurm

De beste rijopleiding met gegarandeerd rijbewijs Wil je ook
slagen"7 Kies voor Heavy Traffic en bel snel 0900 9575

Opel Astra
GL 1 4i 3 drs
Opel Astra
GL 1 6i 3 drs
Opel Astra autom
Young 1 6i 5 drs
Opel Calibra
20i
Opel Corsa
1 3i3drs
Opel Corsa
Swing 1 4i 5 drs
Opel Corsa
Sport 1 4 Si 3 drs
Opel Corsa
Swing 1 4i 3 drs
Opel Corsa
Swing 1 2i 3 drs
Opel Kadett cabnol
GSI 2 Oi
Opel Omega
GL20I-16V
Opel Vectra
GL1 6i-16V4drs
Opel Vectra
GL 1 6i 5 drs
Opel Vectra
GL 1 8i 5 drs
Toyota Corolla
XLI 1 61
VW Golf
CL (51 Kw)

zilver

1994 83500 ƒ19500

rood

1992 66 595 ƒ17 250

wit

1994 42330 ƒ22950

zwart

1990 75934 ƒ26500

zwart

1990 98000 ƒ 8750

blauw

1994 55000 ƒ19950

zwart

199<i 36131

blauw

1994 12500 ƒ18500

blauw

1993 36500 ƒ17250

zwart

1990 98000 ƒ 1 8 9 5 0

blauw

1995 33198 ƒ47950

zilver

1996 34250 ƒ 3 6 9 5 0

ƒ22500

olive grey 1996 27870 ƒ35950
groen

1995 47000 ƒ27950

wit

1993 41 000 ƒ 18950

rood

1991 82000 ƒ13950

Veilig Verkeer Nederland
Nu te huur per uur
een Quad 4 wl motor (B E)
125CC geen helmplicht
020 6719108
Zie ATS telet paq 888

Klassiekers
en Oldtimers
FRANK DORDREGTER 5 jaar
PEUGEOT 404 IMPORT
Altijd auto s en onderdelen
op voorraad Tel 020 6826974
Peugeot 203 b j 1953 in per
fecte staat apk gekeurd april
1998 kleur groen vaste prijs
/ 10 000 Tel 0164265278
T k a Fiat2000icabriolet kleur
donkerblauw geheel gerest
vrpr / 19500 0516432424
Volkswagen KEVER 1300 b j
74 rood apk 3/ 98 in goede
st V r p r ƒ3950 0297345412

VRAAG ZELF JE praktijk CBR EXAMEN v snelcursus 2 6 wkn
Ver Rijschool Ned 0204639881 Les v a ƒ36 Schrift info mog
Autorijschool De Wibaut
De 1e 5 lessen (a 60 min)
ƒ125 Vervolglessen ƒ 45 v 60
min Tevens zijn de theorieles
sen gratis op C D l Aanvraag
per computer Wibautstraat
107 telefoon 020 6683902
Voor gratis advies over de bes
te rij en theoneopleidmg m
A dam e o belt u 020 6633773
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is oen begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs gaven wij op
een psychologische manier m
tensicf los en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lossen / 37 50 p u
Tel 02068680636332405 of
0654633678 P S Ook 8 week
se cursussen en pxameriioutes
rilden is vinyt Ifsprekend

A Ar 761
Heemsteedsedr
261
023 5281550

0nr eSStr
*«••"
\
Zandvoort
5715346
023

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneviog 27 Duivendrecht
Tel 0206980639
APK KEURINGEN ƒ 70
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (?onder afspraak)
2e Holmerastraat 15 Adam
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenslraot 10 14
Tel 0206194402
APK keurstallen reparaties
allo niprkr n r n schaderegeling
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HET DAGELIJKS
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Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

e tweede Seoul Motor Show van eind april gaf vele
toekomststudies van mini-cars, ruimtewagens en tot
de verbeelding sprekende sportcoupés te zien. De
Koreanen hebben in 1996 2,8 miljoen auto's geproduceerd.
Daarmee is dit land gestegen naar de vijfde positie op de
wereldranglijst. Met 11,7 miljoen auto's gaat de V.S. fier aan
kop, gevolgd door Japan (10,3 miljoen), Duitsland (4,8 miijoen) en Frankrijk (3,5 miljoen). Korea exporteerde 1,2 miljoen auto's in 1996 en dat is goed voor de zesde plaats in
de ranglijst.
ogt van buiten niet half zo luxe als hij van binnen is. De zescilinder motor zorgt voor
drukwekkende prestaties
PECIFICATIES Peugeot406 Break SVE V6
otortype:
Zescilinder benzinemotor met
24 kleppen
ilinderinhoud:
2.946 cm3 ..
ermogen:
140 kW/194 pk bij 5.500 t.p.m.
ax. koppel:
194 Nm bij 4.000 t.p.m. '
cceleratie:
8,5 sec van 0-100 km/uur,
opsnelheid:
227 km/uur,
em. verbruik:
11,1 ltr/100 km.
rijs:

.

ƒ81.600,-

De 406 Break is een elegante en snelle verschijning.

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Centrale vergrendeling
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank nèerklapbaar
ABS
Airbag
Automatische klimaatregeling
Regensensor ruitenwissers

Peugeot 406 Break SVE V6
rijs leder, elektrisch
verwarmde en verstelbare stoelen, automatische klimaatregeling, cruise control: werkelijk alles

G

eep Cherokee bij de dealer
eïnteresseerden kónden op de Amsterdam
AutoRAI al een voorroefje nemen, maar nu
aat de Jeep Cherokee
aadwerkelijk bij de deaier.
r zijn tal van wijzigingen
an de binnen- en de buiünzijde doorgevoerd. Het
pbuuste voorkomen is in
Ik geval in tact gebleven.
an de buitenzijde van de Jeep
ifierokee is niet direct af te lezen
at de auto vernieuwd is, maar
ich is vijftig procent van het
jaatwerk nieuw. De hoeken van
e Cherokee zijn afgeronder dan
oorheen, zowel aan de voor- als
an de achterzijde. De bumpers
ebben aan hoekigheid ingeboet
oor de montage van een rondej kunststof buitenschaal. Ook de
'patbordverbreders hebben een
lat 'zachtere' vorm gekregen. De
phterklep is van een volledig
ieuw ontwerp. Bovendien is hij
u uit staal vervaardigd. Bij de
prige generatie van de Cherokee
jas dit onderdeel nog van kunsttof. De op de nieuwe achterlichaansluitende klep heeft
(eggewerkte scharnieren. De trajtionele neus van de Cherokee
| gebleven, maar de karakteriseke grille telt nu zeven verticale
ipeningen.
i
jan de binnenzijde van de Jeep
iherokee heeft het designteam
ors huisgehouden. Het interieur
jn het dashboard zijn van een
jieuw ontwerp. Het tweekleurige

dashboard is vrijwel uit één stuk
vervaardigd. De bestuurder wordt
aangestaard door een paneel met
zes instrumenten. In de middenconsole zijn de audio-installatie,
de klimaatregeling (inclusief airco
vanaf de Sport-versie) en een
aantal schakelaars ondergebracht. De meest luxueuze uitvoering, de Limited, heeft bovendien een houtnerfinleg in het
dashboard.
Alle versies van de nieuwe Cherokee hebben een SRS-airbag in
het stuurwiel én een tweede fullsize airbag voor de passagier.
Het zitcomfort is naar een hoger

plan gebracht. Chrysler heeft de
zetels totaal opnieuw ontwikkeld.
Ze moeten beter dan voorheen
voldoen aan de smaak van de
Europese Jeep-rijder.
Chrysler levert net als bij de vorige generatie drie motoren in de
Cherokee: twee benzinekrachtbronnen en een turbodiesel. Volgens de fabrikant zijn ze alle verder verfijnd. De viercilinder 2,5 liter MPI heeft een maximum vermogen van 87 kW/118 pk en de
2,5 liter viercilinder turbodiesel levert 85 kW/116 pk. De krachtigste, de zescilinder (in lijn) met

een inhoud van 4,0 liter, wekt 131
kW/178 pk op. Een handmatige
vijfversnellingsbak met inschakelbare vierwielaandrijving zijn standaard aan boord van de 2.5i en
de 2.5td. De transmissie is uiteraard voorzien van een hoge en
• lage gearing. De 4.0i is uitsluitend
verkrijgbaar met een automatische viertraps versnellingsbak.
De Jeep Cherokee is er in zeven
uitvoeringen, in prijs varirend van
65.700 gulden voor de 2.5i S tot
98.700 gulden voor de 4.0i Limited. Alle versies van de Cherokee
hebben een vijfdeurs carrosserie.

oordat we van start gaan, legen we het afneembare dak in de
offerruimte. Dan laten we ons in
s kuipstoelen zakken, waarvan
s rugleuning zelfs in de breedte

De Break-uitvoering van de 406
is immens ruim, daarover bestaat,
zelfs van de buitenzijde bezien,
geen enkele twijfel. Na het openen van de kofferklep gaapt je
een immense leegte aan, een
holle ruimte
van 526 liter
met een diepte van 1,20
meter! Ondanks dat de
ontwerpers een zeer aanzienlijk
deel van de auto hebben gereserveerd voor het bagageruim, zal
geen van de inzittenden snel te
kampen hebben met ruimtegebrek. De ruim 4,70 meter lange
stationwagon is gewoonweg nooit
te klein, noch achterin, noch voorin. Een prettig idee.

meter per uur in... Het meest plezierig is de kalme, haast geruststellende souplesse waarmee de
motor de 1,5 ton wegende Break
versnelt. Gasgeven leidt zonder
een moment van aarzeling tot
meer vaart. Aanzienlijk meer
vaart om precies te zijn. De afwezigheiü van enig rijgeluid maakt
het moeilijk de snelheidslimieten
in het oog te houden. Gelukkig
was de testauto voorzien van
cruise control, waarmee we het
gevaar konden bezweren.
Als we de motorkap opentrekken
zien we de bron
van het rijgenoegen: de zescilinder motor. Om
misverstanden te voorkomen
heeft Peugeot het ook levensgroot op de motor gezet, V6 24.
Die 24 slaat op het totaal aantal
in- en uitlaatkleppen. Bijzonder
fraai detail vormen de schuin in
het motorblok verdwijnende luchtinlaten. Met zo'n brok techniek
dwing je bij buren, collega's, familie en vrienden respect af.

test

De Peugeot ziet er evenwichtig
uit. Het dak reikt ver naar achter,
wat de suggestie van atletisch
vermogen wekt. De rijkwaliteiten
van de 406 Sedan mogen er zijn.
De Break doet er zeker niet voor
onder. Hij is absoluut stil, biedt
ruimte voor een sportieve rijstijl
maar het comfort staat voorop.
De zescilinder motor geeft deze
kwaliteiten een extra dimensie.
Zelden reden we een stillere en
snellere stationwagon.
De samengebalde kracht is indrukwekkend. Volgens Peugeot
zit er een top van bijna 230 kilo-

De Peugeot 406 Break in de SVE
V6 uitvoering staat voor het niet
onaanzienlijke bedrag van 81.600
gulden in de Peugeotprijslijsten.
Zijn topklasse ten spijt blijft dat
een immens bedrag, dat maar
weinigen aan een auto kunnen
besteden. Wie kiest voor de
fraaie Peugeot weet zich in dat
geval echter wel verzekerd van
een afgewogen combinatie van
een stationwagon en een handzame limousine. Peugeot heeft overigens al een ruime 406 Break
vanaf 43.500 gulden

Kia denkt vooruit met de KMS-III, een Coupé gebaseerd op de Sephia.

Kia

KMS-III en KMX-4 zijn de type-aariüi::"J:".3en van twee conceptauto's
uit de ontwerpkeuken van Kia. De ee -~'.-• ;s een Coupé gebaseerd op
de Sephia. Een 1,8 liter zestienklepp.: ~~ :jtor met dubbele bovenliggende nokkenassen staat borg voor sjr.viieve prestaties. De styling
vertoont familiaire trekjes met die van de sportauto Elan, die oorspronkelijk stamt van Lotus. De KMX-4 is van geheel andere snit. Dit is een
studie van een ruimte-auto, een MPV bedoeld voor de volgende eeuw.
Onder de kap huist een 3,6 liter V6 van 230 paardenkrachten. De uitrusting omvat onder meer satellietnavigatie, een anti-slaap systeem
voor de bestuurder, een achteruitkijkcamera en zaken als een personal
computer, fax, telefoon en een video-conferentiesysteem.

SsangYong

Het merk dat we in Nederland vooral kennen van de wat chique 4WDauto's zoals de Musso en de Korando, toonde zich in Seoul van geheel andere, sportieve zijde. Op de stand prijkte een fraai ontwerp van
een Coupé. In technisch opzicht deelt dit model veel met de Chairman.
een luxe sedan die SsangYong in de loop van dit jaar in Korea op de
markt wil brengen.
Alles draait om kracht en prestatie bij de W Coupe, zoals hij officieel
wordt genoemd. De topsnelheid bedraagt 270 km/uur en dat is tamelijk
bizar in een land waar het verkeer zich in de overvolle hoofdstad met
een gemiddelde van tien kilometer in het uur voortbeweegt. De auto
beschikt over een zestienkleppen viercilinder turbomotor van 2,3 liter.
Mede dankzij de toepassing van een intercooler levert de krachtbron
220 pk.

Eigen merk autoverzekering
via Mercedes-Benz dealer
De nieuwe Jeep Cherokee staat nu bij de dealer.

indrukwekkende Chevrolet Corvette
>ertig hagelnieuwe CheJvrolets Corvette op rij
laten een onverwoestbare indruk achter. De lage
notorkap staat in schril
jcontrast met de hoge achprzijde. In de flanken zitten
Roelsleuven die het model
|en agressieve uitstraling
leven. De kersverse, alumi|ium achtcilinder motor van
|.7 liter is goed voor 253
|W/344 pk en brengt de top|nelheid op 274 km/uur.

zit op, aan en in onze Peugeot 406 Break SVE V6.
Maar het mag geschreven
worden, zelfs zonder deze
exclusieve uitrusting staat
de kloeke Fransoos op eenzame hoogte.

De Seoul Motor Show is een thuiswedstti|d vooi Hyunüai. Daewoo. Kia
en SsangYong. Deze merken pakten stenig uit. Zo liet Hyundai niet
minder dan negentien nieuwe modellen zien. Daaronder waren een cabriolet op basis van de Coupé, de mini-car HMX en een studie van een
uiterst luxueuze limousine: de SLV (Super Luxury Vehicie) Volgens
Hyundai is dit de auto van de toekomst voor ViP's en luyalty. De met
fiberglas versterkte kunststof carrosserie toegankelijk via vleugeldeuren, herbergt de laatste snufjes op het gebied van telecommunicatie.

verstelbaar is, en starten de
krachtbron. Een diepdonkere grom stijgt uit de motorruimte omhoog. We schakelen de automaat
in en rijden de weg nabij Sevilla
op. Terwijl de zon lekker prikt verkennen we de auto. Hij rijdt opvallend makkelijk door het drukke
verkeer. De Spanjaarden steken
goedkeurend hun duim op als we
met het grommende monster opduiken.
Op de binnenwegen is de Corvette met hetzelfde gemak als bijvoorbeeld een Opel Astra te temmen. Zodra de weg vrij is, trappen we het gaspedaal tot op de
bodem. Een onderdeel van een
seconde gebeurt er niets. Dan

schakelt de automaat terug en
schiet de Corvette als een kogel
uit een geweerloop naar voren.
Uit de vier platte uitlaten schalt
een daverend gebrul. De snelheidsmeter schiet over de wijzerschaal omhoog en het windgebulder klinkt als een opstijgende
straaljager rond de oren. Met de
vier gigantische schijfremmen
brengen we de vaart weer terug.
De Amerikanen hebben de Corvette volgehangen met alle nodige elektronica zoals een systeem
dat bij remmen en accelereren
het slippen van de banden voorkomt. De versnellingsbak ligt nabii de achterwielen, zodat het gewicht van de auto gelijk over de

voor- en achteras verdeeld is. Dat
resulteert in een uitmuntende
wegligging.
De supersportwagen, waarvan er
in de afgelopen 44 jaar al 1.1 miljoen gemaakt zijn, kost 155.000
gulden. Een gigantisch bedrag,
maar in vergelijking met even
snelle modellen van de concurrentie nog heel bescheiden.

De Mercedes-Benz dealer breidt zijn pakket autoverzekeringen
uit. Het is nu ook mogelijk een Mercedes-Benz van minimaal drie
jaar oud te verzekeren. Deze beperkte casco-dekking is een aanvulling op de al bestaande WA- en all risks-dekkingen van Mercedes-Benz Autoverzekeringen.
Mercedes-Benz irdioduceerde de Mercedes Autoverzekeringen tijdens de afgelopen Amsterdam AutoRAI. Daarmee speelt Debis
Verzekeringen, een dochteronderneming van Mercedes-Benz
leasing, in op een groeiende behoefte aan een betaalbare autoverzekering met gunstige voorwaarden. Het merk met de ster is
immers geliefd bij velen en niet in de laatste plaats bij het dievengilde. Deze groep heeft de onbedwingbare neiging de lange vingers steeds weer naar representanten van het luxe Duitse merk
uit te steken. Het gevolg is dat de Mercedes-Benz rijder het
steeds moeilijker krijgt om zijn auto te verzekeren. Hij wordt geconfronteerd met strengere voorwaarden en immer stijgende premies. Mercedes-Benz wil deze ontwikkelingen tot staan brengen.

Daewoo's elegante open tweezitter: de Yoyster.

Daewoo
De Joyster is een elegante open tweezitter van Daewoo dat ovt.lgens
nog meer modellen toonde. Leuk om te weten is dat de designers zich
lieten inspireren door de 'ei-vorm', waardoor de Joyster er sierlijk en
tegelijk robuust uitziet. Het is een roadster. waarmee Daewoo in de
toekomst van plan is zich op te werken naar een leidende positie m dit
marktsegment. Dat belooft dus wat!

Alfa Romeo 156
volgt de 155 in
oktober op

A

lfa Romeo komt in oktober met de langverwachte opvolger van de 155: de 156. De Alfa heeft overeenkomstig de Alfa Romeotraditie en spraakmakend design.
Het Italiaanse merk positioneert de 156 in de luxe middenklasse.

De Alfa Romeo is met een lengte
van 443 cm één centimeter korter
dan de 155. De breedte bedraagt
174 centimeter en dat is één centimeter meer dan zijn voorganger.

de Chevrolet Corvette zijn er in de afgelopen 44 jaar al 1,1 miljoen gemaakt.

De nieuwe Alfa is dan ook een
gedrongen verschijning die veel
kracht en dynamiek uitstraalt. Alfa
biedt straks vier sterke krachtbronnen aan in de 156. Drie daarvan zijn gebouwd volgens het van
Alfa Romeo bekende Twin Sparkconcept. De lijnmotoren met een

inhoud van 1,6. 1,8 en 2,0 liter
zijn alle zestienkleppers. De 2,5
liter V6 24V, gekoppeld aan een
zesversnellingsbak. vormt de top
in de 156. De Alfa is bovendien te
verkrijgen met twee dieselmotoren van 1,9 en 2,4 liter de laatste
met turbo.
De Alfa 156 zj! leverbaar zijn in
twaalf kleuren: viar niet-metallic,
zes metallic en twee speciaal ontwikkelde parelmoer tinten Cloud
Blue en Cloud Green.

Aan het wachten komt in oktober een einde als de opvolger van de Alfa Romeo 155 wordt geprescnteerd: de 156.
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BIJ KODAK EXPRESS
is de STUDIO EXPRESS

We<

Be&iihjcenter de Zctm^ter in Zandvoort
Beaulvcentci de Zamstei openl officieel haai deinen
\Vi) /ijn nu helemaal compleet en bieden alle mogelijkheden
om aangenaam te o n t s p a n n e n [n een h e e i h j k vciwanml
pi ivé-/\vembad, sauna of turks stoonibad Lekkei bi;bi innen
ondei de /onnebank o( een complete massage in ons hyclro-

masbagebad Vii|dag en/aterdag van 14 00 - 20 00 um kunt
u bij ons binnen lopen en u in Gneks-iomcinse sieren
wanen En n , i t u u i h ) k is dit een unieke mogehjkheid vooi een oiigmec! moederdagkado Een
kadobon om moeder eens lekkei te verwennen'

Voor uw pasfoto's direkt klaar (in kleuren zwart/wit)
Foto Lentefeest bij uw Kodak Express 1 uur fotoservice

r
MïiEBi^B«SspW«iii*J5|KM8||Sïpi!»£
mmm^^Kw^fmSx,

m&$m£BMttÊfflBii&fflim
en

Bi) de Zamster kunt u terecht voor
specialistische behandelingen, maar
ook voor complete arrangementen

Schoonheid sbchanclel mge n
Licha.imspak kingen
A\asSiigc/I lydi omassagc-bac
I lai sbchandelmgcn
ManiLUic/nagelstyhng
Vlsagic/bi uidsmtike-up
Sauna/1 n i k s stoonibad
Zuembad/Zonncbank

De Zfdtn^ter
B

E A

U T Y C E K T

E R

Kostverloienstiaat 111
Zandvooi t
Telefoon (023) 571 46 92
„______^^

v.a.

4,95

Haltestraat 37a - Zandvoort
Tel.:023-5715810

Eetcafe La Bastille
zoekt

Burg. van Alphenstraat 57/17, op de 6e et gelegen
tweekam -app Ind hal woonkam met balkon zuidoost, slaapkam met vaste kast, badkam met wastafel, douche en toilet keuken met app
Vr.pr ƒ 159.000,-k.k.

horecamedewerker
voor de weekenden
en

schoonmaakster
voor 5 dagen 2 uur
bel tussen 15.00 en 18.00 uur 023-5715111

TjerkHiddesstraat71, ruim, modern tweekam hoekapp op 4e et Ind hal woonkam met balkon, luxe
open keuken met inb app badk met wastafelmeubel
en douche, riante slaapkam
Vr.pr./ 179.000,-k.k.

IKZIEJEINLABASTILLE

Brederodestraat 88, nabij strand en duinen gesitueerde goed onderhouden eengezinswoning met

$fi

Weekmedia is de lokale meuwsbladengroep van Perscombinatie B.V Weekmedia
geeft wekelijks 16 betaalde en onbetaalde nieuwsbladen uit in een totale oplage
van meer dan vijfhonderdduizend exemplaren 40 mensen zijn commercieel werkzaam in onder andere Amsterdam en Amstelveen

advertentieverkoper (m/v)
voor de buitendienst voor 32 uur per week
Standplaats Amstelveen

Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden in woord en geschrift en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen alsmede
stressbestendigheid een vereiste

Zeestraat 54/2, leuke bovenwonmg met terras zuid
gelegen nabij centrum en station Ind hal mbouwkast
woonkam (22 m.2) met balkon
open keuken slaapkam (15 m2)
Amsterdams
Stadsblad
Buitenveldertse
Courant
DicinGr
Courant
de Nieuwe
Bijlmer

Amstelveens
Weekblad

De aanstelling geschiedt m beginsel t/m 31 december
1997

Amstelveen
Post

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam ter attentie van A Schermer
onder vermelding van vacaturenummer AS/97 01
De sollicitatietermijn sluit op 16 mei 1997

Burg van Fenemaplem 22/14, op 7e e'age gelegen

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in
deze krant de hartjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 18 mei a.s.naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad,
GasthuispSein 12,
2042 JM Zandvoort
1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11

23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34

39 40 41 42 43 44 45 46 47

12 13 14

15 16 17

18 19 20

21 22

35 36 37 38
Ve<
De

48 49 50

Deze oplossing inleveren vóór 18 mei a.s.
Naam:
Adres:
Postcode +- Woonplaats'

Vr. pr ƒ359.000,- k.k.

Wij bieden
- een salaris dat afhankelijk van leeftijd en ervaring
ligt tussen ƒ 3 184 - en ƒ 4 425 - bruto per maand
(op fulltime-basis)
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder een bedrijfswagen

Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer R Post verkoopmanager
tel 020-647 5393

voor-en achtertuin Ind ruime hal doorzonwoonkam
eetkeuken met inbouwapp , bijkeuken toilet, 1e et 3
si k , badk met toilet, douche en wastafel
Grotendeels v v dub glas
Vr pr. ƒ 375.000,-k.k.

driekam app (vh 4) met schitterend uitzicht overzee
Ind ruime hal L-vorm woonkam met open haard en
balkon west 2 slaapkam balkon oost keuken met
inb app toilet, badk met wastafel en ligbad

Wy zoeken op korte 'ermijn een

Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling

Doe mee aan onze

Zondag open
van 12.00-17.00 uur

0,39 et.

Voor deze afwisselende zelfstandige functie gelden de
volgende functie-eisen
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau
- beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen
- leeftijd minimaal 23 jaar

Nieuwsblad
Ondernemers Vereniging Zandvoort

7n 1 uur k!aar

en een waardebon
voor gratis vergroting

haltestraat 58

E
wai
eer
wai
ooi
tig<
eer

20 se 30 Vergroting
deze maand voor

zonder negatief
direkt klaar
Informeer voor de nog vele
mogelijkheden.

De
mii
avo
tot
de
die
spe

met wastafel en terras, badkamer
met wastafel toilet en douche
C v gas
Vr.pr ƒ 159.000,-k.k.

VAN

Nieuwsblad
Gaasperdam

Aalsmeerder
Courant
Uithoornse
Courant
de Ronde
Vener
Zandvoorts
Nieuwsblad

Hoofdprijs

2e t/m 5e prijs

Mini Cruise naar ENGELAND
voor 2 pers.
Te vertrekken voor 31 mei. Aangeboden door

WAARDEBONNEN a ƒ 25,-

CONFETTI en

van Bloemenhuis
J. BLUIJS

TOERKOOP REISBÜRO ZONVAART

HALTESTRAAT

Ons promotieteam deelt zaterdag 10 mei een
geurige attentie uit verzorgd door

Part MOERENBURG OQ
MAKELAAR O.G.

HALTESTRAAT

^^

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/,
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

en

l Nieuwsblad

een ijzersterke combinatie
Ti

L

A, - \
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Het valt niet mee om je staande te houden in een broek met vier
pijpen als je acht 'benen hebt
FOI.O And ix> Liebc'rnm

Feesten en herdenken
De belangstelling voor de kinderspelen op Koninginnedag was dit jaar iets
minder dan voorgaande jaren maar de grote opkomst bij de Taptoe 's
avonds maakte weer veel goed. Toch Heten in totaal 180 kinderen van vier
tot en met twaalf jaar oud zich verleiden tot deelname aan een spelletje in
de Haltestraat. En voor de kinderen die graag een zakcentje wilden bijverdienen was de rommelmarkt de aangewezen plek. Er was opvallend veel
speelgoed in de aanbieding waaronder tal van pluche beesten.

-

De organisatoren van de Zandvoortse Koninginnedag- en 5-mei-viering
waren tevreden. Met name de hulp van scouting-groep The Buffalo's was
een mooie aanvulling op het toch wel zware vrijwilligerswerk. Daarnaast
waren de hand- en spandiensten van het Recreatiewerk West-Nederland
ook welkom. De kosten van de twee feestdagen bedroegen ongeveer twintigduizend gulden. Een deel hiervan was subsidie van de gemeenteraad,
een ander deel afkomstig van het bedrijfsleven.

*%~«*>

i

*»

Waar kun je beter een zakcentje verdienen dan op de rommelmarkt. Veel kinderen maakten er gebruik van om hun overtollige speelgoed op te ruimen
Foto AndrO Liebc>rom

Vlak na de aubade op het Raadhuisplein vlogen tientallen ballonnen het luchtruim in. Aan deze
kleurige show deden kinderen van nul tot tien jaar mee
'
Foto André Licbfrnm

Veel oudere Zandvoorters wisten zich op 5 mei, bevrijdingsdag, uitstekend te amuseren met spelletjes als scrabbel en bingo in gemeenschapshuis De Krocht.
De organisatie van de vestiviteiten was, net zoals op Koninginnedag, in handen van de Stichting Viering Nationale Feestdagen Zandvoort
°

*

"

°

Folo Chris Scholiinus

De taptoe op de Prinsesseweg, die gegeven werd door het Jachthoornkorps/Showband Bedum uit
Bedum en het showcorps West Coast Sound uit Haarlem, trok veel bekijks
Foto André l.u'bi-nim

«ft~
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f

L
Tijdens de dodenherdenking op zondagavond 4 mei hielden naar schatting honderd mensen twee minuten stilte bij het monument op de hoek van de Van
Lennepwcg. Voorafgaande was er een stille tocht. Trompettist A. \YclIcman blies na het plechtige moment The Last Post waarna Truus Stokman
oen gedicht
'Ipclameerdc
i''":" i'im* Srh..i;mus

_-

De jongste kinderen van de turnvereniging Oefening Staalt Spieren (OSS) gaven een demonstratie
die zeker in de smaak viel bij het jeugdige publiek
Kom Amliv I.II-IHTIMU
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11 mei moederdag

Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505,2040 EA Zandvoort

Fax 023 571 49 24

H .

Telefoon 023 571 77 41

Bestu u rs verkiezi n g

\rnir Family Company

Tijdens de ledenraadsvergadering van 22 mei 1997 zal er een
bestuursverkiezing worden gehouden.
Volgens het rooster treden af de heer G. W. Schaap en de heer J.
Weidema.
Bindende voordracht:
Het bestuur stelt voor de heer Schaap te herbenoemen als bestuurslid
van E M M. s
Bindende voordracht:
De Zandvoortse Vereniging van Huurders, als door het bestuur van
E M M erkende woonconsumenten-organisatie, doet op grond van artikel
14:2 van de statuten een bindende voordracht om de heer Weidema te
herbenoemen als bestuurslid van E M M.
Het doen van een bindende voordracht(e) kan ook geschieden door
leden of huurders. Van deze voordracht(e) moet ten minste drie dagen
vóór de vergadering van de ledenraad melding zijn gemaakt aan de
ledenraad, door middel van een door ten minste twintig leden of huurders
ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een
bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met handtekening.
Het doen van een bindende voordracht voor de vacature van de heer
Weidema kan uitsluitend geschieden door twintig huurders.
De voordracht(e) vanuit de leden of huurders dient naast twintig
handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de
ondertekenaars te bevatten.
De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de woningbouwvereniging.

verkrijgbaar bij:

P. E. M. Stokman
Zeestr. 48, Zandvoort. Tel. 023-5720072

To the

Buureweg 1-3, Zandvoort

dbPY-SERVICË/DRUKWERK/BELETTERING

Woningbouwvereniging E M M

ALLES ONDER EEN DAK:
ZIMMER FREI BORDEN- RECLAMEBORDEN-AUTORECLAME
HANDELSDRUKWERK-TROUWKAARTEN-STICKERS
DIGITAAL UITDRAAIEN-TEXTIELBEDRUKKING-ETC.

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

PAPIER
A4WIT80GRPAK500VEL
FL, 10,=

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT-PAKT ALTIJD GOED UIT.

DOE HET ZELF
Kopieën fi. 0,12

,<

OOK VOOR:
LAMINEREN TOT A2
INBINDEN
SCHUTBLADEN
OVERHEAD SHEETS
FAX ROLLEN
PAPIER IN MEER DAN
30 KLEUREN TOT 250GR
FULL COLOR KOPIEËN

Wij verkopen correctiemonturen,
o.a. Yves Saint Laurent, Valentino, Jean Paul Gaultier
en nog vele anderen
Wij verrichten oogmetingen en
verzorgen tevens uw brillenglazen

WÏt Verhuizingen

Wij passen contactlenzen aan en
verkopen ook contactlensvloeistoffen

AL DEZE ARTIKELEN ZIJN INCL. BEDRUKKING NAAR KEUZE
PLACE-MATE A3 GELAMINEERD PER 2 FL. 19,95

WEKELIJKS EUROPA

Wij verkopen natuurlijk ook zonnebrillen,
o.a. Police, Calvin Klein, Persol, Moschino
en nog vele anderen

T-SHIRT WIT FL. 24,50
T-SHIRT MET V-HALS FL. 29,95

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Wij bieden u service, garantie & kwaliteit!

TEDDYBEER WIT MET T-SHIRT FL. 22,50
MOK/BEKER MET FOTO 14,95 (BIJ 3 STUKS 12,50 PST.)

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

OPENINGSTIJDEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00 TOT 17.0C
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT TEL.023-5720212

Kerkstraat 36 - 2042 JG Zandvoort
Tel. 023-57 12 466

Tel. 5717093

N
Maar ons advies:
plant verstandig dus na
de ijsheiligen (1/è mei)

ZANDVOORT

Dit is alleen bestemd voor vaders & kinderen!!
ZANDVOORT

Op zondag 11 mei a.s. mogen alle moeders weer eens lekker
verwend worden, dus nodigen wij u uit vooreen
OVERHEERLIJKE MOEDERDAG-BRUNCH.

Haltestraat 31. tel. 023-5714499 fax 5716385

Voor slechts ƒ 32,50 per persoon serveren wij onder andere een heerlijk kopje soep, diverse soorten salades, luxe broodjes, ragout, diverse
soorten kaas- en vleeswaren & luxe desserts.

Tweedehands Wedinfiboètiek voor dames *kinderen

ConuSIefiersstraat 2/2.2042 GP Zandvoort

Zoals u van Gran Dorado gewend bent, zetten we voor kinderen tot 4
jaar een gratis bordje bij en eten kinderen t/m 11 jaar voorde halve
prijs mee!
Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana
Show. Een wervelende
Rios Production, geïnspireerd op de losbandige sfeer van het New
Yorkse cabaret. U kunt

v.a. 11 mei a.s. zijn wij ook op

"ZONDAG GEOPEND"
v. 12.00 -18.00 uur

De kleding behoort gewassen en gestreken te zijn, voorkeur voor merkkleding
OPENING 2

e

WINKEL

VRIJDAG 16 MEI A.S. V.A. 10.00 UUR
voor meer info:
TUTTI FRUTTI

Corn. Slegersstr. 2/2
2042 GP Zandvoort
023-5731712

Tun, FRUTT| (2)
De

Clercqstraat 11 2

^52 NN
Amsterdam

Voor uw reservering kunt u bellen met Gran Dorado
Zandvoort, telefoonnummer 023 5720000, toestel 1050.
Wij zien uw reservering graag tegemoet!

voor de show diverse
arrangementen boeken.
Na afloop kunt u deze
levendige avond
_^ voortzetten in het
casino. Want bij de
arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree

v.a. 7 mei a.s.

Uiteraard is er in onze kinderspeelhoek voldoende speelgoed en een
leuke tekenfilm, zodat de kinderen kunnen spelen en alle moeders
rustig kunnen brunchen.

jin het Holland Casino
boven het theater. U
' kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49,50. Aanvang

11 mei moederdag
zeg het met bloemen

woensdag tot en met
zondag 20.00 uur.

"erica"

ido

Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301

lyiax Euweplein 64, Amsterdam
.;,'•"•• ''•'; ".'-..',;"..-.'^(nabij Lëidsèplejn). . ; . •.,'•'.,..:,. • ' '\

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

Wij verzorgen uw bloemwerk door geheel Nederland
•MH

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Woensdag 7 mei 1997

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Fietsvakanties in Vietnam

Italiaans design in verf

Lego voor allerkleinsten

CHAMPION, de grootste toerLEfietsvereniging
in Nederland, or-

IJ IS BRILJANT, extravaH
gant en wars van 'alledaags' design. Zijn ontwerpen

HEEFT SINDS kort. een
L EGO
nieuw assortiment baby-speel-

Zijn jongste project is een
collectie van dertig verfsoorten: '30 Colours by Allessandro Mendini'.
Verffabrikant Sikkens nodigde deze eigenzinnige Italiaanse ontwerper uit om een
nieuwe collectie verven te ontwikkelen. Mendini koos voor
diepe donkere tinten, oogverblindende felle kleuren en
warme pastels. De collectie is
zo samengesteld dat er oneindig mee gecombineerd kan
worden. De 'Proust's New
Armchair' die Mendini in 1978
ontwierp was het uitgangspunt voor de verfcollectie.
Deze stoel is niet alleen onderscheidend door zijn vorm,

De Primo-elementen hebben zacht
afgeronde vormen, passen precies in
een kinderhand]e en zijn, meldt de
fabrikant, uitvoerig getost op veilig
heid en duurzaamheid. De meeste
modellen zijn 'speelgoedjes' op zich
en stellen dieren voor: bijvoorbeeld
een rups, lieveheersbeestjos of bijtje
Het speelgoed stimuleert baby's bi]
het ontdekken van de wereld om hen
heen. Het prikkelt hun zintuigen
dankzij de felle kleuren, vloeiende be
wegingsmogelijkheden, simpele mechaniekjes en verrassende geluidjes.

ganiseert al jaren fietsvakanties in in' donesië. In oktober wordt echter voor
de eerste keer een fietsvakantie in
Vietnam gehouden.

Bij de fietsvakantie door het noorden van Vietnam staat de ontmoeting
met de bevolking en het kennismaken
met de natuur en cultuur op de voorgrond. Om hier goed van te genieten,
zijn de afstanden die gefietst moeten
worden niet te lang. Gemiddeld wordt
tachtig kilometer per dag gefietst. Er
zijn rustdagen ingelast, zodat er voldoende gelegenheid is voor ontspanning en het bezoeken van toeristisch
interessante plaatsen. Tijdens de
fietsreis wordt de bagage per auto vervoerd.
De fietstocht begint in Hanoi, de
grootste stad in het noorden van het
land, waar fietsen nog het straatbeeld
sieren en auto's geen gemeengoed
zijn.
De reizen naar Vietnam vinden plaats
in oktober.
Voor meer informatie telefoon 072-533.l!lH(i.

goed onder de naam Lego Primo
Baby. Het speelgoed bestaat uit een
serie van acht dozen met vrolijke,
kleurrijke en figuratieve elementen
die de zintuigen prikkelen en op een
eenvoudige wijze aan elkaar kunnen
worden bevestigd.

roepen emoties op omdat ze
tegelijkertijd zo controversieel, doordacht en adembenemend zijn. Alessandro Mendini is een van de meest vooraanstaande hedendaagse Italiaanse designers. Eén van
zijn beroemdste ontwerpen is
het Groninger Museum.

IA FOTOGRAFEN in de
V
hele Randstad komt
Van de Pol nu aan haar

klanten. De fotografen die
huwelijksfoto's maken, attenderen pasgetrouwde stellen op de mogelijkheid om
hun trouwboeket te laten
schilderen.
Dat veel mensen van deze
mogelijkheid gebruik maken,
blijkt uit het dikke album met
aquarellen. De zachte tinten en
de roze rozen-overheersen, al
zit er ook een opvallend veldboeket met gele en blauwe bloemetjes tussen. „Je ziet dat ersteeds meer.kleur en variatie
komt in de boeketten. Vroeger
waren de witte anjers en fresia's favoriet, maar nu zie je zelfs
distels. Natuurlijk blijven rozen favoriet, rode, roze of witte,
dat maakt niet uit."

maar vooral door het gebruik
van veel verschillende kleuren.
Elke verf heeft een eigen
naam gekregen die het karakter van de kleur omschrijft zoals Blu Universo (hemels-

blauw) en Giallo Lunare
(maangeel).
De verven zijn vanaf woensdag 14 mei, in zijde- en hoogglans exclusief te koop bij de
Bijenkorf.

De allex-eerste aquarel
van een bruidsboeket
maakte Henny van de
Pol enkele jaren geleden
voor haar zoon en
schoondochter. „Zij
kregen tranen in hun
ogen toen ze het zagen.
Toen dacht ik: dit is een
goed idee."

Ze schildert gemiddeld zes
uur aan een aquarel. Het komt
neer op één boeket per dag,
meer kan echt niet. De meeste
tijd en moeite kosten de boeketten met veel wilde bloemen.
„Die bloemen zijn vaak heel
klein en soms ook grillig van
vorm. Ik kan uren bezig zijn
met de details, dat vind ik wel
erg leuk. Rozen gaan sneller,
nen, het moet immers een her- daar ben ik inmiddels een exinnering zijn. „In het begin ex- pert in geworden."
perimenteerde ik wel met wat
Over de symbolische beteketransparantere afbeeldingen en
kleuren, maar ik heb gemerkt nis van het bruidsboeket zegt
dat mensen echt elk bloem- Van de Pol: „Bloemen staan
voor feest en geluk. Daarom
willen mensen het boeket graag
behouden. Het drogen van bloemen levert echter niet altijd een
mooi resultaat op. Bovendien
wordt het een stofnest. Met
deze aquarellen heb je je trouwboeket voor eeuwig bij je."

'Ik ben
inmiddels een
rozen-expert
geworden'

Echt goedkoop is een afbeelding van het boeket niet, ingeVan de Pol werkt met een
lijst en wel komt het totaal op
foto van het bruidsboeket. Het
liefst een foto van vóór ' het blaadje willen herkennen." Van 395 gulden. Zonder lijst kost
feest. Achteraf zien de bloemen de Pol leerde het hele fijne te- het kunstwerkje 295 gulden.
er altijd een stuk minder floris- kenwerk bij de Marten Toon- Van de Pol beseft dat een trousant uit. Minutieus schildert zij der studio's, waar zij vanaf haar werij vaak een dure grap is.
„Maar mensen kunnen de
het boeket na. Het gaat erom zestiende werkte.
aquarel ook cadeau vragen aan
dat mensen het echt herken-

Ontevredenheid over het hestaande cosmetica-aanhod deed zijn er inmiddels veertien,
waarvan twee in Amsterdam Ariane Inden driejaar geleden besluiten haar eigen merk
maakt veel duidelijk. Elke
op dé markt te brengen. Het resultaat: een exclusieve lijn,
te koop in Ariane Inden-winkels. Veertien winkels brengen vrouw die geïnteresseerd is in
inmiddels haar eigen producten. Met 'happy beauty hours,' schoqnheidsverzorging moet
zich hier als een kind in een
waar je 'alle producten onder het genot van een drankje en
snoepwinkel voelen. Rijen met
e'en hapje gratis kan komen proberen.' Cleo Scheerboom
flesjes en potjes
bezoekt een gedreven vrouw die een eigen stempel drukt op doorzichtige
met de meest uiteenlopende
de cosmetica-markt.
producten. Daarnaast een scala
aan make-up artikelen. Alles
voorzien van de bijna nonchalant geschreven naam Ariane
Inden.
Haar visie op uiterlijke verzorging is zeker niet nonchalant. „Ik heb heel sterk mijn
OOR
MOEDERDAG aan haar moeder." Ariane eigen idee over cosmetica en
Ik
geeft ze haar eigen cos- Inden (29) is oprichtster en schoonheidsverzorging.
metica-producten ca- naamgeefster van een exclu- vind dat alles heel puur en eerdeau. „Mijn moeder is daar sieve cosmeticalijn, winkels lijk moet zijn, daarom die doorzichtige flesjes en potjes, dan
helemaal mee in haar nop- en schoonheidssalons.
kun je precies zien wat er in zit.
jes. Zij geeft pp haar beurt
Een blik in haar winkel - het Dat gaat verder op de bijsluiter
mijn cosmetica ook weer
die we bij alle producten geven.
Daar staan - in het Nederlands r
(ADVERTENTIE)
alle gebruikte ingrediënten op.
De producten zijn niet op dieren getest en er worden ook
geen dierlijke grondstoffen gebruikt. Alle producten zijn navulbaar en de verpakking is tot
een minimum beperkt."

K OOK TEGEN
MIDDAGTARIEF!
Deze week in première
/ ' ; ; . ; ' • «ALL STARS" W •/;•••;
met o.st. Danny efe Munck,
Antonie Kamerling en
Daphne Deckers.

'
's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas .' • '
.goedkoper uit, voor alle films! Informeer'naar onze vóórdelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
L

Tbschlnski. U vincttalle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas In do GOUDEN Ql
i
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod of bel de
' . Belblos 0900.9363 75tt/pm (nu ooK reserveren vip Internet: www.blos.nl).

de familie. En het kunstwerk
kan ook dienen als afbeelding
voor bedankkaartjes."
Van de Pol krijgt vooral veel
opdrachten uit de omgeving
van Amsterdam. „Misschien
dat trouwen in grote steden
minder populair is, al zie ik ook
het aantal opdrachten uit Amsterdam gestaag groeien. Ik

heb wel het idee dat romantiek
tegenwoordig weer mag, dat
mensen van hun trouwdag echt
weer de allermooiste dag van
hun leven maken."

(ADVERTENTIE'!

Merci Thie
Voor meer informatie: telefoon: 020«H2.40H-!.

bedacht'

' Meeste

V

Lego I'rimo is U- koop in speelgoedwinkels en
warenhui'/en. De prij/en v;in de do/en lijden
tussen (Ie ll.il.ï gulden i-n 7!l.!lfi gulden.

Ariane erkent dat ze haar eigen ervaringen in het werk gebruikt: „De meeste cosmetica
is door mannen bedacht, terwijl vrouwen toch bepaalde
dingen prettig vinden. Zo hebben verschillende dure merken
een stappenplan voor de huidverzorging. Maar wie heeft er
elke ochtend tijd om alle stappen af te werken. Wij hebben
crèmes die alle stappen in één
product combineren. dus
vochtregulerend en voedend
zijn én vitamines en een UVfilter bevatten."

Meer over haar eigen ervaringen: „Hoe vaak is het je niet
gebeurd dat je in een parfumerie eigenlijk om advies wil vragen, maar dat niet doet omdat
het personeel je zo afstandelijk
benadert. Of dat je thuis komt
en de make-up die je kocht,
blijkt de verkeerde kleur te
hebben. Een tester was er niet.
Hier mag je alles proberen. Van
elk product, behalve de deodorant, kan je ook een testverpakking mee naar huis nemen. Geregeld organiseren we in tle
winkels een happy beauty hour.
Ariane Inden: 'Ik vind dat alles heel puur en eerlijk moet zijn. daarom die doorzichtige flesjes en Men kan dan dan alle proclucnoties*
Hram tle Hiilkmck'r I-'oioLirütïe ten onder het genot van een
drankje en een hapje grati.s koOver details is nagedacht. Zo
zijn de potjes aan de tainnen- helft van de crème in de hoek- make-up artikelen voorzien zodat de doosjes mooi blijven men proberen."
kant rond, waardoor niet de jes achterblijft. Ook zijn alle van een fluwelen bewaarzakje, in je tas.
Ariane is trots op haar /aak.
Op haar assortiment rzo'n
achthonderd verschillende producten') en haar personeel ('ullemaal een opleiding tot
schoonheidsspecialiste' > . Een
computer wordt gebruikt om
het huidtype te bepalen: ..Je
hebt maar één huid. je kunt
geen nieuwe kopen. Daarom is
er van elk product ook een ongeparfumeerde versie zonder
kleurstoffen."
Dat ze haar eigen producten
gebruikt in de schoonheiclssuïons achter in de winkel, wekt
geen verbazing. Daar worden
ook visagie-cursussen gegeven.
„Wat telt is het resultaat." benadrukt Ariane. ..Zeker mannen houden niet zo van dat getutte! aan hun gezicht. Wij beperken ons tot gerichte behandelingen, de man die niet een
zachte schone huid de salon
verlaat, is dan tevreden."

oodschappen
rant
voor nieuwe produkten

en acties

1
In het Nieuwe de la Mar Theater speelt de
Stichting Comedia van dinsdag 27 mei tot
en met zaterdag 7 juni de komedie

Foio Je s o t
ven Michoel Froyn. Acht acteurs spelen een stu'.
in een stuk. Een groep toneelspelers piobeerl
een kluchl op de planken neei Ie zeilen Maor
al snel blijkt dal wat er achter de schecnen
gebeuil, nog veel lachwekkender is
Eigenwijsheid, drank en jaloezie leiden lol mis
verstanden en p;ive ooilogjes leiwijl omioriu1.
sen VDÜI hel publiek cie idii|n word! opgeiici

den.
De 'egie is in handen van Biuun Kuijl.
Aanvangstijd kwart over acht. Op zondag en
inaandog is ei geen voorstelling.
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de
kassa van hel Nieuwe de la Mar Ihcolei krijgerlezers van deze krnnl vijf gulden korting op
elke rang. De (normale) loegongspii|zei> zijn
3 3 5 0 1 1 e rang) 28.50 (2e tong) en 2 3 5 0 ( 3 - :
rang). Reserveren: telefoon 020-623.3-167
Maximaal vier toegangskaartjes poi bon
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Betoverendebeelden
kleuren de dansclubs

Concerten
Het Strawinsky Ensemble
geeft op 7 mei om kwart over
"icht een concert in de Beurs
n Berlage (AGA-zaal) met
werk van Strawinsky, Dumbarton Oaks en Schönberg.
Sopraan Guillorit geeft 9 mei
om kwart over acht een concert
m de Amstelkerk aan het Am.,telveld. Zij zingt werkt van Debussy. Wolf en Tjaikovsky.
Mariejan van Oort en Jacques Verheijen treden zaterdag
10 mei in het Bethaniénklooster op met Jiddische lieden. Reserveren: 625.0078.
Louis Andriessen sluit de seue Uilenburger-concerten (Uilenburgerstraat 91) af met een
optreden op 12 mei, samen met
de fluitiste Eleonora Pameijer.
Als feestelijke noot speelt het
ensemble Ha-Pipel Sefardische
muziek. Aanvang kwart over
acht.

„Door snelle muziek aan snelle beelden te koppelen, kun je
het publiek écht gek maken," zegt video jockey Titus van
Eek, die samen met Geert Mul het duo Cut Up vormt. Met
een bombardement van beelden en kleuren fleuren ze
menig dansfeest op. Ook op het komende Drum Rhythm
Festival zullen ze de gashouder met hun soms
psychedelische beelden betoveren. Reden om naar
Rotterdam te sporen, waar het duo naast dansclub
Nighttown een studio heeft ingericht.

D

VOF de Kunst
Een theaterbelevenis voor
drie generaties', zo wordt het
swingende kinderprogramma
Dag Giraf' omschreven dat
VOF de Kunst 14 mei in Paradi,o brengt.
'Mijn eerste popconcert' is
bedoeld voor kinderen vanaf
vier jaar en er zijn twee concerten, om één en om drie uur,
waarin VOF de Kunst haar beste Annie M.G. Schmidt- en griezelliedjes zal zingen. Presentator is Erik van Muiswinkel.

Ruilbeurs
In het Artis Party Centrum,
Plantage Middenlaan 41, vindt
zondag 11 mei van tien tot vier
uur een internationale munten« postzegelbeurs plaats. Bankbiljetten en telefoonkaarten
.vorden ook geruild, zij het in
beperkte mate.

Edith Piaf
Anne-Marie Blink en consor:en staat 9 mei in het Pleinthea:er, Sajetplein 39, met een voorstelling waarin ze op sfeervolle
.vijze zestien nummers van
Edith Piaf ten gehore zal bren°en. Eén zangeres, twee muzianten en drie acteurs voeren
de luisteraar terug naar Franse
.feren van eindjaren vijftig. Reserveren: 693.380.

Kindermode
In het DOG' Theater aan de
Stadhouderskade 89 vindt
woensdag 14 mei vanaf twee
uur een 'speelse kindermodeshow' plaats. Naast mode zijn
er hoeden en petten te zien. Vogel- en dierenopvang De Zwaan
richt een dierenknuffelhoek in,
riet Aldo Theater treedt met
poppen op en de jeugdige, maar
ooit zo populaire Amsterdamse
dj Barry doet de muziek. Kaartles kosten een tientje, kinderen
tot twaalf jaar mogen gratis
naar binnen.
Informatie:
676.3965.

Rock en jazz
De Budapester Klezmer
Band geeft woensdag 7 mei om
kwart over acht een bruisend
:oncert in het Nieuwe de la Mar
Theater. Reserveren: 623.3462.
Saxofonist Rinus Groeneveld
en zijn nieuwe band Greenfield
treden 4 mei op bij Jazz op het
Water (Schellingwouderdijk,
naast de Zeeburgertunnel).
Aanvang om vier uur. Informatie 490.4219.
Maria Pia de Vito mengt NaPolitaanse muziek met jazz.
Het resultaat is zondag 11 mei
om drie uur in Paradiso te ho. Hit the Boom doet vrijdag
9 mei café Meander in de Voetboogstraat 3B aan.

E KLACHT DAT er bij
dansmuziek zo weinig
te zien valt, mag lange
tijd terecht zijn geweest, met de opkomst van video-jockeys die met hun beelden (op monitoren of groot
scherm geslingerd) de muziek
versterken, is dat probleem verleden tijd. Zoals een beetje dj de
trommelvliezen teistert, zo taelaagt de video-jockey de oogpupillen van de dansende meute.
„Je zoekt altijd naar sterke
beelden," vertelt Titus van Eek.
„Je neemt bijvoorbeeld een
boksbeweging van Mohammed
Ali, die je eindeloos achter elkaar plakt en op het ritme van
de muziek afdraait. Maar het
hangt een beetje van de muziek
af," vervolgt hij. „Op gabberfeesten doen we er wat meer
geweld en manga in; dan kun je
niet met dieren of wolkenpartijen aankomen. In Nighttown,

Titus van Eek in actie in de Rotterdamse club Nighttown

Bram de Hollander Fotografie

Fa Fa Fa Fa Fa
gaat
unplugged'
MTV kwam enkele jaren geleden op het
idee om popidolen unplugged te laten
spelen. Wat MTV kan, kunnen wij ook
dachten choreograaf Wim Kannekens en
componist Joop van Brakel. Het resultaat:
een modern danstheater genaamd Fa Fa Fa
Fa Fa (happy song). Oftewel dansen op
vocale klanken waaronder een menselijke
ritmebox.
A FA FA FA FA (happy song) is een werk
voor vijf zangers en zeven dansers. In verhouding tot voorgaande dansvoorstellingen blijven instrumenten deze keer achterwege. „De zangers zorgen voor het ritme en
het geluid," legt Kannekens uit. „Je kunt het
enigszins vergelijken met een popmuziekachtig
a-capellakoor."
Het thema van het moderne dansstuk ontlenen Kannekens en Van Brakel aan het gedachtengoed van popmuzikant Bnan Eno. „Het is
niet belangrijk waarover je zingt, maar wat zingen je doet," verwijst Kannekens naar de Brit.
Als voorbeeld neemt hij het woord Pygmy-house.
„Het is gewoon een lekker woord om uit te spreken," en hij articuleert: pyg-my-house. „Door het
telkens te herhalen gaat het een eigen leven
leiden. Hierdoor komt de betekenis los van het
woord te staan."
Dezelfde filosofie heeft de choreograaf toegepast op de dans. „Het is niet wat de bewegingen
betekenen, maar wat ze je doen." Een verhaal of
boodschap heeft Fa Fa Fa Fa Fa dan ook niet,
want volgens Kannekens voer je een beweging
uit met passie. „Dat is wat het publiek ervaart."
Om het moderne dansstuk zo veel mogelijk

F

(ADVERTENTIE)

Choreograaf Wim Kannekens (rechts) en componist Joop van Brakel (midden) willen met
hun moderne danstheater Fa Fa Fa Fa Fa
(happy song) kwetsbaarheid, vitaliteit, doodsdrift, gekte en ontroering uitdrukken

HEMEL
VAARTS
(NATUURLIJK OPEN)

lUWCENTRUM OSDORP

Fa Fa Fa Fa Fa (happy song) gaat op 16
mei in theater Felix Merltis In premlère. De try-outs zijn op 14 en 15 mei.
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de kassa.

(ADVERTENTIE)

Amsterdams

ËLT*

In de laatste week van mei brengt Weekmedia, de nieuwsbladen van Perscombinatie,
een speciaal magazine: Amsterdams Stadsblad Magazine, full colour, 52 pagi-

na's dik, informatief, gezellig van stijl, leuk om te hebben in een Nederlandse (10.000
exemplaren) en een Engelstalige editie (opnieuw 10.000 exemplaren).
Want op maandag 16 en dinsdag 17 juni komen de Europese staatshoofden in

Amsterdam bijeen en al in de weken daarvóór vinden er een aantal congressen
plaats. Amsterdam is gastheer van tal van nationale en internationale opinieleiders.
Het Amsterdams Stadsblad Magazine biedt adverteerders de mogelijkheid om
acte de présence te geven bij een bijzonder selecte doelgroep. Meer informatie geven

Willem Duivis, Marjan van Heuvelen en Mylène van 't Hart, tel. 020 - 562. 2441.

«AMSTERDAM. CAPITAL OF INSPIRATION

Het Drum Rh>thm Festmil vmdt 9
en 10 mei in de VVesterga^fabriek
plaats. Voor \ijftigfulden per l'esth alda? kun je uit \ijftien acts kiezen,
waaronder Xzibit, Snoop Dog?} Doijg;,
Ebo Man en Zap Mama en dj Afrika
Bambaataa op vrijdag 9 mei en Third
VVorld, Culture en Run DMC op zaterda? 10 mei. Reserveren: B211211 (het
AÜB is ook donderdagS mei geopend),
of bij Nieuwe Muziekhandel, Fame en
Pico.

'Muziek moet door
mensen worden gemaakt.
En het liefst door Elvis'

Fotografie Bram de Hollander

kleur te geven, heeft de choreograaf de dansen
zo goed mogelijk afgestemd op de karakters van
de dansers. Het fysieke karakter welteverstaan.
Voor het duet tussen een jongen en een meisje
heeft hij een slanke dame genomen. „Lange benen met soepele lange spieren passen goed bij
haar kwetsbaarheid." De ronde vormen van een
andere danseres werken volgens Kannekens vertederend. „Door zo iemand wil je graag meegenomen worden."
Uniek aan Fa Fa Fa Fa Fa is volgens de choreograaf de communicatie tussen lichaam en taal.
„De taal is teruggebracht tot ritmische woorden
of geluiden. Hierbij is een belangrijke rol weggelegd voor de human rythmebox, een zanger die
ritmische geluiden maakt met
zijn mond.
De lichamelijke communicatie komt voornamelijk van de
zeven dansers, maar ook de
zangers leveren een bijdrage.
„We gebruiken de zangers als
decor. Ze staan helemaal voor
aan het podium. Soms met de
rug naar het toeschouwers. Zo
worden ze deel van het publiek.
De mensen moeten langs hen
heen kijken, waardoor ze met
de dansers gaan meebewegen."
Wim Kannekens en componist Joop Van Brakel werken
inmiddels acht jaar samen. De
moderne bewegingsvoorstelling Fa Fa Fa Fa Fa is hun achtste productie waarin ze op grillige en uiteenlopende wijze zoeken naar de relatie tussen muziek en dans. In 1994 deden ze
dat samen met de Nederlandse
punkband The Ex. Nu verkennen ze hun grenzen unplugged,
maar of ze daarmee ook op
MTV komen is vooralsnog de
vraag.
Geert Stroucken

waar we elke vrijdagavond optreden, kan dat weer wel. We
hebben wel eens een ondergaande zon van een half uur
getoond; prachtig was dat."
Om muziek en beelden synchroon te laten lopen, wordt de
muziek het mengpaneel mgevoerd. Dat geeft de vj's de vnjheid om met de beelden te spelen. Beelden die ze vrolijk uit
films of tv-documentaires 'jatten' of die ze zelf opnemen door
ue camera op het publiek te
richten. Ter illustratie laat Titus een uitvergroot insect zien,
dat in de uiteindelijke versie zo
is gemanipuleerd dat het een
science-fiction monster is geworden.
Gniffelend voegt hij er aan
toe: „We hebben wel eens een
uitvergroot oog op verschillende monitoren naar het publiek
laten kijken, tien minuten lang.
Op het laatst vroegen er mensen aan ons of dat oog niet weg
kon. Vonden ze toch wel eng."
„Wat ook altijd werkt, zijn
beelden van dansende mensen,
zoals bosnegers en ballerina's,"
verklapt Geert Mul. „Vooral de
combinatie van klassiek ballet
en techno-muziek werkt zeer
vervreemdend. En daar doen
we het voor, want als je uitgaat,
wil je toch graag even in een
andere wereld verkeren."
Geert Mul begon zijn carrière
als kunstenaar die veel met video deed, Titus van Eek komt
uit de mode. Al brainstormend
kwamen ze op het idee om een
lichtshow te maken met videobeelden en camera's. Dat bleek
een schot in de roos, en een gat
in de markt.
Samen met de mensen van de
muziek (dj's) en het licht vormen video-jockeys een drieeenheid die nauw moet kunnen
samenwerken om zichzelf en
het publiek in trance te brengen. Maar als de dj tegenvalt,

kan ook de vj weinig uitrichten,
zo weet Titus uit ervaring.
„In Amsterdam heb ik wel
eens met twee Engelse dj's gcwerkt. Nou, er kwam geen enkele goede plaat langs! Ze draaiden zulke vervelende muziek
dat ik er geen enkel beeld bij
kon verzinnen."
Omgekeerd beschouwt hij
het optreden met dj Jeff Mills,
een beroemdheid m dansland,
als één van de hoogtepunten uit
zijn carrière. „Dat was m de
Westergasfgabnek, waar hij
met drie in plaats van met twee
draaitafels werkte Ik werd
daar behoorlijk nerveus van,
want Mills werkt in een moordend tempo, waarbij de platen
in het rond vliegen. Maar het
werd één van de tofste sets die Mussen en zwanen
Pal 111 k Mi is
ik heb meegemaakt, want naarmate je er allebei meer energie
in stopt, zweep je elkaar op. En
als je de camera zó richt dat
Nieuwe komedie
Mills levensgroot op het grote
In
snel geschreven dialogen,
scherm verschijnt, gaat hij er
zelf ook een show van maken: die voortkomen uit scherpe otazwaaien, springen, dansen. Op servaties, weet Haye van der
die manier kun je de dj weer Heyden de jongste grachtengordeltrends genadeloos op de
gek maken."
Om te laten zien, hoe Cut Up hak te nemen. Dat doet hij ook
te werk gaat, start Titus een in de komedie 'Mussen en zwaband van het optreden op het nen' die van 8 tot en met 17 mei
Lowlands Festival van vorig (behalve zondag en maandag)
jaar, waarbij de camera op de is te zien m het Nieuwe de la
optredende artiesten werd ge- Mar Theater.
'Mussen en zwanen' wordt
ncht, wier beeltenis zwaar vervormd op grote schermen te- aangeduid als 'een cabaretesk
stuk over vier dertigers die zich
recht kwam.
Door een technische truc ver- staande proberen te houden op
vloeien en verkleuren de beel- het hellende vlak van de liefde
den dat het een lieve lust is. in de jaren negentig.'
Oftewel: een mus kan nooit
Beelden die goed passen bij de
spacey klanken van Steve Hil- een zwaan worden en anderslage, een ouwe hippie die in de om, maar je hebt 'gelukkige
jaren zeventig al met synthesi- mussen en ongelukkige zwazers werkte. Een vergelijking nen.' Of zoiets. Reserveren.
met de vloeistof dia's uit de ja- 623 3462.
ren zestig, maar nu dan door de
computer gehaald, dringt zich
(ADVERTENTIE)
op. Geert Mul knikt. „Ja, de
dansmuziek van nu zit ook
boordevol elektronica, dus die
ouwe hippies leven weer hélemaal op!"

Elvis Presley leeft nog
steeds, vindt Martin
Washington, die voor 11
mei een Elvis Tribute in
bluescafé Maloe Melo
heeft georganiseerd waar
maar liefst 22 artiesten
aan meedoen. En daar
bedoelt hij niet mee dat de
Rocker aller Rockers
daadwerkelijk nog onder
ons is, maar dat zijn
muziek meer jongeren
lijkt aan te spreken.
IJ MALOE MELO
treden veel bandjes op
die rockabilly en
andere aan Elvis
verwante muziek spelen,"
legt Washington uit in zijn
woonschip aan één van de
Amsterdamse grachten.
„Daar komen
verbazingwekkend veel jonge
mensen op af. En dat geeft
hoop dat de belangstelling
voor échte muziek
terugkomt."

B

Ik vind het van hetzelfde
kaliber als Gallas of Mozart."
Martin, lachend: „Je hoort
het, ze is ook al m Elvis; het
lijkt hier wel een sekte."
„En Elvis is nog steeds de
bestverkopende artiest," zo
vervolgt hij. „Ze brengen nog
steeds nieuwe cd's uit. Hoe ze
dat flikken, ik weet het niet.
Dat zal wel komen omdat hij
25 jaar heeft gezongen,
waardoor heel wat opnames
op de plank zijn beland,
gestolen en verkwanseld.
Daarom verschijnen er ook
wagonladingen illegale cd's.
ook al is het vaak van een
betreurenswaardige
kwaliteit."

Maar op 11 mei kan iedereen
die Elvis waardeert zijn hart
weer ophalen als
uiteenlopende artiesten als
Arthur Ebeling, Mieke
Elvis Presley: van alle tijden Stemerdink (Gigantjes),
Foto. Afred Wertheimer Wally Tax en Bob Bosko
(Raggende Manne) hun
Presley, die de hele wereld op versies van Elvis-liedjes
zullen brengen. Washington
zijn kop zet!"
„Hoezo? Nou, house en
„Vergeet ook niet dat Elvis
verwacht dat het een nóg
hardcore, dat heeft toch niks als eerste een brug heeft
groter succes wordt dan vorig
met muziek te maken.
jaar, toen het tribuut voor de
gelegd naar de zwarte
Muziek moet door mensen
muziek," aldus Washington. eerste keer plaatsvond.
worden gemaakt, niet door
„Vóór die tijd was zwarte
machines. Verder hoor je
muziek alleen voor zwarten.
„Vorig jaar was het al
Elvis elke dag op de radio, zie De ouderverenigingen die
stampvol, en daarmee de
je zijn films regelmatig op tv
tegen zijn muziek
drukste avond van Maloe
en dat Gerard Joling de
Melo, maar nu ligt het niveau
protesteerden hadden het
Sterren Playback Show heeft niet voor niets over that
een stuk hoger. We hebben
gewonnen met zijn Elvis-act
nu maar liefst 22 artiesten, en
goddamned niggermusic "
zegt ook wel wat."
iedereen zingt een kwartier,
Gevraagd naar wat het nou
„Of ik zelf zo'n fan ben? Nou, precies is wat ook jongeren
dus we moeten om klokslag
reken maar, al vanaf mijn
half negen beginnen, anders
anno 1997 in zijn muziek
veertiende. Dit jaar is het
aanspreekt, zegt Washington: redden we het met."
twintig jaar geleden dat hij
Het programma, zo meldt
„Zijn muziek, net als
overleed. Daarom komt er
Washington niet zonder trots,
rockabilly, geeft een soort
deze zomer een grote
gemeenschapsgevoel. Heel
wordt geopend door de
manifestatie in Memphis,
anders dan in de house, waar Chicago Blues Busters, een
waar ik ook naar toe ga."
je maar een beetje in je eentje zwarte band die nog met
Chuck Berry heeft gespeeld.
staat te springen. Met zo'n
„Het geheim? Elvis' grote
houseplaat zal ook niemand
Evenals bijvoorbeeld Jan van
kracht is dat hij alles met
Gestel van de Real Fifties
gevoel deed; hij geloofde in de meezingen, maar van
Band zullen zij de muziek
dingen die hij deed. Kijk, dan nummers als Heartbreak
van Elvis zo authentiek
Hotel of Teddybear kent
heb ik het met over zijn
mogelijk brengen. Héél
iedereen de tekst. Óók
laatste periode, want toen
anders dus dan Asmodeus,
jongeren. Het is dus typisch
was hij net een soort Tom
muziek van alle generaties."
die Washington omschrijft
Jones, héél bombastisch,
als 'een soort punkband'. „Als
maar zijn eerste periode was
Martms vrouw Lyda, die een die jongens Elvis spelen
ronduit revolutionair. Ga
wordt het lachen; dat is
maar na, wat hadden wij hier stuk jonger is dan hij,
bevestigt dat. „Ik ben van een gewoon feest."
nou in de jaren vijftig? Wij
generatie die Elvis maar een
hadden de Selvera's met dat
Arnoud van Soest
kwal vond, maar door Martin
oubollige nummer over een
ben ik er naar gaan luisteren. Het El\ Is Tribute \lmlt 11 mei
postkoets; je weet wel, 'ver
plaats in Maloe ïMclii.
Wat ik zo sterk aan Elvis
over berg en dal klinkt het
Lljnbaansirracht ll>3. De toegang is
vind is dat het zo écht is is;
hoorngeschal. En dan komt
Sratih. omdat de .irtlesten ook
Elvis komt heel dicht bij je.
optreden.
er ineens zo'n kerel als Elvis

MARGREET
DOLMAN
Blil AT5i
Interviews,
humor,
cultuur,
reportages
en afwijkende
beschrijvingen
vanuit het
Betty Asfalt
Complex.

Een half uur lang.
Elke zaterdag.
zat. 10 mei 23.OO uur
tierh. 12 mei 22.15 uut
Margreet Dolman

Op vrijdag 16 mei om kwort over acht zingen in de Meervaart de vijf heren van de

Flying Pickets

De artiesten hebben hel vermogen iedere hil
naar eigen slembereik aan Ie passen De Flying
Pickets schakelen moeiteloos over van klassiek
naar populair Niet gehinderd door inslrumen
ten zi|n ie zeer beweegli|k Hel publiek wordt
gedurende anderhall uur in vervoering
gebracht De grootste uitdaging voor de Pickets
K om hel publiek te laten donsen op de levendi
ge a capella zang
Het voorp-ogramma wordt verzorgd door J W
Hendryx De zanger slaat bekend om zi|n bi|
zondere stemgeluid
lezers kri|gen tegen inlevering van deze bon
7,50 gulden korting op de (normale) toe
gangspri|s van veertig gulden De Meervaart
ligt aan het Osdorpplein 205, Amsterdam
Reserveren kan via telefoon 020 6107393
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woensdag 7 mei 1997

Weekmedia 17
Markten/braderieën

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

18
RIVE-LES Engels, Latijn,
rieks, Dutch lessons, J. Baker, Botticellistr. 38-2, A'dam
bij Olympiapl.). 020-6751664.

Vlooienmarkten
STIBBE SIMONT MONAHAN DUHOT B.V

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirri)-:iil\r|-|rnlir> kllMIH'tl \\unli-ll fi«vrl mrr l ol '2 kiiInluilH'll hrrrilh' ill (li\t'r~<' It'lli'rurmillm.
l'.irl irlllirn-M \rruij/rll u i j Miliir ilc -|H-ri,ilr limi n|t i!r
papil» ..MICHII'S".
l'I.KI l M nji i- innerlijk il) 11 r \ (it^cnitr nlitir:

/ \ M ) \ < M ) H T S Ml'.l \ \ S K I . \ I ) /II..",l iii-rniilliiiKliT.
Sluilin^lijil: ilin-iliiji 12.110 uur.
l knul uw Irksl Irli-l'imi-rli <ip^i-\i-ii: (>:;:{ .17 l 7I(>(> ui'
iil^r\ rti//rnilrn Uilli:
*

TROUWPLANNEN?
9. 10 en 11 moi, ruim 800 kramen met alle 4 de dagen
live-muziek, (Buitenmarkt) MALIEVELD te Den Haag
BEKIJK BIJ ONS v
17, 18 on 19 mei Emergohal te Amstelveen
is een internationale maatschap van advocaten, notarissen DE NIEUWE COLLECTIE
ORG. MENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
n belastingkundigen met vestigingen in Amsterdam,
-HUWELIJKSVLOOIENMARKT: 24/25 mei,
Brussel, Parijs, New York en Londen.
Jaap Edenhal, Amsterdam.
K A A R T E N 1997
Felicitaties
Info- 0481 - 4221 12.
Voor de centrale typekamer van het notariaat van onze
vestiging in Amsterdam zij wij op zoek naar een
Zaterdag 10 en zondag
1 1 mei grootse VLOOIENMARKT Amoncahal Apel- • Tobias: Ned. kampioen
doorn. Org. Jaap Dekker,
Bracco Italiano. Geweldig!
kLHNEKROCHT2 l
030 - 6572512, tijdens eve- Van harte, Cidaq & tante Von.
ncment 055 - 36681 00.
ZANDVOOFfT
l
i
TEL02*5720212
l
voor het typen van concept-akten, in elkaar zetten van akten
Divers personeel gevraagd
en maken van afschriften.

TYPISTE (m/v)
fulltime

/.niiilMiiirl-. \inm-liliiil. Ca-lliui-pl.-in l:!. :!<II:!.IM
/,:in<K.,1.1-1:

l'l.ijil-'infi i> ook mogelijk in il«' xol^ftulr rMinliiii.ilir:
\\^./.ali<l\iiiirt> Mruu-liliiil. AnM.'lM'i'ii- \\ri-klihul.
l iiliiiiirii-i- Coiiniiil.il.' Komlv \.-IIIT. \.,U,,irr,-,]rr
rminint. .ilir rililii-, \iin lifl \m>lrnl;iiri* SljnKlilail. ƒ:>.<) l |,CT millini.-lrv.
Sluilinp-lijil: iiiiLHi.lj^ l.").00 uur.
"k

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Iniorniiilu' o\rron/,r mrrifir ;i:mlrrkkrli jkr ,nl\rrl«'iitirrorlll»in;ilir- in dr \lirro'* / i j n np ,i.ni\ i\i.i<: op
i»u/,r kiinloiTii \rrkrijiiliiiar.

^

Noor hi'ii'M'ii oiul.T nilliitllcr \\onll l icucl i-xlr.i in
n'kcnm^ ^rln-arlll. jllMllrilc /J!.-- in{in.ko-h-n.

^T

liij plaiil-in^ in ili' Micro1- \sonlrn p-rn l>rui|*mnn
NUT* \rrslnnn!. Op vrr/.ork uonll a.in ;i<l\ <Tlrri'
l ,
l„
i IH
'*«l (l iilii
MiMiril. l lirrv oor u on 11 /(>..">< l in rrkriiinj: ;irhrarhl.

Als je wilt meespelen in
nieuwe TV-SERIE, dan bel je
020 • 623 90 56/625 39 80.

\llr|irij/.rni'\rl. I7..VJ ÜT\\
l

k U II l t Ir Ickst \ i)l) ll\\ M M'nt'iirKci'ti'lllit'i'oiiiliiiuilit' /.

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Verhuizingen

Gevraagd: ervaren schoonheidsspecialiste in bezit van X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Stiva-diploma, voor 4 dagen kamerverhuizingen/ transport,
per week. Ervaring gewenst Voll. verz. Dag-nachtservice.
in het geven van gezichtsbe- 020-6424800 of 06-54304111.
handelingen en lichaamsbehandelingen en/of nagels styleren of pedicuren. Denkt u
aan dit profiel te kunnen voldoen, schrijf dan naar: Sunny's Beauty Spot, 1e Sweel30 K L E U R E N
inckstr. 34, 1073 CM A'dam.

Mii-ruV \Yrt-kmriliii
1'o-tUii» l.ï(>- 1001) Al) Am*l<-r<l:nii
Ook wmr rraclif» llifl KrH'fniimiiii'r

\ onr <!»• lirtalinji nlllx ;mfit n rrn ;irri-|,l-iirok;i;irl .

VNV SERVICES

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

NIEUW!
NU 7 films
hele week

• Te koop: ± 600 stenen,
Waalformaat, voor terras,'
ƒ250. Tel.: 023-5715578.
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.

'"

ƒ•

• Zie de.colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.
.

Onroerend goed en woonruimte
te huur aangeboden

Wij bieden een prettige werksfeer, goede arbeidsomstandigheden en uitstekende arbeidsvoorwaarden.
Jw sollicitatiebrief kunt u, vergezeld van uw curriculum vitae,
oinnen 10 dagen richten aan Stibbe Simont Monahan Duhot
B.V., Postbus 75640, 1070 AP Amsterdam, t.a.v. Personeelszaken.

Dombo

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

TE HUUR
KERKPLEIN 5, boven Febo Zandvoort
zeer goed ingerichte studio voor PERMANENTE bewoning,
max. 2 pers. Grote kamer, badkamer met ligbad, open
neuken. Ge- of ongemeubileerd naar keuze. 5 min. van NS
station en 2 min. van busstation, ƒ950 per maand alles
nbegrepen, 1 maand borg. Info: Amsteldijk 133 l, 1078 RT
Amsterdam. Telefoon/fax 020 - 6733330.

.

.

Corn. Slegersstraat 2b
Geopend dagelijks
13.00-21. 00 uur J

023-5712070

^uime privé garagebox te
IVNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener,
Woningruil
gespecialiseerd in het detacheren van o.a. receptionistes en luur in centrum van Amsterdam, nabij de Rozengracht.
telefonistes. Onze klanten zijn gerenommeerde
(internationale) bedrijven en instellingen die representativiteit ^rijs ƒ 1000 p.mnd, te betalen Aangeb.:
4-kamerwoning.
voor de 1ste v.d. mnd., 3
OP V O O R R A A D | en professionaliteit belangrijk vinden.
Gevraagd: leerling kapster.
Gevr.: kleinere woning in plan
mnd.
borg.
Tel.:
020-6407711.
Aanmelden: J.M. Coiffeurs, | :• • V. V ; , : gij ,..:;,.,,;;;:..
Nrd of Centr. 023-5717598.
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor het
telefoon 023-5714040.
egiokantoor Amsterdam op zoek naar een:
MODELLEN
Eén telefoontje is genoeg
Omg. 020. Ik ben een vrouv,
Financiën en
Huur en verhuur
om in contact te komen met van 43 jaar, ben 1.78 m lang
Voor erotische film- en fotoparttime
handelszaken
auto's en motoren
producties zoeken wij amade persoon van jouw keuze. weeg 70 kg en ben slank, l
teur modellen, vrouw, stellen
Probeer het eens en bel
zie er goed uit, heb brains er
lOBNEKRpcifri
voor 4 uur per dag (20 uur)
en mannen. Ervaring niet ver0906-50 222 21 (100 cpm).
zoek een leuke man. Ik houc
;
Zie ook de pagina's
ZANDVOOFTT
eist. Graag ook kleurlingen.
van theater, films. Ik wil vlir.
SHOWROOM
Amsterdam.
Ben
jij
een
leuke
UW PROFIEL
Tevens gezocht punks, tatoeders in mijn buik voelen! j
VA ƒ 75 - DORSMAN
in deze krant.
jongeman tot 24 jaar, zie je er
U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
ages, piercing, lak, rubber,
OOK? Bel: 0906-5015156
blijft
toch
goedkoper!
goed
uit
en
wil
je
een
Blind
vaardigheden.
leer enz. modellen. Goede
1 gpm. Boxnummer 355974
Bel
nu:
023
5714534.
Date?
Bel
me
dan!
Ik
ben
18
U kunt goed overweg met Windows en heeft adminstratieve
verdiensten! Stuur foto
jaar,
ben
een
halfbloedje,
heb
werkervaring.
(retour) met leeftijd naar:
KOPIEERWERK? bruin haar, bruine ogen en Welke kanjer wil met mij hèU bent diplomatiek en in staat om zelfstandig te
RNL Productions, Postbus
Vaar/surfsport
ben 1.67 m lang. Ik heet Bian- avontuur opzoeken? Ik berr
functioneren.
11737, 1001 GS Amsterdam.
DAN GAAT Ü
ca en houd van spannnende een blonde meid van 23. Be
U heeft een opleiding op tenminste havo/mbo-niveau.
ie benieuwd?' Reageer! |.
Wil je aan de slag?
dingen! 0906-5015156 •
NATUURLIJK
T.k. nieuwe stalen roeiboten,
Pour Elle Model Agency zoekt
1 gpm. Boxnummer 304427. zoek een spannende date
WIJ BIEDEN
4 m, met roeispanen. Prijs j
0906-50 1 5 1 5 6 1 gpm.
fotomodellen, mannequins of
•NAAR
Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
Amsterdam en omgeving.
ƒ1150. Tel. 035 - 5823978.
Boxnummer 321201.
Dieren en
dressmen voor figuratie, reEen aantrekkelijke werkomgeving.
Ik
ben
Angelique.
Ben
22
jaar
clame, modeshows, t.v.-comReflectanten op advertenEen goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
dierenen houd van spanning, actie
mercials en mode-fotografie.
Een uitgebreide inwerkperiode.
Auto's en
en avontuur! EN van gezellig- ties onder nummer geliever
benodigdheden
Tevens modellen gevraagd
heid! Jij ook? Reageer dan! O ervoor te zorgen dat het num
3
auto-accessoires
met een maatje meer t/m
KLBNEKROCHT2
ast u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
ja, ik ben ook nog erg spo- mer in de linker-bovenhoö
maat 52.
ZANDVOORT
taan! De groetjes van Angeli- op de envelop staat vermela
De puppycursus gaat a.s. vrij- iet werken in de zakelijke dienstverlening? Stuur dan binnen
Ervaring niet noodzakelijk.
10 dagen uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV
que. 0906-50 15 15 6 1 gpm. en dat de brief geadresseero
dagavond
om
20.00
uur
in
de
Te
koop:
TRACTOR
Deutz,
TE0.02S5720212
U wordt door ons bureau koswordt aan: Centrale Order
Services B.V., Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, t.a.v.
Boxnummer 395876.
hondenkapsalon,
Achterweg
vraagprijs
ƒ
1250.
teloos opgeleid.
afd. Weekmedia, Postbu;
mevr. D. Nagels.
1,
beginnen.
Inl.
en
opgave,
Telefoon:
06-52809395.
Bel snel!! POUR ELLE
Amsterdam. Hoi, met Alwin. 156,1000 AD Amsterdam. D;
telefoon:
023-5713368,
na
0344- 631061
Ik ben 24 jaar, 1.83 m lang, voorkomt vertraging in de be
WIKA
19.00 uur, Ellen Cats.
0344 - 61 53 55
weeg 75 kilo, heb bruin haar handeling.
Autoruiten en kentekenplaen bruine ogen. Ik zoek een
ten. Lijsterstraat 18.
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienst
lieve en eerlijke vrouw voor
Te koop
verlener, die gespecialiseerd is in het opleiden en detacheren Tel. + fax: 023 - 5731613.
een vaste relatie. Ik houd van Hoi, jongedame! Ik ben Torrr
my, 36 jaar en heb zwart haa
aangeboden
van onder andere receptionistes en telefonistes. Tot onze
motorrijden, autorijden,
en ben 1.88 en heb een goeo
klantenkring behoren grote en gerenommeerde (internationabioscoop.
0906-50
15
15
6
diversen
Kennismaking
e) bedrijven. Voor hen die graag als receptioniste/telefoniste
1 gpm. Boxnummer 407003. figuur! Heb jij zin om met rr,
Diverse functies:
uit te gaan. laat dan een rea
aan de slag willen gaan, maar waar het aan ervaring ont- verkoop
Amsterdam. Ik ben een blon- tie achter op mijn box!
- vertegenwoordiging
• ATTENTIE! Enkele voor- oreekt, bieden wij een
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
de man van 1.78 m lang, 0906-5015156 1 gpm.
- afg. v. goederen/
beelden van aangeboden ad)at kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, weeg 76 kilo en ben 36 jaar. Ik Boxnummer 372768.
comb. verkoop
vertenties die niet als particudagen per week. Wat moet u doen?
zoek een vrouw tot 38 jaar
- koeriers/distributie
liere Micro worden geplaatst:
1. Kies een leuke advertentie.
voor een serieuze relatie. Ik
- promoties en reclame
zwarte-marktspullen; sex/ero2. Bel met 090-650.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. houd van uit eten gaan, mu- Hoi, hier is Fleur. Ik hou va'
1
tische advertenties; geven
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie ziek, bioscoop en vakanties. sporten en muziek luistere "
En
ik
heb
zin
om
met
ee~
BEL VOOR EEN AFSPRAAK van lessen/bijlessen; perso- De eerste training vindt plaats op zaterdag 24 mei a.s. en L
van uw keuze.
Bel me NU! 0906-50 15 15 6
neel biedt zich aan; te koop gericht op het training van specifieke vaardigheden van de
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
1 gpm. Boxnummer 967379. goed uiziende, spontane jor
gen iets gezelligs te gaa'
raskatten/honden
(pups); (aankomend) receptiemedewerker.
Groothandel in non-food
doen. Ga je mee? 090tmeerdere aanbiedingen zelfGeen
lellebe!
die
zegt:
ik
ken
producten o.a.:
de
artikel;
woonhuizen/ Bij gebleken geschiktheid voor de functie als receptioniste/ Via deze manier vind ik mijn Ik ben Marjan. Ik ben 1.79 m je niet, maar wil je wel! Ik ben 5015156 1 gpm. Boxnuir
speelgoed, boeken etc.
kamers te koop/te huur aan- telefoniste is er voldoende plaats voor een functie bij VNV op urins misschien wel hier! Ik, lang, heb halflang blond haar een vulkaan, verborgen onder mer 343927.
geboden; vakantiebungalows afroep, parttime of fulltime basis. Mocht u worden aangeno vr., zoek een lieve, sportieve, en blauwe ogen. Ik ben 46 het ijs... lief maar soms ook Hoi, ik ben Kim, 1.65 m lan:
flexibele jaar en houd van sporten en
o.i.d. te huur aangeboden. men dan worden de kosten van de training door VNV ver- ongensachtige,
Diïns die uit zijn dak kan gaan, de sauna. Ben jij lief, heb jij eigenwijs! Ik ben een eerlijke en slank! Ik zoek een leuke
Kortom alle advertenties met goed.
DRUKWERK
naar die ook soms-serieus humor en' niet ouder dan 50 vrouw en misschien de juiste spontane, knappe, intelliger
een zakelijk karakter. Deze
<an zijn en in vieugde en ver- jaar? Bel! Dan wil ik graag voor jou. Reageer gewoon en te man met een goed figui'
LAMINEREN
kunnen alleen geplaatst wor- Uw profiel:
..
ik klim in de telefoon.
en die goed gekleed is!
driet
achter mij kan staan! Jij? verliefd op jou worden!
den tegen een mm-tarief.
- gevoel voor service en uitstekende contactuele vaardighe 0906-50 1 5 1 5 6 1 gpm.
0906-5015156 1 gpm.
0906-5015156 1 gpm.
0906-50
151561
gpm.
^INBINDEN
den;
Boxnummer 344618.
Boxnummer 292900.
Boxnummer 408954.
• Te koop: 4-pits gasstel,
Boxnummer 433960.
merk Etna, wit, nieuw, prijs - een' representatief voorkomen en een goede telefoonstem
- een flexibele instelling ten aanzien van de werktijden;
ƒ100. 023-5761241.
- een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal (Duits en Frans zijn een pré);
- een opleiding op HAVO/MBO-niveau.
Te koop

Tothepoint

Oproepen - Mededelingen

administratief medewerker (m/v)

Autoverzekering

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdmer
vergaderingen. Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr. B. Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599
VWO MARKTONDERZOEK zoekt in Amsterdam e.o.
vrouwen tussen 20-60 jr, die het leuk vinden om (tegen ruime
fin. verg.) in een kort interview hun mening te geven over
„GEZONDHEID EN VOEDING"
Bent u langere tijd ziek geweest of voelt u zich juist top-fit?
Dan kunt u zeker meedoen! Bel 026 - 381 5036,
vraag naar Robert Verhoeven (ook in de avonduren).
B Nico en Wïm bedanken
iedereen die van ons feest 'n
succes heeft gemaakt. Beso.

GEZINSUlTBREIDING?

D Nico, Wïm, jullie feest
was geweldig. Bedankt.
Fanclub Sonderland.

DE NIEUWE COLLECTIE
GEBOORTEKAARTEN

Tothepoint

VNV SERVICES

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

ZOMERWERK
Fulltime/parttime

• Veel liefs voor Teddy van
Robm & Nick uit Spanje.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Training receptioniste/telefoniste (m/v)
met mogelijkheid tot baan

RTF 020 - 4657350

Uitgaan

Restaurant „Queenie"
De gehele week geopend.
Aan de vleugel, in het weekend.
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel. 023-5713599.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Van kandidaten verwachten wij minimaal:
- mavo-diploma en type-diploma;
-uitstekende beheersing van WP 5.1;
-goede beheersing van de Nederlandse en bij voorkeur
eveneens de Engelse taal;
- accuratesse en betrokkenheid bij het werk.
Wij geven de voorkeur aan kandidaten met ervaring in een
notariskantoor.

Videotheek

PAPIER OP?
MEER DAN

dlil miinmiT U nirt in,, r liciiir^khirlilrn! nf /'mini a. i

Hemelvaartsdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v'a 20u.

'Tothepoint

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Woninginrichting

(*Ibtheppint

• Senioren spiraalbedden. 2x
80x200, samen ƒ 100. Tel.:
023-5731758. b.g g 5716262.
• Te koop' witte kast, h 90'd.
58/br. 122 cm, 3 laden, 1 deur,
ƒ 150. Te! 023-5719536

TCJD23-5720212

Oppas aan huis voor ma. +
Rubrieksadvertentie opdo. opvang na school voor
jongen (4 jr), in omgeving geven? Zie voor adres en/of
Zandvoort/Aerdenhout. Tel.: telefoonnummer de colofon
023-5719206 (na 18 u.).
in deze krant.

Wanneer u meer wilt weten over de training of over hè
werken bij VNV, bent u' van harte welkom op onze informatie
bijeenkomst op donderdagavond 15 mei op het VNV regio
kantoor Keienbergweg 50 in Amsterdam Zuidoost. Vo'or aan
• Te koop gevraagd: grenen meldingen of informatie belt u met Yvette Werkman van VNV
eethoek + salontafel en buf- tel.: 030-6962211.'
fetkast. 023-5717598.
• Rubrieksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
Meiveiling
o.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
veel kleingoed enz. enz. Op ma. 12 en di. 13 mei,
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen: vrij. 9 mei 14.00-21.00 uur,
zat. 10 en zon. 11 mei 10.00-16.00 uur. Spinnerij 33,
industrieterrein Legmeer A'veen, telefoon 020 - 6473004.

TAFELS

Rijles auto's
en motoren

300 in voorraad
antiek, klein,
groot, dik, dun.

Jan Best

Onze LATEX-MATRASSEN zijn
van hoge kwaliteit en geven
een optimaal slaapcomfort.
Latex ïs een natuurprodukt met
een extra lange levensduur.
Vergelijk onze prijzen met die
van anaeren.

70 x 200 x 14
80x190 x

80 x 200 x
90x190x

90 x 200 x
120x190x
130x190x
140x190x
140 x 200 x
160x200x
180x200x

14
14
14
14
14
14
14
14
14

Keizersgracht 357,
020-6232736.
Showroom:
Mr. J. Takkade 30,
Aalsmeer, 020-6412137.

Amsterdam-Noord
Amsterdam-West
Amsterdam-Oost

Provmcialeweg 166 Zaandam
(schuin t.o. station) Tel. 075-6172535

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen'voor parliculier gebruik • het aangebodene mag niet boven
t' 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.-

Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen

• Zie de colofon voor opga
• Wij behouden ons hetve van uw rubieksadvertentie
recht voor ronder opgave van
Zie ook de pagina's
redenen teksten te wijzigen
SHOWROOM
of niet op te nemen.
m deze krant.

260
260
290
290
320
390
425
465
499
605

t/m

Mode

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
E TR
melding van uw postcode naar (u
f "'*l"
" A
dient er rekenl
on-;
k-nnlonr"8bij
ons kantoor.
mefi (e houden dat
Micro s Weekmedia, Postbus uw opgave de re„e,
Hh
h
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr. ... hu r. v.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aunspra-

kelijk voor fouten ontslaan door onduidelijk

handschrift.

Wij behouden ons liet
recht voor zonder
opgave van redenen
te en e wi zi cn of
Gratis Micro's en betaalde
.f ' J «
Micro's moeten worden ingele- " lctop te nemen'
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk niaandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

UW RIJBEWIJS
Nieuvvkoop, 0172-40.83.61.

èd 17

3 regels ƒ 5,39

t/m 4 regels ƒ "7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99

Monet Strijkservice

t/m 6 regels ƒ 10,79

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
zaamheden, Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 to
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188

t/m 7 regels ƒ 12,58

Opleidingen/cursussen
Papaverweg 17
Postjesweg 87
Insulindeweg 511

voor de particulier:
3 regels gratis

gevraagd
diversen

La Verna
Franciscaans centrum voor spirituele ontwikkeling. Een plel
waar u op adem kunt komen. U kunt er uw persoonlijke
spiritualiteit ontdekken en ontwikkelen. Cursussen bieden
handvaten om geestelijk te groeien.
* Een basiscursus: Meditatie, meer ontvankelijk worden
voor... (21, 26 mei. 2, 9, 16 juni; 20.00 uur - 21.30 uur).
* Een cursus: Zin krijgen in de werkelijkheid.
(20, 27 mei. 3, 10, 17 juni; 20.00 uur - 22,00 uur).
Derkinderenstraat 82, 1062 BJ Amsterdam.
Informatie: 020 - 61645 12.

Vm

8 regels ƒ 14,38

.t/m 9 regels ƒ 16,18
Vm 10 regels ƒ 17,98

Wilt LI ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van ccn advertentie per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven l' 300,-) kunt u niet gratis aclverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.57; BTW.
Naam:

Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

,
Plaats:

(Veekmedia 17

woensdag 7 mei 1997

19

DE CAPER'S MOEDERDAGAANBIED
Tresor edp 30 ml spr
Climatedt 45 ml spr
Van Cleef edt 30 ml spr
First edt 30 ml spr
Eden edp 30 ml spr
Eden zeep + miniatuur
Anaïs Anaïs edt 30 ml
Anaïs Anaïs zeep m luxe miniatuur
Anaïs' Anaïs set 30 ml edt + 200 ml douche gel
Lou Lou edp 30 ml spr
Giorgio Beverly Hills 30 ml edt spr
Nina Ricci les Belles edt spr 30 ml
Nina Ricci L'air du Temps zeep
Nina Ricci L'air du Temps edt 30 ml spr
Nina Ricci L'air du Temps 50 ml compleet
vulling
XS Paco Rabanne edt 30 ml spr
Opium 30 ml edt spr *
Opium 50 ml edt spr
Rive Gauche edt spr 30 ml
Ysatis edt spr 30 ml

van

59.--

van

49.50

van

49.50

van

45,--

van

26.»

van

39.95

van

21.95

van

75.»

van -39.95

van
van

59.»
39.95

van

27.-

van

37.95

van

77.-

van

60.»

van

59.-

van

79.»
van 114.50
van

47.50

van

49.50

Bij aankoop van een
TRESOR of
O de LANCOME
eau de toilette

Bij aankoop van een
CACHAREL BADPRODUKT
nu een deospray t.w.v. 28.8O
GRATIS

winkel waarde 65.oo
* ANAÏS set met luxe toilettas
winkclwaardc 96.-

kado

nu gratis bij 2 Shiseido
bodyprodukten

nu 38.-

nu 49.75
nu 75.OO

* ESTEE LAUDER

winkelwaarde 3OO.-

een luxe
unieke broche

HIJ IS ER WEER, DE LUXE
STRANDTAS VAN SHISEIDO

Prachtige serie kadodozen met tientallen guldens
voordeel
b.v.
* OBSESS1ON van CALVIN KLEIN
winkfelwaarde 62.5()
* L'AIR DU TEMPS

nu 49.95
nu 32.
nu 41.95
nu 41.95
nu 37.60
nu 20.80
nu 29.20
nu 16.80
nu 47.20
nu 34.
nu 47.20
nu 29.95
nu 15.95
nu 24.95
nu 49.95
nu 41.95
nu 36.50
nu 69.50
nu 89.50
nu 39.95
nu 42.50

EXCLUSIEF ZEER LUXE
ANAÏS ANAÏS VERSTUIVER

nu 135.-

in de vorm van een bloem, een
sieraad op uw toilettafel
nu 44.95

Vergeet uw cheque uit het chequeboekje niet, want dit levert u ook weer geld op.
Kortom, wie moederdag kadootjes nodig heeft gaat naar

O.I.Q

DROGISTERIJj

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513- SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Kennismaking
ben Diana, een leuke, sponie meid van 21 jaar en ik
'°on in Amsterdam. Kom jij
y
< uit Amsterdam of uit de
^geving en heb jij zin in een
'md-date zonder verdere
fplichtingen? Dan moet je
ker
reageren!
0906' 15 15 6 1 gpm. Boxnumn
er 488859.
ar

ben een secretaresse van
jaar uit Amsterdam. Ik
°ek een leuke man, sportief,
n
~ er leuk uitziet! Ik ben
-'audia, 26 jaar en zoek ook
6r
i date! Ik houd van koken
n
feesten. BEL ONS!!
9
, 06-50 15 156 1 gpm.
gxnummer 375264.
3

)ailo mannen! Ik ben Manon,
|eri een leuke, gezellige
' r ouw van 49 jaar. Ik zoek een
heilig maatje voor leuke
Jlrlgen uit en thuis! Ben jij
Bel me SNEL!
W-50 15 156 1 gpm.
"*•nummer 434725.

Hoi, met Michelle. Ik ben 24
jaar, ben 1.78 m lang en ben
heel spontaan. Als jij een leuke en aardige vent uit de
Randstad bent, reageer dan
SNEL! Als je met MIJ uit wil,
dan hoor ik het graag! 09065015156 1 gpm. Boxnummer 378296.
Ik ben Brigitte. Ik heb humor,
ben een beetje kunstzinnig. Ik
houd van de natuur, cultuur,
sporten en van romantiek.
Ben jij een sterke persoonlijkheid van 45 tot 55 jaar? Bel
me! Dan kunnen we samen
van het leven genieten!
0906-50 15156 1 gpm.
Boxnummer 232745.
Halio, met Marjan. Ik ben vrolijk, spontaan, ben 1.75 m
lang, heb kort blond haar en
ben 39 jaar. Zoek jij, net als ik
een serieuze relatie? Bel me!
Ik houd van huiselijkheid, uit
eten en van vakanties!
0906-50 15 15 6 1 gpm.
Boxnummer 944492.

Hallo, met Marjan. Ik ben een Haarlem/Amsterdam.
vrouw van 50 jaar. Ik ben aan- Hallo dames, met Reinout. Ik
trekkelijk, sportief, heb blond ben 50 jaar, ben 1.84 m lang
haar en ben 1.71 m lang. Ben en ben slank gebouwd. Ik
jij een leuke, gezellige en lieve houd van zon, zee en strand.
man? Dan zoek ik JOU voor Ik heb veel te bieden! Ben jij
een leuk contact of afspraak! eerlijk en warm? Bel me!
0906-50 15 156 1 gpm. Box- 0906-5015 156 1 gpm.
Boxnummer 403538.
nummer 430000.
Hallo, met Coby. IK ben een
leuke, verzorgde vrouw met Hallo, ik ben een vrouw van
blond haar en blauwe ogen. Ik 50 en ik ben op zoek naar een
houd van uitgaan, romantiek, eerlijke, lieve, spontane man
kinderen en van muziek. Ben voor een gezellig telefoongejij een verzorgde, leuke en sprek. Als het klikt kunnen we
sportieve man van 39 tot 45 misschien eens een keertje
wat afspreken. Ik hoop dat je
jaar? Bel me meteen!
0906-50 15156 1 gpm. Box- reageert! 0906-50 15 156
1 gpm. Boxnummer 429421.
nummer 219440.
Haüo met Katja. Ik ben een
leuke vrouw en ik ben op zoek
naar een serieuze relatie met
een leuke vent! Ben jij bovendien betrouwbaar en eerlijk?
Bel me dan! Oh ja, ik heb
blond haar en blauwe ogen!
0906-5015 156 1 gpm.
Boxnummer 380183.

Hallo kanjers van Nederland,
ik ben Marie, 1.76 m lang, heb
blond lang haar en bruine
ogen. Ik zoek een leuke man,
groter dan 1.85 m lang, goed
gekleed en een verzorgd uiterlijk. Heb ik je interesse al
aewekt? Bel dan meteen.
0906-5U 15 150 1 gpm.
Boxnummer 467972.

Diversen
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart!
Bel,direct: 0906-5022204 (1 gpm).

0906-Nummers
0906-98.89. Sjaan DD-cup,
zoekt jongens 18 jrv. Livesex.
Grijp onder m'n rok! 99cpm.

BEL ME THUIS

0906-96.80
VERNIEUWD ca. 1 gpm.

50 cpm! GAY Direct Apart: op
Bisex! Buurvr. + buurmeisje
zoek naar 'n hete knul?
18! Spelletjes worden steeds
090-60 500
harder! 99 cpm. 0906-95.26.
60 cpm! Netnummersex-dating: vr. 35+ uit jouw netnum- Dagelijks sexen hete meisjes
18, op onze livelijn! Alleen de
mergebied! 090-600333
heetste! 99cpm. 0906-06.03.
60 cpm! Sexdating: vrouwen
(20-59) zoeken een hete GAY postcode dating: mansexafspraak! 0906-80 80.
nen uit jouw postcodegebied!
60 cpm! SM-voor-2: voor 'n 0906-81 00 (50 cpm).
streng of onderdanig SEX- Heet stewardessje kleedt je
contact! 090-600 888
uit in de pantry. Ze tilt d'r rok
60 cpm! Vele mannen ge- op en... 99 cpm. 0906-06.02.
zocht voor SEX met dames
Ik ben er
35+, 090-600111. Vrouwen
ALTIJD VOOR JOU
bel gratis 0800-4142.
06 - 9789,
ca. 1,05 p/m
60 cpm! Vrouwen (40+) willen
snel sexcontact. Direct Apart!
LENTEKRIEBELS ?
090-600 100
Geheel privé !
Amsterdam dating: sexoproepen van vrouwen 40+ uit
24u./p.d. ca. 1 gpm.
A'dam. 090-600 999.

0906-96,88

Livesex, dating, hot stones, Snel-Doorschakellijn.
Vrougeen 06 maar Euro, Master of wen van 40+ willen direct
VisaCard. 010-2944300.
sex! 090-600 500
Lokaal tarief! Amsterdarr
sexdating: vrouwen willer
sex! 010-2946186
Netnummerdating: vrouwer
35+ uit jouw netnummer-ge
bied! 0906-17 17 (60 cpm).

Studentendating studentes
18+ zoeken NU een afspraak!"0906-19 19 (60 cpm)
Telefoonnrs van vrouwen
40+. ze geven je hun tcl.nr'
0906-17 17 (60 cpm).

Netnummerdating: vrouwen Thuiscontact. vrouwen (20(20-59) uit jouw netnummer- 59) zoeken een afspraak
thuis. 0906-14 14 (60 cpm).
gebied. 0906-15 55.
Ontdek de duistere wereld! Voor 't echte handwerk bel je
jij
SM. Je meesteres LIVE! Zij 06-320.320.41. Zij praten,
1
wijdt jou m! 99cpm. 0906-9626 komt! Live + Stones 99 cpm.
Vrouwen (40 + ) willen snel
POSTCODE sexdating: vrou- SEX!! DIRECT APART' Bel nu
wen uit jouw postcodege- 090-600 444 (60 cpm)
bied! 090-68 111 (60 cpm)
Postcode-sexdating: se
jouw postcode-gebied!
090-600 777 (65 cpm).
REALLIVE! Ze scheuren de
kleren van je lijf, zo heet zijn
ze! 99 cpm. 0906-97.94.
" SEX ALARMNUMMER "
SNELSEX Direct Live 99 cpm

0906*0611

Amsterdam sexdating: vrouwen uit A'dam willen sex!
090-650 444 10 (75 cpm).

LESB.! Petra doet haar broek- Sexdating Amsterdam: vrouje uit! 'n Vriendin streelt haar wen uit Amsterdam willen
sex! 090-600 222 (60 cpm).
zacht. 99 cpm. 0906-96.08.

De Doorschakeldienst' vrouwen 40+ zoeken direct contact. 0906-1500 (60 cpm).

1
LIVE! Black, beautiful en hot! Sexdating Amsterdam vrouVoor de liefhebber v. zwarte wen uit Amsterdam willen
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01 sex! 0906-17 77 (60 cpm).

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons
Elastische band

Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

v.a.

59.95

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw Kies de leukste uit •
ga direct met haar apart!
Bel direct 0906-5022204 (1 gpm)
Luxe privé huis! 1? to'im sEen telefoontje is genoeg
om in contact to komen met ju&. l 125 pu. 1001 u ^au,-ia
de persoon van jouw keuze - bubbelbaden. Sarphatipark
118 A'dam 020 • 6723022.
Probeer het eens en bel
0906-5022221 (100 cpm)
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opga -'° van
* Desire Escort * icdencn teksten te wijjgen
ot mot op to nemen
Bekend van TV. 24 LI p d
All creditcards accepted
o Zie de colofon voor opga020-6700620 036-5360208
ve van uw ruuieksao\ L > :entie
http / www.greysex i.c
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rnoecle-rcLcxa voor' tede-re ULcxr>rr een Leuke
Schoonheidssalon

Jolondo van Dijk

COEBERGH

Zeestraat 56 2042 LC Zandvoort tel. 023-5730643.

BESSENJENEVER

IANCO OF ROSSO

ELDERS

Dames / Heren Gezichtsbehandelingen:

90 min. (standaard behandeling)

ƒ 65,—

Nek / Rug massage ± 20 min.

ƒ 25,—

Harsen: Hele Benen

ƒ 37,50

VIEUX - LITER
HOOGHOUDT

GLEN GRANT

Dubbele Graanjenever

MALT WHISKY-0,7 liter

ELDERS.24$0

ELDERS \M

19? I?

Wij werken op afspraak en uitsluitend met producten van SEBASTIAN

ZEESTRAAT 56
PINOT BLANC
WEISENBURGER
VIND'ALSACE
Deze voortreffelijke licht gele Pmot
Blanc d'Alsace is afkomstig uil de
regio Obernai. Zijn specifieke
karakter dankt hij aan de kleiachtige
mergelgrond. De frisse evenwichtige
smaak komt uitstekend tot z'n recht CABERNETSAUVIGNON
bij asperges.Maar ook als aperitief
PROEFNOTITIES:
kleur vcloursraod. bouquet kruidig, lonen
Is dit een heerlijke wijn.

centrum
Noord
Winkelcentrum-N
Tel. 023-5720109
Fax 023-5731355

PROEFNOTITIES:
kleur, paars rood bouquet. vanille tonen
smaak- elegante, heerlijke aldronk
aanbevolen bij vleesgerechien en kaas

van eikenhout smaak: vol en kracnlig
aanbevolen bij geroosterd vlees

FRANGELICO

VAN WEES

-B A R-

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

0,35 liter- unieke Italiaanse
hazelnoot likeur

BAILEYS
IRISH CREAM

HEERLIJKE VRUCHTENLIKEUR
0,35 liter
fluweelzacnte, 100% natuurzuivere, Jordaansche likeur

*

IAS1A

BARRIQUE D'OR ROUGE

NU IN LUXE GIFTBOX
MET 2 GRATIS GLAZEN

0,35 liter

ELDERs23r95'

•—c A r tf-•

Home and take away service for:
Frites - Meals - Snacks
Sandwiches - Special

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Wij bezorgen uw bestelling

HOEGAARDEN
WITBIER
DRAAGKARTON
6 FLESSEN

heeft alle dranken!

ROB TAN

vanaf ƒ !5,~ bij u thuis

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heell meer dan 50 sliileriien, bel voor onze overige veslgmgen 0172- 447 300

ELDERS BiTo

Alle aanbiedingen ;ijn geldig t/m 17 mei zolang da voorraad strekt Diuk en zettouten voorbehoude

BOUWENS
TEL 5714361

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
Voor moeder

Slagroom - mpkka of
Schwarzwaldki rschschnitte
2 naar keuze
voor

9,98

Moederdagsnit
Fruitino

10,95
4,25

Pasteurstraat 4 tel. 5731967
Potgieterstraat 24 tel. 5712865

HOE WIN
15,7 MILJOEN GULDEN?
BON VOOR 15,7 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Naam:

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal

Adres:.

per maand de inleg van nevenstaande rekening af

te schrijven.

Leuk idee
voor moederdag!
Kappers-kado-bon

Pasteurstr. 12
2041 VA Zandvoort
Tel. 023-5714866

DROGISTERSJ
TON GOOSSENS
/ ZELFZORG GENEESMIDDELEN
/ HOMEOPATHIE - VOEDINGSSUPPLEMENTEN
/ PLM. 40 SOORTEN DROP
/ PARFUMERIEËN
/ TABAKSARTIKELEN
/ STAATSLOTERIJ - LOTTO - KRASLOTEN
/ HERENKAPSALON - STOMERIJ

TEL: 5712305

-k Ruime
parkeergelegenheid
-k Gratis parkeren

* *Kapitein
Om moeder eens echt te verwennen

Verse zalm 3,50 p.100 gram
Slibtongen
6 voor 10,Alleen op zaterdag
5 haringen voor 10,Geopend Haarlem
wo. 11.00-18.00
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftstraat
(t.o. Aldi)

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
zal 1.00-17.00

Strijkservice
Pasteurstraat 2a

[ !
H
LJ
n

Postcode:.

ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

Plaats:.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

NATIONALE i

Bon uitknippen en m een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Ook voor moederdag
bent u bij ons
aan het goede adres!

Tel.:.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:

• 150 97 05

Handtekening:

B L O T E R ! JI

ZO DUS!

U vult deze bon in en
doet hem vandaag nog
op de bus Klaar! U
bent dan namelijk lid van de Nationale Postcode
Loterij en u maakt kans op de Postcode-Kanjer.
Dat is clc grootste Straaiprijs die ooit door de
Postcode Loterij is uitgekeerd: 15,7 miljoen
gulden! De Postcode-Kanjer valt op een postcode
en wordt verdeeld over alle deelnemende loten in
die postcode. Dus met hoc meer loten u meespeelt,
hoc groter mv aandeel is in de prijs, ^n bent u de
enige deelnemer in u\v postcode? Dan wint u de
Kanjer helemaal alleen!

Nog meer prijzen!
Cieen lijd om te strijken, wij doen liet graag
voor u.
Wij halen uw was op en brengen het clexelfde dag ge.streken weer terug. Tevens
doen \vij alle voorkomende verstelwerkxaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m
vrij. van 9.00 tot 17.00 uur. Voor info:
023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

C de heer L mevrouw

In de Postcode Loterij
maaki u elke maand
kans op tienduizenden
prijzen. Ook daar zijn
weer Slraatprijzen bij,
maar ook individuele
prijzen zoals de Mega
Jackpot die op kan
lopen tot 7 miljoen
gulden! En in de
Postcode Loterij
Record Show kunt u
elke week 25.000
gulden winnen met
het spannende
Postcode Bingospcl.

U helpt

De hele neuo opbrengst
van de Postcode Loterij
is bestemd voor hulp aan mens en natuur in
binnen- en buitenland. U wint met diezelfde
bon dus niet alleen 15,7 miljoen, u draagt ook
uw steentje bij aan een betere wereld voor mens
en natuur. Stuur de bon vandaag dus nog op!

P

DE UITSLAGEN VAN 5 MEI

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
1 Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

4 miljoen
l

De Bingogetallen:

2*5

loc

Getal 1 t/m 22
10 27 07 15 36 16 20
38 44 28 09 08 02 45
04 41 06 33 11 12 32

24
14
34
22
19

rVlaakt u uw kaart vol met:

4.3

f 20 -

/ Kflft

^7

f 1fi

ƒ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

03
42
05
39
29

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

9,8,7,6,5,-

•Straatpri is trekking maart:

26
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.000,Zetfouten voorbehcudon

i 1 000 -

*

Bekendmaking: 21 april
ƒ 5.OOO,2161 ZC
Extra Prijs
f 25.OOO,2161 ZC 136

De BMW: 3064 AJ 032 in Rotterdam

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën,om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
Woensdag 14 mei 1997

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 20, oplage 5.425

Los nummer 2 gulden

Driekwart van de
koffieshops sluit

ZANDVOORT - Het college van B en W heeft het uitgangspunt om het aantal Zandvoortse koffieshops van elf
naar drie terug te brengen verder uitgewerkt. Alleen hpreca-exploitanten die kunnen- aantonen dat zij vorig jaar
regelmatig in softdrugs handelden, komen in de toekomst
nog voor een vergunning in aanmerking. Dat blijkt uit de
Eindnotitie Coffeeshopbeleid van de gemeente Zandvoort.
Het voornemen van de politiek om de wildgroei van het
aantal softdrugs-verkooppunten in Zandvoort tegen te gaan
en te beperken tot drie, is inmiddels vastgelegd in een vervolgnotitie. Alle horeca-instellingen zijn via een brief op de
hoogte gebracht van het voornemen van de gemeente. Ze
krijgen vier weken de tijd om te
reageren. Net als overigens alle
andere belangstellenden die
hun mening hierover willen
spuien.
In september wordt de aangepaste notitie behandeld in de
commissie Algemene Bestuurszaken en raad. Eind september gaat de overgangsregeling in. Die bepaalt onder andere dat een exploitant een jaar
lang zowel alcohol als softdrugs mag verkopen. Na afloop
van de regeling, september volgend jaar, mag dat niet meer.
De regeling moet de gemeente
bieden omdat zij de verkoop j arenlang heeft gedoogd en is bedoeld om de horecabazen de
kans te geven een andere klantenkring op te bouwen.
Volgens het college telt Zandvoort momenteel zo'n elf, min
of meer geregistreerde, koffieshops die ook buiten het toeris-

tenseizoen open zijn. In de
meeste van deze horecabedrijven worden zowel alcohol als
softdrugs verkocht. Slechts
drie zijn qua inkomsten geheel
afhankelijk van de verkoop van
softdrugs. Uit de notitie valt
met precies op te maken waarom juist voor het aantal van
drie verkooppunten is gekozen.
Er is een vergelijk getrokken
met plaatsen als Haarlem, Velsen, Tilburg en Breda, omdat
deze plaatsen reeds een beleid
voeren. De badplaats telt 17
duizend inwoners en is taeduidend kleiner. Door het aantal
toeristen (vier miljoen) erbij te
betrekken is het een redelijke
verhouding, vinden de opstelIers van de notitie.
Als de politiek akkoord gaat
met het voorgestelde beleid in
de notitie dan kunnen de horeca-exploitanten, die als uitbater
van een koffieshop verder willen, hiertoe een vergunning
aanvragen. Uit hun boekhou-

Vrouw beschoten
ZANDVOORT - Twee veertienjarige jongens uit Zandvoort hebben vorige week vrijdagmiddag een 77-jarige Zandvoortse beschoten met een
luchtdrukpistool. De vrouw
liep omstreeks half zes te wandelen met haar echtgenoot in
de Haarlemerstraat toen zij
plotseling een hevige pijn in
haar voorhoofd voelde. De plek
begon te bloeden en na onderzoek bleek het slachtoffer een
kogeltje van een luchtdrukpistool in haar voorhoofd te hebben. Het echtpaar is onmiddellijk naar het politiebureau gegaan. Aan de hand van een
buurtonderzoek kon de politie
de identiteit van de twee jongens achterhalen. Ze hadden
vanaf een dak op de voorbijgangers geschoten. Het was niet
hun bedoeling mensen te raken, maar deden het voor de
kick. Van de beide jongens zijn
de luchtdrukpistolen in beslag
genomen. De vrouw maakt het,
ondanks de schrik, goed.

Inbraak cafetaria
ZANDVOORT - Zondagmorgen is uit een cafetaria in de
passage 2500 gulden weggenomen. De inbrekers haalden een
ruit uit de achterdeur en taraken twee gokkasten open. De
inbraak vond plaats tussen half
vier en acht uur 's morgens.

^Waterstanden;
Datum
15 mei
16 mei
17 mei
18 mei

HW LW HW LW
10.55 05.35 23.14 17.30
12.14 06.40 -.-19.35
01.05 08.00 13.2521.06
01.5609.1114.0922.05

19 mei 02.3510.0514.5522.55

20 mei 03.11 11.00 15.3023.34
21 mei 03.48 11.56 16.06 -.»
22 mei 04.2100.1416.3912.25
23 mei 04.57 00.45 17.1913.20
Maanstand:
VM do 22 mei 11.13 uur.
Hoogwater: do 22 mei 16.39 uur
NAP + 108 cm.
Laagwater: do 22 mei 00.14 uur
NAP - 88 cm.
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ding moet dan wel blijken dat
ze in 1996 softdrugs in- en verkochten en daar belasting over
betaalden. Volgens faurgemeester Van der Heijden wordt geen
genoegen genomen met slechts
een enkele nota uit december.
Aan de koffieshopexploitanten worden'ook eisen gesteld
die aan de Ahoj-G criteria voldoen. Dat houdt in dat ze
slechts terughoudende reclame
mogen maken, geen harddrugs
en alcohol mogen verkopen,
geen cannabisproducten mogen verkopen aan jongeren onder de achttien jaar, slechts vijf
gram voor eigen gebruik mogen
i-; - - - -.. "
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verkopen en een maximale
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mogen hebben. Daarnaast
moet de koffieshop geen over^^-^^^ •* £^^*£^?«2-*' ?™^" ^.^^*''C^ "*>«jr"">H£™"-™-^J-*"* *^^'ï'~32~'ï£*!**5'''^:^^"~^j;'"~~: ^-"^- -"*--,^"""* ^-* K^-y-f* ""~ * ~ *
' F* *- f""**' t l* ^ t "J "*^
last opleveren en mag de exploitant geen strafblad hebben.
In de notitie wordt de vestigingsafstand tussen een koffie^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^r^V^'""^^^ r | i ^ l l \ \ :
shop en school op 250 meter
: riolering niet meegenomen omdat er plannen zijn voor een ondergrondse parkeergarage
gesteld. In een groot deel van de
Foto Andre Lieberom
Haltestraat en Kerkplein is het
l
niet meer mogelijk een koffieshop te runnen door de nabijheid van de Hannie Schaftschool. En vestiging in een concentratie van woningen is ook
ongewenst, zo stelt de taurgemeester.
ZANDVOORT - De Ondernemers Vereniging Zandvoort stonden er negen stratenma- gens ook afspraken met het waZie ook pagina drie (OVZ) is redelijk tevreden over de manier waarop de kers voortdurend op hun schop ter- en gasbedrijf. „Want als we
gemeente de riolering in de laaggelegen gebieden van het te leunen. En toen ze eindelijk eenmaal bezig zijn dan willen
centrum wil saneren. In het najaar begint een aannemer verdwenen waren, taleven er ze ook meedoen. Meestal aan
zijden van de straat." Volaan de bijna zeven miljoen kostende klus die in fasen materialen liggen waarover het beide
publiek struikelde. Dat willen gens Andersen blijft het mogewordt uitgevoerd.
Raadhuisplein en de Cornelis we nu niet meer. Onze omzet lijk om de Haltestraat via de
was stukken lager omdat men- Louis Davidsstraat te bereiken.
Het werk wordt in december Slegerstraat liggen.
Om wateroverlast in de om- sen er niet door konden," aldus Ook als het plein open ligt. De
zes weken lang stil gelegd omdat de winkels voor de f eestda- liggende straten te voorkomen, een van de aanwezige onderne- rioleringen m deze straat worden niet meegenomen, omdat
gen optimaal toegankelijk moe- komt er een basin onder het mers.
De ondernemers vrezen dat er plannen zijn voor een onderten zijn. In het saneringsplan parkeerterrein 'Het Zwarte
voor om voor overleg tussen de wordt ook rekening gehouden Veldje'. Dit krijgt een opvang- de rigoreuze aanpak van de grondse parkeergarage. Dat
professionele
hulpverleners met de eventuele aanleg van capaciteit van zo'n 4,5 duizend tachtig jaar oude riolering, on- moet onderdeel worden van
een bedrag uit te trekken van een ondergrondse parkeergara- kubieke meter. Overtollig re- gemakken met zich meebrengt.' een veel groter plan.
genwater wordt via deze bak en Graafmachines moeten soms
Over het algemeen waren de
vijftienduizend gulden.
gepersleidingen naar de waterzui- wel drie meter diep graven om leden van de OVZ tevreden met
bij de versleten rioolbuizen te de uitleg van de afdeling CivielEen tiental ondernemers liet veringsinstallatie gevoerd.
Voor D66 en PvdA was dit een
Tijdens de bijeenkomst tale- komen. Met name het Raad- techniek. „De winkeliers nebeetje teveel van het goede. Ko- zich vorige week woensdag tijper vroeg waarom er altijd ge- dens een bijeenkomst in de ken de ondernemers het meest huisplein staat straks op de men nu een standpunt innepraat moet worden over pro- Herna, voorlichten over het sa- geïnteresseerd in de aanpak kop. Er is daarom al enige ma- men. We gaan met dit voorstel
bleemjongeren. „Ik wil ook we- neringsplan van de gemeente. v*>n aannemer Nelis BV. Velen len overleg gevoerd met de ge- verder en nemen aan dat de aften wat jongeren aan culturele Ingenieur C. L. Andersen, het herinneren nog de problemen meente voor een aanpak in fa- spraken m het bestek worden
wensen hebben." De D66-er hoofd van de afdeling Civiel- die zich vorig jaar december sen. Andersen zegde toe dat de verwerkt," aldus voorzitter
kreeg hulp van Jeannette Wes- techniek, liet aan de hand van voordeden bij werkzaamheden afdeling strakke werkafspra- Mainz. Hij uitte kritiek richting
terloo. „Er zijn ook leuke din- een kaart zien waar en wanneer in de Kerkstraat. Er was kritiek ken maakt met Nelis BV. De de eigen leden die niet op kwagen te bedenken. Bijvoorbeeld de oude en versleten riolerings- op het tempo. „Ondanks dat fasen worden op elkaar afge- men dagen. „Ze hebben nu niet
in
gemeenschapshuis 'de buizen vervangen worden. Het het aangenomen werk was, stemd zodat niet alle toevoer- meer het recht om achteraf te
wegen tegelijk opengebroken klagen."
Krocht, dat is niet alleen een gaat om buizen die metersdiep
liggen. En zes weken voor de
onder de Grote Krocht, het
zaalverhuurbedrijf."
feestdagen worden de werkMededeling
zaamheden stopgezet.
In verband met Pinksteren verVoor de Grote Krocht geldt,
zoeken wij u kopij voor de redaczo meldde Andersen, dat de
tie zo vroeg mogelijk aan te lévestoepen begaanbaar blijven.
ren, doch uiterlijk op dinsdag„Begin januari wordt de riolemorgen 20 mei om 9.00 uur bij
ring in de Grote Krocht vanaf
ons af te geven.
Advertenties moeten uiterlijk op
het plein aangelegd. De straat
vrijdag 16 mei om 16.00 uur gewordt overhoop gehaald maar
reserveerd zijn. Ook uw zettekst
de stoepen blijven intact. Het
Bel dan i.v.m.
moet dan in ons bezit zijn.
Raadhuisplein moeten we metCompleet materiaal dient uiterlijk
nabezorging
een
meenemen
omdat
de
Grote
dinsdag 20 mei om 11.00 uur m
donderdagmorgen
Krocht
toch
afgesloten
is.
Doen
ons bezit te zijn (mits gereserwe dat later dan is het plein pas
veerd).
vóór 12 uur
half mei klaar."
Redactie en commercie
tel.
5717166
De -gemeente maakt overiWeekmedia
v
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ZANDVOORT - Het voorstel van het college om vijftienduizend gulden te reserveren voor Jongerenwerk is
nogal kaaltjes, vinden de
raadsleden Lou Koper
(D66) en Jeannette Westerloo (PvdA). Beiden menen
dat er ook eens iets gedaan
moet worden voor niet problematische jongeren. „Gewoon iets leuks."
B en W willen meer inzicht
krijgen in het aanbod van Iqkale en regionale instellingen' op
het terrein van jeugdhulpverlening en jeugdzorg. Ze stellen

'Beperk hinder bij opknappen riool'

Uw krant
niet
ontvangen?

'De stukken vallen eraf

La Paz blij
met notitie
koffieshops
pag3.

Torn Maintz
zet tanden
in de OVZ

!

'Bedenk ook eens iets
leuks voor de jeugd'

Wilde achtervolging
BENTVELD - Een inwoner
van Bentveld moest donderdag
aangifte doen bij de politie omdat zijn auto was gestolen. Het
ging om een rode Peugeot 205
GTi die naast zijn woning op de
oprit stond geparkeerd. Omstreeks half twee 's middags de
volgende dag zag hij zijn auto
rijden op de Schipholweg bij
Haarlem. Via een mobiele telefpon waarschuwde hij de politie die de gestolen auto trachtte
te onderscheppen. Na een wilde
achtervolging richting Badhoevedorp werd de auto klem gereden in Amsterdam. Ter hoogte
van de Louis Davidslaan belandde de auto in een grasperk
waarop de dieven het op een
lopen zetten. Twee van hen werden door de Haarlemse en Amsterdamse politie-agenten aangehouden. Het bleken twee
24-jarige Haarlemmers te zijn.
Ze zijn voor nader onderzoek
ingesloten. Naar de andere verdachte wordt nog gezocht.

DEZE WEEK:
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'Bij ons schieten
ze geen kogels
door je lijf'
Uit&Vrije Tijd
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Politiek café

ZANDVOORT - Als hoofdonderwerp hebben de qrganisatoren van het Politiek
Café de discussie over de
uitbreiding van Schiphol op
de agenda staan. Hoewel het
een landelijk vraagstuk is,
bereidt de gemeente Zandvoort zich voor op een
standpuntbepaling.
Andere onderwerpen die ter
sprake komen zijn de toekomst
van Zandvoort (deel twee),
baatbelasting, schaduwpolitici
en het bouwplan De Zwaluw. In
het discussiepanel zitten de
raadsleden J. Brugman (GBZ),
P. Kuijken (PvdA) en Th. van
Vlisteren (WD). Onafhankelijk is de Zandvoortse C. Emanuels. Op dinsdagavond 20 mei
in Dance Club The Yanks, om
acht uur.

PvdA-leden hekelen houding bestuur
ling, ook hebben we het vertrouwen m het bestuur nog niet
opgezegd. Maar er zijn wel dingen gebeurd waar de leden
meer over willen weten, bijvoorbeeld over het vertrek van
een tweetal bestuursleden. Een
aantal verontruste leden is op 2
mei bij elkaar gekomen. Om alles eens op een rij te zetten."

ZANDVOORT - Acht
PvdA-leden spreken in een
open brief hun bezorgdheid
uit over. de wijze waarop
hun bestuur de eigen afdeling dreigt te isoleren van de
andere partijen in Zandvoort. Aanleiding is een initiatief van andere partijbesturen om gezamenlijk te
discussiëren over verbetering van de onderlinge verhoudingen en samenwerking van 'de politieke partijen. Het PvdA-bestuur weigert hieraan deel te nemen.
Orgel en kroonluchter van Nederlands Hervormde Kerk ingepakt tegen het stof

Foto' Andre Lieberom

halve eeuw oude kerk is al geruime tijd aan de gang. „We
hebben al een heleboel achter
de rug," meldt Visser. „Er liggen nieuwe pannen op het
dak. Ook bleek een deel van
de dakspanten aangetast door
boktorren. Die delen moesten
behandeld of vernieuwd worden. De buitenkant van de
muren zijn schoongemaakt
en opnieuw gevoegd, er is geVoor de kerkvoogdij was schilderd en ook het lood- en
uiteindelijk de maat vol. Dat zinkwerk is vervangen."
gaat zo niet langer, zeiden ze.
Visser verwacht dat het binMet luchthamers wordt moMet de zes ton die de kerk menteel de oude laag verwij- nenwerk oyer een paar weken
aan giften en subsidies bij el- derd, wat een hoop gestuif wel klaar is. Het is dan een
kaar heeft gehaald, is de reno- met zich meebrengt. „We heb- kwestie van goed schoonmavatie al enige tijd geleden op ben het orgel helemaal moe- ken. Voorlopig is het gedaan
gang gebracht. „Op dit mo- ten inpakken," vertelt Visser. met de restauratie. „Er zijn
ment zijn de stucmuren aan „Want er kan natuurlijk geen nog wel andere zaken die aande beurt," vertelt Visser. „Het kalk in de orgelpijpen terecht- gepakt moeten worden. Het
is een behoorlijke klus maar komen. Als dat toch gebeurt balkon waar het orgel op staat
de binnenmuren waren echt dan kan je het orgel schroefje begint te verzakken. En beaan een opknapbeurt toe. voor schroefje uit elkaar ha- langrijk is ook de aanleg van
Want anderhalve eeuw zui- len en laten schoonmaken. verwarming vanwege een goederwind en stormen heeft Ook de verlichtingskronen de klimaatbeheersing. Zo'n
heel wat zout op de muren ge- zijn ingepakt, de banken bij orgel bestaat grotendeels uit
blazen. Het is • uiteindelijk elkaar geschoven en afge- hout en weersinvloeden kunnen soms schadelijk uitpakdoorgedrongen en heeft een dekt."
De renovatie van de ander- ken."
verwoestende werking gehad.

ZANDVOORT - Het grote bord in de tuin verraadt
bedrijvigheid bij de Nederlands Hervormde Kerk
aan het Kerkplein. Naast
het hek staat een container
waarin werklui regelmatig
grote brokken stucwerk
dumpen. „Het is een behoorlijke klus," zegt een
woordvoerder van de kerk,
de heer Visser. „Met luchthamers wordt het stucwerk losgemaakt. Zoiets
geeft een hoop rommel."

In feite is het zout gewoon in
de muur geramd. Binnen
krijg je dan de werking van
twee zouten waardoor veel
vocht aan de muur wordt onttrokken. Andersom is het
weer zo dat zout vocht absorbeert. Het proces stimuleert
elkaar. De stuclaag wordt eraf
gedrukt en valt in stukken
eraf."

De club van acht is er, getuige
hun tarief aan het bestuur, inmiddels van overtuigd dat zowel het vijfkoppige bestuur als
fractie zichzelf in een groot isolement plaatst. „Zowel inhoudelijk en qua samenwerken
rommelt het in de partij." Als
voorbeelden worden m de brief
genoemd: het bagatelliseren
van signalen uit de ledenvergadering, het snel opstappen van
nieuwe (bestuurs-) leden, het te-

Woordvoerder Ide Aukema
heeft nooit vernomen waarom
het partijbestuur niet wil praten met de anderen. „Ik wil nog
met zover gaan om te spreken
van een crisis binnen de afde-

assique

a la van der Horst

V

1

ment. „Er is nu bij de politieke
partijen in Zandvoort voldoende bereidheid om samen te werken en de voor ons dorp belangrijke vraagstukken inhoudelijk
aan te pakken."
De club van acht meent dat
de dialoog weer moet terugkeren binnen de partij en wacht
de reactie van het bestuur af.

die krant moet ik hebben.
-J Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

(ADVERTENTIE)

&.

niet doen van pogingen om leden te activeren en te betrekken bij de partijpolitiek, het
persoonlijk aanvallen van leden van andere partijen en het
weigeren om met andere besturen van gedachten te wisselen.
Gezien het vele werk dat op
de partijen afkomt vanwege de
verkiezingen, verbazen de acht
zich over dit zelf gekozen isole-
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Of uw voorkeur nu uitgaat naar classique of
naar classic, u vindt het bij Co van der Horst
Jemidden van een uitgebreide collectie
kwaliteitsmeubelen en accessoires in
uiteenlopende klassieke stijlen

D Nieuwsblad
Naam: (m/v) L
Adres:
i l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:

| L

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar ƒ 34,60

J
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jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
Binden] 2 Amstelveen 02064L2505 s Maandags
tot 13 00 uur gesloten Donderdag koopavond

van der horst
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U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371"017003"
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Caie La Bastille

Adriaan Keesman
A. A. Keesman-Koper

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd m het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 3 0 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

Presenteeit:

ONZE OUWE

Live muziek

RAADHUIS TWEEDE
PINKSTERDAG GESLOTEN
Op maandag 19 mei zijn m verband met
Tweede Pinksterdag alle gemeentelijke afdelingen gesloten

RICANE
90 JAAR

OPHAALDAGEN HUISVUIL
GEWIJZIGD I.VÜM. FEESTDAGEN
Op maandag 19 mei (Tweede Pinksterdag)
wordt er geen huisvuil opgehaald Men wordt
verzocht het huisvuil op dinsdag 20 mei aan te
bieden
De cocons worden ook op dinsdag 20 mei
geleegd

Donderdag 15 mei

VAN! HARTE! GEFELICITEERD!
THEA, RUUD
LEENDERD, NETTY

Aanvang 20.00 uur
Haltestraat 58

SIETSKE, ROEL
KLEINKINDEREN EN
ACHTERKLEINKINDEREN

De GFT rolcontainers voor de flats worden op
vrijdag 16 mei geleegd
.

IKZIEIEINLABASTILLE

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 6 mei vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in
week 19 door B&W genomen besluiten' is op
dinsdag 13 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Bedankt!

Lifa, Jacobien
en
Marie-Louise
voor de voetbaltrip naar Italië

HAP1

Namens de Italiëgroep

VERGADERING
WEL'STANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
22 mei 1997 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2,
Zandvoort Voor nadere informatie over de
agenda kunt u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, teleFoon(023)57401 00

REFERENDUM PARKEERBELEID
WOENSDAG 28 MEI
Op woensdag 28 mei wordt het referendum
parkeerbeleid m Zandvoort gehouden In de
gemeenteraadvergaderingvan 29apnl heeft de
raad de definitieve vraagstelling voor het referendum vastgesteld
BIJ de Centrale Balie m het Raadhuis is meer
informatie over het voorgestelde parkeerbeleid
te verkrijgen
Aan het eind van deze week ontvangt iedere
kiesgerechtigde m Zandvoort een stemkaart
Indien men geen oproepkaart heeft ontvangen
kan men tot en met de dag van het referendum
een nieuwe oproepkaart halen bij de Centrale
Balie in het Raadhuis (Legitimatie meenemen)
Het referendum is de eerste gelegenheid waarby met elektronische stemmachines gestemd
zal worden Vanaf 21 mei staat m de hal van het
Raadhuis een demonstratiemodel opgesteld
Op donderdag 22 mei is ervan 18 00 tot 20 00
uur een mloopavond over het referendum in de
hal van het Raadhuis Er wordt een'speakerscorner ingericht waar mensen hun mening over
het onderwerp te kennen kunnen geven
Laat uw stem horen op woensdag 28 mei!
AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Kostverlorenstraat 92 -E 2 bomen
- Kostverlorenstraat 92 -B 1 boom
- Celciusstraat 95
2 bomen

vla handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.
* U kunt het vergelijken met magnetiseren.
Controle hulsarts en medicamenten aanbevolen.

BAD-ZUID
Er zijn weer

Strandpaviljoen 4

9-iottandse. asperges

vraagt

24,50P.P.
***

uitvaartverzorg ing
kennemerland bv

*DÏV. andere gerechten
***

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Ons Restaurant is elke dag van de week geopend!

Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5
Tel. 023-5715443

U hoeft dus nooit meer uw neus te stoten.

POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
WINKELCENTRUM NOORD

Toiletjuffrouw

Show

Onderhoudsbedrijf Muis en Co.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-5730431 / 06-52894393.
Ingeschreven bij KvK te Haarlem

POSTKANTOOR ZANDVOORT
L. DAVIDSSTRAAT.

Tel. 5713431

spireerd op de losbandige sfeer van het New
Yorkse cabaret U kunt
voor de show diverse
arrangementen boeken
Na afloop kunt u deze
levendige avond

si iiin (M

-»_,. vportzetten in het

KWAIIIHISKHA

casino.' ~Want

E I G E N T I J D S

t

arrangement

Zandvoorts Nieuwsblad

Kroon Mode

woensdag tot en met
zondag 20 00 uur

ido

Schoenen van Nederlands
fabrikaat /i|n een SKNb
kuahteitsrcpnnitie waard

J. van Campen & Zn
Corn, Slegersstraat 2
Zandvoort,

Max Euweplein 64, Amsterdam
Reserveringen: 020 - 626 21 06.

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Half me i ijsheilig en voorbij

C

STRflND-flURRNT
Op veler verzoek serveren wij ook dit
seizoen weer onze heerlijke

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Kerkstraat 12, Zandvoort

Haltestr 9, Zandvoort

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

naam:

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie,
Direkt hulp bij een sterfgeval.
j>

Deze ASPERGEGERECHTEN serveren wij alleen v. a. 16 mei t/m 25 mei.

man/vrouw

straal:

Hogeweg 2, Zandvoort

Keuken geopend van
17.30 tot 21.00 uur

postcode/woonplaats:

Vondellaan 1A, Zandvoort

Tot zien bij
De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558.

telefoon:

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

ASPERGE-GERECHTEN
U kunt weer genieten van onze *
* romige aspergesoep
* een heerlijke aspergesalade
* gepocheerde zalmfilet
met asperges •
* en natuurlijk asperges klassiek.

of vul de bon in.

Ja, ik wil vrijblijvend moei mloi malie over de natuia-uitvaarlverzekenng.
Ik heb de gaiantie dal ik nog nergens aan gebonden ben.

leeftijd(en):

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

>**

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

boeken

vanaf f 49,50. Aanvang

en

heren
verkrijgbaar bij

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

T. Goossens

het theater. U

voor
dames

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Un de makelaar weet van wanten en kranten.

Bruna Balkenende

boven

kunt al een compleet

Sloggi

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

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

|

•••

de

Kaptain Banana Show

Haltestraat 55

AKO

bij

arrangernenten voor.de

(nabij Leidseplein).

POSTAGENTSCHAP
P A S T E U R S T R A A T 14
TEL. 023 5 7 1 7 1 7 2
2040 EA Z A N D V O O R T

Fa. Veldwijk

Een wervelende

Rios Production, gein-

Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in
en rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.

Reserveringen tel: 023-5714638

POSTSTUKKEN
GIROBETAALKAARTEN ENZ.
TIJDENS ONZE VAKANTIE AF TE HALEN

Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.

Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen' toe?

ALLEEN VOOR POSTBUSSEN

LIDOSHOW MET
CASINO CADEAU

lm het Holland Casino

Op tweede Pinksterdag het gezellige duo
D1CO van PUTTEN
ook van 17.00 tot 20.00 uur.

POSTAGENTSCHAP IS
ELKE MORGEN OPEN VAN
9.00TOT 10.00 UUR.

Sig.mag. Lissenberg

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzendmq/uitreikmg van de verleende vergunning, schriftelijk
een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

hoort ook gratis entree

Op eerste Pinksterdag speelt voor u het fantastische quartet van
BILLY'B'JACKET
van 17.00 tot 20.00 uur.

20 M El TOT 30 M El

Gasthuisplem12, Zandvoort

97028B N Beetslaan 35 veranderen voorgevel (02-05-1997)

VA K M A N S C H A P

Dinertijd vanaf 17.30 uur tot 22.30 uur.

WIJ GAAN M ET VAKANTIE VAN

Weekmedia

VERLEENDE
BOUWVERGUNNING

Keuken dagelijks geopend
tot 21.00 uur
***

Gasthuisplein-10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Celsiusstraat 192, Zandvoort

De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden
kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk
hun zienswijze kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

O.L.V. ANJA V/D VOORT Bel 5719701

Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5713242

Super Noord

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvraag om bouwvergunning is Bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97076B Dr J P Thijsseweg 26 plaatsen noodlokaal

AEROBICS BALLET

Natuurlijke genezing

Fa. P. Klein

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvqort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Bun in envelop /onclei postzegel /enden aan:
Uitv.taitcentium l I.iarlcm, Antwooidnuninici 31 K, 2000 WC Haarlem.

i

(noordelijke afrit rotonde)

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor.
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

5,-

p. zak
Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

Vroege Vogels
van 07.00 tot 10.00 uur precies krijgt u

10% korting
op alle tuin- en zomerplanten
Alleen op zaterdagochtend met Luilak.
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Luilak Rave
ZANDVOOET - In de Dance
Club Yanks wordt op vrijdagavond 16 mei weer een houseparty gehouden voor liefhebbers. Bekende dj's als Dano,
Pavo, BMC, Vox, Jordans, Lay-on, Trime en Gonze treden op.
De muziekstijlen zijn hard-core, oldstyle, hard en trance.
Voor informatie bellen met
nummer 57.19299.

Spelen in Wurf

ZANDVOORT - Vliegen
er na een eventuele aanleg
•an een vliegveld in zee
straks wel of geen vliegtui.jen langs het strand? Voor
diegenen die het toerisme in
Zandvoort een warm hart
•Gedragen, zal dat de meest
cruciale vraag zijn in de discussie over de uitbreiding
van Schiphol. Van politiek
Zandvoort wordt binnenkort vrijwel het onmogelijke verwacht. Voor eind juni
wil de provincie een voorlopig standpunt.

Politiek buigt zich over Schiphol

lowiaoi
ai«
0 iiiiir urrtrrit
lemaal mr,
moeilijk
wordt hot
het als
alle milieu-effecten door de
voorstanders van een schoon
Nederland uit de kast worden
gehaald.
„Die discussie speelt natuurlijk al een tijdje in het gewest en
op provinciaal niveau," zegt
PvdA-raadslid Jeannette van
Westerloo. „En in het Politiek
Café is het ook al uitgebreid
aan de orde geweest. Om eerlijk
te zijn schrok ik wel een beetje
toen een paar maanden geleden
de gedeputeerde van ruimtelijke ordening liet weten niet geheel afwijzend tegenover de uit-

ZANDVOORT - Er zijn weer
Of lokale politici in staat zijn
allerlei activiteiten in de Wurf. alle
voors en tegens op econoOp donderdag 22 mei om half misch gebied, en ook nog eens
drie begint het kaarten. De or- n Europees verband, te beoorganisatie hoopt dat de deelne- delen is nog maar de vraag. Hemers buiten kunnen zitten. Na
afloop is er de mogelijkheid om
gezellig te eten. Er is keus uit
scholfilet of schmtzel met toebehoren. Entree 15,50 gulden
Op dinsdagmiddag kunnen
liefhebbers aan de gang met
theezakjes, schaar en lijmpot in
het Gemeenschapshuis. Om
half twee.
Hij is vrijwel de enige koffieshophouder die zijn mening wil

VirffiHindsniannpn
IR staan,
breidingsplannen te
staan.
Toen dacht ik: hé nu moeten we
goed opletten."
Van Westerloo betwijfelt of
een vliegveld in zee wel de oplossing is voor vermindering
van overlast en groei die de
luchthaven voorstaat. „Ze zeggen wel: er wordt aangevlogen
over zee. Maar iedereen weet
dat bij een bepaalde wind de
vliegtuigen toch van een andere
kant komen. En als zo'n vliegveld er eenmaal is, dan zal je
zien dat het hele kustgebied er
last van heeft." Het PvdA-raadslid vindt het logisch dat

in dat licht de gemeenten hun
hun
eigen tuintje willen schoonhouden.
Fractievoorzitter Han van
Leeuwen van D66 heeft moeite
met het tijdsbestek waarin de
discussie over de uitbreiding
van Schiphol geklaard moet
zijn, Hij kan zich niet aan de
indruk onttrekken dat deze te
vroeg komt. Er moet eerst overwogen worden of Schiphol wel
moet groeien. „Een luchthaven
voor de kust? Ik kan de invloed
op toeristen niet goed inschatten. Wel ben ik er van overtuigd
dat de economische effecten ni-

hil
hu zijn voor Nederland als
Schiphol groter wordt."
De mogelijkheid om vliegtuigen tien kilometer buiten de
kust te laten landen is voor de
D66-er wel een optie. „Dat is een
behoorlijke afstand. Die vliegtuigen zie je niet. De milieugroepen zullen het alleen niet
zo leuk vinden."
Omdat de gemeenteraadsfracties binnenkort toch met
een standpunt moeten komen,
wordt inderhaast informatie
verzameld. Burgemeester Van
der Heijden wil ook met andere
gemeenten zoals Velzen, Bloe-

mendaal en Noordwijk gaan
praten.
Voorlopig is de mening van
professor E.C. van Ierland van
de Landbouwuniversiteit Wagemngen nog het meest uitgesproken. Tijdens het 'deskundigendetaat' op 14 april, waar de
perspectievennota Toekomstige Nederlandse luchtvaart mfrastructuur (Tnli) aan de orde
was, waarschuwde hij dat het
toerisme langs de kust erg onder een vliegveld bij IJmuiden
zal lijden. „Want je gaat niet
naar Schevemngen om de hele
dag naar vliegtuigen te kijken
en te luisteren," meent Van Ierland. „Ja, zeker de invloed van
aan- en afvhegend verkeer zal
veel verder reiken dan het stukje strand bij IJmuiden."

'Snel geld verdienen hoeft voor mij niet'

geven over de softdrugsnota van de gemeente. En hij kan
het wel van de daken schreeuwen. „Dat nieuwe beleid van
ZANDVOORT - Op zondaga- de gemeente is mijn droom. Daar heb ik driejaar naar
vond 18 mei vindt in Het Wa- uitgekeken. Ik vind het perfect."

Spring Jazz

pen van Kennemerland een optreden plaats in het kader van
de Spring Jazz in Session. Deze
keer is de jonge Amsterdamse
trompettist Loet van der Lee te
gast. Loet is vanaf 1987 freelancer en leider van diverse orkesten. Hij trad op in Spanje,
Duitsland, Frankrijk, Amerika
en op het North Sea Jazz Pestivall. Het wapen is te vinden aan
de Ramplaan 125 in Haarlem.
Om zes uur. De toegang is gratis.

Vogelhospitaal
HAARLEM - Het vogelhospitaal in Haarlem houdt op zondag 25 mei een open dag. Vanaf
l uur 's middags zijn belangstellenden welkom aan de
Kweektuinstraat l in Haarlem.
Op deze middag zijn alle vogelverblijven te bezichtigen, er
wordt een videofilm getoond en
in de overdekte vijverruimte
zijn dia's te zien. In de kantine
is een kleine bazaar.

Alexanderpark
ZANDVOORT - Vanmiddag
om vier uur plant wethouder
G.J.M. Versteege de eerste
boom voor één van de woningen van het villapark 'Alexanderpark' aan de Kostverlorenstraat in Zandvoort. Het planten van de boom is de offiële
afronding van de bouw.
Het project bestaat uit 21 riante villa's, verdeeld over der
tien vrijstaande en acht geschakelde woningen. Bij de realisatie van het project is ingespeeld
op de bestaande omgeving
waarbij een aantal oude en'
waardevolle bomen behouden
zijn. Ook de drie unieke woningen die in het duin zijn ge
bouwd, benadrukken het duinkarakter van Zandvoort. Ongeveer 90 procent van de wonin
gen is reeds verkocht. De wo
ningen zijn gebouwd door
Hopman Projectrealisatie BV
uit Zoetermeer.

E'

IGENAAR ERROL OSCAN van koffieshop La
Paz in de Stationsstraat
toont met een weids
armgebaar het interieur van
zijn zaak. Buiten is, met uitzondering van een summier uithangbord, bijna niet te zien dat
het om een koffieshop gaat.
Maar binnen vergelijkbaar met
een hotellounge waar gemakkelijke lederen zithoeken, moeten
uitnodigen tot een aangenaam
verblijf. Aan de muur hangt Oscan's grootste trots: een riant
ogende cijferlijst van Nederlands meest toonaangevende
blad voor Cannabisgebruikers.
De cijfers worden gegeven voor
sfeer, hygiëne, service, afzuigapparatuur, kortom: er is
overal naar gekeken.
„Al 3,5 jaar run ik hier mijn
koffieshop," vertelt de energieke Beverwijker. „Ik heb me altijd zoveel mogelijk aan de wetgeving gehouden. Ik schenk
geen alcohol, verkoop niet onder de 18, heb nog nooit problemen gehad, betaal belasting en
stap regelmatig bij de politie in
Bloemendaal binnen om van de
regelgeving op de hoogte te blijven." Voor de koffieshophouder staat als een paal boven water dat hij aan alle criteria van
het te voeren softdrugsbeleid
van de gemeente kan voldoen.
Sterker nog: hij vindt de nota
een zegen.
„Mijn gebeden zijn verhoord," zegt hij met veel gevoel
voor pathos. „Want het wordt
steeds moeilijker om te overleven als je jezelf allerlei beperkingen moet opleggen en anderen bijvoorbeeld wel aan jongeren onder de 18 leveren. Natuurlijk wordt er met openlijk
verkocht. Maar er zijn er maar
weinigen die net als ik belasting
betalen over de verkoop van
wiet en er een boekhouding op
na houden. Waarom ze niet willen reageren op de notitie?
Geen idee, ik heb in ieder geval
niets te verbergen."

La Paz doet er alles aan om
de sfeer goed te houden in de
Stationsstraat, verzekert Oscan. Twee camera's 'bewaken'
permanent de smalle straat, dat
door de rijen planten voor menig raam een huiselijke sfeer
uitademt. „Zie je die monitor?
Als een van mijn klanten rottigheid uithaalt dan spreek ik
hem daarop aan. Ik wil geen
overlast in de buurt. Ik sta op
goede voet met mijn buren.
Tuurlijk zeggen ze: als jij straks
een vergunning krijgt, dan
wordt het drukker. Daar hebben wij last van. Als dat zo is,
dan zet ik op drukke tijden iemand voor de deur. Om het rustig te houden. Zelfs de burgemeester heb ik uitgenodigd om
te komen kijken hoe het er in
een koffieshop ook toe kan
gaan."

Aanleiding van een pittige
discussie in de commissie Bestuurlrjke Zaken was een communiqué van de Stuurgroep
Toeristisch Beleid. Hierin werd
aangegeven hoe de Zandvoortse ondernemers denken verder
te moeten. Onder meer door
eens te gaan kijken in Noordwijk die in eenzelfde proces ge-

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur. J M. Pekelharing
Hoofd commercie J F Sas
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend- maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur.

Redactie: (023) 571 8648 Fax: (023)
573 0497.
Advertentieverkoop. (023) 571 7166 Fax:
(023) 573 0497.
E mail. wmcomm @ perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
Tel. (020)6475393 Fax'(020) 647 5449.
Micro advertenties (020) 5626271. Fax.
(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen- ƒ19,15 per kwartaal,
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven
ZANDVOORT - Het PvdALosse nummers ƒ2,Vragen over bezorging donderdag tussen -raadslid Jeannette van Westerloo vindt het niet in de haak dat
9-12 uur (023)5717166

Exodus stopt met
meubelproject
ZANDVOORT - Na bijna tien
jaar stopt de Oecumenische
Werkgroep Exodus met het op
knappen en inrichten van flats
voor vluchtelingen en asielzoekers in Zandvoort. De opslagruimte aan de Tolweg is leeg
Er worden geen spullen meer
in het dorp opgehaald.
Exodus blijft overigens wel
betrokken bij het Vluchtelm
genwerk in Zandvoort, maar
zal daarnaast ook inspelen op
de knelpunten in de samenleving. Mensen die zich ook willen inzetten voor het Vluchtelingenwerk kunnen bellen met
de nummers 57.30517 en
57.13777.

Luilak vieren
ZANDVOORT - Het Activiteitencentrum Zandvoort organiseert op vrijdag 16 en zaterdag
17 mei van alles voor kinderen
en tieners. Voor de tieners, van
twaalf tot zestien jaar, is er vnjdagavond vanaf negen uur tot
de volgende ochtend vier uur
een disco met top-50 muziek en
house. Er wordt geen alcohol
geschonken, wel zijn er allerlei
sportactiviteiten. Voor de echte
vroege vogels is er zaterdagmorgen een pyama-party. Alle
kinderen tussen de zes en elf
jaar worden dan in ochtend- of
badjas verwacht.
De entree voor de disco is vijf
gulden, voorverkoop in het activiteitencentrum. Voor de pyama-party is een discopas nodig
en de entree bedraagt 3,50 gulden. Informatie onder nummer
57.17113.

Hotel Hoogland
Vóór uw feest, party of receptie
. tel, 023-5715541

De klanten die omstreeks
vier uur 's middags de koffieshop bevolken zien er niet uit
of ze iets van plan zijn. Voor het
merendeel jongeren van het
type havoscholier. Ze kijken
naar de Grand Prix van Monaco, filmnet, video, biljarten wat
of leven zich uit met tafelvoet- Het grootste deel van de Haltestraat is taboe voor koffieshops omdat de Hannie Schaftschool
bal. Een opgeschoten knul
tracht een speelkast te slim af
te zijn. „Als ik zie dat iemand er word ik zeker niet rijk. Dat houden dat bij voor ons spaar- meldt ook hoeveel softdrugs
25 gulden in heeft gegooid, dan hoeft ook niet. Als ik voor mijn systeem. Als een klant tien dagelijks wordt ingekocht en
babbel ik even met zo'n jongen. gezin maar een redelijke boter- joints heeft gekocht dan krij- weer verkocht. Ook hoeveel
Dan zeg ik: Waar ben je mee ham kan verdienen, en ik heb gen ze de elfde gratis." Alex winst erop wordt gemaakt. De
bezig? Je moet stoppen, het is het naar m'n zin, dan vind ik knikt. „In het begin wist ik niet gegevens worden uitgesplitst
het prima. Drie jaar geleden eens dat er een spaarsysteem voor de belasting die precies
mooi geweest."
had ik een omzet aan softdrugs was. Ik werd er opmerkzaam wil weten wat er omgezet
De eigenaar van La Paz windt van een tientje per dag. Nu heb op gemaakt, anders had ik niet wordt. Oscan beseft als geen
er geen doekjes om. Het stre- ik 250 klanten die dagelijks een geweten dat ik recht had op ander dat hij met zijn goede gedrag een goede kans maakt om
ven van het college om de wild- wietje komen halen. Als het eentje gratis."
een vergunning te krijgen. Zijn
groei van koffieshops tegen te nieuwe beleid ingaat, worden
Het computersysteem ver- boekhouding klopt, hij woont
gaan en aan slechts drie een het wellicht vijfhonderd."
vergunning af te geven, zal veel
Hij bedenkt zich opeens iets
concurrenten doen verdwijnen.
„Zelf denk ik dat er acht ver- en springt uit zijn stoel. Achter
kooppunten zijn. Afgezien van de bar staat een computer. Hij
de gewone koeriers op straat en wijst naar een vaste bezoeker.
het strand, waar je toch weinig „Kijk Alex T. staat vermeld op
ZANDVOORT - De ge- in de commisie Bestuurlijde vaste klantenlijst. Ik kan
grip op hebt."
in ke Zaken.
„Of ik veel verdien? Van een precies zien voor hoeveel en meente-ambtenaren
klantenkring zoals ik die heb, wanneer hij heeft gekocht. We Zandvoort zijn vaak doof
Het college stelt voor om 35
voor rinkelende telefoons. duizend
uit te trekken
Dit bleek tijdens de discus- voor eengulden
onderzoek. Hieruit
sie ten aanzien van de telefo- moet blijken
hoe de dienstbaarnische bereikbaarheid van heid van de
gemeentelijke
de gemeentelijke diensten

Geen kleding
250 meter verderop staat

Fotoburo Bram de Hollander

ZANDVOORT - Bij de Nederlands Hervormde Kerk aan het
Kerkplein kan, in tegenstelling
zoals eerder is vermeld, geen
kleding ten bate van de actie
Mensen in Nood worden afgegeven. De kerk wordt namelijk
gerestaureerd en er is geen
plaats om de kleding m te zamelen. Bij de andere kerken
kan het wel.

buiten een straal van 250 meter
van een school en de buurt
heeft nog nooit geklaagd. Hij
verzekert: „Harddrugs zul je
hier nooit aantreffen. En kpmen er jongeren binnen die
connecties hebben in die wereld, dan gaan ze eruit. Snel PvdA op pad
geld verdienen hoeft voor mij
ZANDVOORT - De gemeenteniet, want ik wil 's nachts wel
raadsfractie van de PvdA-Zandrustig kunnen slapen."
Joyce Schreuder voort stapt donderdag 15 mei
de wijk in. Deze maal worden
het centrum en Zandvoort-Zuid
bezocht. In het Gemeenschapshuis aan de Louis Davidsstraat
zullen de aanwezige fractieleden in discussie gaan over ondienst omhoog geschroefd kan derwerpen die de bewoners van
worden. In dit kader heeft de het centrum en zuid belangrijk
PTT een onderzoek gedaan. vinden voor hun woonomge„Om te kunnen sturen in het ving. De avond begint om acht
bereikbaar zijn alsmede het uur 's avonds.
achterhalen van knelpunten is
Al eerder ging de PvdA op
een extra onderzoek nodig," alpad. En wel richting Nieuw- en
dus het college.
De commissieleden waren Oud Noord. De woonveiligheid,
het niet eens met de stelling uitbreiding van het winkelcenvan B en W. „De bereikbaar- trum en de bouwplannen in de
heid via de telefoon is uiterst stationsomgeving waren toen
slecht," meende VVD-er Theo aan de orde.
van Vlisteren. „Op alle bureaus
(ADVERTENTIE)
staan tegenwoordig antwoordapparaten. Je kunt je boodschap inspreken en vervolgens
hoor je er nooit meer iets van."
Het raadslid noemde de bereikbaarheid van de balie goed. Het
doorverwijzen gebeurt uitermate slecht.

Ambtenaren vaak doof voor telefoon

De raad moet niet over zich heen laten lopen
ZANDVOORT - Over de
uitwerking van de toeristische en economische plannen voor Zandvoort zijn de
fracties het niet eens. Heeft
met name de VVD begrip
voor de haast en voortvarendheid waarmee de Zandvportse ondernemers hun
visie willen ontwikkelen.
CDA en D66 vrezen als gemeenteraad onder de voet
gelopen te worden door een
aanstormend leger projectontwikkelaars.

Zandvoorts
Nieuwsblad

wikkeld is. Tijdens een van de
bijeenkomsten van de stuurgroep kwam een gastspreker
uit Noordwijk zijn visie toelichten.
Met name D66-er Han van
Leeuwen stoorde zich aan het
voortvarend optreden van de
ondernemers en, in hun kiel-

De
wereld
van de beeldend kunstenaar
Carla
Lagas
uit
Zandvoort is
beweeglijk.
Zelfs al werkt
ze met dode
materialen
zoals brons
en speksteen.
De drie dansende figuurtjes
stralen
een yrolijkheid uit.
Lagas exposeert mo'menteel in de
Openbare Bibliotheek aan
de Prinsesse-,
weg, • ook in
het Cultureel
Centrum aan
het Gasthuisplein is werk
van haar te
zien

zog, het college. „Er zijn nooit
kaders vastgesteld maar wel
een stuurgroep in het leven geroepen. Als gemeenteraadslid
moet ik verantwoording afleggen. Ik wil niet geconfronteerd
worden met schadeclaims als
zij allerlei plannen présenteren. Ik wens me niet in een defensieve positie te laten dwingen."

(ADVERTENTIE)

Van Leeuwen vreest dat de
gemeente het beleid uit handen
geeft. Ook de PvdA-er Kuijken
meent dat de stuurgroep voor
zijn beurt praat.
„Het wekt verwachtingen
naar de burger toe. Maar de
stuurgroep kan nooit de opdrachtgever zijn."

Tweede Pinksterdag bent u
van 10 tot 17 uur welkom op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Je weet niet watje ziet!
BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM STOK MEUBELCENTER VALHAL
Inlo (020) 690 93 16

Burgemeester Rota van der
Heijden ontkende niet dat de
telefonische
bereikbaarheid
weinig optimaal is. Vandaar het
onderzoek. Voorlopig zagen de
raadsleden niet zoveel in een
duur onderzoek van de PTT.

15 t/m 21 Mei

Dagelijks 1530

Mathilda
najr ha ipriwkjc van RoaM Dahl
STAR TREK

FIRST CONTACT

Foto Lagas

Tros betaalt reis naar Boedapest
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der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredactie Hero Blok (chef).
Redactiepromotie. Trudy Steenkamp.
Advertentieverk&op: R Post (verkooprnanager), M Oosterveld
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dat het verzoek er lag. Aan ons
is echter niets gevraagd. Moet
de gemeente nou die twintigB en W toestemming hebben duizend gulden ophoesten?
gegeven om mee te doen aan Wie draait voor de verblrjfskoshet Spel zonder Grenzen van de ten op?"
Tros, buiten medeweten van de
Volgens burgemeester Van
raad om. Het raadslid 'hoorde'
bedragen noemen van twintig- der Heijden zijn de kosten voor
duizend gulden die de reis naar rekening van de Tros en was
Boedapest zou kosten. Bij haar haast geboden omdat de verteweten is daarvoor nooit een genwoordigers van Zandvoort
al op.,18 juli moeten optreden.
krediet verleend.
Tijdens de commissie Be- Vandaag komen de burgemeesstuurlijke Zaken zei Van Wes- • ters van de negen deelnemende Het promotieteam van de Ondernemers Vereniging Zandvoort en
terloo niet blij te zijn met de gemeenten bijeen om samen het Zandvoorts Nieuwsblad gingen zaterdag de straat op om de
gang van zaken. „Achter de met Jack van Gelder de 'aftrap' Zandvoorters te verwennen met een lekker geurtje van parfummerie Moerenburg uit de Haltcstraat. Hoofdprijswinnaars van de
schermen was allang bekend van het Spel te verlenen.

Woensdag 21 Mei
1930

Les enfants
du paradis

Moederdagpuzzel ontvangen uit handen van Josette van boetiek
Confet'ti en het Toerkoop Reisbureau Zonvaart een mini-cruise.
Het bloemenhuis Bluijs stelde vijf waardebonnen van 25 gulden
beschikbaar
Polo "it-Kiie i.iebeiom

woensdag 14 mei 1997

Weekmedia 17
Woningbouwvereniging EMM biedt te koop

Eetcafe Santé
vraagt

aan:
SECRETA5RIS BOSMANSTRMT11 ZMDVOORT
Parterrewoning met tuin en schuur, gelegen op
een steenworp afstand van het strand, winkels
en het station.
Indeling: gang, woonkamer, slaapkamer, toilet,
trapkast, keuken met douchegelegenheid.
Het pand wordt geleverd in de huidige staat.
VRAAGPRIJS
ƒ 139.000,- k.k.
Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de
volgende volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
tot ƒ 624,- per maand. Selectie vindt plaats op
basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort achterlaten met een huur
boven ƒ 624,- per maand. Selectie vindt
plaats op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning m de Gemeente Zandvoort achterlaten.

personeel
zonder of met
ervaring.
Tel. 57 19 213
of kom even
langs
Passage 46-48

maandag-vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00- 14.00 uur

l
|

|

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

l

Passage 3640
|%VAN DER*|

REIJDEN

204 2 KV Zand voort

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en Kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

\

PLAFOND i EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW INTERIEUR

MET DIE S P E C I F I E K E

UITSTRALING

Gevraagd
toiletjuffrouw

en

meisjes
voor de
bediening

DE M O O I S T E U I T V O E R I N G E N .

MAÜÉ

en

PLAFONDEXPERTSHOWROOM BEZOEK

UW

ONS HUISMERK STIJL"

K A S T W A N D S Y S T E M E N IN

LEGIO KLEUREN EN

U I T V O E R I N G E N . U BENT

VAN HARTE WELKOM.

^nds
PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL* K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN MAANDAG ü/M VRIJDAG 9 00 TOT l 7.00U ZATERDAG VAN 10 00 TOT
16 OOU OOK SHOWROOMS IN VLAARDINGÉN EN ZEIST

THE DOORS

Bel hel Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116

N
VAN

SAMEN ADVERTEREN MET
UW RETAILERS.
DAT MAC WEL IN DE KRANT.

A

M

S

MUUR

T

E

TOT

R

D

A

M

KAST...

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wi| u
direct een vrijblijvende offerte Onze adviseur is aanwezig van maandag

DE

t/m vrijdag van 9 00 tot 17 00 uur en zaterdag van l O 00 tol 13 00 uur

CONTACTLIJN

Deskundig advies.

Amsterdam-Osdorp • Jgn Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

<i in; nooiis>

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Naarden Vesting, Tel 035 0942982 Be' voor openingstijden!

o

TJERK HIDDESSTRAAT 71, ruim, modern
2-kam.hoekapp. op 4e etage met balkon
zuidoost. Ind.: hal; woonk.; luxe open keuken met inb.app.; badk. met wastafelmeubel, toilet en douche; riante slaapkamer.
Vr.pr. ƒ 179.000,- k.k.

Er is een nieuwe efficiente manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar tallo^e serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als leder van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladerv
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.

Schuitengat 19, luxe verbouwd hoekapp.
met riant balkon op het zuiden. Ind.: hal;
ruime woonkam. met balkon; ruime slaapkam.; garderobekam.; badk. met douche en
wastafelmeubel; toilet; witte keuken met
inb.app. Plavuizenvl. in het gehele appartement.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

OPEN HUIS
CORT V.D. LINDENSTRAAT 2/13, zat. 17
mei van 11.00-13.00 uur. Aan de duinrand
gesitueerde driekam.-maisonnette met 2
ruime balkons. Ind.: 2e et. hal; toilet; ruime
woonkam. met open haard en ruim balkon;
keuken met inbouwapp. Plavuizenvl. over
gehele verdieping. 1e et. gang; 2 si.k.; ruim
balkon; luxe badk. met toilet, dubb. wastafel
en ligbad. Het app. is vrijwel geheel v.v.
dubb. beglazing.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.

Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

ï»«>"!,;«lT

Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
on/e krant.

-

-' •*"

MAKMA^R &.G.

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l.OOgpm)

^^v-nkoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/Beheer
l
Proiekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

M

BEZICHTIGING - VERKOOP
• Allu.arlikvlvn HKI'S. schrifk'lijki'.f,ibrioksj;ar.intii.'.
. •Gi'spryidfbcl.ilinj; rhogL'lijk (>;mi renlf).
•llr.ilistip*!.!}' lijdelijk moelijk.
• Ik'l.ik-n im't pinpns mogelijk.

F Spaameweg
KOOPHOME
22a

•DONDERDAG9 tot « uur
. -VRIJDAG9 tot 9 uur
•ZATERDAG- '

Houd je van gevarieerd, afwisselend werk, bel
dan naar

Cmquius

Zandvoort

PRODUKTIE & EVENEMENTEN SERVICE BV

STIJL* KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN.

max. 1 uur bezorging per dag
Prima verdiensten
Leeftijd v.a. 15 jaar

Vorm: vijf dagen volledig dagonderwijs; vervolgens één dag in de week naar school en vier
dagen werkend leren
Duur: twee jaar

Aanmeldprocedure:
Voor een praktijkleerplaats: aanmelden bij de
Stichting Vakopleiding Horeca (SVH) Vacaturebank.
Hier kun je een lijst aanvragen met vacatures van
Telefoon: 06-320 23 078 of 079-32 036 36
Voor de theorie-opleiding: ROC Elandsstraat,
tav C. Stoffels, Elandsstraat 175 1016 SB Amsterdam,
telefoon 020-521 93 06

Valkenberg is een

Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

PART-TIME VERKOPER
12 tot 24 uur per week

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS_

een landelijke filiaalketen,

IN HOUT EN ALUMINIUM.

die meer dan 140 filialen

U BENT VAN HARTE

exploiteert onder

WELKOM.

RUIMTE

ANALIST

3 verschillende formules.
De Valkenberg filialen
bieden keus-uit een breed
assortiment ktv/video/
audio apparatuur, grote
en kleine huishoudelijke
apparaten.

—~• K

De formule van ons

Ri/fc aan Ruimte met Ruiter

succes? Een aantrekkelijk
P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL' K A S T W A N D S Y S T E M E N

assortiment, deskundige
informatie en bovenal
een klantgerichte

AMSTERDAM. JARMUIDEN 47. TE1EFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN M A A N D A G T/M VRIJDAG 9 00 TOT t 7 OOU ZATERDAG
VAN 10 00 TOT 16 OOU OOK SHOWROOMS IN V L A A R D I N G É N EN ZEIST

Voor onze filialen in de regio Amsterdam zijn wij op zoek naar een
team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.

onderdeel van Dixons bv;

ROOMS MOET U OOK EENS NAAR BOVEN KIJKEN.^

s Nijveitieidstenein M l64$VXUisem

V.

schakelprogramma's*

over goede contactuele eigenschappen.

ANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN ONZE S H O W -

DAKKAPELLEN

centrum

erkende leerbedrijven.

INFO 023-5355978

OVERHEMDEN 7 WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTE-

Ruifëïl

deeltiidberoepsopleidlngen en onentatie-

Telefoon: 020 521 93 52

VAKANTIEBEZORGER/STEPS

VOUWDEUREN' HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR

vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-SOZ2700, fax: 07Z-502Z730

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen

Vooropleiding: mavo/havo met minimaal twee vreemde talen. Verder dien je te beschikken

UIT VELE KLEUREN EN U I T V O E R I N G E N . U WILT

Dakkapellen m nlle sooKen en maten
Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd
Van onderhoudsaim en
degelijk materiaal.
In een dag geplaatst
d m v prefab elementen
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding
of bouwveigunning
Doorlopende garantie
en financiering mogeli|k.
Aantrekkch|ke pro|ect kortingen

Het Randstedelijk'Opleidingen Centrum

Lokatie: Elandsstraat 175 1016 SB Amsterdam

vraagt per direkt

STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*

Door het dak gegaan

randstedeliik

Ben je gastvrij, zit een serviceverlenende instelling je in het bloed en kun je
goed organiseren, dan is een opleiding voor receptionist beslist wat voor jou.
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum organiseert in samenwerking met de
horeca bedrijfstak een deeltijdberoepSOpleiding voor
Hotelreceptionist,

Dagblad
De Telegraaf
Wij vragen medewerkers op oproepbasis
voor:
•*- tenten-, tribune- en podiumbouw
-k concert- en evenementproducties
Ervaring bij tenten- en tribunebouw is gewenst maar
niet vereist.
Adres : Legmeerplein 29 Hs
1058 NK Amsterdam
020-6178952
Tel.

\

Ontvang jij graag
de gasten?

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE

, of post de bon zonder postzegel naar
'Antwoordnummer 1751, 1620WK URSEM
Stuur mi| uw documentatie1
28
Naam
Adi es
Woonplaats
Telefoon
Beioek unie showioom opemngsli|den nn vi 900 l? 10 u n 1000 M 00

125

HALOGEENVERLICHTING?

ALS

MAAKT U OOK KENNIS MET

EEN
DIENST
BEWIJZEN.

enz.

„

| TEN

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

LAAT ONS
UW
PRQDUKT

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

^

FOND IN M A A R LIEFST

W l J ZULLEN U W V R A G E N

Tel. 5715524

Fa. Gansner & Co.

;>^|A ,^ ; < » J

PLA-

21

2040 AK Zandvoort

'

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR-

INNULERIN

HOUT,

BIJ ONS VINDT U

Strandpaviljoen

Makelaardij o.g.

TÏ i S!"5*'T-r-^.-•
!

WARME

EEN STIJLVOL ALUMINIUM

NVM
IAKELAAR

postbus 413

WONINGSTOFFERING

buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
«««««.
isolerende beglazing

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

« BEL VOOR MEER INFORMATIE OF '
l EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING |
j
023-5715531
j
l
|

SCHILDERWERK

service.

M/V

Wij zijn geïnteresseerd in kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio,
grote en kleine huishoudelijke apparaten.
• in bezit van rijbewijs
Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse In bovengenoemde functie,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief o.v.v. A'dam aan:
Dixons bv,
t.a.v. Mevr. I. Rustige, Personeelsfunctionaris,
Postbus 3480,
5203 DL 's-Hertogenbosch.

valkenberg
Helpt u beter kiezen...

-L
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Maintz is niet bang
voor tegenstellingen

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Hij was uiterst verbaasd dat ABN-directeur Gert-Jan van Kuijk en
Leo Heino van het Circus hem vroegen de nieuwe voorzitter van de
Ondernemers Vereniging Zandvoort te worden. Torn Maintz, geen
Zandvoortse middenstander, wel al 26 jaar inwoner van Zandvoort en
succesvol internationaal zakenman. Bovendien al jaren nauw
betrokken bij de Zandvoortse tennisclub. En niet bang voor een
uitdaging. „Er waren heel wat mensen die het me afgeraden hebben.
IVlaar dat werkt bij mij juist averechts."

H

ET HUIS VAN Tom
Maintz aan de boulevard verraadt een geslaagd
zakenleven.
Voor uitzicht op de zee, achter
op de duinen. „Ja, het is mooi.
Daarom wil ik er nu wat meer
van genieten. Ik wil niet meer
zes dagen van huis zijn." Er waren jaren dat hij de hele wereld
afreisde vanwege zijn werkzaamheden in de cosmetica en
parfumindustrie. Hij had twee
keer een groothandel in die
branche. Bovendien zat hij in
de top van de Duitse" multinational Muehlens en later bij
Wella. Inmiddels is hij adviseur bij Vendex, een Amerikaans bedrijf en een Oostennjkse onderneming. „Daar hou
ik het voorlopig bij."
Alhoewel, dat is niet hélemaal waar. Hij wil als opvolger
van Roei van de Heuvel zijn
tanden zetten in de weerbarstige ondernemerskring
van
Zandvoort. „Dat iedereen zijn
eigen belang heeft, is inherent
aan een vereniging van middenstanders. Een winkelier in het
dorp heeft andere zorgen dan
een ondernemer in Noord. Ik
ben daar niet bang voor. Niets
is makkelijk in het leven en zeker niet in het zakenleven."
„Het klassieke conflict tussen verkoper en koper is daar al
een voorbeeld van. Een concreter voorbeeld uit mijn eigen zakenleven? Ik heb zelf meegemaakt dat het moederbedrijf
van een groot Duits cosmeticabedrijf droomde van een gouden toekomst in Amerika. Ik
had de opdracht die dromen
waar te maken, maar ontdekte

al snel dat het niet reëel was.
Amerika is de meest gecompliceerde markt ter wereld voor
cosmetica. Het is mooi om een
goed compromis tussen die
zeer optimistische visie en de
wat somberder ervaringsgegevens te vinden. Dat is gelukt."
De zin om tegenstrijdige belangen op één lijn te krijgen is
niet Maintz' enige reden waarom hij uiteindelijk 'ja' zei tegen
het voorzitterschap van de
OVZ. Hij ergerde zich aan de
onbenutte kansen van Zandvoort. „Politieke onmacht heeft
zich vertaald in het ontbreken
van goed toeristisch beleid. Het
doet pijn als je ziet hoeveel mogelijkheden Zandvoort eigenlijk heeft. De zee, de duinen, het
strand, het dorp."
Hij heeft veel kritiek op de
lokale bestuurders. Herinnert
zich met schrik nog de vergadering van de VVD in augustus
vorig jaar in Bentveld waarbij
de kloof binnen die partij zo
zichtbaar werd. Maar het gaat
hem niet om de VVD. Het zit
dieper, vindt hij.
„Projecten komen niet van de
grond, omdat het bedrijfsleven
hier gillend wegloopt. Ambtenaren met hun regeltjes maken
hier de dienst uit. Neem bijvoorbeeld de projectontwikkelaar die mijn prachtige huis aan
de boulevard neerzette. Na afloop zei hij: Ik zet in Zandvoort
nooit meer twee stenen op elkaar. Dat projectontwikkelaars
voortaan anders reageren, daar
zou ik nu een klein steentje aan
bij willen dragen."
Maar er is hoop volgens
Maintz. Het Ondernemers Plat-

form (met diverse organisaties
uit het Zandvoortse bedrijfsleven) praat inmiddels uitgebreid met de burgemeester en
enkele ambtenaren in de stuurgroep 'Toeristisch Beleid'. 4
april is de eerste vergadering
geweest, waarop afgesproken is
dat er verschillende werkgroepen komen die zich ieder over
een eigen onderwerp buigen. In
die werkgroepen mogen onder
andere de VVV, het Nationaal
Bureau voor Toerisme en de
Kamer van Koophandel ook
hun zegje doen.
„Bemoedigend," meent de
kersverse voorzitter van de
OVZ. „Ik heb bij de burgemeester een hele positieve opstelling
bemerkt." Burgemeester Van
der Heijden ging zelfs zo ver dat
hij onlangs zijn voorstel terugtrok om voor een ton het aangekondigde toeristisch beleidsplan op te stellen. Volgens Van
der Heijden zijn er voorlopig

De prachtige kleurenfoto's
aan de muur bij Kodak Express
m de Haltestraat zijn door N.
Gomaa van het eenmansbednjfje zelfgemaakt. „Het is een
gewone foto van een feestje, van
mijn dochter met twee vriendinnen. Haar gezicht heb ik
met de computer ingezoomd en
vergroot. Zo kun je van een van
een gewone foto een mooi portret maken." Hij demonstreert
hoe makkelijk het is om een
saaie vakantiefoto te veranderen in een boeiend tafereel van
zee, zon en rotsen. Het Kodak
Image Magic-apparaat, waar
het allemaal om draait, is een
systeem waar zelfs de onhan-

digste klungel op technisch gebied nog resultaten mee boekt.
Er kunnen foto's op een cd worden overgezet en per half juni
ook op een computerfloppy.
„Toen ik hier acht jaar geleden in de Haltestraat begon,"
vertelt Gomaa, „toen konden
we slechts een formaat afdrukken: de 10/15. Nu zijn er wel zes
formaten, waarvan het A-4 formaat het grootst is. De aanschaf van zo'n dure machine is
verantwoord, want je breidt de
service naar je klanten uit. Dat
trekt weer nieuwe klanten. Je
kunt wel stellen dat we, inclusief de flatscanner, computer
en printer, in feite beschikken
over een digitaal printstation.
Het mooie ervan is dat de bewerkte foto's worden afgedrukt
op fotopapier.'De foto behoudt
de scherpte van het origineel.
Je kunt die overigens zelf bijstellen, net als de kleur."
Belangrijk vindt Gomaa de
afdrukkwaliteit van de foto's.
„Ons fotowerk wordt daarom
dagelijks door een computer
gecontroleerd. Omdat een goede afdruk afhankelijk is van de
juiste verhouding chemicalieën
in de ontwikkelmachines, worden deze gegevens via een zender doorgestuurd en gemeten
door het meetcentrum van Kodak in Odijk. Als de verhoudingen niet kloppen, dan geven ze

De klant bepaalt zelf hoe de foto eruit ziet

ZANDVOORT - Ook dit
Jaar zijn er geen luilakken te
bespeuren bij Studio Shape.
Want op zaterdag 17 mei
krijgen vroege vogels de
kans om eens pittig te traidan lekker op gang komt. Volnen.
gens eigenaresse Anja van der

Geen luilakken
bij Studio Shape

Om vijf uur 's morgens is het
sportieve deel van de Zandvoortse
bevolking al uit de vef
en en volgen ze de aanwrjzingen op van hun sportinstructeur. De bloedsomloop komt

Voort is het leuk om met de
leerlingen van de studio totaal
iets anders te doen. „Zo hebben
we kort geleden nog een aerobicdag gehad met allemaal lessen van een half uur. Ook gaan
we regelmatig naar de sauna en

Muizen om te eten

Tom Maintz: 'Er blijven zoveel kansen onbenut dat is jammer'
waar iedereen zich in kan vinden, besef ik ook. Er moet net
zo goed aan de belangen van
inwoners gedacht worden."
Hij ziet een badplaats voor
zich met hotels die enig cachet
aan Zandvoort geven en gevarieerde winkelstraten. „Er lo-

'Projecten lukken niet omdat
het bedrijfsleven gillend wegloopt'
even genoeg rapporten.
Ook Maintz heeft zijn buik
vol van vage nota's. „Zolang ik
in Zandvoort woon, en dat is 26
jaar, hoor ik praten over toeristische nota's en rapporten. Het
wordt tijd dat er een plan komt
met concrete voorstellen. Op zo
kort mogelijke termijn, ik kan
niet zeggen wanneer, zal dat er
ook liggen. Dat het niet makkelijk is om een plan te maken

Van afdrukadres tot
ontwikkelcentrale
ZANDVOORT - Wat is er
leuker om zelf te bepalen
hoe dat ene portret van zoon
of dochter, geliefde of huisdier eruit moet zien. Door
simpelweg een foto,onder
de flatscanner te leggen
waarna elk detail vergroot
wordt weergegeven op het
scherm van een computer.
„De klant kan zelf bekijken
hoe hij de foto afgedrukt wil
hebben en heeft een keuze
uit een aantal pass-partouts.
Wil hij een A-4 formaat of
wellicht een reeks kleine foto's, alles gebeurt in enkele
minuten."

Nog meer circus
B en W willen de uitbreiding van de recreatieve functie van het Gasthuisplein handhaven. Dat staat tenminste m het besluitenlijstje bij het onder
werp Aanpassing bestemmingsplan Centrum. Het is bekend dat de eigenaar van het Circus - Leo Heme - een enthousiast voorstander is van al wat
bedrijvig is op en rondom het plein en daar dus ook wel wat plannen voor
heeft. Voor het gemak heeft hij maar vast een deel van de woningen
rondom zijn Circus opgekocht. En met een aantal eigenaren van woonhuizen wordt druk onderhandeld. Het hele plein zou eigenlijk van functie
moeten veranderen, vindt Heme. Maar wat hij precies wil, vertelt hij niet
Het blijft dus gissen of Zandvoort straks Scheyenmgen naar de kroon gaat
steken met bijvoorbeeld een circustheater fa Van den Ende

Berichten en ups
\oorde?e rubriek met
/akenmeuws kunt u sturen naar de
redactie \an hel Zandxoorts Nieuwsblad.
Postbus 26. 2040 AA Zand\oort, of inleieren
bij het kanloor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

daarover advies. Je voorkomt
dat je de ene dag een zwakker
contrast hebt dan de andere."
Sinds kort is de service van
Kodak Express uitgebreid met
een eigen pasfoto-studio. Achter de winkel is een kleine
ruimte vrij gemaakt waar in
drie minuten een goede kwaliteit pasfoto's worden gemaakt.
„We hebben gekozen voor direkt licht," verklapt Gomaa,
„omdat het gezicht natuurlijker overkomt. Wel zijn de lampen uitgerust met een defuser."
Van de pasfoto's kunnen ook
portretten worden gemaakt, of
andersom. En hoewel het winkeltje niet groot is, er staan
geen vitrines vol fototoestellen
te koop, lopen de hele dag mensen in en uit om hun foto's te
laten ontwikkelen. De service
die Gomaa biedt, wordt blijkbaar door de klanten gewaardeerd.

pen nu zondags wel wat mensen rond in de Haltestraat en de
Kerkstraat, maar ze hebben
niet zoveel te besteden." Met
duurdere hotels in Zandvoort
komen er volgens hem wel gasten met een gevulde beurs. Dat
is volgens Maintz nodig omdat
Zandvoort het alleenrecht op
zondagsopening heeft verloren.
„Over twee jaar zijn de winkels
in Amsterdam, Haarlem en
Amstelveen open. Een gevaarlij ke ontwikkeling waar we wat
tegen moeten doen."
Met hotels en winkels alleen
is het tij nog niet te keren.
„Laatst las ik in het Zandvoorts
Nieuwsblad een brief van iemand die vond dat Joop van
den Ende naar Zandvoort ge-haald zou moeten worden.
Leuk idee. Maar er leven vast
meer ideeën."

De concrete voorstellen moeten volgens Maintz echter wel
met elkaar samenhangen. „Losse schoten zijn gedoemd te mislukken. Dat Gran Dorado niet
het succes is geworden dat iedereen ervan verwachtte, is een
teken aan de wand. Het is weer
'vakantieparken overal een succes behalve in Zandvoort'."
Zijn visie ligt dicht bij professor Allaert, die onlangs in het
Circus een uitgebreid exposé
gaf over het opknappen van
Zandvoort. In landelijke kranten werd Allaert zelfs al de 'badplaatsdokter genoemd'. Maar
er werd ook smalend over
Zandvoort geschreven. Dat verbaast Maintz niet. „We hebben
zelf een imago gecreëerd. Dan
moeten we nu niet janken als
anderen dat imago naar voren
halen. We moeten gewoon wat
gaan doen."
Ook op kleinschaliger niveau, voor de middenstanders
zelf, vindt Maintz dat de OVZ
niet met de armen over elkaar
moet gaan zitten. De OVZ-voorzitter loopt al rond met wat
plannen voor winkehersacties,
die hij nog even voor zich wil
houden. Ook intern is er volgens hem voldoende te organiseren. „Onze leden zouden een
vraagbaak voor andere ondernemers kunnen zijn."
v
En dan weer even een speldenprik richting de gemeente:

j Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (0230 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,

Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Ei lek van Cleef

Genietend van het zonnetje op een Zandvoorts terras hoor ik de gesprekken rondom me heen aan. Het gaat over bockwurst, leberwurst en grote
fleischstucke (vleesstukken). De Duitse gasten die de tafeltjes bevolken
vergelijken Zandvoort voor het gemak maar met plaatsen als Torremolmos
en Zunch. Er valt goed te kopen m Zandvoort, vinden ze. Maar een klem
beetje onvrede klinkt er toch wel door. Het geldt niet zozeer de pittige
smaak alswel de afmetingen van de Hollandse worstwaren. Ze lijken
verdacht veel op 'pfeffermause' (een klem soort worstje- red.)

„Neem de afsluiting van de
Kerkstraat per l april. Dat is
belachelijk. Er loopt nauwelijks een toerist rond. Maar
blijkbaar heeft een ambtenaar
de regels te goed gelezen." Zo is
de nieuwe verlichting hem ook
een doorn in het oog. „Leuk bedacht, maar door de vele uithangborden in de Kerkstraat
zie je de lampen nauwelijks."
Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week
Beroemd in eigen land
Je zingt al zeven jaar in je eigen badplaats en wordt tijdens je vakantie m
Spanje ontdekt. Dat overkwam de 34-jarige Zandvoorter Daniel de Mol
toen hij tijdens een karaoke-avond in Malgrat nummers zong van Jack
Jersey en Elvis Presley. Volgens de begeleiders en bewoners van het
Strandpaviljoen Monster, een beschermde woonvorm, was het optreden
van de Zandvoortse artiest 'onwijs'. Daniel heeft al verschillende pogingen
gedaan om bij Hennie Huisman op het podium te komen. Tot nu toe zonder
succes. De Zandvoortse zanger, die in 'Het Strandhotel' naast het Casino
woont, wil beroemd worden. Dat is zeker. In Zandvoort trad hij al m
verschillende discotheken op en won verschillende prijzen. ,,Maar daar
ben ik niet tevreden mee," zegt hij resoluut. „Het wordt tijd dat ik ga
doorbreken."
(ADVERTENTIE)

Sinds ruim een week zit Stuffie
hier, een ontzettend leuk hondje. Door persoonlijke omstandigheden is er afstand van haar
gedaan. Stuffie is een klein bastaard teefje van ongeveer vier
jaar. Ik heb haar tijdelijk in
huis genomen, daardoor kan ik
veel over haar vertellen. Ze is
een echte 'vrouwenbond' en
zeer aanhankelijk. Het liefst
ligt ze de hele avond naast je op
de bank en slaapt ze bij je op
bed. Verder blijft ze constant
dicht bij je in de buurt. Dat is
heel vertederend, maar kan
ook heel lastig zijn. Kortom:
Stuffie geniet van alles en laat
dat weten ook, onder meer
door zeer nadrukkelijk aanwezig te zijn. Met kinderen is ze
heel lief en met andere honden
speelt ze graag. Vreemden begroet ze met veel geblaf, ze is
dus heel waaks. Voor Stuffie
zoeken we een 'thuis' waar ze
veel aandacht kan krijgen, iemand die veel alleen thuis is en
een aanhankelijk maatje zoekt
zou dus zeer geschikt zijn.
Maar ook een gezin met kinderen zal veel plezier aan haar beleven. Wie komt langs voor
deze vrolijke druktemaker? Informatie over Stuffie is te krijgen bij het Kcnncmer Diercnteluiis, Kccsomstraat 5, Zandvoort. Tel. 57.1613502.

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

•(pcr(>l-HM«%)
Ma.iTul.ifi lot en met donderdag
0.00 l/m 18 00
XI'M Ncmstop service
IS (K) l/m 20 00
Mu/iekboulevaid
20 00 i/m 22 0(1
de Kusiwdihl
ïi 00 l/m 24 00
'l ussc n Kb & Vloed
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O (K) l/m 1 1 00
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11 00 l/m 1200
7.\~M Plus I'cn pi o}>! anima spmaal voni de seiiioien
12 00 l/m U 00
Walertoicn (nut tussen 12 en l de Kuneenlevoorliditu)
14 00 l/m 18 00
XI" M Nonslop seraie
18 00 l/m 20 00
Mu/iekboulivard
de Kusiu,H.ht
20 00 l/m 22 00
22 00 l/m 24 00
BI'M
Zaterdag
l) 00 l/m 02 00
Nnjlitflijjlit Len profji anima vooi de Koik-lieflubbei
2 00 l/m 08 00
Zl'M Nonslop service
liioekuphakn
8 00 l/m 10 00
10 00 l/m 1200
CioedemoiKui Xcinclvooit (Iju \<inuil C aft Neuf)
Il.nul in Hand
12 00 l/m 1-100
14 00 l/m ld 00
Ijiidmuls
ruiobieakdmvn
l (i 00 l/m 1800
18
00
l/m
l'l
00
XI'MSpoit
l1) 00 l/m 20 00
deteltei aan Xec
20 0(1 t/m 2J 00
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22 00 l/m 2 1 00
XFM Nonstop sLrviu
Ol 00 t/m 'K',0
i::ot/m 1000
10 00 t/m 1200
12(101/111 1-100
14001/111 ld 00
IbIHH/m IcSUO
18001/111200»
20 1 10 t/m 24 00

XI'M Nonslop seruce
de Dumioos Pen levenslxsdioimelijk pioyianima
XI M Ja//
l.ffe KitiiKhin nit-1
Badniuls
Xandbak
Mu/iekboule\aid

i Kerkdiensten

geven we themalessen of info-uren. Je merkt dat de animo voor
uit soort activiteiten groot is.
Ook de luilak-les is al volge- Hervormde Gemeente:
boekt."
Eerste Pinksterdag 10.00 uur: in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Voor de vroege vogels die Eerste Pinksterdag 10.00 uur: SOW, ds vd Vate, Hervormd Koor
eens iets anders willen dan over en muziekensemble.
het strand te rennen, heeft Anja Agatha Parochie:
de vroege-vogel-les geintrodu- Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves
ceerd. Met een heerlijk ontbijt- Eerste Pinksterdag 10.30 uur: met Caeciliakoor
buffet na. Studio Shape biedt Antonius en Paulus:
overigens een grote variatie aan Eerste Pinksterdag 10.30: C. van Polvliet
lessen en lestijden. Bijna elke Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
ochtend is er kinderopvang.
Eerste Pinksterdag. 10.30 uur: door eigen leden.

Er komt ligt in de duisternis van het Gasthuisplein
Illustiatie Maic do
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l CHRYSLER VOYAGER

WINT U NOOIT IETS?

V A N A F F 55.990,-

BON VOOR 15,7 MIUOEN
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode Kanjer,
afle Bmgoprijzen en de Mega Jackpot

D de heer Q mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schnjven

Adres

G
G
G
G

Naam

/ 40, (vier lotnummers)
ƒ 30, (drie lotnummers)
/ 20, (twee lotnummers)
/ 10, (een lotnummer)

Plaats
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10 000-

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m bloklet
ters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt m
aanvaarding van het reglement op aanvraag verkrijgbaar
tel 020 677 68 68

NATIONALE

Okay, we zijn nummer 1.
Maar hoe zijn we't gewon

IM.| k i rikliar nU i L i ir , l i k li cl IM- l n i inlj l l«
w. i
Uh il i (.1 j li h| i l l Hint B V II Hl" Idlll

l

J M \\

Kijk op 29 mei naar de Surprise Show van Henny
Huisman op RTL 4 en u hoort alles over de \errassmgen die de Postcode Loterij voor u m petto heeft
Zoals bijvoorbeeld die ongelofelijke Postcode-Kanjer
van 15 7 miljoen gulden Als u die wint, bent u
samen met u\\ buren miljonair

i l ra l l l

Of wint u de Mega Jackpot' De Jackpot staal deze
maand alweer op 4 miljoen gulden en elke maand is
er een uniek lotnummer waar hij op valt Is dat uw
lotnummer' Dan is de Jackpot van u' Maar \alt hij
op een niet verkocht lot, dan blijft de Mega Jackpot
staan en komt er een miljoen bij m de pot

'n Avontuurlijk weekend in
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN
Ja, reserveer snel voor een 3-daags weekend-arrangement
* 2 overnachtingen m een gezellig vakantiehuisje met TV
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
ili
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen m het unieke Bergbad en nog veel meer
*gemeten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's
*Dat is een belevenis voor de kinderen en voor u'

Nog meer verrassingen

298 »~
per vakantiehuisje max. 6 pers.

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 20.00 UUR

Geldig voor de weekenden
6 - 7 - 8 IUNI
13 - 14 - 15 IUNI
2 O - 2 1 - 2 2 IUNI
Aankomst vrijdagmiddag 14 00 uur,
vertrek zondagavond 19 00 uur

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse outorubr ek die op vrijdag verschijnt in Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
e d t e s van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe B jlmer
N euwsblad Gaasperdam Amstelveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts N euwsblad
Totale oplage ruim 1,1 mil|oen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vr |dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook b| Het Parool Wibautstraal 131 Am
sterdam of b | de volgende Weekmed akantoren
Amstelveen kantoor Aemslelsli|n Laan van de Helende
Meesters 421 B Zandvoorl Gasthuisplein 12
Alle opdrachten {zowel telefon sche als schr ftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur in ons bezit zijr worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
hu s aon hu sbladen van Weekmed a
Totale oplage l l m Ijoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 rpgels
voo elke extra regel
mm prijs
mm prijs met vig iet
AUTO/MAXI S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTC/MAXI S zijn gewone advertent es
n et breder dan twee kolommen)
Alle pr jzen z jn excl 17 5°o BTW
Gewone advertent es (breder dan twee kolommen) ta
r ef op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

/ 3000 Amerikaanse Ford
Esi.or 85 A D K gekeurd bei
c" 5 deurs 1 6 1 goede staat Audi 100 89 aut als n me
alle opt ƒ8750 Kade't 18i S
""o bovr 020 66114Q4
88 w ƒ4500 0206198767
V A Passa s ation diese 87
Fia' Panda CLX 55 000 Km
2°50 VISA GARAGE
1?91 / 6 9 s O N EROP
0^0 62784 O
DA HrtTsU 020 6133" 1

Citroen ZX Avantage 1 4 3 94
ƒ 14 900 D[ok Muhl Off
Volvo Dealer 0294418200
Opel Kadett 18 b j 06 91
ƒ12990 ALBERS Autobedrijf
020 496 17 67 of 4964483

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Honda Civic 1 5 DXi 4 drs
groen met 1994 ƒ23950
v/d Voort HONDA 020 6148215
Volvo 460 1 6 1995 wit schuif
dak 16000 km ƒ28950
Van Vloten Dealer 020 6369222

Audi
Audi 100 Avant 11 87 200000
km gas airco trekhaak alarm
mstall centr port vergr grijs
kent geen dichte ramen altijd
binnen gest i g st extra stel
velgen met winterbanden
vrpr ƒ6000 0206908567

Chevrolet

Ford

T k Citroen BX 16 RE Break
b] 89 APK sept 97 vrpr
ƒ4250 Tel 0206939574
XM Diesel Turbo D 94ƒ 29 500
X / 1 Diesel ABS 93 ƒ17900
XM Turbo D 90
ƒ 9950
X vl CT Turbo m 95 ƒ 28 500
XM 20 aut LPG 93 ƒ 18500
XM 20i comfort 92 ƒ 12750
Xantia Turbo D 94 ƒ 23 500
Xania D 94
ƒ 18500
Xantia 1 9 D SX 96 ƒ 28 500
Xantia 1 8 SX 94
ƒ 22 500
Xantia 1 8 SX LPG 95ƒ 24 500
Xantia 1 8 SX LPG 93ƒ 14500
Xantia 20i 94
ƒ 19500
Xania 20i SX LPG 94/22500
ZX 14 LPG 94
ƒ14560
ZX Diesel 5d 93
ƒ13500
BX TGD Break 94
ƒ16900
BX TGD Break st b 93 ƒ 14900
BX TGD Break st b 92/12900
BX TGD Break 89
ƒ 5950
BX T Diesel 93
/ i l 900
BX 19 TZI 92
ƒ 9950
BX 16REMontreux 89/ 4950
BX 16 RE LPG 89
ƒ 3950
BX 14 RE LPG 89
/ 3950
BX 11 TE 93 v a
ƒ 9 950
BX 14 TE 90
ƒ 5950
BX 14 RE LPG 87
ƒ 1950
C 1o E bes el 92
ƒ 6950
C 15 E bes el 90
ƒ 4 950
C 15 D bestel m 94 ƒ 9500
L 15 D bes el 90
ƒ 3950
VISA Garage B V
Hou Tankade 37 A dam
Te 0206278410

Datum
Handtekening

1509705

Van 1e eigen Chevr Beretta
22i Coupe airco ABS airb
stereo LPG grijs metall 11
93 ƒ14500 mcl BEREBEIT
Amsteldijk 25 020 6627777

FIESTA
11 CL 3 drs
01 90
1 3 Studio 3 deurs
11 96
14 GT 3 deurs
06 95
ESCORT
XR3i Cabriolet
07 93
1 6 CLX Wagon
10 95
Daewoo
16 CL
3 deurs 1292
1 8 CLX Wagon
10 92
Nexia GTX 5 drs 3e remlicht l MONDEO
m velgen b j 8 96 ƒ27880 18 CLX 5 deurs
01 95
DAEWOO Z O 020 6650131
1 8 Ghia 4 deurs
03 95
OVERIGE
Fiat Uno
01 90
Mazda 323 Wagon
07 94
Daihatsu
Opel Kadett 18
06 91
02 90
Charade TS automaat 26 000 Seat Ibiza 12
km b | 11/94 ƒ19250
ALBERS
Charade 13 mj Sport 89
off Forddealer
ƒ8250 Cuore TS/TX 88 t/m 020 49 61 767 of 49 64 483
93 NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 2 12 A dam W
Honda
020 6183951
Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

Fiat

Accord 2 Oi ES zwart 4 drs
CRX 1 6i DOHC zwari met
Civic 1 5 DXi grijs 3 drs
Civ c 13 DX rood 3 drs
Civic 1 4 GLX rood 3 drs
Nissan 100 NX blauw met

96
88
93
92
89
93

v'd Voort HONDA 020 6148215

NISSAN CHERRY
1984 i.zgst
95000 km, APK 4-1998
fl 1 400,020-6173540
SUNNY Sail 1 4 £ 96 st bekr
si-hui'd
rcass
centr v
11 000 km nieuw koopje moet
weg ƒ 19 900 020 6640503

garantie
Wibautstraat 224
020 561 96 11

Te koop Renault Espace GTL
metall grijs 1989 140 000 km
APK april 1997 2 schuifdaken
draaistoelen tafel bedden
plank radio/cassette ƒ15000
Tel 0713416508

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

15 VOLVO STATIONS 85 94
Sedans 740 940 en 360
ANWB gek Tel 0492464495
460 GL aut 91 460 Turbo
91 240 Polar Estate 93 440
GL 2 O Spec 93 440 DL 2 O
93 340 aut 88 t/m 91
NIEROP BV Vancouverstr 2
12 A dam West 0206183951
940 2 3 Estate auto 9/96
850 2 5 T automaat 1/97
460 1 8 Spint automaat 6/96
460 GLE 1 8 LPG
10/93
440 1 8 airco
1/96
440 1 8 sport airco
1/96
440 1 8 automaat
5/94
440 1 8 Escape
12/92
340 Special 1 4
1/86
Citroen ZX 1 4
3/94
VOLVO DICK MUHL
Nijverheidslaan 1 WEESP
Tel 0294 418200

Onderhoud reparatie APK
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellmgsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
0235614097

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingopriizen:

4 miljoen
De Bingogetallen:

Getal 23 t/m 36

l

10

f 1 000 -

OQ

f on

12
01
44
35
24
04

ƒ 500,ƒ 100,ƒ 50,/ 40,ƒ 30,/ 25,-

28

ƒ 10,-

APK KEURINGEN ƒ70
Autobedrijf CRYNSSEN
klaar terwijl u wacht
Crynssenstraat 1014
Garage West Center
Tel 0206184402
Div mr auto s Ford Sierra 1 8 020 6122476 (zonder afspraak)
APK keurstation reparaties
CL 4 drs LPG 6 89 ƒ4500 2e Helrnersstraat 15 A dam
alle merken en schaderegeling
BMW 324 D 10 86 ƒ6250
Kadett 13 LS LPG 4 87
ƒ3950 Opel Corsa 14 4 drs
4 89. ƒ5500 Porsche 924
rood zwart int 4 84 ƒ6950
Porsche 924 rood met zwart
int 6 83 ƒ 5 750 Galant 1 6
GL 12 82 ƒ 1 250 Citr AX 1 1
l 10 90 ƒ6250 BX 16
Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
Progress
LPG o b
8 91
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000
ƒ6950 Fiat Uno 45 S 6 89
10 motornjlessen + examen ƒ835
ƒ4250 Rat Panda 1000 i e
Motornjlessen ƒ55 per 60 mm
1 91 ƒ5500 BMW 316 lm
Autonjlessen ƒ 40 per les ook automaat lessen
win jan 85 ƒ 1 950 BEREBEIT
Theorie op CD l GRATIS
Amsteldijk 25 A'dam 020
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
6627777
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 020 6138473
Een auto kunt u overal kopen
Ophehalaan 89 Aalsmeer 0297 322596
BIJ ons krijgt u senvce1
OCCASION CENTRUM
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
ZUID OOST
1e 4 lessen voor ƒ 100 daarna ƒ37 50 per les
Motornjlessen ƒ 42 50
Fiat Tipo 1 8 GT 3 drs
93
20 autonjlessen + examen ƒ 999
1
Ford Escort 1 6 IS
9
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Ford Escort CLX 1 8 16V 92
Bilderdijkstraat 198 tel 020 6127187
Ford Fiesta 1 3 16V Zentec 96
Mazda 323 HB 1 3 16V
93
Mazda 323 1 5 GLX autom 95
De Heavy Traffic rijopleiding garandeert je rijbewijs voor een
Mitsubishi Colt 1 3 GLI
94
vast bedrag Bel 0900 9575 Jij een Rijbewijs wij het risico
Nissan Micra 1 3 Super S 95
Peugeot 309 GLX 1 4i
93 VRAAG ZELF JE praktijk CBR EXAMEN v snelcursus 2 6 wkn
Renault 21 GTL 4 drs
94 Ver Rijschool Ned 0204639881 Les v a ƒ36 Schrift mfomoa
Suzuki Swift 1 6 GLX
92
Autorijschool De Wibaut
VW Polo 1 3
95
De 1e 5 lessen (a 60 mm)
ƒ125 Vervolglessen ƒ45 v 60
Van der Madeweg 21
mm Tevens zijn de theorieles
(Bij de Makro)
sen gratis op C D l Aanvraag AUTOVERNIETIGING A DAM
Daewoo / Occasioncentrum
per computer
Wibautstraat koopt schade sloop defecte
Tel 020 665 01 31
107 telefoon 020 6683902
auto s autowrakken (compl)
Tel 020 681 345 10
Gratis afgehaald Tevens ver
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m koop onderdelen Officiële vrij
Amsterdam Met een goed waring RDW Inl 023 5400765
team instructeurs geven wij op Gevraagd jonge auto s vana'
een psychologische manier m 1991 a contant1 Belt u voor inl
tensief les en nog leuk ook1 0341 419354 of 0652 977028
Hoog
slagingspercentage en
AUTOLAK
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u DE HOOGSTE PRIJS voor e k
Tel 02068680636332405 of merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 0204824640
0654633678 P S Ook 8 week
alle kleuren
se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend
ook m spuitbussen

Company Cars
25 10v airco
Comfort Line
Comfort Line
Special 1 8
Sports Line
1 6 schuifdak

Veilig Verkeer Nederland

Auto's te koop
gevraagd

Van Vloten
Amsterdam
850
V40
S40
440
440
460

DE UITSLAGEN VAN 12 MEI

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Volvo

Voor een perfecte SAAB 99
90 900 9000 ook Royal Class

BingoShow in het land
16 t/m 19 mei
Fit '97 - Americahal, Apeldoorn

Rijscholen

> 3000 m2 RENAULT-SHOW

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar

Met de bon hierboven wint u gegarandeerd, want
de hele netto opbrengst van de Postcode Loterij is
bestemd voor mens en natuur in binnen- en buitenland En dat is winst voor iedereen 1 Grijp dus
uw kans en vul die bon nu in 1

Algemeen

liurl. Uuliirr-vstraal 5-lf;Amsterdam-Zuid. Tvl. 673 80 22.

19 Chamade 4 drs spoiler ge
heel witte uttv 6/90 105000
km ƒ7500 0316263293

U wint gegarandeerd1

Getal 1 t/m 22
42
/ 9,U maakt m de Surprise 41 14 43 30 09 18 23
02
/ 8,Show kans op \ ele
05
ƒ 7,15 21 40 29 20 36 17
extra \ errassmgen v an
11 31 07 25 39 08 13
22
/ 6,de Postcode Loterij Zo
06
/
5,Maakt u uw kaart vol met
geeft Henn) Huisman
34
•
Straatprijs
trekking
april:
bijvoorbeeld een Extra
dan wint u de
Bekendmaking 21 april
Postcode Straatprijs van
ƒ 5.OOO,Thuisbingo
een miljoen gulden
4142 ZH
ƒ 25.OOO,weg1 En dan zijn er ook
Extra Prijs
ƒ 25.OOO,nog tientallen BMW
Zetfouten voorbehouden
4142 ZH 010
cabnolets en letterlijk
honderden scooters te
Twee BMW's: 3291 GB 051 in Strijen
winnen'
en 2025 LP 026 in Haarlem

Renault

Te koop Fiat Cmquecento Honda CRX VTi E ABS el
Citroen
Sporting zonnedak en centrale targadak zwart alarm l m
vergrendeling
30 000
km win mrt 94 BEREBEIT
CHYPARSE Soesterberg vult
ƒ14000 Tel 0297322250
Amsteldijk 25 020 6627777
uw Citroen veerbollen voor
/ 20 p st Testen is GRATIS
Telefoon 03463 51150
Nissan
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende 040 2061528

Banknummer

l

U heeft geen idee wal u allemaal kunt winnen in de
Nationale Poblcode Loterij Elke maand weer zijn er
tienduizenden prijzen en in mei wordt het extra
feest 1 Mei is een edite \errassingsmaand bij de
Postcode Loterij

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede Telefoon 023 - 529 60 29 Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8 30 -17.30 uur Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
11 ui H I \\
l | i
ui U -T i "S3 \\ i t

Postbanknummer

VUL DAN NU DEZE BON IN!

•jvolwassenen1 eni hun bagage. Dat hij uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, ziet u ook aan; - * p ï
de lijst met standaard extra's: o.m. airco (SE/LE), twee airbags, portierdwarsbalken, stuurbckrachtiging en .' .
•"elektrisch bedicnbarc buitenspicgcls. Kom langs voor een proefrit. Wc geven uw wensen graag de ruimte, f, Chrysler

l
U

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij
Antwoordnummer 19503
2507 ZV Den Haag

Tel

LOTERIJ

'De Chrysler:Vóyagër: de best Verkochte ruimte-auto in Nederland. Hoe kan het ook anders. De Voyager!

l l m
U isl

Postcode .

97
96
96
96
95
95

850 GLT
92 93 94
740 Estate
86 90
480 20
92
440 Diesel
94
Saab
900i
4
drs
b
j
88
Z U l D W IJ K
440 Automaat
92 93
118000
km
kl
rosequarts
Peugeot dealer
440
90 t m 96
met trekh + fietsdr APK
nov 97 ƒ8500 0765147965
Wegens enorm succesvolle
uw Volvo dealer
verkoop van de vernieuwde
met persoonlijke service
Peugeot 306 ENORME
Tel 020 6369222 Meeuwen
KORTINGEN op onze gehele
laan 128 Amsterdam Nocrd
occasion voorraad'
Tegen handelspr van 1e eig
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
Swift
1
6
GLX
16
V
rd
met
4
Minervalaan 86 A dam Zuid
d
2
91
ƒ10750
SwiftGTi
wit
Tel 6629517/6791864
" 38 ƒ6950 BEREBEIT Am
steldijk 25 A dam 020 6627777

Accessoires
en Onderdelen

Campers

Voor gratis advies over de bes
PINKSTERSHOW
te rij en theoneopleidmg m bij Camperland vrij 16/5 za
Otto Nieuwenhuize^ bv
A dam e o belt u 020 6633773 17/5 en ma 19/5 120 campers
Overtoom 515 Amsterdam
Astra 16i 5 drs
93 LPG
nieuw en gebruikt m show
blauw met
ƒ12500
mcl
Autosloperijen room Hymer Dethleffs Hobb>
(020) 6129804
BTW Vectra 18i Sedan 93
en Arca dealer Camperren
LPG kl wit ƒ 14 500 mcl
Grote sortering ONDERDELEN verhuur Inruilers v a ƒ5000
AUTO
ELEKTRA
HECHRI
BV
BTW Astra 1700 Diesel 5 drs
van alle schade auto s alle Warmoeziersweg Bergschen
Klaar terwijl u wacht
92 kl blauw ƒ 10 750 Ome
merken alle bouwjaren
hoek 0105221515
Ruilstarters
en
dynamo
s
ga 20i als nieuw 92 type
GEBR OPDAM B V
Peugeot 404 Br 71 Ipg APK
Toyota
Valkenburgerstraat
152
VW'Audi dealer A POINT
1e
eig
Porsche
911
32
Diamond Pullman kl zilver en
Tel 0235845435
404 68 Ipg APK 404 D 73
Tel 0206240748
Kollenbergweg A dam Z O
sporw ƒ14750 mcl BTW Carrera Coupe d blauw met
APK
VW
kever
74
APK
Ook
0
Rode Starlet 10 130000 km
Het HOOGSTE BOD ? Bel uw dealer voor nieuw (op voo'
Deze auto s verkeren m nieuwe blau j leer inter el dak pi
b j 1987 goede staat APK 9 voor rep onderh gas mb Grote sortering ONDERDELEN /oor vrijblijvende pri soogaaf
raad) California TDI en 5 cil D
staat tegen handelaarspnjzen ramen airco i z g st 7 85
van
schade
auto
s
alle
KEIMPE
CARS
Sc/iaepman
97 ƒ3750 0297285635
.oop sloop en schadeauto s en Compass Calypso D
keuring toegestaan Slatumen BEREBEIT Amsteldijk 25 020
merken alle bouwjaren
straat 250 020 6823615
m vrijwaring Tel 020 6754193 gebruikt (VW/Westfalia Club
weg 15 17 A dam 020 6123420 6627777
GEBR OPDAM B V
Volkswagen
Joker vast verh dak TD 87 e 1
na 1800 uur 0206156653
Tel
0235845435
3DW Erkend auto demontage
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Autoverhuur
89) en verhuur van 2 4 pers
bedrijf STRIJDONK
nkoop
Laa uw auto testen d m v de Golf GTD okt 89 stuurbekr
Tel 020 4301600
van
sloop
en
schaac
auto
s
modernste appara'uur
ABS rood perf onderh 1e
Tev
verkoop
van
onar
delen
Garagebednjt Out
eig ƒ7500 0703772462
Bedrijfsauto's
ook NIEUWE onderde e'EUGEOT 309GL
5 drs 0206441020 (ma vr 8 17 u ) T k VWJETTACLISi 4 drs b j
Gratis
gehaald
Me
ecrenweg
111
APK + grote beurt v a ƒ299
70 BESTELAUTOS en per
d rood 1991 apk tot 498
" 89 stuurb/lpg APK 10 97
381 Adam 020 63 9S02
busjes v a ƒ3500 Garag1
DIESELSERVICE
77000 km uitst au'o v K eig • De advertentie afdeling be d blauw ƒ8000 0204417235
houd
?ich
het
rech
voor
ad
Nu
te
huur
per
uur
Rijsenhout lid Bovag
Drandstofpompen
verstuivers
Te
koop
gevraagd
cco
en
85000 0206964149
vertenties eventueel zonder Volkswagen Polo Coupe Gene
een Ouad 4 wl motor (B E)
cil koppen vlakken Garage
sloopauto s Hoge pr s Met Meer dan 50 jaar gevestig-'
T k Peugeot 205 XL zwir
opgaaf van redenen 'e weige sis 1 3i groen met m z nw st
125CC geen helmplichi
motorenrevisie FEENSTRA
vrijwaring en eige- cchaal Bennebroekerweg 17 Rijse
b j 9 88 121 000 km
ren (Art 16 regelen voor het b j 8 92 APK 4 98 84 500 km
020 6719108
hout bij Aalsmeer
029
ndustneweg 27 Duivendrecht dienst Kilasopen
Vr pr ƒ 4800 T" 0299 13483:, ad ertentiev/ezen)
Zie ATS telet paq 888
321229 Ook t k aovraicr
Tel 0206980639
V r p r ƒ13250 0297340632
0235333742 Ob5 \--\)

Opel

Suzuki

Porsche

Peugeot

Klassiekers
en Oldtimers

QIIKE BAAS
niet duur

Service en
Reparatie
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Commerciële bijlage van

Suzuki Alto
Automaat

MERK/MODEL

vlot en voordelig
e Suzuki Alto pleegt
maar een lage aanslag
op de portemonnee,
zoals de Consumentenbond
nu al meerdere keren geconcludeerd heeft. In automaat-uitvoering komt daar
een prettige bijkomstigheid
jij, zo is ónze conclusie: hij
rijdt nog lekker vlot ook.

D

test
Slechts 18 595 gulden staat er
vermeld op de prijslijst achter de
ypenng Alto 1 O GA automaat
Het verbruik ligt op een gemiddelde van zeven tot acht liter (afhankelijk van de haast) ongelode
benzine op de honderd kilometer
Zegeltjes sparen wordt dus geen
lobby Echter, bij forse afstanden
over snelwegen loopt het brandstofverbruik op tot een liter bij elke twaalf kilometer
De luxere GL-vanant is met
20 095 gulden net wat duurder,
oftewel 'kostbaarder' Zijn uitrusing is dan ook completer Wieldoppen, een wiswasinstallatie op
het achterste raam, een digitaal

SPECIFICATIES Suzuki
Alto 1.0 GL automaat:
Motortype

viercilinder,
enkele bovenlig
gende nokkenas
Cilinderinhoud 993 cm3
Vermogen
40 kW/54,4 pk
bij 5 5001 p m
Max koppel 77 N m bij 4 500
t pm
Topsnelheid 140 km/uur
Gem verbruik 7,2 ltr/100 km
Prijs ƒ 20 095 - (3-deurs)

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Veiligheidsbalken m portieren
Achterbank neerklapbaar m
twee gelijke delen
Groen getint glas
Lederen stuurwiel
Radiovoo rbereiding
Achterruitenwisser met sproeier
Startonderbreker
klokje frontaal m het dashboard
en jawel, een hoedenplank, onderscheiden de GL van de GA
Twee achterportieren kosten je bij
beide typen echter nog eens zevenhonderd gulden extra
In het met leder omrand stuurwiel

De Suzuki Alto pleegt maar een lage aanslag op de portemonnee
is een knoepert van een schelp
gecentreerd, die na beroering
protesterende decibellen produceert De claxon klinkt meer a la
formaat Vitara Behoorlijk volwassen dus Ondanks de ietwat
smalle zetels is de zit aangenaam, wat mede te danken is aan
het uitgebreide panorama Het
grote glasoppervlak biedt ruim
zicht naar alle zijden en geeft de
bestuurder het gevoel alles prima
onder controle te hebben Net als
in het stadsverkeer, waarvoor de

Alto m eerste instantie gemaakt
is, laat de compacte Suzuki zich
ook op de snelweg goed tussen
alle obstakels door manoeuvreren HIJ is bovendien eenvoudig m
een minuscule parkeerplaats te
mikken Echter vooral tegen de
uiterste wieluitslag aan, moeten de
spieren van de chauffeur harder
werken om de 725 kilogram zware' dwerg de juiste richting uit te dingeren De extra verbrande calo
neen worden uiteindelijk beloond
met een plaatsje op de voorste rij

De Cordoba Vario is Seat's nieuwe stationwagen, die later dit jaar het gamma bij dit merk uitbreidt.

ten De auto mag relatief kort zijn,
de laadruimte lijdt er niet onder
Met een neergeklapte achterbank
is er achter de voorstoelen een
inhoud van 1 250 liter Maar ook
als de bank nodig is voor passagiers dan blijft er voldoende ruimte over voor het meenemen van
tal van zaken Juist bij een stationwagen is dat belangrijk omdat
veel mensen dit type auto aanschaffen voor hobby of voor sportieve activiteiten en dus veel spullen vervoeren De verticale positie

van de grote achterdeur maakt laden nog gemakkelijker
Met het ontwerp van de Cordoba
Varia heeft Seat gekozen voor
een vlotte uitstraling, een kenmerk van ook andere modellen
van dit merk 'Seat heeft een
jeugdige en veelzijdige auto ontwikkeld die actieve mensen veel
biedt met in de traditie van het
merk een uitstekende prijs-waarde verhouding', zo kenschetst
Pon Car de importeur van Seat
de nieuwkomer Liefhebbers zul-

Volvo-techniek in sporttenue

D

e Zweedse Indigo
3000, die tijdens zijn
première op de AutoRAI begerenswaardige blikken oogstte, komt naar Nederland. Deze goeddeels
met de hand gebouwde
sportauto gaat 120.000 gulden kosten. Dat is een flink
bedrag, waarvoor de enthousiasteling wel eersteklas techniek krijgt, afkomstig van Volvo.

e SsangYong Korando
arriveert eind mei bij
de dealer. Het is een
opvallend vormgegeven
model met een knipoog
naar vroeger tijden. Aan de
andere kant is het model
non-conformistisch met opvallende richtingaanwijzers
en m de flanken van de auto
weggewerkte treeplanken.
De uitgebouwde en mooi afgeronde spatschermen
ogen bijzonder modern. De
dieselmotor is allereerst leverbaar, later volgen benzinekrachtbronnen.

D

S

Seat timmert dit jaar opvallend
sterk aan de weg Na de presentatie van de compacte Arosa, die
we binnenkort m Nederland mogen verwachten, is deze Vario als
stationwagen het tweede model
van dit jaar De Vario is even lang
als de sedanversie van de Cordoba Met zijn lengte van 4,14 meter schaart hij zich onder de
compacte stationwagens, waarvan er trouwens niet eens zo veel
zijn Wat dat aangaat, heeft de
Vario weinig concurrentie te duch-

Twee vervaarlijk uitziende luchtkanonnen steken onder het dashboard vandaan en blazen een behoorlijk eindje weg De ventilatie
wordt geregeld door middel van
een gekartelde draaiknop De
naald van de brandstofmeter blijft
de eerste honderd kilometer hardnekkig beweren dat de tank voller
dan vol zit BIJ een tweede rit valt
de meting aanzienlijk lager uit De
naald van de snelheidsmeter begmt rond het getal honderd angstig
te trillen als een netkolf m de wind

KLEUR BWJR KMSTAND VRAAGPRIJS

zilver

1994

83500

ƒ19500,-

rood

1992

66595

ƒ17250-

wit

1994

42330

ƒ 22 950,-

zwart

1990

75934

ƒ26500,-

zwart

1990

98000

ƒ 8 750,-

blauw 1994

55000

ƒ19950,-

7800

ƒ 2 1 950,-

blauw 1994

12500

ƒ18500,-

blauw 1993

36500

ƒ17250,-

zwart

1990

98000

ƒ18950,-

blauw

1995

33198

ƒ47950,-

zilver

1996

34250

ƒ36950,-

grey

1996

27870

ƒ35950-

groen 1995

47000

ƒ27950,-

wit

1993

41 000

ƒ19 950,-

rood

1991

82000

ƒ13950-

rood

1995

Ga je harder dan heeft de naald
zijn zelfvertrouwen weer hervon
den en geeft na twee ogenblikken
geduld nog zelfs een moment trots
de 150 aan De werkelijke snelheid
ligt dan echter tien kilometer per
uur lager Het motorkabaal is inmiddels aangezwengeld tot een
redelijk niveau Het vriendelijke
monotone neunen is nu definitief
voorbij En de radio doet vruchteloze pogingen er bovenuit te komen
Dan zingen we zelf maar een
toontje lager

SsangYong Korando is stoer
en elegant tegelijk

Spannende
stationwagen
van Seat
teeds meer mensen zoeken een auto om erop uit te trekken en waarin zoveel mogelijk
is mee te nemen. De vraag naar ruimte voor
plezier en vertier stijgt sterk. Het Spaanse merk
Seat speelt hierop in met een nieuw model, de
Cordoba Vario. Dit model beleeft deze maand zijn
wereldpremière tijdens de internationale autoshow in Barcelona, tevens de thuishaven van het
merk.

De Alto is er nu ook met een vlot schakelende
automaat

Opel Astra
GL1 4i 3 drs
Opel Astra
GL 1 61 3-drs
Opel Astra automaat
Young 1 6i 5 drs
Opel Cahbra
20i
Opel Corsa
1 3i 3-drs
Opel Corsa
Swing 1 4i 5 drs
Opel Corsa
Sport 1 4Si 3 drs
Opel Corsa
Swing 1 4i 3-drs
Opel Corsa
Swing 1 2i3 drs
Opel Kadett Cabriolet
GSI20I
Opel Omega
GL20I-16V
Opel Vectra
GL1 6i-16V4-drs
Opel Vectra
GL1 6i5 dr
olive
Opel Vectra
GL1 8i5drs
Toyota Corolla
XL11 6i
VWGolf
CL (51 Kw)

Josse Car AB in Arvika m Zweden
is de producent van deze open
tweezitter, die met zijn verschijning herinneringen oproept aan
auto s uit de jaren zestig Koen
Indigo Import aan de Van der Madeweg 35 in Amsterdam verzorgt
de import m Nederland De motor
stamt van de Volvo 960 Het is
een zescilmder met een vermogen van tweehonderd paarcjenkrachten De handgeschakelde
vijfbak en de aandrijflijn komen

van hetzelfde merk Duurzaamheid is verzekerd en dat geldt ook
voor het chassis samengesteld
uit buizen Dat is volledig gegalvaniseerd De producent geeft
hierop tien jaar garantie tegen
roest Het plaatwerk is gemaakt
van duurzaam met speciale vezels versterkt kunststof
De importeur is Koen Indigo Import en is gevestigd aan de Van
der Madeweg 35 in Amsterdam
telefoon 020-6934863

len nog even geduld moeten oefenen want de Vario komt later dit
jaar bij de dealer
Seat biedt straks de keuze uit vijf
motoren Drie daarvan verstoken
benzine en twee nemen genoegen met dieselolie Het zijn in
volgorde de 1 4 MPI (44 kW/60
pk) de 1 6i (55 kW/75 pk), de 1 6
'crossflow (74 kW/100 pk) en de
diesel 1 9 Sdi (47 kW/64 pk) en
1 9 Tdi (66 kW/90 pk) Stuk voor
stuk zijn het krachtbronnen die
het merk al toepast m de bestaande modellen Ze komen uit
de stal van de Volkswagengroep,
waarvan Seat al enige jaren deel
uitmaakt Met techniek profiteert
het Spaanse merk van veel ervanng en kennis op het gebied van
de autobouw Mede daardoor
heeft Seat de laatste jaren een
sterke groei doorgemaakt zowel
m verkopen als met de ontwikkehng van mooellen

rmg beschermen ook een bestuurdersairbag en een antiblokkeersysteem de inzittenden tegen
onheil van buitenaf De EL-versie
heeft een Limited Slip Differential
(LSD) waardoor de aandrijfkrachten bij een doorslaand wiel verdeeld worden over de wielen die
wel grip hebben De ELX heeft
een combinatie van ABS en LSD

SsangYong heeft veel werk gemaakt van veiligheid De Korando
beschikt over kreukelzones die in
geval van een aanrijding op voorgeprogrammeerde wijze vervormen Afhankelijk van de uitvoe-

De Korando 602 debuteert met
een 2 9 liter vijfcilinder dieselmotor Deze krachtbron wekt maximaal 73 kW/99 pk op bij 4 100
krukasrotaties per minuut Het
maximale koppel bedraagt 192

In de Korando worden de inzittenden omringd door niets dan
luxe Vijf volwassenen vinden er
via de brede ver openzwaaiende
portieren gemakkelijk een comfortabele zitplaats Fraai beklede
zetels bieden het lichaam veel
steun De bestuurder en de voorpassagier hebben uitzicht op een
prima afgewerkt dashboard met
houtnerfinleg De overzichtelijkheid is goed voor elkaar Alle vitale meters en bedieningsorganen
zijn op logische plaatsen ondergebracht
De standaarduitrusting omvat een

De robuuste maar ook elegante SsangYong Korando arriveert eind deze maand bij de dealer

Krachtig maar vriendelijk
M

De nieuwe coupe van MercedesBenz is gebouwd op basis van de
C-klasse De voorzijde van de
auto vertoont met zijn vier bolle
kijkers echter onmiskenbare gelijkenissen met de E-klasse Mercedes meldt overigens dat de C
sedan en combi een dergelijke
neus niet zullen krijgen Van de
voorzijde bezien is de CLK laag
en breed Toch toont hij door de
vriendelijk de wereld in kijkende
dubbele koplampen niet agres-

Nm bij 2 600 toeren per minuut
De 601 met een 2,3 liter viercilmder diesel zal niet lang op zich laten wachten Voor een Korando
rnet benzinemotor moeten we iets
langer geduld oefenen SsangY
ong biedt de Korando 602 EL aan
tegen de concurrerende consumentenprijs van 62 980 gulden
Een uitvoering met grijs kenteken
staat in de prijslijst voor (vanaf)
43 387 gulden exclusief BTW De
601 L staat straks in de
showroom vanaf een vriendelijke
55 980 gulden Grijs gekentekend
komt deze versie op 39 132 gulden exclusief BTW

SsangYong is in twee jaar tijd uitgegroeid tot het derde 4WD-merk
in Nederland Het Koreaanse
merk heeft zijn bekendheid tot nu
toe te danken aan een model, de
Musso Met de Korando mtroduceert SsangYong een avantgardistische vierwielaandnjver die
een stoer voorkomen paart aan
een elegante uitstraling

CLK nieuwe coupé van Mercedes-Benz
ercedes-Benz verwacht de komende jaren een stijging van
de vraag naar coupes. Vooral in West-Europa. Het antwoord van Stuttgart op de
coupétrend is de CLK. Vanaf volgende maand staat de
nieuwe sportieve Mercedes
bij de dealer, maar wij
mochten onlangs al even
kort kennismaken met de
jongste telg van 'das Haus'.

Volgens producent JoSse Car staat de Indigo 3000 borg voor puur rijgenot. Veiligheid is verzekerd
door de rolbars achter de voorstoelen en het in de voorruit opgenomen frame

groot aantal zaken In de basisversie de 601 L treffen we al
stuurbekrachtigmg getint glas,
elektrisch te bedienen ramen en
centrale portiervergrendehng aan
De Korando kent naast de L-uitvoermg een tweetal uitrustingsniveaus een EL en een ELX die
het leven in de auto naar een nog
aangenamer peil brengen

sief Krachtig is een beter woord
voor de met een spits toelopende
grille en bolle wielkasten gezegende coupe Dit effect wordt nog
eens versterkt door de standaard
gemonteerde 16 inch wielen met
brede laagprofiel banden
Het interieur van de CLK laat
voor de verwende automobilist
niets te wensen over Met het
Sport- en Elegance-pakket is een
heel eigen auto samen te stellen
In het interieur van de Sport verwijzen de ivoorkleurioe wijzerplaten van het instrumentenpaneel
en de carbon-look van de middenconsole naar de rijke '«utosporttraditie van Mercedes-Benz
Een airconditioning (standaard op
de CLK 320) draagt bij aan een
aangename temperatuur aan
boord van de CLK En dat is
maar goed ook want deze Mercedes is een auto waarvan je het
warm krijgt Zowel voor- als achtenn zijn separate stoelen met

een middenarmsteun gemonteerd Airbags m het stuurwiel m
het dashboard en m de deuren

beschermen de passagiers bij
een eventuele aanrijding De Elegance-uitvoermg legt het accent

De standaard gemonteerde 16 inch velgen verlenen de auto een
krachtige uitstraling

Mercedes-Benz vraagt voor de
CLK. 200 een f>r/js van
f 87 950
De Cl K 230 Kompressor komt
op ƒ 106 900 en de CLK 320
' met V6 motor staat voor
ƒ 129250 m de pn/s//jst
op stijl Het interieur van deze
versie heeft een wortelnotenhou
ten afwerking meegekregen
De CLK van Mercedes-Benz krijg
een motorenpalet mee bestaande
uit drie krachtbronnen De 2 O is
bekend uit de C- en de E-klasse
Deze motor heeft een maximum
vermogen van 100 kW/136 pk In
landen als Italië Griekenland en
Portugal waar fiscale limieten op
de motonnhoud gelden levert
Mercedes een 2 O Kotnpressor
Deze schopt het tot maximaal
141 kW/192 pk In Nederland
komt de CLK met een 2 3 Kom
pressor De krachtbron levert 142
kW/193 pk
Het vlaggenschip van de serie is
de CLK 320 met 3 2 liter V6 De
ze nieuw ontwikkelde motor is on
langs gepresenteerd in de E-klas
se en maakt ook van de CLK eer
auto met veel souplesse De V6
heeft een maximumvermogen
van 160 kW/218 pk
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SONY GROOTBEELD STEREO KLEUREN-TV
KVX2501; 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis, HiFi stereo, teletekst met
geheugen, fraai monitor-design, eenvoudige bediening dankzij Doublé Duty
afstandbediening. Adviesprijs' 1770.TRAVELLER;TELAAG!
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; Superplatte 16:9
l beeldbuis, stereo, teletekst.
Adviesprijs'2495.-

1379.-

Fresfr ft/IQ
mw Ö15J."

te B et e k

TR650;HiFislereo.Adv'2495.-

1599.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HZ KLEUREN-TV
PT820; Black-Line Sgrootbeeld, stereo, TXT.'2795.-

•
iI n d e l i n g

SONY STEADY SHOT

§oo&=ra
102 Nieuws

TR565;HIFI geluid. Adv '2200.-

SONY + LCD SCHERM

1379 •

^

i-8 HIFI STEREO
STER
l PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8
PW9501; Tv van't jaar! 70cm
Black-LineS,100Hzdigital
scan,stereo.TXT. Adv'3895.-

NOS

^

£«"«*,•,.

l r--

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

4O1 "Ja
6O1
701
'J"
Bul

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs. "949.-

fTff^l
392-399

599.-

|J

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving."""
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.

1049.-

J 6 3 C M STEREO KTV
Olf. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs" 1595.-

afstandbediening. AdV1899.-

629.-

JUWOB*

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807; 8x zoom. Adv' 1199.-

599.-

899.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 liter netto
inhoud, 2 v r i e s l a d e n .
Adviesprijs '1348.-

PHILIPS STEREO KTV
PT52ftBlack-Lhe,teletekst"1395.-

899.-

^^(r™™^

PHILIPS MATCHLINE
75 ;

v d e

e c

1249.-

AWG210; Luchtafvoerdroger met
ruime inhoud, reverserende trommel,
tijdklok instelling, beveiligd tegen
• oververhitting. Adviesprijs*749.-

CALLCENTER

pen, audiodubb. Adv "1345.-

Consumenten Helpdeik voor Intormatie «n

649.-

1199.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs "1849.-

WHIRLPOOL WASDROGER

699.-

j KVC2981; Stereo, TXT. "2550.-

849.-

X2101; Trinitron, TXT." 1440.-

E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview + PDC. "1340.-

1-DEURS KOELKAST

SONY55CM STEREO SONY HIFI STEREO

779.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

599.-

749 "

Fraaie en degelijke uitI met. vriesvak.

BETER EN

PANASONIC STEREO

Showview + PDC. '1299.- o^ "„. met rnaar ecu "''••".•.*pnd de topnici-•- -

de besie

y«: Kortom: beter i

SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv "2970.-

1799-

, n — Mol iren-W S» <•«»

•

'

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

DZJÜB"

395.

JVC HIFI STEREO
620;Hi-Spec Drive.Adv'1189.-

> 1799.-

• 579.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 Hter
inhoud, CFK-vrij. Adv'729.-

AKAI STEREO STUNT!

445.-

G720; Videorecorder. '888.-

l SONY BREEDBEELD

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud. Adv "749.-

495.-

KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv '2440.-

1499,

895.-

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv '599.-

229.-

SAMSUNG 24 LIT*ER
1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24liter inhoud, makkelijk te reinigen.Velekookfunklies. .'699.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750;Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs'949.-

549.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime4ini combi magnetron.
Met hete lucht, grill en crisp, ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang, regelbarethermostaat,RVStrommel, l
zelfreinigende pomp. "1199.-\

AWM800; 15 programma's.
Ruime vuiopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

629.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

SONYVIDEORECORDER

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

E11; Afstandbediening. "650.-

FL700;750toeren
BIcentrifuge.
centrifuge. RVS
RVS
trommel, schokdempers.
kdempers. "949.-

679.-

IGNIS WASAUTOMAAT
*AUTOMAAT
AWL400; 16i programma's.
programma's,
4,5 kg inhoud.
ud. Adv."799.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv"899-

545.-

BOSCH AFWASAUTOM.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

SPS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv. "1179.-

TL80N;
800-toeren.met rè'gelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

BAUKNECHTVAATWASSER

745.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv. '1099.-

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren. Slechts.40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

v.a.

SONY LONGPLAY

p bestelling
elle levering

699.-

499.-

PT«?ii CQQ

jj:i/j.y 649."

WA8214.Hoogcentrifugetoerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

365.-

•ife=^B-J^

view + PDC. Adv'1159.- Keien

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm Super Trinit r o n , 60 Watt stereo,
teletekst, PIP.Adv"2990.-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

met vriesvak. Adv."699.-

WHIRLPOOL KAST

ifrjfef

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling.Bespaartoets."1348.-

275.325.-

ZANUSSI KOELKAST

®i

GV5400; 4 koppen, Show- ,

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

Indesit. Adviesprijs'749.-

M1400;Afstandbed.Adv"550.-

379.-

rifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv *1449.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
(VSAUTOMAAT

145 LITER KOELER

HD600; Topper! 4 koppen,

SONY PORTABLEKTV

179.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

k!eurenlelevl»lt en groot riulBhoudali|he app.

MAANDAG T/M VRIJDAG
I SONY 63CM STEREO SONY HIFI STEREO 08.00 TOT 16.00 UUR
X2501; Hi-Black Trinitron, E800; 4 koppen Tri-Logic viteletekst, afst.bed. Adv"1770.- deorecorder, montage. * 1670.- l O2O - 64749391

979.-

1045.-

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

'

ARISTONA STEREO
SONY 72CM TRINITRON SB57; Showview, PDC, 4 kop-

1 Bprogramma's. regelbarethermoslaat en centrifugegang.

899.-

d e

PHILIPS TELETEKST s,er e olt op k' a sse a fs[a n d: GRUNDIG VIDEORECORDER MET SHOWVIEW
PT156; Afstandbediend. "645.- bediening.Adviesprijs'1545.- GV5100; 42 voorkeuzezenders, Mid-Mount drive, scart-aansluiting, afstandbediening. Simpel te programmeren dankzij show™ view-code. Adviesprijs*799.PHILIPSHIFISTEREO
VR652;Turbo-Drive,4koppen, longplay. Adv "1295.-

LUXE 1400 TOEREN

MIELE KOELKAST

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv'1399.-

M6235;Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs '279.-

SHARP MAGNETRON

AEG WASAUTOMAAT
WHIRLPOOLKOEL/VRIES LavamateoO. 950 toeren cent-

Hi-8 CAMERA STUNT!
l PHILIPS 70CM STEREO HiFi-stereo, 12x motorzoom,
j PT4512;Teletekst."1645.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

469

I 548•••

2399.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

MIELE 1100TOEREN

304 AVRO 3

Kil • VPRO 3BO IKON 391 Educatief

TR750; STEADY
STEADY SHO
SHOT,
topklasse camcorder. "31 10.1

»£St

101 £01

400 Vrije Ti)d, Teletekst
SOO Consument, financier
600 Sport
7OO Weor en verkeer
8OO Landbouw en regio

TRV11;Camcorder.Adv-1980.-

1699.-

laatste
Informatie:

V

511- |»*««

Type AWM837: Luxe
900 toeren wasvolautomaat, RVS trommel,
regelbare temperatuuren centrifugegang. Zeer
zuinig met water en
stroom door uniek DCCsysteem.
Adviesprijs"1299.-

FA

^^^^^^^^^^^^TïY%!

SONY Hi-8 TRAVELLER

PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

WHIRLPOOL
900 TOEREN ^
WASAUTOMAAT

o^jöfötntcnï i

10x motorzoom, auto-locus, lichtgewicht. Adv '1 709.-

\

898.-

E250; Showview+ PDC. "780.-

AEG TURNAMAT

795.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbmikswaaiden.*1348.-

895.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts. Wateronthaider
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid."1699,-

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242;Turbo-Drive.Adv"895.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv "849.-

699.-

AEG BOVENLADER

PHILIPS VHS-VIDEO

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. "1649.-

VR151;Afstandbed.Adv"645.-

PANASONIC
MC63CMTOP
63CM TOP

1248.-

G1; HiFi-stereo,
reo, TXT. "1599.-

999.-

JVC SHOWVIEW + PDC

2-DEURS KOELKAST

J228;Turbc^Search.Adv'769.-

Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen.
Adviesprijs. "789.-

ARISTONAi STEREO
STEREO KTV
KTV
TA4310; 55cm.TXT.
.cm,TXT."1345."1345.-

749.-

PANASONIC Beste Koop!

^^HI^Qj^Q^HI

479.AKAI VIDEORECORDER

ARISTONA\ 63
63CM
CM KTV
KTV
TA5212; Stereo,
tereo, teletekst.
teletekst,
top Black-Line
Line S, "1795.-

1149.-

TV/VIDEO COMBI'S

379.-

-^-BAMSUNG TV/VIDEO
> Eicm, 100 voorkeuzezen-

*KRISTQNA TV/VIDEO

;126;Showview.Adv"999.-

729.-

ZANUSSI 2-DEURS

V I D E O - T A P E PER 3

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

VSG221; Alstandbed. Adv"498-

BCC, DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! D£ LAAGSTE PfiIJS.'

289.ff. Ned. Philips gai
tuners.tetetekstAdv'1

MINI DISC PER 2

jQBmïjmM

STUNTIVHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

SONY BREEDBEELD KTV
KV24WX1; 61 cm, stereo, TXT.
Adviespri|s*2220.-

1599, PORTABLE CD-SPELER
649.3599,349.-

Incl. hoofdtelefoon en adapter. Adviesprijs*199.-

AKAI HIFI STEREO VIDEORECORDER
VSG745; 4 koppen, Showview en
PDC. Adviesprijs*888.PENTIUM120MINiïOWER
PC; 8MB intern. 1 .2GB schijf,
Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaar On-Site garantie.

IBM APTIVA MULTIMEDIA PC
447;P133,16MB, 2 GB vaste schijf,
mwave, 15" kleuren monitor. *4999.-'

LASER MULTI-MEDIA

GRUNDIG PORTABLE KLEUREN-TV
P37071;37cm, afstandbediening.

'Van Katja'. Pentium133,
16MB intern, 1.2GBschijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv"3499.-

649.629.199.-

PANASONIC KOMBI-MAGNETRON
NNC753; 32 liter inhoud, 900 Watt,
grill, hete luchtoven. Adv.*1099.ZANUSSI KOEL/VRIES KOMBINATIE
Z218; 230 liter inhoud, 2 vriesvakken.)
Adviesprijs*899.PHILIPS1200 WATT STOFZUIGER
TCX519; "Beste koop 1997!"
Metalen buizen. Adviesprijs*350.PRINCESSROYALTWIN2140
Koffiezetter en waterkoker in één.
Adviesprijs*149.-

495.645.-

Handig! 50 liter. Adv/595.-

CONTROt

PH

IBCCPR/J5

JGunstig energie verbruik;
]'••• capaciteit, CFK-vrij.

STOFZV.
Stille st<

IS
IBCCPR/JS

verstelbaar

459.-

Incl. sheetfeederenkleur. "499.-

349.-

.
-

IHAARLEM

(BEVERWIJK

'zonder extra kosten JRivieradreef 37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65

(ZAANDAM
Westzijde 55

(onder Dirk -.d. Broek)

478.-

INDESIT FORNUIS

Thermostatische oven, dubbele ovenruit. Adv."849.-

448.-

158.

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronischien
enreverserend.
reverserend.
RVS trommel.
nel. Adv"1799.-

1149.-

CENTRIFUGE
JGE

ETNA WASEMKAP

2800 toeren.
n. Adv "249.-

AVANCE;3-standen. Adv.' 135.-

149.-

*•"in PLPKTRO <ÏUPER<%

I

Gasfornuis met elektrische oven, verfchting,siendekselen natuurlijk GIVEG-keur. "949.-

599.-

799.-

IN OF PANncÏTAn
IN DE RANDSTAD

528.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS

SUPER KOOKPLAAT
BOSCH WASDROGER
/ASDROGER 4-pits
gaskookplaat. "298.-

278.-

in'reiniging

1601; Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel. Adv."948.-

Kreukbescherming.
lerming. Instelbaartot 150 minuten.
ninuten.Adv"949.Adv'949.-

J G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
J11kg invriescapaciteit.
l Adviesprijs."848.-

metalen buizen De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist va,naf:

648.-

ETNA FORNUIS

549.-

VRIESKISTEN!

oprolsnoer,

BR AU N

948.-

BAUKNECHTDROGER
:HTDROGER

che besturing.
Elektronische
Zeer stil. Adviesprijs'1099.lviesprijs'1099.-

498.-

BJC210; Kleurenprinter. '599.-

F.'MWj.'»j.-» 329.HP INKJETPRINTE'RJ

Aanvraag-folder in de winkel!

AWG212; Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma. Adv '749.-

448.-

BOSCH VRIESKAST

s u .

CANON BJC4100
Superkleurenprinter.Advr769.- ^
|.-M«tJ;»t.» 449.KTV 37CM+ TELETEKST CANON BUBBLEJET

279.-

WHIRLPOOL DROGER

KONDENSDROGER
SDROGER
3 vakken, CFK-vrij. "629.-

Off. Ned. Philips garantie. "599.-

PORTABLE KTV 37CM

349.-

jgri;v»uj

ZANUSSI VRIESKAST

[BCCPRIJS
PORTABLEKTV37cm

249.-

Geenafvoernodig!
odigIRVStrommel.
RVStrommel.

P730; STUNT! Adv "699.-

1
I

Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs"495.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs "649.-

IWHIRLPOOL KAST
GRUNDIG 37CM+TXT

TOPMERKWASDROGER

ZANUSSI WASDROGER

OPZETVRIESKAST

FK055; Gasfornuis met
elektrische oven, incl. grill
en sierdeksel. Adv." 1450.-

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill. Adv.*1025.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv "985.-

ATAG FORNUIS

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

3 vakken. Adviesprijs"698.-

IBM APTIVA

ST650; Stereo.TXT." 1829.-

945.-

90 LITER VRIESKAST

t;mj.-m-» 2599.-

GRUNDIG 63 CM KTV De unieke IBM-PC-lijn!

Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. Adv*1549.-

445.-

A UDIO-TA P E P E R 5

NVSD22;Shcvwiew+PDC.-734.-

WAS/DROOGKOMBINATIE

OPENINGSTIJDEN HAARLEM

,

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag

2aterdag

'

13.00 tot 18.00 uur
09.00 tot 18.00 uur;.

09 00 tot 1 7.00

UUr ^

BEVERWIJK - ZAANDAM - ZOETERWOUDE KOOPAVÓNDEN *Badh.oevedorp Belft en 17
HILVERSUM - MAARssENBROEK

• |.överigë"fïli'aien'dönldë?dag \9.ÖÖ tot 21.ÖOuur_

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 14 mei 1997

Weekmedia17

Knappe schaakwinst
van Rebecca Willemse
ZANDVOORT - In de
twintigste ronde van'in interne schaakcompetitie bij
Chess Society zorgde Rebecca Willemse voor een
enorme verrassing door Peter Kühn te verslaan. De
jeugdige schaakster manoeuyreerde in een Spaanse
partij zeer behendig met de
witte stukken. Het voordeel
van een pluspion werd langzaam maar zeker uitgebreid
tot een winnende stelling,
waardoor Willemse haar
eerste seizoenzege behaalde.

SPORT

van de ranglijst versloeg in een
Pirc opponent Boudewijn Eijsvogel. Bosma kwam via een sluwe paardzet in het voordeel en
buitte dit bekwaam uit. Simon
Bosma nadert door deze overwinning koploper Olaf Cliteur.
Kees Koper maakte een sprongetje op de ranglijst door winst
op Henk Willemse. De 34-jarige
schaker hield het hoofd koel in
een pionneneindspel en pakte
het volle pond.

Snelle duiven
van Pleines
ZANDVOORT - De duiven van postduivenvereniging Pleines deden mee aan
een vlucht over 261 kilometer vanuit het Franse Arras.
Het was R. Driehuizen die
zijn duif het eerste klokte.

De krachtmeting tussen
Hans Drost en Jaap Bouma eindigde in een puntendeling. In
een lange laveerpartij werden
Ook Simon Bosma had een weinig stukken geslagen en na
goede avond. De nummer twee de eerste tijdcontrole werd de
vrede getekend. Vrijdagavond
wordt de achtste en laatste
snelschaakronde gespeeld. Ondanks het feit dat Olaf Cliteur
reeds de titel van de beste vluggeraar in zijn bezit heeft, is de
strijd om de resterende ereplaatsen geheel open.

Zandvoort'75
houdt Arend
Volkerstoernooi

277 duiven waren op weg naar
Cambrai om daar gelost te worden. Dat mocht daar niet gedaan worden, waardoor uitgeweken werd naar het een kilometer dichterbij gelegen Arras.
Daar werden de duiven gelost
om vijf minuten voor acht uur
met een zuidwesten wind. Met
een zeer hoge snelheid, ongeveer 115 kilometer per uur, vlogen de duiven richting Zandvoort. De duif van de combinatie Koper-Koper meldde zich al
om kwart over tien op het hok.

Hans Drost bezet nu nog de
tweede plaats maar voelt de
hete adem van Kees Koper in
zijn nek. Simon Bosma en
Mare Kok zijn eveneens nog
kandidaten voor een ereplaats.

ZANDVOORT - Zaterdagmiddag houdt Zandvoort '75
het jaarlijkse Arend Volkerstoernooi. Vijf verenigingen
strijden om de fraaie boOok Chess Society gaat schakaal, die vorig jaar gewon- ken
op het strand. De schakers
nen werd door HBC.
van deze club spelen bij StrandHet Heemsteedse HBG taehoort ook dit keer tot de deelnemers. Naast HBC doen het Velsense VSV, VEW uit eemstede,
NPC uit Amstelveen en de organiserende vereniging Zandvoort '75 mee aan dit toernooi.
De eerste wedstrijd begint om
één uur, de prijsuitreiking is
om circa kwart over vijf gepland staat; Het toernooi is
mede mogelijk gemaakt door
de inbreng van sponsor Kroon
Vis.

tent De Zomer op vier achtereenvolgende maandagen een
speciaal schaaktoernooi.

Maandagavond vond de eer- Voor het jaarlijkse Louis Bloktoernooi bestond ook dit keer veel belangstelling
ste aflevering plaats van het
snelschaken, maandag aanstaande staat het doorgeefschaak op het programma.

Foto: ICrick van Cloet'.

Blok-toernooi trekt veel deelnemers

Op 2 juni geeft meester Paul
Bierenbroodspot een schaaksimultaan. Informatie hierover
ZANDVOORT - Het ze- vijf honderd procent en was onis verkrijgbaar bij Willem ventiende
Louis
Blok- genaakbaar. In groep 10 wist
Brugman, telefoon 5718008.
schaaktoernooi van de Frans Elliot uit Delft eveneens"
Zandvoortse Schaak Club is vijf partijen te winnen en dat
opnieuw uitgelopen op een deed ook S. Achahboun uit
groot succes. Het jaarlijkse Haarlem in groep 12.
Van de 24 te verdelen fraaie
schaakevenement in het Ge- bekers
reikte voorzitter Jan
meenschapshuis
trok
ruim
ZANDVOORT - Volgende week dinsdag neemt het groot
Berkhout
er zes uit aan schaopgezette zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen zeventig deelnemers, die kers uit Amsterdam
en vijf aan
een aanvang. Vanaf die dinsdag wordt er elke avond gezaal- verdeeld waren in diverse deelnemers uit Haarlem. Bovoetbald in de Pellikaanhal aan de A.J. van de Moolen- groepen en streden voor de vendien bedankte de voorzitter
straat. .
.
. fraaie prijzen.
de Haarlemse schaakvereniDe organisatoren van dit ging VHS en Chess Society uit
De zaalvoetbalcommissie heeft het weer voor elkaar gekregen
en een gigantisch toernooi in elkaar gezet. Aan dit 27ste zaalvoet- toernooi begroetten om precies Zandvoort voor het beschikbaltoernooi doen maar liefst 47 teams mee. De teams zijn onder- te zijn 72 schakers in het Ge- baar stellen van schaakmateriverdeeld in drie Forza-afdelingen, de prominenten, en acht Ami- meenschapshuis. Het toernooi,
ga-klassen, de meer recreatieve voetballers. Op de speelavonden ooit begonnen als een eenmalig
gebeuren ter gelegenheid van
wordt gevoetbald van kwart voor zeven tot elf uur.
Indeling Forza I: Play In, The Mirror'II, Café De Kater, HB het vijftigjarig bestaan van de
Alarmsystemen, Sterk & Assendelft. Forza 2: Sekura, Corodex, De Zandvoortse Schaak Club in
Stal, Café Puntje Puntje, ABN-AMRO. Forza 3: TYBB, Maclu 1980, is niet "meer weg te denken
Auto's, Café Cooldown, Redlight Bar, Autoboulevard.
van de wedstrijdkalender van
Indeling Amiga A: Klassiek, Chinese Lippies, Bouwbedrijf schakend Nederland. DeelneZANDVOORT - Het CirHeeres, Casino' Amsterdam. Amiga B: Sabra, Identico, Reprop- mers komen van heinde en ver cuit Park Zandvoort en de
roof, Sesto Senso.-AmigaC: CaféNeuf,Cafe-Bluijs, Bakkerij Paap, om hier in de badplaats aan dit Nederlandse Autprensport
Brasserie Harocarrio. Amijga D: Banana, Kroon Vis, Wild Child, tpernpqi deel te nemen.
Vereniging organiseren pp
.Café Basta. Amiga E:'Chin-Chin, Gran Dorado, Niveau Offset, • Er'waren ook deelnemers uit Tweede Pinksterdag, aanYB/Superp'horié. Amiga'F: E&E, Geel Wit, Casino Zandvoort, Zandvoort, maar die vielen dit staande maandag, de tradiSpaghettihuis. Amiga G: Duvak, Sack Time, Café De Kater, Peu- keer niet in de prijzen. Vooral tionele Pinksterraces. Het
geot Cobussen. Amiga H: EDO/Jacro, Babbel Boys, JS Consultan- Haarlemmers en .Amsterdam- eerste grote race-evenement
mers gingen met de prijzen aan
cy, Tum Tum/Ajewe.
jaar op het Zandvoortse
Het programma voor de eerste speelavond op dinsdag 20 mei is de haal. Zo ging de eerste prijs dit
kent een bijalsvolgt: 18.45 uur Reproproof - Sabra, 19.30 uur Wild Child - Café in de eerste groep naar voorma- duinencircuit
zonder
fraai
programma.
lig
jeugdkampioen
van
NederBasta, 20.15 uur Indentico - Sesto Senso, 21.00 uur HB/Alarm Centraal in de raceschijnwerSterk & Assendelft, 21.45 uur Bouwbedrijf Heeres - Casino Am- land Roy Dieks. De Amsterdammer scoorde met vijf uit 'pers staat het Auto Dutch Tousterdam, 22.30 uur Café De Kater -. The Mirror II.

Zaaltoernooi gaat van start

aal. De organisatoren van de actief. Zo wordt morgenavond
club waren zeer tevreden over de laatste ronde gespeeld om
het toernooi en schrijven de het interne rapidkampioengrote opkomst toe aan de goede schap. Met nog drie partijen te
sfeer die het gebeuren ken- gaan voert Hans Jansen de
merkt.
ranglijst aan. De laatste kans
voor de achtervolgers om nog
De toernooileiding, bestaan- iets aan die situatie te verandede uit Ruud Schiltmeijer, Mar- ren.
tien Bijlsma en Wil Reijer, was
erg te spreken over het eveneHet bestuur van de schaakment en heeft de acttiende ver- club is reeds bezig met de orgasie van dit toernooi al gepland nisatie van het strandschaakvoor donderdag 21 mei 1998.
toernooi op zaterdag 16 augusOok op andere schaakfron- tus. Vorig jaar werd dit eveneten blijft de schaakvereniging ment voor de eerste keer geor-

ganiseerd en het was een dermate groot succes dat opnieuw
geschaakt gaat worden bij
strandtent Take Pive aan de
Zuid-boulevard. Aan dit toernooi kan iedere schaakliefhebber meedoen. Ook niet-leden en
jeugdige schakers zijn van harte welkom. Aangezien de organisatie veel voorbereiding
vergt, kan nu al worden ingeschreven voor dit toernooi. Dat
kan bij Jan Berkhout telefoon
5715023, Edward Geerts télefoon 5717978 en Ruud Schiltmeijer telefoon 5717272.

Aangezien deze duif niet het
hok binnenging, ging de overwinning aan de neus van de
combinatie Koper-Koper voorbij. R. Driehuizen klokte om
10.18.31 de eerste duif binnen
en won deze wedstrijd. Uitslag:
R. Driehuizen 1-9-14-16-19-20-25;
combinatie Koper-Koper 2; H.
Heiligers 3-4-7-8-17-18; R. en T.
Sinnige 5-6-12-21-22-23-24; P.
Spronk 10-11; combinatie K &
K 13; H. Gans 15.

Slecht weer voor
historische races
ZANDVOORT - Onder
barre weersomstandigheden vond de traditionele
Historische
Zandvoort
Trophy plaats. Het slechte
weer was niet erg uitnodigend voor toeschouwers,
die er dan ook nauwelijks
waren.

Naast de races was het C oncours d'Elëgance voor de weinige liefhebbers het aanzien meer
dan waard. De fraaie oldtimers
zoals de Mercedes, Cabriolet of
Bentley waren ook in de races
aan ,elkaar gewaagd. Door de
Porsches 911GT2 en een enkele natte baan werd er wel heel
Ferrari en de lichtere B klasse. voorzichtig gereden want schaWederom is er sprake van een de aan de oude wagentjes wilgroot startveld met Nederland- len de eigenaren het liefst voorse, Belgische en Duitse cou-. komen.
reurs.
Onder regie van Veronica-dj
Jeroen van Inkel staat er tijdens de Pinksterraces een wedstrijd voor sterren op het programma. In tien Renaults komen de sterren uit de nationale
show- en toneelwereld op het
Zandvoortse podium om te tonen dat naast zang- en acteertalenten.ook het racevirus in het
ZANDVOORT - Zandvoort
bloed zit. Zijn de wedstrijden neemt dit jaar deel aan het Spel
op Tweede Pinksterdag, voor zonder Grenzen, dat door de
de trainingen kan men een be- TROS in het najaar wordt uitzoek aan het cicuit brengen op gezonden. De oproep van de
zaterdag 17 mei. Vanaf tien uur Zandvoortse sportraad, die met
worden de trainingen afge- de organisatie belast is, om opwerkt en om 's middags vijf uur gave van deelnemers is gelukt
wordt er een kwalificatierace doch er zijn nog enkele dames
Formule Ford afgewerkt. Op nodig. Dames vanaf achttien
Tweede Pinksterdag begint de jaar kunnen zich alsnog opgeeerste race om elf uur, het laat- ven tot aanstaande zaterdag bij
ste vlagsignaal vindt zo rond Erna Meijer, telefoon 5714546
vijf uur plaats.
of Jaap Kerkman, telefoon
5715731.

Sterke bezetting Pinksterraces

Handbalsters ZVMveilig

,ring Car Championship. Voorafgaand aan dit in ons land
toonaangevende
toerwagenkampioenschap gaan de mer'kehraces van start. De Marlboro Elf Renault Megane Trophy
en de Pearle Citroen Saxo Cup
beloven veel strijd te geven.
Veel actie is tevens te verwachten van de Formule Fords,
maar liefst 36 bolides openen
de racedag om elf uur. Ook
wordt veel verwacht van de
Vege Sierra Cup en als uitsmijter van de dag staat de FerrariPorsche Challenge op het programma.
Het raceveld kent dit jaar een
aantal talentrijke Zandvoorters, Zo rijden in de Formule
Ford Sebastiaan Visser en Jan
Paul van Dongen. Ook onder de
deelnemers in de Perale Citroën Saxo Cup bevinden zich
twee Zandvoortse ingezetenen.
Mark Kroes en Joost Koenders
gaan er voor. In de Marlboro
Elf Renault Megane Trophy
strijdt Fred Hehl, die in de eerste race op het Belgische Zolder in de voorste gelederen
meestreed, zal proberen dit te
herhalen. Dillon Koster maakt
in deze klasse zijn debuut op de
Zandvoortse racepiste.
Het Formule Ford veld heeft
de afgelopen winter een spectaculaire groei doorgemaakt.
Vanwege het aantal deelnemers is zelfs een kwalificatierace nodig. Vooral het aantal jonge rijders verheugt de Nederlandse Autorensport Vereniging. De toename van het aantal inschrijvingen heeft voor
veel nieuwe teams gezorgd. Zowel in de 1600-klasse als in de
1800-categorie waren het in Zolder de buitenlanders die wisten
te zegevieren. De beste Nederlandse inbreng kwam van Isaac
van der Slik en Walter van
Lent.
Evenals voorgaande jaren
staat ook dit jaar de merkencompetitie van Citroen bol van

het nieuwe talent. Maar liefst
negen debutanten telt de Pearle
Citroen Saxo Cup dit jaar. In de
.eerste race was het meteen
raak met een overwinning voor
Joost Koensders. Ook tweedejaars talent Ton Kortekaas zal
dit seizoen van zich doen laten
spreken.
Tijdens de Pinksterraces
vindt de Zandvoortse premiere
pla'ats van de Marlboro Elf Renault Megane Trophy. Een.
maand geleden reden de super. snelle Renault-taolides op het
circuit van Zolder hun eerste
race. Het was weer onderwets
dringen geblazen, met twee
Bleekemolens in de hoofdrol.
Vader Michael zegevierde en
junior Sebastiaan werd naast
de baan gezet door teamgenoot
Donald Molenaar.
Kwamen verleden jaar de
fraaie GT-wagens nog uit in
drie klassen, dit jaar bestaat de
Ferrari-Porsche Challenge uit
twee divisies. De zware wagen
in de klasse A met een vloot aan

Dames gewenst
voor Spel
zonder Grenzen

Kostbare punten TC Zandvoort Avondvierdaagse

HAARLEM - De jaarlijkse
ZANDVOORT - Het -tweede team van TC Zandvoort
behaalde een 4-4 gelijkspel tegen 't Melkhuisje en heeft avondvierdaagse wordt deze
daardoor aansluiting gekregen met de concurrentie in de keer gehouden van dinsdag 3
juni tot en met vrijdag 6 juni.
onderste regionen.
De strijd tegen degradatie blijft nog geheel open en zal pas op de
laatste competitiedag worden beslist. De Zandvoortse tennissers
hebben ook tegen 't Melkhuisje geknokt voor de punten. Na de
enkelspelen was de stand in evenwicht. Tzipi Obziller en Elmar
Gerth zorgden voor de Zandvoortse overwinningen, Raotil Snijders en Martine Bunschoten verloren.
Geheel onverwacht werden het heren- en damesdubbelspel
ingeleverd, waardoor TC Zandvoort tegen een 4-2 achterstand
aankeek. Speler/coach Glenn Schaap ging voor et mixeddubbel
met Martine Bunschoten zelf de baan op en gaf het goede voorbeeld door, na enige tijd, er zegevierend weer af te stappen. Met
sterk tennis zorgden Tzipi Obziller en Elmar Gerth voor de
gelijkmaker en het vierde Zandvoortse punt.
Het derde Zandvoortse team blijft in de race voor de titel door
op bezoek bij Overburg met 1-7 te zegevieren. Degradatiekandidaat Overburg was geen partij voor de TC Zandvoort. Slechts
Petra Janssen moest haar partij inleveren, in de overige partijen
was Zandvoort veel te sterk.

Deelnemers kunnen zich laten
inschrijven tot en met donderdag 29 mei bij de inschrijfadressen in Velserbroek, Haarlem en
Spaarndam. Voor de afstanden
5/10 kilometer kan men de eerste drie avonden starten vanuit
speeltuingebouw Te Zaanen en
De Eenhoorn, clubgebouw
Geel-Wit en speeltuin Nieuw
Leven. Van half zes tot zeven
uur.

De intocht gaat vanaf het Emmaplein naar de Grote Markt.
De organiserende stichting is
gevestigd aan de Nieuwe
Gracht 21. Er worden nog vrijwilligers gezocht.

Paar Molenaar/Koning ijzersterk
Foto: Eric van Geef.

ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM-Rabobank behaalden een fraaaie
17-13 overwinning op NEA.
Door deze zege nebben de
Zandvoortsen zich in veiligheid gebracht. De strijd tussen de Zandvoortse handballers en die vari Volendam
Werd bij een 16-17 stand, na
een hevige regenbui, gestaakt.
De wedstrijd tussen ZVM-Rabpbank en NEA was het aanzien meer dan waard. Met goed
handbal namen de Zandvoortse
handbalsters meteen een voorsprong en die hebben ze niet
tneer afgestaan. Door zeer ge-

disciplineerd Handbal leidde
ZVM-Rabobank bij de rust met
9-6.
Het team van coach Joost
Berkhout had de punten nog
hard nodig en ging ook in de
tweede helft voorop in de strijd.
Met veel inzet en heel goede
opgebouwde aanvallen werd
het doel van NEA bestookt. De
voorsprong bij de rust bleef gehandhaafd ondanks fel verzet
van NEA. Het Zandvoortse
handbalteam won uiteindelijk
verdiend met 17-13.
„Het liep als een trein," stelde coach Joost Berkhout. „We
hadden de punten nog hard nodig en zijn nu wel veilig. NEA
kwam in .de tweede helft wel

even terug maar we zijn niet
echt in gevaar geweest. Ik ben
heel tevreden over het vertoonde spel."

geen krachtsverschil. Na tien
minuten kwam een einde aan
de wedstrijd bij de stand van 1617 in het voordeel van Volendam. Berkhout: „Door de hevige regenval was het veld erg
glad geworden. Dat kan gevaarlijk zijn en daarom stopten de
scheidsrechters de wedstrijd.
Tot dan toe was het een leuke
en spannende wedstrijd en ik
zou echt niet geweten hebben
hoe het zou aflopen. Beide
teams waren volkomen aan elkaar gewaagd."

Ver in de tweede helft werd
de strijd tussen de mannen van
ZVM-Rabobank en Volendam
gestaakt. Na een stortbui was
het veld spekglad geworden en
daarom besloten de scheidsrechters de wedstrijd te staken.
Voordien was het een aantrekkelijke wedstrijd. Beide teams
gaven elkaar geen duimbreed
toe en slaagden er ook niet'in
Doelpunten dames: Mireille
een grote voorsprong te nemen.
Bij de rust was het Volendam Martina 5, Linda Koper 4, Claudat een 12-13 voorsprong bezat. dia Paap 4, Wendy van Straten
Ook in de tweede helft was er 3, Margreet Bogojevic 1.

ZANDVOORT - De vierde
wedstrijd in de laatste bridgeserie bij de Zandvoortse
Bridge Club werd in de Alijn, zoals gebruikelijk de
laatste weken, met veel vertoon van macht gewonnen
door mevrouw Molenaar en
de heer Koning.
Zij scoorden maar liefst 68
procent en hielden de heren Polak en Vergeest op een ruime
achterstand van zeven procent.
Goede derde werden de heren
Bakker en Brandse met 58 procent. De overwinning in deze
serie kan mevrouw Molenaar
en de heer Koning niet meer
ontgaan. Met nog twee wedstrijden te gaan hebben zij een voorsprong van 34 procent op de
heren Bakker en Brandse. Het
echtpaar Smit neemt niet onverdienstelijk de derde plaats
in.

De overwinning in de B-lijn
werd behaald door de dames
Boon en Koning met 59 procent, op één procent gevolgd
door de dames Van Ackooij en
Drenth. De derde plaats was
weggelegd voor de dames Rudenko en Rudolphus met 55
procent. Na vier wedstrijden
hebben de dames Van der Meulen en Kinkhouwers de touwtjes nog stevig in handen. Op de
tweede en derde plaats staan
respectievelijk het echtpaar
Hoogendijk en de dames Boon
en Koning.
In de C-lijn behaalden de dames Van Gestel en Mens weer
eens een overwinning. De score
van 64 procent was daartoe
ruimschoots voldoende. Met 57
procent eindigden mevrouw
Verhaaff en de heer Van der
Meer als tweede, de derde
plaats ging naar het echtpaar

Van Deursen. Op kop gaan nog
steeds de dames Mens en Van
Gestel, op royale afstand gevolgd.door het echtpaar Kerkman en de dames Van der Rijst
en Van der Storm.
Ook de donderdagmiddagcompetitie nadert het einde. De
A-lijn gaf een overwinning te
zien voor mevrouw Hoogendijk
en de heer Vergeest met 57 procent. De tweede plaats werd inbeslag genomen door mevrouw
De Muinck en de heer Henrion
Verpoorten. Dit B-paar fungeerde als invaller in de A-lijn,
waar zij dus duidelijk thuislioren. Mevrouw Hoogendijk en
de heer Vergeest gaan hier afgetekend aan de leiding. De eerste
plaats in de B-lijn werd behaald
door het echtpaar Morhaus
met 66 procent met op de tweede plaats de dames Van Ede en
Heijkoop. Mevrouw De Muinck
en de heer Henrion Verpoorten

gaan in deze lijn fier aan kop.
Naast de interne parencompetitie werd voor het eerst in
het vijftigjarig bestaan van de
Zandvoortse Bridge Club een
viertallencompetitie gespeeld.
Acht viertallen bestreden elkaar op het scherpst van de
snede en speelden in totaal 112
spellen. De laatste zitting werd
gespeeld in strandtent Take
Five en gaf een spannende
strijd te zien om de ereplaatsen.
De uiteindelijke winnaars werden de dames Heidoorn en De
Leeuw met mevrouw Spiers en
de heer Heidoorn. Het zilver
was voor de echtparen Groenewoud en Hoogendijk, de bronzen plak werd toegekend aan
het echtpaar Van der Meulen
en de heren Emmen en Koning.
Informatie over de bridgeclub kan verkregen worden bij
de heer H. Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds.

Nieuwe uitkomst
tegen moeilijke
stoelgang
Eén op de drie Nederlanders heeft weieens
last van een moeilijke stoelgang. Maar liefst
één op de tien Nederlanders heeft zeer regelniatig- last van genoemde klachten. Gezien de
vervelende gevolgen die verstopping kan heb~"~~
ben, is het niet meer dan natuurlijk iets aan
deze problemen te doen. De mild en betrouwbaar
werkende middelen Duphalac Lactulosesiroop en
Duphalac Lactulosepoeder, tegen moeilijke stoelgang, zijn sinds kort ook vrij verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
Verstopping ontstaat als te bruin- dan witbrood), vee]
veel vocht uit de voedselmas- water drinken en voldoende
sa wordt onttrokken waar- beweging. Blijken deze leefredoor de ontlasting- te hard gels in de praktijk niet haalwordt. Oorzaken van een baar, dan wordt vaak een
moeilijke
stoelgang
zijn beroep gedaan op laxeermidondermeer een vezelarm, een- delen. Duphalac is van deze
zijdig dieet, te weinig vocht- middelen een milde en
mname 'en
te
weinig betrouwbare oplossing tegen
lichaamsbeweging.
Daar- moeilijke stoelgang. Het irrinaast
komt
verstopping teert de darmwand niet en
regelmatig voor bij zwanger- veroorzaakt geen krampen.
schap en het gebruik van
bepaalde
geneesmiddelen. Duphalac
Ook kan verstopping optreden tijdens vakanties in het De werking van Duphalac
buitenland.
berust op de werkzame stof
lactulose, een combinatie van
de natuurlijke bestanddelen
Oplossing
fructose en galactose. LactuDe oplossing voor deze verve- lose is een stof die de darmflolende kwaal ligt voor de ra positief beïnvloedt en daarhand. Vezelrijk eten (liever mee op een natuurlijke

Hooikoorts, een allergie waar je de klok op gelijk kunt zetten.

Pollinosan., een wereldmiddel
van Vogel!

Duphalac, de natuurlijke uitkomst tegen moeilijke stoelgang:

manier een moeilijke stoelgang tegengaat. Het werkt
mild en geleidelijk: vaak is
men binnen 24 uur al van het
probleem af. Duphalac houdt
de darmen actief en kan ook
tijdens zwangerschap worden
gebruikt. Duphalac is bij drogist en apotheek verkrijgbaar
in een siroop- en in een poedervorm. Met name de poedersachets zijn handig mee te
nemen voor op reis en mogen
dus in geen reisapotheek ontbreken Lees voor gebruik
eerst de bijsluiter. Duphalac
mag niet gebruikt worden bij
plotseling optredende buikpijn of darmafsluiting, overgevoeligheid voor lactulose of
galactose, galactosemie. Voor
meer
informatie:
O294465905.

Natuurgeneeskundig therapeute Rosemarie
Ypma komt in haar praktijk in Almere regelmatig mensen met gewrichtsklachten tegen.
Voor de behandeling ervan kiest ze al geruime tijd voor het groenlip mosselextract,
omdat ze heeft ervaren dat de klachten hiermee
opvallend verminderen.
Mevrouw Ypma: "Mensen met
artritis bijvoorbeeld merkten
dat de mate waarin de aanvallen kwamen, veel minder frecnient was dan voorheen.

Waar ze eerst om de maand of
tweemaandelijks een flinke
aanval hadden, kwam die nu
eenmaal in het half jaar,
waarbij de aanval veel milder

Nieuw:

Wapiti Mossel Extract
In Wapiti Mossel Extract
wordt uitsluitend de originele
Nieuw-Zeelandse
Groenhpmossel
verwerkt. Deze unieke mosselsoort komt alleen
voor in de heldere, niet
vervuilde kustwateren
van
Nieuw-Zeeland.
Het zeewater in dit
gebied is rijk aan stoffen zoals o.a. kalium, magnesium en calcium. Deze
vormen een belangrijke
bron aan voedingsstoffen
voor de Groenlipmossel. Het
van deze mossel vervaardigde extract heeft een gunsti-

ge werking op het soepel
houden van de gewrichten.
Het verhoogt de elasticiteit
van het steunweefsel en verbetert het
uithoudingsvermogen. Als voedingssupplement kan het
bovendien een waardevolle aanvulling op
de dagelijkse voeding
betekenen. Wapiti Mossel Extract tabletten zijn
verkrijgbaar bij drogist,
reformzaak en apotheek.
Voor meer informatie:
EmontaB.V.,
tel. 0512-518085.

Drogisterij

Ton Goossens
Specialist in Homeopathie
Winkelcentrum Noord
Ruüme Parkeergelegenheid
Tel. 5712305

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Ongeveer 2OO.OOO Nederlanders zijn allergisch
voor stuifmeel. Om tranende en rode ogen, niezen, jeuk en loopneuzen te voorkomen, gebruiken al deze hooikoortspatiënten in de voor hen
kritieke periode geneesmiddelen. Het homeopathische geneesmiddel Pollinosan, samengesteld uit zeven geneeskrachtige planten, is
voor veel hooikoortspatiënten een echt
wereldmiddel gebleken.
De laatste jaren is het
aantal allergiepaliënten en daarmee ook het
aantal
hooikoortspatienten
schrikbarend
gestegen. Het totale
aantal
allergiepatiënten, inclusief de hooikoortspatiènten, steeg
van één procent in
1926 tot bijna twintig
procent in 1996.
Vervelende symptomen
De symptomen van hooikoorts zijn buitengewoon vervelend: tranende, jeukende
rode ogen, niezen, loopneuzen en andere verkoudsheidsverschijnselen,
jeukende,
rode buitjes op de huid,
hoofdpijn en soms zelfs bijholte-ontsteking.
Normaal gesproken vermijdt

men contact met een stof
waarvoor men allergisch is,
maar in het geval van pollenallergie is dat eigenlijk onmogelijk: de pollen zweven
immers met miljarden door
de lucht. Altijd binnenblijven
en je huis hermetisch afsluiten is geen serieuze optie.
Medicijnen zijn dan nog de
enige mogelijkheid om bin-

*fc-'

OIO
OROaitTEHU

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023)571 2513

Homeopatisch
Geen wonder dat veel
mensen in Europa kiezen voor natuurlijke,
mensvriendelijke
geneesmiddelen.
Pollinosan
van
Vogel is zo'n middel. Dit moderne
homeopatische geneesmiddel is ontwikkeld op basis
van zeven geneeskrachtige planten,
afkomstig uit verschillende delen
van de wereld, die
specifiek
werkzaam zijn bij de
diverse aspecten
van hooikoorts. Alfred Vogel
leerde deze planten kennen
tijdens expedities in Noorden West-Afrika, het Nabije
Oosten, Mexico en Columbia.
Pollinosan is dus echt een
wereldmiddel.
Voor meer informatie bel de
Vogel info lijn: 0525-685237.
Lees voor gebruik eerst de
bijsluiter.

Venal helpt je weer
op de been

was. Bij artrose-patiënten
kun je het degeneratie proces
uitstellen met behulp van het
mosselextract. Het zorgt er
bovendien voor dat mensen
soepeler
worden in de
gewrichten en dat vooral de
startstijfheid na de nachtrust
beduidend minder of zelfs
afwezig is." Ook bij mensen
die de aandoening fybromyalgie (ook wel weke delen-reuma genoemd) hebben, heeft
het extract een positieve werking. "Bij sporters zorgt het
mosselextract ervoor dat de
spieren soepel aanvoelen, alsof je ze al hebt opgewarmd,"
vertelt mevrouw Ypma. Ze
raadt sporters aan het extract
te slikken in een onderhoudsdosis. Dat geldt ook voor
mensen met jicht. Wordt het
mosselextract tijdens een
aanval
ingenomen,
dan
neemt de pijn binnen één,
twee dagen af tot een licht
zeurend gevoel overblijft.

Hoe belangrijk onze benen voor ons zijn, merken we
pas als de spieren die we bij het lopen gebruiken,
gevoelig zijn. Velen onder ons hebben of krijgen vermoeide benen, ontsierende aderen of blauwe en rode
plekjes op de benen. In zo'n geval helpt een natuurlijk middel als Venal u snel op de been. Het zorgt er
voor dat de bloedsomloop in de benen weer optimaal
verloopt.
Vermoeide, zware benen
komen in alle leef tij dscategorieën voor. Veel oudere mensen hebben het idee dat hun
beenspieren gevoelig zijn,
waardoor ze geen lange wandelingen
meer
kunnen
maken. Jongeren die veel
lopen of staan, zoals winkelpersoneel of kapsters, voelen
na een dag hard werken de
vermoeidheid vaak in de
benen.
Natuurlijke oplossing
De natuur biedt een oplossing bij zware, vermoeide
benen en lelijke aderen of
blauwe en rode plekken. Een
aantal plantenextracten is
goed voor de doorbloeding en
zorgt voor het behoud van
sterke vaatwanden. Venal
van Bional bevat de juiste

combinatie van plantaardige
extracten om de bloedvaten
in goede conditie te houden.
Krachtige combinatie
Dat Venal helpt bij vermoeide
gevoelige, zware benen is
geen toeval. Het bevat
natuurlijke extracten van
Ruscus Aculeatus (muizedoorn) en Rutine (wijnruit),
die beide een goede invloed
hebben op de bloedcirculatie
en Aecsine (paardekastanje)
dat helpt bij het behoud van
een sterke vaatwand en elastische bloedvaten. Daarnaast
ondersteunen Vitamine B en
C het effect van de genoemde
extracten.
Deze uitgebreide, combinatie
is goed voor de doorbloeding
en het behoud van soepele
bloedvaten.

Speciale actie
De komende maanden kunt
u optimaal profiteren van
Venal. Indien u de bovenkant
van een verpakking Venal en
een brief(kaart) naar Bional
stuurt met daarop uw naam,
adres, postcode, woonplaats,
leeftijd en geslacht, ontvangt
u gratis het PrimaActie boekje van Bional. Dit staat boordevol kortingsbonnen voor
tal van actieve vrij etijdsbestedingen (attractieparken, dierentuinen, musea), diners en
overnachtingen in één van de
Golden Tulip hotels. Stuurt u
de brief(kaart) en verpakkingsdeksel in een voldoende
gefrankeerde envelop naar:
Bional Pharma, Postbus 75,
8400 AB Gorredijk.
Voor informatie belt u gratis:
08-000202020.
Venal is verkrijgbaar bij
apotheek, drogist en reformzaak.
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De oplossing voor
zwemmerseczeem
Zwemmerseczeem of voetschimmel is een veelvoorkomend probleem. Een recent onderzoek toont aan
dat een op de drie Nederlanders wel eens last heeft
gehad van deze kwaal. Vaak begint voetschimmel
met roodheid en jeuk. Daarna kan de huid gaan schilferen en kunnen kloofjes ontstaan.
Hoe onstaat
het?
Voetschimmelinfecties
worden
overgebracht via
huidschilfers van
mensen met dit
probleem.
Die
huidschilfers liggen bijvoorbeeld
op de vloeren van
zwembaden,
sportfaciliteiten,
sauna's, hotelkamers en openbare
douches. Mensen
in
de
directe
omgeving kunnen
ook een belangrijke
infectiebron
zijn als handdoeken en lakens
worden gedeeld.
Schimmelsporen
Wie eenmaal last heeft
van
voetschimmel,
kan
door
schimmelsporen
zichzelf en anderen
opnieuw
besmetten.
Deze schimmelsporen zit- •<
ten in de kleine
huidschilfers
die vaak in sokken en schoenen achterblijven. Ook blootstelling van de huid aan
vocht, een verhoogde transpiratie en verminderde blóedcirculatie (koude voeten) spelen een rol, omdat dit de
omstandigheden zijn waarin
de schimmel zich het beste
vermenigvuldigt. Knellende
schoenen, een snee in de huid
en overdadig zeepgebruik,
beschadigen het afweermechanisme van de huid waardoor voetschimmel makkelij ker ontstaat.
Canesten derma
Er is een geneesmiddel dat
hiervoor de oplossing biedt:
Canesten derma. Het is verkrijgbaar als crème, strooipoeder en huidspray. De
spray kan ondersteboven
worden toegepast wat het
gebruiksgemak
verhoogt.
Het duurt ongeveer één tot
vier weken voordat de symptomen (rode huid, schilfer-

Nieuw: Multi-Gyn Gel

Het zelfzorgmiddel voor de intieme delen van de vrouw
Veel vrouwen hebben behoefte aan een méér dan een
intensieve verzorging van de intieme delen van het
lichaam. Zij hebben regelmatig te maken met b.v.
een schrale, droge, rode en gevoelige huid. Een goede verzorging van de vagina is natuurlijk erg
belangrijk. Het is gewoon heel onplezierig om "daar"
iets te hebben. .

systeem van ons weefsel.
Hierdoor is het middel uitstekend te gebruiken bij veel
voorkomende intieme ongemakken. Multi-Gyn is volledig gebaseerd op sterk werkzame plantenextracten en is
in Nederland ontwikkeld.

licht. Echter uitsluitend goede hygiëne volstaat dan evenmin. Multi-Gyn Gel is een
nieuw bio-actief preparaat.
"Bio-actief' betekent dat het
middel een actieve rol speelt
in de biologische processen
van het natuurlijk af weer-

Multi-Gyn verzacht direct bij
b.v. schraalheid, roodheid en
gevoeligheid van de huid.
Daarbij optimaliseert het de
conditie van het slijmvlies en
het vaginale milieu. Het heeft

Tot voor kort waren er dan
slechts twee mogelijkheden:
Een bezoek aan een arts of
anders alleen extra hygiëne.
De meeste vrouwen gaan liever met direct naar een arts.
Het merendeel van de intieme
ongemakken is daarvoor te

tevens de
juiste
zuurgraad en
kan onbeperkt
worden
toegepast.
De helde-

Eenvoudige toepassing
GEL

re gel is makkeh'jk en prettig
in het gebruik. Elke tube
wordt geleverd met een aantal speciale tuitjes om zo de
gel in de vagina te brengen.
Voor de uitwendige schaamstreek kunt u dit met de vinger aanbrengen. Multi-Gyn
is verkrijgbaar bij drogist en
apotheek. Mocht die het (nog)
niet voorradig hebben,
dan hebben zij het
op bestel~""•~
ling bin. nen 24 uur
^>^ voor u in
^ *~*
huis.

tjes,
jeuk en soms
blaasjes
en
een
gezwollen huid) zijn verdwenen. Voor het beste resultaat
adviseert fabrikant Bayer om
een spray of crème in combinatie met poeder te gebruiken. De huidspray of crème
dient twee tot drie keer per
dag op de aangedane huid te
worden aangebracht, terwijl
strooipoeder wordt gebruikt
in sokken en schoenen om
schimmelsporen te bestrijden. Hiermee wordt herbesmetting voorkomen.
Canesten derma (werkzame
stof Clotrimazol) is verkrijgbaar bij apotheker en drogist.
Niet gebruiken bij overgevoeligheid
voor Clotrimazol. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.
Voor
meer
informatieBayer B.V., tel. 0297-280666.

Kyolic:
volkomen reukloos
knoflookpreparaat
Wilt u meer informatie of
gratis proefcapsules aanvragen, bel dan de gratis
Pharmafood
Informatielijn:0800-0280280 (nieuw).

Boekje over
intiemhygiëne
Wilt u meer weten o^er de
vagina, intiemhygiëne en
ultieme klachten? Er is nu
een nieuw boekje "Wat elke
vrouw moet weten.." Tegen
betaling van ƒ 6,95 kunt u
het boekje bestellen. Stuurt
u dan een briefje met
cheque of betaalkaart naar
Imgroma B.V., t.a.v. MultiGyn actie, Postbus 40035,
6203 BT Maastricht. Als u
een originele streepjescode
van een Multi-Gyn verpakking mee stuurt, kost het
boekje slechts ƒ 4,35. Ook
kunt u de Imgroma consumentenservice voor meer
informatie bellen: 09001011015 (55cpm).

Grijze haarkleur in vijf minuten verdwenen
Naarmate de leeftijd vordert maakt de natuurlijke
haarkleur plaats voor een grijze haardos. Alhoewel
het grijs worden van haar een volkomen normaal
proces is, zijn er veel mensen die hun eigen haarkleur het liefst zo lang mogelijk willen behouden,
met name mannen, omdat zij niet gewend zijn het
haar te kleuren.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

nen
aanvaardbare
grenzen het voorjaar
door te komen.

Zware, vermoeide benen?

Groenlip mossel
werkt heilzaam bij
gewrichtsklachten

-
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Om
grijze
haren
onzichtbaar te
maken, kunt u
uw haar in elke
gewenste kleur
verven. Tegenwoordig kan dat
^
met diverse kleuringsproducten
die uw haar op
zachte wijze een
andere tint geven.
Het nadeel van sommige haarkleurmiddelen is
de lange inwerktijd plus het
egale effect. Just for Men
zorgt er nu voor dat uw grijze haarkleur in 5 minuten
verdwijnt en de natuurlijke
kleurschakeringen worden
behouden.

Natuurlijke kleur
De *kleur van ons haar
is opgebouwd uit verschillende tinten.
Die
schakeringen
worden met dit product op geraffineerde wijze gebruikt
om grijs haar volkomen aan het oog
te
onttrekken.
Een simpele kleuring, die net zo eenvoudig is als het wassen van
haar, maakt dit mogelijk. Het
resultaat is dat uw grijze
haarkleur in 5 minuten is
verdwenen. Just for Men
werkt specifiek in op de grijze haren en brengt daar de
originele kleur weer terug.
Dit gebeurt zo subtiel dat na

de behandeling niet meer kan
worden verteld welke haren
grijs waren.
Razendsnel
Wie er niet over peinst om
zijn haar te verven kan met
Just for Men op andere
gedachten worden gebracht.

Het werkt namelijk
volgens de al eerder
genoemde '5-minuten formule'. U
masseert het in, en
laat het 5 minuten
intrekken. Precies
ae tijd die u nodig
heeft om te scheren
of te douchen.
Zodra het is uitgespoeld zijn de grijze
haren verdwenen.
De
ingebouwde
conditioners zorgen ervoor dat het
haar beter in model
blijft. Een behandeling houdt ongeveer 6 weken. In
die tijd kunt u uw
haar zo vaak wassen als u
wilt, zelfs elke dag. Just for
Men is natuurlijk ook te
gebruiken door vrouwen. Die
zullen het snelle kleuringsproces ongetwijfeld een verademing vinden.
Verkrijgbaar bij uw drogist.
Voor meer informatie:
Tendem, tel. 038-421 77 47.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
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Kindernet: 'Bij ons schieten ze
elkaar geen kogels door het lij

Oerbos

H

ET OERBOS! Het
ondoordringbare, onafzienbare woud. Waar
Asterix en Obelix de everzwijnen najoegen. Waar
Roodkapjes op de vlucht
moesten voor de hele hordes
woeste wolven. Dat was pas
bos. Daar is het Amsterdamse
Bos een zielig parkje bij.
Behalve dan dat het oerbos er
heel anders uitzag. Dat hoorden wij van Frans Vera, die
afgelopen week in het Bos
kwam kijken. Hij heeft zeven
jaar lang allerlei geschriften
bestudeerd om er achter te
komen hoe het bos eruit zag
voor de mens zich er tegenaan
ging bemoeien.

de Middeleeuwen een groot
aantal bomen bij elkaar met
gras er omheen," vertelde
Frans Vera ons. „Een bosje
bomen, net zoals een bosje
tulpen. Pas later kraag het
woord bos de betekenis van
een aaneengesloten woud.
Toen waren de wilde dieren
En wat blijkt? Het oerbos was vrijwel verdwenen en gingen
helemaal geen onafzienbaar
we bomen kweken voor het
woud. In het oerbos liepen
hout. Veel mensen denken dat
hordes dieren rond die graag
je daar het echte bos ziet.
jonge sappige boompjes eten.
Maar m die houtakkers kan je
Herten, wilde zwijnen, oerrun- door al die bomen de strucderen en wilde paarden. Zij
tuur van het oerbos niet meer
aten elke jonge boom op die
zien. Je kan door de bomen
zich maar durfde te vertonen.
het bos niet meer zien. Het
Behalve als die jonge boom
oude oerbos bestond uit een
tussen stekelstruiken stond
open parkachtig landschap
ontwikkelde zich dan een
Het Amsterdamse Bos lijkt
bosje. Zo ontstond een land• landschappelijk veel meer op
schap van kleine bosjes met
het oerbos van Roodkapje dan
kaalgegeten grasland ertusbijvoorbeeld de Veluwe."
sen.
„Het woord bos betekende in
Remco Daalder

Vliegeren met
teddyberen

Soms gebruiken kleine kinderen nog: voor ze kunnen
praten de afstandsbediening van de televisie. Als
jonge ouder kun je dan alleen maar hopen dat ze
niet te veel geweld zien. Het televisiestation
Kindernet begrijpt die ongerustheid. „Bij ons hoefje
niet bang te zijn dat ze elkaar de kogels door het lijf
gaan schieten."
sie eindredacteur Jan Willem
ONGE GEZINNEN
Bult, zitten voor de gelegenontbijten nogal
heid in de vergaderzaal van
gehaast. Vader zet
het Kindernet kantoor m
snel een pannetje melk op Amsterdam-Zuidoost.
De wanen moepler smeert de
den hangen vol met kinderteboterhammen, maar de
keningen en kleurplaten. „We
kinderen weigeren elke
krijgen heel veel post. Het
hap eten. De televisie kan leuke is dat de kinderen na
programma's spontaan reagedan uitkomst bieden. „Ik
ren en bijvoorbeeld zeggen
vind het lekker rustig, de
dat ze Boes de allerliefste os
televisie 's ochtends vroeg vinden,
die er is," zegt Vrolijk.
aan," zegt een moeder.
Beiden hebben ze kinderen
„Ik ben druk bezig met
die naar Kindernet kijken.
Bult lacht. „Eigenlijk zou in
het klaarmaken van het
het arbeidscontract moeten
ontbijt en de lunchpakdatje kinderen moet
ketten, de kinderen zitten slaan
hebben als je langer dan een
heerlijk rustig op de bank jaar
bij Kindernet werkt."
met een boterhammetje te
kijken naar Kindernet."
De kinderen van Vrolijk zijn

J

Het televisiestation zendt in
de ochtenduren tekenfilms en
ander, meer leerzaam, vermaak uit. Kinderen weten precies wat ze kunnen verwachten, want de programma's zijn
op vaste tijden. Even na negenen begint
een peuterprogramma
als Tik Tak,
waarin de
omgeving
op een voor
kleine kinderen begrijpelijke manier
getoond wordt. Moeders vinden het leuk mee te kijken
naar een wereldje van simpele, kleurrijke vormen en vrolijke geluiden.
„Het is een rustmomentje in
de ochtend," zegt de marketing manager van Kindernet,
Jos Vrolijk. „De oudere kinderen zijn al naar school en je
kunt even met je kind voor de
televisie zitten. Een kwartier
of een half uurtje is al
genoeg."
Vrolijk en zijn collega, televi-

trouwe kijkers, maar blijven
doorgaans niet lang voor de
buis hangen. Ze staan om
zeven uur op en zien dan een
half uurtje tekenfilms, een
manier van televisiekijken die
de marketing manager wel
bevalt. „Het is goed als je met
klakkeloos blijft
staren
naar wat
er aangeboden
wordt,

Dochter eindredacteur
heeft invloed
op programmering

A L VEERTIEN JAAR staat
L\ het Amsterdams Vlieg*L j^erfeest bekend als het
gezelligste en leukste van Nederland. Drie dagen lang op 17,
18 en 19 mei, wordt er door
jong en oud gevliegerd, zonder
dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen beginner
en professional.
Beroemde vliegeraars uit Ne*„,0 '* - • » " * - * • "
derland, maar ook uit omrinFoto Jens Astrup
gende landen, zijn aanwezig.
Het festival wordt gemaakt door de bezoeker en het motto is
neem je vlieger mee en ga zelf aan de slag
De nieuwste ontwikkeling op het gebied van vliegers is de
herontdekking van een Nasa-parachute uit de jaren zestig.
Door de eenvoud van deze vlieger wordt hij ook wel 'het
geniale stukje stof' genoemd. Het ballet-vliegeren, in de winter zelfs als indoor-sport mogelijk, zal eveneens te zien zijn.
Heel bijzonder dit jaar is het beer-springen. Elke meegebrachte teddybeer kan hier zijn eerste parachutesprong
maken. Voor de kinderen is er op zondag en maandag een
vliegerwerkplaats waar ze voor vijf gulden een vlieger kunnen bouwen. Op het festivalterrein zijn diverse attracties te
vinden, zoals een springkussen, muziek en een ballenbad.

maar datje kijkt naar wat
voor jou bedoeld is en wat je
leuk vindt, dat je niet de buis

otide bekenden Bassie en
Adnaan. „Ik denk dat dat het
giote verschil is met andere
?endeis Wij programmeren
een wekere hei haling en
kopen series die over een
lange periode aantrekkelijk
/.ijn, terwijl RTL bijvoorbeeld
vaak kot te hypes heeft
Publieke omroepen hebben
weer een ander, minder
gestructureerd, beleid," aldus
Bult
aanzet tot de programma's
op een gegeven moment
afgelopen zijn."
De kinderen van Bult
kijken wat langer en vertegenwoordigen vermoedelijk meer het gemiddelde
kijkgedrag. Zij bemvloeden zelfs hun vader.
„Vooral mijn dochter van
zes is behoorlijk bepalend voor de programmering. Zij wilde
graag Bassie en
Adnaan, de
Smurfen, Dommel,
Boes, en A.J.
Kwak... En ja, die
hebben we nu."
Kindernet heeft veel
bekende kinderseries
die al eerder op de
televisie waren. Dat
past volgens Bult en Vrolijk

goed bij de behoefte van kinderen aan herkenbaarheid
en lust. Kinderen
vinden het
prettig om
hun vertrouwde l'avo-

zien
Het weekend bij
Kindernet begint altijd met de

Kindernet wil dat ouders met
een gerust hart hun kinderen
alleen bij de televisie kunnen laten Volgens Bult
lukt dat aardig. „Dat mcrken we aan ouders die in
het weekeinde lekker doorslapen en de kindei en voor
Kindernet zetten. In sommige gevallen

zetten
ze de jongsten voor
Kindernet en nemen ze de

Abrikooskleurige rozen raken in de mode

Op zaterdag en zondagavond vindt er' hachtvliége'ren plaats,
met schijnwerpers, muziek en lampions.
Het festival speelt zich af op de velden van het recratiegebied Spaarnwoude/Houtrak (vlakbij de suikerfabriek bij
Halfweg). Bereikbaar met
de auto (parkeerterrein
aanwezig) of NZH-lijn 80.
De toegang is gratis. Het
Vhegerfeest is geopend
van tien uur 's ochtends tot
één uur 's nachts. Op zondag toegang tot vijf uur 's
middags.

Foto Jens Astrup

afstandsbediening mee naai
bed, zo van dat is veilig "
Wordt Kindernet /o niet een
beetje de zender voor luie
ouders die geen tijd
vooi hun
kinderen hebben 9 Niet
bepaald, vindt Vrolijk. Hij
onderscheidt drie soorten
moedeis. „De makkelijke, die
zegt 'kijk maar wat er op de
buis is, ik vind het allemaal
prima ' Dan heb je moeders
met een zekere tolerantie,
maar die de tijden en soorten
piogramma's goed in de
gaten houden
Ten slotte
heb je de
heel bewuste moeders,
die kritisch
tegen televisie
aankijken en hun
kinderen bepaalde programma's gewoon veibieden."
Bij Kindernet mogen
de uitzendingen geen
nodeloos geweld bevatten. Het moet een neutrale zender zijn waar
niemand zich aan
ergert en waar alle kinderen zich in kunnen herIcennen. Vrohik: „Wij
hebben vanaf het
begiri gezegd dat er
een verantwoorde
pi ogrammering is,
dat je niet steeds bang hoeft
te zijn dat ze -elkaar de kogels
door het lijf gaan schieten."
Natuurlijk zijn er ook op
Kindernet wel eens knokpartijtjes te zien. Volgens Bult
ontkom je nou eenmaal niet
aan opgroeiende kinderen die
een beetje spanning zoeken
„Onze grens is Superworm
Jim, een worm met ongekende krachten die het universum probeert te redden. Dat
doet hij altijd heel listig.
Slechts wanneer hij gedwongen wordt, omdat het kwaad
hem van alle kanten bedreigt,
roept hij dat hem nog maar
één ding rest: zinloos geweld "
Jan Pieter Nepveu

Voor meer informatie
vliegerwinkel Vliegertuig,
telefoon 020-623.3450. In
Magna Plaza (winkelcentrum nabij de Dam in
Amsterdam) is tot 19 mei
een collectie vliegers te
zien van het Amsterdamse Vliegerfeest.

Kindernet zendt elke ochtend uit
van zeven tot elf uur, in het
weekend tot twaalf uur.
Zondag 25 mei verzorgt het
Gemeentevervoerbedrijf een loer met historische trams en bussen door Amsterdam De

(adveitenne't)

De BoodschappeiiKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT!!!

WANNEER ZAG U
VOOR HET LAATST
EEN FILM
HET
GROTE WITTE DOEK?
£JVEEM EENS PLAATS
BV-BIOSCOOPZALEN
VANmfHÉCÏNEMAS!

*•. •• •• • $.'

IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Pathé bioscopen In Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, .Calypso, Cinema, City e'n
Tuschinski. U vindt allt adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijk* bioscoopagenda voor hét f l lm aanbod off bel dé
Belblos 0900.9363 75cl/pm (nu ook resérvoriiti via Inttrnet: www.bios.nt).

Foto: Matthijs Schoot

Nostalgische
Vervoerdag

Het rosarium is een prachtig gecomponeerd geheel van rozen in allerlei soorten, maten en kleuren

Tips van de kweker
Mest is een must voor rozen. Gedurende
de zomer leyeren leveren ze een topprestatie en wie niet genoeg eet, komt energie
tekort om dat lang vol te houden. Nieuwe
rozen kunnen dan ook het beste worden
geplant in een mengsel van de bestaande
luinaarde en oude of gedroogde koemest.
Bijmesten met speciale rozenmest tijdens
de bloei wordt door de roos erg op prijs
gesteld.
- Water geven aan het eind van de dag vergroot de kans op schimmel. Beter is de
rozen droog de nacht in te laten gaan. Geef
ze daarom vroeg in ochtend water, dan is
de verdamping het kleinst en heeft de roos

de hele dag om het water optimaal te
benutten.
- Voor de Amsterdamse balkon- en dakterrasbezitter heeft Arjan het volgende
advies: rozen kunnen heel goed in potten
geplant worden, als deze maar diep genoeg
zijn. Rozen wortelen niet zo/eer in de
breedte, maar wel in de diepte. De laatste
jaren zijn stamrozen weer helemaal terug
van weggeweest. Deze rozelaars zijn bijzonder geschikt voor kleine oppervlakken.
Geef ze wel regelmatig water.
- Een in de herfst gekochte en geplante
roos moet nog gesnoeid worden; maart is
daar de heste tijd voor.

BOES

Nederland telt een aantal gespecialiseerde kwekerijen. Wolthoorn & de Groot gaan de komende weken
bij een paar van deze kwekers op bezoek.
Rozenkwekerij De Wilde in Bussum is de eerste in de
reeks.
A ANDERAND van
ytA Bussum. op vijl'autoM. Ajnmuten van de Al, is
op een ruim ten cm de rozenkwckeri] De Wilde gevestigd
Achter de winkel en het kantooi zijn eindeloze njen met
rozen te zien
Wat het meest opvalt is hot
rosarium. Deze lozcntum is
niet louter een uitstalling van
het ro/.onassoitiment. maar
een prachtig gecomponeerd
geheel van lozen m allerlei

soorten, maten en kleuren.
Arjan Jurry van De Wilde kan
enthousiast vertellen over
ro/cn Met gepaste trots vertelt hij hoc het assortiment
steeds weer wordt vernieuwd.
Over hoc nieuwe rozensoorten. die voordat ze m aanmerking komen om te worden
opgenomen m het verkooppiogramma, eerst uitgebreid
worden beoordeeld op een
pioclvcld op de kwekcuj.
Want net als kleding en intencui is ook de 'bekleding' of
het interieur van de tuin aan
mode onderhevig, waren bijvoorbeeld jarenlang witte
i ozcn in de mode. nu gaat de
belangstelling vooral uit naar
de gele en abrikooskleungc.
Arjan Jui ry vindt eigenlijk
alle ro7cn mooi. maar de rode
loos 'Ingrid Bergman' behoort
toch wel tot zijn lievchngsro/cn De 7achtfluwclen. dieprodc blocmblaadjes. waar de
dauw m de ochtendzon prachtig op parelt, geven deze roos
iets heel bijzonders
Wolthoorn & De Groot
Uozcnkw ekcri.j De Wilde.
Rozentuin, winkel en kwokcrij,
Prinses Irenclaan 14 in Bussum,
telefoon: 035-G91.G511.Voor
bezichtiging van de rozentuin
bent u altijd welkom, ook 's
avonds en op zondag. De winkel
en de kwekerij zijn elke dag van
half negen tot vijf uur open,
behalve op zon- en feestdagen.

kan in eigen tempo warden afgelegd Het
kaartje blijft de hele dap geldig Trams en
bussen beginnen om half elf en houden een
twmlig-mmulendienst aan Centraal opstap
punt K het Amstelstalion De tocht v„ert
onder andere door hel oosteli|k stadsdeel
naar de historische scheepswerf 't Kromhout
BIJ Garage Oost en het Haarlemmeimeer
station is een moterieelshow, waarbi] men
nog meer historische voertuigen kan zien
onder het genot van een kopie koffie
Vanaf hel Amstelstalion rijdt een pendelbus
|e naar het bedrijfsmuseum van Energie
Noord(voorheen GEB)
Lezeis van Weekmedio krijgen legen mleve
ring van onderstaande bon drie gulden
korting op een kaartje (normale prijs tien
gulden). Voor kinderen en 65 plussers geldt
hetzelfde tarief De bon kan alleen mgeleverd worden bij het kaarlverkooppunl op het
Amstelstalion (eindpunt van tramlijn 12)
Informatie vooraf bij de GVBEvenementenhjn, telefoon 020 683 1691, op
werkdagen tussen negen en twaalf uur 's
ochtends
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

Restaurant „Queenie"
receptie - familie- of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duiverwoorden,
telefoon 023 - 5713599

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Een pruik als het
nodig is!

Amsterdam
Thuiszorg

Wi] zoeken MET SPOED

vakantievervangers m/v
(voor de ochtend en/of de weekends en/of 's avonds)

kraamverzorgenden
Afgeronde MDGO-VZ of afgeronde OVDB opleiding

(wijk)ziekenverzorgenden
MDGO-vp of ZV diploma

A-verpleegkundigen
wijkverpleegkundigen
(A-verpleegkundigen, evt. met MGZ of HBO-V diploma)

B Barry Defender van de Tender Bende, daar zeg je U te
gen1 Super Cidaq, tante Von

* aparte
*• bezoek aan
pasruimte
, huis of in
* ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfonds
en pruiken
leverancier

• Barry, wij vonden je altijd al
uitmuntend1
Gefeliciteerd1
Opa en Oma

Dus . .. maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Verenigingsnieuws

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

• 24 juni S(w)mg Society o a
Miss Saigon Introducmg Alex
Dundasn

Ook gespecialiseerd in
heren(mgal)werken
Oinsdcas
"

7

• S(w)mg Society presents
24 juni a s m de Krocht, entree gratis Bel 023 5730233

JOP
\ "
Heemstedestrcat 28
b h Hoofddorpplein
Amsterdam

Verloren en
gevonden

Tel 020-0157107
Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

• Verloren erfstuk m Pageehal, zilv kett •±• Christoffel +
g ring 5717986, beloning

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
T k gevr leuk huis in Zand- prijsopgave
voort Tel 0297-381177
Bellen na 1800 uur 5719800

Markten/braderieen
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Utrecht Veemarkthallen
17-18 mei, 9 17 uur
Org v Aerle 0492 - 525483

Vlooienmarkten
17 18 on 19 mei Emergohal te Amstelveen
1 juni Evenemententerrrem te Voorburg,
14 en 15 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp,
21 en 22 juni Mulierpier te Rotterdam
ORG MENSEN, 023-5402334 b g g 06 53147728
Enorme vlooienmarkt
2e Pmksterdag Sporthallen
Zuid Amsterdam 175 kramen
(Usbaanpad) 10 1700
ml Org Don 0294 233654
SUPER VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
1e Pmksterdag, 10 17 uur
150 stands
Org v Aerlf 0492 525483
VLOOIENMARKT 24 25 mei
Jaap Edenhal, Amsterdam
Info 0481 - 4221 12

Therapieën
Gevestigd N de Groot
PARANORMAAL
THERAPEUT
Aangesloten bij S O O P
Magnetiseren, voetzone
reflexologie Bach remedie
Reiki 1 j- 2 Beh volgen;
afspraak Tel 5716098

Uitgaan

Restaurant „Queenie"
De gehele week geopend
Aan de vleugel, in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023 S713599
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
va 30 jr 'De Ossestal', Nieu
wolaan 34A, Osdorp, v/a 20u

• Wij behouden ons hè
recht voor zonder opgave va
redenen teksten te wijziger
of niet op te nemen

Monet Strijkservice

• Te koop herenfiets, 3 versnellmgen + trommelrem,
ƒ125 Tel 023-5712566
Te koop jongensfiets, 16
inch, zonder versnelling, ƒ 75
Telefoon 023-5718793.
• Te koop Sparta damesfiets, terugtraprem, ƒ 125
Telefoon: 023-5718793.
T k . heren racefiets, 12 versnellmgen, ƒ 75 023-5718793

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn.
0345-631364 (24-uur-service)
Cupido erkend, voordelig en
toonaangevend m Nederland.

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,
24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen1?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 090-650 15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
- Salarisschaal conform CAO-Thuiszorg:
van uw keuze
- kraamverzorgende
schaal 4
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
- ziekenverzorgende
schaal 5
- A-verpleegkundige
schaal 6
020. Ik ben een vrouw van 43 Hoi, hoi, met Tanita. Ik ben 26
- wijkverpleegkundige
schaal 7
jaar, ben 1 78 m lang, weeg jaar, heb lang rood haar en
Heeft u interesse, neem dan vóór 17 mei a s contact op met 70 kilo en ben slank. Ik zie er blauwe ogen. Ik ben 1 70 m
goed uit, heb brams en zoek lang, slank en zoek een
de afd Personeel & Organisatie, tel.nr. 020 - 5810593.
een leuke man Ik houd van vriendje om leuke dingen
theater, films Ik 1wil vlinders m mee te gaan doen. Dingen
mijn buik voelen Jij ook'' Bel zoals concerten, muziek en
Horecapersoneel
Divers personeel
09065015156 1gpm.
gezellig thuis! Spreekt dit je
gevraagd
gevraagd
Boxnummer 355974
wel aan? Bel dan NU'
0906-50 15 15 6 1 gpm.
Eén telefoontje is genoeg
Als je wilt meespelen in
Gevraagd flexibele keuken- om m contact te komen met Boxnummer 484986
nieuwe TV-SERIE, dan bel je hulp die zelfstandig kan werde persoon van jouw keuze Hoi, ik ben Marga Mijn hob020 - 623 90 56/625 39 80
ken Strandpaviljoen 19, tele- Probeer het eens en bel
by's- de modellenwereld, fitfoon 023-5712633
0906-50 222 21 (100 cpm).
ness, aerobics Ben jij die leuke man tussen de 20 en 25
Alphen a/d Rijn hallo, ik ben jaar? Ja? Reageer dan metVakantie
Jim Ik ben 21 jaar en ik zoek een' Je zult er geen spijt van
Nieuw bedrijf zoekt mensen
Binnenland
een leuke meid, die net als ik krijgen 0906-50 15 15 6
per direct voor 3 nieuwe
van actie, spanning en vakan- 1 gpm. Boxnummer 374233.
locaties voor o a
ties houdt.
Voel jij je aange- Hoi, ik ben Nel. Ik ben voladministratie, verkoop,
Let op! Aanbiedingen1
7
marketing, chauffeurs,
In Drenthe Htl De Stobbe *** sproken Bel dan! Ik ben 1 75 slank, ben 47 jaar, heb bruine
veel
distributeurs
Geniet van hotel & natuur. m lang, kort haar, sport
1
ogen en 1.70 m lang. Ik ben
Ervaring niet vereist
Div. arrangementen al vanaf en heb een goed figuur 0906- heel spontaan en houd van
5015156
1gpm.
Boxnum
Bel voor een afspraak
ƒ 199 HPi Sauna & zwembad
dieren, tuinieren en koken.
mer 428562.
,etc Folder 0522 - 471224
Ben jij tot 53 jaar, heb je huBen jij spontaan, eerlijk en mor en ben je romantisch?
Groothandel m non-food
vlot, tussen de 30 en 35 jaar, Bel me dan SNEL' 0906producten o a .
Woninginrichting
die een gezellige en goed uit- 5015156 1gpm Boxnumspeelgoed, boeken etc
ziende vrouw zoekt? Ik ben mer 278452
ievraagd leerling kapster.
36 jaar, heb bruine ogen,
Aanmelden J M Coiffeurs, Te koop 3-delig, stoffen bank- bruin haar en heb zin om er Hoi, jongedame' Ik ben Tornstel, prijs n o t k
:elefoon 023-5714040
samen met JOU op uit te my, 36 jaar, heb zwart haar en
Tel 023-5718793
gaan1 Stel maar wat voor! ben 1.88 m en heb een goed
Ondermodellenburo Special
figuur! Heb jij zin om met mij
<ids zoekt kinderen van O t/m • T k . geloogd grenen salon 0906-5015 156 1gpm
uit te gaan, laat dan een reac14 jaar Info + gratis inschr tafel ƒ125, lichtbr. eiken tv Boxnummer 435842.
tie achter op mijn box' 0906stuur recente foto naar Haar- draaistoel/100 023-5717598 Bussum Ik heet Veronique en 5015156 1 gpm. Boxnumemmerweg 319-D, 1051 LG
ben een gezellige vrouw van mer 372768.
A'dam Inlo 0344-652535
31 jaar. Ben jij ook gezellig,
Kunst en antiek
houd je van een biertje en een Ik ben een lange, slanke man
_ol beleven deze ZOMER.
r
wijntje, dieren, thuis en ben je van 48 jaar jong uit Alphen
ulltimers, schoolverlaters en
geen saaie piet? Laat me
dan a/d Rijn Ik heb kort grijs haar,
vakantiewerkers (18+) ge-,
ben modern gekleed en zie er
niet wachten, maar bel1
zocht voor reclame/distribugoed verzorgd uit Ik ben een
0906-50 15 15 6 1 gpm.
300 m voorraad
lebednjf voor o a reclame,
gevoelsmens Ik zoek een
Boxnummer 381035.
antiek, klem,
distributie, promotie, verleuke, vlotte vrouw, voor eergroot, dik, dun
<oop, PR, bezorgingen, klanlijk en serieus contact' 0906enservice en management,
Hallo, ik ben een vrouw van 50 15 156 1 gpm. Boxnum^ersoonlijkheid is belangrijker
49 en 1.75 m lang. Ik zoek via mer 245409.
Keizersgracht 357,
dan ervaring Bel voor een
deze box een man voor m
020-6232736
afspraak v a 9 30 uur
eerste instantie vriendschap, Ik ben Lmda. Ik ben 28 jaar,
Showroom'
:el 020 - 4215500
later meer. Hobby's uit eten, heb lang blond haar en blauMr J Takkade 30,
weekendjes
weg, thuis, fiet- we ogen. Ik ben 1 80 m lang
vlodellen gevraagd (m/v)
Aalsmeer, 020-6412137
sen
en
nog
veel
meer Maar en ben slank gebouwd. Ik
voor jaarboek Inter Look
dat
vertel
ik
je
als
je mij belt. zoek een leuke jongeman om
Bel 0344 - 652535
m ieder geval de december0906-50
15
15
6
1gpm.
Verhuizingen
maanden mee door te brenWil
je
aan
de
slag"?
Boxnummer
475064.
3
gen' Jij tussen 25-35, met
our Elle Model Agency zoekt
btomodellen, mannequins of X Y Z BV. verhuizingen en Hallo leuke mannen' Ik ben een beetje lef'
dressmen voor figuratie, re- kamerverhuizingen/ transport Tmeke, 45 jaar Ik zoek een 0906-5015156 1gpm.
clame, modeshows, t v -com- Voll verz Dag-nachtservice. maatje/vriend, tussen de 40 Boxnummer 261195.
mercials en mode-fotografie 020-6424800 of 06-54304111 en 52 jaar om samen gezelli- Ik ben Nel, een leuke dame
ge dingen te doen Ik houd
Tevens modellen gevraagd
van bijna 49 jaar. Ik heb een
van bos- en strandwandelmmet een maatje meer t/m
gen en nog veel meer1 Wil je zoon van 19 thuis en uitgevlomaat 52
Muziekdat weten? Bel me dan SNEL gen kinderen In het weekemErvaring niet noodzakelijk
instrumenten
op mijn boxi 09065015156 de heb ik het altijd druk, maar
J wordt door ons bureau kos1gpm. Boxnummer 337664 door de week kan ik wat afleiteloos opgeleid
dmg gebruiken' Ik ben niet
Bel snel » POUR ELLE
Hallo, met Angela. Ik ben 20 blond en niet slank, maar wel
0344 - 63 10 61
laar, heb blond haar, groene leuk! 0906-50 15 15 6 1gpm
0344 - 61 53 55
ogen, ben 1.70 m lang en Boxnummer 242202.
zoek een leuke jongen voor
een serieus contact1 Ik houd1 Met Barbara. Ik ben niet zo
Woningruil
i/an uitgaan, TV kijken. BEL goed m het inspreken van
U kunt bij ons al va ƒ270, 3en jij tussen de 20 en 30 mijn advertentie. Maar goed,
voor het eerste haljaar
laar? Dan moet je zeker even ik probeer het toch' Ik ben
Aangeb 2-kamerwonmg in
een zeer spontane vrouw van
een goede piano huren
•eageren' 0906-5015 156
iet dorp (nieuwbouw) Gevr
1 gpm Boxnummer 272308. 20 jaar, 1.89 m lang en heb
eengezinswonina m Noord
blond haar en bruine ogen
"elefoon 023-5730637
Wil je meer weten? Bel me
Hallo,
met
Chantal
Ik
ben
18
Amsterdamseweg 202
maar op 0906-50 15156
Aangeb 4-kmr eengezinslaar en zoek een jongeman dan
AMSTELVEEN
1 gpm. Boxnummer 291313.
Aon Gevr kleinere woning in
(jonger
dan
25
jaar)
voor
een
020 - 6413187
Mrd of Centr 023-5717598
leuke relatie' Ik kom uit Am Met Cmdy Ik ben een vrouw
sterdam, houd van paardnj- van 22 jaar en ben 1 65 m
den en fitness. Ik heb bruin lang Ik houd van de natuur,
Auto's en
Financien en
haar en bruine ogen. Ben
sporten, uitgaan, muziek en
auto-accessoires
handelszaken
een leuke, spontane vent? gezellige babbels' Jij ook en
ben je van mijn leeftijd? Bel
Bel dani 0906-5015156
1 gpm Boxnummer 279489. me dan SNELi Dan kunnen
WIKA
we meteen afspreken'
Autoruiten en kentekenpla Hallo, met Katja. Ik ben een 0906-50 151561 gpm.
V A ƒ75 - DORSMAN
27-jarige
brunette,
met
een
eiten Lijsterstraat 18
Boxnummer 392560.
blijft toch goedkoper'
gen bedrijf Wil jij mijn feestje
Tel + fax 023 - 5731613
Bel nu 023 - 5714534
zijn? Waar je vandaan komt, Met Francisca. Ik ben een leumaakt mij niet uit, als ik je ke meid van 18jaar, spontaan
echt leuk vind, weet ik je te en soms een beetje verlegen
Opleidingen/cursussen
vinden1 Spreek een leuke re- en erg gek' Ik zoek jou voor
actie m, dan bel ik je terug' Dat hoor je nog wel' Ben jij
0906-50 15 156 1gpm
tussen de 18 en 22 jaar, ben
Boxnummer 335286
je gezellig en leuk? Wacht
dan niet langer, maar reaHallo, met Rob Ik ben 19jaar, geeri 0906-50 151561 gpm
heb blond haar, blauwe ogen Boxnummer 412092.
en een normaal postuur. Ik
houd van TV kijken, luieren,
Midden-Nederland
stappen en uitslapen Ben jij Ik ben Henk, ben een rustige
tussen de 17 en 22 jaar? Bel man van 31 jaar Ik ben 1.90 m
dan voor een leuke avond lang, heb blauwe ogen en
stappen met mij' 0906- zoek een serieuze relatie' Ik
50 15 15 6 1gpm Boxnum- rook niet, ben geen bartype
vestiging Amsterdam
mer 383779
en houd van bos, strand en
opgericht sanuu de KNMG
van leuke dingen doen' 0906Hallo met Yvonne. Ik ben een 50 15 156 1 gpm BoxnumPer 1 augustus 1997 als enige parttime opleiding m
Noord-Holland erkend door het ministerie van Onderwijs, spontane vrouw van 40 jaar, mer 395484
heb bruin haar, bruine ogen Slank, blond, 160 m lang,
Cultuur en Wetenschappen
en ik ben op zoek naar een creatief, new age, dieren, verromantische man voor een der' brede belangstelling Ik
serieuze relatie Spreek een (vr) zoek een slanke man met
reactie m met je telefoonnum donker haar, tot 50 jaar Heb
1 en 2 jarige avondopleiding
mer en ik bel je terug voor een jij ook een brede belangstelmcl computerpraktijk patiëntenadministratie
afspraak 0906-5015 156
Img? Reageer dan NU op mijn
LOKATIE VOSSIUS GYMNASIUM, AMSTERDAM
1gpm Boxnummer 479169. box" 0906-5015156 1gpm
START SEPTEMBER 1997
Hoi, hier Michelle Ik ben 26 Boxnummer 234242
Vooropl minimaal mavo of gelijkwaardig
jaar, ben vlot en spontaan
Onderwijs door praktizerende artsen
Ben jij een leuke, spontane
en persoonlijke begeleiding garanderen
Vakantie
jongen die een goed gesprek
een moderne opleiding met de beste examenresultaten
buitenland
niet
uit
de
weg
gaat,
maar
Inl bij de cursusleider Els Goorhuis, arts 020 6768124
houd je ook van een geintje?
PIANOLESSEN
• Wij behouden ons hetBel' Ik 1 70 m lang, blond
Klassiek on modern
recht voor zonder opgave van haar en bruine ogen, goed Stacaravans te huur in de
Belg Ardennen, vanaf ƒ240
door gedipl lerares
redenen teksten te wijzigen figuur' 09065015 156
Tel 023 5718486
of niet op te nemen
1 gpm Boxnummer 228788 p w all m Tel 0434591598
- minimaal 4, maximaal 12 uur per week
- minimaal 12, maximaal 20 uur per week
- minimaal 20, maximaal 32 uur per week

ATTENTIE

130
soorten
vlees

50
soorten
vleeswaren

Wij kebbert ket mooiste lomsvlees voor a geseke-

teerd en willen graag ons fixntastisck assottiment
extra onder de aanaWkt brengen.
Lamsbout
Lamsschouder
Lamskoteletten
Lamscarré
Prov. boutjes
Lamsrollade
Lams Shoarma
Lamsspiezen

Jan Best

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Autoverzekering

OPLEIDING DOKTERSASSISTENT(E)

100 gr. 2,95
100 gr. 2,49

100 gr
100 gr.

2,95 Lamszwezerik
1,70 Lamsstoofschotel

100 gr.

3,25 Ribstukjes met olijven 100 gr.

100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.
100 gr.

4,99 Lamsspareribs
3,95 Lamsburgers
2,95 Lamslapjes
1,99 Lamsspinnewiel
3,95 Lamstong/nier

2,95
100 gr. 1,30
100 gr. 2,25
100 gr. 2,25
100 gr. '2,95
100 gr. 1,75

Vanaf 2ePinfesterdag zijn. wij weer
7 dagen per week geopend.
SUPERMALSE RUNDERRIBEYE
kilo
29,95
Grote Krocht 5-7 Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van
Zandvoort'
9.00 tot 18.00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur
tel. 5719067

BOUCHERIE

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

RTF 020 - 4657350

TAFELS

Felicitaties

Mode

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkAmsterdam Thuiszorg is met circa 4.000 weer
medewerkers één van de grootste zorg- zaamheden Gew openingstijden ma. t/m vrij van 9 00 tot
aanbieders van Nederland. We bieden 17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
.een compleet pakket thuiszorg: van
huishouding tot gespecialiseerde verRijwielen,
Bloemen, planten
pleging en van kraamzorg tot maaltijdmotoren,
service. Daarmee stellen we enkele
en tuinartikelen
tienduizenden Amsterdammers in staat
bromfietsen
om zo goed mogelijk thuis te blijven
wonen.
• uames sporniets, merk Uw tuin een LUSTHOF voor
Peugeot, 5 versnell, goed en weinig geld Jarney Hoveniers, 020-6121214.
mooi, ƒ 160 023-5715808

Zorgt u voor zomer
in de Thuiszorg?
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OPROEP
AAN ALLE AMSTERDAMMERS!!
Ik, Torn, 23 jaar en derdejaars O.R. student, zoek woonruimte rals vervanging
voor mijn huidige kamer in Alkmaar. Huur
tot ca. ƒ 500,- per mndü Tel.: 072-5112224.
2 kamers of etage t h. gevr. in
Amsterdam en omgeving.
030-6060772/Eva of Wilfned.

Voor 't echte handwerk bel je '0906-98.89 Sjaan DD-cup,
06-320320.41. Zij praten, jij zoekt jongens 18jrv. üvesex
komti Live + Stones199 cpm. Grijp onder m'n rok! 99cpm
Vrouwen (40+) willen snel 50 cpm! GAY Direct Apart: op
SEX" DIRECT APART! Bel nu: zoek naar 'n hete knul?
090-600 444 (60 cpm)
090-60 500
60 cpmi SM-voor-2. voor 'n 60 cpm! Netnummersex-dastreng of onderdanig SEX- tmg: vr. 35+ uit jouw netnumrnergebiedi 090-600 333
contact! 090-600 888
60 cpm1 Vele mannen ge- 60 cpm! Sexdatmg: vrouwen
zocht voor SEX met dames (20-59) zoeken een hete
35+. 090-600111. Vrouwen bexafspraaki 0906-80 80.
bel qratis 0800-4142.
60 cpm! Vrouwen (40+) willen1
BEL ME THUIS
snel sexcontact. Direct Apart
090-600 100

0906-96.80

Amsterdam datmg: sexoproepen van vrouwen 40+ uit
Bisex! Buurvr. + buurmeisje A'dam. 090-600 999.
18! Spelletjes worden steeds
harder! 99 cpm. 0906-95.26 Amsterdam sexdatmg: vrouwen uit A'dam willen sex'
Sportartikelen
Dagelijks sexen hete meisjes 090-65044410 (75 cpm).
Albias Verkeersscholen
18, op onze livelijn' Alleen de
neetste! 99cpm. 0906-06.03 Lokaal tarief! Amsterdam
• T.k.: GIANT racefiets + nwe
sexdatmg: vrouwen willen
fietshelm ƒ 250. Surfplank mt
De Doorschakeldienst: vrou- sext 010-2946186
UW RIJBEWIJS
medium ƒ50. 023-5717708:
wen 40+ zoeken direct conNieuwkoop, 0172-4083.61.
tact. 0906-1500 (60 cpm).
Netnummerdatmg: vrouwen
35+ uit jouw netnummer-geGAY
postcode
datmg
manDiverse clubs
nen uitjouw postcodegebied! bied! 0906-17 17 (60 cpm)
0906-81 00 (50 cpm).
Netnummerdatmg: vrouwen
(20-59) uit jouw netnummerNIEUW de SUPERBOX
Heet stewardessje kleedt je gebied. 0906-1555.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
uit in de pantry. Ze tilt.d'r rok
ga direct met haar apart!
op en... 99 cpm. 0906-06.02. Ontdek de duistere wereld1
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
SM. Je meesteres LIVE' Zij
Ik ben er
wijdt jou inJ 99cpm. 0906-9626
Een telefoontje is genoeg
ALTIJD VOOR JOU
om in contact te komen met
06 - 9789,
POSTCODE sexdatmg. vrouBekend
van
TV,
24
u.
p.d.
de persoon van jouw keuze
ca. 1,05 p/m
wen uit jouw postcodegeAll creditcards accepted
Probeer het eens en bel
bied! 090-68111 (60 cpm)
020-6700620/036-5360208
LENTEKRIEBELS ?
0906-5022221 (100 cpm)
http://www greysex com
Geheel privé'
Postcode-sexdatmg: sex m
jouw postcode-gebied!
Luxe privé huis! 12 topmeis- Lief meisje, 28 jr, wil nette
090-600 777 (65 cpm).
jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna heer ontvangen en verwen24u /p.d. ca. 1 gpm.
+ bubbelbaden. Sarphatipark nen teg. verg Hyg., discr.
REALLIVEi Ze scheuren de
LESB.! Petra doet haar broek kleren van je lijf, zo heet zijn
118, A'dam. 020 -6723022 verz. Tel. 020-6704108.
je uiti 'n Vriendin streelt haar zei 99 cpm. 0906-97.94.
zacht. 99 cpm 0906-96.08.
Diversen
** SEX ALARMNUMMER **
LIVE' Black, beautiful en hot' SNELSEX Direct Live 99 cpm
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen' 99 cpm. 0906-06.01
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
üvesex, datmg, hot stones,
ga direct met haar aparti
geen 06 maar Euro, Master of
Te koop
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
VisaCard 010-2944300.
aangeboden
Erkend paragnost/magneti- Ervaren Tarotlezeres voordiversen
seur. Ook consult aan huis. spelt uw toekomst glashel- Snel-Doorschakellijn. Vrouwen van 40+ willen direct
Ook auralezing. 020-4226260. deri Bel 020 - 6757127.
sexi 090-600 500
• Reflectanten op adverten
Studentendating studentes ties onder nummer gelieven
0906-Nummers
18+ zoeken NU een af- ervoor te zorgen dat het numspraaki 0906-19 19 (60 cpm). mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
Sexdatmg Amsterdam: vrou- Telefoonnrs van vrouwen
wen uit Amsterdam willen 40+: ze geven je hun tel.nr • ANNULERINGEN van uwen dat de brief geadresseerd
advertentieopdrachten kunt u wordt aan: Centrale Ordersexi 090-600 222 (60 cpm).
0906-17 17 (60 cpm).
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK afd. Weekmedia, Postbus
Sexdatmg Amsterdam' vrou- Thuiscontact vrouwen (20- richten aan Centrale Orderaf- 156,1000 AD Amsterdam. Dit
wen uit Amsterdam willen 59) zoeken een afspraak deling Weekmedia, Postbus voorkomt vertraging m de be
sexi 0906-1777 (60 cpm).
thuis. 0906-14 14 (60 cpm)
156, 1000 AD Amsterdam
handeling.
VERNIEUWD ca. 1 gpm.

Rijles auto's
en motoren

in 5 dagen

* Desire Escort *

0906-96.88

0906*0611

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voot waarden: • geabonneeid zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluilend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particuher gebiuik • het aangebodene mag niet boven
l'300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden

opgegeven.

voor de particulier:
3 regels gratisCoupon uitknippen en opstuien

Gratis Micro's en betaalde
Micio's moeten wolden ingeleveid aan de balie van ons kantoor
lot uiieilijk maandag 16.00 uur.

(frankeren als brief) met Vermeld ing van uw postcode naai
ons kantoor:

Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58

Wilt u ook naam, adies. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de paiticulier maximaal 3 icgels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één adverlentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis advcrteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adies:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p in rubtick'

.'

Plaats:

Uit in Amsterdam

Weekmedia
Woensdag 14 mei 1997
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Prentenkabinet
toont naakt,
maar heel bijbels
en decent
cheveningen

Foto Raimond Wouda

Fotografie
Raymond Wouda fotograerde het strandleven van
:heveningen, Adolf Buitenuis maakte foto's in Roemenië
i Werner Rauwerdink in New
ork.
Het resultaat is vanaf 17 mei
i zien in het Amsterdams Cenum voor Fotografie, Bethaienstraat9. Telefoon: 622.4899.

Opus One
Wegens het grote succes van
3 dansmusical Jungle Book
eert Opus One op 19 en 20 mei
rug in de Stadsschouwburg,
e musical gaat over Mowgli,
et mensenkind dat opgroeit
midden van de wolven.

Toomler
Vier vermaarde cabaretiers
jn '18 mei in Toomler (Breiterstraat 2, naast Hilton) te ho•n met 'mooie liedjes'. Vanaf
egen uur zullen Acda & de
iunnik, Lenette van Dongen,
laarten van Roozendaal en Arnur Umbgrove te horen zijn.
.aarten kosten een tientje en
jn te reserveren op nummer
70.7400.

Het naakt, dat is het thema daar een grote collectie van in
huis heeft, vertelt conservator
van de nieuwe
Peter Schattaorn met wie we
tentoonstelling die vanaf
langs de tentoonstelling wandedeze week in het
len. „Natuurlijk weten we wat
prentenkabinet van het
we van bekende schilders zoals
Rijksmuseum is. De
Remtarahdt, Dürer, Matisse en
Amsterdamse Jeugd- en
Picasso in huis hebben, maar
Zedenpolitie kan echter
het is heel leuk om een ontdekrustig thuishlijyen, want
kingstocht door je eigen collechet naakt dat hier is
te maken. Zo laten we op de
verzameld, is veelal bijbelse tie
tentoonstelling prenten uit de
en mythologisch van aard
zeventiende eeuw zien die eeuén bovendien vaak zo
wenlang niet uit de doos zijn
decent afgebeeld, dat je al
geweest."
„
snel vergeet dat de mensen
Omdat de Bijbel van oudsher
op deze prenten, tekeningen een grote inspiratiebron was
en foto's nagenoeg geen
voor kunstenaars, omvat de
kleding aanhebben.
tentoonstelling nogal wat bijbels naakt.
„Kijk, hier zie je hoe Suzanna
ET PRENTENKABINET bezit honderddui- in bad gaat en wordt bespied
zenden prenten, en om- door een paar ouwe kerels. En
dat je die natuurlijk hier zie je de dochters van Lot
niet allemaal tegelijk kunt la- hun vader verleidden. Je kent
ten zien, grasduint men elke dat verhaal toch wel, hoe Sovier maanden door de collectie dom en Gomorra werd vernieaan de hand van een thema. tigd, en hoe Mevrouw Lot niet
Eerder kwamen de bloemen en om mocht kijken, maar het
planten aan bod, toen werden toch deed en zo in een zoutpide portretten er uitgelicht en laar veranderde. Omdat er geen
nu draait het dus om het men- mannen meer waren, en de
selijk naakt, zoals dat vanaf de dochters bang waren kinderloos te blijven, voerden ze hun
vijftiende eeuw is afgebeeld.
Voor dat thema is niet geko- vader dronken, waarna ze hem
zen omdat het Prentenkabinet verleidden. Ja, ik geef toe, het

H

Orgelconcert
Ab Loof geeft 16 mei een gratis toegankelijk concert op het
orgel van de Mozes en Aaronkerk. Het concert begint om
half één en Loof brengt een romantisch getint programma.

Pianola
De pianola is een instrument
waarvan je de toetsen ziet 'bewegen en sidderen, maar nergens de pianist ontwaart die ze
bespeelt'. Ter gelegenheid van
het honderdjarig bestaan van
de pianola, vindt m het Pfanolamuseum aan de Westerstraat
106 van 20 tot en met 24 mei een
vorm
van muziektheater
plaats. Reserveren: 627.9624.

'Zittend
vrouwelijk
naakt'
van Albert
Rudomine
(1920)
Albert
Rudomine

Kleine Komedie

klinkt niet echt logisch, maar lijk is het een bedacht soort
dit is dus incest met een begrij- mens, terwijl Rembrandt twee
pelijke achtergrond."
mensen afbeeldt zoals je je twee
oermensen voorstelt. Adam is
Maar het begon allemaal met een beetje bonkig en Eva heeft
de zondeval van Adam en Eva, een hele lange, wilde haardos.
het verhaal van de slang, de ap- Eerder primitief dan elegant,
pel en de vlucht uit het para- zoals bij Dürer."
dijs. De manier waarop Albrecht Dürer Adam en Eva in
„En dan die gezichtsuitdruk1505 afbeeldde en de manier king," gaat Schatborn verder.
waarop Rembrandt dat in 1638 „Je ziet dat Adam schrikt als
deed, verschilt nogal en daar- Eva hem de appel geeft; hij is
om hangen de prenten naast el- bijna ontzet dat ze zoiets doet.
kaar.
Je ziet dus aan de ets dat ze iets
De prent van Rembrandt stouts doen.
spreekt Schatborn het meeste
Rembrandt kon dat soort zaaan. „Dürer schildert Adam en ken heel raak weergeven. Op
Eva in ideale proporties, zoals die manier trekt hij je het yerje ook op beelden uit de Ro- haal in, en maakt hij het mógemeinse tijd ziet. Het middel zit lijk dat je er een band mee
dus precies op de helft. Eigen- krijgt."

Boom Chigaco

Scapinp Rotterdam doet 17
n 18 mei de Stadsschouwburg
an met Below Paradise, waarde achtkoppige Gene Carl
;
and de muziek verzorgt. Aburdistisch muziektheater over
en moderne jonge vrouw, alus wordt de voorstelling Enel omschreven, die tot en met
8 mei in het Universiteitstheaer aan de Nieuwe Doelenstraat
6 wordt gegeven. Reserveren:
21.4577.

Cappella Canzone
Op zaterdagavond 24 mei
eelt Cappella Canzone een
oorjaarsconcert in de Dorpserk. Met als thema heide en
luziek wordt voor de pauze
niziek uit renaissance en
wintigste eeuw gespeeld en
rna uit de romantiek, waarbij
chubèrt, Brahms en Mendelsohn worden herdacht. Voor
et concert, dat om kwart over
c
ht begint, zijn kaarten te
•oopbij de VVV (Plein 1960) en
'P de avond ze) f aan de kerk.

Jubilerend Bovenkerk
Druk gerepeteerd wordt op
't moment door Muziekvere"ging Bovenkerk met het oog
het jubileumconcert op 25
ei m het CCA. Zo'n driehonerd muzikanten en mini-majoettes maken zich op om het'75a
rig bestaan van de muziekver3
'Uging luister bij te zetten. Dat
Gebeurt 's avonds om zeven uur
de vorm van een musical.
v
oor informatie: tel. 020"17.5175.

Matilde Santing
Matilde Santing geeft op vrij'ag 16 mei een concert in het
•Ultureel centrum. Onder de
'aam Luckybug toert La San"ig rond met the Whole Band
fiitaar, accordeon, cello, basgill
ur, contrabas, percussiomst).
Y
'\ tel (120-547.5175

Musical

In de musical Per (r) ongeluk,
naar ideeën van Paul van Ewijk
en Frank Sanders, ontmoeten
mensen uit verschillende perioden (begin 1900, jaren twintig,
wanhopigen tijdens WO II en
hippies uit de jaren zestig) elkaar op een klein stationnetje.
Musicalwerkgroep
STAR
speelt de musical van 16 tot en
Arnoud van Soest met 18 mei in Het Zonnehuis.
Reserveren:
633.2232
of
412.1053.

Prins bezoekt bordeel, had in
het bijschrift kunnen staan.
Maar dat staat er natuurlijk
niet, want prinsen gaan niet
naar de hoeren. Ook Schatborn
zit er een beetje mee. „Ja, ik
weet niet of hij een meisje uitzoekt; misschien keek hij alleen maar, en verder niks."

De Appel
Theatergroep De Appel staat
van 20 tot en met 22 mei in het
Nieuwe de la Mar met Eindspel
van Samuel Beckett. Een voorstelling over een blinde, zijn
dienaar en zijn ouders, die in
twee flinke vuilnisbakken huizen. Reserveren: 623.3462.

Kinderconcert
Onder de titel 'Het hart
bonkt' geven Leonie Jansen en
Rob Wiedijk in het Nieuwe de
la Mar op 18 mei een volwassen
popconcert voor kinderen vanaf acht jaar. Het tweetal zingt
'mooie teksten in het Nederlands over dingen die op de één
of andere manier met de wereld
van kinderen te maken hebben.
Reserveren: 623.3462.

De zondeval
van

Adam en Eva
volgens Dürer
(links) en
Rembrandt van
Rijn

A-capella

Theater

Tot slot verwijlen we nog
even bij bij een lichtelijk komi&che prent uit 1720, waarop
Prins Eugenius van Savoye een
bezoek brengt aan de Amsterdamse Madame Theresia, die
een sjiek soort bordeel dreef.
De prins laat de meisjes in optocht langstrekken en kijkt
gniffelend toe hoe ze hun rok
optrekken en hun achterwerk
tonen.

Russisch ballet
danst op een bevroren
Zwanenmeer in Carré

'The internet and other moern frustrations', daar gaat de
leuwe show van de Engelstalie comedians van Boom Chiga0 over, die elke woensdag,
onderdag, vrijdag en zondag
1 de gelijknamige club aan de
ijnbaansgracht 238 is te zien.
p de overige drie dagen'woren de leukste sketches van de
'gelopen jaren gespeeld. De
hows kunnen met een diner
•orden gecombineerd.
Reserveren: 639.2707.

A capella groep Montezuma's
:evenge staat tot en met 17 mei
n de Kleine Komedie met een
ompilatie van de 'beste, gekte, mooiste en gevoeligste'
ummers uit de laatste vijf proramma's.
De Engelse a capella groep
lying Pickets zien het als haar
rootste uitdaging om het puliek te laten dansen op haar
evendige a capella zang. Op 16
lei treden ze in de Meervaart
p. Reserveren: 610.7393.

„Kijk, Edgar Degas heeft hetzelfde. Op deze prent uit 1879
zie je drie ietwat verlepte vrouwen in een Parijs bordeel. Aan
die lege, lusteloze blik in hun
ogen lees je de vernedering af,
zodat je vanzelf gaat meeleven
en je afvraagt hoe iemand zo
ver is gekomen. Het is bijna
schrijnend om te zien."
Dat is dus een héél ander
naakt dan de manier waarop
Claude Mellan de Heilige Catherinain 1625 afbeeldde. Bijna
smalend zegt Schatborn daarover: „Catherina is behoorlijk
gemarteld alvorens ze werd gered, maar dat zie je er toch echt
niet aan af. Er zit geen enkele
psychologische spanning in;
het is gewoon een blote mevrouw die netjes zit te wachten
tot ze de hemel wordt ingedragen."

Lebbis & Jansen, één van de
leukste cabaretduo's van het
moment, geeft daar van 20 tot
en met 24 mei de laatste voorstelling van zijn programma
'Lange halen, gauw thuis'.
Liefhebbers van Theo Maassen kunnen 18 en 19 mei in De
Kleine Komedie televisie-opnames bijwonen. Reserveren:
624.0534.

Prentenkabinet
Rijksmuseum

Shakespeare
Het Nationale Toneel speelt
tot en met 16 mei in de Stadsschouwburg Titus Andronicus
van William Shakespeare. Reserveren: 624.2311.

De nieuwe Golden Earring
komt uit Amsterdam: Supersub
Ze hadden nog geen enkel
concert gegeven, of ze
liepen al rond met een
platencontract op zak. Niet
gek voor het Amsterdamse
bandje Subersub, dat
vrolijke popmuziek maakt,
zoals die in de jaren zestig
vooral in Engeland werd
geproduceerd.
elc4
UPERSUB is de band van
gitarist en producer J.B.
Meijers, die momenteel
bij Ebo Man speelt, en
voorheen deel uitmaakte van
groepen als Shine en Charming
Children. De drie overige bandleden hebben hun sporen ook
verdiend in bandjes, waardoor
ze op de demo al zo goed klinken dat het bij wijze van spreken zó op de radio kan.
Hun
platenmaatschappij,
Virgin Records, beschouwt de
band als zo'n beetje de grootste'
ontdekking sinds Golden Earring. Fris, vrolijk, kortom, nét
wat we nodig hebben. Reden
om twee bandleden, Felix Maginn (zanger-gitarist) en Paul
van Rijswijk (drummer) alvast
naar hun geloofsbrieven te vragen. Dat doen we in cultuurcentrum Arena, waar het viertal repeteert voor een optreden waarmee ze zich in Paradiso aan het
volk zullen presenteren.
Subersuta laat zich vooral inspireren door Engelse popmuziek uit de jaren zestig. Felix
legt uit waarom. „In de sixties
had je nog geen albumcultuur,
dus elk nummer dat op single
werd uitgebracht, moest hitpotentie hebben; het moest zó
sterk zijn dat het in je hoofd
blijft hangen. Vandaar dat er
veel platen verschenen waarvan alle tien de nummers een
hit werden."
„Het zrjn ook bijna allemaal
eerlijke en heel directe liedjes.

In hel Nieuwe de la Mar Theater speelt de
Stichting (omedia van dinsdag 27 mei tot
en met zaterdag 7 juni de komedie

Koppen Dicht!
Waar gewone balletdansers worden belemmerd in hun
bewegingen door de stroefheid van de vloer, glijdt het
Sint Petersburg State Ice Ballet gracieus door de voorstelling. Het Russische gezelschap brengt van 20 tot en
met 25 mei in Carré de klassieke sprookjesballetten
Het Zwanenmeer en The Sleeping Beauty (beide van
Tsjaikovski); op de kunstschaats welteverstaan.
ET IJSBALLET dat de schaatsers uit Sint Petersburg
dansen, heeft niets uit te staan met het familievermaak dat Disney brengt. De Russen houden zich
keurig aan de originele choreografie. Hierdoor worden de voorstellingen, volgens de adjunctdirecteur van Carré
Hubert Atjak, nergens overdreven Hollywoodproducties.
Atjak las in een tijdschrift over het ijsballet uit Sint Petersburg en besloot ter plekke polshoogte te nemen. „Ik zag weinig verschil tussen de eerste en de tweede cast (te vergelijken met het eerste en tweede elftal van een voetbalclub) van
de uitvoerende dansers. Daarnaast was het spectaculair
door de grote sprongen en de waanzinnige diciphne die de
dansers toonden."
De sprookjes van Tsjaikovski worden gedanst door veertig
schaatsers, die allemaal een klassieke dansopleiding genoten. Ivanov Pavel en zijn vrouw Olga Kuvashova zijn de leidende solisten van het ballet op ijs. Zij wonnen, evenals het
merendeel van de cast, verschillende binnen- en buitenlandse kunstschaatsprijzen.
Voor Carré is de komst van het ijsballet een uitdaging. „Door
het ijs moetje op een geheel andere manier gaan denken.
Het duurt ongeveer 48 uur voordat het water, dat m een bak
van veertien bij twaalf meter op het podium komt, bevroren
is. Tot die tijd kunnen wij niets doen: geen lichten stellen of
decor bouwen." Daarnaast zoekt Atjuk nog een plekje voor
de vijf meter lange en tweeeneenhalve ton wegende ijsmachine. „Onze lift is te licht om het gevaarte
op het podium te tillen."
De choreografie van het ijsballet is in handen van Konstantin Rassadin. Na zijn opleiding aan de Vaganova Academie
voor Ballet, was hij 23 jaar de sterdanser van het Kirov Ballet in Sint Petersburg. „Bij het Kirov Ballet dansen ze zwaar
klassiek ballet met gevoel voor dramatiek en techniek," vertelt Atjak. „Dat zie je terug in het ijsballet. De dansers spelen
de karakters die ze zijn." Rassadin maakt sinds 1980 als
huischoreograaf het ijsballet voor de Russische schaatsers.
Het ijsballet is een uitvinding van het Sint Petersburg State
Ice Ballet. Door klassiek ballet te koppelen aan ijsdansen
ontstond een nieuw genre. De eerste voorstelling in 1967, van
Tsjaikovski's Notenkraker, werd dan ook een enorm succes
bij het Russische publiek, waarna Romeo en Julia, The Sleeping Beauty en het Zwanenmeer volgden.
Inmiddels heeft het gezelschap vijfduizend optredens, verspreid over de hele wereld, op zijn naam staan. In Carré binden de Russische dansers voor de eerste keer in Nederland
hun schaatsen onder.
'
Geert Stroucken

H
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Supersub repeteert voor het Paradiso-optreden
Het gaat van gitaar naar versterker, en daar zit niets tussen; het is dus geen muziek
waar in de studio nog veel aan
geschaald is." „Vandaar dat we
alles wat je op die demo hoort
ook live kunnen spelen," voegt
Paul er aan toe.
Felix leerde J.B. Meijers kennen toen deze een demo opnam
van Felix' bandje Orange
Crush. Felix: „Hij had nog nooit
van ons gehoord, maar al pratende bleken we dezelfde muzikale smaak te hebben. We luisterden allemaal naar Engelse

bands als Oasis en Charlatans,
en kwamen elkaar op dezelfde
concerten tegen. Bij wijze van
grap zijn we gaan jammen, en
het klikte meteen."
Op jullie demo klinkt ook een
sitar. Is dat niet érg terug naar
de sixties?
Felix: „Oh, dat is de sitar die
J.B. Meijers heeft meegenomen
van een reis naar India. Hij kon
er meteen op spelen; hij is echt
een wonderkind. Dat geluid is
zó apart, dat wilden we meteen
opnemen. Maar zo'n sitar is
vooral bedoeld als knipoog

Bram de Hollander Fotografie

naar de jaren zestig. We zijn
geen retro-band, want voor de
rest zijn we héél erg van de jaren negentig!"
Ik heb -van de platenmaatschappi) begrepen dat jullie het
helemaal gaan maken Enig idee
waarom?
„Nou, Nederland kan wel een
goede band gebruiken. En die
goede band kunnen wij wel leveren."
Supersub speelt 15 mei om tien uur 's
avonds In Paradiso. De eerste single.
Out on the Scène, verschijnt 20 mei bij
Virgin Records.

Foto Jorisvan Bennekom

van Michael Frayn Acht acteurs spelen een stuk
in een stuk. Een groep toneelspelers probeert
een klucht op de pionken neer te zetten Maar
al snel bli|kl dal wal er ochler de schermen
gebeurt, nog veel lachwekkender is
Eigenwijsheid, drank en |oloe:ie leiden tol mis
verstanden en privé oorlogjes, terwijl ondertus
sen voor hel publiek de schijn wordt opgehou
den
De regie is in handen van Bruun Kuijl
Aanvangstijd kwart over achl Op zondag en
maandag k er geen voorstelling
Tegen inlevering van onderstaande bon bij de
kassa van het Nieuwe de la Mar Theater krijgen
lezers van deze krant vijf gulden korting op
elke rang De (normale) toegangsprijzen zijn
33,50 (ie rang), 28,50 (2e rang) en 23,50 (3e
rang). Reserveren: telefoon 020 623 3462
Maximaal vier toegangskaartjes per bon
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in Dé'BoÖdschappëhKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.
Met deze veelzijdige bakplaat wordt kokkerellen een
feest. U kunt ermee barbecuen, gourmetten of er bijvoorbeeld Japanse gerechten mee klaarmaken. De Classic Table Chef heeft een antiaanbaklaag, een nauwkeurig
regelbare thermostaat en is
gemakkelijk schoon te maken.

Princess Table Chef

HOUSEHOLD APP1UNCES

Salade
Maurizio

Watch, Check and Organize!
The Pepsi, Sisi & 7UP ciear Deals
Wel eens een Clear Watch, Clear
Saldo-checker of Clear Organizer gezien? Kan niet. Ze zijn namelijk niet in de winkel te koop.
Waar wel? Let op. Spaar de Clear
Cheques, die je tijdelijk vindt op
alle actie-etiketten op de achterzijde van de 1,5 en 2,0 liter flessen Pepsi, Sisl en 7UP. Hebje voldoende Clear Cheques, dan kun
je hiermee, met bijbetaling, één
of meer van die unieke artikelen
thuis laten bezorgen (duurt ongeveer2 weken na afschrijving).

Per gewenst artikel stuur je het
aantal benodigde Clear Cheques
op, waarvan er één duidelijk is
voorzien van naam, adres, postcode, woonplaats, bedrag, rekeningnummer en handtekening.
Stuur dat in een voldoende gefrankeerde envelop naar:
pepsi, Sisi & 7UP Clear Deals
actie, Postbus 40001. 6160 cv
celeen. Clear Deal or not? De actie loopt tot en met 31 juli 1997
(zolang de voorraad strekt).

Honig Royaal voor 2:
samen genieten van
twee royale kommen soep
Honig heeft iets nieuws: Royaal,
voor 2. Een lekkere goed gevulde soep uit een handig stazakje.
En... ruim voldoende voor 2 royale kommen. Royaal voor 2 is
door de korte kooktijd (10 minuten) snel en makkelijk te bereiden. Er zijn bovendien vijf heerlijke smaken: Kip-curry met
Koriander, .Groentesoep met
courgette, Kippesoep met juliennegroente, Tomatensoep met
fijne groenten en Champignoncrèmesoep met bieslook. Door

üe royale hoeveelheid ingrediënten is Royaal voor 2 rijk
van smaak. Prima geschikt dus
om zo op tafel te zetten. Maar
met een beetje vlees of verse
groente erin smaakt Royaal voor
2 natuurlijk • nog lekkerder en
staat er voor je 't weet een spannende zelfgemaakte Spaanse
Champignonsoep of exotische
Indiase Currysoep op tafel.
Lekker als voorafje, lichte lunch,
snelle.avondmaaltijd of hartig
tussendoortje.

Italiaans eten is in korte tijd
razend populair geworden.
Gek is dat niet, want Italiaanse
gerechten zijn doorgaans lekker en gemakkelijk klaar te
maken. Eigenlijk hoort er bö
een pasta-maaltijd altijd een
frisse salade. Daarom deze
week in .de Boodschappen. Krant de Salade Maurizio.

Margaret
Astor
Naiïpoiish
%

\
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Bereiding: was de sla en snij
de paprika, het sjalotje, de
feta, de tomaten en de komkommer in kleine stukjes.
Meng de ingrediënten voor
de dressing één op één.
Schenk de dressing over in
een slakom. Pluk de sla (snijden mag ook) en roer de slabladeren voorzichtig door de
dressing. Voeg nu de feta, de
paprika, het sjalotje, de tomaten en de komkommer toe maar houd wat tomaten en
komkommer achter als garnering. Roer ook deze ingrediënten - met de sla - door de
dressing. Gameer de Salade
Maurizio met de overgebleven
tomaten en komkommer en
met de pijnboompitjes.
Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario deze salade Maurizio
bereidt: kijk dan naar De
Boodschappen fe Beurs.
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Benodigdheden:
- ±10aardappelen, inde
schil gekookt
- 6 hardgekookte eieren
- ± 250 gram fijn gesneden
uien
- 3 a 4 eetlepels sla- of
zonnebloemolie
- 3 a 4 theelepels azün
- ± 6 groentenlepels
mayonaise
'
- zout en peper naar smaak

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Mej. C. Fraser uit
Amsterdam inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft züde
eerste prijs gewonnen en mag
nu gaan genieten van zo'n
schitterend Princess 'Funcooking' pakket.
De winnaars van de handige
Princess Roval cordless Waterkettle krijgen hun prijs zo
snel mogelijk toegezonden.

Nu bij Melitta Aroma-Filters:
Jlrendy Melitta koffiezetter
voor slechts fl. 39,95
+ 2 streepjescodes

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

^^^WpaBBHHi

Robijn Zijdezacht:
de lekkerste wasverzachter
voor een heerlijk frisse was.
Robijn wasverzachter heeft
iets nieuws: Robijn Zijdezacht.
Robijn Zijdezacht is een unieke,
nieuwe wasverzachter. Robijn '
Zijdezacht bevat extracten van
Zijde-proteïnen en geeft al uw
was, zelfs jeans en truien, een
fantastische zachtheid en een
exclusieve, verfijnde geur. Robijn Zijdezacht is verkrijgbaar in
een aantrekkelijk 500 ml. flesje
en een handig navulpakje.

Asperges zijn een heerlijke seizoenslekkernij. Juistnu zün ze volop verkrijgbaar. Om optimaal van
de smaak te kunnen genieten,
eet u asperges het liefst zo vers
mogelijk. Moet u de asperges
toch bewaren, voorkom dan
dat ze.uitdrogen. Want daardoor gaat de smaak verloren. Het
beste legt u de asperges daarom

in een bak met koud water dat u
regelmatig ververst. Een andere
manier is de asperges in een
vochtige theedoek te bewaren.
Leg de asperges dan voor gebruik
wel minstens een uur in ijskoud
water. Zo kunnen ze een deel van
het verloren vocht weer opnemen en kunt u er straks aan tafel
weer optimaal van genieten.

MET
HET BOODSCHAPPENSPEL
Het Boodschappenspel maakt van koken een waar genoegen Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking'
pakket bestaande uit een Princess Royal Twin koffie- en theezetapparaat, een Table Chef tafelgrill. classic saloon Juicer, Classic Sandwich maker en Classic Royal
1
Toaster. \ ,
"
j
; Bovendien ligt voor iedere honderdste beller' of in- -,
, zender met het goede antwoord een handige Princess Classic M i
* fifties toaster klaar/.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur
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woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur
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De Melitta Café 10 koffiezetter
staat, in combinatie met de nieuwe Melitta Aroma-Filters, garant
vooreen volmaakt koffie-aroma.
In het bezit komen van de Melitta Café 10 koffiezetter is nu wel
heel eenvoudig:
Spaar twee streepjescodes van
de Melitta Aroma-Filterverpakkingen en stuur ze samen met
de onderstaande bon en be-

taalmiddel in voldoende gefrankeerde envelop naar: Melitta
actie café 10, Postbus 600,
6040 AP Roermond.

Woonplaats:.

Aankruisen wat van toepassing is:
O ik sluit hierbij een volledig Ingevulde en ondertekende eurocheque of girobetaalkaart
O ik machtig Melitta om éénmalig en onherroepelijk van mijn rekening af te schrijven
het bedrag van:

Kortom: Wake Up! Drinkontbijt
bevat precies watje van een goed
ontbijt mag verwachten. En, je
maakt het snel en makkelijk klaar:

zakje Wake Up! in een glas strooien, melk erbij, roeren en het is
klaar om te drinken!
Wil je het nóg speller en lekkerder klaar maken, bestel dan via de
verpakking een Wake Up! Shaken
Want daarmee maak je supersnel
een heerlijke luchtige Wake Up!

O fl. 39.95 O fl. 54.95 (indien u geen streepjescodes biisluit.)

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

GRATIS
Princess Fifties
Toaster

Wake Up! is er nu in drie lekkere smaken: naturel, sinaasappel en banaan. Zodat je elke
dag gezond en gevarieerd kunt
drinkontbijten.

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. In hoeveel smaken is Honig Wake Up! verkrijgbaar?
2. Hoeveel streepjescodes
heeft u nodig om voordelig in het bezit te komen
van een trendy Melitta koffiezetter?
en bel uw antwoorden door
naar:

Levertijd: binnen vier weken.
De actie loopt tot 31 december
1997 en zolang de voorraad
strekt. Zonder streepjescodes
betaalt u f 1.15,- extra voor handling- en verzendkosten.

Stuur mij de Melitta Café 10 koffiezetter!
Naam:
Adres:
Postcode:

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

WAKE UP! Drinkontbijt: snel, gezond
en in drie lekkere smaken
Voor mensen die 's ochtends
geen tijd hebben om te ontbijten
heeft Brinta nu de ideale oplossing: Wake Up! Drinkontbijt.
Wake Up! is het eerste ontbijt dat
je kunt drinken. Zo kan je de dag
snel en toch gezond beginnen.
Wake Up! bevat veel granen, voedingsvezels en alle belangrijke vitamines en mineralen.

t.w.v. fi. 39,95 bij (of fl. 54,95 indien u geen streepjescodes bijslult)

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

^**slïiSlliftlp

14. Snelklaar maaltijden
15. Fritessaus
16. Vla
17. Slagroom
18. Toetjes
19. Frisdranken
20. Vruchtendrank
21. Wijn
22. Snacks en zoutjes
23. Koek en chocolade
24. Wasverzachter
25. Ruitenreiniger
26. Toiletpapier en tissues
27. Afvoerontstopper
28. Lichaamsverzorging
29. Nagelyerzorging
30. Haarverzörging
31. Gezondheidsproducten
32. Diervoeding

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

Het Boodschappenspel

e. Fraser

"
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Asperges kopje onder

Ufe,

Bereidingwijze:
Pel de in de schil gekookte
aardappelen en laat ze af koelen. Snijd ze in dunne plakjes
en bestrooi ze met zout en
peper naar smaak. Meng dit
met de olie en azijn, de gesnipperde uien en tie-rnayonaise.
Als laatste worden.de eieren
fijn gesneden en door het geheèl gemengd. Tot slot de
aardappelsalade één tot twee
uur in de koelkast plaatsen.
Eet smakelijk ü
Een recept van Christien van
Heusden uit Huissen

O l Koffie, thee
2. Kbffiefilterzakjes
O 3. Melk .
O 4. Boter, margarine
O 5. Kaas
O 6. Kruiden
O 7. Kip en gevogelte
® 8. Groenten
O 9. Fruit
O 10. Broodbeleg
@ 11. Ontbijtproducten
O 12. Vleeswaren en Snacks

® 13. Soep

ingrediënten: 1 krop ijsbergsla; 100 gr. feta; zakje
pijnboompitjes; paprika; 1
rood sjalotje; tomaten en
komkommer. Voor de
dressing:,olijfolie, azijn en
gembersiroop.

Aardappelsalade

winnaar is...

®= Nieuw

GRATIS Nagelverha

Klik-Klak-Klaar-Recept:

En de

= Suggestie

lifflli

stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:
De BoodschappenKrant.
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

= Actie

.

De Boodschappenlijn

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

(n
donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

06 - 350.220.05
n oo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Nummer bank-/glrorekening (geen spaarrekening invullen):

Het Boodschappenspel

Handtekening:

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN'RUDELSHEIM

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

Nieuwsblad

Nadere informatie bij
""" \) \)
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166
Woensdag 21 mei 1997

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zand voort, telefoon 023 - 571.864B
57-e jaargang nummer 21, oplage 5.425

Veel auto's

Los nummer 2 gulden

'Nee-stemmers' lijken
in meerderheid te zijn

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Senioren
adviseren
raadsleden

ZANDVOORT - Stemmen
de Zandvoorters straks voor
of tegen het betaald parkeren in het centrum? Uit een
niet-representatieye telefonische enquête blijkt dat de
meningen verdeeld zijn, alhoewel de wijzer lijkt door
te slaan naar 'nee'. Bovendien weten sommige mensen helemaal nog niet of ze
wel gaan stemmen. Ze hebben nog een week, want volgende week woensdag vindt
het
parkeerreferendum
plaats.

bouw van het gemeentehuis Kostverlorenstraat en Ed Pranneer te zetten. „Dan is het pro- sen uit de Zeestraat. Door toebleem opgelost. Betaald parke- risten extra te laten betalen,
ren vind ik niets. Hoe moet het kan een garage of parkeertermet de mensen die meerdere rein bekostigd worden volgens
auto's hebben? Vijftig gulden Bryan.
pag3.
per maand voor een tweede
„We moeten in Zandvoort efauto is wel veel. Dat kan niet fectief met de ruimte omgaan,"
iedereen betalen. Voor het be- vindt Fransen. Hij stelt voor
zoek is het ook niks. Als die om een garage bij de watertotwintig gulden op een dag moe- ren, op de Prinsesseweg of op
ten betalen aan parkeergeld, la- het De Favaugeplein neer te
ten ze het bosje bloemen wel zetten. „Dat Park Duijnwijk
niet onderkelderd wordt, is boachterwege."
„Zelf heb ik een parkeer- vendien een gemiste kans."
plaats voor invaliden voor de
Kritiek is er dus volop op het
deur." Ze vindt zichzelf te oud parkeerbeleid. Maar F. van der
„Ik denk dat 80 procent van om te gaan stemmen, maar Heide uit de Oosterparkstraat
de centrumbewoners tegen is twijfelt nog of ze inderdaad laat een ander geluid horen. „Ik
denk dat ik in het centrum een
en dat er zeker een heleboel
van de weinige voorstemmers
gaan stemmen," meent Christiben," zegt hij cynisch.
na Gerritsen uit de Swaluëstraat. Zij en haar man stern„Het aantal auto's is in de
loop der jaren toegenomen,
men in elk geval tegen het parmaar in Zandvoort zijn de strakeerbeleid van wethouder Plieten niet breder, hoger of langer
ringa en het college.
geworden. Ik hoor weinig goede
Volgens de nieuwste plannen
alternatieven. Garages bouwen
kost een parkeervignet voor het
voor toeristen lijkt me wel een
centrum straks negentig gulden per jaar. Een extra auto thuisblijft. „Ik ga zeker stern- goed idee, alhoewel ze niet exgaat vijftig gulden per maand men," benadrukt I. Blankwater ploitabel zijn. Maar met een bijkosten. Sommige delen' van de uit de Sophiaweg. Ze is gehan- drage van alle Zandvoorters
pag5.
Zuidbuurt worden afgesloten dicapt, maar kan op goede da- lukt het wel om ze te exploitemet paaltjes, maar de Noord- gen nog wel redelijk lopen en ren."
De mening van de niet-cenDe Pinksterraces en het mooie weer zorgden er op Tweede Pinksterdag voor dat het parkeerterrein in de vallei bij het station vol stond buurt blijft open. Voor beide heeft daarom geen recht op een
met auto's. Dit extra parkeerterrein verdwijnt als de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk klaar is
Foto André Lieberom buurten moet een ontheffing of invalidenparkeerplaats. Ze is trumbewoners is minder uitgeeen vignet gekocht worden. fel tegen betaald parkeren. sproken. J. Hulst uit de BredeVerder komen er meer parkeer- „Hoe moet ik in de Haltestraat rodestraat wacht eerst de voormeters te staan in het centrum mijn boodschappen doen als lichtingsavond van de gemeen(onder andere in de Kostverlo- het allemaal zo duur wordt? te, donderdag, af. .A. Hölzken
renstraat) en gaan de tarieven Bovendien voorzie ik dat de uit de A.J. van der Moolenstraat
fors omhoog.
mensen die in het centrum wo- beschikt enkel over een fiets en
Gerritsen heeft felle kritiek nen straks nog geen plek heb- ziet het nut van het referendum
Zijn 'Amsterdam Beach' is de naam Zandvoort voortaan 'Amsterdam Beach' heb ik wel op Flieringa. „Ik word al kwaad ben als ze een vignet kopen, voor haar persoonlijk dan ook
ZANDVOORT - „Als we er
nu niet voor kiezen om niet nieuw. Hij lanceerde het direct door 'Amsterdam Beach' gedeponeerd, maar ik heb be- als ik aan hem denk. Die man want ze hebben geen gegaran- niet in. Ook C. Menks uit de
Sportpagina
Potgieterstraat zegt: „Ik heb er
Zandvoort als 'Amsterdam begrip ongeveer een jaar gele- te laten volgen. „Het is nog niet grepen dat ik driejaar zou moe- helpt ons dorp naar de verdoe- deerde parkeerplaats."
Zandvoort prijst zichzelf uit geen belang bij en ik heb me er
ten procederen om anderen te menis. Ja, dat mag je rustig opBeach' te profileren, kan het den voor het eerst. „Helaas te laat," meent Peeters.
Hij is bovendien in gesprek verbieden die naam te gebrui- schrijven. Want dat vind ik de markt, vindt ze. „Het is bela- niet in verdiept. Ik weet niet
straks niet meer." Wirn Pee- werd het volledig belachelijk
Vragen over bezorging?
klaagt hij. Samen met Lovers en de Nederlandse ken."
echt."
chelijk. Het parkeergeld dient wat ik moet stemmen."
ters, oprichter van de nieu- gemaakt,"
donderdag 9-12 uur
Dat stemmen is echter volmet
het
onafhankelijke Spoorwegen om te vragen of ze
Overigens heeft Gran Dorado
Ze vraagt zich af waarom de om de gemeentekas te spekken.
we partij 'Eén Zandvoort', is D66-raadslid
tel 571.7166
Lou Koper moest extra energie in Zandvoort wil- in een brochure Zandvoort wel wethouder niet voorstelt om Het zou veel beter zijn om bui- gens Zeestraatbewoner Franals de dood dat Velsen er hij het voor de
Advertenties: tel. 571.7166
VARA-radio op- len steken. Als het aan Peeters tot 'Amsterdam Beach' gebom- wat meer parkeerplaatsen in de ten Zandvoort een goede par- sen erg belangrijk. „Sommige
Redactie: tel 571.8648
met de term 'Amsterdam nemen tegen wijlen
Bram Stij- ligt, komt er op het terrein van bardeerd. „Dat vind ik uiter- Swaluëstraat te maken en een keerplaats voor toeristen aan te mensen beseffen helaas niet
Beach' vandoor gaat. Hij nen. Het werd meer een
verma- het oude Marinehospitaal een aard prima," aldus Peeters.
garage naast de nieuwe aan- leggen, met een busverbinding wat hen boven het hoofd hangt.
roept daarom ondernemers, kelijk kwartiertje dan een
Dat het betaald parkeren straks
naar het dorp.
se- parkeerterrein. „De mensen
de gemeenteraad en de WV rieuze discussie.
Extra parkeerruimte creëren doorrolt naar Noord en naar
'vorden vervolgens naar het staJADVSRTENTIE)
op om Zandvoort voortaan
slaat ook aan bij de tegenstem- andere buurten, moet iedereen
„Ik hoop dat de gemeente- tion in Overveen gebracht, reite profileren als het strand raad nu wel serieus wil naden- zen met Lovers of de NS naar
mers Henriëtte Bryan uit de zich goed realiseren."
van Amsterdam.
ken over 'Amsterdam Beach' Zandvoort en nemen een penPeeters ziet tot zijn schrik en eindelijk eens een duidelijke delbusje naar het strand." In de
om zich heen dat anderen de keuze maakt. Dan weten we verre toekomst zou er een verREFERENDUM PARKEERBELEID OP
term 'Amsterdam Beach' omar- tenminste waar we aan toe binding vanaf het nieuwe
men. „Lovers, die een trein zijn." Hij richt zich bovendien Spaarnestation kunnen ontWOENSDAG 28 MEI
ZANDVOORT - De cam- stemmachine die woensdag
naar IJmuiden laat rijden, zet tot de ondernemers. Volgens staan volgens Peeters.
Op woensdag 28 mei heeft het referendum over het voorgeGerechtelijke stappen tegen
bijvoorbeeld grote borden neer Peeters heeft Circusdirecteur
pagne rondom het parkeer- voor het eerst gebruikt wordt.
nomen parkeerbeleid Zandvoort centrum plaats. Op die dag wordt er
Als de opkomst groter is dan
Bel dan i.v.m.
op het Centraal Station in Am- Leo Heino zich al enthousiast Lovers of de gemeente Velsen,
referendum is nu dan toch
voor het eerst gestemd met elektronische stemmachines.
sterdam om de mensen naar achter zijn plan geschaard om ziet hij niet zitten. „De naam
nog losgebarsten tussen de 30 procent, is het referendum
nabezorging
'Amsterdam Beach' te lokken.
- Vanaf woensdag 21 mei staat er een elektronische stemmachine ter
gemeente en het 'referen- geldig. De gemeenteraad moet
donderdagmorgen
de
uitslag
dan
als
officieel
adEn daar bedoelt Lovers niet het
demonstratie in de hal van het Raadhuis.
dumcomité' (ontstaan uit vies behandelen. De raad mag
vóór 12 uur
Zandvoortse strand mee, maar
- Woensdag 21 mei informatiekraam op de weekmarkt. Laat u inforde groep hoteliers die het overigens wel van de uitslag aftel. 5717166
meren!
het Kennemerstrand."
referendum
voor
elkaar
wijken, want het is geen correc- Donderdag 22 mei van 18.00 tot 20.00 uur inloopavond parkeerHij vindt dat een verkeerde
hebben gekregen).
tief referendum.
beleid Zandvoort centrum in de hal van het Raadhuis. Voor iedereen
ontwikkeling. Volgens Peeters ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade heeft op
de gelegenheid om in de "speakers corner" zijn of haar zienswijze
horen Zandvoort en Amster- Tweede Pinksterdag een dode dolfijn uit het water gekenbaar te maken.
In het dorp hangen overal
dam bij uitstek bij elkaar. „Al- haald. Het dier, dat ongeveer driehonderd kilo woog, dreef
- Maandag 26 mei in het Gemeenschapshuis vanaf 14.00uurdemonposters van het comité, vanleen al 80 procent van de onder- ter hoogte van de zeilvereniging.
straties elektronisch stemmen.
daag staat er een voorlichtingsnemers komt uit Amsterdam."
stand op de markt, donderdagVolgens O. Vos, woordvoerder van de ZRB, was de dolfijn - Woensdag 28 mei openbare uitslagenavond in de Raadzaal.
Zelf is hij eveneens Amsteravond is er een voorlichtingsdammer met een zaak (Radio vermoedelijk al geruime tijd geleden overleden. Hij was reeds in
Laat uw stem horen op woensdag 28 mei.
avond op het raadhuis met een
staat van ontbinding en stonk verschrikkelijk. Aan een kant had
Peeters) in Zandvoort.
speakerscorner, de gemeente
hij een merkwaardig gezwel. Daaruit concludeert Vos dat de
GEMEENTE
verspreidt een referendumdolfijn waarschijnlijk door een boot geraakt is.
De avond smaakt naar meer aan een tafel van
krant huis-aan-huis, het 'refeMet behulp van diverse boten heeft de ZRB het dier naar de
rendumcomité' deelt binnenCo van der Horst. Neem bijvoorbeeld deze
kant gesleept en met een trekker de kant op getrokken. De
kort flyers uit en er zijn diverse
kersenhouten Cassina-tafel, ontworpen door
ZANDVOORT - Tussen 20 gemeente heeft de dolfijn opgehaald.
voorlichtingsmiddagen over de
Frank Lloyd Wright. De perfecte symbiose
maart en 15 mei zijn veertien
bomen vernield in het plantvan schoonheid en functionaliteit.
soen aan de Keesomstraat en
de Thomsonstraat. De stam
van de bomen is zwaar beschaOok in ons wooncentrum: Mare Smithuis Keukenarchitectuur, SanitairStudio B.A.D., Solidwood Plankenvloeren &
digd. Zes bomen overleven het
Parquet plancher", Boley open haarden en Reni Art Gallery.
volgens de gemeente waarBinderij 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
schijnlijk niet. De schade betot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.
draagt ongeveer vijftigduizend
gulden. Volgens een getuige
CO van der horst
zou een hond aan de bomen geknaagd hebben. De politie stelt
een onderzoek in.
ZANDVOORT - Nee, een

'Even de
Joustra's
bellen'

'Flieringa helpt
Zandvoort naar
de verdoemenis'

Races pakken
goed uit
voor Zandvoort

Velsen neemt Amsterdam Beach over

Uw krant
niet
ontvangen?

Strijd rond referendum barst los

Reddingsbrigade bergt dolfijn

icatesse

a la van der Horst

Bomen vernield

'Week in Portugal was leuk,
heftig, cool en interessant'

Krattendieven
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagmorgen in alle
vroegte een 16-jarige Haarlemmer, een 15-jarige Zandvoorter
en een 18-jarige Zandvoorter op
heterdaad betrapt bij het stelen
van kratten met lege flessen bij
Dirk van den Broek op het De
Pavaugeplein.

Kleding verbrand
ZANDVOORT - Een container met ingezamelde kleding is
maandagnacht volledig uitgebrand. De container stond in de
Celsiusstraat. De oorzaak van
de brand is niet bekend.

Waterstanclen
Datum
22 mei
23 mei
24 mei
25 mei
26 mei
27 mei
28 mei
29 mei
30 mei

HW
04.21
04.57
05.36
06.16
06.53
07.03
08.27
09.35
10.56

LW
00.14
00.45
01.36
02.06
02.47
03.25
04.05
05.01
06.06

HW
16.39
17.19
17.57
18.37
19.15
20.15
21.09
22.00
23.25

LW
12.25
13.20
14.00
14.24
15.00
15.45
16.36
17.04
18.45

Maanstand:
LK do 29 mei 09.41 uur.
Hoogwater: ma 26 mei 06.53 uur
NAP + 112 cm.
Laagwater: di 27 mei 03.25 uur
NAP - 99 cm.

NIEUWE HARING PAARDEN RACE

DOE GRATIS MEE
en win 4 nieuwe haringen
Drie bekende dravers strijden op het strand om als
eerste de Hollandse nieuwe in Zandvoort te brengen.
Vul de onderstaande bon in en omcirkel
de juiste uitslag.
Inleveren voor dinsdag 27 mei a.s. bij één
van onze 4 mobiele vitrlnerestaurants.

* Lokatie: strand beneden
.
HOURND C R S I N O
* Tijd:
Dinsdag 27 mei ± 14.30 uur
* UUINNRRRS KRIJG6N THUIS B6RICHT:

Uiblag: 1.2.3-1.3.2-2.1.3-2.3.1-3.2.1-3.1.2
Naam
Adres
Tel.

db

U bent van harte Welkom

vakantie was het niet.
Daarvoor kregen de acht
leerlingen uit groep acht
van de Duinroos iets te
veel verplichte uitstapjes
voorgeschoteld en moesten ze te veel aan het eten
wennen. Toch was het een
hele ervaring om een week
in Portugal bij gastgezinnen te logeren. „Een vermoeiende, maar interessante week," zoals Nima
Ghanbare het samenvat.
Oftewel 'leuk, cool en heftig' volgens Elonka Zrinyi.
i

In het kader van het Europesé project Comenius regelden de Duinroos en een
school uit het Portugese Leiria wederzijdse bezoeken. In
september vorig jaar kreeg de
Duinroos tien Portugese kinderen te gast. In mei dit jaar
reisden de Zandvoortse leerlingen naar Portugal af.
Het was wel even anders
dan thuis, blijkt uit de verhalen. Susan Boekelman: „We
sliepen in de huiskamer." Ilja
Noltee moest vooral wennen
aan het eten bij haar gastgezin. „Elke dag vis. Maar goed
dat we daarnaast veel ijsjes en
chips hebben gegeten." Van
de onbekende sappige oranje
vruchten kon ze echter net als
haar leeftijdsgenoten niet genoeg krijgen.
Ook de hoge temperaturen,

jimiiimiiimimmi

die krant moet ik hebben.
9 Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

In het Natural Pare Serras de Aire e Candeeiros zagen de
kinderen de voetstappen van een dinosaurus
Foto Nel Veenhuijsen

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:

37 graden in de schaduw, kónden niet tippen aan de regenbuien die ondertussen Zandvoort teisterden, meldt Chantal Jodhabier in het verslag
dat ze over de week maakte.
De kinderen verbaasden zich
niettemin over de rustige tred
van de Portugezen en de vele
keren dat ze moesten wachten
op het volgende programmapunt.

glasfabriek sloeg bij Fabiënne
Scipio-Blüme beslist aan.
Maar het leukste waren de
vrije uurtjes. Dominique Daniëls gierde het uit in de achtbaan op de kermis. „We gingen met ons gastgezin op onze
vrije dag naar het strand," vertelt Vincent Rügebregt. „Er
lagen wel veel stenen en het
water was heel koud."

En hoe het met de liefde
Dat programma was erg uit- zat? „Nieuwe liefdes bloeiden
gebreid. Ze bezochten bijvoor- op, oude verkeringen gingen
beeld een kasteel, een grot en uit," verklapt de meester.
een natuurpark met voetstap- Maar de kinderen houden
pen van een dinosaurus. De zich op de vlakte.

J

L

Postcode/Plaats:
Telefoon:

i

Giro/Banknr.:

j—i i i i

j.
l

i
L

i

i

i

i

<Lvm controle bemxiiró

j i i i i

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60

jaar/60,40

* Voorpostabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÓ37ÏnÖÏ7Ö03

L

J

woensdag 21 mei 1997

Weekmedia 17

FAMILIEBERICHTEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

In alle rust is van ons heengegaan onze allerliefste
moeder, mijn schoonmoeder, onze superoma,
overgrootmoeder en onze tante

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag tAn woensdag
08 30 - 16 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Dina Schönthal-Sjouwerman
weduwe van Joachim Schbnthal
Amsterdam
Heemstede
18 september 1910
18 mei 1997
Ria Schönthal
Daniël en Dina
May, Lior
Marcel
Renée van Vessem-Schönlhal
Rob van Vessem
Monique
Sharon en Dax
Kitty de Rooy
Elly Liberatori-Sjouwerman
Correspondentieadres:
R. Schönthal
Sleedoornlaan l
1185 DZ Amstelveen
De crematieplechtigheid heeft heden plaatsgevonden.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Thomsonstraat 1, 2041 TA Zandvoort
Postbus 505, 2040 EA Zandvoort

OPENBARE

RAADSVERGADERING

M

Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

De gemeenteraad vergadert dinsdag 27 mei
1997 in het openbaar De vergadering wordt
gehouden m de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

H .

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- Krediet voor graflift,
- Archiefverordening 1996,
- Lokale agenda 21,
- Voorbereidingsbesluit Keesomstraat 40,
- Bouwplan Peugeot-garage,
- Gemeentelijk Rioleringsplan 1996-1998,
- riolenngsproblematiek,
- krediet voor Rioleringsplan Centrum
- herinrichting Sophiaweg,
- kadernota 1998

GARAGE EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van de E M M vrij voor
verhuur:
Garage Sophiavveg S, huur is ƒ 115,00 per maand en
de parkeerplaats Mr. Troelstrastraat C, huur ƒ 26,50
per maand.

Zoals zomerjurken opwaaien
zijn we samen en
zorgzaam tot aan de dood
zo luchtig alleen.

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de legesverordening tegen betaling algemeen verkrijgbaar

Voorkeur bij de toewijzing van de garage Sophiaweg
S hebben de huurders van de woningen aan de
Sophiaweg.
Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

CPE '97

Alida Jacoba Heidebrink-Terol
weduwe van Henk Heidebrink
Zandvoort
Haarlem
*l juni 1928
f 14 mei 1997
Namens de familie:
Coby
Peter en Dirkje
Dirk-Jan, David
Edith en Frits
Sjoerd
Correspondentieadres:
Zuiderstraat 12a
2042 GB Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft dinsdag 20 mei
plaatsgevonden.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (AWB)
Burgemeester en Wethoudeis van Zandvoort

Voorkeur bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr.
Troelstrastraat C hebben de huurders van de woningen aan de Mr. Troelstrastraat.
Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50 lid 5 van de Woningwet vrystelling en bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten van een woning op de percelen
Bentveldweg 3-5 (vm terrein "de Woodbrookers),
- het verbouwen van de vergaderzaal (Bannmgzaal) tot woning op de percelen Bentveldweg 3-5 (terrein de Woodbrookers)
Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 23 mei 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie op het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan scnriftelijk zijn bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

BOUW AANVRAGEN
De volgende aanvragen om bouwvergunning
en melding bouwvoornemen zijn bij het college
van Burgemeester en Wethouders ingediend
97078B Regentesseweg 7 veranderen woning
97079B Haarlemmerveranderen woning
straat 88a
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
DP ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u
er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van een
vergunning kunnen verplichten

GEMEENTE

U kunt inschrijven op de garage en parkeerplaats door
een briefje met uw naam, adres, woonplaats,
geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan de E M M,
Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.

Hendrik Paap

INTERIEURVERZORGER m/v
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 10.30 uur,
vier ochtenden per week.
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie, kunt u telefonisch
contact opnemen met Casino Royaal onder telefoonnummer

Zandvoorts Nieuwsblad

vanderKuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Fa. P. Klein
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

üdON.T.

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado

Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort
lijdelijk gesloten

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

Circus Zandvoort

LIDOSHOW MET
CASINO CADEAU
Het Lido Theater presenteert: de Kaptain Banana
Show. Een wervelende
Rios Production, geinspireerd op de losbandige sfeer van het New
Yorkse cabaret. U kunt
voor de show diverse

v///n|0*

levendige avond
voortzetten in het
casino. Want bij de

I

^^n

of vul de bon in.

^^H

^^M

^^M

^^M

^^M

^^M

Dag en nacht bereikbaar voor.
het verzorgen van een begrafenis
of crematie..
Direkt hulp bij een sterfgeval.
c>
^^H

^^H

^W«

^^M

^^M

^^MT^^H

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Gasthuisplein 5, Zandvoort

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-0224535

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

naam:

DE
CONTACTLIJN

\

STRAND-RURRNT
Op veler verzoek serveren wij ook dit
seizoen weer onze heerlijke

ASPERGE-GERECHTEN
U kunt weer genieten van onze *
* romige aspergesoep
-k een heerlijke aspergesalade
* gepocheerde zalmfilet
met asperges
* en natuurlijk asperges klassiek.
Deze ASPERGEGERECHTEN serveren wij alleen v.a. 16 mei t/m 25 mei.

Tot zien bij
De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

C

Het bouwplan ligt met ingang van 23 mei 1997
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkmgen kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

Keuken geopend van
17.30 tot 21.00 uur

Een kompleet verzorgde begrafenis i
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-* -*H
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

A. LAVERTU

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet een
bouwvergunning te verlenen voor
het vervangen van vier dakkapellen op het
perceel Hogeweg 21

Gasthuisplein12, Zandvoort

Bruna Balkenende

gefeliciteerd.
n Jeanine

VOORNEMEN OM
BOUWVERGUNING TE
VERLENEN

Celsiusstraat 192, Zandvoort

AKO
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen
bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van ten afschrift van het
bezwaarschrift

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

gefeliciteerd
in Bianca

96117B Vondellaan nabij plaatsen sirene
ingang paddock 3 (15-05-1997)
circuitpaik
96138B Max Euwestraal 22 vergroten woning
(15-05-1997)
97022B Haltestraat 49
veranderen restaurant/wmkeltot
restaurant
(15-05-1997)
wijzigen voorge97042B Haltestraat 1
velpuK 15-05-1997)
97049B Fr Zwaanstraat 74 plaatsen dakkapel
(12-05-1997)

023-5713030

woningbouwvereniging EMM

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

v

is op zoek naar een gezellige vlotte Nederlandstalige

Dank aan allen die mij middels prachtige bloemen,
bezoek en kaarten hun deelname hebben betuigd.
M. J. Paap-van Beek

mei 1997
„De Vijverhut"
Kostverlorenstraat 71
2042 PC Zandvoort

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN

CASINO ROYAAL/ PLAY-IN
ZANDVOORT

Uw reactie dient uiterlijk woensdag 28 mei 1997 om
12.00 uur, in ons bezit te zijn.

En telkens weer zal ik jou tegenkomen.

hebben op dinsdag 13 mei vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 20 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 20 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

man/vrouw

arrangementen boeken.
Na afloop kunt u deze

arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
in het Holland Casino
boven het theater. U
J kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49,50. Aanvang
woensdag tot en met
zondag 20 00 uur.

straat:

ido

postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

Max Euweplein 64, Amsterdam
(nabij Leidseplein).'

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen
met leuke meisjes,
vrouwen en mannen
via de Contact-lijn. Op
de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van
lezers die een serieuze
partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen
van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie
in te spreken.
Uiteraard kunt via
0906-501515.6 ook zelf
anoniem, een gratis
contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat
u de advertentie heeft
ingesproken automatisch een boxnummer
en PIN-code van de beicomputer. Hiermee
kunt u later de reacties
op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties
kunt u de door u ingesproken advertentie
ook nog plaatsen in
onze krant.

(noordelijke afrit rotonde)

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

Probeer het direct. Veel
mensen hebben op
deze wijze al binnen
één of twee dagen leuke
contacten met anderen
gekregen.
(l.OOgpm)

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

mum

OED

Op 18 juni verschijnt in een oplage van meer dan 500.000 exemplaren
weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer keukens, aanbouw serres en doe-het-zelf..
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-6451515.
Op 3 september verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Weekmedia 17

Standwerkers en
steltloper kleden
voorjaarsmarkt aan

woensdag 21 mei 1997

De 'grijze golf laat voortaan van zich horen

Na de opkomst van de vrouwen veroveren nu
de ouderen terrein. De moderne vijftigplussers
laten zich niet langer wegdrukken achter de
vishengel of de breinaalden. Ze gaan zich
bemoeien met beleidszaken. In Zandvoort
tionele braderie extra aanwonen relatief veel ouderen. Toch heeft het
kleedt. De voorjaarsmarkt
een paar jaar geduurd voordat de Zandvoortse
vindt plaats op zondag l seniorenraad zichzelf donderdag officieel kon
juni (tussen tien en vijf uur)
op de Louis Davidsstraat en presenteren. De senioren zullen de
de Prinsesseweg.
gemeenteraad met ideeën en adviezen
Standwerkers proberen weer bestoken. Maar wat de politiek er meedoet, is
op humoristische wijze hun ar- ongewis. „We zullen er aan moeten wennen,"
tikelen te verkopen. Dieren la- zegt wethouder Versteege.
ten zich aaien in de mini-kinZANDVOORT - De vele
activiteiten op de voor j aarsmarkt waren vorig jaar zo'n
groot succes dat de Ondernemers Vereniging Zandvoort ook nu weer de tradi-

derboerderij. Kinderen kunnen
/ich bij de schminckkraam laten beschilderen of zich uitleven op een springkussen. Een
orkest verhoogt de sfeer en uiteraard ontbreekt ook dorpsomroeper Klaas Koper niet.
Tussen de vele kramen bevinden zich ook de stands van de
Koninklijke Nederlandse Reddingmaatschappij, de Dierenbescherming, de Nederlands
Hervormde Kerk en de Stichung Health and Happiness die
houten speelgoed verkoopt ten
bate van de kinderen in Sri Lanka.

Info over parkeren
ZANDVOOET.- Aan de vooravond van het referendum kunnen Zandvoorters donderdagavond tussen zes en acht uur in
het raadhuisinformatie krijgen
over het nieuwe parkeerbeleid,
zodat ze op 28 mei weten welke
keuze ze moeten maken. In het
raadhuis is boyendien een speakerscorner ingericht, waar
voor- en tegenstanders hun mening over het parkeerbeleid
kunnen geven. Op de dag van
het referendum is er een uitslagenavond in het raadhuis die
live gevolgd wordt door de lokale radio-omroep ZPM.

Kleurplaten
ZANDVOORT - Wesley Miezenbeek, Noëlle Gude en Daphne Koper hebben de kleurplatenwedstrijd van de Zandyoortse Apotheek gewonnen. Tijdens
de onlangs gehouden 'kinderweek' in de apotheek maakten
zij een mooie kleurplaat. Vrijdag krijgen ze hun prijs.

Nieuwe klinkers
ZANDVOORT - Hoeveel moeten de ondernemers meebetalen aan de nieuwe klinkers in
de Kerkstraat? Vanavond is er
op het raadhuis een voprlichtmgsavond over de herinrichting van het centrum. Vooral de
kosten komen aan bod. De bijeenkomst begint om acht uur.

Rommelmarkt
ZANDVOORT - De maandelijkse rommelmarkt in 't Stekkie/de Pagéehal (Celsiusstraat
190) vindt plaats op 24 mei. Op
de rommelmarkt zijn allerlei
artikelen te vinden. De markt
duurt van tien tot één.

Autokraker gepakt
ZANDVOORT - In de nacht
van zaterdag op zondag heeft
de politie in de Brederodestraat
een 18-jarige Haarlemmer gepakt, die samen met een maat
cd-apparatuur uit een auto probeerde te stelen. De autokraker
heeft nog twee andere inbraken
m auto's bekend. Zijn maat
wist te ontvluchten.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J M. Pekelhanng
Hoofd commercie- J.F. Sas
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Seniorenraad
buigt zich

ondermeer over
lastendruk en

verkeerszaken

De Zandvoortse Vereniging
van Huurders (ZVH) vindt
dat de gemeente meer informatie moet geven over de
mogelijkheid tot kwijtschelding van gemeentelijke belastingen. Inwoners
met een minimuminkomen
of enkel AOW weten vaak
de weg niet. „Er blijft daardoor teveel geld in de daarvoor bestemde pot zitten,"
zegt secretaris Lida WeiIers.
E SECRETARIS van de
D
huurdersvereniging vindt
het jammer dat eventuele ge-

gadigden voor kwijtschelding
bij de publieke balie in het gemeentehuis een aanvraagformulier moeten halen. „Velen
doen dat niet omdat ze zich
schamen. In een klein dorp
kent iedereen elkaar. Met
name ouderen hebben al gauw
het idee dat ze hun hand moeten ophouden. Die stappen
niet zo snel de drempel over."
Ze heeft sterk de indruk dat
velen nog niet eens op de hoog-

'Zandvoortse winkels
zijn veel te duur'

(ADVEHTENTIE)

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj chef/emdred ), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vorinyeviiiy/upiiidakiedactie: Willem Bleesmg, Paul Bvsse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredactie. Hero Blok (chef).
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

ZANDVOORT - Maar liefst
zestig teams kunnen meedoen
aan het bekende Roeispektakel
van de Zandvoortse Reddingsbrigade. Op 12, 13 en 14 juni
maken de teams een rondje
Zwanenmeer in de Frans
Zwaanstraat. De ZRB, die 75
jaar bestaat, pakt het dit keer
groots aan. Iedereen die wil
meedoen, kan zich opgeven bij
de familie Vos, telefoonnummer 5714869. Bij de bibliotheek
De nieuwe seniorenraad gaf donderdagmorgen wethouder Versteege (tweede van rechts) alvast een voorproefje van de adviezen liggen eveneens inschrijffordie de politiek kan verwachten. Uiterst rechts voorzitter Boevé
mulieren.
Foto Chris Schotanus

(van de ANBO en de Zandvoortse Vereniging voor Huurders)
en Richard van As (voormalig
CDA-raadslid) een doorn in het
oog. Vooral omdat de gemeente
onvoldoende voorlichting geeft
aan ouderen over het verminderen van die last, meent Van
As.
Hij verwijst naar een motie
die de Tweede Kamer vorig jaar
heeft aangenomen. Daarin belooft de regering de gemeenten
aan te sporen ouderen persoonlijk te benaderen om ze te vertellen hoe ze huursubsidie kunnen krijgen en hoe ze onder bepaalde gemeentelijke belastin-

gen uit kunnen komen. „Als er
alleen al een folder daarover in
het rek in de hal van het gemeentehuis zou liggen, zouden
we al een heel eind verder zijn,"
stelt Weilers voor.
Het zijn slechts enkele voorbeelden waar de seniorenraad
zich over gaat buigen, maar volgens voorzitter Boevé „worden
in principe alle raadsvoorstellen bekeken. Sommige zaken
lijken misschien in eerste instantie niets met ouderen te
maken te hebben, zoals bijvoorbeeld een notitie over het
schoolzwemmen. Toch kan ik
me zo voorstellen dat wij dan

op het idee komen de gemeenteraad te vertellen hoe heilzaam zwemmen voor ouderen
is en dat daar dan meer faciliteiten voor moeten komen.
Tenminste, als dat nodig zou
zijn."
Over de seniorenraad wordt
al een paar jaar gesproken. In
de aanloop naar de vorige verkiezingen bewerkten enkele ouderen de politieke partijen al.
Ze hadden succes, de seniorenraad kwam in het collegeprpgramma,. het afsprakenlijstje
voor de vier 'regeerjaren' van
deze gemeenteraad. Maar pas
een jaar voor de volgende ver-

woonkosten. AOW-ers zonder
aanvullend pensioen merken
daarvan ook de gevolgen.
„Rondkomen met een AOW
als je duizend gulden woonkosten hebt, is m de praktijk
niet mogelijk," verklaart bestuurslid I. Diemer. Voor deze

Volgens Engels vallen onder
woonkosten de kale huur,
energie- en servicekosten en de
gemeentelijke- en regionale
heffingen. „Voor die posten
kun je kwijtschelding vragen.
En wat de huursubsidieregeling betreft: die is gelukkig ver-

Verhuurder dreigde 82-jarige
naar bejaardenhuis te sturen
groepen heeft de huurdersvereniging onlangs een informatie-avond gehouden en een adviseur van de Woonbond, Jos
Engels, uitgenodigd. Om alles
uit de doeken te doen over het
"recht op huursubsidie en
kwijtschelding.

beterd. Per l juli geldt dat je
met een minimuminkomen
maximaal 330,00 gulden kwijt
mag zijn aan kale huur."
De Woonbondadviseur ziet
grote verschillen in de manier
waarop gemeenten informatie
geven over hun kwijtschel-

dingsbeleid richting bewoners.
„De een geeft er wat meer publiciteit aan. De gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld daarin
helder. Alle bewoners krijgen
een belastingkrant in de bus
met uitleg. Alle adressen en telefoonnummers van instanties
waar ze moeten zijn als ze in
aanmerking willen komen
voor kwijtschelding, staan
erin." Hij concludeert dat bij
kleinere gemeenten de mogelijkheid tot kwijtschelding
soms niet uit de verf komt. „Ik
zou eigenlijk niet weten waarom. Want ook een kleine gemeente kan die informatie geven. Wat dat betreft moet de
huurdersvereniging daar maar
eens aan de bel trekken."
De Zandvoortse huurdersvereniging, die ook alle informatie verstrekt over alle vor-

kiezingen namen de politici onlangs een positief besluit over
de seniorenraad.
Dat het zolang heeft is volgens Boevé vooral te danken
aan het politieke gekrakeel
waar Zandvoort zo om bekend
staat, waardoor andere zaken
erbij ingeschoten zijn. „En,"
zegt hij, „als je in de politiek
iets voor elkaar wilt krijgen,
heb je sowieso een lange adem
nodig." Wethouder Versteege
houdt het veiligheidshalve op
het laatste. „De zaken duren in
de politiek nu eenmaal lang."
Monique van Hoogstraten

men van woonkosten, telt zo'n
558 leden. 522 van hen wonen
in een woning van het woningbedrijf
Eendracht
Maakt
Macht (EMM). Er zijn 37 particuliere huurders lid. „Bij de
woningdienst zijn zo'n 744 aanvragen voor huursubsidie binnengekomen. Met de EMM
hebben we overigens goed contact, we overleggen altijd en we
worden om advies gevraagd.
Maar de verhuurders in de particuliere sector, die doen vaak
maar wat," zegt bestuurslid I.
Diemer.
Een van leden waarvoor de
huurdersvereniging bemiddelt
is een oudere alleenwonende
vrouw van 82 jaar. „Ze had tot
twee maal toe in eenjaar tijd 6
procent huurverhoging gekregen. Met het dreigement dat
ze, als ze niet betaalde, naar
een bejaardenhuis moest. Ze
belde uiteindelijk ons om te
vragen of dat wel mocht." Contact met de Woontaond heeft
inmiddels duidelijk gemaakt
dat de verhuurder buiten zijn
boekje ging.
Joyce Schreuder

MENINGEN

C. van Merriënboer reageert op een paar voorbeelden te noeeen artikel in het Zandvoorts men: een paar schoenen bij de
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Post- Nieuwsblad van 7 mei over het duurste schoenenzaak in Haarkortingenboekje van de Onder- lem is nog altijd vijftig gulden
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
Zandvoort. goedkoper dan in Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 nemersvereniging
Met dat boekje probeert de OVZ Een kostuum scheelt zomaar
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur; donder- te voorkomen dat de Zandvoort- honderd gulden of meer en in
dag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16 se bevolking in Haarlem gaat Schalkwijk kun je onbeperkt
winkelen. Volgens Merriënboer gratis parkeren.
uur.
Het probleem van ZandvoortRedactie: (023) 571.8648. Fax: (023)Is het winkelgedrag van de
Zandvoorters eenvoudig ver- se ondernemers is dat ze nooit
573.0497.
genoeg hebben. En dat geldt
Advertentieverkoop1 (023) 571.7166. Fax: klaarbaar.
niet alleen voor ondernemers,
(023) 573.0497.
Waarom kopen de Zandvoor- maar ook voor de plaatselijke
E mail: wmcomm @ perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: ters in Haarlem? Ik las dat politiek.
Hoe meer parkeerbonnen en
sommige Zandvoortse onder(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan nemers zich dat afvroegen. hoe meer wielklemmen, des te
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- Welnu, het antwoord is simpel: beter. In hun kortzichtige visie
gratis parkeergelegen- vergeten ze even dat toeristen
veen Postbus 51. 1180 AB Amstelveen. geen
heid, geen keus en krankzinnig en dagjesmensen op deze wijze
Tel. (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: hoge prijzen zorgen ervoor dat hun toevlucht nemen naar
Zandvoorters in Haarlem hun meer publieksvriendelijke ge(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc): inkopen doen. Om maar eens bieden, waar service en kwali(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per Kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023)5717166

Roeispektakel

'Burgers weten vaak niet hoe ze
onder belasting uit kunnen komen'
te zijn van de mogelijkheid. Ze
stelt dat een simpele informatiefolder beslist geen luxe is.
Ook bij de installatie van de
seniorenraad waar Weilers inzit, heeft ze dat naar voren gebracht. Onroerendzaak-, riool-, afvalstoffen- en honden'belasting zijn samen met de
huursubsidie de posten waarop iets te verdienen valt voor
mensen met een laag inkomen.
De mogelijkheid om kwijtschelding te krijgen geldt bijna
voor alle gemeenten in Nederland. Alleen het houden van
honden wordt door de helft
van hen gezien als een eigen
keuze. Ook in Zandvoort is de
hondenbelasting geen 'aftrekpost'.
Weilers meent overigens dat
niet alleen de minima de dupe
zijn van de steeds stijgende

Meubels in elke stijl. En in elke
prijsklasse. Waar zie je die?
Precies, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen.

Amsterdam

BAAUERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÊl, OASE, VAN REEUWIJK. 51AAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL

Winnaar mag
naar Engeland
ZANDVOORT - Magda Moh
na heeft de hoofdprijs van de
puzzelwedstrijd gewonnen, die
georganiseerd is door het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort. Zij krijgt een door Confetti en Toerkoop Reisburo
Zonvaart bekostigde tweepersoons mini-cruise naar Engeland.
De tweede tot en met vijfde
prijs, een waardebon van 25 gulden van bloemenhuis J. Bluijs,
gaat naar: Charlotte Romkes,
G. van de Weerdhof, D. Noort
man en M. Bosma.
Veel lezers stuurden een
prachtige zelfgemaakte kaart
of aparte ansichtkaart in, zoals
Tineke Hartman, A. Smits, de
bewoners van de Kievit en de
Leeuwerik uit Nieuw Unicum
en de familie A. Paap. Zij verdienen een eervolle vermeiding.

W

E ZIJN VAN plan stoep parkeren zodat gehandiom veel ongevraagd capten en ouderen met een rolmaar liefst ook ge- lator er beter door kunnen. „Ik
vraagd advies te geven aan de zal het bespreken," belooft Vergemeenteraad over zaken die steege.
belangrijk zijn voor ouderen,"
Oud-politieman Van Amerswaarschuwt Peter Boevé, voor- foort meent na afloop van de
zitter van de nieuwe senioren- officiële presentatie dat een beraad. Na lang lobbyen bij de po- ter parkeerbeleid de senioren
litieke partijen heeft hij don- ook ten goede kan komen.
derdagmorgen eindelijk de eer „Minder automobilisten die
om zijn acht leden voor te stel- zoeken naar een parkeerplek in
len. Eigenlijk zouden het er het dorp, betekent dat ze zich
tien moeten zijn, maar dokter veiliger voelen. Een parkeergaMol heeft een andere drukke rage onder de nieuwe huizen
functie aanvaard en er was so- achter het station is daarvoor
wieso nog een
een
oplosvacature.
sing," zegt hij.
Maar
dat
Van Amerskan de acht
foort
vindt
wel benoemde
ook dat er
leden van de
oversteekseniorenraad
plaatsen bij
niet tegenhouhet
verzorden dondergingshuis A.G.
dagmorgen in
Bodaan
in
de raadzaal.
Bentveld moeZe winden er
ten
komen.
geen doekjes --•--- ------ Hij benadrukt
om.' Aan het
hoe belangrijk
beleid van de gemeente Zand- een vaste plaats voor de ambuvoort valt beslist wat te verbete- lance in de zomer is en spreekt
ren, vinden P. Boevé, A. van zijn zorg uit over de verplaatKooten, E. Hilverdink, J. van sing van de Haarlemse en
Amersfoort, L. Weilers, R. van Heemsteedse ziekenhuizen.
As, R. Drenth en E. de Bruijn.
De wensen van andere leden
Nu ze wethouder Versteege en van de seniorenraad gaan over
de raadsleden Jeannette van de smalle beurs van sommige
Westerloo (Partij van de Ar- ouderen. Minimabeleid en
beid) plus Han van Leeuwen huursubsidie voor oudere echt(D66) voor zich hebben doen ze paren en alleenstaanden zijn
dan ook maar meteen een be- volgens voorzitter Boevé tijroep op de politiek.
dens de eerste vergadering van
Elly de Bruijn, bewoonster de seniorenraad een paar wevan Nieuw Unicum, vraagt wét- ken geleden dan ook meteen al
houder Versteege of hij ervoor genoemd als aandachtspunten.
wil zorgen dat mensen hun fietDe hoge lastendruk in Zandsen naast of aan de rand van de voort is met name Lida Weilers

Zandvoorts
Nieuwsblad

teit nog op een tamelijk hoog
niveau staan.
Kijk bijvoorbeeld eens naar
Noordwijk of Scheveningen.
Kijk daar eens naar de kwaliteit
en de uitstraling van pensions,
hotels en boulevards. Als je hier
bijvoorbeeld naar de Noord-Boulevard gaat, dan krijg je
het gewoon koud, zo vreselijk
ongezellig is het er.
Zo'n dertig jaar geleden
kwam hier nog publiek dat iets
verteerde. Die mensen gingen 's
avonds uit eten in een restaurant. Tegenwoordig staan ze in
de rij bij een supermarkt voor
hun blikjes bier en eten ze uit
de muur. Wat Zandvoort mist
is een visie. Het zal mijn tijd
wel uitdienen, maar dit zijn de
oorzaken.
C. van Merriënboer
Zandvoort

Groei Schiphol
levert regio
weinig op
Het DG6-raadslid Han van Lceuwen vindt dat het artikel 'Polltlek buigt zich over Schiphol'
(Zandvoorts Nieuwsblad 14
mei) enige aanvulling behoeft.
De groei van Schiphol heeft volgeus hem weinig effect op de
werkgelegenheid In de regio.
Vanuit mijn positie als plaatselijk fractievoorzitter van D66
en lid van het dagelijks bestuur
van het gewest Zuid-Kennemerland met de portefeuille
milieu heb ik mij in eerste instantie gericht op de lokale en
regionale gevolgen van de

Zelfportretten
ZANDVOORT - In galerie Artatra is tussen 8 juni en 29 augustus de opmerkelijke expositie 'Elf zelfportretten van elf
Zandvoortse beeldende kunstenaars' te zien. Adèle van Kemenade, Eia Valk, Hans van Pelt,
Donna Corbani, Roland van
Tetterode, Hilly Jansen, Arvee,
Erik Holtkamp, Ton Timmermans, Ria van Kooten en Ria
Wever tonen hoe zij zichzelf
zien.
Op zondag 8 juni opent Marianna Rebel de expositie om
drie uur. De galerie bevindt
zich in de Zeestraat op nummer
34. De galerie is van maandag
tot en met vrijdag van negen tot
en met vijf en op zondag van
twee tot en met vijf geopend.

Emotietherapie
BENTVELD - Op 31 mei, l en
15 juni geeft Ine Kiers een cursus Neuro Emotionele Integratie in Bentveld. De cursisten leren hoe ze niet goed verwerkte
emoties kunnen opsporen en
opruimen. Meer informatie: telefoonnummer 5241458.

Meters gekraakt
ZANDVOORT - Uit twee parkeermeters op de Boulevard
Barnaart is* zaterdagnacht vierduizend gulden gestolen. Door
het boren van een gaatje in de
automaten konden de schuifladen worden geopend.
(ADVERTENTIES)

Ciinema C
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

luchthavenplannen. Ik meen
dat een verdere groei van
Schiphol weinig meer werkgelegenheid zal opleveren voor
onze regio. Over de gevolgen
voor heel Nederland heb ik mij,
anders dan het Zandvoorts
Nieuwsblad vermeld, niet uitgelaten.
Daarnaast heb ik aandacht
gevraagd voor de bredere milieuproblematiek. Het eerste
punt van aandacht is de basisvraag of de luchthavencapaciteit wel of niet moet groeien.
Die wordt helaas vaak overgeslagen. Vervolgens kunnen we
ons de vraag stellen of het reëel
is om (extra) milieubelasting
uit onze eigen achtertuin te weren met als gevolg dat het in de
achtertuin van iemand anders
terecht komt. Zo'n nimby-standpunt (Not in my backyard)
is wel verleidelijk, maar getuigt
niet van nationaal, Europees of
mondiaal milieubesef.
En als dan aan deze punten
voorbijgegaan wordt en er zou
een satellietluchthaven komen
op tien kilometer uit de kust,
dan zullen we er waarschijnlijk
niet zoveel van zien (letterlijk
'zien').
Maar dan is er wel degelijk
sprake van een extra milieubelasting. Ik geef milieugroepen
en anderen die hun twijfels
hebben over deze ontwikkeling
en over het besluitvormingsproces dan ook groot gelijk.
H. \an Leeuwen
Zandvoort

'Koffieshops
niet sluiten'

22 t/m 28 Mei

) interieur
Tel

1 0 2 0 1 600 3° 7J

Volgens S. van der Klauw, die
reageert op een artikel in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 14
mei, gaat het sluiten van een
groot deel van de koffieshops
veel te ver.
Het is een beetje overdreven
om nog maar drie koffieshops
over te houden. Straks moet ik
Zandvoort uit om een stickie te
halen. Merkwaardig genoeg is
de gemeente er trouwens niet
eens van op de hoogte dat er
slechts zeven koffieshops in
Zandvoort zijn in plaats van elf.
En het is ook gek dat er een
Politiek Café wordt gehouden
in een koffieshop, waar de gemeenteraadsleden regelmatig
te gast zijn.
Voor de duidelijkheid'. Ik ben
wel voor het terugdringen van
harddrugs. Maar het sluiten
van de koffieshops gaat te ver.
Het gevaar is dat het overzicht
kwijtraakt als er nog maar drie
overblijven, want de verkoop
zal op straat gaan plaats vinden. Ik vrees dat dan het eind
zoek is. De gemeente zou ik
daarom willen voorstellen om
alles te laten zoals het is.

S. van der Klauw
Zundvoort

Do t/m Dl 1900

STAR TREK

FIRST CONTACT

msterdam
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Natuurlijke genezing

ROZENOBELSTRAAT13
ZANDVOORT
Op slechts enkele minuten lopen van het strand en
in het dorpscentrum gelegen hoekwoning met aangebouwd stenen berging.
Indeling: ruime hal, woonkamer, kamer, keuken,
toilet en kelderkast; Ie etage: drie slaapkamers,
badkamer met douche en wastafel. Het pand wordt
aangeboden op condities van Woningbouwvereni-

via handoplegging, verbetert stress,
hyperventilatie en
andere lichamelijke aandoeningen.
* U kunt het vergelijken met magnetiseren.
Controle huisarts en medicamenten aanbevolen.
Voor info tel. 5712391 b.g.g. 5213242

gmg EMM.

VRAAGPRIJS

ƒ 289.000,- k.k.

I B E L VOOR MEER INFORMATIE O F !
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING j
j

023 - 571 5S31

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET. PRESTIGE

|

l
l

maandag-vrijdag: 8.30-12.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

l
t

j

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

j

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in -perfect fotowerk

KOSTVERLORENSTRAAT 9
ZANDVOORT
Recentelijk totaal gerenoveerd halfvrijstaand woonhuis met schuur, parkeerplaats en tuin, gelegen nabij het centrum dorp, strand en station.
Indeling: vestibule, gang, ruime gezellige woonkamer met erker en schuifjpui naar de tuin, halfopen
keuken inclusief inbouwapparatuur, ruim toilet en
kelder. Ie etage: drie slaapkamers, waarvan één
met zonnebalkon op het zuiden, badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel
VRAAGPRIJS
ƒ 480.000,- k.k.

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de
|%VAN DERftl

KEIJDEN

Passage 3640
2042KVZandvoort
postbus 413

Makelaardij o.g.

PRESTIGE-FOTO

ca

met nieuwe film voor slechts j j,m

NVM

2040 AK Zandvoort

ƒ„\ ,
*
DRUGSTORE
\Ö/ DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAK ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET 'PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

POSTAGENTSCHAP
PASTEURSTRAAT
WINKELCENTRUM NOORD
WIJ GAAN MET VAKANTIE VAN
20 MEI TOT 30 MEI
ZANDVOORT

Op markant plein m het centrum van Zandvoort gelegen goed
onderhouden hoekwoning zonder tuin
Indeling.
Kelder:
Parterre:

l e etage.

2e etage

ALLEEN VOOR POSTBUSSEN

Grote prov. keld. met stahoogte (3.85x3.6)
Entree, hal, toilet, woonkm r (ca. 40 m2) met open
haard, roy. semi-open keuken v.v. mb.bapp. en
bijkeuken met wasm.-aansl.
3 slpkmrs (resp. 4.20x3 80, 5.00x2.85 en 3.75x2.90),
luxe badkmr met ligbad, bidet, dubb. wastafel en
separaat 2e toilet.
l ruime slpkmr en zolderberging.

POSTSTUKKEN
GIROBETAALKAARTEN ENZ.
TIJDENS ONZE VAKANTIE AF TE HALEN

POSTKANTOOR ZANDVOORT
L. DAVIDSSTRAAT.

Van Seters Makelaardij B.V.
Ass. Jansen & Rutte makelaars
Tel: 023-529.29.29

39f

voor

Skema Promo Laminaat
(10 jaar garantie)

van

voor

Pergo Original Laminaat
(15 jaar garantie)

KWEKERIJ VAN KLEEFF
Van Stol berg weg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

Gevraagd
toiletjuffrouw
Strandpaviljoen
Tel. 5715524

5,-

p. zak

Potterie
Tuinaarde - Bemesting
Bestrijdingsmiddelen

OVZ» INFO
Stichting Zandvoort promotie
Presenteert
Evenementen kalender

lJÜNÏ
JAARMARKT
Centrum Zandvoort

METO.A
-KINDERBOERDERIJ
-STELTLOPER
-LUCHTKUSSEN
-STANDWERKERS concours
-LOOPORKEST
. . . en nog veel meer!!!

ZANDVOORT
meer dan strand alleen

2

p.m.

van

Junckers massief 22 mm

AAAANDAG EN
DINSDAG OPEN

EN VRIJDAG
OPEN
VAN 9.OO-21.OO

VAN9.OO-18.OO
ZATERDAG OPEN

VAN 9.OO-17.OO

C VI

voor.

6 voudig gelakt en gehard.
afm.90 x 420 mm

p.m.2

van -©i/T" voor

69.

Maple select breedstrook
6 voudig gelakt en gehard,
afm.146x1200 mm
p.m.2

van

p.m.

VB-OERDEI-EIM'

Massief Siberische Lariks
Rustiek. Breedte: 13 ,5 cm
afm.1 35x2500 mm

voor

van

62,

van .-rr3.- voor

Breedte: 14 cm
afm.140x2000 mm

van

_

elke 10e meter gratis

voor

Massief Frans Eiken

(10 jaar garantie)
Beuken, Eiken, Maple, Kersen en Walnoot.
afm.192x2120 mm

Rustiek geborsteld. Breedte: 9/11/13/15 cm.
afm. 90/110/130/150 x 2200 mm

van

Nu:

50

Tarkett fineerparket

p.m/

Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm met/
zonder facetkanten. Lamellen: 15 x 90 en
15 x 60 cm met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige,
blauw, geel, rood en zwart.
Metallic groen, blauwen
aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.

Massief Frans Grenen Budget

Maple robuust 3 strooks
6 voudig gelakt en gehard,
afm.155x2525 mm
2

NU a ia apr m p.m.'

p.m.2

J4./T" voor

Kurktegels massief

Verhuisbaar. Met gratis clips. Korte lengte.
afm.129 x 900 mm. Beuken en Eiken
(2 strooks)
en beperkt
voorradig

J9T- voor

p.m.2

vanaf

94,

5OO VLOEREN ONDER 1 DAK
Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen
Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

EUROPA'S GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET.

Midzomeravond Cruise

Speciaal mengsel
voor het vullen van
plantenbakken

Ondernemers Vereniging Zandvoort

vanaf

WOENSDAG,
DONDERDAG

geeft u meer!

Groot assortiment
geraniums hangend en staand
Oostenrijkse hang-geraniums
Speciale mest voor
geraniums
en bloeiende zomerplanten

Gratis workbox en decoupeerzaag
tot 31 mei. 35 nieuwe decors.
Family, Original en
Professional

p.m.2

21

Beuken gestoomd breedstrook
6 voudig gelakt en gehard.
afm.125x1320 mm

Eiken natuur korte stroken

Beuken, Kersen, Grenen, Noten,
Maple en Berken
afm. 190x2000 mm
p.m.2

POSTAGENTSCHAP
P A S T E U R S T R A A T 14
TEL. 023 5717172
2040 EA Z A N D V O O R T

Algemeen:- Vv C.V.-gas (ketel 1994).
• Grotend, v.v. isolatieglas.
• lnh.ca.540 m3.
• Aanv. in overleg.

Ipokett Promo Laminaat
(5 jaar garantie)

van

VANÖTOTttOPEN

sieöi«««;*«^S:> ••.;.!

JUIASSIEI='.PARKET

M-AJUIINAAT

Beuken, Kersen, Maple, en Berken
afm. 194x1290 mm

POSTAGENTSCHAP IS
ELKE MORGEN OPEN VAN
9.00TOT 10.00 UUR.

SCHELPENPLEIN 9
ƒ 355.000,-

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket geeft de ondervloer gratis
indien u nu uw vloer bestelt. Kiest u voor een kurkvloer, dan krijgt u de 10e meter gratis.
Bovendien is er een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een
onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van
top-ambachtslieden. Maar op is op, rennen dus!!

Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeen?

Jiottondse. asperges

24,50P.P.
***

Wij hebben voor
u een unieke oplossing" waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
yan Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek'?
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
P-P-

'Diü, andere gerechten
***
Keuken dagelijks geopend

tot 21.00 uur
***
Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5
Tel. 023-5715443

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico,«maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Wit Verhuizingen

Naam:

Dr. C. A. Gerkestraat 4, nabij centrum gelegen halfvrijstaand woonhuis met voor-, zij- en achtertuin op
het zuiden. Ind. hal; toilet; L-vorm. woonk. met open
haard en openslaande deuren; ruime keuken met
inb.app.; 1 e et. badk. met wastafel, toilet en douche; 2
slaapkam. met wastafel; balkon; 2e et. 2 slaapkam.
met wastafel. Erfpachtscanon ƒ 2.000,- p.j.
Vr.pr. ƒ 425.000,- k.k.
Dr. de Visserstraat 11, in Zandvoort-Zuid gesitueerd
halfvrijst. woonhuis met garage en voor- en achtertuin. Ind. hal; toilet; L-vormige woonkam. met open
haard; keuken met inb.app.; 1e et. 3 si.k.; balkon;
badk. met ligbad, dubb. wastafel, toilet en douche; 2e
et. ruime zolderkamer.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.
Hogeweg 54/1, in centrum gelegen vierkamerhoekmaisonnette met voortuin, terras en riante achtertuin.
Ind. beg.gr. hal; 3 slaapk.; terras (zuid); badkamer met
wastafel, ligbad en toilet; onderverd.: hal; toilet; ruime
woonkam. met schuifpui naar achtertuin (zuid); open
keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 325.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 22/14, op 7e etage gelegen
driekam.app. (vh 4) met schitterend uitzicht over zee
Ind. ruime hal; L-vorm. woonkam. met open haard en
ruim balkon; 2 slaapkam.; toilet; badkam. met wastafel en ligbad; keuken met inb app.;
Vr.pr./ 359.000,- k.k.

VAN

SCHAIK
MAKELAAR O.G.*

Adres:
Postcode:

Woonplaats:.

Datum:

WEKELIJKS EUROPA

Aantal personen:

geeft u meer!

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
' Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944*/Fax 023-571 7596
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De Joustra's: Altijd
actief,
zelden
thuis
1
'A

LS WIJ OP alles 'ja' zouden hebben gezegd
waarvoor we in de loop
der tijd zijn gevraagd hadden
vve allebei allang onze baan op
moeten zeggen," constateert
Ankie Joustra-Brokmeier tijclens één van de spaarzame
avondjes die ze samen met haar
man thuis kan doorbrengen.
„Omdat we domweg niet alles
kunnen honoreren is het voor
ons heel belangrijk om pnoriteiten te stellen. Maar op de één
of andere manier komt er toch
weer van alles bij. We rollen
van het ene in het andere."
„Dat komt omdat we geen
'nee' kunnen zeggen," -vermoedt Pieter Joustra. „Dat is
het probleem. Er zijn namelijk
zoveel vrijwilligersorganisaties
cue geen mensen kunnen vinden om ze te besturen. Als er
dan een beroep op je wordt gedaan om de zaak uit de brand te
helpen schrik je eventjes, maar
zeg je vervolgens toch oké.
Voor de zoveelste keer help je
dan maar weer eens mee om de
boel goed op de rails te zetten."
Aan voorbeelden van waar de
Joustra's allemaal hun schouders onder zetten ontbreekt het
met. Zo is mevrouw Joustra
momenteel voorzitter van de
Zandvoortse Reddingsbrigade,
bestuurslid van het Genootschap Oud Zandvoort en financieel medewerkster van zwemclub De Zeeschuimers. Tevens
is ze actrice bij de amateur-toneelvereniging Wim Hildering,
terwijl ze ook nog tijd weet vrij
te maken om mee te helpen het
VVD-verkiezingsprogramma
samen te stellen.
Meneer Joustra doet bepaald
niet voor haar onder met zijn
voorzitterschap van de landelijke Lionsclubs
International
en van toneelvereniging
Wim Hildering, plus zijn
pas verworven -----functie als ouderling-kerkvoogd van de Hervormde Kerk.
Bovendien
maakt hij zich regelmatig nuttig als veiligheidsadviseur van
de KNVB, UEFA en FIFA. Dat
laatstgenoemde baantje sluit
overigens nauw aan bij zijn reguliere dagtaak als hoofd public relations bij Ballast Nedam, waar hij tevens. verantwoordelijk is voor de bouw van
voetbalstadions.
Alleen de opsomming van
hun ontelbare activiteiten in
heden en verleden is goedbeschouwd al iets om moe van te
worden. Hoe houden ze het in
vredesnaam allemaal uit el-

Er zullen in Zandvoort maar weinig mensen
wonen die zo actief zijn als het echtpaar
Joustra. Naast hun veeleisende
werkzaamheden vervullen ze sinds jaar en
dag tal van vrijwilligersbaantjes in hun
naaste omgeving, terwijl mevrouw Joustra
ook nog eens politiek actiefis. Gelukkig
heeft het gemotiveerde duo er genoeg
plezier in om dit produktieve leven vol te
houden. Al tekent meneer Joustra hierbij
aan het op zich triest te vinden dat juist hij
en zij n echtgenote steeds weer gevraagd
worden om bij te springen. „Want ik ben
ervan overtuigd dat in Zandvoort toch
genoeg mensen te vinden moeten zijn die
best een paar uurtjes over hebben."

Met

CD
et-

Swingen op school

K

G

OH
O

Ondanks hun drukke bestaan vinden Ankie en Pieter Joustra toch nog genoeg1 tijd om te genieten
van hun kleinkinderen
Foto familie .Joustra

kaar? „Och, dat lukt heel aardig
hoor," relativeert mevrouw
Joustra, die overdag werkzaam
is als adjunct-directeur van een
Haarlemse school voor verstandelijk gehandicapten. „In
de slijterij van mijn ouders heb
ik vroeger al geleerd om het
werk in de winkel te combineren met mijn studie en met allerlei dingen die ik leuk vond
om te doen."
„Daarbij komt dat we allebei
een behoorlijk stuk ervaring

ring," stelt meneer Joustra
voor. „Die bestaat uit dertig
amateurs die graag toneel willen spelen. Voor mij persoonlijk hoeft dat niet zo nodig.
Maar goed, omdat die club op
sterven na dood is komen ze op
een gegeven moment bij mij om
ze te helpen. Ik denk dan: ja, die
klus moet geklaard worden. En
vanaf dat moment zal ik er alles
aan doen wat binnen mijn vermogen ligt om de zaak zo goed
mogelijk in orde te brengen.
Maar zogauw
ik de boel definitief op de
rails heb geholpen zeg ik:
jongens, veel
------ geluk ermee,
ik ga weer een
nieuwe uitdaging aan."
Dat het echtpaar zich zo
geëngageerd opstelt heeft onmiskenbaar iets te maken met
hun geloofsinstelling. In de
vroege jaren zestig leerden de
twee elkaar kennen bij de toenmalige jeugdvereniging de Vliegende Schotel van de Hervormde Kerk, waar zij voorzitter was
en hij secretaris.
„Vlak daarna ben ik ouderling geworden," herinnert Pieter Joustra zich als de dag van
gisteren. „Hetgeen betekende
dat ik zonder enige levenservaring op huisbezoek moest.
Voor mij is dat een geweldige

hebben opgebouwd op het vlak
van organiseren," vult meneer
Joustra aan. „En dan is het natuurlijk logisch dat men zo
vaak bij ons komt aankloppen.
Zo weet ik aardig de weg in bepaalde netwerken en beschik ik
gelukkig over een grote vriendenkring. Je kunt het dan ook
aan mij overlaten om bijvoorbeeld sponsors te vinden en als
het nodig is een bepaalde ombudsfunctie te vervullen."
Geen van beiden voelt zich
evenwel geroepen om ergens al
te lang te blijven hangen.
„Neem nou" bijvoorbeeld toneelvereniging Wim Hilde-

Van kroonluchter tot
walvisbotervloot
ZANDVOORT - Aan het kan tegenwoordig. En het staat

is sinds kort weer een fraai

exemplaar toegevoegd. Ach-

ter het uithangbord Baak's
Bende, sinds '97 in de Louis
Davidsstraat gaat een winkel schuil waar zowel moderne cadeaus als oude, antieke meubels te vinden
zijn.
'Curieus' betekent 'merkwaardig' volgens het Prisma
Pocketwoordenboek. Wie curiositeiten zoekt is dan ook bij
Baak's Bende aan het goede
adres. Men kan even uitrusten
m een transparante opblaasbare fauteuil, luisteren naar het
ritselen van een kralengordijn,
limonade drinken uit imitatie
biotglas of sleutels opbergen
aan een sleutelhanger met een
klompje van perspex.
Tussen deze moderne spullen staan echter ook een Belgisch kinderledikant uit de jaren twintig en twee antieke
blauwe zuilen uit een Indiaas
landhuis. Aan het plafond hangen diverse antieke kroonluchters tussen handgemaakte
nieuwe lampen.
„Ik verkoop alleen dingen die
'k zelf mooi vind," vertelt eigenaresse Elca van Baak. „Zelf
zet ik thuis gerust een moderne
vaas op een antieke kast. Dat

Paniek op het strand
Wie zaterdag op het strand liep, keek ongetwijfeld raar op Rond een uur of
twaalf zag het zwart van de mensen. Drie drenkelingen spartelden in het
water, een vierde persoon stak m paniek een rookpot af om de Reddingsbn
gade en de KNRM te waarschuwen Paidoes schoten er dan ook zeven
boten het water op en op het droge stonden een ambulance, een politie-auto en de wippertruck klaar. Zelfs de traumahelikopter arriveerde om de
slachtoffers op te vangen van deze scheepsramp Maar was er wel een
ramp gebeurd? Welnee. Op spectaculaire wijze lieten de hulpdiensten zien
dat ze ook nu weer goed voorbereid aan het nieuwe seizoen beginnen
Oscar Vos van de jubilerende Reddingsbrigade vermomde zich zelfs als
Neptunus om het seizoen te openen

r-K
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'Er wordt maar al te vaak gedacht:
We bellen de Joustra's wel even'

arsenaal 'leuke winkeltjes'

Hoe klinkt popmuziek zonder basgitaar en wal is de functie /an 'boeking
vocals"? De leerlingen van de Gertenbach Mavo kunnen voortaan antwoord
geven op deze vragen, want muziekdocent Peter Qpurtb demonbtreerdp ze
pisteren rnot zijn eigen band 'Breahng Away' m de aula W°er eens wat
anders dan een saaie theorieles. Met open mond keken de leerlingen iicinr
hun swingende leraar. Heel wat andere docenten dansten trouwens ook
mee. Maar om zelf uit hun bol te gaan vonden de scholieren nog wat vroeg
en ... eng. Want je bent puber of niet.

nog leuk ook."
Ze is heel erg blij met Baak's
Bende. „Heerlijk om een eigen
zaak op te zetten. Twee keer
ben ik mijn baan kwijtgeraakt
door een reorganisatie. Nu wilde ik eens iets doen wat ik echt
leuk vind." Verbaasd constateert ze dat het allemaal zo snel
gegaan is. In januari kreeg ze de
toezegging dat ze het pand via
een aangetrouwd familielid
kon huren en met Hemelvaart
gingen de .deuren van Baak's
Bende open.
Vroeger zat er een wasserette
in. „De mangel en de kast die
hier achtergebleven waren, heb
ik niet weggegooid. Ze kwamen
handig van pas." De mangel
heeft dan ook een plekje naast
een oude schoolbank gekregen,
terwijl de kast na een lik verf nu
dient als 'aquarium'. Servetringen in de vorm van een vis en
walvisbotervloten liggen boven
een laag zand met schelpen.
Elca haalt een handgemaakte
schrijfdoos tevoorschijn. Het
prijskaartje vermeldt 165 gulden. „Een duur cadeau," geeft
ze toe. „Maar wel heel mooi. Ik
heb ook wel iets goedkopers,"
zegt ze er achteraan. „Kijk, een
kaleidoscoopje waarmee je de
wereld in stukken uiteen kunt
laten vallen. Leuk, als je je verveelt bij de bushalte. Het kost

Bcnchlcnenups
H
C
voor de/e rubriek met
/akenmeuws kunt u sturen naarde
redactie \an hel Zanduiorls Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Z-indvoori. of mlcxcren
bij het kantoor op Gasthuispkin 1 2
Tel 023-5 1 78648 Ktx 023-5730-497

maar 2,75 gulden."
Op de achtergrond klinkt
klassieke muziek. „Dat geeft
rust en ik hou van die muziek.
Vandaag kwamen er een paar
pubers binnen die een beetje afkeurend zeiden dat het kerkmuziek was." Elca lacht. „En
toch hebben ze een half uur
hier rondgesnuffeld. Kijk, dat
vind ik nou leuk. Wat is er
mooier dan dat mensen hier
binnenlopen en niet schromen
om alleen maar rond te neuzen.
Daar ben ik zelf trouwens ook
dol op."

Swingend
vleeseten

ZANDVOORT - „Een kind
kan de was doen met ons nieuwe barbecuepakket. We léveren het vlees, de sausjes, het
stokbrood en de barbecue,"
vertelt slager M. Schöning van
Super Souwens in winkelcentrum Noord. „We vertellen
zelfs hoe de barbecue werkt als
we hem thuisbrengen."
De supermarkt verkoopt pakketten in diverse soorten en
maten. Zo is er onder andere
een Caribisch pakket met vijf
soorten gemarineerd vlees. Ze
hebben spannende namen meegekregen: reggae spare ribs (in
Smokey Joe marinade), sunshine steak, Margaritaburger, Jamaica steak en salsa spies.
Voor de kinderen ligt een schotel met een juniorspies, hamburger en een worstje klaar.
„Om het onze klanten makkelijk te maken kunnen ze er
nok salades, vers gebakken
stokbrood, diverse sauzen,
drank, een barbecue op gas en
een parasol bij krijgen," zegt
Schóning. De hele zomer lang
kunnen Zandvoorters en badgasten terugvallen op de service van de supermarkt.
Sinds kort beschikt Super
Bouwens trouwens ook over
een grill, zodat er zelfs kant-enElca van Baak verkoopt de meest uiteenlopende curiositeiten -klare gegrilde kippen te koop
"i haar nieuwe winkel
zijn.

leerperiode geweest, doordat ik
erachter kwam hoeveel nood er
achter al die deuren schuilgaat.
Dat heeft een enorm diepe indruk op me gemaakt."
„Je kunt zeggen: wat erg allemaal," neemt mevrouw Joustra
haar man's betoog over. „Maar
ik geloof dat wij figuren zijn die
er liever iets aan willen gaan
doen. Zo heb ik jarenlang 's
middags met de auto rondgereden om maaltijden rond te
brengen voor Tafeltje-Dek-Je.
Al begrijp ik werkelijk niet
waarom qr zo weinig andere
mensen voor dat soort klusjes
zijn te vinden."
Dat gebrek aan geestverwanten is iets dat ook meneer Joustra verbaast. „Als je toch bedenkt dat ze nauwelijks vrijwil-

ligers kunnen krijgen om drie
keer per week zo'n warme
maaltijd te bezorgen, terwijl ik
ervan overtuigd ben dat er genoeg mensen in Zandvoort
rondlopen die dagelijks best
een paar uurtjes over hebben...
Ik ben daar eigenlijk heel nijdig
over. Uit gemakzucht wordt
kennelijk maar al te vaak gedacht: we bellen de Joustra's
wel even. Als je daar lang genoeg bij stilstaat is het eigenlijk
triest. Maar goed, niettemin
weet ik nu al zeker dat wanneer
ik eenmaal met pensioen ga ik
me meteen aanmeld om met
die maaltijden te gaan rijden."
Door alle activiteiten schiet
de vrije tijd er al snel bij in.
Toch hebben ze volgens mevrouw Joustra nog wel degelijk

j Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel.' (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B. A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nsccntrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)

Alsof hij een reis naar de maan ging maken. Zo zag wethouder Gerard

iets van een privé-leven. „Door Versteege er donderdagmiddag uit. In de stromende regen plantte hij een
de week is het inderdaad vaak boom om symbolisch de bouw van het villawykje Alexanderpark af te
schipperen, maar we proberen ronden. Symbolisch, zeg dat zeker. Als er nu ergens herrie over ontstaan is
in elk geval tijdens het weekein- dan is het wel over de bomen m het Alexanderpark, het vroegere Julianade te genieten van onze klein- park. Na een pittige actie van omwonenden en bezorgde natuurvorsers
kinderen. Dat vinden we allebei moest projectontwikkelaar Hopman zelfs een onderzoek laten verrichten
heerlijk."
om te kijken welke bomen er echt van waarde waren Volgens de woord„Nou en of," bevestigt haar voerder van Hopman waren dat er niet zoveel. Daarom zetten ze er nog
echtgenoot. „Ik ben gigantisch maar een prunus bij. Wel jammer dat de actievoerders daarvan geen
trots op de tweeling van onze getuige waren, omdat ze bij het versturen van de uitnodigingen overgesladochter. Als die hier logeert en gen werden. Overigens kan een van hen de boom dagelijks zien, als hij dat
ik even tijd over heb loop ik zou willen. Omwonende Van Vliet heeft namelijk zelf een nieuwbouw villa
met de kinderwagen naar de in- gekocht.
gang van McDonalds, wat zo'n
beetje het drukste punt van
Zandvoort is. Dan sta ik daar
als grootvader rustig drie kwartier op te scheppen tegen iedereen die ik ken. En zonder me
daarvoor ook maar één moment te generen."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: In het Kennemer Dierentehuis
Klachtentelefoonnummer
zijn de verzorgers dol op deze
technische
dienst:
(023-) zevenjarige teckel niet herders5717577.
snoet. Het grappige diertje
Storingsnummer gas buiten
zoekt niettemin een nieuwe
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 thuisbasis. Hij heeft enige tijd
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennegezworven voordat hij in het
merland. Tijdens kant.uren: asiel terecht kwam. Wie hem
5235123
aait ondervindt meteen dat hij
Taxi: tel (023-) 5712600.
dol is op mensen en katten. In
Openbare bibliotheek: Prinses- een gezin met kinderen en anseweg 34, tel. (023-) 5714131. dere huisdieren zou hij dan ook
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 beslist op zijn plek zijn, vooral
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
als hij de kans krijgt om elke
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 dag even buiten te spelen. Met
u., zat. 10-14 uur.
zijn aanhankelijke karakter is

Burgerlijke stand
In ondertrouw: Christoffel Arnoldus Alphonsus Maria van
den Broek en Jolante Renata
Biela. Jan van der Kooij en
Nandy Groenestein. Arie Paap
en Sonja Wilhelmina Loos.
Hendrik Marinus Rebergen en
Winnifred Gertrude Roggeveen. Getrouwd: Willem Lagerweij en Nisette Geurtsen. Roelof Hendrikus Bijster en Johanna Maria Castien. Geboren: Jill
Helena, dochter van Carolus
Henricus Nicolaas Maria van
der Lans en Selfi Helena Latumahina. Bas, zoon van Michel
Johannes de Roode en Nathalie
Neefs. Bibi Sanne, dochter van
Hendrik Marccll en Marjolein
Kreijger. Bas, zoon van Roei
van den Heuvel en Brigitte de
Jong. Ilias, zoon van Rijk
Bronkhorst en Khadija El Ouakili. Swen Duncan, zoon van Arnoldus Johannes Spee en Jolanda Henderika Speelmans.
Hilde Margaretha, dochter van
Anthonie Bernhard Ravinck en
Ingrid Maria Veltkamp. Overleden: Wilhelmina Maria Hoogervorst-Geesink, 77 jaar. Hendrik
Joost Zonneveld, 85 jaar. Ernst-August Pehle, 49 jaar.

Alexanderpark (1):
geen huisjes zonder boompjes

hij overigens ook een ideale
hond voor ouderen. Hij kan nog
niet zo goed tegen alleen zijn,
maar dat valt hem beslist wel
te leren.
Meer informatie bij liet Kennenier Dierentehuis, Keesomstraat 5, telefoonnummer
5713S88.

Villa Hortense, nog net op het nippertje vastgelegd door bewoner/fotograaf Chris Schotanus

Alexanderpark (2)
Nog even over de 21 villa's van het Alexanderpark. Ooit stond er een
prachtig oud huis, villa Hortense, langs de Kostverlorenstraat. Fotograaf
Chris Schotanus bewaart er goede herinneringen aan. HIJ woonde driekwart
jaar op uitnodiging van de projectontwikkelaar als anti-kraakwacht m de
villa, om te voorkomen dat er net als tussen 1992 en 1994 echte krakers
het pand zouden betrekken. Chris keek uit op de overwoekerde tennisbaan
en genoot op zijn enorme balkon van de ondergaande zon. Het hoogtepunt
was een groot feest aan de vooravond van de Marlboro Masters. „Iedereen
die iets is in de racerij, kwam langs. De hele straat stond vol auto's." Maar
het geluk duurde slechts tot december 1995. Toen werd het gebouw met
de grond gelijk gemaakt.

Chris Schotanus fotografeerde ook de nieuwe huizen die op de plek van
zijn 'oude geliefde' gebouwd zijn

Als het maar wel mooi wordt
Het kunstwerk van Victor van Boven voor het raadhuis Ik heb er al heel
vaak over geschreven. Toch wekt het bij sommige mensen nog altijd
verbazing. „Wat maakt u eigenlijk," vroeg vorige week een al wat oudere
meneer die tegelijk met mij stond te kijken naar twee drukdoende mannen
in de uitgegraven kuil. „We storten drie betonlagen Een ondergrond, een
vloer en een paar goten. We zijn er waarschijnlijk zo'n veertien dagen mee
bezig," antwoordde Martin Broekman zakelijk De oudere heer keek wat
niet-begnjpend. Twee heren achter een traliehek in een kuil die beton
storten. Tja, wat moetje daar nu mee, scheen hy te denken ..Het is voor
een groot kunstwerk," probeerde ik nog te verduidelijken. HIJ glimlachte
voorzichtig. Een beetje zoals iemand die een dik boek voor zijn verjaardag
krijgt, maar nooit leest. Toch klaarde zijn gezicht langzaam op ,,Ah Dat is
best. Als het maar wel een mooi kunstwerk wordt, mompelde hij nog net
voordat hij zich omdraaide Tja. zo is het. Na al dat gekrakeel moet het wel
mooi worden.

MM KKW66N
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:

Zondag 10.00 uur: G. Germans uit Sassenheim.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes en B. Bleijs.
Zondag 10.30 uur: A. Beijnes en B. Bleijs, met Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: ds S. van der Zaterdag was het snikheet, zondag regende het en maandag scheen de zon weer. Voor badgasten
en Zandvoorlers tamelijk verwarrend dus.
iiuisti.itu M.IH dr Hn< i
Meer.
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Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden,
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

HOUDT U VAN PAARDEN???
KOM DAN ZONDAG 25 MEINAAR ONZE
OPEN DAG!!!!!

bij

AMSTERDAMS PAARDEN CENTRUM "WAVEREN"
Provincialeweg 56, (gelegen aan de Weespertrekvaart)
IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM'
Shows, kraampjes, ponyritjes, ruitersportartikelen, attracties
DEZE DAG WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR.

Heineken
Café de Punt, Rijksstraatweg 12
Baambrugge: 0294-291292
Bert ter Beek, (fourage),
Weesp: 0294-413931
J.J. Luschen, afbouw- en stucadoorsbedrijf, Diemen: 020-6909476
Tuincentrum de Boer, Provincialeweg 46b,
Amsterdam: 020-6996337
Riko Kantoorvakhandel, Renswoudestraat 56, Amsterdam: 020-6978137
Horse Paradise, Noorddammerlaan 82a,
Amstelveen: 020-6454767.
Ristorante Italiano Ferrara,
Beukenplein 22, A'dam: 020-6933555
Restaurant „Queenie"
receptie • familie- of huwelijksdmer
vergaderingen Geen zaalhuur.
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden,
telefoon 023 - 5713599.
Spannende koopjes, flippo's
op de rommelmarkt, zaterdag
24 mei a s van 10 00 tot 13 00
uur m 't STEKKIE, Celsiusstr ,
Zandvoort
Inl 023-5716456 ('savonds)

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Uitgaan

Restaurant „Queenie"
De gehele week geopend
Aan de vleugel, m het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering, tel 023-5713599

Felicitaties

Markten/braderieen

• Charly, 21 jaar < Eindelijk uit VLOOIENMARKT 24/25 mei,
de Pampers Gefeliciteerd Jaap Edenhal, Amsterdam
Groetjes AD, RAN, SUUS
Info 0481 - 4221 12

Winkelpersoneel gevraagd

KINGSALMARKT BV
Delicatessensupermarkt, Rembrandtweg 617-635, A'veen
Wij zoeken ter versterking van ons team een

CAISSIERE (V)
voor de ma , woe, do en vrij van 9-18 uur
Geen koopavond Leeftijd 17-20 jaar Wij werken met
scannmgkassa's tevens verzorgen wij je opleiding
Interesse'' Bel dan met H Veenbnnk, 020-6433751

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Horecapersoneel
gevraagd

Gevr afwashulp m keuken m
v enkele avonden
Gevr zelfst enthousiaste ervaring,
p w Rest Duivenvoorden,
huish hulp v 2 ocht p w
Haltestraat 49, Zandvoort
Tel 023 5730724 na 18 uur Tel
023 - 571 22 61
• Wij behouden ons hetHorecabureau zkt vakbekwarecht voor zonder opgave van me koks en bedienend persoredenen teksten te wijzigen neel Tel/fax 0206851893,
of niet op te nemen
070-3237201 of 06 54695442

Divers personeel gevraagd

Zandvoorts Nieuwsblad
zoekt
BEZORGER/STER
voor wijk Favangeplein e o
Voor inlichtingen 023 - 571 71 66
Als je wilt meespelen m
Is Frans uw 2e taal, dan bent
nieuwe TV-SERIE, dan bel je u voor ons 1e keus Amnesty
020 6239056/6253980
Z'voort Tel 023 - 571 91 07

Gez freelance VERTEGENWOORDIGERS m/v in alle provmcies, betreft nw produkt vanuit de V S voor zowel particulieren als doelgroepen, zoals therapeuten, masseurs, schoon
heidsspec , winkelketens etc H C H Fax 020 670 97 62
Wil je aan de slag9
Pour Elle Model Agency zoekt
fotomodellen, mannequins of
dressmen voor figuratie re
clame, modeshows, t v com
mercials en mode fotografie
Tevens modellen gevraagd
met een maatje meer t/m
maat 52
Ervaring niet noodzakelijk
U wordt door ons bureau kos
teloos opgeleid
Bel snel " POUR ELLE
0344 - 63 10 61
0344 61 53 55

Kindermodellenburo Special
Kids zoekt kinderen van O t/m
14 jaar Info + gratis mschr
stuur recente foto naar Haarlemmerweg 319 D, 1051 LG
A'dam Info 0344-652535
Modellen gevraagd (m/v)
voor jaarboek Inter Look
Bel 0344 652535
• Rubrieksadvertentie opgeven9 Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant

Videotheek .,

Dombo
barst uit zijn voegen.

Daarom nu
3koopfilmsvari10.voor slechts 15.-

voor25."

Mannen opgelet' Zoek je een
echt leuke vrouw? Lees dan
verder' Marja van ± 40, maar
niet belegen, is op zoek naar
jou! Ben jij een leuke vent Bel
haar dan meteen Dan vertelt
ze meer over zichzelf Je kunt
haar bereiken op' 0906
5015156 1gpm Boxnummer 908312
Met Barbara Ik ben niet zo
goed in het inspreken van
mijn advertentie Maar goed,
ik probeer het toch Ik ben
een zeer spontane vrouw van
20 jaar, 1 89 m lang en heb
blond haar en bruine ogen
Wil je meer weten? Bel me
dan maar op! 0906-50 15 15 6
1gpm Boxnummer 291313

MATRASSEN

Corn. Slegsrsstraat 2 b
Geopend dagelijks , Met mijn OV kom ik graag
naar de Randstad, als jij de
13.00-21.00 uur

jongen bent waar ik daar on'- 023-571070
- wijs veel lol mee kan beleven'
Ik ben Michelle, 18 jaar en als
het je wat lijkt bel dan naar
mijn boxnummer en ik reaHallo mannen, met Sandra uit geer snel. 0906-50 15 15 6
Haarlem Ik ben 26 jaar, 1 62 1gpm Boxnummer 248211.
(Para)medisch personeel gevraagd
m lang en heb lang blond
haar en bruine ogen Ik houd Welke kanjer wil met mij het
avontuur opzoeken? Ik ben
van uitgaan, uit eten, bioscoop en veel meer' Wil je dat een blonde meid van 23 1Ben
weten? Bel dan 0906- je benieuwd? Reageer Ik
5015156 1gpm Boxnum- zoek een spannende date.
0906-5015156 1gpm Boxbeheert twee verzorgingshuizen m Amstelveen, te weten: DE mer 432663
nummer 321201
OLMENHOF voor 97 bewoners en 't HUIS AAN DE POEL
Hallo, met Brigitte. Ik ben een
voor 146 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.
vrouw van 44 jaar, 1 70 m lang
en weeg 70 kg Ik heb blond
Onroerende
Voor 'T HUIS AAN DE POEL zoeken wij op korte termijn een haar en ben werkzaam in de
goederen
te koop
mode Heb je interesse? Laat
gevraagd
het me da NU weten' Groetjes 0906-5015156 1gpm.
Boxnummer 908312
T k. gevr. leuk huis in Zand(14 uur per week, 7 nachten per 4 weken)
Hoi, hier Michelle Ik ben 26 jr, voort. Tel- 0297-281177
vlot en spontaan Ben jij een
leuke, spontane jongen die
Woningruil
een goed gesprek niet uit de
weg gaat, maar houd je ook
van een geintje? Bel' Ik 1 70 4-kmr eengezinswon Noord
m, blond haar en bruine ogen, Gevr eengezinswon. Centr
goed figuur. 0906-5015156 6e plan Noord. 023-5717598.
(16 a 20 uur per week, wisselend rooster)
1gpm Boxnummer 228788
TEVENS ZIJN ER PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR Hoi, met Bas Ik ben 30 jaar,
Financien en
TIJDELIJKE CONTRACTEN EN OPROEPKRACHTEN
heb blond haar, blauwe ogen
(gediplomeerd bejaarden-/ziekenverzorgenden m/v)
handelszaken
en ben 1.90 m lang en zie er
goed uit Ben jij een aantrekSalaris conform de CAO-Verzorgingshuizen.
kelijke, ongebonden en intelligente vrouw van + 30 jaar?
INLICHTINGEN: op werkdagen tussen 14.00-16.00 uur bij de Bel me nu' 0906-50 15 15 6
V A . ƒ 7 5 - DORSMAN
heer Wolff, hoofd bewonerszorg, tel. 020-64 19 351.
1gpm Boxnummer 254214
blijft toch goedkoper'
Schriftelijke reacties vóór 30 mei 1997 t.a.v. de directie van Hoi, met Mark Ik ben 21 jaar,
Bel nu 023 - 5714534
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN,
heb blond haar, blauwe ogen
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
en ben 1.70 m lang Ik zoek
Vakantie .>
een leuke meid om gezellig
mee uit te gaan' Heb je intebuitenland
Vrijwilligers gevraagd
resse? Bel me dan snel' 09065015156 1gpm BoxnumStacaravans te huur in de
mer 200768
Belg Ardennen, vanaf ƒ 240
Hoi, met Rita Ik ben 42 jaar p.w. all m Tel 043-4591590
en heb veel levenservaring,
ben spontaan en warm Ik
zoek een gezellige vriend
Vaar/surfsport
Coördinatiepunt Thuishulp Vrijwilligers zoekt logeergezinnen voor cultuur, spiritualiteit etc.
(max 45 min rijden van A'dam) die 1 wknd p mnd huis Ben jij dat? Reageer dan meten hart openstellen voor een thuiswonend KIND MET EEN een! 0906-5015 156 1gpm T k nieuwe stalen roeiboten,
HANDICAP Wij bieden goede onkostenvergoeding en bege- Boxnummer 414603.
l 4 m, met roeispanen Prijs
leiding Info en aanmelding (020) 5814520
ƒ1150 Tel 035-5823978
Hoi, met Suzanne van 19 jaar
uit Amstelveen Ik ben 1.75 m
lang, heb blond haar, groen/
Auto's en
Personeel
blauwe ogen Ik zoek een
auto-accessoires
aangeboden
spontane jongen uit omgevmg Amsterdam voor een af0906-5015156
WIKA
Horecabureau biedt aan. vak- spraak.
bekwame koks & bedienend 1gpm Boxnummer 267198. Autoruiten en kentekenplapersoneel Tl/fax 020-6851893 Ik ben Ciska, ben lerares en ik ten Lijsterstraat 18
070-3237201 of 06-54695442 zoek jou' Ik zoek een tedere, Tel. + fax- 023 - 5731613
positief ingestelde en vaste
Zie ook de pagina's
vriend van ± 50 jaar. Ben jij
SHOWROOM
Woninginrichting
dat en kom je uit 't Gooi? Laat
m deze krant.
het me dan vandaag nog weCorn. Slegersstraat 2b
i Ledikant (laag model) en ten 0906-5015156 1gpm.
Huur en verhuur
l matras, 80x190 Prijs ƒ40,-. Boxnummer 259827.
Geopend dagelijks
auto's en motoren
l Tel 023 - 571 38 58
Ik
ben
een
26-jarige
Zuid13.00-21.00 uur
Amenkaanse vrouw uit de
omgeving van A'dam Ik ben
023-571070
Zie ook de pagina's
Verhuizingen
1 69 m lang en zie er goed uit.
SHOWROOM
Ik houd van uitdagingen, ben
in deze krant
X Y Z B V verhuizingen en modern en trendgevoelig' Jij
Kunst en antiek
kamerverhuizingen/transport. ook, en kom je uit omgeving
Voll verz Dag-nachtservice A'dam? Wacht dan niet maar
Rijles auto's
020-6424800 of 06-54304111. bel snel! 0906-501515 6
en motoren
*Veilinggebouw Amstelveen*
1gpm Boxnummer 242001.
Heden inbreng Spinnerij 33
Ik ben een blonde vrouw van
Dieren en
Amstelveen 020-6473004
Alblas Verkeersscholen
40 jaar Ik zoek een Surmaamdierense man, liefst van Creoolse
benodigdheden
afkomst. Ik houd van de volOnderhoud,
UW RIJBEWIJS
gende dingen, lekker koken Nieuwkoop,
reparatie,
0172-40.8361
en veel babbelen. Aarzel niet,
T k grasparkieten, agapornis- maar reageer gewoon' Je
doe-het-zelf
Zie ook de pagina's
sen, div sijzen en kanaries krijgt altijd een reactie terug
SHOWROOM
m/v Tel 020 --6918593
0906-5015 156 1gpm Boxm deze krant
DE KLUSSENBUS
nummer 422902
Voor iedere klus, bellen dus
Dpleidingen/
Ik ben een charmante vrouw
Tel 023 - 5713780
0906-Nummers
cursussen
van 50+ Ik heb donker haar
SCHILDER heeft nog tijd v
en bruine ogen Ik zoek een
birnen- en buitenwerk Vrijbl
vriend die wijs en geduldig is
60 cpm! Direkt Apart'
prnsopgave
ASTROLOGIE opleiding
Ik houd van muziek, lezen, Vrouwen (40+) willen snel
Bellen na 18 00 uur 5719800
„Jupiter" 020-6384148
schilderen, strand, film en sexkontakt 0906-1333
• ANNULERINGEN van uw• Uw rubrieksadvertentie veel meer' Ik vraag veel, maar
advertentieopdrachten kunt u kunt u zowel schriftelijk als ik heb ook veel te bieden 60 cpm! Sexdating vrouwen
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK telefonisch opgeven Zie voor 0906-5015156 1gpm Box- (20-59) zoeken hete sexafspraak! 0906 80 80.
richten aan Centrale Orderaf- het adres en/of telefoonnum- nummer 362741.
deling Weekmedia, Postbus mer de colofon op de adver- Ik ben een vrolijke, spontane
BEL ME THUIS
tentiepagma van deze krant. en vrouwelijke vrouw van 47
156, 1000 AD Amsterdam
jaar Ik ben
1 73 m lang en
VERNIEUWD ca 1 gpm
zoek JOU1 Ben jij lang, zie je
Mode
er goed uit, ben je gezellig,
heb je stijl en humor? Wacht
dan niet, maar bel me snel.
0906-5015156 1gpm BoxGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
nummer 329309
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Ik ben Ruud, ben hartstikke
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot gek en onverantwoord' Ik
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188 zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij in bedwang wil houden Je moet
Kennismaking
wel van goede huize komen.
De nieuwste
Durf jij?' 0906-50 15 15 6
1gpm Boxnummer 378964
dagfilms
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Ik,
man,
zoek
een
eerlijke
en
: • ' ' * * • * :' ' '
Dat kan nu heel simpel snel en discreet, 24 uur per dag, betrouwbare relatie, iets dat
7 dagen per week Wat moet u doen?
Thecableguy
tot
nu
toe
nog
steeds
niet
1 Kies een leuke advertentie
is' 0906-5015156
2 Bel met 090 650 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4 gelukt
1gpm Boxnummer 366812
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
**
* L.A.
Escape
f rom
van uw keuze
Ik zoek een leuke date voor
4 Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
van de week' Ik zou zeggen,
lijkt het je wat laat dan je
Een telefoontje is genoeg
*
**
Hallo leuke mannen' Jullie
Fargo
om m contact te komen met spreken met Marja Ik ben telefoonnummer of je boxnummer
achter
en
dan
gaan
de persoon van jouw keuze een blondine met blauwe
we er een leuk weekend of
Probeer het eens en bel
ogen en ik zoek een leuke leuke week van maken' Mijn
0906-5022221 (100 cpm)
Fled
vent om eens in Amsterdam naam is Kim, ben 23 en kom
Amsterdam ik ben Joyce en mee te gaan stappen Wie uit Hoorn 0906-50 15 15 6
ben 49 jaar Ik houd van de laat er iets van zich horen en 1gpm Boxnummer 219452
**
*
Chain
reaction
gezelligheid in Amsterdam en laat een leuk bericht achter
van de natuur Ik zoek een op mijn box? Jij soms? 0906- Lijkt het je wat om eens conaardige man van ± 50 jaar 5015156 1gpm Boxnum- tact op te nemen met mij,
slanke, avontuurlijke vrouw
mer 262100
Zullen we eens kennismaken
* *kiss
- The *
long
tijdens een etentje7 0906 Hallo, met Wendy Ik ben 20 van 32 Zo ja, laat dan een
boodschap
achter
en
wie
goodnight
5015156 1gpm Boxnum jr, heb bruine ogen en halfweet klikt het 0906-50 15 15 6
mer 414603
lang bruin haar Wil jij ver- 1gpm Boxnummer 388070
Ben jij lief, spontaan ± 1 90 wend worden via de tele* * f*ile 8
X-f iles:
m lang? Bel dan NU' Ik houd foon? Lekker kletsen of fanta- • Uw particuliere Micro bon
van motorrijden, uitgaan zon, sieen uitwisselen? Ik ben per post verstuurd bereikt
zee en strand, lekker thuis op overal voor in Groetjes en ons pas over 3 a 4 dagen.
***•
Com. Slegersstraat 2B
de bank Ik ben 28 jaar, 1 76 kusje waar jij hem hebben wilt Opdrachten die te laat
m lang en heb blond haar van Wendy 0906-5015156 binnenkomen worden
Tel. 023-5712070
0906-5015156 1gpm Box 1gpm Boxnummer 909772
automatisch de week
nummer 293236
daarop geplaatst

Polether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40
alle maten leverbaar v. a. i persoons

Nederlandse merkmatra»ien met 1 jaar schriftelijke fabriekigaranlle

Binnenvering Bonell-Extra
extra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Nederlandse merkmatravBen
met 7 Jaar schriftelijke labrlekigarantle

Natuur Rubber Combi Latex-Matrassen

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Nederlandse merkmatrassen
met 7 laar schriftelijke labrleksgarantle

Pocketveer Extra

290 ingepakte veren per m2,
zeer luxe uitvoering
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Nederlandse merkmatratsen met 7 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie

bejaarden-/ziekenverzorgende in
de nachtdienst m/v (gediplomeerd)
bejaardenVziekenverzorgende m/v
. (gediplomeerd) voor de afdeling
psychogeriatrie

Autoverzekering

Videotheek

Dombó
NIEUW!
NU 7 films
hele week

ƒ25,-

in 5 dagen

BEZICHTIGING - VERKOOP

3

• Alle artikelen 1007» schriftelijke fabricksj;aranlie..
•Cet-pa'ide betaling mogelijk (^ecn renle).
•Grnlistipsliif; lijdelijk mogelijk.
•Betalen met pinpns mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

HEB JE WELEEN
MOTORRIJBEWIJS?
EN (NOG) GEEN MOTOR?
HURENKANOOK!
Je huurt al een motor v.a.
ƒ 85,- per dag.
Veel 1997 modellen.
Wel even reserveren!
Waar?
Natuurlijk bij:

0906-98 89. Sjaan DD-cup, LESB i Petra doet haar broekzoekt jongens 18jrv. Livesex je uit1 'n Vriendin streelt haar
Grijp onder m'n rok1 99cpm zacht 99 cpm 0906-96 08
Bisex! Buurvr + buurmeisje Lesbiennelijn vrouwen zkn
18' Spelletjes worden steeds BI-stellen en mannen voor
harder' 99 cpm. 0906-95 26. sex 0906-08 08 (60 cpm).
Dagelijks sexen hete meisjes LIVE' Black, beautiful en hot"
18, op onze livelijn' Alleen de Voor de liefhebber v zwarte
heetstei 99cpm 0906-06 03. vrouwen' 99 cpm 0906-06 01
Livesex, dating, hot stones,
geen 06 maar Euro, Master oi
VisaCard 010-2944300.
Lokaal tarief' Amsterdam
sexdating vrouwen willen
sexi 010-29 46 186
Netnummerdatmg vrouwer
35+ uit jouw netnummer-ge
bied' 0906-17 17 (60 cpm).
Netnummerdatmg vrouwer
35+ uit jouw netnummer-ge
bied' 0906-17 17 (60 cpm).

Studentendating studentes
18+ zoeken NU een af
spraak' 0906-19 19 (60 cpm)
Telefoonnummerdating vrou
wen 35+ uit jouw netnummergebied'0906-15 55 (60 cpm).

Videotheek

DOMBO

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
06 - 9789,
ca 1,05 p/m

0906*0611

Vrouwen 40+ uit jouw netnummergebied zoeken konVrouwen 30+ uit Amsterdam
takH 0906-1500(60 cpm)
geven je hun telefoonnum
men 0906-1444 (60 cpm)
LENTEKRIEBELS ?
Geheel privé'
« Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr
o'e colofon in deze krant.
24u /p d ca 1 gpm

0906-96.88

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste
uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0906-50 222 04 (1 gpm)
Eén telefoontje is genoeg
om m contact te komen met
de persoon van jouw keuze
Probeer het eens en bel
0906-5022221 (100 cpm)

* Desire Escort *
Bekend van TV, 24 u. p d
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http.//www greysex com

Luxe privé huis1 12 topmeis
jes, ƒ 125 p u 10-01 u Sauna
+ bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam. 020 - 6723022

• Wij behouden ons he
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Diversen '

NIEUW de SUPERBOX
Thuiskontakt vrouwen (20Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
59) zoeken een afspraak
ga direct met haar apart'
thuis 0906-14 14 (60 cpm)
Bel direct 0906-5022204 (1 gpm)
Voor 't echte handwerk bel je Ervaren Tarotlezeres voor• Rubneksadvertentie? Zie
06-32032041 Zij praten, jij spelt uw toekomst glashel- voor
adres en/of telefoonnr
komt1 Live + Stones1 99 cpm der' Bel 020 - 6757127
de colofon m deze krant.

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opstuien
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor.
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

Of afgegeven bij1
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8.00 EXTRA
(u dient er rekening
mee Ie houden dal bij
u v opga>cde regel
br.o.nr.... lm r. %.d.
blad als l regel bij uu
tekst gerekend wordt).

Wij zijn niet aanspnikelijk voor fouten outstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
rechl voor /onder
opgave van redenen
teksten te vij/Jgcn ol
niet op te nemen.

Zandvports Nieuwsblad

'• *;*.* ' \

*'**• '- ;

Cruquius

Heet stewardessje kleedt je
uit in de pantry Ze tilt d'r rok REALLIVEi Ze scheuren de
l op en 99 cpm 0906-06 02 kleren van je lijf, zo heet zijr
ze' 99 cpm 0906-97 94
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zi ** SEX ALARMNUMMER **
wijdt jou mi 99cpm 0906-962E SNELSEX Direct Live 99 cprr

0906-96.80

Monet Strijkservice

Spaameweg 22a

GAY postcode dating mannen uitjouw postcodegebiedi
l 0906-81 00 (50 cpm)

w SÜFE mnransAMSTERDAM, Jarmuiden 31. ,1046 AC, Tel. 020 - 6145339.
NERGEMS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEM
lnternct:http:l/anDw.s*fe.nl £.jnaf(;pr^i'5a/e.iil .
j

KOOPHOME

9 tot • uur
-VRIJOAG9 tot 9 uur
•ZATERDAO-

ed 1.7

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gtatis. met voot de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie per week Ook zonder vermelding vraagpujs (artikelen te ?amen niet boven l'300.-) kunt u niet giatis advrrteren. Alle pi ijzen zijn incl. 17.5% BTW.
NaamAdies:
Postcode:
Telefoon:
S v n in Tiihnek

Plaats-

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-^-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 21 mei 1997
1 17

Hanzestad Gdansk
viert verjaardag
Het toerisme vanuit Nederland naar Polen neemt jaarlijks toe. Wie dit jaar naar dit
Oost-Europese land reist,
moet zeker niet verzuimen
naar Gdansk, ofwel het vroegere Dantzig, te gaan. De stad
viert namelijk haar zeshonderste verjaardag en op diverse historische plaatsen vinden festiviteiten plaats.
Al in de veertiende eeuw
was Gdansk een machtige
Hanzestad. Er werd veel handel gedreven met Nederland.
Nergens ter wereld bestaat er
een stad met zulke uitgesproken architecturale karaktei istieken uit de Nederlanden
als Gdansk. Ook de omgeving
is de moeite waard, zoals bijvoorbeeld het waterrijke gebied de Kaszuben, ideaal
voor toeristen en liefhebbers
van watersport. Informatie:
Pools Toeristenbureau, telefoon: 020-625.3570.

Korte vakanties in
Drenthe 'op maat'
Bij de provinciale VVV
Drenthe kan een speciale arrangementenbrochure worden aangevraagd waarin men
uit twintig korte vakanties
eentje 'op maat' kan kiezen.
Korte vakanties winnen terlem, men gaat vaker, maar
wel korter op reis. In de brochure staan kant-en-klare arrangementen. Bij het arrangement zijn naast de accommodatie diverse extra's inbegrepen zoals fietshuur, wandel- en fietsroutes en andere
sportieve activiteiten, maar
ook entreekaartjes voor het
Drents Boomkroonpad of het
Nationaal Hunebedden Informatiecentrum.
Informatie: VVV Vakantiecentrale Drenthe, telefoon
0592-373.929.

Israélreis met
vijftigjarigen
Israël viert volgend jaar
zijn vijftigjarige onafhanke-

lijkheid. Om die reden komt
er een kant-en-klare Israelreis'op de markt, voor (precies) vijftigjarigen. ledere Nederlander die op 14 mei 1948
is geboren (de dag waarop de
Israëlische staat werd gesticht) kan inschrijven voor
een speciale reis tegen een
gunstige prijs. Via advertentiecampagnes van het Israëlisch Verkeerstaureau en de
toeristische branche wordt
een en ander bekend gemaakt. Volgens het Centraal
Bureau voor de Statistiek
zijn er in Nederland (ongeveer) zeshondertachtig personen op 14 mei 1948 getaoren.

Samen koken om elkaar
beter te leren kennen

Voor meer mloi mulle \\\

De stichting De Kunst houdt op 5, G, 7 en 8 juni het Amatein les
tival 'Oude Mu/,iek Nu' m de historische binnenstad van Hooi n
Het wordt een uniek festival m de wereld van de amateurmii/u \
waaraan meer dan xevenhondeid /anegers, spelers en dansei:
een actieve bi]diage leveren Vier dagen lang concerten, mu/iLk
theater, workshop*, en leningen
Enkele hoogtepunten uit het festivalpiogramma zijn optt edenvan het Utrechtse Baiok Consoit, het Nationaal Kinderkoor ei
het Hadyn Jeugd Sti ijkorkest
Op G, 7 en 8 juni zijn korte concerten te beluisteren van geselec
teerde koren en ensembles uit heel Noord Holland Een bij/soncle'
onderdeel van het Amateurfesüval is het themaprogranima On.'
goriaans Nu

Zonder landbouw geen toerisme en zonder toerisme
geen landbouw, is het motto
van het Montafongetaied in
Oostenrijk dat dit jaar vooral
de nadruk legt op de samenwerking tussen de bergboeren en de toeristenindustrie.
Culinaire
samenwerking
ook, in dit mooie berggebied
zodat witte-kool-spatzle met
aardappelsla, een nationaal
gerecht van vroeger, dit jaar
op het menu staat.
Het heet daar Krutknöpfli
mit Artópflisalat en evenals
andere specialiteiten zijn de
ingrediënten afkomstig van
inheemse bergboeren, dit alles in het kader van 'Bewust
leven in Montafon'. Informatie: 020-612.9682.

Vunal \.ni4luui; kunnen er kaarten hestelil \\orden \i.i «ie reser\eerli(n 1)75'JO l J(>K Voor meei inliii malle Ml< liünj; De Knust, teleloon 07'J-S]"> 'l JO'I (in.iun
da?, uiiensd.ii; en (lomleid.ii;).

Honderd jaar Droste leidt tot expositie

Zwitserse
Keukenhof

Leni Paul

Saskya Budding: 'Je kunt natuurlijk je sauzen uit een potje halen, maar het is echt niet zoveel werk om zelf
verse te maken'

Biam de Hollander Fotogi.iile

V

AN HET KOOKBOEK
'Eten bij de buren' is een televisie-serie gemaakt, die
door de NPS werd uitgezonden. In
het boekje staan, naast veertien
volledige menu's, korte verhaaltjes waarin allochtonen vertellen
over de eetgewoonten in hun land
van herkomst.

de islamitische slager en de Turkse
groentenboer. Sommige ingrediënten
zijn natuurlijk onbekend, maar vragen staat vrij. „Ik heb gemerkt dat
mensen het alleen maar leuk vinden
als je interesse toont. En als je tijdens
het koken in de problemen komt,
vraag je gewoon even advies aan de
buren."
Verder betoogt Budding dat veel mgredienten overeenkomen met de NeDoor deze verhaaltjes, van de hand derlandse. „Een hoofdbestanddeel
van Dido Michielsen, is dit boekje van bijvoorbeeld de Turkse keuken is
de oerhollandse
meer dan een opaardappel. Maar
somming van indan net even angrediénten en bereidingswijzen.
ders." Zoals bijvoorbeeld in het
Het leest gemakkelijk en bevat
Turkse menu van
haar boekje waarboeiende
mforin een recept
matie.
staat voor in olijfZo lezen we dat
ohe
gebakken
de
welbekende
aardappelrollespaghetti bologtjes met geitennese oorspronkelijk een soort rakaas.
„En neem zuurgout was van kipkool, dat eten we
pelevertjes, ingehier
allemaal,
wanden en tomaten. En de van
maar je kunt het
ook bereiden met
oorsprong Ethiopische Bisrat Ibs- -^-^-^^- -------- goulash, zoals ze
in voormalig Joesa vertelt dat het
in Ethiopië een teken van genegen- goslavie doen."
Budding wil met haar recepten ook
heid is om veel pepers te gebruiken.
„Zoals Nederlanders hun kinderen ijs laten zien dat het m deze jachtige tijd
geven, zo geven wy ze gedroogde pe- heel goed mogelijk is om gezond te
pers. Hoe heter de pepers, hoe meer je koken. „Je kunt natuurlijk je sauzen
uit een potje halen, maar het is echt
van ze houdt."
Saskya Budding, verantwoordelijk niet zoveel werk om zelf verse te mavoor de recepten, woont zelf in de ken. Desnoods begin je met een basisHaarlemmerstraat in Amsterdam. „In saus uit de supermarkt waar je verse
deze buurt zijn veel exotische winkel- ingrediënten aan toevoegt."
Ook aan de kosten van lekker koken
tjes waar ik alle ingrediënten voor buitenlandse maaltijden vers kan m- heeft deze onderneemster gedacht.
slaan. Maar gelukkig gaan ook de gro- „Ik werk veel met seizoensproducte supermarktketens zich steeds meer ten."
Merel Thie
richten op allochtonen. Al is het eigenlijk te gek voor woorden dat ze nu pas
couscous verkopen."
Het boekje 'litcn bij de buren. 14 buitenlandVolgens Budding gaan veel mensen se keukens in Nederland', is te verkrijgen \i.i
uit onzekerheid niet naar binnen bij SaMiv.i Budillnir. Telefoon: 020-120.0810.

We wonen naast
elkaar op de
trap, maar j e
spreekt elkaar
eigenlijk nooit.
Saskya Budding
hoopt dat haar
hoekje'Eten hij
de huren' met
recepten voor.
uitheemse '
maaltijden daar
verandering in
brengt. De
keuken is altijd
al een sociale
ontmoetingsplek geweest.
Het zou leuk zijn
als allochtonen
en autochtonen
elkaar heter
leren kennen
hoven de
pannen.

(ADVERTENTIE)

Chateau de Vullierens

Dit hoofdgiccht kan ook als hartig hapje
tubsendooi. De eenpcrsoons-pi/xa's met gehakt en
Italiaanse kaas /cijn snel gemaakt met kant-en klddi
piz?adeeg uit de koeling
U kunt natuurlijk ook een giole piz?a maken

(ADVERTENTIE)
Ingiedienten (vooi twee peisonen)
200 gr prei in dunne imgen
1,5 el olie
200 gr. runde] gehakt
zout, peper,
rol pizzadeeg a 270 gr (Danerolles)
100 gr. gorgonzola, veikruimeld
2 vleestomaten. in blokjes
extra nodig
bakplaat met bakpapier bekleed

Oven vei-wai men op 250 gi aden Pi ei m i mm kokend
water vijf minuten koken Met koudwatci afspoelen
en laten uitlekken
Een cetlepol olie verhitten en gehakt hiei in in di ie
minuten lul bakken Zout en pepei er dooi loeien
Pizzadeeg uitrollen en tot twee londe pi/?as voimen
Pizza's met halve eotlepel
olie bcsti ijken en met pi ei. gehakt, goigonzola en
tomaat beleggen. Pu/.a's m het midden van de oven
vijftien a twintig minuten bakken
Beieiding. dei tig minuten
,
Kcal pel peisoon 540
*/

V

IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT V BETER UIT!
*raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of
'
bel de Belbios 0900.9363 75ci>,m.
ioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
f'nema, City en Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van
1: '
'
Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.

••••••••••••••••••••••m

'Van thk tot choco-stick' is de titel van de tentoonstelling UK
van 21 juni tot en met 2 november van dit jaar m het Histonscl:
Museum van Haarlem wordt gehouden. De expositie is opgeze
naar aanleiding van het feit dat honderd jaar geleden Gerarc
Droste sr zijn fabriekje verplaatste, van de binnenstad van Haar
lem naar het Spaarne buiten de stad
Droste ontwikkelde zich tot een van de belangrijkste weikge
vers m Haarlem. Het hoogtepunt van Droste lag rond 19G5 toen ei
duizend mensen werkten. De pioducten werden geexpoiteeic
naar landen over de hele wereld.
De tentoonstelling laat hiervan het een en ander zien, maai
vooral van de wereldberoemde verpakkingen, de arbeidsomstan
digheden, de producten en het productieproces Verder is er eer
video-presentatie te zien van de bedrijfsfilm 'Droste altijd wel
kom' uit 1930.
De tentoonstelling Is Ie /ien in hel Historisch Museum Zuid-Kennen»'] land
Groot Hellii;ldncl 17 m Ha.irleni. Dt'oprniniistijilc'ii \,m het museum 7ljndms(tuf
lot en met yaterdae > un l\\ aal f lol v ijl u nr. Zondag \ au een lol \ljtu ur. De loefjaiif
is gratis.

'Anders vraag
je toch even aan
de buren hoe
je het eten
klaarmaakt'

.,

i WANNEER ZAT U
VOOR HET LAATST

<«ml en \ r c lilstici'k, U'lfloon (M'i-d'll I I I )

Amateurfestival 'Oude Muziek Nu'

Bewust leven
in Montafon

Wie deze maand aan het
Meer van Genève vertoeft,
moet zeker een dag doorbrengen in Morges, waar nog
tot l juni het Peest van de
Tulp wordt gehouden. En nu
niet roepen dat wij de Keukenhof hebben, want het zestienduizend vierkante meter
grote Pare de l'Indépendance, waar zo'n honderdduizend tulpen zijn uitgeplant,
heeft mede door de eeuwenoude bomen, de aanleg, de
nostalgische
muziektent
waar 's zaterdags de plaatselij ke fanfare de sterren van
de Zwitserse hemel blaast en
de promenade langs het
fraaie meer toch iets watje m
Lisse niet ziet. En hoort.
Tot juni staat even buiten
het schilderachtige stadje
Morges bij het Chateau deVulherens ook de unieke
Irissentuin in bloei en rijdt er
de speciale Iris Express. Op
het door de VVV Morges uitgegeven Toeristenpaspoort
krijgt men korting op vele taezienswaardigheden
zoals
musea en boottochten. Informatie: 020-622.2033 of VVV
Morges, 00 41 21 801.3233.

Muiderslot herdenkt auteur P.C. Hooft
Het Muideiblot heulenkl dit jaai oen van de toelant;ii]l:stt
vaderlandse .schrijvers gedurende de Renaissance Pietei Coiuo
libxoon Hooft Het hele jaar door /i]n ei evenementen die m luteken staan van de illustere bewonei van het Muiderslol dn
precies vandaag dnehonderdvi)Hi.n |aar geleden overleed Moi
gen, donderdag 22 mei, begint een tentoonstelling van werken \ ,u
beeldhouwei Huub Koitek.ias Zijn beelden staat tot eind oktobc
m de tuinen van het 'Mmdeislot'
Verder wordt aandacht geschonken aan histonsche bloemsiei
kunst in de voim van («)?/>shops In juni woidt de kruidentun
verlicht en woidt ei een tukkeltocht dooi de tuinen gehouden
Het 'slot' is in augustus dne avonden geopend en met kaai MM
verlicht Verdei xijn ei le/.mgen ovei wonen, weiken en feesth]!
verpo/en m de tiid van Hooit
Er is een speciaal P C Hooit arrangement georgamseeid, 'la
bestaat uit een boottocht van Amsterdam naar Muiden en wee
teiug, een londleiding dooi het Muiderslot en een lunch m dt
Taveerne

Volgende week

Pizza met
gehakt en
gorgonzola

De
Boodschappen
Krant
voor nieuwe produkten

k

Tip Culinair

en acties

Grutto

Wandelen bij
Grootschermer
Sinds medio jaren zestig staat de Eilandspolder, grenzend aan het
Noord-Hollandse dorp
Grootschermer, onder
beheer van Staatsbpsbeheer. In dit historische
veen-weidegebied is het
aantal weide- en watervogels de laatste decennia
door goed beheer flink
toegenomen. De polder
beschikt bovendien over
een rijk gevarieerd planteleven.
Normaliter bh] U de Ei
landspolder ti)dens het
broedseizoen
hei metisch
gesloten. Nu kunnen wande
laars er een blik op wei pen
Ter gelegenheid van de tien
de verjaardag \an de Dorps
raad Grootschermer en Om
stieken worden op zaterdag
31 mei en zondag l ]um de
Grootschermei Wandelclagen gehouden De lengte van
de wandeling is tien kilomctei. In li]d moeten de deelne
mers tekening houden niet
een kleine drie uui wande
Ien
Inschuiven kan op beide
dagen tussen tien en twee
uur zowel m Grootschei nier
(Dorpshuis 't Waveitje) als
m Schermerhorn ibi] de M u
seummolen) Beide start
plaatsen zijn duidehik aan
gegeven Ter vermi)dmg van
een ovei steek over een veikeersweg is ook een korte
vaartocht m de route opgenomcn. Het inschrijfgeld bedraagt vijf gulden per pei
soon en een njkbdaalder
voor kinderen tot twaalf

In het Nieuwe de la Mar Theater speelt de
Stichting Comedm van dinsdag 27 mei tot
en met zaterdag 7 juni de komedie

Koppen Dicht!
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Foto Joris von Scnnckon
van Mithael Frayn Achl acteurs spelen een stuk
m een stuk Een groep toneelspelers piobcerl
een klucht op de planken neer Ie zetten Maai
al snel bli|kl dol wal er athtcr de «hennen
gebeurl, nog veel lachwekkender is
Eigenwijsheid, drank en |oloezie leiden tol mis
verstanden en pnve ooilogies terwi|l onderlus
sen voor hel publiek de scbi|n wordt opgehou
den

De regie K m handen van Bruun Kui|l
Aanvangstijd kwart over ochl Op zondog en
maandag n er geen voorstelling
Tegen inlevering van onderstaande bon bi| de
kassa von hel Nieuwe de la Mar Theater krijgen
lezers van deze krant vijf gulden korting op
elke rang De (normale] toegangsprijzen ;ijii
33,50 (Ie rang), 28,50 (2e rang) en 23 50 (3e
rongl Reserveren teleloon 020 623 3-162
Maximaal vier toegnngskoarl|es por bon

O
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O

ar»
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O.
Bereikbaarheid- met de N Z I I hus. lijn 125 (naai startpunt drciolsoliermei) en Ud/127 naar startpunt Schot nirrhin n
De bussen \ertiekken \anaf de
stations Mkmaar en l'inmeieml

«X
«X

onze abonnee
Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Toen ik op mezelf ging wonen, nam ik meteen een abonnement, net als mijn ouders. Het is natuurlijk een te gekke krant
die ik niet zou willen missen. Al is het alleen maar om te weten wat ze over mijn vereniging schrijven.
Die verslaggever van het Zandvoorts Nieuwsblad ken ik heel
goed. Prima vent die je altijd kan bellen als er nieuws te
melden is. Maar hij zit zelf ook niet stil, als hij over
onze plannen iets heeft gehoord, hangt hij meteen
aan de lijn. Daaraan zie je dat het Zandvoorts
Nieuwsblad een échte krant is.
Ik vind trouwens dat ze het in alles goed
doen. Neem de gemeentepolitiek bijvoorbeeld... Je hoeft ze niks wijs te maken en ik
mag zo'n opstelling wel.
Zal ik je iets leuks vertellen? Je weet dat ik dol
ben op treintjes. Zie ik in de Micro's een moordaanbieding. Ik bel meteen op. Toen ik die loc kwam halen, bleken er intussen tientallen anderen gebeld te
hebben. Was ik er even mooi op tijd bij geweest.
Dank zij mijn krant.
Als u ook wilt weten wat er om u heen gebeurt, neemt
u een abonnement op het Zandvoorts Nieuwsblad. De
krant die schrijft over de plaats waar u woont.

bon

*%. ^rant m9et ft hebben. Omdat ik graag wil weten wat zich in
' mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad 13 weken voor maar ƒ 13,50

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:

i.v.m. controle bezorging)WK
D'/2

Daarna word ik abonnee en betaal per O kwartaal ƒ 19,15
O half jaar ƒ 34,60 O jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000
PA Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L.

Wie 'n abonnement heeft
weet meer!
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Zandvoorters presteren goed tijdens Pinksterraces
ZANDVOORT - Ruim
tienduizend toeschouwers
hebben maandag genoten
van de Pinksterraces op het
zonovergoten Circuit Park
Zandvoort. En dat er onder
de Zandvoortse inwoners
racetalenten zijn, bleek op
Pinkstermaandag.
Fred
Hehl pakte een prachtige
tweede plaats en dat deed
ook Ronald Vossen, terwijl
Mike van der Raadt met een
derde plaats en Dillon Koster met een dertiende positie eveneens geweldig presteerden.
De zevende plek voor de in
Bentveld woonachtige Joost
Koenders mocht er ook zijn.
Koenders had de eerste race in
de Pearle Citroën
Saxo
Cup gewonnen en was
wederom favoriet. Doch
een bijzonder
slechte start
nekte de jongeman
uit
Bentveld. Uit- -__^-eindelijk wist
Koenders nog beslag te leggen
op de zevende plek.
De strijd in de Renault Méga-"
ne Trpphy stond bol van de
spanning. Plaatsgenoot Fred
Hehl stond op pole-position en
maakte een goede start. Marcel
Alderden uit Leimuiden flitste
echter net iets sneller weg en
gaf de verworven koppositie
niet meer uit handen. Een sterk
rijdende Pred Hehl heeft het diverse keren geprobeerd maar
moest uiteindelijk, op korte afstand, genoegen nemen met
een fraaie tweede plek.
Vreugde viel er ook te constateren in het Van Vegten Racingteam. De jonge Zandvoorter

Dillon Koster reed voor het
eerst een race pp zijn circuit en
liet een prima indruk achter. In
de trainingen zette Dillon een
formidabele veertiende tijd op
de klokken. In de race ging het
nog beter en na een wat moeilijke start reed de talentvolle Koster steeds snellere ronden. Dat
bracht hem uiteindelijk op een
dertiende positie in het totaal
klassement. Belangrijker was
nog dat hij een tweede plek pakte in de strijd voor het Juniorkampioenschap.
In deze race deed de familie
Bleekemolen veel van zich
spreken. Zoon Sebastiaan reed
op een keurige derde plaats,
terwijl vader Michael een geweldige inhaalrace reed. Die inhaalrace stopte op de vierde
plaats omdat Sebastiaan zijn

Dillon Koster pakt

tweede plaats in

doch slaagden daar niet m. De
strijd bleef spectaculair tot aan
het laatste vlagsignaal doch
Dekkers won met kort daarachter een sterk rijdende Ronald
Vossen op de tweede en Mike
van der Raadt op de derde
plaats.
Naast de goede Zandvoortse
prestaties vielen er meerdere
spannende racegevechten te
noteren. Zo werd er op het
scherpst van de snede gestreden in de Formule Ford 1800.
Na een fel gevecht besliste
Christiaan Albers de strijd in
zijn voordeel op enige seconden
gevolgd als tweede door Klaas
van Straaten en Walter van
Lent die als derde eindigde. De
Formule Ford 1600 werd een
buitenlandse aangelegenheid.
De Deen Per Egebart wist zijn
landgenoot
Sola Nygaard
ruim drie seconden voor
te
blijven.
Daarachter
knokte Isaac
van der Slik
zich naar een
knappe derde
----- plaats.
De strijd in
de Auto Trader Dutch Touring
Car Championship viel tegen.
In dit 'hoofdnummer' was totaal geen spanning. Duncan
Huisman was superieur en
leidde zijn BMW naar een grote
voorsprong. Deze BMW was
veel te snel voor de BMW van
Sandor van Es die genoegen
nam met een tweede plek met
ruim daar weer achter Ron
Braspenning eveneens in een
BMW.

ZVM-toernooi
is begonnen
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi, dat georgamseerd wordt door Zaïidvoortmeeuwen is gisteravond begonnen. De Pellikaanhal aan de A.J. van der
Moolenstraat is elke dag het
strijdtoneel van dit spektakel.

strijd Juniorkampioenschap
aanstormende vader voor een
ander aanzag en geen enkele
ruimte gaf om te passeren. Zodoende eindigde de zoon op de
derde plaast en moest een boze
vader genoegen nemen met de
vierde plek.
De strijd in de Vege Sierra
klasse was ook ongemeen spannend. Daarbij speelden twee
Zandvoorters een hoofdrol in
de kopgroep. Zowel Ronald
Vossen als Mike van der Raadt
volgden de koploper Wim Dekkers op geringe afstand. Beide
Zandvoorters hebben tevergeefs gepoogd de Helvoirter
van de koppositie te drukken,

Tijdens de Pinksterraces was
het veelal dringen in de bochten en soms bleek de racebaan
te smal en werd gewoon door
het gras gereden
Foto Rob Knotter

de ronde van de Ferrari Porsche Challenge, de laatste race
van de dag, knalde de Duitser
met een snelheid van ruim 200
kilometer in de vangrail van de
Tarzanbocht. De zaag moest er
aan te pas komen om EimerDe Duitser Rolf Eimerma- macher uit de wrakstukken te
cher was minder gelukkig tij- kunnen halen. Na een opontdens deze Pinksterraces. Bij houd van een half uur werd de
een zware crash liep de coureur race hervat. Bert Ploeg won
een beenbreuk op. In de zeven- deze race met overmacht.

Snelschaaktitel voor Cliteur
ZANDVOORT - Het reguliere schaken bij Chess Society Zandvoort loopt ten
einde, terwijl het strandschaken al weer lonkt. De
leden van de Chess Society
hebben de laatste ronde gespeeld van de snelschaakcompetitie, doch de titel van
Olaf Cliteur kwam niet
meer in gevaar.

de laatste avond in tien partijen
de meeste punten bij elkaar. De
eerste teamspeler bleef met 8,5
punt de concurrentie nipt voor.

Dat De Vries slechts op een
zesde plek op de eindranglijst is
terug te vinden, heeft te maken
met het feit dat hij maar drie
van de in totaal acht snelschaakavonden aanwezig kon
zijn. De Rijnsburger bracht
Ben de Vries sprokkelde op echter wel twee avonden op zijn

VEW wint toernooi

ZANDVOORT - Op de velden van Zandvoort '75 is onder
zomerse omstandigheden het Arend Volkerstoernooi bijzonder goed verlopen. De voetballers van vier teams maakten er een sportief gebeuren van met uiteindelijk als winnaar het Heemsteedse VEW.
Het elftal van Zandvoort "75,
waarin een groot aantal A-junioren waren ingepast, was niet
erg gelukkig. De Zandvoorters
behaalden uit de drie wedstrijden slechts een punt door een
gelijkspel tegen VSV. Ook titelverdediger HBC redde het dit
jaar niet. HBC behaalde slechts
een overwinning en wel van 2-0
op Zandvoort '75. VEW won het
toernooi, op de tweede plaats
gevolgd door VSV. De derde
plaats ging naar HBC terwijl
Zandvoort '75 niet verder

Warme vlucht
vanuit Frankrijk
ZANDVOORT - De duiven van postduivenvereniging Pleines vlogen voor het
eerst dit seizoen een fondvlucht vanuit Frankrijk.
Door het mooie weer werd
het een hele goede vlucht
met als winnaar de duif van
R. en Th. Sinnige.
Uitslag: R. en Th. Sinnige 1-47-16; H. Heiligers 2-3-5-6-18-23;
P. Spronk 8-10; Combinatie
Paap-Paap 9-13-20; H. Gaus 1115; J. Romkes 12-14-17-24; P, Bol
19-21; R. Driehuizen 22-25.

kwam dan de vierde plek.
Na afloop van het toernooi
reikte de familie Volkers de
prijzen uit aan de deelnemende
teams, waarbij VEW de wisselbeker voor een jaar in het bezit
kreeg. Spelers en supporters
konden zich daarna te goed
doen aan heerlijke hapjes beschikbaar gesteld door Kroon
Vis.
Na dit geslaagde toernooi
staat er voor komend weekend
opnieuw een toernooi op het
programma. Zowel op zaterdag
als zondag wordt op de velden
van Zandvoort '75 het zesde
Piet Ruigroktoernooi gehouden. Op zaterdagmorgen is de
aftrap om tien uur. Maar liefst
twaalf teams hebben een uitnodiging geaccepteerd en zullen
er weer voor gaan. Naast twee
teams van Zandvoort '75 doen
onder andere mee het Haarlemse Alliance, DSO uit Den Haag,
Wilhelmina uit Den Bosch en
Noordwijk.
Zoals elk jaar belooft dit toernooi weer een reclame voor het
voetbal te worden alsmede een
goede afsluiting van het succesvolle seizoen met als hoogtepunt het kampioenschap van
het eerste team van Zandvoort
'75.

naam en noteerde en passent
een tweede plaats. De titel was
al op de voorlaatste ronde vergeven aan Olaf Cliteur. De voorzitter van Chess, die zich liefst
vijf maal tot dagwinnaar liet
kronen, zette afgelopen vrijdagavond zijn slechtste resultaat
neer. „Ik ben net het Nederlands elftal. Als er weinig op het
spel staat dan verlies ik," was
het nonchalante commentaar
van de snelschaakkoning van
Zandvoort.
Voor de zilveren medaille
was de strijd nog geenszins beslist. Hans Drost en Kees Koper ontliepen elkaar slechts
een enkel puntje. Titelverdediger Drost moest alles uit de
kast halen om de gevaarlijke
Koper achter zich te houden.
Met acht punten uit tien
krachtmetingen hielden de
kemphanen elkaar in evenwicht, goed voor elk 8,5 punt in
het eindklassement, waardoor
de penningmeester zijn naaste
rivaal naar het brons verwees.
De eindrangschikking ziet er
als volgt uit: 1. Olaf Cliteur, 2.
Hans Drost, 3. Kees Koper, 4.
Simon Bosma, 5. Mare Kok, 6.
Ben de Vries, 7. Plorian van der
Moolen, 8. Jaap Bouma, 9. Dennis van der Meijden, 10. Caroline Stamdejonge.
Voordat de Chess-leden zich
naar de strandtent van Wilma
en Krijn Kerkman zullen begeven, worden de spieren eerste
op het Bloemendaalse zand op-

gewarmd. In het etablissement
van Chess-lid Willem Brugman
heeft Ben de Vries inmiddels
ook zijn visitekaartje afgegeven. Met een score van 9 uit 9
schreef De Vries de eerste
avond op zijn naam. Komende
maandag staat het Eapid-toernooi op de kalender, terwijl op 2
juni een simultaan door meester Paul Bierentaroodspot zal
worden gegeven. De aanvang
van beide avonden is om acht
uur.
De volledige top vier van de
snelschaakcompetitie
van
Chess zal aanstaande zaterdag
Zandvoort vertegenwoordigen
op de Nederlandse snelschaakkampioenschappen te Beverwijk. De Chess Society zal daar
namelijk met maar liefst twee
teams vertegenwoordigd zijn.
Hans Drost, Simon Bosma, Peter van de Beek en Jaap Bouma
zullen de nationale strijd aangaan bij de derde- en vierdeklassers.
De hoofdmacht van Chess zal
twee klassen hoger heel diep
moeten gaan. Olaf Cliteur, Dennis van der Meijden, Kees Koper en Jacob de Boer mogen
Noord-Holland vertegenwoordigen in de eerste klasse.
Slechts een keer eerder kwam
een team uit Zandvoort op dit
niveau uit en wel in 1995. Toen
werd de 15e plaats behaald.
Chess hoopt deze positie dit
keer te verbeteren.

Hans Jansen verspeelt in
slotronde titel aan Ayress
ZANDVOORT - In de
laatste ronde van de Rapidcompetitie bij de Zandvoortse Schaak Club liet
Hans Jansen de titel glippen
en kwam die alsnog terecht
bij John Ayress.
In een gezellige sfeer werd
deze laatste ronde in het Gemeenschapshuis verspeeld. In
totaal werden er 18 partijen gespeeld met een minimale bedenktijd van twintig minuten
per persoon. Uit de eerste negen ronde had Hans Jansen de
meeste punten verzameld en
toen hij ook nog zijn tiende partij winnend afsloot, tegen voorzitter Jan Berkhout, leek er
voor Jansen geen vuiltje meer
aan de lucht.
Het liep echter geheel anders
af. In de elfde ronde gmg Jansen onverwachts onderuit tegen de knap spelende Hielke
Gorter en de koppositie van

Jansen stond te wankelen. Bij
de aanvang van de twaalfde en
laatste ronde waren de verschillen lussen de nummers l
tot en met 3, te weten Hans Jansen, Hans Lindeman en John
Ayress, slechts 6 Keizer-punten. Alle ogen waren gericht op
de sleutelpartij en tussen Jansen tegen Ayress en Lindeman
tegen Geerts.
In de eerder dit seizoen gespeelde partijen tussen Jansen
en Ayress wist eerstgenoemde
de winst steeds naar zich toe te
trekken. Deze keer lukte dat
echter niet en streek Ayress de
overwinning op. Doordat Lmdeman zijn partij won van
Geerts was het drama voor Jansen compleet. Hij duikelde van
de eerste naar de derde plaats,
terwijl Hans Lindeman de
tweede plaats opeiste. De lachende derde werd John Ayress
die door alle ontwikkelingen de
titel pakte. De clubkampioen

van vorig seizoen Edward
Geerts kwam niet verder dan
de vierde plaats.
In de interne competitie kan
Edward Geerts de titel echter
niet meer ontgaan. Morgenavond wordt de laatste partij
geschaakt en wat voor resultaat
er ook valt Geerts zal de titel
gaan overnemen van Ayress.
Vorige week maandagavond
sloot de Zandvoortse Schaak
Club de externe competitie op
imponerende wijze af. Het op
de tweede plaats staande vijfde
team van Aalsmeer werd van
die plaats afgewerkt door de
Zandvoorters. De schakers uit
Zandvoort behaalden een klinkende 6-2 overwinning. Volgende week donderdagavond is het
de laatste schaakavond van dit
seizoen. De leden van de Zandvoortse Schaak Club spelen
dan de laatste ronde om het
clubkampioenschap snelschaken.

Bridgeseizoen nadert einde
ZANDVOORT - Het bridgeseizoen 1996/1997 nadert
het einde. In de A-lijn gaan
met nog één drive te gaan
mevrouw Molenaar en de
heer Koning nog steeds aan
de leiding. Is het bridgeseizoen bijna voorbij, de zomerdrives, die van juni tot
en met augustus duren,
staan echter weer voor de
deur.
De voorlaatste wedstrijd in
de interne parencompetitie gaf
in de A-lijn een overtuigende
overwinning te zien voor het
echtpaar Smit, dat pas tevreden was met een score van 69
procent. Het echtpaar Groenewoud legde met 58 procent beslag op de tweede plaats zo'n
vier procent voor de heren Polak en Vergeest. Zoals vermeld

staan mevrouw Molenaar en de
heer Koning aan kop en worden gevolgd op de tweede
plaatst door het echtpaar Smit
en als derde door de heren Polak en Vergeest.
De eerste plaats in de B-groep
werd een prooi voor de dames
Boon en Koning, die 68 procent
scoorden. Goede tweede werd
het gelegenheidspaar Van der
Moolen en Van de Pas met 64
procent, terwijl het echtpaar
Hoogendijk als derde eindigde.
De dames Boon en Koning hebben door hun goede score de
leiding overgenomen van de dames Kinkhouwers en Van der
Meulen, die naar de derde
plaats zijn gezakt. Tweede staat
het echtpaar Hoogendijk.
Mevrouw Verhaaff en de heer
Van der Meer deden het in de Clijn erg goed door met 66 procent op de eerste plaats te eindi-

Robin Castien topscorer

gen. De tweede plaats ging naar
het echtpaar Van Deursen en
de derde plaats werd ingenomen door de dames Van Duijn
en Koper. De eerste plaats is
nog steeds in handen van de
dames Mens en Van Gestel. Het
echtpaar Kerkman volgt op 14
procent en mevrouw Verhaaff
en de heer Van der Meer zijn
geklommen naar de derde
plaats.
De donderdagmiddag-competitie leverde m de A-lijn een
overwinning op voor het echtpaar Kleijn met 63 procent, met
slechts een procentje minder
behaalden mevrouw Singerling
en de heer Santoro de tweede
plaats. De lijst wordt thans aangevoerd door mevrouw Hoogendijk en de heer Vergeest
met op de tweede plaats het
echtpaar Kerkman. De eerste
plaats in de B-groep werd behaald door het echtpaar Lantmg met 62 procent. De dames
Nijsen en Van der Storm emdigden als tweede. Mevrouw De
Muinck en de heer Henrion
Verpoorten staan nog steeds
eerste met een comfortabele
voorsprong op het echtpaar
Morhaus.
Informatie over de bndgeclub kan verkregen worden bij
de heer H. Emmen, telefoon
5718570, alleen 's avonds

Programma woensdagavond
18.45 uur Kroon Vis - Banana,
19.30 uur Café Neuf - Bakken]
Paap, 20 15 uui ABN AMRO
Corodex, 21 00 uur Puntje Punt
je - Sekura, 21.45 uur Haroca'mo - Cale Bluys, 22 30 uur Café
Cooldown - The Redhght Bar
Donderdagavond 18.45 uur
Spaghettihuis - Geel Wit, 19 30
uur Niveau Olfbet - YB Supei ione, 20 15 uur Maclu Auto's
TYBB, 2100 uur HB Alaim
The Mirror II, 21.45 uur Casino
Zandvoort - E & E, 22 30 uur
Chin Chm - Gran Dorado
Vrijdagavond 18 45 uur Sack
Time - Duvak, 19 30 uur EDO/Jacro - JS Consultancy, 20.15
uur The Redhght Bar - Autoboulevaard, 2100 uur Kroon
Vis - La Paz, 21.45 uur Comimssie - Scheidsrechters, 22 15 uur
Play In - Casino Amsterdam.
Mandagavond: 18.45 uur Café
De Kater 2 - Peugeot Cobussen,
19.30 uur Tum Turn - Rabbel
Boys, 20.15 uur Banana - Wild
Child, 21.00 uur De Stal - ABN
AMRO, 21.45 uur Café Cooldown - Autoboulevaard, 22.30
uur Heeres en Mooi - Chinese
Lippies.
Dinsdagavond: 18.45 uur Harocamo - Café Neuf, 19.30 uur
Identico - Reproproof, 20.15
uur Café Bluys - Bakkerij Paap,
21.00 uur Play In - HB Alarm,
21.45 uur Café De Kater - Sterk
& Assendelft, 22.30 uur Sabra Sesto Senso.

Gerard Kuijper
teleurgesteld over
resultaat actie
ZANDVOORT - Ruim een
maand na de actie "Run Mike
Smit" heeft marathonloper Gerard Kuijper de balans opgemaakt. Hij concludeert daarbij
dat de actie sportief gezien volledig geslaagd is te noemen
maar de opbrengst van geld is
zeer teleurstellend gebleven
De actie had tot doel zoveel
mogelijk geld op te halen voor
de stichtingen "Red Mike Smit"
en de "Vrienden van Nieuw
Unicum". „Bij controle van de
binnengekomen overschnjvmgen is geconstateerd, dat mijn
actie zijn doel volledig is voorbijgeschoten en derhalve als
volledig geflopt is te becshouwen", aldus een teleurgestelde
Gerard Kuijper. „Gezien de
overschrijvingen moet ik tot
mijn spijt zeggen, dat ik zeer
teleurgesteld ben in de Zandvoortse bevolking. Op enkele
mijzelf bekend zijnde inwoners
na, die mijn actie persoonlijk
hebben ondersteund, hebben
slechts weinig Zandvoorters
mijn actie ondersteund door
overmaking van een geldbedrag. In totaal heeft mijn actie,
buiten de f. 4000,--, die mijn eigen collega's bij elkaar hadden
gebracht, slechts een bedrag
opgeleverd van ongeveer f.
5000,- Hierbij waren enkele
wat grotere bedragen vergeleken bij de doorsnee overschrijvmgen. Ook de reacties na het
welslagen van mijn onderneming waren zeer lauw te noemen. Ook hierbij is gebleken,
dat de meeste felicitaties van
buiten Zandvoort afkomstig
waren Kennelijk ben en blijf je
een vreemde m dit dorp. Het zal
daarom ook wel bij deze ene
actie blijven".

(ADVERTENTIE)

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland N V

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

Jaarlijkse watermeter opname!

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm

Bericht bestemd voor de inwoners van
de gemeenten:

Kabel: 105.0 fm

Bloemendaal - Velsen - Zandvoort

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
en
O 00 l/m 18.00
ZFM Nonslop service
18 00 l/m 20.00
Mu?iekboulevard
20 00 t/m 22 00
de Kustwacht
22 00 l/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
o oo t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11 00 t/m 12.00
ZFM Plus- Een programma speciaal voor do senioren
12001/11)14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de gerneentevoorlichlcr)
14 00 t/m 18.00
ZFM NonMop service
I800t/m20.00
Muzickboulcvard
20001/H122.00
de Kustwacht
22 00 l/m 24.00
BPM
Zaterdag
O 00 t/m 02 00
NiRlitflight. Een programma voor de Rock-licflicbber
2 00 t/m 0800
ZFM Nonslop service
8 00 t/m 10.00
Broek ophalen
10 00 t/m 12 00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Ncuf)
12001/ml400
Hand in Hand
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16 00 t/m 18 00
Eurobreakdown
18 00 l/m 19 00
ZFM Sport
19.00 t/m 20.00
Gelctlcr aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22 00 t/m 24 00
ZFM Nonstop service
Zondag
ZFM Nonslop service
0.00 t/m 9.30
'1.30 l/m 1000
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 l/m 12 (XI
ZFM Jazz
12 00 t/m 14.00
Effc Brunclicn mei...
14.00 l/m 16 00
Badmuls
16.00 l/m 18 00
Zandbak
18 00 l/m 20 (X)
Mu/Mckboulevard
,2000t/ni2400
de Kustwacht

Deze week ontvangt u een kaart in uw brievenbus met het verzoek om daaiop zelf de stand
van uw watermeter m te vullen en de kaart aan
WLZK terug te sturen
Deze meterstand wordt gebruikt voor de jaarafrekenmg van uw waterverbruik
Het is voor uw en ons gemak als u de kaart invult
en aan ons teiugstuurt.
Op de foto een trotse Robin Castien met bokaal en zijn twintig maanden jonge zoon Nigel. De opvolger van Robin??
I'oto Rob Knottei

ZANDVOORT - Zonder
enige bedreiging is Robin
Castien topschutter van het
voetbalseizoen 1996/1997 geworden. De spits van Zandvoort '75 scoorde 24 keer en
kwam in het bezit van de
'Gouden Schoen'.
De

schotvaardige

Castien

was al een paar jaar in de strijd
om de bovenste plaats gewikkeld. In eerdere seizoenen
scoorde hij zowel voor Zandvoortmeeuwen als Zandvoort
'75 vele doelpunten maar telkens net niet genoeg voor de
eerste plaats. Dit seizoen kwam
het er wel van en de bokaal

kwam op de juiste plaats terecht.
„De laatste wedstrijden, toen
we al kampioen waren, liepen
niet meer zo goed, dus bleef ik
op 24 steken", aldus de 25 jarige
Casino-medewerker. „Ik heb
een heel lekker seizoen gehad,

maar als spits ben je afhankelijk van de medespelers. Dit
jaar is het goed gelukt en ik
hoop er volgend seizoen weer
veel m te schieten. Als het scoren volgend seizoen weer zal
lukken, betekent dat, dat het
opnieuw goed gaat met Zandvoort '75".

Indien u de kaart niet terugstuurt komen wij rond
half juni de watermeterstand alsnog bij u opnemen
Met dank voor uw medewerking
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Commerciële bijlage

ijne automaat voor
Daihatsu Valera 1.5
l et gemak van een automatische transmisI sie is in de prijsklasse
onder de dertigduizend gulden schaars. Er zijn simpel
niet zoveel merken die een
model in deze budgettair interessante prijsregio hebben. Daihatsu wel en dan
zelfs nog een heel riante auto ook in de vorm van de
Valera met vier portieren en
een flinke kofferbak.

prijs van 2 575 gulden een viertraps automaat, voorzien van een
brandstofbesparende en geluidsreducerende vaste overbrenging
op de vierde
versnelling Het
is een bescheiden bedrag
voor een dergehjke moderne
gemakbak In combinatie met de
SGi komt de investering op
28 070 gulden

In het gamma van dit Japanse
merk neemt dit model een relatieve Koppositie in Alleen de wat
grotere Applause zit er als model
boven Voor 25 495 gulden rij je
m de Valera, die rechtstreeks is
afgeleid van de dnedeurs Charade De kofferbak met een inhoud
van 425 liter is de belangrijkste
en meest in het zicht springende
toevoeging

Wij snuffelden even aan een
luxere SRi voorzien van deze automaat, die op een prijs van
30 570 gulden komt Direct valt
de soepele werking op met een
opvallend snel schakelgedrag
Zelfs het terugschakelen op commando van het gaspedaal gaat
zeer alert, wat van pas komt als
je even moet inhalen
Gaat het je al niet snel genoeg,
dan is een druk op een keuzeschakelaar voldoende om het

Daihatsu levert tegen een meer-

schakelen nog wat te versnellen
Je kiest dan gewoon voor de
stand -S- van sport De anderhalve liter motor levert voldoende
kracht, alleen is
de fut er in de
hoogste versnelhng wel een
beetje uit Dat
komt mede
doordat deze emdtrap nogal lang
is Dat levert wel een lekker laag,
brandstofbesparend toerental van
de motor op, maar is opschieten
even nodig dan moet de automaat toch snel teruggrijpen op de
derde versnelling

tut

De Valera SGi is toegerust met
stuurbekrachtigmg en elektrisch
te verstellen buitenspiegels. BIJ
de SRi zijn zaken als centrale
portiervergrendehng, elektrisch
bediende zijruiten eveneens standaard Voor krap anderhalve mille
extra is er dan nog ABS aan de
uitrusting toe te voegen. Een air-

Naar Mitsubishi-dealer voos
de Nationale Carisma Actie

E
De automaat schakelt heerlijk.
bag komt op een vriendenprijs
van 495 gulden
De testauto was als extra voorzien met een chic aangekleed interieur. Dat betekende luxe leer
op de stoelen en achterbank, uitgevoerd in twee kleuren, en no-

tenhout op het dashboard, waarvoor overigens geen boom is geveld Verder was een houten
sportstuur van Personal in de
Valera gemonteerd. Tsja, dan zit
je er opeens wel heel fatsoenlijk
bij.

en jaar gratis rijden, dat
wil iedereen. Mitsubishi
maakt het mogelijk. Het is
een onderdeel van de Nationale Carisma Actie tot en met
eind juni. Mitsubishi zoekt
'proefrijders' voor deze in Nederland gebouwde auto. Uit de
aanmeldingen zullen er honderd worden geselecteerd. Zij
mogen een jaar gratis (max.
25.000 km) rijden met een van
de Carisma versies.

De Nationale Carisma Actie,
waarover alles aan de weet is te
komen bij de dealer, gaat binnenkort een tweede fase m. Dat is
een grote posteractie waarvoor
huis aan huis zes miljoen wedstrijdposters worden verspreid.
Iedereen kan deelnemen aan deze 'gezinsactie' met de kans op
het winnen van één van de tachtig beschikbaar te stellen Mitsubishi Cansma's.

De nieuwe importeur van Mitsut
ishi, MMC Auto Nederland B V,
heeft de aftrap voor deze landel
ke actie recentelijk symbolisch
gedaan tijdens het vijftigste B!OE
mencorso in de Bollenstreek
Zes Carisma's waren rijkelijk ge
tooid met kleurige en fleurige
boeketten en arrangementen D
campagne heeft tot doel de Carisma nog'meer voor het voetlicl
te brengen.

SPECIFICATIES Daihatsu Valera 1.5 Automaat
Motortype:

Viercilinder met
zestien kleppen
Cilinderinhoud: 1.499cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk bij
6.200 t p.m.
Max. koppel: 119 Nm bij
3.600 t.p.m.
Acceleratie:
13,5 sec van
0-100 km/uur.
165 km/uur.
Topsnelheid:

Gem. verbruik: 9,0 ltr/100 km.
Prijs: vanaf
ƒ 28.070,—

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas

Toyota-hybride
De Toyota Motor Corporation brengt dit najaar een personenauto
op de markt die gebruikmaakt van zowel een benzine- als een
elektromotor. Deze hybride auto combineert de aandrijfkrachten
van beide motoren waardoor een brandstofverbruik haalbaar is
van 1 :28.
Tijdens het rijden wordt de eigen accu opgeladen waarmee een
acceptabele actieradius ontstaat. Toyota is de eerste fabrikant die
een productierijpe hybride auto kan presenteren. De serieproductie maakt deel uit van het Toyota Eco-project. Vooralsnog blijft het
voertuig echter voorbehouden aan de Japanse markt.

De Daihatsu Valera is interessant van prijs en komt zelfs in combinatie met een moderne viertraps
automaat ruimschoots onder de dertig mille uit.

Peugeot 106 Green
royaal toegerust

Dunlop-banden met nieuw
soort profiel

De Nationale Carisma Actie is van start gegaan tijdens het vijftigste Bloemencorso.

Succesvolle Fiat Punto
met nieuwe 1.2 16V-moto?

Met de introductie van de SP Sport 9000 en de SP Sport 3000
heeft Dunlop een nieuwe generatie autobanden op de markt gebracht. Ze zijn ontwikkeld volgens een nieuwe profieltechnologie.
De Dunlops zijn herkenbaar aan een waaiervormig, naar buiten
gericht profiel.
De geluidsproductie van zowel de SP Sport 9000 als de SP Sport
3000 is sterk gereduceerd als gevolg van profielblokken die in
een hoek ten opzichte van de draairichting van de band zijn geplaatst. De plaatsing van de blokken alsmede de afwisseling in
grootte daarvan is met behulp van de computer bepaald. De banden zijn niet alleen geluidsarm, ze bieden eveneens een verbeterde weerstand tegen aquaplaning. Het water wordt via het profiel op effectieve wijze naar buiten geperst. Dat verbetert met name het stuurgedrag. De weerstand tegen aquaplaning in dwarsrichting is immers toegenomen. De SP Sport 9000 en de SP
Sport 3000 zullen op termijn de SP Sport 8000 en de SP Sport
2000 van Dunlop vervangen.

STW Cup
Na het opheffen van het spectaculaire ITC-kampioenschap door
de Fia gaat Opel de confrontatie aan in de STW Cup, momenteel
de belangrijkste race-serie in Duitsland. Opel heeft net groots
aangepakt door zes Vectra's Class 2 in te schrijven voor het kampioenschap voor auto's met een motorinhoud van 2,0 liter.

.e aanduiding 'Green'
l bij de speciale Peugeot 106 zet je een beetje
op het verkeerde been.
Groen is echt niet de enige
kleur voor deze auto. Eigenlijk haalt het Franse merk
een typering van stal waarmee traditioneel extra royaal aangeklede uitvoeringen
worden getooid.
Het uitgangspunt voor de Greenversie is de Peugeot 106 XR De
uitrusting is best compleet met
standaard onder meer elektrisch
te bedienen portierruiten voor,
centrale vergrendeling met afstandsbediening, een toerenteller,
mistlampen in de bumper voor en
velours bekleding
De Green heeft als extra het zomers genot van een schuif- en
kanteldak De zonneschijn spiegelt voorts uitbundig m de metallic lak en van stemming verhogpnde muziek is te genieten met
de radio/cassettespeler en de vier
luidsprekers Uiterlijk is de Green
snel te herkennen aan de XTwielplaten en de badges op de
flanken De extra uitrusting vertegenwoordigt een waarde van
2 950 gulden, de Peugeot-dealer
berekent slechts 1 490 gulden.
De 106 Green is leverbaar met
een 1,1 of een 1,4 liter benzinemotor, dan wel met een 1,5 liter
diesel De prijzen beginnen bij
25 990 gulden

De Peugeot 106 Green heeft mistlampen en een schuif-/kanteldak
als standaard extra's.

Zeven merken bevechten elkaar bumper aan bumper om de felbegeerde STW Cup. De teams AM Holzer, SMS en Zakspeed
verschijnen tien maal aan de start van een STW-race met een
296 pk sterke Vectra met sequentiële zesversnellingsbak. Het
Zakspeed-team neemt een vracht aan ITC-ervaring mee. Klaus
Ludwig en Uwe Alzen zijn de rijders. SMS betreedt het strijdtoneel met ITC-kampioen Manuel Reuter en Michael Sartels. Alex
Burgstaller en Ronnie Melkus verdedigen de kleuren van het Holzer-team.

nu ook in de kleur van de carrosserie.

S

inds zijn introductie stapelt de Fiat Punto het ene succes op het andere. Drieëneenhalf jaar geleden kwam
de auto op de markt en werd Auto van het Jaar 1995.
Precies 42 maanden na de start van de productie is in de
fabriek in Melfi nu de tweemiljoenste Punto van de band
gerold. Over het eerste kwartaal van dit jaar is de Fiat zelfs
de best verkochte auto van Europa.

Achtste generatie van Toyota Corolla
e van antenne tot wieldop nieuwe Toyota Corolla is onthuld. In juli
komt deze achtste generatie
van 's wereld best verkochte auto op de markt. Van
zijn voorgangers zijn meer
dan 23 miljoen exemplaren
geproduceerd. Vervanging
van zo'n succesnummer is
een huzarenstukje.

D

Toyota heeft geen steen op de
andere gelaten om een auto te
ontwikkelen die over ter wereld in
de smaak moet vallen De Japanse producent stelt dat de nieuwe
Corolla slechts met enkele kleine
aanpassingen voldoet aan de eisen en smaken van klanten in
Azië, Noord-Amenka en Europa
De reputatie van de Corolla is eigenlijk onaantastbaar, zeker als
het gaat om kwaliteit Keer op
keer komt hij als één van de betrouwbaarste auto's uit de verf in
vele tests, zoals onder meer die
van de Duitse Tuv. Toyota heeft
nu veel aandacht gegeven aan
het uiterlijk Dat moet lekker op-

vallend zijn, zodat de auto kleurnjk voor de dag komt.
De vormgevers van Toyota's
hoofdkantoor in Europa werkten
samen met een 'Design Panel'
van medewerkers van Europese
importeurs De eerste serie komt
uit Japanse fabrieken, maar vanaf
september 1998 wil Toyota de
vijfdeurs Liftback gaan bouwen in
zijn fabriek m het Engelse Burnaston Deze stap maakt onderdeel uit van het plan om m 1998
160 000 Corolla's m Europa te
verkopen
Van de nieuweling komen er vier
uitvoeringen Behalve de genoemde Liftback, zijn dat een
dnedeurs hatchback, een vierdeurs sedan en een stationwagon De motoren waaruit straks is
te kiezen zijn een 1,3 liter (63
kW/86 pk), een 1,6 liter (81
kW/110 pk) en een 2,0 liter diesel
(53 kW/72 pk)
Als uitrustingniveaus zijn er in oplopende trap Linea Terra, Linea
Luna en de G6, als een tikkeltje
sportieve variant met een zesversnellingsbak

De producent vergelijkt de Punto
graag met de Uno. Van deze laatste werden veruit de meeste
exemplaren (77 procent) verkocht
in Italië. De mijlpaal van twee miljoen vergde voor dit model vier
maanden langer. Het Europese
marktaandeel van Fiat bedraagt
nu 10,6 procent, voor het Puntotijdperk was dit nog 7,9. Van alle
Punto's vindt 48,1 procent een eigenaar buiten Italië.
Voor 1997 introduceert Fiat een
nieuwe motor en kersverse kleuren voor de Punto. De motor is
een 1,2 liter Viercilinder met zestien kleppen. Deze krachtbron is
goed voor 86 pk en vervangt derhalve ook het 90 pk sterke 1,6 hter Viercilinder blok met acht kleppen. Fiat belooft een gemiddeld
verbruik van 6,7 liter per honderd
kilometer, zo'n 1,2 liter minder
dan zijn voorganger nodig heeft.

Toyota heeft de Corolla ovale koplampen gegeven als knipoog naar de sportieve coupé Celica. Hiermee wil de producent het dynamische karakter van zijn nieuwe model onderstrepen.

Vlak onder de Fiat-hoofdstad Tunjn mochten we de nieuwe motor
en vernieuwde Punto al even aan
de tand voelen. Wat direct opvalt
is dat de handgrepen en de spiegels zijn uitgevoerd in de dezelfde kleur als de carrosserie. In de
auto treffen we vrolijke bekleding
aan en een nieuwe kleur dashboard. Deze reflecteert minder in
de voorruit. De 1.2 motor presteert met graagte. Op de kronkelende weggetjes pakt de kracht-

bron lekker op en trekt stevig
door tot zijn maximale vermogei
van 86 pk. Dit komt vrij bij 6.00C
toeren per minuut, even voordal
de toerenbegrenzer ingrijpt. Voc
een vlotte rijstijl hoeft de motor
echter niet het maximale toeren
tal de draaien. Al vanaf 2.500
toeren levert deze negentig pro
cent van zijn vermogen.
Fiat heeft de Punto nauwelijks
veranderd. Waarom zou de fat»
kant ook, gezien het enorme su
ces. Het interieur is beter gesoleerd tegen motorgeluiden en d
besturing is directer geworden
Het onderstel is verfijnd en verwerkt makkelijker oneffenheden
In het algemeen kunnen we cor
cluderen dat de auto in zijn ge
heel op een hoger plan is gebracht. De 1.2 16V is alleen Ieverbaar als luxe ELX. Toch is di
prijs uiterst aangenaam. Deze li
met 29 950 gulden voor de vijfdeurs zelfs zo'n drieduizend gu!
den onder die van de 90 ELX <*
hij vervangt.
De 86 pk sterke 16V Punto is o
leverbaar als sportieve driedeu'
Sporting met standaard lichtme
talen velgen. De versnellingsba
van deze sportieve Punto heelt
een iets andere overbrenging
waardoor de auto wat steviger'
het gas reageert. Zo sprint de
Sporting ook iets sneller naar d
honderd. Met 10,5 seconden t>!
na een halve seconde sneller
dan de 16V ELX. Het onderstel
van de Sporting is eveneens e£
stuk sportiever.
De prijs van de driedeurs Spof'
tmg is gelijk aan die van de vijf
deurs ELX.

Week media

Uit in Amsterdam

17

woensdag 21 mei 1997

Koppen dicht

Coen van Vrijberghe (Flodder, Katz)
is niet meer van het scherm te branden

Een groep acteurs probeert
een succesklucht op de planken te zetten, maar al snel
Komend weekend is hij
blijkt dat wat achter de schermen gebeurt, nog veel lachwek- maar liefst drie keer op tv
kender is. Daarover gaat de suc- te zien: als inspecteur Katz,
als Johnny in de serie
cesvolle komedie 'Koppen
Flodder en dan speelt hij
dicht!' die van 27 mei tot en met
7 juni in het Nieuwe de la Mar is ook nog mee in liet nieuwe
KRO-programma
te zien. De regie is in handen
van Bruun 'David Copperfield' Nieuwsgier. Toch wordt hij
Kuijt.
op straat nauwelijks
herkend, want zijn grootste
kracht is om telkens weer
Dance
een geheel andere gedaante
De Melkweg houdt zaterdag
aan te nemen. „Ik speel
24 mei wederom een Dance Aregraag met een baard, een
na. Aanvang twaalf uur. Escape kromme rug en een houten
aan het Rembrandtplein laat 23
been."
mei vanaf tien uur dj Roger
Sanchez muziek draaien. De
Rlazzo, Rozengracht 114, draait
OEN VAN Vrijberghe De
22 mei funky techno, 23 mei is
Coningh staat bij dat aler trance, op 24 mei draait Celles ook nog eens in het
lie 'hypnotic glotaal' en pp 25
namelijk in de
mei is er 'trance for the inner- musicaltheater,
Daarin
mmd.' Arena aan het Ooster- speelt hij Eindeloos.
liefst alle vijf
park krijgt 23 mei de groep leden vanmaar
de legendarische
Ulan Bator op bezoek, die dj
'Plastic Pearl'.
Pure meeneemt en op 24 mei popgroep
van hen heeft een dochverzorgen dj's Jan en Willem terEén
verwekt bij Jenny (Liesbeth
daar een Eighties Dance Party.
•

niet meer op het toneel had teruggezien. Dat Coen na de pauze alle vier de vaderrollen speelde, was hem blijkbaar ontgaan.
Onbedoeld gaf de man Coen
van Vrijberghe daarmee een
mooi compliment. De acteur in
kwestie kan er dan ook wel om
lachen. „Ik ben inderdaad het
beste in rollen waarbij ik een
ware gedaantewisseling doormaak, zodat mensen me echt
niet meer herkennen," zegt hij
als we hem in een grootstedelijk grand café spreken.
Dat hij daardoor op straat
nauwelijks wordt herkend,
deert hem niet. Hij beschouwt
dat soms juist als een zegen.
„In de tv-serie Flodder speel ik
Johnny, echt zo'n penozejongen. Toen ik nog in de buurt
van het Leidseplem woonde,
liep ik wel eens langs kroegen
als Berry's en de Biereher, van
die fijne cafés waar de hardcore-Flodders zitten. Maar daar
kon ik gewoon langslopen; niemand die in mij Johnny taevroedde. En dat wilde ik graag
zo houden."
Momenteel reist Coen de
schouwburgen af met de musical Eindeloos, waarin hij vóór
de pauze weinig heeft te doen,
en erna juist weer héél veel. In
het eerste deel vertelt Jenny
(Liesbeth List) over haar tijd
met de band Plastic Pearl.
Coen, die de zanger speelt,
hoeft dan maar een paar keer
op te draven. „Ik begin met een
liedje, dan ben ik veertig minuten vrij en vervolgens kom ik
nog twee keer op. Dat is lastig,
want je moet de concentratie
zien vast te houden."
„Ne de pauze is dat geen probleem meer, want dan speel ik
vier verschillende vaders; dat
raast maar door, met snelle verkleedparijen tussen de bedrijLiesbeth List, Lottie Hellingman en Coen van Vrijberghe de Co- ven. Dat vind ik heerlijk, want
ningh, hoofdrolspelers in Eindeloos!
als je nou toch wilt spelen, zijn

C

Cabaret
Cabaretgroep 'Niet uit het
Raam' brengt 25 en 26 mei in De
Kleine Komedie een selectie
van haar beste liedjes. Stand-up
comedians Najib Amhali en
Howard Komroe treden 23 mei
in de Melkweg op.

MEP Festival .
Schrijvers en dichters uit verschillende culturen treden 23,
24 en 25 mei op tijdens het MEP
Festival m het Nieuwe de la
Mar Theater. Op 23 mei treden
onder meer Helen Kamperveen, de Engelse Black Voices
en wereldkampioen tapdans
Marcel Peneux op.
Zaterdag is het de beurt aan
Adriaan Morriën, Lennie St.
Luce, Ibrahim Selrnan en The
Chinese Dulcimer Virtuoso
Band, terwijl zondag de Engelse reggae-dichter Linton Kwesie Johnson, Wmston Farrel uit
Trinidad, Kader Abdolah en
Hafid Bouazza op het programma staan, naast muziek uit Aruba en The Molluccan Moods.

Rock en jazz

List, die daarmee bewijst dat ze
meer kan dan zingen alleen), en
Pearl, want zo heet het meisje,
wil graag weten wie van de
bandleden haar echte vader is.
Pearl, die wordt neergezet
door het 18-jarige natuurtalent
Lottie Hellingman, reist naar
Birma en Amerika om hem te
zoeken. Dat leidt tot een grote
teleurstelling, want de bandleden zijn allemaal vervelende
mannetjes geworden, die zich
weinig aan het meisje gelegen
laten liggen. Pearl geeft het
maar op en troost zich uiteindelijk met de gedachte: 'Mijn vader is een band'. Intussen hebben we dan wel een musical
achter de rug, die spettert door
de rockmuziek van Rob Hauser
en de pakkende choreografie
van Job Cornelissen.
Toen we de musical in Rotterdam zagen, vroeg een toeschouwer naast ons zich vertwijfeld af waar die zanger uit
het eerste deel toch gebleven
was, omdat hij hem na de pauze

Bram de Hollander Fotografie

Fra Fra Sound
Liefhebbert, van Kaseko en
Sranantongo kunnen 23 mei in
Frascati een concert met Fia
Fra Sound bijwonen, waai aan
ook Doreen Reckerts, Rotaeit
Sordam en Steve Teunis mee
doen Aanvang tien uur Res>ei
veren 62G.6866

Sordam, Reckerts en Tennis
treden samen met Fra Fra
Sound op
Sampone MUMC Pioctuctions

Theater (1)

Coen an Vrijberghe De Coning: vier verschillende vaders voor de prijs van één
Biam de Hollandei l'otogi.ilïe

vier verschillende rollen niet
gek."
Coen van Vrijberghe de Cpningh begon zijn carrière in
1974 met de cabaretgroep
Splinter, maar dat was niet
echt een succes. „Ach, je kent
dat wel. De eerste voorstelling
was veelbelovend, de tweede
werd weggeschreven. Toen ben
ik achter de schermen verder
gegaan met het produceren van
platen. Ik heb met Drukwerk
gewerkt, maar ook met cabaretiers als Youp van 't Hek, Conny Stuart en Jenny Arean."

Edoch, omdat het bloed
kruipt waar het met gaan kan,
ging hij uiteindelijk toch weer
de planken op. Zo maakte hij
als gitarist/zanger negen jaar
deel uit van muziektheatergroep The Shooting Party, zodat hij zijn twee grote liefdes,
muziek en theater, kon combineren. Maar de laatste jaren
heeft zijn acteerwerk een
steeds grotere vlucht genomen,
zozeer zelfs dat hij deze maand
verschillende malen op de
beeldbuis is te bewonderen.
„Veronica herhaalt Flodder

op vrijdagavond, en een nieuwe
serie is m voorbereiding, terwijl
ik diezelfde avond ook m
Nieuwsgier van de KRO optreed. Zondagmiddag ben ik bovendien als inspecteur Katz te
zien, want die serie wordt ook
herhaald. Ja, die dingen vallen
toevallig samen. Op dit moment ben ik dus niet van het
scherm te branden!"
Arnoud van Soest
De musical Eindeloos! wordt van 2(i tut
en met 29 mcl opgevoerd In clc Stadsschouwburg. Keserveren: 02(1
624.2311.

Het ZID-Theater maakte
twee voorstellingen waarin
Russische dichters centraal
staan. Ze worden van 22 mei tot
en met 3 juni gespeeld in Ge
bouw Openbare Verlichting
van de Westergasfabriek. Reserveren: 488.8449.
Cosmic presenteert tot en
met 31 mei (behalve op maandag en dinsdag) het stuk
Schuldeisers van
August
Stnndtaerg. Kenneth Herdigein, Paulette Smit en Pim Vosmaer doen er aan mee. Reserveren: 622.8858.
Een vrouw zet zichzelf klem
door zich te willen gedragen
volgens regels die haar ongelukkig maken. Daarover gaat
de voorstelling Yerma van Garcia Lorca, die toneelgroep Europa van 22 mei tot l juni speelt
in het Ostadetheater. Reserveren: 679.5096.

Theater (2)

I

E.S.K.A.
Handel b.v.

Zes jaar organiseerde Bob samen met Jan Piet den Tex het
chantant. Aangezien dat vrij
veel tijd in beslag neemt en Den
Tex ook zo zijn andere taezighe-

den heeft, besloten de twee oprichters hun samenwerking te
stoppen. Van Buren: „In het begin liet je het allemaal op je af
komen, maar allengs werd het
echte business. Ik heb een caférestaurant te-organiseren, daarnaast doe ik het chantant en dat
doe ik met liefde en plezier.
Maar iemand als Jan Piet moet
daar op een gegeven moment
toch voor betaald worden en
dat is niet te doen. Dus toen ben
ik het zelf gaan doen, met
Claire. We doen het volledig samen, ook de presentatie."
In tien jaar tijd verandert er
veel in de muziek. Dat heeft ook
effect op het chantant. „We
hebben geprobeerd de verandering te leiden," legt Bob uit. Dit
café is bedoeld als een chantant
in de klassieke zin. Je kan wel
meegaan met je tijd en er een
hiphop-liedje in doen, maar
waar ben je dan mee bezig?"
„Toch hebben we een enorme
variatie aan liedjes op zo'n
avond. 'Lichtjes op het Leidseplein' en '1999' van Prince in
één programma. Dat kan, maar
je moet er wel mee uitkijken,
het moet in balans blijven. En
iemand moet het lied graag zingen. Het hoeft niet briljant te
zijn, het mag zelfs best vals zijn,
als het maar gemeend is."
Bob en Claire willen 'mooie'
liedjes, maar dat hoeven niet
per se Franse chansons te zijn.
Bob: „Eenmaal per seizoen leggen we het thema vast op
Frans. Verder is er veel Nederlandstalig. Je moet wel uitkijken dat je daarin niet plat
wordt. Je kan wel alleen maar
Marco Borsato en Paul de
Leeuw gaan zingen, maar daar
zijn andere cafés voor. Wij doen
over het algemeen wat oudere
Nederlandse liedjes."
Hoewel het chantant in Kapitein Zeppos in de loop der tijd
grote bekendheid heeft verworven, leidt een optreden daar
nooit tot het grote succes of dé
ontdekking. Van Buren: „Het is
geen springplank voor het grote podium. Dat is de beperking
die wij opleggen. Dat willen we
niet, de mensen zingen voor de
lol."
Ook bekende mensen als Marielle Tromp van de Living
Juke Box, Mieke Stemerdink
van De Gigantjes en televisiepresentator Bert Kuizenga beklimmen regelmatig het podium van Zeppos. „Kuizenga
kwam hier in het begin toen hij
nog niet bij de televisie zat,"
aldus Van Buren. „Nu zingt hij
af en toe nog eens. Dat vind ik
ontzettend leuk."
Na tachtig chantants in tien
jaar tijd wil Kapitein Zeppos
een groter publiek de kans geven van dit intieme zangfeest te
genieten. Op 25 mei wordt Zeppos samen met zijn unieke
sfeer voor één keer verplaatst
naar Paradiso. Van Buren: „In

De mimevoorstelhng Heidi
van de groep Space gaat over
een Oostenrijks meisje dat aan
kanker leed en door haar ouders naar een Alpenhut werd
ontvoerd, omdat zij bevreesd
waren voor de reguliere geneeskunde. Het stuk wordt van 21
tot en met 25 mei in Het Veem
aan de Van Diemenorkest - als de rechter het niet Theater
gespeeld. Reserveren.
verbiedt - een gratis toeganke- straat
lijk concert in het Vondelpark 626.0112.
dat door de Avro op tv wordt
uitgezonden.
Over klassiek gesproken, op
De Trust
l juli gaan m het ConcertgeToneelgroep
Trust speelt
taouw de Robeco Groep Zomer- tot en met 31 De
mei
een nieuw
concerten van start, die het pustuk van Maria
bliek tegen schappelijk geprijs- Nederlands
in regie van filmregisde kaartjes (dertig gulden voor Heiden
seur Erik van Zuylen. De Progrote, vijftien gulden voor klei- bleemcompomst
gaat over een
ne mensen) in staat stelt con- vrouw die wanhopig
is omdat
certen bij te wonen van ver- ze niet tot haar schakende
man
maarde zangeressen als Char- kan doordringen. Alleen haar
lotte Margiono en Barbara energie en haar fantasie houHendricks en van violisten als den haar nog op de been Ze
Gil Shaman en Miriam Pried. zwerft door de stad op zoek
Gerenommeerde orkesten
liefde en aandacht, en van
als het Master Chamber Or- naar
zwerftochten neemt ze verchestra, I Fiamminghi en met die
en gruwelijke fantasieën
in de laatste plaats het Konink- halen
hjk Concertgebouworkest, zijn mee. Reserveren: 520.5320
ook van de partij, alhoewel deze
concerten meestal al snel uitZondag 25 mei verzorg! het
verkocht zijn. Snel reserveren
Gemeentevervoerbedri|f een loer met histo
is dus aanbevolen. Nieuw dit
rische trams en bussen door Amsterdam De
jaar zijn de nachtelijke concerten, die op 25 juli en l augustus
worden gegeven.
Julidans wil een staalkaart
bieden van de moderne dans
zoals die in Europa en Amerika
wordt gemaakt. In dat kader
komt de New Yorkse dansFoto: Matlhi|S School

VVV is blij met
zomerfestivals

Paradiso is voor
één keer een
café-chantant

Dale Watson doet 22 mei de
Melkweg aan. Black Uhuru
staat 22 mei in Paradiso, terwijl
Trockener Kecks daar 24 mei
speelt. Melody Line, Beijersweg
10 (bij Sportfondsenbad Oost),
laat 24 mei weer nieuwe band- Al tien jaar organiseert caféjes tegen elkaar strijden. Aanrestaurant Kapitein Zeppos
vang tien uur.
tussen september en mei
In het Bimhuis speelt Misha
elke eerste zondag van de
Mengelberg op 23 mei samen
maand een café-chantant. met het Sean Bergin Kwartet,
Na tachtig chantants vonterwijl het Jorrit Dijkstra Trio
den de organisatoren Bob
en Benoit Delbecq daar 24 mei
spelen. De concerten beginnen en Claire van Buren het de
om negen uur aan de Oude hoogste tijd om een groter
Schans 73. Steve Coleman and publiek kennis te laten maFive Elements (jazz) spelen 26 ken met het zangfeest. Vanmei in Paradiso.
daar dat het tienjarig jubileum wordt gevierd in Paradiso.
Rocket Cinema
Op 23 mei gaan dj's in Paradiso weer de strijd aan met een
N JUNI 1987 begonnen Bob
Japanse klassieke film. Vrijdag
van Buren en zijn vrouw
is dat de Samoerai-film HakuoClaire het café Kapitein
ki, die 'briljant gefotografeerde Zeppos
aan het Gebed Zonder
zwaardgevechten' bevat. Het End, achter
de Nes. „Als je een
Quazar Soundsysteem maakt café begint, zoek
je naar iets dat
er ter plekke muziek bij. Met nieuw is,", vertelt
„Iets
een flitsend en zwevend voor- wat een meerwaardeBob.
geeft aan
programma. Aanvang tien uur. het gewone bier drinken.
Indertijd ging ik vaak met mijn goede
vriend Jan Piet den Tex naar
Pauselijk theater
Antwerpen en Parijs.
De paus als toneelschrijver, Luik, zijn
nog steeds café-chanwie had dat ooit kunnen den- Daar
waar pure amateurs
ken. Maar paus Johannes Pau- tants,
chansons
zingen,
lus II, die als Karol Wojtyla Franse
meestal begeleid door een valse
werd geboren, heeft ooit een to- piano
een oude dame achneelstuk geschreven, De winkel ter zit waar
die maar drie vingers gevan de juwelier, waarvan we- bruikt.
leldwijd al honderd miljoen leven." Maar sfeer, sfeer bij het
exemplaren zijn verkocht. TijGefascineerd door de buitendelijk Ensemble III voert het landse
zetten van
stuk van 21 mei tot en met 31 Buren enchantants
Tex er zelf een op
mei op in de Sint Nicolaaskerk. poten. DatDen
werd Kapitein ZepReserveren: 06-543.93612.
pos. De twee vrienden wilden
mensen laten zingen die zelden
(ADVERTENTIE)
of nooit op een podium hadden
gestaan. In het begin leidde dit
nogal eens tot sketches die
mensen eerder op een huwelijksfeest hadden gedaan.
Om wat bij te sturen, gingen
Bob en zijn kompaan Jan Piet
MARMER- EN
over op thema's. Bob: „Bij het
VLOERTEGELS
thema 'dans', moet er ook de
Lapcrto / Daino
naam van een dans in de titel
zitten. Soms passen we het inteROSA-AURORA2
rieur van de zaak op het'thema
v.a. 109.50 p/m
aan. Bij het dieren-chantant
en nog vele andere
hing het helemaal vol met plukleuren marmer.
che beesten en kooien met nepvogels."
ledere keer worden inschrijfGroot assortiment
formulieren voor de volgende
PLAVUIZEN- EN
keer afgegeven. Bob maakt dan
BADKAMERTEGELS
een programma met 25 tot dertig liedjes, zet ze op een tape en
brengt ze naar pianist en arrangeur Jan Rotaijns. Die zoekt de
nummers uit en arrangeert ze
voor het kwartet dat de zangers
Achterweg 2
en zangeressen begeleidt. „Dat
De Kwakcl
is heel veel werk," aldus Bob.
„Maar omdat Jan dit werk al
tel. 0297 324497
heel lang doet voor radio en tv,
(Dit is naast hu BP t.uikheeft hij een enorm archief met
station op de rondwcg)
duizenden liedjes die hij al eens
Openingstijden:
heeft uitgezocht. Maar er zijn
vrijdag en zaterdag
nog steeds meer liedjes dan Jan
van 10.00 tot 15.00 uur
in zijn boekjes heeft."
of door de weck op
telefonische afspraak.
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Was er voorheen in de zomerperiode sprake van een
culturele windstilte, tegenwoordig lijkt het eerder op
een culturele wervelwind,
zo meldt de Amsterdamse
WV, die in juni met een
uitgebreide promotiecampagne begint om toeristen
met muziek, theater en
dans naar Amsterdam te
lokken. De 'Art Cities' in
Europa beschikken samen
over een netwerk van tienduizend verkooppunten,
waar vanuit het buitenland
rechtstreeks kaartjes kunnen worden gereserveerd.

D

Bob van Buren (rechts): „De mensen zingen voor de lol'

Joe Cocker voor zijn rekening,
teveel om op te noemen. Het
programma duurt tot twaalf
uur en daarna kan er tot twee
uur gedanst worden op muziek
„We hebben geen thema, om uit de jaren zeventig. Er is een
dat er van alles uit de afgelopen verrassmkje voor de mensen
tien jaar wordt gezongen. als ze de deur uitgaan, maar dat
Prachtige liedjes van Brei, oude verklap ik niet."
Hollandse hits, Mieke StemerMariekc Verdonk
dink zingt een paar prachtige Kapitein Zeppos viert fri">t op zaterDuitse liederen en Bert Kuizen- dag 25 mcl In Paradiso. Aam anp 21 uur
Voorverkoop: Paradiso. Nleuga neemt een oud nummer van precies.
we Mii7lekliandel. VVV en AUB.
Paradiso krijg je een show van
drie lange sets. Het is in feite
een uitvergroting van wat we
hier altijd doen."

(ADVERTENTIE)

1-JARIGE PLANTJES

AFRIKAANTJES & LOBELIA

32 STUKS: 8.50
TUINCENTRUM OSDORP

E ZOMERCAMPAGNE
richt zich vooral op muziek, theater en dans,
omdat taal daarbij geen barrière vormt. Tevens organiseren
de Amsterdamse theaters deze
zomer rondleidingen die een
kijkje in de keuken bieden. Belangstellenden kunnen een blik
werpen achter de coulissen, m
de catacomben van het theater
en de kleedkamers van de artiesten. De VVV-kantoren geven daar meer informatie over
Het zomerseizoen gaat 31
mei van start met het Holland
Festival, dat ditmaal voor de
vijftigste keer wordt gehouden.
Hans van Manen maakte voor
dit jubileum een nieuw werk
dat door Het Nationale Ballet
wordt gedanst. De Amerikaanse theatermaker Robert Wilson
komt met zijn interpretatie van
Hamlet en het Japanse gezelshap Umewaka Rokura brengt
het traditionele Nô-theater
naar Amsterdam. Verder biedt
het festival composities van
Mauncio Kagel en muziek van
de Cariben. Het festivalpro
gramma is gratis verkrijgbaar
bij de VVV-kantoren.
Iets minder pretentieus,
maar ook heel sfeervol zijn de
orgelconcerten die van l juni
tot en met 31 augustus m Oude
Kerk, Nieuwe Kerk en Westerkerk worden gegeven. De orgels
zijn stuk voor stuk in uitzonder lij k goede staat en zullen
worden bespeeld door musici
als Gustav Leonhardt en Bernard Winsemius.
De concerten, die tussen de
drie en vijftien gulden kosten,
of soms gratis toegankelijk
zijn, zoals in de Westerkerk,
bieden tevens de gelegenheid
om de eeuwenoude kerken te
bezichtigen.
Het Openluchttheater in het
Vondelpark begint vanaf zondag l juni weer met een reeks
van gratis toegankelijke voorstellmgen en concerten voor
jong en oud. Het programma,
dat onder meer optredens van
de Spaanse gitarist Paco Pefia
en de gitaarvirtuoos D'Gary uit
Madagascar belooft, loopt telkens van woensdag tot en met
zondag. De voorstellingen op
woensdagmiddag richten zich
doorgaans op kinderen.
Vrijdag 6 juni wordt een speciale dag, want die avond geeft
het Koninklijk Concertgebouw-

Van windstilte
naar culturele
wervelwind
groep van Stephan Petromo
naar de Stadsschouwburg, die
als zeer vernieuwend en getalenteerd wordt aangeprezen.
Minstens zo bijzonder belooft
het optreden van de Mark Bruce Dance Company m Paradiso
te worden, die door de band van
P.J. Harvey en Pansh wordt begeleid.
Theaterliefhebbers kunnen
hun hart ophalen aan de Catalaanse spektakelgroep La Fura
dclh Baus, die één van de hoogtepunten van het Over het IJfestival belooft te worden. Dit
festival speelt zich op het
NDSM-terrem in AmsterdamNoord af en begint op 4 juli. La
Fura dels Baus zal de voormahge scheepswerf op zijn grondvesten doen schudden
En alsof het met op kan, doet
de reizende theaterkermis De
Parade van l tot en met 17 augustus het Martin Luther Kmgpark aan. De Parade biedt ideaal vermaak voor zwoele zomeravonden, met toegankehjke, vaak geestige vormen van
theater en muziek, aangevuld
met terrasjes en kleine restaurantjes Het theater wordt onder meer verzorgd door Alex
d'Electrique, Loes Luca en Vis
a Vis. Het zomerseizoen wordt
afgesloten met het Prinsengrachtconccrt op 23 augustus
op een feeenek verlichte
gracht. Het concert begint om
half negen en is gratis toegankelijk. Ditmaal is er ook een
kinderconcert om vijf uur.

Nostalgische
Vervoerdag
kan m eigen tempo worden afgelegd Net
kaarl|e blijft de hele dag geldig Trams en
bussen beginnen om half elf en houden een
twintig minutendiensl aan Centraal opstap
punt K het Amslelslation De lochl voert
onder andere door hel oosteli|k stadsdeel
noar de historische scheepswerf 'l Kromhout
Bi| Garage Oost en het Haarlemmermeer
station is een mateneelshow, waarbt| men
nog meer historische voertuigen kan zien
onder hel genot van een kopie koffie
Vanaf hel Amstelstation ri|dt een pendelbus
|e naar het bedrijfsmuseum van Energie
Noord (voorheen GEB)
Lezeis van Weekmedia knigen legen inlevc
ring va i onderstaande bon drie gulden
korting op een kaartje (normale pri|s tien
aulden) Voor kinderen en 65 plussers geldt
hetzelfde tarief De bon kan alleen mgele
verd worden bi| het kaartverkooppunt op hel
Amstelslation (eindpunt von tramli|n 12)
Informatie vooraf oi| de GVB
Evenemenlenhin, telefoon 020 683 1691, op
werkdagen tussen negen en twaalf uur 's
ochtends
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Peugeot

Fiat

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag irt Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buiterwelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveen* Weekblad, Uithoornso Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/rn vrijdag lussen 8.30 en
2000 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Arnslel«een: kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gaslhuisplein !2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 .egels

ƒ 45,00

voor eike oxtra regel

J 15/20

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

9,40

ƒ

AUTO/MAXI'S per mm

9,40

ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), to>
rief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

AUTOLAK

2x Fiat Panda autom b.j.1993 1e eig. Peug. 405 break 1.6, gr.
!0x Rat Panda b.j,'B9 t/m '93 metall. 45.000 km, el. schuifd.,
alle kleuren
5x Fiat Uno b.j. '91 t/rn '92 b.j. 7'95, ƒ 29.500:071-3610046.
3x Fiat Tempra b.j.'92 t/m '95
ook in spuitbussen
5x Fiat Punto b.j.'95 t/m '96 COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
11x Fiat Tipo b.j. '90 t/m '94
sinds 1930
5x Fiat Bravo 1.4 b.j. 1996
.Otto Nieuwenhuizen bv
5x Fiat Brava 1.4 b.j. 1996
Overtoom 515, Amsterdam
106 XR 1.1 i 3-drs
05/92
106 XR 1.1 i 3-drs
04/93
DIVERSE MERKEN:
(020)6129804
Opel Corsa 1.4 3-drs 1990 106 Ace Diesel 5-drs 11/93
07/96
2x Ford Fiesta 1.1 3-drs 1991 106 RALLYE 1,6
Citroen AX 1.1 3-drs 1992 205 Accent 1.1i 3-drs 10/91
Nissan Micra 1.3 5-drs 1993 205 Accent 1.1i 3-drs 01/93
07/95
Suzuki Swift 3-drs
1993 306 XT 1.6i 5-drs
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994 306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
309 GR 1.3 5-drs
09/88 APK + grote beurt vla. ƒ 299.DIESELSERVICE
309 GL 1.4i Profil
12/89
FIAT VERMEIJ B.V.
405 Break GR 1.9i 06/91 brandstofpompen; verstuivers
A. Philipsweg 13 Uithoorn
406 ST 1.8 16V
07/95 cil.koppen vlakken. Garage/
Tel. 0297 - 562020
motorenrevisie FEENSTRA
Mazda 323F 1,6i GLX 16V11/93 Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Baarjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
APK KEURINGEN ƒ 70,
MINOR MOTORCARS
Direct bereib. v.a. Postjesweg klaar terwijl u wacht,
Sloterkade 43/44
"iarage West-Center:
Amsterdam
ZU1DWlJK
020-6122476 (zonder afspraak)
Tel. 020 - 6177975/6158022
peugeot-dealer
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Rover-dealer voor
Autobedrijf CRYNSSEN
106 XN 1.1i 3-d. '96 .ƒ19.950
Amsterdam, Amsteveen e.o. 106 Ace. 1.1. 3-d. '95./17.950
Crynssenstraat 10-14
106 Ace. 1.1 3-d. '94.ƒ 15.950
Tel.: 020-6184402.
Autobedrijf Record,
106 XR 1.1 3-d. '93. .ƒ12.950 APK-keurstation, reparaties
Duivendrechtsekade 75-77
3over 416si nieuw model, april 106 XT 1.4 3-d. '92 . .ƒ12.950 alle merken en schaderegeling.
96,22.000 km, kleur flame-red. 205 Ace. 1.1 3-d. '89.ƒ 7.950
205 Ace. 1.1 3-d. '93 .ƒ13.950
Tel. 020-6949266. •
205 XR 1.1 3-d. '91 . .ƒ10.950
Boom Aalsmeer 0297 • 325667 205 GTi 1.9 '92
ƒ21.950
Rover dealer voor Uithoorn 306 XR 1.4 3-d. '94. .ƒ20.950 Hymermobil 534TD Citr. C25 bj.
5-93, km stand 72000, rondzit,
Amstelveen en Haarl.meer. 306XT1.65-Ö., air, Lm. velg, d.
veel extra's i.z.g.st. Vr.pr.
gr. met., 8.000 km '96./ 33.950 ƒ79.500,-. Tel. 0653996412.
309 XL 1.4 3-d. '91 . .ƒ 9.950
PINKSTERSHOW
405 GL1.6I Sedan'93./17.950
bij Camperland zaterdag 17/5
Voor een perfecte SAAB 99 405 GRX 1.8 Break, airco, en maandag 19/5. 120 cam90, 900, 9000 ook Royal Class stuurbekr., centr. vergr., elect. pers nieuw en gebruikt in
voorr., '95
ƒ32.000
showroom. Hymer, Dethleffs,
Minervalaan 86, A'dam - Zuid Hobby en Arca-dealer. CamSAAB SERVICE
Tel.
6629517/6791864
MOLENAAR
oerrent verhuur. Inruilers v.a.
OOK VOOR INKOOP
HOOFDDORP
f5.000,-.
Warmoeziersweg
GEBRUIKTE PEUGEOT's
3ergschenhoek 010-5221515.
Onderhoud, reparatie, APK.
VW/Audi dealer A-POINT
Eigen revisiewerkplaats
Kollenbergweg, A'dam-Z.O.
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
T.k. Seat Ibiza 1.4 Conga, uw dealer voor nieuw, gebruikt,
en verhuur van 2-4 pers.
Tevens verkoop van nieuwe bouwj. 3-'95, 41.000 km, zwart,
Tel. 020-4301600.
en gebruikte onderdelen
i.z.g.st., radio/cass., ƒ 15.000.
023-5614097
Tel. 020-6104333 / 06-54717088 • De advertentie-afdeling behoudt zich het'recht voor advörtenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

1

/<V

VRIJHEIDSBEELD.

Service en
Reparatie

Rover

Campers

Saab

Seat

Suzuki

vernieuwd. In combinatie met de naar keuze 2,5 liter

DE NIEUWE JEEP WRANGLER

of 4,0 liter zescilinder benzine motor, kunt u comforDe Wrangier heeft natuurlijk zijn stoere Jeep-

tabel en soepel cloor het terrein rijden.

gezichl behouden. De vernieuwingen vonden plaats

.En was de Jeep Wrangier met z'n ongeëvenaarde

aan de binnenkant. En aan de onderkant.

vierwielaanclrijving daarvoor niet juist bedoeld?

De Jeep Wrangier .heeft voortaan twee full size
airbags. Op de achterbank kunnen twee volwassenen
ruim zitten. Bij de Jeep Wrangier softtop is het dak

Jeep.

nog eenvoudiger ie verwijderen. Het onderstel is óók

TH & R E'S O N L Y

ONE

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
De Jeep WnuiRJcr 2,51 is leverbaar viinaC: f 49.990,- en de Jeep \VrangIcr -4.01 zcscUindcr vanaf: ƒ 59.360,-. Prijzen incl. B.T.W., af Importeur, excl. kosten rijkbarniakcn
en ver wij deriiiftsbijd rage. Lease vanaf/ 1.299,- (CNC!. B.T.W. en brandstof). Voor meer informatie, bel Chrysler Lease: 0347 - 36 78 50. Wijzigingen voorbehouden.

Amstelstein - Suzuki

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
70 BESTELAUTO'S en pers. Tev. verkoop van onderdelen,
busjes v.a. ƒ3500. Garage ook NIEUWE onderdelen.
Rijsenhout, lid Bovag.
Gratis gehaald. Meteorenweg
Meer dan 50 jaar gevestigd: 381, A'dam, 020 - 6319802.
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297- Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
324229. Ook t.k. gevraagd.
merken, alle bouwjaren.
Adverteren in
GEBR. OPDAM B.V.
deze rubriek
Tel.: 023-5845435.
Tel. 020 - 665.86.86 .
Div. inr.auto's; Ford Sierra 1.8
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
CL, 4-drs, LPG, 6-'89, ƒ4.500;
BMW 324 D, 10-'86, ƒ6.250;
Loop-, sloop- en schadeauto's
BMW R75/6 GEREVIS. incl.
Kadett 1.3 LS, LPG, 4-'87, kofferset, tanktas, dek, etc.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Te
koop
gevraagd
loopen
ƒ3.950; Porsche 924, rood, ƒ5900,-. Tel. 035-6914732.
Adverteren in deze rubriek
sloopauto's.
Hoge
prijs.
Met
zwart int., 4-'84, ƒ6.950;
Tel. 020 - 665.86.86
Porsche 924, rood met., zwart Jawa 350cc, zwart, slechts 200 vrijwaring en eigen ophaalFAX 020 - 665.63.21
int., 6-'83, ƒ5.750; BX 1.6 km gereden. Vr.pr. ƒ 1750. Tel. dienst. Kila-sloperij:
Postbus 156, 1000 AD A'dam
023-5333742 / 06-52838400.
Progr., LPG-o.b., 8-'91 ƒ 6.950; 0297-286953.
Fiat Uno 45 S, 6-'89, ƒ4.250;
Fiat Panda 1000 i.e., 1-'91,
ƒ5.500; Kadett 1.3 LS, lichte
schade, 6-'85, ƒ950; Lancia
Prisma, 8-'85, ƒ 1.250; VW Golf
GLD, 1-'87, ƒ6.250; Nissan
Sunny 1.3 LX, 3-drs, 1-'87
ƒ3.950; BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020-6627777.
Zaterdags geopend.

Bedrijfsauto's

Algemeen

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Tegen handelspr.: van 1e eig.
Swift 1.6 GLX 16 V, rood met.,
4-d.,2-'91, ƒ 10.750; BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam 0206627777.

Volkswagen

'VW Passat station diesel, '87,
ƒ2.950,-. VISA GARAGE
VolvoGLT, uitv. nwst, 11.000 Zeer goede Golf 1.6 CL '90. T.k. VWGolf 1.8i, '88, APK juli
Tel. 020 - 6278410.
km, '89, ƒ 8.000,-. NIEROP d.grijs metallic, LPG, 103.000 '98, alu velgen, kanteldak, kleur
A'DAM-W 020 - 6183951.
km, ƒ9500. Tel. 020-6975113 wit. Tel. 0487-522221.
(na 19.00).

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Volvo
Van Vloten
Amsterdam

Citroen ZX Avantage 1.4, 3-'94, Fiat Bravo 1.4, 5x, okt. 1996, 15 VOLVO STATIONS '85-'94,
ƒ 14.900. Dick Mühl Off.
Sedans 740, 940 en 360.
16.000 km, ƒ 26.950,Volvo Dealer: 0294-418200.
Fiat Vermeij B.V. 0297-562020. ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Ford Sierra GT,. aut., combi,
5/92, 95.000 km, ƒ 16.440
DAEWOO Z-0 020-6650131

Alfa Romeo
T.k. Alfa Romeo GTV 2.0I. bj.
1-'81, 180.000 km, rood, uitst.
st. Tel. en bezien 2e Pinksterdag, Vrijdomweg 26, Vlisssingen. Tel. 0118-413273.
«Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Honda Civic 1.5 DXi, 4-drs, 440 1.8 Nordic, aut., 40.000 km,
groen met., 1994, ƒ 23.950. '95; 440 GL 2.0, div. extra's, '93;
v/d Voort HONDA 020-6148215 240 Polar Estate, 48.000 km,
Mazda 626, stationcar, Diesel, '93; 940 GL Sedan, aut., airco,
'91; 340, aut. '88 t/m '91;
nov. '92, ƒ 22.500,-. 0206236491 't Amsterdammertje NIEROP BV Vancouverstr. 2-12
A'dam-West 020-6183951.
Peugeot 306 XT 1.6, 5-drs,
9/96
07/95, blauw met., 46.900 km, 940 2.3 Estate auto
850 2.5 T automaat
1/97
ƒ25.500. Tel. 020-6121824.
460 1.8 Spirit automaat ..6/96
Volvo 460 1.6,1995, wit, schuif- 460 GLE 1.8 LPG
10/93
dak, 16.000 km, ƒ28.950.
V40 1.9 TD
1/97
Van Vloten Dealer 020-6369222 440 1.8 sport
1/96
440 1.8 automaat
5/94
440 1.8 Escape
12/92
440 1.8 DL
2/91
Te koop: Austin Montego, '87, ;itroën ZX 1.4
3/94
APK tot mei '98, ƒ 2450 i.z.g.st.
VOLVO DICK MÜHL
Telefoon: 0297-343387.
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294 - 418200.

Austin

Chrysler
Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Citroen

Daihatsu

2CV-CHARI.ESTON i.z.g.st., Charade TS, aut., st.bekr.,
'87, géén APK, voor liefhebber. 11/94; Charade 1.0 en 1.3
Bel 071-5218945.
'89/'90; Cuore '88 t/m '93;
NIEROP-DAIHATSU VancouRuime keuze in 2 CV occasions verstr. 2-12 A'dam-W., 020 alle leeftijden. De Eendenspe6183951.
cialist Leende.: 040-2061528.
Daihatsu
XM V6 aut. airco '95 ƒ 38.500
't AMSTERDAMMERTJE
XM Diesel Turbo D '94 f 29.500
Amstel 340-342
XM Diesel ABS '93 ƒ 17.900
tegenover Carré
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
XM 20i ABS schuifd '93/ 18.500
XM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500 MAZDA 626. stationcar, Diesel
ƒ22.500
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750 nov. 1992
Xantia Turbo D '94 ƒ 23.500 MAZDA 323 Sedan 1.5 Limited
ƒ2.850,
Xantia D SX '94
ƒ 18.500 1986, 1 jr APK
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ 28.500 PEUGEOT 205 1.35-deurs, 1 jr
ƒ2.850.Xantia 1.8 SX '94
ƒ 22.500 APK, 1985
Xantia 1.8 SX LPG '95/24.500 FORD ESCORT, HB, 4-drs
ƒ3.750
Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500 1986
Dag. open 8-18.00 uur
Xantia 20i SX '94
ƒ 19.500
zat. 10-16.00 uur
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
DAIHATSU
ZX 14 LPG '94
ƒ 14.560
T AMSTERDAMMERTJE
ZX Diesel 5d '93
/ 13.500
Amstel 340-342 t.o. Carré
BX TGD Break '94
ƒ 16.900
BX TGD Break st.b. '93/ 14.900 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
BX TGD Break st.b. '92/ 12.900
Adverteren in deze rubriek
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
Tel. 020 - 665.86.86
BX T Diesel '93
/ 11.900
FAX 020 - 665.63.21
BX 19 TZI '92
ƒ 9.950 Postbus 156, 1000 AD A'dam
BX16REMontreux'89/
BX 16 RE LPG '89
BX 14 TE '93 v.a.
BX 14 TE '90
BX 14 RE LPG '87
C 15 E bestel '92
C 15 E bestel '90
C 15 D bestel '90

4.950

3.950
9.950
5.950
1.950
6.950
4.950
3.950

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Mini
T.k. Mini 1000E, 1986, d.blauw
met., 12" velgen, geen roest.
Vr.pr. ƒ 3000. 020-6205573.

Nissan
NISSAN SUNNY 1,4 LX, 3 drs,
b.j.'91, apk okt.'97, zilvergrijs,
ƒ 11 000. fijne auto, 1e eigenaar. Tel, 020-6425851.

Honda
Accord 2.0i ES zwart 4-drs'96
CRX 1.6i DOHC zwart met.'88
Civic 1.5 DXi grijs 3-drs
'93
Civic 1.3 DX rood 3-drs
'3
Civic 1.4 GLX rood 3-drs '89

Renault

'97
'96
'96
'96
'95
'95

Motoren/Scooters

'92, '93, '94 Een auto kunt u overal kopen.
Bij ons krijgt u serivce!
'86, '90
OCCASION CENTRUM
'92
ZUID-OOST
'94
'92, '93
'90 t/m '96 Rat Tipo 1.8 GT 3-drs .. ..'93
'91
'89 t/m '90 Ford Escort 1.6 IS
Ford Escort CLX 1.8 16V ..'92
Ford Fiesta 1.3 16V Zentec.'96
uw Volvo-dealer
Mazda 323 1.5 GLX autom..'95
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Mitsubishi Colt 1.3 GL! ..„'94
laan 128, Amsterdam-Noord. Nissan Micra 1.3 Super S .'95
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. Peugeot 309 GLX 1.4i ....'93
940 GL 2.3 aut. 3-91 grijs met. Tegen handelspr.,-van 1e eig. Ford Sierra GT' aut. station.'92
'94
van part. LPG, leer, airco, er. Volvo 440 1.8 GL m., LPG, juni Toyota Starlet 1.3 XLI
VW Polo 1.3
'95
contr., radio, trekh. nw. ban- 1993, st.bekr. ƒ 13.500
den, vele extra's ƒ 13.900. Tel. BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Van der Madeweg 21
020-6418531.
A'dam. 020 - 6627777.
(Bij de Makro)
Daewoo / Occasioncentrum
Tel.: 020 - 665 01 31
Tel.: 020 • 681 34 10
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
FRANK DORDREGTER, 5 jaar
PEUGEOT 404 IMPORT
Altijd auto's en onderdelen
op voorraad. Tel. 020-6826974.
850
740
480
440
440
440
340

GLT
Estate
2.0
Diesel
Automaat

In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic rijoplei
dingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van Veilig Verkeer
Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland
Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs voor een vast bedrag
Onder toezicht van een groot aantal topinstructeurs volg je deze
speciale Heavy Traffic rijopleiding bij jou in de buurt. Aan
deelname gaat een oriéntatierit vooraf. Bel de Heavy Traffic
Servicelijn 0900-9575.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

JAMESON IRISH WHISKEY
0,7 LITER
ELDERS

PASSOA LIKEUR

the passion
drink

0,7 LITER
ELDERS

VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v.-snelcursus 2-6 wkn
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info mog
Autorijschool „De Wibaut"
De 1e '5 lessen (a 60 min.)
ƒ 125. Vervolglessen ƒ 45 v. 60
min. Tevens zijn de theorielessen gratis op' C.D.l. Aanvraag
per computer. Wibautstraat
107, telefoon 020 - 6683902.

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Accessoires
en Onderdelen

OSBORNE SHERRY
medium dry, paledry
manzanllla ol cream

0,75 LITER
ELDERS

Div. bei.vrij Citroen DS (snoek
model) + Peugeot 404 Break.
Jos Crooijmans 0492-365947.

GIJSBRECHT
VANAEMSTEL

Peugeot 404 Br. '71 Ipg, APK,
404 '68 Ipg, APK, 404 D. '73
APK, VW kever '74 APK. Ook
voor'rep., onderh., gas inb.
KEIMPE CARS, Schaepmanstraat 250. 020-6823615

JONGE JENEVER

ELDERS &S5

niet duur!!!

AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.).
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Gratis afgehaald. Tevens verKlaar terwijl u wacht.
koop onderdelen. Officiële vrijRuilstarters en dynamo's.
waring RDW. Inl. 023 • 5400765.
Valkenburgerstraat 152.
Gevraagd jonge auto's vanaf
Tel.: 020-6240748. ,
1991 a contant! Belt u voor inl.
Grote sortering ONDERDELEN 0341-419354 of 0652-977028.
van schade-auto's, alle
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merken, alle bouwjaren.
merk auto a cont. met vrijwar.
GEBR. OPDAM B.V.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Tel.: 023-5845435.

Sangre de Toro, kleun dep

rood, Bouquet; een melange van
eiken tonen, zwarte bessen en wal
peper, smaak: krachtig maar zacht.
aanbevolen bij: geroosterd vlees,
pittige vleesgerecrUen en kazen.

COEUR DU ROY

OUKE BAAS

Auto's te koop
gevraagd

VERMAARDE KLASSE UIT SPANJE
PROEFNOTIT1ES:

Vifla Sol. kleur licht zacht geel.
bouquet: rokerig, smaak: zacht en
heel Iris. aanbevolen bij: vis en
schaaidieren en in hel bijzonder bij
!; gerookte zalm. En is perfect Ie
'Brinken als apcniiel.

Tussen Macon en Lyon ligt de wijnstreek
"Beaujolals". Wl] bezochten daar voor u
de wijnkelders van de heer Sarrau en
stuitten op deze elegante rode Beaujolals
Villages Coeur du ftoy ol, op z'n
Hollands, "Konlngshart". En daarmee
Is niets teveei gezegd. Mei zl|n Irulllge
bouquet en soepele smaak verovert
deze voortrelleüjke Beau|olals
Ieders hart.

Autoverhuur

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Witti*

BEAUJOLAIS
VILLAGES

T.k. Volvo Amazone (type 131)
kleur blauw, Zweedse specs.,
APK 7-'97, ƒ 13.500.
Tel. 070-5176753.

Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888

En de makelaar weet van wanten en kranten

DIT SCHEELT EEN
SLOKOP 'H BORREL!

Klassiekers
en Oldtimers

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

Je huis in de krant
brengt mensen over de vloer.

Autosloperijen

Rijscholen

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
vd Voort HONDA 020-6148215 Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
Civic 1.5 GL, okt. '86, lichteen psychologische manier inblauw, APK nov. '97. ƒ 2.750, lensief les en nog leuk ook!
0297-273696 na 18.00 uur,
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
RENAULT AMSTERDAM
rijden is vanzelfsprekend.
Top occasions met 1 jaar
Voor gratis advies over de besgarantie
te rij- en theorieopleiding in
Wibautstraat 224
A'dam e.o belt u: 020-6633773.
020 - 561 96 11
Nissan 100 NX blauw met. '93

Company Cars
850 2.5 10v airco
V40 Comfort-Line
S40 Comfort-Line
440 Special 1,8 •
440 Sports-Line
460 1,6 schuifdak

AutoOnline
Occasions
Anders vindt u hem niet
http://www.AutoOnline.nl
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Mix drie delen Pepsi Cola en
één deel witte ol bruine
Sunny Bay rum. Rijk vóórzien van ijsklontjes en een
schijfje citroen.

'DR. WILLKOMM" RIESLING KABINETT
PROEFNOTITIES:

kteur: helder wrt bouquet appel, perzik
smaak: kruidig en fns aanbevolen bij:
vis- en wiivteesgerechien

PEPSI COLA
literlies
ELDERS

SUNNY BAY RUM
wit of bruin - 0,7 liter
vergelijkbare prijs 1&79

heeit alle dranken!
HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
• DIRCK Hl heeft meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172- 447 300
~""""""""]

Alle a&^bictiingen njn geldig fm 3'

ng de voorraad slrekt. Druk

etloulen wxxbehouden'
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Koffiehuizen
eerspiegelen
e stadsgeest'

drie kwartier laten warm lopen,
dat kon toch niet. En dan Bogarde..." „Houd jij je kop,"
schreeuwt een ander. Oude
houten Heinekenkratjes staan
onder enorme rijen straatnaambordjes van de Watergraafsmeer, naast een foto van
voetbalclub De Viersprong.

*VtlïEHVIS

de
Viersprong
belegde broodjes ® pannekoeken

de
Viersprong
uitsmijters © hamburgers e tosti's

Vroeger dronk je er koffle, er werd gedanst en
geschaakt. Nu laaf je je
er rond het koffie-uur
net zo makkelijk aan de
jonge jenever. De eerste
kofnerestauraties stonden in Mekka. Via Egypte en Turkije verschenen de eerste koffiehuizen rond 1640 in Venetië,
na 1672 in Londen. In de
achttiende eeuw kreeg
ook Amsterdam zijn eerste koffiehuis. Nog altijd
zijn het de huiskamers
van de buurt.

Het koffiehuis: de huiskamer van de buurt
INSDAG, KOET NA
acht uur in de ochtend.
De gemeentereiniging
op het Rembrandtplein
egt de stoep voor de brasserie
:hoon. In de Dapperbuurt zit•n ze in De Grote Pan aan de
offie. De vaste marktlieden
ebben er al een paar uur op
tten, en zetten smachtende
ppen aan hun eerste bakkie.
e eerste smartlap dreint door
et donkerbruine interieur. Ze
jspreken het ochtendnieuws.
e Grote Pan is bij uitstek het
iffiehuis van de buurt.
De eerste koffiehuizen dienin bij uitstek de handel. Dat is
idirect nog zo. De kooplieden
jklinken er geen zaken meer;
iet is een ontmoetingsplaats
worden, met name voor hun
mten. Rondom de Albert
juyp, de Vespucci- of de Dapirmarkt stikt het nog van de
ide koffiehuizen. Terwijl Am:erdammers in de binnenstad
offie drinken in een brasserie
f tearoom op het Rembrandt-

plein of, wat moderner, in café
De Jaren, is dat bewoners uit de
oude stadswijken te gedwongen
sjiek. Op hun gemak voelen ze
zich vooral in koffiehuizen als
dat van de Volksbond op het
Kadijksplein, die in de Czaar
Peterstraat of bij Klein 'Maar
Dapper in de Dapperbuurt.
In café Nico aan de Dappermarkt hangen straatnaambordjes boven het toilet. Twee vrouwen fluisteren al sigaretten rokend de laatste weetjes over en
weer.
„Mag die hond nog wat water," vraagt ze de baas terloops.
De slapende hond krijgt een
bak water. Wat treurig turen de
vrouwen door de vitrage naar
de Dappermarkt. Een bruin interieur, drommen asbakken,
een enkele gokkast. Koekjes in
plastic bij de koffie. Nico heeft
zwoele
Latijns-Amerikaanse
muziek tot en met 'Oh Johnny,
zing een liedje voor mij'. Iedereen komt even buurten. Voor
deze lokalen geldt eigenlijk wat

de journalist Van Praag in de
jaren dertig noteerde: 'In het
koffiehuis weerspiegelt zich de
geest van de stad'.
Een beetje koffiehuis heeft
dat typerende goedkope zouten peperstelletje, verchroomd
en rostfrei. Een suikerpot van

Koffiehuis
heeft geen
pretenties
geribbeld glas met schenktuit.
Kaalgesleten tafeltjes. Bruingele of donkerrode lampenkapjes
waar het peertje al doorheen
brandt. Bij uitzondering staat
er een mandje met mosterdpot,
maggifles en prikkertjes. Planten zijn er eerder uitzondering,
en dan vooral rook-, bier- en
vetlucht bestendige planten.
Het koffiehuis heeft geen pre-

Bram de Hollander Fotografie

tenties. Het is eigenlijk zo kaal
mogelijk. Je maakt er zelf de
gezelligheid. Broodjes en, hooguit, appelgebak zijn soms twee,
drie gulden goedkoper dan in
de binnenstad. Het kofiehuis is
de tijdelijke huiskamer, onderweg naar boodschappen op de
markt, sigaretten bij de sigarenboer of Dirk van den Broek.
Een kinderwagen naast de tafel
is er heel gewoon. Kom daar bij
De Jaren in de Nieuwe Doelenstraat eens om.
Bestellen kun je in het koffiehuis, middenin een gesprek
vanuitje stoel. Even het radiolawaai en de buren oyerschreeuwen. Aan dure muziekbandjes doet het koffiehuis zelden; Sky Radio, Classic Rock
en Radio Noordzee met Nederlandstalig voldoet uitstekend.
En in het koffiehuis rook je.
Daar mag het nog ongestoord,
zonder dat vertaodsbordjes
(niet-roken) lokaalvullende gesprekken bij voorbaat verbieden.

SURPRISE. SURPRISE
D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

O
Q
L~]
Q

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

-«*l

l NATIONALE l

Postcode:.

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag.

De kunstwerken werden vorig jaar bijeen
gebracht tijdens de Olympische Spelen
in Atlanta. De objecten vormden het
resultaat van een campagne die sponsor
Coca-Cola wereldwijd had gevoerd. In
tal van landen werden mensen uitgedaagd een ontwerp te maken, geïnspireerd door lokale kunst, cultuur en tradities en met de klassieke, uit 1915 stammende contour fles van Coca-Cola als
basisvormgeving. Het beste ontwerp uit
elk land werd uiteindelijk driedimensionaal uitgevoerd en naar Atlanta overgebracht. De tentoonstelling was een groot
succes. Maar liefst 600.000 bezoekers
kwamen op de levensgrote flessen af die
bij elkaar een prachtig beeld gaven van
lokale kunst, cultuur en tradities. De
grote publieke belangstelling en het bijzondere karakter van de expositie waren
aanleiding voor Coca-Cola om de flessen
op wereldtoernee te laten gaan.

Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.05

EXTRA PRIJZEN IN MEI!
Kijk op 29 mei naar de Surprise Show met Henny
Huisman op RTL 4 en u hoort alles over de verrassingen die de Postcode Loterij voor u in petto
heeft. Zo krijgt u meer uitleg over de PostcodeKanjer van 15,7 miljoen gulden! Als u die wint
bent u samen met uw buren miljonair!

Postcode Loterij ook meehelpen! Want de
gehele netto opbrengst van de loterij gaat naar
een hele reeks organisaties die werken aan een
betere, schonere wereld. Dat is winst voor ons
allemaal! En ook hierover hoort u meer in de
Surprise Show van Henny Huisman. Dus kruis
het vast aan in uw tv-gids: donderdagavond 29
mei, RTL4: De Surprise Show. •

DE UITSLAGEN VAN 19 MEI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Maar u wint alleen als u lid bent van de Postcode 1 Stand Mega Jackpot: l• De overige Bingoprijzen: 1
Loterij. Gelukkig is lid worden heel makkelijk.
Getal 23 t/m 36
4 miljoen
U vult de bon in en stuurt hem op. Klaar! Al voor
één tientje per maand maakt u nu kans op verras- 1
De Bingogetallen: .1 29 ƒ 1.000,- 04 ƒ 20,singen die uw leven kunnen veranderen:
31
ƒ 500,- 39 ƒ 10,Getal 1 t/m 22
* jackpotprijzen tot 7 miljoen gulden!
22
ƒ 100,- 36
ƒ 9,* straatprijzen tot 15,7 miljoen!
ƒ50,- 02 ƒ8,16 06 13 03 05 28 23 43
* bingoprijzen tot 25.000 gulden!
ƒ40,- 15 ƒ7,37 18 11 19 33 09 25 45
32 07 27 34 14 10 42 38
ƒ 30,- 35
ƒ 6,-

Verrassing

Maar de Postcode
Loterij houdt van verrassingen. Daarom
kunt u geregeld bijzondere prijzen
winnen: eenmalige
prijzen voor eenmalige
gebeurtenissen!
Bovendien betekent
meespelen in de

Vroeg koffie,
des te vroeger
het bier
bierviltje zet de speelknop vast.
Zo tegen de middag loopt de
gokkast leeg. Man, vrouw en
schoothond verlaten het koffiehuis met de buit.
Woensdag. In koffiehuis De
Viersprong op de kop Eerste
Oosterparkstraat-Wibautstraat
is de spanning voor Ajax-Juventus voelbaar. „Van Gaal heeft
afgedaan," zegt er een. „Santos

Ontwerpster Floor
van
Dongen
mei haar
ontwerp

Postbanknummer:

LOTERIJ

De maand mei is een echte verrasssingsmaand bij
de Postcode Loterij. Er zijn namelijk vele prijzen
te winnen. Wat dacht u van twintig luxe BMW's
cabriolet en tweehonderd scooters? Maar er is
meer! De Postcode Loterij reikt in mei een straatprijs van l miljoen gulden uit!

de namen. Destijds waren het
podia waar schrijvers hun werk
voordroegen. In Suisse (1879)
werd ooit nog de Radicale Partij opgericht. Het waren herencafés, schreef de journalist Van
Praag in de jaren dertig, 'vrouwen zag men er zelden of nooit'.
De koffiehuizen bestreden
een kwaad. Ze waren volgens
Van Praag de 'oorzaak dat de

komt. 's Middags klinkt de vaste klandizie zich vast aan de
bar, ontvangt er vrienden enbegint een lang groepsgesprek. Gokkastlichten twinkelen in de donkere hoek. De
echte gokker, bierglas in de
hand, komt niet aan de bar. Een

Folk art uit alle delen van de wereld is drie weken lang te zien in
het Amsterdamse winkelcentrum Groot Gelderlandplein. De expositie, Contours of Art genaamd, geeft een beeld van kleurrijke
volkskunst, vormgegeven op 36 levensgrote, driedimensionale
flessen. De tentoonstelling, die op 12 mei door kunstenares Ans
Markus werd geopend en tot en met 31 mei gratis kan worden
bezichtigd, is bezig aan een twee jaar durende wereldtoernee.
Na Frankrijk is Nederland het tweede land waar Contours of Art
onderdak heeft gevonden.

Naam:

Plaats:

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

'Mag die
hond nog
wat water?'

burger en de man van aanzien
minder misbruik maakten van
wijnen en sterke drank'. In 1879
richtte de Volksbond, 'Vereeniging tegen Drankmisbruik'
zelfs een Maatschappij tot Exploitatie van koffiehuizen op.
In de moderne koffiezaal in
de binnenstad is de eigenaar er
zelden de hele dag, werkstudenten wisselen elkaar rap af. In
het koffiehuis bestiert de karakteristieke eigenaar het koffiehuis dagen-, zelfs jarenlang.
Op de tap staat vaak een asbak,
pakje sigaretten en aansteker
ernaast. Alcohol drinken ze alleen op uitnodiging, ze trekken
zich door de dag met koffie en
een sapje. Zij maken de stemming. Op een namiddag rauwbekt een eigenares met vulgaire
brullen naar een dronken Ionkende klant. Nog geen kwartier
later troost zij met zachte stem
en knipoog een ander die huilend binnenkomt.
Hoe vroeger de koffie, des te
vroeger ook het bier op tafel

Hommage aan volkskunst
uit alle windstreken

BON VOOR 15,7 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Het 'Poolsche koffijhuis',
was rond 1870 waarschijnlijk
het eerste in Amsterdam. Quincampois en het Franse koffiehuis stonden eveneens in de
Kalverstraat. De La Haye, de
Keizerskroon, de Karsebopm
en Neuf zijn nog steeds beken-

De Viersprong heeft een
prachtige collectie G VB- ('helm
verplicht') en GEB-bordjes
('mond- en klauwzeer, besmet
terrein1). Bruine tegels, wat vergeeld behang. Maar waar krijg
je nog koffie voor 1,75 gulden?
Rond twee uur komt steevast
Het Parool ter tafel, en met het
eerste glas bier bespreekt de
stamgast vanaf de middentafel
de schande van de dag.
In Café Dappermarkt, tegenover De Grote Pan, hangt het
instrumentarium van een complete vooroorlogse fanfare aan
de muur. Hippe vogels hangen
er bij de gokautomaat, de muziek is aan hen aangepast. In
het koffiehuis hangt een verzameling oude militaire tooisels
boven de warmkoper gekleurde
bar. Een bezoeker zit in gekozen eenzaamheid stug en secuur alle sex-advertenties te lezen. Goedkeurend bewegen zijn
mondhoeken. De gokkast loopt
leeg, voor de tweede keer. ledereen krijgt koffie.
Elk koffiehuis betuigt zijn
steun aan Ajax. Desnoods met
een plastic Ajax-klok, zoals in
het koffiehuis aan de Cruquiuskade. Dat ligt wat afgelegen, bij
Parkeerbeheer. Bij de koffie
buigt een automobilist zich
over zijn boete. Hij belt met de
zaktelefoon beteuterd om een
taxi.
Waar vroeger het blad Het
Koffiehuis lag, bladeren stamgasten nu in de leesmap. Het
uitzicht is mager, wat woonboten en Mercedessen, binnen
hangen Anton Pieckplaten aan
bruine plinten. Het broodje
warm vlees is vermaard. Hier
kun je urenlang zitten. De
buurtbewoner laat het zakengezelschap met zwaar Amsterdams accent en wat boevige
flair met rust. De stamgast
brengt in het koffiehuis zijn
lege bordje zelf naar de toonbank.
In de achttiende eeuw maakte het koffiehuis op de kaart
nog onderscheid tussen een
kop cacao en melkchocolade. En hoewel cappuccino, espresso en koffie-verkeerd allang in de traditionele koffielokalen zijn doorgedrongen,
smaakt die - eerlijk is eerlijk zelden echt goed. De trouwe
klant moet eigenlijk ook niets
van die nieuwlichterij hebben.
Die houdt het op gewone, straffe koffie. De rest verzint hij er
zelf wel bij.
Theo Besteman

rWaakt u uw kaart vol

met:

08

ƒ25,-

01

ƒ5,-

44

• Straatprijs trekking april: 1

dan wint u de
Thuisfoingo
f 25.OOO,-

Bekendmaking: 21 april
f 5.OOO,5581 HE
Extra Prijs
f 2S.OOO,5581 HE 009

Zetfouten voorbehouden

Liefst drie BMW's: 2651 RW 053 in
Berkel-Rodenrijs, 5466 PJ 100 in Eerde
nn OO1"7

A
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Nederlandse inbreng
Eén van de geëxposeerde objecten is van
Nederlandse makelij. De Rotterdamsc
Floor van Dongen, destijds studente
visuele
communicatie
aan
de
Hogeschool voor de kunsten, tekende
voor het ontwerp. Haar twee meter hoge
sculptuur van draadglas en hout is gebuseerd op de parallellen in de vorm van de
contourflcs en die van de ocr-Hollandsc
klomp. Het ontwerp van Floor van
Dongen was één van de bijna 500 inzcndingen die, na een oproep in een landclijk dagblad, waren binnengekomen.
Haar moeder was degene die haar tipte
over de ontwerpwedstrijd. "Het leek haar
echt iets voor mij," aldus Floor van
Dongen. "Toen ik erover las, sprak liet
me ook onmiddellijk aan."

Wereldtoernee

Sfeerbeeld \-cin Marxeille

Hollandse klomp
"Ik ben meteen begonnen niet het maken
van schetsen. Al tekenend merkte ik dat
de vormen van de oer-Hollandse klomp
en de beroemde Coca-Cola lies meer
overeen kwamen dan je in eerste instantie zou zeggen. Daarom besloot ik om
beide objecten met elkaar te combineren." De schets van de Rotterdamsc werd
vervolgens in productie genomen. Toen
het object klaar was. werd het verscheept
naar de Verenigde Staten. De ontwerpster
zelf is daar ook naar toe gegaan. "De
winnaar kreeg een geheel verzorgde reis
voor 2 personen naar Atlanta, waar ilesscn uit de hele wereld naar toe kwamen
voor de expositie. Hel was fantastisch
om zoiets een keer mee te maken. En dat
mijn ontwci p nu op wereldtoernee gaat,
had ik vantcvoren helemaal niet kunnen
dromen."

De première was afgelopen maand in
Marseille. Ettelijke tienduizenden mcnsen in de Zuid-Franse havenstad bezochten de expositie. Na Nederland vertrekken de flessen richting Zwitserland.
Daarna zijn achtereenvolgens Georgië.
Engeland (Londen). Noorwegen (Oslo),
Polen (Warschau), Tsjechië (Praag),
Oostenrijk (Wenen). Hongarije (Bocdapcst) en Portugal (Lissabon) aan de
beurt.
In Nederland is het Groot Geldcrlandplein in Amsterdam de tweede locatie
waar de expositie Contours of Art te zien
is. Het is een fraai verbouwd winkclcentrum. met een ruim en licht middcnplcin.
Op deze plaats worden de objecten tcntoongestcld. Het centrum is een populairc ontmoetingsplaats van het winkelende
publiek. Dat maakt het tot een geschikte
locatie voor een tentoonstelling over
volkskunst. Wekelijks trekt het centrum
75.000 bezoekers.

Ontwerp eigen contourfles
Geïnteresseerden in folk art kunnen op
woensdagmiddag en zaterdag zei Taan de
slag in de Folk Art Corner die onder deskundige leiding staat. De deelnemers
krijgen een eigen contourflcs waarop zij
hun expressie kunnen weergeven. De
mooiste beschilderingen zullen, voorzien
van naam. worden geëxposeerd.
Tentoonstelling Groot Gelderlandplcin, Amsterdam 12 t/m 31 mei 1997
Openingstijden: maandag t/m vrijdag
9.00 - 18.0» uur, donderdag 9.00 21.00 uur, zaterdag 9.00 - 17.00 uur.
Toegang gratis.
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SONY MICRO HIFI SYSTEEM
PMC202, Versterker 2x25 Watt; 4 equalizer pre-sets, digitale tuner,
24 voorkeuzezenders; cassettedeck, CD-speler, programmeerbaar,
muziekkalender; mcl
luidsprekers en afstandbediening.
Adviesprijs* 670 -

TRAVELLER; TE LAAG!
PHILIPS BREEDBEELD 10x motorzoom, auto-foPW6301,Superplatte16 9
l beeldbuis, stereo, teletekst
Adviespri|s"2495 -

1379.1599.-

M6235, Supersnel verwarmen

849.-

MIELE 1100TOEREN en ontdooien. Uilneembaar
Topklasse Vol elektronische draaiplateau Adviespnjs "279 •

SONY Hi-88 TRAVELLER
TR650 HiFi stereo AdV2495 •

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

1239.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630, 70cm, stereo, teletekst Adviespnjs"3295 •

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

cus, lichtgewicht Adv "1709

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren mvnescapaciteit. Adviespnjs'999.-

SONY STEADY SHOT
TR565 HiFigeluid AdV2200-

l PHILIPS MATCHLINE
MOOHZKLEUREN-TV

469.WHIRLPOOLKOEL/VRIES

PT820, Black-Lme S groot- SONY + LCD SCHERM
| beeld, stereo, TXT '2795 - THV11. Camcorder Adv'1980 -

1699.-

• ARG647, 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n
Adviesprijs '949.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR750.
STEADY SHOT,

PW9501,Tvvan t|aari70cm
Black-LineS.IOOHzdigital
scan,stereo.TXT Adv'3895 -

2399.1049.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4512.Teletekst '1645 -

599.-

topklasse camcorder '3110 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving "*"
sterren mvnescapaciteit.
Adviesprijs 899 -

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
alstandbedienmg Adv'1899-

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV [XfiL
STEREO TELETEKST
lM&

5**Ty
24PW6301; Ultra platte 16:9 Black-Line beeld-MIELE KOELKAST
r
y\ buis, automatische overschakeling van normaal K1321S, 270 liter inhoud.
-- *~* beeld naar Wide Screen, 70 voorkeuzezenders, CFK-en^HFK-vrij Ad\n399 teletekst met geheugen en 50 Watt stereo [i,'^^
geluid. Adviespnjs'2495.-

63CM STEREO KTV SAMSUNGCAMCORDER
Olf Ned Philips garantie,
teletekst Adviesprijs'1595-

VPE807,8xzoom AdV1199-

599.-

899.PHILIPS STEREO
ITEREOKTV
KTV

SIEMENS KOEL/VRIES

PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

m-

FT156, Afstandbediend
idbediend "645'645-

PHILIPS MATCHLINE

CFD6; AM/FM radio, cassettedeck, 1-Bit
CD-speler. Adviespnjs*240.-

.

PHILIPSHIFI STEREO

979.-

1249.-

OP ALLE
INBOUW
APPARATUUR

SONY72CM TRINITRON SB57, Showview, PDC, 4 kop| KVC2981, Stereo, TXT '2550- pen, audiodubb Adv "1345-

X2501,Hi-Black Trinitron,
teletekst,afst bed Adv'1770 -

Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen CFK/HFKvrij Adviesprijs '1849 -

EXTRA
KORTING

rm9p M» ' R3G18
' 2 In 1combl magne'
I Hl r? fiMQ • tron> 75° W a t l rnagnetron
77r££r,M,r 5vS,T« vermogen, 1000 watt Quartz
ARISTONA STEREO grill, eenvoudige bediening.

649.SONY HIFI
Fl STEREO

1-DEURS KOELKAST

O2O - 6474939

SONY 55CM STEREO SONY HIFI STEREO
l X2101;Trimtron.TXT."1440-

779.-

SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-BlackTrinitron '990-

599.SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed Adv'550 -

379.SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv '2970 -

I

E600, Trilogie; 4 koppen,
Showview + PDC '1340.-

749.-

'^ïï#«^^~~^ïï££*S®®
275.« *. WSUÜM5& en «^*»e «*«^UT^KOEUER

V •• '.ilbelewro-keten

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv.'699.-

GRUNDIG HIFI STEREO

'. keienen

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling Bespaartoets '1348

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

WA8214. Hoog centrif ugetoerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's.'l 349 •

895.-

229.-

SAMSUNG 24 LI/ER
1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Wan magnetron,
24litermhoud,makkelijktereinigen.Velekcokfunkties .'699 -

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750, Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatischeprogramma's Adviespnjs'949 •

549.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime4m 1 combi magnetron
Met hete lucht, gnll en cnsp, ontd ooien, koken, bakken, braden
engratmeren.Adviespnjs'999 -

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentnfugegang, regelbarethermostaat.RVStrommel, \
•1199.-\

62!

AWM800,15 programma's.
Ruime vulopenmg. Milieuvriendelijk. Deurbeveihging. Adviesprijs '1079.-

699.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
F1700;750tcerencentiifuge.RVS
trommel, schokdempers '949-

679.-

AWL400,16 programma's
4,5 kg inhoud. Adv.'799 -

499.-

699.-

545.-

395.-

649.-

28WS1; 70cm SuperTrmiREO STUNT!
t r o n , 60 W a t t stereo, AKAI STEREO
recorder "888'888 l teletekst, PIP. Adv'2990- G720, Videorecorder

SPS1012; RVS interieur.
4 sproemiveaus. Adv. "1179.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid.
Adv'1099.-

BflUKhECHTVAATWASSER

140 liter inhoud.
Adv "749.loud.Adv"749.-

495.-

KV24WS1, Super Trinitron,
| stereo, teletekst Adv '2440 -

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

SONYVIDEORECORDER •W
PKIJ->
E VI; Alstandbedienmg '650 - • H *'rfniir*a

Ideaal voor op de camping
en m de auto.

Klcuren-lv s

745.-

GSF341; 3 programma's. Vanabele indeling. Adv. '1099.-

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

795.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden."1348 -

895.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed Adviespnjs*1435.- MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse 6 Programma's 12couverts Waterontharder
enwaterstop Adviespnjs'2099 AEGTURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid "1699,-

v.a.

SONY LONGPLAY

BOSCH AFWASAUTOM.

SIEMENS> KOELKAST WASMet vriesvak.
vak. 140 liter AUTOMAAT
inhoud, CFK-vnj.
K-vnj.Adv"729
Adv'729 - BOVENLADER

445.BAUKNECHT
:CHT KAST

579.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts Adv*899 -

130 liter, met vriesvak
Adviesprijs'699.i"699.-

620, Hi-Spec Dnve Aclv'1189.Adv'1189.-

e

Lavamateoo 950toerencentnluge, wateibeveiliging, zuimgenstil AEG meerdere malen best getestl Adv '1449

365.WHIRLPOOL
OOL KAST

'kleuren-tv'sno|

JVC HIFI STEREO

1799.(SONY BREEDBEELD

19 liter inhoud Eenvoudi-

AEG WASAUTOMAAT ge bediening Adv '599.-

IGNIS WASAUTOMAAT

HD600, Topper 4 koppen,
Showview

SONY BREEDBEELD

1499,-

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

PANASONIC STEREO
1

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC Adv'1159

1045.-

189.-

WHIRLPOOL AVM260

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

CALL CENTER
Coniumtnttn Htlpduk voor Informatie «n
•dvl*i Ttvtni m«ld«n vin *torlngtn aan
MiurcnUlavltlt en groot huishoudelijk» «pp

E800, 4 koppen
jen Tn-Logic videorecorder,montage
"1670- MAANDAG T/M VRIJDAG
nontage '167008.00 TOT 16.00 UUR

849.-

18programma's regelbarethermostaat en centrifugegang

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

VR652, Turbo-Drive 4 kop- SHARP MAGNETRON

1199.l SONY 63CM STEREO

R2V14, 15 liter inhoud

LUXE 1400 TOEREN 5 standen en kookboek.

899.-

SONY RADIO CD-COMPO

VR757, Videorecorder,
stereo, topklasse, afstandbediening Adviesprijs '1545-

179.-

SHARP MAGNETRON

KG25V03, 240 liter netto
inhoud, 2 vnesladen
Adviesprijs M 348.-

PT520;BI=ek-Lre,teletekst"1
ne,tetetetef1395-

899.-

MQ m
Q£&m

besturing, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv '2299 -

898.-

Ë250,Showview+PDC '780 -

549.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242,Turbc-Dnve Adv'895 -

PANASONIC KTV TXT
TX21,55cm FSQ Adv '849 -

699.PANASONIC63CMTOP
UC63CMTOP
G1, HiFi-stereo.TXT.
reo, TXT. "1599-

999.ARISTONAi STEREO
STEREO KTV
KTV
TA4310,55cm.TXT
cm, TXT '1345-

749.-

AEG BOVENLADER

PHILIPS VHS-VIDEO

1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg. "1649

VRl51,A(standbed AdV645 -

Q7O
O/«fi"

1248.-

JVC SHOWVIEW + PDC

2-DEURS KOELKAST WAS/DROOGKOMBINATIE
GKOMBINATIE

J228,Turbc-Search Adv"769 -

Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen
Adviesprijs. "789.-

PANASONICBesteKoop!

A U D I O - T A P E PER 5
H^TKnVTTÏTÏIj^^H
MINI DISC PER 2

NVSD22;Showview+PDC "734 -

3 CCM
M KTV
ARISTONA\ 663
KTV

TAS212, Stereo,
tereo, teletekst,
teletekst,
top Black-Lme
Line S, '1795.- AKAI VIDEORECORDER
VSG221;Afstandbed Adv'498 -

1149.TV/VIDEO COMBI'S

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met

afstandbediening

289.)tt. Ned. Philips garantie,
tuners,telëtekstAdv"1545.-

979.AMSUNG TV/VIDEO

PRIJS i

1cm, 100 voorkeuzezen' -:scattAfslandbed.-999.-

BCC1
PRIJS*

789.^

126;Showview.AdV999.-

BCC1

799.-

'i
PENTIUM120MINITOWER
PC, 8MB intern, 1 2GBschijf
Windows '95 kleu'enmonitor, 1 jaar On-Site garantie

I.-UMJ.-W* 1699.LASER MULTI-MEDIA

Van Katja Pentium! 33.
16MB intern, 1 2QB schijt
CD-rom geluidskaart boxen
Windows '95 Adv'3499 •
2599.-

PR/JS.
IBM APTIVA
GRUNDIG 63 CM KTV De unieke IBM-PC-hin 1
ST650.Stereo.TXT '1829-

445.ZANUSSI 2-DEURS

495.-

EXTRA LAGE

235 liter. Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv "985 -

ELECTROLUX
KOELBOX

Ï49.369.569.349.- BIJ BCC

SONY FONTOPIA HOOFDTELEFOON

De enige echte oordopjes bij BCC al
vanaf
GRUNDIG WERELDONTVANGER
AM/FM radio met 9 kortegolf banden.
Adviespri|S*119.SONY WALKMAN MET RADIO
Digitale tuner, auto-reverse
cassettedeck. Adviespri|s*139.JVC RADIO CD-RECORDER
Digitale tuner, cassettedeck, luxe CDspeler. Adviespnjs*384.-

Topkwaliteit! Ideaal voor op
reis, op de camping of in
de auto, Compacte afmetingen,
dus overal te plaatsen.

l

PRIJSDOORBRAAK

10.79.99.269.-

BRflÜnl

TEFAL'

OPZETVRIESKAST

Handig'50 liter. Adv «595 .

90 LITER VRIESKAST

348.-

Mal VRIESKAST
448«"

r _BOSCH

-'^SterS/

119?-

:

269.

^

flGSD1300,
3 laden
11 kg tnvnescapacitei!
Adviesprijs."848 -

tLPMtf:»!-» 3t9.PORTABLE KTV 37CM HP INKJETPRINTERl

»329,

lElectr n' chb t l |HAARL|EM
IBEVERWIJK
Irnet uw PiN-code
jWinkelcentrum "Schalkwijk"
115ÓOm2 Superstore Beter en goedkoper!
zonder extra kosten Iftlvieradreef 37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65

528.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfornuis metelektn scheoven,verfchtng,sieidekselennatuurlijk GIVEG-keur *949-

478.-

459.-

KONDENSDROGER

Geenatvoernodig'RVSInxnmel

549.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg. Instelbaartot150mmuten Adv"949-

599.-

KOOKPLAAT
BOSCH WASDROGER SUPER
4-pits gaskookplaat. '298.-

Elektronische besturing.
Zeerstil. Adviespnjs"1099 -

799.-

158.-

MIELE WASDROGER
WASDROGER

Elektronischien
enreverserend.
reverserend.
RVS trommel
nel Adv"1799.- ATAG WASEMKAP

278.-

fluchl. P

.••"-•

1601; Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel Adv.*948 -

1149.-

PW4 -f 1O

mM l IO«

J De (opmerken leverbaar m
l alle maten en soorten. Er CENTRIFUGE
ETNA WASEMKAP
JGE
] is al een vrieskist vanaf: 2800 toerenn Adv "249.- AVANCE;3-standen.Adv"135-

=,..jnrook,
hi-

Incl sheetfeederenkleur "499 Et««i;j.'W» 349.-

648.-

ETNA FORNUIS

AWG212, Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, anti- INDESIT FORNUIS*
kreukprogramma. Adv '749.- Thermostatische oven, dubbele ovenruit Adv."849.-

j VRIESKISTEN!

BJC210. Kleurenpnnter "599 -

Meer budget-door de gratis
])BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

349.-

WHIRLPOOL DROGER

3 vakken Adviespnjs"698.-

Gunstig energie verbruik;
*•"" capaciteit, CFK-vrij.

PORTABLE KTV 37cm \BCCPRIJS
CANON BJC4100
[±M«;J;W» 449.KTV 37CM+ TELETEKST CANON BUBBLEJET

249.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs '649.-

398.-

Off Ned Philipsgarantie "599-

Superkleurenpnnter Adv"769 -

Mettijdklokenpluizenfilter.
Adviespnjs'495.-

ZANUSSI WASDROGER

PHIUPS

\NATERKOKER .

TOPMERKWASDROGER

3 vakken, CFK-vnj. "629 -

e

P730. STUNT' Adv '699-

Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en inlraroodgrill. Adv."1025.-

ZANUSSI VRIESKAST

799.-

279.-

645.-

948.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS

IIJ BOSCH 2-DEURS

WHIRLPOOL KAST

GRUNDIG 37CM + TXT

945.-

Z180/4D; Automatische ontdooung. Adviespnjs"749 -

Q^^ljdf^i^^y

VIDEO-TAPE PE

SONY STEREO KLEUREN-TV
KV21C1; 55cm, teletekst, classic
design ArJviespnjs*1220.SHARP KTV MET TELETEKST
37AT25,37cm, 40 voorkeuzezenders. Adviespri|s*499 SAMSUNG HIFI STEREO VIDEO
SV125, PDC, 4 kops, afstandbedienmig. Adviespri)s*699 AKAI VIDEORECORDER
VSG241, Intelligent HQ.afstandbedienmig Adviespri|S*498 -

Wassen en drogen
jrogenml
m 1mama- ATAG FORNUIS
chine,1000toeren
Adv"1549-- FG 1, G a s f o r n u i s m e t j
eren Adv"1549
elektrische oven, mcl
grill
en sierdeksel. Adv. V1450.-

369.-

- 18
4 Q Cl Kte Tor»
Cl IDCDC
iMVr= DRSncK-^n
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM -AMSTELVEEN - ALKMAAR

IZftANDAM
(onder Dirk -.d. Broek)

149.-

78.-

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
maandagmiddag ...... 13.00 tot 18.00 uur J.
dinsdag t/m vrijdag ..... 09.00 tot 18.00 uur*
.......
; 09.00 tot 17.00 uur
zaterdag....

^^^^S^^^^^S^^
HILVERSUM -MAARPSENBROEK
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur ^

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

"\S

Nieuwsblad

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 22, oplage 5.425

Woensdag 28 mei 1997

Veertien van de zeventien
raadsleden hebben gisteravond
tegen het bouwplan gestemd.
Alleen de wethouders Plieringa
(GBZ) en Van Marie (VVD)
stemden voor en weken daarbij
af van hun eigen fractie. Wéthouder Versteege verliet tijdens de bespreking van de toekomst van zijn voormalige ga-
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Snelle haring

Raad vindt vier etages
van De Zwaluw te hoog
ZANDVOORT - Wethouder Flieringa moet opnieuw
gaan praten met de projectontwikkelaar van de seniorenwoningen op de plek van de Peugeotgarage (voorheen de
garage van wethouder Versteege) als hij inderdaad wil dat
daar 23 appartementen komen. Na de protesten van diverse omwonenden keert nu ook de raad zich definitief tegen
'De Zwaluw', zoals projectontwikkelaar Borg en AG Architecten het complex genoemd hebben.

Los nummer 2 gulden

DEZE WEEK:
16 PAGINA'S

Gertenbach
haalt adem na
eindexamen

re voor vrijstelling van het bestemmingsplan, zag de meerderheid van de raad dan ook
niet zitten. Zelfs met nadat Flieringa beloofde dat hij met de
projectontwikkelaar nog eens
zou onderhandelen over de omstreden hoek. De meeste partijen vonden dat er eerst een duidelijke uitspraak over het huidige bouwplan moest komen.
Een 'nee' dus. Plieringa vreest
dat de projectontwikkelaar
geen volledig nieuw bouwplan
wil laten maken.

rage de raadszaal. Hij stemde
dan ook niet mee.
De meeste raadsleden vinden
dat het appartementencomplex
te massaal wordt op de hoek
van de Swaluestraat en de Prmsenhofstraat. Daar wil de projectontwikkelaar vier verdieDe wethouder zegde overipingen maken. „Als we willen gens op verzoek van verschildat Zandvoort eruit komt te lende partijen toe dat hij gaat
zien als Benidorm, moeten we nadenken over duidelijke critezo doorgaan," verwoordde Jaap ria voor de welstandscommisBrugman (GBZ) de kritiek. „De sie. Die commissie heeft volburger begrijpt er niets van." gens een meerderheid van de
'Ja' zeggen tegen het opstar- raad nu weinig handvaten om
ZANDVOORT - Vandaag tae- ten van een artikel 19 procedu- bouwplannen aan te toetsen.
leeft Zandvoort twee primeurs.
Voor het eerst raadpleegt de gemeenteraad de bevolking over
het parkeerbeleid middels een
referendum en dat gebeurt ook
nog eens per stemmachine.
Mocht vandaag een van de
nieuwe stemmachines het begeven, dan is er volgens geZANDVOORT - Het is de deur te parkeren," zegt
meentevoorlichter Egon Snelders binnen een half uur een voor Carla Kriek van het Kriek.
Haar buren geven niettemin
nieuwe. De stembureaus blij- Schelpenplein een kwestie
ven vanavond tot zeven uur van 'jammer, maar helaas'. een seintje als er een plek in de
open. Eigenlijk was de bedoe- Kriek, kersvers inwoonster buurt vrijkomt.
ling tot acht uur, maar de nieu- van Zandvoort, had vandaag „Dit is een ontzettend leuk
Ik voel me hier hélewe (landelijke) kieswet is nog zo graag meegestemd bij het buurtje.
maal thuis en wil nooit meer
niet rond.
parkeerreferendum.
Ze weg.
De Harlekijn is nu al mijn
De uitslag van het referen- woont sinds maandag offiKriek komt uit
dum verwacht Snelders tussen cieel in Zandvoort. Ander- stamkroeg."
maar heeft haar woacht en half negen. Die uitslag halve maand te laat. Want Haarlem,
is geldig als er minimaal 3887 volgens een gemeentelijke ning daar goed verkocht nadat
mensen gaan stemmen. Dat wil verordening mogen alleen haar kinderen en haar man het
uit gingen.
niet zeggen dat de gemeente- kiesgerechtigden stemmen huis
eerste kennismaking met
raad de uitkomst moet overne- die 43 dagen voor het refe- deDegemeente
Zandvoort valt
men. Het is namelijk een raad- rendum ingeschreven stonwat tegen. Ze is teleurgesteld
gevend en geen correctief refe- den.
dat de gemeente voor haar geen
rendum. De raad moet de geldiuitzondering wil maken. „Als ik
ge uitslag wel laten meewegen.
Ze zou 'voor' gestemd heb- het maar geweten had, dan had
Is de opkomst te laag, dan kan ben,
vertelt ze. Kriek signaleert ik me al VCP! eerder ingeschrede raad zich formeelgesproken namelijk
een parkeerprobleem ven. Ik dacht steeds: Ik woon er
niet op de uitslag beroepen.
in de Zuidbuurt. De buurt af- net op tijd. Want ik volg al een
sluiten met paaltjes en dan de paar maanden het nieuws
bewoners voor negentig gulden nauwgezet."
per jaar een ontheffing laten
Volgens Kriek heeft de geZANDVOORT - Op de Kost- kopen, is volgens haar een goe- meente de '43 dagenregel' in het
verlorenstraat moeten tussen de oplossing. Wat dat betreft leven geroepen om te voorkode Quarles van Uffordlaan en steunt ze dus het voorstel van men dat mensen dubbel gaan
de Sophiaweg vijftien bomen wethouder Flieringa. Ander- stemmen. „Maar dat klopt niet,
sneuvelen voor de verkeersvei- zijds vindt ze negentig gulden want je staat of bij de ene of bij
ligheid.
Aan beide zijden redelijk veel. „Zelf heb ik maar de andere gemeente ingeschrevan de Kostverlorenstraat ko- snel voor een jaar een parkeer- ven. Ach, het is gewoon jammen over de gehele lengte van plaats bij de watertoren ge- mer, ik leg me er maar bij
de straat fietsstroken. Tussen huurd. Ik hoef niet per se voor neer."
de Zandvoortselaan en de
Quarles van Uffordlaan hoeven
(ADVERTENTIE)
geen bomen weggehaald te worden. Behalve de Kostverlorenstraat wordt ook de Sophiaweg
veranderd.
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Winkeliers
balen van
nieuwe stenen
pagina 3

Twee primeurs
bij referendum

Nieuwe inwoonster mag
vandaag net niet stemmen

Bomen weg

Te vroeg
ZANDVOORT - Zelfs de drie
wethouders die er nota bene
zelf aan meegewerkt hebben
vinden dat het college eigenlijk
de gemeenteraad had moeten
raadplegen voordat het standpunt over een tweede vliegveld
m zee naar de provincie werd
gestuurd. De gemeenteraad
nam daar gisteravond een motie over aan.
Zie ook pagina 3

CENSE&

NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 4

Lou Koper (ex-D66) zet deur
open naar andere partijen
ZANDVOORT - Frits van
Caspel (VVD) en Lou Koper
(D66) stellen zich bij de gemeenteraadsverkiezingen
van volgend jaar geen kandidaat voor hun eigen partij.
Koper keert echter misschien toch terug op het pluche.

Skatebaan open

„Wie zegt dat ik ermee stop?
Ik heb me teruggetrokken als
kandidaat voor D66, maar wie
weet wat er verder nog gebeurt.
Nee, ik heb geen van de andere
partijen iets beloofd," zegt Koper.
Hij stapt uit U66 om de partij
te redden. Het hoofdbestuur
heeft de Zandvoortse afdeling
van D66 te verstaan gegeven dat
Han van Leeuwen en Lou Koper niet samen op de verkiezingslijst mogen staan. In dat
geval zou het hoofdbestuur D66
in Zandvoort hebben verboden
aan de verkiezingen deel te nemen. Dat gevaar is nu afgewend.

ZANDVOORT - Rollerwave,
het nieuwe inline- en skateboardpark in het voormalige
Dolfirama, gaat zaterdag open.
Vanaf twee uur zijn er demonstraties van skaters. Aan de buitenkant van het gebouw op het
Van Fenemaplein heeft graffitiVan Caspel, die zich gepaskunstenaar Frank van den
seerd voelde toen zijn partijgeBerg zich uitgeleefd.
noot Andries van Marie een
paar maanden geleden buiten
hem om een wethouderszetel
Waterstanden:
voor zichzelf regelde, wil niet
zeggen waarom hij zich niet
Datum HW LW
HW LW
verkiesbaar stelt voor de VVD.
29 mei 09.35 05.01 22.00 17.04 „Ik heb daar zo mijn redenen
30 mei 10.56 06.06 23.25 18.45 voor." Ook aan het bestuur
31 mei 12.06 07.25 -.- 20.24 heeft hij dat volgens voorzitter
01 jun 00.31 08.30 13.05 21.35Van Licmt nug met kenbaar ge02jun 01.3509.2514.0922.20 maakt.
03jun 02.31 10.30 15.01 23.00
Koper en Van Caspel zijn niet
04jun 03.25 11.14 15.51 23.46 de enigen die hun zetel ter be05 jun 04.07 12.04 16.37 ».-schikking stellen bij de verkie06 jun 04.52 00.30 17.21 12.54 zingen. Het is al enige tijd beVaanstand:
kend dat Piet Flieringa (GBZ),
NM do 05 jun 08.54 uur.
Gert-Jan Bluijs (CDA) en Ruud
Hoogwater: wo 04 jun 15.51 uur van der Meij (CDA) uit de poliNAP + 104 cm.
tiek stappen.
Laagwater: ma 02 jun 09.25 uur
NAP - 90 cm.

In een recordtijd van ongeveer vijf kwartier hebben drie paarden in opdracht van Kroon Vis de nieuwe haring gisteren van
Scheveningen naar Zandvoort gebracht. Jockey B. Lugies op 'Joyce Dakota' was de snelste. De uitslag van de draverij luidde 3-1-2, van
groot belang voor iedereen die op de paarden gewed heeft. Ondanks de hobbelige reis over het strand smaakte de nieuwe haring prima
Foto Bram de Hollander

Zie ook pagina 3
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Keesomplein dreigt opnieuw met acties
ZANDVOORT - De bewpners van het Keesomplein
voeren de druk op de gemeente opnieuw op. Als op
31 mei de gemeente haar afspraken niet nagekomen is,
worden de toegangswegen
naar Zandvoort afgesloten,
dreigen ze. De bewoners eisen dat de gemeente haast
maakt met de renovatie van
het woonwagenkamp.

ders zegt Kobus de Jong, de
woordvoerder van het Keesomplein, dat wethouder Versteege
al zes weken geleden beloofd
heeft dat er een schutting tussen de manege en het woonwagenkamp geplaatst zou worden. Bovendien heeft Versteege
volgens De Jong toegezegd dat
er „ogenblikkelijk iets gedaan
zou worden aan de overlast van
ongedierte die door de paardenmest wordt aangetrokken. We
spreken dan over ratten, muiIn een brief aan de het college zen en zeer veel vliegen."
van burgemeester en wethouDe Jong: „Met de gemeente

ZANDVOORT - De bewoners van de Zandvoortse- Zandvoortselaan
laan zijn bezig met het op- slaat handen ineen
richten van een bewonerscomité. Zij willen namelijk voor verkeersplan
meepraten bij de gemeente
heeft een handjeover de herinrichting van volInmiddels
bewoners
de handen ineen
hun straat.
geslagen en een brief onder hun

gemeente heeft een enquêMAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN te Deonder
de bewoners verJHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Vreugde en
verdriet bij
tennisclub

stuurd en een verkeersbureau
de opdracht gegeven om een
plan voor de Zandvoortselaan
te maken. Daarop willen de bewoners echter niet wachten.
Bovendien vrezen ze dat er mogelijk te weinig wensen van de
bewoners m dat plan terechtkomen.

buren verspreid. Volgens een
van hen, Ria Disseldorp, is de
eerste vergadering in juni gepland.
„We hebben al heel wat enthousiaste reacties gekregen,
zelfs van iemand uit de Haarlemmerstraat," vertelt ze. „Er
leven veel verschillende ideeën
en wensen. Mijn man en ik zouden bijvoorbeeld wel iets gedaan willen hebben aan de on-

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

hebben we afgesproken dat we
in overleg met elkaar de problemen gaan oplossen. Wij zouden
met onz" "erechtelijke procedure stoppen en de gemeente
zou hetzelfde doen. Echter wat
de ene wethouder zegt, doet de
ander weer teniet. Wij pikken
het niet meer."
De woonwagenbewoners zijn
het zo zat dat ze een zomer vol
actie aankondigen, waaronder
het afsluiten van Zandvoort.
Dat dreigement hebben zij al
eerder geuit. Tot nog toe voerden ze het echter niet uit, om-

dat de zaak meestal op tijd gesust werd.
Versteege is verbaasd over de
(ADVERTENTIES)
boze brief aan zijn adres. „Ik
begrijp het niet. We hebben regelmatig goed contact met de
bewoners van het Keesomplem. Het klopt dat ik zes weken geleden een paar toezeggmgen gedaan heb. Maar maatregelen kunnen niet zo een, twee,
drie genomen worden. Inmiddels is er ook een gesprek geweest met de manege en heeft
Bel dan i.v.m.
die een bouwvergunning voor
nabezorging
de schutting ingediend. Dat
donderdagmorgen
staat dus op de rails. Maar ik
zal Kobus de Jong in elk geval
vóór 12 uur
veiligheid. De parkeerplaatsen zo snel mogelijk bellen om optel.
5717166
zijn nu naast het fietspad. Dat heldenng te vragen."
is behoorlijk gevaarlijk, zeker
omdat we in een bocht zitten en
je de bromfietsers dus slecht
ziet aankomen."
„Maar," vervolgt ze, „ook de
snelheid van de auto's is een
probleem. Ze rijden hier als
gekken. En vrachtwagens zorgen ervoor dat ons huis staat te
Na een drukke dag verdient u topcomfort,
trillen. Een ander wegdek zou
nndt Co van der Horst Bijvoorbeeld
een aardige oplossing zijn."
m de multi-verstelbare fauteuil
Volgens de brief die de leden
van het nieuwe bewonerscomiWink van Tochiyuki Kita Een
té verstuurd hebben, heeft de
spraakmakend ontwerp
gemeente inmiddels gesproken
voor ontspanning
met de politie, de NZH en
op hoog niveau
Nieuw Unicum. De bewoners
willen zelf echter ook directer
contact met de gemeente.

Uw krant
niet
ontvangen?

Thuiskomen
a la van der Horst

Ook m ons wooncenlfum Mire Smithuis Keukenafd
tuur SimtairStudio B A D Sohdwood Plankenvloeren &
Parquet plancher' Boley open haarden en Rem Art Gallery

'Meestal mag mijn fiets binnen staan'
ZANDVOORT - De
Zandvoorter Clemens Disseldorp sjouwt elke dag
als postbode met een zware transportfiets door het
dorp. „De helling bij de
Schelp is net een kleine
Alpe d'Huez," meent hij.
In zijn vrije tijd beklimt
hij op zijn 'hybride' echte
bergen, al fietst hij net zo
lief door Nederland. Zandvoort is een mooie stop
voor andere fietsers, vindt
hij. Daarom zoekt hij hier
logeeradressen.
Inmiddels heeft de stichting
Vrienden op de fiets, waar
Clemens lid van is, 1300
adressen in Nederland, België en Duitsland verzameld.
„Hoe meer, hoe beter. Dus
dacht ik: Laat ik via de krant
eens vragen of Zandvoorters
misschien af en toe een bed
vrij hebben voor een fietser.
Natuurlijk zijn er in Zandvoort wel genoeg pensions,
maar die zijn meestal veel
duurder."
Zelf kan hij vanwege zijn
werk niet als logeeradres fungeren, omdat hij erg vroeg uit
de veren moet. „Ik kan moeilijk mijn gasten om zes uur al
hun ontbijt serveren."
Gastgezinnen mogen 25
gulden per nacht vragen.
Daarvoor moeten ze een bed
en een ontbijt aanbieden.

zijn eigenlijk het belangrijkste. „Of je nu op een racefiets
of een stadsbarrel rijdt, zonder trappen red je het met. Ik
heb vijf jaar geleden op een
fiets met vijf versnellingen
een tocht van 153 kilometer
gereden. Zo'n tocht die Klaas
Koper georganiseerd had. Bij
de start keken ze nogal raar
op. Ik was enige in spijkerbroek. Maar ik finishte wel
mooi slechts twee minuten
na de eerste."
Inmiddels heeft hij een uitgebreid arsenaal aan fietsen.
Hoeveel? Hij durft het bijna
niet te zeggen. „Vijftien.
Maar schrijf dat maar niet m
Clemens Disseldorp met een van zijn vijftien fietsen
de krant." Ruimte voor een
Foto André Lieberom auto is er niet in zijn schuur.
Dat hoeft ook met, want hij
„Soms slaap je heel luxe in een ler. Soms neemt hij bij wijze heeft er geen.
kamer met douche, maar ik van souvenir een fiets mee. „In
Des te opmerkelijker is dan
heb ook weieens op een zolder- India heb ik voor, schrik niet,
kamer gelegen. Dat maakt alle- 92 gulden een fiets gekocht." ook zijn andere grote liefde.
maal niet uit. Meestal zijn de Trots voegt hij eraan toe dat hij Clemens spaart alles wat met
mensen bij wie ik slaap ook en- ook een opafiets heeft gekre- Mercedes te maken heeft. Hij
thousiaste fietsers. Ze willen al- gen. „Puntgaaf. Heeft jaren op lacht. „Ja, dat is misschien
wel raar. De meeste mensen
les weten over je tocht en stel- een zolder gestaan."
kijken vreemd op als ze mijn
len vaak hun berging of schuur
ter beschikking, zodat mijn
Clemens is een soort wande- huiskamer zien." In diverse
fiets droog staat en niet zo snel lende encyclopedie op het ge- kasten staan modelauto's en
gestolen kan worden. Toch heb bied van fietsen. „Op een beurs aan de muur hangt het Merik ook weieens overnacht bij dacht iemand dat ik de verko- cedesembleem. Toch ligt op
een vrouw van 83, die geen fiets- per van de stand was. Terwijl ik de salontafel gelukkig ook
vakanties meer hield."
alleen maar antwoord gaf op het tijdschrift 'Fiets'.
Korte en lange fietsvakanties zijn vragen." Volgens de postInformatie geeft de Stichting
zijn een belangrijke hobby voor bode is het geheim van een goe- Meer
op de fiets. Brahnisstraat
Clemens. Hij reist letterlijk de de fiets niet zo een-twee-drie te Vrienden
l», (ifl04 DA In Zevenaar. telefoonhele wereld af met zij n tweewie- geven. De benen van de fietser nummer Oïlfi-524448.
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r, Bmderii 2 Amstelveen 0206412505 Maandag
S tot 13 00 uur gesloten Donderdag koopavond

TVTofi |i| f*1 Illr die krant moet ik hebben.
0.1 Ct IU. IAJ. AAJXV, Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v) L
Adres:
l l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
| [
Giro/Banknr.:

J

L

-J

1

1

1

1

1

1

1

1 O v m comrolebeiorüini!)

l

l

l

l

l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60

l

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "? l"037:Ï"ÖÏ7003"
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FAMILIEBERICHTEN

DRC.ft.GERKESTRRAT38rood
ZANDVOORT
Ruime dubbele bovenwoning met zonnig balkon
op het zuiden over de gehele breedte van het
huis, gelegen op loopafstand van het centrum,
strand en de duinen. Indeling: hal, L-vomüge
woonkamer, eetkamer, woonkeuken, toilet. 2e
etage: grote overloop met drie inbouwkasten,
een grote en een kleine slaapkamer, badkamer
met ligbad/douche/toilet en wastafel met ombouw. 3e etage: vaste trap, ruime bergzolder.
De woning is voorzien van c.v. gas met moederhaard.

SLAAP LEKKER

VRAAGPRIJS

4 JUNI HIEP HIEP HOERA
Oh, wat is hel (och fijn
dat Klaar en Eus
50 jaar samen zijn
Het wordt een feest bij hen thuib
Dus voorul hun kennissen en vrienden

een gelegenheid om hen te feliciteren

Lieve (opa en oma) pa en ma
hartelijk gefeliciteerd van
de kinderen en kleinkinderen

Organiseren

ƒ 249.000,-k.k.

l
|

maandag -vrijdag: 8.30- 1Z.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

l
j

|

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

l

11 ƒtl/?/a. s. een

gezellige
vaderdagpuzzel

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA
VAN LENNEPWEG 65/13
ZANDVOORT
Royale hoekwoning met souterrain en tuin op het
zuiden. Het souterrain is eventueel afzonderlijk
te bewonen. Indeling: entree met toilet/fonteintje en kast met cv-ketel, L-woonkamer
met open keuken en schuifpui naar balkon op
het zuiden. Souterrain: hal rnet garderobe,
zit/slaapkamer met open keuken, badkamer met
douche/toilet/wastafel. Ie etage: drie slaapkamers,
badkamer
met
douche/toilet/wastafel/wasmachine-aansluiting.
VRAAGPRIJS
ƒ 369.000,- k.k.

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

KU€K€RIJ VflN KL€€FF

DANKBETUIGING
Aangezien het ons onmogelijk is u allen persoonlijk te bedanken voor uw welgemeende medeleven tijdens het
ziekzijn en na het overlijden van onze lieverd, mijn man,
onze vader, onze opa

Passage 36-40

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717090

betuigen wij u onze zeer hartelijke dank.
Uit aller naam:
Otje Termes-Huhnholz
Kinderen en kleinkinderen

2040 AK Zandvoort
Makelaardij o.g.

Ons promotieteam deelt zaterdag 14 juni een
GEURIGE ATTENTIE uit verzorgd door
de Gaper Drugstore, Kerkstraat 31

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen

Oosterparkstraat 39
2042 AP Zand voor t

Groot assortiment

DOKTERSBERICHTEN
F. B. Weenink
AFWEZIG
van 4-6-97 t/m 29-6-97

OPEN AVOND
woensdag 4 JUNI
VAN 19.00-21.30
UUR

Waarneming: 08.00-17.00 uur ma-woe-do-vrijdag
J. G. Anderson tel. 5712058
ma-di-woe-vrijdag C. Jagtenberg tel. 5713355

OPENDAG
ZATERDAG 7 JUNI
VAN 11.00-15.00
UUR

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638

Na 17.00 uur en in het weekend
Na vrijdagmiddag 16.30 uur

Lunch vanaf 12.30

ADVERTENTIES

uur

Erkend door de minister
van Onderwijs, voor zover
een opleiding binnen de
reikwijdte van de Web valt.
•Tevens erkend door
ANBOS en CIDESCO
•Aangesloten bij VAKOS,
VOV, VOS en VOVN
•Internationale CIDESCOschool

Instituut de Korte
Nic. Witsenstraat 3
1017 ZE Amsterdam
Telefoon 020 623 39 94

Diner van 17.30 tot 22.30 uur,
ELKE dag van de week!

VERMIST MICKEY

Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen'toe?
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.

Reserveringen tel: 023-5714638

Sinds 19/5 omgeving Const. Huygensstr,
Cyperse kater, wit befje, witte pootjes, blauwe vlooienband.
Mickey heeft EPILEPSIE en heeft dringend
medicijnen nodig.
U wordt verzocht contact met ons op te nemen als u
hem nog na 19/5 heeft gezien.
We missen hem heel erg!
Tel. 023-5714570

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

(J 11 uitvaartverzorging
kennemerland bv

RAADHUIS GESLOTEN OP
DONDERDAG 29 MEI
In verband met de jaarlijkse sportdag voor gemeentelijk personeel (het sectorenspektakel) zijn
alle gemeentelijke afdelingen op donderdag 29
mei de gehele dag gesloten De Centrale Balie is
van 09 00 tot 10 00 uur geopend alleen voor
aangifte van geboorte of overlijden

Een kompleet verzorgde begrafenis

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- dinsdag 3 juni, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 4 juni, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 5 juni, 20.00 uur, commissie
Ruimtelijke Ordening & Verkeer

. o f crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzel$enng
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

H EREN WEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,voor meer informatie

C

fff i GRATIS 0800-022 45 35
1

'*'

of vul <fe bon in.

De hele maand juni
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

naam:

Keuken dagelijks geopend

tot 21.00 uur
***

De commissievergaderingen worden gehouden
in de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 13 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 20 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 20 mei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Ja, ik\vil viijbhjvcnd meei infoimaticovci de natura-uitvaartvcrzekcring.
Ik heb de garantie dat ik nüg ncigcns aan gebonden ben.

'Div. andere gerechten
** *

man/vrouw

straat:
INLEVEREN K.C.A. BIJ REMISE
ALLEEN OP WOENSDAG
In de gemeentegids staat vermeld dat men klein

postcode/woonplaats:

Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5
Tel. 023-5715443

telefoon:
leeftijd(en):
•B

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
U i t v n a r t c u n t i u m 1 laarlem, Aniwooiclmimmei 318, 2000 WC l laarlem.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zandvoorts
d Nieuwsblad

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

Aanvang nieuwe
cursussen aug/sept.
Vraag gratis studiegids

Wij zijn geopend van 22.00 tot 03.00 uur.

Tel. 5730500

ovzm

!• schoonheidsspecialist
(•manicure - nailstyling
i visagie - make up artist
i pedicure - voetverzorging
(•sportmassage
[• algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

Huisarts, Kostverlorenstraat 70A

a ƒ700,beschikbaar gesteld door
Cortina Modes, Kerkplein

4 waardebonnen a 25door Intersport Jaap Bloem
in de Kerkstraat

postbus 413

Mei 1997

Hoofdprijs 1 waardebon

2e t/m 5e prijs

2042 KV Zandvoort

Jan Termes

Schotse rib-eye
22.50 p.p.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en Zandvoorts
I) Nieuwsblad

l BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
| EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING l
l
023-5715531
j

Haarlemmerstraat 25
2042 NA Zandvoort

Zandvooil 5715351 of 023-5331975

ovz

i

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

chemisch afval kan inleveren bij de Remise,
Kamerlmgh Onnesstraat 20, op donderdag
Deze mogelijkheid is echter gewijzigd Vanaf
heden kan men voor inlevering van klem chemisch afval terecht op woensdag van 13.00
tot 16.00 uur. Buiten deze tijden wordt geen
chemisch afval geaccepteerd In de nieuwe
gemeentegids zal deze wijziging worden opgenomen

ONTHEFFING WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
zijn voornemens om ten behoeve van het bestemmingsplan "Stationsomgeving" aandeVan
Speijkstraat, Van Lennepweg. A J. van der
Moolenstraat en Vondellaan een verzoek om
vaststelling van hogere waarden (verkeerslawaai) als bedoeld in de Wet geluidhinder bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in te
dienen
Het verzoek om ontheffing ligt rnet ingang van
30 mei 1997 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Op donderdag 19 juni 1997 te 16 00 uur zal
m het raadhuis een hoorzitting worden gehouden Tijdens deze zitting zal lederebelanghebbende de gelegenheid worden gegeven
op het verzoek om ontheffing mondeling te
reageren

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18A van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te
verlenen voor
- het plaatsen van een schuurtje op het perceel
Boulevard Paulus Loot 55
Het bouwplan ligt met ingang van 30 mei 1997
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97080B Burg Engelbertsstraat 80
veranderen snackbar tot restaurant

97081B Haarlemmerstraat 44
vernieuwen en veranderen hobby/
bergruimte en garage
97082B Westerparkstraat 31
vergroten woning
97083B Boulevard Barnaart
Caravanpark de Duinrand
plaatsen antennemast en ontvangststation
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken DIJ
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouw- en sloopvergunningen
97061S Boulevard Barnard
Caravanpark de Duinrand
slopen opstallen (22-05-1997)
97067B Kamerlmgh Onnesstraat 20
veranderen/vernieuwen opslag goederen (16-05-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werki ng
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

RUIMING ALGEMENE GRAVEN
OP OUDE GEDEELTE VAN DE
BEGRAAFPLAATS ZANDVOORT
Op de algemene begraafplaats te Zandvoort
worden m week 23, 24 en 2 5 vanaf donderdag
5 tot en met woensdag 18 juni 1997 de algemene graven op het oude deel van de begraafplaats geruimd
Gelet op de Inspectie-richtlijn lijkbezorging,
Hoofdinspectie van de volksgezondheid voor
Milieuhygiëne, zal een gedeelte van het oude
deel van de begraafplaats, wanneer de ruimingen plaats hebben, voor bezoekers gesloten
zijn
Op de begraafplaats wordt iedere dag aangegeven welke secties van het oude deel geopend
zijn voor bezoekers, zodat grafbezoet zoveel
mogelijk kan plaatsvinden
Het nieuwe gedeelte van de begraafplaats is
tijdens openingstijden voor bezoekers normaal
toegankelijk

Weekmedia 17

Voetbalongeluk
ZANDVOOET - Een Engelsman is maandagmiddag bij
strandpaviljoen 19 tijdens een
spelletje voetbal op het strand
zo ongelukkig met zijn rug op
de bal terechtgekomen dat hij
ernstig gewond raakte. De
Zandvoortse Reddingsbrigade
heeft de man met de nieuwe
auto naar de ambulance gebracht.

Loos alarm
ZANDVOORT - De Zandvoortse Reddingsbrigade, de
KNRM en een helikopter van
de kustwacht hebben donderdagavond tussen tien en half
twaalf tevergeefs de zee afgezocht. Vanaf Bad Zuid had iemand een vuurpijl gezien. Vermoedelijk kwam er echter vuur
uit een pijpleiding van een olieplatform dat net achter de horizon stond.

Lik op stuk
ZANDVOORT - Het nieuwe
hk-op-stuktaeleid van de politie
heeft tot nog toe sinds vorig
weekend vier keer een taekeunng opgeleverd. Met Pinkstelen kostte het omgooien van
een vuilnisbak een caféganger
honderd gulden. Vrijdag deelde
de politie een bon van veertig
gulden voor openbare dronkenschap uit. Zaterdagavond
moesten twee jongens honderd
gulden betalen voor het verplaatsen van een bloempot en
zaterdagnacht liep een illegale
plasser een boete van honderd
gulden op. De overtreders kónden hun bekeuring meteen betalen of wachten op de acceptgi-

ZANDVOORT - Ruim
voor het verstrijken van de
tijd druppelen woensdag de
31 eindexamenleerlingen
van de Gertenbach Mavo
naar buiten. Engels is meegevallen, vinden de meesten. Nu hun laatste examen
voorbij is, storten ze zich
vol overgave op vakantievieren of hun zomerbaantje.
Met een kleine onderbreking op 10 juni, want dan
horen ze de uitslag. En op 26
juni krijgen ze hun diploma.
„Ik vond de tekst over de
talinde vrouw het moeilijkste.
Te veel moeilijke woorden,"
zegt Joyce van Egmond over
het mavo-examen
Engels.
Anouk van de Biezenbos en Robin Schaapsmeerders zijn het
met haar eens. Bas Feith heeft

Speeltuintje
ZANDVOORT - Op 2 juni om
vier uur mogen de bewoners
van de Vinkenstraat met de gemeente praten over het toekomstige speelterrein in hun
straat. Het speeltuintje is al eerder onderwerp van discussie
geweest. Sommige bewoners
waren er namelijk niet zo blij
mee.

Fietspad
ZANDVOORT - De gemeente
wil het fietspad tussen de Tollensstraat en de Linnaeusstraat
verbreden en asfalteren. Bovendien wordt de kruising met
de Linnaeusstraat verbeterd en
de Tollensstraat veranderd.
Fietsers en omwonenden kunnen hierover tot 16 juni bij de
gemeente suggesties doen.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
• Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541
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„Ik betaal al genoeg belasting, moet ik nu ook nog mijn
eigen stoep gaan betalen," zei
een van de aanwezigen. Meer
dan vijftig huiseigenaren en ondernemers waren naar het
raadhuis gekomen om zich te
laten informeren over de herinrichtingsplannen.
De gemeente wil de belangrijkste winkelstraten in Zandvoort opknappen. De eeste fase
van de herinrichting (Kerkstraat, Kerkplein, Dorpsplein,
Kosterstraat, Bodeweg, Buureweg en Bakkerstraat) start dit
najaar. Nieuwe sierbestrating,
verlichting en straatmeubilair
moeten de omgeving aantrekkelijker maken. De gemeente
wil de kosten niet alleen dragen
en berekent een deel daarvan
(4,1 miljoen gulden) door aan
de huiseigenaren en ondernemers. Per strekkende meter
van de gevel gaat dat hen rond
de 1850 guïden kosten. Hoewel
de gemeente een betalingsregeling aanbiedt waren bijna alle
aanwezigen tegen de verplichte
eenmalige bijdrage.
Hoewel een aanwezige dame
op luide toon dreigde de hele
gemeenteraad naar huis te stu-

havo het meest populair.
gaan er vijf naar toe," vertelt
hij. „Ik zeg altijd: ga alleen naar
de havo als je daarna een bepaalde hbo-opleidmg wilt volgen. Wie niet genoeg gemotiveerd is, krijgt het ontzettend
moeilijk op de havo."
Slechts een enkeling heeft
ma's dit jaar gekregen. Twee nog geen flauw idee wat hij wil.
jongens, die straks naar de mts „Toch doen we er veel aan. Al m
gaan, kregen een 'oud' examen. de tweede klas kri)gen de leerDie vonden het een makkie."
lingen voorlichting over studieDit jaar is de keuze voor ver- richtingen, want dan moeten ze
volgopleidingen volgens de- hun vakkenpakket kiezen."
caan Huub Schrage heel divers.
Die loopt uiteen van verpleging
Zijn collega Van Zanten, die
tot en met beveiliging. Er zitten m Zandvoort woont, blijft goed
zelfs een toekomstige banket- op de hoogte van het leven van
bakker en een paardentrainster ex-leerlingen. „Ik kom er nogal
tussen. „Ik vind dat wel leuk, eens eentje tegen m het dorp.
dat ze hun eigen keuze maken," En dat is wel fijn Want ik ga ze
zegt Schrage. „Meestal kiezen natuurlijk weer allemaal onter veel voor toerisme, horeca en zettend missen. Het was weer
handel. Dit jaar is echter de een lief klasje."

Leerlingen met schaar en
lijm wiskunde-examen te lijf
daarvoor zijn eigen tactiek ontwikkeld: hij slaat de lastige
woorden over. De leerlingen halen opgelucht adem. Examenteksten zouden over scooters
en uitgaan moeten gaan, dan
zou het ze een stuk meer boeien.
Of over werken op het strand,
want de meesten van hen hebben daar hun vakantiewerk gevonden. Rhonice Marcelle is
bijvoorbeeld bij de ijskar van
Driehuizen te vinden deze zomer. Jeffrey van Duin en Alex
Koper werken bij een strandpa-

viljoen. Of ze in spanning zitten
over de uitslag? De meesten
denken dat ze het wel gehaald
hebben. Eén vreest een her,
maar durft dat niet hardop te
zeggen omdat ze dan zoveel aan
haar moeder te verklaren heeft.
Het groepje heeft echter vandaag eerst wat anders aan het
hoofd. „En nu zuipen," roept er
een uitgelaten.
„Ik denk dat er een paar een
her hebben, maar over het algemeen is het goed gegaan,"
beaamt Fred van Zanten, die
directeur Gerard Hokke ver-

ren als de plannen doorgang
zouden vinden, bleef de sfeer de
hele avond gemoedelijk.
In principe betaalt de eigenaar van een pand de bijdrage.
Maar het merendeel van de ondernemers in het winkelgebied
van Zandvoort is zelf eigenaar.
Toch waren bij de bijeenkomst
ook een aantal huiseigenaren
aanwezig die hun pand verhuurd hebben aan een winkelier. Zij worden naar eigen zeggen extra getroffen door de verplichte bijdrage omdat ze deze
kosten niet kunnen doorbereken aan de ondernemers. De gemeente beloofde het idee van
een van hen voor verdeling van
de bijdrage tussen huiseigenaar én ondernemer mee te nemen in het overleg.
Veel opmerkingen werden gemaakt over de verdeling van de
kosten in Zandvoort zelf. Bedrijven in andere delen van het
dorp zoals hotels en restaurants hebben volgens de Zandvoorters ook baat bij het opknappen van de winkelstraten
maar blijven financieel buiten
schot. Volgens de gemeente is
het wettelijk echter niet mogelijk om de zogenoemde baatbelasting door te berekenen aan
de panden buiten het winkelgebied.
Winkelier Marcel Meijer van
't Waterloopleintje vroeg zich
af waarom de herinrichting zo
duur moet zijn. „In welke olie
zijn die nieuwe steentjes gebakken om die prijs te rechtvaardigen. En hoe moeten' de ondernemers die kosten gaan doorberekenen, of kost een bakj e patat
straks vijf gulden?" Meijer
waarschuwde de gemeente
voor de gevolgen van de extra
kosten.
Cleo Scheerboom

vangt omdat deze ziek is. ,,Geschiedenis was moeilijk en
veel, Aardrijkskunde een makkie en Wiskunde totaal anders
dan vorig jaar," somt Van Zanten op.
Dit jaar mochten de leerlingen zelfs een schaar en een pot
lijm meenemen. De ouderwetse
abc-formule heeft plaatsgemaakt voor logisch en praktisch nadenken bij 'verhaaltjessommen'. Van Zanten: „Omdat
de mts nog volgens de ouderwetse methode lesgeeft, hebben
de leerlingen beide lesprogram-

'En daarom stem ik tegen'

Eigen bijdrage
stuit op verzet
bij winkeliers

ZANDVOORT - Dat het
Zandvoortse winkelgebied
toe is aan een opknapbeurt
daar is iedereen het over
eens. Maar dat ondernemers en huiseigenaren
daaraan moeten meebetalen schoot veel aanwezigen
woensdag in het verkeerde
keelgat. Een oproep van de
voorzitter om er een informatieve avond van te maken en niet te gaan discussieren mocht dan ook niet
Verplicht blowen
baten.
ZANDVOORT - Vijf jongens
hebben maandagmidag rond
kwart over drie een Zandvoorts
meisje van dertien geprobeerd
te dwingen om mee te blowen.
Het meisje fietste langs Kraantje Lek toen een van de jongens
haar aansprak. Hij stompte
haar tot tweemaal toe toen ze
niet wilde. Bovendien rukten
de jongens haar horloge af en
gooide het op de grond. De politie is op zoek naar getuigen (telefoonnummer 5286150).

3 Zandvoorts
Daar Nieuwsblad
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ZANDVOORT - De Zand
voortse kunstenares Donna
Corbani exposeert van 4 juni
tot en met 5 juli in de galene De
Eendevogel van Alma van
Heems-Penaat, die vorig jaai
van Zandvoort naar Gonn
chem verhuisde. Het adres van
De Eendevogel is Nieuwstad Ki
Op 8 juni is de officiële ope
mngsreceptie.

Postzegels
ZANDVOORT - Op vrijdag 30
mei vindt de maandelijkse
postzegelavond plaats in het
Gemeenschapshuis in de Louis
Davidsstraat. Wie gemteresseerd is in postzegels, kan van
af kwart over zeven bmnenlo
pen. De toegang is gratis.

Granaat
ZANDVOORT - Bij de werkzaamheden op camping aan de
Boulevard Barnaart is een verroeste handgranaat gevonden.
De Explosieven Opruimmgbdienst heeft de granaat zondag
tot ontploffing gebracht.

Duinbrand
ZANDVOORT - Vermoedelijk door het weggooien van sigarettenpeuken heeft een groep
Johan Derr en Hein Blokker van het Referendumcomité riepen donderdagavond in de hal van het raadhuis op om vandaag tegen hel jongeren zondag brand gesticht
parkeerbeleid te stemmen. Zij waren twee van de vele tegenstemmers die hun zegje deden. Overigens droeg ook een vrouw aan waarom in de duinen langs het Visserzij voor stemt. Derr en Blokker voeren echter de meest uitgebreide campagne. Ze hebben al twee weken posters uitgedeeld en reden spad. Er ging 2500 vierkante
gisteren rond met een geluidswagen
meter duingras verloren. De
Foto K.irin Sfhut brandweer greep in.

'Het raadslidmaatschap was een enorme trip'
ZANDVOORT - „Of ik
omkijk in wrok, nou nee,"
zegt Lou Koper, door sommigen weieens het 'enfant
terrible van D66' genoemd.
„Het raadslidmaatschap is
één grote trip geweest. Je
kunt jezelf heel verdienstelijk maken. En ach, dat incident van twee jaar geleden.
Ik zeg niet dat het me niets

Parkeerprobleem is onoplosbaar
met deze gemeenteraadsleden
Gerard Mulder reageert naar
aanleiding van het parkeerreferendum. Hij vindt dat de gemeente het parkeerprobleem
moet oplossen door met de
buurgemeenten, de provincie
en de landelijke overheid te praten. Daarvoor is volgens hem
wel een nieuwe gemeenteraad
nodig, want niemand neemt de
huidige raad serieus, meent hij.
Toen wij vier jaar geleden vanuit Zuid-Amerika in Zandvoort
kwamen wonen waren wij blij
en opgelucht. Na in een stad te
hebben gewoond met ruim tien
miljoen mensen, kon het niet
anders dan dat de problemen
van onze nieuwe 'rijke' gemeente in geen verhouding zouden
staan dan die van een te grote
stad in een te groot land in ontwikkeling.
De eerste kennismakingen
met de gemeentelijke politiek
in Zandvoort waren oppervlakkig van aard. Wij dachten, kennis nemende van het nieuws in
de lokale media, dat het allemaal wat luchtig was, niet echt
gemeend, wat onbezonnen, zoals het in het normale 'verenigingsleven' behoort toe te gaan.
Het bestuur doet het nooit
goed, maar het kan geen kwaad
en er zijn verder geen andere
leden beschikbaar voor een bestuursfunctie.
Nu na vier jaar weten we wel
iets beter. Het is nauwelijks serieus te nemen, maar je ontkomt er niet aan. Het vermeende parkeerprobleem van Zandvoort wordt bestreden op
symptomen en niet aan de wortel. Het
gemeentebestuur
wordt niet serieus genomen
door zijn eigen bevolking, niet
door zijn buurgemeenten, niet
door de provincie en niet door
de Nederlandse Spoorwegen.
Het gevolg is dat het gemeentebestuur niet verder komt dan
binnen de gemeentegrenzen
met armoedige ideeën te komen die strijdig zijn met de belangen van het toch al moeizame bedrijfsleven en de burgers.
Zandvoort is al onplezierig
genoeg voor de toerist wat betreft parkeren. De parkeerpoli-

Vele mensen uit Zandvoort
hebben grote moeite met het
huidige politieke beleid in
Zandvoort. De oppositie (Partij
van de Arbeid en D66) lijkt voor
de toekomstige kiezer een goed
Het parkeerprobleem
in alternatief. Grote onrust, tweeZandvoort is onoplosbaar bin- deling en interne verdeeldheid
nen de marge van het gemeen- schaadt echter het imago van
tebestuur. Dit te onderkennen die partijen.
geeft blijk van realiteitszin. Het
Een van de onruststokers
parkeerprobleem is helemaal
niet zo groot als het lijkt. Alleen binnen de Partij van de Arbeid
in de weekenden en dan alleen is Maaike Koper. Zij is een van
wanneer het heel mooi weer is, de ondertekenaars van de open
loopt het fout. Dat is in totaal brief. Maaike Koper zaait hierslechts enkele weken per jaar mee voor haar man Fred Paap
onrust. Paap is daarbij gebaat,
het geval.
omdat de VVD sterker moet
Het lijkt mij juist als wij het worden en Paap lijstaanvoerallemaal een beetje betrekke- der wil zijn.
Een andere ondertekenaar is
lijk nemen en niet overdrijven.
Zandvoort is een fijne gemeen- Leo Heino, die in het centrum
te voor de bewoners en een ple- al vele panden heeft opgekocht
zierige badplaats voor hen die en niet zal rusten voordat heel
filevrij Zandvoort bereiken. Zandvoort het Heino-pretpark
Laat dat zo blijven en laat een is. Binnen de PvdA zitten dus
nieuw gemeentebestuur straks enkele mensen die uitsluitend
adequate oplossingen zoeken het doel hebben deze partij
in samenwerking met buurge- schade toe te brengen.
Jammergenoeg laten enkele
meenten, de provincie, de landelijke overheid en het open- leden zich door deze personen
baar vervoer. Daarvoor moet op sleeptouw nemen. Dit is ten
het wel een bestuur hebben dat nadele van iedereen die het
serieus genomen wordt en van graag anders wil voor de toerealiteitszin getuigt. Dit is nu komst van Zandvoort. Dat het
niet bepaald het geval. Succes in deze badplaats niet zo loopt
als wel zou moeten, daar zijn
ermee en stem 'nee'.
G. Mulder velen het over eens. Een verZandvoort keerd beleid, kortzichtigheid
en gebrek aan draagkracht zijn
daar debet aan. De PvdA staat
met haar huidige fractie voor
een positieve koerswending.
Het zijn echter de aanstichters
die gebaat zijn bij een zwakke
PvdA.
Natuurlijk komt de plaatselijke PvdA ook op voor de belangen van de grote en kleine
ondernemers, maar ten eerste
voor iedereen die in Zandvoort
Dmttri Herders reageert op de woonachtig is.
Op dit moment richten de
perikelen binnen de PvdA. Het
Zandvoorts Nieuwsblad meldde kwaadsprekers zich ook op Jeop 14 mei dat acht PvdA-leden annette van Westerloo. Zeer
een open brief schreven waarin ten onrechte. Zij staat voor dezij de houding van het huidige gelijkheid en eerlijkheid in
PvdA-bestuur hekelen. Volgens haar politiek handelen. Daarbij
Herders liggen er aan deze brief vertolkt zij de mening en gevoemeer belangen ten grondslag lens van veel Zandvporters.
dan alleen bezorgdheid om de Niet voor niets heeft zij bij de
vorige gemeenteraadsverkiepartij.

'Maaike Koper
schreef brief
voor haar man'

ZANDVOORT - De op
brengst van het Zomeivotlen
festival, dat de Rotaryclub op
zondag 8 juni organiseert, yaat
dit jaar naar 'Het Logeerhuis
op de Zandvoortselaan 111
Heemstede. Dit huis heeft oon
traphft nodig, omdat nu de dub
belgehandicapte kinderen no.n
naar boven gedragen moetun
worden. Zij logeren daar vi]i tol
zeven dagen per maand om hun
ouders te ontlasten. De tiaphli
kost 25 duizend gulden.
Aan het Zomerzotteniostual
doen deze keer elf bedrijven
mee. Zij krijgen een spoitiel
programma voorgeschoteld m
de sporthal van G run Doiaclo
en op het strand bi) reddmus
post Piet Oud. Dit jaar is ei b e
halve voor de sportieve win
naar ook een prijs voor het
team met de origineelste yel en
outfit.

Donna Corbani

gedaan heeft, want dat mensen elkaar zo kunnen bejegenen heeft me wel dwars
gezeten. Bovendien is de
partij nagenoeg afgebroken."

beslissing, bekent hij. „Men wil
blijkbaar liever D66 opblazen
dan tot overeenstemming komen. Maar ik wil het niet op
mijn geweten hebben dat D66
niet mee mag doen met de verkiezingen."
Wanneer het nu precies ging
Zich terugtrekken als kandi- broeien in zijn hoofd, weet hij
daat voor D66 bij de komende niet meer. In elk geval knapte
verkiezingen was een moeilijke er iets toen de ledenvergade-

MENINGEN

tie, de parkeerklemmen en de
soms weinig vriendelijke parkeerwachters laten een alles behalve gastvrije indruk achter
bij onze bezoekers.

Zomerzotten

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

zingen de meeste voorkeursstemmen gekregen. Wanneer
de onruststokers binnen de
PvdA het niet zal lukken de partij al te zeer te beschadigen, zullen Van Westerloo, van Gelder
en Kuyken de lijsttrekkers zijn
voor een sterke PvdA bij de komende verkiezingen.

Dmtlri Herders
Zandvoort

'Flieringa
doet wel veel'

van het riool in de Schoolstraat
en omgeving om de wateroverlast tegen te gaan. Daarnaast
komt er een inhaalslag voor het
onderhoud en de vernieuwing
van wegen, wordt het centrum
aangepakt
(de
Kerkstraat
wordt wandelgebied), komt er
een groen- en recreatieplan
Nieuw Noord, wordt gebouw
De Krocht gerenoveerd en
staan er straks 540 woningen in
Park Duijnwijk.
Dit alles onder leiding en beheer van P. Flieringa, voorheen
wethouder Financien en nu
wethouder Ruimtelijke Ordening.

J. Brugman
J. Brugman reageert namens
Zand* oort
het bestuur en de fractie van
Gemeente Belangen Zandvoort
op het artikel 'Nee-stemmers
lijken in de meerderheid te zijn'
in het Zandvoorts Nieuwsblad
van 21 mei. GBZ is het niet eens
met een opmerking van C. Gerritsen, die in het artikel zegt dat Volgens Eugène Wcusten, die
„Flieringa Zandvoort naar de reageert op een ingezonden
verdoemenis helpt".
brief van S. van der Klauw
(Zandvoorts Nieuwsblad 21
Deze opmerking is zeer onte- mei) over koffieshops, is er nog
recht en onrechtvaardig. Na- altijd sprake van een niisvertuurlijk, als men aan de weg stand. De verkoop van softdrugs
timmert kan men over het ver- in Yanks en het Politiek Café
richte werk kritiek verwachten staan los van elkaar.
en zullen er mensen zijn die anders denken over de behaalde Voor gemeentebestuurders en
resultaten.
de vele bezoekers uit het dorp
Maar waarschijnlijk is min- is het inmiddels wél duidelijk.
Voor S. van der Klauw en enkeder bekend dat:
* Zandvoort tot een kleine le uitzonderingen na ruim twee
groep van gemeentes behoort jaar nog steeds niet. Daarom
met een zeer gezonde financiële herhaal ik nog maar eens dat
huishouding.
het Politiek Café niet in een
* Zandvoort al vele jaren een koffieshop gehouden wordt en
sluitende begroting heeft, waar- dat de directie van Yanks niets
bij toch vele belangrijke zaken met het Politiek Café te maken
voor Zandvoort konden wor- heeft. De verantwoordelijkheid
voor de organisatie ligt alleen
den verwezenlijkt.
* Zandvoort de afgelopen jaren bij mijzelf en wordt door niedoor zuinig beleid de jaarreke- mand beïnvloed. De lokatie is
ningen positief heeft kunnen af- de zaalruimte van Dance Club
sluiten. Het batig saldo komt Yanks. Dit is qua zaal, technische mogelijkheden en entouten goede aan Zandvoort.
* Zandvoort juist nu, zonder ri- rage een uitstekende gelegengoreuze lastenverhogingen, na heid voor het Politiek Café, wat
veel studie en voorbereidingen negen keer per jaar succesvol
vele zaken en werkzaamheden georganiseerd wordt.
e Wcusten
de komende tijd zal gaan aanZamh norl
pakken, zoals de vernieuwing

ring van D66 in maart besloot
dat er nog maar zes mensen op
de groslijst mogen staan om
Koper buiten spel te zetten en
te voorkomen dat het hoofdbestuur D66 zou opheffen. „Net
Kafka. Het is toch verbazingwekkend dat de voorzitter van
D66 toegeeft dat daarmee de
kiezer buiten spel gezet wordt.
Toen dacht ik: als dit kan, wat
moet ik hier dan nog."
De brouille tussen de leden
en Koper, of tussen de raadsleden Han van Leeuwen plus wijlen Jan Termes en Koper, dateert van het moment waarop
Koper besloot dat hij een motie
van wantrouwen tegen het college niet steunde. Hij het zijn
fractiegenoten in de steek. „Ik
vond de motie overbodig," licht
Koper nog maar eens toe over
het incident van twee jaar geleden.
Dat hij nu volledig van het
politieke toneel verdwijnt, is
hoogst onzeker. „Wie zegt dat
ik ermee stop? Ik heb me alleen
teruggetrokken als kandidaat
voorD66." Hij is echter met van
(ADVERTENTIE)

plan om een eigen partij op te
richten. „Daar heb ik geen be
hoefte aan. Bovendien wil ik
het raadswerk niet in mijn een
tje doen. Ik heb een referentiekader nodig. Het is trouwens
tamelijk arrogant om te denken
datje een nieuwe partij op kunt
richten die iets te brengen heeft
wat er nog niet is. Een Zand
voort? Nee, daar doe ik geen
uitspraken over."
Hij heeft nog geen aanbiedmgen van andere partijen gekregen. „Maar ik heb ook memand
iets gevraagd. Niettemin krijgt
hij wel veel reacties van de
mensen op straat. „De tendens
is: Je moet er niet uitgaan. Han?
Nee, die heb ik nog niet ontmoet en dus ook zijn reactie
niet gehoord."
(ADVERTENTIE)
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PLAFOND éEXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW INTERIEUR

HOUT,

MET D I E S P E C I F I E K E W A R M E

UITSTRALING. BIJ ONS V I N D T U

DE MOOISTE UITVOERINGEN.

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

EEN STIJLVOL ALUMINIUM PLAKLEUREN, MET DIVERSE SOORWlJ ZULLEN UW V R A G E N

FOND IN M A A R LIEFST

125

TEN HALOGEENVERLICHTING?
ALS

PLAFON DEXPERT-

GRAAG BEANTWOORDEN. BU

UW SHOWROOM BEZOEK

MAAKT U OOK KENNIS MET

ONS HUISMERK STIJL"

K A S T W A N D S Y S T E M EN
UITVOERINGEN

IN

LEGIO K L E U R E N EN

U BENT

VAN HARTE WEUKOM.

de Graaf plafonds

V

P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU ZATERDAG VAN 10 00 TOT
I 6 0 0 U OOK SHOWROOM IN V L A A R D I N G E N

, VA'

L»'/^«
ï SS

HOGEWEG 62/8

DR J. G. ME2GERSTRAAT 25

KERKSTRAAT 24

TROMPSTRAAT 21/8

2-kamerflat gelegen m centrum dorp op de 2e
verdieping met een eigen parkeerplaats.
INDELING
entree/gang, toilet, woonkamer met open
keuken, slaapkamer, badkamer met douche,
balkon op het zuiden
' berging op de begane grond
" eigen parkeerplaats
' totaal gerenoveerd m 1996
* eigen c v gas (combi ketel)
*servicekosten/ 119,-per maand

Drive-m woning, vlakbij zee gelegen.
INDELING: beg.gr: entree/hal, garage/bergmg, tuinkamer.
Ie verd: toilet, L-vorm woonkamer met half
open keuken en balkon
2e verd: 3 slaapkamers, badkamer met bad
en toilet.
3e verd: vaste trap naar hemelkamer met dakterras.
* woonkamer met parketvloer
* bouwjaar 1990
" dubbele beglazing
* c.v. gas combiketel

Winkelpand m drukke winkelstraat op A1 lokatie.
INDELING:
beg.gr.: winkelruimte 70 m2, keuken/dagverbli|f, toilet, berging, kleine kelder.
1e verd: vaste trap naar thans zolderruimte
van 70 m2 met vlienng
* centrale verwarming
* gevelbreedte 9 m
* huurprijs ƒ 45.000,- per jaar
* waarborgsom 2 maanden huur
* huurprijs wordt jaarlijks geïndexeerd

4 kamerappartement op de Koek zeezijde met
schitterend uitzicht over de boulevard, zee en
strand.
INDELING:
entree,/hal, woon/eetkamer, luxe keuken, 2
slaapkamers, toilet, badkamer met hgbad, 2
balkons
* berging op de begane grond
* gedeeltelijk voorzien van kunststof kozijnen
m dubbel glas
* eventueel garage te koop voor ƒ 32 500,*de gevels en het dak van het flatgebouw zijn
onlangs geheel gerenoveerd.

ƒ 189.000,-

ƒ 45.000,perjaar

ƒ 479.000,-

ƒ 279.000,-

Als niets meer helpt
om uw huis gunstig te
ver-kepen,
*

"• ^i-'.-V
l~
*
_.,

^

l •?>.

w

A.

BURG. V. ALPHENSTRAAT 61/6

Het Zonnehuis Amstelveen is een academisch verpleeghuis en revalidatiecentrum voor 174 bewoners van somatische en 117 bewoners
van psycho-geriatnsche afdelingen Tevens is er een afdeling dagbehandelmg voor somatische patiënten met een capaciteit van 20 plaatsen. In Het Zonnehuis Amstelveen zijn ruim 550 medewerkers werkzaam.
Wij zoeken een

AVON D-/NACHT-/
WEEKENDHOOFD (M/V)

ZANDVOORTSELAAN 210
,

Zonnige 3 kamerflat (vh 4 kamers)
de zuidoost hoek van het gebouw
INDELING'
entree, gang, toilet, woonkamer, open keuken
met apparatuur, 2 slaapkamers, badkamer
met douche, 2 balkons.
* berging op de begane grond
* er worden kunststof kozijnen aangebracht
voor rekening verkoper
* parkeren op eigen terrein
* servicekosten ƒ 456,- p m mcl voorschot
verwarming en w.water

Wij zoeken per direct:

VAKANTIEHULPEN EN
OPROEPKRACHTEN
ten behoeve van de Verplegingsdienst
Als vakantiehulp of als oproepkracht word je ingezet op de verpleegafdelmgen Je assisteert bij de dagelijkse verzorging van onze bewoners
Om dit werk te kunnen verrichten is (stage)ervarmg m een verzorgings- of verpleeghuis noodzakelijk Kandidaten die de opleiding
volgen aan het MDGO (VZ of VP) of de HBO-V worden uitgenodigd om
te reageren.
Voor vakantiehulpen geldt een maximale periode van 6 weken,
oproepkrachten krijgen een oproepcontract voor onbepaalde duur.
Je werkt in dag- en avonddiensten, ook op zaterdag en zondag.
Je salaris is afhankelijk van leeftijd en opleiding.
Als je op zaterdag en/of zondag werkt, ontvang je bovendien onregelmatigheidstoeslag.
Vermeld m je brief of je voor vakantiehulp of voor oproepkracht in aanmerking wilt komen Vertel in het geval van vakantiewerk voor welke
periode je beschikbaar bent (bij voorkeur minimaal 3 weken) en in het
geval van oproepkracht per wanneer je beschikbaar bent.
Voor beide functies geldt dat wij van kandidaten verwachten dat zij
kunnen instemmen met de protestants-christelijke signatuur van de
Christelijke Stichting Zorgverlening "Het Zonnehuis".
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u onder vermelding van "vacature
avond-/nacht-/weekendhoofd of vakantiehuipen en oproepkrachten"
t/m 6iuni 1997 sturen naar:

HET ZONNEHUIS-AMSTELVEEN
T.a.v. dhr. P. Roukema, functionaris P&O
Postbus 567
1180 AN Amstelveen
Uitgaande van de Christelijke Stichting Zorgverlening "Het Zonnehuis"
met verpleeghuizen te Amstelveen, Beekbergen, Doorn, V/aaroVngery'
Zuidhom en Zwolle.

C4RIDKX
UITSLUITEND (ECHT)
LOSSE KWALITEITSAPPARATÜUR

.
25 JAAR SPECIALIST
.
\ SCHERPE PRIJ&KWALITEIT \ Hl-R STEREO & DOLBY SURROUND

-m eno/ VERBOUWINGSlU-OU/0 KORTING!

(

«W

is er altijd nog Cense & van Lingen!
DR J. G. MEZGERSTRAAT 50

ZANDVOORTSELAAN 7

Royaal woonhuis met karakteristieke details,
vlakbi) zee gelegen
INDELING beg/grond entree/hal, gang, kamer-en-suite met serre, toilet, slaapkamer,
woonkeuken, kelder, bijkeuken, schuur.
1e verd slaapkamer met serre, slaapkamer
met balkon, kleinere slaapkamer, 2e toilet, ruime badkamer met bad, douche, wastafel.
' veel originele details, glas-m-lood, oude karaktenstieke tegels en Jugendstil schouw
* betegelde achtertuin m. achterom
* grotendeel kunststof kozijnen
' c v gas
* grondopp' 1 75 m2
ƒ 449.000,-

Karakteristiek woonhuis met voor- en achtertuin
INDELING.
beg.grond entree/hal, gang toilet, kelder,
woonkamer-en-suite, moderne keuken.
1e verd: overloop, 2 grote slaapkamers, 1 kleine slaapkamer, balkon, badkamer met douche.
* schuur in de achtertuin
* c.v. gas
*grondopp: 157m2

geeft u meer!
De geschiedenis van een Amsterdamse buurt

De Pijp
Monument van een Wijk

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ 349.000,-

Deze forse uitgave van 128 pagina's van Uitgeverij De
Milliano te Alkmaar is vanai 23 mei 1897 voor l 29,25 in
de boekhandel te verkrijgen. Lezers van deze krant
kunnen dit boek voor f 25,00 kopen tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon aan de balie
van de onderstaande kantoren van Weekmedia:
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool/Trouw-gebouw), maandag t/m vrijdag van
9.00 -14.00 uur en 14.30 - 17.00 uur.
* Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421-B, maandag t/m
vrijdag 9.00 - 17 00 uur.

STIJL* KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE KLEUREN EN UITVOERINGEN. U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN ONZE S H O W ROOMS MOET U OOK EENS NAAR BOVEN KIJKEN.,,
DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS

Bon voor onze lezers
De Amsterdamse Pijp heeft een rijke geschiedenis.
Tussen Amstel en Boerenwetenng staan al in de zestiende eeuw fraaie landhuizen en herbergen. Het
gebied dat wij nu als de Pijp kennen, maakt onderdeel
uit van de veel grotere Binnendijksche Buitenveldertsche Polder In de negentiende eeuw vinder er grote
veranderingen plaats Het land- en lumbouwgebied
wordt in hoog tempo volgebouwd en er ontwikkelt zich
een nieuwe stadswijk die als snel door haar bewoners
de Pijp genoemd gaat worden
Dit boek geeft een overzicht van het ontstaan van de
Pijp en de geschiedenis van haar bewoners. Met de
beschrijving van de vele gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden, groeit het beeld van een levendige en afwisselende wijk. Het verschijnen van de volledig geactualiseerd en nieuw vormgegeven herdruk
van deze klassieke uitgave van Ton Heijdra vormt een
erkenning van de faam die de Pijp zich in de afgelopen
tien jaar als het Quatier Latm van Amsterdam heeft
verworven

IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de balie
van de Weekmedia-kantoren in Amsterdam en Amstelveen voor de uitgave "De Pijp - Monument van een
Wijk" f 25,00 i.p.v. f 29,25.

RUIMTE

ANALIST

Naam:
Postcode:
Aantal boekjes:

Woonplaats
(max. 2 per bon)

geeft u meer!
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P L A F O N D S , W A N D E N EN
STIJL» KASTWANDSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M V R I J D A G 9 00 TOT l 7.OOU Z A T E R D A G
VAN 10 00 TOT 16,OOU. OOK SHOWROOM IN V L A A R D I N G E N

LUXMAN
| AC~3

CARIDAX Hifi: Adm. de Ruyterweg 131 (tussen J. v. Galen/J; Evertsenstr.) A'dam, lel. 6B37362 ' pin'

ƒ 849.000,-

* •»*!!«,'*

F3LJ • fesJL
TEACl Technics

Goed onderhoud, royale vnjst. villa met inpandige garage en rondom tuin.
INDELING: soust: garage, 2 opslagruimten,
was/c.v.-ruimte, tuinkamer.
beg.grond: entree/hal, toilet, keuken, L-vorm.hving m. open haard en balkon, slaapkamer met
kastenwand, badkamer met ligbad.
1 e verd: 3 slaapkamers, balkon, badkamer met
douche en 2e toilet, zolderberging.
* nieuwe zonneschermen
* schilderwerk binnen 1997
* schilderwerk buiten 1995
* c v.gas (ketel 1992)
* grondopp: 804 m2

TEKÖOT

op oproepbasis
Werktijden: avond van 16.00 uur tot 23 00 uur, nacht van 22.55 uur tot
07.40 uur, weekend van 07.30 uur tot 16.15 uur.
Taken:
- u bent verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verpleegkundige
zorg gedurende bovengenoemde uren;
- u geeft (bege-)leidmg aan het dienstdoend verplegend personeel;
- u houdt toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden op de verpleegafdelmgen;
- in bijzondere situaties begeleidt u direct bewoners en eventueel
familie;
- u neemt maatregelen bij eventuele calamiteiten.
Functie-eisen:
- een opleiding voor verpleegkundige, bij voorkeur met een kaderopleiding;
- ervaring in een leidinggevende functie m het verpleeghuis is
gewenst
Een psychologisch onderzoek zal deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.
Salariëring volgens functiegroep 50 van de FWG. De CAO voor het
Ziekenhuiswezen is van toepassing.
Inlichtingen over deze functie kunt u inwinnen bij de heer
S.Vermeulen, hoofd verplegingsdienst, telefoonnummer 020-6458351.

lf

iedereen leest de krant altijd en overal, iedereen leest de krant altijd en overal
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lollege stemt voorzichtig in met vliegveld in zee
{ornt er straks een
liegveld in zee, zo'n twintig
i lometer voor de kust of
lakbij IJmuiden? De
iscussles daarover zijn al
njge tijd In volle gang.
aiidvoort heeft zich daar
uniddels bij aangesloten,
jiaar wordt links en rechts
igehaald door de provincie
n de Stichting
Hiinbehoud.

Vliegveld
in zee.
Straks een
nieuwe
bezienswaardigheid
voor
toeristen?

L IN HET najaar werd
landelijk bekend dat
Schiphol geen genoegen neemt met de vijfde
,aan. Een paar oude ideeën,
ien eiland vijftien kilometer uit
,e kust met een vliegveld erop
l een schiereiland bij IJmuilen, kwamen opnieuw in de taeimgstelling te staan.
De gemeente Zandvoort
lacht dat het allemaal niet zo'n
raart zou lopen, leunde rustig
ichterover en ging verder met
ndere zaken die speelden. De
iscussie of de luchtvaart überjaupt moet toenemen was imners op landelijk niveau nog
,iet uitgewoed. Zandvoort
loefde nog niet na te denken,
juste de politiek zichzelf in
provincie Noord-Holland. Uitilaap.
breiding in zee mag, mits er aan
Totdat opeens een maand ge- een aantal voorwaarden volden de provincie het debat daan wordt.
.aar zich toe trok. En nu moet
Concrete eisen heeft het cole gemeente Zandvoort voor l
ni haar visie op het proyincie- lege nog niet op papier staan,
iuis neerleggen. In allerijl zijn wel wat algemene. Zo wil het
T twee ambtenaren mee belast Zandvoortse college beslist niet
>m een visie van het college dat burgers of toeristen last
'oor te bereiden en vrijdag krijgen van het vliegveld. „Elke
;wam er witte rook uit de vijf minuten een vliegtuig over,
kan dus niet," legt gemeenteichoorsteen.
Alhoewel het college het voorlichter Egon Snelders uit.
noeilijk vindt om een oordeel „Bovendien zullen we eisen
e vellen over macro-economi- stellen aan de geluidsnormen
che effecten zoals de invloed en de visuele vervuiling. Het
ip de werkgelegenheid, is er scheelt nogal of je een vliegtuig
och een voorlopig colleges- als een klein stipje in de verte
andpunt. De raadsleden heb- ziet of als een groot gevaarte
ien er officieel nog niet eens vlakbij. Dat heeft gevolgen voor
mn zegje over kunnen doen. Er de beleving van burgers en toe.at dan ook een uiterst voor- risten."
Ook de gevolgen voor het minchtig geformuleerde brief
lieu moeten beperkt blijven.
aar Haarlem.
In grote lijnen komt de voor- Daarnaast is het van belang dat
|opige eindconclusie van het het nieuwe vliegveld geen extra
:ollege overeen met die van ge- verkeer aantrekt. Snelders:
.eputeerde Frans Tielrooij, „Het heeft nogal wat voeten in
'erantwoordelijk
voor
de de aarde om de verbindingen
luimtelijke Ordening in de ondergronds te maken. Het kan

Foto
Archief
Weekmedia

niet zo zijn dat de bereikbaarheid van Zandvoort door het
vliegveld verslechtert."
Tielrooij, die stelt dat Nederland 'voor het grootste Ruimtelijke Ordening-project in de geschiedenis staat,' formuleert
wat minder duidelijk zijn voor-

Stichting Duinbehoud: 'Er is nog
te weinig bekend over de effecten'
waarden. Wel meldt hij in een
tijdschrift van de provincie
Noord-Holland dat 'verkeerseffecten en de benodigde infrastructuur zwaar in de besluitvorming wegen. Bij verdere
groei zullen de railverbindmgen verder uitgebouwd moeten
worden.' Economische groei en
vermindering van de milieuhmder rondom de huidige luchtvaart zijn voor hem de hoofdredenen om een vliegveld in zee

eer veel snuisterijen op
traditionele voorjaarsmarkt
ZANDVOORT - „Het gaat
•ntzettend goed met de
oorbereidingen van de
•oorjaarsmarkt,"
vertelt
'oos Bergen enthousiast.
Namens de Stichting Zandoort Promotie en de Oniernemers
Vereniging
Zandvoort zorgt ze ervoor
at er zondag maar liefst
londerd deelnemers een of
.eerdere kramen hebben
p de jaarlijkse braderie in
.et voorjaar. De markt
indt tussen tien en vijf uur
Qaats op de Louis Davidstraat en de Prinsesseweg.

markt. Zij mogen collecteren
voor zichzelf. De ABN/Amro
hoeft niet te collecteren, maar
presenteert zich wel. Wie van
een uitdaging houdt, kan bij de
kraam op een hometrainer zijn
krachten meten.
Het organiseren van de braderie is elke keer opnieuw een
heel karwei volgens Toos. Het
is nog weieens voorgekomen
dat handelaren ondanks hun
toezegging niet verschijnen of
niet willen betalen. Anderen
gaan illegaal op een plek staan.
„Dit jaar hebben we daarom
strenge regels opgesteld. Van te
voren betalen is verplicht en
wie dan nog niet komt, mag volgend jaar niet meer meedoen.
Want we hebben geen zin in
lege plaatsen."
Het nieuwe beleid heeft volgens haar beslist succes. „De
deelnemers zijn er blij mee, omdat het de kwaliteit van de
markt opkrikt. Ik krijg er veel
positieve reacties op."
Vorig jaar waren veel deelnemers en bezoekers ook erg enthousiast over de voorjaarsbraderie, omdat deze zo divers
was. Toos beaamt dat. „We prpberen zoveel mogelijk verschillende kramen te krijgen. Maar
natuurlijk ontkom je er niet
aan om ook textielhandelaren
toe te laten."

Dit jaar komt de planten- en
uinliefhetaber volop aan zijn
rekken. Zo staat er bijvoor«eld een kraam met Mexicaanie cactussen en worden er rotsilanten op sierschalen veriocht. Ook de afdeling huisvlijt
;n hobby is goed vertegenwooriïgd, met bijvoorbeeld zilver;n goudsmeedwerk. Een verkoier van pergamano demonitreert op verzoek deze vouwechniek.
Het bekende standwerkerswncours, een vrolijk orkest en
m steltloper zorgen voor extra
;ezelligheid op de markt. Wie
longer krijgt, kan terecht bij de
iffertjeskraam, de beenhamitand of de hamtaurgertent.
L Van alles staat er een kraam,
:odat het een afwisselende
arkt is," legt Toos uit.
„We hebben uiteraard aan de
lemtjes gedacht," vervolgt ze.
(.Kinderen, en natuurlijk ook
olwassenen, kunnen dieren
laien in de mini-kinderboerdeU, zich laten schminken of
pnngen op het luchtkussen."
ZANDVOORT - Een hele
De KNRM, de Stichting Heilth and Happiness, de Dieren- pizza is vaak te veel voor
lescherming en de Nederlands een hapje tussendoor, vindt
familie Noorlander.
lervormde Kerk hebben een de
gratis stand op de voorjaars- Broer Michael en zus There-

Broer en zus
verkopen
pizzapunten

voorlopig toe te juichen.
Mare Janssen van de Stichtmg Duinbehoud vindt dat Tielrooij te hard van stapel loopt.
„Er is nog te weinig bekend
over de daadwerkelijke effecten van een vliegveld in zee op
bijvoorbeeld het milieu. De pro-

vincie draaft wel erg hard door
als zij voor l juni een standpunt
van gemeenten wil. Maatschappelijke organisaties staan vaak
wat sneller met een oordeel
klaar, maar overheden nemen
pas een beslissing als ze over
alle informatie beschikken."
Zelf presenteert de Stichting
Duinbehoud vandaag een nota
over de dreigingen die de kust
boven het hoofd hangen. Behalve het vliegveld in zee staan er

namelijk nog meer groptscheepse plannen voor (schier-) eilanden op stapel, zoals een
tweede industriegebied (Maasvlakte II) bij Hoek van Holland
en stad op palen bij Den Helder
(Port Poseidon).
Duinbehoud wil dat de kust
beter beschermd wordt, want
die is van groot belang voor
mens, dier en plant. De ondiepe
kust is volgens de nieuwe nota
'de kraamkamer van schol,
tong en haring. Tweederde van
alle Nederlandse plantensoorten komen in de smalle duinstrook voor en er zijn 140 van
de 190 Nederlandse broedvogels te vinden. Zeehonden trekken van de Wadden naar de
Zeeuwse delta en trekvogels gebruiken de kustlijn als navigatiepunt.'
Voor de drukke Randstedehng en voor toeristen vormt de
kust een aangename plek volgens Duinbehoud. Daarmee is
het een rustplek en een economische motor, meent de nota.
Als derde argument schuift
Duinbehoud naar voren dat de

duinen overstromingen voorkomen en een opslagplaats zijn
voor drinkwater.
In diverse landelijke taeleidsplannen staan deze drie functies verwoord. Toch is dat nog
niet voldoende volgens Dumbehoud, want telkens opnieuw
wordt eraan geknabbeld. Daarom stelt de stichting voor om
via bestemmingsplannen en
streekplannen de huidige kust
veilig te stellen. Het strand en
de duinen moeten onder de Natuurtaeschermmgswet gebracht
worden. Dat is in zeven jaar tijd
pas bij 14 duizend hectaren gebeurd, ongeveer de helft van
wat de bedoeling was.
Een vliegveld voor de kust is
helemaal uit den boze. Al was
het alleen al omdat het leven
onder water een forse verandermg ondergaat. „Uit diverse
studies blijkt bovendien telkens opnieuw dat de kuststromen veranderen als de kustlijn
verandert. Net naast het nieuwe schiereiland groeit het land
aan, maar verderop kalft het
strand af," vertelt Janssen. „Na
de verlenging van de havenhoofden bij IJmuiden heeft dat
bijvoorbeeld plaatsgevonden.
De effecten zijn nu in Zandvoort te merken."
Voor Zandvoort ziet hij nog
meer nadelen „Op de boulevard zijn de vliegtuigen natuurlijk ook te horen." Over de ondergrondse verbindingen is hij
tamelijk sceptisch. „Die zijn natuurlijk gigantisch duur. De
kans is groot dat er dan naar
goedkopere, bovengrondse alternatieven gezocht wordt. Die
wegen of spoorlijnen trekken
dan weer bedrijvencentra en
toenstencentra aan en zo gaat
het verder."
Op 12 juni organiseert Duinbehoud een speciale middag
over een vliegveld in zee. Op
diezelfde dag is er eveneens een
discussiebijeenkomst bij het
gewest. En de gemeente Zandvoort denkt erover om los daarvan binnenkort een deskundigendebat te houden, waarna de
mening van de bevolking gepolst wordt. Kortom, wie zich
m de maatschappelijke discussie wil mengen, heeft kans genoeg om ergens zijn zegje te
doen.

Dier

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
Bcnchlen en Ups
voor deze rubriek met
7ükenmeu»s Kunt u sturen naar de
redactie van het Zandxoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort. of inleveren
bij het kantoor op Güsthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

sa verkopen daarom in de
nieuwe US Pizza in de Kerkstraat pizzapunten. Wie van
veel variatie houdt, kan ook
een paar punten als maaltijd nuttigen.
In overleg met hun ouders
hebben Michael en Theresa bekeken welke zaak nog met in
Zandvoort was. Er zijn wel pizzeria's, maar niemand richt
zich specifiek op jongeren tussen de vijftien en vijfendertig
jaar. Voor hen is de rode loper
uitgerold en staat de televisie
aan, zodat ze zich tijdens het
wachten niet hoeven te vervelen. In de hoek van de nieuwe
zaak valt de jukebox op.
Volgens hun moeder, die
even bijspringt omdat haar kinderen nog volop in de examens
zitten, vinden Michael en Theresa het een uitdaging om een
eigen zaak te beginnen. „Ze
schelen vijfjaar. Michael zit op
de HEAO, Theresa doet eindexamen VWO. Omdat Michael
al een paar jaar op zichzelf
woont, zal het wel even wennen
zijn. Maar ze zijn heel enthousiast. De inrichting hebben ze
zelf verzonnen." Die inrichting
is nog niet helemaal klaar.
„Maar nu al komen de mensen
binnen. Dat is heel leuk," aldus
mevrouw Noorlander.

AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191

(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

(023-) 5715847.

Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijiiscentrum
Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

van de
week

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat 1, tel.
5713459

Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weemnk. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is met nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E. A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort. tel.

bgg

023-5320464.

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

'Fijn' thuiskomen
Ellen van der Reijden kreeg donderdag een koude douche toen ze thuiskwam van vakantie. Een inbreker heeft op klaarlichte dag een forse buit
meegenomen uit haar huis. Vooral het verlies van diverse authentieke
Zandvoortse sieraden zijn voor Ellen een klap in haar gezicht Zo zijn er een
gouden broche, een gouden hanger en twee oorhangers met gele steen
verdwenen die bij een Zandvoorts kostuum horen. Ze zijn nog van haar
grootmoeder geweest, dus zeker meer dan honderd jaar oud. De broche
bestaat uit 's'-jes die opgebouwd zijn tot een grote s. Onder al deze
sieraden hangt een kwastje ('baardje' zoals dat heet) Ook de bloedkoralen
ketting (een streng, met een gouden slot) is typisch Zandvoorts en
minimaal een eeuw oud. Verder zijn er nog zilveren antieke lepeltjes met
filligram bloemetjes, diamanten oorknopjes m witgoud, zilveren munten
met Wilhelmma erop, een zilveren herdenkingsmunt van de ABN/Amro
(vijftig jaar bevrijding), diverse zilveren guldens plus rijksdaalders en twee
Franse herdenkingspenningen van de invasie in Normandie (1989 en
1994). Ellen en haar man willen al deze spullen erg graag terug hebben Ze
loven zelfs e'en beloning uit voor iemand die hen verder kan helpen.

Belgisch parkeren

De Belgische oplossing voor het parkeerprobleem. Deze man bleef donderdag steken tussen het Stationsplein en de Burgemeester Van Alphenstraat. Hij dacht dat hij een vrij plekje bij het station zag, maar had even
niet in de gaten dat er nog een trap tussenzat.

Rollen op het strand
S. van der Klauw is een betrokken Zandvoorter. HIJ levert regelmatig een
ingezonden brief m en oppert heel wat ideeën. De 127 duizend gulden voor
het kunstwerk (dat nu inmiddels toch vorm lijkt te krijgen) bij het raadhuis
had wat hem betreft best anders besteed kunnen worden, bijvoorbeeld aan
speciale rolstoelen voor op het strand. In Velsen zijn dit soort rolstoelen te
huur voor gehandicapte badgasten. Ze kosten vierduizend gulden per stuk.
Even snel rekenen: het kunstwerk bestaat dus eigenlijk uit 31,75 rolstoel.

Koffieleuten
Ik ben niet zo'n koffieleut (meer een theeleut), maar ik weet dat het voor
anderen vaak anders ligt. Zonder een bak koffie kunnen ze 's morgens
nauwelijks hun ogen open houden. En dat is soms best lastig. Zeker als ze
dan ook nog eens elke dag met de trein reizen en gewend waren om bij de
stationsrestauratie een cafeineshot te halen. Want vanaf november is de
restauratie dichtgeweest. Op een gegeven moment was zelfs het hele
gebouwtje verdwenen. Gelukkig keren Mary en Kees van Loon binnenkort
weer terug m een volledig vernieuwde stationsrestauratie. Op 20 juni
krijgen ze de sleutel en op l juli willen ze hun zaak openen. „Als het
allemaal lukt, hoor." zei Mary donderdag tegen me. „Want het is nou niet
bepaald een makkelijke operatie geworden en we moeten alles nieuw
aanschaffen." In elk geval moet voor september de restauratie klaar zijn.
Speciaal voor de Zandvoorters die het tweetal zo gemist hebben wordt er
dan een feestje georganiseerd. Met veel koffie.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maanRampje valt te voorkomen
dag+
donderdagavond
Huize Akerboom is getroffen door een ramp op kleine schaal. Thea Aker19.00-21.00 uur.
De zeven jaar oude Sam is een boom hoorde woensdagmorgen om zes uur een gil, schrok wakker en zag
Telef. meldpunt Ouderen Misleuk, aanhankelijk dier. Hij
nog net hoe een vos met het dwergkonijntje Snoezy m zijn bek wegrende.
handeling: 023-5159700, van huppelt vrolijk rond in het Ken- „Mijn dochter Maneke was ontroostbaar," vertelt Thea terwijl haar oogap08.30 tot 17.00 uur.
nemer Dierentehuis. Niettemin pel zo te horen al weer wat is opgefleurd. ,,lk heb haar maar uitgelegd dat
Zandvoortse Vereniging van
is hij toch op zoek naar een
dat de natuur is. Zoals een vogel een worm eet, zo lust een vos graag
Huurders: Gratis advies voor nieuwe baas of bazin, die hem kippen en konijnen. Maar daarvoor bel ik niet de krant. Ik hoop dat dit een
leden. Telefonisch spreekuur veel liefde en aandacht kan ge- waarschuwing kan zijn voor andere mensen. Vossen zijn zo slim, dat ze een
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 ven. Sam heeft duidelijke regels komjnenhok kunnen open maken. Dat had ik me nooit gerealiseerd en zo
uur: (023-) 5731618 (Secretari- nodig, maar dan is hij ook een zijn er vast meer mensen in Zandvoort." Hopelijk kijkt nu iedereen nog eens
aat
bijzonder prettige huisgenoot.
ZVH). Schriftelijk: Postbus Hij is samen met teckel Moos, een keer kritisch naar het slot van het konijnen- of kippenhok
287, 2040 AG Zandvoort.
die vorige week in het ZandWoningbouwvereniging EMM:
voorts Nieuwsblad stond, bij
Klachtentelefoonnummer
het Kennemer Dierentehuis ge- Zandvoort onder de loep
technische
dienst:
(023-)
bracht. Samen zaten ze een
De kinderen van de Beatnxschool speuren deze week het dorp af. Tijdens
5717577.
paar dagen en nachten hunkc- de jaarlijkse projectweek, die volop gesponsord wordt door oednjven,
rend voor iemands voordeur,
richten ze zich namelijk deze keer op Zandvoort. De week is al feestelijk
Storingsnummer gas buiten
omdat daar een loops teefje
ingeluid met het oplaten van ballonnen m het Gran Doradopark. De
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
bleek te wonen. Sam en Moos
kinderen, van klem tot groot, gaan aan het werk met alles wat Zandvoort te
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennehoeven niet per se samen gebieden heeft. Volgens Dick van As passeren de brandweer, de politie, de
merland. Tijdens kant.uren: plaatst te worden, maar het kan KNRM, de gemeente en het Genootschap Oud Zandvoort de revue Boven5235123.
wel. Het tweetal brengt beslist dien komen dames m klederdracht iets vertellen, bezoeken de kinderen het
Taxi: tel. (023-) 5712600.
leven in de brouxverij. Meer in- Cultureel Centrum en maken ze een wandeling door het Kostverlorenpark
Openbare bibliotheek: Prinses- formatie bij het Kennemer Die- Vrijdag wordt de week afgesloten met het bekijken van eikaars werkstukseweg 34, tel. (023-) 5714131. rentehuis, Keesonistraat 5, tel. ken.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
5713888.
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 17 mei - 23 mei
Getrouwd: Maarten Alexander
van Oeffel en Maria Hendrica
Warmerdam.
Geboren: Merel Aymeé, dochter
van Gerard Cornelis Bultema
en Ellis Jennifer van Ree.
Emiel, zoon van Wilhelm Johan Marie Fehpe Prosper Blanke eii Ans Keesman. Luuk Bernardus Paulus en Koen Franciscus Henricus, zonen van Johannes Rudolphus Augustinus
Mulder en Anita Gezina Maria
Kuipers.
Overleden: Ermelinda Catharina Snabilie-Veen, 63 jaar. Alida
Jacoba Heidebrink-Terol, 68
jaar. Dina Schönthal-Sjouwerman, 86 jaar. Leonardus Gerardus Petrus van Gasselt, 64 jaar.
Kornelis van der Burg, 88 jaar.

Kerkdiensten

heresa heeft samen met haar broer Michael US Pizza opgezet

Monique van Hoogstraten

Met

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds C. Antonides uit Terborg. Gereformeerde
Kerk: Zondag 10.00 uur: ds K. Smit uit Heemstede. Agatha Parochic: Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves. Zondag 10.30 uur: D. Duijves
met kinderkoor. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30
uur: ds A. in 't Veld uit Haarlem.
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HEALEY& BAKER

U NNEEÏ

enz.

TE HUUR

OPSLAGRUIMTE
J.C. BKETSLAAN I6I-163, HOOFDDOKP

vanaf 500 nr, totaal 2.150 nv
vrije hoogte max. 7,5 meter
inrijcleuren
per direct beschikbaar
prijs ƒ 80,- p/rrr

«>&'•

HEALEY & BAKER
Tel.: 020-6737555

ORMHEIOF
CITRON
FLEi
33 C L

ELDERS

CASINOGADEü
Het Liclo Theater presenteort: de Kaptain Banana
Show. Een wervelende
Rios Procluction, geinspirocrd op de losbandige sfeer van het New

COCKPITSPRAY

Yorkse cabaret. U kunt
voor de show diverse
arrangementen boeken.
Na afloop kunt u deze
levendige avond
_^_, voortzetten in het

MULTÏ FUNCTIONELE
LAMP
o.a. te gebruiken als zaklamp,
qevarenlicht en looplamp.
tevens laadbaar op 12 vol
via de sigarettenaansteker
in uw auto

casino. Want bij de
arrangementen voor de
Kaptain Banana Show
hoort ook gratis entree
in het Holland Casino
boven het theater. U
kunt al een compleet
arrangement
boeken
vanaf f 49,50. Aanvang
woensdag tot en met
zondag 20.00 uur.

ido
'•'-..

(nabij Leidseplein).

. :

Reserveringen: 020 - 626 21 06.

BUS 400 ML
ELDERS 1£&

COMPLETE SET UNIVERSELE

KAHREL KOFFIE

AUTOMATTEN

bescherming

voor uw tanden
en kiezen

2 LITER

ELDER

rubberen

TUBE 75 ML

ELDERS

WONDERWIT
OF-BRUIN

GECONCENTREERD

liefst
19 BOTERHAMMEN

met citroen, flacon 750 ml

HALFVOLLE

KOFFIEMELK

PONDSPAK

antl-sllp
gedeelte
voor uw
voeten

41-DELIGE

WOLKJE

ROODMERK
snelfiltermaling

van slljtvaste kunstvezel,
voorzien van

PAK 500 GRAM

PING
AFWASMIDDEL

CHEFS CAT
BROKJES
keuze uit: rundvlees of vis
BLIK 400 GRAM

DRAAIERSET
IN HANDIGE OPBERGDOOS^

bevat diverse afmetingen
schroevendraaiers,
dopsleutels en ELDERS
sterschroeven- .ij <vQT
draaiers
J'KOO

ELDERS

1

ind'erse unikleuren, 65% katoen ,35% polyester,
lange
mouwen en "button down Kraag,
M
inclusief bijpassende stropdas

HEERLIJKE ZUID-AFR»

MAYONAISE

FRISSE WITTE Wl,
van het wijnhuis Vergeet-,' mi)-nie kochten wfl do
nieuwe oogst droe steen.
Deze droge witte wijn
Is goed te combineren
mei vis- of pastagerechten. Fles 75 cl.

EXTRA
GROTE POT
liefst 650 ML
ELDERS

fulltime medewerker
40 uur p/w

ELDERS

leeftijd 25 a 35 jaar
i.b.v. rijbewijs
enige ervaring in schoonmaak- en/of
glazenwasserswerkzaamheden
zelfstandig en flexibel
(werkzaamheden vallen tussen 8.00 uur en
20.00 uur)

GOUDA'S GLORIE* v:
heerlijk romig

MATEN: M, L en XL

vraagt

-

HANDIGE
OPBERG/VOORRAADBLIKKEN
met beugelsluiting,
diverse motieven,
inhoud 1.5 liter.
Per stuk

FRESHSTRIPE
langdurige

schroeven,
breedte 45 cm

, HERENOVERHEMD

-

Geconcentreerd,
fles 500 ml.
Kies uit: morgenfris, zijdezacht of
puur & zacht
GOED VOOR

ELDERS 4f9£f

AUTOZONNEGORDIJNTJES
gemakkeli|k te monteren,
past In iedere auto, inclusief

SCHROEVEN-

Max Euweplein 64, Amsterdam

«II? J

vernieuwt, reinigt
en beschermt alle
kunststofoppervlakken en werkt
anti-statisch

COLGATE
TOTAL
TANDPASTA

ROBIJN WAS.VERZACHTER

et-ms-nt

IN ONZE
SUPERMARKT

Sollicitatie aan:
Hm. Louwen
Postbus 548
2040 EA Zandvoort

ELDERS

„
IN ONZE
.SUPER SLAGERIJ
LEKKERE

KOELVERSE
JAFFAJUICE
ORANGE
heerlijk

vers geperst

geeft u meer!
Midzomeravond Cruise
Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeën?

i
i
;
i

'
.
:
j
'
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U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal l 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts i 99.00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Ban voor onze JLezers
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
p.p.
Naam:

HEERLIJKE KAISERBROODJES
om zelf af te bakken
GROTE BAAL

12 STUKS
ELDERS

LITERPAK
ELDERS ^itST

(verpakt per 2.5 kilo)

BOURSIN
ROMIGE FRANSE KAAS
met fijne
tuinkruiden,
kul p 150 gram
ELDERS

VAN DEN BROEK

Jigen4BOO aanbiedingen!
WEEK il • AANBIEDINGEN GELDIG VAK 23 MEI TOT 1 JUNI

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schaflplcln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat -AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlon
• AMSTERDAM: Helnekenplein (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1

Woonplaats: .

"De Manege Zandvoort"
m.m.v. o.a. Jaap Dekker
Boogie Woogie
Welkomstcocktail
en saté van de grill
Dansen sfeer en gezelligheid
voor ongebonden mensen v. a. 30 jr.
Corr. gekleed.
Laat je ex thuis a.u.b.

Datum:

Voor info 023-5716023

Aantal personen:

geeft u meer!

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Za. avond in single dance sociëteit

Entree ƒ 25-allin.

Adres:
Postcode:

•..'a*
MONA
HALFVOLLE
FRUITKWARK
kies uit: aardbeien
of peer/perzik
BEKER 450 GRAM
ELDERS ,

Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten vooi een heeilijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?

i
;

sinaasappelsap,
met handige
schenkdop

STRAND-nUIMNT

ïpeciatiteit
de gehele maand juni

Zeeduivelfilet
in roomboter gebakken
incl. garnituur J ó U y ~~
Een delicatesse voor de ware visliefhebber
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Tot ziens bij

De W u r f fam. Paap
Tel. 5714558
(noordelijke afrit rotonde)

Vandaag serveren wij de lekkerste
Hollandse Nieuwe van Haringkraam

Arie Koper
als voorgerecht in een heerlijk menu
met o.a. asperges, beenham, nieuwe aardappels
en aardbeien met roomijs en slagroom.
Prijs voor het menu: ƒ39,50
27, 28, 29, ... Juni:
Mollie 's 8e Kreeftenfestival
Reserveren kan nu al.'!!
Dagelijks geopend vanaf 17.00 uur
Keuken open vanaf 18.00 uur.

yVeekmedia 17
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Gevraagd
VANAF F 49.995,-

CHRYSLER STRATUS

Strandpaviljoen

21
Tel. 5715524

7/'aar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Lid van:
.STICHT INC;
KWAUTEITSriUPAllATIB
NKnEKLANBS
SCHOKKFAHklKAAT

Alle maten leverbaar
v.a. (70 x 200|

Gecertificeerd
schoenreparateur

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

Waarom zou u de weg naar de top
niet comfortabel afleggen?
Ambitieuze mensen reizen wat af in hun leven. En wie veel reist, moet een auto
hebben die goed is uitgerust. Daarom beschikt de Chrysler Stratus standaard
onder meer over: airconditioning, twee airbags, elektrisch ,bedienbare ramen en een
2,0 liter 16V motor. Die trouwens ook een heel comfortabele top haalt. Dat zult u
wel merken tijdens een uitgebreide proefrit, waarvoor we u hartelijk uitnodigen.

ELBCT*A;BODjMS

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Chrysler

Pochetueer Extra Matras

Polvethep Matrassen Kroon Super
ilssSsg,. SG 20-25-30-35-40

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Cl

v.a. 1 persoons
7 jaar sctiriltelyke l abrlck s garantie

-Echt dons dahtwd 200120* f H- Jou** if 4- - 140x200» f f 9
•Zu/ver wof/en dekbed 300*100, ut,, miuo, («v. f 40x200.. 947

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Zomer dekbed JM'»c,s9,.?«ij«,7i,.

KOOPHOME

BEZICHTIGING - VERKOOP

cld Chtysltr Slralus 2,5i V6 IJC ƒ 71.MUI... Puilen incl. ll.TAV., .il importeur, racl. kruien riifclaar maken en verwiideniiKsbuilraKe. I.C.T.C vjnal ƒ 1251,- p m fexcl. B.TAV. en hrand>li>ll.
• Chiyslcr Lease, tel. OÜ47 - 367850. Vi'i|;ii;mKcii vourboliouJen. Giry>ler Import Holland II.V. Tel. (13-17 - 3634ÜÜ.

•Alle artikelen 100% sc

-DQNDERDAa. O tot S uur

Spaameweg22a
Cruquius -

- VRIJDAG-

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
levere n en
,
plaôtsen van
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

WONINGSTOFFERING

POLITIEK CAFÉ
'VAN ZANbVOORT!

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

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

offerte.

Vrijblijvend

GA STEMMEN

prijsopgaaf.

Info Politiek Café: Eugène Weusten.
Tel. 023-5716636

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Postcode Loterij deelt uit in Surprise Show

EXTRA PRIJZEN
VOOR U!
De Mega Jackpot van de Nationale Postcode Loterij is gevallen in Drachten. Het winnende
lot was echter niet verkocht.
Dat betekent dat de Mega
Jackpot met een miljoen gulden
stijgt en dat hij volgende
maand dus op 5 miljoen gulden
staat!
Er vielen weer vele tienduizenden
prijzen in de Postcode Loterij
deze maand, zoals de maandprijs
van een ton die terechtkwam op
lotnummer 7204 PA 006 in
Zutphen. Een compleet overzicht
vindt u op deze pagina. Kijk dus
snel of ook uw postcode in de
prijzen is gevallen.
Meer prijzen
Maar er is veel meer, want mei is
ook de maand van de vele extra
prijzen. Tijdens de Surprise Show
van Henny Huisman op 29 mei
kunt u zien of u in de prijzen
gevallen bent. De Postcode
Loterij deelt in de Surprise Show
20 gloednieuwe BMW's Cabriolel, maar liefst 200 trendy scooters en een Extra Straatprijs van
één miljoen gulden uit! Vergeet
dan dus beslist niet te kijken, om
21.00 uur op RTL4. Misschien

DE UITSLAGEN VAN 26 MEI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

5 miljoen

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 22

II De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36
26 12 07 36 21 04 19 03
1.000,- 01 ƒ20,20 17 24 41 06 16 32 33
ƒ 500,43 ƒ 10,22 02 11 44 23 14 13 18
ƒ 100,37 ƒ9.ƒ50,38
45 ƒ8,Maakt u uw kaart vol met getal
ƒ40,- 25
08
ƒ?,28
ƒ30,- 29
dan wint u de
ƒ6,34
ƒ25,- 05
ƒ5,39
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

Twee BMW's: 1825 KL 029 in Alkmaar,
en 1703 BV 002 in Heerhugowaard

Donderdag 29 mei reikt de Postcode
Loterij extra prijzen uit in de Surprise
Show. Kijk dus allemaal om 21.00 uur
naarRTL4!
bent u één van de winnaars die de
Postcode Loterij gelukkig maakt
met zo'n fantastische prijs.

Speel mee!

In de Postcode Loterij krijgt u de
grootste verrassingen. Dat blijkt
deze maand opnieuw. Speel dus
mee! Lid worden is heel makkelijk:
vul de bon op deze pagina in en
stuur hem vandaag nog op. Dan
weet u zeker dat u ook een kans
maakt op al die gigantische prijzen.
Wie weet. staat Henny Huisman
volgende maand al bij u op de stoep
met de Mega Jackpot van 5 miljoen
gulden! •

•ZATERDAGO tot S uur

Onderhoudsbedrijf
Muis & Co.
Voor al uw onderhoudswerkzaamheden in en
rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.
Onderhoudsbedrijf Muis en Co.
Dr. C.A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-573043 l / 06-52894393.
Ingeschreven bij KvK te Haarlem

adviseert:
woensdag 28 juni a.s.
PARKEER REFERENDUM

novilon marmoleum

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Stand Mega Jackpot:

. O tot B uur

• Betalen met pïnpas mogelijk.
• Bezoniinc moeelijk..

Albatros Hoteldiensten
vraagt voor een hotel in Zandvoort

KAMERMEISJES
Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis
van enkele dagen per week, alsook in het weekend.
Telefonische reactie tussen 2.00 en 22.00 uur:

035-6938058

UITSLAG TREKKING MEI 1997

^^l^HÜ^HI^HM^^^l^MM^^^^MI^MM^^H^H^^KHHMMi^HHHMMM

heeft de trekking van mei verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want: iedere deelnemer in dezelfde postdezelfde prijs. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
10,- 8033 BZ
50,- 9284
10,70,RR
25,4758
10,- 5735 ER
25,
7090
2969 BW
50,- 3741
10,- 8072 CK 25,- 9402 RT
50,RD
50,50,- 4761
70,5752
10, 7113
2995
70,- 3742 CA
25,4816
AX
25,70,3024 XB
50,- 3751
10,5766
10, 7120
10,- 8081 VP 1000,- 9403 AL
25,- 8171 PJ
9439 PB
25,GA
25,50,JV
25,25,- 4817
5831
3036 VK
25,- 3752 MG
10, 7122 PK
9441
10,70,- 5831
25,LR
50,50,- 4823
RN 25, 7156
10,- 8181 EZ
3039 VG
50,- 3752 TC
9452
10,25,- 5932 VC 1000,
7213 XS 500,- 8181 ZH 25,XB
25,3062 JP
700,- 3755 TL
25,- 4823 J R
10,4841
VS 700,5941
BK
50, 7216
70,3071
VS
25,3771
AT
25,10,- 8223 CH ÏOO,- 9454
4844
70,- 5963
10,- 9465
10,10,- 7232 BM 500,- 8242
7261
RV 100,- 8271 VZ JOO,- 9467
4858
70,- 5987 AG 100,
10,10,- 9602 PR
25,10,- 8320
4861
SC 700,6001 BK
25, 7273
10,- 9602 RD
25,DA
4876 VN
25,- 6004 BT
25,- 7311
25,- 8388
10,- 9610
10,4909 BH
25,- 6006
10,- 7322 NC 50,- 8405
10,- 9619 TD 700,4924 EM
25,- 6006
BW 100, 7335 DD 25,- 8408
KA 500,5012
10,6026 CS 25, 7383
10,- 9641
10,- 8408
50,- 8422
10,- 9679 EW rOO,5021
DW 50,6027
70, 7413
BP
25,- 9695 AP
25,5044 KA 100,- 6031
BP
50,- 7417 BC 25,- 8446 CP
EP
50,50,- 8458
10,- 9711
5051
VJ
100,6044
10,- 7481 ' PL
10,- 8471
PS
25,10,- 9715
5061
GD 100,6088 AV 100, 7504
25,10,- 8529 MJ
25,- 9736 CJ
5076
10,- 6093 EV
50, 7513
KN
50,50,- 9741
5126
AD
50,6107
10, 7513
10,- 8542 AB
10,10,- 9750
5126
WG 100,6141
LZ
25, 7513 DH 25,- 8600
CC 25,- 8605 DC
50,- 9752 EA 500,5133
AN
50,6155
10, 7521
10,EE
10,- 8611
10,- 9753
5171
GG
25,50, 7541
6161
LG
50,- 9761
GJ
25,ZC
700,HW
50,5171
LG 500,50, 7542 MS 25,- 8617
3073 TS
50,- 3771
6161
HH
10,10,- 9811
5222
10,- 6176
50,- 7544 GN 25,- 8701
JG
50,3078
70,- 3781
70,AT
10,- 9821 PB
70,- 7545 GX 50,- 8721
25,AB
50,3078 EC
25,- 3818
ET
25,5231
HE
50,6217
25,- 8736
10,- 9853
10,50,- 7558 BD
ES
25,3078 NJ 7000,- 3824
70,- 5245
70,- 6222 VC
50,- 8831
10,- 9873
10,7587 PT
70,- 3082 RH
25,- 3831
TG
25,5262 ZW
50,- 6227 XE 1000,XP
50,- 9901
10,WC
25,- 3086 BH
50,- 3833
SM
50,6227 XZ 500,- 7595
70,- 5271
10,- 8831
10,6265 AR
50,- 7606 VP
50,- 8857
10,- 9912
70,- 3117
TE
700,EN
50,3843 EG
25,- 5271
10,- 9933 BA 100,70,- 6325 PM
700,- 7635
10,- 8900
70,- 3121
XV
25,3852
70,- 5293
25- 9033
10,- 9945 RM 25,GD
50,6367 HJ
25,- 7688 PL
KC 7000,- 3124
XK 7000,- 3862 MH 7000,- 5301
25,10,- 9963 PB
TT
25,6374 MV 25,- 7811
10,- 9047
EH 700,- 3125
KE 700,3903 DT
25,- 5301
70,HN
25,- 9966
25,- 9112
70,- 3131
5324
70,- 6411
JL
25,- 7823 LE
HK
50,3931
VG 500,BE 700,10,- 9971
5342 VR 500,- 6413
10,- 7863
10,- 9145
TG
25,- 3209 LD
50,- 3961
XP
25,70,AX
25,- 9989
25,- 6413 ST
50,- 7916
10,- 9201
KJ
700,- 3231
AS 500,4003
10,- 5344 LJ
10,EJ 100,- 9207
25,- 6432
CG 25,- 7941
CB
50,- 3263
70,- 4007
10,- 5374 CP
10,25,- 9214
5384 GD
25,- 6433 ER
50,- 7957 AJ
NH 500,3274 BM
25,- 4021
10,10,5411
EP
25,6436
10,- 8001
10,- 9265
TZ
50,3293 AC
25,- 4021
GJ
25,50,HJ
25,- 9271
5428 GV
25,- 6438
KG 25,- 8026 PD
70,- 3297 EA
25,- 4128
LT
50,6524 BS 50.XS 700,3314
WZ 700,5431
70,4130
70,MB 25,5431
70,6531
XX
50,TH
25,- 3354 AB
50,- 4142
50,5445
70,- 6535 PR
70,HT
25,- 3363
70,- 4214
50,25,- 6538 RR
70,- 3402 BB
25,- 4286
10,- 5469 SC
6542
10,DX
25,A, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij
50,6581
AL
ML 700,inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bingoprijien en de Mega Jackpot.
6584
10,AH
25,Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal per maand de
6586
10,CB 700,inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
6587 AV 100,70,Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
6616
AJ
50,AR
700,verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
10,6621
XR
25,/ 40,- (vier lotnummers)
f 20,- (twee lotnummers)
6624
10,XD
25,/ 10,- (één lotnummer)
ƒ 30.- (drie lotnummers)
6624
10,JZ
25,6641
GP 50,EE
700,50,6662 TJ
BE
50,] dhr. ! mevr.
Naam:.
10,6665
AR
25,6678
10,XH
25,Adres:.
6681
GT 25,en voor iedere deelnemer in de postcode
HK
50,Postcode:.
25,6711 BH
HG 700,7204 PA een troostprijs van ƒ 1.000,-

Notaris van Os in Amsterdam
code wint - tot 3.000 gulden 1000
1001
1011
1013
1018
1041
1052
1053
1053
1059
1062
1082
1083
1093
1098
1101
1106
1107
1112
1131
1131
1132
1141
1153
1181
1214
1216
1218
1222
1251
1353
1355
1380
1406
1424
1435
1438
1440
1441
1444
1474
1483
1487
1489
1501
1510
1562
1562
1601
1601
1611
1614
1616
1622
1625
1643
1681
1701
1719
1722
1723
1746
1761
1781
1784
1790
1792
1814
1826
1911
1943
1962
1991
2012

70,-

AB
RT
RB
AJ
DC
RE
TP
EC
BS
GN
CC
VP
RT

25,-

7000,-

25,25,70,25,50,700,70,500,70,-

2132
2132
2133
2135
2136
2151
2163

9202 AG 051

M EG A
JACKPOT

25,-

50,50,70,700,25,-

70,AC
RB

ƒ3.000.000

25,700,-

70,XH
AW
GB
KT
BL
LN
BV
DA

RM
BD
KR
AJ
JL
VC
HN
VJ
MC
VD
WX
ZK
RC
KJ
SH
SK

CC
VE
HX
CH
CB
VC
SX
AA
BM
HN
KS
JN

EJ
BH
2026 VX
2033 GC
2102
XE
2105
XE

50,-

70,50,25,50,-

25,50,25,500,70,-

10,50,25,25,10,25,25,50,100,25,-

700,10,500,10,25,100,10,25,25,25,25,10,10,10,10,25,10,50,100,25,25,-

25,50.10,500,25,50,25,-

50,10,25,50,50,700,25,700,-

2171
2181
2221
2221

2224
2225
2240
2245
2251
2266
2267
2273
2274
2286
2291
2291

2300
2315

2352
2402
2409
2411
2411
2461
2501

2525
2533
2541

2542
2544
2547
2553
2554
2562
2565
2571

2573
2574
2583
2585
2601
2611
2613

2623
2628
2717

2724
2742
2742
2821
2821

BON-VOOR157-MHJÖEN

7204 PA 006

MAANDPRIJS

ƒ100.000

EH
RR
JJ
HD

NN
XP
AD
VT
DD
AC
BB

VE

2870

70,50,25,-

25,25,25,-

70,25,50,70,50,-

70,-

2901

2904
2904

700,500,25,25,-

70,-

BH
TC

50,25,-

SJ
HN

25,50,-

4333
4384

3432
3437
3464

AX

70,500,70,-

4411
4461

3471

EW

50,-

4511

3500
3607
3607
3608
3632

JB
PR
VE

3421
3431

3641

3703
3704
3705
3706
3708
3721

GB
HZ
LG
TA
GA
TB
TA

70,50,50,25,70,25,-

50,25,100,700,700,700,-

4463
4528
4535
4611
4661

4664
4675
4681

4695
4701
4701

4707
4751

GE
50,ND 7000,AW
25,PB
25,EL 7000,XW
25,70,CW 500,CS 700,RE
50,BL
50,70,AJ
500,GB
25,GH
25,GK
50,EH
25.AS
25.-

5490
5507
5511
5531

5583
5624
5628
5631

5643
5663
5688
5703
5707
5709
5711
5711
5721

5735

LB
KA
TP
KC
HD
HR

TJ
AG
ZJ

VS
AH

70,50,25,25,-

70,25,25,50,-

70,70,25,25,50,70,70,SO.r
70,-

50,-

6712
6713
6713

EA
NP
SP

6716

500,50,-

Plaats: --

25,70,-

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,- Tol.

5oi70,50,
50,

Postbanknummor:

6717
6717
6816

HW
VJ

6835
6842
6843

EH
CG
TG

Datum:
500, Handtekening:

6871

HJ

700,

6902

AC

6921
6952
6956
6971
7011

GE

25,
50,
70,
25,
100,70,25,25,-

7031
7061

CD
LE
GE
ZW

Banknummer:

150.97.06

•fl«J

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
l Nationale Postcode Loterij,
l Antwoordnummer 19503,
i 2501 ZV Den Haag.
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NEDERLANDS TOPMERK VRIESKAST

51CM KLEUREN-TV MET TELETEKST

3 ruime vnesvaKken, snel mvnesschakelaar en apart gedeelte voor ijsblok. CFK-vnj. Adviespnjs'699.-

Absolute zonnesteekpnjs! 100 voorkeuzezenders, teletekst met 8
pagina's geheugen, On Screen Display, afstandbediening
Adviespnjs'549.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW6301,Superplatte16 9
j beeldbuis, stereo, teletekst
Adviesprns'2495 -

1479.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630, 70cm, stereo, teleteksl Adviesprijs"3295 -

1599.-

PHILIPS MATCHL"NE
100 HZ KLEUREN-TV
I PT820,Black-üneSgroot| beeld,stereo,TXT '2795 -

1699.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501,Tvvan tjaar'70cm
l Black-LineS,100Hzdigital
| scan stereo.TXT Adv'3895 -

2399.-

l PHILIPS 70CM STEREO
PT4512,Teletekst '1645

1049.-

J 6 3 C M STEREO KTV
Otf Ned Philips garantie,
teletekst Adviespri|S'159S

899.-

TRAVELLER; TE LAAG!
10x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht Adv • 1709 -

849.

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650, HiFi stereo AdV2495 -

1239.-

PHILIPS TELETEKST
PT156, Afstandbediend '645-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelle met automatische ontdooung. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren mvnescapaciteit Adviespnjs'999 -

SONY STEADY SHOT
TR565,HiFigeluid Adv'2200-

1269.-

rrra«4 >|CQ
tifjla *HKI.-

SONY + LCD SCHERM
TRV11, Camcorder Adv'1980-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs '949 -

1379.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT,
topklasse camcorder '3110-

prara CQQ
l^fey «KKf."

1549.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.'""
sterren mvriescapaciteit
Adviespnjs 899.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening Adv'1899-

FTj?^ CQQ
liflftf U£.<9>"
MIELE KOELKAST

899.-

SAMSUNGCAMCORDER
CAMCORDER
oom Adv'1199VPE807,8xzoom

599.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520Black-Lrie,teletekst'1395-

899.-

teletekst

PHILIPS MATCHLINE
VR757 V i d e o r e c o r d e r ,
stereo, topklasse, atstandbedienmg Adviespnjs'1545

K1321S, 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vri|.AdV1399.-

SONY HI-8 CAMCORDER
STEADY SHOT

Ijaftf o49."

ELECTROLUX
STOFZUIGER

CCDTR780, HiFi stereo, Steady
Shot, 24x digital zoom, 4 standen
program AE , LCD-display,
afstandbediening en inclusief
accessoires Adviespnjs'2530

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 liter netto
inhoud, 2 vnesladen.
Adviesprijs '1348 -

Krachtige 1100 Watt
motor met metalen
buizen, oprolsnoer
en optimaal filtersysteem Adv. '349 -

pTjjpfr
lifrfof

999.-

699.-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo, TXT. '2550

ARISTONA STEREO
SB57. Showview, PDC, 4 kop'
pen, audiodubb Adv'1345.'

1199.-

649.-

l SONY 63CM STEREO
X2501;Hi-Black Trinitron,
teletekst,afst bed Adv'1770

SONY HIFI STEREO
E800, 4 koppen Tn-Logic videorecorder, montage '1670-

979.-

849.-

SONY 55CM STEREO
X2101, Trinitron, TXT.' 1440

779.

SONY55CMTELETEKST
M21,Hi-BlackTnnitron '990-

599.-

| SONY PORTABLEKTV
M1400,Afstandbed Adv'550

379.-

SONY 100HZSUPER!
E2561, Super Trinitron,
l PIP, stereo, TXT Adv'2970-

1799-

1249.-

CALL CENTER
Conium.ntin H.lpd.ik voor lnlorin.tl« en
•dvl.«T«v«nim.ld*nv»nBtarln|jfnain
kl.ur.n»l.vl»lt «n groot tiulBhoud«ll]l(« .pp

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

SONY HIFI STEREO
E600, Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. '1340 -

^•i^^v ^H

^*

™™

v n A n u c ^i **'~"~

M w*

i\i puci 1 *""" —

229.

965.845.

- *•

PANASONIC STEREO
HD600, Topper 1 4 koppen,
Showview + PDC. '1299 -

549.

WHIRLPOOL AVM
Ruime4m1 combi magnetron.
Met hete lucht, gnll en cnsp.ontdooien,koken,bakken.braden
en gratmeren. Adviespnjs'999.INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentnfugegang.regelbarethermostaat,RVStrommel, \
zelfreinigende pomp '1199-1

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699 -

699.-

679.-

IGNIS WAS AUTOMAAT
programma'
AWL400,16i programma's
4,5 kg inhoud
ud Adv '79=
'799.-

499.

365.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak.
l Adviespri|s"699.-

JVC HIFI STEREO
620,Hi-SpecDnveAdv"1189- i

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 titer
inhoud, CFK-vnj. Adv'729.-

1799.-

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud. Adv '749.-

l SONY BREEDBEELD
l KV24WS1, Super Trinitron,
stereo, teletekst Adv "2440 -

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor op de camping
en m de auto.

SONYVIDEORECORDER
E11, Afstandbediening "650-

PHILIPSVIDEO + PDC
VR242,Turbo-Dnve Adv"895 PANASONIC KTV TXT
TX21,55cmFSQ Adv "849

999.-

749.-

PANASONICBësteKoop!
NVSD22;Showview+PDC'734-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen
Adviespnjs. "789.-

rHTFTjDESHB
MINI DISC PER 2

979.*FAMSUNG TV/VIDEO

1 cm, 100 Voorkeuzezen- scart Afstandbed.-999.-

PENT1UM120MINITOWER
PC, 8MB intern 1 2GB schijf
Windows '95, kleurenmonitor 1 jaar On-Site garantie

1699.'
LASER MULTI-MEDIA
Van Katja Pentium133
PRfJSj
16MB intern, 1 2GB schijt,
\RISTONA TV/VIDEO' CD-rom, geluidskaart, boxen,
l126;Shovyyiew.Adv*999.- Windows '95 Adv'3499 -

" 789.-

2599.-

PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV
ST650.Stereo.TXT '1829-

IBM APTIVA
De unieke IBM-PC-lijn

BCC

799."

PORTABLE KTV 37cm
Ofl Ned Philipsgaranlie '599 -

CANON BJC4100
Superkleurenpnnter Adv'769

ZONNESTEEK*

"-l PRIJS DT

LUXE MICRO-SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

1149.- Inclusief CD-speler en afstandbediening. Adv.*349.-

899.549.349.-

645.-

CANON BUBBLEJET
BJC210.Kleurenpnnler '599 -

PORTABLE KTV 37CM

HP INKJETPRINTER
Incl sheetfeederen kleur "499 -

329.-

Um&tm

895.-

H

WASflDROOGKOMBINATlE
Wassen en drogen m 1 ma- ATAG FORNUIS
chme,1000toeren.Adv'1549 - F G 1 ; G a s f o r n u i s met|
elektrische oven, mcl grill
en sierdeksel. Adv. '1450.-

945.-

EXTttA
LAOE

ZOHNESMK

149.PRIJS

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.'595

298.-

948.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en mfraroodgnll Adv'1025TOPMERKWASDROGER
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviespnjs'495 -

249.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs '649 -

349.-

WHIRLPOOL DROGER
AWG212, Eenvoudige bedienlng, 5kg inhoud, antikreukprogramma. Adv "749 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviespnjs'698 -

KONDENSDROGER

Geenafvoernodig1 RVStrommel.

648.-

ETNA FORNUIS
1601; Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel. Adv.'948.-

528.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfomuismet elektrische oven,verichtng,sieidekselennatijurhjk GIVEG-keur. '949 -

478.-

INDESIT FORNUIS
lischeoven.dubThermostatischeoven,
dubbele ovenruit
ruit Adv,'849 -

448.-

ZANUSSIVRIESKAST
3 vakken, CFK-vnj. '629.-

BOSCH VRIESKAST
ÏJGSD1300; 3 laden,
mvriescapaciteit
Adviespnjs."848 -

449.

KTV37CM-f TELETEKST

279.-

EXTKA
_ LAOE

BAUKNECHT VAATWASSER
GSF4841; 5 programma's, aquastop, RVS interieur. Adv.*1699.ZANUSS11200 TOEREN
FL1222;Wasautomaat, RVStrommel. Adviespri)S*1349.ZANUSSI KOEL/VRIES KOMBI
ZFD15/5RD; 178 liter dubbeldeurs, softlme. Adviespnjs*749.MIELE STOFZUIGER
S3011; 1500 Watt vermogen,
metalen buizen. Adviespri|S*499.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik;
"" capaciteit, CFK-vnj.

GRUNDIG 37CM + TXT
P730, STUNT' Adv '699 -

898.

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's 12couverts Watetorrtharder
enwaterstop.Adviespnjs'2099 -

495.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv '985 -

220/12 Volt, dus ook perfekt voor op de camping.
Inclusief afstandbediening. Adviesprijs*599.-

PRJJSJ

648.-

ZANUSSI 2-DEURS
2180/4D; Automatische ontdooiing. Adviespnjs'749 -

VIDEO-TAPE PE

PORTABLE KLEUREN-TV
(f. Ned. Philips garantie,
tuners,teletekst Adv"1545.-

445.-

AUDIO-TftPE PER 5

3C
M KTV
ARISTONA( \ 6
63
CM
KTV
TA5212,Stereo,teletekst,
'tereo, teletekst,
top Black-Lme
Line S, '1795
"1795 - AKAI VIDEORECORDER
VSG221, Afstandbed Adv"498 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met a f s t a n d b e d i e n i n g

795,,.

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.'1348-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed. Adviespnjs'1435.-

\^JfC9

ARISTONAk STEREO KTV
KTV
TA4310,55cm,TXT
cm, TXT "1345-

1149.-

745.-

BAUrCrceHWAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Vanabele indeling. Adv. '1099.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiligmg. '1649.-

PANASONIC63CMTOP
*IIC63CMTOP
G1, HiFi-stereo,
reo.TXT
TXT '1599
'1599-

TV/VIDEOCOMBI'S

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur.
4 sproemiveaus. Adv. '1179.-

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-eenheid.M 699,-

GARANTIE

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 3 programma's,12couverts Adv'899 -

545.-

SONY LONGPLAY
E250,Showview+PDC "780-

JVC SHOWVIEW + PDC
J228,Turbo-Search Adv'769 -

629,-

SAUTOMA;

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400, 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159 -

699.-

449.-

895.-

145 LITER KOELER
Indesit Adviespnjs'749.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VRl51,Afstandbed AdV645-

299.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
ASAUTOMAAT
FL700,750toe(encentnfuge
ien centrifuge RVS
ikdempers '949.trommel, schokdempers
"949.-

SONY BREEDBEELD
28WS1,70cm SuperTrmitron, 60 Watt stereo, AKAI STEREO STUNT!
| teletekst, PIP. Adv '2990 - G720, Videorecorder "888-

1499.'

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening Adv '599.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO. 950toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinigenstil AEG meerdere ma- SAMSUNG 24 LITER
len best getestl Adv '1449 - 1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automalische programma's
SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en SHARP HETE-LUCHT
kuip Aparte temperatuur- KOMBI MAGNETRON
regelmg.Bespaartoets "1348- Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, makkelijk te reinigen Velekookfunkties.."699.BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214. Hoog centrifuge- PANASONIC KOMBI
toerental Waterbeveiligmg, MAGNETRON
bespaarprogramma's.'1349," NN750,Digitalebedienmgvan
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement. Automatische programma's. Adviespnjs'949 -

1-DEURS KOEL
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

wij dan.
MV'Ü dat
veeleisende
j -. % > /\ n r w v» * *^

97!

179

SHARP MAGNETRON
R2V14, 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's
Ruime vulopenmg. Miheuvriendelijk. Deurbeveihgmg. Adviespnjs '1079.-

|O20 - 64749391

14/95

LUXE 1400 TOEREN
18programma's regelbarethermostaat en centrilugegang

OQQ _
O«f*f.

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vnesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs ' 1 8 4 9 -

PHILIPSHIFI STEREO
VR652, Turbo-Drive, 4 kop
pen.longplay Adv'1295.

MIELE 1100TOEREN
Topklasse Vol elektronische
besturing, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv '2299 -

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviespnjs '279 -

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. Er
is al een vrieskist vanaf

BAUKNECHTDROGER
Kreukbeschermmg. InstelbaartotlSOmmuten Adv'949-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeer stil. Advlesprijs'1099 -

ETNA KOOKPLAAT

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. '298 -

158.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch enreverserend.
RVS trommel Adv'1799.-

ATAG WASEMKAP

CENTRIFUGE
2800 toeren. Adv '249

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen Adv."135
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Edward Geerts
eindelijk
clubkampioen
ZANDVOORT - Eindelijk
is Edward Geerts er in geslaagd de schaaktitel bij de
Zandvoortse Schaak Club te
behalen. De Zandvoorter
had al vele kampioenschappen behaald maar was nog
nooit in het bezit gekomen
van de titel van de interne
schaakcompetitie.
Tot in de late uurtjes werd
het clutakampioenschap gevierd. Edward Geerts begon als
jeugdlid bij de Zandvoortse
Schaak Club en na bijna 28 jaar
pakte hij de clubtitel. Hij onttroonde John Ayress, die genoegen moest nemen met de tweede plaats. Geerts zette de kroon
op het seizoen door in de laatste partij Ruud Schiltmeijer
met een nederlaag te confronteren. Over het gehele seizoen
verloor Edward Geerts slechts
drie partijen maar daar stonden maar liefst 25 overwinnigen tegenover.
Met uitzondering van de zesde tot en met de negende bezat
Geerts de leiding in de competitie. John Ayress verloor de titel,
maar nestelde zich stevig op de
tweede plaats door een fraaie
zege op Hetty Sandbergen. Op
de derde plek eindigde Hans
Jansen. Op het snelschaken na,
dat morgenavond wordt afgesloten, zijn de titels verdeeld.
Op die laatste avond zal Hans
Jansen in het licht van de
schijnwerpers staan. Jansen
miste nipt het rapid- en clubkampioenschap, maar heeft de
beste papieren om het kampioenschap snelschaken te pakken. Hij voert de ranglijst aan,
na 26 gewonnen van de dertig
gespeelde partijen. John Ayress
volgt op de tweede plaats en is
de enige die Jansen nog kan taedreigen. De titelverdediger
Wim Gude is met een zevende
plaats kansloos op prolongatie.

Vreugde en verdriet bij TC Zandvoort
ZANDVOORT - Vreugde
en verdriet lagen zondag
dicht bij elkaar op tennispark De Glee. Door met 2-6
te verliezen van het Rotterdamse Z'67 is het tweede
team van TG Zandvoort in
grote problemen geraakt.
Zondag zal de slotwedstrijd
tegen Metselaars met grote
cijfers gewonnen moeten
worden om degradatie te
voorkomen. Daar staat echter wel een aanstaand kampioenschap tegenover van
het derde Zandvoortse tennisteam, dat Merlenhoeve
met 6-2 versloeg.

Het tweede team van TC
Zandvoort begon sterk met een
mooie overwinning van Tzipi
Obziler. Obziler sloeg haar opponente vooral in de tweede set
van de baan. Met prachtige
klappen werd die set vlot met 60 gewonnen en stond Zandvoort op een 1-0 voorsprong.
Martine Bunschoten ondervond zeer fel tegenspel van de
Z'67 speelster en kon het dan
ook niet bolwerken. Door met

3-6 en 2-6 te verliezen was de
strijd weer in evenwicht.
Ook de mannen deelden de
punten waardoor na de enkelspelen een 2-2 tussenstand op
het formulier stond. Elmar
Gerth kende in zijn partij startproblemen gezien de 0-4 achterstand, Daarna vond Gerth de
juiste tactiek en zette de achterstand om in een 7-5 overwinning. In de tweede set vervolgde
de Zandvoorter zijn degelijke
spel en won met 6-4. Raoul Snijders kon het vervolgens niet
bolwerken en verloor zijn partij.
Voor het derde Zandvoortse
punt had het damesdubtael
kunnen zorgen maar in de taeslissende derde set stokte het
ritme bij Obziler en Bunschoten. In de eerste twee sets was
er nauwelijks krachtsverschil
doch in de derde set verloren de
Zandvoortsen kansloos met 06. De herendubbel Gerth/Snijders slaagde er niet in het koelbloedige Z'67 duo lastig te maken waardoor TC Zandvoort tegen een 4-2 achterstand aan
keek. Ook in de mixed-dutabels

ZANDVOORT - Het door
Zandvoortmeeuwen georganiseerde zaalvoetbaltoernqoi is begonnen en het
blijkt dat de teams er zin in
hebben. Na een voetbalweek
zijn er al bijna 250 doelpunten gescoord.

En aanvallend voetbal is leuk
om te zien zodat de toeschouwers waar voor hun geld krijgen. Tot de uitschieters van
deze eerste week zaalvoetbal

behoort zeker de 10-2 overwinning van Reproproof op Sabra,
gevolgd door de 11-4 zege van
La Paz op The Wild Child. Mooi
was ook de 10-1 overwinning
van Casino Amsterdam op Sweaters, terwijl Identico geen enkel probleem had met Sesto
Senso, 8-3.
Spannender ging het toe in de
Forza klasse. HB Alarm was
iets koelbloediger dan Sterk en
won met 2-1. Veel aanvallend
voetbal dus maar de 1-0 overwinning van De Kater op The

De schitterende oldtimers verlaten het plein voor het Casino. Ruim vijftig klassieke auto's stonden

donderdag opgesteld op het plein voor het Casino. De prachtige oldtimers deden mee aan de Rotary
Road Masters, een rit bedoeld vo_or het inzamelen van gelden voor een goed doel en trokken enorm
veel bekijks. Op het Badhuisplein stond voor enige miljoenen aan klassieke auto's. De Mercedes,
Jaguar, Bugatti en Rolls Royce glommen in de zon en voor vijfhonderd gulden per persoon mocht een

Chess houdt
simultaan op
het strand
ZANDVOORT - Maandagavond 2 juni vindt er in
Strandpaviljoen De Zomer
aan het Bloemendaalse
strand een schaaksimultaan plaats. Nationaal meester Paul Bierenbroodspot
zal het vanaf acht uur opnemen tegen een ongetwijfeld
groot aantal belangstellenden.

26 jeugdspelers, C- en D-junioren, en 28 begeleiders en ouders ondernamen de busreis
naar Italië om daar tien dagen
te vertoeven. Jeugdcoördinator
Lifa Lock tekende voor een perfecte organisatie en naast een
aantal
voetbalwedstrijden,
stonden ook diverse toeristische trips op het programma.
Zo werd een bezoek gebracht

Handbaltoernooi
voor basisscholen
ZANDVOORT - De handbalvereniging ZVM-Rabobank organiseert zaterdag het traditionele schooltoernooi voor de zes
Zandvoortse basisscholen. De
strijd wordt verspeeld op de
verharde velden van de hand
balvereniging aan de Duintjesveldweg.
Zowel de meisjes als de jongens spelen zaterdag vijf wedstrijden. De eerste wedstrijd begint om tien uur terwijl de prijs
uitreiking om ongeveer kwart
over drie plaatsvindt. Ook dit
jaar worden de prijzen beschikbaar gesteld door de Rabobank.
Verder zal de jeugdcommissie
van de handbalclub een aantal
activiteiten op het complex organiseren.

Programma woensdag; 18.45 uur Nlveau Offset • Chin Chin, 19.30 uur Chlnese Lippies • Klassiek, 20.15 uur Sekura - De Stal, 21.00 uur Puntje Puntje Corodex, 21.45 uur Geel Wit - Tenson,
22.30 uur Superfone - Gran Dorado.
Donderdag: 18.45 uur EDO - Turn
Turn, 19.30 uur Kroon Vis - Wild Child,
20.15 uur Rabbel Boys • SS Consultancy, 21.00 uur Maclu • Redlight Bar,
21.45 uur Banana • Café Basta, 22.30
.uur TYBB - Autoboulevard.
Vrijdag; 18.45 uur'Klassiek - Sweaters, 19.30 uur De Kater 2 • Sack Time,
20.15 uur Spaghettihuls - E&E, 21.00
uur Play In - The Mirror H, 21.45 uur
Peugeot Cobussen - Duvak, 22.30 uur
HB Alarm • De Kater.
Maandag: 18.45 uur Café Bluijs - Café
Neuf, 19.30 uur EDO • Rabbel Boys,
20.15 uur Harocamo - Bakkerij Paap,
21.00 uur ABN AMRO - Sekura, 21.45
uur Casino Amsterdam - Klassiek,
22.30 uur De Stal • Corodex.
Dinsdag: 18.45 uur Sesto Senso - Reproproof, 19.30 uur Chin Chin • Superfone, 20.15 uur Indentlco - Sabra, 21.00
uur TYBB - Cooldown, 21.45 uur Autoboulevard • Maclu, 22.30 uur Gran Dorado • Niveau Offset.

ZVM bezorgt
jeugd prachtige
afsluiting seizoen

ren waren in teams van vier onderverdeeld en rondden het
voetbalcircuit op het hoofdveld.
De spelertjes deden hun uiterstebest om in aanmerking te
komen voor een prijs waaronder natuurlijk prachtige ballen.
Deze fraaie prijzen werden na
afloop uitgereikt door de tot
voetballer van het jaar van
Zandvoortmeeuwen gekozen
Marcel Paap.

ZANDVOORT - Op 12, 13
en 14 juni organiseert de
Zandvoortse Reddmgstarigade, het Rondje Zwanenmeer. Zestig ploegen zullen
dan strijden om de fel begeerde titel van, beste Zandvoortse roeiploeg.

aan Venetië en het voetbalstation in Milaan werd een sensatie. Daar werd de groep pntvangen door Michael Reiziger die
de jeugdspelers alles liet zien
van het machtige San Siro Stadion.
Na deze fantastisch reis kónden de jeugdvoetballers zaterdag hun hart op halen aan de
spelletjesdag. Het jeugdbestuur van Zandvoortmeeuwen
had een parcours van negen
spelletjes in elkaar gedraaid,
ZANDVOORT - De kunstdie allemaal met voetbal te ma- zwemsters van de Zeeschuiken hadden. De F-jeugd speelde mers hebben een fantastieen onderling vier tegen vier sche wedstrijd gezwommen.
toernooi en de E-, D- en C-junio- Na een competitiestrijd

(per 01-10-1996)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m 18 (K)
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muzickboulcvard
20 00 t/m 22.00
de Kustwacht
22 00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vloed
Vrijdag
ZFM Nonstop service
O 00 t/m 11.00
ZFM l'lus. Een programma speciaal voor de senioren
11 00 t/m 12 00
Watertoren (met tussen 12 en l de gemccnlevoorlichter)
12 00 t/m 14 00
ZFM Nonstop service
14 00 l/m 18.00
Muzickboulevard
18 00 t/m 20 00
de Kustwacht
20.00 t/m 22 (X)
22 00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
O 00 t/m 02 (H)
NiRhtfliKht Een programma voor de Rock-licdiebbcr
2 00 t/m 08 00
ZFM Nonstop service
8 00 t/m 10IX)
Broek ophalen
10,00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
12 00 l/m 14 (X)
Hand in Hand
14 00 l/m lö 00
Badmuts
Ki.OO t/m 18 00
Uurobreakdown
18.00 l/m l!) 00
7KM Sport
14.001/ m 20.00

('idcltcr aan Zee

20.00 t/m 22IX)
22 00 t/m 24 (K)
Zondag
O 0(1 l/m 9 30
9 30 t/m H) (X)
10 00 t/m 12 00
12 00 t/m 14 (X)
1400!/ml600
16.00 l/m 1800
18 00 l/m 20 (X)

de Kustwacht
ZFM Nonslop service

20.00 t/m 24 (K)

de Kustwacht

Foto Rob Knotter

Beslissingen gevallen
in bridgecompetitie
ZANDVOORT - Na 32
speelavonden is er een einde
gekomen aan het bridgeseizoen 1996/1997 van de Zandvoortse Bridgeclub. Er
volgt nog een slotavond
waarop de verschillende
kampioenen bekend worden gemaakt en ook gespeeld wordt om de Koningsbeker, waaraan de
hoogstscorende paren van
het afgelopen seizoen mogen meedoen.

De laatste avond gaf in de Alijn een overwinning te zien
voor de dames Heidoorn en De
Leeuw met een score van 62
procent. OP korte afstand eindigden mevrouw Spiers en de
heer Heidoorn. Deze laatste
competitie werd met overmacht gewonnen door mevrouw Molenaar en de heer Konmg met op de tweede plaats
het echtpaar Smit. De vier
laagst geëindigde paren moeten
het volgend seizoen uitkomen
in de B-lijn.
De dames Van de Nulft en
Scipio Blume tekenden weer
eens voor de zege in de B-lijn.
Zij behaalden de overwinning

*
*
*

^-cli^

Behandelingen voor acupunduur, kruidengeneeskunde en Tuma-massage door
artsen-acupunctunsten en uit China afkomstige professoren
Chinese dermatoloog/kruidenarts gespecialiseerd in huidaandoeningen,
zoals eczeem, psonasis en acne
Opleidingen in de Traditionele Chinese Geneeskunde
Groothandel in Chinese kruiden en acupunctuurbenodigdheden
Voor verdere informatie kunt u ons bellen.

Chinese Medical Center BV

Geldersekade 67-73
1011 EK Amsterdam
020 6235060
Geop ma t/m zal
930-1730

Ramslraal 27a
3581 HD Utrecht
030-2518951
Geop ma t/m vrij
930 1730

met een voor een eerste plaats
opmerkelijk lage score van 56
procent. Met een o verslagje
minder legden de dames Van
Ackooij en Drenth beslag op de
tweede plaats. Vier paren promoveren naar de A-lijn, te weten de dames Boon en Koning,
het echtpaar Hoogendijk, de
dames Rudenko en Rudolphus
en de dames Kinkhouwers en
Van der Meulen. Ook uit deze
lijn degraderen vier paren.
De eerste plaats in de C-lijn
werd met 58 procent gepakt
door de dames Eijkelboom en
De Post. De dames Van Duijn
en Koper werden met een score,
van 57 procent tweede. Naar de
B-lijn promoveren de dames
Van Gestel en Mens, de dames
Van Duijn en Koper, het echtpaar Kerkman en mevrouw
Verhaaff met de heer Van der
Meer.
De donderdagmiddag-competitie werd eveneens afgesloten.
Op de laatste middag won mevrouw De Post met een gelegenheidspartner de A-lijn met 62
procent. Een procentje minder
scoorden mevrouw Lemmens
en de heer Veldhuizen. Mevrouw Hoogendijk en de heer
Vergeest waren deze competitie te sterk voor de overige paren. Voor de tweede plaats tekenden mevrouw Lemmens en
de heer Veldhuizen. Uit deze
lijn degraderen twee paren.
De eerste plaats in de B-lijn
was voor de dames Kinderdijk
en Hilverdink met 67 procent.
Promotie naar de A-lijn is wéggelegd voor mevrouw De
Muinck en de heer Henrion
Verpoorten, de dames Kinderdijk en Hilverdink en het echtpaar Morhaus. Informatie over
de bridgeclub kan verkregen
worden bij de heer H. Emmen,
telefoon 5718570, alleen 's
avonds.

Ook dit jaar wordt geroeid in
de bekende oranje vletten van
de ZRB. Om deel te nemen kan
gekozen worden uit drie cate°;orieén. De Zwanenmeerklasse is
voor de mindere goden die
slechts hopen de overkant te
bereiken. Dan is er de profklas>se waarin de geoefende roeiers
denken het taaanrecord te kunnen breken. Dan is er ook nog
eenjeugdklasse voor teams onder de dertien jaar.
Ook dit jaar zijn er vele pnjzen te winnen voor onder andere de leukst verklede ploeg, de
langzaamste en de snelste
ploeg. Een team moet bestaan
uit vier roeiers of roeisters en
één stuurman/vrouw. Informatie bij de familie Vos, Lijsterstraat 11, 2042 CH Zandvoort,
telefoon 023-5714869. Inschnjfformulieren kunnen gehaald
worden bij de bibliotheek of de
Pellikaanhal en ingeleverd worden bij de familie Vos.

Spel zonder grenzen
ZANDVOORT - De deelnemers aan het Spel zonder Grenzen is bekend. Op 17 juli vertrekken Wim Buchel, Chanselle Klinkert, Ruud Luttik, Oscar
Vos, Rotaert van den Bergh,
Martine Mulder, Karma Mietes, Sacha Schuurman, Susan
Bellen en Amta Reumann naar
Budapest. L. Schuurman is de
coach.

Beachhandbal
ZANDVOORT - Op zondag 8
juni is er een handbaltoernooi
op het Bloemendaalse strand.
De nummers een tot en met
vier van de wedstrijdpouls stnjden om de Sandy-Cup. Bovendien vormt het toernooi een
voorronde voor de Nederlandse
Kampioenschappen die op 29
juni in Schevemngen gehouden
worden. De wedstrijden vinden
tussen half tien en vijf uur
plaats bij paviljoen De Zomer.

Ambtenarensport
ZANDVOORT - De jaarlijkse
sportdag voor ambtenaren
vindt donderdag 29 mei plaats.
De ambtenaren krijgen overdag
een sportief programma voorgezet op het terrein van de
Zandvoortse Hockeyclub. 's
Avonds is er een barbecue.

Wandelen
ZANDVOORT - Wandelhefhebbers kunnen woensdag 4
juni meedoen aan een excursie
door het Kostverlorenpark van
IVN. De start is om half acht 's
avonds bij de ingang aan de
Quarles van Uffordlaan. De
wandeling duurt twee uur. Van
te voren aanmelden hoeft niet

Schitterend kunstzwemmen Zeeschuimers

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

Spannende strijd bij de dames tijdens het tennistoernooi

CHINESE MEDICAL CENTER BV
*

SPORT
ZRB organiseert
roeispektakel
op Zwanenmeer

(ADVERTENTIE)

ritje gemaakt worden. Dat leverde genoeg geld op voor een Elektrokar voor de Hartekamp in
Heemstede.
Foto Pieter Verweel

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen heeft haar
jeugd een prachtige afsluiting van het seizoen
1996/1997 bezorgd. Eerst
was er een tiendaags bezoek
aan Italië met als hoogtepunt een rondleiding door
het San Siro Stadion in Milaan en vervolgens werd zaterdag een spelletjesdag gehouden.

Iedereen kan meedoen met
de simultaanseance, ook huisschakers. De Chess Society
probeert op deze leuke manier
de gezellige schaaksport onder
de aandacht te brengen. Ook de
afgelopen maandagavond werd
er geschaakt in het paviljoen
van de schaakminded eigenaar
Wim Brugman. Ben de Vries
won deze schaakavond met op
de tweede plek Chris van Bakel,
terwijl de derde plaats een
prooi werd voor Chess-bestuurslid Hans Drost.

Mirror is een uitslag die zelden Neuf vloerde Bakkerij Paap
voorkomt in het zaalvoetbal. met 7-3, Harocamo kende geen
Spanning en doelpunten waren pardon met Café Bluijs (4-0) en
er wel in de strijd tussen AB- Café Cooldown bleef met 5-0 de
N/AMRO en Kroon Vis. Lang Redlight Bar de baas.
was het onzeker wie met de
Goed zaalvoettaal was er te
winst ging strijken doch ABzien m de wedstrijd van Maclu
N/AMRO zegevierde met 6-4.
tegen TYBB.die door eerstgeHet bekende gezicht van dit noemde nipt met 4-3 werd gezaalvoetbaltoernooi en ook vele wonnen, terwijl Chin Chin met
keren prijswinnaar, Banana, 6-2 te sterk was voor Gran Dokwam ook nu vlot uit de start- rado. Een leuke partij speelde
blokken. Corodex werd eenvou- Sack Time en Duvak die in een
dig opzij gezet met 10-2. Café 5-2 overwinning eindigde voor
Sack Time.
Enigszins teleurstellend was
het eerste optreden van Peugeot Cobussen en Rabbel Boys.
Peugeot werd door het tweede
team van De Kater met 13-2
overklast en Rabbel Boys werd
met een 9-3 nederlaag tegen
Turn Turn huiswaarts gezonden. Doordat de Sweaters en
Chinese Lippies elkaar op 1-1
hielden kwam het totaal gescoorde aantal doelpunten op
246 te staan.

Oldtimers rijden voor goed doel

ZANDVOORT - De eerste
midfondvlucht voor de
Postduiven Vereniging Pleines werd een overwinning
voor H. Gaus. Hij klokte de
eerste duif na zo'n viereneenhalf uur vliegen.

Uitslag: H. Gaus 1-20. H. Heiligers 26-13-16-21-23-24-25, R. Driehulzen 3-1112-14-17-22, F. Spronk 4-9-10-18-19, R. en
Th. Sinnige 5-1-15, Combinatie PaapPaap 8.

De Zandvoortse mannen Michel van de Sanden en Sander
van Gelder zorgden vervolgens
voor een 3-1 voorsprong. Van de
Sanden won met knap spel met
6-4 en 6-3 en Van Gelder had
nog minder tijd nodig gezien de
6-2, 6-2 overwinning. TC Zandvoort had de smaak te pakken
en gaf Merlenhove geen schijn

van kans. De dutabels werden
vervolgens eveneens in zeges
omgezet. De mannen Van Gelder en Van de Sanden ondervonden weinig tegenstand en
wonnen met 6-1 en 6-3. De vrouwendutabel was spannender en
TC Zandvoort had daar drie
sets voor nodig om de zege veilig te stellen. Marlous Verkerk
en Petra Jansen werden in de
eerste set nog weggespeeld
maar herstelden zich knap en
grepen vervolgens de tweede en
derde set met overmacht, 6-2 en
6-3.
De gemengde-dutabels waren
aan elkaar gewaagd. TC Zandvoort voegde het zesde punt
aan de score toe door een zwaar
bevochten overwinning van
Verkerk en Van de Sande, 7-5
en 7-6. Merlenhove voorkwam
een vroegtijdig Zandvoorts
kampioenschap door het laatste gemengde-dutatael te winnen. Jansen en Van Gelder werden na drie eneverende sets
met 6-4, 2-6 en 6-7 geklopt. Zondag kan er feest gevierd worden
als een punt wordt gehaald in
de slotwedstrijd.

Zaalvoetballers scoren erop los

H. Gaus bezit
slimste duif

Aan deze vlucht konden ook
de liefhebbers deelnemen. Zo
vlogen twee duifjes uit Haarlem mee die zo van het balkon
kwamen. Maar dat wil niet zeggen dat er dan gewonnen wordt.
De 236 Zandvoortse duiven
werden vervoerd naar het Pranse Peronne voor een vlucht
over 295 kilometer. Om half negen werden de duiven gelost
met een noord-oosten wind en
bewolkt weer. Het leek er op
dat P. Spronk zou gaan zegevieren. Zijn duif was de snelste
maar jammergenoeg voor de
duivenmelker wilde de duif het
hok niet binnen gaan om geklokt te worden. Voor Spronk
werd het selchts de vierde
plaats. De duif van Gaus was
slimmer en stapte wel binnen
en werd winnaar om 12.54.33
uur.

bleek Z'67 te sterk en won de
wedstrijd met 2-6.
Stand: 1. Leimonias 2 6/34-14,
2. Amstelpark 2 6/33-15, 3. Z'67
6/27-21, 4. NIB/Hoorn 6/25/23,
5. Metselaars 6/21/27, 6. ELTV
6/19-29, 7. 't Melkhuisje 6/17-31,
8. TC Zandvoort 2 6/16-32.
Op de andere banen van tennispark De Glee stonden de zaken er beter voor. Het derde
team van TC Zandvoort vloerde
naaste de concurrent met 6-2 en
heeft de titel voor het grijpen.
Marlous Verkerk begon goed
door een zege van 6-3 en 6-3
maar zag dat collega Petra Jansen haar meerdere moest erkennen in Merlenhove speelster Esmir Hoogendoorn, 0-6
en 2-6.

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

ZFM Nonslop service
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
ZFMJa?z
Effe Brunchen met...
Badmuts
Zandbak
Mii7iekbotilevard

over vijf wedstrijden werd
het Zandvoortse team met
bijna 27 wedstrijdpunten
verschil onbedreigd kampioen van de zwemkring
Noord-Holland.

De wedstrijd werd gehouden
in Zaandam tegen acht kunstzwemverenigingen uit NoordHolland. Anouk Noordervliet
eiste met een uitstekende techniekserie de eerste plaats op
voor Sonja Beekman van het
Heemsteedse HPC. De derde
plaats ging naar de Zandvoortse Ditte Valk met eveneens een
gave vertoning. De wisselbeker
voor de beste techniekuitvoering kwam in het bezit van
Anouk Noordervliet en werd
overhandigd door de voorzitter
van de kunstzwemcommissie,
Dick ter Heijden.
Sinds het instellen van deze
felbegeerde trofee is deze uitsluitend in handen geweest van
de Zandvoortse kunstzwemsters zoals Saskia Wester en
Anouk Noordervliet. Het hoge
puntentotaal van Anouk was
ook goed voor een bronzen
KNZB-prestatie-medaille semoren. Tamara van Rhee eindigde op een verdienstelijke
achtste plaats hetgeen voldoende was voor haar eerste limiet
voor de NK-semoren in 1998.
Ook Anouk Noordervliet en
Ditte Valk voldeden aan deze
limiet.

De kunstzwemsters van de Zeeschuimers boekten een uiterst fraaie prestatie tijdens de NoordHollandse kampioenschappen.
In de tweede catagorie, onder
vijftien jaar, was de klasse van
de Zandvoortse kunstzwemsters overduidelijk. Sandra
Beugel, Esther Koomen en Monique van der Werff eindigden
onbereikbaar voor de concurrentie op de ereplaatsen, terwijl
Wendy van den Broek de vijfde

plaats opeiste. De vier Zandvoortse dames behaalden bovendien de belangrijke limiet
voor de NJK m 1998.
In de hogere derde categorie
onder zeventien jaar werd dit
kunststukje herhaald. Esther
Koomen zorgde voor de hoogste score op de tweede plaats

gevolgd door Sandra Beugel.
De score van Esther Koomen
en Sandra Beugel was zo hoog,
dat zij van de KNZB de prestatie-medaille ontvingen. Die
dubbele Zandvoortse pverwinning in twee categorieën, waarvan weliswaar één meetelde
voor de competitiestand, on-

derstreept de sterke positie en
de hoge kwaliteiten van de
kunstzwemmende Zeeschuimers.
Ook scoorden de Zandvoortse zwemsters in de jongste eerste categorie belangrijke pimten. Simone Smdorf zwom naai
een fraaie derde plaats en de
vijftiende positie van Shanita
Doerga mocht er ook zijn Goed
te noemen waren ook de 16e
plaats van de pas negenjarige
Astrid Koomen en de 17e plaats
van Nathalie Munnikes, waarbij zij een diploma in de wacht
sleepten. Gabriella Minier leg
de beslag op de 19e plaats.
De punten van deze wedstrijd
in Zaandam tellen tevens vooi
de Kringkampioenschappen
van Noord-Holland, die op 8
juni in het Haarlemse zwem
bad De Planeet worden afgeslo
ten met kunstzwemuitvoerm
gen op muziek. Gezien de uit
stekende prestaties van de afge
lopen zondag hebben de Zee
schuimers daar alle kans om op
het hoogste podium te emdi
gen.
Ook in de toekomst wil dt
kunstzwemveremging De Zee
schuimers aan de top mee blij
ven draaien en zijn dan ook ot
zoek naar nieuwe talenten De
uit ruim dertig leden bestaande
kunstzwemafdeling kan best
enige aanvulling gebruiken
Meisjes vanaf acht jaar met eei
B-zwemdiploma kunnen ziel'
inschrijven voor de beginners
opleiding kunstzwemmen. D<.
kosten zijn slechts f. 25.- pei
maand. Inlichtingen via tele
foon 023-5716511.
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Kennismaking

Divers personeel gevraagd

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen

Restaurant nQueenie"
receptie familie of huwelijksdiner
vergaderingen Geen zaalhuur
Inlichtingen bij dhr B Duivenvoorden
telefoon 023 5713599
• Bar tegen het baasje zeg
je nu ook U' Niet omdat hij zo
mooi is, maar zo oud CV

Felicitaties

• Fred het strandgoiffeest
was een succes 17 5 06 00 u • Edward Geerts schaak
De deelnemers + Wim
kampioen '97 Wij zijn trots op
1
HOERA' Femke Paap heeft je Van harte Anneke, Rien
haar rijbewijs m 1 (i) keer • Een zoen voor mijn schaak
gehaald We zijn trots op je' kampioen Van harte gefehci
Elis en Wim
teerd Edward Ma
Is risk te saai, kom naar
SPELLENWINKEL de Game
keeper, voor o a magie,
r p g 's, games workshop,
fam spellen, go, mahyong,
schaak etc Hartenstraat 14,
Amsterdam 020 • 638 15 79
• Nico Wim goede reis en l
fijne vakantie met onsm B, M,
E L, C, C, N, C, R, Boussa
ORGELCONCERT LEZING
zondag 1 juni a s Rich
Wagnerstr 32, Amsterdam, |
aanvang 1330 uur
Orgelconcert door Kees Ver
kerk, organist lezing
The Science and Art of
Jfesus' Healing ' door David l
Barker, Engeland lid van de
Raad van Sprekers van de |
Christelijke Wetenschap

DOMBO
*** . : - •

De nieuwste
dagfilms
:

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

** * •
MATILDA

**
Last of*the
dogmen

***
House
Cirrest
. ï '• ' **.*

Nederlandse vertaling wordt |
uitgereikt, toegang gratis,
kinderopvang aanwezig
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Thecableguy

***

Escape f röm L. A.

*'**,
Targo

' • • . * -*r * ' : • ' .
FLED

***

Corn. Slegersstr 2B
Tel. 023-5712070

Tel. 5713529
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Gevr
hulp in de huish
diocht 4 uur 0235731502

Wil je aan de slag?
our Elle Model Agency zoekt
fotomodellen, mannequins of
dressmen voor figuratie, re
clame modeshows, t v com
mercials en mode fotografie
Tevens modellen gevraagd
met een maatje meer t/m
maat 52
Ervaring niet noodzakelijk
J wordt door ons bureau kos
teloos opgeleid
Bel snel " POUR ELLE
0344 -631061
0344 61 53 55
Wil je wat bijverdienen'
'nterlook
modellenbureau
zoekt voor het nieuwe sei
zoen '97-'98 fotomodellen,
mannequins, dressmen, figu
•anten voor film en tv
Kom op onze castmgdag Bel
voor info 020 4003402

Videotheek

DOMBO
N(EUW!
NU 7 FILMS
hele week

f •%-:•.-

Corn. Slegersstraat 2b

Geopend dagelijks'
13.00-21.00 uur

Een telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
ie persoon van jouw keuze
3
robeer het eens en bel
09065022221 (100 cpm)
Alphen a/d Rijn hallo, ik ben
Jim Ik ben 21 jaar en ik zoek
een leuke meid, die net als ik
van actie, spanning en vakan:ies houdt Voel jij je aangesproken? Bel dan' Ik ben 1 75
m lang, kort bruin haar, sport
veel en heb een goed figuur'
09065015156,
1 gpm Boxnummer 428562

Personeel
aangeboden
Horecabureau biedt aan vak
bekwame koks & bedienend
personeel Tl/fax 020 6851893
070 3237201 of 06 54695442

Woninginrichting

Beeld en geluid

• Te koop elf gordijnen h
260 br 230 vitrage ƒ200
Telefoon 0235714988
• T k geloogd grenen salon
tafel
met
lade
ƒ 100
0235717598
Vijf zwarte bar/eetkrukken,
als nieuw t e a b
Telefoon 0235718305

Uitgaan

VAKANTIEKAMP LICHT EN LUCHT

LEIDERS / LEIDSTERS

Monet Strijkservice

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Videotheek

Het bedrijfsonderdeel Algemene Zaken bestaat uit de
afdelingen Postzaken &. Koeriersdiensten, Huisvesting &
Technische Zaken, Beveiliging &. Uewakmg.Telefoonzaken, Inkoop en Civiele Zaken.
De beide bedrijfskantines ressorteren onder de laatstgenoemde afdeling en hiervoor zoeken wij op korte termijn
kandidaten voor de functie van

oproepbare
kantinemedewerker
(m/v)
Betrokkene zal bij ziekte en vakantie van collega's en bij
extra drukte worden ingezet in een van de bedrijfskantines om te assisteren bij de kantinewerkzaamheden.
De werktijden kunnen op maandag tot en met vrijdag
tussen 07.30 uuren 02.45 uur en op zondag tussen 17.00
uur en 02.30 uur liggen.
Indien men wordt opgeroepen zal men minimaal vier uur
en maximaal acht uur per dienstwerken.

in 5 dagen

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83 61

De kantinemedewerker zal in teamverband zorgdragen
voor de voorbereiding en verzorging van lunches en
maaltijden, evenals het verrichten van andere kantmewerkzaamhcden. Ervaring met keukenwerkzaamheden en
gevoel voor dienstverlening zijn een vereiste
Leeftijd minimaal 18 jaar en bij voorkeur woonachtig m
Amsterdam of directe omgeving

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

0906-Nummers

Het betreft een tijdelijke aanstelling voor de periode van
één jaar.

0906 98 89 Sjaan DD cup,
zoekt jongens 18 jr v üvesex
Grijp onder m'n rok1 99cpm

Voor nadere informatie over deze functie kunt u tijdens
kantooruren contact opnemen met de heer L. van der
Werf, hoofd Civiele Zaken, telefoon 020 - 562 2827.

60 cpm' Direkt Apart'
Vrouwen (40+) willen snel
sexkontakt 09061333

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
Personeelszaken van Perscombinatie B V, ter attentie van
de heer H. Kramer, personeelsfunctionaris, Wibautstraat
150,1091 GR Amsterdam, onder vermelding van vacaturenummer HK/97.02

1

60 cpm Sexdatmg vrouwen
(20-59) zoeken hete sexafspraaki 09068080
BEL ME THUIS

0906-96.80

De sollicitatietermijn sluit op 7 juni 1997.

VERNIEUWD ca 1 gpm
Bisexi Buurvr + buurmeisje \Jetnummerdatmg vrouwen
18' Spelletjes worden steeds 35+ uit jouw netnummer-geharderi 99 cpm 0906-95 26 bied' 0906 17 17 (60 cpm)
Dagelijks sexen hete meisjes Metnummerdatmg vrouwen
18, op onze livelijni Alleen de 35+ uit jouw netnummer-geheetstei 99cpm 0906-06 03 biedi 0906 17 17 (60 cpm)
GAY postcode dating mannen uit jouw postcodegebied1 Ontdek de duistere wereld'
0906 81 00 (50 cpm)
SM Je meesteres LIVE' Zij
1
Heet stewardessje kleedt je wijdt jou m 99cpm 0906-9626
uit m de pantry Ze tilt d'r rok REALLIVEi Ze scheuren de
op en 99 cpm 0906 06 02 kleren van je lijf, zo heet zijn
zei 99 cpm 0906-97 94
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
SEX ALARMNUMMER **
06 - 9789,
SNELSEX Direct Live 99 cpm
ca 1,05 p/m
LENTEKRIEBELS
?
Geheel privé !

0906-96.88

0906*0611

Studentendating studentes
18+ zoeken NU een afspraaki 0906-19 19 (60 cpm)

24u /p d ca 1 gpm
LESB i Petra doet haar broek- Telefoonnummerdating. vrouje uit1 'n Vriendin streelt haar wen 35+ uit jouw netnummergebied' 0906-15 55 (60 cpm)
zacht 99 cpm 0906 96 08
Lesbiennelijn vrouwen zkn Thuiskontakt vrouwen (20BI stellen en mannen voor 59) zoeken een afspraak
thuis 0906-14 14 (60 cpm)
sex 0906-08 08 (60 cpm)
LIVEi Black, beautiful en hoti Voor 't echte handwerk bel je
Zij praten, jij
Voor de liefhebber v zwarte 0632032041
1
vrouwen' 99 cpm 0906-06 01 komt Live + Stones' 99 cpm
üvesex, dating, hot stories, Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geen 06 maar Euro, Master of geven je hun telefoonnummeri 0906-14 44 (60 cpm)
VisaCard 0102944300
1
Vrouwen
40+ uit jouw netLokaal tarief
Amsterdam
sexdating vrouwen willen nummergebied zoeken kóntakt' 0906-15 00 (60 cpm)
sexi 010-2946186

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste
uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 09065022204 (1 gpm)
Een telefoontje is genoeg
om m contact te komen met Luxe privé huis' 12 topmeis
ƒ 125 p u 1001 u Sauna
de persoon van jouw keuze jes,
+ bubbelbaden Sarphatipark
Probeer het eens en bel
118, A'dam 020 6723022
0906-5022221 (100 cpm)

* Desire Escort *
Bekend van TV, 24 u p d
All creditcards accepted
020 6700620/036-5360208
http //www greysex com
_
. _ dames
— gevraagd
_^_
_
Leuke
Luxe privé huis1 12 topmeisjes, ƒ 125 p u 10 01 u Sauna
+ bubbelbaden Sarphatipark
118, A'dam 020-6723022.
i

ö

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven Zie voor
het adres en/of telefoonnum
mer de colofon op de advertentiepagma van deze krant

Diversen
NIEUW de SUPERBOX '
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste
uit en
ga direct met haar apart1
Bel direct 0906 50 222 04 (1 gpm)
HAKIM, MEDIUM, helderz
helpt bij liefdesprobl, zaken,
examens, bescherming, enz
Snel resultaat 020 - 6827473

• Rubrieksadvertentie opgeven'' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
m deze krant

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden' • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
„ ,,„„, „.
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
f 8'9° EXTRA .
(u dient er rekening
mee £e houden dat bij
uw opgave je rege|
br.o.nr.... bun v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden mgele- niet op te nemen'
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maan-

dag 16 00 uur.

023-5712070

Een pruik als het
nodig is!

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
hoorwerlcen
en pruiken

* bezoek aan
huis of m
het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd
Engelse ingenieur, werkend
m Haarlem, zoekt apparte
ment of flat in Zandvoort of
Bentveld, max ƒ 1000 p m
Telefoon 0235312996

Financien en
handelszaken

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

Autoverzekering

Vlooienmarkten

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

VA ƒ75 DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 023 5714534

Ook gespecialiseerd in
Dmsdogi gesloten
Heemstedeilroal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-6157107

Zandvoorts Nieuwsblad

Zandvoorts Nieuwsblad

Markten/braderieen

1 juni Evenemententerrrem te Voorburg
14 en 15 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp
21 en 22 juni Mullerpier te Rotterdam
5 en 6 juli Malieveld te Den Haag
ORG HENSEN 023 5402334 b g g 0653147728
VLOOIENMARKT
zon 8 juni Sporthal Diemen • Rubneksadvertentie9 Zie
Pr Bernardlaan 1 10 17 uur voor adres en/of telefoonnr
(VOLGEBOEKT)
de colofon in deze krant

is uitgeefster van Het Parool.Trouw, de Volkskrant en de
Weekmedia-bhden

Te koop nieuwe snorfiets,
merk Thomos van ƒ 1760 nu
ƒ 1300 + gratis 1 jr verzekering Tel 0235714490

Auto's en

Amsterdam Ik ben een blonde man van 178 m lang,
*023-5712070
weeg 76 kilo en ben 36 jaar Ik
zoek een vrouw tot 38 jaar
voor een serieuze relatie Ik
ioud van uit eten gaan, mu
ziek, bioscoop en vakanties
Onderhoud,
Bel me NU' 0906-5015156
1 gpm Boxnummer 967379
reparatie,
Ben jij een kanjer tot circa 65
doe-het-zelf
aar' En hou jij van de natuur,
uitgaan en gezelligheid thuis? Hoi' Wij zijn 2 jongens van 25
090650 15156, 1 gpm Box- en 29 jaar en wij zoeken 2
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus nummer 371687
leuke meisjes om mee uit te
Tel 023 5713780
ouda Hallo, met Judith Ik gaan' 09065015156,
SCHILDER heeft nog tijd v Den een vrouw van 27 jaar, 1 gpm Boxnummer 380647
binnen- en buitenwerk Vnjbl Den 1 70 m lang, heb blond Ik ben Brigitte Ik heb humor,
haar en blauwe ogen Ik zoek ben een beetje kunstzinnig Ik
prijsopgave
1
Bellen na 18 00 uur 5719800 een leuke vriend met humor houd van natuur, cultuur,
k houd van uitgaan, thuis, sporten en van romantiek
• ANNULERINGEN van uwdieren, dansen en sporten Jij Ben jij een sterke persoonlijk
advertentieopdrachten kunt u ook? Bell 0906 50 15 15 6,
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK 1 gpm Boxnummer 425227 heid, van 45 tot 55 jaar? Bel
me' Dan kunnen we samen
Wil je werken als visagist(e), richten aan Centrale Orderaf
bel VIP, de beroepsopleiding deling Weekmedia, Postbus Haarlem Ik ben Sandra Ik van het leven genieten' 0906
Den een leuke meid van 19 5015156, 1 gpm Boxnumvoor de visagie 0344 652221 156, 1000 AD Amsterdam
aar en woon in Haarlem Ik mer 232745
loud van gabber-muziek en Ik ben een lange, slanke man
zoek leuke jongens om naar van 48 jaar jong uit Alphen
Vrijwilligers gevraagd
party's te gaani Heb jij daar aan de Rijn Ik heb kort grijs
ook zin m' Bel me dan SNEU haar, ben modern gekleed en
09065015156, 1 gpm
zie er goed verzorgd uit Ik
Boxnummer 423899
ben een gevoelsmens Ik
AFD THOMAS, VREDES, BUITENVELDERT
Hallo, hier is Frederique1 Ik zoek een leuke, vlotte vrouw
ZOEKT
ben een aantrekkelijke vrouw voor eerlijk en serieus convan 39 jaar, ben 1 73 m lang, tact' 09065015156, 1 gpm
leb groene ogen en donker Boxnummer 245409
laar Ik ben op zoek naar een Met Fransisca Ik ben een leu
euke man, een speciale man' ke meid van 18 jaar, spontaan
voor haar kmderdagkamp in de Kennemerduinen van 30/06 Ben jij dat? Reageer dan van en soms een beetje verlegen
t/m 18/07 Wij zoeken enthousiaste mensen vanaf 17 jaar, daag nogi 09065015156
en erg gek' Ik zoek jou voor
die een of meerdere weken (ma vr) leiding willen geven aan 1 gpm Boxnummer 303053 dat hoor je nog wel' Ben jij
kinderen van 4 t/m 12 jaar Vertrek dagelijks 0800 uur,
Hallo, ik ben Cathenna Ik ben tussen de 18 en 22 jaar, ben
terug in Amsterdam om 1700 uur
je gezellig en leuk? Wacht
Informatie dhr A Tuinder, tel 020644 9988 (na 1900 uur) een aantrekkelijke vrouw van dan niet langer, maar rea45 jaar, heb donker haar en
donkere ogen Ik zoek een geer' 0906-50 15 15 6, 1 gpm
euke man, tussen de 40 en Boxnummer 412092
Mode
48 jaar, voor een eerlijke en Met Kelly Ik ben een leuke
euke relatie' 0906 50 15 15 6, meid van 22 jaar Ik heb blond
1 gpm Boxnummer 246632 haar, blauwe ogen en ben
1
Hallo, leuke mannen
Jullie 1 78 m lang Welke leuke, aarGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
spreken met Marja1 Ik ben dige en spontane jongeman
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken een blondine met blauwe heeft zin m een leuk gesprek
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- ogen en ik zoek een leuke of afspraak met mij? Wacht
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot vent om eens m Amsterdam niet, maar bel'
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 5715021 of 06 52502188 mee te gaan stappen' Wie 0906 50 15 15 6, 1 gpm
aat er iets van zich horen en Boxnummer 309185
aat een leuk bericht achter Omgeving Haarlem ik ben
MuziekVerhuizingen
op mijn box? Jij soms?
een gezellige en spontane
instrumenten
0906 50 15 15 6, 1 gpm
meid van 28 jaar Ik ben 1 76
m lang, heb bruin haar en
X Y Z B V verhuizingen en Boxnummer 262100
kamerverhuizingen/ transport Hallo, met Coby Ik ben een groene ogen Ik houd van geVoll verz Dag nachtservice euke, verzorgde vrouw, met zelligheid, dieren en ben
0206424800of0654304111 Dlond haar en blauwe ogen Ik sportief Ik zoek een man om
ioud van uitgaan, romantiek, lekker mee te gaan stappen'
kinderen en van muziek Ben Ik ben erg avontuurlijk'
Relatie/
ij een verzorgde, leuke en 0906-50 15 15 6, 1 gpm
U kunt bij ons al v a ƒ 270
bemiddelingbureaus sportieve man van 39 tot 45 Boxnummer 299205
voor het eerste haljaar
aar? Bel me meteeni 0906 Via deze manier vind ik, vr,
een goede piano huren
5015156, 1 gpm Boxnum- mijn prins misschien wel hier'
CUPIDO brengt u bij elkaar' mer 219440
Ik zoek een lieve, sportieve,
Bel nu voor de brochure om
jongensachtige,
flexibele
Hallo,
met
Wendy,
ik
ben
20
straks weer verliefd te zijn
prins, die uit zijn dak kan
Amsterdamseweg 202
laar,
bruine
ogen
en
halflang
0345-631364 (24 uur service) oruin haar Wil jij verwent wor gaan, maar die ook soms seAMSTELVEEN
Cupido erkend voordelig en
rieus kan zijn en m vreugde en
020 - 6413187
toonaangevend m Nederland den via de telefoon Lekker verdriet achter mij kan staan'
kletsen of fantasien uitwisse
len? Ik ben overal voor m Jij? 0906 50 15 15 6, 1 gpm
Kunst en antiek
Groetjes en een kusje van Boxnummer 408954
Te koop
Wendy waar jij hem hebben Welk meisje van rond de 20
aangeboden
wilt Totsnel 09065015156, jaar zou het leuk vinden om
*Veilinggebouw Amstelveen*
diversen
1 gpm Boxnummer 909772 vanavond met mij naarde film
Heden inbreng Spinnerij 33
Amstelveen 0206473004
Heb jij zin in een telefonisch te gaan? 0906 50 15 15 6,
• ATTENTIE' Enkele voor contact met mij? Ik heet Ma 1 gpm Boxnummer 374521
beelden van aangeboden ad na en ben een slanke, 66
Schoonheid en
vertenties die niet als particu jarige vrouw Reageer eens
liere Micro worden geplaatst op mijn box en wie weet wat
verzorging
zwarte marktspullen, sex/ero we na een telefoontje verder
tische advertenties, geven kunnen afspreken met elkaar
HAIRWEAVING, 100% vol van lessen/bijlessen, perso- Waag je het er eens op, wie
lang, echt haar Veilig, ook neel biedt zich aan te koop weet wat er ontstaat' 0906
raskatten/honden
(pups), 50 15 15 6, 1 gpm Boxnumclips (T V ) max ƒ 475
barst uit zijn voegen.
meerdere aanbiedingen zelf mer 484034
Salon Marjon 020 6686370
de
artikel, woonhuizen/
• Uw rubrieksadvertentie kamers te koop/te huur aan Hoi, ik ben Kim, 1 65 m lang Daarom nu 2 koopkunt u zowel schriftelijk als geboden, vakantiebungalows en slank' Ik zoek een leuke, films van 10,- - telefonisch opgeven Zie voor o i d te huur aangeboden spontane, knappe, mtelligenhet adres en/of telefoonnum- Kortom alle advertenties met te man met een goed figuur, |
mer de colofon op de adver- een zakelijk karakter Deze die goed gekleed is'
tentiepagma van deze krant kunnen alleen geplaatst wor- 0906 50 15 15 6, 1 gpm
5 kooptilms ^c
Boxnummer 344618
den tegen een mm-tarief
van 10,-voor tO,"~
• Duizend kaarsen lamp voor Hoi, met Diana Ik ben een
Dpleidingen/
leuke vrouw van 41 jaar, ben
Corn.
strand vissen ƒ 100
cursussen
1 63 m lang, ben slank, heb Slegersstraat 2b
Telefoon 0235717357
blond haar en blauwe ogen
• Gratis af te halen trottoir Verder zie ik er goed uit Ik
Geopend dagelijks
ASTROLOGIE opleiding
tegels
30x30
Tel zoek een eerlijke, betrouwba13.00-21.00 uur
Jupiter' 0206384148
023 5713283 Nassauplein 3 re man voor een serieuze relatie (eerst vriendschap) Bel
PIANOLESSEN
• Te koop elektr mangel
me op 09065015156,
Klassiek en modern
machine, merk Siemens, ƒ 75 1 gpm Boxnummer 996774
door gedipl lerares
Telefoon 0235717177
Tel 023 5718486
• T k aang bruin leder bankstel, modern 2 + 1 ƒ 285 kat
tenbak/15 0235715148

Restaurant „Queenie"
De gehele week geopend
Aan de vleugel in het weekend
MAICKEL DE VRIES
Reservering tel 0235713599
Elke donderdag dansen en • Rubrieksadvertentie opontmoeten v alleengaanden geven' Zie voor adres en/of
v a 30 jr De Ossestal Nieu telefoonnummer de colofon
welaan 34A, Osdorp v/a 20u m deze krant

PERSCOMBINATIE

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Hoi, met Emmy Ik ben een
auto-accessoires
vrouw van 49 jaar, ben 1 78 m
lang en ben volslank Ik zoek
een lieve, spontane man, tus
sen de 45 en 50 jaar, om lief Autoruiten WIKA
en kentekenplaen leed mee te delen' Ben je ten Lijsterstraat 18
ongebonden? Bel me' 0906 Tel + fax 023 - 5731613
50 15 156, 1 gpm Boxnum
mer 431103
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
Hoi, met Michelle Ik ben 24
m deze krant
jaar, 1 78 m lang en ben heel
spontaan Als jij een leuke en
aardige vent uit de randstad
Huur en verhuur
bent, reageer dan SNEL' Als
auto's en motoren
je met MIJ uit wil, dan hoor ik
het graag' 0906-50 15156,
1 gpm Boxnummer 378296
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
Hoi, met Riette Ik ben een
in deze krant
leuke vrouw van 22 jaar, ben
1 60 m lang en weeg 48 kilo
Ik heb blond haar en blauwe
Rijles auto's
ogen Reageer NU als je zin m
en motoren
een leuke DATE met MIJ
hebt' Altijd een reactie terug"
09065015 156, 1 gpm
Alblas Verkeersscholen
Boxnummer 317691

DOMBO

Zelfstandige hulp gevr ƒ 15
p u 4 uur p w dag/tijd
n o t k Tel 0235712906

Verb leegverk Hifi&Surround
HarmKardon TEAC Sony/ES
Rotel Luxman v Medevoort
Technics B&W oBL Infinity
CARIDAX HIFI Adm de Ruy
terweg 131 Asd 020 6837362

Jw kind als MODEL' Special
<ids zoekt kinderen van 1 t/m
14 jaar Stuur recente foto +
3ers gegevens naar Special
<ids, Haarlemmerweg 319d,
1051 LG Amsterdam
3

* \ OKI hi H M n omlt t niMiiim i w on) l l n {j l < \li.i m
n ki inn^ f.i hi a< hl, aUiiii di / f t adin ko>l< n

l

•Cmdermodellenburo Special
<ids zoekt kinderen van O t/m
14 jaar Info + gratis mschr
stuur recente foto naar Haar
emmerweg 319 D 1051 LG
Adam Info 0344652535
vlodellen gevraagd (m/v)
voor jaarboek Inter Look
Bel 0344 652535

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen?
1 Kies een leuke advertentie
Bel met 090 650 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

10

Stacaravans te huur m de
Belg Ardennen, vanaf ƒ240
p w all in Tel 043 4591598

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Gasthuisplein12, Zandvoort

t/m 7 regels ƒ 12,58

Kerkplein 11, Zandvoort

t/m 8 regels ƒ 14,38

Grote Krocht 18, Zandvoort

t/m 9 regels ƒ 16,18

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Het Station
Circus Zandvoort

t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79

Gran Dorado
(Supermarkt)

Mobil

t/m 4 regels ƒ 7,1 9

Haltestraat 22, Zandvoort

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

t/m 3 regels ƒ 5,39

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

De Vonk

Vakantie
buitenland

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

ed 17

Hogeweg 2, Zandvoort

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum Van één advertentie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn mcl 17,5% BTW
Naam:

Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort

Adres:

Stationsplein 6, Zandvoort

Postcode

tijdelijk gesloten

Telefoon:

Gasthuisplein 5, Zandvoort

S v p. in rubriek

Plaats

Ui»(SlVriieTiid

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201 / 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-g-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 26 mei 1997
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In
Het
Pak
•pvRIE JAAR lang heta ik de

Als je eenmaal weet waar je moet
kijken, zie je altijd wat nieuws'

LJ dans weten te ontvluchten Maar nu heb ik alle smoe/en een keer gehad Nu moet ik
er aan geloven, ik moet m Het
Pak. Veel te vroeg in de mor»en meld ik me op het kantoor
van de boswachtenj. Bij boswachters Nol en Olav zit de
stemming er al goed m „Al zin
in een beetje pijn, Daalder?
Trek je nette kleren maar uit,
dan hijsen wij je in Het Pak1"
Met twee man slepen ze het
aan Het Pak is geen minieme
SM outfit, maar een lood- en
loodzwai e overall die me moet
beschermen tegen hondenbeten
Na enig gehijs en gesjor zit ik
erin Nu ben ik een echte pakwerker, zo heet de idioot die
ach min of meer vrijwillig ter
beschikking stelt als oefenmateriaal voor de surveillancehonden van de boswachtenj.
Ik kan er nauwelijks in bewenen. „Dat komt vanzelf wel als
we de honden loslaten," grijnst
Nol
Ja, die honden Kleine, lenige
Mechelse herders. Ik ken ze als
lieve, speelse dieren Maar als
ik in Het Pak naar de speelweides loop, hoor ik woest geblaf
achter me De honden van Olav
en Nol rukken aan hun riemen.
Die uitdrukking 'blikkerende
ogen' is niet gelogen. Ze weten
wat er komen gaat. Ik moet de
boef spelen. De honden moeten
mij aanhouden. Ik moet me
verstoppen, ik moet wegrennen, tassen jatten, met klapperpistolen schieten, met stokken
slaan, boswachters aanvallen.
Als ik mijn kwalijke acties onderneem, waarschuwen de boswachters eerst. „Pas op, of ik

stuur de hond," roepen ze een
keer of drie. Dan volgt het bevel en dan komt die hond ook,
en hoc. Ze rennen veel sneller
dan ik en slaan hun kaken om
mij n arm of been
Door Het Pak voel ik er mets
van, maar verder doe je niets
meer, die beesten zijn loeisterk. Bij de eerste arrestatie
door hond Kazan sla ik meteen
tegen de vlakte En als ik 'los
roep luisteren ze met, ze kijken
me alleen argwanend aan vanachter hun gebit Dan de laatste oefening Ik moet wegrennen, maar als de hond eraan
komt, moet ik me overgeven,
braaf stilstaan. Het werkt de
hond springt wel, maar vliegt
me voorbij. Hij gaat achter me
zitten tot Nol me de handboeien omlegt. „En dat is nou het
grote voordeel van een hond
als dienstwapen," zegt Nol.
„Een kogel kan je nooit meer
terugroepen, maar een hond
wel." De training is afgelopen
In mijn burgerkleren kom ik
de honden even later weer tegen. Ze zijn even vriendelijk als
anders. „Zonder bevel doen ze
mets," zegt Nol. „Zelfs met bij
zo'n taoevenkop als jij."
Heerlijk werk, fijne collega's.
Renico Daalder

(ADVERTENTIE)

De BoodschappeiiKraiit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT! I!

(ADVERTENTIE)

ZAT U VOOR
:

_ • • IN DE : /

'

KLAARiBIJ _ Cf
PATHÉCINEMAS!

Oude huizen en historische gevels maakten de Amsterdamse grachten beroemd. De bouwkunst uit het begin van onze
eeuw wordt daardoor soms een beetje vergeten. Onterecht,
vindt Caroline van Ilaamsdonk van de stichting Arcbivisie.
Zij organiseert rondleidingen langs bijzondere architcctuur. Jan Pieter Nepveu wandelt mee.

V

OOR WIE ZICH verdiept in architectuur
gaat een wereld open,
zeker m Amsterdam. „Ik
verveel me" nooit bij het
wachten op een tram of bus.
Als je eenmaal weet waar je
moet kijken, dan zie je altijd
wat nieuws," zegt Van
Raamsdonk.

door het nieuwste van het
nieuwste Ze hadden veel geld
en wilden modieus zijn," legt
Van Raamsdonk uit Een verzekenngsgebouw is het overigens
al lang niet meer Jonge mensen m spijkerbroek lopen in en
uit, tegenwoordig dient het als
hoofdkantoor van de miheuorgamsatie Greenpeace
Van Raamsdonk bukt zich
even om haar veters te strikToen zij nog als secretaresse ken. Drie mensen uit ons groepvoor een Amsterdams arcïutec- je volgen haar voorbeeld, en pas
tenbureau werkte, vroegen mo- wanneer alle schoenen weer
gelijke opdrachtgevers dikwijls goed zitten, wandelen we naar
waar ze voorde Raadhuisbeelden konstraat
Op de hoek
den bekijken.
met het Singel
Dit
bracht
haar op het
staat het Witte Huis dat de
idee wandelingen langs bijRotterdamse
zondere archiarchitect
J.
tectuur te or- ------.------ Verheul
in
gamseren
1901 ontwierp
Vandaag leidt Van Raams- voor de Rotterdamse Verzekedonk samen met een collega rmg-Societeiten Het is wit beeen groepje van tien gemteres- tegeld en versierd met slmgeseerden door de Amsterdamse rende motieven. Onze gids
binnenstad Niet de bekende noemt het een van de mooiere
hals-, klok- en lijstgevels staan Amsterdamse gebouwen „De
op het programma, maar de bij schwung die er in zit, de vrolijkzondere gebouwen die rond de heid en de speelsheid Dat geeft
eeuwwisseling her en der bm- het gebouw een typisch Jugendnen de grachten neergezet zijn stil karakter." In 1974 wilde de
Tegen het eind van de vorige Universiteit van Amsterdam
eeuw bestond er als gevolg van het Witte Huis slopen, maar
de snelle technologische ont- massale protesten konden dat
wikkehng veel vertrouwen m voorkomen Nu gebruikt de
de toekomst Dat weerspiegel- universiteit het als kantoorde zich m de architectuur. Na ruimte.
eeuwenlang te hebben teruggeVia de Nieuwezijds Voorgrepen op klassieke bouwstij- burgwal, de oude Fleetstreet
len als gotisch en renaissancis- van Amsterdam omdat er veel
tisch, begonnen bouwmeesters dagbladen zaten, bereiken we
rond de eeuwwisseling te expe- het Spui Op de hoek met de
rimenteren met eigen stijlen Voetboogstraat, vorig jaar zo
die optimisme uitstraalden treurig in het nieuws door de
Dat leidde in Nederland tot het doodslag op Joes Kloppenburg,
ontstaan van de Jugendstil, een vinden we Gebouw Helios, een
bouwstijl waarmee het bij het vroeg werk van Van Arkel uit
uitbreken van de Eerste We- 1898. In de muur van dit kunstreldoorlog trouwens al weer ge werk heeft hij zijn naam laten
graveren Net als het gebouw
daan was.
van Greenpeace is Helios voorEen voorbeeld^'ervan komen zien van een torentje, maar in
we meteeïi tegen op de hoek plaats van een klok heeft het
Leliegracht/Keizersgracht.
een windwijzer Boven het winHier staat een massief gebouw kelraam is nog in sierlijke letuit 1905 met een sierlijke toren ters geschreven M Buttingen een elektronische klok De hausen Fotografie Artistique.
Jugendstil-architect G. van Ar Een paar jaar geleden is Helios
kei ontwierp het voor de 'Eer- echter een Texaans eethuis geste Hollandsche Levensverze- worden.
„Hebben jullie ook steeds het
kering Bank'. Dat het Jugendstü betreft, blijkt uit de zwieri- idee m het buitenland te loge versieringen bij de ingang en pen," vraagt een van de groepsde mozaïeken aan de gevel
genoten verbaasd aan de ande„Verzekenngsmaatschappij- ren „Die zwierige gebouwen en
en wilden zich onderscheiden torentjes, ik dacht altijd dat je

IN EEN RATHÉ BIOSCOOP
BENT U BETER UIT'.

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda vpor het
filmaanbod of bel de Belbios 0900.9363 75ct/pm.,
Bioscopen in Anrfèterdam: Alfa, Alhambra,
Bëllevue Cinerama, Calypso, Cinema, City en Tuschinski.
U.vindt alle adressen en telefoonnummers van .,
,
Pathè Cinemas in de GOUDEN GIDS.

Expositie over
kasteel Hackfort
De Achteihoek is een Kli.i l
nebied om te wandelen ui '<
hetsc'ii Centiaal m het _ , K H '
coulisseiiUindschap cl.it ]o d i i
cUintiett, ligt het doipje Voidt n
en i n d e b u i n t van Voidendom
inelt kasteel Hackloit lus \ t i
deiop, om exact te /ijn, twaallt
neenhalve kilomutei, m '/.\\
phen, gaat /atei dag 'A l mei cjt_ 11
tentoonstelling van st.nt OM i
dat Hackfoit
Je /iet ei de aan/ienhjki /n
veruollectie van het kastei-1 < i
aan de hand van fainila-poi t u i
ten van de bewoneis en anckn
afbeeldingen biedt het Su ctt
li]k Museum Zutphen een OM i
achi van het kasteel en alK
wat ^ich daai zoal heelt alt,i
speeld Daar blijft hel niet bi]
want vooi de 'doeneis' is ei 11 u
Rondje Hackfoit uitge/et, LH i.
fietstocht van dertig kilometer
Verder kan men xich aannul
den vooi een Dagje H a c k l o i t » i
dan onder leiding van een uct
de tentoonstelling in Zutphi n
en het kasteel bij Voi den btvcu
ken
Deze activiteiten vinden de
hele zomer plaats, want de (*•
positie is tot van 31 mei en n u t
31 augustus te bezichtigen
I let Stedelijk Museum aan <le lio/i n
giadit .i in Zuthpen is open van dnvdag tot en met \rijd<i£ van ell tot \\\'
uur en op /.ilfrd.it; en /omlag \an h.il'
twee tot \ijl uur Voor meer inloim.i
tie teletoon Oï7ï • 'UhHTH

Op stap langs
architectuur
in Amsterdam

Op stap in 'land
van Leeghwater'
Molens, tulpen, Hansje Brm
ker met z'n vinger in d'e di)k
daar heeft Holland weieldfaam
mee verworven Het ondei ck>
zeespiegel liggende land \an
Leeghwater In juni staat hu
Noord-Hollands poldergebied
rond de Beemster en De Rijp in
het teken van deze man, de
drooglegger van de Beemstei
'Uit in het land van Leeghwatei'
biedt de fietsende recreant viei
weekends m juni met vaartoch
ten, tentoonstellingen, concei
ten en museumbezoek
Het eerste weekend, 7 en 8
juni, kan men meevaren met
een speciale nngvaartboot die
van Oosthuizen naai het vioegere stoomgemaal van de
Beemster tuft, maar er zijn
meer attracties Vooi het twee
de weekend is een fietsroute
De Jugendstil-architect G. van Arkel ontwierp dit gebouw voor de 'Eerste Hollandsche Levens- langs interessante (stolp) boerderijen en agrarische bedrijven
verzekering Bank'. Tegenwoordig doet het dienst als hoofdkantoor van Greenpeace
Polo Bï.im de Holl.incki r<jtografiu
rond de Eilandspolder uitge/.et
daarvoor naar Londen of Parijs gebleven gebouw van H P Berlage m Amsterdam Hij werkte
moest"
toen nog in neo-renaissanceOp de hoek Spui en Kalver- stijl Je ziet hoe de gepleisterde
straat zien we een historisch versieringen het eigenlijke
pand uit 1885 De Engelse boe- bouwmateriaal verhullen, iets
kenketen W H Smith heeft er waar hij zich in zijn latere werk
nu een winkel, maar oorspron- vreselijk tegen verzet heeft"
Aan het Rokin, naast de Opkelijk is het gebouwd in opdracht van Focke en Meltzer tiebeurs, de rode cijfers van de
De architect had blijkbaar de digitale beursindex geven
stap naar een eigen stijl nog 75421 punten aan, vinden we
niet gezet, want er lopen ver- wederom een gebouw met een
schillende bouwstijlen door el- elegant torent)e Blijkens de opkaar heen „Ik zie Ionische, Do- schriften is het net als ons eerrische en Corinthische zuilen," ste Jugendstil voorbeeld aan de
merkt iemand op Van Raams Leliegracht gebouwd voor een
donk. „Dit is het oudst bewaard verzekei ingsmaatschappij,

'The Marine Insurance Company Limited ' En ja hoor, het is
alsof we er na een wandeling al
oog voor gekregen hebben,
want m de mum vinden we de
handtekening van de architect
G van Arkel
Jan Pieter Nep\eu
ArchiMsie oieamseert liet hele sei/oen rondleidingen onder meer m de
Grachtengordel
de
Nieuw marktbuurt, de aulou-ije woomUjk op het
\ooi mailde C.\VL terrein. Het hoofdKantoor %an ile ING Bank in Amsterdam-Zuidoost en het Scheepvaarthuls
staan eveneens op het programma Op
aam raag wordt het programma kosteloos toetje/onden Archmsie teletoon
020 • 4 20-l 577

In het derde Leeghwatei
weekend schuift de fluistei
boot van Staatsbosbeheer dooi
het natuurgebied en het laatste
weekend draait alles om kunst
(concerten, exposities).
Inlormatie VVV'sin Noord Holland
en Stichting Kunst en Cultuur N ooi d
Holland, teletoon (US-.ïU.'ll i'l.

Tropische bamboes groeien
ook in Hollands polderland

W
";

1 19

Nederland telt een
aantal gespecialiseerde
kwekerijen. Voor deze
vrijetijdspaginabezoeken Wolthoorn & de
Groot kwekers, snuiven
de sfeer op en noteren er
enkele wetenswaardigheden. Bamboe Informatiecentrum Nederland in Schellinkhout,
gelegen tussen Hoorn en
Enkhuizen, is een van
die kwekers - en wel een
heel gespecialiseerde.

boe. Altijd al geweest Hij groeide op in Indonesië en zat als
kind vaak onder metershoge
bamboes aan de waterkant te
vissen. Eind jaien vijftig verhuisde het gezin Younge naar
Nederland Charley werd onderwijzer
Dat educatieve
kwam hem later bij zijn over
stap naar het vrije ondernemer
schap prima van pas
Want, zo blijkt, bamboe is
derlands tafereel van wuivende
bossen groene en gele bamboe nog altijd omgeven met een
Hier staan de ruim honderd waas van geheimzinnigheid,
winterharde en wintergroene een plant die herinneringen opbamboesoorten,
waarmee
Bamboe Informatiecentrum
Nederland zijn bekendheid verBij aankomst in Schellmk- werft Charley Younge, de bam
hout stuit men op een on-Ne- boekoning, is bezeten van bam-

IE
RICHTING
HOORN rijdt en de
Randstad
achter
zich laat, begeeft zich in een
weids, Noord-Hollands polderlandschap. Het gaat over
kaarsrechte wegen langs
kromgewaaide bomen. De
koeien staan weer buiten,
schapen te over en men
vraagt zich af hoe het in hemelsnaarri'i'mogelijk is dat
hier in de zware klei en de
strenge, mistige winters
bamboes kunnen gedijen.
De praktijk leert anders.

BOES

Bamboe roept
herinneringen
op aan warme
streken

roept aan warme streken, aan
sawa's, aan stille kracht, aan
mysterieuze meisjes Wie iets
van die raadselachtigheid wil
doen leven m zijn Hollandsche
achtertuin, realiseert zich dat
het ook een plant is die verzorging nodig heeft Over dat laatste kunnen Charley Younge en
zijn medewerkei s graag veel en
uitgebreid vertellen
Charley Younge's liefde gaat
uit naar Phyllostachys vivax
'Aureocaulis' Deze soort verenigt alle eigenschappen die de
ideale bamboe maar kan heb
ben een rijk bladerdek, een
gele stam met groene strepen,

Sasa Palmata; een opvallende
winterharde bamboe, kan een
hoogte bereiken van wel twee
nieter
.l otn ..l )t (.iidot
,,
hij gi oeit snel en is «ood winterhaid
Woltlioorn & Dt- (.root
C hiirlet \ounce li.imbm Intnim.itieienlruni Nedeil.ind lïorps\\eu l-"i
in SUtelHnklioul Open uiiensilac tot
en met/.iterd.ie\,in tien tot x t j l u i i i . i n
de maanden maart tot en met mei ook
op /omlat; \an tu.ialf tot vi|f uui
Gesloten \.in hall decemlier tot en
met eind januari
De eerste .iDpAPtlni; in de/e MM Ie Is
\erschenen op 14 mei

Winterharde
bamboeplanten
Koop bamboeplanten bij een gespecialiseerd bedrij t
Alleen daar zijn in Nederland gekweekte, winterharde
bamboes te koop. Van de uit zuidelijke landen geïmporteerde soorten kan dat winterharde niet worden geparandeerd.
• Maak een ruim plantgat. Meng de aanwezige grond
met compost, zodat eeii vruchtbare, goed doorlatende
bodem ontstaat.
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autoreverse cassettedeck, CD-vvSselavoor SCDser,
elektronische equalizer,
lncl.3-weg luidsprekers
en afstandsbediening.

lage prijzen door gezamenlijke
@ Extra
inkoop van 3000 Experts in Europa.
eenjaar lang Expert All-Risks@ Gratis
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PHILIPS SPARK GSM ZAKTELEFOON
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ZAKTELEFOON VAN HET JAAR 1997! Met spraakherken- , "^KELUK
ning: de telefoon belt vanzelf nadat u een naam heeft
nRONNEMENT
ingesproken. Extra dun en compact, Weegt slechts
uaNAF
129 gram. Zeer lange spreek- en standby tijd. Groot,
duidelijk leesbaar display. ZONDER ABONNEMENT 919,AANBIEDING
Bij Expert met het supervoordelige
Yourway Life abonnement van
Het Mobiele Netwerk nu slechts

UITQNZE
tV-REkUAME

AEG LAVAMAT 62600 WASAUTOMAAT
NIEUW! Met Fuzzy Logic voor automatische waterdosering
met het beste wasresultaat. Diverse wasprogramma's.
Starttijd vooraf in te programmeren. Uniek vlekkenprogramma. Fluisterstil. Centrifugeert 1200 toeren.
ADV. 1799,-NU MET EEN HALF JAAR
GRATIS ARIELt.w.v. 90,-

OKO-IAVAMAT «1600

LIEBHERR KT 1580 KOELER
Superzuinig: energieklasse A. Netto inhoud 144 liter,
met gehard glazen draagplateaus en opbergvakken.
Volautomatische ontdooiing. ADV.

239;

DE VOORDELEN VAN HET YOUR WAY
LIFE ABONNEMENT OP EEN RIJTJE:
•maandkosten slechts 35,25
• gesprekskosten al vanaf 0,35 per minuut
•contractduur: slechts 1 jaar
(eenmalige aansluitkosten slechts 108,70)
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ACTIE:
GEEMGESPREKS
KOSTEN IN MEI, JUNI,
JULI EN AUGUSTUS'97
(TOT MAX. 58,75
PER MAAND).

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc, "Audio, video, hifi.
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ergamano als een verslavende hobby
3

P DIT MOMENT verblijven Marlha Ospina
en haar man Tiemen
Venema in Zuid-Afrika. De echtgenote
eft er vier weken lang cursus'creatief met perkamentpa>r,' zodat de cursisten daar de
bbymarkt verder kunnen be•rlcen.

Dit is niet de eerste keer dat
it stel een exotische reis
aakt met zakelijke doeleinn. Ze zijn al naar Japan ge•est, Australië en Amerika
i er het handwerken met permentpapier te promoten.
Vlartha Ospina is een in Am>lveen wonende Colombiaanmet perkamentpapier als
bby. Door deze vrijetijdsbeedmg leerde ze de Nederlandtaal spreken en mensen kenn De hobby met perkamentpier groeide langzaam maar
Iker uit tot het beroep van
artha Ospina en bovendien
in haar Nederlandse echtgeiOt.

[Ruim twaalf jaar geleden verik Ospina (toen 27) met een
•lendin voor vakantie naar
iropa. „Ze had altijd al in
.ar hoofd dat ze naar Europa
1de," vertelt echtgenoot Tieen Venema. Na jaren sparen
et haar werk als administraf medewerkster was het uitjidelijk gelukt het felbegeerde
legticket te betalen.
In de trein van Nederland
mr Duitsland ontmoette ze
nstelvener Tiemen Venema
oen 46). „Het was liefde op het
irste gezicht," zeggen ze beiin knikkend. Ondanks deze
-kerheid gebeurde er nog weig tussen de twee. „Martha's
igels was slecht en mijn
aans was helemaal nul," verilt Venema. Ze waren één keer
.t eten geweest toen Martha
'rug moest naar Colombia.
ter maanden later, na een inmsieve briefwisseling, stond
.r Nederlandse liefde op de
oep in Colombia. Weer vier
isanden later, in 1985, reisde
vrouw haar vriend achterna
.ar Amstelveen. Ze bleef vooried.
Op haar veertiende kreeg
[artha al les in de mogelijkheen van het perkamentpapier,
i Zuid-Amerika was dit creaef tijdverdrijf gebruikelijk tijens de handenarbeidlessen.
erkamentpapier, van origine
an varkenshuid gemaakt,
ordt versierd door het te ge-

„Martha is de goeroe van Pergamano. Iedereen die
Pergamano kent, kent Martha." Echtgenoot
Tiemen Venema adoreert zijn Colombiaanse
vrouw.
Zij was het die de hobby met perkamentpapier in
Nederland introduceerde. Tiemen Venema sprong
in het gat in de markt en nu leiden ze samen een
internationaal opererend bedrij f in hun eigen
perkamentpapier.
Een succes-story die nog lang niet aan z'n eind is.

bruiken als overtrekpapier. De
met verschillende pennen aangebrachte tekening wordt vervolgens ingekleurd met acrylverf of inkt.
„Ik vond het als kind al heel
erg interessant; was gefascineerd door wat je allemaal met
perkamentpapier kan doen,"
vertelt Martha Ospina. „Toen
ik in Nederland ging wonen,
voelde ik me eerst heel eenzaam,
vooral
door het grote
communicatieprobleem.
Ik
volgde wel Nederlandse les,
maar ik wilde de -taal zo graag leren, dat ik daardoor te gespannen werd en het maar niet wilde lukken."
Om toch in contact te komen
met andere mensen en tegelijkertijd iets van de taal op te
steken ging de Colombiaanse
een taloemschikcursus op de
Volksuniversiteit volgen. Daar
liet ze haar perkamenthobtay
zien. De belangstelling was
groot, waarop ze de dames van
de bloemschikcursus regelmatig thuis uitnodigde. „Ik heb
met handen en voeten uitgelegd
hoe dat gaat, perkamentpapier
versieren. En Tiemen was er altijd om te helpen als dat nodig
was."
Hoewel de interesse steeds
groter werd, bleek les gaan geven niet goed mogelijk: in Nederland was vereist gereed-

schap en materialen met beschikbaar. Het echtpaar liet
deze overkomen uit Colombia.
„Het begon als hobby, maar om
continuïteit in de hobby te houden is het zich steeds verder uit
gaan breiden," vertelt Ospina
over de steeds serieuzer vormen krijgende bezigheid.
Bij een televisie-uitzending in
1989 mocht het echtpaar de perkamenttechniek tonen. „Vanaf

ben dat papier 'Pergamano' genoemd. De woorden pergament
(Duits voor perkament) en
memo (Spaans voor hand) zit er
in. Het grappige is nu dat mensen onze merknaam gebruiken
voor benaming van de hobby."
Venema is zelf geen beoefenaar van de hobby - hij heeft de
zakelijke kant van hun bednjt
'in portefeuille'. Z'n echtgenote
maakt de ontwerpen op de
- computeren
vervolgens
werkt
ze
deze zelf uit.
„Inmiddels
heb ik dui-- zenden
werkstukken gemaakt. Het is een verslavende hobby." Haar man vult
aan: „ Ik hoor het ook steeds
vaker van andere vrouwen. In
plaats van dat de man geen tijd
heeft voor zijn vrouw, zit de
vrouw tot diep in de nacht te
werken."
Z'n echtgenote heeft sinds
1986 maar liefst veertien boeken uitgegeven. „In het begin
had ik nog even mijn twijfels of
Pergamano een succes zou
worden," geeft Venema toe.
„Maar de vraag wordt steeds
groter. In de Jaarbeurs hebben
we zelfs een keer per jaar een
volledige expositie."

Nederland telt 250 docenten
met een kwaliteitsdiploma

dat moment kregen we enorm
veel respons," vervolgt de echtgenoot. „Martha bleek de enige
kenner in Nederland."
„Ze kon de vraag naar cursussen niet meer aan en is toen
geïnteresseerden gaan opleiden. Cursisten, veelal vrouwen,
vlogen naar de winkel, maar
geen winkel die de materialen
had. Winkels werden plat gebeld. Mensen schreeuwden
erom," vertelt Venema.
Hij was het die het gat in de
markt zag; in 1989 richtte hij
een bv op, Marjo-Arte. Venema
legt uit: „We leveren zowel de
materialen om het papier te bewerken als een soort perkamentpapier. Niet gemaakt van
Inmiddels heeft zijn echtgedierenhuid maar wel met de- note in Nederland 250 geïntezelfde eigenschappen als origi- resseerden opgeleid tot Perganeel perkamentpapier. We heb- mano-docent, met een soort

kwaliteitsdiploma. „We hebben
met hen ook afspraken gemaakt dat ze alleen ons materiaal gebruiken. Daarom hebben
we ook zo'n sterke impact."
Inmiddels is er in Nederland
nog een kleine leverancier van
perkamentpapier bijgekomen.
Desondanks hebben de Venema's nog steeds de belangrijkste positie op deze markt.
Het echtpaar heeft in 1990 de
stichting Perga-Doe opgericht,
die inmiddels tienduizend donateurs en begunstigers heeft.
Deze stichting geeft een gelijknamig informatieblad uit over
de Pergamano-hobby. PergaDoe komt zes keer per jaar uit.
Echtgenoot Venema: „De
combinatie van Martha en mij
is perfect. Zij is heel creatief en
ontzettend goed in menselijke
contacten. En ik doe het zakelijke gedeelte. We vullen elkaar
fantastisch aan."
Venema en Ospina besloten
enkele jaren geleden ook actief
te worden in het buitenland. In
België, Engeland, Canada, Japan, Zuid-Afrika en Singapore
was de perkamenthobby ook
geheel onbekend. Via hobbybeurzen introduceerden ze het
ook daar en legden ze internationaal steeds meer contacten.
Naast het Nederlandse Pergamano tijdschrift is er inmiddels
ook een Engelstalige, internationale versie: Pergamano Het Pergamano-echtpaar Venema-Ospina is internationaal actief vanuit hun woning in VVestwijk
World
Fotoburo Luuk Goseuelu
Iris van Es

Pionieren met
de Aviodome
EUie
Saiyd:
„Het dragen van
zo'n kapje is iets
heel
aparts.
Zodra je
het opzet
onderga
je
een
metamorfose. Ik
raak in
mezelf
gekeerd,
word ongenaakbaar"

Elke zondag is ze met
haar eigengemaakte
sieraden
vertegenwoordigd op
de kunstmarkt op het
Amsterdamse
Thorbeckeplein. Het
leven van EUie Saiyd al achttien jaar
woonachtig in
Amstelveen- draait
om kralen, kleuren
en stenen. Ze is vooral
bekend vanwege de
sierlijke hoofdkapjes
die ze uit haar vingers
tovert. „Hoofden
fascineren mij."

l EBOREN IN Leiden,
verhuisd naar Amsterdam, een tijd gereisd
'oor Afrika en nu alweer achtien jaar woonachtig in Amsteleen. Ellie Saiyd is moeder van
ier kinderen en oma van een
temdochter van zes. Ze wil
'aar leeftijd niet in de krant
'en. „Mensen gaan je dan be'ordelen. Je wordt naar je leef'Jd geclassificeerd en dat wil ik
«et."
Haar ranke verschijning is
"jzonder;
ze kleedt zich oose
fs en is behangen met, hoe
;
an het ook anders, zilveren
leraden. Op zondagen op het
r
horbeckeplem; door de week
s
Ellie Saiyd elke middag te
inden in haar galerie annex
mkel Bead Art in het Amster'arnse Spiegelkwartier.
Sinds december huist ze in
''t strategisch gelegen hoek1 „Ik heb lang gehoopt op
'een eigen atelier, zodat mijn ein huis weer een beetje beaanbaar zou worden," vertelt
•llie Saiyd. „Echt overal staan
Pullen bij rnij thuis Ik kan
'auwelijks
visite ontvangen en
a
ak al helemaal in paniek als
!t
nand een plant meebrengt,
:
ant daar heb ik echt geen
'aats voor. Weggooien? Ik kan
«ets weggooien, pok al is het
tokoud, overal zie ik wel wat
Ik heb nog winterjassen van
w
mtig jaar oud."
.Eigenlijk kan ik maar met

r

De Aviodome begint het
nieuwe zomerseizoen
met een aantal nieuwe
activiteiten. Onder het
motto'Pionier zelf...!'
biedt de Aviodome diverse mogelijkheden.
Nieuw daarbij zijn een
rondvlucht in een klein
Cessna toestel,-een 'tandemsprong', oftewel een
parachutesprong samen
met een instructeur onder een tweepersoons
parachute, en een motorloze luchtdoop in een
tweepersoons zweefvliegtuig.

OK NIEUW IS de mogelijkheid om in 's werelds
modernste
passagiersvliegtuig te vliegen, de Boeing
777. Al eerder bood de Aviodome mogelijkheden voor het
vliegen in historische vliegtuigen. Gebleven zijn de mogelijkheid van rondvluchten met hehkopters en vluchten met 's werelds grootste passagiersballon, die plaats biedt aan 25 persoiien.

O

'Een hoofd moet mooi zijn,
want daarmee loop je te koop'
moeite iets van de hand doen.
Ik ben daarom ook een vresehjke verkoopster. De essentie van
het verkopen, mensen iets aansmeren, zit niet in mij. Ik vind
het vervelend om iemand iets
op te dringen. Het is heel dubbel, aan de ene kant wil ik graag
mensen mooier maken. Maar
aan de andere kant, bij zo'n kralen kapje doe je toch iets weg
waar je vijf weken lang vier uur
per dag aan hebt zitten werken.
Dat is iets vreselijks emotioneels. Het werk is mijn ziel."
Soms beslist ze sieraden niet
te verkopen. „Ik moet mensen
emotioneel aanvoelen, anders
kan ik geen afstand van mijn
werk doen. Welbeschouwd
kunnen daardoor alleen vrouwen die echt 'doordouwen' een
bestaand kapje kopen. Het
liefst maak ik mij hoofdsieraden in opdracht, in elke gewenste kleur of steen. De serie
kapjes die ik hier in de winkel
tentoongesteld heb, dienen
meer als klantenlokkertjes. Dat
ze een idee krijgen van wat ik
kan maken. Deze serie wil ik

eerlijk gezegd niet eens verkopen, sommige zijn al jaren m
mijn bezit."
Ellie Saiyd laat zich inspireren door een combinatie van
„twintigste eeuw, de Charleston-tijd en het Verre Oosten,
Egypte." Ze heeft dan ook behoorlijk wat gereisd. Haar oosters getinte kapjes maakt ze

maal oosters aangekleed. Soms
schrikt dat mensen af, omdat
het kralengordijn voor mijn
ogen een afstand schept."
„Vaak denken mensen dat alleen donkere vrouwen zo'n
hoofdtooi op kunnen zetten,
maar dat is onzin. Ik heb ook
blonde klanten. De 'kapjesklanten' zijn vaak excentrieke vrou-

'Ik gun de mensen mijn
kralen niet zomaar'
voor 'zelfstandige vrouwen die
weten wat ze willen.' In eerste
instantie doelt ze op zichzelf,
want volgens eigen zeggen is ze
een 'excentrieke vrouw met lef.'
„Het dragen van zo'n kapje is
iets heel aparts. Zodra je het
opzet onderga je een metamorfose. Ik raak in mezelf gekeerd,
wordt ongenaakbaar. Achter
mijn kraam sta ik altijd héle-

wen die ze dragen naar de
schouwburg of het theater. Ik
krijg veel bruidjes, maar die
trouwen dan vaak voor de tweede keer. Die zijn rijper en durven meer. En er zijn ook wel
mannen die de kapjes op de kop
neerzetten als kunstobject."
Waarom die specialisatie in
hoofdtooien? „Hoofden drijven
mij. Je loopt immers te koop

met je hoofd. En dat moet dan
ook mooi zijn. Mijn uitgangspunt bij het maken van kunst is
om mensen te verfraaien. In
principe versier ik alles: armen,
handen, benen, maar denk ik
altijd het eerst aan een hoofd.
Ik ben gek op prachtige koppen. Mijn rijke fantasie bracht
mij al vroeg naar kralen kapjes
als versierend element. En dan
wel opvallend, ik maak nooit
iets kleins, het moet gezien
worden."
Vroeger ontwierp Ellie Saiyd
vaak voor theater en buikdanseressen. Zelfs de beroemde
mode-ontwerpster Nma Ricci
gebruikte sieraden in modeshows. Amstelveners kennen
Saiyd mogelijk van haar kralenatelier dat jarenlang huisde in
een garage aan de Pokkerlaan.
Voor kralen en stenen struint
ze de hele wereld af. „Als sieradenkunstenares moet jebehept
zijn met een waanzinnige hebzucht naar materialen. Ik haal
ze overal vandaan: van Turkije
en het Midden-Oosten tot Canada en Anzona. Altijd kom ik

met een tas vol snoeren, pareltjes, ringetjes, jade en bloedkoraal terug. Alsof het gewoon
achter mij aanloopt. Alles in
mijn bebtaan heeft te maken
met het over de hele wereld zoeken naar prachtige kralen "
Vanwege de winkel is ze genoodzaakt 'minstens een jaar'
in Nederland blijven. „Maar in
mijn hoofd maak ik reizen.
Vlucht ik weg naar blauwe
luchten en stralende zon. Dat
merk je dan ook weer aan mijn
werk, want de kleuren die ik
gebruik hebben veel te maken
met mijn stemming. Als het
zonnig weer is, gebruik ik veel
kleur, is het donker weer dan
werk ik met zwartwit."
Met haar winkel, op loopafstand van het Rijksmuseum,
gokt ze op internationaal publiek. De ligging heeft ook een
nadeel: „Ik krijg ook toeristen
in de winkel die denken dat ik
een soort kruidenier ben in kralen. Nou nee, ik gun de mensen
mijn kralen niet zomaar. Ze
mogen ze pas kopen wanneer ik
er iets moois van heb gemaakt."
Joan Makenbach
De winkel Bead Art is te vinden
op Weteringstraat 45, tel 020624.1792 Geopend van maandag tot en met zaterdag van
twaalf tot zes uur en op afspraak

De Aviodome heeft voor de
diverse mogelijkheden een
voordelige combinatie gemaakt
met een bezoek aan het museum zelf. De prijzen varieren
van nog geen honderd gulden
tot maximaal driehonderd gulden.
Gekoppeld aan al deze vhe
gactiviteiten heeft het museum
twee tentoonstellingen ingericht: één over de geschiedenis
van het transatlantische luchtverkeer en één over de Nederlandse Indië-vluchten in de ja
ren twintig en dertig, toen er op
dit gebied ware pioniersarbeid
werd verricht.
Tot eind oktober is ook de
tentoonstelling 'Van Icarus tot
Wright' te zien, met allerlei documentatie over plannen om te
vliegen toen er nog niet gevlo
gen werd. Ideeën vol onbegrip
over natuurkundige onmogelijkheden, maar ook met onvoorstelbaar nauwkeurige toekomstvisies. Deze tentoonstelhng hangt samen met het 25
jarig bestaan van de Nederland
se Bibliotheek voor Lucht en
Ruimtevaart, die m de Aviodo
me gevebtigd is.

Pionieren met de Aviodome. Tot de mogelijkheden behoort het
maken van vluchten met helikopters
Foto '\\ lodomi
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NIEUWE ASTRA'S VOOR SLOTEMAKERS ANTISLIPSCHOOL

Fa* Gansner & Co*

QVZH INFO

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en do'uche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Ondernemers Vereniging Zandvoort

LET OP!

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Profiteer er van nu het nog kan.

Laatste week
BONNENBOEKJE
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ZANDVOORT

Huis-aan-huis verspreiding

meer dan strand alleen
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Ten behoeve van de verspreiding van:

ü Nieuwsblad
Maandag j.l. maakten 6 nieuwe Opel Astra's in Zandvoort hun opwachting om door de befaamde Slotemaker Antislipschool in gebruik te worden genomen. Neerlands meest bekende
Antislipschool vertrouwt voor hun instructie al jaren op Opel.
De sleutels van de nieuwe Astra's werden door Coen van der Vorm van Opel dealer Van Lent uit
Zandvoort in het bijzijn van Patrick Stadier van Opel Nederland en Albert ten Heuvel van Opel
Master Lease aan Ton Lijnkamp overhandigd.

GRAYDON NEDERLAND BV
Graydon neemt in de markt van financiële dienstverlening een marktleidende positie in. Het unieke pakket Credit Management Services biedt een
totaaloplossing voor de debiteurenproblematiek van het bedrijfsleven. De
basis hiervoor wordt gevormd door de gegevens over het bedrijfsleven die
i n onze databases zijn opgeslagen. Het spreekt vanzelf dat de kwaliteitvan
onze systeemontwikkeling van essentieel belang is voor de service aan
onze relaties en dus voor ons succes.
Ter versterking van óns team zoeken wij een:

SYSTEEMANALIST/PROGRAMMEUR AS400
(met minimaal 3 jaar RPG400-ervaring)
en een

WWW ONTWIKKELAAR

't Zomert al
aardig bij ons.

Weekmenu
LONTONG-TAHOE
met taugé, selderie en een speciaal
gemaakte pittige pindasaus f 12,50
evt. met Dessert/Ijs Shanghai
(ijsdrank met verse vruchten)

ƒ 17,50
THUISBEZORGING

BtOQMSIERKUNSr

JölujJS

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf ƒ 20,00

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

(met uitgebreide kennis van en ervaring met producten als
NT, VB, Visual C++, Java, de Windows Api's en Internet)
Ons team bestaat uit zeventien personen, verdeeld over vier units waarvan
elk een deel van de bedrijfsprocessen onder haar hoede heeft. Er wordt
voornamelijk gewerkt met AS400 systemen. Eén van de units ontwikkelt
cliënt-server systemen en bouwt momenteel aan een applicatie voor
Internet.
Je coördineert en realiseert op zelfstandige wijze projecten van begin tot
eind. Je bent heel erg bezig met de primaire bedrijfsprocessen, want de
Graydon databases vormen hiervoor letterlijk de grondstof. In de distributiemix van Graydon spelen de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van
informatietechnologie voortdurend een belangrijke rol.
Je hebt een HBO werk- en denkniveau. Je bent een praktisch en flexibel ingesteld persoon, die beschikt over goede communicatieve eigenschappen
en in staat is om zowel zelfstandig als in teamverband te werken.
Voor meer informatie over de functie of het bedrijf kun je contact opnemen met Peter Kaasschieter, Hoofd Automatisering, telefoon: 020 567 99 99. Een schriftelijke reactie met CV kunt je richten aan de afdeling
Personeelszaken, t.a.v. Lydia Korbee, Manager Personeelszaken, Postbus
12525, 1100 AM Amsterdam Z.O.
Ons e-mail adres is: personeelszaken@graydon.nl
Graydon op Internet: www.graydon.nl

zoeken wij

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
met sofmummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.
Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is

Plaats:
jaar

Ik ben beschikbaar van
M V6 VSX autom. '94ƒ 38.500
;M Diesel Turbo D '94f 29.500
'.M Diesel ABS '93 ƒ 17.900
,M Turbo D AMB '90 ƒ 9.950
<M 20i CT Turbo '94 ƒ28.900
<M20i ABS schuifd^ 18.500
Nissan Micra 1.3 16V, 3-drs met <M 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500
<M 20i comfort '92 ƒ 12.750
st.bekr., 04-'95, ƒ 17.950
ƒ 23.500
WESTDORP, tel. 020-6825983. Kantia Turbo D '94
Kantia D SX '94
ƒ 18.500
<antia 1.9 D SX '96 ƒ28.500
<antia 1.8 SX'94
ƒ22.500
<antia1.8 SX LPG '95/ 24.500
<antia 1.8 SX LPG W 14.500
ƒ 19.500
Mazda 626, stationcar, Diesel, Xantia 20i SX '94
nov. '92, ƒ 22.500,-. 020- Xantia 20i SX LPG W 22.500
ƒ 14.560
6236491 't Amsterdammertje ZX 14 LPG '94
ZX Diesel 5d '93
ƒ13.500
Volvo 440 1.8 DL, automaat, BX TGD Break '94
ƒ 16.900
'94, 63.100 km, ƒ22.950,BXTGD Break st.b. '93/ 14.900
Fiat Vermeij B.V. 0297-562020. BX TGD Break st.b. '92/12.900
ƒ 5.950
• Bewijsnummers van een BX TGD Break '89
ƒ11.900
geplaatste advertentie in deze BX T Diesel'93
BX 19 TZI '92'
ƒ 9.950
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de BXl6REMontreux'89/ 4.950
3.950
opgave van de advertentie BX 16 RE LPG '89
9.950
kenbaar maakt. De kosten BX 14 TE '93 v.a.
5.950
BX 14 TE '90
daarvoor bedragen ƒ 4,50
1.950
BX 14 RE LPG '87
6.950
15 E bestel '92
15 E bestel '90
4.950
3.950
15 D bestel '90

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Opel

Fiat

Bedrijfsauto's

\\

Suzuki

t/m

Rijscholen

'93 Opel Astra 16 SI, zwart metal2x: Mitsubishi L300, 2.5 D,
Tegen handelspr.: van 1e eig.
'96 ic, 1994, 85.000 km.
lang uitv., 05-'90, 68.000 km,
Suzuki Swift 1.6 GLX 16V, rood
'92 Tel. 0294 - 234428.
Jan Wals 020-4361697
met., 4-drs, 2-'91, ƒ10.750;
'96
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
OPEL ASTRA C1.6 L, 10/'92, 70 BESTELAUTO'S en pers.
'95
A'dam, 020-6627777.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto94.500 km, grijsmet., 3 d., Dusjes v.a. ƒ3500. Garage
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterf 15.000. 0297-250330.
^ijsenhout,
lid
Bovag.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,T.k. weg. auto v.d. zaak Suzuki
DEMO:
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
10 motorrijlessen + examen ƒ835,Rat Bravo 1.6 SX, met. groen, T.k. Opel Vectra-B-cc; X 1.8 XE Meer dan 50 jaar gevestigd: Swift 1.3 GS, '92, 90.000 km,
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, BuiMotorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
2200 km, okt. '96, ƒ28.500,autom., metal. groen, 5-deurs, 3ennebroekerweg 17, Rijsen- donkerblauw metal., extra buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
bj. 4-'96, 22.000 km. Vr.pr. iout bij Aalsmeer, 0297- tensp., trekh. l.z.g.st. ƒ 10.250.
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uit324229. Ook t.k. gevraagd.
Theorie op CD-I GRATIS
Tel. 020-6813452 na 21 u.
DIVERSE MERKEN:
ƒ38.000. Tel. 020-6431214.
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
hoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
Opel Kadett 1.6 GT 3-drs 1989
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Hyundai Sonata 2.0 GLS 1989
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Opel Corsa 1.4 Swing 1990
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
2x Ford Resta 1.1 3-drs 1991
Toyota Corola, station 1.8 d, bj.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
:itroèn AX 1.1 3-drs 1992
ZU l D W l J K
90, gerev. mot., nwe banden.
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Frank Dordregter, 5 jr Peugeot
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Nissan Micra 1.3 5-drs 1993
peugeot-dealer
. n.o.t.k. Tel. 06-53104395.
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
404
import
met
zorg
voor
auto
Motorrijlessen ƒ 42,50
Suzuki Swift 3-drs
1993
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
20 autorijlessen -t- examen ƒ 999
Lancia Dedra 1.8 4-drs 1994Div. types 106 v.a. . .ƒ11.950 en klant biedt aan: 11x 404 w.o.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
2x
Break,
1x
Diesel.
Desge20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Seat Ibiza 2.0 GTI
1995 Div. types 205 v.a. . .ƒ 5.000
AD Amsterdam.
wenst met onafh. tax.rap. TeBilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
SPECIALE UITVOERINGEN:
VW
Polo
1.31,
mei
'89,
APK
5vens
504
coupé
inj.
'80.
KijkdaAfgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmFIAT VERMEIJ B.V.
106XT 1.4i3-d. '92 .ƒ12.950
Heavy Traffic Verkeersscholen presenteren samen met
98,1e eigenaar, trekhaak, pristerdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
A. Philipsweg 13 Uithoorn
205 GTi 1.9 rood '92 .ƒ21.950 gen (Weesp) 28/5 17-20 uur en ma staat, ƒ 4900. 020-6799642.
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Tel. 0297 - 562020
306 XT 1.6 5-d., air, l.m. velgen, 31/5 10-16 uur of op afspraak
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
de beste rijopleiding van Nederland. Via een oriëntatierit ee
d. gr. met., nov. '96 .ƒ33.950 020-6826974/06-54373493. Verrijbewijsgarantie. Bel voor informatie Heavy Traffic 0900-957:
306 XSi 2.0 airco, leer, l.m.v., koop in consignatie mogelijk.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
rood met., mei '96 . .ƒ37.950 DS23 Pallas Inj., bouwjaar
15 VOLVO STATIONS '85-'94, VRAAG ZELF JE praktijk CBR-EXAMEN v. snelcursus 2-6 v*
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
405 GRX 1.8 Break, airco, 1974,
kapotte krukaskering,
Honda Civic, 3-deurs, b.j. 1993,
Ver. Rijschool Ned. 020-4639881. Les v.a. ƒ 36. Schrift, info mg
Sedans 740, 940 en 360.
stuurb., c. vergr., nov..f 32.000 vr.pr. ƒ5500. 0513-415048. volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
kleur
rood,
100.000
km,
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
VW
GTi
2.0,
stuurb.,
alarm,
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
RIJSCHOOL ROLF
ƒ 16.950,-. 020-6310615.
VISA Garage B.V.
Klassieker (ver)kopen?
sch.dak, d.bl. met., '91 .ƒ 19.950
Bouwerij 85 Amstelveen
240 Polar Estate, div. extra's, Rijden bij Rolt is een begrip in
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Houtmankade 37 A'dam
Bel
voor
bemiddeling
de
KlasTelefoon 020 - 6479929
Amsterdam. Met een goed
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Minervalaan 86, A'dam - Zuid sieker-databank van het Ned. 48.000 km, r,w st, '93; 460
Tel. 020-6278410.
Turbo 120 pk, 1e eig., '91; 440 team instructeurs geven wij op
Tel. 6629517/6791864
Oldtimer
Bureau,
020-4286638.
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250
Nordie, aut., '95; 440 GL spec., jen psychologische manier in- APK + grote beurt v.a. ƒ 29!
OOK VOOR INKOOP
Wal- kost een advertentie in SHOWROOM/
Hyundai Lantra 1.6 GLS, b.j, GEBRUIKTE PEUGEOT'S
AX 11 First Class '92 ƒ11.500
Opel Kadett Coupé, kleur airco/leer, 46.000 km, '93; 440 :ensief les en nog leuk ook!
DIESELSERVICE
AUTO l -IN-3 MINI'S?
mei
1996,
1e
eig,,
17.000
km
AX 1 1 TE 5-drs '91 ƒ10.750
3L LPG, '89; 340 aut. '88 t/m Hoog slagingspercentage en brandstofpompen; verstuivef
blauw, b.j. 1978, APK 2-'i
ƒ26.950,-. 020-6310615.
AX 11 TGE '92
ƒ12.500
'90; NIEROP de Vrienden van toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
i.g.st. ƒ 1.650,-023-5658214.
3 regels
ƒ 45,00
Daihatsu
cil.koppen vlakken. Garage
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 9.950
Jw Volvo, Vancouverstr. 2-12 Tel.: 020-6868063/6332405 of
't AMSTERDAMMERTJE
motorenrevisie FEENSTRA
voor elke extra regel
ƒ l 5,20
Peugeot
404
Br.
'71
Ipg,
APK,
AX 11 TGE 5-drs '94 ƒ15.250
A'dam-West 020-6183951.
06-54633678. P.S. Ook 8-wéek- Industrieweg 27, Duivendrec
Amstel 340-342
404
'68
Ipg,
APK,
404
D.
'73
mm-prijs
ƒ 9,40
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950
se cursussen en examenroutes
MINOR MOTORCARS
tegenover Carré
Tel. 020-6980639
9/96
APK, VW kever '74 APK. Ook 940 2.3 Estate auto
mm-prijs met vignet
ƒ 9,40
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
rijden is vanzelfsprekend.
Sloterkade 43/44
850
2.5
T
automaat
1/97
voor
rep.,
onderh.,
gas
inb.
*
WESTDORP
APK KEURINGEN ƒ 70,
BX 14 Cannes '91
ƒ 12.500
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
Amsterdam
Verkeersschool Trendy
KEIMPE CARS, Schaepman^ 460 1.8 Spirit automaat ..6/96
* KIA * een klasse rijker *
klaar terwijl u wacht.
BX 14 Cannes '91
ƒ 10.250 vlAZDA 626, stationcar, Diesel,
Tel. 020 - 6177975/6158022
460
GLE
1.8
LPG
10/93
Amsterdam.
Toppers
in
rijles.
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
straat
250.
020-6823615
nov.
1992
ƒ22.500
Pride
1.3
GTXi
3-drs
...10-'96
Garage West-Center:
CX 25 TRD Break '88 ƒ 13.500
V40
1.9
TD
1/97
Bel
voor
gratis
infogids:
MAZDA
323
Sedan
1.5
Limited
Clarus
1.8
SLX
4-drs
..
.06-'96
Rover-dealer
voor
niet breder dan twee kolommen).
020-6122476 (zonder afspraa
Jumper 31 2.5 D '94 ƒ 26.950
440
1.8
sport
1/96
Tel.
020-4205386.
1986.
1
jr
APK
ƒ2.850,Amsterdam,
Amsteveen
e.o.
KIA
nieuw
met
veel
voordeel
2e Helmersstraat 15, A'dam
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950
440
1.8
automaat
5/94
MAZDA
323
HB
1.5
GLX
5extra
hoge
inruilpremies
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Xantia 1.8 X comf. '95/ 30.950
Rover 111L, b.j. '90, APK tot
Autobedrijf CRYNSSEN
440
1.8
Escape
12/92
deurs
1987
ƒ2.850
max.
ƒ
3500,boven
inruilprijs
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
12-'97, 117.000 km. Vraagprijs
Crynssenstraat 10-14
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta440 1.8 DL
2/91
ZX 1.4 Furore '94
ƒ19.750 PEUGEOT 205 1.3 5-deurs, 1 jr 'Topoccassions van de week* ƒ6000. Tel. 0297-533765.
Tel.: 020-6184402.
Citroen ZX 1.4
3/94
rief op aanvraag.
ƒ2.850,- Nissan Micra 1.3 16V, 3-drs
AUTOLAK
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ17.950 APK, 1985
APK-keurstation, reparatie!
Grote sortering ONDERDELEN
VOLVO DICK MÜHL
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950 FORD ESCORT, HB, 4-drs, met stuurbekrachtiging, 04-'95 Wegens omstandigheden RoVoor meer informatie of advies, bel
ƒ3.750 Adm. de Ruijterweg 396-398 ver 82051, blauwmet., 09-92,
van alle schade-auto's, alle alle merken en schaderegeW
Nijverheidslaan 1, WEESP
ZX 1.8 Aura aut. '96 ƒ29.950 1986
Dag. open 8-18.00 uur
alle kleuren
merken, alle bouwjaren.
A'dam, tel. 020 - 6825983 158.000 km met o.a. airco,
Tel.: 0294 - 418200.
INCL 1 JAAR GARANTIE
zat. 10-16.00 uur
GEBR. OPDAM B.V.
Ringweg A'dam, afslag S104 ABS, ƒ 15.500. 050-5250142.
EN NIEUWE APK
Tegen handelspr., van 1e eig. Tel.: 023-5845435.
DAIHATSU
ook in spuitbussen
Volvo 440 1.8 GL m„ LPG, juni
'T AMSTERDAMMERTJE
Het HOOGSTE BOD?? Bel
1993, stuurbekr. ƒ 13.500
Amstel 340-342 t.o. Carré
BEREBEIT,
Amsteldijk 25, voor vrijblijvende prijsopgaaf.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Otto Nieuwenhuizen bv
Loop-, sloop- en schadeauto's AUTOVERNIETIGING
A'dam. 020 - 6627777.
Overtoom 515, Amsterdam
NIEROP-DAIHATSU
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. koopt schade-, sloop-, defec'
ƒ 3.950
BX 16 RE '88
auto's, autowrakken (comp!
BX 1.9 TR Diesel '88 ƒ 3.250 Charade 1.3 inj. Shiga 10/'89';
(020) 6129804
RDW Erkend auto-demontage- Gratis afgehaald. Tevens ve
BX 16 RE Montr. '89 ƒ 4.950 Charade 1.3 inj. Sport, '92:
Hart: Kuli)ITsstr:iiit 5-11. AmstiT<l;im-7.uid. 'Iel. 673 8» 22.
bedrijf STRIJDONK. Inkoop koop onderdelen. Officiële vi
2
BX 16 TRI '88
ƒ 2.950 Charade 1.3 inj., aut., st.bekr.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV, Div. inr.auto's; Ford Sierra 1.8 van sloop- en schade-auto's. waringRDW.ini. 023-540076
11/'94; div. Cuore's '88 t/m '93
CL,
4-drs,
LPG,
6-'89,
ƒ4.250'
PEUGEOT'S
Tev. verkoop van onderdelen,
Klaar terwijl u wacht.
Cuore Life Style, aut., '97;
BMW 324 D, 10-'86, ƒ5.950;
205 GT 5-drs '90
ƒ 12.950
ook NIEUWE onderdelen.
Ruilstarters en dynamo's.
Vancouverstr. 2-12
Kadett
1.3
LS,
LPG,
4-'87,
205 XA Diesel '92
ƒ11.950 A'dam-West 020 - 6183951.
Gratis gehaald. Meteorenweg
Valkenburgerstraat 152.
Renault 5 l, kleur grijs, b.j. '86,
ƒ3.950;
Kadett
1.6
D,
3-'88,
405 GL 1.6 '89
ƒ 8.950
381, A'dam, 020 -6319802.
Tel.: 020-6240748.
APK t/m feb. '98. Vr.pr. ƒ 1300.
ƒ3.950; Porsche 924, rood
vraagt alle merken auto's
405 SR 1.6 stuurb. W 9.500
020-4657732 voor 16 u.
Te koop gevraagd loop- en
Grote sortering ONDERDELEN zwart int., 4-'84, ƒ 6.950;
+ Jeeps, bussen, v.a. '88,
Voor
een
perfecte
SAAB
99
BX 1400e '88. wit, 5-bak in nw
van schade-auto's, alle
Porsche 924, rood met., zwari sloopauto's. Hoge prijs. Met
u belt, wij komen direct
RENAULT AMSTERDAM
90, 900, 9000 ook Royal Class
st. + nwe APK, inruil kl. auto
merken, alle bouwjaren.
int., 6-'83, ƒ5.750; BX 1.6 vrijwaring en eigen ophaalTop occasions met 1 jaar
mog„ ƒ 2450. Tel. 0547-363266 Ford Escort automatic 197J
GEBR. OPDAM B.V.
Progr., LPG-o.b., 8-'91 ƒ6.950 dienst. Kila-sloperij:
garantie
SAAB SERVICE
blauw. Een klassieker me
Tel.: 023-5845435.
Fiat Uno 45 S, 8-'89, ƒ3.950 023-5333742 / 06-52838400.
Wibautstraat 224
DE HOOGSTE PRIJS voor e
BX 19TGD BREAK '91, metal slechts 55.000 echte km op de
MOLENAAR
Fiat Panda 1000 i.e., 1-'91
020 - 561 96 11
rnerk auto a cont. met vrij*
groen,
trekh.,
cd-speler teller. Technisch en lak in prima
HOOFDDORP
ƒ
5.500;
Fiat
Croma,
2.0
i.e.,
10
bewijs. Tel.: 020-4824640^
VW Passat station diesel, '87,
i.z.g.st. ƒ 12.500: 030-2712343 staat. Deuk in linker voor Renault Twingp,
1995, ±
'87,
ƒ
3.950;
Lancia
Prisma
1.6
ƒ 2.950,-. VISA GARAGE
40.000 km, 1e eig. schade vrij, Onderhoud, reparatie, APK.
CHYPARSE, Soesterberg vul scherm, ƒ 1900. De Vries,
T.k. gevr.: LOOP-, SLOOP'(
2-'85,
ƒ
1.250;
VW
Golf
GLD.1
Eigen revisiewerkplaats
1
Opel Kadett 1.6 LS, gr. metalTel. 020 • 6278410.
uw Citroën-veerbollen voo Passeerdersgracht 21, tel. en ƒ 15.500,-. 020-6310615.
'87, ƒ5.950; Nissan Sunny 1.; Suzuki LS 650 Savage, 20.000 SCHADEAUTO'S. U belt wijl
lic, centr. vergr., 5 drs, z.g.st.,
voor Saab motoren
men, 7 d.p.w. 033-4729627.
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS fax 020-6248357.
km,
ƒ
4.950.
Autobedrijf
LX,
LPG,
3-drs,
1-'87
ƒ3.950
en versnellingsbakken.
juni 1990, ƒ 9250. 020-6649129.
Telefoon: 03463 - 51150.
Jan Wals 020-4361697
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Ford Scorpio 2,9i GL, b.j. '89
Tevens verkoop van nieuwe
Subaru Justi, automaat, '91,
Amsterdam, 020-6627777.
en gebruikte onderdelen
• De advertentie-afdeling b
Citroen Eend 2CV6 met LPG zwart met., 5 versn., sch./kant
ƒ 8.950,-, NIEROP
Zaterdags geopend.
023-5614097
houdt
zich het recht voor a
APK 5-'98, Mehari (cabrio) '78 dak., trekh. etc. Van part. Vr.pr MOTORISCHE PROBLEMEN?
Nu te huur per uur
DAIHATSU 020 • 6183951.
vertenties eventueel zond
APK 2-'98 i.g.st. 0492-464914 ƒ 6500,-. Tel. 020-6416776.
een Quad 4-wl. motor (B/E)
Laat uw auto testen d.m.v. de
•Auto te koop? Plaats in deze VW Camper Sprinter, '89, zeer opgaaf van redenen te weig
modernste apparatuur.
125CC, geen helmplicht.
Citroen ZX Avantage 1.4, 3-'94,
Ruime keuze in 2 CV occasions Ford Scorpio, bouwjaar '90, wit
Adverteren in
T.k. gerestaureerde SAAB 96
rubriek. U zult verbaasd staai compl., ijskast, verh. dak, 4- ren. (Art. 16 regelen voor n
020 • 6719108
Garagebedrijf Out.
alle leeftijden. De Eendenspe LPG, cd, vraagprijs ƒ 6000.
ƒ 14.900. Dick Muhl Off.
deze rubriek
bouwjaar '78: 0543-569429.
over het resultaat.
slaper, ƒ 10.500,-. 030-6962452. advertentiewezen),
Zie ATS telet pag. 888
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)
Volvo Dealer: 0294-418200.
cialist Leende.: 040-2061528. Tel.: 071-5790501.
Tel. 020 - 665.86.86
10x Rat Panda b.j.'91 t/m
4x Rat Cinque. b.j.'94 t/m
10x Rat Uno b.j. '91 t/m
6x Rat Punto b.j.'95 t/m
3x Rat Tempra b.j.'92 t/m

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Citroen
Auto * Etoile b.v.

Peugeot

Klassiekers
en Oldtimers

Toyota

Volkswagen

Veilig Verkeer Nederland

Volvo

Honda

Service en
Reparatie

Hyundai

Daihatsu

Rover

Kia

Accessoires
en Onderdelen

020-665 86 86

Scherp geprijsd
incl. APK:

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Renault

Algemeen

> 3000 m RENAULT-SHOW

M & H AUTO'S

Saab

Ford

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

06-53120413

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Autoverhuur

Porsche

OUKE BAAS
niet duur!!!

Motoren/Scooters

Campers
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Renault met zuinige
diesel voor Mégane
ls eerste
Franse
fabrikant
brengt Renault
een turbodieselmotor met
directe inspuiting op de
markt. Deze
krachtbron
valt op door
zijn lage
brandstofverbruik. Tegelijk
is hij zeer soepel en krachtig, zoals blijkt
tijdens een rijimpressie met
de Renault
Mégane 1.9
dTi.

A

et uiterlijk van de BMW Z3 heeft iets katachtigs, alsof de roadster continu klaar is voor een
nvalssprong.

BMW Z3: de zwarte panter
n het schemerlicht lijkt de
BMW Z3 op een roofdier
dat met half geopende
gen de omgeving afspeurt
aar een prooi. Het is net
en panter, een zwarte,
ant in deze kleur is de
stauto gehuld. De dubbele
oplampen loeren venijnig.
e motorkap met zijn bolig lijkt op gebalde rugpieren, terwijl de koelsleu:n in de flanken het geaaide karakter van deze
MW onderstrepen.
e in de Verenigde Staten gejuwde Z3 is een roadster in de
are zin van het woord. Het is
ïn open tweezitter met als kenerk een lange voorkant en een
rte lage achterkant. Engelse
jtofabrikanten van weleer groserden in deze auto's met flair.

Voorbeelden zijn de Triumph TR3
of de legendarische Austin Healey. De BMW heeft minstens zoveel aantrekkingskracht als de
beroemde oldtimers. Dat blijkt wel
uit de vele starende blikken, als
we met de Z3 aan de zwier gaan.
Als het dak gesloten is moet je
diep door de knieën om de zetels
te bereiken. Is de soft-top weggeklapt dan floep je als vanzelf op
de zitplaats. Door de hoog opbollende motorkap waan je je in een
soort rijdende leunstoel. De hoge
console waaruit het korte versnellingspookje steekt, versterkt dat
gevoel. Je kunt je rechterarm
heerlijk laten leunen en met een
vlotte polsbeweging de pook soepel door de versnellingsbak sturen.
Op de snelweg suist de wind stevig langs de koepelvormige kap.

Maar ja, een kniesoor die daarop
let. Een Z3 is per slot van rekening ontwikkeld om open te rijden
en dan geniet je juist
van de wind
en de sensatie van rijgeluiden. De
snerp in de uitlaat bij gas geven
past daar helemaal bij.

Het dak van de testauto is handbediend, maar een elektrische variant is leverbaar. Het is een
kwestie van gemak, want noodzakelijk is het niet. De tijd tussen
opgesloten zijn en vrijheid vergt
niet meer dan een luttel aantal
seconden. Besluit je wachtend
voor een rood verkeerslicht om
de kap te openen, dan kan dat
gewoon vanuit de zitpositie. De
vergrendelingshendels boven de

issan Trade: Service net
:o belangrijk als de auto
nder onze stoel ronkt een goed gedempte dieselmotor. In de Nissan Trade is de zitplaats van de bestuurder gedeeltelijk op de motor gebouwd. Voor dit type bestelwagens is dat een veelgekozen oplossing om ruimte te winnen. Nissan deed dat verlienstelijk, want de Trade 75 heeft een laadruimte van meer dan zeven kuub. Wie daar nog
liet voldoende aan heeft, kan kiezen voor de Trade 100 High Roof, met extra hoog dak.
kent vaak dat je de auto weer in
zijn baan moet terugbrengen. Zeker leeg laat hij zich makkelijk opzij zetten. Wat ook gewenning
vraagt is het achteruitrijden: je
kunt nauwelijks zien of er verkeer
aankomt. Beter is de Trade zo
neer te zetten dat je achteruit steken vermijdt.
Op deze zaken na rijdt hij vlekkeloos. Toch is soepel rijgedrag niet
hetgeen waar de koper - in alle
gevallen een ondernemer of bedrijf - op let. "Het gaat erom dat
de auto het gewoon altijd doet en
dat de dealer zijn mannetje staat
als het om service gaat", verklaart
Wim Klaaysen, General manager

voorruit omklappen en met een
soepele zwaai van de arm werp
je het dak keurig geplooid in de
bergruimte achter
de stoelen.

test

[lissan levert twee verschillende Trade-uitvoeringen: de 75 en 100 High Roof.

leze biedt 9,5 kuub.
Trade-modellen treden in het
oetspoor van de Nissan Urvan.
:r zijn enkele verschillen. Zo
omt de Trade uit de Nissan-fairiek in Spanje. Verder heeft hij
's Nissan 2,3 liter dieselmotor (in
te Trade 100 met turbo). Rijden
"iet deze Nissan-bestelwagens
iaat makkelijk. Ze zijn wat groter
s
n trager dan een personenauto,
iiaar het sturen gaat lekker soePel. Met een vaartje van 110 tot
'20 kilometer per uur zijn ze
makkelijk over de snelweg te leien. Het is wel even wennen met
'5 zijwind. Een windvlaag of juist
'et wegvallen van de wind bete-

De koelsleuven in de flanken onderstrepen het gehaaide karakter
van de BMW 23.

Sales bij importeur Nissan Motor
Nederland. "Verder mag de klant
verwachten dat de Nissan-dealer
begrijpt welke eisen het bedrijf
aan de auto stelt." Vaak worden
de bestelwagens speciaal ingericht of omgebouwd voor de klant.
Daarvoor beschikt de dealer over
een speciaal ontwikkeld computerprogramma, waarmee snel een
berekening is te maken van de
verschillende ombouwmogelijkheden. Een bedrijfswagen verkopen
is maatwerk en service bieden.
De Trade 75 is er vanaf 29.500
gulden. De ruimere en krachtiger
gemotoriseerde Trade 100 High
Roof kost 34.500 gulden (prijzen

Voor het mooi is de
door BMW bijgeleverde hoes er nog
overheen te spannen, maar nodig
is dat niet. Om het dak te sluiten,
moet je wel uit de auto. Maar ja,
wanneer is dat nodig. Een roadster-rijder trotseert een beetje
wind of zelfs regen, want zo lang
je rijdt, beschermt de voorruit het
interieur prima tegen druppels.
De 1,9 liter zestienkleppen motor
is opvallend gewillig bij lage toerentallen, waardoor terugschakelen zelden nodig is. Een beetje
gas volstaat om'bij lage toeren
weer vlot te versnellen. De besturing is direct en de fijne wegligging maakt van de Z3 de ideale
toerauto voor bochtige binnenwegen. Het juiste domein voor een
roadster, omdat je dan geniet van
de omgeving en de voorjaarsgeuren die vrij de neus kunnen bereiken. Het is wel zaak even diep in
de portemonnee te tasten. De
versie met 1,9 liter motor komt op
een prijs van 77.900 gulden,
maar dan is de Z3 tegelijk uitgerust met leren bekleding en lichtmetalen velgen. De 1,8 versie
moet het zonder deze attributen
stellen en kost dan ook wat minder. Die komt op 69.800 gulden.
Karig toebedeeld ben je dan niet.
De motor levert 115 paardenkrachten en de uitrusting verdient
het predikaat: heel compleet.
SPECIFICATIES
BMWZ3 1.9:
Viercilinder, 16
Motortype:
kleppen.
Cilinderinhoud: 1.895cm3
Vermogen:
102 kW/140 pk
bij 6.000 t.p.m.
Max. koppel:
180 Nm bij
4.300 t.p.m.
9,5 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
205 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 9,8ltr/100km.
ƒ 77.900,Prijs:
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels elektrisch
verstelbaar/verwarmd
Elektrisch verstelbare bestuurdersstoel
ABS
Airbag (2x)
Boordcomputer
Leren bekleding (1.9 versie)
Lichtmetalen velgen (1.9 versie)

KLEUR
MERK/MODEL
Opel Astra Stationwagon
Sport 1.8-16V,
blauw
o.a. ABS, Airco
Opel Astra
zilver
GL1.4i3-drs
Opel Astra
GL1.6i3-drs
rood
Opel Astra automaat
wit
Young 1.6i 5-drs
Opel Calibra
zwart
2.0I
Opel Corsa
zwart
1.313-drs

Opel Corsa

Swing 1.415-drs
Opel Corsa
Worldcup1.6-16V
Opel Corsa
Swing 1.4i3-drs
Opel Corsa
Swing 1.4i automaat
Opel Kadett Cabriolet
GSI 2.0i
Opel Omega
GL2.0M6V
Opel Vectra
GL1.6i-16V4-drs
Opel Vectra
6L1.6J 5-drs
Opel Vectra
GL1.Bi 5-drs
Toyota Corolla
XLI1.6i

De dTi vervangt de huidige turbodiesel van de Mégane-familie.

BWJR KMSTAND VRAAGPRIJS
1994

48.000

ƒ29.950,-

1994

83.500

ƒ19.500,-

1992

66.595

ƒ17.250,-

1994

42.330

ƒ22.950,-

1990

75.934

ƒ26.500-

1990

98.000

ƒ 8.750,-

blauw

1994

55.000

ƒ19.950,-

grijs

1994

44.000

ƒ23.950,-

blauw

1994

12.500

ƒ18.500,-

rood

1993

25.200

ƒ18.500,-

zwart

1990

98.000

ƒ18.950-

blauw

1995

33.198

ƒ47.950,-

groen

1996

17.500

ƒ37.500,-

olivegrey 1996

27.870

ƒ35.950,-

groen

1995

47.000

ƒ27.950,-

wit

1993

41.000

ƒ19.950,-

A rir 261 l Kam.
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Met deze nieuwe motor bewijst
Renault vertrouwen te hebben in
de toekomst van de diesel. Het
merk sluit zich aan bij een groeiende groep autofabrikanten, die
kiest voor zeer verfijnde directe
brandstofinspuiting. Met name
Volkswagen en Audi boeken met
de techniek succes dankzij de
zeer lage verbruikscijfers. De letters TDI vormen daardoor al de
sleutel tot spaarzaamheid.
Het segment van de dieselende
chauffeur beslaat vijfentwintig
procent van de gehele Europese
automarkt. Overigens mag de
Mégane plaatsnemen op het erepodium. Weliswaar een derde positie, maar toch een indrukwekkende prestatie gezien het feit dat
de eerste en tweede positie respectievelijk bezet worden door
de hardnekkige Opel Astra en
Volkswagen Golf. Vooral de Mégane Scénic is buitengewoon
populair. Bijna vijftig procent van
de Mégane's verlaat de
showroom in deze ruimste gedaante. De dTi vervangt de huidige turbodiesel van de Méganefamilie. Het vermogen komt op 72
kW/100 pk en het koppel bedraagt 200 Nm bij 2.000 toeren
per minuut. Gemiddeld verbrandt
het aggregaat 5,2 liter diesel op
elke honderd kilometer. Dit betekent een verbruiksdaling van zeventien procent ten opzichte van
de turbodiesel. De onderhoudsinterval wordt met de helft verlengd, naar 15.000 kilometer.
Voor de Laguna hatchback presenteert Renault een zescilinder
in V-vorm met vier kleppen per cilinder. De krachtbron is nieuw in
de Laguna maar was reeds eerder te bewonderen in de Citroen
Xantia Activa en de Peugeot 406
V6. Dit houdt in dat we afscheid
moeten nemen van de vertrouwde V6 PRV-motor die in totaal onder 27 verschillende motorkappen
zijn werk heeft gedaan. Verspreid
over negen merken, waaronder

het exclusieve Delorean en Venturi. In Nederland verschijnt de
Laguna V6 uitsluitend met een
automatische versnellingsbak.
Een 'slim' exemplaar dat zich
naar de rijstijl van de bestuurder
aanpast. De uitrusting mag er
zijn. Een bestuurdersairbag, ABS,
een warmtewerende voorruit en
uiteraard de 194 fijngevoelige
pk's. De motor is een soepele en
krachtige energiebron met veel
trekkracht over een breed toerengebied. In september komt de
Laguna V6 naar Nederland. Renault zegt tevens een oplossing
gevonden te hebben tegen ongewenste hitte in de auto als gevolg
van brandende zon. De Franse
fabrikant brengt daarvoor twee typen glas op de markt.
Dit jaar nog zal Renault het glas,
dat bestand is tegen de slopende
werking van de zonnestralen,
gaan leveren. De getinte ramen
aan de zij- en achterkant hebben
ongeveer vijftien procent minder
temperatuurstijging tot gevolg. De
gepantserde voorruit houdt dertig
procent straling tegen. Dit in tegenstelling tot een normale zonwerende ruit, die ongeveer vijf
procent van de warmte buiten het
interieur houdt. Tussen de twee
glaslagen van de voorruit liggen
vijftien tot twintig flinterdunne la- .
gen met deeltjes zilver en titanium. De helderheid blijft volledig
behouden zodat 's nachts het
zicht optimaal blijft. Een (eventuele) airco hoeft minder hard te
werken en.een schroeiend stuurwiel is verleden tijd. De nieuwe
typen ruiten zijn net zo bestendig
tegen steenslag als conventionele
exemplaren. De zonwerende ramen aan de zij- en achterkant behoren nu tot de standaarduitrusting. De luxere versies van Renault krijgen de warmtewerende
voorruit zonder meerprijs. Voor de
minder bedeelde varianten rekent
Renault een 'zacht' prijsje, vanaf
plusminus tweehonderd gulden.

Lanos en Nubira kenmerken
krachtige opmars Daewoo
D
aewoo vernieuwt in-

) grijpend. Het Koreaan-

se merk verdubbelt
zijn gamma maar liefst.
Twee nieuwe modellen, de
Lanos en de Nubira, maken
eind mei de entree in Nederland. Het duo etaleert de
nieuwe eigen koers van Daewoo.
De ontwikkeling van de Lanos
heeft slechts dertig maanden in
beslag genomen. Niettemin is
grondig te werk gegaan. Als uitgangspunt zijn zelfs 150 auto's

van Amerikaanse, Japanse en
Europese makelij onder de loep
genomen. Het resultaat is een
auto die de vergelijking met zijn
directe concurrenten moeiteloos
aankan. De vormgeving van zowel de Lanos als van de Nubira is
het resultaat van een nauwe samenwerking met Italiaanse designstudio's
"De Lanos en Nubira zijn auto's
die alles bezitten wat een goede
auto nodig heeft. Prestatie, zekerheid, ergonomie, kwaliteit en uiterlijk vertoon. En ze hebben iets
wat ze onderscheidt: ze zijn be-

taalbaar", zegt dr. Ulrich Bez, vice-president van Daewoo Motor.
Als hoofd van de ontwikkelingsafdeling is hij tevens verantwoordelijk voor de creatie van nieuwe
modellen.

De Lanos kent drie carrosserievarianten: de sedan, de drie- en de
vijfdeurs hatchback. Dit model is
er vanaf 26.995 gulden. De vijfdeurs is er vanaf 27.995 gulden.
De Nubira is een vierdeurs middenklasser, in de toekomst volgt
een stationwagen. Zaken die bij
vele concurrenten opties zijn, zit-

ten standaard op deze auto. Daewoo levert hem al vanaf 33.995
gulden. "De modellen kenmerken
zich door een hoge mate van herkenbaarheid. De driedelige waaiervormige grille heeft bij ieder
model een ietwat onderscheidende uitvoering. Daarover ligt het
dynamische Daewoo-symbool.
De 'Lanos', klein en compact,
heeft een voor zijn klasse grote
wielbasis. Hierdoor is de binnenruimte zeer royaal. De 'Nubira'
ziet er ook van buiten groot uit.
Het is de familieauto in de ware
zin van het woord", schetst Bez.

Audi valt 4x in de prijzen
Audi sleepte dit jaar maar liefst vier van de in
Duitsland felbegeerde Auto Trophy's van het
vakblad Auto Zeitung in de wacht. Het tijdschrift nodigde voor de tiende achtereenvolgende maal zijn lezers en een vakjury van zeventig journalisten uit om de belangrijkste,
mooiste eri~beste auto's te kiezen.
De Audi A3 1.6 kwam uit de bus als de compacte auto met de beste prijs/kwaliteit-verhouding. De Inzenders kroonden de Audi A8 4.2
quattro tot de meest comfortabele wagen voor
de lange afstanden. Ook voor de A4 1.9 TDI

was een Auto Trophy '97 weggelegd. De A4
won in de categorie 'beste diesel-personenwagen'.
De Audi A8 stond eveneens in het middelpunt
van de belangstelling tijdens de uitreiking van
de Professor Ferdinand Porsche Prijs. Nu
vanwege het Space Frame-concept. Heinrich
Timm en Albrecht Reimold, ingenieurs bij Audi
AG, ontvingen de prestigieuze onderscheiding
om hun bijdrage aan het concept. Audi beschouwt een lichtgewicht constructie voor
nieuwe modellen als een belangrijke manier
om energie te besparen.

De Nubira valt op door zijn prestaties, ruimte en vooral strakke rijgedrag dankzij een
modern onderstel.

De Daewoo Lanos is een compacte middenklasser met lekker veel binnenruimte,

JODSCHAPPEN

WIJZER
Alles wat u wilt weten.om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u m De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksvsteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante'suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gcfrankeercle envelop naar:

Proef de twee
nieuwe smaken van
DubbelFrisss
Met Krab

gevulde

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Princess
Classic Table Chef klaar.

Champignons

handigis...

'

Italiaans eten is in korte tj|d
razend populair geworden.
Gek is dat niet, want Italiaanse
gerechten zün doorgaans lekker en gemakkelük klaar te
maken.

'

SUGGESTIE

HOUSEHOLD A P P L I A N C f S

Klik - Klak - Klaar - Recept:

Pannenkoeken
met spinazie
ingrediënten:
. 100 gram bloem
. 1 ei
. 2 dl, melk
. boter
. 1 pakje diepvriesspinazie
. zout, peper, nootmuskaat
. kopje ongezoete gecondenseerde melk
. 1 kopje geraspte Gruyère
Bereidingwijze:
Roer de bloem, ei en melk tot
een glad beslag. Laat de boter
in een koekenpan lichtbruin
worden, giet er een vierde
deel van het beslag in eri'bak
op een zacht vuur de pannenkoek aan weerszijden
bruin en gaar. Maak van de rest
van het beslag op dezelfde
manier nog drie pannenkoeken. Houd de vier pannenkoeken warm en roer de (gaargekookte en goed uitgelekte)
spinazie, 2 eetlepels boter,
zout, peper en nootmuskaat
door elkaar. Leg het spinaziemengsel op de pannenkoeken, rol ze op en leg ze in een
ingevette vuurvaste schaal.
Verwarm de melk, doe de kaas
erbij en laat het onder voortdurend roeren zachtjes koken
tot de kaas gesmolten.is.
Giet de kaassaus over de pannenkoeken en zet het geheel
gedurende 8 minuten in een
voorverwarmde oven (stand
5-6) tot er een lichtbruin
korstje op komt.
Eet smakelijk ü
Een recept van Mennana Szimanneck-Ennaoui uit Enschede

Gratis Sleever
van sportlife
Met de Sportlife Holiday Bag
laat Sportlife de vakantie meteen al goed beginnen. In de
Sportlife Holiday Bag zitten acht
pakjes Sportlife kauwgom én
een gratis, handige Sleever. De
Sleever, exclusief verkrijgbaar
bij Sportlife, is een fel gekleurde huls van hard plastic met
twee opvallende elastieken
bandjes eromheen. In een Sleever past precies een pakje
Sportlife. Onder de bandjes kan
naast een bankpasje, bijvoorbeeld een concertkaartje, een
strippenkaart, papiergeld of
een telefoonkaart worden vastgeklemd.
In de Sleever zitten bovendien
twee gaatjes. Met een touwje
erdoorheen, kan de Sleever om

de nek gehangen worden. Handig voor op strand en tijdens vaka ntie.
De Sportlife Holiday Bag (fl.
5.59) is verkrijgbaar in twee
smaken: Extra Mint en Smashmint.
Bovendien liggen voor lezers
van De BoodschappenKrant 25
gratis Sleevers klaar, stuur een
briefkaartje, voorzien van uw
naam, adres en postcode naar:
Leaf Holland BV, postbus
1082.1000 BB Amsterdam. De
eerste 25 inzenders krijgen de
Sleever zo spoedig mogelijk
thuisgezonden.

Het BoodschappenSpel maakt van koken een waar genoegen. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een schitterend Princess 'FunCooking'
pakket bestaande uit een Princess Royal Twin koffie- en
theezetapparaat. een Table Chef tafelgrill, Classic Saloon Juicer, Classic Sandwich maker en Classic Royal
Toaster.
Bovendien ligt voor iedere honderdste beller of inzender met het goede antwoordleen handige Princess
Stomerijtje klaar.
>
' / -

En de
winnaar is...

Deelname aan hetBoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

mevr. S. yan de Kofk

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Zomerkoninkjes
niet te vroeg
ontkronen
Aardbeien' worden ook wel
zomerkoninkjes genoemd. Dat
komt door het sierlijke groene
kroontje waarmee deze lekkere zomervruchten getooid zijn.
Dat kroontje kan voor het wassen van de aardbei beter niet
verw'üderd worden. Want zonder kroontje neemt een aardbei tijdens het wassen veel
meer water op. Daardoor kan
de aardbei gemakkelijk wat
week worden. Wacht dus met
'ontkronen' tot na het wassen
of doe het desnoods pas aan
tafel.

Verhit de boter in een grote,
platte braadpan. De krab en'
de champignonsteelü'es zachtjes aanbraden. Bestrooi met
bloem en nog twee minuten
zachtjes laten koken. De grill
van de oven voorverwarmen.
Schep het krabmengsel in de
kapjes. Leg de kapjes op de
bakplaat. Schenk wat van de
Béarnaisesaus op elk kapje.
Zet dit onder de grill en bruin
laten worden. Heet opdienen.

ans en truien, een fantastische
zachtheid en een exclusieve, verfijnde geur. Robün Zijdezacht is
verkrügbaar in een aantrekkelijk
500 ml. flesje en een handig navulpakje.

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze met krab
gevulde champignons bereidt: kijk dan naar De
Boodschappen Beurs.

O 18. Toetjes
019- Frisdranken
© 20. Vruchtendrank

O 21. Wijn
® 22. kauwgom
O 23. Koek en chocolade
@ 24. Wasverzachter
@ 25. Ruitenreiniger
O 26. Toiletpapier
O 27. Afvoerontstopper
O 28. Lichaamsverzorging
O 29. Nagelverzorging
O 30. Haarverzorging
O 31. Cezondheidsproducten
O 32. Diervoeding

Right Naturel: het energierijke
koekje van Peijnenburg
Peijnenburg heeft een nieuw,
lekker en verantwoord tussendoortje: Right Naturel. Right
Naturel combineert de vertrouwde smaak van ontbütkoek
met een uitgebalanceerde kruidenmelange. Het is een heerlijk
zacht koekje dat niet breekt of
kruimelt. Bovendien is Right Naturel zuiver plantaardig, vetarm

en rijk aan koolhydraten. D'aardoor geeft Right Naturel je na
zware lichamelijke inspanning
snel weer energie. Right Naturel is verkrijgbaar in een doosje
met acht per stuk verpakte repen. Gemakkelijk mee te nemen
naar school, voor onderweg,
naar het werk of tijdens het
sporten.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

OMROEP,
AMERSFOORT

SUGGEST/E
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Nu bij Melitta Aroma-Filters:
jnrendy Melitta koffiezetter
voor slechts fl. 39,95
+ 2 streepjescodes

Muscle Keuken geeft tot f 1.4,- retour
op Muscle Ruiten en Muscle Ontstopper

Princess
Stomerijlje

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Robün wasverzachter heeft iets
nieuws: Robijn Zijdezacht. Robijn
Zijdezacht is een unieke, nieuwe
wasverzachter. Robün Züdezacht
bevat extracten van Zijde-proteïnen en geeft al uw was, zelfs je-

O 1. Koffie, thee
® 2. Koffiefilterzakjes
O 3, Melk
O 4, Boter, margarine
O 5. Kip en gevogelte
O 6. Kaas
O 7, Kip en gevogelte
O 8. Groenten
O 9. Fruit ' •
010, Broodbeleg
® 11. Ontbijtkoek
012. Vleeswaren en Snacks
013. Soep •
014. Snelklaar maaltijden
O 15. Fritessaus
O 16. Vla
017. Slagroom

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

GRATIS

De winnaars van de handige
Princess Classic Fifties Toasterkrijgen hun prjjs zosnel mogelijk toegezonden.

ingrediënten (6 personen): 36 grote champignons; 3 eetlepels boter;
225 gr. krab, 2 eetlepels
bloem; 2,5 dl. Béarnaisesaus.

Robijn Zjjdezacht:
de lekkerste wasverzachter
voor een heerlijk frisse was.

Bereiding:
Was de champignons en verwu'der de steeltjes. Kook de
kapjes in licht gezouten water;
afgieten en af laten koelen.
Hak de steelties fijn.

Het BoodschappenSpel

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
DÉt heeft mevr: s. van de Kolk
uit Apeldoorn inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het Boodschappenspel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Princess 'Funcooking' pakket.

®= Nieuw
NIËÜVi

De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

Princess Table Chef

= Actie O= Suggestie

1. Hoeveel repen zitten er
in een pakje Right Naturel?
2. Met welk product kunt u
uw keuken makkelijk en
streeploos schoonmaken?
en bel uw antwoorden door
naar:

De Boodschappenlijrï
(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Snel en zonder inspanning een
streeploos schone keuken? Dat
kan met Muscle Keuken. Muscle
Keuken is een geconcentreerde
speciaalreiniger met een unieke
formule. Daardoor ontsmet
Muscle Keuken beter en wordt
vet veel sneller opgelost en verwüderd. En., nawrijven is niet
meer nodig, omdat alles streeploos opdroogt. Muscle Keuken is
verpakt in een flakon met handi-

ge gribribbels en een speciale
trigger die krachtiger spuit. Bovendien laat Muscle Keuken u nu
voordelig kennismaken met
de andere geconcentreerde
Muscle reinigers. Want tijdelijk
ontvangt u via bank of giro tot
fl. 4,- + porto retour bü aankoop
van een flakon Muscle Ruiten en
Muscle Vloeibare Ontstopper.
Lees snel het actielabel op de
Muscle Keuken flaconl

Muscle. Supersterk in het zware schoonmaakwerk.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

De Melitta Café 10 koffiezetter' taalmiddel in voldoende gefranstaat, in combinatie met de nieu- keerde envelop naar: Melitta
we Melitta Aroma-Filters, garant actie Café 10, Postbus 600.
voor een volmaakt koffie-aroma. 6MO AP Roermond.
In het bezit komen van de Melitta
Levertijd: binnen vier weken.
Café 10 koffiezetter is nu wel heel
De actie loopt tot 31 december
eenvoudig:
Spaar twee streepjescodes van 1997 ,en zolang de voorraad
de Melitta Aroma-Filterverpak- strekt. Zonder streepjescodes
kingen en stuur ze samen met betaalt ufl. 15,- extra voor handde onderstaande bon en be- ling- en verzendkosten.

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

Stuur mij de Melitta Café 10 koffiezetter!
Naam:
Adres.Postcode:

totover
Woonplaats:.

Aankruisen wat van toepassing Is:
O Ik sluit hierbi) een volledig ingevulde en ondertekende eurocheque of girobetaalkaart
tw.v. fl. 39.95 Bil (of fl. 54,95 indien u geen streepjescodes blislult)
O Ik machtig Melitta om éénmalig en onherroepelijk van mijn rekening af te schrllven
het bedrag van: O fl. 39,95 O fl. 54,95 (Indien u geen streepjescodes büslultl
Nummer bankvglrorekenlng (geen spaarrekening Invullen):

Het Boodschappenspel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Handtekening:

PRESENTATIE
MARTIN RUDELSHEIM

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
A
verschijnt bij het
_
1
.
Jv>
\} \ .~,
v
Zandvoorts Nieuwsblad de

Nadere informatie bij
""" \ /
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 23, oplage 5.425
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VVD-leden sturen
twee raadsleden we

Goede sfeer

ZANDVOORT - Teleurgesteld zijn ze niet, zeggen de
VVD-raadsleden Theo van
Vilsteren en Rita de Jong.
Ze mogen niet meer terugkeren van hun achterban.

De kinderboerderij trok
zondagmiddag tijdens de
voorjaarsmarkt heel wat
kinderen die graag een geit
of ander dier wilden aaien.
. De sfeer tijdens deze jaarlijkse braderie was goed,
vooral dankzij het zonnetje
en de muzikanten die net
als de vele bezoekers over
de markt schuifelden. Ook
bet standwerkersconcours
trok net als altijd veel aandacht

Donderdagavond hebben de
VVD-leden namelijk forse opruiming gehouden onder hun
kandidaten voor de volgende
verkiezingen. Van de zittende
raadsleden werd alleen wethouder Andries van Marie gekozen.
Van Caspel wachtte de 'bijltjesdag' niet af en liet een paar weken geleden aan het VVD-bestuur al weten dat hij niet meer
beschikbaar was.
Van de in totaal veertig voorgestelde kandidaten haalden
slechts achttien het. Onder hen
bevindt zich Pieter Joustra, die
al eens eerder in de raad heeft
gezeten. Ook Fred Paap staat
op de lijst.
Vooral Theo van Vilsteren

Foto's Karin Schut

]
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Catamaranzeilers al binnen half uur gered
ZANDVOORT - Bij een ken. „De zeilers hebben erg veel
grootscheepse reddingsac- mazzel gehad dat ze zo snel getie zijn zondagmiddag twee vonden zijn," meent Remco
zeilers gered. De KNRM uit Cloeck (Vrijwillige BloemenZandvoort plus de Red-daals Reddingsbrigade).
dingsbrigades uit Zand„Het is niet uitzonderlijk dat
voort, Bloemendaal en IJ- dergelijke
zoekacties anderhalf
muiden wisten het tweetal uur duren."
Vooral de harde
binnen een half uur na de noordoostenwind
die een stermelding te redden.

ke stroming
veroorzaakte,
vormde een gevaar. Vos: „Ze
sloegen tussen Bloemendaal en
Umuiden om. We vonden hun
boot bij Reddingspost Zuid in
Zandvoort. En dat in zo'n korte
tijd."
De ZRB heeft de catamaran
overeind gehaald en naar de
kant gezeild.

Een van hen lag in het water
nadat hun catamaran omgeslagen was. De ander zat nog op de
boot, maar had kramp. De
drenkeling was volgens woordvoerder Oscar Vos (Zandvoortse Reddingsbrigade)
ongeZANDVOORT - Als wét- heeft verspreid nog als geheel,
deerd, maar wel erg geschrok- houder Flieringa (GBZ) zijn dus inclusief Versteege (CDA)
parkeerplan niet terugtrekt, en Van Marie (VVD). Daarin
stemmen vermoedelijk alle somt het college de pro-argupartijen op 24 juni tegen. menten voor het beleid op.
Bluijs vindt dat niet met elVervuild zand
Volgens diverse raadsleden
in tegenspraak. „VersteeZANDVOORT - De gemeente is de kans echter groot dat kaar
ge heeft zich nooit voor of tegen
heeft gisteren een stuk strand Flieringa het niet op een uitgesproken.
We hebben bij de
bij het vroegere Paviljoen Zuid stemming laat aankomen
afgezet. Het stuk strand bevat en zijn plan bij voorbaat tedaar asbest, glas en puinresten rugtrekt nu 92 procent van
van het voormalige paviljoen. de bevolking tegengestemd
Volgens de gemeente is er geen heeft tijdens het parkeerredirect gevaar voor de volksge- ferendum.
zondhéid, maar is het strand
uit voorzorg afgezet.
Die uitslag brengt diverse
De aannemer van Nieuwduyin de problemen. Vplnen, de bouwer het apparte- partijen
GBZ-fractievoorzitter Piet
mentencomplex op de plek van gens
valt dat wel mee. Dat het
het voormalige paviljoen, heeft Keur
referendum tamelijk pijnlijk
het zand daar de afgelopen we- voor
zijn partij is, ontkent hij
ken gestort.
ook. „Hoezo pijnlijk? De
Volgens de gemeente was de dan
democratie is een open zaak.
afspraak dat de aannemer al- Dit
referendum bevordert de
leen schoon zand tijdelijk op democratie
juist."
het strand zou storten. MaanHij vindt dat zijn partij er niet
dag ontdekte een milieucpntro- omheen
kan de uitslag van het
leur echter dat er scherfjes as- parkeerreferendum
respecbest tussen de korrels zitten. teren. Mocht het op te
stemBovendien bevat de hoop zand ming aankomen, daneen
laat volook puin en glas. De gemeente gens Keur de fractie zijn
heeft het ministerie van VROM wethouder waarschijnlijkeigen
valgewaarschuwd. TNO, dat on- len.
derzoek doet naar de verontreiHet CDA zou dan eveneens
niging, verwacht
vandaag
stemmen. Volgens CDA(woensdag) de uitslag al te kun- tegen
-fractievoorzitter
Gert-Jan
nen geven.
Bluijs ook wethouder Versteege. Opmerkelijk genoeg presenteert het college zich in de referendumkrant die de gemeente
BLOEMENDAAL - Automobilisten gaan volgens de politie
weer harder rijden op de Zeeweg. De politie is dan ook van
plan weer vaker te controleren.
Bij een controle reden vrijdag
326 van de 2715 gecontroleerde
automobilisten of motorrijders
ZANDVOORT - „Eigenlijk zouden we niet zoveel bijte hard. Een automobilist reed
zonders doen aan onze vijftigjarige bruiloft," vertellen
126 en een motorrijder 128 kiloEus (69) en Klaar (68) Wendelgelst. Alleen een weekendmeter per uur, terwijl 80 kiloje weg met de kinderen en kleinkinderen en verder niet.
meter per uur is toegestaan.
„Maar ja, je weet hoe dat gaat. Nu wordt het toch eer. tuin
De controles hebben volgens
vol visite," lachen ze. Zelfs de burgemeester komt vande politie veel effect. Tussen 15
daag langs om Eus en Klaar te feliciteren.
juli 1996 en 15 mei 1997 verongelukte niemand en raakten er
slechts drie mensen licht geZe zijn getrouwd in een tijd maar een paar dagen werk. Dan
wond. Er gebeurden 33 aanrijdat een boterbriefje nog van deden we thuiswerk." Later
dingen. In de periode l maart
belang was voor een woning. had hij samen met Klaar een
1993 tot 15 juli 1996 kwamen vijf
Een half woninkje in Amster- koffiehuis en werd hij autohanmensen om, raakten er 87 gedam, waar Klaar de keuken delaar. Dat leverde allemaal
wond en vonden 283 aanrijdinuit moest als Eus naar de wc een stuk meer op, al was het
gen plaats.
wilde, want anders kon de hard werken.
Sinds juli vorig jaar controdeur van het kleinste kamerleerde de politie zeventig keer.
Klaar kijkt niettemin met
tje niet open. Geld voor een
In totaal werden 60.576 voertuiuitgebreide bruiloft was er veel plezier op die beginjaren
gen bekeken. De politie deelde
niet. „We gingen naar de bios terug. „De deur stond altijd
5.939 bekeuringen uit.
open, je had veel contact met de
's avonds," zegt Klaar.
buren. We luisterden naar hun
„Ach, we waren nog zo radio, want zelf hadden we er
Waterstanden
jong," vervolgt ze. „Eus was geen." Ze woonden in Kattennet achttien. Hij was nog een taurg, de volksbuurt waar ze elkwajongen die met vriendin- kaar ook hadden leren kennen
Datum HW LW
HW
LW
nen ging zwemmen. Maar ja, op hun 12-e. „Ik vond hem niet
05 jun 04.07 12.04 16.37 --.-06 jun 04.52 00.30 17.21 12.54 als we niet trouwden, werd zo leuk. Ik heb het zelfs een
onze woning afgepakt. Dat paar keer uitgemaakt. Maar na
07 jun 05.3601.1618.2613.45
de oorlog zagen we elkaar weer
wilden we ook weer niet."
08 jun 06.1602.0618.4514.46
Eus vult aan: „Ik sjouwde en toen klikte het wel heel
09 jun 06.57 02.50 19.25 15.25
balen in de haven van Am- goed."
10 jun 07.3903.3020.1015.55
sterdam 's avonds, als losse
11 jun 08.19 04.05 20.44 16.24
Inmiddels is dat alweer heel
werker want bij een vaste
12 jun 09.10 04.35 21.35 16.44
baas verdiende ik minder. lang geleden, vinden Eus en
13 jun 10.05 05.15 22.30 17.35
Pas op je 23-e gaf een vaste Klaar. Zoals het ook een eeuMaanstand:
baas je het volle loon." Hij wigheid geleden lijkt dat ze van
EK vr 13 jun 06.42 uur.
weet nog precies wat hij per Amsterdam naar Zandvoort
Hoogwater: zo 08 jun 06.16 uur
dag in zijn loonzakje kreeg: verhuisden: in 1971. „Mijn oudNAP + 108 cm.
8,55 gulden. „En soms was er ste zoon ging op een advertenLaagwater: ma 09 jun 02.50 uur

Los nummer 2 gulden

moest een forse nederlaag incasseren. Hij kreeg slechts
twaalf medestanders, terwijl 44
leden hem wegstemden, ,,Ik
ben niet teleurgesteld dat ik
straks niet meer in de raad zit.
Wel over de manier waarop het
gegaan is. Ik was altijd al omstreden en heb er al eens eerder
aangedacht om me niet meer
verkiesbaar te stellen. Maar ik
ben overgehaald door mensen
die dat jammer vonden."
„De eerste die me na de stemming feliciteerde was mijn
vrouw. Ze zei: het was toch al
niets voor jou, dat raadslidmaatschap." Van Vilsteren
kwam drie jaar geleden voor
het eerst in de raad. „Mijn
meest onbelangrijke baantje
tot nog toe was raadslid."
Hij heeft veel kritiek op De
Jong en Van Marie. „Ik hou niet
van mensen die eerst ja zeggen
tijdens de fractievergadering en
dan later tijdens de raadsvergadering als een blad aan de boom
omdraaien, zoals Rita ten aanzien van het parkeerreferendum."
Van Marie heeft zich volgens
Van Vilsteren niet correct gedragen door buiten de rest van
de fractie om wethouder te worden. „Bovendien verkwanselt
hij de VVD aan GBZ. Die zeven
ton die hij had gevonden als
overschot op de begroting,
heeft hij door druk van Plieringa ingeslikt. Anders mocht hij
geen wethouder worden."
Dat Van Vilsteren zijn eigen
millenniummonument
niet
meer als raadslid kan meemaken, vindt hij niet erg. Hij is
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Het referendum:
winnen en
verliezen

namelijk van plan om in de
stichting te gaan zitten die voor
het einde van deze eeuw net cadeau aan de bevolking rond
moet hebben. „En dan zullen
we ze eens even laten zien wat
Theo van Vilsteren kan. Ik wil
aantonen dat er in Zandvoort
best wel wat voor de bevolking
gedaan kan worden."
Rita de Jong, die tijdens de
beruchte vergadering donderdag nogal uit haar slof schoot,
is een paar dagen erna weer wat
gekalmeerd. Ze had het enigszins zien aankomen, vertelt ze.
„Naar aanleiding van wat er in
Haarlem gebeurd is (daar zijn
ook bijna alle raadsleden wéggestemd, red.), had ik wel een
idee wat er in het verschiet kon
liggen."
Niettemin koos ze niet voor
dezelfde manoeuvre als Van
Caspel, die de eer aan zichzelf
hield en de leden geen kans gaf
over hem te stemmen. „Dat
vind ik heel erg hard weglopen
voor de zaken. Je moet de leden
wel een eerlijke mogelijkheid
geven om zich te laten uitspreken," zegt De Jong.
De Jong kreeg in eerste instantie 27 stemmen voor, 27 tegen en een blanco, net als haar
zus Brigitte de Jong. De tweede
stemming, waaraan De Jong
geëmotioneerd een klemmend
beroep op de leden aan vooraf
deed gaan, pakte voor beide
zussen negatief uit. Rita kreeg
31 tegenstemmen, Brigitte 33.
Na twintig jaar raadswerk valt
voor Rita de Jong volgend jaar
dus het doek.
Zie ook pagina 3

pagina 3

Waarom
Drommel
acteur werd
pagina 5

Aanvallend
voetbal
in de zaal
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Flieringa trekt parkeerplan vermoedelijk in
college-onderhandelingen gezegd dat parkeerbeleid de burger niet op extra kosten mag
jagen, omdat we anders zouden
steigeren als CDA."
Ook de VVD zit in een lastig
parket. Voordat hij in het college zat heeft Van Marie altijd
gezegd dat hij tegen Plieringa's

parkeervoorstel was. Van Marle wilde, net nadat de uitslag
woensdagavond bekend was,
nog niet zeggen wat hij op 24
juni gaat doen. „Dat durf ik nog
niet te zeggen. Eerst wil ik de
discussie in het college afwachten. Het kan best zijn dat het
college het voorstel terug-

Zandvoort

STEMBUREAUS
1 Cultureel Centrum
2 Grandorado hotel
3 Oranje Nassauschool
4 Gemeenschapshuis
(incl. enkele straten
Noordbuurt)
5 Rode Kruisgebouw
6 Calvijnstraat
7 Stekkie
8 Hik
9 N. U.
10 Bentveld

Meer hardrijders

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

trekt."
„Ik feliciteer de initiatiefneOok Rita de Jong (VVD) en mers. Zij hebben bereikt dat
Gert-Jan Bluijs (CDA) ver-het plan van tafel is, maar een
wachten dat. De Jong: „Er le- oplossing voor het parkeerproyen binnen het gemeentehuis bleem hebben we daarmee nog
ideeën om een stuurgroep op te niet."
Volgens de oppositiepartijen
zetten waarin de initiatiefnemers van het referendum, de PvdA en D66 zijn er wel oploswethouder, ambtenaren en mo- singen te bedenken, zoals pargelijk ook raadsleden zitting keergarages. Han van Leeuwen
kunnen nemen. Dat vind ik een van D66 stelt bovendien voor
goed idee. Ik kan me niet vin- dat de gemeente met de bewoBel dan i.v.m.
den in het huidige parkeerbe- ners en belangengroepen in de
nabezorging
leid. Maar een stemming erover afzonderlijke buurten om de tadonderdagmorgen
op 24 juni lijkt me een hoogst fel gaat zitten.
theoretische veronderstelling."
Keur (GBZ) vindt dat „bevóór 12 uur
taald parkeren op zich geen optel.
5717166
Het politieke dilemma waar lossing is. Er moet meer duideVan Marie mogelijk voor staat,
had niettemin voorkomen kun(ADVERTENTIE)
nen worden als het tijdens de
besprekingen over zijn wethouderszetel ter sprake was gekomen. „Dat is niet gebeurd. De
Jong is altijd voor geweest. Misschien is Plieringa ervan uitgegaan dat ik haar visie zou volgen." Volgens De Jong is het
echter een hardnekkig misverNa een bezoekje aan Co van der Horst slaapt
stand dat zij Plieringa's parkeerbeleid openlijk zou hebben
u stukken beter. Bijvoorbeeld in het bed
gesteund. „Er is nooit een
Yomo van Möller design. Een verrassend
stemming geweest. Ik had toen
ontwerp, uitgevoerd in massief gelakt
al mijn twijfels."
hout. Inclusief twee stabiele zwenktafels.
Of Plieringa zijn beleid inslikt, is vooralsnog onduidelijk.
Flieringa wilde zoals altijd geen
Ook iti ons woon.-entrum: Mare Smilhuis Keukenarchitecvragen van de pers beantwoortuur, SanitairSturJto B.A.D.. Solidwood Plankenvloeren &
den na afloop van het referenParquel planchor', Boley open haarden en Reni Art Gallery
dum. Hij legde wel in het openBmdenj 2 Amstelveen, 020-6412505. Maandag
baar een korte verklaring af.
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

Uw krant
niet
ontvangen?

dromen

a la van der Horst

Gemeente-

grens/

,'

©WEEKMEDIA/hb

CO

orst
van den fa

'We hadden geen geld voor een grote bruiloft'

NAP - 98 cm.

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorte
Nieuwsblad

Eus en Klaar Wendelgelst zijn na vijftig1 jaar nog steeds samen gelukkig
Folo Andró Lioberom

tie voor een sportauto af bij
Van Deinum, die destijds in dit
huis aan de Zandvoortselaan
woonde. Ze raakten aan de
praat en het balletje rolde zo
dat wij het huis kochten," vertelt Eus. „Eigenlijk wilde hij
niet in Zandvoort wonen. Hij
vond het maar een gat," plaagt
Klaar hem een beetje. „Maar

het huis was zo prachtig, zo
groot, met een mooie tuin."
Ze voelen zich nu erg thuis in
Zandvoort. Klaar is tien jaar lid
van het Vrouwenkoor geweest
en vaak is het huis van de familie Wendelgelst een zoete inval
van vrienden, bekenden, kinderen en kleinkinderen. Maar in
het begin keken de Zandvoor-

ters het echtpaar raar aan.
„Ze zeiden weieens dat ze
Eus in elkaar zouden slaan,
alleen omdat we uit Amsterdam kwamen. 'Wij hadden in
jullie huis willen wonen,' riepen ze dan." Het is nooit gebeurd. Klaar sprong er namelijk meestal tussen en dan
dropen de ruziezoekers af.

Naam: (m/v) l l
l l
Adres:
l l l
Postcode/Plaats: j_
i
Telefoon:
i i l
J
1
Giro/Ban knr.:
l
l
l
l
Daarna word ik abonnee en belaal ]x.>r
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60

l

l

l

i

1

1

l

l

l

1 (U.m. i-iiMnifc. hr».rKinE>

J_

jaar ƒ (50/10

* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft «een postzegel te plakken. 8 "71Ö37l"Ö17d03"
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FAMILIEBERICHTEN

De Heer is mijn Herder,
mij zal niets ontbreken.
N a een moedig geduldig gedragen lijden, is in volle vrede, op 30 mei 1997, van ons heengegaan onze
lieve moeder, schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

l

A—|

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Kroon Mode
Haltestraat 55

Damespantalons

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08 30 - 1 6 00 uur
donderdag
08.30 - 20 00 uur
vrijdag
0830- 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00

Elastische band
Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

Jantje Kerkman-de Vries
weduwe van Arie Kerkman
op de leeftijd van 92 jaar.
Zandvoort:
Jb. Kerkman
E. H. Kerkman-Kerkman
Vogelenzang:
Ewit en Gelbrich
Saskia
Julianadorp:
Jan et
Zandvoort, 4 juni 1997
l luis in de Duinen
Herman Heyermansweg73
Correspondentieadres:
Burg. Beckmanstraat 24,
2041 PN Zandvoort
De crematie heeft heden plaatsgevonden in het
crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

UdONT

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (AWB)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 20 mei vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 21 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 27 mei vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

v.a. 59.95

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 9 juni, 20.00 uur, commissie
Financiën & Onderwijs

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638

De commissievergadering wordt gehouden m de
commissiekamer m het Raadhuis (ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de
Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat). BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren.

Wij zijn geopend van 12.00 tot 03.00 uur.
ADVERTENTIES

Lunch vanaf 12.30 uur

(JJ] uitvaartverzorging
kennemerland bv

Diner van 17.30 tot 22.30 uur,
ELKE dag van de week!

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
12 juni 1997 om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen' toe?

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Reserveringen tel: 023-5714638

UITSLAG REFERENDUM PARKEERBELEID ZANDVOORT CENTRUM

WO JAAJ? TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Met grote meerderheid heeft Zandvoort tegen
het parkeerbeleid voor Zandvoort centrum gestemd Het totaal aantal uitgebrachte, geldige
stemmen is 6354. Om de uitslag van het referendum geldig te laten zijn waren 3887 stemmen
nodig
De verdeling per stembureau is als volgt:
voor (%)
tegen (%)
opkomst
percentage

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar
de Gaper Drugstore.

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Cultureel
103 13,94%
Centrum
Gran
336, 10%
Dorado
Oranje Nas- 37
4,33%
Gemeenschapshuis
Rode Kruis
gebouw
Calvijnzaal
'tStekkie
Huis Kost-

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Nieuw
Unicum
Bodaan

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Totaal

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J 3^m

van gebouwen

Rad von avontuur
N

JJxjS,%^f >

»g-

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

'">• -^*^U •H&tffVJX

von 9.30 tot l 6.00 uur
IN €N RONDOM
D€ KflNTIN€ VAN
sportlaon - amstelveen
(t/o flmbrosiuslctan)

Kennisgeving
Openbare vergadering van het algemeen bestuur
Op donderdag 12 juni 1997 vindt in h»t kantoorgebouw van hel hoogheemraadschap Amstel. Cooi en Vecht, LaienscwcE 30 te Hilversum een openbare
veigadcfing plaats van licl algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
De vergadering begint om 20 oo UK
Agenda
De volgende punten komen aan de orde
kwijtschcldingsregcgcling,
meerjarenplan 1998 3002,
Pfccano en rcchlcnvcrordcnmg sluis te Muiden,
oniwcrp voorstel Verordening klachtenbehandeling
investeringen verkiezingen voor hel algemeen bestuur

3,22%

871 96,78%

54,22%

30
62
20

4,76% 600 95,34%
5,48% 1069 94,43%
4,31% 441 95,04%

55,65%
48,01%
41,03%

13

28,26%

33 71,74%

26,74%

21

12,80%

143 87,20%

20,87%

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Celsiusstraat 95
- 2 bomen
- Kostverlorenstraat 92e
- 2 bomen
- Kostverlorenstraat 92b
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Aangevraagde kapvergunning
De volgende aanvraag is ontvangen
- Teunisbloemiaan 2 2 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termen schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

454

7,15%

5895 92,85% 4.8,74,%,

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te

VOORBEREIDINGSBESLUIT
(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 27 mei 1997 besloten, dat opgrond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) een bestemmmgsplan wordt voorbereid voor
- het perceel Keesomstraat 40
Het besluit ligt met ingang van 6 juni 1997 met
de bijbehorende tekeningen, waarop met een
rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97075B Raadhuisplein 4 veranderen winkel
97084B Vmkenstraat 46 vergroten berg-

ruimte

97085B C. v/d Lindenstraat 28
97086B Kostverlorenstraat 1 1 8
97087B Kostverlorenstraat 94B

vergroten woning
plaatsen schuur
oprichten 2 geschakelde villa's

"gêciüi erfde aê "openingstijden" bëiangrfêübehden kunnen binnen een redelijke termijn schnfteluk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN/MELDINGEN
96133B Burg van Fenema-veranderen dolplein 28
firama gebouw m
skatepark
(30-05-1997)
97008B Koningstraat 32
verg roten woning

(30-05-1997)

97063M Zandvoortselaan 303

plaatsen berging
(30-05-1997)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden
kunnen, gedurende een termijn van zes weken
na de aangegeven datum van verzending/
uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus2,2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

VERORDENING WINKELTIJDEN
1996 GEWIJZIGD
In de gemeenteraadsvergadering van 25 april
heeft de gemeenteraad een wijziging m de
verordening winkeltijden 1996 vastgesteld. Het
betreft het vaststellen van de openingsuren
tijdens de 12 aangewezen koopzondagen Deze
zijn nu van 09 00 tot 22 00 uur. Het wijzigmgsvoorstel ligt tijdens openingstijden ter inzage bij
de Centrale Balie. De verordening treedt m
werking op vrijdag 6 juni

C

Aanvragen verordeningen en inlichtingen
De verordening kost f 3,- U kunt de verordening aanvragen door dit bedrag
o vv Klachlenverordcning over te maken op bankrckenmgnr 63 67 55157 van
de Nederlandse Watorschapsbank, ten name van DWR, Spakierweg 18,
Amsterdam Voor inlichtingen kunt u terecht bij de Afdeling Beleidsadviezen en
Juridische Zaken, tel 035 - 6477611.

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
i'1'

of vul cfe bon in.

Hilversum juni 1997

naam:

Stukken inzien
De volledige agenda en de bijbehorende stukben liggen ter inzage op de vol
gende vestigingen van hel hoogheemraadschap
• Larcnscweg 30 te Hilversum
• Spaklcrweg 18 te Amsterdam

straat:
postcode/woonplaats:

Hilversum, 5 juni 1997

telefoon:

Hoogheemraadschap A m s tel, Gooi en Vecht

leeftijd(en):
••

man/vrouw
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Organiseren
11 junia.s. een

gezeliige
vaderdagpuzzel

Hoofdprijs 1 waardebon
af 100,-

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
.. of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM . Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de nalura-uilvaartverzükeritig.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.

is gesloten op zaterdag 7 juni

Schriftelijke reacties
Ingezetenen en in het gebied van hel hoogheemraadschap belang'Mhebbcndc
natuurlijke en rechtspersonen kunnen tot en met 27 juni 1997 hun gemotivecrde opvatting omtrent de verordening schriftelijk kenbaar maken aan het dagelijlcs bestuur. Postbus 1061.1200 BB Hilversum. Indien daarom wordt verzocht,
wordt de gelegenheid geboden de reactie mondeling toe te lichten, tenzij een
dergelijk verzoek kennelijk onredelijk Is.
l

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,{"""--<.

Vishandel F. Kapitein
Winkelcentrum Noord

Stukken inzien
U kunt de ontwerp-vcrordcmng inzien van 6 juni t/m 27 juni 1997 op de vcstigmgcn van het hoogheemraadschap aan de Urensewcg 30 te Hilversum en
aan de Spaklcrweg 18 te Amsterdam en voorts op de gemeentehuizen van de
gemeenten Aalsmeer, Dne Kolommcnplem i, Abcoude, Raadhuisplein 3;
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel i; Amsterdam, Amslcl i; Blaricum, Torcnlaan 50. B reu kelen, Markt 13, Bussum, Brinklaan 35; Oe Ronde Venen, Croonstadldan n Mijdrecht, Diemcn, D J den Hartoglaan i; 's-Graveland, Noordereinde 36; Hilversum, Dudokpark i, Huizen, Graaf Wichman 10, Jacobswoudc,
Suvderbon i Leimuiden, Laren, temnesserweg 19; üemeer, Dorpsstraat 11
Zevenhoven, Locnen, Molendijk 34, Loosdrccht, Nieuw Loosdrechtsedijk 2,
Maarssen, Endclhovcnlaan i; Muiden, Herengracht 84, Naarden, Raadhuisstraat 2, Nederhorst den Berg, Voor s t raat 35; Nieuwkoop, Achterweg 12; OuderAmstel. Dorpsstraat 14 Ouderkerk a/d Amstct, Uithoorn, Laan van Meerwijk
16, Utrecht, Stadhuisbrug i, Wees p, Nieuwstraat 702

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

v.v. RMSTCIVKN- oscars

Het Hoogheemraadschap Amstrl, Cooi en Vecht is verantwoordelijk vaar het waterkwantitcits beheer, waterkwaliteitsbeheer en voonvegbchccr m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Holtond. hel noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Rtolcnng
(DWR) die gevcsttgd is in Amsterdam en Hilversum

29

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 6 juni
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende de termijn van de
tervisieleggmg kan een ieder tegen voormeld
bouwplan schriftelijk zijn bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn.

Verordening klachtenbehandeling
Het hoogheemraadschap Amstel, Goot en Vecht heeft het voornemen om de
Verordening klachtenbehandeling vast te stellen Deze verordening bepaalt dat
een ieder klachten over gedragingen van bestuur of medewerkers van het
hoogheemraadschap kan indienen en regelt de wijze waarop die klachten worden afgehandeld. Indien een klager niet tevreden is over die afhandeling kan
deze zich vervolgens wenden tot de Nationale ombudsman.

/ S * ? • * s ï» ^^H#>»^*^^s^_^j^fe>3\
V^V-N

55,82%

De route loopt via de volgende halteplaatsen.
f)B .15 - no Qfi yi
Corn Slpgprsstra^t
Schuitengat
09 1 5 - Ï O O O u u r
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 15- 11 00 uur
1 1 1 5 - 1200 uur
Tolweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Sophiaweg
Van Lennepweg/
1 3 4 5 - 14 30 uur
J.P Thijsseweg
1 4 4 5 - 15 30 uur
Prof. v.d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 - 16 30 uur

Kennisgeving

"I juni
1

777 88,00%

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 10
juni 1997.

Het Hoogheemraadschap Ajnüti. Cooi en Vecht is verantwoordcltjk voor hel waterkwantitetts-behecr, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Holland, htt noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deeJ van de provincie Zuïd-Holland. De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
IDWR) die gevestigd K in Amsterdam en Hilversum.

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

x

12,00%

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp. De zogeheten Ecocar njdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht

verlenen voor
- uitbreiding van de woning op het perceel
Keesomstraat 40.

DRUGSTORE

luxaflex

-^ v

106

BIJ het gewest Zuid-Kennemerland, tel
(023) 531 92 36 kunt u, ter voorbereiding, een
korte samenvatting krijgen over de voors en
tegens van verdere groei van de luchtvaart en
welke uitbreidingsopties momenteel genoemd
worden

i

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

•Verhuur tapijtreinigers

^

55,77%

Het gewestZuid-Kennemerland organiseert voor
inwoners van de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmeihede,
Heemstede en Zandvoort een discussieavond
over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart De discussieavond, o l v leden van het
dagelijks bestuur van het gewest, heeft plaats
op donderdag 12 juni om 20.00 uur in
de Burgerzaal van het Raadhuis van de
gemeente Heemstede. (Zaal open om 19 30
uur). Iedereen met belangstelling voor de vraag
of m Nederland de luchtvaart verder mag uitbreiden en zo ja waar, kan zijn of haar mening
kenbaar maken

(OIO)

• Schoonmaak van

i?

817 95,56%

GEMEENTE
r -**

• Specialiteit schoonmaak

\^

41,14%

GEWEST ORGANISEERT
DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER
TOEKOMST NEDERLANDSE
LUCHTVAART

ART. 19 WRO

Vraag ook naar de

• Glazenwasserij

*ex
"

508 93,90%

verloren

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
, Bedrijf:
• Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

54,06%

sauschool

Sterk in perfect fotowerk

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

636 86,06%

Op 28 juni wordt de uitslag van het referendum
m de gemeenteraadsvergadering behandeld

beschikbaar gesteld door
Cortina Modes, Kerkplein

2e t/m 5e prijs

l
l
Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus

l verschijnt bij het

l Zandvoorts Nieuwsblad de

\

l

Hon in envelop zonder postzegel zenden aan:
" Nadere informatie bij
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem. • Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

«

4 waardebonnen a 25door Intersport Jaap Bloem
in de Kerkstraat
Ons promotieteam deelt zaterdag 14 juni een
GEURIGE ATTENTIE uit verzorgd door
de Gaper Drugstore, Kerkstraat 31
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Weekmedial?

Binnendringer
ZANDVOORT - Een 54-jarige
toerist uit Vinkeveen heeft een
indringer overmeesterd die
twee oudere Zandvoortse vrouwen in een flat op het De Pavaugeplein lastig viel.
De 19-jarige Duitse indringer
veklaarde tegenover de politie
dat hij teveel gedronken had en
dacht dat hij achtervolgd werd.
Hij sloeg een ruit in op het balkon van een 69-jarige Zandvoortse, die vervolgens naar
haar buurvrouw vluchtte. De
jongeman probeerde ook bij die
buurvrouw binnen te komen.
Het tweetal riep luidkeels en
kreeg hulp van de Vinkevener.
De vader van de jongeman
heeft inmiddels de schade, 1935
gulden, betaald. Volgens de politie zou de Duitser, die normaal gesproken vrij rustig van
aard is, mogelijk onder invloed
van drugs hebben gestaan.

Jamsessie
ZANDVOORT - Op 6 juni is er
in Café Yanks op het Dorpsplein een jamsessie. Spelers
kunnen zich melden bij Adriaan de Quillettes, tel. 5730611 of
5719299.

Paul Jansen
ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen Route 16 hangt het werk
van de Zandvoortse kunstenaar
Paul Jansen. Hij heeft zijn expositie verweven met de aankleding van het paviljoen. Jansen is bekend van zijn totempalen.

Loket
ZANDVOORT - De NS knabbelen aan de openingstijden
van het loket op station Zandvoort. Voortaan is het loket
open op maandag tot en met
zaterdag van kwart voor zeven
's morgens tot zeven uur 's
avonds en zondag van kwart
voor acht 's morgens tot acht
uur 's avonds.

Kustradio
ZANDVOORT - 'Message
from the beach'. Zo heet het
zomerprogramma van tien lokale radiostations tussen Hoek
van Holland en Texel. Ook
ZPM uit Zandvoort doet eraan
mee. Tussen 23 juni en 29 augustus wordt het programma
op werkdagen uitgezonden tussen twaalf en twee. Het richt
zich op de doelgroep dertien tot
veertig jaar. Elke zaterdag
vindt er een 'Beach beauty contest' plaats. De finale is op 30
augustus in Zandvoort. Daarnaast verschijnt er een magazine.

Loterij
ZANDVOORT - De loterij die
vrijdag op de Mariaschool gehouden is tijdens de fancy fair
heeft vierduizend gulden opgeleverd. De eerste prijs ging naar
R. ten Cate. De tweede tot en
met de zesde prijs is voor mevrouw Brand, Nienke de Boer,
mevrouw Kooij, Hanneke Pijper en Bas de Hoop.
Overigens heeft de Mariaschool inmiddels ook afscheid
genomen van twee actieve moeders: Lenie Habets en Margreet
Zwemmer.

Snelheidscontroles
ZANDVOORT - De politie
heeft diverse boetes uitgedeeld
bij snelheidscontroles. Op de
Van Lennepweg werden donderdag 35 overtredingen genoteerd, op de Zandvoortselaan
negen.

Telefoon gekraakt
ZANDVOpRT - Een onbekende heeft in een restaurant in
de Haltestraat zaterdag een
munttelefoon gekraakt. De buit
bedroeg ongeveer 130 gulden.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg
Hoofd commercie: J.F. Sas

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 4 juni 1997

Hein Blokker: 'Nu heeft de burger gesproken'
Johan Derr kan niet stoppen met gelukzalig glimlachen.
Hij kijkt de hele avond alsof hij jarig Is en zo voelt hij zich
ook, verzekert hij. Zijn compaan Hein Blokker is te moe
om uitgelaten te zijn. Hij wil wel, maar het lukt bijna niet
meer. Het tweetal heeft maanden achtereen een
uitputtingsslag geleverd. Maar woensdagavond mogen ze
eindelijk hun overwinning vieren: de tegenstanders van het
parkeerbeleid hebben gewonnen van wethouder Flieringa.
Een overweldigende meerderheid heeft tegengestemd.

ZANDVOORT - Volgens
VVD-voorzitter Van Liemt
zouden de twee raadsleden
die nu builen de boot gevallen zijn, eventueel toch kunnen meedoen aan de verkiezingen.
Theoretisch beslaat er volgenb hem een mogelijkheid om
Rita de Jong en Theo van Vilstcren op de groslijst te zetten.
Uit de kandidaatstellingbregelementen van de VVD blijkt
inderdaad dat het bestuur nog
extra mensen aan de gi oslijsl
kan toevoegen, maar het naat
niet zomaar. „Daarvan dient
apart en gemotiveerd melding
te worden gemaakt bi] nel
hoofdbestuur," aldus de regelemenlen.
Vervolgens is hel aan de kandidaalslelhngscommissie om
uit de groslijst een keuze te maken. Deze lijst wordt voorgelegd aan de leden, die dan opnieuw mogen stemmen Het
zou dus theoretisch mogelijk
zijn dat ze nog een keer over De
Jong en Van Vilsteren stem
men.

'E'

IN NU NAAR huis. Uit- burger heeft nu gesproken."
rusten," zucht Hein
Sommigen zijn zich daar al
Blokker als bijna ieder- van bewust, zo blijkt woensdageen uit de raadzaal is verdwe- avond. „Ja," zegt Pim Kuijken
nen. Hij heeft het volledig ge- van oppositiepartij Partij van
had. Vooral de laatste paar we- de Arbeid. „Het is wel duidelijk,
ken was hij urenlang in touw hè. De mensen hebben de balen
met campagne voeren. Posters van het beleid, Deze 'nee' had ik
maken en ophangen, geld inza- wel verwacht."
melen om ze te kunnen betalen,
Hij probeert er niettemin een
met een geluidswagen rondrij- positieve draai aan te geven.
den, lobbyen onder politici en „Dit zou een goed effect kunde lokale plus landelijke media nen hebben op de verkiezingen
te woord staan. Veel tijd voor als we er positief mee omgaan.
zijn gewone werk en zijn vrouw De burger krijgt dan misschien
bleef er niet over, vertelt hij.
wat meer vertrouwen in de poliMaar nu is het basta, over en tiek."
uit. „Ik doe het nooit meer. Wat
Kuijken is verheugd dat het
een hoop energie is er in gaan opkomstpercentage bijna 50
zitten. Het mooie was wel dat procent is. Maar dat is wel een
als Johan inzakte, ik het van gemiddelde. De verschillen tushem over nam en als ik het niet sen bijvoorbeeld Bentveld (21
meer zag zitten, dan was hij er. procent) en het Cultureel CenBovendien vullen onze karak- trum (54 procent) zijn groot.
ters elkaar zo goed aan. Johan Vermoedelijk komt dat doorkan het allemaal heel diplorna- dat Bentvelders alleen indirect
tiek vertellen, ik draag mijn met het betaald parkeren te
hart wat meer op de tong. We maken zouden krijgen, terwijl
zijn een leuk duo. En toch de stemmers van het Cultureel
stemt de een op een andere par- Centrum er direct bij betroktij dan de ander. Maar da.t kan ken zijn,
bij ons dus," grapt de initiatief„Toch is bij ons ook de opnemer van het referendum.
komst veel groter dan ik had
Samen met Johan Derr be- verwacht," zegt Ellen van Stasloot hrj vorig jaar dat er een veren die woensdagmiddag sastokje gestoken moest worden men met Inge Ottenhof en Gervoor de plannen om het betaald rit Schaap in stembureau 't
parkeren uit te breiden. Ze pro- Stekkie in Nieuw-Noord zit.
beerden een referendum van de „De meeste mensen vertellen
grond te krijgen, het eerste in ons wat ze stemmen. Ik hoor
Zandvoort. Ongeveer 1500 veel 'nees'."
Zandvoorters zetten hun handtekening onder het verzoek
De stemmachine, net als het
voor een referendum. En referendum ook een noviteit
woensdag vond dat parkeerre- voor Zandvoort, levert weinig
ferendum dan ook plaats.
problemen op, meldt Schaap.
„We hebben het voor de toe- Twee oudere dames vragen
komst van Zandvoort gedaan," niettemin of hij even wil helvertelt Derr. „De kloof tussen pen. Maar het valt mee, vinden
de burger en de politiek is zo ze. „Net zo moeilijk als een kopgroot. Er leeft zoveel onvrede. ieerapparaat," zegt een van de
Het is goed dat politici dat nu twee.
eens duidelijk gemaakt is. De
Elk stembureau heeft zo zijn

l»060o

Cultureel Centaim
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Kunstzinnig
souvenir
Blokker en Derr proosten op de overwinning. Achter hen staat gemeentesecretaris Van Ooijen
eigen sfeer. In het Rode Kruis- Koper. Astrid Beynes is een van
gebouw staart bijvoorbeeld een de gelukkigen, want zij is de
geraamte de stemmer aan. „Hij vijfhonderdste stemmer.
heeft al zo lang staan denken
Kees Wester, als ambtenaar
wat hij zou stemmen, hij is er verantwoordelijk voor de hele
spontaan van afgevallen," zegt gang van zaken rond de sternMieke Hollander tegen Tonny machines, komt binnen renHofstra en Rita Schaap, die nen. „De opkomst is geweldig,"

Nog voordat de avond voorbij is,
staat Jaap Brugman bij Flieringa
naast haar achter de tafel zitten.
Traditiegetrouw geeft in het
Cultureel Centrum Bram Krol
namens het stemcomité Klaas
Koper, Jaap Zijp en Ton van
Eist zo af en toe een blikje
snoepjes weg. „Knoissies," verbetert dorpsomroeper Klaas

De opkomst (links) is hoger
dan verwacht: In totaal 6354.
Het aantal stemmers bij de
schaduwverkiezingen
(rechts) van De Zandvoorter
en ZFM was wat minder
(754). Als er nu verkiezingen
gehouden zouden worden,
zou GBZ fors verliezen en de
WD flink winnen. De nieuwe partijen AOV (Algemene
Ouderenpartij/Unie 55 plus)
en EZV (Een Zandvoort)
zouden ook in de raad terechtkomen

juicht hij. Om een uur was de
opkomst al rond de 30 procent,
het vereiste minimum om het
referendum geldig te maken.
Problemen met de machines
zijn er evenmin. „En anders liggen er twee in de auto van deze
meneer," wijst hij naar een medewerker van het bedrijf dat de

Verk. '94

AOV

AOV

D66
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m
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Lakse politici bevorderen
terugloop van toeristen

„Ik voel me geen politicus
maar wel echt Zandvoorter,"
sprak Attema, een alom gewaardeerde vroegere wethouder, een gepokt en gemazelde
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- oud Zandvoortse bestuurder,
onlangs bij zijn afscheid van
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 het Genootschap Oud Zanduur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag voort.
Hij bestuurde indertijd met
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 hart voor Zandvoort. Het belang van Zandvoort stond bij
uur.
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)zijn besturen voorop. Aan deze
bestuurder van weleer is de
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: Zandvoortse gemeenschap veel
dank verschuldigd. In schril
(023) 573.0497.
contrast met het bovenstaande
E mail: wmcomm @ perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: staat het gedrag van veel huidige Zandvoortse bestuurders,
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan die de cultuur van de achteruitvan de Helende Meesters 421 B, Amstel- gang kennelijk als drijfveer
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. hebben.
Zandvoort als badplaats voor
Tel: (020)647.5393. Fax. (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: een breed publiek heeft te maken met veel belangentegen(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc): stellingen. De ene inwoner genereert zijn inkomen uit het
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal; toerisme, terwijl de andere inƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor woner er alleen maar hinder
postabonnees gelden andere tarieven. van ondervindt. Dit maakt het
besturen van de gemeente
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen Zandvoort evenwel dynamisch
en uitdagend maar vergt wel
9-12 uur (023)5717166.
toekomstvisie en hart voor de
Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel zaak. Met een beetje inventivi(adj.chef/emdred.), Monique van Hoogstra- teit kun je als bestuurder veel
goed doen, zelfs zonder al te
ten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaekredactie: Willem Blee- grote investeringen. Ook in het
sing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van kader van de upgrading, zoals
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfer- dit tegenwoordig heet.
Zandvoort kan veel te bieden
sant. Systeemredactie: Hero Blok (chef).
hebben maar strand en zee zijn
Redactippromotie: Trudy Steenkamp.
iet exclusief voor Zandvoort.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop- Zon, strand en zee zijn toeristimanager), M. Oosterveld.
sche elementen die de toerist
ook elders kan vinden. Het beZandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangezoek aan Zandvoort loopt tesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
rug. De huidige vakantieganger

stelt steeds hogere eisen aan
luxe en vrijheid voor een verblijf. Dit vergt investering en
visie.
Veel Zandvoortse politici investeren kennelijk alleen in
hun eigen carrière en toekomst. Zij laten zich leiden
door electoraal belangrijke,
maar economisch onbelangrijke groeperingen en door degenen die Zandvoort uitbuiten
om er snel rijk van te worden.
Een wandeling om het Cultureel Centrum aan het Gasthuisplein maakt op dramatische
wijze bovenstaande duidelijk.
Het Zandvoorts 'museum',
een gemeentelijk visitekaartje
en een plek waar veel toeristen
komen, is gehuisvest in een bijna bouwval. De hiervoor verantwoordelijke
wethouder
heeft niets begrepen van upgrading, heeft kennelijk geen hart
voor Zandvoorts belang en
toont hierdoor een dédain naar
inwoner en toerist. Een rampzalig beleid waarvan men in de
gehele gemeente Zandvoort de
sporen vindt, en waarvoor in de
toekomst een hoge prijs door
de Zandvoortse gemeenschap
zal moeten worden betaald.
Een prijs in de zin van teruglopend toerisme en verlies van
cultureel historisch erfgoed.
W. Keur

's-Hertogenbosch

'Referendum
compliment
waard'
Eugene Weusten, gespreksleider en organisator van het Polltlck Café, schrijft over het parkeerreferendum. Hij wil drie
complimenten uitdelen en hij
heeft een tip.
Een gaat er naar de bevolking.
Zo zwak als Zandvoort vaak

door verdeeldheid is, zo sterk
kan het zijn in eenheid. De
Zandvoorters hebben bewezen
wel degelijk betrokken te zijn
bij de belangen van de badplaats. Woensdag 28 mei was
een zonnige dag. In ieder geval
voor de democratie. De duidelijke opkomst uit alle lagen van
de bevolking voor het parkeerreferendum is overweldigend.
Het tweede compliment is
voor de organisatoren en ook
voor de pers en alle betrokkenen die aan het referendum
meewerkten. Maar vooral voor
de twee kanjers Johan Derr en
Hein Blokker. En voor hun
vrouwen en kinderen. Immers,
beide heren hebben in de afgelopen weken weieens vaker
'nee' moeten verkopen aan hun
gezinnen. Johan en Hein, bedankt voor jullie enthousiasme, inzet, aansturing en alle investering van tijd en energie.
Natuurlijk, de uitslag van deze
volksstemming is jullie grootste compliment.

GBZ

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Gevraagd

toiletjuffrouw
en

bedienend
personeel
Strandpaviljoen 21
Tel. 5715524

schuit te besteden. Cense is
echter voorzichtig. „Op zichzelf is het natuurlijk een prachtig symbool van het verleden
Maar zo makkelijk gaat het allemaal niet. Het is helemaal ondenkbaar om er in Zandvoort
een te bouwen. Dat kost hahden vol geld. Bovendien moeDe eerste vraag die nog open ten er ook toeleveringsbedrij ligt is of het beroemde schip ven zijn." Hij schat de bouw op
wel ergens gebouwd kan wor- vijf ton tot een miljoen.
den, waarschuwt hij. In KatDe bomschuit heeft vroeger
wijk wordt er een haalbaar- gevaren vanuit Zandvoort, Egheidsonderzoek uitgevoerd om mond, Katwijk, Noordwijk en
te achterhalen of een bom- Scheveningen. De boot heeft
schuitenwerf exploitabel is. De een platte onderkant, waardoor
werf zou een trekpleister voor deze makkelijker het strand op
toeristen moeten worden.
kon varen.
Cense heeft inmiddels contact gezocht met Katwijk. Ook
(ADVERTENTIE)
Jaap Brugman, raadslid van
GBZ, heeft al een keer geopperd om het geld voor het millenmumcadeau aan de bom(ADVERTENTIE)

gestemd. Helaas ben ik zijn
naam kwijt. En nu verder? In
het afgelopen jaar hebben zich
tijdens het maandelijkse Politiek Café regelmatig spontaan
Zandvoortse inwoners gemeld
met parkeersuggesties die in leder geval de moeite van het bekijken zijn. Meerdere keren
spraken ijverige burgers me op
straat aan die voor zichzelf parkeerplannen ontwikkeld hadden. Sommigen hadden ze zelfs
in een uitgewerkte plattegrond
verwerkt. Ongetwijfeld lopen er
meer praktische mensen rond,
die een constructieve bijdrage
kunnen leveren aan de oplossing van de parkeerproblematiek.
Een goed parkeerbeleid is
dringend gewenst in Zandvoort. Laten we er niet te lang
op wachten. Het is wellicht een
bruikbaar middel om diverse
ideeën en suggesties hierover te
bundelen. Door middel van onderzoek met een beetje creativiteit kunnen we het toekomstige
parkeerbeleid op een slimme
manier van en door de Zandvoorters laten maken.

Jammer dat het gemeentebestuur een gerechtvaardigde
subsidie aan bovenstaanden
weigerde. Deze moest dienen
ter vergoeding van alle publiciE. Weusten
teitskosten, die zij gemaakt Zaïuh
oort
hebben. Slechts de raadsleden
Van CaspH (VVD en Koper
(D66), beide getuigend van visie, kwamen op voor een geldelijke bijdrage aan Johan en
Hein.
De voorlichting die de gemeente zelf gaf, was helaas een
beetje knullig. Niet in de laatste
plaats door het nauwelijks leesbare plattegrondje wat bij de
oproepkaart .sat. Ongetwijfeld
heeft dit in het nadeel van de
gemeente gewerkt.
Mijn laatste compliment gaat
naar de sportieve verliezers.
Want die waren er ook. Zoals
een meneer die nadat de verkiezingsuitslag bekend was gemaakt in de raadszaal haarfijn
uitlegde waarom hij voor had

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - „Het is
nog wat te vroeg om nu al te
zeggen 'er komt een bomschuit van Zandvoort'," zegt
Ger Cense, voorzitter van
het Genootschap Oud Zandvoort.

EZV

MJ4,

uur zitten," meldt Joustra na
afloop.
Om zeven uur precies sluiten
de stembureaus onverbiddelijk. Met een druk op de knop
halen de leden van de stembureaus een soort kassabon uit de
computer. „Op de grond zitten
tussen een berg stembiljetten
hoeft gelukkig niet meer," zegt
Zijp in het Cultureel Centrum.
„Dat is toch wel een zegen van
de moderne tijd."
Een half uur later tekent zich
in de raadzaal de overwinning
voor Blokker en Derr af. Flieringa staat in een hoek, vlakbij
een deur. Het lijkt of hij klaar
staat om te vluchten. Maar hij
blijft. Uiterlijk onbewogen? Of
wordt hij toch wat witter als de
zaal juicht bij elk percentage
tegenstemmers? Nog voordat
de avond om is, heeft partijgenoot Jaap Brugman zich met
een ernstig gezicht bij hem vervoegd. GBZ heeft nog wat te
bepraten.
Monique van Hoogstraten

ZANDVOORT - Zondagmiddag vindt bij Artalra m de Zeestraat de opening plaats van
een unieke expositie. Marianne
Rebel verricht de opemngshandelmg.
Elf Zandvoortse kunstenaai s
tonen werk dat ideaal in de kof
fer van een toerist past. „Ik
vind het zelf altijd zo leuk om
van mijn vakantie-adres een
origineel souvenir mee te nemen," vertelt René de Vreugd,
eigenaar van Artatra. De werken zijn dan ook redelijk betaalbaar volgens hem.

'Eerst kijken of werf
voor bomschuit er komt'

EH

D66

EZV

GBZ

-,,,,,
Zetelverdeling

stemmachmes leverde.
Zelfs voor stroomstoringen is
Wester met bang, want hij heelt
ook een paar accu's van 12 volt
achter de hand. „We hebben
het een keer gehad bij de vekiezmgen. In de Calvijnzaal viel
het licht uit rond zeven uur.
Konden ze de stemmen niet tellen." Mocht de stroom uitvallen, dan blijft in elk geval ook
het geheugen van de stemcomputers in stand, verzekert hij.
Verderop, in het Gemeenschapshuis, vermaakt het
stemcomité het publiek met
veel rake opmerkingen en verjaardagshedjes. Het vrolijke
trio Pieter Joustra, Ge Loogman en Pijte Bakker draagt een
parkeerwachterspet. Ze halen
er zelfs diverse televisiezenders
mee. „En een paar Duitse toeristen hebben ons als attractie
ontdekt. Ze bleven wel een half

MENINGEN

W. Keur legt een verband tussen de toekomst van Zandvoort
en de politiek. De huidige gemeentebestuurders zijn volgens hem te laks. Dat er nog
altijd geen knoop doorgehakt is
over het Cultureel Centrum Is
volgens hem hier een duidelijk
voorbeeld van.

Klein kansj e
voor VVD-ers

Niet duurder
E. Brossois reageert op een ingezonden brief van C. van Merriënboer (Zandvoorts Nieuwsblatl 21 mei) waarin deze de
winkels in Zandvoort te duur
zijn. Klanten zouden daarom
meer gaan winkelen in Haarlem. Schoenen in Zandvoort
zijn volgens Van Mcrriënboer
bijvoorbeeld vijftig gulden
duurder.

Cinema
5 Juni t/m 11 Juni

A houweling
• " interieur

Als schoenwinkeher met vestigingen in Zandvoort, Haarlem
(twee) en Utrecht kan ik de
heer Van Merriënboer verzekeren dat zijn stelling pertinent
onjuist is. De prijzen in Zandvoort zijn exact gelijk aan die m
onze zaken m Haarlem. Wij volgen uiteraard de adviesprijzen
die merken ons aanreiken.
Voordat iemand zoiets roept
is het raadzaam eerst de verschillen tussen merken, pas- en
kwaliteitsnormen te onderscheiden. Je kunt nu eenmaal
niet appels met peren vergehjken.

ENGLISH
PATIËNT

E. Brossois
Zamlvooii
(ADVERTENTIE)

HAAS
Modern. Klassiek. Design.
Rustiek. Scandinavisch. Leer
en nog veel meer. Geef
mij maar Meubelboulevard

Amsterdam-Diemen!

Amsterdam

iKenwi)s
Te|

1 0 2 0 1 690^

««•••••••^••H
BAALBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR. MIJNDERS
MONTEL, OASE VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM STOK MEUBELCENTER. VALHAL

Info (020)69093 16

msterdam
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DE FAVAUGEPLEIN 21/ÏO
ZANDVOORT
Gezellig appartement op de 12e etage met balkon op het zuidwesten en riant uitzicht over zee,
dorp en duinen.
Indeling: entree, hal, woonkamer met niveauverschil, zonnig balkon en open keuken, twee
slaapkamers, badkamer met douche/toilet en
wastafel. Afzonderlijke berging op de begane
grond. Het appartement wordt geheel gestoffeerd en gemeubileerd aangeboden.
VRAAGPRIJS ƒ 265.000,- k.k.

Stichting Zandvoort Promotie
PLAFOND i i EXPERT.

l BEL VO OR MEER INFORMATIE OF '
l EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING |
j
023-5715531
l
l

maandag -vrijdag: 8.30 - 11.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

l

l

AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

j

EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,

MET DIE S P E C I F I E K E W A R M E

UITSTRALING. BIJ ONS VINDT U

DE M O O I S T E U I T V O E R I N G E N .

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN
FOND IN M A A R LIEFST 125

EEN STIJLVOL ALUMINIUM PLA-

TEN

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR-

WESTERPARKSTRAAT 9
ZANDVOORT
Perfekt onderhouden hoekwoning met parkeerplaatsen in centrum dorp, gelegen op slechts
vijftig meter van het strand en nabij winkels.
Wordt momenteel geëxploiteerd als kleinschalig familiepension, seizoenverhuur logies met
ontbijt.
Indeling: vestibule, gang, woonkamer met open
haard, keuken inclusief apparatuur, douche/toüet/wastafel, toilet, de voormalige garage is
als ontbijtzaal m gebruik, ruime kelder.
Ie etage: 3 slaapkamers, alle met eigen
badkamer/douche/toilet en wastafel, twee balkons.
2e etage: ruime overloop, 2 slaapkamers met
wastafel.
VRAAGPRIJS ƒ 625.000,- k.k.

W l J Z U L L E N UW V R A G E N

MAAKT U OOK KENNIS MET

ONS HUISMERK STIJL*

IN

LEGIO KLEUREN EN

U I T V O E R I N G E N . U BENT

VAN HARTE WELKOM.

PLAFONDS, WANDEN EN
STIJL" KASTWANDSYSTEMÊN
AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN M A A N D A G T/H VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU ZATERDAG VAN 10 00 TOT
1 6 0 0 U OOK SHOWROOM IN VLAARDINGEN

postbus 413
2040 AK Zandvoort

8 JUNI

TROPHY OF THE DUENS op het circuit van Zandvoort
Autoraces - Car races - Autorennen - courses automobiles

20 JUNI FEEST VAN HET LICHT Indoor muziekfestijn in bar/café's
Musique dans tous les bars/café's
Life-music in all bars and cafés
Musik in vielen Bars und Lokalen

de Braïifblafonds

2042 KV Zandvoort

VOORJAARSM ARKT Centrum Zandvoort v.a. 11.00 uur
Marché du Printemps dans Ie centre
Open air market festival in the centre
Frühjahrsmarkt im Zentrum

ALS P L A F O N D E X P E R T - '
UW SHOWROOM BEZOEK

K A S T W A N D S Y S T E M EN

\ JUNI

HALOGEENVERLICHTING?

BIJ

GRAAG BEANTWOORDEN.

Passage 36-40

Makelaardij o. g.

Presenteert
Evenementen laaiender

«=> /

, <=>

21 JUNI STRAND BRIDGE DRIVE in 20 strandpaviljoens v.a. 10.00
At the beach in 20 beach cafés
In 20 Strandrestaurants
Sur la plage dans 20 pavillions
21 JUNI MIDZOMERNACHT FESTIVAL muziek op podia op het strand en in het centrum
v.a. 20.00 uur
Life-music in the centre on stages and on the beach
Bühne-Musik im Dorf und am Strand
Festival de musique dans Ie centre et sur la plage

50

130
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

21/22
JUNI

ITALIA A ZANDVOORT op het circuit van Zandvoort
Car races - Autorennen - courses automobiles

28 JUNI VOCAVIATA Concert in de Ned. Hervormde Kerk
Aanvang 20.00 uur
Gratis toegang
Concert at the church
Free entry
Concert dans l'église
Entree gratuite
Concert in der Kirche
Freien Eintritt

overheerlijke
KALKOEN^ 49
SCHNITZEL
500 gram
RUNDERHAMBURGERS
5 halen 4 betalen

ZANDVOORT

7.

6.

kilo

KIPDRUMSTICKS

dlceu,
dames- en herenslips
nu 4 halen/ 3 betalen

Grote Krocht

BOUCHERIE

Zandvoort

9.00 tot 18,00 uur.

Kroon

zaterdag en zondag» -

Tel. 5719067

van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITE1TSSLAGERIJ

Mode

Haltestraat 55

Kweken j van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

,ttse hotc'

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED U

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

ZOMERPLANTEN
groot
assortiment

Wit Verhuizingen
l en zeer solide MOF ledikant 160x200cm.
met msm 2 verstelbare lattenbodems •
K
met G333B 2 luxe polyether matrassen
,metGS3ls2rijkgevulde
' ^hoenderverenkussens •
Compleet van F 1195,

/•'

WEKELIJKS EUROPA
„*~£z

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

""~~-=$;
HOTELBED....

l NU

\

lux» tevkemnme, binnemttinainlerieiir,
oi vielen, keuii vil vmihilkaii luxt •

j^»^a

ti

377.-

Fochetveer Extra Matras
7J»r

329.129.-

nugnn.iiwi

- ,i^

Binnen Uerinn Bonell-Extra

•f?^

;tf.

'^ * v \ .*

Alle ma t e» n leverbaar
v.a. 7Ox20O
7)wtiMtlaWabtrëÉm*-**

pnOJECT-TAPU
r
"HOTEL KWALITEIT
•

RUIMTE

Allt mitin Itvarbimr.

j

Polvethep Matrassen Kroon Suuep
.... SG20-25-30-3MO

^%«c

STIJL" KASTWAN DSYSTEM EN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE KLEUREN EN UITVOERINGEN. U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE<
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW V R A G E N . IN O N Z E S H O W ROOMS MOET U OOK EENS NAAR BOVEN KIJKEN.
DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
verschijnt bij het
Zandvoorts Nieuwsblad de

ANALIST

*•$••?", Alle maten leverbaar
•^•y

v.a. 1 persoons

laronds

7 laar scnrlttelijke latrleksgarantie
J.UXE KUSSENS

Stouw *Ia0 nu
•Allo artikelen 100% schriftelijke fabriekssarantic.
•Betalen mei pinpas mogelijk.

r

» tot * uur
•VRIJDAO-

KOOPHOME
Spaarneweg 22a
Cruquius

&

^n

PLAFONDS, WANDEN EN
STIJL' K A S T W A N D O Y S T E M E N

•Zom»r
dêkbid »oisoo,u,-3oc*i40,7t,-.
100% itl»tn«n If/t hcfle »uH

BEZICHTIGING - VERKOOP
- -^>1.>I>.1 ••f.'MI^ >l|ULtl|^ lllv-^.lf».

/

•Echt
dom dtkbftl txixx, in, «uw, »!•,._ 1AO*200
.119.
Tm»Brt h rll»»in»l/ll tirrt Z«nn nllt-lcM
inv«»»lf.« m m +rm

.

Nadere informatie bij
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU. ZATERDAG
VAN 10 00 TOT 16 OOU OOK SHOWROOM IN VLAARDINGEN
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Acteur dankzij
tragisch toeval
V

OOR HET vraaggesprek
m zijn stijlvolle flat aan
de Lorcntzstraat van
start mag gaan staat Michiel
Drommel erop eerst een video-opname te laten zien. Het betreft een fragment van een
Duitse voorstelling, waarin hij
een onhandige man speelt die
een strandstoel m elkaar poogt
te zetten. Het publiek giert het
uit tijdens de slapstick-scene.
Maar opeens is de lol eraf, en
druipt de tragiek eraf. „Kijk,
dat is dus het fijnste wat je als
acteur kunt doen," doceert
Drommel. „Datje de stemming
van het publiek van hoog naar
laag kan brengen en weer terug
omhoog, net als in een achtbaan. Dat maakt mijn beroep
nou zo spannend."
Het volledig in de ban willen
brengen van toeschouwers zat
er bij de thans 47-jarige Zandvoorter al vroeg in. „Op mijn
vijfde deed ik al mee aan de
kinder-operetteclub Jong Zandvoort, die voorstellingen gaf in
Zomerlust. Je weet wel, waar
nu het Circus staat. Dat kwam
omdat een schoonzus van me
daar les gaf. Vooral het ballet
vond ik erg leuk. Met e°n jaar of
acht of tien begon ik ook hoofdrollen voor mijn rekening te nemen. Ik herinner me nog stukken als Baron Kreefteneus en
Pepi de Herdersjongen."
Of zijn zangtalent destijds
erg overtuigend was, betwijfelt
Drommel oprecht. „Maar ik
had er wel een geweldig plezier
in, en dat kwam blijkbaar heel
sterk over. En nog steeds is dat
eigenlijk mijn grootste kwaliteit: het laten merken dat ik er
zelf in geloof, en van geniet. In
feite boek j e daarmee al de helft
van het succes, want het publiek staat dan veel meer voor
je open."
Hoewel de kiem van zijn latere carrière bij de operetteclub
was gelegd duurde het niettemin nog lang voordat deze tot
wasdom kwam. „Op de Mulo
had ik het geluk dat er een toneelfanaat les gaf, ene meneer
Swanink, en zodoende heb ik
daar heel veel gespeeld. Het
was echter de wiskundeleraar
die op een gegeven moment tegen me zei: jij moet naar de
toneelschool. En dat is me toen

Met

oog
en

oor

Volgens Michiel Drommel verdient misschien vijf procent van
de beroepsacteurs een weibelegde
boterham, terwijl zeker driekwart
van zijn collega's genoegen moet
nemen met hooguit een paar duizend gulden per jaar. Zelf prijst hij
zich allang gelukkig tot de categorie te behoren die er van kan leven.
Temeer daar zijn loopbaan op het
podium niet bepaald vlot is verlopen. Slechts door stug vol te houden is het de Zandvoortse toneelspeler uiteindelijk gelukt om een
zekere naam op te bouwen in de
Nederlandse tv- en theaterwereld.
Maar hij heeft dan ook altijd een ijzersterke motivatie gehad.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten"

s

O S

ROLANDS VUURTOREN
„Het publiek van hoog tot laag brengen, net als in een achtbaan. Dat maakt mijn beroep zo
spannend," vindt Michiel Drommel
Foto Bram de Ilull.inder

meteen in mijn hersens gebrand. Achteraf gezien was dat
waarschijnlijk precies wat ik allang had willen horen."
In het weinig artistieke milieu waarin Drommel opgroeide lag zo'n beroepsopleiding
echter niet voor de hand,. „Ik
wist dat een toekomst bij het
toneel hoogst onzeker zou zijn,
dus koos ik ervoor om eerst
maar eens een solide beroep te
leren. Ik ben ergens op kantoor
gaan werken. Na een jaar ben ik
weer terug naar school gegaan,
naar de MEAO."
Een dubbele tragedie in zijn
familie gaf hem echter de impuls om een volstrekt andere
koers te varen. „Binnen een
paar jaar overleden twee oudere broers. Bij mij nestelde zich
de angst dat ik de volgende zou
zijn. Ik besloot alles op alles te
zetten om voor die tijd mijn
liefste wensen te vervullen."
Eén daarvan was de wereld
zien. „En dat is heel aardig gelukt. Ik werkte drie jaar als stewart bij Lufthansa. Bovendien

slaagde ik erin om gedurende
die periode zoveel mogelijk
geld op te sparen, zodat ik in
1974 kon beginnen aan een opleiding op een toneelschool in
Londen. Op die manier heb ik
mijn tweede grote wens kunnen realiseren."
Eenmaal afgestudeerd slaagde de inmiddels 27-jarige Drommel erin een rol te bemachtigen
in Turandot van Brecht, dat
door de Amsterdamse toneelgroep Globe zou worden uitgevoerd. Maar zover is het nimmer gekomen.
„Na een paar weken repeteren brandde ons onderkomen
af, en vervolgens kreeg de regisseur een zenuwinzinking. Mijn
debuut ging dus letterlijk en figuurlijk in vlammen op. Voor
mij zat er niets anders op dan
de WW m te gaan, en in de zomer hier op het strand wat bij
te verdienen. Maar tot mijn grote geluk zag ik na een tijdje een
Duitse jongen terug die ooit bij
mijn moeder een kamer had gehuurd. Het bleek dat hij in Neu-

'Een winkel waar een kind
zich niet hoeft te vervelen'
ZANDVOORT - Steeds vaker vroegen kinderen ook
om een stoer vliegeniersjack of om een broek met
afritsbare pijpen. En steeds
vaker zorgden fabrikanten
daarvoor. De kinderkleding
paste niet meer in een klein1
hoekje. Daarom heeft Sack
Time in de Kerkstraat aan
de overkant een kinderafdeling geopend. „Een winkel
waar kinderen zich niet hoeven te vervelen," zegt eigenaar Dennis van den Horn.
„Wat gebeurt er als je je zoon
of dochter winkel in winkel uit
meesleept? Precies, je krijgt geheid gezeur. Want dat is hélemaal niet leuk voor zo'n kind.
Ik heb zelf twee kinderen, dus
ik weet precies hoe dat gaat."
Dennis opende dan ook op l
mei een winkel met kleding en
speelgoed. De kleding is te
koop, het meeste speelgoed
niet.
Buiten kunnen ze bellenblazen of kauwgomballen en
smurfensnot uit een automaat
trekken. Binnen kunnen de
kleintjes achter het stuur van
een glimmende antieke auto
stappen, spelen met een héleboel soorten poppen of een vliegreisje op de grond maken. De
auto, ooit het trotse bezit van
een verzamelaar, heeft ook een
motor. In de winkel wordt die
echter niet gestart. Maar verder
mogen de kinderen overal aanzitten.
Als ze omhoog kijken zien ze
driewielers, een modelvliegtuig, twee antieke poppen op
een plank en modelauto's op de
kast. Boven hun hoofd schuift
een trein voorbij. „Nee, hij toe-

AMBITIEUS
Wordt Hans Hoogendoorn de nieuwe lijsttrekker van het CDA'' Wie het even
gemist heeft CDA-er Gert-Jan Bluijs heeft het bij Nederlof Repro zo druk dat
hij zijn politieke ambities de volgende raadsperiode opzij zet. Er moet dus
een nieuw gezicht bovenaan de lijst verschijnen En volgens de geruchten is
Hans Hoogendoorn de kroonprins van het CDA Wie hij is9 De mensen die
bij de discussie-avonden over de structuurschets aanwezig waren, hennneren zich misschien nog de 'onafhankelijke voorzitter cl>e wethouder Ver
steege (ook van het CDA) moest helpen om de gemoederen te sussen
Althans, vooral tijdens de eerste twee discussiebijeenkomsten Het werpt
wel een ander licht op die onafhankelijkheid, trouwens Maar goed, daar
hebben we het nu niet over. Wel over wie er straks op het pluche zit Of hij
lijsttrekker wordt, vond Hoogendoorn een wat al te brutale vraag vorige
week tijdens de uitslagenavond van het referendum Ik kreeg zo'n antwoord
zonder ontkenning of bevestiging. Dat hij wel in de raad wil, liet hij nog wel
even los. Ambities genoeg, deze meneer

tert niet. Gelukkig maar, want
anders worden we gek," zegt
verkoopster Petra met een
glimlach. Zij staat samen met
Wendy en Kirsten m de zaak.
Dennis heeft het namelijk te
druk om dat zelf te doen. Hij
heeft aan de overkant nog een
kledingzaak en een winkel in
Amsterdam op de Nieuwendij k.
Van oorsprong is hij marktkoopman. „Maar van het een
kwam het ander. De zaak in
Zandvoort heb ik nu al weer
zo'n vijfjaar." De kledingbranche kent hij ook enigszins van
binnen uit. „Mijn ouders hebben ook ooit kinderkleding verkocht."
Bij Sack Time Kids zijn vooral stoere kinderkleren te vinden. „De kleding voor volwassenen is vertaald naar kinderen,
zo moet je het ongeveer zien,"
vertelt Dennis. Dus hebben aan
de ene kant van de Kerkstraat
de tuinpakjes pijpjes van tien
centimeter lengte en aan de andere kant van andere halve meter. Maar ze zien er wel uit alsof
vader en zoon er allbei in zouden kunnen lopen.
Ook in de winkel voor de vijftienplussers glimt een voertuig
de klant tegemoet. Daar staat
een motor, terwijl aan de overkant in de etalage een crossfiets
is uitgestald. Echt functioneel
is die niet. Dat geldt echter wel
voor de boot die tegen een
muur opgesteld staat. Een boot
als kast. „Had ik ergens een
keer gezien. Dat leek me zo
leuk. We hebben er nu de badkleding in gelegd."
„Ja," knikt Dennis, „er is veel
te zien. De meeste kinderen die
binnenkomen hebben even de
tijd nodig om het allemaal te
verwerken. Maar daarna zijn ze
niet meer te houden."

wied een kindertoneelstuk ging
regisseren, en daarvoor nog een
acteur nodig had die op rolschaatsen de duivel zou uitbeelden. Uiteraard hoefde ik
niet lang na te denken voordat
ik die rol accepteerde."
In Duitsland kwam de carnere van Michel Drommel eindehjk goed op gang. „Ik heb zelfs
weieens negen verschillende
stukken in één seizoen gespeeld. Voor een beginnende toneelspoler is er werkelijk geen
betere leerschool denkbaar.
Maar op een gegeven moment
sloeg toch de heimwee toe, en
besloot ik me weer in Nederland te vestigen."
Dat viel evenwel niet mee. Op
zijn sollicitaties werd steevast
gereageerd met een vriendelijk
doch afwijzend briefje. „Watje
m mijn beroep nodig hebt om
aan de bak te komen is een heleboel contacten, plus het vermogen om goed te kunnen shjmen en te likken," heeft Drommel gemerkt. „En dat zijn nu
net drie dingen waarover ik niet

beschik." Zijn jarenlange ervaring met de Duitse taal maakte
hem echter tot de ideale leermeester in de Teleac-cursus
'Gute Reise', die in het seizoen
'81-'82 werd uitgezonden. „Voor
mij was die baan een uitkomst," beseft
Drommel.
„Want daardoor heb ik de nodige bekendheid gekregen. In elk
genoeg om door het Amsterdamse jeugdtheater Wederzijds te worden aangenomen.
Daarmee heb ik vijfjaar lang in
heel Europa opgetreden. En
ook daarna heb ik steeds weer
werk kunnen vinden."
Sindsdien verdeelt Drommel
zijn aandacht over het toneel en
de tv-studio. Zo was hij in 1990
te bewonderen in de soapserie
Goede Tijden Slechte Tijden.
„Als de slechte oom van Sara,"
brengt hij de vele fans daarvan
in herinnering. Ook speelde hij
een rol m de serie Toen Was
Geluk Nog Heel Gewoon, met
Joke Bruijs en Gerard Cox. Erg
trots is hij hier overigens niet
op. „Ach, dat tv-werk verdient

Weekenddiensten

Berichten en ups
TJ-T) <TI (
v oor de?e rubriek met
/akenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van hel Zjndvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26.2040 AA Zjndvoorl, ot inleveren
bij hel kantoor op Gasthuisplein 12
Tel. 023-5178648 Fax 023-5730497

Ontharen
zonder pijn
ZANDVOORT - Ontharen is
normaal gesproken een soort
noodzakelijk kwaad dat vaak
met pijn gepaard gaat. Bij drogisterij De Gaper (Kerkstraat
31) demonstreert vrijdag tussen half elf 's morgens en negen
uur 's avonds een medewerkster van Philips de nieuwe 'Bodyset', waarmee het epileren
een stuk minder pijnlijk is volgens een TNO-test.
De Bodyset bestaat volgens
Paul Olieslagers van De Gaper
uit de Satmelle Sensitive en de
Ladyshave Aqua. Bij aankoop
van deze set krijgt men tijdelijk
de Satinelle Précise erbij. De
Satinelle Sensitive is uitgerust
met een huidontspanner die de
huid vooraf masseert. Met de
Ladyshave Aqua is het mogelij k
ook onder de douche te epileren. Voor het gezicht, de oksels
en de bikinilijn heeft Philips de
Satinelle Précise uitgevonden.
„Wie bij ons de Satinelle Sensitive koopt, mag dit apparaat
dertig dagen uitproberen. Bevalt het niet, dan betaalt Philips
de aankoopprijs terug," aldus
Olieslagers.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemmgsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023 ) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

r
Van eigenaar Dennis van den Horn en verkoopster Petra mogen de kinderen zelf ook in de
speelgoed auto klimmen

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Scxueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand

goed, maar is artistiek toch
minder aantrekkelijk. Na hooguit een dag repeteren gooi je het
namelijk al op de camera, terwijl je voor de eerste uitvoering
van een toneelstuk weken en
weken aan het oefenen bent. Uiteraard kun je na zo'n lange
voorbereidingstijd je rol veel
doorleef der vertolken. Mijn
liefde gaat dan ook in de eerste
plaats uit naar het theater, al
was het maar om de feedback
van het publiek. Niets is mooier
dan datje een spannende scène
speelt en je merkt dat het publiek muisstil is, en je op de
voet volgt. De symbiose die dan
ontstaat geeft me altijd weer
enorm veel voldoening."
Binnenkort kan Michel
Drommel zijn hart weer ophalen. Vanaf 15 juli is hij minstens
een half jaar onder de pannen
bij de Landesbuhne Niedersachsen, waar hij onder meer
deel uitmaakt van de groep die
Brechts Driestuiveropera ten
tonele zal brengen.
Johan Schaapliok

Dier
van de
week

Omdat het nog wel even duurt voordat er een vuurtoren op het gat m de
Kerkstraat zal verschijnen (als 'ie er ooit komt) heeft Restaurant Schut in
overleg met Heino een terras opgebouwd Kunstenaar Roland van Tetterode was een van de eerste gasten. Niet zo vreemd, want hij heeft immers
de muurschildering gemaakt op de lelijke muur naast het terras. Jazeker,
hij heeft er ook een vuurtoren in verstopt.

ROEIKRIEBELS
Half Zandvoort heeft ooit meegedaan aan het Roeispektakel van de
Reddingsbrigade en krijgt alleen al bij dat woord de kriebels. Jong en oud is
ermee opgegroeid. Het is dan ook hartstikke leuk. Dus, inschrijven mensen'
Oscar Vos is nog op zoek naar teams (tel. 5714869).

ROOD MET WIT
Als Leo Heino (van het Circus) met architect Sjoerd Soeters over het
Gasthuisplein loopt, word ik altijd bijzonder nieuwsgierig. Dit duo tovert
nogal eens verrassende gebouwen uit de hoge hoed, zoals vuurtorens en
zo Deze keer had Soeters een rekenmachine meegenomen, terwijl hij met
Heino voor het pand naast het Circus stond Heino kreeg een voorzichtige
blik in zijn ogen toen ik een visje uitwierp. Soeters gelukkig niet. Die durfde
wel vrolijk en vrij te vertellen hoe erg hij de bladderende verf en de niet bij
het monumentale pandje passende deur vond. Als we de heren mogen
geloven zijn ze alleen van plan om de witte pandjes naast het Circus te
renoveren. Zal ik alvast een pot met rode verf bestellen''

MEDIAPLEIN

Wie Benji ziet, smelt meteen.
Deze Yorkshire Terriër van
drie jaar oud is een gecastreerde reu met een vrolijk, druk en
wat nerveus karakter. Hij verdient een zorgzaam nieuw onderkomen. Hoe rustiger zijn
nieuwe baas of bazin, hoe beier
zijn probleempje op te lossen
valt. Benji is namelijk nog niet
zindelijk. In de praktijk blijkt
echter dat met enige tact dat
wel te leren valt. Hij is dol op
knuffelen en speelt graag met
andere honden. Maar hij houdt
er ook van in zijn eentje op zijn
gemak rond te wandelen.

Periode: 24 mei - 30 mei
In ondertrouw: René Rubehng
en Linda Maria Bos Gerben
Onno Vnjburg en Uteke Maria
Klaassens.
Getrouwd: Petrus Mudde en
Inge Saskia de Munck. Johannes Hendrikus Bastiaan Winkel en Ludwme Danielle Joyce
Calvelage. Leo Johannes Maria
Botman en Maria Christina van
Huissteden.
Geboren: Jamie, dochter van
John Ramon Hendrik Codnngton en Sandra Dijkstra. Jack
Jesse, zoon van Robert Henry
van Bambergen en Dymphna
Ehsabeth Maria Elich. Scott,
zoon van Louis van der Mye en
Johanna Maria Hartog.
Overleden: Francina van Dalen-Verhoog, 96 jaar. Khadija Magoul, 51 jaar. Anna Catharina
Hoefgeest-Duijff, 86 jaar. Johan
Jacob Veldwisch, 83 jaar.

Kerkdiensten

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds R. Hengstmangers uit
Haarlem, SOW. Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: D. Duijves met Caecihakoor. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: ds H. de Jong uit Zandvoort. Bijltjesdag bij de VVD

Nog meer nieuws van het Hemofront. Het Gasthuisplein kunnen we straks
omdopen in Mediaplem. Heino voert besprekingen met ZFM. Als het
doorgaat worden we buren van de lokale omroep. Rechts naast ons wil hij er
een tweedehands kledingwinkel m zetten Jammer, de verslaggevers en
verslaggeefster van De Zandvoorter had ik ook wel graag als buren gehad
Oja, voorde duidelijkheid en om alle mogelijke geruchten voor eens en voor
altijd de wereld uitte helpen: het Zandvoorts Nieuwsblad heeft geen andere
banden met Heino dan met willekeurig elke andere ondernemer. We zijn en
blijven onafhankelijk. Zelfs al zou hij ons pand ook opkopen

SPONTAAN DANSEN
De zee roept de mooiste dingen m de mens op, zo blijkt. „Volgde innerlijke
drang tot dansen en ervaar hoe lekker het is om daaraan toe te geven,
vindt Ada Smnige (tel 033-4616669). Ze geeft daarom van 14 tot en met
18 juli een cursus 'Spontaan dansen aan zee' De cursus duurt niet zomaar
een week. Nee, volgens Ada heeft elke dag een verbintenis met een
planeet. Woensdag staat bijvoorbeeld voor de speelsheid ^an Mercunus en
op donderdag geeft Jupiter aanleiding tot innerlijke schoonmaak Geef mij
maar Vrijdag-Venusdag. want dat is de dag van de liefde.

Weekmedia 17

woensdag 4 juni 1997
Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemeri
met de advertentieverkoop van Weekmedia

Vacatures

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497
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Grijp deze kans!
(Directie)secretaresse-opleiding

met baangarantie

ALGEMEEN.
De gemeenteraad van Zandvoort heeft enige tijd geleden de "Verordening Seniorenraad" vastgesteld. Op grond niervan is onlangs een
Seniorenraad ingesteld.
Deze raad zal het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad
adviseren over een aantal beleidsterreinen die van belang zijn voor ouderen.
De gemeente zoekt wegens terugtreding van een der kandidaten nog één kandidaat.

LID VAN DE SENIORENRAAD M/V
De Seniorenraad bestaat uit een voorzitter en minimaal 8 en maximaal 11 leden.
Namens de Ouderenbonden en de bewonerscommissies van de plaatselijke verzorgingstehuizen hebben 6 leden zitting in de Seniorenraad. In verband met het voeren van
een integraal ouderen en gehandicaptenbeleid is in de Seniorenraad eveneens een
plaats ingeruimd voor een vertegenwoordiger van de bewonerscommissie Nieuw
Unicum. 3 leden en de voorzitter zijn door de gemeenteraad benoemd.
Wegens afzegging van een der leden, wordt opnieuw een kandidaat gezocht.

Manpower Uitzendorganisatie 6. V. en het ROC Amsterdam bieden u de mogelijkheid
Aan de Seniorenraad wordt jaarjijks een bedrag ter beschikking gesteld voor
secretariaats kosten. Aan de individuele leden van de commissie (inclusief de voorzitter) worden geen vergoedingen verstrekt.

een opleiding (directie)secretaresse te volgen met baangarantie.
«Tl i «* <Z. U S.
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Start: september 1997
Duur: Twee jaar, waarvan de eerste vier maanden fulltime opleiding. Daarna bestaat het

DE CIRCUS ZfiNDVQORT TOP 10
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Staat voor jou de klant altijd op de eerste plaats?
Spreek je duits en engels?
Heb je minimaal een afgeronde MAVO-opleiding?
Ben jij 25 jaar of ouder?
Woon je in de regio Zandvoort (straal ± 25 km)?
Heb je ervaring met een computer?
Ben je in het bezit van een recente gezondheidsverklaring?
Hou je van een afwisselende baan?
Vind je het erg om 's avonds en in het weekend te werken?
Weet je van aanpakken?

EN WflT SCOOR JIJ? EEN 10?!

traject uit vier dagen werken en één dag per week theorie-opleiding.
Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers met minimaal Engels en Duits in het pakket.
en/of gemotiveerde hbo-wo-ers die zich willen omscholen tot secretaresse.
Interesse?
Bel met het ROC of met Manpower en meldt u aan voor een voorlichtingsbijeenkomst
op woensdag 11 juni van 19.00-20.00 uur.
ROC Amsterdam, Terheideweg 10,1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616
Manpower Uitzendorganisatie, Dalsteindreef 18 bg, 1112 XC Diemen

FUNCTIE-EISEN:
Het te benoemen lid dient in ieder geval te voldoen aan de volgende criteria:
- beschikken over kennis en deskundigheid op het terrein van het ouderenbeleid;
- in principe de leeftijd van 55 jaar bereikt te hebben;
- woonachtig zijn in Zandvoort.
NADERE INFORMATIE EN SOLLICITATIES:
Nadere inlichtingen kunnen worden verkregen bij de heer P.C. Boevé, voorzitter van
de Seniorenraad, tel. 571 57 88 of bij mevrouw A. de Muinck, beleidsmedewerker
van de afdeling Welzijn/Onderwijs, sector Bewonerszaken, bereikbaar onder telefoonnummer 574 01 00.
Sollicitaties kunnen binnen veertien dagen na het verschijnen van deze advertentie
worden ingezonden aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Op de linkerbovenhoek van de enveloppe s.v.p. vermelden:
"Sen.Raad".

telefoon: 020-6958044, contactpersoon: Ellis Baatje

)GEMEENTE

O MANPOWER
UITZENDORGANISATIE
You can measure the diffevence.

Wie weet ben jij dan wel de nieuwe
Gevr. vriendelijk vlot

AFROEPMEDEWERKER AMUSEMENTSCENTRUM
die binnenkort ons team komt versterken neem vandaag
nog contact op met de personeelsadministratie van Circus
Zandvoort op telefoonnummer 023-5719535 en vraag om
een sollicitatieformulier.
Wij ontvangen je reactie graag binnen 10 dagen na
verschijnen van deze krant.
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voorbereidende beroepstrajecten

rest HAROCAMO

Wil je verder
in de bouw?
Beschik je over leidinggevende kwaliteiten?

voorbereidende beróepstrajecten

Kies voor een opleiding met perspectief!

Gek op mode?
Zet de schaar er in!

voor de BEDIENING
mavo/havo-niveau
± 18 jaar
min. 30 uur p. week

deeltijdberoepsopteidlngen en

deeltijdberóepsopleidlngen en
centrum

meisje

Hei Randstedelijk Opleidingen Centrum

Kerkstraat 14,
tel. 5712102

CIRCUS ZANDVOORT
is op zoek naar een gezellige vlotte nederlandstalige

INTERIEURVERZORGER m/v
De werktijden zijn van 07.00 uur tot 10.00 uur,
vier ochtenden per week.

HoeJbespaart
uruimte,lijden
geld op uw
krantenarchief?

Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie,
kunt u telefonisch contact opnemen met de
personeelsadministratie van
Circus Zandvoort op telefoonnummer 023-5719535

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Assistent-Uitvoerder B&U.
Vooropleiding: diploma voortgezette opleiding timmeren en metselen en het diploma
aanvullend onderwijs. Bij onvoldoende vooropleiding bestaat de mogelijkheid om in te
stromen in een schakelklas.
Duur: 2 jaar
Tijd: maandag en donderdagavond van 18.00-22.00 uur.

Meld je aan voor de opleiding

Plaats: Jan van.Breemenstraat 1,1056 AB Amsterdam

Kleding en Mode

vraagt

Gevraagd: JONGE

fulltime medewerker

MAN

40 uur p/w

A/leer informatie:

Assistent-medewerker naaizaal

Aart Veer

Jan van Breemenstraat 1,1056 AB Amsterdam

020-6185211 of 020-6892312
Deze opleiding duurt 1 jaar.

Vraag naar de heer

Je gaat 5 dagen per week naar school.

W. La Crouw of R. Ruizendaal

Voorwaarden:

groenten en fruit

-

Grote Krocht 25

-

tel. 5714404 b.g.g. 5712888

- je bent tussen de 16 en 28 jaar
Wil je meer informatie

AANGEBODENrVAKANTIEWERK

Neem dan contact op met:

leeftijd 25 a 35 jaar
i.b.v. rijbewijs
enige ervaring in schoonmaak- en/of
glazenwasserswerkzaamheden
zelfstandig en flexibel
(werkzaamheden vallen tussen 8.00 uuren
20.00 uur)

Sollicitatie aan:
Hm. Louwen
Postbus 548
2040 EA Zandvoort

R.O.C Elandsstraat
Afdeling Kleding en Mode

iisSsissisii:! Interlanden spreiqroep

Elandsstraat 175
1016 SB Amsterdam

•••••••••BlEiïÉHBH
'•••••HHHWIH Huis-aan-huis verspreiding
•••••HHÜ8BBI

tel: 020-5219352

Ten behoeve van de verspreiding van:

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Kom naar de
'Informatie-avond',
van de Avond-MTS
Woensdag^ 1 juni Aanvang 19.30 uur

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

Graag ontvang ik een brochure over de opleidingen

Telefoon:
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 47638,1070 VD Amsterdam

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt
Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

Antwoordcoupon (geen postzegel nodig)

Postcode/Plaats:

\

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

Krelis Louwenstraat 1
(nabij Station Sloterdijk)
1055 KA Amsterdam
Voor brochure bel: 020-6843017
Avondopleidingen voor iedereen
met een technisch beroep.
Belangstelling? Zonder werk? Kom en informeer.

Adres:

demonstratie van de nieuwe „satinelle sensitive"
van Philips bij

„DE GAPER DRUGSTORE"

zoeken wij

Opleidingen
- Bouwkunde
- Grond-, water- en wegenbouwkunde
- Elektrotechniek
- Werktuigbouwkunde
- Installatietechniek (M.I.T.)
- Wis- en Natuurkunde

Naam:

l Nieuwsblad

Vrijdag 6 juni van 10.30-21.00 uur

.

M/V

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

DOOR T.N.O. GETEST:
De huidontspanner masseert de huid voorafgaand aan het
epileren, waardoor het epileren met de Satinelle Sensitive
door het merendeel van de vrouwen als nagenoeg pijnloos
ervaren wordt.
30 dagen op proef actie
Uw klant kan de Satinelle Sensitive met een gerust hart thuis
uitproberen. Mocht de klant namelijk ontevreden zijn, kan via de bon in
het speciale foldertje, het aankoopbedrag retour verkregen worden.
De prijs
Als de Satinelle Sensitive (ƒ 139,-), de Ladyshave Aqua (ƒ 69,-)
en de Satinelle Précise (ƒ 79,-) los gekocht worden,
kosten ze namelijk ƒ 287,-.
De combinatieset kost uw klant ƒ 169,-.
Een eenvoudig rekensommetje levert uw klant
dus/ 118,-voordeel op.
Een gigantisch voordeel dus!

Plaats:
DRUGSTORE

jaar
t/m

'DROGISTEKU & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513. SPAAK ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Weekmedia 17

woensdag 4 juni 1997

IOMEGA

Amsterdam, Kinkcrstraat 51 ...020-4890077
Haarlem, Kruisweg 61
023-5322597
Hadhoevedorp, Slolcrwcg 103 020-6593201)
Inlernel
www.mycom.nl

Zip
Zip
Zip
Zip
Zip

Drive 100 M b ext.
Drive SCSI ext.
Drive SCSI int.
Disks
'
draagtas »

MAINBOARD l FAX/MODEMS

ƒ 365.ƒ 375,ƒ310,ƒ 28,ƒ 45,-

QDIVX5|2Kb
.
QDITX!!SI2Kb
ABIT SMS jumperjess 5 !2Kb
GigaByte Dual Pent.+SCSI
ASUSPentiumHXSI2Kb

225,325,325,675,369,-

Uitgaan

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

BEST Intern 33K6
ƒ159,00
Bullet Intern 33I<6
ƒ.185,00

Bullet Extern 33U6
ƒ225,00

HARDDISK
MAXTOR DIAMOND AV
2,5Gb
550,S.IGb .
995,- (

CD-ROM Spelers
24speedlDE
I2x SCSI Toshiba
20x SCSI Plextor

Vrijwilligers gevraagd

Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.

VAKANTIEKAMP LICHT EN LUCHT

Schoonmaakpersoneel gevraagd

LEIDERS / LEIDSTERS

AFD. THOMAS, VREDES, BUITENVELDERT
ZOEKT

295,375515,-

SOUNDCARD I VIDEOCARD
I6bits stereo ' SoündBlaster 16 PnP retail
SoundBlaster 32 PnP retail
SoundBlasterAYVE 64 PnP
SoundBlascer AWE 64Gold

Ik ben Marjan. Ik ben 1.79 m
lang, heb halflang blond haar
en blauwe ogen. Ik ben 46
jaar en houd van sporten en
de sauna. Ben je lief, heb je
humor en ben je niet ouder
dan 50 jaar? Bel! Dan wil ik
graag verliefd op jou worden!
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Boxnummer 433960,

50,185,225,410,495,-

Diamond Monster 3D OEM
425,tsenglab ET 6000 2,25Mb
135,3DVirgePCI2MbEDO
135,Diamond 3DVirge 2Mb
190,Matrox Millennium 2/4Mb 410/525,Matrox Mystique 2/4Mb 295/355,-

Lijkt het je wat om eens contact op te nemen met mij, een
slanke, avontuurlijke vrouw
van 32. Zo ja, laat dan een
boodschap achter en wie
weet
klikt
hel.
090650.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 388070.
Met Barbara. Ik ben niet zo
goed in het inspreken van
mijn advertentie. Maar goed,
ik probeer het toch! Ik ben
een zeer spontane vrouw van
20 jaar, 1.89 m lang en heb
blond haar en bruine ogen.
Wil je meer weten? Bel me
dan
maar
op!
090650.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 291313.
Regio Amsterdam. Hoi, met
Suzanne van 19 jaar uit Amstelveen. Ik ben 1.75 m lang,
heb blond haar, groen/
blauwe ogen. Ik zoek een
spontane jongen uit omgeving Amsterdam voor een afspraak! 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 267198.

PROCESSOR
Pentium I33INTEL
Pentium I66.1NTEL
Pentium I66MMX
Pentium 200 MMX
AMDK6 !66Mhz.
AMD K6 200 Mhz.

Rijles auto's en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Ik kom al 5 jaar in de IT, maar
0906-Nummers
nu wil ik eens met jou daarheen.
Ik
ben
Sharon,
23
jaar
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT zoekt voor een relatie voor haar kinderdagkamp in de Kennemerduinen van 30/06 en 1.83 m lang en heb blond
pa^inii „MICKÜ'S".
t/m 18/07. Wij zoeken enthousiaste mensen vanaf 17 jaar,
0906.9889 Rijpe Sjaan DDcup Lokaal tarief! Amsterdam
IMiiiilsinj; is mogelijk in de volgende editie:
actief in de schoonmaakbranche op Schiphol:
die een of meerdere weken (ma.-vr.) leiding willen geven aan haar en blauwe ogen. Ga jij
zkt jongens 18 jr v. livesex. sexdating: vrouwen willen
X/YNDVOOKTS N I E U W S B L A D ƒ0,5! per inilliirieler.
• VAKANTIEKRACHTEN M/V
een keer mee? Durf je echt?
kinderen
van
4
t/m
12
jaar.
Vertrek
dagelijks
08.00
uur,
Sluitingstijd: ilinsda^ 12.(M) uur.
Grijp onder m'n rok 99cpm. sex! 010-2946186.
- SCHOONMAKERS M/V
Bel dan snel mijn boxnummer
terug
in
Amsterdam
om
17.00
uur.
Voor beide functies geldt in de perioden (juni t/m aug.) min.
U kiinl uw u-ksl U>lt>roiiiscli opgeven: 023-5717166 of
en ik reageer zeker terug.
60 cpm! Direkt Apart!
Nelnummerdating: vrouwen
Informatie:
dhr.
A.
Tuinder,
tel.
020-6449988
(na
19.00
uur).
afgeven/zenden uan:
maanden beschikbaar. Voortzetting na de vakantie periode is
0906-50.15.15.6, 1 gpm. BoxVrouwen (40+) willen snel 35+ uil jouw netnummcr-ge"*T Xiindvoorts Meuwshliid, GuHlhnisplein 12, 2042JM
mogelijk. Beheersing Nederlands is noodzakelijk; rijbewijs i:
nummer 254419.
sexkontakt. 0906-13.33.
bied! 0906-17.17. (60 cpm).
Xiiiulvoorl;
een pré; werkervaring op Schiphol strekt tot aanbeveling.
Onderhoud,
60 cpm! Sexdating: vrouwen Netnummerdating: vrouwen
Bel UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT: 020-6228555.
(inder/baby-artikeler
Plaatsing iw nok mogelijk in de. volgende eomhinalie:
Midden-Nederland. Ik ben
\V'2./,iiiidvoorl,s Miriiwsliluil. Ainslelveens Weekblad,
(20-59) zoeken hete sexaf- 35+ uit jouw netnummer-gereparatie,
Snackbar in Z'voort zoekt
Henk, een rustige man van 31
Uithoorns!» ConnirU, de. Kunde Vrner, Aalsmeerder
spraak! 0906-80 80.
bied! 0906-17.17. (60 cpm)
doe-het-zelf
schoonmaker(ster).
Tel.:
Coiiriinl, ulle edities van het Amsterdams Stud.sBaby campingbedje, merk In jaar. Ik ben 1.90 m lang, heb
BEL
ME
THUIS
lihul. ƒ5,94 |MTiiiU]iineH-r.
023-5730002 b.g.g. 5730099.
ter Baby, in draagtas in goe^ blauwe ogen en zoek een seOntdek de duistere wereld!
Sluitingstijd: maimdiig 15.00 uur.
rieuze relatie! Ik rook niet, ben
de staat. 023-5717357.
SM. Je meesteres LIVE! Zij
DE KLUSSENBUS
geen bartype en houd van
'A' Informatie over nn/e overige, aantrekkelijke, adverwijdt jou in! 99cpm 0906.9626
VERNIEUWD
ca.
1
gpm.
T.k.a.
Peg
Perego
combiwa
Divers
personeel
gevraagd
Voor iedere klus, bellen dus.
bos, strand en van leuke dintentiecoinhinatieH in de Micro's /ij n op aanvraag op
gen
ƒ
500.
Hema
buggy
ƒ
25,
Tel.: 023 - 5713780.
Bisex! Buurvrouw en buur- REALLIVE! Ze scheuren do
on/i; kantoren verkrijgbaar.
gen doen! 0906-50.15.15.6,
• Reflectanten op advertenLoopwagen ƒ25. 5719880.
1 gpm. Boxnummer 395484. ties onder nummer gelieven meisje 18! Hun spelletjes wor- kleren van je lijf, zo heet zijn
^f Voor lirieven onder nuinnier wordt l regel exlra in
SCHILDER heeft nog tijd v.
den harder! 99cpm 0906.9526 ze! 99cpm. 0906.9794
rekening gebracht, alsmede/fi,-- tidm. konten.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Omg. Amsterdam. Ik ben El- ervoor te zorgen dat het numDieren en
prijsopgave.
"Ar Bij plaatsing in de Micro's worden geen lie.wijsmimlen. Ik ben 46 jaar, ben 1.68 m mer in de linker-bovenhoek Dagelijks sexen hete meisjes • "SEX ALARMNUMMER' •'
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
mers verstuurd. Op verzonk wordt aan adverleerlang en heb een normaal pos- op de envelop staat vermeld 18 op onze LIVELIJN! De SNELSEX Direct Live 99cpm
dierenders huilen hel verspreidingsgebied één km n t vertuur. Ik ben sportief, rook niet en dat de brief geadresseerd heetste! 99cpm 0906.0603
•
ANNULERINGEN
van
uw
benodigdheden
-sliuiid. Hiervoor wordl ƒ6,50 in rekening geen heb een fulltime baan. Ik wordt aan: Centrale Order- GAY postcode daling: manadvertentieopdrachten
kunt
u
bracht.
zoek een sportieve en roman- afd. Weekmedia, Postbus nen uit jouw postcodegebied! SEX-ADRESSEN -f telefnrs
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Alle prijzen cxel. 17,5% BTW
156, 1000 AD Amsterdam. Dit
van huisvr. & amateurprosti's.
richten aan Centrale Orderaf- Duitse Herder pups van boer- tische man! Jij? Bel me dan voorkomt vertraging in de be- 0906-81 00 (50 cpm).
U kunt de tekst van uw Micro-adverteuliecombinatic /
0906-50-50-177 (105cpm)
derij, met stamboom, zeer SNEL! 0906-50.15.15.6,
deling
Weekmedia,
Postbus
telefonisch opgeven;
Heet stewardessje kleedl je
1 gpm. Boxnummer 310941. handeling.
mooi. Tel.: 073-5031350.
156,
1000
AD
Amsterdam.
zoekt
uit in de pantry. Ze tilt d'r rok Studentendating: studentes
BEZORGER/STER
op en... 99cpm. 0906-0602
18+ zoeken NU een alvoor wijk Omg. Favaugeplein/Burg. v. Fenemaplein.
Bloemen, planten en tuinartikelen
spraak! 0906-19.19 (60 cpm).
Mode
LENTEKRIEBELS ?
Voor inlichtingen tel.: 023 - 571 71 66.
Geheel privé!
Telefoonnummerdating: vrou(<lit nilmmrr is nitrl voor hczorgkliichtcn) of /enden uan:
Uw tuin een LUSTHOF voor
wen 35+ uit jouw netnummerMicro's Weirkineiliu
weinig geld. Jarney Hovegebied! 0906-15.55 (60 cpm).
24u./p.d.
ca.
1
gpm.
Pnsllnu 156 - ]()()(> AI) Amsterdam
niers,'020-6121214.
Geen
tijd
om
te
strijken,
wij
doen
het
graag
voor
u.
Thuiskontakt.
vrouwen (20Ook voor r^aelies niiïl l>riutminiim?r
LESBI Petra doet haar broek- 59) zoeken een afspraak
Nieuw bedrijf zoekt mensen per direct voor 3 nieuwe locaties Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Bc sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
je
uit!
'n
Vriendin
streelt
haar
voor o.a.: administratie, verkoop, marketing, chauffeurs,
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkthuis. 0906-14.14 (60 cpm).
Te koop
Onroerend goed
week.
zacht. 99cpm 0906.9608
distributeurs. Ervaring niet vereist. Bel voor een afspraak: zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Voor de betaling ontvungt u een acceptgirokaart.
Tuk-(buiten)-sex-klub geeft
aangeboden
en
woonruimte
RTF 020 - 4657350, groothandel in non-food producten o.a.: 17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
Lesbiennelijn: vrouwen zkn orgies op spannende locaspeelgoed, boeken etc.
te huur
diversen
BI-stellen en mannen voor ties. 0906-5050130 (105)pm
sex. 0906-08.08 (60 cpm).
Kindermodellenburo Special
aangeboden
Opleidingen/cursussen
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Kids zoekt kinderen van O t/m
Personeel
LIVE! Black, beautiful en hot! geven je hun telefoonnumOproepen
Weggelopen of
• ATTENTIE! Enkele voor14 jaar. Info -t- gratis inschr.
Voor
de
liefhebber
v.
zwarte
aangeboden
beelden van aangeboden ad- Te huur: garage in Buitenvelmer! 0906-14.44 (60 cpm).
Mededelingen
gevonden dieren stuur recente foto naar: Haarvrouwen! 99cpm. 0906-0601
ASTROLOGIE opleiding
• Uw rubrieksadvertentie vertenties die niet als particu- dert, ƒ375 per maand.
lemmerweg 319-D, 1051 LG
Vrouwen 40+ uit jouw net„Jupiter". 020-6384148
kunt u zowel schriftelijk als liere Micro worden geplaatst: Telefoon: 020-6671957.
Livesex, dating, hot stories nummergebied zoeken kónA'dam. Info: 0344-652535.
Horecabureau biedt aan: vaktelefonisch
opgeven.
Zie
voor
zwarte-marktspullen;
sex/ero• E. en M., xxxvanNiels, San-• Verm. 27/5 omg. Logeen 06 maar Euro, Master of takt! 0906-15.00 (60 cpm).
bekwame koks & bedienenc PRIVE-LES Engels, Latijn,
ne. Youri, Joyce, Sjors, Joost, rentzstr.: rood/br. Cyperse Modellen gevraagd (m/v) personeel. Tl/fax 020-6851893 Grieks, Dutch lessons, J. Bak- het adres en/of telefoonnum- tische advertenties; geven
VisaCard. 010-294.4300.
voor
jaarboek
Inter
Look.
mer
de
colofon
op
de
advervan
lessen/bijlessen;
persoWoningruil
Stephan, Nathalie, Mikki ?
schildp.poes Reur. 5715683.
070-3237201 of 06-54695442. ker, Botticellistr. 38-2, A'dam
Bel: 0344 - 652535.
tentiepagina
van
deze
krant.
neel
biedt
zich
aan;
te
koop
(bij Olympiapl.). 020-6751664.
• Esther en Martien,
Verm. sinds 1 juni: gecast,
Diverse clubs
Vlotte, zeer ervaren horecaraskatten/honden
(pups);
veel geluk op jullie honey- kater, roepnaam Pebbles, wit Uw kind als MODEL? Special medew. vr. bar, serveren
meerdere aanbiedingen zelf- Aangeb. 1 a 2 pers. flat in
kids
zoekt
kinderen
van
1
t/m
moon. xx Stephan & Nathalie. met zwarte vlekken, omg. C.
kassa, zoekt fulltime werk. Vr.
de
artikel;
woonhuizen/ Heemskerk, hr ƒ 600,- p.mnd,
Kennismaking
v.d.
Lindenstr.-Troelstrastr. 14 jaar. Stuur recente foto + naar Mariel: 023-5718672.
NIEUW de SUPERBOX
kamers te koop/te huur aan- vlakbij winkelcentr. Gevr.
• Esther en Martien,
pers.
gegevens
naar:
Special
Telefoon: 023-5714443.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
geboden; vakantiebungalows 1 pers. woonr. in Z'voort.
een kusje met 2 handjes
Kids, Haarlemmerweg 319d,
ga direct met haar apart!
o.i.d. te huur aangeboden. Tel.: 06-54201377.
van Mikki en de baby.
• Vermist Cyp. kater, kale 1051 LG Amsterdam.
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Woninginrichting
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
Kortom alle advertenties met
plek
op
kop,
omg.
PotgieDat
kan
nu
heel
simpel,
snel
en
discreet,
24
uur
per
dag,
• Esther en Martien nog 1 terstr., schuw! 023-5714692.
een zakelijk karakter. Deze
7 dagen per week. Wat moet u doen?
Eén telefoontje is genoeg
Vul je zakken i.p.v. de vakken.
nacht alleen. Veel plezier
kunnen alleen geplaatst worFinanciën en
Leuk VAKANTIEWERK plm • Notenh. dressoir ƒ 150; 1: Kies een leuke advertentie.
om in contact te komen met
morgen. Joyce,: Sjors, Joost.
handelszaken
de persoon van jouw keuze.
ƒ200 p.d. N.Y.C. Beach-cate- bruin leder fauteuil ƒ 125; ro- 2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. den tegen een mm-tarief.
Felicitaties..
Bekend van TV, 24 u. p.d:
• Esther, voor. altijd-een
ring-06-34034077..p.m,- -100e, -tan-fauteuil ƒ 25; 023-57^15817, 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Probeer het eens en bel
All creditcards accepted
v. Dam, eng hé. Kusjes van
van uw keuze.
0906-5022221 (100 cpm).
Wil
je
wat
bijverdienen?
Vakantie
020-6700620/036-5360208'
je schoonzusjes.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Interlook
modellenbureau
Luxe privé huis! 12 topmeisKunst en antiek
http://www.greysex.com buitenland
• Charlotte
• Morgen zijn we blij, hebben
Eén telefoontje is genoeg
zoekt voor het nieuwe seiHet lijkt mij onwijs leuk om
jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna Leuke dames gevraagd.
V.A. ƒ75 - DORSMAN
van ons allemaal
we alweer een tante erbij.
om
in
contact
te
komen
met
eens vriendschappelijk op
+ bubbelbaden. Sarphatipark
zoen '97-'98 fotomodellen,
blijft toch goedkoper!
van harte gefeliciteerd
Niels, Sanne, Youri.
mannequins, dressmen, figu- T.k. antieke credenskast en de persoon van jouw keuze. stap te gaan met een leuke Luxemburg: te huur nieuwe
118, A'dam. 020- 6723022.
Bel nu: 023 - 5714534.
voor film en tv.
man. Ben jij die man? Rea- vakantiewoningen omg. Vianmass. eiken dames bur. Tel. Probeer het eens en bel
• Uw particuliere Micro bon Dennis van harte gefelici- ranten
0906-5022221 (100 cpm).
Kom op onze castingdag. Bel 023-5718086/5718690.
geer dan zo snel mogelijk, en den, 4-8 pers., dagelijks ook
per post verstuurd bereikt teerd met je 19e verjaardag. voor
Diversen
info 020-4003402.
ik reageer zeker terug. O ja, ik
ons pas over 3 a 4 dagen. De HELE familie.
*Veilinggebouw Amstelveen* Amsterdam: ik, man, ben 42 ben Charlotte en 23 jaar. Bel- kamers met ontbijt. Tel.
Auto's
en
00352-84187. Fax: 849122.
Opdrachten die te laat
Wil je werken als visagist(e), Heden inbreng voor veiling jaar, ben 1.82 m lang, heb len hoor!! 0906-50.15.15.6,
Leo en Mariel zaterdag
auto-accessoires
binnenkomen worden
bel VIP, de beroepsopleiding 30 juni en 1 juli. Spinnerij 33, blond haar, blauwe ogen, ben 1 gpm. Boxnummer 432111. Stacaravans te huur in de
NIEUW de SUPERBOX
alweer 1 jaar getrouwd!
automatisch de week
slank (72 kilo). Ik ben geen
voor de visagie: 0344-652221. Amstelveen. 020-6473004.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Gefeliciteerd! L + H te Z.
Belg.
Ardennen,
vanaf
ƒ240
daarop geplaatst.
bartype. Ben jij slank, serieus, Hoi, ik ben José, Ik ben een
ga direct met haar apart!
WIKA
Mam Duivenvoorden, gefelangharig (liefst donker)? Bel leuke vrouw van 21 jaar. Ik p.w. all in. Tel. 043-4591598.
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
Autoruiten
en
kentekenplaliciteerd met uw 65e verjaarme dan heel SNEL! Dan ben heb halflang, blond haar en • Uw rubrieksadvertentie
Markten/braderieën
Erkend helderziende
dag. Tiny, Marja, Joke.
ik op zoek naar jou!
groene ogen. Ik ben 1.72 m kunt u zowel schriftelijk als ten. Lijsterstraat 18.
voorspelt toekomst. Relatie- HAKIM, MEDIUM, helderz.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
lang en heb een normaal pos- telefonisch opgeven. Zie voor Tel. + fax: 023 - 5731613.
Moes Duivenvoorden, van
herstel, fotobewerking en helpt bij liefdesprobl., zaken,
Boxnummer 961069.
tuur. Ik zoek een leuke jon- het adres en/of telefoonnumZie ook de pagina's
harte met uw 65e verjaardag.
voor al uw andere problemen. examens, bescherming, enz.
gen, die net als ik, houdt van mer de colofon op de adverSHOWROOM
Piet, Pieter, Richard.
Geen lellebel die zegt ik ken uitgaan, bioscoop etc. Bel
100% resultaat en discretie. Snel resultaat. 020 - 6827473.
14 en 15 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp;
in deze krant.
tentiepagina van deze krant.
je niet maar wil je wel! Ik ben
Ook per brief. 020-4226260.
Oma Duivenv, gef. met uw
21 en 22 juni Mullerpier te Rotterdam;
me!
0906-50.15.15.6,
1
gpm.
een vulkaan, verborgen onder Boxnummer 298818.
AOW. Ruben Stephan Emma
28 en 29 juni Manifestatieterrein Lelystad;
het ijs... lief maar soms ook
Bart
Tim
Marco
Humphie.
28
en
29
juni
Parkeerplaats
Emergohal
te
Amstelveen;
• Wij behouden ons het
eigenwijs! Ik ben een eerlijke Hoi jongedame! Ik ben Tom5
en
6
juli
Malieveld
te
Den
Haag.
recht voor zonder opgave van Truussie, een fijne verjaarvrouw en misschien de juiste my, 36 jaar, heb zwart haar,
ORG. HENSEN, 023-5402334 b.g.g. 06-53147728.
redenen teksten te wijzigen dag, gefeliciteerd. Bert en
voor jou. Reageer gewoon en ben 1.88 m en heb een goed
of niet op te nemen.
Maaike.
ik klim in de telefoon! 0906- figuur! Heb jij zin om met mij
Openlucht-VLOOIENMARKT
Amstelveen-Centr. Zon. 15
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- uit te gaan, laat dan een reacVerhuizingen
mer 292900.
tie achter op mijn box!
juni, 9-17 uur. Parkeerterrein
Burg. Haspelslaan.
1 gpm.
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolVerenigingsnieuws
Hallo mannen, met Carla. Ik 0906-50.15.15.6,
Boxnummer 372768.
Midland b.v. 033 -4751167.
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gende voowaarden: • geabonneerd zijn op het
ben
45
jaar,
ben
1.65
m
lang,
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
melding van uw postcode naar ^^™£cni
weeg
52
kilo
en
heb
halflang
VLOOIENMARKT
Hoi,
met
Bianca!
Ik
ben
een
kamerverhuizingen/ transport.
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeA'damse bilj.ver. zkt NIEUWE LEDEN (m/v) voor teamcomp. zon. 8 juni Sporthal Diemen Voll. verz. Dag-nachtservice. blond haar. Verder ben ik mo- leuke vrouw van 25 jaar, ben
ons kantoor
mee Ie houden dat bij
en vrije partijen. Alle moyennes hoger dan 0,625 welkom. Info Pr. Bernardlaan 1, 10-17 uur 020-6424800 of 06-54304111. dern en romantisch, houd van 1.75 m lang en weeg 70 kilo.
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw opRave de rej-cl
en aanmelding bij bestuur, tel. 020-6903458, b.g.g. 6946176.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr.... bur. v.d.
sauna, zon, zee en strand. Ik heb kort haar en groene
(VOLGEBOEKT).
blad als l regel bij uw
Fax: 020-6656321.
Ben jij een aantrekkelijke ogen. Ik zoek een serieuze
liculier gebruik • het aangebodene mag niel boven
tekst gerekend wordt).
man, tot 44 jaar, sportief en man voor een leuke en serieuf 300.- uilkomen • bijv. huisraad te koop aangeboromantisch? Bel!
ze relatie! Bel SNEL!
Of afgegeven bij:
den.
Wij zijn niet aunspra0906-50.15.15.6, 1 gpm.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- Kantoor Zandvoorls
Gebruik bij het invullen van uw lekst de coupon en
kelijk voor fouten outBoxnummer 215943.
nummer 246646.
Nieuwsblad
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12.
Laat na ieder woord, punt ol'komma een vakje vrij.
handschrift.
Hallo, met Marjan. Ik ben een Hoi, met Diana. Ik ben een
2041
JM
Zanclvoort
Schrijf'
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
vrouw van 50 jaar. Ik ben aan- leuke vrouw van 41 jaar, ben
\Vi.j belionden ons het
trekkelijk, sportief, heb blond 1.63 m lang, ben slank, heb
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
recht voor /onder
haar en ben 1.71 m lang. Ben blond haar en blauwe ogen.
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)be(aalcheque bijopgave van redenen
jij een leuke, gezellige en lieve Verder zie ik er goed uit. Ik
sluiten ol" u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
man? Dan zoek ik jou voor zoek een eerlijke, betrouwbaniet op te nemen.
VSS1
Micro's moeien worden ingeleeen
afspraak!
0906- re man voor een serieuze relaGratis Micro's kunnen niel telefonisch worden
vcrd aan de balie van ons kantoor lot uiterlijk maan50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- tie (eerst vriendschap). Bel
opgegeven.
me
op:
0906-50.15.15.6,
mer
430000.
dag 16.00 uur.
Onze LATEX-MATRASSEN zijn
1 gpm. Boxnummer 996774.
van hoge kwaliteit en geven
Hallo, met Wendyjk ben 20
Ik
ben Brigitte. Ik heb humor,
jaar, bruine ogen en halflang
een optimaal slaapcomfort.
bruin haar. Wil je verwend ben een beetje kunstzinnig. Ik
Latex is een natuurprodukt met
worden via de telefoon, lekker houd van de natuur, sporten
een extra lange levensduur.
kletsen of fantasieën uitwis- en van romantiek. Ben jij een
Vergelijk onze prijzen met
die
selen?? Ik ben overal voor in. sterke persoonlijkheid, van 45
s
van anderen.
C
Groetjes en een kusje van tot 55 jaar? Bel me! Dan kunWendy waar jij hem hebben nen we samen van het leven
wilt. Tot snel. 0906-50.15.15.6, genieten. 0906-50.15.15.6,
70x200x14
260,1 gpm. Boxnummer 909772. 1 gpm. Boxnummer 232745.
80x190x14
260,Hallo met Yvonne. Ik ben een Ik ben een 33-jarige, jonge
t/m 3 regels ƒ 5.39
80x200x14
spontane vrouw van 40 jaar, vrouw en ben op zoek naar
290,een
vaste,
spannende
relatie.
t/m 4 regels ƒ 7, 19
heb bruin haar, bruine ogen
90x190x14
290,en ben op zoek naar een ro- Ik ben gescheiden en heb
t/m
5 regels ƒ 8,99
90x200x14
320,mantische man voor een se- een eigen huis en auto. Ik zou
je
2
tot
3
keer
in
de
week
t/m 6 regels ƒ 10,79
rieuze relatie. Spreek een re120x190x14
390,actie in met je telefoonnum- willen ontmoeten, als je het
t/m 7 regels ƒ 12,58
130x190x14
425,wat
lijkt
dan
moet
je
er
nu
als
e>^n ik bel je terug voor een
de
kippen
bij
zijn!
0906t/m 8 regels ƒ 14,38
afspraak. 0906-50.15.15.6,
140x190x14
465,'50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum1
gpm.
Boxnummer
479169.
t/m 9 regels ƒ 16,18
140 x 200 x 14
499,mer 370706.
Het
is
een
beetje
vroeg
maar
t/m
10 regels ƒ 17,98
160x200x14
605,ik (vr.) ben op zoek naar ie- Ik ben een slanke, jonge
180x200x14
vrouw
uit
Noord-Holland.
Ik
699,mand om sneeuwballen mee
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
te gooien, samen pepernot- heb blond haar, blauwe ogen
Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niel voorde /.akelijke marku tol een maximum van één advertenten te eten en de kerstboom en ben 1.65 m lang. Ik houd
tie per week. Ook /.onder vermelding vraagprijs (artikelen ie /.amen niet boven f300.-) kunt u niel gratis adverop te tuigen. Hou je van blond van de leuke dingen van het
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord
Tel. 020-6324959
teren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
haar en blauwe ogen? Rea- leven. Ik ga goed gekleed en
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
geer
dan
snel? 0906- heb een goede baan. Ik zoek
een
gezellige
man
met
geInsulindeweg 511
Naam:
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumvoel voor humor! 0906mer 216313.
50.15.15.6, 1 gpm. BoxnumAdres:
Provincialeweg 166 Zaandam
Ik, spontane gozer van rond mer 976917.
de
20,
z.k.m.
spontane
meid
(schuin t.o. station) fel. 075-6172535
Postcode:
Plaals:
om A'dam onveilig te maken!
Bel snel, druk op de 2, rea- • Rubrieksadvertentie opTelefoon:
geer en ga met me mee! geven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
D906-50.15.15.6, 1 gpm.
in deze krant.
S.v.p. in rubriek:
Boxnummer 993207.
Mi('i'o-a<lvrr1riili<'.s kunnen worden gi'/.cl over l of 2 ko-

loinincn l) reet 111- in divrrsc lollrr^nmtlrn.
l'arliriiluTcn vrrwijxrn wij uuur dr speciale hon on de

0906-96.80

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

0906*0611

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

ZOMERWERK full/parttime

0906-96.88

Monet Strijkservice

* Desire Escort *j

Autoverzekering

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Vlooienmarkten

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

\. •'\

ed 17

woensdag 4 juni 1997

Weekmedia 17

Zandvoorts Nieuwsblad

strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Hagel, icgcn, /on, ol'stoim, liet maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in ile keuken van 's morgens
9.00 lot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
geiediien. Je k u n t hel /o gek niet bedenken
of we hebben liet.

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindcrmenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niel mei 64
/itplaatsen binnen en 250 /itplaatsen buiten.
Een barbeque uffeestelijk dineetje?
Ook tlaar draaien wij on/e hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al on/e produkten /ijn het hele sei/.oen
vriendelijk geprijsd.

Italiaanse specialiteiten en afhaalwinkel
SALADES - PASTA's - LASAGNA's
broodjes - borrelhapjes - toetjes
Thuis bezorging vanaf bestelling ad, 20,tussen 18.00 en 21.00 uur
bezorgkosten 2,50

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestraat 51, tel. 5713460

Xcopeinl: t'lki' iia$ van 12.00 tal 22.00 uur

AKO

Bruna Balkenende
T. Goossens

Fa. Gansner & Co.

Gran Dorado

Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5
Tel. 023-5715443

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Nadere informatie bij
"' y/ \}
Margo Oosterveld, tel. 023-5717166

tijdelijk gesloten

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraaf 60
Werkplaats Schelpenplein

Op 11 juni, 9 juli en 6 augustus
/x
verschijnt bij het
C N.^ ij
Zandvoorts Nieuwsblad de

Stationsplein 6, Zandvoort

Het Station

Deskundig advies.

Keuken dagelijks geopend
tot 21.00 uur
***

Hogeweg 2, Zandvoort

Mobil

Bel voor info 043-3690200.

1)iv. andere,gerechten
***

Vondellaan 1A, Zandvoort

De Vonk

enz.

Schotse rib-eye
22.50 p.p.

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling

Picknick Weekend
Maastricht ƒ 248,- p.p.
Fiets / picknickmand / route.s /
2x logies / ontbijt / lx diner /
museumkaartje / verrassing hij vertrek.

De hele maand juni

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Kasteel Vaeshartelt

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Tot ziens in Take Five
Shell», Dimfic en GcrtTooncn

Tjerk Hiddesstraat 71, ruim tweekamerhoekapp. op
4e etage met balkon zuidoost. Ind. hal; woonkam. met
balkon; luxe open keuken met inb.app.; badkam. met
wastafelmeubel en douche; riante slaapkamer.
Vr.pr. f 179.000,- k.k.
Schuitengat 19, fraai verbouwd hoekapp. nabij
strand, station en centrum. Ind. hal; ruime woonkamer
met ruim balkon zuid; ruime slaapkam.; garderobekam.: luxe badkam. met douche en wastafelmeubel;
toilet; luxe keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
OPEN HUIS
Burg. van Fenemaplein22/14, zat. 7 juni van 11.0013.00 uur. Uitstekend gesitueerd driekam.app. (vh 4)
op 7e etage met schitterend uitzicht op zee. Ind. ruime
hal; L-vorm. vroonkam. met open haard en ruim balkon; 2 slaapkam. waarvan 1 met kastenwand; toilet;
badk. met wastafel en ligbad; keuken met inb.app.
Vr.pr./ 359.000,- k.k.
GEZOCHTVOOR CLIENT:
Vierkamerappartement/maisonnette
zuid.

in Zandvoort

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

HANDIGE
SCHENKKAN

VAN
\v v! 'V^y^

- ;; <*~••"'-' ;~•>-•\'<,i'A^',&V.
>-v „ «ÉiV ••»• i- immfA
y

- **

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

,

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

HANDIGE RUGTAS

PENLITE BATTERIJEN

en gewatteeroe schouderbanden.

SET

SCHITTERENDE
TUINKABOUTER

4 STUKS
ELDERS

FR1SKIES GOURMET
In de smaken: zalm, rund of zeevis
BLIK
400 GRAM
ELDERS

10 BANDS WERELDONTVANGER

middengolf, lange golf, FM
en 7 korte golven. Vooizlen
van telescoopantenne en
hoofdteletoonaansluHIng.
Met 6 maanden fabrleksBarantie

16DELIGE
BESTEKSET
bestaande uit messen, vorken,
eet- en theelepels met kunststol handgreep In diverse
kleuren. Geschikt voor de

ELDERS

geeft u meer!
De geschiedenis van een Amsterdamse buuit

De Pijp
Monument van een Wijk

BORDEAUX ROUGE
CHATEAU MOULINAT
De» Intens dlwrodt

MAlTRE PAUL
TOMMIES
PAK 15 STUKS

BECEL

DIEET MARGARINE
PONDSKUIP

JONKER FRIS
SPERZIEBONEN
gebroken -blik 850 ml

FRANS STOKBROOD

UNOX LEVERPASTEI

KNORR
FINESSE SOEPEN

ENTRE-DEUX-MERS PERLE DES MERS

diverse smaken. Per zakje

Dra mnwIcMIg» in» wint «Ijn

llfntenlrultlg. Odlenldezevoof'
IreHelIJka «IjnVl «XHtour k«l u
Hrveren bl| vlutrecMen en wit
vtot. Ook de» M|n b bekroond
gouden

De Amsterdamse Pijp heeit een rijke geschiedenis.
Tussen Amstel en Boerenwetering staan al in de zestiende eeuw iraaie landhuizen en herbergen. Het
gebied dat wij nu als de Pijp kennen, maakt onderdeel
uit van de veel grotere Binnendijksche Buitenveldertsche Polder. In de negentiende eeuw vinder er grote
veranderingen plaats. Het land- en tuinbouwgebied
wordt in hoog tempo volgebouwd en er ontwikkelt zich
een nieuwe stadswijk die als snel door haar bewoners
de Pijp genoemd gaat worden.
Dit boek geeit een overzicht van het ontstaan van de
Pijp en de geschiedenis van haar bewoners. Met de
beschrijving van de vele gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden, groeit het beeld van een levendige en afwisselende wijk. Het verschijnen van de volledig geactuahseeid en nieuw voimgegeven herdruk
van deze klassieke uitgave van Ton Heijdra vormt een
erkenning van de faam die de Pijp zich in de afgelopen
tien jaar als het Quatier Latin van Amsterdam heeft
veiworven.
Deze forse uitgave van 128 pagina's van Uitgeverij De
Milhano te Alkmaar is vanaf 23 mei 1997 voor i 29.25 in
de boekhandel te verkrijgen. Lezers van deze krant
kunnen dit boek voor f 25,00 kopen legen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon aan de balie
van de onderstaande kantoren van Weekmedia:
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool/Trouw-gebouw), maandag t/m vrijdag van
9 00 -14.00 uur en 14 30 - 17 00 uur.
' Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421-B, maandag t/m
vrijdag 9 00- 1700uui

HOME
SWEET
HOME
ALLESREINIGER
fosfaatvrij
FLACON
750 ML
ELKE
DAG

WOLKJE HALFVOLLE
KOFFIEMELK
PAK
500 GRAM
ELKE
DAG

BOLLETJE SAKSISCHE
SMEERWORST
150 GRAM

PING
GECONCENTREERD
AFWASMIDDEL
met citroen
750 ML
ELKE
DAG

BEST
BLOND BIER
fles 30 cl

FLESSEN
VOOR
CHEFS DOG DINER
kant en klaar
compleet

hondenvoer

VRIESVERS,

ELKE
DAG

JOHMA
KARTOFFELSALADE
PONDSKUIP
ELDERS

HEEL
VRUCHTENBROOD
rl|k gevuld
met krenten

NESTLE
CAPPUCCINO-MOUSSE
luchtige mousse met een originele
cappucdnosmaak, voorzien van een
toetje slagroom

2 BEKERS
a 75 gram

MOKKASLAGROOMTAART
Wik opgemaakt met hele hazelnoten,
chocolade en
vruchten, voor
6*8personen
dus verser
bestaat nletl

ROMIGECAMEMBERT
heerlijk van smaak
LIEFST
240 GRAM
ELDERS

Bon~vööf~onze lezers
Tegen inlevering "an deze bon betaal ik aan de balie
van de Weekmedja-kantoren in Amsterdam en Amstelveen voor de uitgave "De Pijp - Monument van een
Wijk" f 25,00 i.p.v. i 29,25.
Naam 1
Postcode:
Aantal boekjes:

Woonplaats

hes ft 4OIJÜ aanbiedingen!

(max. 2 per bon)

geeft u meer!

LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannle Schattpleln • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenburg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyaclnlenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Kostverlorenhof
• AMSTERDAM: Heinekenplcln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerpleln 1
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Degradatie en
promotie bij
TC Zandvoort
ZANDVOORT - De TC Zandvoort begroette zondag in eerste instantie de degradatie van
het tweede team als zeer teleursteliend om vervolgens het
kampioenschap van het derde
team te vieren.
Vanaf de eerste competitiedag kende het tweede team van
TC Zandvoort problemen. De
onderste plaats bleef helaas in
Zandvoorts bezit waardoor degradatie uit de hoofdklasse
volgde. In de strijd tegen Metselaers moest met grote cijfers gewonnen worden en dat taleek
een onmogelijke opgave. De dames van Zandvoort zorgden
nog wel voor hoop in de Zandvoortse harten door beide hun
partij te winnen. Tzipi Obziler
en Martine Bunschoten zetten
TC Zandvoort op voorsprong,
doch de heren konden niet voor
een overwinning zorgen, waardoor de stand in evenwicht
kwam, 2-2.
De weerstand van TC Zandvoort was gebroken hetgeen tot
gevolg had, dat er geen punt
meer aan het totaal werd toegevoegd. Alle dubtaels gingen verloren waardoor Metselaers met
6-2 won. Zandvoort doet een
stapje terug naar de eerste klasse. In die eerste klasse zal het
tweede team volgend seizoen
gezelschap krijgen van het derde Zandvoortse team dat kampioen werd en promoveerde.
Het Zandvoortse tennisteam
had aan een wedstrijdpunt voldoende. Dat punt bleef lang uit
waardoor de spanning groot
was. Tegen Arnolduspark kreeg
TC Zandvoort het niet cadeau.
De dames Petra Jansen en Jamie Kuryer zagen hun partij in
verlies eindigen en Sander van
Gelder moest in zijn partij al
snel met een blessure opgeven.
Aangezien Van Gelder ook niet
meer in de dubbels kon aantreden keek Zandvoort tegen een
5-0 achterstand aan. Michel van
de Sande kreeg de zware taak
het Zandvoortse punt binnen te
slaan. Dat deed hij zeer bekwaam in een spannend gevecht. Met die ene overwinning
greep TC Zandvoort 3 de zeer
verdiende titel en promoveert
naar de eerste klasse.

woensdag 4 juni 1997

Zaalvoetbalploegen gokken op de aanval
ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen verloopt prima. De teams strijden op
het scherpst van de snede
voor een plaats in de finaleronde. Daarbij wordt vooral
aanvallend voetbal gespeeld, waardoor de doelpunten bijna niet meer te
tellen zijn.
Zo schoot YB/Superfone in
de klasse Amiga E met scherp.
Het overtroefde Gran Dorado
met maar liefst 15-1. Dit is de
hoogste score van dit toernooi.
Het was voor YB/Superfone de
tweede ruime overwinning zodat de eerste plaats in deze
klasse bijna een feit is. E veneens met scherp schoot het
team van Wim Barl de Buyzer.
Peugeot Cotaussen herstelde
zich van de eerder geleden ruime nederlaag door tegen Duvak
met 10-1 uit te halen. Voor Duvak betekende dit de tweede nederlaag en plaatsing in een lagere poule.
Naast Peugeot Cobussen
komt Sack Time in aanmerking voor de tweede plaats in

Amiga G. Beide teams strijden
vanavond voor de tweede en
derde plaats. Eerste wordt Café
de Kater, dat met 6-5 van Sack
Time won. Bakkerij Paap heeft
het moeilijk en leed nederlagen
tegen Café Bluijs (4-2) en tegen
Harocamo (8-5). Harocamo
gaat aan de leiding terwijl de
bakkers een stapje terug gaan
doen. De strijd tussen Café
Bluijs en Café Neuf was sensationeel. Neuf leidde vijf mimiten voor het einde met 1-3 maar
zag alsnog de zege naar Bluijs
gaan. Binnen vijf minuten
scoorde Café Bluijs vier maal
hetgeen de winst van 5-3 inhield.
Rabbel Boys speelt wisselvallig. Na de eerste nederlaag volgde een keurige 5-3 overwinning
op JS Consultancy om vervolgens weer te verliezen met 6-3
van EDO. Chin Chin heeft een
abonnement op een 6-2 uitslag.
Na de 6-2 overwinning op Gran
Dorado volgde een zege met dezelfde cijfers op Niveau Offset.
De Corodex deed het goed door
Wild Child met 8-2 af te troeven, terwijl Banana geen probleem heeft met de favorieten-

rol door La Paz met 3-1 te kloppen.
In de Porza-afdelingen valt
het optreden van HB Alarmsystemen positief op. De eerste
wedstrijd werd winnend afgesloten en gevolgd door een nederlaag tegen The Mirror, maar
verrassend was de overwinning
op taekerhouder Play In. HB
Alarm won met 5-2 en dat gaf
veel vertrouwen voor de volgende wedstrijd gezien de mooie 42 zege op Café de Kater. Het
team van coach Guus Marcelle
herstelde zich door The Mirror
II met 5-3 te verslaan waardoor
de spanning in deze klasse
groot is.
In Porza 2 behoort De Stal tot
de favorieten. De Stal versloeg
met goed voetbal Sekura met 41 en zette vervolgens Kroon Vis
opzij met 5-1. Kroon Vis werd
ook nog eens verslagen door
Puntje Puntje met 5-3 en is uitgeschakeld voor een ereplaats.
Over de krachtsverhouding
in Porza 3 is weinig te zeggen.
Daar zijn nog te weinig wedstrijden voor gespeeld. TYBB
zal het moeilijk krijgen. De
Haarlemmers hebben reeds

twee nederlagen achter hun
i naam staan. Het tweede verlies
was tegen Autoboulevard. Dit
team bleek met 5-3 te sterk en
heeft daardoor de kansen op
een goede klassering in eigen
hand. In een spannend gevecht
hielden Maclu Auto's en Redlight Bar elkaar in evenwicht.
Met een 4-4 gelijkspel mogen
beide teams tevreden zijn.
Programma woensdagavond:
18.45 uur Turn Turn - JS Consultancy, 19.30 uur Sterk - The
Mirror II, 20.15 uur Sack Time Peugeot Cobussen, 21.00 uur
Play In - Café De Kater, 21.45
uur Chinese Lippies - Casino
Amsterdam, 22.30 uur Puntje
Puntje - ABN/AMRO.
Donderdagavond: 18.45 uur
E&E - Geel Wit, 19.30 uur Sekura - Corodex, 20.15 uur Café De
Kater 2 - Duvak, 21.00 uur Redlight Bar - TYBB, 21.45 uur
Tenson - Spagheltihuis, 22.30
uur Maclu - Cooldown. Ook op
vrijdag-, maandag- en dinsdagavond is er een programma dat
duurt van kwart voor zeven tot
kwart over elf. Door de herindeling is dat programma nog niet
geheel bekend.

Zondagmiddag om twaalf
uur wordt het startsein gegeven
voor de Sterrenrace. Sport,
zang- en acteertalenten nemen
het tegen elkaar op op de Zandvoortse racepiste. Jimmy Geduld, Ferry Somogy, Huub Stapel, Jeroen van Inkel en vele
andere bekende sterren zullen
voor veel spekatkel zorgen.

Naar het voorbeeld van het
Engelse BTCC en de Duitse
STW cup rijden dit keer de Belgen op het circuit hun race in
de toerwagenklasse. In de diverse klassen welke voor een
vol startveld zorgen, rijden de
fabriekswagens in divisie 1. De
klasse bevat wagens welke niet
onder de officiële vlag van de
constructeur rijden. In de divisie 2 zien we onder meer de
Honda Civic, Citroen ZX. Opel
Vectra en Peugeot 306 aan de
start. Een race in een race kan
het beste de deelname van de
tien BMW's Compact genoemd
worden.
De professionele aanpak van
het H&P Panorama team heeft
in de eerste twee races van de
Auto Trader Dutch overduidelijk haar vruchten afgeworpen.

Met Sandor van Es aan de leiding in de strijd om het kampioenschap en een aanstormende
Duncan Huisman is de toon in
dit toerwagenkampioenschap
gezet. Het Nederlands kampioenschap bestaat echter uit negen wedstrijden, tijd voor de
achterblijvers om in de Trophy
of the Dunes de messen te slijpen.
De dit jaar debuterende Marlboro Elf Renault Megane Trophy heeft zich tijdens de Pinksterraces dubbel en dwars bewezen. Was de eerste race op
Zolder door enkele vervelende
incidenten nog een optocht, op
het Circuit Park Zandvoort
werd het een zinderende wedstrijd. Michael Bleekemolen
leidt de dans om de titel, er zijn
echter kapers genoeg op de

kust om hem het raceleven ongemakkelijk te maken.
Na twee races is de spanning
te snijden in de kop van de Pearle Citroen Saxo Cup. Minstens zeven rijders hebben de
potentie om een gooi naar het
kampioenschap te doen in deze
klasse. Vooral het jonge en ambitieuze leidende trio Gesman,
Koenders en Kortekaas maken
elkaar op een sportieve wijze
het leven zuur. Vlak daarachter
staan Top, Wagner en Uljee.
Veel jonge rijders in de Formule Ford-klasse zorgden
mede voor een vol startveld in
deze eenzitter-open-wagencategorie. De race op tweede Pinksterdag kende vele incidenten,
maar was echter voor de toeschouwer bijzonder spectaculair. Het jonge Nederlandse talent Christian Altaers zal ongetwijfeld dit jaar nog van zich
doen spreken. Het programma
begint zaterdagmorgen al met
de kwalificatietrainingen om
negen uur, terwijl om half vijf
de eerst race wordt gehouden.
Zondagmiddag beginnen de
race om twaalf uur en het laatste startschot valt om kwart
over vijf.

SPORT
Lange vluchten
vanuit Frankrijk
ZANDVOORT - De
duiven van postduivenvereniging Pleines kwamen afgelopen weekend
tweemaal in actie. Beide
vluchten waren lang en
zwaar en werden gevlogen vanuit Frankrijk.

Spectaculair raceprogramma
ZANDVOORT - Aanstaande zondag organiseert
het Circuit Park Zandvoort
met de Nederlandse Autorensport Vereniging de
Trophy of the Dunes. Het
tweede grote race-evenement van dit jaar kent een
bijzonder interessant programma met diverse wedstrijden voor de Neder landse kampioenschappen.

Zand voorts
Nieuwsblad

In dit duel kan een Duvak-spcler het team van Peugeot Cobussen nog de baas, de Duvakkers werden niettemin met 10-1
weggespeeld
l'oln t'hns Schotanus

De midfondvlucht over
295 kilometer vanuit het
Franse Peronne werd een
overwinning voor H. Heüigers. Zijn "duif werd om
half acht gelost en op het
hok geklokt om 11 38.40.
De zwaardere duiven gmgen naar La Ferte Bernard
voor een vlucht over 543 kilometer. Met een noordoosten wind werden de dmven gelost om kwart voor
zeven en de eerste duif
meldde zich om 15.49.10.
De duif van combinatie
Paap-Paap leverde een
fraaie prestatie door als
eerste binnen te komen.
Uitslag eerste vlucht: H.
Heiligers 1-4, R. en Th. Sinnige 2. F. Spronk 3, R. Driehuizen 5. Uitslag tweede
vlucht: Combinatie PaapPaap 1-12, H. Heiligers 2-37-8-9-10-13-21-22, F. Spronk
4-5-11-14-16-23, R. Driehuizen 6-24, R. en Th. Sinnige
15-17, J. Romkes 18-19-25,
H. Gaus 20.

Knappe prestatie catamaranzeilers
ZANDVOORT - Bij de
Worrell 1000, een catamaran-zeil wedstrijd over 1000
miles is het Team Holland,
bestaande uit Gerard Loos,
Ute Klaassens en Piet
Heemskerk op een prachtige derde plaats geëindigd.
Aan de wedstrijd in Florida
namen dertien boten deel, die
de 1000 miles moesten afleggen
in twaalf etappes. In de eerste
race lieten de Zandvoorters
meteen hun bedoelingen zien,
en dat was winnen, door als
tweede over de finish te snellen.
Vrijwel elke dag stond de wind
anders of was de kracht hoger

of lager. Het Team Holland
wist daar goed raad mee door in
de derde race de derde plaats
op te eisen. Het was elke dag
keihard knokken maar Ute
Klaassens, Gerard Loos en Piet
Heemskerk slaagden er altijd
in in de voorste gelederen mee
te strijden.
In de slotetappe hadden de
Zandvoorters het moeilijk. De
strijd is keihard en er worden
hoge snelheden gehaald. Team
Holland legde in deze laatste
race beslag op een vijfde plaats
maar dat was toch voldoende
om op die prachtige derde
plaats in het eindklassement te
eindigen.

Wandeling
ZANDVOORT - IVN houdt
vanavond een wandelexcursie
in het Kostverlorenpark. De excursie heeft als thema: Zeedorpenlandschap. De IVN-gids vertrekt om half acht bij de ingang
aan de Quarles van Uffordlaan.
De wandeling duurt twee uur.
(ADVERTENTIE)

Amster

Olaf Cliteur klasse apart
ZANDVOORT - Olaf Cliteur heeft zich tot ontaetwiste schaakkoning van Zandvoort gekroond. De voorzitter van Chess Society pakte
de schaaktitel van de interne competitie. Door deze
prestatie completeerde de
34-jarige schaker zijn trilogie. Cliteur had eerder dit
seizoen ook al de snelschaak- en rapidtitel op zijn
naam geschreven.

Deze meisjes zijn er maar bij gaan zitten om hun collega-handballers aan het werk te zien
Foto: André Lieberom

ZANDVOORT - Het door
de ZVM/Rabobank georganiseerde
schoolhandbaltpernooi werd onder prachtige weersomstandigheden
gewonnen door de Hannie
Schaftschool. Door een eerste plaats bij de jongens en
een vierde plaats bij de
meisjes, ging de wisseltrofee naar de Hannie Schaftschool. De overwinning bij
de meisjes was voor de Nicolaasschool.
De strijd bij de meisjes was
ongemeen spannend. Alle scholen probeerden er het beste van
te maken en door een enorme
inzet was het tot aan de laatste
wedstrijd onzeker wie met de
winst ging strijken. De Nico-

en de derde plaats ging naar de
Beatrixschool. De Beatrixschool had evenveel punten als
de Duinroos, maar door een gigantische 18-2 zege op de Mariaschool was het doelsaldo beter.
Na de vierde plek van de Duindanks keihard werken slaagde roos was de vijfde positie voor
de Beatrixschool er niet in een de Nicolaasschool.
punt te behalen en werd daarOok hier een team puntloos
mee zesde.
De strijd bij de jongens lever- onderaan. Ondanks zeer goede
de veel doelpunten op. Hier bedoelingen slaagde de Mariahadden de doelmannen het erg school er niet in een puntje te
moeilijk om de harde schoten verzamelen. De wiselbeker
te pareren. De Hannie Schaft- voor de beste totaalprestatie
school bleek over de beste ging dit jaar naar de Hannie
handballers te beschikken en Schaftschool. De handbalverewon verdiend, mede door een niging ZVM/Rabobank kon ook
keurige 6-4 overwinning op con- nu weer terugzien op een percurrent de Oranje Nassau- fect verlopen toernooi met
school. De tweede plaats ging scheidsrechters die het spellenaar de Oranje Nassauschool tje uitstekend aanvoelden.

Hannie Schaftschool
wint handbaltoernooi
laasschool speelde een goed
spelletje handbal en won telkens nipt maar wel verdiend.
Alleen de Hannie Schaftschool
snoepte de Nicolaasschool een
puntje af door een 3-3 gelijkspel.
De Nicolaasschool eindigde
door die resultaten op de eerste
plaats gevolgd op de tweede
plek door de Mariaschool en de
derde plaats was voor de Oranje Nassauschool. Op de vierde
plaats eindigde de Hannie
Schaftschool en hield daarmee
de Duinroos achter zich. On-

Snelschaaktitel
voor Hans Jansen

ZANDVOORT - De laatste schaakavond bij de
Zandvoortse Schaak Club
werd een bijzonder enerverend gebeuren. Uiteindelijk
wist Hans Jansen, na een
hevig gevecht, de snelschaaktitel van het seizoen alle schakers waren benieuwd
De twee kemphanen namen
1996/1997 te pakken.
naar de uitkomst. Een betere om half elf plaats achter het
Na dertig ronden stond Jansen bovenaan, doch op deze
laatste schaakavond was er nog
van alles mogelijk ook al leek er
geen vuiltje aan de lucht voor
Jansen. Jansen verloor echter
in de 32e ronde waardoor John
Ayress tot op slechts vijf Keizer-punten genaderd was. In de
voorlaatste ronde maakte Hans
Jansen opnieuw een slipper
door van Gwenael Paris te verIie/en. Dat had tot gevolg dat
Ayress de koppositie had overgenomen.
De computer moest de laatste ronde indeling bepalen en

finale kon de schaakclub zich
niet wensen daar Ayress tegen
Jansen op het programma werd

Geerts eindigde op een derde
plaats, terwijl de kampioen van
vorig jaar, Wim Gude, genoegen moest nemen met een achtste plaats.
Op zaterdag 16 augustus organiseert
de Zandvoortsu
Schaak Club een strandschaaktoernSoi. Bij strandpaviljoen
nummer 5, Take Five, aan de
bord met de 64-velden en men Zuid Boulevard rekent de
kon toen een speld horen val- schaakclub op z'n honderd
len. In een serene rust werd het schakers. Vorig jaar werd dit
evenement voor het eerst gehouden en trok meteen 47 deelnemers. Dit toernooi is niet alleen voor clubschakers weggelegd. Voor de huisschakers en
in het bijzonder de jeugd zullen
speciale groepen worden geformeerd.
een enerverende partij. Het was
uiteindelijk Hans Jansen die
Opgave kan nu reeds gebeuniet alleen een kortere bedenk- ren en wel tot 15 augustus bij
tijd nodig had maar bovendien Jan Berkhout telefoon 5715023,
Ayress schaakmat zette en de Edward Geerts 5717978 en
fel begeerde titel greep. Edward Ruud Schiltmeijer 5717272.

Schaakclub verplaatst borden
naar strandpaviljoen Take Five
gezet. Wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer liet eerst de niet
meer van belang zijnde partijen
afwerken zodat iedereen in de
gelegenheid was om de finale
mee te beleven.

Het is voor Olaf Cliteur een
gedenkwaardig schaakseizoen
geworden. De eveneens voor
het Amsterdamse De Raadsheer uitkomende Zandvoorter
kende dit seizoen geen enkele
genade met zijn tegenstanders,
die hij op de ene na de andere
nederlaag trakteerde. Het rapidkampioenschap werd met
een klinkende score van negen
punten uit evenzoveel duels
binnengehaald, terwijl Cliteur
ook tijdens het snelschaken
een klasse apart was.
Bij het interne gebeuren

maakte de Zandvoorter een vergaarde 36,1 CVS-punten
stroeve start, door in de seizoe- bleef Kok nipt voor op Jaap
nopener remise te spelen tegen Bouma. De routinier, die de
Ton van Kempen. Daarna was laatste weken als een raket op
het echter gedaan met de tegen- de ranglijst steeg, bleef slechts
standers. Via liefst tien over- op 0,1 CVS-punt van een plaats
winningen op rij kwam de op- op het podium verwijderd.
volger van Mare Kok tot een
Hans Drost, die in de laatste
eindscore van 50 CVS-punten. ronde Peter Kuhn de baas
Simon Bosma was in staat bleef, besloot een wisselvallig
om Cliteur lange tijd tegen- jaar met de vijfde positie. Via
stand te bieden, maar kwam op zeven bijeen gesprokkelde punhet beslissende moment te ten uit dertien partijen bleef de
kort. Bosma verspeelde in zijn secretaris Caroline Stamdejonlaatste partij met Jaap Bouma ge voor. Met een vijftig procent
de kans op het goud. Bouma, score van 5,5 uit elf pakte Stamdie na een slechte seizoensstart dejonge de zesde plek en toonaan een indrukwekkende m- de de medewerkster van Holhaalrace begonnen was, ver-land Casino zich wederom de
sloeg Bosma met de witte stuk- sterkste schaakster van de badken. Simon eindigde hierdoor plaats.
op een eindtotaal van 41,7 CVSHet beste jeugdlid was Floripunten. Dit bleek net als vorig
jaar goed voor de tweede stek in an van der Moolen. Van der
de eindrangschikking.
Moolen bleef tussen de senioDe derde plek werd opgeëist ren knap overeind en pakte,
door Mare Kok. De titelverde- vlak achter Peter van de Beek,
diger, die slechts acht maal in de achtste plaats. De overige
actie kon komen, liep alleen te- twee jeugdspelers, Henk en Regen eerste-teamspeler Ben de becca Willemse veroverden de
Vries een nederlaag op. Met de tiende en elfde plaats.

Huldiging clubkampioenen
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Bridge Club
stond de laatste avond in
het teken van de huldigingen. De clubkampioenen, de
B- en C-kampioenen, de Koningsbeker en de slemkampioenen werden gefeliciteerd met de fraaie prestaties.
Mevrouw Molenaar en de
heer Koning gaven het afgelopen taridgeseizoen de toon aan.
Zij werden clubkampioen met
een totaal aantal ranglij stpunten van 12. Dit aantal werd behaald in vijf zittingen, waarbij
per zitting voor de eerste plaats
een punt werd toegekend, voor
de tweede plaats twee punten,
enzovoort. Op een mooie tweede plaats eindigden de dames
Heidoorn en De Leeuw met zestien punten. De kampioenen
van het vorige jaar, de heren
Emmen en Van der Meulen
kwamen dit jaar niet verder
dan de derde plaats.
Het B-kampioenschap was
weggelegd voor de dames Van
der Meulen en Kinkhouwers,
die een totaal aantal punten
van 87 bij elkaar sprokkelden.
C-kampioenen werden de dames Van Gestel en Mens met
164 punten. Slemkampioen
werd mevrouw De Leeuw. Maar
liefst 16 keer bood en haalde zij
een slem.
Alsof het behalen van het
clubkampioenschap voor mevrouw Molenaar en de heer Ko-

Voor wie
in korte tijd
van het 'echte'
Amsterdam
wil proeven:

Amsterdams
Magazine
Nederlandse en
Engelstalige uitgave
nu voor f 7,95
in de betere
boekhandel
en de kantoren van
Weekmedia

ning nog niet genoeg was>, ook Emmen, telefoon 5718570,
de Koningsbeker werd door leen 's avonds.
hen gewonen en wel met een
score van 66 procent. Op de
(ADVERTENTIE)
tweede plaats eindigden de heren Emmen en Van der Meulen
met 64 procent, terwijl de derde
ZFM Zandvoort
plaats was voor de dames Heidoorn en De Leeuw met 60 prois
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cent.
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PERSONENAUTO'S MET:

2+1 CILINDERS

15S/70R13SSP70 P.SI

175/65RMT GT2 p.st.
185/70RMH NCT3p.n.

175/70R14TSP7Q p.si

205/70 R15 T EGA p si

PLUS «4 MODELUN

185/«ORMH!poit»ip.st.

20S/65 R15rlN03p.it.

Prijzen incl. olie, oliefilter en btw.
Exclusief ƒ 2,50 verwijderingsbijdrage.
Alleen voor personenwagens.

175/70 R13 T 022 p.si.

155/80 R 13TFiooop.st.

185/60 R M T cm p.si.

165/70R13TP20Mp.st.

185/65 R14 T cm p.st.

185/70 R WTP2000p.«.

195/65 R15 T Q22 p.st.

195/65R15HP6WOp.st.

80FMEERQUNDERS

REMMENTEST
OP COMPUTER
TESIBANK

Prijs incl. hulpkoppeling,
verlichtingsset, montage
en BTW.

13 5/80 R 13 T
155/80 R 13 T
165/80 R 13 T
145/70 R 13 T
165/70 R 13 T
175/70 R 13 T
165/65 R 14 T

OPTISCHE
REMMENCHECK
zicht-controle incl.
advies en reinigen

REMSCHOENEN
voor personenauto's
v.a

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 t/m 17.30 UUR
ZATERDAG
08.00 t/m 17.00 UUR

LAAGSTFPRL/S

'GARANTIE
GRATIS
ZOMER1NSPECTIE

Amsterdam-ZO (A/R) Spaklerweg 440,020-6682998. Amsterdam-Bijlmer (R) Karspeldreef 1,020-6907768. Amsterdam-ZO (A/R) Lemelerbergweg
55,020-6911211. Amsterdam-W (R) Willem Kraanstraat 5,020-6137666. Amsterdam-Osdorp (A/R) Jan Rebelstraat 26,020-6195446. Amsterdam-W
(R) Overtoom 36/40, 020-6123479. Amsterdam-N (A/R) Kamperfoelieweg 38, 020-6367326. Amsterdam-N (A/R) Klaprozenweg 5, 020-6325478.
Amsterdam-Z (A/R) Amstelveenseweg 88/90,020-6188561. Amsterdam-Z Ceintuurbaan 250/252,020-6712161. Amsterdam-O (R) Beyersweg 12,0206931596. Amsterdam-O (R) Cz. Peterstraat 127/133,020-6259559. Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,0206414022. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31, 036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,036-5345540. Hoofddorp (R)
Hoofdweg 662,023-5615784.
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Laat uw auto inspecteren op •
de meest vitale onderdelen. '
Nu GRATIS bij Kwik-Fit. l |

SUNNY 1.4 LX, 3-drs, b.j. '91,
APK okt. '97, zilvergrijs -f imperial + sneeuwkett. ƒ 10.000 1e
eig. 020-6425851/072-5063980

4 *..

Volvo460 1.6,1995, wit, schuifdak, 16.000 km, ƒ28.950.
Van Vloten Dealer 020-6369222
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020.665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

ƒ 45,00
ƒ15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder don twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5°o BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

-665 86 86

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,isvuTT Micra 1.3 TC. 1994.
.aii. 48.500 km, ƒ 17.950.
oel evira's 020-6365052.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Citroen ZX Avantage 1.4, 3-'94
/14.900. Dick Muhl Off.
Volvo Dealer: 0294-418200.
Lada Samara 1.3, 5-drs. 02-'95,
28000 km, ƒ 11.000,- Bovag
gar. WESTDORP 020-6825983

iYvrirw: 309 GR t.3. 5-drs, 10'88. l.biauvv mot., 118.000 km.
/3900. Tci 020612182'!.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

VoKu 3-10 DL i.-.g.st . bj. '87
APK 598. /'2.250.-. NIEROP
TJAiHATSU 020 - 6183951.

Peugeot Rallye. 1988,
zeer snel, ƒ6.500,-.
VISA GARAGE 020-6278410.

MG

Opel

Chrysler - Amstelveen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
•Auto te koop? Plaats in deze
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
rubriek. U zult verbaasd staan
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
over het resultaat.
605 Turbo Diesel, automaat,
'94, ƒ27.500,-. Tel. 020
6596264.

Peugeot

BMW

Rover

PUNTO 55S, goudmetallic, b.j. BMW 325i coupé, b.j. '92 Ie
6/'94, i.z.g.st, ƒ 14.750.
eigenaar, zwart, airco. Prijs:
Tel. 0228-313013.
ƒ31.900. Tel.00-32-11423359.
Te koop onze Fiat/Bertone
Ritmo Cabrio 85S (85 pk),
rood/zw. kap (kap niet best),
b.j. 1985, 66.750 echte km's. FORD SCORPIO AUTOMAAT,
Staat bij Fiat-dealer, Roessink,
2.4 igl, APK gekeurd.
Groenloseweg 72, Winterswijk.
Bouwjaar 1990,
Tel. 0543-516776.
km. stand 70.000, I.Z.G.ST.
ƒ 8500,-Tel: 020-6968965.

Ford

Citroen

Lada

2CV6 1975, bodem en motorisch 100%, betrouwb. vak.auto, vr.pr. ƒ 2250.020-4004025

'* WESTDORP"
vertrouwd,
bekend
Ruime keuze in 2 CV occasions
* LADA * auto zonder bla-bla *
alle leeftijden. De Eendenspe5x Samara 3-drs . '93 t/m '96
cialist Leende.: 040-2061528.
5x Samara 5-drs . '92 t/m '95
XM V6 VSX autom. ^ 34.900 2x Samara Diva 4-drs '94 t/m
XM Diesel Turbo D '94/ 29.500 '95
XM Diesel ABS '93 ƒ 17.900 IxNiva 1.6 4WD 3-drs .11-'93
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950 LADA nieuw met veel voordeel
XM 20i ABS schuifd ^ 18.900 extra hoge inruilpremies
ƒ 1.275,- boven inruilprijs
XM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750 * Topoccassions van deze
week *
Xantia Turbo D '94
ƒ22.500
XantiaDSX'94
ƒ18.500 Nissan Micra 1.3 E 16V, 3-drs,
Xantia 1.9 D SX '96 ƒ28.500 met stuurbekrachtiging, 04-'95;
Xantia 1.8 SX '94
ƒ22.500 Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 - 6825983
Xantia 1.8 SX LPG '95/24.500
Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500 Ringweg A'dam, afslag S104
Xantia 20i SX '94
ƒ 19.500
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
ZX 14 LPG 5-d.'94
ƒ 14.560
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BXTGD Break st.b. '92/ 12.900
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX Diesel '88
ƒ 3.500
BX 19 TZI '92
ƒ 9.950
BX 16 RE Montreux '89/ 4.950
BX 14 TE '93 v.a.
ƒ 9.950
BX 14 RE LPG '87 ƒ 1.950
C 15 E bestel '92
ƒ 6.950
C 15 E bestel '90
ƒ 4.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Mazda
VAN VLOTEN CAR BV
121
323
323
323
323
323
323
323
323
626
626
626
626

(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice.

Porsche

Chrysler

Fiat

'

8502.5 T automaat
1/97
460 1.8 Spirit automaat ..6/96
460 GLE 1.8 LPG
10/93
MGB gerestaureerd, chroom V40 1.9 TD
1/97
bumper, 1971, rood, winterkap, 440 1.8 automaat
5/94
ƒ23.500,-. Tel. 020-6596264. 440 1.8 Escape
11/92
440 1.8 DL
2/91
Citroen ZX 1.4
3/94
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Laat uw auto testen d.m.v. de
VOLVO DICK MÜHL
T.k. Opel Kadett 1.4i, 1991, Nijverheidslaan 1, WEESP
modernste apparatuur.
LPG, Station, wit, ƒ 8500,
Garagebedrijf Out.
Tel.: 0294 - 418200.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.) Tel. 0299-653496.

Auto's te koop boven ƒ 20.000,-

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

1

STAAT UW AUTO HIER NIET BIJ? BEL NU, VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.
. .
* Gemiddelde prijs. Onderzoek A.V. 1996.

SED Cabrio 13I-16V
'93
HB GLX automaat 1.6i'91
HB 1.3 LX 16V
'94
SED GLX 1.6i
'90
SED GLX 1.31-16V
'92
F GLX 1.6i
'90
F GLX 1.8M6V
'93
F GLX 1.6M6V
'93
F GLX 1.51
'95
CPE GLX 2.0-12V
'90
HB GLX automaat
'90
HB Cronos 1.81-16V
'95
SED GLX 181-16V
'96

ANDERE OCCASIONS
Suzuki Alto HB GLS
Nissan Micr/HB TC 1.3i
Fiat Uno HB 1.1 ie
Subaru Vivio HB GLi

'94
'94
'93
'94

Draaierweg 10 A'-dam-Noord
Tel. 020 - 6365052.

NIEROP-DAIHATSU
Charade TS, automaat, 30.000
km, '91, ƒ10.000,-; Cuore '88
t/m '93; Charade 1.3 Shiga
10/'89; Charade TS 1.0 '90.
T.k. Bluebird 2.0 5-deurs HB
Vancouverstr. 2-12
SLX 1987, APK 11-'97, prijs
A'dam-West 020 - 6183951. ƒ4750. Tel. 020-6435367.

Nissan

Van Vloten
Amsterdam
Company Cars
850 2.5 10v airco
V40 Comfort-Line
S40 Comfort-Line
460 1,6 schuif dak

COBUSSEN AMSTERDAM
MINOR MOTORCARS
Peugeot dealer
Sloterkade 43/44
sinds 1930
Amsterdam
'94
Tel. 020 - 6177975/6158022
106 XR 1.1 i 3-drs
05/92 940 GLE arico LPG
'92, '93, '94
106XR 1.1 i 3-drs
04/93 850 GLT
Rover-dealer voor
'86, '90
Amsterdam, Amsteveen e.o. 205 1.1 "open" 5-drs 05/91 740 Estate
'92
205 Accent 1.1 i 3-drs 10/91 4802.0
Boom Aalsmeer 0297 - 325667 205 Accent 1.1 i 3-drs 01/93 440 Diesel
'94
Rover dealer voor Uithoorn
306 XT 1.6i 5-drs
07/95 440 Automaat . . . . " . . .'92, '93
Amstelveen en Haarl.meer.
'90 t/m '96
306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96 440
'89 t/m '90
09/88 340
Tegen handelspr. v. 1e eig.: 309 GR 1.3 5-drs
12/89
Rover 214 Si Edition Twin Cam 309 GL 1.41 Profil
uw Volvo-dealer
16V, LPG, 3-d., 6-'93, ƒ 10.500. 309 XR 1.41 comfort 3-drs05/90
met persoonlijke service
06/91
Rover 214 Si Edition Twin Cam 405 Break GR 1.91
07/95 Tel. 020 - 6369222, Meeuwen16V 3-d., 9-'94. ƒ12.500. Pr. 406 ST 1.8 16V
laan 128, Amsterdam-Noord.
incl. BTW. BEREBEIT, Amstel- Mazda 323F 1.6i GLX 16V11/93
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
Baarjesweg 249-253
Amsterdam 020-6121824
Direct bereib. v.a. Postjesweg
Voor een perfecte SAAB 99
Div. inr.auto's; Ford Sierra 1.8
ZU l D WIJ K
90, 900, 9000 ook Royal Class
CL, 4-drs, LPG, 6-'89, ƒ4.500;
peugeot-dealer
BMW 324 D, 10-'86, ƒ5.950;
SAAB SERVICE
Div. types 106 v.a. . .ƒ11.950 Kadett 1.3 LS, LPG, 4-'87,
MOLENAAR
Div. types 205 v.a. . .ƒ 5.000 ƒ3.950; Kadett 1.6 D, 3-'88,
HOOFDDORP
SPECIALE UITVOERINGEN: ƒ3.950; Porsche 924, rood,
106 XT 1.4i 3-d. '92 .ƒ 12.950 zwart int., 4-'84, ƒ6.950;
Onderhoud, reparatie, APK.
205 GTi 1.9 rood '92 .ƒ21.950 BX 1.6 Progr., LPG-o.b., 8-'91
Eigen revisiewerkplaats
306 XT 1.65-d., airco, l.m, velg., ƒ6.950; Fiat Uno 45 S, 8-'89,
voor Saab motoren
d. gr. met., nov. '96 .ƒ33.950 ƒ 3.950; Fiat Panda 1000 i.e., 1en versnellingsbakken.
'91, ƒ5.500; VW Golf GLD, 1Tevens verkoop van nieuwe 306 XSi 2.0 airco, leer, l.m.v.,
rood met., mei '96 . .ƒ34.950 '87, ƒ5.950; Nissan Sunny 1.3
en gebruikte onderdelen
405 GRX 1.8 Break, airco, LX, LPG, 3-drs, 1-'87 ƒ3.950;
023-5614097
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
stuurb.,
c.
vergr.,
Saab 900, 1985, grijs, LPG, in nov
.ƒ31.9500 Amsterdam, 020-6627777.
Zaterdags geopend.
goede staat, prijs ƒ 6.000,-.
VW GTi 2.0, stuurb., alarm,
Tel. 020 - 62 60 444.
sch.dak.d.bl. met., '91.ƒ 19.950
Zilvergrijze, goed onderhouden Minervalaan 86, A'dam - Zuid • De advertentie-afdeling beTel. 6629517/6791864
Saab GL, 1984, 4 drs.
houdt zich het recht voor adOOK VOOR INKOOP
Overcompl. ƒ 2.750.
vertenties eventueel zonder
GEBRUIKTE PEUGEOT'S
Zond. 020-6686014.
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Saab

Algemeen

Suzuki

Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Renault
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11
Tegen handelsprijs: Laguna 2.0
RN Aut., van 1e eig., kl. zilver
metall., LPG, ± 120.000 km,
schuifd., mei '94, ƒ 22.500 incl.
BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk
25, Amsterdam, 020-6627777.

Klassiekers
en Oldtimers

Frank Dordregter, 5 jaar Peugeot 404 import biedt aan:
5 x Super Luxe; 2 x Berline; 2 x
Break; 1 x Diesel en 1 x Coupe
inj. Desgewenst met onafh.
15 VOLVO STATIONS '85-'94, taxatierapport. Tevens 1 x 504
Sedans 740, 940 en 360. coupé inj. '80, zwart. 31-5 KijkANWB-gek. Tel. 0492-464495. 1ag
(Weesp).
Tel.:
06u4373493 / 020 - 6826974. Ver440 Nordic, aut., 40.000 km, koop in consignatie mogelijk.
'95; 440 GL 2.0 Spec., leer,
Peugeot 404 Br. '71 Ipg, APK,
airco, 46.000 km, '93; 240 Polar 404 '68 Ipg, APK, 404 D. '73
Estate, 48.000 km, '93;
APK, VW kever '74 APK. Ook
NIEROP de Vrienden van Uw voor rep., onderh., gas inb.
Volvo,
Vancouverstr. 2-12 KEIMPE CARS, SchaepmanA'dam-West 020-6183951.
straat 250. 020-6823615

Volvo

Prijzen inclusief montage,
garantie en btw.
Bandenprijzen exclusief
balanceren, ventielen
en verw. bijdrage. Geldig
van 3 t/m 10 juni 1997.
Niet geldig in combinatie met
andere aanbiedingen.
BINNEN ZONDER AFSP.
KLAAR TERWIJL U WACHT:

Accessoires en Onderdelen
te koop gevraagd

complete gasinstallatie
VOOR MIJN MERCEDES BENZ 230 TE
Telefoon: 0229-243447 of 0653258806
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruiistarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

AUTOLAK
alle kleuren

'97
'96
'96
'95

6
GEOPEND

ook in spuitbussen

Bedrijfsauto's

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

2x: Mitsubishi L300, 2.5 D,
lang uitv., 05-'90, 68.000 km,
Jan Wals 020-4361697

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Motoren/Scooters
Harley Davidson Evo. Hard tail.
Alleen serieuze gegadigden.
Tel. 0165-379747.
Suzuki LS 650 Savage, 20.000
km, ƒ4.950. Autobedrijf
Jan Wals 020-4361697

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
70 BESTELAUTO'S en pers. merken, alle bouwjaren.
(020) 6129804
busjes v.a. ƒ3500. Garage GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Grote sortering ONDERDELEN Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
van schade-auto's, alle
Het HOOGSTE BOD?? Bel
Bennebroekerweg 17, Rijsenmerken, alle bouwjaren.
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
hout bij Aalsmeer, 0297GEBR. OPDAM B.V.
Loop-, sloop- en schadeauto's
324229. Ook t.k. gevraagd.
Tel.: 023-5845435.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's
Tev. verkoop van onderdeten,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenwec
381, A'dam, 020 - 6319802. "
Te koop gevraagd loop- er
sloopauto's. Hoge prijs. Me1
vrijwaring en eigen ophaaldienst. Kila-sloperij:
023-5333742 / 06-52838400.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Auto's te koop
gevraagd

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor / 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motorrijlessen ƒ42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.).
Gratis afgehaald. Tevens verkoop onderdelen. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 023 - 5400765.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.

In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
tppinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriêntatierit vooraf.
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

AUTORIJSCHOOL 50 KM
Verkeersschool Trendy
heeft voor u een zomeraanbie- Amsterdam. Toppers in rijles,
ding: de eerste en de laatste
Bel voor gratis infogids:
les gratis, per les van 60 min.
Tel. 020-4205386.
ƒ47,50, 120 min. ƒ90.
Tel. 020-4650385.

Service en
Reparatie

T.k. gevr.: LOOP-, SLOOP- en
SCHADEAUTO'S. U belt wij komen, 7 d.p.w. 033-4729627.

Autoverhuur

OUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 • 6719108
Zie ATS telet pag. 888

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Te koop: Renault Master T35D
Tel. 020-6980639
kampeerbus b.j. '84, 171000
km, apk 1-4-'98, verw., koelk.,
APK KEURINGF.N ƒ 70,
douche, ƒ8500. 0316-340104.
klaar terwijl u wacht.

Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Garage West-Center:
T.k. Ren. Estafette, kampeer020-6122476 (zonder afspraak) bus met smaak, 1980, veel ex2e Helmersstraat -15, A'dam. tra's. f3900. Tel. 026-4425585.

Campers

UitG&Vrije Tijd

Tips en, suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedia 1-2-3-4-5-6-7-8-5-10-11-12-13-14-15-17
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Kaas met een stukje ananas,
en dan wijn? Dat is moord'

Open Tuindagen
bij Sypesteyn
In het park rond het Loosdrechtse kasteel-museum Sypesteyn vinden zaterdag 21 «in
zondag 22 juni Open Tuindagen
plaats. Wegens succes geprolongeerd, want het is al de ne-'
gende keer. Zo'n viji'ti» verkoopstands komen verspreid
over het zestig hectare groltpark te staan, met uiteenlopende artikelen op het gebied van
tuin en natuur. Verschillende
standhouders geven demonstraties, van mandenvlechten
tot het knippen van buxushagen. Voor kinderen staan er
speciale activiteiten op liet programma,

Budapest Card
biedt kortingen
De Oost-Europese landen
trekken ieder jaar meer toeristen. Hongarije speelt daar op in
met een aantrekkelijk geprijsde 'Budapest Card' die drie dagen geldig is. Naast onbeperkt
gebruik van het openbaar vervoer biedt die kaart toegang tot
musea en de grotten in Boedapest, maar ook 10 tot 15 procent
korting pp onder andere een
rondleiding door de opera en
op de entreekaartjes voor de
vele kuurbaden die men er
heeft.
Voor wijnliefhebbers: van 2
tot 7 september is er in Boedapest het Wijn Festival waarbij,
behalve voor de ook in Nederland veel gedronken Tokaj erwij n, aandacht is voor de vele
andere interessante wijnen uit
Hongarije. Informatie: 070320.9092.

Nieuw is dat de Open Tuindagen een midzomeravond, de '/,'<\terdagvond 21 juni, open gaan.
Dan zijn er allerlei zomerse
hapjes en drankjes te krijgen en
klinkt er live muziek.
!)<• tuinen van Syprstcvn y.ijn open
op zaterdag :>1 juni van twaalf uur tot
tien uur "s avonds, zondag ï> juni van
twaalf tot vijl' uur. Untree: vnlwassenen vijf Kulden, Kinderen een rijksdaalder. Sypeslevn ligt aan de Nieuw
Loosdrechtsedijli lf>() in Nieuw Loosdreclit.

RAI wijdt beurs
aan Internet
'InternetRAI 97' heet de
beurs die de RAI van KJ tot en
met 15 juni wijdt aan Internet.
Hoewel beurs, het belooft volgens de RAI, veeleer een boeiend evenement te worden. Bezoekers kunnen er zien wat Internet nu eigenlijk is en kunnen
ervaren wat je er (meer) mee
kunt doen. De nieuwste ontwikkelingen in de hard- en software zijn er tentoongesteld.

Overnachten
in kasteel
De concurrentie tussen veerboten en de 'tunnelferry's'
maakt het voor Engelandvaarders steeds voordeliger over te
steken naar Groot-Brittannië.
P&O European Ferries heeft
tot en met 10 juli een speciaal
tien-dagenretour waarbij je met
een personenauto met alle inzittenden voor 345 gulden naar
Dover gaat.
Ook zijn er bijzondere kastelenreizen waarbij je, behalve de
oversteek Calais-Dover, voor
265 gulden per persoon twee
kastelen kan bezoeken en keuze hebt uit twee overnachtingen met ontbijt in een typisch
Engelse dorpsherberg. Wie liever slaapt in een historisch
landhuis betaalt een kleine toeslag. Er zijn dagelijks 25 afvaarten tussen Calais en Dover. Vorig jaar maakten bijna tweehonderdduizend Nederlanders
er gebruik van. Informatie: 023562.1888.

Internetproviders en serviceverleners bemannen stands in
de RAI, evenals bedrijven die
via Internet producten en diensten aanbieden. Je kan per slot
van rekening tegenwoordig al
een pizza bestellen via het net,
maar ook een vakantie boeken
of bankzaken regelen. Hoe dat
allemaal in z'n werk gaat, is op
InternetRAI 97 te zien.

Bram de Hollander Fotografie

Kaas, kaas en kaas

De Internationale Proeftafel biedt smulpapen de kans hun smaak te testen tijdens
proeverijen van wijn, zalm, asperges, chocola, koffie; kortom, van al het goede dat
de kookkunst te bieden heeft. In dit centrum van goede smaak geeft gastronoom
Johannes van Dam zijn maandelijkse Smaakcolleges.

Abdij en tuinen
in Picardië
Picardië in Noord-Frankrijk,
je bent er zo en meestal rijden
wij Nederlanders er snel doorheen, op weg naar het zuiden.
Blijf er eens wat langer, want
Picardië viert namelijk het tienjarig bestaan van de abdij en de
tuinen van Calloires in Argoules. Volgens de Reader's Digest
behoorde de tuin in 1996 tot de
twintig mooiste tuinen van
Frankrijk. In het gerestaureerde park rondom het Cisterciënzerklooster staan-vier duizend
plantensoorten uitgeplant en
80 procent daarvan komt uit
Azië. Nadere informatie: 0033344880729.

Openstelling van
Darwins huis

E AMSTERDAMSE Wijn- te wachten op de leraar. Waarom zou
• ï koperij Woorts vond een iemand eigenlijk een Smaakcollege
•*•"' paar jaar geleden opslag- volgen? Sommigen zijn gewoon
ruimte aan de Ruysdaelstraat. Die nieuwsgierig, anderen staan al jaren in
was zo ruim dat er tevens een on- de keuken en willen eindelijk eens wat
afhankelijke proeverij voor wijn meer achtergrondinformatie hebben.
én spijs gevestigd kon worden. Be- „Ik ben te lui om recepten te lezen,
drijven kunnen hier hun produc- dus moet ik bij het koken weten wat ik
doe," zegt een jongen.
ten presenteren. Iedereen kan precies
Van Dam kiest positie achter een
deelnemen aan proeverijen, cur- tafel
met keukengerei en diverse insussen, of de 'Smaakcolleges' van grediënten
als eieren, mosterd, zonneJohannes van Dam.
bloemolie, worcestershire sauce en
Kreeft met ananas? Wijn met gember? Zijn dat combinaties die je met
goed fatsoen je gasten kunt aanbieden? Smaak is iets persoonlijks, maar
sommige producten sluiten elkaar
toch werkelijk uit. „Ik kan het wel
opschrijven, maar je moet het zelf
proeven," zegt Johannes van Dam. Hij
heeft als journalist een gastronomische rubriek in Elsevier en schrijft restaurant recensies in Het Parool.
Net als in een echte collegezaal zitten de toehoorders in een halve cirkel

Voor het eerst na veertig jaar
gaan huis en tuin van Charles
Darwin in.Down House bij/Biggin in Kent open. Hier schreef
hij zijn bekende boeken over de
evolutietheorie en voor de liefhebbers zijn er de aantekenboekjes van al wat hij zag op de
Galapagoseilanden.
De aangrenzende tuin werd
door Darwin benut om zijn
INDS VORIG jaar in
theorieën over onze afstamTolochenaz (Zwitserming te testen en ook die tuin
land)
het
kleine
kan worden bekeken. Informa- Audrey-Hepburnmuseum
tie: 00 44 171 973.3295.
werd geopend, zijn tiental-

S

Goedkoop slapen
in Zwitserse hotels
Zwitserland is al lang niet
meer een duur vakantieland
voor boven de vijftigjarigen.
Het land heeft de laatste jaren
ook meer Ipgies-adressen gekregen voor jeugdige toeristen.
Wie niet wil (en kan) slapen in
een vier-sterren-locatie aan het
Meer van Genève kan nu voordélige adressen vinden in de zomereditie van het Swiss Backpacker News dat deze maand
verschijnt.
In het magazine staan verder
tips voor excursies, uitgaansadressen en evenementen. Aanvragen bij Swiss Backpacker
News, P.O. Box 225, CH-8060
Zürich, Schweiz, telefoon 00 41
l 251 90 15.

Wittefietsenplan
in Kopenhagen
Kopenhagen heeft het doorgezet: het Wittefietsenplan. In
de Deense hoofdstad staan elfhonderd stadsfietsen, die in dit
land bycykler heten, klaar voor
een gratis ritje in de tainnenstad. Het enige wat een gebruiker moet doen, is twintig Deense kronen statiegeld betalen. Je
krijgt het geld terug als je de
witte fiets (die overigens niet
altijd letterlijk wit is) terugzet
in de speciale rekken.
De fietsen zijn van een speciaal robuust en opvallend
soort en worden betaald door
reclame-inkomsten. In felle
kleuren zijn de namen van de
sponsors op de tweewielers vermeld. Kopenhagen streeft er
naar tot vijfduizend fietsen te
komen.
Lenl Paul

InternetKAl 117 an 13 tot en met 15
juni, open van tien tot vijf uur. Entree:
12,50 gulden per persoon. Voor meer
info via Internet: www.rai.nl

Sommelier John Hendriks legt de deelnemers tijdens de kookdemonstratie van alles uit over wijnen

len bezoekers naar het landelijke plaatsje getogen,
waar de in januari 1993 overleden filmster vele jaren
heeft gewoond. „Van de
veertig jaar die ze in Zwitserland doorbracht, heeft
Audrey Hepburn dertig jaar
hier, in Tolochenaz gewoond. Ze ligt hier ook begraven," zegt Michèle Shankar.

„Dit paviljoen, ooit een
schoolgebouw, is als spontaan
eerbetoon aan Audrey op initiatief van de bewoners tot stand
gekomen, in samenwerking
met de Pondation Audrey Hepburn en het wordt helemaal
door zestig vrijwilligers gerund." Michèle Shankar, een
van hen, heeft vandaag 'dienst.'
In de twee lichte kleine zalen
hangt niet de gewijde sfeer die
je nogal eens aantreft in musea,
eerder zou je je kunnen voor-

water. Hij constateert dat het warm is
in de zaal is en doet zijn jasje uit:
„Geneert u zich niet."
De fijnproevers in spe, vijftien in
totaal, zijn voorzien van rode en witte
wijn, water, brood, en een bord met
kleine stukjes kreeft, mango, aardappel, vlees, kaas en gember. „Je zult
merken dat een aantal smaken heel
lekker bij elkaar zijn en dat een paar
andere elkaar uitdoven," zegt Van
Dam. „Vergelijk het met verf. Groen
en rood gemengd geven een mooie
nieuwe kleur, maar je hebt ook veel

kleuren die samen een vieze drab geven."
We beginnen met het stukje kreeft.
Van Dam: „Kreeft heeft een specifieke
eigen smaak, iets ziltigs uit de zee, en
ook een zoete smaak." Wie nog de
smaak van koffie, thee of tabak in zijn
mond heeft, neutraliseert die eerst

Johannes van Dam
geeft 'smaakcollege'
met wat brood of water. Daarna kauwen we op de kreeft 'tot je mond hélemaal vol is van de smaak.' We nemen
een slokje van de witte wijn, een fruitige lichtzoete wijn uit de Gascogne, en
dan opnieuw een stukje kreeft. „Wat
proeft u nu?" vraagt Van Dam. „Zoet,"
zegt iemand. „Bitter," roept een ander. Van Dam is tevreden, want zoals

de bedoeling was, heeft de wijn bij de
kreeft veel aroma's losgemaakt. „Dit
is dus een goede combinatie," zegt hij.
Eveneens een geschikte combinatie
is kreeft met de mayonaise, die Van
Dam zelf gaat maken. In vijf minuten
klopt hij met een garde zijn ingrediënten tot een eersteklas saus. Iedereen
krijgt er een beetje van en met de
mayonaise smaakt de kreeft ver-rukke-lijk: zoet en vezelig in een beetje
zure en romige saus, zoals Van Dam
dat zelf noemt.
Voordat we een derde stukje kreeft
nemen, hebben we eerst een hapje
mango gegeten. „Dit is geen succes,"
merkt iemand op, en dat was precies
wat Van Dam wilde horen. Het is alsof
je op een vezelig stukje kauwgom zit te
kauwen in plaats van op een kreeft van
kwaliteit. De smaak is volledig weggevaagd door die van de mango.
Van Dam herrinnert zich een tweesterren restaurant. De chef-kok presteerde het een dessert op tafel te zetten waarbij je je eerst door een mango-

Vrijwilligers houden museum
voor Audrey Hepburn open
stellen dat degene om wie het
hier allemaal gaat straks even
langs zou komen om je rond te
leiden. De originele filmposters, documenten, foto's en trofeeën van deze bijzondere
vrouw roepen die bij veel Nederlanders het gevoel op dat ze
een beetje 'van ons' is. Was de
moeder van de in 1929 in Brussel geboren Audrey immers
niet de Nederlandse baronesse
Ella van Heemstra, ging ze niet
op school in Arnhem en volgde
ze in 1945 in Amsterdam geen
danslessen bij Sonia Gaskell?
Michèle Shankar: „Ik merk
aan de Nederlanders die hier
komen, dat ze even trots zijn op
Audrey Hepburn als wrj hier in
Tolochenaz dat zijn."
Veel van wat er in het museumpje te zien is, is geschon-

ken door de Sean Ferrer (37),
zoon van Audrey en haar eerste
echtgenoot Mei Perrer. Michèle: „Sean woont hier in het dorp
en komt regelmatig langs. Hij
bezit zelf nog erg veel meer dingen van zijn moeder, zoals kleding die ze droeg in diverse
films, maar die wil hij niet afstaan, wat ik wel kan begrijpen."
Genoeg te zien echter, zoals
foto's van Audrey Hepburn als
schoolmeisje, op ballet, als actrice in de vele films uit de jaren vijftig zoals Gigi en Nous
irons a Monte Carlo. In die tijd
was er een intensief contact
tussen de Frangaise Colette,
schrijfster van het boek Gigi, en
de filmactrice. Colette beschouwde zich wel als de ontdekster van het frêle jonge

BOES

meisje met de hertenogen en
we zien een in Colette's kriebelig handschrift geschreven
briefje met de tekst: Pour
Audrey Hepbïirn, que j'ai trouvé
sur une plage.
Een levensgrote poster is ook
te zien van Roman Holiday, de
beroemde film uit 1952, met onder meer Gregory Peck. Voor
haar rol die film kreeg Audrey
Hepburn een Oscar uitgereikt.
Het oogverblindend gouden
beeldje staat er, evenals de in
1993 aan haar uitgereikte Oscar
voor haar gehele oeuvre. Verder liggen er andere onderscheidingen, zoals de hoge
Franse orde van Kunst en Letteren en de in 1993 Pearl Buck's
Woman's Award voor haar vele
verdiensten op uiteenlopend
gebied.

saus moest eten, om tenslotte bij een
dode kreeft uit te komen. Hij windt
zich er nog over op. „Belachelijk om
kreeften te vermoorden en ze dan in
zo'n saus te serveren."
Via de stukjes aardappels, vlees, en
kaas op het bord komen we bij de
gember. Op recepties komt men dat
meer dan eens tegen, stukjes kaas met
gember. Maar Van Dam waarschuwt.
„Wilt u nog genieten van de rode wijn,
dan moet u dat nu doen, want we gaan
de proef met de gember nemen." ledereen neemt eerst een stukje gember
en vervolgens een lekkere slok dure
rode wijn. „Slootwater," roept een
keurige dame met bontje verschrikt.
Van Dam valt haar bij: „Kaas met een
stukje ananas of gember, en dan
wijn... dat is moord."
Jan Pieter Ncpveu
De Internationale Proeftafel, Ruysdaelstraat
84, 1071 XD Amsterdam. Telefoon, tijdens
werkdagen van tien tot vijf uur, Ü20-e:{8.9()()2 en
02<MU0.45<>4.

Over het maken van kaas
heeft het Nederlands Zuivelbureau een nieuwe brochure laten
schrijven. Ook is er een nieuwe
editie verschenen van de dange) lijst met kaasboerderijen,
met niet alleen de adressen
maar ook de telefoonnummers
wat wel zo handig is als je een
rondleiding wilt afspreken.

Verder zie je posters van Sabrina, Oorlog en Vrede, Funny
Face, de Nun's Story en niet te
vergeten Breakfast at Tiffany's,
die film uit 1961 waarin Mickey
Rooney haar tegenspeler was.
Allemaal kassuccessen, zoals
zoveel films waar Audrey Hepburn in meespeelde.
De brochure 'Alles over NeOp een speciaal voor haar
derlandse kaas' vertelt alles
Boodschappen
door couturier Hubert de Giover het bereiden van kaas, de
venchy vervaardigde shawl na,
soorten, voedingswaarde en
Krant
~
die je hier kunt kopen, ontdergelijke. 'De kaasboederij' en
breekt het gelukkig aan kitsch
'Alles over Nederlandse kaas'
voer
nieuwe
produkten
en prullaria. Michèle Shankar:
kan je aanvragen bij het Nederen
acties
A
„We willen hier beslist geen aflands Zuivelbureau, in Rijsbeeldingen van Audrey op
wijk, telefoon 070-395.3395.
handdoeken, lepeltjes en dergelijke. Dat zou ook helemaal niet
bij haar gepast hebben." Wel
passend is het mooie bronzen
beeld dat voor het museum
staat, van de hand van de Nederlandse beeldhouwer Kees
Verkade.
Audrey heeft zich na haar
filmcarrière, zeg vanaf 1988, intensief beziggehouden met
werk voor Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties.
In één van de museumzalen
', CV/< " ::':V: ,'.-."'-'. '^ïïiï^ï^ï
W
hangt een groot aantal foto's
waarin je haar bezig ziet in di• •' ; - ; • ï'v'Deze" week in première
CK
verse ontwikkelingslanden.
De entreegelden van dit kleine museum komen ten goede
aan de Fondation Audrey HepGary Oldman en
burn, waarin onder meer is opgenomen de Vereniging Tolochenaz-Roemenië
en
het
Audrey Hepburn Memorial
Fonds van Unicef, bestemd
voor kinderen in Somalië, Soedan, Eritrea en Ethiopië.
Op het kleine kerkhof van
Tolochenaz ligt het sobere,
goed onderhouden graf waarop
wekelijks verse bloemen worden gelegd.
's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas
Lcni Paul
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige

j

OOK'SMIDDAGB
IN Z'N ELEMENT!

middagtarieven bij de kassa van het theater bij u In de buurt

Tolochfuaz Hst op tien minuten rijden van ile Zwitserse stad iMorges bij
liet IMeer van Cienêve. Informatie:
Zwitserland Toerisme, «:><Mi2:>20:« of
rechtstreeks met liet museum 011 -11 21
SIK! (M (il.

Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathô Cinemas in de GOUDEN QIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda vóór het filmaanbod of bel de M v^
Belblos 0900.9363 TScl'pm (nu ook reserveren vla Internet: wwvi.bios.nl).
,-••";';
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Goede Morgen!

Nieuw compleet ontbijt van Mona
Het ontbijt schiet er steeds meer bij in. Vooral door
de week, als we naar ons werk of naar school moeten.
Daarom heeft Mona nu een compleet kant-en-klaar
ontbijt ontwikkeld: Goede Morgen! Een drinkontbijt
en een yoghurt-ontbijt.
Geen tijd, geen zin, er zijn ge- drink met halfvolle yoghurt,
noeg argumenten om niet te vruchtensap en fijne stukjes
ontbijten. En met een lege granen. Eén glas is vergelijkmaag de dag beginnen is niet baar met de voedingswaarde
bepaald gezond. Daarom heeft van een bruine boterham met
Mona bij de ontwikkeling
van
haar
ontbijtproducten
extra
aandacht
besteed aan de samenstelling en de ingrediënten. Yoghurt, veel
fruit en fijne stukjes
granen zorgen voor
een lekkere, voedzame
en gezonde start van
de dag.

kaas.
Mona Goede Morgen
drinkontbijt is er
in 2 smaken: perzik/
abrikoos en mandarijn/kiwi. Echt dus
iets voor de supersnelle ontbijters.

WT KWALITEIT VOOR DE LAAGSTE PRUS! \
CAVA
ÜOLIVELLA FERRARI

//A
CAVA

Seco, semi seco ol brut rosé

OU

Drhikonthijt
Het nieuwe drinkontbijt is een speciale

OUDFPLANTERSBOSai
1M7

Pau! Bocuse is één van de beroemdsle restaurateurs Ier wereld. Aan zijn
stand is hij verplicht uitsluitend het
beste van het beste op talel te
brengen. Hij selecteerde dan ook
\ hoogst persoonlijk de rode en witte
vin de tabfo Francais voor zijn
wijnkaart Wij konden beslag
leggen op een grote partij van
deze vem*keli|ke wijnen.

i; isi Sprankelende leestwl|n geschikt
J Mi: voor examenfeest, verjaardag ol
I'.|. gewoon op leder momenl.

Yoghurtontbijt
Voor ieder- E
een die wat
steviger wil
ontbijten
is
er
Yoghurtontbijt.
Een speciale magere
yoghurt vol met
stukjes perzik en
appel en met fijne
volkoren
granen.
Lekker en vooral ook
gezond door de voedingsstoffen die er in
zitten, zoals calcium,
en B-vitamines.
Met de nieuwe ont-

CUVÉE GASTRONOMIQUE
Vin de table Francais
PAUL BOCUSE

ELDERS 12$5

'pROEFNOTITIES

bijtproducten van Mona heeft
dus niemand meer een argument om niet te ontbijten.
Goede Morgen! vindt u in het
koelvak van de supermarkt.
Heeft u nog vragen of
suggesties, schrijf dan naar:
Mona Consumentenservice,
Antwoordnummer 331O,
3440 ZB Woerden
(postzegel niet nodig)
of bel: 03484292 67.

kleun strogeel,
bououeU Noemen,
iiwk: *«*«>"«•
aanbevolen Wl;
heertiikeïisg««*ter,

l klwir rood bouquet:bosbessen,
SShtenvoUanbwola.
1
bil', inod vlees en Kaas

IA.C. Puisseguin St. Emllion
PROEFNOTITIES:
? kleur: zacht rood, bouquet: frailig,
smaak: elegant, aanbevolen
bij: rood vlees, kaas en gezellige
momenten

j, aanbevolen
nieebankel

Cuvée.

OUDE
PLANTERSBOSCH
Witte wijn In
unieke blauwe Hes

ELDERS-&9J)

ELDERSJ&95"

W V M f t ï ! ' y . ' . $ ' ^j Vifc f\.T^

Perfectionof OU

ELDERS 1235

34.50

SCOTCHVVHISKV

J" LUXE

Avontuurlijk logeren bij
ATTRACTIEPARK SLAGHARE
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
•k 2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
,
kookgelegenheid, koelkast en IV. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
ÏC11 C in het
unieke
Bergbad
nog vee.
véél meei.
meer.
"zwemmen
""
"cv- U1
"C1SC uc
'y"°u eieni nuy

TEACHER'S
SCOTCH WHISKY
0,7 LITER ELDERS.ZT^Jf

LAST MINUTE
f 298,wiöwam voor 3 datten

*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.

r ^" "_~_
Geldig voor de data:
•k Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u ! (max. 6 pers.)
Dl l
WO 2 - D O S JULI
VR 4 - ZA 5 JULI
DO 3
ZA 5
ZO 6 -MA 7 JULI
ZO 6
MA 7 - Dl 8 JULI
Dl 8
WO 9 -DO 10 JULI:
SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG T MEEST DO 10 - VR 11 -ZA 12 JULI ï
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 22.00 UUR Aankomst 12.00 u.; vertrek 10.00 u.

ICOCKBURN'S
PORT Ruby,
tawnyol white

CLAERYN
jonge Jenever
HELE LITER

ELDERSj&Sïf

ELDERS.2&9S'

PONCHE
REMY MARTIN
CABALLERO
V.S.O.P.
0,7 LITER
0,7 LITER

BAR-LE-OUC
Lemon of Citron
LITERFLES

DRAMBUIE
LIKEUR
0,35 LITER
ELDERS?^

ELDERSjJfcSïf

198

:-L

WARSTEINER
PREMIUM
PILSENER
KRAT 23 FLESSEN
ELDERS 20rft>

heeft alle dranken!
HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeestei Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijter jen, bel voor ome overige vestigingen: 0172-447300

DE EXTRA PRIJZEN VAN MEI
200 SCOOTERS!

EXTRA STRAATPRIJS VAN
EEN MILJOEN GULDEN!
Dat overkwam een aantal inwoners uit het Friese plaatsje
Nij Beets. Reinout Oerlemans kon 10 winnaars mei de
postcode 9245 HP een prijs overhandigen. Acht winnaars
met één lot wonnen ruim 80.000 gulden per winnend lot.
Vooral de winnaars die meespeelden met twee loten
konden hun geluk niet op. Zij wonnen ruim ƒ 166.000!
Wilt u ook kans maken op die fantastische prijzen? Dat
kan! Met de bon op deze pagina kunt u loten bestellen.
Vul de bon in en stuur hem vandaag nog op! B

20 BMW'S CABRIOLET!
1052
1185
1351
1503

KV
NE
KH
GD

005
035
025
020

1562
2215
3024
3066

XT
HE
SH
BR

007
006
078
004

3117
3401
3764
4142

KS
PV
DG
XJ

059
240
003
075

4463
4754
5262
5731

BX
BK
RM
JT

098
005
009
705

6463
6651
7448
7876

BJ
WK
PW
GC

005
003
009
005

DE UITSLAGEN VAN 2 JUNI
Stand. Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

05 21 36 17 42 34 10
28 20 43 01 11 22 31
03 06 26 37 41 19 08
Maakt u uw kaart vol met:

27
dan wint u de

Thuisbïngo
ƒ 25.0OO,Zetfouten voorbehouden

12 ƒ20,29 ƒ10,23
ƒ9,32
ƒ8,24
ƒ7,18
ƒ6,38
ƒ5,Straatpms trekking mei:

40 ƒ 1.000,04
ƒ 500,33
ƒ 100,02
ƒ50,14
ƒ40,15
ƒ30,35
ƒ25,-

Bekendmaking: 2 juni
ƒ 5.OOO,2806 ZR
Extra Prijs

ƒ 25.000,2806 ZR 026

De BMW: 3072 VH 158 in Rotterdam

2261 BL 028 3553 GB 042
2274 HE 00» 3554 XV 023
2274 TH 141 3572 KG 008
2283 LL 015 3605 EP 032
2315 GW 004 3607 RD 005
2371 GK 004 3744 MA 079
2441 AT oor 3755 HW027
2518 TZ 038 3817 BX 0*0
2523 KG 014 3823 VH 020
2551 MV 030 3844 AL 036
2555 XM 008 3844 XG 036
2562 RK 028 3851 LS 072
2566 KH 004 3904 LP 075
2586 BP 016 3904 RM 008
2592 W 748 4132 GG 077
2611 MV 222 4281 PD 702
2613 BH ore 4301 PB 007
2613 NN 005 4388 TD 004
2614 JJ 004 4411 CV J73
2678 W 020 4441 SE 003
2692 DL or4 4524 CL 076
2841 ST 002 4614 JW 007
2907 jc ros 4615 GH 037
3025 AE 042 4671 BC 009
3036 KE 027 4761 GZ 723
3067 PH 002 4761 NH 779
3082 GO 014 4834 HD 079
3112 JE 004 4907 XA 009
3145 TM 022 4941 AX 003
3181 BN 091 49^4 XB 059
3194 CA »20 5011 LN 007
3206 PM 047 5025 HM 037
3208 DL 047 5126 HN 307
3223 TD 005 5152 MA 009
3291 TN 008 5215 EJ 029
3351 CN 063 5341 CP 035
2036 LD 005 3402 JN 048 5344 LN 037
2135 CV 027 3402 sc oor 5401 GW07Ï
2201 WB 03ff 3524 DR 003 5482 ZV 004
2202 VA 003 3527 XZ 003 5482 ZX 002

1025
1041
1055
1056
1061
1063
1079
1095
1102
1107
1135
1161
1171
1186
1222
1222
1273
1314
1351
1352
1402
1441
1446
1447
1503
1544
1561
1619
1624
1702
1761
1814
1825
1827
1851
1941

TZ
AD
RH
JG
HH
PT
XH
EE
AK
JH
LE
DH
GJ
VA
EK
TD
KN
HC
KE
BH
EP
CZ
ER
ZM
GC
MG
ZB
BL
NN
AG
HP
SE
GE
AP
ZO
ET

069
022
054
017
004
077
011
004
203
020
035
20S
178
031
006
05 J
266
006
080
057
049
029
f05
018
036
185
026
007
251
095
005
008
OOf
007
022
072

5505 PE 003
5508 WC 003
5531 DE 006

5643
5643
5682
5688
5702
5706
5709
5738

MC
RB
HJ
LL
JZ
BZ
BS
BX

020
752
004
757
272
009
259
023

5751 HG 043
5751 ML 097

5757,CA 023
5768 XH 006
5845 HH 037
5931 SG 020

5935 SK 072
5975 XV 275
5991
6104
6129
6171

CH
AH
KH
VS

007
002
073
077

6222
6222
6363
6374
6444

NC
SR
CL
VD
HC

003
229
034
073
007

6451 GW 007
6511 TX 003

6545 AC 007
6546 DC 024
6581 DM 040

6605 ST 002
6645 KP 003
6685 BR 038
6713 JS 009
6715 AG 050
6717 RD 003

6834 CH 077

6836 GJ 047
6851 EP 004
6951 AW 020
6961 WP 002

7002 ES 007
7006 LL 093
7061 XM 003
7231 PA 077

7255 WJ 790

7314 JE 005
7315 GV 022

7316 BA 002
7323 DG 005
7328 JE 003
7333 LD 037
7335 LH 004
7572 ZJ 002
7591 TV 004
7615 PV 073
7623 HC 007
7827 TE 077
7841 BK 047
7936 PH 023
8014 PJ 095
8091 GB 705
8121 BL 042
6166 AZ 077
8194 LA 047
8226 ML 073
8232 MV 022
8862 ZD 003
9041 EP 728
9311 RA 002
9351 AZ' 004
9406 AR 046
9561 JE 005
9625 PC 737
9698 BV 002
9724 KS 004
9919 HV 038

RENAULT FUTURE FESTIVAL

Stap in de toekomst en maak
kans op
de ,.^rtauto van het jaar
J* .
,J«ne

, ik wil meedoen aan de Nationale Postcode Loterij'
inclusief de Postcode-Kanjer, alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederppzegging eenmaal per maand de
inleg van onderstaande rekening af te schrijven.
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters.
Deelname houdt in aanvaarding van het reglement, op aanvraag
verkrijgbaar, tel. 020 - 677 68 68.
d / 40,- (vier lotnummers)

ƒ 20,- (twee lotnummers)

Q / 30,- (drie lotnummers)

/ 10,- (één lotnummer)

PEMÉGANESCÉNH
vanaf f 35.975,-.'
Leaseprijs
vanaff819,-"
per maand.
Mo

(toto nu tei |iar 1397

Naam:_______________________________________n dhr.
Bij Renault is de toekomst nu al werkelijkheid. Kom langs voor
de schitterende collectie modellen met actie-aanbiedingen en maak

Adres:

kans op een Mégane Scénic, één van de 250 geheel verzorgde
qezinsarrangementen naar Futuroscope*** of een van de bu.uuu

Postcode:.
Plaats:

«^raat/huisnummer

—_—

Huidige automerk

LfE?—.

Bouwjaar

Knvs

—

design klokjes. Stap met het ingevulde Ticket To The Future uit deze
advertentie bij de Renault-dealer binnen en er gaat een nieuwe

Bel mij bij een prijs
boven/ 10.000,-Tel..
Postbanknummer:

TICKET TO THE FUT L) K t

wereld voor u open. Ready fortake-off?

__________

Kom van 2Z mei tot en met 9 juiuiiaar
het Future Festival bij de
Renault-deajer
--•

Banknummer:

l
l?^

....

.

A

.•F11||0™raiionalleaseMBmoandw/20.000kmperiaar.

lzen*,ncl.BTW.e,d;r^

Datum:
Handtekening:

Bon uitknippen en in een envelop
(zonder postzegel) opsturen naar:
Nationale Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

150.97.06

NATIONALE
LOTERIJ

Autocenter Konst Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 CD Zandvoort. Tel. 023-5712424.
RENAUKT Drive-in Service f

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VANIHVEN
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Peugeot 406 'X'tra met ABS

H

et veiligheidsniveau
van auto's stijgt gestaag. Peugeot blijft
graag in de voorhoede.
Daarom is aan de familie
van de 406 een nieuwe versie toegevoegd met ABS op
de remmen. Het is de STX,
gebaseerd op de ST.

Uiterlijk is de 'v'W Golf Milestone te herkennen aan de in de carrosseriekleur gupoten bumpers en de dubbel uitgevoerde koplampen.

Zelfs de achterlichten zijn sportief donker van kleur.

Miljonair in Golf Milestone
Z

ilver gekleurde wijzerplaten, zwarte getallen
en rode wijzers laten
geen ruimte tot misverstanden. Dit is een bijzondere
Volkswagen Golf, ook al
moet de testauto het stellen
zonder de speciale logo's
en striping. We zitten achter
het stuur van een Milestone-versie, die is uitgebracht
ter ere.van vijftig jaar Voikswagen in Nederland.
De titel Milestone is bij de Golf
wel heel erg toepasselijk. Het is
het meest succesrijke model van
VW. Tegen het einde van dit jaar
komt de vierde generatie, die zal
debuteren tijdens de internationale autotentoonstelling in Frankfurt.
De derde generatie valt echt nog
niet als oudgediende te betitelen.
Hij is per slot van rekening niet
eens uitgediend.
Ook al is dit model in 1991 op de
markt gekomen, op het punt van
veiligheid slaat hij bepaald geen
gek figuur. In de portieren zitten
beschermende balken, de gordels

zijn voorzien van spanners die bij
een frontale aanrijding de riemen
tegen het lichaam strak trekken
en tegen
betaling
van het
geringe
bedrag
van 395
gulden is de auto voorzien van
een airbag.
De Golf Milestone koppelt comfortabele rij-eigenschappen aan

een luxe interieur. Je voelt je rijk
met een met leer bekleed stuurwiel. Ook de pookknop en de
handrem zijn hiermee bedekt. De ruiten laten zich elektrisch bedienen en
de portieren vergrendelen zich centraal.
Verder komt de lucht gezuiverd
binnen, omdat VW de auto heeft
uitgerust met een interieurluchtfilter. Die is trouwens aanwezig in

test

VW Golf Milestone 1.8:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:
Viercilinder.
Cilinderinhoud: 1.781 cm3.
Vermogen:
66 kW/90 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel: 145 Nm bij 2.500
t.p.m.
Acceleratie:
12,1 sec van 0100 km/uur.
Topsnelheid: 180 km/uur.
Gem. verbruik: 8,5 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 33.745,-

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
In hoogte verstelbare bestuurdersstoel
Achterbank neerklapbaar"
Getint glas

SPECIFICATIES

elke Golf. Aan de buitenkant onderscheidt de Milestone zich door
in de wagenkleur gespoten bumpers en handgrepen. Tevens zijn
de glazen van de achterlichten
donkergetint en priemen dubbel
uitgevoerde koplampen, zoals bij
de GTI, door de duisternis.
Het rijgedrag van een model, dat
in 1991 is uitgekomen, kun je met
alle oprechtheid niet als een
openbaring betitelen. Het is vertrouwd. De vering is duidelijk op
comfort afgestemd. De auto is
lekker koersvast al blijkt de carrosserie ietwat gevoelig voor flinke zijwind. Daaraan ontkomen
echter maar weinig auto's.
De degelijkheid straalt van de
Golf af. Alles wat je beetpakt,
voelt solide alsof het een eeuw
mee moet. Windgeruis en bandengeroffel zijn slechts in de verte hoorbaar, waaruit een flinke
geluidsisolatie blijkt. De motor is

stil en vooral soepel. De 1,8 liter
levert zijn maximale trekkracht bij
een laag toerental en dat merk je
aan de vlotte reactie op het gas.
Veel schakelen is echt niet nodig,
al gaat dat met het grootste gemak. De pook gaat als een heet
mes door de boter.
De Milestone markeert een mijlpaal voor VW in Nederland. De
test bewijst dat de Golf is gemaakt voor jaren probleemloos
rijden. Een reputatie die deze auto te danken heeft aan het succes
van voorgaande generaties. Dat
maakt de VW dan ook zo aantrekkelijk en waardevol als gebruikte auto. De Milestone Golf is
er vanaf 31.490 gulden. Dan ligt
er een 1,4 liter motor van 60 pk
onder de kap. De stationwagen
Variant is er vanaf 33.690 gulden.
De versie met 1,8 liter motor komt
op 33.745 gulden.

Opel Astra Stationwagen Sport 1.8-16v
o.a. ABS, Airco blauw 1994 48.000
Opel Astra GL 1.4i 3drs zilver 1994 83.500 ...
Opel Astra Stationwagon Season 1.6i
groen 1996 19.000
Opel Astra automaat Young 1.6i 5drs wit
1994 42.330
Opel Calibra 2.0i zwart 1990 75.934
Opel Corsa 1.3i 3drs zwart 1990 98.000
Opel Corsa Swing 1.4i 5-drs.
blauw 1994 55.000 km
Opel Corsa Swing 1.2i3-drs.
grijs 1993 32.000 km
Opel Corsa Swing 1,4i automaat rood
1993 25.200
Opel Kadert cabriolet GSI 2.0i zwart
1990 98.000
Opel Omega GL 2.01-16V blauw
1995 33.198
Opel Vectra GL 1.6J-16V 4-drs. groen
1996 17.500
Opel Vectra GL 1.6i 5-drs olive grey

29.950,19.500,-

22.950,26.500,8.750,19.950,16.950,18.500,18.950,47.950,37.500,-

1996 27.870

35.950,-

Toyota Corolla XLI 1.6i wit
1993 41.000
Suzuki Swift 3-drs rood 1990 89.000

19.950,7.750,-

Amsterdams
Magazine
Nederlandse en Engelstalige uitgave nu voor f 7,95
in de betere boekhandel en de kantoren van Weekmedia

H

Naar aanleiding van het 30-jarig
bestaan van De Hyundai Motor
Company, geeft hij 30 fonkelnieuwe Hyundai's weg tegen inkoopprijs. Volgens de heer Bosma is
de belangstelling overweldigend.
"De hele dag staat de telefoon
roodgloeiend., en we hebben er
nog maar éénmaal mee geadver-

prijs vastgesteld voor de fraaie
door Pininfarina gestileerde 406
Coupé. In september arriveert dit
model bij de dealer voor een prijs
van 64.900 gulden. Deze ge/dt
voor de 2,0 liter versie. De zescilinder drieliter gaat de markt op
vanaf 82.000 gulden. Inderdaad

pittige prijzen, die duidelijk aangeven dat de Coupé binnen de 406familie een klasse op zichzelf
vormt. De koper krijgt overigens
wel een royaal toegeruste auto,
die zich uiterlijk duidelijk onderscheidt van de andere modellen
van de 406.

Suzuki Vitara 2.016V

D

e Suzuki Vitara 2.0 16V
is een opwindende
aanwinst binnen het
Suzuki 4x4-gamma. De
krachtige 2.0 liter zestienkleppen motor is volstrekt
nieuw. Deze staat borg voor
hoge prestaties. Het extra
brede onderstel stamt van
de vijfdeurs Vitara Villager
V6. Daarnaast is er een rijke
uilrusting met onder meer
twee airbags. De 2.0 16V is
er als Cabrio en als Metal
Top.
Rijdynamiek en rijplezier zijn met
deze Vitara maximaal verzekerd.
Maatgevend voor dat karakter is
de nieuwe 2.0 liter injectiemotor,
voorzien van zestien kleppen die
worden bediend door twee bovenliggende nokkenassen.
Het maximale motorvermogen
bedraagt 97 kW/132 pk bij 6300
toeren per minuut. De trekkracht
bereikt een waarde van 166 Nm
bij slechts 3000 omwentelingen
per minuut.

over een stabiel en comfortabel
weggedrag. Het aansprekende uiterlijk vertoont al eveneens overeenkomsten met de prestigieuze
Villager V6. Zo heeft de Vitara
een chromen grille, flankverbreders en de zogenoemde 'two-tone' kleurstelling. Speciaal voor
deze Vitara ontwikkelde Suzuki
twee nieuwe carrosseriekleuren:
Miami Blue en Mercury Silver.
Beide zijn metaallakken.

De 2.0 16V heeft een korte wielbasis. De spoorbreedtes voor en
achter zijn gelijk aan die van de
V6. De 2.0 16V beschikt daarmee

Het uitrustingsniveau van de 2.0
16V staat op hoog niveau, zowel
qua luxe als op het gebied van
veiligheid. Standaard heeft deze

versie stuurbekrachtiging, elektrisch bedienbare ramen en spiegels en centrale portiervergrendeling. De Metal Top voegt daar
nog airconditioning aan toe.
De Suzuki Vitara 2.0 16V Cabrio
is er vanaf 45.995 gulden. De
Metal Top komt op 47.495 gulden. ABS en automaat zijn als
optie leverbaar. De driedeurs Vitara 1.6 reeks is uitgebreid met
de JX, waardoor de Vitara al verkrijgbaar is vanaf 32.995 gulden.
Voor meer informatie: Suzuki Amstelstein, Wigerbruinlaan 73 in
Uithoorn.

De nieuwe gezichten
van Auto * Etoile

S

inds een aantal weken
duikt de naam Auto *
Etoile regelmatig op.
Dat komt doordat Citroen
Knaap zijn bedrijf heeft
overgedaan aan een tweetal
nieuwe eigenaren, namelijk
Carlos Brito de Campos en
Frans Blommesteijn. De
nieuwe eigenaren hebben
besloten het bedrijf verder
te voeren onder de naam
Auto * Etoile.
Het gaat dus om een vertrouwd
merk en een nieuwe naam met
nieuwe gezichten. Oplettende
Amstelveense Peugeot-rijders
zullen ongetwijfeld de naam Carlos Brito de Campos herkennen,
omdat hij van 1967 tot 1991
werkzaam is geweest bij de Amstelveense dealer Koudijs. De
heer De Campos is dus terug in
de gemeente waar hij ooit in de
autobranche begon.
Zelf zegt hij hierover: ,,lk ben altijd in Amstelveen blijven wonen
en heb altijd graag in Amstelveen
gewerkt. Mijn tijd bij de Citroendealer in Weesp was voor mij een
aardige aanloop om nu op eigen
gelegenheid iets te gaan doen in
Amstelveen en toen deze vestiging van Citroen beschikbaar
kwam, heb ik ook niet lang hoeven nadenken." De heer Blom-

Unieke actie bij Autobosma
zorgt voor filevorming
yundai dealer Autobosma heeft deze
week een opmerkelijke
actie gelanceerd.

De 406 Coupé vormt bij Peugeot het neusje van de zalm, zowel
qua vorm, uitrusting als prijs.

29.950,-

rfr 961 , Kam-Onnesstr. 15
Heemsteedsedr. 2bi l£ dvoort
023-5281550
\ £^-5715346

Voor wie in korte tijd van het 'echte' Amsterdam wil proeven:

Tot dusver leverde Peugeot alleen op de SV-uitvoeringen standaard ABS, het systeem dat bij
hard remmen blokkerende wielen
tegengaat en zodoende de auto
bestuurbaar houdt. Op de ST vergde het systeem een meerprijs
van 2.490 gulden.
Met de STX verlaagt Peugeot deze financiële drempel. Ten opzichte van de ST 1.8 en 2.0 is deze versie slechts 500 gulden
duurder, terwijl het bij de STdt 1.9
zelfs om een bescheiden tweehonderd gulden gaat.
Peugeot heeft trouwens ook de

teerdl", aldus de verhitte heer
Bosma. Deze eenmalige actie
loopt zoalng de voorraad strekt
en men verwacht dat deze actie
nu snel zal zijn afgelopen, omdat
de voorraad bijna op is.
Wanneer u dus op deze wel zeer
voordelige wijze aan een spiksplinternieuwe auto wilt komen, is
het raadzaam snel een bezoek te
brengen aan de showroom van
Autobosma.
Er zijn auto's in diverse modellen

verkrijgbaar, zoals de Hyundai
Excel Hatchback 1.3 LS airco, de
Excel Liftback 5 drs, 1.3 GS, de
Lantra 1.6 GLS airco en de Hyundai Lantra 1.6 GL automaat.
Prijzen variëren van ƒ 22.264.voor de Excel Hatchback tot
ƒ 34.509,— voor de Lantra Wagon 1.6 GL automaat.
Autobosma is gevestigd aan de
Amsterdamseweg 73 te Amstelveen (t.o. de molen "De Dikkert"),
telefoon 020-6471166.

mesteijn vult aan: „Mijn pogingen
om meer mensen in Amstelveen
te leren kennen dan Carlos heb ik
opgegeven." Beiden waren in
Weesp werkzaam in dezelfde
branche, namelijk de autover-

koop, De Campos bij Citroen en
Blommesteijn bij Fiat.
Auto * Etoile is gevestigd aan de
Bouwerij 85, 1185 XW Amstelveen en het telefoonnummer is
020-6479929.

TüvAuto Rapport 1997:

Drie eerste plaatsen
voor Toyota en Starlet
de grote winnaar

I

n drie van de vijf leeftijdscategorieën een eerste
plaats voor Toyota. Dat is
het fraaie resultaat in de
nieuwste uitgave van 'TüV
Auto Rapport 1997', het rapport van de Duitse Technische Überwachungs Vereine.
Deze organisatie brengt jaarlijks
de resultaten van circa 3,5 miljoen autokeuringen in kaart. Toyota haalt er altijd een aantal eerste plaatsen binnen, als het merk
waarbij de auto's in verschillende
leeftijdsgroepen de minste technische problemen worden geconstateerd.
Dat is ook nu weer het geval: in
de leeftijdsgroep tot 5 jaar staat
de Toyota Carina als beste op
kop. In de groep van 7 en van 9

jaar scoort de Toyota Starlet een
eerste plaats, gevolgd door de
Carina. Bij de oudste onderzochte auto', van 11 jaar, behaalde de
Starlet een derde plaats.
Een prettige zekerheid voor iedereen die een Toyota koopt, is
natuurlijk ook dat er op nieuwe
modellen maar liefst drie jaar garantie van bumper tot bumper
wordt gegeven. In het haast onwaarschijnlijke geval dat er toch
een defect optreedt, zorgt Toyota
EuroCare voor snelle hulp. terwijl
er ook geen onaangename finan
ciële verrassingen zijn. Diezelfde
kwaliteit zorgt er overigens ook
voor, dat de Toyota-dealer ook 0|_
Toyota Klasse Occasions een rui
me garantie kan geven.
Meer informatie: Toyota Compier.
Bouwerij 6, Amstelveen, telefoon
020-6474444.
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SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV
Super Trinitron 41 cm breedbeeld model, 4 beeldmodes, On Screen Display,
teletekst, camcorder-aansluiting, game button en compacte afstandbediening. Adviesprijs'1110".TRAVELLER;TELAAG!
PHILIPS BREEDBEELD 10x motorzoom, auto-foPW6301; Super platte 16:9 cus, lichtgewicht. Adv "1709.beeldbuis, stereo, teletekst.
Adviespriis'2495.

1479.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teleteksl. Adviesprijs'3295.'

1599.-

849.-

SONY Hi-88 TRAVELLER
TR650; HiFi stereo. Adv'2495.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs"999.-

1239.-

SONY STEADY
5TEADY SHOT
r
igeluid.Adv'2200.TR565; HiFigeluid.
Adv '2200.-

1269.-

PHILIPS MATCHLINE
100HZKLEUREN-TV
LCD SCHERM
PT820; Black-Line S groot- SONY+LCDSCHERM
imcorder.Adv'1980.beeld, slereo.TXT. '2795.- TRV11;Camcorder.Adv'1980.-

1379.-

1699.-

FW610; 2x50 Watt versterker; digitaje tuner, 30 pre-sets; 1 Bit
CD-speler, programmeerbaar, muziekkalender; auto-reverse
dubbeldeck, dolby B; eenvoudige menubediening; incl. 3-weg
luidsprekers en afstandbediening. Adviesprijs'895.-

i-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8
PW9501 ; Tv van 't jaar! 70cm TR750; STEADY SHOT,
'3110.
camcorder.'3110.Black-Line S, 100 Hz digilal topklasse camcorder.
scan, stereo.TXT. Adv'3895.-

1549.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT451 2; Teletekst. '1645.-

469.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

PHILIPS MAGIC MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
jning. Adv'
Adv'1899.alstandbediening.
1899.-

1049.-

63CM STEREO KTV
Oft. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs' 1 595.

899.-

PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend. "645.-

SAMSUNGCAMCORDER
iCAMCORDER
VPE807; Sxzoom.
zoom.Adv'1199.Adv'1199.

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. AdV 1399.-

599.-

849.-

PHILIPS MATCHLINE
VR757; Videorecorder,
stereo, topklasse, afstandbediening. Adviesprijs '1545.-

999.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv "1295.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 liter netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs "1348.-

> 1199.-

SONY PLAYSTATION SPELCOMPUTER

SAMSUNG MAGNETRON

De spelsensatie van '97! Inclusief Demo-CD.
Adviesprijs*629.-

M9235; Ruime 24 liter inhoud,
1000 Watt vermogen, automatische
programma's. Adviesprijs'599.-

SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-8lack Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv '1770.-

SONY HIFI STEREO
E800; 4 koppen Tri-Logic videorecorder, montage.' 1670.-

979.-

799.-

SONY 55CM STEREO
X2101;Trinitron,TXT. "1440.-

779.

SONY55CM TELETEKST
M21; Hi-BlackTrinitron. "990.-

599.-

SONY PORTABLEKTV
M1400;Afstandbed.Adv"550.-

379

SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo. TXT. Adv "2970.-

1799-

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm SuperTrinit r o n , 60 W a t t s t e r e o ,
teletekst,
Adv "2990.-

:CALLCENTER

ARISTONA STEREO
SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv "1345.-

649.-

SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview + PDC. '1340.-

749.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. "1299.-

Con«um«nt*n H»lpd»k voor Inlormill* «n
•dvlM. T»v»ni malden van ttorlngan »«n
kl«urtn«l»vtil« %n groot hulthoudtlijk» «pp.

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs "1849.-

1249.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

O2O - 6474939 j
STOOMSTRIJKBOÜT

frmi

Lichtgewicht, regelbare
thermostaat en sproeiknop. Adv.*59.-
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EN DAT

1-DEURS KOELKAS
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

799.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

649.-

275.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
Inhoud, CFK-vrij. Adv"729.-

B£££&£fl&Hllgc

AKAI STEREO STUNT!
G720; Videorecorder. "888.-

140liter inhoud. Adv*749.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

SONYVIDEORECORDER
E11; Afstandbediening. '650.-

'groteBrilt*»*.
SONY LONGPLAY
E250; Showview+ PDC. "780.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242;Turbo-Drive.Adv'895.j PANASONIC KTVTXT
| TX21;55cmFSQ.Adv'849.-

JVC SHOWVIEW + PDC
J228;Turbo-Search. Adv"769.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
pompacte afmetingen.
Adviesprijs. "789.-

l ARISTONA STEREO KTV
TA4310; 55cm, TXT.' 1345,-

1149.
TV/VIDEO COMBI'S

1cm, 100 voorkeuzezeners,scart Afstandbed. *999.-

OBüEüüEO

Showview, PDC, 4 koppen, Long'lay, scart-aansluiting en afstandbediening. Adviesprijs*1095.-

789.t26:Showview;Adv*999.-

BCC

PRIJS,
l GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo. TXT.'1829..

GRUNDIG 37CM +TXT
P730; STUNT! Adv "699.-

PENTlUM120MINrTOWER
PC; 8MB intern, 1 .2GB schijt,
Windows '95, kleurenmo- PHILIPS BREEDBEELD
nitor, 1 jaarOn-Site garantie. 100 HERTZ KLEUREN-TV
LASER MULTI-MEDIA
'Van Katja'. Pentium133,
16MB intern, 1.2GB schijf.
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv'3499.-

2599.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang.regelbarethermostaat,RVStrommel,
zelfreinigende pomp. "1199.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

549 .

62SL-

us o

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700; 750toerencentrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

IGNIS WASAUTOMAAT
AWL400; 16 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv'899.-

545.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur.
4sproeiniveaus. Adv. '1179.-

745.-

BWCCHWAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv. '1099.-

795.-

648.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden."! 348.-

898.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12couveits. Waterontharder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

895.

1248.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 ma- ATAG FORNUIS
chine, lOOOtoeren. Adv'1549.- FG 1; G a s f o r n u i s :m e t
elektrische oven, incl. grillr
ensierdeksel. Adv.'1450.-

945.-

70 Watt HiFi stereo, teletekst,
Digital Scan, Crystal Clear, menubesturing. Adviesprijs*3195.-

SONY DRAADLOZE
HOOFDTELEFOON
Infia-rood zender net
ontvanger/hoofdteleloon,
bereik 7 meter. AdviespiijsM 29/

MIELE VAATWASSER

1449.649.629.65,

G660SC; 6 programma's, unieke
besteklade. Adv.*2049.INDESIT WASAUTOMAAT
WE1200; 1200 toeren centrifuge,
RVS trommel. Adviesprijs*1199.PANASONIC KOMBI MAGNETRON
NNC753; 32 liter, hete lucht oven,
OP=ORAdviesprijs*1049.PHILIPS TONDEUSE
HS015; Lichtgewicht haartrimmer.
Adviesprijs*99.-

645.-

TOPMERKWASDROGER
Met tijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs"495.-

249.

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs "649.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv."595.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs'698.-

948.->

PELGRIMLUXE
GAS-ELEKTROFORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill. Adv."1025.-

495.-

BOSCH 2-DEURS
•DEURS
'iabele indeling.
indeling,
235 liter. Variabele
Zuinig en stil.
til. Adv "985.
"985.-

STUNT!VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

1699.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750; Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs'949.-

WHIRLPOOL AVM"
Ruime 4in 1 combi magnetron.
Methetelucht, grill encrisp.ontd ooien,koken,bakken,braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

ZANUSSIl 2-DEURS
2-DEURS
2180/4D; Automatische
itomatischeontontviesprijs'749.dooiing. Adviesprijs'749.

V I D E O - T A P E PER

AKAI VIDEORECORDER
VSG221; Afstandbed.Adv"498.-

PHILIPS HiFi STEREO
VIDEORECORDER

979.-

445.-

MINI DISC PEH 2

ff.Wed. Philips garantie,
:tuners,teletekst.Adv"1545.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Wart magnetron,
24lilerinhoud, makkelijk te reinigen.Velekookfunkties..'699.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. "1649.-

PANASONIC63CMTOP
G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

ARISTONAH 663
3C
CM
M KT
KTV
TA5212; Stereo,
tereo.teletek:
teletekst,
top Black-Line
!_ine S, '1795.'179!

895.-

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid."1699,-

GARANTIE

749.-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214.Hoogcentrifugeloerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.' 1349.-

renty
445."
BAUKNECHT KAST

1799.-

PANASONICBësteKoop!
rJVSD22;Shcwview+POC.-734.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
<uip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets." 1348.'

ÊdiM'130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

699.-

699.999.-

229.-

WHIRLPOOL KAST

JVC HIFI STEREO
620; Hi-Spec Drive. Adv ' 1 1 89.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. Adv'645.-

189.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviesprijs*749."

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.*699.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv '2440.-

1499,:

179

899.-

699.-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981; Stereo, TXT. '2550.-

599.

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving."""
sterren invriescapacileit.
Adviesprijs 899.-

629.

899.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520;Bfeck-lJne,teletekst.'1395.-

899.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
MIELE 1100TOEREN en ontdooien. .Uitneembaar
Topklasse. Vol elektronische draaiplateau.Adviesprijs "279.besturirtg, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
LUXE 1400 TOEREN 5 standen en kookboek.
18programma's.regelbarethermostaat en centrifugegang.
WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. EenvoudiAEG WASAUTOMAAT ge bediening. Adv '599.Lavamateoo. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere ma- SAMSUNG 24 LITER
len best gelest! Adv "1449.- 1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

349.

WHIRLPOOL DROGER
AWG212; Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma. Adv "749.-

459.-

KONDENSDROGER

Geenafvoernodig! RVStrommel.

648.

ETNA FO,RNUIS
1601 i Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel. Adv.*948.-

528.

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfornuismetelektrischeoven,vericnting,siendeksel en natuurlijk QIVEG-keur. ;949.-

478.

INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, dubbele ovenruit. Adv."849.-

448.
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Vanuit de lucht

Vechtpartij
ZANDVOORT - In de Haltestraat is vrijdagnacht een massale vechtpartij uitgebroken.
Ongeveer twintig jongeren
raakten slaags met elkaar. Ze
kwamen uit Zandvoort, Brabant en Duitsland.
Twee mannen moesten ter
plekke behandeld worden aan
verwondingen aan hun gezicht.
Geen van de vechtersbazen wilde aangifte doen bij de politie.
Volgen de politie is dan ook
niet bekend wat de oorzaak van
de vechtpartij was.

TNO: Vervuild
zand bevat
weinig asbest

ZANDVOOKT - Een 75-jarige
vrouw is maandagmiddag in de
Gerkestraat van haar tas beroofd. Een ongeveer 16-jarige
jongen op een fiets, met donkerblond haar en een roodgrijs
gestreept shirt, pakte van achter haar witte handtas vast. Hij
vluchtte via de Schelpstraat.

Per kilo zit er 0,3 milligram
asbest in het zand dat de aannemer van het appartementengebouw op het strand gestort
heeft. Volgens richtlijnen van
VROM had er bij 100 milligram
zo snel mogelijk gesaneerd
moeten worden. Dat is dus nu
niet het geval.
Direct gevaar voor de volksgezondheid is er volgens de gemeente dan ook niet. Dat komt
niet alleen door de lage concentratie, maar ook doordat het
meeste asbest nog aan elkaar
zit. „De kans op verstuiving is
zeer gering," meldt de gemeente. De resultaten van het
TNO-onderzoek zijn gisteren
bekend gemaakt. Hoe en wanneer het vervuilde zand opgeruimd wordt, is nog niet duidelijk. Volgens gemeentevoorlichter Egon Snelders moet daarover eerst nog overlegd worden
met de provincie en de inspectie voor de volksgezondheid.
„Een dezer dagen verstrekt de
gemeente de opdracht om het

Veel controles
ZANDVOORT - De politie
controleert volop op de Zeeweg.
Donderdag tot en met maandag
zijn er in totaal 593 bekeuringen uitgeschreven. Er passeerden 4095 voertuigen. Op het
vijftigkilometerstuk reden er
van de 1683 auto's en motoren
169 te hard.
Op het tachtig kilometerdeel
waren het er 324 van de 2412. De
grootste overtreding maakte
een bestuurder die 121 kilometer per uur reed op een stuk van
de Zeeweg waar vijftig kilometer toegestaan is.

Diefstal
Van boven af is goed te zien hoe de straten als een
ster in de richting van het Raadhuisplein lopen.
Links daarvan staat de nieuwe aanbouw van het
gemeentehuis (het vierkante deel).
Opvallend zijn ook de kerk (links van het
Raadhuisplein) en het Palacegebouw (midden
boven). De vlakte net achter het station (rechtsboven) is nu nog leeg, straks staan daar 500 huizen.

Tien jaar geëist voor
moord op Riny Meerveld
ZANDVOOET/HAARLEM - Hij sloeg zijn handen
voor .zijn mond en deed zijn
ogen dicht. Ab Z., verdacht
van de moord op Viking
Riny Meerveld, hoorde donderdag tot zijn ontzetting
een gevangenisstraf van tien
jaar tegen zich eisen. Z.
heeft bekend de bekende
stripper te hebben neergeschoten, maar zegt uit zelfverdediging te hebben gehandeld. Zijn advocaat
vroeg dan ook of de rechtbank hem geen straf wil opleggen.
De rechtzaak was een vervolg
op de zitting in oktober. Vorig
najaar bleek dat nog niet was
uitgezocht wat er precies op de
cassette stond die Meerveld tijdens de schietpartij bij zich
droeg.
Donderdag was dat wel be-

Watërstanden
Datum
HW LW H W LW
12jun 09.10 04.35 21.3516.44
13jun 10.05 05.15 22.3017.35
14jun 11.06 06.05 23.3618.40
15 jun 12.16 07.16 -.-19.50
16jun 00.45 08.04 13.1520.54
17 jun 01.46 09.05 14.1622.10
18 jun 02.36 10.15 14.5523.10
19 jun 03.16 10.20 15.35 --.20 jun 03.52 00.00 16.1612.26
Maanstand:
VM vr 20 jun 20.59 uur.
Hoogwater: do 19 jun 15.35 uur
NAP + 102 cm.
Laagwater: wo 18 jun 23.10 uur
NAP - 86 cm.

kend. In de rechtzaal werd de
cassette zelfs afgedraaid. Het
publiek spitste bijna letterlijk
zijn oren om de lugubere getaeurtenis te reconstrueren. De
stem van Meerveld, die hooguit
een seconde te horen was, zorgde voor een siddering in de zaal.
De zaak tegen de roemruchte
stripper trok donderdag redelijk veel publiek. Familieleden
van Z. zaten aan de ene kant,
nabestaanden van Meerveld
aan de andere kant. Het middenpad gaf letterlijk en figuurlijk de scheidslijn aan. Terwijl
de nabestaanden zichtbaar
schrokken van de eis, floten
Meervelds nabestaanden vol
bewondering zachtjes.
Ook bij de verdachte sloeg de
eis in als een bom. Z. vocht echter niet alleen tijdens het betoog van de officier van justitie
tegen zijn emoties. Gedurende
de bijna vijf uur die de rechtzaak duurde friemelde hij nerveus aan zijn vingers, sloeg af
en toe zijn handen voor zijn
mond en hield bijna voortdurend zijn ogen neergeslagen.
Antwoord op vragen gaf hij alleen met een verstikte stem.
Volgens zijn advocaat is hij
depressief en zit hij rusteloos
thuis nu hij in de WAO terechtgekomen is en zijnbaan als kassier bij het Circus kwijt is. Hij is
onder behandeling van het RIAGG, omdat het hem zeer heeft
aangegrepen dat hij Meerveld
om het leven heeft gebracht.
Een moordenaar voelt hij zich
echter niet, beaamde hij op een
vraag van een van de rechters.
„Maar ik. voel me wel heel
schuldig," aldus Z.

U kunt deze luchtfoto van Aerophoto Schiphol op een formaal van 20x25 cm bestellen door het overmaken van dertig
gulden op girorekening 34.34.586 t.n.v. Weekmedia Amsterdam onder vermelding van 'Foto Zandvoort' en datum van
publicatie (woensdag 11 juni).
Naar het op de overschrijving vermelde adres sturen we
bericht wanneer de afdruk gereed Is (dat kan wel zes weken
duren) en waar die kan worden opgehaald (opsturen Is niet
mogelijk).
Uw bestelling dienen wij binnen twee weken na publlcatle ontvangen te hebben.
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Noodweer leidt vooral tot waterballet
ZANDVOORT - Het noodweer heeft in Zandvoort relatief weinig schade aangericht. Een deel van het dorp stond
wel weer blank, maar voor zover bekend zijn er geen
bomen omgewaaid of watersporters in moeilijkheden gekomen.
Volgens Chris Kemp (KNEM) vielen de windsnelheden in
Zandvoort mee. Hij mat ten hoogste 90 kilometer per uur tegenover 120 en 130 kilometer elders in het land.
De Zandvoortse Reddingsbrigade en de strandpachters stuurden vlak voor het noodweer zwemmers en badgasten uit het water
en van het strand af. De KNRM hield de zee in de gaten, maar
hoefde niet in actie te komen.
De regen veroorzaakte wel veel wateroverlast. Bij Dirk van den
Broek en in de Haarlemmerstraat stond het blank. Ook het
circuit liep gedeeltelijk onder. De brandweer is daar een paar uur
bezig geweest om het water weg te pompen. In de Kostverlorenstraat kwamen de putdeksels omhoog.
In de Kerkstraat vluchtte iedereen de winkels in en ontstond er
enig gedrang. Het plotselinge slechte weer leidde zaterdagmiddag
bovendien tot veel files in het dorp en op de twee uitvalswegen.

DEZE WEEK:
lóPAGINA'S
+ BIJLAGE

aie^M^ftpiiffpaaMMwra^iy^'»^^

Hoe gaat
het met
de kunst?

ZANDVOORT - Nog voor de zomer presenteert een
extern verkeersbureau in opdracht van de gemeente een
plan om de ergste nood in de Haarlemmerstraat te ledigen.
Wat dat plan inhoudt is nog niet bekend. Wel is duidelijk
dat de gemeente geen grote maatregelen zal nemen.
De bewoners van de Haarlemmerstraat ergeren zich aan de vele
vrachtwagens en gewone auto's die te hard rijden in hun straat.
De vrachtwagens veroorzaken lawaai en trillingen in de huizen
•-Ji
van de Haarlemmerstraatbewoners. De snelheidsovertredende
automobilisten zorgen voor verkeersonveiligheid. Ook scheuren- Cees van Dongen (van de Slipschool) vermaakte zich zaterdagde brommers vormen een gevaar, vooral voor fietsers volgens de middag opperbest. Met zijn 'quaad' trok hij een kok van een van
de raceteams op het circuit voort door het tunneltje
bewoners.
Foto Chris Schotanus
Aangezien de Haarlemmerstraat voorlopig nog niet op de lijst
staat om op korte termijn herbestraat te worden, kan de gemeente alleen lapmiddelen aanbieden. Daarvoor wil de gemeente maxi(ADVERTENTIE)
maal 25 duizend gulden uitgeven.
Inmiddels hebben de bewoners zich gebundeld in een buurtcomité en is er overleg gevoerd met de gemeente. Volgens een brief
van dav comité staat dit groepje bewoners welwillend tegenover
de plannen van de gemeente.
GEMEENTE ORGANISEERT
DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER
LUCHTVAART

(ADVERTENTIE)

BCC DEELT DE PRIJS DOOR 2
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Zeedijk

SONY SOUNDMAN
Unieke vormgeving en spat- •*waterdicht! AM/FM radio,
autoreverse cassettespeler.
Adv.*170.-

Normale BCC-prijs

149.leren
voor de
rkiezingen
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zand op te ruimen," belooft
Snelders. „Het is heel mooi om
te horen dat er zo weinig asbest
in het zand zit. Maar de gemeente moet wel haast maken
met het opruimen en ik ga er
ook wel van uit dat dit gebeurt," zegt Gert Toonen, voorzitter van de Strandpachtersvereniging. Niettemin houdt hij
wel een stok achter de deur.
„Anders spannen we een kort
geding aan. Het gaat ons namelijk niet zozeer om die asbest.
Het is veel erger dat het zand
vervuild is met glas, prikkeldraad en puin." Tijn Akersloot
waarschuwde Toonen al in
maart. Toonen: „Ik heb verschillende mensen bij de gemeente erop aangesproken.
Maar het hielp niets. Ze hadden
telkens weer een ander smoesje, want ze waren er nog niet uit
wie het ging betalen. Het interesseert mij niet wie het betaalt. Het moet nu weg." Volgens Snelders heeft het college
van burgemeester en wethouders gisteren besloten om de
financiële kwestie inderdaad
later te regelen. Het zand is afkomstig uit de bouwput op het
duin, v/aar vroeger Paviljoen
Zuid stond. Daar komt een
complex met dure appartementen. De gemeente had met de
aannemer en de projectontwikkelaar afgesproken dat er tijdelijk schoon zand op het strand
gestort mocht worden. Het
bleek echter vervuild. Het gaat
om 6000 kubieke meter zand.
Inmiddels is het stuk strand
met linten afgezet. A. van Rijn,
woordvoerder van projectontwikkelaar Kuiper Vastgoed
(een onderdeel van Thunissen
uit Heemstede), was niet bereikbaar voor commentaar.

Op dit moment is de discussie over de toekomst van de luchtvaart in
volle gang. Op nationaal, provinciaal, regionaal en lokaal niveau
worden informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd.
Burgemeester en Wethouders zijn van mening dat goede informatie
een eerste vereiste is, om tot een oordeel over de problematiek te
kunnen komen. Dit geldt zowel voor het gemeentebestuur als voor de
burgers. Het college acht het tot zijn verantwoordelijkheden behoren
om hiervoor aanzetten te geven op lokaal niveau. Daarom organiseert de gemeente
een informatie- en discussiebijeenkomst
op
maandag 16 juni om 19.30 uur
in
Gran Dorado Hotel
Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen vanuit verschillende disciplines hun licht over de luchtvaart laten schijnen.
Daarna zullen de fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad en enkele vertegenwoordigers vanuit de Zandvoortse samenleving met elkaar in discussie gaan. Daarna is er gelegenheid om vanuit
de zaak te reageren.
Iedereen is welkom!
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Opgepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft maandag na een tip twee
mannen opgepakt in de Kamerlingh Onnesstraat. Zij hielden
zich verdacht op bij een auto,
die elders gestolen bleek te zijn.
De auto had valse Duitse kentekenplaten.

Bridgen op het strand
ZANDVOORT - Op zaterdag 21 juni houdt de Stichting Zandvoortse Bridge Activiteiten voor de tweede
keer
het
Zandvoortse
Strandbridge-toernooi. Het
strandbridgen vindt plaats
in twintig strandpaviljoens.

Gemeente trekt 25 mille
uit voor Haarlemmerstraat

(ADVERTENTIE)

om nu al!
in een muz
komende Gei

Editie 17

ZANDVOORT - Uit het onderzoek van TNO blijkt dat de
asbestvervuiling op het strand naast het nieuwtaouwcomplex Nieuw Duynen erg meevalt. Wanneer de berg zand
weggehaald wordt, was echter bij het ter perse gaan van
deze krant nog niet duidelijk. De strandpachtersvereniging dreigt met een kort geding als het niet snel gebeurt.

Tasjesroof

ZANDVOORT - De politie is
op zoek naar voorbijgangers
die maandag tussen 13.40 en
13.44 uur gezien hebben hoe
een dief een ruit ingeslagen
heeft van een blauwe Nissan
Micra voor de deur van het
postkantoor in de C. Slegersstraat. De dief nam een polstasje mee.

Los nummer 2 gulden

Na het enorme succes van vorig jaar is de organisatie met
veel elan aan de slag gegaan,
met als resultaat dat het deelnemersveld met maar liefst 65
procent is gegroeid. Deden vorig jaar 214 paren mee nu hebben zich maar liefst 352 paren
gemeld. Om het toernooi goed
te laten verlopen is het aantal
deelnemende strandpaviljoens
gestegen van twaalf naar twintig. Het toernooi start 's morgens om half elf en de deelne-

mers verplaatsen zich gedurende de dag naar acht paviljoens,
waar vier spellen per paviljoen
worden gespeeld.
De organisatie is erin geslaagd naast de plaatselijke
sponsors, Grolsch als hoofdsponsor aan te trekker.i waarmee de financiële basis is verkregen voor de toekomst. Evenals vorig jaar zal weer een deel
van de opbrengst geschonken
worden aan een goed doel. Vorig jaar was dat Nieuw Unicum.
Naast geldprijzen en prijzen
in natura, is er dit jaar een speciale hoofdprijs, namelijk een
bridge-arragement voor twee
personen. De prijsuitreiking is
om half zeven in strandpaviljoen Take Five, aan de Boulevard Paulus Loot.
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Daarom organiseert de gemeente

Zwijgzaam... stil en zonder vragen,
wilde jij je ziekte dragen.
Je vocht met al je levenskracht,
voor elke nieuwe dag en nacht.
Zo ben je langzaam moegestreden,
uit ons midden weggegleden.

Kroon
Mode
Haltestraat 55

Damespantalons

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder, onze heel bijzondere oma en mijn dochter

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluestraat 2

Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

Morgen 30 jaar
van harte,

Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar
via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00

v.a.59.95

a, r, j, a, d, j, m, e, o en o.

GEMEENTE ORGANISEERT
DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER

LUCHTVAART
Op dit moment is de discussie over de toekomst
van de luchtvaart in volle gang Op nationaal,
provinciaal, regionaal en loKaal niveau worden
informatie en discussiebijeenkomsten georganiseerd.

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Burgemeester en Wethouders zijn van mening
dat goede informatie een eerste vereiste is, om
tot een oordeel over de problematiek te kunnen
komen Dit geldt zowel voor het gemeentebestuur als voor de burgers Het college acht het tot
zi|n verantwoordelijkheden behoren om hiervoor aanzetten te geven op lokaal niveau

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

een informatie- en discussiebijeenkomst
op
maandag 16 juni om 19.30 uur
in
Gran Dorado Hotel
Tijdens deze bijeenkomst zullen enkele deskundigen vanuit verschillende disciplines hun licht
over de luchtvaart laten schijnen
Daarna zullen de fractievoorzitters van de partijen uit de gemeenteraad en enkele vertegenwoordigers vanuit de Zandvoortse samenleving
met elkaar m discussie gaan Daarna is er gelegenheid om vanuit de zaak te reageien
ledereen is welkom1

De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag 08 30 - 20.00 uur
vrijdag 08 30- 12 30 uur

Elastische band

Catharina Maria
van Houten-Peerdeman
op de leeftijd van 66 jaar.
Zandvoort:
A. J. van Houten
Alphen aan den Rijn:
Ria Cornelissens-van Houten
George Cornelissens
Raymond
Gorden
Haarlem:
André van Houten
Femke van Houten-Pouw
Vivian
Iris
Hoorn:
M. Peerdeman-Weel
9 juni 1997
Vondellaan 12
2041BD Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op donderdag 12 juni van 18.30 uur tot 19.15
uur in hel Uitvaartcentrum van de Associatie
Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem.
De Uitvaartdienst zal worden gehouden op vrijdag
13 juni om 13.00 uur in de parochiekerk St. Agatha,
Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna de crematieplechtigheid zal plaatsvinden in het crematorium Velsen te Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar 14.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één van de ontvangkamers.
Geen bezoek aan huis.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (AWB)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 3 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 21 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 10 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

GEWEST ORGANISEERT
DISCUSSIEBIJEENKOMST OVER
TOEKOMST NEDERLANDSE
LUCHTVAART
Het gewest Zuid-Kennemerlandorganiseertvoor
inwoners van de gemeenten Bennebroek,
Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede,

Heemstede en Zandvoort een discussieavond
over de toekomst van de Nederlandse luchtvaart De discussieavond, o l v leden van het
dagelijks bestuur van het gewest, heeft plaats
op donderdag 12 juni om 20.00 uur in de
Burgerzaal van het Raadhuis van de gemeente Heemstede (zaal open om 1930
uur) ledereen met belangstelling voor de vraag
of m Nederland de luchtvaart verder mag uitbreiden en 20 jaar waar, kan zijn of haar mening
kenbaar maken
BIJ het gewest Zuid-Kennemerland, tel (023)
531 92 36 kunt u, ter voorbereiding, een korte
samenvatting krijgen over de voors en tegens
van verdere groei van de luchtvaart en welke uitbreidingsopties momenteel genoemd worden

BOUWVERGUNNINGEN
Voornemen om bouwtoestemming te verlenen
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 18a van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwtoestemming te
verlenen voor
- het plaatsen van een windportaal op het
perceel Martmus Nijhoffstraat 25
Voornemen om bouwvergunning te verlenen
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het plaatsen van een noodlokaal op het perceel dr. Jac P Thijsseweg 26 voor een periode
van vijf jaar
De bouwplannen liggen met ingang van 13 juni
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie. Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormelde bouwplannen
•schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij
het college van burgemeester en wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

GEVRAAGD

toiletjuffrouw

Wij waren steeds de sterren
waar jij voor leven wou.
Verwarm, nu het wat koud wordt,
die sterretjes van jou.
Bedroefd om zijn heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die hij ons heeft geschonken, geven wij U kennis van het overlijden
van mijn lieve man, onze zorgzame vader, schoonvader en allerliefste opa

en

De Zandvoortse vereniging van Huurders
vertegenwoordigt ca. 600 huurders
in onze gemeente.

bedienend personeel

Stelt u belang In volkshuisvesting,
meldt u dan aan als bestuurslid.

Strandpaviljoen 21
Tel. 5715524

ovz

Postbus 287 - 2040 AG Zandvoort of
telefonische informatie: 5714172 5719562 en 5718095.

en
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Sieb van Rosmalen
weduwnaar van Neeltje van Binsbergen
op de leeftijd van 73 jaar.
Diny Stuij-Lemmens
Monica en Kees
Susan, Esther
Tino
8 juni 1997
Brederodestraat 15
2042 BA Zandvoort
Sieb is overgebracht naar het Uitvaartcentrum van
de Associatie Kennemerland, Zijlweg 183 te Haarlem, alwaar geen bezoek.
De crernatieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 13 juni in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst aldaar 12.45
uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in één van de ontvangkamers.

Doe mee aan onze

Het Hoogheemroodschop Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het water
kwantiteit* beheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid-Haliand De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

VADERDAGPUZZEL

Vergadering van het
algemeen bestuur
Op donderdag 12 juni 1997 vindt m het kantoorgebouw van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Larenseweg 30 te Hilversum «n openbare
vergadering plaats van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
De vergadering begint om 20 oo uur.

Wat u moet doen:
Zoek in de advertenties in
deze krant de sterretjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.

Voor de rtieime

ENDURA
KRASVASTE

De volgende punten komen ondermeer aan de orde:
• kwijtscheldmgsregegelmgiggS,
• strategisch meerjarenplan 1998 2002;
• het vaststellen van de Verordening klachtebehandeling

en MONODEK v.m
HISTOR verf.

De volledige agenda en de bijbehorende stukken liggen ter inzage op de vol
gende vestigingen van het hoogheemraadschap
• Larenseweg 30 te Hilversum
• Spakterweg 18 te Amsterdam

Herinner mij,
maar niet in sombere dagen.
Herinner mij in stralende zon,
hoe ik was toen ik alles nog kon.
Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
haar dierbaar waren, is van ons heengegaan mijn
lieve vrouw, onze Toontje, mijn lieve oma Toon en
mijn zuster Wit

Hilversum, n juni 1997

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Tcwns verkoop van
Ulai, behang
on petroleum
naar

Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 22 juni a.s. naar
het kantoor van

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Helena Hendrika
Sijtsma-Geerlings
in de leeftijd van 83 jaar.
S. Sijtsma
Sylvia en Henk
Stefanie
Marjo
Jelle en Elke
E. M. van de Berg-Geerlings
5 juni 1997
Burg. Nawijnlaan 126
2042 PZ Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

" Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil"

12

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
Jbij Uitvaartcentmm Haarlem.

Diep bedroefd geven wij U kennis dat geheel onverwacht van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma

Johanna Maria Levina
des Bouvrie
Loes

""'-,

Marion en Peter
Irene en Lois
Tom en Cilia
en kleinkinderen

. .....

voor meer informatie

Hoofdprijs 1 waardebon
a/ 100,beschlkbaar gesteld door
Cortina Modes, Kerkplein

of vul de bon in.

'M*

EN OMSTREKEN
Parklaan
irklaan 36,2011 KW Haarlem.
Haarlem.

^>
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man/vrouw

l
postcode/woonplaats:

l
l
••
• MM

25 26 27 28

29 30 31

2e t/m 5e prijs
4 waardebonnen a 25,door Intersport Jaap Bloem
in de Kerkstraat

Ons p r o m o t i e t e a m d e e l t z a t e r d a g 14 juni een
G E U R I G E ATTENTIE u i t v e r z o r g d d o o r
de G a p e r D r u g s t o r e , K e r k s t r a a t 31

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

131415 16

Deze oplossing inleveren vóór 22 juni a.s.
Naam:
Adres:
:....
Postcode + Woonplaats:

straat:

is wegens vakantie gesloten
van 17 t/m 21 juni.

22 23 24

1112

32 3334 !

Dag en nacht bereikbaar voor •
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

l

Haarverzorging

7 8 910

BEL GRATIS 0800-022 45 35

l

Henk v.d. Fcer

3 4 5 6

1718 19 20 21

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Jo
op de leeftijd van bijna 81 jaar.

4 juni 1997
Correspondentieadres:
T. van Steen
Dr. J. G. Mezgerstraat 115
2041 H W Zandvoort
De begrafenis heeft op maandag 9 juni op de
Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

telefoon:

en
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leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Strandspektakel
ZANDVOORT - De Beachmovie van vorig jaar wordt uitgebreid met een sport- en spelprogramma. Organisator AdCetera
bouwt op het Noordstrand bij
Tim Klijn zes keer deze zomer
een groot spektakel op. Dat bestaat uit een levensgroot tafelvoetbalspel, een bungy-runbaan, de Algemeen Dagbladzeemijlloop, een magische touwladder, twee entertainers en tot
slot een openbare filmvoorstelling. De entree voor het evenement is gratis.
Het Strandspektakel vindt
plaats op 14 juni, 28 juni, 10 juli,
26 juli, 2 augustus en 23 augustus. De film op 14 juni is Cliffhanger.

Vliegveld
ZANDVOORT - Het debat
over een tweede vliegveld in zee
is in volle gang. Maandagavond
organiseert de gemeente een
deskundigendebat en morgen
zijn er zelfs twee bijeenkomsten. Bij het gewest wordt 's
avonds in Heemstede gepraat,
's Middags houdt de Stichting
Duinbehoud in Theater aan 't
Spui (Spui 187, Den Haag) een
themamiddag over\ de toekomst van de Hollandse kust.
Die bijeenkomst begint om half
twee.
Op dinsdag 17 juni wordt in
het laatste Politiek Café van het
seizoen gediscussieerd over de
uitbreiding van Schiphol. Het
Politiek Café begint om acht
uur en wordt gehouden in
Yanks (ingang Kosterstraat).
Overigens komen aansluitend
ook andere onderwerpen aan
de orde.

Wandelen

Iedereen kent postbode Cees
Stokman en hij kent iedereen
Postbode Cees Stokman gaat met de VUT. Daarmee
verdwijnt een vast gezicht bij de PTT. In 38 jaar is zijn
gezicht zelfs zo bekend geworden, dat hij om de paar
minuten zijn hand moet opsteken als hij op straat loopt.
Behalve postbode is hij namelijk ook jeugdtrainer bij TZB
en scheidsrechter. „En dat blijf ik nog wel even doen, want
ik wil actief blijven," meldt hij.

D

E PTT LAAT haar werknemers niet zomaar los.
Voordat ze met pensioen
of met de VUT gaan, krijgen ze
een cursus 'Pensioen in zicht'.
Cees Stokman heeft deze cursus net achter de rug. Hij keek
er eerst wat sceptisch tegenaan,
maar achteraf is hij blij dat hij
er toch aan meegedaan heeft. Al
was het alleen al om de gezellige sfeer.
„We zijn met een aantal voor
mij wildvreemde echtparen een
dagen weg geweest en het viel
me op hoe innig het afscheid
was. In een paar dagen tijd hebben we echt een band opgebouwd. Bovendien heb ik weer
wat leuke dingen gehoord om
te gaan doen. Een van de andere PTT-ers hield bijvoorbeeld
net als ik van wandelen. Hij
heeft me een goed adresje gegeven."
Op zijn laatste dag hebben
zijn collega's het halletje bij de
postbussen
versierd, waar
Stokman zijn eigen loketje
heeft waar postbushouders een
envelop kunnen ophalen die

niet in hun vakje past. De sfeer
onder de postbestellers is dan
wel anders geworden in de loop
der jaren, een collega zetten ze
graag in het zonnetje. „Leuk,
hè. Dat hebben de jongeren gedaan."
Stokman herinnert zich nog

'Na mijn
VUT blijf
ik actief
de tijd toen een directeur nog
een man was die alleen maar
waardig achter een bureau zat
en in de gaten hield of het personeel niet te lang met elkaar
bleef kletsen. Inmiddels is er
veel veranderd.
Zo hoeven de postbodes bijvoorbeeld ook niet meer om vijf
uur de bus te lichten. Ze mogen
tegenwoordig 'uitslapen' en taeginnen pas om zes uur. Hij is
echter toch wel blij dat hij daar

O

'Wie het pistool in handen heeft
gehad, weten we helaas niet'

Verkeershinder ~

Open huis

van af is. Niet dat hij nu als
VUT-er van plan is om lang in
bed te blijven. „Maar," zegt hij,
„het is toch prettig om pas om
acht uur op te staan."
De grootste verandering
waaraan hij tijdens zijn loopbaan moest wennen was de verzelfstandiging. De posttaestellers vallen sindsdien onder
PTT POST, terwijl het loketpersoneel bij Postkantoren BV
hoort. „We liepen vroeger even
achterlangs om een paar postzegels te vragen. Dat kan nu
niet meer. Wij moeten nu ook
gewoon een nummertje trekken en in de rij gaan staan."
Tegenwoordig dragen de
postbodes ook een heel ander
uniform. Het bruin met rood is
niet te vergelijken met het
zwarte 'lakenpak' van vroeger.
„Dat was ontzettend zwaar en
warm. Uniformen zijn belangrijk voor de PTT. Wij zijn immers het visitekaartje van het
bedrijf. We kregen in het verleden zelfs kledinginspectie,"
vertelt Stokman. „Ik heb trouwens in wel vier verschillende
uniformen gelopen. Op een gegeven moment hadden we een
zomeroutfit waarmee we op ijscomannen leken."
Omdat hij er zo overduidelijk
als postbode uitziet, vragen ook
heel wat toeristen aan hem de
weg. „Een postbode kent alle
adressen uit zijn hoofd, denken

Drukke tijden
ZANDVOOET - Sinds het begin van het seizoen op 1 7 mei is
de KNRM .inmiddelb zuven
keer uitgerukt. Vooral de alge
lopen week kwam de KNRM
veel in actie.
De meest spectaculaire actie
vond donderdagavond plaats
Daarbij verleenden de ied
dingsbngades uit IJmmden en
Zandvoort assistentie om een
vermiste drenkeling op to spo
ren. Ook de traumahelikoptei
en een helikopter van de lande
lijke politiedienst vlogen naat
Zandvoort. Het was loos alarm
Uiteindelijk bleek de vermiste
jongen volgens Chris Kemp van
de KNRM weggelopen, omdat
hij ruzie met zijn ouders had.

Valse creditcard

Cees Stokman heeft zijn eerste PTT-fiels nog bewaard
ze vaak." Terwijl hij het zegt
klampen toevallig twee fietsers
hem aan die de weg naar Heemstede zoeken. „De Cornelis Slegerstraat tot aan de Grote
Krocht, links en dan bij het
kruispunt de Gerkestraat in.
Aan het einde de Zandvoortselaan op en dan een paar kilometer rechtdoor," legt hij uit.
Het vak heeft hij ooit geleerd
van Jan Bos en aangezien die
ook een fietsenzaak op de Grote Krocht had, werd hij direct
op de fiets gezet. Die eerste fiets
heeft hij nog. In de kelder van
het postkantoor staat de zwarte
karos onder een laagje stof te
suffen. Een echte 'Springfield'.

„Kijk," wijst Stokman, „het
plaatje is eraf. Gejat door een
bouwvakker. Hij kwam het wel
achteraf vertellen, maar ik had
het liever van te voren even gehoord."
De fiets is werkloos, want hij
bezorgt de post al lang niet
meer per fiets. Daarvoor heeft
de Lorentzstraat te veel adressen. „Als ik alle post zou opstapelen die ik in al die tijd daar
bezorgd heb, komt de stapel tot
aan het plafond van het postkantoor," zegt hij met enige
overdrijving. Dat plafond is een
meter of tien hoog.
„Toen dit postkantoor in 1966

ZANDVOORT - Een 2!) jan«(>
met een valse en»
geopend werd, was ik daar erg Haarlemmer
ditcard
is
donderdag
van onder de indruk. Ik vond kerd na een etentje in ontmus
les
de ruimte een weelde. In het taurant m de Zeestraat een
De man
oude postkantoor, op de hoek heeft twaalf a dertien kepr
bij
van de Haltestraat en het Raadrestaurants gegeten
huisplem, was het altijd zo be- diverse
Hij verklaarde tegenover de po
dompt."
litie dat een andere, nu» ontac
man, hem de kaart had
Hij zucht een beetje als hij kende
De Haarlemmer liep
aan het afscheid denkt van zijn gegeven.
tegen
de
lamp
doordat de credit
geliefde werk. „Ik heb het altijd card geblokkeerd
was toen hij
met veel plezier gedaan en ik
Zandvoort ermee probeerde
zal het ook beslist missen. in
De politie hield de
Maar het was nu zo mooi dat ik te betalen.
met een vriend aan op het
van een speciale regeling ge- man
bruik kon maken." Hij vertrekt station.
echter niet zonder een grote afscheidsreceptie op 13 juni (tussen drie en vijf uur).
ZANDVOORT - Tussen donderdagmiddag en vr'jdagmor
gen heeft een inbreker voor
4700 gulden aan parfumene-artikelen gestolen uit een drogis
terij in de Kerkstraat. Vermoe
delijk kon de inbreker volgens
de politie de spullen weghalen
door met een glassnijder eer)
het huis binnen stapt. Wat hij gat in de etalageruit te makert
zegt is niet te verstaan. Verder
niets, geen gekreun van een gewonde Riny of Ab, geen woeZANDVOORT - Uit de voorf
dende uitroepen van Riny die tuin
van een huis in de Frans
Ab probeert te grijpen nadat Zwaanstraat
een electriscti
deze het pistool uit zijn handen zonnescherm is gestolen.
Hel
heeft gepakt. Niets.
scherm
stond
gedemonteerd
ir)
Dan is er ook nog de kwestie de tuin, omdat de bewoners
van de stoffen die in Riny's li- hun huis aan het renovereri
chaam gevonden zijn. Pep- en
i
kalmeringsmiddelen. Volgens zijn.
de officier van justitie heel normaal voor een bodybuilder, volgens de advocate van Ab om de
ZANDVOORT - De politie
zenuwen te onderdrukken die heeft
vrijdag twee 19-jarige
aan een moordaanslag vooraf- Zandvoorters
en een 15-jarige
gaan.
Haarlemmer
aangehouden
die
De relatie tussen Ab en Riny door een voorbijganger betrapt
was wisselend. Enerzijds kon werden
ze een inbraak
Ab beter met Riny praten dan pleegden toen
in een snackbar op de
Boulevard Barnaart. De getuige zag de inbraak en belde met
zijn mobiele telefoon de politie.
De Zandvoorters hadden bij
hun arrestatie ook gestolen kleding en een tekstverwerker bij
zich. Een van.de twee bekende
hij samen 'mét de 15-jarige
Margrit, anderzijds had Riny al dat
ook heeft ingebroeen paar keer Ab bedreigd. Ooit Haarlemmer
bij een restaurant in de
heeft Riny bijvoorbeeld volgens ken
het politiedossier gezegd: „Ik Haltestraat.
trek je darmen eruit." Margrit
heeft omgekeerd bij de rechtercommissaris verteld dat ze aan
Riny heeft gevraagd hoe ze van
- Twee 23-jarihem afkwam. Door hem te ver- geZANDVOORT
autoliefhebbers uit Amersmoorden?
zondag aangehouden,
De rechtbank in Haarlem foort zijn
ze zes miniatuurauto's
maakt op 19 juni om kwart over omdat
gestolen hadden. Ze werden pas
één haar uitspraak bekend.
na een korte achtervolging geMonique van Hoogstraten pakt.
Ze verzetten zich daarbij,
zodat ze geboeid afgevoerd werden.

Parfums

Wie wilde wie nu eigenlijk vermoorden?

ZANDVOORT - Op zaterdag
14 juni start om twee uur bij de
ingang Koevlak (aan de Zeeweg) van het Nationaal Park
P 3 APRIL 1996 parkeert bloede vermoord omdat MarZuid-Kennemerland een excurRiny Meerveld, bekend grit en hij definitief van hem af
sie door de duinen. Wie mee wil
als lid van de Zand- wilden zijn? Of ging het zoals
wandelen hoeft zich alleen
voortse strippersgroep Ab zegt? Schoot Riny de vriend
maar op te geven via The Vikings,
zijn auto aan het van zijn ex-vrouw eerst in zijn
023-5411119 of 5257484 en een
van de Ewijkstraat in been, pakte Ab het pistool af en
toegangsgebied voor het duin- begin
In de auto blijft een vuurde hij op Riny om zichzelf
gebied te kopen. De excursie Hoofddorp.
vriend achter. Riny zet zijn die- te redden?
zelf is verder gratis.
aan. Een dag ervoor Volgens de officier van justiThematours organiseert op tafoon
heeft
hij
afgesproken dat hij tie, mr S. Spoor, staat vast dat
zondag 15 juni eveneens een bij- zijn hond bij
zijn ex-vrouw Mar- Ab en Margrit de moordaanslag
zondere wandeltocht. De wan- grit
komt ophalen, als een soort van te voren samen beraamd
deling begint tussen negen en genoegdoening
hij zijn hebben. „Riny was geen liehalf twaalf bij station Over- zoontje Bo van omdat
de rechter niet verdje, hij is zelfs Hells Angel
veen. De lengte varieert tussen meer mag zien. Riny
ruim geweest en hij wist dat hij zo
de 13 tot en met 20 kilometer. vijftig tot aan de deurloopt
van Mar- bekend stond. Maar waarom
Elke wandelaar krijgt een eigen grits huis. Ondertussen
zou hij een moordaanslag op
kaart mee. Langs de route hij wat in zichzelf. Ab, de humt
Ab
plegen en daarmee
nieustaan geografen om te vertellen we geliefde van Margrit, doet zijn willen
eigen
glazen
ingooien? Het
hoe dat stukje van Nederland open.
ging hem als Viking nu juist zo
ontstaan is. De kosten bedraTot zover staan de feiten vast. goed. Hij zette zelfs zijn dictagen tien gulden (inclusief kaart
en vervoer terug naar het station) plus twee gulden voor de
toegang van het natuurgebied.

ZANDVOORT - Het verkeer
van en naar Zandvoort* ondervindt op zaterdag 14 juni vanaf
twee uur waarschijnlijk veel
hinder van een demonstratie
van 15 tot 20 duizend motprrijders. De motorrijders rijden
vanaf recreatiegebied Spaarnwoude een rondje. Omdat het
verkeer omgeleid wordt, verwacht de NZH dat niet alleen
automobilisten maar ook buspassagiers vertraging zullen
oplopen.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Net zo goed als vaststaat dat
Riny een kogel in zijn voorhpofd kreeg als gevolg waaraan
hij een week later overleed.
Maar verder is het onduidelijk
wie nu wie van plan was om te
vermoorden. Riny heeft na de
schietpartij niets meer gezegd
en ook de geluidsopnamen van
de dictafoon geven niet voor
100 procent een duidelijk antwoord op de vraag wat er nu
eigenlijk precies gebeurd is.
Heeft Ab de Viking in koelen

foon aan, zoals hij vaak deed als
hij met Margrit sprak. Dat doe
je niet als je iemand gaat vermoorden. Bovendien was hij de
hele dag tamelijk rustig."
Spoor vindt het maar vreemd
dat Riny de hond mocht komen
ophalen, terwijl Ab die eerder
op de dag ergens anders naar
toe had gebracht. „Ab zegt ook
nog eens dat hij de hele dag al
zenuwachtig was. Je bent toch
niet zenuwachtig als je alleen
maar hoeft te zeggen: „Riny je

Een jaar geleden overleed de Zandvoortse stripper Riny
Meerveld nadat hij in een smal halletje van een huis in
Hoofddorp neergeschoten werd. Hoe is Riny om het leven

gekomen? Wie schoot er als eerste? De vragen in de

rechtzaak over de moord op de bekende Viking zijn legio.
De antwoorden per vraag echter ook.
krijgt de hond niet, Margrit
houdt hem." Nee, Ab was zo
nerveus omdat het opzetje dat
Margrit en hij hadden bedacht
nu werkelijkheid moest worden. Ze wilden van Riny af."
Margrit had volgens Spoor al
eens aan een vriend gezegd dat
ze een pistool zocht. Bovendien
hadden Margrit en Ab een
alarmpistool in huis. „Wie dit
pistool nu eigenlijk in handen
heeft gehad, weten we helaas
niet. Er zijn geen vingerafdrukken achtergebleven, omdat het
pistool zo vet was. Het komt me
erg onwaarschijnlijk voor dat
Ab van Riny, iemand die vele
malen sterker was dan hij, met
zijn linkerhand een pistool wist.
af te pakken. Hij was zelfs gewond aan zijn been."
Ab had het pistool volgens de
officier van justitie gewoon zelf
in zijn handen en heeft later in
zijn been geschoten om het te
laten voorkomen alsof hij zich
had moeten verweren.
Ze wil dan ook dat Ab wegens
moord tien jaar gevangenisstraf krijgt. Maar Ata en zijn advocate mr M. Tijsterman menen dat het heel anders gegaan
is en dat hij geen straf, en zeker

niet zo'n zware straf, behoort te
krijgen.
Ab wilde met Riny praten
over de hond. Margrit was immers erg gehecht aan het dier
en wilde die niet kwijt. „Riny
vroeg alleen maar om de hond
om Margrit te jennen," legt Ab
uit.
Op 3 april opende hij de deur
nog voordat Riny aanbelde. Ab
zei: „Kom maar boven." En liep
alvast de trap op. Op de vierde
of de vijfde tree hoorde hij een
knal en voelde pijn in zijn been.
Riny had in zijn been geschoten. Ab draaide zich om, zag
Riny met het pistool in zijn
hand. In doodsnood sprong hij
op de grote Viking. Dat had
Riny niet verwacht. Ab pakte
zijn pistool en liep terug de trap
op. Opnieuw draaide hij zich na
een paar treden om en zag dat
Riny zich woedend oprichtte.
Hij vuurde twee keer met zijn
hoofd afgewend. Daarna liep hij
de trap op naar boven en belde
06-11.
„Het is bijna onmogelijk dat
Ab in zijn eigen been heeft geschoten om zijn verhaal aannemelijker te laten klinken," zegt
zijn advocate. „Dan moetje wel

HAARLEM - De politie houdt
open huis op het politiebureau
op de Koudenhorn in Haarlem.
Het hoofdbureau is volledig gerenoveerd. Tussen tien en vier
uur staan de deuren open en
zijn er demonstraties.

erg raar gaan staan, want de
kogel is er aan de achterkant
hoger ingegaan dan hij er aan
de voorkant uitgekomen is. Dat
duidt erop dat Ab geraakt is,
terwijl hij zijn been boog om de
trap op te lopen naar boven."
Volgens haar opponente, officier van justitie mr Spoor, is
het echter wel goed mogelijk
om jezelf van achter in je been
te schieten. „En," zegt Spoor,
„op de kleren van Riny zijn helemaal geen bloedsporen van
Ab gevonden. Dat is toch merkwaardig als ze blijkbaar even
met elkaar geworsteld hebben."
De argumenten van de een,
staan lijnrecht tegenover de visie van de ander en omge-

Zonnescherm

Op heterdaad

'Riny vroeg alleen maar om de
hond om Margrit te jennen'
draaid. Het bandje brengt ook
weinig opheldering over de
ware toedracht. Een deskundige heeft wel vastgesteld dat er
niet mee geknoeid is, maar deze
taal- en spraakwetenschapper
geeft toe dat het heel moeilijk is
om conclusies te trekken uit de
geluiden die erop te horen zijn.
Het merkwaardige is dat er
bijna geen stemmen op staan.
Een stem, vermoedelijk Ab,
zegt 'Kom maar naar boven'.
En Riny humt vlak voordat hij

Miniatuurauto's

MENINGEN

(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland

Peuterfeest

(ADVERTENTIE)

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Circims

Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

Toneelgroep Prik en Ko
verraste de kinderen van
peuterspeelzaal 't-Opstapje
woensdag met twee toneelstukken. 't-Opstapje vierde
feest, want deze peuterspeelzaal bestaat 12,5 jaar.
Inmiddels is de peuteropvang uitgegroeid tot twee
groepen. Volgens Nelly
Lcmmens, vanaf het begin
erbij betrokken, zijn de
peuters niet meer weg te
denken op de Nlcolaasscbool. „Ouders zijn soms
verbaasd dat ze apart voor
de basisschool moeten inschrljven. Ze zitten hier
toch al op school, zeggen ze
dan."
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Wethouder Andrics van Marie
(WD) reageert op de kritiek
die zijn partijgenoot Theo van
Vilstereii in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 4 juni op hem
gespuid heeft. Volgens hem zit
liet anders met de zeven ton die
Van Marie had gevonden dan
Van Vilstercn denkt.
De heer Van Vilsteren geeft
bepaalde zaken niet juist weer
of de redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad heeft ze fout
verwerkt. Ik heb mij vooral gestoord aan de woorden „Die zeven ton die hij (Van Marie) had
gevonden als overschot op de
begroting, heeft hij door druk
van Flieringa ingeslikt. Anders

'Nederlandse politie staat dicht bij mensen'

ZANDVOORT - Voor Jennifer Parker, Molly McConville en Dan Reece is één
ding duidelijk: de politie en
de rechtspraak werken in
Nederland heel anders dan
in de Verenigde Staten.

Zij logeerden samen met 23
medestudenten van de American University uit Washington
DC vorige week in Zandvoort.
Het verblijf is een onderdeel
van een reis van drie weken,
waarbij ook Rotterdam en Engeland bezocht worden.
Het is woensdagmiddag als
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop- ze gestrikt worden voor een inmanager), M. Oosterveld.
terview en ze zijn wat moe van
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange- alle lezingen en het avondje
Yanks. Ook van het strand zijn
' stoten bi] de Nederlandse Nieuwsbladpers
ze onder de indruk, vertellen
Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chef/eindred.), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie: Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chef).
Redactiepromolie: Trudy Steenkamp.

Foto Karin Schut

Zeven ton

ze. Maar daar komen ze eigenlijk niet voor. Voormalig politiechef Van den Hurk leidt hen
rond langs diverse politiekorpsen en rechtbanken.
Molly is een dag op stap geweest met de politie van Nieuw-Vennep. „Het viel me op hoe
dicht agenten bij de gewone
mensen staan. Ze maakten
vaak een vriendelijk praatje
met ze. Wij trouwens ook. ledereen was erg behulpzaam."
„Bovendien," vult Jennifer
aan, „wordt er veel aandacht
aan preventie besteed, dat vind
ik erg goed." Dan: „Dat in Nederland de nadruk ligt op de
eigen
verantwoordelijkheid
van mensen staat mij wel erg
aan."
Een bezoek aan een rechtzaak betekende voor het drietal

een openbaring. Ze wisten wel
dat hier geen juryrechtspraak
. is en de rechter een veel actievere rol heeft, maar dat het zo
anders zou zijn hadden ze niet
verwacht.
In Nederland kennen over
het algemeen de rechters het
dossier uit hun hoofd. Getuigen
worden slechts af en toe opgeroepen om een toelichting te geven, terwijl zij in de VS de
hoofdmoot vormen. „Maar,"
zegt Jennifer, „ik had wel het
gevoel dat de rechter en de officier van justitie meer samenspanden tegenover de verdachte. In de VS staan vooral de
advocaten en de officieren van
justitie tegenover elkaar. De
rechter is alleen een intermediair en vraagt zelf niets."
Dat alle processen zo verlo-

mocht hij geen wethouder worden."
De VVD-fractie heeft eind oktober 1996 bij de behandeling
van de begroting voor 1997 een
amendement ingediend. De
raad nam dit over en besloot
een extra rentevoordeel van 700
duizend gulden aan de post
voor onvoorziene uitgaven toe
te voegen. In termijnen is over
dit bedrag beschikt. Eerst over
189 duizend gulden en in de kadernota is geschreven dat van
die zeven ton per peildatum
april 1997 570 duizend gulden
als reëel is aan te merken. De
raad besloot eind mei het vrijgeven bedrag daarom naar 570
duizend gulden op te trekken.
Beide raadsbesluiten kregen
ook de steun van de heer Van
Vilsteren.
A. tiin Marie
Zantl\ nnrt

(ADVERTENTIE)

DANTE'S

PEAK

pen als het megaproces tegen
O.J. Simpson is een fabeltje, benadrukt het drietal. Dan: „De
meeste rechtzaken vinden uiteraard plaats zonder dat de
media erop duiken."
Op het bezoek aan Nederland
kijken ze straks anders terug
dan op een gemiddeld vakantiereisje. „Het heeft me de ogen
geopend dat het ook anders
kan," vertelt Molly. Ze is van
plan om internationaal beleidsmedewerker op juridisch gebied te worden of misschien
zelfs officier van justitie. Dan
ziet het meer zitten om zich in
de politiek of het onderwijs te
storten. En Jennifer wil zich
aanmelden bij de FBI. Ze heeft
daar wat contacten, maar daar
wil ze niet veel over kwijt.

12 Juni t/m 18 Juni

_

msterdam

Nieuwe luie stoel Boekenkast.
TV-meubel. Vader zit goed zondag met z'n cadeaus van Meubelboulevard Amsterdam-Diemen1
BAALBERGEN. HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS
MONTEL, OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER VALHAL
Inlo (020) 69093 16
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Weekmedia 17
STATIONSPLEIN 1Z/22
ZANDVOORT
Centraal gelegen driekamer appartement met
balkon, gelegen op de vijfde en tevens hoogste
etage, met vrij uitzicht. Bij het gebouw is een eigen parkeerterrein.
Indeling: entree, hal, toilet met fonteintje, badkamer met douche, wastafel en wasmachineaansluiting, woonkamer met open keuken, twee
slaapkamers. Ruime berging in souterrain.
Maandelijkse bijdrage aan de VVE ca./ 280,-.
Het gebouw is voorzien van een lift.
VRAAGPRIJS ƒ 189.000,- k.k.
l BEL VOOR MEER INFORMATIE OF l
l EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING |
j

023-5715531

'

l
|

maandag-vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00-14.00 uur

j
'
|

[ A A N K O O P - VERKOOP - TAXATIES

j

BURG. ENGELBERTSSTRAAT86
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaande woning met
patio, ruim zonneterras en balkon, gelegen nabij
strand, station en winkels.
Indeling; Vestibule, gang met bergkast, woonkamer, slaapkamer met openslaande deuren naar
patio, woonkeuken met luik naar kelder (stahoogte), toilet. Ie etage; Twee slaapkamers voor
waarvan één met balkon, slaapkamer achter met
ruim zonneterras, 2e toilet/kastruimte, badkamer met douche.
VRAAGPRIJS ƒ 339.000,- k.k.

c

c

lake
Rve
strandpaviljoen B

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

kil

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Hagel, regen, zon, of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Kerkpad 6
TeL/Fax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

MIST GRATE* MATKA»!

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 /.itplaatsen buiten.
Een barbeque of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

van der Kuijl

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
a\ onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Tot ziens in Take Five

te tatofroim bimnveringinterieu,,op
keuze uit verschillende luxe domosien stutten.

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

PROJECT-TAPM
HOTEL

UdONT

enjetferbaar

Sheila, Dimfïc en Gert Toonen
f*VAN DER*|

REMDEN
Makelaardij o.g.

UETJ&BK

Pockeweep Extra Matras

Passage 3640
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort

SLOGGI

Sim uw»l*a "u

Polvether Matrassen Kroon Super
«^ SG 20-25-30-3540

dames- en herenslips
nu 4 halen

^^•^'^* Alle maten leverbaar

*^^- v-a-i»»reoon« KJmt NU 475.
.&%&'
irfl

3 betalen
Kroon Mode

l'ï&^"" 7 laar Jdirtttoljke tibrltkigipimlt
LUXE KUSSEMS

Haltestraat 55

•Zuiver
deUatl maai, lOfiatau, tu,. 140x200.93.
KO gnuift WO//M
wf nthat-HitattttatiA.
ItVAAWm^fmfm
BEZICHTIGING - VERKOOP

Italiaanse specialiteiten en afhaalwinkel

9 tot e uu.

Italiaanse bol v.d. week:

•VRIJDAG9 tot tt uur

MOZZARELLA, TOMAAT, BASILICUM, PESTO
Nu ƒ 6,-

Haltestraat 51, tel. 5713460
geopend: elke dag
van 12.00 tot 22.00 uur.

Avontuurlijk logeren bij
ATTRACTIEPARK SLAGHARE

Reizen is voor iedereen een feest. En wat is
er nou leuker om een (stukje) reis cadeau te krijgen.
Daarom zijn er Toerkoop Reisburo Kadobonnen.
Vijftig, honderd of tweehonderd gulden... u kunt net zo
ver gaan als u wilt. Er zijn genoeg momenten
om zo'n bon te geven. Van een verjaardag tot een
jubileum, van een diploma tot een huwelijk.
Met een reis cadeau verras je nog eens iemand.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
ir Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en IV. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voorde kinderen én voor u ! (max. 6 pers.)

MAXIMAAL
* PER KLAKT

PTOERKOOP Reisburo

Zeestraat 48
2042 LC Zandvoort

Er gaat een wereld voor u open.

Deskundig advies.
5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Spaameweg22a
Cruquius

•2ATERDAC-

Fa. Gansner & Co.

Tel.

KWALITEIT

Grote Krocht 20 - tel. 023-57 125 60

• Glazenwasser!)'
• Specialiteit schoonmaak van gebouwen
• Schoonmaak van luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL 0523-683000 TOT 22.00 UUR

SLAAP LEKKER

"

Tf
f WiöWam voor

Geldig voor de data:
WO 2 - D O S IULI
VR 4 - ZA 5 IULI
ZO 6 - MA 7 IULI
MA 7 -Dl 8 IULI
WO 9 - D O ï O IULI;
DO 10 - VR 1 1 - Z A 12 IULI;
Aankomst 12.00 u.; vertrek 10.00 u.
Dl
DO
ZA
ZO
Dl

l
3
5
6
S

Kweker ij van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Tel. 5717093

samen op onze
favoriete bank.

3-i

l'.vcn inch itiin tnijn boojil.
Even gezellig samen
wegdromen. Op onze eigen
favoriete plaats.
Onze bank van Mantel.
De fijnste plek in htns.

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Profiteer ervan
nu het nog kan !
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De Bank van Nederland ^7,;:;::;;^:,Tl,:.....'......."............
Mantel bij van Reenwijk - Sniep 7 - MenbclboiilevardAiMterdani/Diemen - Tel. 020-6 9941 II. Ringweg AIO - aftil S113

Groente en Fruit
Grote Krocht 25,
tel. 5714404

Montis
Leolux
Hülsta
Rolt Benz
Gelderland
Harvink
Hennie de Jon
Klassiek

Van Recim'iik in Dicmcn
heeft voor u cm collectie
toi'iucrkcit stiincitf>cstcltl
oy het gchcit \ an toianl«onciitliciniickis\oor
Amsterdam en omgeving
O/mcrktliikc scmcc,
informatie en topkwahten staan garant \oor
een i erantwoora'e kcu:c.
Tot kijk l'ii

vanReeuwijk

Mcubdboukvard AmsieriliuH/Dietticn Ringweg AiO Afrit S-113/DicineH 020- 6994H1
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Wat meer dan het
geijkte molentje

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Vraag aan een willekeurig iemand naar een dorp met een
groot kunstaanbod en tien tegen één dat Zandvoort niet
wordt genoemd. Zandvoort heeft geen kunst-imago, maar
als het aan de kunstliefhebbers in het dorp ligt komt daar
snel verandering in.

E

EN BONTE mengeling
van Zandyoortse chique
en excentriek was afgelopen zondag aanwezig bij de opening van een gezamenlijke expositie van elf kunstenaars m
galerie Artatra m de Zeestraat.
De drukbezochte bijeenkomst
was het initiatief van galeriehouder René de Vreugd, een
eerste aanzet tot een beter
kunstaanbod in Zandvoort.
„Er gebeurt nu nog te weinig
op dit gebied in Zandvoort,
maar daar gaan we wat aan
doen," vertelt hij. De Vreugd is
namelijk tevens spreekbuis van
de vorig jaar opgerichte Culturele Werkgroep Zandvoort.
„Zo hebben we bijvoorbeeld
plannen voor het maken van
een kunstkalender met het
werk van professionele kunstenaars in Zandvoort. Ook zal er
elk jaar een Open Atelier Route
worden georganiseerd, zodat de
mensen bij de ateliers naar binnen kunnen lopen om de kunstenaars aan het werk te zien."
De Vreugd legt de nadruk op
het professionele karakter van
de activiteiten. „Dat is belangrijk, want hier in Zandvoort
wordt kunstenaar zijn vaak
met als vak gezien. We willen af
van het imago van mensen die
wel eens wat met verf rotzooien. Het gaat hier om professionele beeldende kunstenaars."
De aanwezige kunstenaars
zijn blij met de expositie maar
vinden dat er nog veel meer gedaan kan worden. Kunstenaar
Erik Holtkamp noemt het
kunstaanbod in de badplaats te

beperkt. „Het aanbod zou veel
groter moeten en de gemeente
zou verwijzingstaorden naar galeries moeten neerzetten.
Toch onderneemt de gemeente wel initiatieven, zoals wisselende exposities van Zandvoortse kunstenaars in bijvoorbeeld het Cultureel Centrum en
de bibliotheek.
Daarnaast telt Zandvoort ook
steeds meer particuliere initiatieven op dit gebied, zoals de
muurschildering in de Kerkstraat van Roland van Tetterode. In hotel Hoogland zijn wisselende exposities te zien en
strandpaviljoen Route 16 taenaderde recentelijk Paul Jansen
om zijn kunst in het interieur te
laten doorlopen.
„Er is heel veel kunst m
Zandvoort," betoogt Eugène
Weusten, lid van de Culturele
Werkgroep Zandvoort. „Maar
de kunstenaars zullen m de toekomst beter moeten gaan samenwerken, zoals nu in galerie
Artatra gebeurd." Dat vindt ook
Lou Koper, organisator van het
jaarlijkse Kunstcircus. „We
moeten de positie van de kunst
binnen Zandvoort stimuleren.
Natuurlijk vechten alle kunstenaars in Zandvoort in de eerste
plaats voor zichzelf, maar samenwerking is nuttig."
Door onder andere het organiseren van exposities willen de
kunstliefhebbers niet alleen de
Zandvoorters zelf voor kunst
interesseren, maar ook de toeristen een ander kant van de
badplaats laten zien. Of zoals
kunstenares Ria van Kooten

het verwoordt: „We willen de
mensen die Zandvoort bezoeken iets meer meegeven dan
het geijkte molentje."
Een kleine yragenronde onder de voorbijgangers op de
stoep van de galerie leert echter
dat er nog wel wat moet gebeuren. Kijken veel voorbijgangers
nieuwsgierig door de ruiten van
de galerie, niemand stapt naar
binnen om de kunst te gaan bekijken.
Op de vraag wat er op het
gebied van kunst in de badplaats gebeurt, weten maar enkelen direct een antwoord. Verschillende mensen herinneren
zich na wat doorvragen de
'Montmartre'-bijeenkomst van
de schildersgroep 't Zandvoorts Palet en natuurlijk de
kunst in de bieb. Zonder uitzondering zijn alle ondervraagden enthousiast over het uitbreiden van de kunst in Zandvoort, al vindt een enkeling dat De nieuwe zandbak is al erg- populair
er wel eerst wat moet worden
gedaan aan de troep op straat.
ZANDVOORT - De zestig
kinderen van kinderdagverDe dagjesmensen lijken niet blijf Pippeloentje kunnen
op de hoogte van het feit dat weer vrolijk buitenspelen.
Zandvoort meer te bieden heeft Ze hebben namelijk een
dan de zee. Zo verbaast de fami- nieuwe speeltuin gekregen.
lie Zwaag uit Beverwijk zich De zeskantige zandbak, een
over het aanbod van kunst in tent met slingerballen en • leverancier uit Rotterdam
Zandvoort. Mevrouw Zwaag: een nieuwe klauterplank heeft ze speciaal voor ons ont„Als je hier komt ga je toch naar de glijbaan zijn al vol- worpen," legt ze uit.
meestal direct naar het strand, op in gebruik.
„De kinderen zijn erg blij met
maar zo'n Open Atelier dag lijkt
hun nieuwe speeltuin. Als je
me wel interessant. Al vrees ik
ziet wat een plezier ze bijvoordat mijn man en de kinderen
„Het leuke is dat het geen beeld met die slingerballen hebdan toch op het strand liggen." standaardspeelattributen zijn," ben. Hun fietsjes raken ze met
vertelt Relinde Adegeest, coor- meer aan."
Cleo Scheerboom dinatrice van Pippeloentje. „De
De speeltuin, voor een deel

Taartjes smaken
erg goed in
nieuwe zandbak

(ADVERTENTIE)

Rene en Chiquita: 'Wij zijn
meer mensen van de babbel'
ZANDVOORT - Vooral de

Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV

dit jaar een snackbar in het

winkelcentrum en vorige

week zijn ze gestart met
'Body and, .Fitness , Your

Body and Fitness Your PhiMc gaat In
het najaar officieel open. Vanaf dat
moment vinden er individuele en
groepslessen plaats. Tot de officiële
opening zijn zelfstandige gevorderde
sporters welkom op ma-vrij 10-22 uur
en zat KI-M uur.

Physic' op het Van Fenema-

plein 27.

„Het was altijd al onze grote
droom," vertelt Chiquita. „We
hebben met de snackbar een
beginkapitaal bij elkaar gespaard. Want we wilden de fitnessclub helemaal volgens
onze eigen wensen inrichten."
Dat betekende echter wel een
forse verbouwing van een paar
maanden. „Heel vroeger was
dit een autobedrijf, de pomp
stond nog voor de deur," glimlacht ze. De vorige eigenaar had
weliswaar ook een fitnessclub,
maar die heeft er slechts tien
maanden ingezeten. Het echtpaar Penning heeft zo'n beetje
alles vernieuwd wat er te vernieuwen viel.
. Voortaan kunnen dames en
heren in hun kleedkamer douChen. „Voorheen moest dat op
de gang gebeuren. En hier,"
wijst Chiquita, „komt de sauna
en', daar de zonnebank." Haar
grote trots is de sportzaal,
waarin twee soorten apparaten
staan. Bij de ene soort draait
het om gewichten. „Zodat je
spieren steviger worden," legt
René uit. „De andere apparaten, bijvoorbeeld een lopende
band, zijn bedoeld om de conditie op te vijzelen."
„Dat betekent niet dat hier
alleen gespierde bodybuilders
welkom zijn. We hopen ook op
ouderen of mensen die aan de
lijn doen. Bij ons ligt de nadruk
namelijk op gezelligheid," vertelt de 35-jarige Chiquita. Ren,'

Vis eten
tussen roer
en anker
ZANDVOORT - Ooit kon

er in De Albatros vooral ge-

zellig een pint gepakt worden en een jenever achterp-

ver geslagen. Inmiddels is
het café in de Haltestraat
uitgegroeid tot een restaurant van naam.
Sinds kort hebben de broers
Robert en Michel Demmers
hun zaak met een café uitgebreid: 'Fisherman's Priend', pal
naast het restaurant. Het café
is niet zomaar een bruine
kroeg. Er wordt namelijk ook
vis, vooral veel kreeft, geserveerd. En het ziet er prachtig
uit.

Toto K,ir in Schut

betaald uit de opbrengst van de
onlangs gehouden kledingbeurs, was het laatste onderdeel van een grootscheepse verbouwing van Pippeloentje. Een
jaar geleden moesten de kinderen nog achter een hek spelen,
ook al omdat het voormalige
Huis in het Kostverloren toen
verbouwd werd tot aanleunwoningen.
De bewoners van die wonmgen beleven volgens Adegeest
trouwens ook veel plezier aan
de speeltuin. „Er zijn er al heel
wat uit nieuwsgierigheid even
komen kijken."

Dier
van de
week

JAARLIJKSE WATERMETEROPNAME!

een jaar ouder dan zijn vrouw:

bewoners van Nieuw Noord „Wij zijn namelijk vooral menkennen René en Chiquita sen van de babbel."
Penning waarschijnlijk wel.
Zij hadden tot februari van

Monique van Hoogstraten

Bericht bestemd voor de inwoners van de
gemeenten: Bloemendaal-Velsen-Zandvoort
Benchlen en ups
\ oor de« rubriek met
/jkennieuws kunt u sturen naarde
redactie van hetZandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26.2(140 AA Zandvoort, of inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplem 12
Tel 023-5178648 Fax 023-5730497

afgewerkt zijn met klinknagels.
Her en der in de zaak hangen
roodkoperen
scheepslampen.
Aan twee kanten van de houten
toog (uiteraard met een goudkleurige messing reling) pronken de olielampen die tegenwoordig op elektriciteit werken. De koperen/messing koffieketel is met authentiek,
maar wel mooi. Op de grond
staat een messing scneepsbel
uit 1953 naast een roer vol metertjes. Er is te veel om op te
noemen. „We hebben mderdaad flink wat scheepswerven
rondom
Rotterdam
afgestruind voor al die scheepsonderdelen," beaamt Michel.

Zij komen uitsluitend

watermeters
opnemen en kunnen zich legitimeren.

Voor informatie kunt u bellen naar Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV, afdeling
Klantenadministratie, telefoon (023) 520 14 91
(doorkiesnummer) bij voorkeur tussen 08.30 12.00 uur.

De geboren en getogen Zandvoorter dempt zijn stem. „Het
leukste is misschien nog wel
dat heel wat oudere Zandvoorters deze plek al heel goed kenWij danken u bij voorbaat voor uw medewernen. Dit was een kot waar een
kmg.
schelpenkar stond en weinig
Wie Fisherman's Fnend via toezicht was. Dus je begrijpt
de voordeur of via het gangetje wat hier gebeurde."
vanuit De Albatros bereikt,
Rijksweg 501 Postbus 2113 1990 AC Velserbroek leleloon (023) 520 1300
Ook aan de steegjes schuin
slaat bijna steil achterover. Michel en Robert hebben bijna het achter de vroegere Albatros bevoltallige interieur van een waren volgens Michel veel
boot nagebouwd. De roef Zandvoorters goede herinnenoemt Michel gekscherend 'de ringen. „We hebben niet voor
boot van Jiskefet met uitzicht niets bij de verbouwing in een
op schilderachtig Zandvoort'. put een paar damesrij glaarsjes
Zandvoort:
Achterin bevindt zich ook de gevonden. En we kwamen ook POLITIE: Alarmnummer 112. VVelzijnsccntrum
machinekamer, compleet met diverse flesjes tegen met de In andere gevallen: tel. (023-) Willemstraat 20, Voor informamanometers, een houten katrol naam Brokmeier en Schelvis 5713043.
en zwarte ijzeren panelen die erin gegraveerd."
BRANDWEER: Alarmnummer
Burgerlijke stand
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overPeriode: 31 mei • 6 juni
dag - (023-) 5740260.

WATCH OUT
Rustig onbespied op het naaktstrand liggen is er straks niet
meer bij. De beachwatch breidt
zich deze zomer ook naar het
'stille strand' uit. Toch zijn Piet
en Petra Meijer van strandpaviljoen Paal 69 er wel blij mee.
Ze vonden het namelijk vervelend dat de reddingsbrigade
nauwelijks zicht op hun strand
had omdat de zeilvereniging
een beetje in de weg zat. Dankzij de beachwatchers van Rim
Cappel en Jaap van der Werff
scheelt het allicht iets. Eigenlijk vind ik wel dat de beachwatchers zich zouden moeten
aanpassen aan de badgasten.
De eerste zwemmende naakte
taromsnor is trouwens al gesignaleerd. O nee, sorry. Het was
een zeehond.
WEL
STEMMEN/NIET
STEMMEN
Merkwaardig. Volgens burgemeester Van der Heijden kan
het college het voorstel over het
parkeren helemaal niet intrekken. Er is een referendumverordening die zegt dat het voorstel waar de bevolking zich
over heeft uitgesproken (en
hoe!) in de eerst volgende
raadsvergadering ter stemming
aan de raad voorgelegd dient te
worden. Wethouder Van Marie
is er echter van overtuigd dat er
wel een mouw aan te passen
valt. Als we hem mogen geloven
kan verkeerswethouder Flie-

Vanaf 16 t/m 27 juni 1997 zullen medewerkers
van Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland NV
de watermeters opnemen in de gemeenten
Bloemendaal, Velsen en Zandvoort van de percelen, waarvan de meterstand nog niet bekend is.

Wij verzoeken u plantengroei, isolatiemateriaal
e.d. te verwijderen, zodat de meterput goed te
bereiken is en de watermeter kan worden afgelezen.

KLOPGEEST
Frank Klanssens int de Troelstrasti iiat kan niet slapen. Nee,
het i b niet de warmte die hem
uit de blaap houdt Hij hoort al
een paai nachten lang een ver
velende dreun. „Om de vijf seconden en dat houdt een paar
uur aan Ik dacht eerst nog dat
het de koelkast was Maar die
gedroeg zich met anders dan
andeib Een vriend van mij uit
de Brederode&tiaat heelt het
ook vrijdagnacht en zondagnacht gehoord. Het vervelende
is dat als je eenmaal wakkei
wordt, ]e niet meer in slaap
komt en telkens naar die dieun
blijft luisteren." Hij heeft de pohtie al gebeld, maai die kon ook
niet veel doen. „Ze hadden het
over seismologisch onderzoek
op zee." Na enig taelwerk blijkt
dat dat klopt. De NAM (Nederlandse Aardohemaatschappij)
onderzoekt op welke plekken
voor de kust olie of gas in de
bodem zit. Dat doet de NAM
door trillingen te maken die tot
3000 a 4000 meter diepte in de
grond kunnen dringen. Zes kabels met microfoontjes, vastgemaakt aan een boot, vangen die
trillingen vervolgens weer op.
Een medewerker van de NAM
heelt alleen triest nieuws voor
Frank Klaassens. Tot en met 15
juni speelt de NAM in elk geval
nog voor klopgeest.

nnga wel aan een smadelijke
ondergang ontkomen Ik heb
het Van Marie nog eens f>evraagd en hij blijft eibij dat terugtrekken van het voorstel
wel kan.
WEL BETALEN, GEEN UTTNODIGING
Het jaarlijkse concert van Vncaviata op 28 juni gaat niet
door De renovatie van de Heivormde Kerk loopt namelijk
wat uit Maar er is goede hoop
dat liefhebbers van koorzang in
augustus alsnog het concert
kunnen bijwonen. Sterker no^,
van Flons Faber (Stichting
Zandvoort Promotie) heb ik begrepen dat diverse Zandvoortse
cafébazen het concert zullen
sponsoren zodat de toegang
gratis wordt. Ze hebben maar
een voorwaarde gesteld: als ze
er zelf maar niet naar toe hoe
ven.
TREINCONVERSATIE
In de trein kun je de krant lezen, een broodje eten of je passagiers afluisteren. Ik ben
nieuwsgierig, dus ik kies voor
het laatste. Mevrouw l (formaat: mevrouw Terpstra) ongerust tegen mevrouw 2 (eveneens formaat: mevrouw T.):
„De trein stopt helemaal niet m
Bentveld. Gek, hè. Zou er iets
mis zijn bij de NS?" Ik: „Bentveld ligt een kilometertje ten
zuiden van de spoorlijn. De
trein heeft nog nooit in Bentveld gestopt. Als u daar wilt komen, kunt u vanaf station
Haarlem of Zandvoort het beste bus 80 nemen. Die stopt wel
in Bentveld." Mevrouw 2:
„Dank u. Maar eigenlijk willen
we helemaal niet naar Bentveld. We vroegen ons het alleen
af." Ik: „O." Mevrouw 1: „We
gaan namelijk naar zee, onze
voeten afspoelen. Want we hebben thuis geen water."
STATION-ELLENDE
Is het nou een verbetering, die
renovatie van het station? Persoonlijk vind ik de opknapbeurt van de kap wel redelijk
gelukt, maar het is nog altijd
doodzonde dat het ouderwetse
afdakje van het perron verdwenen is. Die moderne glazen hokjes op het perron staan voor
geen meter bij het monumentale gebouw. Het vloekt gewoon
met elkaar. Om het station
voortaan netjes te houden hebben de Nederlandse Spoorwegen trouwens een poging gedaan de duiven weg te jagen. Ze
hebben gaas onder de kap gespannen. Alleen, het helpt niet
Want er lopen nog altijd genoeg
kabels onder het vangnet door.
Er zijn dus genoeg mogelijkheden om als duifje samen met je
geliefde op een draad te tortelen...en het een en ander te laten
vallen op de mensen die onder
je door lopen.

Thijs, een jonge enthousiaste

Pyrenese herdershond, is op
zoek naar een nieuw onderkomen. Hij heeft het wel naar zijn
zin het Kennemer Dierentehuis
maar bij een gezin dat hem
graag wil opvoeden, gaat het
vast nog veel beter met hem.
Thijs is pas een jaar oud. Hij
lijkt niet op de Mechelse herder
die bij de meeste mensen be-

kend is. Een Pyrenese herdershond heeft lange ruige blonde

haren. Nu is echter zijn haar
even kort, want vanwege de
warmte is hij net geschoren. Hij

is slim, nieuwsgierig, gek op
rennen en spelen. Bovendien

kan hij het goed vinden met andere honden. Meer informatie Fotografe Karin Schut wandelt nog weieens in de Amslerdambij het Kennemer Dierentehuis, se Waterleidingduinen. Ze kreeg onlangs dit jonge vosje voor
haar camera.
Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Weekenddiensten

AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
trjderis weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

In ondertrouw: Tnn Wijkhuizen en Aukje Selma van der
Leest. Micha Tibboel en Nicole
Maria Sprenkehng.
Getrouwd: Christian Willem
Jan de Joode en Monique Fredenke Antomette
Bijster
Christoffel Arnoldus Alphonsus Maria van den Broek en
Jolante Renata Biela. Christiaan Antoine Kuin en Romanie
Martme Moerenburg. Martmus
Florentius Gerardus van Dam
en Ehsabeth Maria Raymunda
Huissen.
Geboren: Tim Patnck, zoon
van Francis Jeroen Valks en
Christina Wilhelmma Kramer.
Overleden: Jantje Kerkman-de
Vries, 92 jaar. Edith Josepha
Schrader-Faber, 49 jaar.

Kerkdiensten
In de jaren vijftig was De Albatros al een geliefd café, ook bij jongeren
Foto Archief fam Demmers

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds W. van Galen uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk: Zondag
10.00 uur: ds C vd Vate.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00

uur: geen viering. Zondag 10.30
uur: P vd Smaal en M. Wassenaar, met samenzang.
Vrijzinnige
Geloofsgemcenschap: Zondag 10.30 uur: geen Frank Klaassens uil de Troelstrastraat wordt 's nachts geplaagd door klopgeesten van de NAM
Illustratie Mate de Huei
dienst.
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Winkelcentrum-N
Tel. 023-5720109
Fax 023-5731355

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

Home and take away service for:
Frites - Meals - Snacks
Sandwiches - Special

ROB TAN

Wij bezorgen uw bestelling
vanaf ƒ 15,~ bij u thuis

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Strijkservice

Paap

Pasteurstraat 2a

™
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bij Sanders Meubelstad
Fauteuil diverse kleuren
2.5 zits diverse kleuren
Zithoek moderne kleuren
2+2.5 Lederlook
2+2.5 Groene streep
2+2.5 Leder perzikkleur
2+2 zits groen
2+3 zits Leder Bordeaux
Wandmeubel donker eiken
Wandmeubel blank eiken
Wandmeubel zwart/beuken
Wandmeubel zwart/kersen
Barwand/zwart
Wandmeubel diamant/messing
2 deurs buffetkast grenen
Diverse Chinese ant. kasten
Parasol nergens goedkoper

van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
v/a

ƒ - 399
ƒ 999
ƒ 2548
ƒ 1799
ƒ 1999
ƒ3299
ƒ 1799
ƒ 3299
ƒ 1799
ƒ 2999
ƒ 3950
ƒ 4499
ƒ 2499
ƒ 1799
ƒ 1499
ƒ 899

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

ƒ 1299ƒ 999,ƒ 899-

VOOR

ƒ

ƒ
99ƒ 699,ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

1599,1199,1399,2199,-

ƒ

999,-

ƒ
ƒ
ƒ
ƒ
ƒ

2299,1199,1999,1999,2499,-

49,95

OP = OP

KORTINGEN TOT 5O%

Voor vaderdag
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag
voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken weer tenig. Tevens
doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m
vrij. van 9.00 tot 17.00 uur. Voor info:
023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

»i.i^^^^- i n n

een schnitte
met stropdas 11,95

1

Amsterdam (Eigen parkeergarage)
Overtoom 557 - Tel.: 020-6184733 - donderdag koopavond

Pasteurstraat 4 tel. 5731967
Potgieterstraat 24 tel. 5712865

MEUBELSTAD

. %&pitein

Heb je vragen of wil
je een afspraak maken
kom dan langs, of bel 5714866

4 zoute haringen
ƒ 10,6 slibtongen
ƒ10,2 Urker kibbeling ƒ 10,4scholfilet
ƒ10,Ron.d IJsselmeerpaling

v.a. ƒ 25,Geopend Haarlem
wo. 11.00-18.00
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftstraat
(t.o. Aldi)

Pasteurstr. 12
IZMÏ'yA Zandvoort
ïtëï Q23~&14866

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
za. 11.00-17.00

16-r'

drogisterij

BOUWENS
TEL 5714361

TON GOOSSENS

Barbecuen?

WINKELCENTRUM NOORD
-*-Geneesmiddelen

_^, Herenkapsalon

-*•Homeopathie

»*-Tabaksartikelen

-*-Vitamines
•*- Parfumeriën

.^~ Staatsloterij-Lotto
p stomerij

-«*-± 40 Soorten drop

) p-l

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME

l.

PARKEERGELEGENHEID

Voor overheerlijk vlees,
sauzen, stokbrood, houtskool, enz.
Kortom voor al uw benodigheden kunt u bij ons
terecht

Ruime
parkeergelegenheid

Ook voor vaderdag
bent u bij ons
aan het goede adres!

Gratis parkeren

PAK MET DEZE BON
BON VOOR 15,7 MILJOEN
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer G mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

D
D
G
D

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

! NATIONALE l

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

J. öluijS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

'..

Plaats:
Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.
Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

Onderhoudsbedrijf
M u i s & Co.
Voor al uw onderhoudswerkzaamheden
in en rond uw huis en tuin.
Ook voor witten en behangen.
Dr. C. A. Gerkestraat 54 zw.
2042 EW Zandvoort
tel.: 023-5730431 / 06-52894393.
Ingeschreven bij KvK te Haarlem

150.97.06

NU 5 MILJOEN!
De Postcode Loterij blijft verrassen. Vorige maand
won u bij Henny Huisman honderden scooters,
BMW's en een Extra Straatprijs van een miljoen
gulden. Deze maand zit u alweer klaar voor de
Mega Jackpot van 5 miljoen. Speel dus mee en
win!

aantal andere organisaties. Ook met die organisaties maakte u eind mei al kennis in de
Surprise Show van Henny Huisman.

Snel insturen!
Wees snel en stuur uw ingevulde bon voor 18
juni in. Dan weet u zeker dat u nog op tijd bent
voor de trekking van de Mega Jackpot van 5
miljoen!

DE UITSLAGEN VAN 9 JUNI

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
En natuurlijk speelt u mee, want spelen is winnen
de Postcode Loterij Record Show
in de Postcode Loterij: u maakt kans op tienduiStand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen:
zenden prijzen per maand. En u kunt spannende
verrassingsprijzen winnen. Bovendien maakt u aan
Getal 23 t/m 36
hel eind van dit jaar kans op de Postcode-Kanjer
OQ
t i nno . 1Q
70 van 15,7 miljoen
ia /f £•\>,•
De Bingogetallen:
l 18
gulden. Dat is de
ƒ 500,- 05 ƒ 10,Getal 1 t/m 22
grootste Straatprijs
04
/ 100,- 27
ƒ 9,die ooit is uitgereikt!
ƒ 50,- 09
ƒ 8,43 21 13 06 23 44 16 12
ƒ 40,- 26
ƒ 7,37 24 20 25 01 36 33 45
ƒ 30,Doe mee!
03 41 11 07 10 29 42 30
15
ƒ 6,Wat u altijd wint is
34
ƒ 25,- 31
ƒ 5,Maakt u uw kaart vol met:
dat u een steentje bij• Straatprijs trekking mei:'
O2
draagt aan een schonedan wint u de
Bekendmaking: 9 juni
re en betere wereld.
ƒ 5.000,Thuisbingo
Want de hele netto
2612 GE
ƒ 25.OOO,Extra
Prijs
opbrengst van de
f 25.OOO,Postcode Loterij gaat
Zetfouten voorbehouden
2612 GE 002
naar het goede doel:
naar Artsen zonder
Twee BMW's: 7573 CZ 003 in Oldenzaal
Grenzen, Greenpeace,
en 1057 J M 003 in Amsterdam
Unicef en een groot

5 miljoen

Onderhoudsbedrijf Muis en Co.

BtOBMSKRKUNST

Postcode:

LOTERIJI

U kunt de Mega Jackpot van de Postcode Loterij
elke maand winnen. Hij kan oplopen tot maar
liefst 7 miljoen gulden. Dat is met recht de rijkste
prijs van Nederland. Het enige dat u hoeft te doen
om te winnen is meedoen.

Ook stoere
papa's houden
van bloemen

Naam:
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Veel spektakel en brokken op circuit

Zwaar weer voor
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De
124 duiven van postduivenvereniging Pleines
hadden het zaterdag bijzonder .zwaar. Van die
zware weersomstandigehden had een duif van
Gerrie Harteveld de
minste last.
Bomen, tentjes en vliegtuigjes waaiden omver zaterdag, straten veranderden in wilde riviertjes,
maar de duiven wisten
toch de weg naar huis te
vinden. De duiven werden
zaterdagmorgen om 7 uur
in het Frans Peronne gelost voor een vlucht van
295 kilometer. De duif van
Gerrie Harteveld deed het
goed en werd om 10.55 uur
geklokt. Vele duiven deden
het wat rustiger aan en
kwamen door het onweer
pas een dag later binnen.
Uitslag: G. Harteveld l,
combinatie Paap-Paap 2-810-15, P. Spronk 3-6-7-9-2223, R. Driehuizen 4-11-1314, R. en T. Sinnige 5, H.
Heiligers
12-18-19-20-24,
Hans Gaus 16-21, combinatie Koper-Koper 17-25.

ZANDVOORT - Zo'n
achtduizend toeschouwers
hebben vanaf de eerste tot
de laatste race volop kunnen genieten van het racespektakel op het circuit. De
zaterdagraces om de Trophy of The Dunes werden onderbroeken door een enorme hoosbui en de zondag
stond in het teken van veel
ongelukken.
Gelukkig bleef het bij heel
veel brokken en deuken in de
wagens. De windhoos/regenbui
die zaterdagmiddag over Nederland raasde trof ook het circuit. De brandweer moest er
aan te pas komen om de Nissantaocht leeg te pompen. De
volgende klus was het wegpompen van enehalve meter water
in de toegangstunnel. Vakkundig kweet de Zandvoortse
brandweer zich van zijn taak.
Op zondag taleek de baan hier
en daar nog nat te zijn. Mede
daardoor gebeurden er rare
dingen. Het begon meteen met
de sterrenrace. Rintje Ritsma,
die toch wel gladde banen gewend is, vloog er in de eerste
bocht al uit. De Friese schaalser had behoorlijk de pest in.
De oorzaak was volgens hem
een fout van een achtervolger,
die hem van achteren had aangereden.
Ritsma werd naast de baan

gezet. De klap die Veronicadiscjockey Jeroen van Inkel
maakte, kwam harder aan. De
crash mocht er zijn en voor de
zekerheid werd Van Inkel naar
het ziekehuis afgevoerd. Na onderzoek bleek er niets aan de
hand te zijn behoudens een stijve nek. De race in de Renault
Méganes werd uiteindelijk gewpnnen door oud GTST-acteur
Riek Engelkes. Van de tien gestarte wagens bereikte er
slechts vier de finish.
Olaf Mol deed weinig onder
voor Van Inkel. In de strijd om
de Renault Mégane Trophy beleefde Olaf Mol, Formule Icommentator van RTL 4, een
angstig moment. In de zevende
ronde aan het einde van het
rechte stuk kwam hij volledig
zonder remmen te zitten, yermoedelijk door grind dat hij tijdens een eerder uitstapje langs
de baan had opgepikt. Het gevolg was een zware crash. Mol
eindigde in de vangrails van de
Tarzanbocht en mocht van geluk spreken dat hij ongedeerd
uit kon stappen. Zijn auto was
total-loss.
In deze klasse was Mol juist
bezig aan een imposante opmars. De strijd werd knap gewonnen door Marcel Alderen,
die zijn tweede seizoenzege
pakte. Rob van Someren was de
beste junior. Sebastiaan Bleekemoolen heeft het wel geprobeerd de eerste plaats te pak-

SPORT

ken, maar moest genoegen nemen met een derde plek. Overtuigend was het optreden van
de in Bentveld woonachtige
Joost Koenders. De strijd in de
Pearle Citroen Saxo Cup was
ongemeen spannend. Berend
Gesman, Gaby Uljee en Joost
Koenders vochten voor elke
meter circuit.
De strijd werd op de streep
beslist in het voordel van Gesman, die kort achter zich Uljee
als tweede en Koenders als derde zag eindigen. In de Auto Trader Dutch was Duncan Huisman een klasse apart. Meteen
na de start moest Huisman de
leiding even afstaan aan Elburger Van Es. Huisman controleerde de strijd vervolgens en
toen Van Es uitviel was er geen
vuiltje meer aan de lucht. Met
ruime voorsprong eiste Duncan Huisman de zege voor zich
op. De BMW-coureur werd op
de tweede plaats gevolgd door
Frans Verschuur in een Renault. Als derde eindigde Ron
Braspenning in een BMW.

Drie sporters
naar Calgary
ZANDVOpRT - Gerard
Kuijper, Willem Pijper en
Ruud Luttik vertegenwoordigen Zandvoort bij de Wereld Politie & Brandweer
Spelen, die van 27 juni tol en
met 4 juli in het Canadese
Calgary worden gehouden.
Aan de voet van de Rockey
Mountains, 1300 meter boven de zeespiegel, zullen
zo'n tienduizend sporters,
werkzaam bij brandweer en
politie, 52 sporten bedrijven.

De strijd in de Formule Ford
1800- en 1600-klasse werd bepaald door twee zeventienjarige jongens. Ricardo van der
Ende, uit Maasdijk, reed met
zijn Swift iets harder dan de
Belg Stelandre, terwijl in de
1600-klasse Patrick Koel uit Almere, de Deen Nygaard aftroefde.

Jeroen van Inkel kijkt nog angstig na zijn crash, die gelukkig' goed afliep
Foto: Chris Schotanus.

Zomerzottenfestival opnieuw
een groot succes geworden
ZANDVOORT - Het Zomerzottenfestival, dat georganiseerd werd door de Rotaryclub, is op een groot succes
uitgelopen. De opbrengst van dit festival ging naar het
Logeerhuis aan de Zandvoortselaan in Heemstede.

De brandweer moest zaterdag in actie komen om de toegangsweg naar het circuit weer bereikbaar te maken
""-.•

Motorrijders gaan
verkeer lamleggen
ZANDVOORT - Vijftien- tot
twintigduizend motorrijders
rijden zaterdagmiddag vanaf
twee uur vanuit Spaarnwoude
naar Amsterdam uit protest tegen beslissingen van het Europees Parlement. Door die demonstratie zullen de bussen
van NZH in het gebied Purmerend, Zaandam, Haarlem, IJmond, Amsterdam en Haarlemmermeer tussen één en vijf
uur ernstig worden ontregeld.
Reizigers dienen rekening te
houden met flinke vertragingen en wellicht het uitvallen
van bepaalde ritten. Voor informatie: 0900-9292 (75ct/min).

Handige milieutips
ZANDVOORT - Vlooienplagen zijn tegen te gaan door intensief te stofzuigen en het
huisdier regelmatig te kammen. Vlooien zijn ook niet bestand tegen de geur van kamille
en lavendel. En onkruid is het
best te bestrijden met de schoffel.
Belangstellenden kunnen in
het handboek 'Praktische Milieukennis' allerlei informatie
hierover vinden. Ook via de landelijke MilieuTelefoon (020626.2620) is informatie te krijgen.

Wandelen
ZANDVOORT - Op zaterdag
14 juni start om twee uur bij de
ingang Koevlak (aan de Zeeweg) van het Nationaal Park
Zuid-Kennemerland een excursie door de duinen. Wie mee wil
wandelen hoeft zich alleen
maar op te geven via
023-5411119 of 5257484 en een
tóegangsgebied voor het duingebied te kopen. De excursie
zelf is verder gratis.

" ""*
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Door de slechte vangsten de
afgelopen winter van gul was
alle hoop gevestigd op Helsingor. Voor de vijfde keer was de
So.nt tussen Denemarken en
Zweden de bestemming van de
Zeevis Vereniging Zandvoort.
Voor de eerste dag waren vijf

'

Foto: Chris Schotanus.

bleef er nog wat over voor andere goede doelen zoals bijvoorbeeld de ontmoetingsdag.
Twaalf teams traden in de
Gran Doradosporthal in het
strijdperk om daar een sportief

Zaalvoetballers strijden om finaleplaats

ZANDVOORT - In het
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen is de
eerste schifting gemaakt.
De teams zijn opnieuw ingedeeld en gaan zich opmaken
voor de strijd om de finaleplaatsen. Dat er veel gescoord wordt blijkt wel uit
het feit dat maandagavond
de 700ste treffer genoteerd
werd.

Sesto Senso en Reproproof
maakten er een spannende partij van. Reproproof pakte de
tweede plaats ten koste van
Sesto Senso door met 3-2 te
winnen. YB/Syperfone boekte
een zwaar bevochten zege op
Chin Chin, maar daarentegen
had Identico het niet moeilijk
tegen Sabra gezien de 10-2 overwinning. TYBB heeft het moeilijk en leed wederom een nederlaag, nu met 7-1 tegen Café
Cooldown.
Maclu Auto's, met Pieter
Keur in de gelederen, pakte een
eenvoudige overwinning op Au-

toboulevard, 6-1. Maclu leed
vervolgens een verrassende 5-3
nederlaag tegen Café Cooldown. Gran Dorado kan het dit
seizoen niet bolwerken. Na de
derde nederlaag in de poule tegen Niveau Offset (7-5) werd
vervolgens ook de eerste wedstrijd in de verliezersronde verloren. Onder aanvoering van
een ontketende Eric Lefferts
won Rabbel Boys gemakkelijk
van Gran Dorado met 6-2. In
deze poule speelden Peugeot
Cpbussen een enerverende partij tegen Geel Wit. Kort voor het
einde scoorde Geel Wit de gelijkmaker maar de laatste aanval van Peugeot Cobussen leverde dit team alsnog de 5-4
overwinning op.

In de Amiga H klasse liet
Turn Turn zien wie de sterkste
was. Turn Turn werd eerste
door een 9-2 overwinning op JS
Consultancy. Zeer verrassend
was de 8-5 overwinning van
E&E op Geel Wit en dat kon
ook gezegd worden van de 6-0
zege van Kroon Vis op Sekura.

De eerste speelavond van de
tweede ronde voor de Amigaploegen en de laatste ronde van
de Forzateams waren spectaculair. Jammergenoeg trokken
deze wedstrijden, waarschijnlijk door de warmte en benauwdheid in de Pellikaanhal
weinig publiek. Toch werden er
aantrekkelijk wedstrijden gespeeld. Sabra kwam tegen Corodex snel op een 3-0 voorsprong maar wist uiteindelijk
maar nipt met 4-3 te winnen. In
een leuke wedstrijd won Klassiek met 7-4 van Harocamo en
had Café Neuf weinig moeite
met Sweaters, 6-0.
Voor de eerste plaats in de
Porza 2 klasse vochten Puntje
Puntje en De Stal een eneverend duel uit. De ploegen waren
gelijkwaardig gezien de 4-4 uitslag. Play In pakte in deze poule de tweede plaats door met 5-3
te winnen van Sterk. Banana
blijft het goed doen en ook Reproproof werd verslagen met 31. Sesto Senso haalde keihard
uit in de wedstrijd tegen Wild

Child. Sesto Senso won met 131 en het dertiende doelpunten
betekende het 700ste van dit
toernooi. Spannend waren de
partijen tussen Chinese Lippies
en Bakkerij Paap en Puntje
Puntje tegen Redlight Bar. De
Chinese Lippies wonnen van de
bakkers met 4-2 en Puntje
Puntje bleef, na veel spanning,
Redlight Bar met 6-5 de baas.
Tenslotte deed Sekura goede
zaken door Autoboulevard met
7-2 terug te wijzen.
Programma woensdagavond:
18.45 uur Chinese Lippies - Sesto Senso, 19.30 uur Superfone Sack Time, 20.15 uur Bakkerij
Paap - Wild Child, 21.00 uur Maclu Auto's - Café de Kater, 21.45
uur Café de Kater 2 - Chin Chin,
22.30 uur Tenson - EDO.
Donderdagavond: 18.45 uur
Geel Wit - Gran Dorado, 19.30
uur Kroon Vis - TYBB, 20.15
uur Peugeot Cobussen - Rabbel
Boys, 21.00 uur HB Alarm Redlight Bar, 21.45 uur Tum
Turn - Spaghettihuis, 22.30 uur
Sterk - Autoboulevard.
Vrijdagavond: 18.45 uur Su-

perfone - HB Tenson, 19.30 uur
Klassiek - Reproproof, 20.15
uur Sack Time - EDO, 21.00 uur
Café Cooldown - ABN/AMRO,
21.45 uur Niveau Offset - E&E,
22.30 uur Harocamo - Indentico.
Zaterdagavond: 18.45 uur
Spaghettihuis - Chin Chin,
19.30 uur Duvak - Consultancy,
20.15 uur Café Neuf - Corodex,
21.00 uur De Stal - Café de Kater, 21.45 uur Café de Kater 2 Tum Tum, 22.30 uur Sweaters Sabra.
Maandagavond: 18.45 uur
Peugeot Cobussen - Gran Dorado, 19.30 uur Rabbel Boys - Geel
Wit, 20.15 uur Identico - Casino
Amsterdam, 21.00 uur HB
Alarm - Puntje Puntje, 21.45 uur
Kroon Vis - The Mirror II, 22.30
uur Café Bluijs - La Paz.
Dinsdagavond: 18.45 uur Chinese Lippies - Wild Child, 19.30
uur Banana - Klassiek, 20.15
uur Sesto Senso - Bakkerij
Paap, 21.00 uur Café Cooldown Play In, 21.45 uur Sterk - Sekura, 22.30 uur Harocamo - Reproproof.

De Zeeschuimers oppermachtig
ZANDVOORT - Leden De
Zeeschuimers wonnen zondag met uitstekend kunstzwemmen tijdens de kringkampioenschappen diverse
titels. Met tien medailles en
het hoogste puntentotaal
hebben de synchroonzwemsters van de Zandvoortse
zwemvereniging wederom
hun overmacht gedemonstreerd.

In het Haarlemse zwembad
De Planeet werden in twee
zwembaden tegelijk de kringkampioenschappen
synchroonzwemmen
gehouden,
waarbij maar liefst 49 uitvoeringen op muziek werden gezwommen. In vier categorieën
werd middels soli, duetten en
ploeguitvoeringen door acht
verenigingen strijd geleverd om
de medailles en ereplaatsen. De
Zeeschuimers scoorde vier

Visclub vangt goed bij geslaagde
vistrip in Denemarken
ZANDVOORT - Dertien
leden van de Zeevis Vereniging Zandvoort hebben een
zeer geslaagde vistrip gehouden naar het Deense
Helsingor. In vijf dagen
werd veel vis uit het water
gehaald.

'

Dit huis zat verlegen om een
traplift om de dubbelgehandicapte kinderen naar boven te
brengen. De 25 duizend gulden
die daarvoor nodig waren zijn
dik binnen gehaald en zelfs

kleine bootjes af gehuurd. De
vangsten waren voor enkele leden niet slecht. De zondag
stond in het teken van de koppelwedstrijd.
Zeven bootjes gingen vroeg in
de morgen het water op. Herman van Drunen viste met handicap omdat hij alleen in een
bootje zat. Toch wist hij de
Frans Lammers koppeltrofee
in de wacht te slepen met 44
vissen. Hoofdzakelijk ving hij
schar omdat dicht bij de kust
gevist werd. De volgende dag
werd gevist om de Denemarkentrofee. Deze werd gewonnen door Jan van Gooi. Zijn gul

was niet groot maar voor die
dag wel de grootste met 57 centimeter.
De schipper heeft van alles
geprobeerd en zelfs werd er gevist tot tweehonderd meter van
de Zweedse kust. Door zo dicht
bij de kust te vissen werden er
veel geep en grote schar gevangen. Op de dinsdag konden de
vissers vrij vissen met als resultaat voor iedereen lekker veel
vis. Frans Lammers ving een
puitaal van 37,5 centimeter.
Deze week zijn vijf leden van de
Zeevis Vereniging Zandvoort
naar Zuid-Noorwegen om in
Avik hun geluk te beproeven.

gouden, vijf zilveren en een
bronzen medaille. Als winnaar
van de inmiddels afgesloten
verenigingscompetitie mocht
de club ook nog eens een prachtige bokaal in ontvangst nemen.
In de seniorenklasse werd De
Zeeschuimers zwaar belaagd
door HPC Heemstede en Alliance. De Zeeschuimer-soliste
Ditte Valk zwom zich naar de
tweede positie en scoorde
65.930 punten. Tamara van
Rhee werd zesde in deze zware
klasse. In de duettenstrijd waren Ditte Valk en clubgenote
Anouk Noordervliet overtuigend de besten. Op muziek van
Rocky legden zij met hoge
waarderingen van de KNZBjury een prima basis voor de
verenigingsoverwinning. In de
ploegenstrijd kwam De Zeeschuimers met Ditte Valk, Tamara van Rhee, Anouk Noordervliet en Saskia Wester net
achttiende punt tekort om de
eerste plaats op te eisen.
De tweede plaats leverde echter toch veel punten op. HPC
Heemstede scoorde hier het
best. Alliance Zaandam werd
derde. De overmacht van De
Zeeschuimers in de juniorencategorie was groot. Bij de soli
was Sandra Beugel onnavolgbaar terwijl clubgenoot Esther
Koomen tweede werd. Wendy
van den Broek miste op zeven-

tiende punt verschil de derde
plaats. Deze werd nu opgeëist
door Linda Reijnen van Alliance.
In de duettenstrijd waren
Sandra Beugel en Esther
Koomen niet te verslaan. Met
hun klassiek getinte muziekuitvoering gaven zij iedereen
het nakijken. De tweede plaats
was voor clubgenotes Wendy
van den Broek en Monique van
der Werff, die op muziek van
Cool Corana de Alliance-kunstzwemsters naar de derde plaats
verwezen.
Ook bij de ploegen waren de
zwemsters van De Zeeschuimers superieur. Sandra Beugel, Esther Koomen, Wendy
van den Broek en Monique van
der Werff scoorden 57.429 punten en waren daarmee onbereikbaar voor de concurrentie.
De Watertrappers Haarlem
werd tweede, gevolgd door de
ploeg van Alliance.
In de jongste categorie duetten eindigden Shanita Doerga
en Simone Sindorf als derde.
Bij de ploegen kwamen de jongste synchroonzwemsters van
De Zeeschuimers eveneens in
actie. Een tweede plaats werd
hier bereikt door een prima
muziekuitvoering,
gezwommen door Astrid Koomen, Shanita Doerga, Simone Sindorf,
Nathalie Munnikes en Gabriëlla Munier.

programma af te werken. Bovendien had de organisatie gezorgd voor wat afwisseling
door beachvolleybal en touwtrekken op het strand plaats te
laten vinden. Het programma
werd op uitstekende wijze begeleid door Sportief Holland.
Grote bedrijven zoals Gamma, Karwai en KPGM hadden
zich gemeld voor dit sportieve
evenement. Door sponsoring
van Print Site kon de Zandvoortse Zeskampploeg eveneens deelnemen en liet zien in
een geweldige vorm te zijn door
meteen eerste te worden. Dat
gebeurde onder groot enthousisame van de vele toeschouwers.
De wisseltrofee, vervaardigd
door Ria Claus, bleef daardoor
in Zandvoort.
„We slagen er altijd weer in
om er een succes van te maken," vertelde de secretaris van
de Rotarycluta, Jan Brabander.
„Iedereen heeft het goed naar
zijn zin gehad en daar gaat het
ook om. Het goede doel staat
natuurlijk voorop en we zijn er
in geslaagd voldoende geld bijeen te brengen voor de traplift.
De bedrijven, die 3.500 gulden
moeten betalen om mee tedoen, doen graag mee en bovendien leverde het prijzenfestival
netto tienduizend gulden op.
Vanavond
(maandagavondred.) evalueren we deze dag en
zullen we zeker besluiten volgend jaar weer een Zomerzottenfestival te houden."
Na afloop van de sportieve
dag overhandige voorzitter van
de Rotaryclub, Ed Vriesema,
op symbolische wijze het bedrag voor de traplift aan een
vertegenwoordiger van het Logeerhuis in Heemsteede.

Nederland heeft goede herinneringen aan Calgary. In 1988
won de Haarlemse Yvonne van
Gennip tijdens de Olympische
winterspelen drie gouden mudaillesbij het onderdeel schaalsen. Naast het sporten hebben
de uit Nederland afkomstige
Canadezen, die in Calgary wonen, een Holland Day georganiseerd. Op deze avond komen
alle oud-Nederlanders bij elkaar om van de Nederlandse
sporters de laatste nieuwtjes
uit hun vaderland horen.
De Zandvoorters Gerard
Kuijper, Willem Pijper en
Ruud Luttik zullen in Calgary
acte de presence geven. Zij hebben reeds meerdere keren meegedaan aan deze spelen en hebben hun trainingsschema's op
deze wedstrijden afgestemd. De
opening van de Olympische
Spelen voor leden van brandweer en politie belooft zeer
spectaculair te worden. Deze
wordt gehouden in een stadion
waar 100.000 bezoekers kunnen
plaatsnemen. Het stadion zal
zeker voor de helft gevuld zijn.
Na enkele demonstraties, waarbij zelfs helicopters worden ingezet, wordt het evenement
voor geopend verklaard.
Gerard Kuijper heeft zich
voor de loopnummers ingeschreven. Afhankelijk van de
temperatuur en weersomstandigheden hoopt Kuijper zich in
de prijzen te lopen. Aan zijn
trainingsintensiteit heeft het in
ieder geval niet gelegen. Bovendien heeft Kuijper zijn sporen
verdiend bij het lange-afstandlopen.
Willem Pijper en Ruud Luttik hebben zich ingeschreven
op het onderdeel Consept IIroeien. Beiden zijn hard aan
het trainen bij de sportscholen
Fitness Paradise en Kenamju,
alwaar zij een prima begeleiding krijgen. Willem Pijper
heeft zich als doel gesteld niet
alleen goud te winnen, maar
ook nog eens de snelste tijd te
roeien die ooit op de spelen geroeid is. Hiervoor dient hij zijn
eigen tijd met ruim drie seconden te verbeteren hetgeen geen
gemakkelijk opdracht is. „Ik
heb met Remy Drayer mijn
wedstrijd al helemaal doorgepraat en gezien mijn trainingstijden heb ik goede hoop", zegt
Pijper. „Het moet gewoon lukken".
Ruud Luttik behoort meer
tot de klasse recreatie-roeiers,
„ledere eerste drie a vier sporters op de diverse onderdelen
zijn gewoon van wereldklasse.
Dat zie je iedere keer weer tijdens de spelen. Ik probeer in
ieder geval in de finalerace terecht te komen en probeer daar
zo goed mogelijk te eindigen,"
aldus Luttik.
(ADVERTENTIE)

Amster

(ADVERTENTIE)

ZFM Zandvoort
is te beluisteren

Programmering Z-FM
<porm-i<M99ti)

°P de
Ether: 106.9 fm

Maandag tot en met donderdag
„
0.00 t/m 18.00
ZKMNonstnp service
18.00 t/m 20.00
Muziekbouli-vard
Kabel' 105 O fm
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
*w»«v.i. AV/^.V/ x.ii
22.00 t/m 24.00
Tussen Eb & Vlnetl
Vrijdag
0.00 t/m 11.00
ZI;;M Nonstnp service
11.00 t/m 12.00
ZI M l'lus. Ken projrrainma speciaal vour ile senioren
12.00 t/m 14.00
Watertoren (met tussen 12 en l de Kemeentevoorliohter)
14.00 t/m 18.00
XI-'M Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muzickbnuleviircl
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
lil'M
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NifililtliKlit. lien programma voor de Rock-liefliebbcr
2.00 t/m 08.00
Xl-'M Nonstop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.(X)
Goedemorgen Xandvoort (l-ive vanuit Café Neuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in Mand
14.00 t/m Ni.OO
Uadnuits
Ki.OO t/m 18.00
Kurobrcakdovvn
18.00 l/m 19.00
ZFM Sport
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Xee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
ZI-'M Nonslnp service
Zondag
0.00 t/m 9.:«)
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM lazz
12.00 t/m I4.(H)
Kffe Hmnclien m e t . . .
14.00 t/m Ki.OO
Badmuts
l(i.0() t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.(K)
Muziekboulevard
20.00 t/m 24.1X1
de Kustwacht

Voor wie
in korte tijd
van het 'echte'
Amsterdam
wil proeven:

Amsterdams
Stadsblad
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Nederlandse en
Engelstalige uitgave
nu voor f 7,95
in de betere
boekhandel
en de kantoren van
Weekmedia
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KANSEN KRIJG JE NIET,
DIE MOET JE CREËREN

Gevraagd: JONGEMAN

WIJ ZOEKEN MENSEl

Aart Veer
groenten en fruit

ET'N

Grote Krocht 25
tel. 5714404 b.g.g. 5712888

HEAO DEELTIJDSTUDIES
Beclujfseconomie (BE)
Bedrijfskundige Informatica (BI)
Commerciële Economie (CE)
Econoniisdi-Unguisüscli (EL)
Management, Economieën Recht (MER)
Internationaal Management (IM)
International Management-English Streain OM-ES)

Zandvoort

die ook met hun hart
willen werken.

Dagblad
De Telegraaf

VOORLICHTINGSDAG 21 JUNI 1997 • 11.00 -14.00 UUR
WEESPERPLEIN 8 • AMSTERDAM • INFO 020 - 52 36 311
De deeltijdopleidingen zijn opgebouwd uit modulen
U bepaalt u weigen studietempo, zodat het aansluit bij
uwbeagheden overdag. Bij een normaal btudietempo
volgt u twee lesavonden per week. U kunt echter meer
ot nnndei modulen volgen gedurende een lespei iode

open avond op 16 juni a.s.
18.30 -21.00 uur
in het Europa College Gezondheidszorg,
Lutmastraat 181-183. Je kunt ook een opleidingsbrochure aanvragen.

Bel dan:

© (020) 675 10 11

vraagt per direkt

VAKANTIEBEZORGER/STERS

eur.opa
college

max. 1 uur bezorging per dag
Prima verdiensten
Leeftijd v.a. 15 jaar
sn m i K AAN DI HES AMSII RDAM

Ben jij iemand die graag met mensen werkt,
maar vooral ook voor mensen wil werken
die zorg nodig hebben?
Meld je dan aan voor een opleiding in
de verzorging of verpleging bij het
Europa College Gezondheidszorg in Amsterdam.
Voor meer informatie over deze opleidingen
ben je hartelijk welkom op de

Dl. PRAKTIJK BI WIJS! HCT GELIJK

Opleidingen Gezondheidszorg

INFO 023-5355978

H O G E S C H O O L VOOR ECONOMISCHE STUDIKS AMSTKRDAM
Pos i BUS 295 • 1000 AG AMSI ERDAM • TLLEPOON 020 - 52 36 311 • FAX 020 - 52 36 077

LEO POLAKHUIS
ZORGCENTRUM

We hebben
nog enkele.

Tabitha
Werken en leren bij Tabitha is
een ervaring voor het leven.

CT

In het Zorgcentrum Leo Polakhuis wonen 300
bewoners, waarvan 100 m het somatisch verpleeghuis en 200 in het verzorgingshuis.
Ten behoeve van bewoners van het verzorgingshuis wordt ook psychogeriatrische zorg
verleend.
Binnen het Zorgcentrum zijn circa 325 medewerkers werkzaam.
Het Leo Polakhuis is een zorgcentrum in ontwikkelmg. Dit komt o.a. tot uiting in een vergaande integratie van het verzorgingshuis en
het verpleeghuis. In het zorgcentrum wordt gewerkt vanuit een humanistische zorgvisie.

Binnen het ZORGCENTRUM bestaat de mogelijkheid tot het volgen van DE OPLEIDING

kun je goed mei mensen omgaan' Kun je veel geduld en liefde opbrengen' Heb je minstens
\1A\ O ol'U!0-C op /ak' Dan kun |e bi| labitha een opleiding van ruim twee jaar \olgen

VERZORGENDE I.G. m/v

Ons ps\( bogi'iiatnscli verpleeghuis is e,en inspin rende omgeving waarin |e werkt en
hut tiyelijk |t 7ir>l dal ji> werk medeimnsen btlpt lo mdient dl li'rui]! |i' nog studeert
N.i )c opleiding kun je direct b>| ons aan de slag als gediplomeerd ziekenverzorgende

(ziekenverzorgende)
Als verzorgende I.G. werk je met mensen die onvoldoende in staat zijn voor zichzelf te zorgen.
In het Zorgcentrum Leo Polakhuis werkje tijdens de opleiding op verschillende afdelingen, bmnen een multi-disciplmair samenwerkingsverband.

Voor du omsi hak( ling iwar bet ber/iene opleidingsslelscl \oor di' geiondlicids<:oig in
Neder] nul shrt l.ibitlia in juli opnieuw met de

inservice-opleiding tot ziekenverzorgende

De opleiding duurt 3 jaar waarvan de eerste 7 maanden theorie. Na deze periode ga je gemiddeld 32 uur per week werken en volg je daarnaast theorielessen.

Na ven beroepsvoorbereidende periode vin 7 maanden duurt de opleiding nog twee |aar
longen n beneden de 21 |aai genieten dei oorkeur

Om deel te kunnen nemen aan deze opleiding moet je minimaal in het bezit zijn van een
MAVO/VBO diploma met 2 vakken op C-niveau en 4 vakken op B-niveau.

Stuur ons een briefje en |e kri]gt 70 snel mogeli|k meel informatie o\er de?e boeiende
bi rui'psopleiding Belkn k.m natuurlijk ook Vraag dan naar Ans Gra\enda,d (opleidings,i uordmator) of naar l onnit fafiudme (praktijkbegcleidster)

In de eerste 7 maanden ontvang je ƒ 495,00 bruto aan zakgeld. Daarna krijg je een leerlingensalaris (ƒ 1530,- bruto per maand in het eerste leerjaar).

is ten instdlmg uaar een christelijke levensovertuiging uitgangspunl en inspiratie
bron is voor hel srliLppen \an een goed leef en werkklimaat

Heb je vragen en/of interesse bel dan met de afdeling opleiding. Zij kunnen je tevens een solhcitatieformuher toesturen, tel. 6195333, tst. 309.

Stichting Tabitha
Antwoordnummer 46102,
1060WB Amsterdam
Jan BongastraatS,
1067 HZ Amsterdam
Telefoon 020-6110011

Zorgcentrum Leo Polakhuis
Ookmeerweg 269
1069 MZ Amsterdam

ISHAP1Ü
g AEROBICS BALLET
Ook in de zomermaanden voordelig
trainen met vele mogelijkheden!
* 's Ochtends les met kinderopvang
(ook voor schoolgaande kinderen)

* Een losse les volgen .... dat kan!
* Speciale voordelige vakantieregeling
* Abbonement per maand
* en .... verantwoorde en gezellige lessen!
Bel voor meer info met Anja, 023 - 571 97 01
óf kom langs, Oranjestraat 12 te Zandvoort.

O
•Atü» »l'1«-èi'^i i»±irm-t-j!.
start'n
SEC.opleidiniü
• Horeca Ondernemersvaardigheden
« Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
„ C^
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches."
'
,'

A A N G E B O D E N : VA KA N T I E W E R K

•HBBBBBMBËS9HBHI

• *Koken

wil je je kennis opfrissen,
je bijscholen of je verder
specialiseren?

n.

« Serveren n X
• ;Wiincertificaat>J^7 \&»' "•"•] ~*
•^Restaurantbedrijf *^ ^ - * ^ ' "
, • Managementopleidingen v, *~?„.'
x

ïnterLanden sprGïqroGp
i
_j
i

Bel voor informatie

\ ^ ^*,

Huis-aan-huis verspreiding

\' '

Elandsstraat 175, lOlé SB*Amsterdam Telefoon 020%52193 29

J r,a i n i n g * & o p l e i d i n g »v ...

v
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Ten behoeve van de verspreiding van:

Zandvoorts
d Nieuwsblad

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

50

130

soorten
vleeswaren

vlees

soorten

Verwen vader voor VADERDAG

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt

met supermalse
tevens Bourgondische
RUNDERBIEFSTUKJES

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

Account-manager
Administratieve cursussen
Algemene ondernemers vaardigheden
Auto-cad
Basiscursus Bouwtechniek
Basiscursus Meubelmaken
Black Hair
Elektro-techniek
Handelsvertegenwoordiger
Informatica
installatie techniek
Las-techniek
Management
Mode en Kleding

Motor onderhoud

.

Rayonmanager

RUNDERBIEFSTUK nu 500 gram l

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.

Ik ben beschikbaar van

Kies dan een cursus bij het R.O.C. Amsterdam.
Het R.O.C. Amsterdam heeft veel verschillende
soorten cursussen die in september weer van start
zullen gaan.

Ben je geïnteresseerd in één van de volgende
cursussen

W
\

zoeken wij

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is

De stichting ROCON maakt
onderdeel uit van het
Regionaal Opleidingen Centrum
Amsterdam en verzorgt
deeltijdopleidingen en specifieke
cursussen op contractbasis

in verse kruiden gemarineerd 500 gram

vraag dan nu informatie aan!

14,95

Dit zijn natuurlijk niet de enige cursussen die het
R.o.c. Amsterdam je te bieden heeft.
Stuur de bon op naar: stichting ROCON,
antwoordnummer 10164,1000 PA
Amsterdam, of bel: 020-5279393 en vraag naar
de heer Rozendaal.
ik ben geïnteresseerd in de cursus..

Grote KrOCht 5-7
•» j _~_*

Zandvoort

Plaats:

BOUCHERIE ü ALUti* w. 571906?

jaar

'
t/m

Openingstijden:
maandag t/m vrijdag van

9-00 tot 18-00 uur
zaterdag 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGER
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

naam:
adres:
postcode:
plaats:
telefoon:

m/v..

Uit(SlVriie Tijd

Tips en suggesties: iledactiesecretariciat Weekmedia, postbus 2201/ 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

11 juni 1997

Lof der luiheid
M
IETSDOEN HEEFT nooit
1
in hoog aanzien gestaan m
onze Westerse wereld. Arbeid
adelt, nietwaar. En pas na gedane arbeid is het goed rusten.
Je krijgt geen status met nietsdoen. Je oogst pas bewondermg als je het druk, druk, druk
hebt Middenin een vergadering even snel iets heel anders
via je draagbare telefoon regelen terwijl je tegelijkertijd op
een kladje de jaarbegroting
rondmaakt, dat vinden de mensen prachtig.
Daarin staan de mensen alleen. Dieren hebben nooit
haast Daarom word je zo rustig van een boswandelmg.
Neem die houtduif, 's Morgens vroeg kreeg ik hem m de
gaten vanuit het kantoor in het
Amsterdamse Bos. Hij zat op
een tak, tegen de stam van een
esdoorn aangedrukt een beetje
m de ochtendregen te soezen.
Vier telefoontjes en een werkoverlegje later brak de zon
door en zat de duif er nog
steeds. Hij had geen spier bewogen. Gedurende een lange
vergadering was er even bewegmg toen een buizerd roepend
langsvloog. De duif keek even
op, zag dat de roofvogel voor
hem geen gevaar betekende en
dommelde weer in.
Pas tegen de middag begon
hij zich eens uit te rekken en
wat gymnastiekoefeningen te
doen. Toen vloog hij weg, na
ruim vier uur stilzitten.
Die duif was geen uitzondenng Het is bekend dat dieren
het liefst zo weinig mogelijk
doen. Een paar uur per dag
achter het eten aan, wat hchaamsverzorging, een spelletje en voor de rest doen ze ge-

1-15

Van Leeuwen beeldhouwt de buxus
woon geen moer. Een beetje filosoferen op een takje.
Mensen doen eigenlijk ook
het liefst zo weinig mogelijk
Een Franse schrijver bestudeerde de dagindeling van de
bevolking van het bergdorp
Montaillou m de Middeleeuwen. Hij kwam erachter dat die
mensen de dag voornamelijk
besteedden aan luieren en een
beetje kletsen De bosjesmannen m Afrika, echte natuurmensen, « „rken gewoonlijk
zo'n drie uur per dag, dat vinden ze genoeg
Wij handelen dus volstrekt
tegennatuurlijk.
Maar is dat
slecht9
De bevolking van Montaillou
werd wegens ketterij over de
kling gejaagd Met de bosjesmannen gaat het ook niet geweldig. Wij lijken het met onze
draagbare telefoons voorlopig
beter te doen. Maar hoe drukker we het hebben, hoe meer
we een boswandelmg nodig
hebben voor het broodnodige
tegenwicht. Om aan al die luie
beesten te zien dat het ook heel
anders kan.
Remco Daalder

Toto Bram den Hollander

Kristal en kunstenaars
Ook wie met direct dol is op kristallen figuurtjes van Swarovski
zal toch opkijken van de, door de zesde generatie, geopende
Swarovski Kristallwelten - een toeristische attractie in Wattens in
Tirol Zo'n miljoen bezoekers uit de gehele wereld bezochten
inmiddels de door de kunstenaar André Heller geschapen droomwereld
Het onder een heuvel gelegen complex bestaat uit betoverende
grotten en theaterachtige gewelven Bovenop de heuvel ontsprmgt een bron en er is een labyrint in de vorm van een hand.
Een waterspuwende botanische reus kijkt waakzaam rond en
wereldberoemde kunstenaars zoals Keith Haring, Salvador Dah
en Niki St. Phalle laten er hun m kristal gevatte creaties zien
Voor de kinderen zijn er twee avontuurlijke speeltuinen Informatie telefoon 020-667 2564 (Hedy Gout PR)

Nederland telt een
aantal
gespecialiseerde
k wekerij en.
Wolthoorn & De
Groot bezoeken voor
deze vrijtijdspagina
enkele kwekers,
snuiven er de sfeer op
en noteren er
wetenswaardigheden.
Vandaag in deze serie:
Kwekerij Van
Leeuwen in Wilnis.
Van Leeuwen is dé
buxuskweker van
Nederland en mag
zich 'leverancier van
staat' noemen.

Leni Paul

T

EN ZUIDEN VAN Wilnis,
midden in het uiterst groene
polderland ligt de kwekenj
van Willem van Leeuwen De
kerktoren van Wilnis steekt in de
verte nog net boven het veld met
naar het lijkt eindeloze rijen
buxus uit Buxus van alle klassen
en in alle maten van heel prille niet meer dan
een tak m de •
grond -, tot royale, in perfecte
pasvorm gego
ten buxusbeelden
In 1970 is
Van Leeuwen
m de tauxus gerold. Hij houdt ------van beeldhouwen, daarvan getuigen de talloze
houten sculpturen die her en der
tussen de buxus opduiken Hij
houdt ook van planten en beeldhouwt nu met schaar en draad levende beelden van buxus Pauwen, katten, beertjes en symmetnsche vormen worden het vaakst
gevraagd Zijn kwekenj staat er
vol mee
Tussen de buxus scharrelt een
toom kippen De kippen houden

grote delen van de tumderij onkruidvrij, met name daar waar de
jonge aanplant staat Zodra zich
redelijk wat onkruid tussen de
buxus heeft geworteld, strooit
Van Leeuwen of een van zijn me
dewerkers het kippenvoer op de
bewuste plek De altijd hongeiige
kippen woelen in hun poging zo
veel moge
lijk voer te
bemachti
gen de grond
met onkruid
en al om

Pauwen, katten
en symmetrische
vormen zijn
meest in trek

BuxuskuekeriJ
van Leeuwen,
Burg Paclmov
Hl-R 80. .i(>48 BI
Wilnis,
telefoon. 1 0297
28148 ) »e Uwe
kerlj is Hlleen op zaterdag van negen uur
tol half een en \an half twee tot \l]f uur
open. of na telefonische afspraak Willem
van Leeuwen geeft ook cursussen m
vormsnoei De kwekeri] bevindt zich aan
de \Vilnisse Zuwe, een weggetje dan vanuit het dorp parallel aan de weg naar
Woerden loopt Deze weg Is, v oor wat l>etreft auto's alleen toegankelijk voor hèstemmingsverkeer
Eerdere afleveringen In deze serie /ijn
verschenen op 14 en 28 mei

Tips van de kweker
Snoei buxusboompjcs niet voordat de ijsheiligen (medio
mei) voorbij zijn; de kans op nachtvorst blijft tot die
datum erg groot. Indien de buxus wel al is gesnoeid, raken
de bladkiemen beschadigd. Snoeien na augustus is ook al
niet verstandig, want dan vormt zich geen sterk blad
meer. Het blad dat terugkomt, vergeelt snel in de winter.
Buxus houdt niet erg van zure grond. Blijkt de aarde
zuur te zijn - er komt bijvoorbeeld erg veel mos op voor -,
strooi dan regelmatig wat kalk.
Bemesten doet Van Leeuwen met organische mest.
Kunstmest vindt hij niks. Organische mest laat zich ook
beter doseren. In Nederland gekweekte buxus is winterhard en heeft een diepere kleur groen dan importplantcn.
Probeer niet door een aantal buxusboompjes bij elkaar
te planten sneller tot een groene, lekker volle basis voor
vormsnoei te komen. Beter is het om de natuur z'n gang te
laten gaan met een enkel boompje, dat zori^vuldig wordt
geleid en gesnoeid. Van zo'n uit meerdere planten opgebouwd kunstwerk gaan op den duur altijd wel een of twee
planten dood, en dan is al het werk voor niets geweest. Van
vervangen is dan geen sprake meer. 'De natuur heeft tijd
nodig.'
Wees selectief met het plaatsen van snoeivormen van
buxus: een enkele, op een goed gekozen, ruime plek geeft
vorm aan de tuin, maar overdaad schaadt.

Wolthoorn & De Groot

Fietstocht voert langs windmolens in Amsterdam
Deze asperge-salade met ham staat snel op tafel
Het is een lekkere en makkelijke maaltijd voor
zomerse dagen Serveer bij de salade warme,
beboterde broodjes Asperges schillen en m
Ingrediënten (voor 4 personen): ruim kokend water met zout m tien a twintig
minuten beetgaar koken Asperges laten
20 witte (of groene) asperges
afkoelen Alle ingrediënten voor kruidige
200 gr gemengde sla (kropsla,
ijsbergsla, frisee) 300 gr beenham mosterddressmg door elkaar kloppen Sla over
midden van borden verdelen Asperges schuin
l bakje tuinkers
doormidden snijden Ham m brede repen
Voorde mosterddressmg
snijden en luchtig met asperges mengen Ham
0 5 dl notenohe
en asperges over sla verdelen Dressing erover
1 el azijn
schenken Gameren met tuinkers Serveer met
l el poedersuiker
warm stokbrood en boter
1 el water
2 theelepels grove mosterd
Bereiding dertig minuten
1 el fijngesneden kervel
Afkoelen l uur
2 dl zonnebloemolie
Kcal per persoon 735

H
Salade
van -,
asperges
en ham.

Tip Culinair

OLLANDSER KAN
het eigenlijk niet: een
windmolen met maaiende wieken aan de rand
van het groene polderbed.
Met een eenzame fietser ervoor. Een plaatje. Maar dan
wel met de oprukkende stad
als decor. In het dorpje Sloten bijvoorbeeld. De molen
daar bestaat 150 jaar en dat
is reden voor een feestje Op
z'n Hollands natuurlijk.

Met een fietstocht, op zon- want op het programma staan
dag 22 juni, die langs andere nog De Otter, een fraaie pal
trokmolen m Oud-West, De
molens voert.
De rit gaat naar de oorspronkelijk ook uit Sloten afkomstige Riekermolen, die nu aan de
Amstel bij de Kalfjeslaan staat
En naar een van de hoogste molens van ons land, De Gooyer
aan de Zeeburgerstraat Daarmee is de tocht met voltooid,

zondagochtend 22 juni tussen
tien en twaalf uur
Wie wil, kan onderweg even
Blo (e) m aan de Haarlemmer- uitrusten op het pontje over de
weg, de 1200 Roe, ook aan de Nieuwe Meer naar het AmsterHaarlemmerweg en de 1100 damse Bos (kost een paar gulden) , maar voor wie liever vaste
Roe in sportpark Ookmeer
Inderdaad, een heel fiets grond onder het wiel heeft, is
tochtje Naar schatting zo'n 35 een alternatieve landroute uitkilometer, nog afgezien van het gezet
ritje naar huis Wie dat alle
Het feest draait om de Molen
maal zonder problemen pres van Sloten, de enige werkende
teert, ontvangt een hermne- poldermolen m Amsterdam die
ledere dag van tien tot vier uur
ringsvaantje
Onderweg passeert de fietser geopend is voor belangstellenverschillende controleposten den Ook over de andere mo
en bij de start dat kan op vier lens vermeldt de routebeschnj
punten - moet men drieeneen- ving wetenswaardigheden
Amsterdam Molenfietstocht,
halve gulden per deelnemer betalen De startpunten zijn na als het aan de organiserende
tuurhjk bij molens, die van Slo Stichting Molen voor Sloten
ten, de Riekermolen, De Gooy- ligt, kan er zondag 22 juni mets
er (Zeeburgerstraat) en de 1200 meer mis gaan Maar ja, het
Roe (Haarlemmerweg bij de weer Dat ib net zo typisch
Moddermanstraat)
Starten Hollands als de molen

(ADVERTENTIE)

Zeldzame affiches
kermis en circus
Een kalf met twee koppen,
doorgezaagde dames, boksende
kangoeroes, kortom al het kermis- en circusvermaak van
rond de eeuwwisseling, is trjdehjk te zien in Teylers Museum.
Niet in levende lijve, of wat daar
van over is, maar op affiches,
van de hand van de eertijds befaamde Duitse steendrukker
Adolph Fnedlander. Er hangt
zelfs een exemplaar van drie brj
vier meter
Pnedlander was in Hamburg
tussen 1872 en 1933 de meest
gevraagde kleurenlithograaf
van affiches Als opdrachtgever
had hij onder meer circus
Busch, Strassburger, Sarrassam, Carré, maar ook kermisexploitanten die op affiches de
lachspiegel of de stoomcarrousel kleurig aanprezen De exemplaren die van 7 juni tot en met
7 september m Teylers Museum hangen, zijn heel bijzonder - het hooggeëerd publiek
kan er zelfs enkele volstrekt
unieke affiches bewonderen.
Teylers Museum, Spaarne 16, HaarIcm. Open van dinsdag tot en met zaterdag van tien tot vijf uur, op zon- en
feestdagen van twaalf tot vijf uur. Entree: 7,50 gulden, kinderen 3,50 gulden.
Telefoon 023-531.9010.

De BoodschappenICrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT!!!

In plaats van de traditionele tocht 'Amsterdam
op de fiets' wordt er op zondag 22 juni de
Amsterdamse

Molenfietstocht

foto P Hans Fmnkfuriher

gehouden De fielstocht K 35 kilometer lang
en voert onder meer langs zeven molens in
Amsterdam
Start en controleposten zi|n
Molen van Sloten, Akersluis l O
Riekermolen aan de Amste! bi| de Kalfjeslaan
Molen de Gooyer aan de Zeeburgerdijk m
Oost
Molen de Roe 1200 aan de Haarlemmerweg
(A Moddermonslr ]
Men kan starten van tien tol twaalf uur 's rnid
daas Onderweg wordt een versnapering aan
geboden en er K een herinnenngsvaantje
Tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon bi| een van de startpunten kri|
gen lezers van Weekmedia één gulden korling op de deelnameprirs van 3,50 gulden
Bovendien krijgt men ook een entreekorting
voor een bezoek aan de Molen van Sloten,
volwassenen betalen voor de entree vier gul
den en kinderen twee gulden (normale pms
respectieveh|k vi|f gulden en een rijksdaalder)

In het donker zijn wij op ons best.

BOES

O
«/»
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O
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F»XV1-HE
flM EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of
bel de Belbios 0900.9363 75ci,m.
Bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschinsld U vindt alle adrqssen en telefoonnummers van
Pathé CinemaD in de GOUDEN GIDS.
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DE GAPER'S VADERDAG AKTIES
DAVIDOFF COOL WATER e . d . t .
O S C A R DE LA RENTA e . d . t .
PACO R A B A N N E a f t e r s h a v e
PAGO RABANNE e . d . t .
PACO R A B A N N E X S e . d . t .
PACO R A B A N N E X S a f t e r s h a v e
ROMA UOMO e . d . t .
ROMA UOMO a f t e r s h a v e
V E N E Z I A UOMO e . d . t .
BOSS E L E M E N T S a f t e r s h a v e
BOSS E L E M E N T S e . d . t .
HUGO BOSS l a f t e r s h a v e
HUGO BOSS l e . d . t .
V A N GILS e . d . t .
V A N GILS e . d . t .
VAN GILS d e o s t i c k
D R A K K A R NOIR a f t e r s h a v e
D R A K K A R NOIR e . d . t .

En natuurlijk
ook in ons
assortiment:
Calvin Klein,
Joop, Kouros,
Fahrenheit,
Cacharel,
Karl Lagerfeld,
Lacoste,
Basalaetc.

*

40 ml spr.
30 m spr.
100 m spr.
50 m spr.
50 m spr.
50 m spr.
40 m spr.
75 m spr.
40 m spr.
50 m spr.
50 m spr.
50 m spr.
50 m spr.
30 m spr.
50 ml spr + r e f i l l
+ 10 ml a f t e r s h a v e

52,00
35.00
60.00
54.00
08,00
46,00
49,95
49,00
49,95
49,00
75.00
49,00
69,00
29,95
79,95

30 ml spr.
30 ml spr.

32,50
37,50

nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu
nu

49,00
27,95
48,00
43,20
52,00
36,80
31,95
39,20
39,95
39,20
60,00
39,20
55,20
l 8,95
59,00
19,95
26,00
30,00

EXT RA AA N BI ED IN G E N *

* TSAR KADOSETJE met l e.d.t., l douche gel, l
zeepje + kadobon van l O,nu 24,5O
* GUCCI luxe Toilettas met l aftershave, 1 douche
gel en een aftershavebalm
nu 49,OO
* NIEUW VAN GILS BETWEEN SHEETS v.a. 29,95
Ter introductie nu gratis douche gel t.w.v. 19,50
bij een aftershave of e.d.t. spray van 50 ml

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
:
P. OLIESLAGERS

15 juni

vaderdag
vertel het hem
in geuren en
kleuren

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

"erica"

Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon 023-5712301
Schoenen vun Nederlands
fabrikaat zijn een SKNS
kwaliteitsrcpanilie waard.

Tjerk Hiddesstraat 71, ruim tweekamerhoekapp. op
4e etage met balkon zuidoost. Ind. hal; woonkam. met
balkon; luxe open keuken met inb.app.; badkam. met
wastafelmeubel en douche; riante slaapkamer.
Vr.pr. ƒ179.000,-k.k.

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449

Cort v.d. Lindenstraat 2/13, uitst., aan de duinrand
gesit. 3 kam.maisonnette. Ind. 2e et. hal; toilet; ruime
woonkam. met open haard en ruim balkon west; keuken met inb.app.; 1e et. 2 si.k.; ruim balkon west; luxe
badk. met toilet, dubb. wastafel en ligbad. Grotendeels
v. v. dubb. glas.
Vr.pr./ 325.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

HUIS

VAN

Uit diverse onderzoeken blijkt
steeds weer dat het maaltijdvervangend dieet snel en gemakkelijk
afvallen mogelijk maakt zonder
deze nadelen. In een maaltijdvervangend dieet zoals bijvoorbeeld
Minikuur zitten alle voedingsstoffen, mineralen en vitaminen die
het lichaam dagelijks nodig heeft.
Lijnen moet een gezonde bezigheid zijn die gemakkelijk vol te
houden is. Daarom kun je kiezen
uit meerdere maaltijdvervangers:
Minikuur, Weekplan en Slimfast.

Gezond en effectief
Ook medisch onderzoek heeft aangetoond dat met calorie-arme
maaltijdvervangers, zoals Minikuur, overgewicht op een makkelijke en gezonde manier kan worden bestreden.
Het onderzoek gaf een snel
gewichtsverlies te zien. Als bijkomend voordeel bleek dat Minikuur
helpt de bloeddruk en het cholesterolgehalte omlaag te brengen.
Ideaal toch!

Gezond maakt,
ookfitter.

Twintig dagen lang gingen veertig lezers van het blad
Story de strijd aan tegen hun overgewicht. Afvallen
met een maaltijdvervanger. Was het echt waar dat
je snel een aantal kilo's kon afvallen, kun je zoiets ook
20 dagen lang volhouden, hoe fit blijf je daarbij?
Twee deskundige diëtisten begeleidden deze groep
en het resultaat was ongelooflijk. Een gemiddeld
gewichtsverlies van ongeveer 6 kilo in nog geen
3 weken en alleen maar enthousiaste reakties aan
het eind ....
Onlangs werden in de Consumentengids veel afslankkuren
afgekraakt. Puur ongezond. Alleen
de maaltijdvervangende dieten kwamen positief uit dit onderzoek. Voor
het weekblad Story was dit reden om
de proef op de som te nemen. Een
aantal lezers werd uitgenodigd
om onder deskundige begeleiding
20 dagen lang een maaltijdvervan-

SCHAIK
MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

vernieuwd

Nu de tijd van bikini's, zwembroeken en badpakken voor de
deur staat, komt menigeen tot de vervelende ontdekking dat
er in de afgelopen periode toch wat pondjes teveel zijn bijgekomen. Veel mensen zien er echter huizenhoog tegenop
om weer te moeten gaan lijnen. Ze hebben geen zin m het
hongergevoel, de lustelposheid en het gevoel van slapte, zo
vaak de gevolgen van lijnen.

AFSLANKUITDAGING GROOT SUCCES

l

ÜYM;

SLANK DE ZOMER IN: HET KAN! Minikuur

de krant helpt

u op weg

gend dieet te volgen. Men kon kiezen uit drie diëten: Minikuur,
Weekplan of Slimfast. Minikuur
werd gekozen door degene die echt
snel een paar pondjes wilde afvallen, Slimfast door degene die onopvallend wilde lijnen of veel onderweg was, terwijl Weekplan werd
beschouwd als het meest gemakkelijke dieet.

Alex Elevcld viel 9,4 kilo af met H'eckplan

Wegen en meten
Aan het begin van de drieweekse
afslankuitdaging waren alle deelnemers bij elkaar gekomen. Ze werden
gewogen en gemeten. Want het verlies in centimeters is eigenlijk net zo

belangrijk, stelde een van de diëtisten die deze groep ging begeleiden.
Twintig dagen moest men zich vervolgens aan het gekozen dieet houden. Na twintig dagen kwam de
groep weer bijeen en het resultaat
was spraakmakend. Met z'n allen
was men ruim 245 kilo lichter, wat
neerkwam op een gemiddeld
gewichtsverlies van ongeveer 6 kilo.
Sommige deelnemers zaten daar
zelfs boven. Alex Eleveld bijvoorbeeld was met Weekplan liefst 9,4
kilo afgevallen. "Ik koos voor
Weekplan vanwege de warme maaltijden. Als ik straks op vakantie ga
wil ik er goed uitzien, dus ik ga ook
zeker door." Voor de meesten was
het gekozen dieet makkelijk vol te
houden en over één ding waren ze
het allemaal eens. Iedereen was
tevreden over het gewicht dat men
was afgevallen en het fitte gevoel
dat men daarbij had gehouden.

Minikuur is een 5-daags dieet.
Per dag krijg je niet meer dan
500 calorieën. Dus snel gewichtsverlies is het directe
resultaat. Naast
Minikuur
Vruchten is nu ook Minikuur Classic
verkrijgbaar.
Minikuur Classic bestaat uit een
caloriq-arm ontbijt in diverse
(nieuwe) smaken zoals chocolade, cararnel, banaan, vanille en
aardbei, 's Middags een lunchreep in de smaken chocolade en
vruchten-yoghurt
en voor
's avonds een groenten- of tomatensoep en dessert. Uiteraard
bevat . ook deze Minikuur
Classic alle voedingsstoffen die
het lichaam van nature nodig
heeft. Dus afvallen zonder
gezondheidsrisico's.

Al déze producten zijn
.verkrijgbaar , bij \ drogist^
reformzaak, apotheek, Albcrt
Heijn, Ëtós, Tr«kpkistér, étts
Kruidvat; Voor meer infbrmatie kun'je tijdens kantooruren
belieft > mét de dieet-lmfolija:
•
s

•
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TRAVELLER; TE LAAG!
PHILIPS BREEDBEELD

10x motorzoom, auto-fo| PW6301;Superplatte16:9 cus, lichtgewicht. Adv '1 709.beeldbuis, stereo, teletekst.
iB"a Adviesprijs"2495.-

1449.-

849.-

« TRAVELLER
TRAVELLER
SONY Hi-8

PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1239.-

TR565;HiFigeluid.Adv"2200.-

beeld, stereo, TXT. "2795.-

TRV11;Camcorder.Adv"1980.-

28PW630; 70cm Blackline Wide Screen ultra flat beeldbuis, Smart
Picture Control, 5 beeldformaat modi, 50 Watt stereo, Computer
Controlled teletekst, menugestuurde bediening. Adviesprijs'3295.SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen

MIELE 1100TOEREN en ontdooien. .Uitneembaar

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatischeontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

NVSD22; Super Drive loopwerk,
stabiel loopwerk DD motoren en
alluminium chasis, optimale
beeldkwaliteit, scartaansluiting
en overzichtelijke afstandbediening. Adviesprijs'734.-

SONY STEADY SHOT

1599.-

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV

KOEL/VRIES KOMBINATIE
Ruime 278 liter koelkast
Koelgedeelte- Verstelbare roosters, variabele deurindeling, automatische
ontdooiing.
Vriesgedeelte; 3 laden met voorraadsysteem. Deur links- en
rechtsdraaiend te monteren.
Adviesprijs* 1249.-

PANASONIC
VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

stereo.Adv'2495.TR650; HiRstereo.
Adv'2495.-

PHILIPS BREEDBEELD

BAUKNECHT

PHILIPS MATCHLINE
tfcjIOOHZKLEUREN-TV
PT820; Black-Line S groot- SONY + LCD SCHERM

469.-

WHIRLPOOLKOEL/VRIES

-JO7Q _

1699.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.'

lof 3J»

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR750;
STEADY SHOT,
PW9501;Tvvan't]aarl70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan,stereo,TXT.Adv"3895.-

599.-

topklasse camcorder. "31 10.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving.""
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12x motorzoom,
PHILIPS 70CM STEREO afstandbediening.
Adv'1899.-

| PT4512;Teletekst."1645.-

1049.-

I63CM STEREO KTV
Off. Ned. Philips garantie,
| teletekst. Adviesprijs"1595.-

899.-

(£

599.-

PT156; Afslandbediend. "645.-

449.-

999.-

KG25V03; 240 liter netto
inhoud, 2 v r i e s l a d e n .
Adviesprijs '1348.•

VERRIJDBARE AIRCO

PHILIPS MATCHLINE
VR757; Videorecorder,
stereo, topklasse, afstandbediening. Adviesprijs' 1545.-

PANASONIC
HOOFDTELEFOON
Super compacte
oordopjes.
Advjesprijs*19.95

699.-

SONY 72CM TRINITRON SB57; Showview, PDC, 4 kop-

pen, audiodubb. Adv "1345.-

1199.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden r e g e l b a a r .
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs '1849.-

ZATERDAG 14 JUNI a,s,
in ons filiaal HAARLEM
DEMONSTRATIE
TEFAL BARBECUE

1249.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview + PDC. "1340.-

749.-

W

HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. "1299.-

P

l
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SONY PORTABLEKTV

1799-

SONY BREEDBEELD
28WS1;70cmSuperTrinitron, 60 Watt s t e r e o ,
j teletekst,
Adv "2990.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, makkelijk te reinigen. Vele tookfunkties. .'699.-

EU 449.-

WA8214. Hoog centrifuge- PANASONIC KOMBI
toerental. Waterbeveiliging, MAGNETRON
jespaarprogramma's.' 1349.- NN750; Digitale bedieningvan
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs'949.-

895.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime4tn1 combi magnetron.
Met hete lucht, grill encrisp.ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbare centrifugegang, regelbarethermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp. "1199.-

629,-

699.-

met vriesvak.
ak. Adv."699.-

499.-

FL700;750toenen
jen centrifuge. RVS
trommel, schokdempers.
ikdempers. "949.-

679.-

IGNIS WASAUTOMAAT
3AUTOMAAT
AWL400; 16i programma's,
programma's.
4,5 kg inhoud.
ud. Adv."799.-

365.-

'

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.
i"699.-

545.-

395.-

JVC HIFI STEREO

620;Hi-Spec Drive.Adv"11B9.-

pTgii CAQ
\-Jan,? CKKI.
:

AKAI STEREO STUNT!

SPS1012; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv. "1179.-

TL80N;
800 loeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv"1099.-

BflUKNEOm/AATWASSER

140 liter inhoud. Adv "749.-

495.-

KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv "2440.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

SONYVIDEORECORDER WVrr pKU->
E11;Afstandbediening."650.- ••* *•••««•'

BOSCH AFWASAUTOM.

SIEMENSi KOELKAST
KOELKAST WASMet vriesvak.
vak. 140 liter AUTOMAAT
inhoud, CFK-vrij.
K-vrij. Adv"729.
Adv"729.- BOVENLADER

445.BAUKNECHT KAST

1799.ISONY BREEDBEE'LD

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12oouverts. Adv'899.-

WHIRLPOOL
OOL KAST

699.

|SONY 100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo. TXT. Adv'2970.-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

275.325.-

ZANUSSIl KOELKAST

| M1400;Afstandbed.Adv"550.-

ae
RVSdOn-4
knnnen
Show<torWlll
GV5400; 4
koppen,
Showview + PDC. AdV1159.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuur•egeling. Bespaarioets.' 1348.-

Indesit. Adviesprijs'749.
Jviesprijs'749.-

P

379.- *Xs^sssfe*^-*-^599.-

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

ZANUSSIWASAUTOMAAT
&SAUTOMAAT

145 LITER
ER KOELER
ll

PANASONIC STEREO

229.-

.avamateOO. 950 toeren centifuge, waterbeveiliging, zuinigen stil. AEG meerdere ma- SAMSUNG 24 LITER
en best getest! Adv '1449.- 1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's.

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

1-DEURS KOEL

SONY55CM STEREO SONY HIFI STEREO

779.-

19 liter inhoud. Eenvoudi-

AEG WASAUTOMAAT ge bediening. Adv '599.-

679.-

979.-

l SONY55CMTELETEKST
| M21;Hi-BlackTrinitron."990.-

97!

189.-

WHIRLPOOL AVM260

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

| SONY 63CM STEREO SONY HIFI STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron, E800; 4 koppen Tri-Logic viteletekst, af st.bed. Adv * 1770.- deorecorder, montage." 1670.-

] X2101;Trinitron,TXT."1440.-

8programma's. regelbarethermostaat en centrilugegang.

BOSCH ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

PHILIPS HIFI STEREO

ARISTONA STEREO

R2V14; 15 liter inhoud.

LUXE 1400 TOEREN 5 standen en kookboek.

899.-

Koelt en ontvochtigt ruimtes tot
60m. 2200 Watt koelvermogen.
Met timer en luchtfilter. Service
aan huis. Adviesprijs"1799.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv '1295.-

] KVC2981; Stereo, TXT.'2550.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES

iSZ»l

| PT520;Black-Une,teletekst"1395.-

PHILIPS TELETEKST

K1321S; 270
70 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij.
<-vrij.Adv'1399.Adv"1399.-

VPE807;8xzoom.Adv"1199.-

l PHILIPS STEREO KTV

179.-

SHARP MAGNETRON

MIELE KOELKAST
DELKAST

V//

SAMSUNGCAMCORDER

899.-

899.-

629.-

'opklasse. Vol elektronische draaiplateau.Adviesprijs "279.>esturing, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."2299.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

898.-

SONY LONGPLAY

AEGTURNAMAT

745.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv. "1099.-

795.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden/1348.-

895.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Waterontnarder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid. "1 699,-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242;Turbc-Drive.Adv"895.-

PANASONIC KTV TXT

AEG BOVENLADER

l TX21; 55cm FSQ. Adv "849.-

699.-

1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. "1 649.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Afstandbed.Adv"645.-

JPANASONIC63CMTOP
| G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

999.-

I ARISTONA STEREO KTV
| TA4310;55cm,TXT."1345.-

749.-

l ARISTONA 63 CM KTV

TA5212; Stereo, teletekst,
| top Black-Line S, "1795.-

1149.-

| TV/VIDEO COMBI'S

JVC SHOWVIEW + PDC

2-DEURS KOELKAST

J228;Turbo-Search. Ady"769.

Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen.
Adviesprijs. "789.-

429.-

NVSD22;Showview+PDC."734.jwview+PDC."734.-

469.-

AKAI VIDEORECORDER

VSG221 ; Afstandbed. Adv'498.-

VADERDAG

STUNT! VHS-HQ VIDEO

BCa
IJ1H-J

'i O«J•"

iRISTONA TV/VIDEO
Ï126; Showview. Adv "999.-

Bcc^^/iir

EXTRA

VADERDAG

7 meter. Off. Ned. Philips garantie.
Adviesprijs*99,-

rWi A
PENTIUM 120MINITOWER

Jsw»fl?L
(VADERDAG
i9
^ ^M m•

]$UPER[
(VADERDAG'

PC; 8MB intern, 1.2GBschijf,
Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaarOn-Sitegarantie.

25.
\ PRIJS \

LASER MULTI-MEDIA

Handig! 50 liter. Adv/595.

?5

298.-

\PMJSt

\ PRIJS \

398.-

SNU

^ATÈRKO^n o

ook.

WHIRLPOOL K A S T

pgsualö

j Gunstig energie verbruik
j"*" capaciteit, CFK-vrij

;eU^^P,|- c^^
ïS%S-:\-£&aH3!&
pHïUPS.F]

22.50

448.BOSCH VRIESKAST

1M

CANON BJC4100

['dus overal_»c gebruiKen.me—

r:W4J;7U'» 439.CANON BUBBLEJET
BJC210; Kleurenprinter. "599.-1
l:l«*t;l:Uf*
319.-l
HP INKJETPRINTER
Incl.sheetfeederen kleur. "499.- {
r.T«Mil;IH.-»
349."

u

.\D3B>.

269.

_ _

(

AWG212; Eenvoudige bediening, 5kg inhoud, antikreukprogramma. Adv '749.-

528.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfornuis metelektrischeoven,verfchting,sieit)ekselennatuurlijkGIVEG-keur. "949.-

Ew 4fö."
INDESIT FORNUIS

Thermostatischeoven, dubbele ovenruit. Adv.'849.-

KONDENSDROGER
Geenatvoernodig! RVStrommel.

prolsnoe.,
V0

.°:±Torrde'"CM.PW-

TOP*

SS{^^^
ISOOm.Superstoreaeteren^koper:
zonder extra kosten |Rivieradreef 37 (2etages Superstore)|Breestraat65

i]GSD1300; 3 laden
11 kg invriescapaciteit
Adviesprijs.'848.-

498.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaartot 1 SOminuten. Adv"949.-

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten. E
! is al een vrieskist vanaf

ETNA K O O K P L A A T

SUPER KOOKPLAAT
BOSCH WASDROGER 4-pits
gaskookplaat. '298.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs" 1099.-

158.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.

VRIESKISTEN!

Elektronisch re
(MOULINEX
OVEN

_
"Aanvraag-folder in de winkel!

349.-

WHIRLPOOLDROGER

1601; Gas-elektro fornuis mei
grill en sierdeksel. Adv."948.-

ZANUSSIVRIESKAST

PORTABLEKTV37cm

279.-

249.-

648.-

ETNA FORNUIS

3 vakken, CFK-vrij. "629.

3 KNOPS MUIS! K200

PORTABLEKTV37CM

Mettijdklok en pluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

90 LITER VRIESKAST

348.-

GRUNDIG37CM+TXT

319.-

TOPMERKWASDROGER

3 vakken. Adviesprijs'698.-

,denborstel.
v.'162.-

KTV37CM+TELETEKST

645.-

DPZETVRIESKAST

>:MWJ:W» 2599.-

Superkleurenprir.ter.Adv'769.-

Gas-elektro tornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill. Adv."1025.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs "649.-

'Van Katja'. Pentium133,
16MB intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv'3499.-

GRUNDIG 63 CM KTV | De unieke IBM-PC ; lijn! |
ST650; Stereo, TXT. "1829.-

Orf.Ned.Philipsgarantie. "599.-

495.
BOSCH 2-DEURS
I-DEURS

GAS-ELEKTRO FORNUIS

ZANUSSI WASDROGER

EEüsMLL*Fja* IBM APTIVA

P730; STUNT! Adv "699.-

rjïïTFf
948."
PELGRIM LUXE

Adviesprijs*45.-

]SUPER{_
[VADERDAG'

ATAG FORNUIS
FG 1; G a s f o r n u i s m e t ]
elektrische oven, incl. grill
ensierdeksel. Adv. "1450.-

utomatische onto
Z180/4D; Automatische
Jviesprijs'74'
dooiing. Adviesprijs'749.-

iriabeleindelir
?35 liter. Variabele
indeling
"98
Zuinig en stil. Adv "985.-

CAMPING WATERKOKER
BRAUNSCHEERAPPARAAT
DRAADJE
HOOFDTELEFOON
500 Watt, automatische afslagj
Compact scheerapparaat op Infra-rood zender + ontvanger, bereik ^
batterijen. Adviesprijs*39,-

Ë5AMSUNG TV/VIDEO
'l cm, 100 voorkeuzezenl
-rs,scartA(Siandbed. "999.-

945.-

ZANUSSI
il 2-DEURS
2-DEUF

289.-

979.-

jrogenin
Wassen en drogen
in 1 machine,1000toeren.Adv"1549.eren.Adv"1549.-

445.-

JICBësteKoop!
PANASONICBësteKoop!

Met afstandbediening.

>ff. Ned. Philips garantie,
tuners, teletekst Adv*1545.-

1248.-

WASTOOOGKOMBINATIE
GKOMBINATIE

ATAG WASEMKAP
pTgA < 1O

mM l lö«"
CENTRIFUGE
2800 toeren. Adv "249.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv.'13S.- E

278.IN - ALKMAAR

OPENINGSTIJDEN HAARLEM
maandagmiddag ..... . .13.00 toM8.00'uiir'>
dinsdag t/m vrijdag ......
. . . ' . 09.00
. tot 18.00
. uur -.alorrian . . . * > . * . . . . . u^.vu
nQ 00 tot
7 00 uui-^^
uur i 'ü'
2oiciuqM
LUL1ir.uu

1 500^ SUpe.tore Beter engoedkoPer! ^^^^S^^^
J Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek) :
HILVERSUM -MAARSSENBROEK
overige filialen donderdag 1 9.00 tot 21 .00 uur : ;;
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CHRYSLER VOYAGER

Opel Astra Stationwagon
Sport 1.8-16V
blauw
o.a. ABS, Airco

Mobil
self service station joh. lehman b.v.

VANAF F 55.990,-

Opel Astra
GL1.4i3-drs

ƒ29.950-

1994

83.500

ƒ19.500-

1996

19.000

ƒ 29.950-

1994

42.330

ƒ 20.950- .

zwart

1990

75.934

ƒ 26.500-

zwart

1990

98.000

ƒ 8.750,-

blauw

1994

55.000

ƒ19.950-

grijs

1993

32.000

ƒ16.950,-

rood

1993

25.200

ƒ 18.500,-',

zwart

1990

98.000

ƒ 18.950-

blauw 1995

33.198

ƒ 44.950,-!

bord. rood 1994

55.000

ƒ 26.500,-

olive grey 1996

27.870

ƒ 35.950,- '-

wit

41.000

ƒ19.950.-

zilver

Opel Astra Stationwagon
Season 1.6i
groen
Opel Astra automaat
Youngl.6i 5-drs
Opel Calibra
2.0i

van Lennepweg 4 - 2041 LG Zandvoort

I.V.M. het milieu-vriendelijk maken van ons station zijn

wij met ingang van
maandag 16 juni t/m ± eind juli 1997

Opel Corsa
1.3i3-drs
Opel Corsa
Swing 1.415-drs
Opel Corsa
Swing 1.213-drs
Opel Corsa
Swing 1.4i automaat
Opel Kadett Cabriolet
GSI 2.0i
Opel Omega
GL 2.01-16V
Opel Vectra
GL1.6Ï 5-drs
Opel Vectra
GL1.6i 5-drs
Toyota Corolla
XLI1.6I

geheel gesloten.
<• 4*,<"s®.
t

1994 48.000

Graag zien wij U na onze verbouwing weer terug in een
geheel nieuw en fris station onder de vlag van B.P.
Wij hopen dat U hier begrip voor heeft.
---söësSKc

:;

:;PP^ Internet: http:/Awww.chryslernl

wil

1993

Okay, we zijn nummer 1.
Maar hoe zijn we 't geworden?
De Chrysler Voyager: de best verkochte ruimte-auto in Nederland. Hoe kan het ook anders. De Voyager
-is er in 36 uitvoeringen; waaronder de nieuwe -Grand Voyager 1A\ SE. Hij biedt plaats aan 5 tot 7
.volwassenen en hun bagage. Dat hij uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, ziet u pok aan
/de lijst met standaard extra's: o. m. airco (SE/LE), twee airbags, portierdwarsbalken, stuurbekrachtiging en
•elektrisch bedienbare buitenspiegels. Kom langs voor een proefrit. We geven uwwensen graag de ruimte.

VADERDAGMENU

Karn

Heemsteedsedr.261
Heemstede
-5281550

Salade Paysanne, gezellig aangeklede zomersalade

onnesstr. 15

Zandvoort

023-5715346

of

CHRYSLER HEEMSTEDE

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.

Pastei gevuld met heerlijke kipperagoüt
* **

Zandvoorts Nieuwsblad

Lamscarré met verse groenten en couscous
of

AlKi-ln.-i.-KI ClnvsliT Vuywcr Ui. vaii.it l'H 4113.. l',11:01 nul B T VC' .al impimeui. i-xtl. Uslcn inklaar nukcn on vi-nvi|ilrun|!shi|iira)!<: l C-.T.C-van.il ƒ l 3'H.-p.m l exil B T \V i-n lirandttiil >.
Uiryslu l.i-a-i-, u-I 11347 - 3d7S50 Vt'iputüiwcn v,„„MimiJni Cliry.K-i Impurl Hnllaral II V Ti-l 11347 - 3(.v|llll

Fa. P. Klein

Gebakken slibtong met Picasso garnituur
* **
Stukje overheerlijke kaas van ons internationaal plateau
* **

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

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

Vraag vr;'/fa///Vend offerte.

Menuprijs f 42,75 p.p.
Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen' toe?

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveen! Weekblad, Uithoo'rnse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil

WNV6
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Nissan

Daihatsu

Rover

Citroen

Auto * Etoile b.v.

Scherp geprijsd
incl. APK:

BX
BX
BX
BX

16 RE '88
ƒ 3.950
1.9 TR Diesel '88 ƒ 3.250
16 RE Montr. '89 ƒ 4.950
16 TRI '88
ƒ 2.950
PEUGEOT'S
205 GT 5-drs '90
ƒ 12.950
205 XA Diesel'92
ƒ11.950
405 GL 1.6 '89
ƒ 8.950
405 SR 1.6 stuurb. W 9.500

Kia

LAND
ROVER
110 COUNTY V8,

24.500 km, b.j. '86, geel kent.,
uitsl. voor N. en W. Afrika exped. gebr. en in NIEUW-STAAT
PANDA Van, '84, niet mooi, wel
onderh. door eerste eigen., exgoed, veel nieuwe onderdelen
peditie-uitv. met o.a. groot roofPeugeot
Rallye,
1988,
ƒ 750. Tel. 06-54336238.
rack, zandladders, lier. 2 extra
zeer snel, ƒ 6.500,-.
Volvo 340, aut., b.j. '85,
VISA GARAGE 020-6278410. Van part. een 2CV6 club'87 ingeb. benz.tanks, 2 reserverood, ak3'98. in prachtstaat wielen, verhoogde luchtinlaat,
APK 06/'98, ƒ 650,-.
heavy-duty
vering,
ingeb.
ƒ4500. Inl. 035-6853372.
NIEROP 020 -6183951.
Adverteren in deze rubriek
slaappl., orig. expeditie reserve
Tel. 020 - 665.86.86
T.k. BX14, '87, 148.000, APK onderd. met spec. gereedsch.
Adverteren in
FAX 020 - 665.63.21
'98, nw kopp., g. onderh., bei en handboeken, ƒ 24,900,-. Tel.
deze rubriek
Postbus 156, 1000 AD A'dam ge trekh. ƒ 2500. 020-6752222 020-6412690.
FAX: 020 • 665.63.21

Rijscholen
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen •+ examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

tijdelijk gesloten

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Klassiekers
en Oldtimers

Renault

van Rhijn...RENAULT

DRS KEIMPE CARS A'DAM
Peugeot 404 spec. verk./
rep./onderh./gasinb./desk.adv
Tel. 020-6823615

K:irt. KulolTsstraat S-ll. Amslvrdani-Zuid.Tvl. 673 «O 22.

> 3000 m2 RENAULT-SHOW

Campers

2x Ren. Clio, m. '92 en b.j. '93,
lux. inter., get. glas, weinig km,
CAMPERLAND
nieuwst., v.a. ƒ 9.950. Inr. mog.
Camper 3-daagse vr. 13/6, za.
Honda
CRX
VTI
E
Targa
met
Carbo BV 023-5471451.
ABS, Targa el. te bedienen, 14/6 en ma. 16/6.120 campers
Geopend tot 20 u.
l.m. win, alarm, zwart, 3-'94; nieuw en gebruikt in showRENAULT AMSTERDAM
BMW 325i Cabrio, rood, zwart room. Hymer, Dethleffs, Hobby
en Arca-dealer. Camperrent
Top occasions met 1 jaar
leer, 5-'86; Ford Escort 16i
garantie •
Cabrio, wit, zender-uitv., 4-'85. verhuur. Dringend nette campers gevraagd voor verkoop
Wibautstraat 224
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
bemiddeling.
Inruilers v.a.
020-561 9611
A'dam. 020 - 6627777.
ƒ 5.000,-.
Warmoeziersweg
Bergschenhoek 010-5221515.

Algemeen

Ronday BV

Accessoires
en Onderdelen

Plantage Middenlaan 19-21
(bij Artis) A'dam 020-6237247
Safr. RT V6 aut., '92 .ƒ 27.500
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy' Traffic
Laguna RT '94
ƒ28.750
rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het 'rijlesplan van
AUTOLAK
Megane RL '96
ƒ 27.250
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs Twingo, blauw, '94 . .ƒ 15.950
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal- Twingo, geel, '95 ... .ƒ 17.250
alle kleuren
topinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding Clio RL, rood, '92 .. .ƒ 13.500
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf. Nevada TXE, '92 ... .ƒ 13.500
ook in spuitbussen
19 Diesel, '92
.ƒ 12.800
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.
Tevens diverse goedkope
RIJSCHOOL ROLF
occasions, APK 1 jaar
Rijden bij Rolf is een begrip in
Otto Nieuwenhuizen bv
zat. geopend 10.30-16.00 uur.
Amsterdam. Met een goed
Overtoom 515, Amsterdam
team instructeurs geven wij op 15 VOLVO STATIONS '85-'94, Tegen handelsprijs: Laguna 2.0
Sedans 740, 940 en 360.
een psychologische manier in(020) 6129804
RN Aut., van 1e eig., kl. zilver
tensief les en nog leuk ook! ANWB-gek. Tel. 0492-464495. metall., LPG, ± 120.000 km,
Hoog slagingspercentage en
schuifd., mei '94, ƒ 22.500 incl. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. 850 2.5 T automaat
BEREBEIT, Amsteldijk
1/97 BTW.
Klaar terwijl u wacht.
Tel.: 020-6868063/6332405 of 460 1.8 Spirit automaat ..6/96 25, Amsterdam, 020-6627777.
Ruilstarters en dynamo's.
06-54633678. P.S. Ook 8-week- 460 GLE 1.8 LPG
10/93
Valkenburgerstraat 152.
se cursussen en examenroutes V40 1.9 TD
1/97
Tel.: 020-6240748.
rijden is vanzelfsprekend.
440 1.8 automaat
5/94
Grote
sortering
ONDERDELEN
440
1.8
Escape
11/92
Peugeot 605 Turbo Diesel,
Verkeersschool Trendy
van schade-auto's, alle
6/69
automaat, '94, ƒ 25.500,-.
Amsterdam. Toppers in rijles. Volvo Amazone 2.0
merken, alle bouwjaren.
Citroen ZX 1.4
3/94
Tel. 020 - 6596264.
Bel voor gratis infogids:
GEBR. OPDAM B.V.
VOLVO DICK MÜHL
Tel. 020-4205386.
Tel.: 023-5845435.
ZU l D WIJ K
Nijverheidslaan 1, WEESP
peugeot-dealer
Tel.: 0294 - 418200.

Volvo

V.W. kampeerbus, APK 5-1998,
incl. ijskast, tent, verh. dak
ƒ3.200,-. Tel.: 0297-326158:.-.'

Auto's te koop
gevraagd
AUTOVERNIETIGING A'DAM
koopt schade-, sloop-, defecte
auto's, autowrakken (compl.).
Gratis afgehaald. Tevens verkoop onderdelen. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 023 - 5400765.
Gevraagd jonge auto's vanat
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 • 419354 of 0653 - 675799.

Peugeot

Alfa Romeo

Div. types 106 v.a. . .ƒ11.950
Div. types 205 v.a. . .ƒ 5.000
SPECIALE UITVOERINGEN:
106 XT 1.4i3-d. '92 .ƒ12.950
205 GTi 1.9 rood '92 .ƒ21.950
306 XT 1.65-d., airco, l.m. velg.,
Tegen handelspr., van 1e eig. d. gr. met., nov. '96 .ƒ33.950
Volvo 440 1.8 GL m., LPG, juni 306 XSi 2.0 airco, leer, l.m.v.,
rood met., mei '96 . .ƒ34.950
Passat Variant (stationwagon) 1993, stuurbekr. ƒ 13.500
Amsteldijk
25, 405 GRX 1.8 Break, airco,
'93, LPG onderb., 2 airbags, BEREBEIT,
stuurb.,
c.
vergr.,
schuifdak, serv.boekjes, vr.pr. A'dam. 020 - 6627777.
nov
ƒ31.9500
ƒ21.500. Bel 06-53847992.
VW GTi 2.0, stuurb., alarm,
T.k. Golf 1.8 motor, 12/90, kl.
sch.dak,d.bl. met..'91 .ƒ19.950
rood, vr.pr. ƒ 9.975,-. Werk: 020Voor een perfecte SAAB 99 Minervalaan 86, A'dam - Zuid
6417562; privé: 0297-346992.
Tel. 6629517/6791864
Daimler SIX 4.0, m. '91, zw
90, 900, 9000 ook Royal Class
OOK VOOR INKOOP
metall., leder inter., airco, afs
VW Golf 1.9 Diesel, m. '93;
GEBRUIKTE PEUGEOT'S
alarm, stereo afst., 1e eig st.bekr., lux. inter., get. glas,
SAAB SERVICE
excl. nieuwst., ƒ29.950. In
MOLENAAR
nieuwst., ƒ 14.950. Inr. mog.
mog. Carbo BV, 023-547145
Carbo BV 023-5471451.
HOOFDDORP
Geopend tot 20 u.
Geopend tot 20 u.
MOTORISCHE PROBLEMEN?
Onderhoud, reparatie, APK.
VW Passat 1.9 Diesel org., b.j.
Laat uw auto testen d.m.v. de
Eigen revisiewerkplaats
'93, grijs metall., st.bekr.,
modernste apparatuur.
voor Saab motoren
nieuwst, ƒ 14.950. Inr. mog.
Garagebedrijf Out.
en versnellingsbakken.
Merc. C 180 Esprit, m. '95,
Carbo BV 023-5471451.
020-6441020 (ma.-vr. 8-17 u.)
Tevens verkoop van nieuwe
autom., metall., ABS, SRS.vo
Geopend tot 20 u.
en gebruikte onderdelen
options, ƒ 44.950 Inr. mog.
023-5614097
Carbo BV, 023-5471451.
VW Passat Station 1.6CL, '88,
Geopend tot 20 u.
APK febr. '98, 176.000 km,
Tegen handelspr.: van Ie eig.
ƒ 7500. Tel. 020-6430260.
Mercedes E220, met div. ace
Suzuki Swift 1.6 GLX 16V, rood
incl. nieuwste GDI gasinstalla Wegens overl. t.k. VW Vento Mini 1000 Redhot, mei '88, apk met., 4-drs, 2-'91, ƒ10.750;
tie, 1e eigenaar, b.j. nov. '93 '96, 19.000 km ƒ 10.000. Onder tot jan. '98, goed onderhouden.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
prijs ƒ 45.000. Tel. 073-5115983 nwprijs. Tel. 06-54698589.
Vr.pr. ƒ3300. 020-6263994.
A'dam. 020-6627777.

Jaguar/Daimler

Land/Rangerover

Stationsplein 6, Zandvoort
_

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Jeeps
Terreinwagens

Vondellaan 1A, Zandvoort

Het Station

2x Nissan Sunny 1.4, m. '92 +
b.j. '93, 5 yersn., 1x autom., in
;itroèn BX 14, 1988, 135.000 algehele nieuwst., v.a. ƒ9.950
mog. Carbo
BV
Citroen ZX Avantage 1.4,3-'94, km. APK mei '98, 1e eigen., Inr.
ƒ 1250, goede st. 020-6436519. 023-5471451. Geopend tot 20 u
ƒ 14.900. Dick Mühl Off.
Volvo Dealer: 0294-418200.
Citroen BX Break diesel, '92, Nissan 100 NX, targa uitv., m
donkerblauw,
mooie
auto. '93 met plus pakket, gr. metall
Vr.pr. ƒ 9250. Tel. 0297-560160. nieuwst., ƒ16.950. Inr. moe
Carbo BV 023-5471451.
Ruime keuze in 2 CV occasions Geopend tot 20 u.
alle leeftijden. De EendenspeNissan Primera 1.6 SLX, m. '93
cialist Leende.: 040-2061528.
HB, LPG inst., st.bekr., alarm
Nissan Micra 1.316V, 3-drs met XM V6 VSX autom. '94/ 34.900 etc, nieuwst, ƒ 11.950. Inr. mog
Carbo BV 023-5471451.
st.bekr., 04-'95, ƒ 17.950
XM Diesel Turbo D '94? 29.500
Geopend tot 20 u.
WESTDORP, tel. 020-6825983. XM Diesel ABS'93 ƒ17.900
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950 Nissan Sunny 1.6 SLX 16V
XM 20i ABS schuifd '93/ 18.900 APK okt. 97, do.blauw met
XM 20 aut. LPG '93 ƒ 18.500 luxe uitv., li.bl. velours bekl
XM 20i comfort '92 ƒ 12.750
Nissan/Clarion
radio
Cuore Life Style, aut., (demo) Xantia Turbo D '95 ƒ 27.500 orig.
'97; Cuore Trendy, aut., '95; Xantia Turbo D '94 ƒ 22.500 goed onderh., ƒ11.950,-.
Tel. 020-6437274.
Charade TS, aut., '91; Charade Xantia D SX '94
ƒ 18.500
1.3 inj. 16V, '92; Cuore TS/TX, Xantia 1.9 D SX '96 ƒ28.500 Nissan Sunny LX 1.4, 5-drs, b.
88 t/m 93; NIEROP-DAIHATSU Xantia 1.8 SX '94
ƒ22.500 12-'91, metall, groen, i.z.g.st
Vancouverstr. 2-12
Xantia 1.8 SX LPG '95/24.500 apk tot 12-'97. Prijs ƒ 10.500
A'dam-West 020 - 6183951. Xantia 1.8SXLPG '93f 14.500 Tel. 0297-532447.
Xantia 20i SX '94
ƒ 19.500
Daihatsu
Xantia 20i SX LPG '94/ 22.500
't AMSTERDAMMERTJE
ZX 14 LPG 5-d.'94
ƒ 14.560
Amstel 340-342
MINOR MOTORCARS
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
tegenover Carré
Sloterkade 43/44
A'dam-C. Tel. 020-6236491. BX TGD Break st.b.'92/ 12.900
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
Amsterdam
T.k. Daihutsu Curore '93, kl. BX Diesel '88
ƒ3.500
Tel. 020 - 6177975/6158022
donk.groen, open dak, km st BX 19 TZI '92
ƒ 9.950
Rover-dealer voor
48.500. Vr.pr. ƒ 7750,-.
BX 16 RE Montreux '89/ 4.950
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Tel. 0297-320686.
BX 16 RE LPG '89
3.950
BX 14 TE '93 v.a.
9.950 Tegen handelspr. v. 1e eig
BX 14 RE LPG '87
1.950 Rover Montego 20i, country
15 E bestel '92
6.950 man Estate 4-'94 ƒ 14.00; Rove
15 E bestel '90
3.950 214 Si Edition Twin Cam 16V
LPG, 3-d., 6-'93, ƒ 10.500.
VISA Garage B.V.
Bouwerij 85 Amstelveen
Rover 214 Si Edition Twin Cam
Telefoon 020 - 6479929
Houtmankade 37 A'dam
16V 3-d., 9-'94. ƒ12.500. P
Tel. 020-6278410.
incl. BTW. BEREBEIT, Amste
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
AX 11 First Class '92 ƒ11.500
AX 11 TE 5-drs'91 ƒ10.750
AX11TGE'92
ƒ12.500 Fiat Uno b.j. 1987, 3-drs,
AX 11 TGE5 bak '90 ƒ 9.950 verk.pr. ƒ 595. 020-6990064.
* WESTDORP *
AX 11 TGE 5-drs '94 ƒ15.250
* KIA ' een klasse rijker *
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950 Te koop: Fiat Uno '93, 1e eig.,
Pride 1.3 GLXi 3-drs ...10-'9
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950 zwart, trekh., sportwln, radio,
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. ,06-'9
CX 25 TRD Break '88 ƒ 13.500 60.000 km, izgst 0297-568598.
KIA nieuw met veel voordee
Jumper 31 2.5 D '94 ƒ 26.950
extra hoge inruilpremies
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950
max. ƒ3500,- boven inruilprijs
Xantia 1.8 X comf. '95J 30.950
*Topoccassions van de week
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
Nissan Micra 1.3 16V, 3-dn
ZX 1.4 Furore '94
ƒ19.750
met stuurbekrachtiging, 04-'95
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ17.950 Jeep Cabrio Feroza Res Top
Adm. de Ruijterweg 396-398
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950 EL II, m. '94, 4x4, soft + hardA'dam, tel. 020 - 6825983
top, twp tone bleu, voll. opINCL 1 JAAR GARANTIE
tions, unieke nieuwst., ƒ 21.950. Ringweg A'dam, afslag
EN NIEUWE APK
Inr.
mog.
Carbo
BV
023-5471451. Geopend tot 20 u

Fiat

• Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

Circus Zandvoort

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 - 51150.

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Marisstraat 1 3a. Tel. 571 5 1 86

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Haltestraat 22, Zandvoort

Shell Geerling

Gasthuisplein 10
Reserveringen: 023-5714638

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

Haltestr. 9, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Eén dag niet op de calorieën letten, is toch niet zo'n punt?

Vr/'/b/j'/Vencf prijsopgaaf.

Gasthuisplein12, Zandvoort

AKO

Kopje koffie

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

Weekmedia
Fa. Veldwijk

5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Petit Grand Dessert
* **

Uitgebreide collectie tapijt nu met

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Alfa 33 Imola. org. b.j. '94, rood,
st.bekr., electr. ramen, c.v., sp.
vlg„ nieuwst., ƒ13.950. Inr.
mog. Carbo BV 023-5471451.
Geopend tot 20 u.

940 Sedan, aut., airco, '91; 460
Turbo, 120 pk, '91; 240 Estate,
48.000 km, '93: 5x 440 '89 t/m
'93; 440 1.8 spec. aut.,'95;
NIEROP, Vancouverstr. 2-12
A'dam-West 020-6183951.

Volkswagen

Saab

Porsche

Mercedes-Benz

Suzuki

Mini

Opel

OPEL KADETT 1,6i sedan, 4
drs, 1988, 148.000 km, APK
05.'98, ƒ5000. 020-6643407.

Bedrijfsauto's

M & H AUTO'S
vraagt alle merken auto's--t- Jeeps, bussen, v.a. '88,'
u belt, wij komen direct

06-53120413
DE HOOGSTE PRIJS voor elk,
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Service en
Reparatie
Autobedrijf CRYNSSEN .;
Crynssenstraat 10-14 ,'
Tel.:020-6184402. ' '
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage APK + grote beurt v.a. ƒ 299.
DIESELSERVICE
Rijsenliout, lid Bov'ag.
Meer dan 50 jaar gevestigd: brandstofpompen; verstuivers
Bennebrpekerweg 17, Rijsen- cil.koppen vlakken. Garage;
motorenrevisie FEENSTRA
hout bij Aalsmeer, 0297Industrieweg 27, Duivendrecht
324229. Ook t.k. gevraagd.
Tel. 020-6980639

Autosloperijen

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Grote sortering ONDERDELEN Garage West-Center:
van alle schade-auto's, alle 020-6122476 (zonder afspraak)
merken, alle bouwjaren.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Autoverhuur

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demnntaqebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381 A'riam. 0?0 •

OUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020-6719108
Zie ATS telet nao. 888
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Commerciële bijlage van

Citroen Saxo 1.5 D:
Onwaarschijnlijk weinig
& tel je voor: je rijdt met
de auto pakweg vijfhonderd kilometer en
aalt vervolgens bij de
np een bedrag van nog
n 25 gulden. Onmoge? Nee hoor, de Citroen
<o Diesel rijdt voor maar
i paar tientjes brandstof
jpeltjes van Nederland
ir het hoofdkantoor van
fabrikant in Parijs. Echt
ar. De Fransen claimen
s een verbruik van 3,8 lidiesel op elke honderd
meter (bij 90 kilometer
uur). Tijdens het dages gebruik rijdt de compe Citroen makkelijk twinkilometer op een liter,
st formidable, n'est ce

In een week tijd reden we iets
meer dan duizend kilometer met
dé Saxo. Daarbij tikten we met
enige regelmaat met het gaspedaal tegen de bodem, want op tijd
vertrekken is niet ons sterkste
punt. Bij de pomp, waar we tweemaal hebben gestaan, lieten we
ruim vijftig liter brandstof door de
tankopening naar binnen klokken.
Conclusie: zij die zich wensen te
verplaatsen voor een handvol
centen de kilometer, zitten goed
met deze diesel. De Saxo redt dat
op zijn sloffen. We schatten dat
met een beetje beleid een verbruik van '1 op 25' wel haalbaar
is.
De zuinigheidsmedaille heeft een
keerzijde, want het duurt even
voordat de Saxo vaart maakt. 2e-

Renault Kangoo kleine reus
enault is gek op praktische auto's met een eigenzinnige vorm. In dit
straatje past een volledig
nieuw model: de Kangoo.
De binnenruimte is verrassend groot. Hollen naar de
dealer heeft weinig zin, want
de nieuweling zal pas eind
dit jaar daar in de
showroom verschijnen.

R

ker in de vijfde versnelling verloopt de acceleratie van 100 naar
120 kilometer per uur zeer geleidelijk. Terugschakelen bespoedigt
het proces. Als de motor echter in
de buurt van de vierduizend toeren per minuut geraakt, neemt
het geluid onevenredig toe. Alleen
al het doordringende dieselgeluid
is reden om een hogere versnelling in te schakelen, zodat je in
elk geval wel lekker zuinig blijft rijden.
De compacte Saxo rijdt opmerkelijk comfortabel. Grote bulten, kleine hobbels en andere oneffenheden verwerkt hij soepel. Ook is de
auto stil, tenminste tot een snelheid van 120 kilometer per uur.
Daarboven laat de motor zich nadrukkelijk horen.

Het zuinigheldswonder onder de motorkap, (foto HSP)
Opnieuw genoten we van het
fraaie gestileerde interieur. Het
dashboard heeft elegante, ronde
vormen. Het stuurwiel verdient
een pluim. Door de dikke rand
voelt hij lekker aan. Bovendien
heeft de Saxo Diesel stuurbekrachtiging, wat bijdraagt aan het
stuurgemak. In de praktijk is de
Saxo een lekkere stadse rakker:
krappe bochten, smalle steegjes
en scherpe draaien zijn hem op
het lijf geschreven.
Ondanks de geringe buitenafmetingen, valt het ruimte-aanbod
aan de binnenzijde reuze mee,
ook achterin. De bagageruimte
meet 280 liter. We reden met de
vijfdeurs Saxo. Die ziet er wat bedaagder uit dan de driedeurs variant, die een wat baldadiger uitstraling heeft. Daar staat tegenover dat het bij de vijfdeurs versie
wel lekker makkelijk is om spullen
zonder problemen op de achterbank te kunnen deponeren. Het is
dus een kwestie van kiezen tussen image en gebruiksgemak.
De vijfdeurs Saxo Diesel is leverbaar in de SX-uitvoering. Dat betekent dat in elk geval stuurbekrachtiging en een airbag aan
boord zijn. De auto staat voor
28.270 gulden in de prijslijst. De
versie met twee deuren minder
komt op 26.530 gulden.

Saxo is een auto waarmee je vlot voor de dag komt. (foto HSP)

anciaY 1.2 16V snel en mooi
ok al is eigenlijk elke
Lancia een juweeltje
op het gebied van den, de compacte Y slaat
es. Bij de dealers staat
ids kort een nieuwe ster
n het firmament. Dat is de
elle1.216V. De aantrekijke basisuitvoering met
1.1 liter krachtbron heeft
ortaan de typering 'eleftino', wat verwijst naar
: embleem van een olifanop deurstijlen en dashard.
1.2 16V motor heeft een flink
mogen. Lancia weet door toessing van onder andere meerppentechniek (de 1.2 heeft er
r per cilinder), een krachtige
soepele krachtbron te ontwiken. Het vermogen loopt op tot
kW/86 pk, wat een voorwaartversnelling van O naar 100 kineter per uur in 10,9 seconden

tot gevolg heeft. Het sportieve
raspaard nuttigt slechts 6,6 liter
ongelode benzine over honderd
kilometer. Door de bekrachtigde
besturing is de Lancia bovendien
eenvoudig te beteugelen. De op
afstand bediende centrale portiervergrendeling is standaard.

persoonlijk genoegen te maken,
biedt Lancia verder keuze uit negentien opties, vier interieurstijlen

(in zeventien kleuren) en 113 (!)
carrosserietinten.

Behalve de vertrouwde 1.1 en de
nieuwe 1.2 16V is er de zestig
paardenkrachten leverende 1.2uitvoering, met of zonder een automatische transmissie. Om het
uitzoeken van de juiste Y tot een

Deze opvallende verschijning luistert naar de veelzeggende naam
Y. Hij is te koop vanaf 22.450 gulden.

Viercilinder
dieselmotor
Cilinderinhoud: 1.527 cm3
Vermogen:
42 kW/58 pk bij
5.000 t.p.m.
Max. koppel:
95 Nm bij 2.250
t.p.m.
Acceleratie:
15,7 sec van
0-100 km/uur.
158 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 4,9ltr/lQO km.
Prijs:

ƒ 28.270-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit
verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
De Renault Kangoo is ideaal voor mensen die ruimte wensen.

VW Passat Variant stevent af op succes
et de Passat Variant
heeft Volkswagen
grootse plannen.
200.000 moeten er per jaar
worden geproduceerd. Het
lijkt allerminst te hoog gegrepen. De belangstelling
van kopers is nu al groot.
Voor een belangrijk deel
vloeit dat voort uit het succes van de voorganger. De
vorige Passat Variant verkocht op een gegeven moment zelfs beter dan de sedan.

M

Met de R-versies van de V70
(stationwagen) en S70 (sedan)
bouwt Volvo verder aan het nieuwe imago waarbij de schijnwerpers vooral zijn gericht op een
sportiever karakter. Volvo's deelname aan het Britse toerwagen
kampioenschap (BTCC) past in
deze strategie. De R-varianten
maken min of meer een knipoog
het circuit.

1

za\ de inzittenden aan niets
tart komen. Aan boord van de
3
ndeo is de semi-automatische
conditioning standaard. Verder
n
een speciale Ford 4000 radio,
Et
een groot en overzichtelijk
b
olay en dubbele centrale vereling met afstandsbediening
'abriek gemonteerd in iedere
'ideo Ghia.
'l dashboard is voorzien van

De Mondeo Ghia heeft grote wielen gekregen met bredere banden.
een extra informatie-display dat
onder meer het brandstofverbruik,
de gemiddeld gereden snelheid
en de buitentemperatuur aangeeft. De voorruit en de ruitensproeiers van de Ghia zijn elektrisch verwarmd. Rijp verdwijnt
daarmee als sneeuw voor de zon.

Voorstoelen met verstelbare lendensteunen en make-up spiegeltjes in beide zonnekleppen behoren al langer tot de standaarduitrusting van de Ghia.
Dat geldt eveneens voor de interieurverlichting, die met enige vertraging dooft, en de verlichting

van het voetencompartiment.
Ford houdt de zogenaamde éénprijs-strategie aan voor de Wagon
versies. Het merk levert al zijn
stationwagens, dus ook die van
de Escort en de Scorpio, voor de
prijs van een 4- of 5-deurs-uitvoering.

van de nieuwe Passat tevreden
is. Niet zo verwonderlijk, zo ontdekken we in Hamburg en omgeving, waar we alvast de nieuwe
Variant beproefden. Rijdend door
chique buitenwijken met grote hèrenhuizen en Duitse dorpjes met
vakwerkhuizen bewijst de Passat
zich als een uitstekend handelbare auto. De Variant biedt een fijn
rijgedrag met een behoorlijke portie comfort. Veel aandacht is gegeven aan de stijfheid van de carrosserie om resonanties tegen te
gaan. De langere daklijn dan bij
de Limousine stelde andere, specifieke eisen. Onder meer de dak-

en deurstijlen achter de achterportieren zijn extra sterk gemaakt
om de auto even stevig te krijgen
als de sedanversie. De beenruimte achterin is bovengemiddeld
groot. Even een kleine verhuizing
is geen probleem. Na het omklappen van de gescheiden achterbank ontstaat een laadvolume
van 1.600 liter.
We maken in Hamburg tevens
kennis met een nieuwe variant.
Dat is de Passat met de compacte, nieuw ontwikkelde vijfcilinder
VR5-motor (110 kW/150 pk). Een
wat onregelmatig klinkende roffel
en een trillingvrije soepele loop

De
VR5versie

van de
Passat
Variant

kenmerken deze 2,3 liter krachtbron. De motor komt op zijn
vroegst in september in Nederland beschikbaar voor de Passat.
Behalve het comfortabele rijgedrag valt de gedegen kwaliteit
van de gebruikte materialen op.
Tevens is de uitrusting royaal.
Twee airbags en een remsysteem
met abs zijn standaard. De voorste ruiten laten zich elektrisch bedienen en er is tevens centrale
vergrendeling. De Variant is 2.500
gulden duurder dan de Limousine. Daarmee is de uitvoering met
de 100 pk 1,6 liter motor als basisversie voor een prijs van
45.495 gulden in de prijslijst te
vinden. Natuurlijk is dat een hele
investering, waar VW weer een
ruime garantie van maar liefst elf
jaar tegen roest van binnenuit tegenover zet.
Van de vele generaties Passat
Variant zijn er sinds het eerste
model in 1973 uitkwam, wereldwijd 2,8 miljoen exemplaren verkocht. Volkswagen is altijd marktleider geweest in het segment
van de middenklasse stationwagens met een aandeel dat bij
voortduring boven de dertig procent ligt. Dat wil VW vasthouden.

is
dankzij
de
nieuwe
motor
een
brok
dynamiek.

Volvo's S70 en V70 in R-qedaante

ord Mondeo Ghia naar luxer niveau getild D

i de buitenzijde is de Ghia
srtaan te herkennen aan velmet een grote 15 inch diamesn brede banden. Andere uilijke kenmerken zijn mistlamn in de voorbumper, flankbelermstrips in de kleur van de
'rosserie en verchroomde in'Plijsten.

De Renault Kangoo is ideaal voor
mensen die er regelmatig op uit
trekken en lekker veel willen meeneinen. De leverbare 1,2 liter (44
kW/60 pk), 1,4 liter motor (55
kW/75 pk) en de 1,9 liter diesel
(47 kW/65 pk) zijn geen pure
prestatiebeesten, maar springen
wel zuinig met de kostbare brandstof om.

Motortype:

e R van Racing prijkt
op enkele snelle versies die het gamma
van de Volvo S70 en V70 uitbreiden. Een sportief karakter staat centraal. De auto's
onderscheiden zich met
grote lichtmetalen velgen,
omrand met lage en brede
banden. Verder hebben de
motoren een extra stoot adrenaline gekregen waardoor
deze Volvo's tot de snelste
uit het gamma behoren.

SJL e Ghia-versies van
J Ford staan bekend om
9 hun luxe en comfort,
lijst standaardvoorzieigen voor de Mondeo
iia is verder uitgebreid
n de auto op een hoger niau te tillen. De prijs is niet
eegelift. De vernieuwde
iia kost 4.000 gulden
er dan de tussen de G LX
Ghia bivakkerende uitering Business Edition.
armee is de meest luxe
ondeo te koop voor prijn vanaf 44.990 gulden.

daarnaast nog 650 liter voor bagage. Dat is veel. Met uitgenomen
achterbank past er 2.600 liter in.
Het is de waarde van een royale
bestelauto. Sterker nog, het kolossale laadvolume is gelijk aan
dat van de ruimtewagen Espace.
Zo passen er zelfs mountainbikes
in.

SPECIFICATIES Citroen
Saxo 1.5 D:

Het nieuwe model van de Passat
Variant verschijnt eind juni bij de
dealer in de showroom. Dat is bijna driekwart jaar na de Passat Limousine. Deze sedanversie heeft
een bliksemstart gemaakt. De fabriek kan het gewoonweg niet bijbenen. "Sinds oktober vorig jaar
hebben we in Europa 170.000
Passats verkocht. Daarvan zijn er
tot half mei zo'n 105.000 geproduceerd en geleverd", aldus
Friedrich Wilhelm Klitzke, die bij
VW in Duitsland verantwoordelijk
is voor de wereldwijde marketingstrategieën.
Volgens Klitzke wijst onderzoek
uit dat 98 procent van de kopers

De Y 1.1 elefantino beschikt over
een 40 kW/55 pk sterke 1,1 liter
viercilinder. Hoewel hij aan de basis van het gamma staat, is Lancia niet karig met de uitrusting.
De auto heeft een airbag voor de
bestuurder en elektrisch bedienbare portierruiten. Toch staat de
volwassen Lancia in de prijslijst
voor slechts 22.450 gulden.

Renault ziet de Kangoo als opvolger van de door zijn veelzijdigheid
zo legendarische Renault 4. Deze
is inmiddels enige jaren uit productie. Hij is gedurende tientallen
jaren gebouwd. In totaal zijn er
meer dan acht miljoen van de
band gerold.

Het concept is vandaag de dag
echt nog volledig actueel. "De
Kangoo is in exact dezelfde geest
als de Renault 4 ontworpen",
schetst de Franse fabrikant, die
deze auto gaat bouwen in Maubeuge in Noord-Frankrijk. "De terugkeer naar de 'roots' is beslist
niet uit nostalgische overwegingen ingegeven. Het gaat om een
model dat perfect aansluit bij andere recente auto's zoals de
Twingo, de Mégane Scénic en de
Espace. Het is een veelzijdige auto met een ongedwongen uitstraling."
Vier meter is de Kangoo van
bumper tot bumper, waarmee hij
lekker handzaam is in de stad. Er
is ruimte voor vijf inzittenden met

Onder de motorkap ligt een turbomotor van 2,3 liter. Het is dezelfde vijfcilinder als in de S70 en
V70 T-5, alleen hij levert in R-gedaante tien paardenkrachten extra. Het maximum vermogen bedraagt daardoor 184 kW (250 pk)
en dat is veel voor een 2,3 liter.
Bij de S70 levert dat een acceleratie op van O naar 100 km/u in
6,7 seconden. Het is een waarde,
waarop menig bezitter van een
compacte sportauto jaloers zal
zijn.
De fabrikant heeft het uiterlijk een

sportieve uitstraling gegeven. De
R-versies staan op een circa 20
millimeter verlaagd onderstel. Samen met de vijfspakige velgen,
zilverkleurig of grafietgrijs, en de
brede, lage banden krijgen de auto's in R-uitdossing het uiterlijk
van een racer. Dat beeld is doorgetrokken in het interieur van de
Volvo's. De middenconsole en diverse panelen zijn met aluminium
afgewerkt. De bekleding van het
interieur bestaat uit een combinatie van leder en alcantara in lichtbeige of donkergrijs. De achtergrond van de wijzers in het dashboard is donkerblauw van kleur.
Volvo heeft de V70-R en de S70-

De Volvo V 70-R ziet er stoer uit

R van een zeer rijke uitrusting
voorzien. De regeling van de temperatuur in de auto gaat volledig
elektronisch. Een boordcomputer
informeert de bestuurder over tal
van zaken, zoals onder rneer gemiddeld brandstofverbruik. Het
audio-systeem kan met een 4x50
watt versterker, een 3 cd-wisselaar en tien speakers het interieur
omvormen tot een concertzaal.
De zetels zijn elektrisch verstelbaar en verwarmbaar.
Volvo levert de S70 R met handgeschakelde vijfversnellingsbak
voor een prijs vanaf 115.000 gulden. De V70 R komt op 119.600

gulden. De automaat is 5.400 gulden duurder. De V70-R is ook te
leveren met permanente vierwielaandrijving (All Wheel Drive) in
dat geval bedraagt de prijs met
handbak 126.500 gulden. AWD is
een vernuftig systeem, dat ingrijpt
zodra de auto uit koers dreigt te
raken. Het bewijst vooral zijn nut
bij snel genomen bochten op
gladde en natte wegen. Normaal
gaat het leeuwendeel van de aandrijving via de voorwielen, maar
bij wegglijden, zorgt een elektronisch systeem ervoor dat een
deel van de aandrijfkrachten via
de achterwielen wordt geleid. Dat
herstelt de stabiliteit.
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Banen in
Amsterdam

15

Nieuw Vennep. Hallo dames, Via deze manier vind ik mijn
hier met Bert! Ik ben 33 jaar prins misschien wel hier! Ik
en zoek JOU! Ben jij een zoek een lieve, sportieve, jondame met pit, lef en wil je een gensachtige, flexibele prins
echt maatje van mij zijn? die uit zijn dak kan gaan,
Wacht dan niet langer, maar maar die ook soms serieus
Namens de samenwerkende bedrijven
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
bel! 0906-50.15.15.6, 1 gpm. kan zijn en in vreugde en verin de regio Amsterdam zoekt SICA,
YAMAHA FJ 1200 ABS '91 25800 km
dnet achter mi| kan staan! Jij?
werklozen, schoolverlaters en herintreders voor banen in de Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 309179.
weer terug. Tevens doen wij 'alle voorkomende verstelwerkR80RT
'88 83000 km
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- BMW
Slank,
blond,
1.60
m
lang,
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
VF7.00C
'84. 11500 mijl
HONDA
nummer 408954.
creatief.
New
Age,
dieren,
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
VS 800
'92 30000 km
SUZUKI
verder: brede belangstelling. Welke kanjer wil met mij het
secretaresse*, boekhouder
'86 10000 mijl
Ik zoek een slanke man met avontuur opzoeken? Ik ben . HONDA CMX450
.'93 20000 mijl
YAMAHA TDM850
Dieren
en
donker
haar,
tot
50
jaar.
Heb
Muziekeen blonde meid van 23. Ben
HONDA
CBR 600 F
'88 36300 km
jij ook een brede belangstel- je benieuwd? Reageer! Ik
dierenmedewerker logistiek management
instrumenten
SUZUKI
GSX-R 1100 '92 .30800 km
ling? Reageer dan NU op mijn zoek een spannende date!
benodigdheden
'92 23500 km
box! 0906-50.15.15.6, 1 gpm. 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- YAMAHA .XJ900F
'94 12700 km
.YAMAHA YZF750R
Boxnummer 234242.
Voor personen met HBO-niyeau
nummer 321201.
en enige ervaring in automatisering:
T.k. gould-anadines, mozamMicrosoft Certified Solution Developer
w»fxanni.:» am
biek-sijzen, binsen astrild,
Relatie/
Microsoft Certified System Engineer
Te koop
dwerg-papagaaien en kanaries m/v. Tel. 020 - 6918593. bemiddelingbureaus
aangeboden
Met een-korte fulltime opleiding bij SICA
U
kunt
bij
ons
al
v.a.
ƒ
270,
diversen
AMSTERPAM, Jarmulden 31; 1046 AC, Tel. 020 -,§145339.
T.k.
half
Perzen,
ingeënt,
en een stage in het bedrijf, ben je
voor het eerste haljaar
NERGENS ZOVEELMOTOBMOOIS TE ZiÉM
v! ;' .
9 weken. V.d. Mije Bredero- CUPIDO brengt u bij elkaar!
BINNEN 1 JAAR BEDRIJFSKLAAR
een goede piano huren.
• lntcmttshttpslluiwui.nfc.nl E-mtllsprlSufe.nl
.- / ' '
destraat 87. Tel.: 023Bel nu voor de brochure om
5716457. Wij houden reke- straks weer verliefd te zijn. • Korte Friese staartklok
SICA biedt je de mogelijkheid om met een korte bedrijfsgeƒ275; ingericht poppenhuis
ning met uw vakantie.
richte opleiding en uitplaatsing bij bedrijven in de regio je
0345-631364 (24-uur-seryice). ƒ25. 023-5715817.
kansen op een baan aanzienlijk te vergroten. Gemiddeld
Cupido:
erkend,
voordelig
en
Amsterdamseweg 202
• Rubneksadvertcntie? Zie
Diversen
heeft 90% van onze cursisten na afronding van de opleiding
AMSTELVEEN
voor adres en/of telefoonnr. toonaangevend in Nederland. • T.k. aangeb. 2 schuiframen
een baan gevonden. De opleidingen starten in september
dubbel
glas
135
x
115,5
cm,
020 - 6413187
de colofon in deze krant.
1997. Het volgen van de opleiding met behoud van uitkering
vr.pr. ƒ250. 023-5714786.
Onroerend
NIEUW de SUPERBOX
is mogelijk.
• T.k. elektr. koffertypmachiSkip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
goed te koop
Opleidingen/cursussen
ne (Vendex) ƒ75. 5715004.
ga direct met haar apart1
* Voor deze opleiding zijn er ook parttime mogelijkheden
aangeboden
Bel
direct:
0906-5022204 (1 gpm).
(3 dagen per week), de opleiding start in september 1997.
T.k. ZONNEKRACHTMETER
digitaal, (UV-mdex), ƒ 49.
Bel of schrijf ons voor meer informatie en een uitnodiging voor
Te koop: 20 min. van A'dam
Tel. 06-52.610.280
0906-Nummers
één van onze voorlichtingsdagen.
op 750 m grond, aan het water in HIPPOLYTESHOEF,
Onroerend goed
dichtbij Waddenzee en Us0906.9889 Rijpe Sjaan DDcup LIVE' Black, beautiful en hot'
en woonruimte
selmeer, een ZEER GOED onzkt jongens 18 jr v. livesex. Voor de liefhebber v. zwarte
Geregistreerd in het CREBO,
derhouden villa, terassen,
Grijp onder m'n rok 99cpm. vrouwen! 99cpm. 0906-0601
te
huur
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.
vloer + c.v., plavuizen, ligbad,
Livesex, dating, hot stones
aangeboden
60 cpnV Direkt Apart!
douche, tuinhuis, inp. garage,
Start opleidingen aug./sept./jan./mrt.
Vrouwen (40+) willen snel geen 06 maar Euro, Master of
hobby, kas, werkkamer, veel
- schoonheidsverzorging
VisaCard. 010-294.4300.
sexkontakt. 0906-13.33.
berging; te veel om op te noe- voetverzorging
men en frisse lucht. Voor Te huur: garage in Buitenvel- 60 cpm! Sexdating: vrouwen Lokaal tarief! Amsterdam
- ondernemersopleiding (A.V.O.)
meer info: tel. 0227-543768. dert, ƒ 360 per maand.
(20-59) zoeken hete sexaf- sexdating: vrouwen willen
-visage en haarstyling
Telefoon: 020-6671957.
SICA
Koopprijs
ƒ550.000,--.
sex! 010-2946186.
spraak! 0906-8080.
Antwoordnummer 45226
- manicure en nagelstyling
1040 WB Amsterdam
- zelfverzorging
Netnummerdating: vrouwen
BEL
ME
THUIS
Tel:020-6810500
Onroerend goed en woonruimte
35+ uit jouw netnummer-geSTICHTING VOOR
bied! 0906-17.17. (60 cpm).
te huur gevraagd
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN
Netnummerdating: vrouwen
COMPUTERGEBRUIK
Bisex! Buurvrouw en buur- 35+ uit jouw netnummer-geAMSTERDAM
T.h. gevr. in Zandvoort-Centrum huisje voor 1 dame,
meisje 18! Hun spelletjes wor- bied! 0906-17.17. (60 cpm).
met zonnig tuintje of dakterras, zo spoed. mog.
Voor informatie/demonstratie of brochure
den harder! 99cpm 0906.9526
Ontdek de duistere wereld'
3 mnd. huur cash vooruit. Tel. 023-5731115.
Roemer Visscherstraat 45
Dagelijks sexen hete meisjes SM. Je meesteres LIVE! Zij
1054 EW Amsterdam, telefoon 020-6166006
Our Amsterdam Office requires an
18 op onze LIVELIJN! De wijdt jou in! 99cpm 0906.9626
Bereikbaar met tram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 12.
heetste! 99cpm 0906.0603
Financiën en
Auto's en
REALLIVE! Ze scheuren de
PIANOLESSEN
handelszaken
auto-accessoires
Deze Week. Sex op geheime kleren van je lijf, zo heet zijn
Klassiek en modern
ASTROLOGIE opleiding
(buiten)locatie. Kijken/Mee- ze! 99cpm. 0906.9794
door gedipl. lerares.
„Jupiter". 020-6384148
doen? 0906-5050130:105cpm
Together with our small accounting team you will be responsiTel.: 023 - 5718486.
*" SEX ALARMNUMMER ***
ble for the control/preparation of the monthly statement ol
WIKA
GAY postcode dating: man- SNELSEX Direct Live 99cpm
Accounts; update of the G/L and reconciliation of Accounts;
Autoruiten en kentekenpla- nen uit jouw postcodegebied!
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
Kennismaking
review validity and quality of data received from our Worldwiten. Lijsterstraat 18.
0906-81 00 (50 cpm).
blijft toch goedkoper!
de Netwprk.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Bel
nu:
023
5714534.
Heet stewardessje kleedt je Studentendating: studentes
The qualified candidate should have at least a bookkeeping
Zie ook de pagina's
uit in de pantry. Ze tilt d'r rok 18+ zoeken NU een afdegree; excellent PC Skills eg. Excel, Word, excellent com- REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
SHOWROOM
op en... 99cpm. 0906-0602 spraak! 0906-19.19 (60 cpm).
mand of the English Language and preferably knowledge of Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Vakantie
in deze krant.
Oracle Rnancials.
7 dagen per week. Wat moet u doen?
Telefoonnummerdating: vroubuitenland
LENTEKRIEBELS ?
If you meet the above requirements, please send in English 1. Kies een leuke advertentie.
wen35+ uit jouw netnummerGeheel privé!
your application letter and C.V. no later than June 20th, 1997 2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
gebied! 0906-15.55 (60 cpm).
Huur en verhuur
to: DHL Operations BV, Jozef Israelskade 48 G, 1072 SB 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Thuiskontakt: vrouwen (20Amsterdam, attn. Ms. W. Kleinveld.
van uw keuze.
Luxemburg: te huur nieuwe
auto's en motoren
24u./p.d. ca. 1 gpm.
59) zoeken een afspraak
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
vakantiewoningen omg. VianLESBI Petra doet haar broek- thuis. 0906-14.14 (60 cpm).
Eén telefoontje is genoeg
Dag heren, ik, 50-jarige dame, den, 4-8 pers., dagelijks ook
je uit! 'n Vriendin streelt haar Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Zie ook de pagina's
om in contact te komen met zoek telefonisch contact met kamers met ontbijt. Tel.
zacht. 99cpm 0906.9608
SHOWROOM
geven je hun telefoonnumde persoon van jouw keuze. een aardige man om daarna 00352-84187. Fax: 849122.
in deze krant.
Probeer het eens en bel
iets af te spreken. Ikzelf ben
Lesbiennelijn: vrouwen zkn mer! 0906-14.44 (60 cpm).
0906-5022221 (100 cpm). ongebonden, ik zou het leuk
BI-stellen en mannen voor Vrouwen 40+ uit jouw netRijwielen,
sex. 0906-08.08 (60 cpm).
nummergebied zoeken kónAmsterdam: ben jij een leuke vinden als jij dat ook bent.
Rijles auto's
motoren,
takt! 0906-15.00 (60 cpm).
jongeman tot 24 jaar, zie je er Ben je spontaan en in voor
een
kansje,
waag
het
er
eens
en
motoren
bromfietsen
goed uit en wil je een Blind
op...! 0906-50.15.15.6,
Date? Bel me dan! Ik ben 18
zoekt
1 gpm. Boxnummer 429421.
Diverse clubs
jaar,
ben
een
halfbloedje,
heb
BEZORGER/STER
•
Opoefiets
merk
Gazelle
teAlblas
Verkeersscholen
bruin
haar,
bruine
ogen
en
Geen
lellebel
die
zegt
ik
ken
voor wijk Omg. Favaugeplein/Burg. v. Fenemaplein.
ben 1.67 m lang. Ik heet Bian- je niet maar ik wil je wel! Ik rugtraprem, zwart, stevige
Voor inlichtingen tel.: 023 - 571 71 66.
NIEUW de SUPERBOX
ca en houd van spannende ben een vulkaan, verborgen fiets ƒ 160. 023-5715808.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Wil je aan de slag?
UW RIJBEWIJS
Kindermodellenburo Special
dingen! 0906-50.15.15.6,
onder het ijs... lief maar soms Te koop: nwe snorfiets, merk
ga direct met haar apart!
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Kids zoekt kinderen van O t/m Pour Elle Model Agency zoekt 1 gpm. Boxnummer 304427. ock eigenwijs! Ik ben een eerThomos, van ƒ 1760 nu ƒ 1200
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
14 jaar. Info + gratis inschr. fotomodellen, mannequins of
lijke vrouw en misschien de + gratis 1 jr verz. 5714490.
stuur recente foto naar: Haar- dressmen voor figuratie, re- Amsterdam. Hallo, met Rosa. juiste voor jouw. Reageer geEén telefoontje is genoeg
Caravans
lemmerweg 319-D, 1051 LG clame, modeshows, t.v.-com- Heb je zin in een date? Bel woon en ik klim in de telefoon! T.k. booster elektr. driewielom in contact te komen met Luxe privé huis! 12 topmeismercials en mode-fotografie. me dan! Ik heb blond haar, 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- scooter z.g.a.n. nwpr. ƒ 7750,
A'dam. Info: 0344-652535.
Vouwwagens
de persoon van jouw keuze. jes, ƒ 125 p.u. 10-01 u. Sauna
Tevens modellen gevraagd bruine ogen, ben mooi, volvr.pr. ƒ 3250. Tel.: 5714786.
Probeer het eens en bel
+ bubbelbaden. Sarphatipark
Modellen gevraagd (m/v) met een maatje meer t/m slank en 27 jaar. Ben jij een nummer 292900.
Tuin/zomerhuisjes
0906-50 222 21 (100 cpm).
118, A'dam. 020-6723022.
voor jaarboek Inter Look.
lekkere vent? Reageer dan Haarlem: hoi, met Michel. Ik
maat 52.
Bel: 0344 - 652535.
Nu! 0906-50.15.15.6, 1 gpm. ben 35 jaar, ben 1.78 m lang,
Ervaring niet noodzakelijk.
Vaar/surfsport
• Wij behouden ons het
heb kort donker haar en groeT.k. RED CEDOR CHALET, 2
U wordt door ons bureau kos- Boxnummer 357105.
ne
ogen.
Ben
jij
tussen
de
27
sl.kmrs, 12'/2 x 3.80 m, alle Bekend van TV, 24 u. p.d. recht voor zonder opgave van
teloos opgeleid.
Amsterdam. Ik ben Marja. Ik
All
creditcards
accepted
redenen teksten te wijzigen
voorz. aanw., compl. inger.,
Bel snel!! POUR ELLE
zoek een leuke man voor een en 40 jaar en zoek je ook een T.k. nieuwe stalen roeiboten,
020-6700620/036-5360208
of niet op te nemen.
serieuze relatie? BEL! Ik ben
mooie tuin, veel privacy, alles
en omgeving. Wij zoeken
0344 - 63 10 61
spannende ontmoeting! Ik
http://www.greysex.com
l. 4 m, met roeispanen. Prijs in bosr. omg. te Voorthuizen.
voor onze nieuwe locatie
0344 - 61 53 55
heb blond haar, blauwe ogen, vrolijk, positief, doe aan tenLeuke dames gevraagd.
ƒ49.500. Tel. 020-6693448.
mensen voor div. functies.
ben slank en 1.60 m lang, nis, houd van lezen en films. ƒ1150. Tel. 035-5823978.
Wil je wat bijverdienen?
- Promotiewerkzaamheden
heet en spontaan. Bel me... 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Interlook
modellenbureau
Boxnummer 395740.
- Verkoop
zoekt voor het nieuwe sei- 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- Vertegenwoordiging
nummer 313526.
zoen
'97-'98
fotomodellen,
Hallo, met Gert! Ik ben een
-Afl. van goederen
mannequins, dressmen, figu- Ben jij een kanjer tot ca. 65 leuke vent van 52 jaar en zoek
- P.R./Marketing
ranten voor film en tv.
jaar? Én hou je van de natuur, JOU, een lieve en warme
- Management
Kom op onze castingdag. Bel uitgaan en gezelligheid thuis? vrouw voor gezelligheid uit en
voor info 020-4003402.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- thuis! Mijn motto: alles mag,
Full/parttime. Bel voor een
niets hoeft! Denk jij er ook zo
afspraak 020 - 465 73 50.
Uw kind als MODEL? Special nummer 371687.
kids zoekt kinderen van 1 t/m Ben jij tussen de 45 en 55, over? Neem dan SNEL contact met mij op! Bel!
Wil je werken als visagist(e), 14 jaar. Stuur recente foto +
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolbel VIP, de beroepsopleiding pers. gegevens naar: Special langer dan 1.80. Reageer 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gende
voorwaarden:
•
geabonneerd
zijn
op
het
dan!
Ik
ben
een
Chinese
Boxnummer 352390.
voor de visagie: 0344-652221. Kids, Haarlemmerweg 319d,
melding van uw postcode naar f u8>.9°
k*TRA .
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
Slang, 1.70 m lang, weeg 65
\.~,nnr< dient er rekening
nnc kantoor.
1051 LG Amsterdam.
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeons
mee (e houden dat bij
kilo. Verder ben ik eerlijk en Hallo, met Wendy, ik ben 20
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw opRaVe de regel
spontaan. Wil jij net als ik, jaar, bruine ogen en halflang
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor pareerst vriendschap, later zien bruin haar. Wil jij verwend
Personeel aangeboden
blad als 1 regel bij uw
we wel verder? Bel dan! worden via de telefoon, lekker
Fax: 020-6656321.
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
tekst gerekend wordt).
Groetjes van Lilla. 0906- kletsen of fantasieën uitwisf 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboBEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- selen?? Ik ben overal voor in.
Of afgegeven bij:
den.
Groetjes en een kusje van
Wij zijn niet aanspraB.T.H. & C. is een onafhankelijke thuiszorg bemiddelings- mer 464042.
- Kantoor Zandvoorts
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
kelijk voor fouten ontorganisatie. Vanuit het hoofdkwartier te Amsterdam wordt Bruine ogen, slank en zie er Wendy waar je hem hebben
Nieuwsblad
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
slaan door onduidelijk
wilt. 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
het bemiddelen over het hele land gecoördineerd.
Gasthuisplein
12.
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
handschrift.
goed uit! Ik ben een jonge Boxnummer 909772.
Het bureau bemiddelt met name in de vorm van:
2041 JM Zandvoort
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
vrouw met lang, krullend,
Ziekenverzorging
Heerhugowaard.
Ben
jij
lief,
Wij behouden ons het
bruin haar. Ik zoek via deze
Bejaardenzorg
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
spontaan, ± 1.90 m lang? Bel
recht \oor /onder
advertentie
een
goed
uitzienTerminale thuishulp
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijdan NU! Ik houd van motorrijopgave \an redenen
de
man
die
goed
in
zijn
vel
zit!
Kraamzorg
teksten (e wijzigen of
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Ben je ongeveer 1.80 m en den, uitgaan, zon, zee en
Gratis
Micro's> c„
en betaalde
uum* ivnuu
ucummc
„iet op Ie nemen.
Gehandicaptenzorg
strand, lekker thuis op de
heb
je
zin
in
een
ritje
in
mijn
Micro
s
moeten
worden
ingeleGezelschapsdame
bank. Ik (vr.) ben 28 jaar, 1.76
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
sportauto? 0906-50.15.15.6,
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanHet bureau beschikt over een groot aantal direct inzetbare
opgegeven.
1 gpm. Boxnummer 294219. m lang en heb blond haar.
dag 16.00 uur.
professionele zorgverleners. Het bureau is 24 uur per dag
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxbereikbaar en voorziet 7 dagen per week in service en advies. Hai Kanjer. Ben jij een leuke nummer 293236.
Voor meer informatie tel.nr. 020-6006248/06-53269485.
jongen die tussen de 18 en 22 Hoi, hier is Reur. Ik hou van
jaar oud is? Reageer dan sporten en muziek luisteren.
Horecabureau biedt aan: vakvlug! Ik ben Shirley, 18 jaar en En ik heb zin om met een
bekwame koks & bedienend
Verhuizingen
woon in Hoorn. Heb jij interes- goed uitziende, spontane jonpersoneel. Tl/fax 020-6851893
se gekregen en woon je in gen iets gezelligs te gaan
070-3237201 of 06-54695442.
Noord-Holland?
Reageer
Jonge vrouw zoekt huish. X.Y.Z. B.V. verhuizingen en dan... 0906-50.15.15.6,1 gpm. doen. Ga je mee? 0906kamerverhuizingen/ transport.
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumwerk. Tel.: 023-5717890.
Voll. verz. Dag-nachtservice. Boxnummer 260652.
mer 343927.
020-6424800 of 06-54304111. Hallo, dit is een hele gezellige
Ik heb zin om mijn grenzen te
'Woninginrichting
vrouw van 45 jaar en woon in verkennen en eventueel te
t/m 3 regels ƒ 5,39
het midden van het land. Ik verleggen met een spannenOnderhoud,
t/m 4 regels ƒ 7,19
ben op zoek naar een leuk de man. Ik wil een date met
reparatie,
T.k. keukenkastjes, onder 5
contact met een man die net een man die vol zit met leuke
t/m 5 regels ƒ 8,99
st. incl. carrouselkast, dubbedoe-het-zelf
als ik pp zoek is naar een ideeën. Laat me het even wele spoelbak + kraan, boven 5
t/m 6 regels ƒ 10,79
romantische relatie. Interes- ten op mijn box en wie weet
st. incl. hoekkast + bovencarse? Reageer dan even met bel ik je vanavond al terug
t/m 7 regels ƒ 12,58
rousel. Vr.pr. ƒ 1300.
DE KLUSSENBUS
n leuke reactie!
voor... wie weet!
Tel.: 023-5719600.
t/m 8 regels ƒ 14,38
Voor iedere klus, bellen dus. 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Tel.:
023
5713780.
Boxnummer
268643.
t/m 9 regels ƒ 16,18
T.k.a. 2 ridderfauteuils t.e.a.b.
Boxnummer 976561.
Tel.: 023-5718780.
SCHILDER heeft nog tijd v. Hallo leuke en echte mannen! Ik, spontane gozer van rond
t/m 10 regels ƒ 17,98
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. Ik ben Samantha en ik ben de 20, z.k.m. spontane meid
prijsopgave.
een halfbloedje (Spaans/Ne- om A'dam onveilig te maken!
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Kunst en antiek
Bellen na 18.00 uur: 5719800. derlands). Ik ben een beetje Bel snel, druk op de 2, reaVoor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tol een maximum van één adverlenverlegen
en
erg
lief!
Wil
je
met
geer en ga met me mee!
9 ANNULERINGEN van uw
tie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300.-) kunt u niet giatis advermij
afspreken?
Spreek
dan
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
advertentieopdrachten kunt u
teren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
NU
in
op
mijn
box!
0906*Veilinggebouw Amstelveen* UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Boxnummer 993207.
Heden inbreng voor veiling richten aan Centrale Orderaf- 50.15.15.6, 1 gpm. BoxnumNaam:
30 juni en 1 juli. Spinnerij 33, deling Weekmedia, Postbus mer 495126.
Noord-Holland. Hallo, met
Amstelveen. 020-6473004.
156, 1000 AD Amsterdam.
Hallo mannen, ik ben Brenda! Kim. Ik ben een leuke vrouw
Adres:
Ben jij die ene lieve, leuke van 24 jaar, heb blond haar en
man, dan moetje reageren! Ik ben 1.60 m lang. Ben jij een
Postcode:
Plaats:
Hobby's en verzamelingen
ben 34 jaar en heb een zoon- man, die een maatje voor mij
tje van 12 jaar! De rest vertel is? Bel me dan NU voor de
Telefoon:
ik je later wel! Bellen! 0906- date! Je krijgt er geen spijt
GROTE TREINBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 14 juni (10-15 u) 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- van! 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
S.v.p. in rubriek:
Keizer Karel College, Elegast 5. Inl. 0299-640354.
Boxnummer 219452.
mer 335425.

SCIJVIVY

Mode

SIDE

Monet Strijkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-uilvertcnties kunnen wunlt'ti gezel over l of 2 kulomincn breedte in itiveraoletlergrootten.

Particulieren verwijzen wij uuur de t,|>eciule lion on de
[uigina „MICKO'S".

Plauttüng is mogelijk in de volgende editie:

/ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,5] per millimeter.
Sluitingstijd: dinhdug 12.00 uur.

U kunt uw tekst Mefoimcli opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden uun:
*

Zaïiilvoorls Nieuwsblad, CaatliuiHplein 12, 2042JM

Zandvoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.7.uinlvoorts Nieuwsblad, Amstelveen» Weekblad,

Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courant, alle edities van het Amsterdams Stadsliluil. ƒ5,94 per millimeler.

Slnitinghtijd: maandag 15.00 uur.
Tt

Informatie over onze overige aantrekkelijke adver-

lentiecombinaties in de Micro's zijn op aanvraug op
onze kantoren verkrijgbaar.
"*r Voor brieven onder nummcc wordt l regel exlru in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- udm.kosten.
^r Bij plaaUing in de Micro's worden geen hewijsmimmers verstuurd. Op verzoek wordt aan adverteer-

ders buiten bet verspreidingsgebied één krant versluurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle prijzen excl. 17,57c BTW

U kimt de tekst van uw Micro-adverlenticcoinbinatie Z
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(tlil nummer is niet voor bezorgklachten) of zenden aan:
Micro'» WecknifHÜu
Postbus 156 - 1000 AD AniBierdum

Ook voor reaclieH mei hriefnuimner
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
week,
Voor de betaling ontvangt u ren acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen
Uw particuliere Micro bon
• post verstuurd bereikt
s pas over 3 a 4 dagen,
drachten die te laat
inenkomen worden
tomatisch de week
arop geplaatst.

Een pruik als het
nodig is!

bezoek aan
huis of in
sortering in

Strandschaaktoern. 16aug.
andpav. Take Rve. Aanm.:
3-5717272 / 5717978.

Felicitaties

haorwerken
en pruiken

het
ziekenhuis
ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd in
heren{mgatjwerken

Lieve Mam, Oma, Mieppi, Heemsledeslioal 28
. met deze mooie leeftijd, b.h. Hoolddorpplein.
Amsterdam.
n al je liefdes.
Tel.02Wl57l07
'ieter, nog 8 daagjes en
n barst de 50 bom.

Markten/braderieën

Openlucht-vlooienmarkten
14 en 15 juni Sportcomplex Ookmeer te Osdorp;
21 en 22 juni Mullerpier te Rotterdam;
8 en 29 juni Manifestatieterrein De Meent te Lelystad;
28 en 29 juni Parkeerplaats Emergohal te Amstelveen;
5 en 6 juli Malieveld te Den Haag.
ORG. MENSEN, 023-5402334
penlucht-VLOOIENMARKT
mstelveen-Centr. Zon. 15
i, 9-17 uur. Parkeerterrein
•g. Haspelslaan,
dland b.v. 033 - 475 11 67.

Commercieel en
administratief
personeel
gevraagd

Uitgaan
s donderdag dansen en
tmoeten v. alleengaanden
. 30 jr. 'De Ossestal', Nieulaan 34A, Osdorp, v/a 20u.
Wij behouden ons het
ti t voor zonder opgave van
'enen teksten te wijzigen
niet op te nemen.

Logistiek

Informatica

PIANO
SPELEN

. v SHFE mamas

VAN KERKWIJK

gerda siemer college

ƒ SIC

\.

0906-96.80

KOM NAAR ONZE OPEN AVOND
WOENSDAG 18 JUNI 18.30-21.30 UUR.

SICA OPLEIDINGEN, DAT WERKT!

International Accounting Co-ordinator

Autoverzekering

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
Verenigingsnieuws

Administratie

GEVRAAGD:
COMMERCIEEL ADVISEUR
voor gedrukte zakelijke me
dia, in de regio groot Amster
dam, op zelfstandige basis.
In bezit van eigen vervoer
Hoge verdiensten en door
groei mogelijk. Alleen echte
doorzetters bellen
0800 - 023 9750.

(Para)medisch personeel gevraagd
MIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY
T.H. & C.) zoekt met spoed:
diplomeerde verpleegkundigen (A.B.Z. H. bov.)
'ken- en bejaardenverzorgenden
rpleeghulpen
aamverzorgers
zelschapsdames
' voor meer informatie naar B.T.H. & C.
020-6006248 / 06-53269485.

Horecapersoneel gevraagd

Key Groep
raagt voor haar restaurants-partycentra in Amsterdam
* MIRANDA PAVILJOEN *
* DE BOSRAND *
* RADERSALONBOOT KAPITEIN KOK *

vaste en ambulante
bedieningsmedewerk(st)ers
onachtig in Amsterdam of maximaal 25 km daarbuiten.
Ruime ervaring in a la carte en partijen.
TELEFONISCHE SOLLICITATIES:
020-6448819, vragen naar de heer J. Konijnenberg.
Een kort buefje kan ook:
iranda Paviljoen, Amsteldijk 223, 1079 LK Amsterdam.
engrill Restaurant DE VUURBOET vraagt voor het seizoen
's winters de weekeinden pittig meisje of jongen (18-20 jr]
ir de bediening en kleine keukenwerkzaamheden.
. 023-5712092.

Divers personeel gevraagd
Zoek je een baan in de BEVEILIGING ?
Begin dan nu met de opleiding
LGEMEEN BEVEILIGINGSMEDEWERKER bij de B.O.N.
Veel vacatures! Geen vooropleiding vereist!
nodigen u uit om geheel vrijblijvend op een van onze
Jrlichtingsavonden te komen welke georganiseerd wordt
or BEVEILIGINGS OPLEIDINGEN NEDERLAND op dinsdag
]uni a.s. in Hotel Belfort, Surinameplein 53, Amsterdam,
or info en aanmelding: 030 - 6961832 (kant.uren).

0906*0611

0906-96.88

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

in 5 dagen

Randstad

* Desire Escort *

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad

woensdag 18 juni 1997
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FAMILIEBERICHTEN

Zij GAAN TROUWEN!!!

Voor onze filialen In Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar een team
van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.

20 juivii OM 12.00 UUR

Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

TROUWEN JN ZANCIVOORT

PULL-TIME VERKOPER „
PART-TIME VERKOPER „/.

"Reu* monde Plevier

36 uur per week

13 t/m 3O uur per week

Mxxroel Kivercm

Dlxons bv is één van de
snelst groeiende

HARTElIjk GEfEliciTEËRd.

PAPA, MAMA,
PASCA! EN

Vandaag overleed onze energieke en toegewijde
man, vader, grootvader en overgrootvader

Wim Petersen
Amsterdiini,
Haarlem,
17 januari 1920
14 juni 1997
Wij zullen hem nooit vergeten.
Hij was van 1946 tot 1953 een plichtsgetrouwe rechercheur van politie in Amsterdam en Zandvoort
en later een gewaardeerd examinator bij het Centraal Bureau voor Afgifte van Rijvaardigheidsbewijxen.
De poezen en vogels van Zandvoort zullen hem
missen
Bep A. Petersen-van de Vijver
BeplI. Petersen
Caroline en Bill
Alex, Juliana
Belinda en Jolian
Rob en Marianne
David
Dr. J. P. Thijsseweg 13
2041 BL Zandvoort
Onze oprechte dank gaat uit naar artsen en verplegend personeel van de afdeling Neurologie van
het Elisabeth Gasthuis in Haarlem voor hun begrip, ondersteuning en uitstekende zorg.
De cremaüeplechtigheid heeft plaatsgevonden op
woensdag 18 juni 1997 in liet. crematorium Velsen
te Driehuis-Weslerveld.

HEEL VEEL SUCCES TOEGEWENST

elektronfcaketens van

OP DE W.K. POLICE & FIRE GAMES
IN CALGARY (CANADA)
# Hanneke Pijper
# Lertneke & Pauline Pijper
# Wanda & Gerard Poots
# Rob de Lies
# Volkert Paap
# Joke v. Bennekom
# Jeroen v/den Berg
# Pauline v/den Berg
# Pepijn Paap
# Niels Meijer
# Gusta Zonneveld
# Tonny v. Kuijk
# Jacob Ovadia
# Jaap Loos
# Ingrid & Jan v/der Peet
# Pieter Schijff

Nederland;
De Dixons filialen

bieden keus uit een

# Ruud Smit
# Piet v. Kooten
# Jim v. Amerongen
# Ben v. Leeuwen
# Edith Mulder
# André Andrae
# Sandra Aries
# Etienne Durkstra
# Rosa de Palma
# Sjef v/der Meulen
# Jannie de Best
# Remy «Sc Yvonne Draaijer
#HBR
# Innoline (QRS)
# Concept II
# Café Koper

breed assortiment In
audio.telecommunlcatie,
(spel)computers en
software.
De formule van ons
succes? Een aantrekkelijk assortiment,
deskundige informatie
en bovenal een
klantgerichte service.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

10O JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vriidag08 3 0 - 1 2 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023)57401 00

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Sijbrand Kramer

POLITIEBUREAU ZANDVOORT
24 UUR PER DAG OPVEN
In het zomerseizoen, van 15 april tot en met
15 september, is het politiebureau m Zandvoort
24 uur per dag geopend.
Adres Hogeweg 37, tel (023)571 3043

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

OPENBARE
RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergaüert dinsdag 24 juni
1997 m het openbaar De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Op de agenda staat o a (onder voorbehoud)
- bestuursdienst rapportage 1997-1,
- krediet t b v vervanging medewerker brandweer,
- standpunt over toekomst Nationale Luchthaven Infrastructuur,
- opheffen geheimhouding Eurotel t b v leden
commissie beroep en bezwaar,
- krediet Spel zonder Grenzen,
- ongegrond verklaren ingebrachte bedenkmgen tegen art 19 procedure voor fase 1 project
Stationsomgeving,
- jaarverslag 1996 in het kader van Bijdragenbesluit openbare lichamen milieubeheer (uitvoering van de VOGM-taken),
- parkeerbeleid,
- voorbereidmgsbesluit Dr C A Gerkestraat 78,
- voorbereidmgsbesluit Lijsterstraat 9,
- voorbereidmgsbesluit duingebied waterleidmgen (brug over het Noordoosterkanaal),
- voorbereidmgsbesluit Oosterparkstraat 11,
- voorbereidmgsbesluit Frans Zwaanstraat 20,
- voorbereidingsbesluit Kostverlorenstraat 94b,
- aanvullendvoorbereidmgskrediet"ParkDuijnwijk",
- huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland,
- jaarrekening 1996 gemeente Zandvoort,
- wijzigingsverordening heffing en invordering
markgeld,
- beleid over de reserves en voorzieningen Vaststellen gewenst omvang van reserves/voorzienmgen per 1 januari 1997

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

Hei was voor ons heel fijn om te weten dat u,
in de voor ons 70 verdrietige peiiode, aan mijn
man, onze vader en opa

" Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natum-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen aflmnkelijk zijn!"

JOIlANNliS FKANCISCUS SAS
heeft gedacht, en ons heeft gesteund in on.s
vet di iet.
\Vi| willen LI hiervoor bedanken.
Annie Sas-lloll, kindei en en kleinkinderen

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uityaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

l Io\e you
Coniiy L
wil jo folicilcroii

fav: 5712598

ADVERTENTIES

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

N B i Het kan gebeuren dat, door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten Tijdens de vergaderingen zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

voor meer informatie

EXTRA GECOMBINEERDE
COMMISSIEVERGADERING OP
18 JUNI

CBEL GRATIS 0800 • 022 45 35
|l(C>

Op woensdag 18juni heeft om 20.00 uur een
extra gecombineerde commissievergadering
plaats m de raadzaal van het Raadhuis Op deze
avond vergaderen de commissies Ruimtelijke
Ordening & Verkeer en Financien & Onderwijs
De volgende onderwerpen komen aan de orde
- het onderhandelingsresultaat met betrekking
tot de Stationsomgeving,
- verlenen van vrijstelmg als bedoeld m art 19
WRO ten behoeve van fase 1 Stationsomgeving,
- voorbereidmgsbesluit Kostverlorenstraat 94b

of vul de bon in.

'M*

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW I laarlcm.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.
o

Ja, ik wil viijblijvend meui mfoimatieovcr de nalui a-uitvaartverzekering.
Ik heb il e giiiantic dat ik nog ncigcns aan gebonden ben.
naam:

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Heeft u Interesse In één van de bovengenoemde functies,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief o.v.v. A'dam aan:
Dixons bv,
t.a.v. Mevr. I. Rustige, Personeelsfunctionaris,
Postbus 3480,5203 DL 's-Hertogenbosch.

je komtogen en oren tekort

FITNESS PARADISE

16 juni 1920
14 juni 1997
Zandvoort:
R. Kramer-Wijnja
Saint-Just, Frankrijk:
Nicole Kramer
Renato Pennino
Den Helder:
N. Wijnja-Schrieken
2042 BW Zandvoort, 18 juni 1997
Dr. Schaepmanstraat 18
De begrafenis heeft heden in besloten kring plaatsgevonden op de Algemene Begraafplaats te Zandvoort.

50 jaar

• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden

En natuurlijk wensen wij Gerard Kuijper en
Ruud Luttik ook heel veel succes.

Enige en algemene kennisgeving.
Na een arbeidzaam leven en een langzaam aihemende gezondheid overleed mijn lieve man, onze
zorgzame vader, schoonvader en schoonzoon

"Rein,

Dlxons bv stelt daar het nodige tegenover:

fotografie, personal

A. LAVERTU

Amsteid.im, juni 1997

WIJ zijn geïnteresseerd in kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers,
mobiele telefonie en belangstelling voor fotografie en personal audio.

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Hon in envelop zonder postzegel eenden aan:
Uitva.ii(centrum ! laarlcm, Amwoordnummei 318, 2000 WC Haarlem.

l
l
l
I
l
•

Het eerste onderwerp wordt m beslotenheid
door beide commissies behandeld De overige
onderwerpen worden, m openbaarheid, alleen
door de commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer behandeld
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (AWB)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

hebben op dinsdag 10 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 24 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 17 juni vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

ONTWERPNOTA INTEGRAAL
JEUGDBELEID
Gedurende de periode van 19 juni tot en met
11 september 1997 ligt de ontwerpnota integraal jongerenbeleid van de gemeente Zandvoort ter inzage bij de Centrale Balie m het
Raadhuis Als basis voor de ontwerpnota is een
leefwereldonderzoek gehouden onder de
Zandvoortse jeugd van O tot 25 jaar en instellmgen die zich vanuit hun activiteitenaanbod richten op de jeugd
De ontwerpnota is geschreven met als doelen
het uitzetten van de hoofdrichting van integraal
jeugdbeleid en het bieden van een beleidsmatig
kader waaraan lopend beleid, nader onderzoek
en nieuwe beleidsinitiatieven kunnen worden
getoest
De ontwerpnota wordt m de gemeenteraadsvergadering van 25 november a s behandeld
Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke reactie richten aan Burgemeester en Wethouders
van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

GEMEENTELIJK RIOLERINGSPLAN (GRP) 1996-1998
VASTGESTELD
In de vergadering van 27 mei heeft de gemeenteraad het Gemeentelijk Riolerings Plan vastgesteld Sinds 1994 ligt de zorgplicht voor de
inzameling en transport van afvalwater bij de
gemeenten Als hulpmiddel bij deze taak is het
GRP opgesteld Hierin wordt ingegaan op het
aanleggen en beheren van een geoptimaliseerd
rioleringssysteem Er wordt met name aandacht
besteed aan het oplossen van wateroverlast
Het GRP 1996-1998 kan worden uitgevoerd
zonder dat hiervoor extra tariefstijgingen nodig
zijn Het GRP ligt vanaf publicatie van dit bericht
gedurende zes weken ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis

VERLEENDE
MILIEUVERGUNNING
Door Burgemeester en Wethouders van Zandvoort is een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor
- een Skate Center gelegen aan het Burgemeester van Fenemaplein 28 te Zandvoort
Het besluit en andere stukken die op de procedure betrekking hebben liggen met ingang
van 23 juni tot 4 augustus 1997 ter inzage bij
de Centrale Balie van het gemeentehuis, mgang Swaluestraat 2
Op verzoek kan een mondelinge toelichting
worden verkregen Het kantoor is geopend op
maandag t/m donderdag van 09 30 tot 16 00
uur en op vrijdag van 09 30 tot 12 30 uur
De stukken liggen tijdens de openingsuren ook
ter inzage DIJ de Openbare Bibliotheek,
Prinsesseweg 34
Tot 4 augustus 1997 kan tegen het besluit
beroep worden ingesteld bij de afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State,
Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage door
a degenen die bedenkingen hebben ingebracht
tegen het ontwerp van het besluit,
b de adviseurs die gebruik hebben gemaakt
van de gelegenheid advies uit te brengen
over het ontwerp van het besluit,
c degenen die bedenkingen hebben tegen
wijzigingen die bij het nemen van het besluit
ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn
aangebracht,
d belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet
kan worden verweten geen bedenkingen te
hebben ingebracht tegen het ontwerp van
het besluit
Het besluit wordt op 4 augustus 1997 van
kracht tenzij gedurende de beroepstermijn bij
de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA 's-Gravenhage, een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN
(ART. 23 WRO)
Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat met ingang van 20 juni 1997 gedurende

4 weken ter visie ligt het ontwerp tot herziening
van het bestemmingsplan "Bentveldweg 1-5"
(terrein de Woodbrookers) ,
Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij
de Centrale Balie op net Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Gedurende de termnn van de tervisieleggmg
kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar
maken bij de gemeenteraad (Postbus 2,
2040 AA Zandvoort)

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het vergroten van een woning op het perceel
Schelpenplein 16
Het bouwplan ligt met ingang van 20 juni 1997
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkmgen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97088S Kostverlorenslopen woning
straat 94b
97090B Prinsesseweg
bouwen bergingsbassin
97091B Grote Krocht 30 - 36 veranderen
bankgebouw
97092B Zandvoortselaan 303 bouwenzwembad
97093MWesterduinweg 32 plaatsen schuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken DIJ
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERLEENDE BOUW-/S LOOPVERGUNNINGEN/MELDINGEN
96020B Brederodestraat 156 veranderen/ver
groten garage
(12-06-1997)
96079B Tjerk Hiddesstraat 12 plaatsen serre
-12a
(11-06-1997)
97020M Koninginneweg 40 plaatsen schuur
(11-06-1997)
97037B Frans Zwaanstraat 14 vergroten woningd 1-06-1997)
97044S Heimanstraat 27
slopen clubhuis
en opslaghok
(11-06-1997)
97045B Heimanstraat 27
gedeeltelijkvernieuwen en
vergroten club
gebouw
(11-06-1997)
970478 Kostverlorenstraat 70b vergroten woning
(11-06-1997)
97064B Wilhelmmaweg 38 veranderen/ver
groten woning
(11-06-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn
van zes weken na de aangegeven datum van
verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed
kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht,
Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk
verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

yVeekmedid 17

Twee feesten
dit weekend
ZANDVOOET - Dit weekend
is er twee keer feest. Op vrijdagavond vindt het Feest van het
Licht plaats. Vooral Dance
lub Yanks besteedt daar uit^ebreid aandacht aan met vier
discjockeys en diverse live op;redens. De zaal is open vanaf
negen uur. Het publiek wordt
Ejeacht in zwart-wit kleding te
verschijnen.
Zaterdag barst het Midzomernachtfeest los. Vanaf acht
uur wordt er op vijf podia in het
centrum opgetreden: De Bob
Colortaand halverwege de Haltestraat, Just Us and Spooky
aan het einde van de Haltestraat, Blow You Mind op het
Dorpsplein, Frank Williams,
Sylvia Bruenes, Rob Ronalds
en Robert Leroy op het Gasthuisplem en tot slot op het
Kerkplein de Ruud Jansenband.

D66-lijst
ZANDVOORT - D66 praat op
dinsdag l juli vanaf acht uur in
liet Gemeenschapshuis over de
volgorde van de kandidatenlijst
voor de gemeenteraadsverkiezingen. De vergadering is openbaar. Overigens is wel al bekend wie er op die lijst staan:
Han van Leeuwen, Derek Visser, André van Huystee, Marit
Zwemmer, Rob de Graaf, Hans
van Brero en Jo Voolstra.

(ADVERTENTIE)

19 Juni t/m 25 Juni
_•_••
Dagelijks 13.30

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 18 juni 1997

Martine wil deze keer vooral genieten

Luchtvaartdebat
Vervolg van voorpagina
Een ander weet het nog meer te
chargeren:- „Straks kun je vanuit dit hotel zo in de zee sprmgen."
Dat de Schipholwoordvoei
der een kaartje met geluidsnui
men laat zien op een windstille
dag, doet het publiek meesmin
lend gnuiven. „Met westen
wind, en dat hebben we niet
meestal, zitten we dus piecies
m de herrie. Onaanvaai dbaar,"
toetert hoteher Ronald Wei
Iers
Als burgemeester Van dei
Heijden aan Van de Meent
vraagt of Schiphol ook uitge
zocht heeft in hoeven e een
vliegveld op twintig kilometei
afstand mogelijk is, prikt een
toeschouwer die ballon al snel
door. Daarop hopen heeft geen
zin. De territoriale wateren van
Nederland reiken maai tot 1'2
kilometer uit de kust.
Een klem doortaraakjc wordt
nog wel bereikt Van de Meent
belooft dat Schiphol m elk geval op verzoek van de Stichtin»
Natuur en Milieu gaat uit zou
ken hoe de groei van het aantal
transferpassagiers wat meei in
de hand gehouden kan worden
Die passagiers zijn namelijk al
leen van belang als argument
om bepaalde lijndiensten in
stand te houden

17 juli vertrekken vijf jongens, vijf meiden, hun captain,
een fysiotherapeut, de burgemeester en nog wat bobo's
naar Boedapest voor het beroemde Spel Zonder Grenzen.
Veel oudere Zandvoorters herinneren zich waarschijnlijk
nog wel de gloriedagen van dit sportieve
televisie-evenement, want in de jaren zeventig heeft
Zandvoort er fanatiek aan meegedaan. De 30-jarige Martine
Mulder kan er ook over meepraten, want op haar
negentiende was ze lid van de Uithoornse Spel Zonder
Grenzenploeg. Net als oude rot in het vak Louis 'van Gaal'
Schuurman mag ze nu voor Zandvoort de kastanjes uit het
vuur halen. „We gaan er vooral een leuke week van
maken," is Martine's overtuiging.

1

'W

E MOETEN NIET
de illusie hebben
dat we gaan winnen. Als dat lukt is
het natuurlijk wel leuk, want
dan mogen we naar Portugal.
Maar daar hebben we dan wel
een enorme dosis geluk voor
nodig, want het gaat er allesbehalve eerlijk aan toe. In tegenstelling tot de Olympische Spelen of zoiets, draait het bij het
Spel Zonder Grenzen alleen
maar om spannende televisie.
Dus niet om de sporters. Als je
dat weet, kun je je er ook op
instellen."
De 30-jarige
fysiotherapeute
Martme
Mulder heeft
het voordeel
dat ze inderdaad weet wat
ze straks bij _________
het Spel Zonder Grenzen kan verwachten.
Elf jaar geleden, toen ze nog in
haar geboortedorp Uithoorn
woonde, mocht ze namelijk ook
meedoen aan het beroemde televisieprogramma.
Destijds was het programma
nog van de NCRV, presenteerde
Dick Passchier het en kwamen
de ploegen alleen uit Nederland. Tegenwoordig kondigt
Troscoryfee Jack van Gelder de
spelletjes aan en spelen acht
landen mee. Zandvoort strijdt
straks in Boedapest tegen Cannes (Frankrijk), Xanthi (Griekenland), Arzachena (Italië),
Vizeu (Portugal), Ticino (Zwitserland), Kranj (Slovenië) en
Tisczaüjvéros (Hongarije).
De televisie-opnamen vinden
half juli plaats, de uitzending is
pas in het najaar te zien. In totaal zijn er negen programma's.

De Zandvoortse ploeg verschijnt tegen het einde van de
serie in beeld. Die ploeg bestaat
uit bekende en minder bekende
Zandvoortse jongeren, zoals
Oscar Vos van de Reddingstarigade en Wim Buchel junior,
wiens vader jaren geleden meedeed.
„Ik heb me niet zelf opgegeven. Derek Visser, één van de
patiënten uit mijn praktijk in
het Palacehotel, heeft mijn
naam doorgegeven aan Erna
Meijer van het organisatiecomité. Ze belde me en ik was
natuurlijk
meteen
enthousiast. Ik
ben wel in
voor iets geks,
zeker als het
met sport te
maken heeft."
Wel moest
Martine net
als haar ploeggenoten uiteraard een strenge keuring ondergaan. „Vooral het hardlopen
naar Kraantje Lek en terug viel
niet mee. Ik heb drie dagen
spierpijn gehad. Als ik me pp de
wc-pot liet zakken, moest ik me
aan de muur vasthouden."
Toch is ze wel erg sportief en
volgens de geruchten is ze beresterk. Als ze niet aan de overkant van de straat in sportschool Kenamju te vinden is,
dan stapt ze op haar skeelers.
En vroeger sportte ze helemaal
veel: in Uithoorn is ze vier keer
clubkampioene van turnvereniging VDO geworden, zwom ze
bij De Amstel, tenniste ze bij
UTC en rende ze bij de Atletiekclub Uithoorn.
„Ik heb ooit voor de keuze
gestaan om gymdocent te worden of fysiotherapeut. Ik heb

De dropjes
gaan mee
naar Boedapest

Fiets stallen
Martine Mulder traint volop voor het Spel Zonder Grenzen
voor het laatste besloten en van
sport mijn hobby gemaakt."
Het bevalt haar goed, een dag
per week werkt ze in Zandvoort
in de praktijk van haar collega
Gert Oud, die de ploeg in Boedapest als fysiotherapeut begeleidt. De overige dagen behandelt ze patiënten in haar eigen
fysiotherapiepraktijk in Uithoorn.
Inmiddels traint Martine ook
twee keer per week met de
Zandvoortse ploeg. De sporters
werken aan hun conditie en aan
hun behendigheid. „De spelletjes duren namelijk erg kort,
dus je hebt er niet zoveel aan
als je een kilometer kunt zwemmen. Je moet vooral handig
zijn. Gelukkig hebben we Louis
in ons midden. Hij heeft in de
jaren zeventig meegedaan en
hij heeft naderhand bij de
NCEV meegeholpen om de

spelletjes te verzinnen," grijnst
Martine.
„Ga er trouwens maar met
vanuit dat wij op gympies en in
korte broek meedoen. Nee, we
krijgen de gekste kostuums
aan." Zo verwacht ze dat tijdens het Eomeo en Juliaspel de
mannelijke hoofdrolspeler zijn
geliefde in passende kledij een
bloem zal aanbieden. Romeo
moet die bloem uit stukjes steel
opbouwen. Zijn helper haalt
deze stukjes uit een doos verderop en rent ermee heen en
weer. Julia moedigt vanaf het
balkon het amoureuze tweetal
aan.
„Als we pech hebben, krijgen
we als enige een doos met korte
steeltjes toegewezen. Dat is niet
eerlijk, maar het zorgt er wel
voor dat het publiek met een
team medelijden krijgt. Een
oud televisietrucje."

De televisie, daar gaat het allemaal om volgens Martine. „Ik
vond dat elf jaar geleden nogal
een desillusie. We hadden ons
heel goed voorbereid. Maar we
hadden weinig geluk. Vlak van
te voren werden ook nog eens
de spelregels veranderd van
een spel." Uiteindelijk werd
Uithoorn derde van de vier
deelnemende gemeenten.
Martine is van plan deze keer
ook van haar reis te genieten.
Overdag krijgt ze daar waarschijnlijk redelijk de gelegenheid voor, want de opnamen en
de generale repetitie zijn 's
avonds.
Of ze contact met de teams
uit andere landen zal hebben,
weet ze nog niet. „We logeren
wel met zijn allen m een groot
sporthotel." Ze vraagt zich tevens af of burgemeester Van
der Heijden veel in de buurt

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zi/n dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 m
Zandvoort.

derd gulden op zijn rekening
gestort door de verkoop van het
kabelnet.
Omdat de politiek m Zandvoort zo met werkt, claimde ik
van die zeven ton extra rentevoordeel een bedrag van 150
duizend gulden om mijn idee
(een cadeau van de burgers van
Zandvoort aan de kinderen van
Zandvoort van de volgende
eeuw) te verwezenlijken. Mijn
voorstel werd medeondertekend door Van Marie. In het
college (Van Marie was ondertussen wethouder op voorstel
van het CDA, zonder instemming van de helft van de VVD
fractie) werd mijn idee, volgens
zijn zeggen ondergeschoffeld
door wethouder Plieringa en teruggebracht tot honderdduizend gulden. De stichting, welke het idee gaat uitvoeren, zal
zelf ook nog een ton moeten
bijdragen uit fundraising en
dan is de gemeente bereid uit
de zeven ton rentevoordeel een
ton extra bij te dragen. Een sigaar uit eigen doos dus.

van de sporters te vinden zal
zijn. „We reizen sowieso afzonderhjk. Hij mag wel met het
vliegtuig. We hebben nog gevraagd of we wat konden bijlappen zodat we met met die vresehjke bus hoefden, maar dat
mocht helaas met van de
TROS. Nou ja Als het maar gezellig is en we hebben m elk
geval de tijd om na te denken
over onze yell. Want het is uiteraard wel zo leuk om elkaar
flink aan te moedigen. Tot we
schor zijn. Dropjes mee? Jazeker, de dropjes gaan mee "

ZANDVOORT - Waarschijnhjk gaat de bewaakte fietsen
stalling bij het busstation vnjdagmiddag open. De stalling is
bedoeld voor stappers. De stalhng is dan ook tussen zeven
uur 's avonds en half vier 's
nachts geopend. Een fiets stallen kost een gulden per avond.

Jeugdstrand

ZANDVOORT - Het jeugdstrand zoekt deelnemers en begeleiders. De kampen vinden
plaats van 28 juni tot en met 18
juli op het Zandvoortse strand.
Deelnemers kunnen mschrijven bij Martij n Kooij, tel.
072-5642566. Bij Eelco Olde, tel.
kunnen begeleiMonique van Hoogstraten 020-6711062,
ders zich aanmelden.

Vaderdagtraktatie

MENINGEN

'Kijk met marketingogen naar
parkeer- en verkeersproblemen'
DANTE'S

PEAK
Verwacht

101 Dalmatiers
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C. van Brero Is van mening dat
het oplossen van de Zandvoortse parkeer- en verkeersproblemen een integrale aanpak vereisen. Daarbij mag volgens Van
Brero zeker niet over het hoofd
gezien worden dat er veel meer
mogelijkheden voor railvervoer
zijn. Hij vindt dat het bestuur
van Zandvoort de principes van
de marketing moet toepassen.
Lars van Boeckel riep tijdens
het Politiek Café onlangs op om
na te denken over de toekomst
van Zandvoort. Gaarne wil ik
me beperken tot een bijdrage,
niet tot de oplossing met betrekking tot de bereikbaarheid
en het verblijf in Zandvoort.
Wat hebben we geleerd van
het parkeerreferendum? Dat
het college van burgemeester
en wethouders niet weet wat er
onder de bevolking leeft. Het
college nodigde in de Referendumkrant de burgers uit om
'ja' te zeggen. Inmiddels weten
we dat 92,8 procent 'nee' zei.
Wethouder Fliermga heeft
zich in het parkeerprobleem
verslikt. Het is niet voor een
persoon weggelegd om de parkeer- en bereikbaarheidspro-

blemen op te lossen. Meerderen
en liefst ook meerdere professionals zouden zich daar mee
bezig moeten houden. Lars van
Boeckel (van het actiecomité
Stationsomgeving) en Johan
Derr (van referendumcomité)
hebben dat ook al eens aangegeven.
Bovendien denk ik dat er niet
voor één deel, zoals het parkeren, een oplossing gevonden
moet worden. Dat leert marketmgdenken ons. Deeloplossingen kunnen wel elkaar bemvloeden. Zo zou een betere marketing van het railvervoer een
positieve uitwerking kunnen
hebben op het verminderen van
het aantal auto's en dus het parkeerprobleem.
Railvervoer heeft sowieso
mijn voorkeur. Daarom is het
een goede zaak dat de heer Lovers, een professional, inmiddels nadenkt over een Noord-Zuid verbinding. Toen het
VVD-raadslid Theo van Vilsteren aangaf dat het goed is om
niet steeds te denken in Oost-West maar ook in Noord-Zuid,
was luid gelach en ongeloof zijn

Dodd legt strand mooi vast

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Kantoor geopend maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie: (023) 571 8648 Fax' (023)
573 0497
Advertentieverkoop (023)5717166 Fax
(023) 573 0497.
E mail: wmcomm @ perscom nl
Micro advertenties: (020) 562 6271 Fax:
(020) 665 6321
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel • (020)647 5393 Fax (020) 647 5149.
Micro advertenties (020) 562 6271 Fax
(020) 665 6321
De foto van een rij paaltjes trekt meteen de aandacht
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc)
Foto Robert Dodd
(020)5626211
Abonnementsprijzen ƒ19,15 per kwartaal,
ZANDVOORT - „Zodra het zonlicht mooi was, scheurde
ƒ34,60 per half jaar, 60,40 per jaar Voor
ik naar het strand," vertelt Robert Dodd. Hij heeft voor een
postabonnees gelden andere tarieven
expositie in Hotel Hoogland de zee, het zand en de scheiLosse nummers ƒ2,Vragen over bezorging: donderdag tussen pen gefotografeerd. De 24-jarige fotograaf heeft maar liefst
9-12 uur (023)5717166
twintig rolletjes volgeschoten voor elf geraffineerde verRedactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(ad| chef/emdred), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredactie: Hero Blok (chef)
Redactiepromolie Trudy Steenkamp
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bit de Nederlandse Nieuwsbladpers

grotingen.

Het strand lijkt een wat afgezaagd onderwerp, maar Dodd weet
er toch beslist iets bijzonders wat van te maken. Al ontbreekt de
voorspelbare zonsondergang niet. „Ik kon het niet laten. De
zonsondergang is zo prachtig," bekent hij. Dodds haarscherpe
zandpatronen en de compositie van een rij paaltjes op het duin
trekken niettemin meteen de aandacht. Bovendien spreekt het
licht op elke foto zijn eigen taal: koel, bijna wit is de zee, warm
oranje is het zand.
Dodd volgde in Londen en in de Verenigde Staten een fotostudie. Hij zwierf over de hele wereld, maar is in Haarlem geboren en
woont nu in Bennebroek. Via een gezamenlijke vriendin kreeg hij
de opdracht een fototentoonstelling voor Floris Faber van Hotel
Hoogland te maken.

deel. Dat gebeurt wel meer met ralen de WD-inbreng van Van
nieuwe, revolutionaire ideeën. Marie In het college niet hoog
Maar zo'n vreemde gedachte in.
vind ik dat niet. En Lovers dus
evenmin.
Tot mijn verbazing las ik in
het Zandvoorts Nieuwsblad van
Het uitbreidingsplan voor 11 juni een reactie van wethouvijfhonderd woningen in de der A. van Marie op een mterStationsomgeving hoeft geen view met mij en uw redactrice
aanleiding te zijn voor vijfhon- Monique van Hoogstraten. De
derd parkeerplaatsen. Wan- woorden, welke zij registreerneer betere railverbindingen de, waren juist weergegeven.
met Haarlem, Amsterdam, Een soortgelijk verhaal heb ik,
Utrecht en Leiden aangeboden in zijn aanwezigheid, verteld op
zouden kunnen worden, kan de laatste VVD ledenvergadedat eveneens leiden tot minder ring en op de hoorzitting georparkeerproblemen.
ganiseerd in verband met het
C. van Brero WD verkiezingsprogramma in
Zandvoort
het Stekkie van 21 april. Toen
reageerde hij niet.
Ik wil graag zijn geheugen
nog even opfrissen. Eind oktober 1996 constateerde Van Marle, toen nog raadslid, dat wéthouder Flieringa een verkeerd
(te hoog) rentepercentage hanteerde waardoor Zandvoort een
extra overschot op de begroting
had. Ik stelde de fractie voor
WD-raadslid Theo van Vilste- een voorstel te doen om dit beren reageert op de ingezonden drag aan de burgers terug te
brief in het Zandvoorts Nieuws- geven. De heer Van Marie deelblad van vorig week van wét- de mij mede dat dat in de polihouder en partijgenoot Andries tiek zo niet werkte. In de gevan Marie. Volgens Van Vilste- meente Bloemendaal wel, daar
ren schatten Zandvoortse libe- kreeg iedere burger driehon-

'Van Marie
heeft te
weinig fantasie'

De promotiemeisjes van het
Zandvoorts Nieuwsblad en de
Ondernemers Vereniging Zandvoort deelden zaterdag: geurige

vaderdagtraktaties uit aan het
winkelend publiek. Zij kregen
een mand vol met geurtjes van
Paul Olieslagers, eigenaar van
De Gaper.

kroonluchters stevig in plastic verpakt. De renovatie van

de Hervormde Kerk is in volle gang. Eind juli hoopt het
kerkbestuur dat de kerkbanken weer uitgepakt zijn.
De binnenmuren van de kerk
worden tot op de kale stenen
schoongestraald en krijgen gedeeltelijk nieuw pleisterwerk
dat^het zout beter kan weerstaan. Dit zout is in al die jaren
via de buitenkant naar binnen
gedrongen en stootte de pleisterlagen van de muur. Het nieuwe pleister heeft een bijzondere
eigenschap: het zout komt er
gewoon doorheen.
„Vechten tegen het zout heeft
geen zin in dit soort gebouwen.
Dat kunnen we niet winnen,
dus laten we het maar komen,"
zegt T. Bleijenberg van het geIrjknamige bedrijf. In samenwerking met de firma Jahn
brengt hij stucwerk aan dat
aangepast is aan de vochtproblemen. De zoutkristallen zijn
op den duur volgens hem eenvoudig van de muur te stofzui-

gen, terwijl het pleisterwerk
prima blijft zitten. Althans, de
komende 50 a 75 jaar, schat
Jahn.
Hij heeft inmiddels twintig
jaar ervaring met zoutbestrijding. Jahn werkt op dit moment onder andere mee aan de
restauratie van het Empire State Building in New York Ook
Bleijenberg is betrokken bij bijzondere projecten. Zo hebben
zijn medewerkers het plafond
van kasteel Duivenvoorde in
oude glorie hersteld.

derd gulden van Cortina of een

van de vier waardebonnen van
25 gulden van Jaap Bloem kan
de oplossing van de puzzel nog
tot en met vrijdag inleveren bij
het kantoor van het Zandvoorts

Nieuwsblad (Gasthuisplein 12).
Foto Andie Lieberom

Ab Rutte en een medewerker

van sportwinkel Jaap Bloem
ontvingen eveneens een geur-

Brandweer

ZANDVOORT - De brandweer is op zoek naar nieuwe
Nieuwsblad en de OVZ beschik- vrijwilligers. Daarom orgamDe heer Van Marie moet hierseert de brandweer informatieuit begrijpen dat de VVD-ers uit
bijeenkomsten. Op dinsdag 24
(ADVERTENTIE)
Zandvoort zijn WD-inbreng in
juni is de brandweer vanaf acht
het college niet erg hoog muur bij de watertoren te vinden.
schatten. Tenslotte geeft Van
Op 28 juni staan de deuren van
Marie het goed weer dat ik
de kazerne vanaf een uur wijdosteun heb gegeven aan de
pen,
ook voor andere belangraadsvoorstellen om die zeven
stellenden trouwens.
ton te stallen op de post onvoorzien omdat de wethouder Van
Marie zelf te weinig fantasie
ZANDVOORT - Benieuwd
heeft om de burgers van Zandwat de leerlingen van de Stich
voort met dat bedrag te plezietmg New Wave Muziekschool
ren of anders terug te betalen.
Theo \.m Vllsteren
Zandvoort geleerd hebben' Op
Ziindtonrt
zaterdag 21 juni is er een uitvoe
ring m het Gemeenschapshuib
De optredens van de pianisten,
keyboardspelers, fluitisten en
gitaristen beginnen om zeven
uur. De toegang is gratis.
tje, omdat zij de prijzen voor de
puzzelactie van het Zandvoorts

Muziekuitvoering

Even stofzuigen en het zout
is straks zo van de muur
ZANDVOORT - De hervormde gelovigen zijn tijdelijk te
gast in het Jeugdhuis, naast hun kerk. Zelfs het concert
van Vocaviata op 28 juni is verplaatst naar een latere
datum. Want binnen in de Hervormde Kerk hangt een
dikke mist oranje poeder. Bovendien zijn het orgel en de

baar stellen. Wie kans wil maken op een waardebon van hon-

in de zijkapel waar de Heerenbank staat.
Eigenlijk is de grootscheepse
renovatie straks nog met klaar.
Dan is weliswaar het dak vernieuwd, de buitenkant geschilderd en de binnenkant weer
mooi, maar schijn bedriegt,
stelt Van Nugteren vast. Het
stucwerk dat nu met aangepakt
is, houdt het hooguit nog één of
twee decennia vol.
Voor een volledige verbouwing heeft het kerkbestuur
echter geen geld, bekennen
M. van der Meulen en H. Visser. Het zou immers nog eens
een paar ton kosten. Tot nog
toe heeft de renovatie al zes a
zeven ton gekost. De gemeente
heeft 110 duizend gulden subsidie gegeven en het rijk 104 duizend gulden omdat het een
Rijksmonument is, maar de
rest moet het kerkbestuur zelf
bij elkaar schrapen.

In de grafkapel van Paulus
Loot zijn Bleijenberg en Jahn
Af en toe is er een mzameals begonnen, omdat daar de Imgsactie. „We zijn erg blij dat
tekenen het eerst zichtbaar we op de voorjaarsmarkt newerden. Architect Van Nugte- genhonderd gulden opgehaald
ren ontdekte echter dat op hebben. Het is weer een drupmeerdere plaatsen m de kerk peltje op onze gloeiende plaat,"
de muur beschadigd was, zoals aldus Visser.

Geen spektakel
ZANDVOORT - Het was zo
koud en er waren zo weinig
mensen dat het strandbpektakel zaterdag met doorging Alleen het filmscherm wei d opgezet Het is echter de bedoeling
dat op zaterdag 28 juni wel het
levensgrote tafelvoetbalspel en
de bungyrun opgeblazen wor
den Vanaf zes uur is er van
allet, te doen op het Noordstrand ter hoogte van Tun
Khjn.

Vijftigplus

EiKenwijs
iKëhwijs

,- 9 Tol 1 0 2 0 1 690J3J6

Amsterdam

ZANDVOORT - Het Activitoi
tencentrum orgamsceit tot en
met 24 juli veel voor ouderen
Zo is er op 24 juni om tien uui
een diapresentatie van De To
verlantaarn, op 25 ]um een ex
cursie naar de Ziuder^a&ta
tariek en op 27 juni een wande
ling met gids Roelof Boddaeit
door Groenendaal Meer infor
matie. tel. 5717113 (maandag
tot en met donderdag tut.t.en
tien en vier uur).

Wel controles
ZANDVOORT
De politie
heeft de opdracht van het collo
ge van procureurs generaal om
te blijven controleren op snel
heid en alcohol. De politie doet
dat vooral op de Zeeweg
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TE KOOP

DIEMEN
Anne Frankstr. 10
EENGEZINSwonmg
ƒ 385.000,-.
Woonkmr. met glazen
schuifpui. Siematic keuken, graniet aanrecht,
3 slpk. + extra kamer op
zolder.
Tel.:020-6001325.
Zie RTLIekst 456 koophuisnelnr. 71156956
internet
http//www1 tip.nLY~t929316
/huis htm

Brederodestraat 88, m Zandvoort Zuid, nabij strand
en duinen gesitueerde goed onderhouden eengezmswoning met voor- en achtertuin. Ind.: ruime hal;
toilet; doorzonkamer; eetkeuken met inbouwapp.; bijkeuken; diepe achtertuin met stenen schuur. 1e et.: 3
si k.; badkamer met toilet, douche en wastafel.
Grotendeels v.v. dub. glas.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.
Schuitengat 19, fraai verbouwd hoekapp. aan het
strand en nabij centrum en station. Ind.: hal; ruime
woonkamer met riant balkon op het zuiden; ruime
slaapkamer; garderobekamer; luxe badkamer met
douche en wastafelmeubel; toilet; luxe keuken met inbouwapp.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
OPEN HUIS
Stationsplein 9/3, zat. 21 juni van 11.00-13.00 uur.
Luxe dnekamerhoekapp.op 1e etage met uitzicht over
zee en dorp. Berging en garageplaats in het souterrain. Ind.: gang; toilet; woonkamer met terras op het
westen; luxe keuken met inb.app.; bijkeuken met kastenwand; badkamer met dubbele wastafel, douche en
ligbad; 2 slaapkamers.
Vr.pr. ƒ 427.500,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

^P
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu ook de grootste opruiming.
Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:

strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is opr rennen dus!!

Ipokett Promo Laminaat
(5 jaar garantie) Beuken,
Kersen, Maple en Berken,
afm. 194x1290 mm
p.m.

Beuken gestoomd
breedstrook
6-voudig gelakt en gehard.
afm.125x1320mm

*\^|
voor

van

Pergo Laminaat Collectie '97
35 nieuwe dessins

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
/jtplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Tot ziens in Take Five
Sheila, Dimfie en Gert Toonen

(10 j'aar garantie) Beuken, Kersen,
Grenen, Noten, Maple en Berken
afm. 190x2000 mm
van

49r-

p.m.

voor

Lamett Laminaat
(10 j'aar garantie)
22 nieuwe dessins
afm. 190x1200mm
Introductieprijs p.m.2

50

Nu

62:

De Zandvoortse vereniging van
Huurders vertegenwoordigt ca. 600
huurders
in onze gemeente.

Wicanders natuur laminaat
met kurk

stelt u belang in volkshuisvesting,
meldt u dan aan als bestuurslid.

Nu: 15% extra korting

Postbus 287 - 2040 AC Zandvoort of
telefonische informatie: 5714172 5719562 en 5718095.

Kersen en Beukenhout

voor

54.

6-voudig gelakt en gehard,
af m.146x1200 mm

Skema Promo Laminaat

p.m.2

p.m. van

Maple select breedstrook

Nu: 10% extra korting

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al ome. produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

Kurktegels massief

van

Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm met/
zonder facetkanten. Lamellen: 15 x 90 en
15 x 60 cm met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige,
blauw, geel, rood en zwart,
metallic groen, blauwen
aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.

149:-

ir L.

L-EIU

Maple robuust 3 strooks

Massief Siberische Lariks

6-voudig gelakt en gehard.
afm. 155x2525 mm
10 j'aar garantie

Rustiek. Breedte: 13,5 cm
afm.135x2500 mm

p.m.2 van

p.m.

.'" Nu

van

.89r-

(10 jaar garantie)
Beuken, Eiken, Maple, Kersen en Walnoot
af m.1 92x21 20 mm

Breedte: 14 cm
afm.140x2000mm

voor

59.-

p.m.2 vanaf

Parket
restpartijen

p.m.2 vanaf

Vloerdelen
restpartijen p.m.2 vanaf

voor

Massief Frans Grenen Budget

van

Laminaat
restpartijen

Aanbiedingen geldig t/m 3 augustus 1997

Tarkett fineerparket

p.m.

Pergo:
Family + Original

500 VLOEREN ONDER 1 DAK

p.m.'

Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen
Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

EUROPA'S GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET.

Visspecialiteitenrestaurant

BAD-ZUID
Strandpaviljoen 4,Zandvoort.
Reserveringen: tel. 023-5713431

ook voor
v/ees-

spec/a/ite/ten

NIEUW!
Indonesische en Thaise specialiteiten
op ons oriental terras.

De
Grote Krocht 19, Zandvoort

Grote Krocht 19, Zandvoort

woensdag 18 juni 1997
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Het mystieke van
vrouwelijk naakt

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Verkeersdeskundige. Dat was eigenlijk zijn voorland. Maar
Erik Holtkamp besloot het berekenen van de breedte van
de straat over te laten aan anderen. Hij is nu kunstenaar.
Zaterdag 21 juni opent hij zijn eerste expositie in zijn eigen
galerie in de Diaconiehuisstraat. Acht geschilderde
Zandvoortse vrouwen en ander werk hangen daar aan de
muur.

J

E MOET ECHT weten
waar hij zijn galerie heeft,
anders loop je er zo voorbij. Halverwege de Diaconiehuisstraat bevindt zich
nummer 36d, het uitgiftepunt
van het Haarlems Dagblad en
een voormalige bakkerij. In het
gangetje is het even gokken
welke deur de goede is. „Normaal gesproken staan alle deuren open en zet ik een paar borden op straat neer," benadrukt
Holtkamp.
Zijn schilderijen van acht
Zandvoortse vrouwen zijn imponerend door hun expressiviteit. De vrouwen zijn duidelijk
herkenbaar, maar tamelijk arrogant. Strakke lijnen, haren
als stroken papier, een enkele
keer borsten die erop geschroefd lijken. Hun houding is
expressief, de schaduw op hun
lichaam geeft hen nog meer
hardheid. Kortom, Holtkamp
zet ze neer als vrouwen die je in
het echt nauwelijks zou durven
aan te raken.
„Het gaat me er niet om de
vrouwen zo natuurgetrouw mogelijk weer te geven, zoals het
ook niet om de vrouwen zelf
gaat. Ik wilde het mystieke van
Het Vrouwelijke laten zien,"
legt hij uit. Wie zijn schetsen
bekijkt ziet hoe hij zijn vrouwen heeft laten groeien. De eerste tekeningen zijn nog inwisselbaar voor foto's, pas later

krijgen zijn vrouwen hun afstandelijkheid.
Holtkamp heeft zijn stijl ontwikkeld door eerst schilderijen
van Tamara de Lempicka te
imiteren. „Zo kon ik de techniek onder de knie krijgen. Ik
wist niet zo goed welke kant ik
op wilde totdat ik in een tijdschrift wat werk van haar zag.
Ik was verkocht."
Tamara de Lempicka werd
als Tamara Gorska in 1898 geboren. Volgens een boek over
haar leven liet de moeder van
Tamara een portret van haar
dochter maken. De kleine Tamara reageerde furieus. Ze
vond het maar niets en gebruikte haar zus als model voor een
eigen versie. Vanaf dat moment
ontwikkelde ze zich tot een
kunstenares van de Art Deco-school.
„In de jaren twintig had je de
opkomst van het kubisme,
waar Picasso zo beroemd mee
geworden is," vertelt Holtkamp. „De Art Deco-schilders
waren echter veel populairder.
Zij schilderden voor het grote
publiek." Toch heeft Tamara
de Lempicka ook wel wat meegekregen van het kubisme.
„Het hoekige en de grote vlakken."
Die twee elementen verwerkt
Holtkamp ook in de achtergronden van zijn schilderijen.
Een enkele keer heeft hij een

Mysterie opgelost
Chris Wagenaar weet meer te vertellen over twee schatten die een tijdje
geleden uit de bodem van het Gasthuisplein zijn gekomen Het gaat om
een tegeltje uit de Jugendstilperiode (omstreeks 1900) en een ledemaat
van een koe of een paard. Dat het groen met gele tegeltje typisch
Jugendstil is, valt volgens de bekende architect te zien aan het motief, een
soort bloem En dan het bot. Waar zou dat vandaan komen'' ,,Je kunt eraan
zien wat de mensen vroeger aten," zegt Wagenaar Tenminste, als we
ervan uitgaan dat de mensen destijds ook paardenvlees lustten Als het
aan een paard toebehoord heeft, zouden de vroegere voermannen uit het
Achterom en de Svvaluestraat daar meer van kunnen weten Zij hadden
karren met paarden om gewone mensen te vervoeren. Wij bellen tegenwoordig de ambulance als we midden m de nacht naar het ziekenhuis
moeten, de Zandvoorters uit vroeger tijden schakelden de paard en wagen
van een voerman in. Een soort taxi avant la lettre dus En nog eetbaar ook

herkenbaar voorwerp zoals een
strand met palmboom achter
een van zijn vrouwen geschilderd, maar meestal zijn het lijnen en 'ton-sur-ton' kleuren die
samen een abstracte voorstelhng vormen. Ze volgen mm of
meer de lichaamshjnen van de
vrouwen. „Als de achtergrond
en de persoon met elkaar in
harmonie zijn, dan is het schilderij voor mij volmaakt."
Inmiddels is de 38-jarige kunstenaar alweer bezig met een
nieuwe stijl: volledig abstracte
figuurtjes met veel kleur, een
beetje Cobra-achtig. „Heerlijk.
Daar kan ik helemaal in opgaan. Automatisch pak ik dan
de goede kleur. Bij de portretten moest ik toch voortdurend
nadenken over welke kleuren
ik gebruikte."

Oliepomp gooit roet in het eten
Helaas. HIJ had er een mooi jubileum van willen maken, maar het ging mis.
Jan Lammers, onze Zandvoortse autoheid, struikelde in zijn tiende 24-uurs
race van Le Mans al na acht uur, aldus fotograaf Chris Schotanus die net in
de pits aan het fotograferen was toen hij het trieste nieuws hoorde. De
oliepomp van de Lotus GT l begaf het. Jan reed erin met Mike Hezemans uit
Eindhoven en de Duitser Grau. Ze lagen op de dertiende plaats (van de 52)
toen de motor de geest gaf. Jan kennende zal hij ongetwijfeld volgend jaar
weer aan de start verschijnen van de 66-e editie van 'Le Mans'

Plassen? Bah!
Dat toeristen bij het informatiebord m Bentveld verbaasd m het rondkijken
en dan steevast vragen waar ze zijn, alla. Maar dat ze soms doodleuk tegen
het huis van zijn tachtigjarige moeder en van de buurman staan te pissen
en troep voorde deur achterlaten. Nee, dat maakt Leo Barnhoorn razend
,,Ze steken zelfs hun middelvinger naar mijn moeder op. Schandalig
gewoon " zegt hij. Terwijl hij het al druk genoeg heeft met de verbouwing
van het Shellstation, maakt hij zich ondertussen ook nog kwaad over het
mfo-bord. Het staat er sinds maart en volgens Leo heeft het alleen maar
ellende opgeleverd. De gemeenteraad was het met hem eens. De raad
heeft al een motie aangenomen dat het naar een plek bij Huis m de Duinen
moet en de commissie Beroep en Bezwaarschriften buigt zich er momenteel over. Leo heeft zijn hoop nu op die commissie gevestigd. Maar er gloort
meer hoop aan de einder. Wie weet, kan de politie behalve in het centrum
ook even wat bonnen uitdelen op de Zandvoortselaan voor het illegaal
urineren.

Van oorsprong komt hij uit
Haaksbergen in Twente. Dankzij een vakantie m Zandvoort
groeide het idee om zich hier te
vestigen. „Het kunstkhmaat is
in de buurt van Amsterdam natuurlijk veel gunstiger dan in
het oosten. En het lekkere van
Zandvoort is dat de zee en de
natuur vlakbij is. Bovendien
hou ik wel van dat chaotische."
Hij glimlacht en zegt met een
verwijzing naar zijn oude beroep. „Dat het parkeren een
rommeltje is, moet vooral ook
zo blijven."

De man van Atlantis

Nieuwe Shellpomp
is nu bijna klaar
Erik Holtkamp houdt van kunst en mensen zonder overbodige franje. Hij zoekt zijn perfectie
in naaktheid
i'"°i° Andre Liobeiom

ZANDVOORT - „Wanneer wordt. Zo is er behalve een

is het klaar," wil één van de
klanten weten die afrekent
m het noodgebouwtje van
de Shellpomp op de Gerke-

straat. Hij doelt op het yolledig nieuwe pompstatïorTdat

steeds meer vorm begint te
krijgen. Leo Barnhoorn,
zijn zus Ellen en hun vaste
medewerkster

Willemijn

van Duijn vertellen het vele
malen per dag met veel plezier: rond 26 of 27 juni gaat
de nieuwe pomp open en
over een maand is alles hélemaal klaar.

Volgens uitvoerder Anton
van Galen loopt de bouw prima.
„De vertraging die we hadden
opgelopen is inmiddels dankzij
hard werken weer verdwenen.
We zitten op schema," vertelt
hij opgewekt. Ellen Barnhoorn
is dan ook vol lof, terwijl ze
opzij stapt omdat het keukenblok naar het nieuwe kantoor
gesjouwd wordt. „De jongens
werken als paarden."
Na vijf jaar onderhandelen
zijn Shell en de gemeente eruit
gekomen. Er waren wat verkeerstechnische problemen op
te lossen. Zo moest er een oplossing gevonden worden voor
het fietspad en voor de bushalte. Inmiddels is de bushalte al
verplaatst. „Het is een stuk
overzichtelijker en veiliger geworden volgens de mensen hier
in de buurt, want eerst staken
de buspassagiers precies in de
bocht over. Dat was behoorlijk
link," vertelt Ellen. Toen de infrastructurele aspecten opgelost waren duurde het nog enige tijd voordat Shell, en de gemeente overeenstemming hadden op financieel gebied.
Broer en zus Barnhoorn hoor
je echter niet klagen. „Shell
heeft kosten nog moeite gespaard," vertelt Leo tevreden.
„We voldoen nu aan de modernste milieu-eisen." Volgens
hem is het bijna onmogelijk dat
het duinzand onder en naast
het benzinestation vervuild

vloeistofdichte vloer waar de
auto's op staan ook een aparte
afvoerput voor al het licht vervuilde water dat van het wégdek bij de pompen stroomt. De
benzine en olieresten worden
in die put van het water gescheiden en later opgehaald.
„Zelfs voor de druppel die
van de peilstok afvalt als we
met de hand de benzine peilen
in de grote tank onder het wégdek, is een speciale afvoer gemaakt," zegt Leo. „Met de hand
peilen zal echter niet meer zo
vaak gebeuren, want via een kabeltje kan de chauffeur van de
tankauto voortaan elektronisch peilen."
Voor klanten is het nieuwe
uiterlijk van het Shellstation
het meest opvallende. Een zuil
met het embleem van het bedrijf en de Shellkleuren op de
rand van het afdak boven de
pompen stralen de automobilisten tegemoet.
Bij het afrekenen kunnen de
klanten straks kiezen uit veel
meer artikelen m de Shellwinkel dan voorheen. Ook voor
Leo en Ellen plus hun trouwe
medewerkster Wil is het een
verbetering. Het nieuwe gebouw is misschien wel drie
keer zo groot als het oude. Het
heeft een keuken, een kantoor,
een magazijn, een klantentoilet
en een toilet voor de pomphouders.
In het vorige gebouwtje, dat
ruim 35 jaar oud was, ontbraken keukenfaciliteiten en een
aparte wc voor het personeel.
Ellen: „We hadden maar één
klein kraantje. Dat was alles.
Bovendien steeg de temperatuur binnen soms tot 30 a 35
graden. Straks hebben we gelukkig air conditioning."
Voor de veiligheid zijn de ruiten van drie centimeter dik
glas. „Omdat de ruit wel driehoncterd kilo woog hebben ze
hem er apart in moeten takelen," vertelt Leo. Achter de grijze schotten onder de vensters
gaat een dikke staalplaat

Benchtenent.ps
II <
voor de/e rubriek mei
pakcnmeuws kunt u sturen naar de
redaclie \an hel Zandvoort!, Nieuwsblad.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, ol inle\ eren
bij het kantoor op Gaslhuisplem 12
Tel 023-5178548 Fax 023-5730497

schuil. De deuren zijn elektronisch beveiligd. Aan de achterkant van het gebouw komen er
tralies voor de ramen.
De verscherpte veiligheidsvoorschriften hebben echter
ook een nadeel. Na negen uur
schuift er een kogelwerend venster bij de balie naar beneden.
„We zijn nu gewend om zo met
de klanten te kunnen praten,
straks kan dat 's avonds dus
niet meer. Dat vind ik wel jammer," zegt Leo. De modernisering heeft wel weer een prettige
kant voor nachtelijke klanten.
Zij kunnen na sluitingstijd hun
benzine betalen bij een pinautomaat.

Bentvelder gaat
naar de veiling
BENTVELD - Drs. Dirk 't
Hooft (48 jaar) uit Bentveld
wordt met ingang van l oktober
de nieuwe algemeen directeur
van de bloemenveiling in Aalsmeer. Hij volgt André Mulder
op, die het bedrijf dertig jaar
geleid heeft.
't Hooft begint al op l augustus aan zijn inwerkperiode. Hij
is nu nog directeur van het Rotterdamse bedrijf HES Beheer
NV, een havenbedrijf met grote
belangen in de bulkpverslag.
Daarvoor werkte hij bij VNU en
bij Vicon, een producent van
landbouwwerktuigen. 't Hooft
krijft brj de bloemenveiling onder andere de taak om vernieuwingen door te voeren.
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*Weekenddiensten-

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, en
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en m het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-1 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat? te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
,-C

en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, van 9.00-17.00 uur.
Schriftelijk: Postbus 100, 2040
AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Pnnsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

.Dier
van de
week

Ferrari, een rode 'je weet wel
kater' van een jaar of tien, wil
zijn oude dag niet in het Kennemer Dierentehuis maar bij een
lieve oude dame of heer slijten.
Zelfs in een gezin met kinderen
voelt hij zich vast thuis, want
Ferrari laat zich door iedereen
knuffelen. Hij raakt niet van de
wijs van honden noch andere
dieren. Voor een muis komt hij
echter wel in actie, maar dat
doen de meeste katten. Hij ligt
graag op de vensterbank te zonnebaden, al of niet tussen de geraniums. Wie hem regelmatig
een aai geeft en zo nu en dan
met hem speelt, heeft er een fijne, spinnende vriend bij. Verder heeft hij weinig wensen, behalve dieetvoer. Nee, niets ernstigs, zolang hij dit voer krijgt
kan hij zijn nierprobleempjes
prima onderdrukken. Meer informatie: Kennemer Dierentehuis, tel. 5713888.

Lou Koper (onafhankelijk D66-raadslid) heeft al eens verklaard dat hij de
zaken soms bewust in het absurde trekt om de boel wakker te houden.
Maandagavond was hij echter tijdens het luchtvaartdebat even serieus. En
daar ging hij dan ook prompt de mist mee m. HIJ zei doodleuk: „De mensen
m de Markerwaard lachen zich rot dat wij over een vliegveld voor de kust
praten." Sinds wanneer wonen er mensen in de Markerwaard' Of heeft
Koper toen wij even niet opletten Atlantis ontdekt onder de waterspiegel
van het nog altijd niet ingepolderde meer' Misschien kan hij daar met de
slogan 'Lou Koper, de man van Atlantis' volgend jaar meedoen aan de
verkiezingen'

Uitstel of afstel?
Het had donderdagavond tijdens de vergadering van de PvdA 20 spannend
kunnen worden. De interne partijproblemen stonden immers op de agenda.
Aan de hand van vijf stellingen zou er een ferme discussie plaatsvinden.
Maar helaas. Volgens secretaris Lous Bruijnes zijn er diverse leden op
vakantie en heeft het bestuur daarom besloten de discussie uit te stellen.
Als dat maar geen afstel wordt...

Heel wat mensen bleven vorige week voor het raam van Victor Bol
staan. Deze onvolprezen kunstenaar speelde in op de Carisma-gekte en hing een alternatieve poster op.
Foto Andie Liobeiom

Burgerlijke stand
Periode:
7 juni • 13 juni 1997
In ondertrouw:

Carl Holzken en Mananne van
den Hoorn.
Geboren:
Sander Gabnele, zoon van
Mark Arend Haije van den
Oever en Petronella Johanna
Christina van Koningsveld.
Mitch, zoon van Dimitri Vincent van Veen en Nathahe Ehsabeth Haverkamp.
Overleden:
Hendrik Jan Verwoerd, 87 jaar.
Johanna Susanna Peetoom- Visser, 91 jaar.
Catharina Maria van Houten-Peerdeman, 66 jaar.
Johanna Maria Levma des Bouvrie, 80 jaar.
Greta Mananna Rogmans-Doornbos, 93 jaar.

op M w

Kerkdiensten

Hervormde Gemeente:

De werkzaamheden bij het Shellstation zijn in volle gangen worden gevolgd door de hele buurt

Zondag 10.00 uur: ds R. Hengstmangers uit Haarlem.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: dr M. Brinkman uit De
Bilt.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor C. v. Polvliet. Zondag
10.30 uur: C. v. Polvliet met gastkoor uit Venray.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: dienst door
Lou Koper op verkiezingstournee in Atlantis
eigen leden.

M,m de Hooi

woensdag 18 juni 1997

Weekmedia 17

BURG. V. ALPHENSTRflAT 61/9
ZANDVOORT
Verbouwd en gemoderniseerd hoekappartement, gelegen op de derde etage met balkon op het zuid-oosten en
zuiden, eigen parkeerterrein.
Indeling: Entree/gang met garderobe/werkkast, toilet
met fonteintje, badkamer met hgbad en wastafel, garderobekamer, woonkeuken met balkon, woonkamer, slaapkamer met balkon. Alle ramen, deuren en kozijnen zijn van
kunststof en voorzien van dubbele beglazing. Het appartement is beslist een bezichtiging waard.Voorbehoud vervangende woonruimte.
VRAAGPRIJS ƒ 295.000,- k.k.

r

i
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag- vrijdag: 8.30 - 12.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES
REGENTESSEWEG6
ZANDVOORT
Recent gerenoveerde vrijstaande villa m het groene hart
van Zandvoort met een beschutte tuin rondom het huis en
een stenen garage.
Indeling: vestibule, hal, kelderkast, toilet, L-woonkamer
met open haard en schuifpui naar terras, woonkeuken. Ie
etage: ruime slaapkamer, tweede slaapkamer met wastafel en balkon, moderne badkamer met hoekbad, douchecabine, 2e toilet en wastafelmeubel. Voorzien van alarminstallane, dubbele !beglazing, vloer- en deels dakisolatie.
Oppervlakte 570 m
VRAAGPRIJS ƒ 785.000,-k.k.

Zandvoorts Nieuwsblad
VERHUIZEN?

AKO

Bruna Balkenende
T. Goossens
Gran Dorado
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Makelaardij o g.

Na het Italiaanse Race Festijn o.s. zondag 22 juni:

Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

"ITALIA a WAPEN"
Zondag 22 juni serveren wij een heerlijk menu:

bestaaiide uit-

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten
Gasthuisplein 5, Zandvoort

Gezellig 'Italiaans Autipastobuffet'

* **

* **

Formaggio Parniigiano
* **

Eén dag niet op de calorieën letten, is toch niet zo'n punt?
'Amore, Amore y Ciao o Wapen'
'Bent u ook weer zo enorm..."

dames- en herenslips
nu 4 halen

2040 AK Zandvoort

Gasthuisplein 10
Reserveringen: 023-5714638

3 betalen
K r o o n Mode
Haltestraat 55

ÏBUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUEGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE l

BIJ ons is uw fotowerk m prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

PLAFOND i EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT

l SFEER IN UW INTERIEUR. HOUT,

MET DIE SPECIFIEKE W A R M E

^UITSTRALING. BIJ ONS VINDT U

DE MOOISTE U I T V O E R I N G E N .

. OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

INSTEKERS
EN CHAUFFEURS
GEVRAAGD

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

KOPLOPER.S V E R D I E N E N M E E R
Vraag ook naar de

Voor de verspreiding van verschillende dagbladen zijn er

PRESTIGE-FOTO

vacatures voor INSTEKERS voor zaterdag ['s ochtends tussen

met nieuwe film voor slechts J j,"

04.00 en 07.00 uur) en voor CHAUFFEURS (ma t/m za tussen
•

(OIO)
DRUGSTORE

04.00 en 07.00 uur) voor de maanden juni en juli.
De verdiensten zijn prima. Bel voor meer informatie en
aanmelding: (020) 562 2988 (vragen naar B. Gravestein).

DROGISTERLJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 3 \ - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Het Randstedeli/k Opleidingen Centrum

O

verzorgt voor ca 9000 leerlingen
opleidingen
deeltiidberoepsopleidingen en beroepscentrum

voorbereidende trajecten

Ambitieuze
schoolverlaters...
zet nu de eerste stap naar een succes
volle carrière!!!!!

Start: september 1997
Duur: Twee jaar, na een korte intensieve theorieperiode krijg je een baan bij' o.a verze-

...als werken je niet afschrikt
en carrière maken belangrijk
. -v voorje is...,'

IWERK

K A S T W A N D S Y S T E M E N IN

LEGIO KLEUREN EN

U I T V O E R I N G E N . U BENT

VAN HARTE WELKOM.

de

PLAFONDS, W A N D E N

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON O Z O - 6 1 3 4 7 7 5
OPENINGSTIJDEN: M A A N D A G T/M V R I J D A G 9 00 TOT 17.00U
I600U

OOK SHOWROOM

Kroon
Mode

Economische Wetenschappen in het vakkenpakket.
Interesse?

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Cursus
Middenstandsdiploma AOV
Cursusprogramma's

Damespantalons

- zelfstudie
- 5 maanden, twee avonden per week
- 10 maanden, één avond per week

Elastische band

- per module, één avond per week

ROC Amsterdam, Terheideweg 10,1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616
U Point Maatstaf in uitzendwerk!, Herengracht 252,1016 BV Amsterdam,

CIPE
CIPE
CIPE
CIPE
CIPE
CIPE

ZATERDAG VAN 10.00 TOT

IN V L A A R D I N G E N

Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers met minimaal Nederlands, Engels en

donderdag 26 juni van 19.00-20 00 uur.

Bel voor het maken van
een afspraak met
een van onze
vestigingen,
iedere werkdag
tussen 1O.OO
en 17.0O
uur.

EN

STIJL* K A S T W A N D S Y S T E M E N

Haltestraat 55

en 3 dagen praktijk.

Bel met het ROC of met U.Pomt en meld je aan voor een voorlichtingsbijeenkomst op

...als je nergens aan de slag kunt
ornaat je geen ervaring hebt...

SHOWROOMBEZOEK

ONS HUISMERK STIJL»

MAAKT U OOK KENNIS MET

kenngsmaatschappijen en banken. Het traject bestaat vervolgens uit 2 dagen opleiding

Als je job je liever is
dan je vakantie...

kUW

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

U. pomt en het ROC Amsterdam bieden ;e de mogelijkheid een opleiding commercieel
medewerker op middenkader niveau te volgen, mét baangarantie.

• «...„^„..^.1...

• BUDGET PRESTIGE BUDGET, PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

...en als ie van geld houdt.,
ben JU de VEfCTEGr''
WOOK01G(ST)ER
die we zoeken!

,,-ALS P L A F O N D E X P E R T -

WlJ ZULLEN UW V R A G E N

randstedelijk

125

TEN HALOGEENVERLICHTING?

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR-

Sterk in perfect fotowerk

j.",'":1. Door
?C/PE Nederland

FOND IN M A A R LIEFST

EEN STIJLVOL ALUMINIUM PLA-

de Gaper Drugstore.

itVEKK

ERKENDE
VERHUIZERS

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

'Tira mi su' dessert

SLOGGI

MAKELAAR

-ir-

WEKELIJKS EUROPA

Keuze uit een 'drietal Pastaschotels'

Uiteraard zorgen wij o.a. voor bijpassende Italiaanse levende muziek!

NVM

r

Wit Verhuizingen

"APERTO TUTTO L'ANNO"

ind. 'Cappuccino' of 'Espresso'f 53,25 p.p.

EÏ3

postbus 413

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED Uil

* **

Pabsage 36-40
2042 KV Zandvoort

Verhuizen is vakwerk!

Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
Super Noord
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort

Capelle a/d Ussel
Best
Arnhem
Breda
Amsterdam
Assen

Bel vandaag nog voor
gegarandeerd werk!
K.V.K. R'dam, nr.: 246119

01O - 450 6O 69
0499 - 59 75 20
O26 - 38>3 O4 O4
O76 - 57\ 99 U
O2O -6O9 H 91
O592- 39 &O &&

telefoon: 020-6242681, contactpersoon: Nicole Mullink

u.point

' oizznc

Kosten

Alle maten
effen kleuren
ruitjes - streepjes

Afhankelijk van keuze programma.

v.a.59.95

Aanvang, tijd en plaats

Lesgeld vanaf f250.,-

Donderdag 28 augustus en/of maandag
1 september van 19.00-22.00 uur, afdeling Handel,

MAATSTAF IN UITZENDWERK

vlakbij Amstelstation/Berlagebrug
Al 30 jaar een betrouwbaar adres voor opleidingen in
de Handel.
Bel voor informatie 020-6924129 of stuur de
antwoordcoupon in.

_m/v

Naam:
Adres:

50
soorten
vleeswaren

130
soorten
vlees

STIJLJ" KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE KLEUREN EN UITVOERINGEN. U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTE-

Verse LAMSBOUT
500 gram
met gratis kruiden
VARKENSSCHNITZELS
naturel of lekker gepaneerd

ANALIST- G R A A G UW V R A G E N . IN O N Z E S H O W -

12.

50

ROOMS MOET U OOK EENS NAAR BOVEN KIJKEN.„
DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS,
IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT V/\N HARTE (
WELKOM.

RUIMTE

5 halen 4 betalen

ANALIST.

gratis kleur en spellenboek bij
150 gram boerenachterham en
100 gram leverkaas
BOUCHERIE

l/:?

If rr»(*ht R 7 .Openingstijden: ~*-. .,*
tvrocni O- / maandag t/m vrijdag van -

Zandvoort

-. , c-r+nnc-T
Tel. 5719067

9.00 tot ïa.oo uur.» A*

P L A F O N D S , W A N D E N EN

zaterdag en zondag ' ,
vang.O^totlTvOOuur t

STIJL*

KASTWANDSYSTEMEN

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN

MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT 17 OOU. ZATERDAG

VAN 10.00 TOT 16.OOU

OOK S H O W R O O M

IN V L A A R D I N G E N

Hoebe:
uruimte,lijden
geld op uw
krantenarchief?
WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Postcode/Plaats:.

Tel.:
College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 19375, 1000 WD
Amsterdam (geen postzegel nodig)
WMAOV

Weekmedia 17

woensdag 18 juni 1997

Nieuwe Fa Douche:
frisheid voor iedereen

EZONDHEID

waiommmwooRDiHc mswmRS /wsw/5/-;?«/rsGiMffi/w0

Douchen is een snelle manier om het huidweefsel'te
verfrissen en versterken. Doordat we soms wel twee
keer per dag een douche nemen, zijn onze eisen voor
wat betreft de douche producten, aanmerkelijk hoger
geworden. Fa biedt een uitgebreid assortiment dat
volledig aan deze eisen voldoet. De producten van Fa
Douche zijn namelijk zacht en hydraterend. Bovendien beschermen ze de huid tegen uitdroging.

GEZONDHEIDSNIEUWS
Zonnen zonder zorgen
We gaan steeds vaker op reis naar steeds zonniger
bestemmingen. De kans op zonnebrand, rimpels of
zonneallergie wordt daardoor groter. Gelukkig is er
nu Urtizon, een zonneserie die een oplossing biedt
voor al deze huidproblemen.
vitaminen en kruiHet homeopathische geneesmiddel
den die de huidUrtizon Complex
conditie optimaliseren. De verkoevoorkomt
en
geneest zonneallende en heilzame
lergie van binnenUrtizon After Sun
uit. Voor de uitBalm kalmeert en
wendige bescherherstelt na het
ming is er Urtizon
zonnebad.
VerZonnebrandmelk
krijgbaar bij droen Sun Blocker.
gisterijen, reformDeze beschermen
huizen en apothemet factor 8 tot 20
ken.
tegen zonnebrand
Voor informatie:
en bevatten bovenTS Products,
dien
weldadige
Harderwijk,
tel. 0341-427626.
etherische oliën,

Het bijzondere van de Fa
Doucheproducten is dat de
natuurlijke frisse geuren en
de exotische extracten, die er
in verwerkt zijn, je een heerlijk fris gevoel geven.

Voordelige trips
Fa helpt niet alleen bij de verzorging van uw lichaam,
maar ook bij het actief invulKrachtig, ontspannend
len van uw vrije tijd. Bij uw
of f rui tig
drogist vindt u tijdelijk een
Voor elk gebruiksmoment en display met Fa magazines
iedereen is er nu een Pa Dou- boordevol tips en flinke korche. Voor mannen is er de tingen op het gebied van:
vitaliserende werking van Fa zomerpret in en rond het
met krachtige Ginseng. Na water, hchaamsverzorging
een drukke dag is een dou- en dagjes uit. Met kortingen
che met de ontspannende Fa van totaal fl 125.00 op
met Ylang Ylang ideaal, van- attracties als Duinrell, Walibi
wege het kalmerende en ont- Flevo, Ouwehands Dierenspannende effect. Wie last park, Thermae 2000, Ponyheeft van een droge huid zal park Slagharen of Madame
kiezen voor de vochtinbren- Tussaud. Wees er snel bij, en
gende Fa met tropische trakteer uzelf, uw gezin of
Kukui die de huid hydrateert vriend(in) eens op een lekker
en soepel houdt. Voor hefheb- voordelig dagje uit Fa biedt
bers van een frisse, fruitige naast
heerlijk
frisse
start van de dag is er nu Fa lichaamsverzorging dus ook
Douche verkwikkend met leuke tips voor voordelige
Kiwi extracten die bekend trips.' Voor meer informatie:
staan om hun rijkheid aan Consumenten service Fa,
vitamines. Welke Fa u ook tel.: 078-6526784.

Stevige

hoofdpijn?

Nieuwe Nurofen 400
Soms is de hoofdpijn erger dan normaal, dan heb
je behoefte aan een extra sterke pijnstiller. Een
pijnstiller die de stevige hoofdpijn laat verdwij-

nen.
Daarom is
Nurofen 400
ontwikkeld.
Deze krachtige pijnstiller lost elke
pijn snel op
en door de
unieke dosering wordt
de
stevige
pijn snel en
doelgericht
bestreden.
"~" *
Nurofen 400 is verkrijgbaar in een vriendelijke
vorm met een prettige

smaak en wordt
bovendien goed
verdragen.
Dus bij een stevige hoofdpijn;
nieuwe Nurofen
400.
Nurofen 400 is
verkrijgbaar bij
drogist en apotheek. Lees voor
gebruik even de
bijsluiter.
Voor meer informatie:
Boots Healthcare B.V.,
tel.: 035-6853851.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

020-5622618

Opgeblazen gevoel?
Rennie Déflatinë helpt
Mensen met maagklachten hebben regelmatig last
van brandend maagzuur en zure oprispingen. Soms
gaat dat gepaard met een teveel aan lucht die als het
•ware opgesloten zit en druk veroorzaakt. In zo'n
situatie is er sprake van een opgeblazen gevoel.
Met de klacht 'een opgebla- biedt een snelle oplossing
zen gevoel' wordt een veel- voor deze problemen door een
voud van klachten bedoeld. tweevoudige werking. DaarVan 'een vol gevoel', 'teveel bij wordt maagzuur geneuaan lucht in de maag', 'druk traliseerd en verdwijnt het

in de maag', 'alsof je teveel
gegeten hebt', 'stenen op de
maag' en 'krampen' tot 'alsof
ik naar de WC moet'.
Veel voorkomend
Bij ca. één derde van alle
maagklachten speelt een
opgeblazen gevoel een rol. De
oorzaak van een teveel aan
lucht in de maag is meestal
de normale spijsvertering,
lucht happen tijdens eten of
drinken, spanningen of verkeerde voeding.
Veel mensen ervaren het als
een lastig en soms zelfs pijnlijk gevoel. En omdat het
vaak wordt ervaren als een
klacht die samenhangt met
onze manier van leven, denken velen dat er geen oplossing voor is.
Rennie Déflatinë:
de oplossing
Dergelijke klachten zijn zo
hinderlijk dat je er snel vanaf
wilt komen. Rennie Déflatinë

Aspirine kauwtablet

Ideale pijnstiller
voor op reis en
tijdens werk

kiest, het geeft u altijd een
fris en schoon gevoel.

Gewrichtsklaehten
terugdringen met
Gewrichtsgelatine
Pijnlijke gewrichten vormen een hinderlijk probleem. De bekendste plekken waar dit zich voordoet zijn knieeën, rug, nek, schouders en heupen.
Ter bevordering van de soepelheid van de gewrichten is er een speciale Gewrichtsgelatine, een gelatinehydrolysaat dat een aminozurenkern bevat,
die onder andere voorkomt in het kraakbeen van
deze gewrichten.
aanbieding:
Gewrichtsgelatine
een verpakking
zorgt voor de opGewrichtsgelatibouw en het herstel
van
kraakbeen,
ne (200 g) plus
Nieuwsbrief over
bindweefsel
en
gewrichtsklaehook gewrichtsten voor ƒ 24,75
banden. Het is
(inclusief
vereen makkelijk
zendkosten).
in te nemen
poeder
dat
Voor informatie
neutraal van
of bestelling, bel
smaak is.
Liberty Healthcare
Ter kennisProducts:
making is er
0800-02 32 233
nu tijdelijk
(gratis).
een speciale
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teveel aan lucht.
Vertrouwd merk
Ook Rennie Déflatinë heeft
de vertrouwde, snelle en
effectieve werking waar Rennie om bekend staat. Geen
wonder dat Rennie in zo veel
huishoudens een plaats in de
huisapotheek heeft gekregen.

Jaico maakt je
'onzichtbaar'
voor muggen

Muggenmelk

Voordelen

Jaico Muggenmelk ontregelt
de zintuigen van muggen en
verstoort zo hun opsporingssysteem. Daardoor moeten ze
op zoek naar een andere
voedselbron. Muggenmelk is
gebaseerd op DEET en
bestaat daarnaast uit verschillende plantenolien zoals
lavendel,
geranium
en
bepaalde rozensoorten. De
toevoeging van deze plantenextracten verbetert de werking van DEET en maakt het
middel minder giftig dan
andere muggenverjagers.

Jaico Muggenmelk is verkrijgbaar m een roller, spray
en gel. De gel beschermt acht
tot twaalf uur tegen muggen
en is waterafstotend, waardoor het zelfs bij overmatige
transpiratie werkzaam blijft.

Wanneer de pijn lijdelijk is,
biedt een pijnstiller de oplossing. Een pijnstiller die al
generaties lang als betrouwbaar bekend staat, is Aspirine. Het voordeel van Aspirine
is dat de werkzame slof (acetylsalicylzuur) daar werkzaam is waar de pijn ontslaat. Aspirine remt namelijk
de aanmaak van de stoffen
die verantwoordelijk zijn
voor de pijn, waardoor deze
verdwijnt. Maar wanneer
pijn herhaaldelijk en langdurig voorkomt, is het een
teken dat er iets mis is met
de gezondheid. Het is dan
verstandig om een arts te
raadplegen.

Beetbalsem
Ook is er Jaico Beetbalsem,
een direct werkende balsem
bij insectensteken, kwallenbeten of huidirritatie door
brandnetels.
De balsem
neemt jeuk en roodheid weg
en legt een beschermend
laagje over de huid. De
natuurlijke
ingrediënten
bevatten onder andere kruidnagelolie en x-bisabolol, die
een huidverzachtende en kalmerende werking hebben.
De muntvlugolie en de menthol werken verkoelend en
jeukdempend.
Zowel Jaico Muggenmelk als
Jaico Beetbalsem zijn hypoallergeen, niet giftig en veilig
te gebruiken. Beide producten zijn verkrijgbaar bij drogist en apotheek.
Voor meer informatie:
Imgroma B.V.,
tel.: 0900-1011015 (55 cpm).

Snelle werking
Sinds kort is er nu een Aspirine Kauwtablet die een aantal belangrijke voordelen
heeft. Naast 500 mg acetylsalicylzuur bevat deze kauwtablet calciumcarbonaat.
Door het
fijn kauwen van
de
l
tablet
wordt de
werkzame stof hierdoor gebonden en
kan de maag snel
passeren. Met als
resultaat dat in het maagdarmkanaal een snelle opname van het acetylsalicylzuur
door het bloed kan plaatsvinden. Het resultaat hiervan is
een snelle pijnstillende werking.

Met een goed anti-muggen middel zult u in de zomer
of tijdens uw vakantie geen last hebben van deze
insecten. De beste manier om te voorkomen dat een
mug je steekt, is door als het ware 'onzichtbaar' te
worden. Met Jaico Muggenmelk kan dat. Het middel
houdt muggen heel gericht op afstand, zonder dat
het hen doodt.

Succes
Jaico Muggenmelk trok
grote belangstelling bij het
Instituut voor Tropische
Geneeskunde in Antwerpen,
waar men nog altijd zoekt
naar een middel om de malariamug adequaat te kunnen
bestrijden.
Op het moment wordt het
met succes ingezet in een
aantal tropische landen waar
malaria nog overvloedig
heerst. In eigen land heeft de
ANWB Jaico Muggenmelk
als het meest effectief beoordeeld.

Door ons drukke leven eten we steeds vaker onre gelmatig. Lunches worden overgeslagen of vervangen
door een snelle hamburger of snack. En 's avonds ook
even eten dan weer naar een vergadering of naar de
sportclub. Een enkele keer snel iets eten is niet erg,
maar als dat vaker voorkomt kan dat leiden tot problemen met de stoelgang.
Om de darmen goed te laten
functioneren is regelmaat en
gezond eten van groot
belang. Voedsel dat rijk is
aan ballaststoffen,
zoals
verse vruchten, goed gewas-

sen rauwe groenten en volkorenproduklen, is goed voor
een gezonde spijsvertering.
Er ontstaat dan een stuwende beweging die ervoor zorgt
dat de darminhoud in de
endeldarm komt en
uiteindelijk tot het
ontlastingsproces
leidt.

0

Voor meer informatie:
Roche Nicholas,
tel. 0497-381833.

Natuurlijke hulp
Voor die mensen
welke dagelijks een
goede natuurlijke
stoelgang
willen
hebben, is het raadzaam eet- en leefgewoonten aan te passen. Als je toch nog
'iets extra's' nodig
hebt dan is er nu
een natuurlijk middel, Wapiti Darm-

Melatomatine: het natuurlijke middel
voor een goede nachtrust

Het eerste seintje dat het tijd
is voor de nachtrust, is een
slaperig gevoel. Dit is het
gevolg van de aanmaak van
de stof melatonine door de
pijnappelklier,
die
een
belangrijke rol speelt bij het
regelen van het dag- en
nachtritme. Bij zwakke zenuwen, drukke werkzaamheden, ploegendienst of lange
vliegreizen, kan het gebeuren dat er minder melatonine
door ons lichaam wordt aan-

gemaakt. Om onder alle
omstandigheden toch de rust
te bevorderen, is Melatomatine een natuurlijk alternatief.

Handig
De Aspirine Kauwtabletten
hebben een pijnstillende,
koortsverlagend en ontstekmgsi'emmende werking. U
kunt ze o.a gebruiken bij
hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijii, spierpijn en reumatische pijn. Doordat ze eenvoudig zijn in te nemen en
verpakl zijn in een hygiemsche folie, zijn ze ideaal voor
op reis of tijdens het werk. Ze
kunnen zelfs per stuk worden meegenomen. Bovendien
hebben ze een frisse citroensmaak. Lees voor het gebruik
wel even de bijsluiter. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Bayer B.V.,
tel.: 0297-280666.

Het gebruik van Aspirine door maag--,
nier of leverpatienten. patiënten met
neiging tot bloeden, bij overgevoeligheid
voor sahcyl/uur of in combinatie met
anti-stolhngsmiddelen wordt afgeraden

Hoe zorg je voor een natuurlijke stoelgang?

Gemakkelijk in gebruik
Door de handige meeneemverpakking is Rennie Déflatine overal en altijd te gebruiken. Dat is voor velen ook het
grote voordeel: ook in gezelschap kan men onopgemerkt
dan de klachten verhelpen.
Niet te gebruiken door nierpatiënten of patiënten die
aan nierstenen lijden. Lees
voor gebruik eerst de bijsiuiter.

Ieder mens heeft een
eigen dag- en nachtritme. De biologische klok
van ons lichaam bepaalt
het vaste tijdstip waarop
we gaan slapen en ontwaken. Als dat ritme
niet wordt verstoord,
voelen we ons 's morgens
lekker uitgerust.

Pijn is een signaal van het lichaam. Het is een waarschuiving dat er iets verkeerd is, meestal als gevolg
van een ziekte of een letsel. Pijn kan ook een signaal
zijn van ons lichaam op bijvoorbeeld vermoeidheid of
stress.

Uitgerust
Voor de productie
van het preparaat
Melatomatine
wordt de melatonine-inhoud
uit
tomaten gebruikt.
Melatomatine is de
oplossing voor
iedereen,
die
streeft
naar
een goede en
gezonde
nachtrust en
's morgens
weer fit en
uitgerust
wil wakker worden.
Aan de
tabletten is tevens
vitamine C, vitamine E en B-caroteen toegevoegd voor een goede opna-

funktie dragees. Deze zijn
samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het
gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze slechts l maal
per dag te worden ingenomen.
Op gewicht
Wapiti Darmfunctie dragees
zorgen niet alleen voor een

natuurlijke stoelgang, maar;
bevorderen ook de inwendige
reiniging en werken tevens
mee om uw ideale gewicht te
bereiken. Ze zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en
reformhuis, waar ook proefmonsters en folders beschikbaar zijn.
Voor meer informatie:
Emonta B.V.,
tel. 0512-518085

drogisie rij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

me van Melatomatine in het
lichaam.
Slaapfunctie
Melatomatine is een natuurlijk preparaat, dat dezelfde
werking heeft als melatonine. Melatomatine heeft niet
alleen een gunstige uitwerking op de slaapfunctie, maar
is tevens een
preventief
middel
bij
ouderdomsverschijnselen.
*' Melatomatine is
verkrijgbaar of te
bestellen bij drogist, apotheek en
reformzaak.
Voor meer
informatie:
DistriCareB.V.,
013-5284976.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DIO
DUOailTEHIJ

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

SONY EN BOSE

SONY GROOTBEELD STEREO KLEUREN-TV

TOP HIFI COMBINATIE —ê

KVX2501; 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis, HiFi stereo, teletekst met geheugen,
fraai monitorlook-design, eenvoudige bediening dankzij Doublé Duty afstandbediening. Adviesprijs'1770.-

SONY mini HiFi systeem
bestaande uit 2 losse componenten; 2x100Watt versterker
met Surround Sound, digita^
RDS tuner met 30 pre-sets,
dubbel auto-reverse cassette-i
deck, dolby B, 3 CD-wisselaar'
afstandbediening.
BOSE301 direct reflecting
luidsprekers voor stereo in de
hele kamer, tot 150 Watt
belastbaar.
230 LITER
Totaal adviesprijs'2220.KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs'999.-

OOOttMKCtt •>
PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; Super platte 16:9
beeldbuis, stereo, teletekst.
Adviesprijs'2495.-

1449.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1599.-

PHILIPS MATCHLINE
100 HZ KLEUREN-TV
PT820; Black-Line S grootbeeld, stereo.TXT. '2795.-

TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv '1709.-

849.-

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650; HiFi stereo. Adv'2495.-

* 1239.-

•{•••^••••••••••••••••••••i^HVMIDHBBBBBBB

teletekst
1O1

SONY STEADY SHOT
TR565;HiFigeluid.Adv'l

\ekst
'Vanoler
«rkeer
en regio

SONY+LCDSCHERM
TRV11;Camcorder.Adv'1980-

1699.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4512;Teletekst.'1645.-

1049.-

63CM STEREO KTV
Off. Ned. Philips garantie,
telelekst. Adviesprijs'1595.-

899.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520;BfeKK-l-he,teleteksf 1395.-

899.-

PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend. '645.-

2oi
3O1
4O1
4O1
5O1
6O1
ggl1
S"

^

ir--1

Publleks
Intormatie:
201
(allen In
knntooru d
>

&B

360 EO

370

392-399

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaansevormgeving. ""
sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.?5??^S??5S?^SS:?^^?? ^^^?^?^^^^i

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807; Sxzoom. Adv' 1199.- Compact traveller model, HiFi stereo,
12x motorzoom, automatische of handmatige focus-instellingen. Met "creditcard" afstandbediening en 5 program
AE-functie's. Adviesprijs"1499.-

599.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv' 1399.-

^e

PB
^M

PHILIPS MATCHLINE
VR757; Videorecorder,
stereo, topklasse, afstandbediening. Adviesprijs' 1545.-

629.-

w^-

899.- TOPKLASSE HI-8 CAMCORDER

m

849.-

SONY SUPER
HI-8 CAMCORDER
TAPE 90 minuten
"2 VOOR

699.-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981; Stereo, TXT.'2550.-

1199.-

ARISTONA STEREO
SB57; Showviaw, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv '1345.-

47.50

SONY HIFI STEREO
E800; 4 koppen Tri-Logic videorecorder, montage.' 1670.-

979.-

799.-

779.

| SONY55CMTELETEKST
M21: Hi-Black Trinitron. '990.-

m 599.-

SONY PORTABLEKTV
M1400;Afstandbed.Adv'550.-

389.-

SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
| PIP,stereo.TXT. Adv'2970.-

1899.-

PANASONIC
HOOFDTELEFOON
Super compacte'
oordopjes.
Adviesprijs*19.95

BOSCHELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvri). Adviesprijs '1849.-

CALL CENTER
Con»um»nl«n Hilpdttk voor Irtlormitl» «n
advlit. T«v«n§ mcldtn van ulorlngtn aart
klturinl*l*vlii« en groot hutihoudalljk* app.

1249.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 64749391

799.-

895.-

679.-

395.-

SIEMENS> KOELKAST
Met vriesvak.
vak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
K-vrij. AdV729.-

649.-

445.-

B A U K N EECHT
C H T KAST
iOud.Adv"749.140 liter inhoud.
Adv '749.-

495.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor op de camping
en in de auto.

SONYVIDEORECORDER
E11; Afstandbediening. '650.-

389.-

549.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv'849.-

749.-

ARISTONA(\ 63 CM KTV
TA5212; Stereo,
tereo, teletekst,
top Black-Line
Line S, '1795.-

1149.TV/VIDEO COMBI'S

ff. Ned. Philips garantie,
tuners,teletekstAdv'1545.-

979;.

BAMSUNG TV/J/IDEO
1cm, 100 voorkeuzezen'- scart Afstandbed '999.-

369.-

~ 789^

ARISTONA TV/VIDEO

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
compacte afmetingen.
Adviesprijs. '789.

429.-

PANASONIC
IC Beste Koop!
wiew+PDC."734.NVSOazShowview+PDC.-m-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FL700;750toeren centrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

IGNISWASAUTOMAAT
AWL400; 16 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programrna's,12couverts.Adv"899.-

545.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL.80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adv'1099.-

469.-

329.- B CC
289.-

O -Ü€ E ft

349.389.29.1699.-

ZANUSS11000 TOEREN
FL1022;wasautomaat, RVS
trommel. Adviesprijs *1149.BOSCH KOEL/VRIES KOMBI
KGV2604; 250 Liter inhoud,
2 vriesladen. Adviesprijs *1399.PHILIPS SCHEERAPPARAAT
HQ5890; REFLEX-ACTION.
TOPmodel. Adviesprijs *440.INDESITGASKOOKPLAAT
2701 ;4-pits met sierdeksel.
Adviesprijs *399.-

Educatief en informatief!
Voor kinderen van 4-12 jr.

095

779.849.339.189.-

30SCH 2-DEURS
•DEURS
ïabele indeling
indeling,
?35 liter. Variabele
Juinig en stil.
til. Adv '985.'985.

645.-

319.-

PORTABLEKTV37CM

279.-

l rn.im

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.'595.-

m 298.-

948.-

PELGRIM LUXE
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gas-elektro fornuis met regelbare onder- en bovenwarmte
en infraroodgrill. Adv.* 1025.TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter.
Adviesprijs'495.-

249.-

349.-

WHIRLPOOL DROGER
AWG212; Eenvoudige be
diening, 5kg inhoud, anti
kreukprogramma. Adv '749.-

648.-

ETNA FORNUIS
1601; Gas-elektro fornuis met
grill en sierdeksel. Adv.'948.-

528.-

GAS-ELEKTRO FORNUIS
Gasfornuismetelektrischeoven, verfchtng.sierdeksel en natuurlijk GIVEG-keur. '949.-

478.-

INDESIT FORNUIS
Thermostatische oven, dubbele ovenruit. Adv.'849.-

448.-

IZANUSSIVRIESKAST
|3 vakken, CFK-vrij. '629.

Metau'""1""-"'.

JQ QC
30

ggaamö K»-

v&cms}
$11]

PH»UPS

CANON BJC4100
Super kleurenprinter. Adv'769.-

398.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instel'
baartot 150 minuten. Adv*949/

448.-

BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeerstil.Adviesprijs*1099.

Ï W H I R L P'OOL
O O L KAST
(Gunstig energie
lergie verbruik
:iteit, CFK-vrij
j"" capaciteit,

BOSCH VRIESKAST
JGSD1300; 3 l a d e n
]l1kg invriescapaciteit
l Adviesprijs.'848.-

re zu!gK'
oprolsnoet,^

CANON BUBt
BJC210; Kleurenprinter. '599.-1

r--mj.-w» 329.HP INKJETPRINTER!

.reeze.

Incl.sheetleederen kleur. '499.-

Aanvraag-folder in de winkel!

945.-

ATAG FORNUIS
FG 1; G a s f o r n u i s m e t j
elektrische oven, incl. grill
en sierdeksel. Adv. '1450.-

KONDENSDROGER
Geen afvoernodig! RVStrommel.

SPEAKERSET 80 WATT |q
HH323K> , 28.H

[••MiJNli-» 349.-

895.-

1248.-

WA9DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in 1 machine,1000toeren.Adv'1549.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs "649.-

acr

KTV37CM+TELETEKST

898.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs'698.-

IBM APTIVA
Oplaadbate .
GRUNDIG 63 CM KTV | De unieke IBM-PC : lijn! undenborstel.
ST650: Slereo.TXT.'1829.- _
,

PORTABLEKTV37cm
Off. Ned. Philips garantie. '599.-

795.-

MIELE VAATWASSER
570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts. Waterontharder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-,,

495.-

CD-ROM
STUNT!

STUNTIVHS-HQ
IS-HQ VIDEO
GRUNDIG PORTABLE KTV
Mei a f s t a niddbb
e dei d
e ni e
i nn
g .i n g.
P37071; 37cm fullsquare KleurenTV, On-Screen-Display.Adv.*609.ARISTONA PORTABLE met TXT
37TA1471; 37cm, TELETEKST, 40
voorkeuze-zenders. Adv.*645.CAMCORDER ACCU1800 MAH
O.a. geschikt voor SONY, JVC en
PENTIUM120MINrTOWER PANASONIC.
PC; 8MB intern. 1.2GB schijf,
PENTIUM 120 Computer
Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaarOn-Sitegaranlie. 8Mb, 1,2Gb, W95, 37cm kleurenmonitor, 1jr On-Side gar.. *2499.-

BSSB3!B>

745.-

BAUKNECHTVAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv. "1099.-

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

445.-

f..-M^j.7fi.» 2599.- COMTROL

IjiJ/Af
799."
GRUNDIG37CM4-TXT
P730; STUNT! Adv'699.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur.
4sproeiniveaus. Adv. "1179.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
_age verbruikswaarden.' 1348.-

Z A N U S S Il 2
2-DEURS
-DEURS
itomatischeontZ180/4D; Automatische
ontooiing. Adviesprijs*749.
viesprijs*749.-

AKAI VIDEORECORDER
ORECORDER
VSG221; Afstandbed.
jndbed.Adv'498.Adv'498.-

LASER MULTI-MEDIA
'Van Katja'. Pentium133.
16MB intern, 1.2GB schijf.
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv'3499.i,n^nn

629

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging.' 1649.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. Adv'645.-

JVC SHOWVIEW
VVIEW + PDC
PDC
J228;Turbo-Search.AdV769.Search.Adv'769.ARISTONA STEREO KTV
TA4310; 55cm.TXT.'1345.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750; Oigitalebedieningvan
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs'949.-

NDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
nstelbare centrifugegang, regelbarethermostaat, RVStrommel, l
zelfreinigende pomp. '1199.-

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart
centrifuge-éénheid.'1699,-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242;Turbc-Drive.AdV895.-

699.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, makkelijkte reinigen. Velekookfunkties. .'699.-

549.-

SONY LONGPLAY
E250;Showview+ PDC. '780.-

j PANASONIC63CM TOP
G1; HiFi-stereo, TXT. '1599.-

229B-

SAMSUNG 24 LIT^R
1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

WHIRLPOOL AVM
Ruime4in1 combi magnetron.
Methelelucht.grillencrisp.ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

365.-

SONY BREEDBEELD
1REEDBEELD
KV24WS1;; Super Trinitron,
itekst. Adv '2440.stereo, teletekst.

148SL-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214. Hoogcentrifugeoerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's/1349.-

W H I R L P'OOL
O O L KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.;'699.-

JVC HIFI STEREO
620;Hi-SpecDrive.AdV1189.-

579.-

1-DEURS KOELKAS
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

ZANUSSIl KOELKAST
met vriesvak.
-ak. Adv.'699.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

1799.-

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuuregeling. Bèspaartoets. "1348.-

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv '599.-

WHIRLPOOL
"
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

275.325.-

749.-

AKAI STEREO STUNT!
G720; Videorecorder. '888.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat600.950toerencentifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere maen best getest! Adv '1449.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

145 LITER
ER KOELER
Indesit. Adviesprijs'749.iviesprijs'749.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. '1299.-

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm Super Trini| t r o n , 60 Watt s t e r e o ,
Adv'2990.-

LUXE 1400 TOEREN
aprogramma's.regelbarethermostaat en cenlrilugegang.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135;Supersnel verwarmen
en ontdooien. .Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs '279.-

679 -

DANNyL

SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview -f PDC. '1340.-

MIELE 1100TOEREN
'opklasse. Vol elektronische
esturing, Zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."2299.-

899.-

CDPXE200; 1-Bit D/A omzetter, midmount CD-lade, Jog Dial voor directe
track-keuze, voorbereid voor afstandbediening. Adviesprijs*310.-

649.-

CM STEREO
SONY 63CM
X2501; Hi-Black
3lack Trinitron,
teletekst, afst.bed.
.bed. Adv'1770.Adv' 1770.-

SONY 55CM
ZM STEREO
STERE
X2101; Trinilron,
•on, TXT.'1440.
TXT.'144

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 liter netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs '1348.'

SONY CD-SPELER

nrgi| QQQ «
PHILIPS HIFI STER'EO

WHIRLPOOLKOEUVRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs. '949.-

Adres centrale redactie: Studiocomple

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-slereo, 12x motorzoom,
alstandbediening. Adv'1899.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv'1295.-

469.-

HSKïJ

O 31O VARA. 320 KRO 330
OS 350 VOO

VPRO 380 IKON 391 Educatief

PHILIPS BREEDBEELD SONYHi-8 HIFI STEREO
PW9501; Tv van 't jaar! 70cm TR750; STEADY SHOT,
Black-LineS, tOOHzdigilal topklasse camcorder. '3110.scan, stereo. TXT. Adv'3895.-

2399.-

laatste
Informatie :

Indeling

;s.

.

r elnlgl"9

.

1000Wattvermogen

"199 •

IPIN-CODE]
.

BCC B E T E R E N G O E D K O P E R
HAARLEM

.

BEVERWIJK

zonder extra kosten iRivieradreef 37 (2 etages Superstore) l Breestraat 65

VRIESKISTEN!
l De lopmerken leverbaar in
j alle maten en soorten. E
CENTRIFUGE
! is al een vrieskist vanaf
2800 toeren. Adv '249.-

(onder Dirk v.d. Broek)

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '298.-

ATAG WASEMKAP

.
ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv.'135.-

278.*WOgBatOf

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR

ZAANDAM
Westzijde 55

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.

ETNA KOOKPLAAT

HILVERSUM - MAARSSENBROEK

09.00 tol 17.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 18 juni 1997

Weekmedia17

Mark Kroes wil graag een BMW besturen SPORT
Jan Lammers is de allerbekendste autocoureur die
Zandvoort ooit gekend heeft. Hij verwierf nationale en
internationale faam. Inmiddels is er een nieuwe
generatie coureurs uit Zandvoort die de racewereld
bestormt. De magie van het circuit blijft trekken, maar
ze ontdekken ook hoe moeilijk het is om sponsors te
vinden voor deze geldverslindende sport. Over hun
ambities, hun fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar een
serieverhalen.

ZANDVOORT - De laatste
jaren strijden steeds meer
Zandvoortcrs mee in het
autoracecircuit. Eén van die
coureurs is de 29-jarige
Mark Kroes, die voor het
tweede jaar uitkomt in de
Pearle Citroen Saxo Cup.

A

l snel in zijn nog jonge
leven kwam Kroes in
aanraking met de autosport. Vader Kroes racete zelf niet, maar was gek van
de autosport en trok met de
kleine Mark geregeld naar het
Zandvoortse circuit. „Mijn
speelgoed bestond alleen uit raceautootjes", begint Mark
Kroes zijn betoog. Door werkzaamheden van Kroes senior in
het buitenland verliet de familie de Zandvoortse dreven een
tijdje, maar na de terugkeer
werden er meteen weer contacten gelegd met de autoracesport.
Inmiddels probeert de directeur van een Amerikaans farmaceutisch bedrijf alweer zo'n
zeven jaar ziin wee te vinden in

desport. „Vier jaar geleden ben
ik weer in Zandvoort komen
wonen. Daarvoor was ik al een
paar jaar bezig om voldoende
middelen bij elkaar te krijgen,"
gaat Kroes verder. „Het is een
dure sport en daarvoor heb je
veel geld nodig en moet je dus
sponsors werven. Na vijfjaar is
het mij gelukt en nu rijd ik voor
het tweede jaar voor het Close
Racing team."
„Voor een raceweekend ben
je zo'n zesduizend gulden kwijt
en ik ben blij dat Merck, Amgen, Citroen Noordegraaf, Pearl
mij steunen. Zonder die sponsors zou het niet mogelijk zijn
om te racen." Nu Kroes een
paar jaar in het racewereldje
vertoeft, is het allemaal wat
eenvoudiger voor hem geworden. Sommige sponsors gaan,
maar anderen staan weer klaar.
„Je weet nu hoe het wereldje in
elkaar steekt en je legt makkelijker contacten. Ik vind het
overigens wel jammer dat er
geen sponsors uit Zandvoort
belangstelling hebben."
„Het gaat niet om tienduizenden guldens, maar om vele kleine bedragen. Bovendien is het
niet alleen een sticker op de
auto van dat bedrijf, maar tij-

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

(per 01-10-1996)
Maandag tot en met donderdag
0.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m-22.00
do Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag.
0.00 t/m 11.00
ZFM Nonstop service
11.00 t/m 12.00
ZFM l'lus. Een programma speciaal voor de senioren
12.00 t/m U .00
Watertoren (niet tussen 12 en l de Remeenlevoorlichter)
ZFM Nonstop service
14.00 t/ra 18.00
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.1»
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BI'M
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NiKhtfliRht. Een programma voor de Rock-liefhebber
2.00 t/m 08.00
ZFM Nonslop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.00 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Ncuf)
12.00 t/m 14.00
Hand in Hand '
14.00 t/m 16.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Eurobreakdown
18.00 i/m 19.00
ZFM Sport
19.00 t/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 l/m 24.0(1
ZFM Nonstop service
ZondaR
0.00 t/m 9.80
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Een levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.0(1
ZFM Jazz
12.00 t/m 14.00
Effe Bnmchen m e t . . .
14.00 t/m lti.00
Badmuts
16.00 t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht

Lange vluchten
Pleines-duiven

Mark Kroes
wil met de
besten meestrijden

dens racedagen worden de
sponsors altijd in de watten gelegd." De prestaties van de enthousiaste coureur lagen vorig
seizoen zo rond de tiende plek
en dit jaar wil hij daar een sterke verbetering in aanbrengen.
Tijdens de eerste race op Zol-

ZANDVOORT - Met nog
twee weken te gaan in het
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen stijgt
de spanning. De strijd wordt
feller nu de finaleplaatsen
verdeeld gaan worden.
In de Amiga-klasse had Café
Bluijs geen antwooord op het
sterke offensieve spel van Casino Amsterdam en verloor met
7-3. Identico haalde flink uit tegen La Paz (9-1) en Sesto Senso
deed dat met 13-1 tegen Wild
Child, doch de overige partijen
gingen gelijk op. Zo had Banana veel moeite met Reproproof
en Harocamo. Tot de laatste
minuut bleef het spannend
doch Banana won repectievelijk met 3-1 en 5-3. Harocamo
verloor vervolgens met-7-5 van
Klassiek en ook Reproproof
was iets minder dan Klassiek,
5-4.

In een spectaculair duel won
YB Superfone met 2-1 van Sack
Time maar de 7-2 winst op Tenson was duidelijker. Het Spaghettihuis en Tum Turn speelden een ongemeen spannende
partij die door Tum Tum met 21 werd gewonnen. Chin Chin
had minder moeite met het
Spaghettihuis en won eenvoudig met 6-2, doch Chin moest

ZANDVOORT - Leqn
Keur en Erik van de Reid
hebben zaterdag de eerste
prijs behaald tijdens de
twintigste Ronde van Texel
in hun Prindle 19. Zij deden
er 2.50 uur over, een persoonlijk record voor Keur
en Van de Reid. In hun klasse eindigden boten 29 achter
hen. „We hebben risico's genomen en daarmee goed gegokt," zegt Keur achteraf.

Van de Reid is niet de vaste
maat van Keur. Hij viel in. Een
paar jaar geleden zeilden Keur
en Van de Reid wel samen. „We
weten exact wat we aan elkaar
hebben. Het gaat altijd heel ontspannen. Hij zit trouwens bij de
marine en dat was wel handig
toen we onder de zuidpunt van
Texel zeilden, want daar staat
veel stroming. Als marineman
weet hij daar het een en ander
van."
Dat het tweetal in de Prindle
19 klasse eerste werd hadden ze
te danken aan een tactisch spelletje. „We voeren het laatste
stuk heel dicht onder de kust,
wat best link was want daar liggen bunkers. Ik hield een echtpaar uit Texel dat vlakbij ons
zeilde in de gaten. Zij wisten

der trainde hij een vierde plek.
Ongelukkig genoeg vloog hij
echter van de baan. In Zandvoort herstelde Kroes zich met
een tiende positie.
Kroes: „Ik moet dit jaar in de
top-tien zien te komen en dat
moet ook kunnen. Volgend sei-

zoen wil ik nog hoger eindigen
en moet een plaats bij de eerste
vijf mogelijk zijn. Daarna zie ik
wel verder en als ik goed rijd
wil ik wel hogerop. Een BMW
besturen lijkt mij geweldig".
Dat de Zandvoorter goed kan
rijden laat hij tijdens de trai-

het wel afleggen tegen Café de een winst van 4-3 op Duvak en
een 5-5 gelijkspel tegen E&E.
Kater met 5-3.
JS Consultancy gaat echter aan
Bakkerij Paap is dit jaar wat de leiding door twee zwaar beminder in vorm doch herstelde vochten zeges. Eerst werd nipt
zich tegen Wild Child door met met 3-2 van E&E gewonnen en
9-3 uit te halen. In deze poule later werd Duvak werd 2-0 gegaat Chinese Lippies aan de lei- klopt. In de oranje poule leek
ding. Coach Peter Versteege Peugeot Cobussen winnaar te
weet zijn spelers optimaal te worden, doch een misstap in de
motiveren met als verrassend laatste wedstrijd tegen Gran
resultaat twee overwinning op Dorado werd fataal. Gran DoraSesto Senso met 6-2 en op de do, met een uitblinkende doelBakkers met 4-2. In de groene man Rob Gansner aan het
poule gaat Café Neuf aan de lei- hoofd speelde slim naar een 5-2
ding. Neuf won gemakkelijk overwinning. Peugeot Cobusmet 6-0 van Sweaters en pakte sen zakte naar een derde plaats
vervolgens Corodex met 8-3.
doordat Rabbel Boys flink uithaalde tegen Geel Wit, 10-3.
In de Forza-afdeling wordt
In de paarse poule gaat het
goed met Niveau Offset door prima zaalvoetbal afgeleverd.

ZANDVOORT - Simultaangever Paul Bierenbroodspot heeft vorige week
geen gemakkelijke avond
gehad in strandpaviljoen De
Zomer aan het Bloemendaalse strand. De door uitbater Willem Brugman georganiseerde
simultaan
trok namelijk twaalf schakers naar Bloemendaal, onder wie maar liefst tien clubspelers. Gastheer Brugman
kreeg de schaakmeester op
de knieën, Caroline Stam de
Jonge dwong remise af.

Leon Keur genoot tijdens de Ronde van Texel vooral van 'het
Foto Kiekie Alkmaar

het water komt en je hangt in
de trapeze terwijl de boot over
het water scheert, dan voel je de
adrenaline in je lichaam koken.
Het geeft echt een kick."
Het circus dat na een overwinning op gang komt, beziet
hij liever van een afstand. „Het
gaat mij om het zeilen. Om nou
voor zo'n zaal met 1200 mensen
te staan. Nee. Alhoewel het natuurlijk wel leuk is dat ik deze
keer een prachtig horloge heb
gekregen."

Zo won Maclu Auto's met 2-1
van Café De Kater na een levendige partij voetbal. De Kater
herstelde zich in de tweede partij door De Stal toch wel verrassend met 2-0 te verslaan. In een
doelpuntrijk duel verloor HB
Alarm met 8-5 van Puntje Puntje en is daarmee uitgeschakeld
voor een hoge klassering.
Kroon Vis pakte de laatste kans
op een goede positie door met 50 uit te halen tegen Mirror II en
La Paz hield de kansen in eigen
hand door Café Bluijs met 3-5 af
te troeven.
Tot en met donderdagavond
staat het programma al vast
maar voor de dagen daarna is
de indeling nog niet bekend. De
kwartfinales in de diverse klas-

ken door de organisator trots weer vooruit naar volgend jaar.
worden opgeborgen.
Voor schaakclub Chess Society gaat het zomerseizoen nu
Behalve deze 1-0 achterstand eigenlijk pas beginnen. Aanhad de simultaangever op de staande zaterdag vindt het eerandere borden gigantisch veel ste strandtoernooi plaats bij
bedenktijd nodig. Met name bij strandpaviljoen 24, het etablisde borden van Amsterdammer sement van Wilma en Krijn
Chris van Bockel en de Zand- Kerkman. Op zaterdag 26 juli
voorters Olaf Cliteur en Hans zal Chess Society bij hetzelfde
Drost dacht hij soms meer dan paviljoen trachten de strandvijf minuten na. Dit haalde dui- cup te heroveren op de bevriendelijk de vaart uit het evene- de Amsterdamse vereniging De
ment, hetgeen natuurlijk een Raadsheer. Het strandseizoen
verdienste was van de deelne- wordt op zaterdag 9 augustus
mers. Ruim na de klok van wederom bij strandtent 24 door
twaalf uur kon de balans wor- de enthousiaste vereniging afden opgemaakt
en bleek dat gesloten.
met 91/: uit 12 Bierenbroodspot
Op de vrijdagen 11 juli, l en
net niet aan de 80 procentscore
was gekomen. Kortom de
avond was heel wat lastiger
voor hem uitgevallen dan hij
had verwacht.
Van de Zandvoortse deelnemers, was naast Wim Brugman
Caroline Stam de Jonge succesvol. Na een lang gevecht wist ze
in het eindspel een fraaie puntendeling af te dwingen. Het aiidere punt verspeelde Bierenbroodspot aan René Letterboer
van schaakclub Donner uit Diemen. Organisator Brugman
kan na vier maandagavonden
schaak in De Zomer weer tevreden terugkijken en blikte al-

Italiaanse auto's
op het Circuit Park

precies tot hoever we konden
gaan."
Ook de start verliep goed.
„Dat is altijd een chaotisch moment. De startlijn is een kilometer breed en je kunt heel
slecht zien of je wel of niet te
vroeg over die lijn gaat. Ik ben
daarmee weieens in de fout gegaan. Dan zie je later op het
bord dat je gediskwalificeerd
bent en dat is beslist niet leuk."
De 26-jarige Zandvoorter is
gek op catamaranzeilen. „Als je
zo schuin gaat datje drijver uit

De eerstvolgende race voor de
Zandvoorter op zijn thuiscircuit is de Marltaoro Masters op
3 augustus aanstaande. „Daarvoor moet ik goed trainen en
een goede tijd neerzetten. Lukt
Het was het tweede succes
dat, dan kan ik voorin eindi- voor Heiligers dit weekend. Uitgen."
slag eerste vlucht: Hans Heiligers 1-8, Gerrie Harteveld 2-1424, Peter Bol 3-13-15-21, R. en
Th. Sinnige 4-9-16-22-25, Combinatie Koper-Koper 5-7-11, Fred
Spronk 6-12, Hans Gaus 10-1723, Combinatie Paap-Paap 18.
Rook Driehuizen 19-20. Uitslag
sen gaan dan van start en ge- tweede vlucht: Hans Heiligers
zien het doelpuntrijke voetbal 1-2-3-4-7-13-17-18-19, Combinazal het er dan ook spannend tie Koper-Koper 5, Fred
aan toe gaan. De duizendste Spronk 6-14, Hans Gaus 8,
treffer kwam op naam van Combinatie Paap-Paap 9-10, R.
Smerko Kroscynski.
en Th. Sinnige 11-12, Rook DrieWoensdagavond: 18.45 uur huizen 15-16.
Café Bluijs - Identico, 19.30 uur
Corodex - Sweaters, 20.15 uur
Niveau Offset - JS Consultancy, Skate
21.00 uur De Stal - Maclu, 21.45
uur Café Neuf - Sabra, 22.30 uur wedstrijden
Duvak - E&E.
ZANDVOORT - In het nieuwe
Donderdagavond: 18.45 uur
Sack Time - HB Tenson, 19.30 skatecentrum Rollerwave Exuur Café de Kater - Spaghetti- treme Sport op het Burgemeeshuis, 20.15 uur Casino Amster- ter Van Fenemaplein vinden dit
dam - La Paz, 21.00 uur Kijk- weekend voor het eerst wedduin - Umuiden, 21.45 uur YB strijden voor skateboarders
Superfone - EDO, 22.30 uur plaats.
Op vrijdag 20 juni wordt vanTum Tum - Chin Chin.
af zeven uur de Invert Pool
wedstrijd gehouden. Op zaterdag is de Midi Pool Game (aanvang twee uur) en op zondag
het Invert- en Midi Pool kampioenschap.
Tijdens de wedstrijden, die
22 augustus zal de Chess Socie- ook toegankelijk zijn voor puty bovendien weer te vinden bliek, gaat het om de hoogste en
zij n bij het openluchtschaak op raarste sprongen. Bovendien
het Raadhuisplein, waar vakan- wordt gekeken wie het laagst
tiegangers, dagjesmensen en in- kan 'grinden'. Een jury bepaalt
woners van Zandvoort vanaf wie de winnaars worden. Skatecirca half acht vrijblijvend kun- boarders met enige ervaring
nen schaken. Er valt dus weer kunnen aan de wedstrijden
veel te beleven deze zomer voor deelnemen. Meer informatie:
wat betreft de schaaksport. Alle 023-5730759.
evenementen zijn zeer geschikt
om vrijblijvend kennis te maken met het spel en natuurlijk Wandelexcursie
met de bijzonder gezellige
ZANDVOORT - In het NatioChess Society Zandvoort.
naal Park Zuid-Kennemerland
Voor informatie: Hans Drost, neemt een gids zaterdag wantelefoon 5718430, of Olaf Cli- del- en natuurliefhebbers mee
voor een excursie over vlinders.
teur, telefoon 5715721.
De wandeling start om twee
uur vanaf de ingang Parnassia
bij de kop van de Zeeweg. Op
zich is de excursie gratis, maar
er moet een entreetaewijs voor
het park gekocht worden. Opgeven is verplicht, via telefoonnummer
023-5411119
of
5257484.

Brugman succesvol in simultaan

Ter afsluiting van een aantal
schaakevenementen in strandpaviljoen De Zomer had eigenaar Wim Brugman een simultaan
georganiseerd • tegen
schaakmeester Paul Bierenbroodspot uit Amsterdam. Om
precies kwart over acht startte
de, 'voor het Amsterdamse
D.C.G. uitkomende Bierenbroodspot zijn rondjes langs de
borden. Het aantal van twaalf
deelnemers viel wat tegen,
doch kwalitatief kon de sterke
Amsterdammer op een zwaar
avondje rekenen aan de Bloemendaalse kust. Al snel vergaloppeerde de schakende tandarts zich op het bord van Wim
Brugman en konden de stuk-

,<"
i;

zeilen zelf

ningsrondjes duidelijk zien.
„Ik vind dit prachtig," zegt
Kroes. „Ik heb een enorme liefde voor de auto, ik ben er hélemaal gek van en tijdens het racen heb je de macht over de
auto. Bovendien is de sfeer om
het racen heen echt geweldig."

Spanning stijgt in zaalvoetbaltoernooi

Zeilers nemen risico voor zege

De twee Zandvoorters waren
de enigen die in de prijzen vielen van de watersportvereniging Zandvoort. De bekende
.zeiler- Gerard Loos deed wel
mee, maar' stond niet op het
ereschavot. In totaal deden er
bijna achthonderd boten mee.
Volgens Keur finishten er dit
jaar meer dan ooit. Slechts 25
vielen er uit. Normaalgesproken zijn dat er veel meer.
Keur, die al vaker hoog eindigde bij de Ronde van Texel,
kijkt dit jaar terug op een zware
wedstrijd. „Mijn handen bloedden, want al die tijd moest ik
fors aan de schoot trekken. Er
stond een matige wind die opliep naar vijf in de middag. Het
viel trouwens ook niet mee om
geconcentreerd te blijven. Even
een foutje en je ligt zo derde of
vierde. Gelukkig hield mijn fokkemaat me bij de les."

ZANDVOORT - Voor de
duiven van postduivenvereniging Pleines stonden drie
lange
vluchten
vanuit
Frankrijk op het programma. Van de vluchten vanuit
Peronne over 295 kilometer
en Bourges over 604 kilometer is inmiddels een uitslag
bekend. De uitslag van de
vlucht vanuit St.' Vincent
over 1000 kilometer laat nog
even op zich wachten.
De
postduivenvereniging
Pleines had 130 duiven ingeschreven voor de vlucht vanuit
Peronne. De duiven werden gelost om 's middags één uur met
een westen wind. Hans Heiligers zag zijn duif als eerste binnenkomen en klokte die om
16.43.25. Door het slechte weer
werden de andere twee vluchten een dag uitgesteld. De
vlucht vanuit Bourges verliep
vervolgens goed. Om tien over
half zeven werden de Zaridvoortse duiven gelost met een
west-noord-westen wind. Wcderom had Hans Heiligers de
winnende duif en klokte die om
15.33.53.

ZANDVOORT - Het komende weekend staat Circuit Park Zandvoort weer in
het teken van de Italiaanse
autosport. Sportieve hoogtepunten zijn tijdens deze
Italia a Zandvoort ongetwijfeld de vijf Ferrari-races,
waaronder één met de schitterend klinkende V12 bolides.
Gedurende beide dagen vinden de bezoekers op de toevoerweg en de paddocks van het Circuit Park Zandvoort allerlei zaken welke met Italië te maken
hebben, zoals snelle en exclusieve auto-accessoires, kleding,
verzamelobjecten, kunstwerken en veel informatie over moderne en historische automobielen. Het programma van Italia a Zandvoort begint op zaterdag 21 juni om tien uur met de
diverse tijdtrainingen. Vanaf
vier uur in de middag zijn er
twee Ferrari Challenge races.
Zondag start het raceprogramma om twaalf uur en is
rond kwart over vijf afgelopen.
Op het programma staan races

met historische Italiaanse auto's, Trofeo Alfa Romeo, Squadra Bianca en drie unieke wedstrijden met Perrari's. In de
ochtenduren zijn er vanaf tien
uur demonstratieritten op de
baan met Fiat Barchetta en
Coupé, moderne Italiaanse automobielen, Alfa Romeo's GTV
en Spider. De toegangsprijs per
dag bedraagt 25 gulden voor
duinen en tribune. Voor het
rennerskwartier geldt een toeslag van tien gulden.
Een kaart voor het weekeinde kost 35 gulden respectievelijk vijftig gulden. Kinderen tot
twaalf jaar hebben onder begeleiding van een volwassene gratis toegang. Verleden jaar bezochten bijna 30.000 toeschouwers het Italiaanse automobielfeest op het Circuit Park Zandvoort. De organisatie raadt de
bezoekers dan ook aan, zeker
bij fraai strandweer, met de
trein naar Zandvoort te komen
en zo de irritaties van files te
omzeilen. De hoofdingang van
het circuit is slechts tien minuten wandelen van het NS-station.

Weinig teams, toch
fraai roeispektakel
ZANDVOORT - Het roeispektakel op het Zwanenmeer aan de Frans Zwaanstraat is ondanks de matige
belangstelling van deelnemende teams toch een groot
succes geworden.
De organisatie, de Zandvoortse Reddings Brigade had op
meer toeloop gerekend dan de
slechts achttien teams. Daardoor had de ZRB slechts aan
één avond, in plaats van de geplande drie, voldoende om het
programma af te werken. Desondanks waren er zo'n honderdvijftig toeschouwers op het
evenement afgekomen en dat
vergoedde heel veel.
De toeschouwers en de deelnemers hebben zich kostelijk
vermaakt. De te roeien baan leverde voor vele ploegen problemen op, mede door het waterkanon, bediend door de Zandvoortse brandweer. Velen kregen een nat pak, maar dat kon
de pret niet drukken. Boven-

dien werd er fanatiek gestreden
om de beste tijd. Deze werd op
de klokken gezet door het team
van de padvinders van De Buffalo's. De tweede plek werd een
prooi van het team van de
KNRM, onder de naam van De
Jutters. De organisatie verliep
perfect. Alle achttien teams
kwamen in het bezit van een
prijs.
„In voorgaande afleveringen
hebben we wel eens zestig
teams gehad," vertelde Oscar
Vos. „We hebben het nu niet
echt naar buiten kunnen brengen, waardoor velen het niet
wisten dat dit roeispektakel gehouden werd. Toch is het een
enorm succes geworden en was
het beregezellig. Het ging niet
om de race maar om de lol en
die hebben alle teams en toeschouwer» gehad. Als het aan
ons ligt c.oen we het volgend
jaar weer, maar de provincie is
er niet zo blij mee, dus denk ik
niet dat het lukt."

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Voor wie

in korte tijd
van het 'echte*
Amsterdam
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Amsterdam-Diemen!

Amsterdam

BAALBERGEN, HOUWtUNG INTERIEUR. MIJNDERS,
MONTÉL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL.
I n l o : (021» 690 93 16

Nederlandse en
Engelstalige uitgave
nu voor f 7,95
in de betere
boekhandel
en de kantoren van
Weekmedia

Weekmedia 17

woensdag 18 juni 1997

10

* * * SEX ALARMNUMMER * ' '
Oudere vrouwen geven
SNELSEX Direct Live 99cpm
hun telefoonnummer'
0906-1555 (60 cpm).
Oudere vrouwen geven
Studentendating- studentes
BEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
je hun telefoonnummer!
18+ zoeken NU een af(B.T.H. & C.) zoekt met spoed.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
T.k. Volkswagen Golf bestel, 0906-15.00 (60 cpm).
Gediplomeerde verpleegkundigen (A.B Z. H. bov.)
7 dagen per week. Wat moet u doen?
T.o.a. winkelruimte centr. diesel, 1991,140 000 km. Vas- POSTCODE sexdating vrou- spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
1. Kies een leuke advertentie.
Zieken- en bejaardenverzorgenden
Aalsmeer 80 m2, ƒ 1750 p m. te pr. ƒ5000. 023-5719812.
Succesvolle kleine advertenties
wen uit jouw postcodege- Teleparty Nieuwe Rage! Ter2. Bel met 0906-50.15 15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. 0297-329743, na 18 00 uur.
Verpleeghulpen
wijl jij op de lijn zit, reageert ze
bied' 0906-81.11 (60 cpm)
voor de zakenman en particulier
Kraamverzorgers
3. Toets nu het boxnurnmer in en luister naar de advertentie
op jou 0906 0990 pm 60c
Gezelschapsdames
van uw keuze.
\1irni .ulMTIcnlio kunnen uorilcn pivcl <>\IT l of 2 kt>Sinds 1954.
Bel voor meer informatie naar B.T.H. & C.
lolllllim l>irr(lli. III ilm-rsr I f l I f i K i i m I K ' l l .
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Financiën en
REALLIVE! Ze scheuren de Thuiscontact: vrouwen (20Autoruiten en kentekenplaten kleren van je lijf, zo heet zijn 59) zoeken een afspraak
l'ailii iiliricn U'iwij/rn wij n.i.ii ilc fcjicn.ilc liun uii <!<•
Tel 020-6006248 / 06-53269485
handelszaken
Eén telefoontje is genoeg
Hoi, met Danielle. Ik ben 23
|iugin.i „MICKO'S".
Lijsterstraat 18.
thuis. 0906-19.19 (60 cpm)
ze' 99cpm. 09069794
EUROJOB,
specialist
in
de
gezondheidszorg,
om
in
contact
te
komen
met
jaar en zoek een lieve jongen
l'l.i,ilsili|: i» mop-lijk in de \olnvnilrrililir:
Tel + fax- 023 - 5731613.
de
persoon
van
jouw
keuze.
zoekt
voor
Amsterdam
en
omgeving:
uit de regio Noord-Holland. Ik
/.SNDVOUUT.S M K U W M t L A D j O . M JUT niilliinrlrr.
Zie ook de pagina's
Probeer het eens en bel
Sli.iln^-lij.l: .hiiMl.if; I J . ( M ) n u l .
houd van uitgaan en gezelligDiversen
SHOWROOM
VERPLEEGKUNDIGEN
(M/V)
0906-50
222
21
(100
cpm).
heid thuis. Ik heb blond haar,
11 kunt u« irksi l o I r f o n i M h np^-u-n: «2:1-5717166 of
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
in deze krant
met ziekenhuis-ervaring
.if^i'H'll//cnclcn ,inir
blijft toch goedkoper!
Alkmaar/Heerhugowaard. Ik blauwe ogen, ben 1.75 m lang
* /
U o o i l - N n - u u v l i l . n l , (;.ist|mii|ilrm 12, 2U12JM
Bel nu: 023 - 5714534.
ben een 28-jarige vrouw, ben en weeg 60 kilo. Bel me SNEL
NIEUW de SUPERBOX
Ook zijn peuterleidsters, ziekenverzorgenden
X.iml\n»il.
1.76 m lang, heb blond haar voor een te gekke afspraak!
Huur en verhuur
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
en
kraamverzorgenden
van
harte
welkom
bij:
0906-50.15,156,
1
gpm.
|'|.I>I|MII<; is ook mnp>lijk in df vol^rililc < iiinhitlutlr:
en blauwgrijze ogen. Ik ben
ga direct met haar apart!
Eurojob Uitzendbureau, Rozengracht 31,
Vakantie
auto's en motoren
W 2 . / . i n i l \ i M ) i l < < N i i - n u ^ l i l . i . l . \ni-.l>'l\<'i-ns Wn-klildil,
een steenbok. Ben jij een be- Boxnummer 283705.
Bel direct 0906-5022204 (1 gpm).
Amsterdam. Tel • 020 - 620 11 21.
l illicKiriiM' Cimi.ml. (|p Itnmlr Vcin-r, A.ilinit'iTilt'1
buitenland
trouwbare, lieve en goed uit- Loop jij ook liever over het
CiMiuml. iillc i-ililu^ MUI In-t Ainslciil.init, Stmlsziende man tot 32 jaar? Laat strand dan over het ijs? Ben
Zie ook de pagina's
1)1,ui. yü.'H |IIT iiiillimclrr.
het me dan SNEL weten! je een leuke, slanke, actieve Luxemburg: te huur nieuwe
Horecapersoneel gevraagd
SHOWROOM
hluiliiif-siijil. iii.i.iiul.ip Ifi.OI) n u l .
0906-50.15.15.6,
man? Laat dan iets leuks van vakantiewoningen omg. Vianin deze krant.
* [nfm-m.ilK' <>\ri on/r < i \ i > i i « i > .lanlii'kkclijkr nilvrr1 gpm. Boxnummer 380428. je horen! (vr.) 0906-50.15.15.6, den, 4-8 pers., dagelijks ook
Irnlit't ( i i n l i i n n l i r i in ilf Mn-ioV /ijn op aanvraag op
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT zoekt voor diverse Amsterdam en omgeving: ik 1 gpm. Boxnummer 397956. kamers met ontbijt. Tel.
on/r k.uilotrii \ci ki ij^lMar.
Rijles auto's
relaties in Amsterdam CATERINGMEDEWERKERS M/V en ben Angelique, 22 jaar en
Mannen opgelet! Zoek jij een 00352-84187 Fax: 849122.
^ Voni In irM'ii onilfr lininiiifr uonlt l u-jjcl extra in
AFWASSERS M/V, zowel fulltime als parttime.
Bent u jarig en wilt u
en motoren
houd van spanning, actie en leuke vrouw? Lees dan verM'kcmn^rlii.irlit. iilsiiii'ilc,/!!,- ailin.kosten.
Flexibele werktijden, beheersing Nederlandse taal, represen- avontuur! EN van gezelligeens iets andeis,
der.
Marja
40+,
maar
niet
be* Hij pl.i.HMii^ in <||. Min o's M.Hili-n fi|.(.n ImvijbiimuVaar/surfsport
tatief en ervaring m de catenngbranche is gewenst.
zoekt u een leuk
heid! Jij ook? Reageer dan' legen is op zoek naar JOU!
ini'is \ < i s l i u i H l Op M'i/iifk M c n c l l aan ud\ri In-rHeb je interesse' Bel 020-6228555.
uitstapje voor
Alblas Verkeersscholen
O ja, ik ben ook nog erg spon- Ben jij een leuke vent' Bel
dfis linilt'ii lid \i*ispi<.|ilin^s<£t*liit'il één krant \rrde kaartclub,
taan!
De
groetjes
van
AngeliT.k.
nieuwe
stalen
roeiboten,
haar dan meteen! Dan vertelt
- l i i i i n l . Hiervoor «iiull ƒ6.50 in lekenin^ gcwilt u gewoon
que. 0906-50.15.15.6, 1 gpm. ze meer over zichzelf! Je kunt l. 4 m, met roeispanen. Prijs
ln ai In.
UW RIJBEWIJS
Divers personeel gevraagd
eens een
Boxnummer
395876.
r
ƒ1150.
Tel.
035
-5823978.
haar bereiken op de volgende
All.- pnj/en <•\(•!. l7,. >'/< UT\V
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
avondje uit
Amsterdam en omgeving. Ik box: 0906-50.15.156, 1 gpm.
11 knnl <le lfk»l \all II» M u lo-aiKellenlleiomllinatieZ
met z'n
•
Rubrieksadvertentie?
Zie
Zie ook de pagina's
li'lcfolllsi li opgeven:
ben Anouschka, een vrouw Boxnummer 908312.
tweeen?
SHOWROOM
van 47 jaar Ik houd van kam- Met Barbara. Ik ben niet zo voor adres en/of telefoonnr.
in deze krant.
peren en van dieren. Ben jij goed m het inspreken van de colofon m deze krant.
Wij hebben voor
die leuke man van ± 47 jaar' mijn advertentie. Maar goed,
u een unieke oplosBel me dan SNEL!
sing waar u nog lang
ik probeer het toch! Ik ben
Diverse clubs
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
over na zult praten.' Op
een zeer spontane vrouw van
(dit mimiiHT is nu-1 MHH litvor^kl.u lilrn) of /rndrn iian:
Boxnummer 942210.
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
20 jaar, 1.89 m lang en heb
MiYroV \Vr<'kmr<Jia
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
Ben jij tussen de 45 en 55, blond haar en bruine ogen.
NIEUW de SUPERBOX
9
IWIm» 1 5 < > - 14)00 AD Am-,I«-rdaiii
Wil je aan de slag
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
langer dan 1.80 m. Reageer Wil je meer weten? Bel me
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
Ook \ottr r<>a<'tit». m*'l l»rH*fiiniuni«'r
Pour Elle Model Agency zoekt dan! )k ben een Chinese dan
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
maar
op!
0906ga direct met haar apart'
Dr sluitm^lijtiYii »cldt'n \oor pl<ialsin£ in iJivrffdr
fotomodellen, mannequins of Slang, 1.70 m lang, weeg 65 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumdansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
Bel direct: 0906-5022204 (1 gpm).
>v rrk.
dressmen voor figuratie, re- kilo. Verder ben ik eerlijk en mer 291313.
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes incluVnoi il<* lM-t:iliti{r ont\.m^l u ren .irrcl^irok.i.irt.
- verkoop
Eén telefoontje is genoeg
clame, modeshows, t.v.-com- spontaan. Wil jij net als ik,
sief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
-afl. van goederen
Met
Fransisca.
Ik
ben
een
leuom
in
contact
te
komen
met
mercials en mode-fotografie. eerst vriendschap, later zien
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlij- vertegenwoordiging
ke
meid
van
18
jaar,
spontaan
de
persoon
van
jouw
keuze.
Tevens modellen gevraagd we wel verder' Bel dan!
ke avond op het water.
- promotie/reclame
en soms een beetje verlegen Probeer het eens en bel
met een maatje meer t/m Groetjes van Lilla
Bekend van TV, 24 u. p.d.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
management
en
erg
gek'
Ik
zoek
jou
voor...
0906-5022221 (100 cpm).
Verenigingsnieuws
Oproepen
maat 52.
All creditcards accepted
buitendek?
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Dat
hoor
je
nog
weN
Ben
jij
Ervaring niet noodzakelijk.
020-6700620/036-5360208
Boxnummer 464042.
Mededelingen
V.a. 17 jaar,
tussen de 18 en 22 jaar, ben Luxe privé huis' 12 topmeisU wordt door ons bureau koshttp //www.greysex com
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
ervaring
niet
vereist.
jes,
ƒ
125
p
u.
10-01
u.
Sauna
je
gezellig
en
leuk?
Wacht
Gouda. Hallo, met Judith Ik
• Strandschaaktoern. 16aug,
teloos opgeleid.
Leuke dames gevraagd.
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
Bel
voor
een
afspraak
+
bubbelbaden.
Sarphatipark
dan
niet
langer,
maar
reaben een vrouw van 27 jaar,
Bel snel l! POUR ELLE
juni, 5,12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
• Dien en Kem, 45 jr geleden Strandpav Take Rve. Aanm.'
ben 1.70 m lang, heb blond geer! 0906-50.15.15.6,1 gpm. 118, A'dam. 020- 6723022.
0344-631061
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
met de Fairsea naar Austr. 023-5717272 / 5717978.
Boxnummer
412092.
haar en blauwe ogen. Ik zoek
0344 - 61 53 55
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Waar blijft de tijd? Riek
Groothandel m non-food
een leuke vriend met humor! Omgeving Haarlem: ik ben
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
producten o.a.:
0906-Nummers
• Kem en Dien 19-6-'52/19-6Felicitaties
Ik houd van uitgaan, thuis, een gezellige en spontane
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
speelgoed, boeken etc. Wil je wat bijverdienen7
'97, 45 jr gaan de Z'voortse
dieren, dansen en sporten. Jij meid van 28 jaar. Ik ben 1.76
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
Interlook
modellenbureau ook' Bel! 0906-50.15.15.6,
kranten naar Austr ADA.
speciaal voor de lezers van de kranten van
m lang, heb bruin haar en 0906.9889 Rijpe Sjaan DDcup
LENTEKRIEBELS
'
zoekt
voor
het
nieuwe
seiHet is waar, Piet Krol vrij1 gpm. Boxnummer 425227 groene ogen. Ik houd van geWeekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
• Uw particuliere Micro bon •dag
zkt
jongens
18
jr
v.
livesex.
Geheel
privé!
zoen
'97-'98
fotomodellen,
50 jaar. Hartelijk gefehcizelligheid, dieren en ben Grijp onder m'n rok 99cpm.
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verper post verstuurd bereikt
mannequins,
dressmen,
figuHaarlem.
Ik
ben
Sandra.
Ik
plicht: 020-6262466.
ons pas over 3 a 4 dagen teerd De Krolletjes
ben een leuke meid van 19 sportief. Ik zoek een man om 50 cpm. Man To Man:
Wij hebben diverse leuke ba- ranten voor film en tv.
24u./p.d. ca. 1 gpm.
Opdrachten die te laat
• Hoera, opa wordt 50 jaar! nen voor zeer gemotiveerde Kom op onze castingdag. Bel jaar en woon in Haarlem. Ik lekker mee te gaan stappen!
Mannen zoeken mannen.
binnenkomen worden
Gefeliciteerdi XX Dylan.
voor info 020-4003402.
houd van gabber-muziek en Ik ben erg avontuurlijk!
VAKANTIEKRACHTEN
LESBI
Petra doet haar broek0906 - 05.00
automatisch de week
om naar 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Zowel full- als parttime, m de Wil je werken als visagist(e), zoek leuke jongens
je uit! 'n Vriendin streelt haar
•
HOERA
PIET
KOPER
vrij1
Boxnummer 299205.
daarop geplaatst.
60 cpm! Direct Apart!
zacht. 99cpm 0906.9608
dag 50 jaar. Hartelijk gefehci- horeca, in de confectie en op bel VIP, de beroepsopleiding party's te gaan Heb jij daar
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
kantoor. Wanneer jij geld wilt voor de visagie- 0344-652221. ook zin in? Bel me dan SNEU Ondeugende blauwe kijker- Vrouwen (40+) willen snel
teerd, Moeder Burk.
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Lesbiennelijn: vrouwen zkn
0906-50.15.15.6,
1
gpm.
sexcontact.
0906-13.33.
verdienen, werk dan via MULtjes, goed figuur, gezellig, roDeze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij veren mannen voor
Boxnummer 423899
• Pieter, een halve eeuw, hoeTl JOB! BIJ ons kun je sparen
mantisch 1.80... Denk je dat je 60 cpm. Sexdatmg: vrouwen BI-stellen
7
trek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
sex. 0906-08.08 (60 cpm).
voelt dat nou Groetjes de voor een heel mooi cadeau. Kindermodellenburo Special
dat aankunt, spreek dan een (20-59) zoeken een hete
Hallo,
hier
is
Fredenquei
Ik
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
Poeljes.
Bel ons nu voor info! Vijzel- Kids zoekt kinderen van O t/m ben een aantrekkelijke vrouw leuke boodschap in! En ik rea- sexafspraaki 0906-80.80.
LIVE! Black, beautiful en hot'
p.p.
14 jaar. Info + gratis mschr
geer weer op jouw boxi 0906Voor de liefhebber v. zwarte
van
39
jaar,
ben
1.73
m
lang,
• Vrijdag wordt onze papa gracht 87, 020-623 24.02
stuur recente foto naar: Haarvrouwen! 99cpm. 0906-0601
50 jaar Hieperdepiep Hoera. Uw kind als MODEL1? Special lemmerweg 319-D, 1051 LG heb groene ogen en donker 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- Amsterdam sexdating:
Naam:
vrouwen uit A'dam willen sex!
haar. Ik ben op zoek naar een mer 305481.
Franciska, Emma & Bart.
kids zoekt kinderen van 1 t/m A'dam. Info: 0344-652535.
Livesex, dating, hot stories
0906-50.444.10
(75
cpm)
leuke
man,
een
speciale
man'
14 jaar. Stuur recente foto +
Adres:
Welk meisje van rond de 20
geen 06 maar Euro, Master of
• Wij behouden ons het
7
BEL ME THUIS
pers. gegevens naar: Special Modellen gevraagd (m/v) Ben jij dat Reageer dan van- jaar zou het leuk vinden om
VisaCard. 010-294.4300.
recht voor zonder opgave van
Uitgaan
voor
jaarboek
Inter
Look.
daag
nog!
0906-50.15.15.6,
Kids, Haarlemmerweg 319d,
Postcode:
Woonplaats: .
met mij vanavond naar de film
redenen teksten te wijzigen
Lokaa"! tarief' Amsterdam
1 gpm. Boxnummer 303053 te gaan? 0906-50.15.15.6,
Bel: 0344 - 652535.
1051 LG Amsterdam.
of niet op te nemen
VERNIEUWD
ca.
1
gpm.
sexdating'
vrouwen
willen
Datum:
Hallo, met Marjan. Ik ben een 1 gpm. Boxnummer 374521.
Do. 19/6 sfeervol jaren 60-70
sex! 010-29 46 186.
vrouw van 50 jaar. Ik ben aan- • Reflectanten op adverten- Bisex! Buurvrouw en buurdansfeest v. alleengaanden
Personeel
aangeboden
Huishoudelijk
Aantal personen:
trekkelijk, sportief, heb blond ties onder nummer gelieven meisje 18! Hun spelletjes wor- Netnummerdating: vrouwen
v.a. 30 jr 'De Ossestal', Nieuhaar en ben 1.71 m lang. Ben ervoor te zorgen dat het num- den harder! 99cpm 0906.9526 35+ uit jouw netnummer-gepersoneel
welaan 34A, Osdorp, v/a 20u.
bied' 0906-17.17. (60 cpm).
jij een leuke, gezellige en lieve
gevraagd
BEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY man? Dan zoek ik jou voor mer in de Imker-bovenhoek Dagelijks sexen hete meisjes
op
de
envelop
staat
vermeld
18
op
onze
LIVELIJN!
De
Netnummerdating
• vrouwen
B.T.H. & C. is een onafhankelijke thuiszorg bemiddelmgs- een leuk contact of afspraak.
Kunst en antiek
35+ uit jouw netnummer-georganisatie. Vanuit het hoofdkwartier te Amsterdam wordt 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- en dat de brief geadresseerd heetste' 99cpm 0906.0603
wordt aan: Centrale OrderGevr. hulp m de huish. voor +
bied' 0906-17.17. (60 cpm).
het bemiddelen over het hele land gecoördineerd.
nummer 430000.
afd Weekmedia, Postbus GAY postcode dating: man-1
10 uur p.w Moet beslist zelf- *Veilinggebouw Amstelveen* Het bureau bemiddelt met name m de vorm van:
Nu 55 cpm. DIRECTDATING'
standig en nauwkeurig wer- Heden inbreng voor veiling
Hallo, met Marjolein, Ik ben 18 156,1000 AD Amsterdam. Dit nen uit jouw postcodegebied Terwijl
Ziekenverzorging
je op de lijn zit reaken Tel.: 023-5717353
jaar, heb lang, zwart krullend voorkomt vertraging in de be- 0906-81 00 (50 cpm).
30 juni en 1 juli. Spinnerij 33, Bejaardenzorg
ze direct op jouw boodhaar en bruine ogen (ben half handelmg.
GAY-KISS advertenties van geert
Terminale thuishulp
Gevr. werkster voor 2x p w. Amstelveen 020-6473004.
Indonesisch). Ik houd van muHorno/Bi & Lesbi met privé schap! Bel 0906 907.907.9!!
Kraamzorg
Leeftijd vanaf 30 jr. Met en/.
ziek en party's! Ik werk in een
tel.
0906-5050181 (105)cpm. Ontdek de duistere wereld!
Gehandicaptenzorg
Tel 023-5719100
Te koop
Hou hi't origini't'l dus altijd /df, als u
kledingzaak. Zin in een afSM. Je meesteres LIVE! Zij
Gezelschapsdame
Verhuizingen
Heet
stewardessje kleedt je wijdt
aangeboden
jou in! 99cpm 0906.9626 sollicikvrt. Raakt dat w<.'& dan kuniu-n wij
Het bureau beschikt over een groot aantal direct inzetbare spraak' Bel me meteen!
• Uw rubrieksadvertentie
uit
m
de
pantry.
Ze
tilt
d'r
rok
professionele zorgverleners. Het bureau is 24 uur per dag 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
kunt u zowel schriftelijk als
diversen
op en... 99cpm 0906-0602
• Wij behouden ons het wc-inig voor u doen.
telefonisch opgeven Zie voor X Y Z. B.V. verhuizingen en bereikbaar en voorziet 7 dagen per week in service en advies. Boxnummer 428393.
recht
voor zonder opgave van
Tij): veel boekhandels hebben tegenhet adres en/of telefoonnum- kamerverhuizingen/ transport. Voor meer informatie tel.nr. 020-6006248 / 06-53269485.
Vrouwen
30+
uit
Amsterdam
Het is weer lekker weer dus • ATTENTIE! Enkele voormer de colofon op de adver- Voll. verz. Dag-nachtservice.
zoals altijd krijg ik dan weer beelden van aangeboden ad- geven je hun telefoonnum- redenen teksten te wijzigen woordijï een kopieerapparaat.
Horecabureau
biedt
aan:
vaktentiepagina van deze krant. 020-6424800 of 06-54304111.
of niet op te nemen
last van kriebels' Mijn naam is yertenties die niet als particu- mer! 0906-14.44 (60 cpm).
bekwame koks & bedienend
Debbie, ik ben een slanke liere Micro worden geplaatst,
personeel. Tl/fax 020-6851893
kanjer van 26 jaar, blond, zwarte-marktspullen; sex/ero070-3237201 of 06-54695442.
Commercieel en administratief
goed gevormd en een lekker tische advertenties; geven
personeel gevraagd
kontje. Ik zoek ook een lekker van lessen/bijlessen; persoOppas gevraagd/aangeboden
kontje. Ik zoek een man die neel biedt zich aan; te koop
met mij alle remmen wil los- raskatten/honden
(pups);
gooien. 0906-50.15.15.6,
VNV SERVICES
meerdere aanbiedingen zelf1 gpm. Boxnummer 361166 de
artikel;
woonhuizen/
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienst- voor een meisje van 2,5 jaar oud. De opvang is z.s.m. Hoi, met Frank. Ik heb ontzet- kamers te koop/te huur aanGRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolCoupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
verlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder gewenst, voor flexibele uren in de week (rooster bekend). tend zin in een blind-date. Jij geboden; vakantiebungalows
gende
voorwaarden:
•
geabonneerd
zijn
op
hel
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
o
i.d.
te
huur
aangeboden.
andere receptionistes en telefonistes Onze klanten zijn
Het meisje wil graag op de di en do. gehaald worden van de ook' Dan moet je even bellen
melding van uw postcode naar *" *:?°
EXTRA
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
gerenommeerde (internationale) bedrijven en instellingen die peuterspeelzaal/Nicolaasschool.
en je hoort gelijk wie ik ben en Kortom alle advertenties met
~
i- ,™
(" diem er rekening
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgerepresentativiteit en professionaliteit belangrijk vinden.
ons kantoor.
mee te houden dat bij
Heeft u interesse, om bij u thuis, op dit meisje te passen, zo. 0906-50.15.156, 1 gpm een zakelijk karakter. Deze
kunnen alleen geplaatst worgeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
VNV onderscheidt zich door haar personeelsbeleid, sterke graag contact opnemen met de St. Kinderopvang Humanitas Boxnummer 984877.
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
den tegen een mm-tarief.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parservicegenchtheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening. 020-5231100, ma./di. 1330-1600 u. en wo./do. 10.00-12.30 u.
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr. bur. v.d.
Hoi, met Monique. Ik zoek
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
een hete vriend, die mij lang- Slaapbankje, ƒ200; tafelkoelWegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
tekst
gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebokast, z.g a.n„ ƒ 200.
durig
en
heerlijk
kan
verwenregio Amsterdam/Hoofddorp op zoek naar
Dieren en
den.
Onderhoud,
Of
afgegeven
bij:
nen. Zie jij er lekker uit en ben Tel. 023-5717330.
Wij /iji» niet aanspraGebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
dierenreparatie,
je erotisch ingesteld EN voel • T.k. elektr. koffertypemakelijk voor fouten ontvoor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
Nieuwsblad
jij je aangesproken? Bel me chme (Vendex) ƒ 50.5715004.
staan door onduidelijk
benodigdheden
doe-het-zelf
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Gasthuisplein 12,
dan SNELP 0906-50.15.15.6,
handschrift.
(afroep, parttime, fulltime)
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
2041 JM Zand voort
1 gpm. Boxnummer 238315. T.k. voor minder- of invalide,
\Vij behouden ons het
• Wegens omstandigheden
alles z.ga.n., twee opklapb,
- Wi] nodigen ook speciaal herintreders en studenten uit te
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
recht voor zonder
t k Mech. Herder, reu, 6 mnd. Ik ben een blonde vrouw van toiletbeugels ƒ 150; een duwreageren
DE KLUSSENBUS
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaalcheque
bij40
jaar.
Ik
zoek
een
Sunnaamopgave
van redenen
wandelwagen ƒ200; eetkaVoor ledere klus, bellen dus oud, ingeënt. 023-5718617.
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
se man, liefst van Creoolse mer-armstoel met los 'antideteksten te wijzigen of
UW PROFIEL
Tel 023 • 5713780.
Gratis
Micro's
en
betaalde
afkomst. Ik houd van de vol- cubitus' kussen ƒ400 (nwpr.
niel op te nemen.
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele SCHILDER heeft nog tijd v
Micro's moeten worden ingelegende dingen: uitgaan, lekker ƒ 1835). 023-5714013 (bij afw.
Boeken
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
vaardigheden,
verd aan de balie van ons kantoor lot uiterlijk maankoken en veel babbelen. Aar- antw.app.).
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
opgegeven.
Tijdschriften
- U heeft een representatief voorkomen en een goede
dag 16.00 uur.
zel niet,
maar reageer geprijsopgave.
1
telefoonstem,
woon Je krijgt altijd een reacBellen na 18.00 uur 5719800
- U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de
Te koop
tie terug. 0906-50.15.15.6,
werktijden,
• ANNULERINGEN van uw• Anadne '80 p. stuk ƒ1,-. 1 gpm. Boxnummer 422902.
gevraagd
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de
advertentieopdrachten kunt u Brei- en borduurpatr. ƒ0.50 Nederlandse en Engelse taal (Duits en Frans is een pre); UITSLUITEND SCHRIFTELIJK ƒ 1 50 p map. 023-5713509. Ik ben Lies1 Een 1leuke, lieve
diversen
- U bent woonachtig m de omgeving van Amsterdam/
richten aan Centrale Orderaf- • T.k 22Maigret a ƒ 1,- Nog vrouw van 35 jaar Ik ben 1.76
Hoofddorp,
deling Weekmedia, Postbus 12 Ruth Rendell p. Vlaande- m lang, weeg 78 kg en heb
- U heeft een opleiding op HAVO/MBO-niveau en relevante 156, 1000 AD Amsterdam
ren a 50 cent 023-5718371. kort blond haar en groene • Gevr.: herenfiets, oud geen
werkervaring
ogen! Ik heb 2 zonen en zoek bezwaar, die van mij is weer
een leuke, lieve man met don- qestolen Tel.: 023-5715830.
WIJ BIEDEN U
Opleidingen/cursussen
kerblond haar en blauwe
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
ogen,
die tussen de 35-40 jaar
Onroerend goed
t/m 3 regels ƒ 5,39
is1 Zoek ik jou'
- Een aantrekkelijke werkomgeving,
en woonruimte
- Een goed salaris en prima secundaire
0906-50 15 15.6, 1 gpm.
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
>
arbeidsvoorwaarden,
Boxnummer 472050.
te huur
t/m
5
regels
ƒ
8,99
- Functiegerichte trainingen,
Ik speel in mijn vrije tijd de
aangeboden
- Een uitgebreide inwerkpenode
t/m 6 regels ƒ 10,79
im
saxofoon in een groepi Nu
t/m
7 i egels ƒ 12,58
zou ik het leuk vinden een
Past u m bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
vriendin te hebben die hier Garage te huur v. Fenemahet werken in de dienstverlening'' Stuur dan binnen 10 dagen
t/m
8 regels ƒ 14,38
ook van houdt' (Man) 0906- plein. Tel.: 023-5714534.
uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B V ,
t/m
9
regels ƒ 16,18
50.15156, 1 gpm Boxnum- Te huur 2-kmrapp. met groot
Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, t a.v mevr T. van
Herengracht 4VO, Amsterdam. Tel.- 020-6230421.
mer 361166
balkon, geheel gemeubileerd,
Putten Graag duidelijk in de brief vermelden of u op fulltime,
t/m 10 regels ƒ 17,98
wasmach. niet mogelijk,
parttime of afroepbasis wilt werken
30 juni t/m 11 juli en 18 t/m 29 aug Inschrijving op afspraak. Ja hallo met Jenny. Ik ben ƒ1200,- all in p.mnd. Tel.
een vrouw van midden 50 en
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
op zoek naar een man van 023-5719191 na 19.00 uur.
ASTROLOGIE opleiding
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke maikt. lot een maximum van één advertenSchoonmaakpersoneel gevraagd
ongeveer dezelfde leeftijd. Ik Te huur: garage in Buitenvel„Jupiter". 020-6384148
lie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300.-) kuni u niet gratis adverheb vele interesses en ben dert, ƒ 350 per maand.
leren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
woonachtig in de omgeving Telefoon- 020-6671957.
Haarlem/Amsterdam. Ik hoop
UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT zoekt voor een relatie
Mode
Naam:
dat jullie snel op mijn adveractief in de schoonmaakbranche op Schiphol
Bedrijfstentie
reageren.
0906- VAKANTIEKRACHTEN M/V
Adres:
50.15.15.6, 1 gpm. BoxnumSCHOONMAKERS M/V
onroerend goed
mer 373474.
- SCHOONMAKERS/CHAUFFEURS M/V, i b v rijbewijs
te koop - te huur
Postcode:
Plaats:
Voor alle functies geldt in de perioden (juni t/m aug ) minimaal
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
2 maanden beschikbaar Voortzetting na de vakantieperiode Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken • Rubrieksadvertentie opTelefoon:
is mogelijk Beheersing Nederlands is noodzakelijk; werkerva- weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- geven' Zie voor adres en/of T.o.a. winkelruimte centr.
ring op Schiphol strekt tot aanbeveling
zaamheden Gew. openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot telefoonnummer de colofon Aalsmeer: 80 m2, ƒ 1750 p m
Bel UITZENDBUREAU DE WERKSTUDENT 020-6228555 17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188 in deze krant.
S.v.p. in rubriek:
0297-329743, na 18 00 uur

(Para)medisch personeel gevraagd

Kennismaking

Bedrijfsonroerend goed
te koop - te huur

Auto's en
auto-accessoires

0906*0611

WIKA AUTOGLAS

Autoverzekering

geeft u meer!

Midzomerctvond Cruise

in 5 dagen

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Direct werk
fulltime/parttime

* Desire Escort *

020-4657350
MULTI JOB
UITZENDBURO

0906-96.88

Bon voor onze lezers

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

0906-96.80

geeft u meer!

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!

Lieve gastouder gezocht in Zandvoort

voor de particulier:
3 regels gratis

receptionistes/telefonistes (m/v)*

Zandvoorts Nieuwsblad

DEUTSCH INTENSIV

Goethe-lnstitut

Duits Cultureel Centrum

Monet Strijkservice

ed 17

UitCSlVriie Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaar Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Weekmedla 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 -12-13-14-15-17

4

Je zou ze zo in de Efteling kunnen zetten'

In de Amsterdamse Damstraat, aan de rand van een toch al
spannende buurt, Is de fantasiewinkel Chimera gevestigd.
Binnen voelen talloze draken, elfjes, kabouters en andere
fantasiewezentjes zich tussen groene varens en holle boomstronken helemaal in hun element. Eigenlijk is het een
beetje gemeen dat ze verkocht moeten worden.

Kopie uit Rome
in West-Brabant
E ZIET haar vanaf de snelJliggen,
weg naar Bergen op Zoom
de Basiliek van Ouden-

bosch. Het is dat iemand me die
kerk had aanbevolen, anders
had ik deze verkleinde kopie
van de St. Pieter in Rome nooit
bezocht. Oudenbosch, daar heb
je toch niks te zoeken?
Wel dus. Als je toch ergens in
West-Brataant of daaromtrent
moet zijn, loop dan even deze
kolossale kerk binnen die gewijd is aan de heilige Agatha en
Barbara. Kan niet missen, in
het hart van Oudenbosch.
143 treden telt de wenteltrap
naar de omloop in de koepel.
Moet je zeker niet doen als je
hoogtevrees hebt, want de koepel steekt 66 meter boven het
Brabantse land uit. De St. Pieter in Rome komt op 137 meter.
De hele basiliek van Oudenbosch is door architect P. Cuijpers op een schaal van ongeveer eenderde van het grote
voorbeeld getekend. Wat nog
niet gering is. Klim maar even
mee naar de koepel.
Op initiatief van pastoor Hellemons is de beroemde Cuypers aan het tekenen geslagen.
Voor de voorgevel heeft het
front van de St. Jan van Lateranen model gestaan. In 1865 is in
Oudenbosch met de bouw taegonnen, die bijna dertig jaar
vergde. De immense basiliek
raakte nadien zozeer in verval
dat in 1959 een grootscheepse
restauratie nodig bleek, die ook
bijna dertig jaar duurde. Maar,
het resultaat is indrukwekkend.
Het is natuurlijk niet de St.
Pieter, maar de basiliek van
Oudenbosch ademt toch iets
van de sfeer die je in Rome aantreft. En dat terwijl ze in Oudenbosch weinig moeite doen
om de basiliek te promoten.
Geen opvallende borden die je
naar het centrum en een parkeerplaats bij de kerk leiden.
Geen sfeervol plein als majestueuze entree tot de basiliek.
Vergeet het allemaal maar. Op
het foldertje van deze kerk
maakt ene Buys reclame voor
zijn: Negerzoenen, al jarenlang
'de lekkerste.' Dat spreekt toch
boekdelen?
Ondanks dit wat knullig gedoe, is de basiliek een bezoekje
waard. De kerk is in de zomer
open van negen tot twaalf en
van een tot vijf uur.
Jan Maarten Pekelharing

B

ELLENDE FIETSERS ming houdt het midden tussen
die zich langs toeris- een winkel en een klein muten worstelen, toete- seum. „Als één op de tien klanrende bestelauto's die voor ten hier iets koopt, vind ik het
noch achteruit kunnen; in goed," zegt Angela.
Langs de wand staan vitrines
de Damstraat val je niet
elfjes, draken, trollen,
makkelijk op. Maar de waar
en prinsesjes zich in
sprookjesachtige figuren, prinsen
een sprookjesbos verschanst
heksen, gevleugelde draken, hebben.
Verderop hangen maen andere wezentjes in de
gische zwaaretalage van
den, en in een
fantasie winkast
Fantasie winkel aparte
kel Chimera,
liggen zilveren
crekken
sieraden die
vol wezentjes
ruimschoots
allemaal iets
de aandacht.
mystieks hebben.
De spullen worden gekocht
van kunstenaars die over een
goede fantasie moeten beschikken en originele dingen kunnen
maken.

Legenden en sagen hebben de
mensen altijd aangesproken,
zegt winkeleigenaar Angela
Eberhardt. Als kind al verslond
zij sprookjes en fantasieverhalen. Met haar broer kon ze
„Ze moeten figuren creëren
urenlang praten over de vreem- die niet standaard zijn. Dus
de gebeurtenissen die daarin geen gewone poppetjes, maar
voorkwamen. Haar onderne(ADVERTENTIE)

In het donker zijn wij op ons best.

IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaahbod of
bel de Belbios 0900.9363 ïsctpm.
Bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van'
; . , •
.
Pathé Cinema's in de GOUDEN GIDS.

EEL HOTELS met enige allure verzorgen
van tijd tot tijd een afternoon tea, het Amsterdamse Amstelhotel zelfs
elke middag. Thee mag dan
de nationale drank van de
Britten zijn, op de theekaart
herinnert het hotel zijn gasten er aan dat de gedroogde
blaadjes naar Europa kwamen via Amsterdam, en dat
de Verenigde Oostindische
Compagnie in 1610 de eerste
thee presenteerde aan het
Huis van Oranje.

V

Het Amstelhotel schenkt
maar liefst vijftien verschillende soorten thee, variërend van
zachtgeurig tot zeer krachtig.
Ingrid van Eeghem, manager
van de lounge
en bar, lacht:
„Onze leverancier noemen wij wel de
theefilospof,
omdat hij eindeloos
over
thee kan blijven praten."
De
after••
noon
tea
wordt opgediend in de lounge,
een serre met uitzicht op de
Amstel. Aan het plafond hangen kristallen kroonluchters en
een palmboom zorgt voor een
vleugje nostalgie naar de oude
koloniën overzee. De gasten zitten op groene fauteuils en drinken hun thee uit een kleurig
porseleinen wedgwood servies.
Het personeel serveert bijbehorende lekkernijen als Engelse
sandwiches, scones (kleine
platte broodjes), jam, boter,
cake, taartjes, en na zo'n anderhalf uur een pasteitje met kipragout.

seurs, Mr en Mrs Rozsa uit
Wales.
Maar het grootste geheim
achter de recepten is volgens
haar de rust die je bij het bereiden moet hebben. „Het gaat om
natuurlijke ingrediënten die je
allemaal de tijd moet geven in
te trekken."
Eerst serveert Van Daal de
sandwiches, die zijn hartig, en
dan volgen de meer zoete dingen als taarten, spongecake
(traditionele
sponsachtige
cake, zie recept), en scones met
aardbeienjam en room. Van
Daal taakt alles naar origineel
recept uit Groot-Brittannië.
„Het is een sport om de dingen
precies zo te laten smaken als
je het daar krijgt," zegt zij. „De
charme is om alles zelf te doen.
Het liefst zou
ik ook nog
aardbeien op
het dak verbouwen."
Officieel begint de afternoon tea precies om vier
uur, maar zo
exact wil Van
Daal nou ook
weer niet zijn. „Wanneer iemand je in Wales heeft uitgenpdigd voor de afternoon tea, en je
komt om drie uur, dan krijg je
het eerste uur niks."

'Het is een sport

hier alles zo
te laten smaken
als in Engeland'

Boodschappen
JiVrant
voor nieuwe produkten
en acties

In het verhaal komt een vliegend paard voor dat Chimera
heet. Letterlijk betekent dat zoiets als gevleugelde hersenschim of fantasiewezen. Angela
draagt een sierspeld in de vorm
van een gevleugelde eenhoorn,
het symbool van de winkel.
Achter in de zaak geeft een
afstapje toegang tot een zaaltje
met getemperd licht, net als in
een oud donker bos. Er speelt
rustgevende new age-achtige
natuurmuziek, die goed past bij
de wereld van de fantasiewezentjes die ook hier weer volop
aanwezig zijn. De vitrines lijken wel wat op een diorama in
het Bezoekerscentrum van
Staatsbosbeheer, met dien verstande dat herten en wilde zwijnen vervangen zijn door trollen, kabouters en aanverwanten. Een elfje heeft haar vleugeltjes net opengevouwen en
rekt zich uit alsoi ze juist wakker is geworden. Vlak bij haar
zit een stel draakjes, die je met
hun rode kraaloogjes trouwhartig aankijken.
Angela heeft in de winkel alleen figuurtjes waar ze zelf van
houdt. Is het dan niet moeilijk
om ze te verkopen? „Ja, ik heb
dingen de deur uit zien gaan die
ik nog steeds mis. Gelukkig
weet ik wel waar ze zijn. Maar
er zijn nu ook een paar dingen
die ik absoluut niet verkoop."
Ze wijst op een tableau vivant,
een levendig geheel met een
draak die een boek vasthoudt.
Je zou je goed kunnen voorstellen dat het om een scène uit een
sprookje gaat met in de hoofdrol een lezende draak.
Twee meisjes uit Oud-Beijerland onder Rotterdam, die een
dagje in Amsterdam zijn, wandelen min of meer toevallig de
winkel in. „Zoiets zie je nergens
bij ons, je zou deze dingen zo in
de Efteling kunnen neerzetten," zeggen ze. Angela kan net
als vroeger met haar broer uren
lang met haar klanten praten
over werelden van fantasie.
„Als iemand mij zegt dat hij die
wezentjes ziet, dan geloof ik
dat. Je weet nooit wat voor dimensie iemand kan bereiken.
Het is het leven zoals zich dat
in je ooghoeken afspeelt. Zag ik
nou wat? En dan is het al weer
weg."
Jan Pieter Nepveu

„Ze moeten figuren creëren die niet standaard zijn; dus geen gewone poppetjes, maar wezentjes waarvan je je kunt
voorstellen dat ze werkelijk ergens bestaan"

Angela
Eberhardt
heeft in de
winkel alleen figuren waar ze
zelf
van
houdt, „er
zijn er ook
bij die ik absoluut niet
verkoop"

Foto Bram de
Hollander

Neem alle tijd voor de afternoon tea

Engelsen staan er om bekend 's middags urenlang thee te
drinken. Daarbij horen sandwiches en uiteraard veel zoete
cake en taartjes. De Nederlandse aristocratie heeft dit geIn Enkhuizen vindt op maan- bruik in de loop van de vorige eeuw o vergenomen. En zoals
dag 23 juni de jaarlijkse Lap- dat met wel meer elitaire gewoonten gegaan is, begint ook
penmarkt plaats. De ruim twee- de afternoon tea razend populair te worden.

Impressie van de markt op de Dijk aan
de Oude Haven
Foto Carla Oudshoorn
Van Amsterdam naar Enkhuizen is
het zowel met de auto als niet het
openbaar \ervoer een uurtje rijden. De markt begint al op drie
minuten lopen van het station. Er
is ruime parkeergelegenheid rond
de stad. Vanar de parkeerplaatsen
worden pendelbussen Ingezet naar
de markt, waarvan één bus speclaal geschikt is voor gehandicaplenvervoer.

wezentjes waarvan je je kunt
voorstellen dat ze werkelijk ergens bestaan."
De naam van de winkel komt
uit een verhaal van Couperus.
„Toen ik tegen mijn broer zei
dat ik een naam in gedachten
had, raadde hij in een keer
goed: Chimera."

Fantasy shop Chimera, Damstraat 32,
teletoon 020 -624.6199

Lappenmarkt
in Enkhuizen

honderd kilometer lange markt
is één van de grootste jaarmarkten in Noord-Holland.
Van negen tot vijf uur bieden
vierhonderd marktkooplieden
hun waren aan in de Enkhuizer
binnenstad, van confectie tot
huishoudelijke artikelen en alles, volgens de organisatie, ver
beneden de normale prijs. Verder zijn veertig standwerkers
actief om koopjes aan de man
brengen.
De looproute van de markt is
zo gemaakt dat men ook kan
genieten van de vele historische gebouwen die Enkhuizen
rijk is.
Voor de kinderen is er op de
Kaasmarkt een kermis en er
kan een bezoek worden gebracht aan Sprookjeswonderland: een kabouterdorp met bewegende bewoners, levensechte taferelen uit klassieke
sprookjes, een kinderboerderij
en speeltuin.
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Sybrechta van Daal uit de
Amsterdamse Warmoesstraat
heeft ruim een jaar als au pair
in Wales gewerkt. Zij weet dat
bij afternoon tea vaste gebruiken horen en wil die graag in
ere houden. Wanneer zij vrienden op bezoek krijgt, verzorgt
ze de afternoon tea zo stijlvol
mogelijk. Daarover voert zij
een levendige correspondentie
met haar belangrijkste advi-

In haar brieven drukt Mrs
Rozsa Van Daal op het hart de
hapjes bij de afternoon tea
klein te houden, want je moet 's
avonds daarna gewoon kunnen
eten. De sandwiches moeten
dun gesneden worden, de korsten verwijderd. „So basically,
you end up with a very tiny
sandwich which can tae eaten in
two bites," schrijft zij. Wat je op
het brood doet, moet je zelf weten, maar het is essentieel dat
het in elk geval afgedekt wordt
met dunne stukjes komkommer en wat peper.
Niet alle benodigdheden voor
de afternoon tea zijn altijd in
Nederland te krijgen. De room
op de sconps behoort eigenlijk
clotted cream te zijn, een speciale geslagen room, maar zelfs
de kok van het Amstelhotel
heeft zich anderhalf jaar lang

Dagfietsvierdaagse
Op dinsdag 24 juni start de
Noord-Hollandse dagfietsvierdaagse in Schoorl. De start is
bij Hotel 'De Viersprong' tussen acht uur 's morgens en
twaalf uur 's middags. De afstanden zijn naar keuze veertig,
zestig of honderd kilometer.
Voor meer informatie kan men
terecht bij:(072) 505.1990 en
589.6796.

Traditionele spongecake
Recept traditionele spongecake. Ingrediënten: 175 gram zelfrijzend bakmeel (gezeefd), 175 gram zachte boter, 175 gram
suiker, drie losgeklopte eieren, een paar eetlepelt lemon curd
(verkrijgbaar bij onder meerMarks & Spencer en Albert Heijn),
twee eetlepels kokend water, poedersuiker.
Boter en suiker met een mixer kloppen tot een romig geheel.
De eieren er doorheen kloppen totdat zij volledig opgenomen
zijn. Zeer snel het bakmeel met de mixer in de hoogste stand
door het beslag mengen. Ten slotte het water met een lepel er
door roeren.
Het beslag in een bakvorm van twintig centimeter doorsnee
en vier centimeter hoogte doen, in het midden van een op 150
graden Celsius voorverwarm.de oven plaatsen, en dertig minuten laten bakken. Het baksel uit de oven halen, tien minuten in
de bakvorm laten afkoelen, en vervolgens buiten de bakvormkoud laten worden. *
De cake horizontaal doorsnijden en de onderkant bestrijken
met een dikke laag lemon curd. De bovenkant er opleggen en
bestrooien met poedersuiker.
De spongecake kunt u goed bewaren m een metalen trommel
buiten de koelkast.
met crème fraiche moeten behelpen. Van Eeghem: „We kónden in Nederland nergens clotted cream vinden, nu vliegen
we hem zelf in." Van Daal gebruikte slagroom zonder suiker, totdat zij ontdekte dat
Marks & Spencer in de Kalverstraat nu ook clotted cream
verkoopt.
Afternoon tea wordt in het
taalgebruik vaak met high tea
verward, maar high tea begint
pas om zes uur, daar komt men
in Nederland zelden aan toe.
Van Daal: „Na afternoon tea

In plaats van de traditionele tocht 'Amsterdam
op de (iets' wordt er op zondag 22 juni de
Amsterdamse

Molenfietstocht

komt high tea en dan komt dinner. Daarna kun je zelfs nog
supper krijgen, maar je rolt van
tafel. Al die hoeveelheden kun
je als mens gewoon niet verwerken."

foto P Hans Fronkfurther

J.P.N.

Het Anistelhotel serveert afternoon
tea op werkdagen 's middags van drie
tot zes uur. Zaterdag en zondag van één
tot drie uur, en van vier tot zes uur.
Reserveren is aan te bevelen. Kosten
bedragen 45 gulden per persoon. Prof.
Tulpplein l, Amsterdam, telefoon
632.6060.
Ook Le IMerldlen Apollo serveert afternoon tea. Op zondag van drie uur tot
half zes. Reserveren is noodzakelijk,

kosten bedragen 27,50 gulden per porsoon. Apollolaan 2, Amsterdam, telefoon B7:t.5H22.
Krasnapolskv serveert op vrijdag,
zaterdag, zon en feestdagen van twaalf
tot zes uur altc-rnoon tea. Reserveren
Is niet nodig. Kosten bedragen 22,50

BOES

gulden per persoon. Dat is inclusief
één pot koffie of één pot thee. Dam !),
Amsterdam, telefoon 551.9111.
Dit lijstje pretendeert niet een volledlg overzicht te bieden.

gehouden. De fietstocht k 35 kilomeier lang
en voert onder meer langs zeven molens in
Amsterdam
Start en controleposten zijn:
- Molen van Sloten, Akersluis 10
- Riekermolen aan de Amstel bij de Kalfjesloan
- Molen de Gooyer aan de ZeeburgerdijK in
Oost
- Molen de Roe 1200 aan de Haorlemmerweg
(A. Moddermanstr.)
Men kan starten van tien tot twaalf uur 's middags. Onderweg wordt een versnapering aangeboden en er K een herinneringsvaantje
Tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon bij één van de startpunten krijgen lezers van Weekmedia één gulden korting op de deelnomeprijs van 3,50 gulden
Bovendien krijgt men ook een entreekorting
voor een bezoek aan de Molen von Sloten,
volwassenen betalen voor de entree vier gul
den en kinderen twee gulden (normale prijs
respectievelijk vijf gulden en een rijksdaalder).
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool op zater
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
lenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bi|lmer
Nieuwsblad Gaasperdam Amstelveens Weekblad Uil
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Afgeven tan ook bij Het Parool Wibautslraal 131 Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421B Zandvoort Gasthuisplem 12

Draaierweg 10 A dam Noord
Tel 020 6365052

mm prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI S per mm

9,40

ƒ11,15

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) la
rief op aanvraag

Opel

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Heel voordelig.
Halve auto's.

Suzuki

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Peugeot 309 GR 1 3 5 drs 10 Volvo 440 Diesel, 1994 stuur
88 l blauw met, 118000 km,
bekr, 103 000 km ƒ 28 750
ƒ3900, Tel 0206121824
Van Vloten Dealer 020 6369222

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Te koop Opel Cahbra 201,
veel extra s Zien is kopen'
ƒ20499 Tel 0654315328

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930

Amstelstein - Suzuki

Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
Tegen handelspr van 1e eig
Suzuki Swift 1 6 GLX 16V, rood
met, 4 drs, 2-'91, ƒ10750
15 VOLVO STATIONS 85 94,
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Sedans 740 940 en 360
Amsterdam 0206627777
ANWB gek Tel 0492464495

Volvo

106 XR 1 1i3drs
04/93
205 XS 3 drs
01/88
205 1 1 open' 5 drs 05/91
Mini Metro 1 3 GT, sunroof Nissan Micra 1 316V 3 drs met 205 Accent 1 1i 3 drs 10/91 Clio '93, 1 4i, stuurbekr, sierv,
55 000 km 91 ƒ 7 250 NIEROP
205 Accent 1 1i 3 drs 01/93 grijs metall, 58 000 km Vr pr
stbekr, 04 95 ƒ17950
DAIHATSU 020 6183951
07/95 ƒ14500 Tel 0206247357
WESTDORP tel 0206825983 306 XT 1 61 5 drs
306
XR
1
4i
5
drs
airco
03/96
RENAULT AMSTERDAM
Peugeot Rallye 1988
Nissan Micra 1 3 TC, 1994 309 GR 1 3 5 drs
09/88
Top occasions met 1 jaar
sneller dan GTI ƒ 6 500
zwart, 48500 km ƒ17950 309 GL 1 4i Profil 12/89
garantie
VISA GARAGE 020 6278410
veel extra s 020 6365052
309 XR 1 4i comfort 3 drs05/90
Wibautstraat 224
406 ST 1 8 16V
10/95
020 561 96 11
Mazda 323F 1 61 GLX 16V11/93
Tegen handelspnjs Laguna 2 O
**WESTDORP **
RN aut, van 1e eig kl zilver
Baarjesweg 249 253
vertrouwd
bekend
metall, LPG, ± 120000 km,
Amsterdam 0206121824
* LADA * auto zonder bla bla * Direct bereib v a Postjesweg schuifd, mei '94, ƒ22500 incl
BTW BEREBEIT, Amsteldijk
Opel Kadett 18 bj 0691 5x Samara 3 drs 93 t/m 96
25 Amsterdam, 020 6627777
ƒ 12 250 ALBERS Autobedrijf 5x Samara 5 drs 92 t/m 95
020 4961767 of 4964483 2x Samara Diva 5 drs 94 t/m
95
1x Niva 16 4WD 3 drs 11 K
MINOR MOTORCARS
LADA nieuw met veel voordeel
Sloterkade 43/44
extra hoge mruilpremies
Div mr auto's, Ford Sierra 1 8
Daihatsu
Amsterdam
ƒ 1 275 boven inruilpnjs
t AMSTERDAMMERTJE
Tel 020 6177975/6158022 CL, 4 drs LPG, 6 89 ƒ4250,
* Topoccassions van deze
BMW 324 D, 10'86, ƒ5950,
Amstel 340 342
Rover dealer voor
week *
Kadett 13 LS, LPG, 4 87
tegenover Carré
Amsterdam,
Amsteveen
e
o
Nissan Micra 1 3 E 16V 3 drs
ƒ3950, Kadett 1 6 D, 3 88,
A dam C Tel 0206236491
met stuurbekrachtiging 04 '95, Boom Aalsmeer 0297 325667 ƒ3950 BX 16 Progr, LPGNIEROP DAIHATSU
Adm de Ruyterweg 396 398
Rover dealer voor Uithoorn o b , 8'91 ƒ6950, Rat Panda
off Dealer
Adam tel 020 6825983
1000 i e , 1'91, ƒ5500, VW
Amstelveen en Haarl meer
Voor al Uw onderhoud
Ringweg A dam afslag S104
GolfGLD 1'87, ƒ 5 950, Nissan
en verkoop van nieuwe
Tegen handelspr v 1e eig Sunny 1 3 LX, LPG 3 drs, 1 '87
Ruime keuze in 2 CV occasions Montego 20i Countryman
en gebruikte auto s
ƒ3950 BEREBEIT, Arrsteldijk
alle
leeftijden
De
Eendenspe
Vancouverstr 2 12
Estate 4 94/14 00 Rover 21" 25, Amsterdam, 020 6627777
cialist
Leende
0402061528
A dam West 020 6183951
Si Edition Twin Cam 16V LPG
Zaterdags geopend
3 d , 6 93 ƒ 10 500 Rover 2V
Si Edition Twin Cam 16V 3 d
9 94 ƒ12500 Pr incl BTW
BEREBEIT Amsteldijk 25,
Amsterdam 0206627777
2x Mitsubishi L300, 2 5 D
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
lang uitv, 05 '90, 68 000 km,
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Jan Wals 0204361697
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 561212

Renault

Lada

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Rover

Algemeen

Daihatsu

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Bedrijfsauto's

Porsche

(Op afspraak gratis halen en brengen)

Citroen
Auto * Etoile b.v.
Bouwenj 85 Amstelveen
Telefoon 020 6479929
AX 10 Escapade 93 ƒ 12 250
AX 11 First Class 92 ƒ 11500
AX 1 1 TE 5 drs 91 / 10 75U
AX 1 1 TGE 92
ƒ 12 500
AX 11 TGE 5 bak 90/ 9950
AX 11 TGE 5 drs 94 ƒ15250
BX 14 Cannes 90
ƒ 7 950
BX 14 Cannes 91
ƒ 9950
CX 25 TRD Break 88 ƒ 13500
Jumper 31 25 D 94 ƒ26950
Xantia 1 6 comf 95 ƒ 29 950
Xanta 1 8 X comf 95/30950
Xantia 2 O SX 94
ƒ 28 950
ZX 1 4 Furore 94
ƒ19 750
ZX 14 Reflex 93
ƒ17950
ZX 1 6 Image 95
ƒ 24 950
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK

Scherp geprijsd
incl. APK:
BX
BX
BX
BX

MOTORISCHE PROBLEMEN'
Laat uw auto testen d m v de
modernste apparatuur
XMV6VSXautom 94/29900
Garagebedrijf Out
XM Turbo Diesel 94 ƒ 29 500
XM Diesel ABS 93 ƒ 17 500 0206441020 (ma vr 817 u)
XM Turbo D AMB 90 ƒ 9950
XM 20i ABS schuifd 93/18 500
XM 20i comfort 92 ƒ 12 500
Xantia 1 9 D SX m 96/28500
Xantia Turbo Diesel 95/27 5001
Xantia Turbo Diesel 94/ 22 500
Xantia Diesel SX 94 ƒ18500
Xantia 2 Oi SX LPG 94/22500
Xantia 2 Oi SX 94
ƒ 19 900
Xantia 1 8 SX LPG 95/24500
Xantia 1 8 SX LPG 93f 14 500 |
ZX Diesel 93
ƒ13500
BX TGD Break st b 93/12900
BX TGD Break 89
BX 19 TZI 92
BX 19 Diesel 88
BX16REMontreux 89/" 4 950 l
BX 16 RE LPG 89
3950
BX 14 TE 93
9950
BX 14 RE LPG 87
1950 |
C 15 bestel va
3950

LONG HOT
SCIMMER

ICÜSTOM

VISA Garage B V
Houtmankade 37 A dam
TPI

16 RE 88
ƒ 3950
1 9 TR Diesel 8 8 / 3 250
16 RE Montr 8 9 / 4 950
16 TRI 88
ƒ 2950 Alfa Romeo Giulia Nuova su
per 78 rood in perfecte staat
PEUGEOT S
ƒ 12 950 APK Tel 0206223259
205 GT 5 drs 90
ƒ11 950
205 XA Diesel 92
ƒ 8 950
405 GL 1 6 89
405 SR 16 stuurb 88/ 9500
Bluebird 20 SLX 5 deurs HB
1987 APK 11 97 vr pr ƒ2450
Tel 0206435367

Alfa Romeo

Nissan

Honda
DEMO

5 drs Civic nieuwste model 1 5i
V T e c E S mnd oud, spec. pr

Honda Autokrooy
T T Vasumweg 32
1033 SC Amsterdam Noord
Tel 0206310615

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven

Adres .

D
O
D
D

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

Auto's te koop
gevraagd

Alle prijzen zijn excl 17,5% BTW

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bmgopnjzen en de Mega Jackpot

Naam

/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 10.- (een lotnummer)

Plaats
Bel mij bij een prijs
boven / 10000,Tel

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 020 677 68 68

l NATIONALE l

Postcode.

Bon uitknippen en m een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loten],
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag

Postbanknummer
1
1

Banknummer

1
1

1
1

1
1

1
1

Datum
Handtekening

1
1

1
1

1509706

iLOTERIJ

Zoefffff....

9,40

(AUTO/MAXI S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen]

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

BON VOQR15J MILJOEN

Triumph

ƒ 45,00
ƒ l 5,20

Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
10 motorrijlessen + examen ƒ 835
Motorrijlessen ƒ 55, per 60 min
Autorijlessen ƒ 40 per les, ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Ford

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -fN-3 MINI'S?

ƒ

MET DEZE BON

In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland m samenwerking met Verkeers
educatie Nederland Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag Onder toezicht van een groot aantal
FIESTA
11 CL 3 drs
01 90 :opinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
1 3 Studio 3 deurs
11 96 DIJ jou in de buurt Aan deelname gaat een orientatient vooraf
14 GT 3 deurs
06 95 Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900 2025177
ESCORT
AUTORIJSCHOOL 50 KM
XR3i Cabriolet
07 93 heeft voor u een zomeraanbie
1 6 CLX Wagon
10 95 ding de eerste en de laatste
CLX Wagon
1092 les gratis, per les van 60 min
MONDEO
ƒ47,50, 120 min ƒ90
Ghia 4 deurs
0395 Tel 0204650385
Met wapperende haren naar
OVERIGE
zee m een Tnumpf Spilfwe?
AUTORIJSCHOOL FIRST
Rat Uno
01 90
Voeg in op de elektronische
uw zekerheid
Mazda 323 Wagon
07 94
Opel Kadett 18
06 91 Beginners 1e t/m 4e les voor snelweg http //www xs4all nl/
-mightyk/main_dutch html
Seat Ibiza 12
02 90 ƒ 17,50 p u BIJ pakket gratis
TTT (tussen tijdse toets) bij
ALBERS
CBR Alle pakketten voordeel
off Forddealer
GRATIS PROEFLES
020 4961 767 of 4964483 Info 0206959522/0652971163
RIJSCHOOL ROLF
AUTOVERNIETIGING A'DAM
Rijden bij Rolf is een begrip in koopt schade , sloop , defecte
Tegen handelspr van 1e eig Amsterdam Met een goed auto's, autowrakken (compl)
Opel Astra 1 6 GL Stadion, team instructeurs geven wij op Gratis afgehaald Tevens ver
LPG 6 93, ƒ 15500 Astra 14 een psychologische manier in koop onderdelen Officiële vrij
'L 5 drs HB 1 94 ƒ15500 tensief les en nog leuk ook' waring RDW Inl 023 5400765
Hoog slagingspercentage en
BEREBEIT Amsteldijk 25,
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u Gevraagd jonge auto s vanaf
Amsterdam 0206627777
Tel 0206868063/6332405 of 1991 a contant' Belt u voor ml
06 54633678 P S Ook 8 week 0341 4193540(0653 675799
se cursussen en examenroutes DE HOOGSTE PRIJS voor elk
rijden is vanzelfsprekend
merk auto a cont met vrijwar
Deel je auto 'ns met een ander
bewijs Tel 0204824640
Verkeersschool Trendy
Bel de Carpoollijn 0800 0676 Amsterdam Toppers in rijles
Adverteren m
Bel voor gratis infogids
deze rubriek
Wilt u hier ook gratis staan'
Tel 0204205386
FAX 020 - 665 63 21
Fax naar 070 3437300
Opel ASTRA GSI bj nov 92,
veel access Vr pr ƒ 23 500
Tel 0227544999

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

mm prijs

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

SED Cabrio 13i 16V
93
HB GLX automaat 1 6i 91
HB 1 3 LX 16V
94
SED GLX 1 6i
90
SED GLX 1 3i 16V
92 Ruys de Beerenbrouckstr 157 159, A'dam, tel 020 6138473
Ophelialaan 89 Aalsmeer, 0297 322596
F GLX 1 8i 16V
93
F GLX 1 6i 16V
93
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
F GLX 1 5i
95
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
HB GLX automaat
90
Motorrijlessen ƒ 42,50
SED GLX 18i 16V
96
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
ANDERE OCCASIONS
Bilderdijkstraat 198, tel 020 6127187
Suzuki Alto HB GLS
94
Nissan Micr/HB TC 1 3i
94
Fiat Uno HB 1 1ie
93

Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020 605 86 86 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

voor elke extra regel

Rijscholen

Tegen handelspr van 1e eig
Mazda 626 2 Oi 16V GLX 5
drs HB 5 93 electr schuil/
«nteldak crousecontrol rood
mei BEREBEIT Amsteldijk 25
Amsterdam 0206627777
VAN VLOTEN CAR BV
121
323
323
323
323
323
323
323
626
626

Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

3 regels

Mazda

13-14

21JÜNI
SAFE MOTORS

AMSTERDAM

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Hijsen
hout bij Aalsmeer, 0297
324229 Ook t k gevraagd

Motoren/Scooters

440 GLE zilver, '94,440 Nordic,
aut,'95, 44020GL spec 93,
440 GL, '89 t/m 90 NIEROP,
Vancouverstr 2-12 A'damWest 020 6183951
85025 T automaat 1/97
460 1 8 Spint automaat 6/96
460 GLE 1 8 LPG 10/93
V40 1 9 TD
1/97
440 1 8 Hohday automaat 5/94
440 1 8 Sportlme airco 1/96
440 1 8 Sportlme airco 3/96
440 1 8 Sportlme
1/96
S40 1 8 luxury/leder 3/97
S40 2 O Exclusive/comfort 1/97
VOLVO DICK MUHL
Nyverheidslaan 1, WEESP
Tel 0294-418200

Van Vloten
Amsterdam

In de Record Show van de Postcode Loterij maakt
u kans op dubbele winst met uw bingokaarten
Heeft u 12 of meer getallen goed7 Bel dan direct
voor een plaats op de tribune en maak kans op een
forse geldprijs'
Met het bmgospel van de Postcode Loterij kunt u
in de Record Show elke week duizenden prijzen
winnen En die worden automatisch op uw bankrekenmg bijgeschreven

Als u aan het eind van het programma twaalf of
1 DE UITSLAGEN VAN 16 JUNI |
meer getallen op uw bingokaart goed heeft maakt
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
u kans op een plaats in de studio Bel daarvoor de
de Postcode Loterij Record Show
Bingolijn 06-300707 (95 ct/mm) Het bezoek aan
de studio is een feest op zichzelf U maakt dan de 1 Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen: 1
opnames van een van de populairste tv-shows van
Getal 23 t/m 36
Nederland zelf mee En u krijgt sowieso de studiopnjs van honderd
40 f 1 nnn
A1
/ OA
1
De Bmgogetallen:
1 •*£. J \ .UUU,- 41 ƒ £(},gulden1
39
ƒ 500,- 31 ƒ 10,Getal 1 t/m 22
30
ƒ 100,- 27
ƒ 9,Extra winst
/ 50,- 15
ƒ 8,10 23 45 07 21 38 20 03
U maakt bovendien
ƒ 40,- 17
37 36 16 06 35 34 09 05
/ 7,kans om kandidaat
18 14 44 04 25 26 40 43
ƒ 30,- 29
/ 6,worden m het bingo12
/ 25,- 19 / 5,Maakt u uw kaart vol met:
spel en daarbij een
32
1 Straatprijs trekking mei: 1
grote geldprijs te
dan wint u de
Bekendmaking 16 juni
winnen Wordt u geen
ƒ 5.000,Thuisbingo
kandidaat' Geen
5446 WT
ƒ 25.OOO,nood De kandidaten
Extra Prijs
ƒ
2S.OOO,spelen elk voor een
Zstfoutan voorbehouden
5446 WT 001
vak in het publiek Als
de kandidaat van uw
vak het spel wint, wint Twee BMW's: 4811 ML 005 in Breda en
2722 EB 026 in Zoetermeer
u 10% van het geldbe-

5 miljoen

YAMAHA XV 700 Virago, '86
nwe banden, veel chroom,
i q s Pr ƒ6500 0206611781

Accessoires
en Onderdelen

Autoverhuur

OUKEBAAS

Saab
AUTOLAK

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

Onderhoud, reparatie, APK
'97
Eigen revisiewerkplaats
'96
voor Saab motoren
'96
en versnellmgsbakken
'95 Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
'94
023 5614097

alle kleuren
ook m spuitbussen

(020) 6129804

DOE OOK MEE MN DE CÜSTOM-LOTERIJ1M
SAMENWERKING MET MOTOLOXIH1GHWAY HAWK

Service en
Reparatie

HOOFDPRIJS TER WAARDE VAN

1000,-

JLOrE/WOR2,5C T.'

FIND YOUR*1VAY TO THE CüSTÖM^DAY^ f
'

-

AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1045 AC, Tel 020 -""6145339.
NERQEMS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN
InttrnetihUftlluiam.Hfe.nt
E-mtUipr@iafe.nl

ï

Campers

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 {zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15 A dam
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation, reparaties
alle mprkpn pn srhadprpnplinn

Meer informatie over adverteren
m deze bijlage
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562 6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Amstelveen,
tel 020-6451515.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop-, sloop en schadeauto's
m vrijwaring Tel 0206754193
RDW Erkend auto demontage
bedrijf STRIJDONK Inkoop
van stoop en schade auto's
Tev verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meleorenweg
381, Adam, 020-6319802

Op 1 oktober verschijnt opnieuw een bijlage
met het thema Wonen/Onroerend Goed'.

ilfSHftlRQOlAlEOIM^iMIl
~*~ '£
fe^
lauttóeeniiliutie;^anCeen;ceiiti
i«fej***^i*-*
s* V"** j.r-

vS».1*5.iw»<Av,,

^........

...f»-.-..

:r, nande

Aanhangwagens(boot)trailers

Adverteren m
deze rubriek
Tel 020 6658686

Op 3 september verschijnt m een oplage van
meer dan 500 000 exemplaren weer een
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie en
keukenapparatuur.

Autosloperijen

Volvo 145 de Luxe stat, bj
1972, bel vrij, APK Pr ƒ4250
Tel 0206393087
SAAB 96 LV4 b j 77 APK ge
keurd, i g st Wegens vertrek
buitenland 0243604706

T k BAGAGE aanh wagen +
deksel + imperiaal, merk Saris
b | '89, ƒ 700, 0206941183

OED

Vakantieaanbieding van 4 juli
t/m 21 juli Opel Kadett ƒ400
incl BTW, verzekering, km vrij
RENT A BRIK autoverhuur
0206910411

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

Klassiekers
en Oldtimers

mum

niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4 wl motor (B/E)
125CC geen helmplicht
020 - 6719108
Zie ATS iele! pag 888

AUTO ELEKTRA HECHRI BV
940 GLE arico LPG
850 GLT
'92, '93, '94
Klaar terwijl u wacht
T
k
mooie
Saab
95,
roomkl,
'86, '90
Ruilstarters en dynamo's
740 Estate
trekh
'78
Pr
ƒ5500Valkenburgerstraat 152
'92
48020
T
440 Diesel
'94 Tel 0413262254
el 0206240748
'92, '93
440 Automaat
Van 2e eig SAAB 900, b j '85, Grote sortering ONDERDELEN
440
90 t/m '96 150000 km, blauw, zeer goed
'89 t/m 90 onderh , ƒ 3 750 020 6426337 van schade-auto's alle
340
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
uw Volvo dealer
Tel 0235845435
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen
laan 128 Amsterdam Noord
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf FRANK DORDREGTER, 5 jaar
T k Camper Fiat diesel/
PEUGEOT 404 IMPORT
Tegen handelspr van 1e eig
Volvo 440 1 8 GL m LPG, jun Altijd auto's op voorraad Des Dethleffs 1992, 64000 km,
1993, stuurbekr, ƒ 13 500
gewenst met onafh taxatierap APK rijklaar 020 6599273
BEREBEIT, Amsteldijk 25, port Bel voor afspraak (vnjbl) Wie nu op vakantie wil met een
0206826974/0654373493
Amsterdam, 020 6627777
nieuwe of gebruikte VW/Cal:
DRS KEIMPE CARS A'DAM forma belt natuurlijk A POINT
0204301647, ook verhuur
Peugeot 404 spec verk /
rep /onderh /gastnb /desk adv
Tel 0206823615

LIFE MÜSIC, DISCOUNT, FOOD EN FCIN
JE MA#$T 'T MEE IN AMSTERDAM
Stap op jefnachine. Stuur 'm naar §afe Motors en
beleef het Custgm-spektakel van hel jaar.
• Proeftijden" op^d^g3at£u§tomsr (ifi samenwerking met MTC MotovaôVArhstelveen)
• Interessante kortirjgenr^irjkkrediria'en
accessoires (irv-gamerWerking wiet Ledrie Sales)
M-ife music./CjiStornfood (zoals hamburgers)
Custom-gëzelligheid X-vp1' - '^~ «•
rsteJiOO bfezoekers^

drag van de winnende kandidaat Zo gaat elke
week een groot deel van het publiek met een
flink bedrag aan geld naar huis'
Als u meespeelt in de Postcode Loterij kunt u op
onverwachte momenten prijzen winnen' Vul dus
vandaag direct de bon in en doe hem op de bus
En kijk elke maandagavond om 20 30 uur naar
de Postcode Loterij Record Show op RTL4 In de
volgende uitzending kunt u de winnaar zijn'

Naar de studio

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Company Cars
850 2 5 10v airco
V40 Comfort Line
S40 Comfort Line
460 1,6 schuifdak

Mitsubishi
Tegen handelspr van 1e eig
Galant 18 GLl 4 drs LPG
groen met 1 92 ƒ10500
BEREBEIT Amsteldijk 25
Amsterdam 0206627777

KUNT U NIET VERLIEZEN!

r

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Vhnjf lm r m blokk IK rs
u» loksl. l htiorpir
hol,|( Cijfers lusKkons
cntussinniimltnlclkn
voor 1 lollor Minstens!
rojjcls besclinjwn Aan
ilc hand \an dr daarnaast
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

ieuwe vaandeldrager voor Mitsubishi
E NIEUWE Mitsubishi Galant heeft flink promotie
gemaakt. Door het verdwijnen van de Sigma, het luxe
vlaggenschip, vervult nu de Galant deze rol van vaanIdrager. Een positie die de strak gelijnde Galant V6-24
erigens prima ligt. De auto koppelt een hoog uitrustingseau en voortreffelijke rijeigenschappen aan een stevige
ijs.

)

isubishi had er misschien beter
gedaan om de nieuwe Galant
andere naam te geven De
islijst van de 'oude' begon
ers bi] zo'n 36 000 gulden
rdoor lijkt het of de auto nu
aar tien mille duurder is
'orden De nieuwe instapper
[eft echter een zwaardere
tor, een 2 O m
iats van een
l en staat duilijk een klasse
ger dan zijn
organger Door
promotie onderscheidt de
ilant zich nu ook duidelijker van
in het Nederlandse Born
bouwde Carisma Deze knabIde immers wel aan de oude
ilant maar niet aan de nieuwe
test-Mitsubishi Galant V6-24
eft een standaard uitrusting om
n te watertanden Mede daaror doet de auto de Sigma snel
rgeten Dus in die opzet is
Isubishi geslaagd Ook qua
js valt deze Galant nu m de
van de grote jongens

67 995 gulden
Om die prijs te verzachten verwent de Mitsubishi zijn mzittenden optimaal Wat te denken van
elektrisch verstel- en verwarmbare voorstoelen Een beter begin
van de testnt kunnen we ons
bijna niet voorstellen Daarbij
geeft de standaard lederen bekledmg een ongekend
gevoel van luxe
Bovendien geurt
de auto daardoor
ook fantastisch
Het uitzicht is
eveneens veelbelovend, wortelnotenhout-look en een fraaie display
van de airconditioning Met een
draai aan de contactsleutel ontwaakt de zescilmder Het motormanagement zorgt dat de krachtbron bij het starten even wat
extra toeren maakt Dit geeft een
veelbelovende brul
Met de leren pook schakelen we
het eerste verzet in Soepel maar
gedecideerd zet de Galant zich m
beweging Het geluid van de V6 is
zo opwindend dat we de pook het

Door een Elektronisch Onderdelen Bestelsysteem zal elke Opeldealer vanaf 1 september dit jaar, nog spoediger schade-auto's
terugbezorgen bij de eigenaar Met het volledig geautomatiseerde
systeem kunnen schadebedrijven m 'no-time' een bestellijst met de
gewenste onderdelen doorseinen naar de dealer, die op zijn beurt
per direct kan leveren Eventueel voorziet Opel Nederland m een
nachtlevering zodat het onderdeel de volgende dag in huis is

Fiat Punto steelt de show

De lijn is fraai en de neus een
tikkeltje agressief.
liefste maar niet meer aanraken
Laat de motor maar loeien De
naald van de toerenteller gaat
echter zo snel richting het rode
gebied dat we al gauw de volgende gang inschakelen Het oorstrelende gebrom begint van voor af

aan Telkens als we opschakelen
krijgen we even kippenvel en een
kriebel in de buik De auto toont
zich een heerlijke reisgenoot die
een sportief robbertje sturen niet
uit de weg gaat
Het is dan ook met knikkende
kniean dat we ons twee dagen
later bij de pomp melden Een

AUWELIJKS zijn we
vijf kilometer ver met
de nieuwe Mercedesnz C-klasse, of collegaurnalisten in drie precies
:elfde modellen sluiten
hter ons aan. Bij het zien
n een rij identieke
ercedessen gaat het overi> verkeer gedisciplineerd
n de kant. Voetgangers
i|ven stilstaan en kijken
3 auto's na. Welk ander
erk dan Mercedes-Benz
seft deze uitwerking op
n directe omgeving?

e soepel schakelende automatihe transmissie neemt ons
vendien bijna al het werk uit
nden Alleen bij het afdalen van
er steile wegen schakelen we
automaat handmatig terug,
dat de auto op de motor
remt Alles gaat zo gemakkelijk,
it het lijkt alsof we al jaren met
1
auto rijden Niet zo vreemd,
ant de nieuwe C-klasse is ten
zichte van zijn voorganger niet
ht ingrijpend veranderd

buitensporig brandstofverbruik is
niet zelden het gevolg van een
soevereine V6-motor De dagteller
geeft 498 kilometer aan
Tijdens het tanken houden we de
adem in Al bij vijftig liter slaat de
houder af Er kan geen drupje
meer bij Aangenaam verrast en
opgelucht ademen we verder Als
we een paar dagen later weer bij
de pomp komen noteren we
zowaar een gemiddeld verbruik
van negen liter per honderd kilometer Voor een zescilmder een
knappe waarde
Naast veel luxe biedt de Galant
V6 standaard een groot aantal
veiligheidszaken De auto naast
de twee gewone airbags ook
twee 'side airbags' Deze bevmden zich m de zijkant van de
voorstoelen en bieden beschermmg bij een aanrijding m de
flank Een antiblokkeerremsysteem is eveneens standaard De
Galant biedt zo heel veel waar
voor zijn geld Ook al blijft het een
heel bedrag

is keuze uit drie verschillende
ogramma's normaal, sport of
eeuw In de stand 'normaal'
s
bruikt de computer automach een schakelprogramma
aarmee een rustig rijgedrag en
laag brandstofverbruik wor"n bereikt De regelcomputer zal
hter een stevige gasgever her'nnen en overstappen naar een
'ortiever schakelpatroon

Motortype
V6 SOHCmotor met 24 kleppen
Cilinderinhoud
2 498 cm3
Vermogen
120 kW/163 pk
bij 5 750 t p m
Max koppel
223 N m bij
4 500 t p m
Acceleratie
8 2 sec van 0100 km/uur
225 km/uur
Topsnelheid
Gem verbruik
9 3 ItrAIOOkm
Prijs

ƒ 67 995,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS
2 Airbags
2 Side Airbags
Lederen bekleding
Automatische airconditioning
üchtmetalen velgen
Stuurbekrachtigmg
Elektrische stoelverstelhng
Elektrisch bediende zijruiten
Elektrische stoelverwarmmg
Cruise Control

E TOYOTA HIACE heeft er een broer bij. Dat is de splinternieuwe LWB (Lange Wiel Basis). Deze versie is
44 centimeter langer. Dat vertaalt zich in anderhalve
kuub (1.500 liter) meer laadvolume. De LWB vergt een
meerprijs van 1.277 gulden exclusief BTW ten opzichte van
de korte HiAce. Daarmee komt hij op een prijs van ü
32.498,-. Volgens Toyota is dat een 4 procent hogere prijs
voor 28 procent meer laadvolume.

D
Mercedes-Benz legt meer dynamiek in zijn C-klasse.

Al die kleine en wat grotere aanpassingen noemen de Duitsers
heel correct 'Modelpflege' De

nadruk lag daarbij op extra dynamiek (met name uiterlijk), meer
veiligheid, meer uitrusting en
meer njplezier (onder andere
door nieuwe, krachtige motoren)
Alle veranderingen zijn grondig
doorgevoerd De auto rijdt ongeloofhjk stil Op de Duitse
Autobahn hoor je ook bij 160 kilometer per uur niets van de motor
en er is geen piepje of rammeltje
dat de stilte doorbreekt Het is
echt een auto voor perfectiomsten want hoe kritisch je ook kijkt,

alles is doordacht gevormd en
geplaatst en functioneert tot in
lengte van dagen Maar daarbij is
de C-klasse niet kil-perfect hij
biedt een zekere warmte en
sfeer Daarmee is het een auto
die 'lekker in het gevoel' ligt
De prijzen zijn ondanks de aanvullmgen niet als een komeet de
hoogte m geschoten
Meerwaarde betekent m dit bijzondere geval niet duurder De
vernieuwde C-klasse is er vanaf
61 950 gulden

De Toyota HiAce die m januari
1996 is geïntroduceerd, was al
verkrijgbaar m verschillende uitvoermgen De varianten zijn een
gesloten bestelwagen met een
laadruimte van 5 4 m3, een
bestelwagen met dubbele cabine
en een negenpersoons bus
Enkele maanden geleden werd
het programma aangevuld met
een 4WD-uitvoermg en nu is er
dan een extra lang model Toyota
verwacht veel belangstelling voor

\utomaat met verstand
foor Citroen Xantia V6
E CITROEN Xantia V6
is sinds kort verkrijgbaar in een extra comrtabele uitvoering. Het is
en versie voorzien van een
lutomatische versnellingslak. Hij zit vol vernuftige
Ichnische vindingen,
ektronische systemen
argen voor een vloeiend
chakelgedrag dat bovenen wordt aangepast aan
et rijgedrag van de
estuurder.

SPECIFICATIES:
Mitsubishi Galant 2.5 V6 24v

Veel extra ruimte
in verlengde
Toyota

Het Duitse concern heeft de kwaliteiten van zijn meest compacte
limousine aangevuld met enkele
detailwijzigingen aan in- en exteneur Verder zijn er twee nieuwe
zescilmder motoren leverbaar en
zijn uitrustmgs- en veiligheidsmveau verder vergroot De beide
voorportieren beschermen de
inzittenden extra dankzij zij-airbags

deze variant, gezien de vele vragen naar een verlengde uitvoermg
De extra lengte van de HiAce
LWB komt geheel ten goede aan
de laadruimte - of aan de passagiersruimte, bij de busversie De
verlenging is doorgevoerd achter
de schuifdeur aan de zijkant en
voor de achterwielen De laadruimte in de gesloten bestelwagen is daarmee bijna drie meter
lang en heeft een inhoud van 6,9
m3 Wie kiest voor de uitvoering
met dubbele cabine heeft nog
185 centimeter laadruimlengte
De maten van schuifdeuren en
achterklep en de inwendige
breedte zijn niet veranderd zodat
Europallets er nog steeds in passen en de HiAce ook met heftruck kan worden geladen en
gelost Evenmin veranderde de
complete uitrusting van de HiAce
die standaard een
bestuurdersairbag
omvat De LWB is
tevens te leveren
met een verhoogd
dak

Kiest de bestuurder voor 'sport',
dan houdt de computer de meest
sportieve schakelprogramma's
aan De automaat schakelt later
op en houdt het motortoerental
hoog om al het beschikbare vermogen uit de motor te halen
De derde keuzemogelijkheid is
het sneeuwprogramma, dat is te
gebruiken op gladde wegen De
terugschakelfunctie bij gas loslaten is dan uitgeschakeld om een
ongewenst wegglijden van de
wielen bij het afremmen op de
motor te voorkomen Tevens
reageert de automaat niet op
kick-down Deze term staat voor
terugschakelen als een snelle
acceleratie is vereist De bak doet
dat op commando bij het geven
van een flinke dot gas Op glad
asfalt leidt dat tot slippende wielen die vergeefs naar houvast
zoeken Zeker met het hoge vermogen van de 3,0 liter V6 van

Om het ontwerpproces te versnellen en de kosten te drukken
gebruikt Ford sinds kort een 'virtuele fabriek' Als eerste autofabnkant zet Ford dit computerprogramma wereldwijd m De simulaties
van een productieproces van een nieuwe auto maken de afhankelijkheid van dure prototypes kleiner Bovendien kunnen de technici
op de werkvloer en de ingenieurs achter de tekentafel effectiever
tot verbeteringen komen Leuk detail het programma kan zelfs
rekening houden met het postuur van de werknemer, voor optimale
werkomstandigheden

Opel biedt snelle service
bij schade

ercedes-Benz C-klasse biedt
Emotie, techniek en discipline

e route voert door tal van gezele, kleine dorpjes nabij
lesbaden De heuvels zijn er
sgroen en op de kleine wegges is overdag nauwelijks verer De fluisterstille Mercedesklautert op zijn gemak de
Hingen op en af De auto hoeft
ch maar weinig in te spannen
is namelijk voorzien van de
ernieuwste Mercedes-Benz
nzinemotor (2,4 liter, 125
V/170 pk) Die telt zes cilinders
i is dus heel wat mans in glooiid gebied

Virtuele fabriek realiteit bij Ford

De jongste HiAce
is extra lang, voor
nog meer laadruimte.
140 kW/193 pk is de sneeuwstand derhalve een uitkomst De
Xantia V6 Automaat vormt in het
gamma de top HIJ is rijk uitgerust

met onder meer diefstalbeveiligmg, airconditioning met pollenfilter twee airbags en abs De prijs
is 73 990 gulden

Deze Citroen Xantia V6
rijdt extra comfortabel
dankzij een zelfdenkende
automaat.

De Fiat-dealers hebben de 'Italiaanse nieuwe' in huis Dat zijn de
gewijzigde Punto en de nieuwe versie 1 2 16V Zowel optisch als
onderhuids is dit populaire model verfijnd Van de Punto zijn m de
42 maanden van zijn bestaan twee miljoen exemplaren verkocht In
de eerste drie maanden van 1997 versloeg het succesnummer m
Europa zelfs elk ander model Dat is een behoorlijke prestatie voor
de compacte Fiat
De 1,2 liter zestienkleppenmotor met 86 pk is nieuw HIJ komt m de
plaats voor de 1 6 versie Van alle Punto's is het onderstel veranderd Oneffenheden in het wegdek worden door het soepel bénenwerk van de Fiat geneutraliseerd en de motorgeluiden dringen mmder tot het interieur door Bovendien is de besturing directer en dus
veiliger Een bestuurdersairbag is op alle modellen helemaal gratis
aanwezig De Punto is te koop vanaf 21 650 gulden, terwijl de 1 2
16V 29 950 gulden kost

Mazda boekt betere resultaten
Na moeizame jaren boekt Mazda goede financiële resultaten De
gewijzigde koers, gericht op efficiënter werken en verlaging van de
productiekosten, werpt vruchten af Bovendien is het aantal verkochte auto's in een jaar tijd met drie procent gestegen
Mazda knoopt de banden met partner Ford steeds strakker aan
Door samen nieuwe modellen te ontwikkelen is aanzienlijk op kosten te besparen De Ford Fiasta en de Mazda 121 zijn een duidelijk
voorbeeld van deze strategie De auto's zijn op dezelfde basis
gebouwd Het uiterlijk onderscheid is gecreëerd door verschillen m
de vormgeving van de voor- en achterkant van de auto's
Met een reductie van de ontwikkehngskosten zijn de prijzen van
nieuwe auto's op een heel concurrerend niveau te brengen De
koper merkt dat straks direct in de showroom.

Geweldenaar Trans Sport
in Nederland
Een raspaard onder de ruimtewagens, zo mogen we de Chevrolet
Trans Sport wel noemen De extra lange wielbasis en de royale
standaarduitrusting zorgen voor een summum van ruimte en een
hoog niveau van comfort Deze wagen, die is gebaseerd op de
Opel Sintra, is sinds kort in Nederland op de markt
De Chevrolet Trans Sport is leverbaar vanaf 77 950 gulden HIJ vertegenwoordigt de top in het ruimtewagengamma van General
Motors De auto is twintig centimeter langer dan de Sintra Achter
de drie rijen zitplaatsen is een flinke bagageruimte De langere
wielbasis maakt hem extra stabiel Onder de motorkap staat een
3,4 liter zescilmder motor, die zich onderscheidt door een forse
trekkracht (275 Nm)
De auto heeft onder meer abs, twee airbags, airconditioning, verstelbaar stuur met radiobediening en cruise control Opbergvakken
en bekerhouders maken de rit aangenaam voor de passagiers
Alles bij elkaar is het duidelijk dat de Chevrolet Amerikaans comfort
combineert met Europese gebruiksmogelijkheden

Italia a Zandvoort
Het circuit van Zandvoort staat op 21 en 22 juni helemaal m het
teken van Italië Tijdens deze dagen vinden acht races met
Italiaanse auto's plaats De Ferran-rijders strijden om de kampioenschappen m de Challenge West en Centraal, waai voor de coureurs
met hun F355's uit vele Europese landen komen De Maranello
Challenge is een spannend Brits kampioenschap waaraan alle
types Ferran's (ook de F401) meedoen
Wie op zoek is naar een snelle auto voor op de 'gewone' weg kan
terecht bij Lancia en Fiat Zij showen op beide dagen hun nieuwste
modellen Ook zijn historische pronkstukken aanwezig van onder
meer Maserati, Abarth, Lamborghini en De Tomaso Tussen de
races door is het de moeite waard om rond te neuzen bij de vele
stalletjes Hier is alles te vinden voor de liefhebbers van Italiaanse
auto's Het aanbod loopt uiteen van mooie zeefdrukken tot zeer
zeldzame automobielonderdelen

woensdag 18 juni 1997
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7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.

PARKET LAMINAAT
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KRAT 24 FLESSEN

KRAT 24 FLESSEN
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unLQEL
In] O verschillende kleuren
leverbaar, verhuisbaor en
makkelijk zelf te leggen. VanaL.
-

/

Per m2

(vijf jaar garantie!

LACHASSEDUPAPE
COTES DU RHONE
Deze geselecteerde rode en witte op
wapenlies gebottelde Rhône wijnen
zijn een waar meesterstuk. De naam
"La Chasse au Papo" danken zij aan
de vroegere kelders van de paus nabij
Avlgnon
,
PROEFNOTIT/ES:
BARBERA D'ASTI SOAVE CLASSICO
ROUGE: kleur volrood, bouquet
fruitig, smaak slevig en kruidig
PROEFNOTITIES:
PROEFNOTITIES:
kleur robi|rirood, bouquet licht
aanbevolen bij vleesgerechten
kruidig smaak zacht en vol,
Iruibg smaak droog en lus,
BLANC: kleur goudgeel, bouquet aanbevolen bij rood vlees ol Kaas aanbevolen bij vis en als aperitief
Iruitig, smaak fris, aanbevolen bij
visgerechten of heerlijk op een
zomeravond
JOUKE DE
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^BEZICHTIGING • VERKOOP

h »^llc 'artikelen100% schriftelijke fabrickssarantie.
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-VHIJDAQ.
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-ZATEHDAO.'
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Thuis bezorging vanaf bestelling ad. 20.tussen 18.00 en 21.00 uur
bezorgkosten 2,50

SAFARI
EXOTICFRUJT
LIKEUR

KOOPHOME
JAFFATOMATENSAP
HELE LITER
ELDERS

"ÖBLON10VVODKA
'LITER

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Haltestraat 51, tel. 5713460
geopend elke dag van 22 00 tot 22 00 uur

ZOMERSTUNT!

Spaameweg 22a
Cruquius
•

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Toetje van de week:
Tiramisu flensje ƒ 3,95

LAMBRUSCO
BIANCOofROSSO
Deze tvltta <rf «da LamDrusco laat
zich kenmerken door il|n
llchl mousserende Irisse smaak.

aperltivonon-alcoholico

fa. Gansner & Co.

Italiaanse specialiteiten en afhaalwinkel

ELDERSJ&95"

Kwckcrij P. van Kleeff

heeft alle dranken l
HAARLEM: Californieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heen meer dan 50 slijterijen, tel voor onze ovengs vestigingen Ot 72 -447 300

Studeren op zolder

Horecd-cdrrière...
start 'n SEC-opleidin<*

Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies.

• Horeca Ondernemersvaardigheden - • Koken
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne "
• Serveren

•

Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

zeer goed geisoleei d
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal

MAGAZIJN
OPRUIMING

bij Sanders Meubelstad
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
van
v/a

ƒ • 399
ƒ 999
ƒ 2548
ƒ 1799
ƒ 1999
ƒ3299
ƒ 1799
ƒ 3299
ƒ 1799
ƒ2999
ƒ 3950
ƒ 4499
ƒ 2499
ƒ 1799
ƒ 1499
ƒ 899

VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR
VOOR

f
99ƒ 699ƒ 1599,ƒ 1199ƒ 1399,ƒ 2199ƒ 999ƒ 2299ƒ 1199,ƒ 1999ƒ 1999ƒ 2499ƒ 1299,ƒ 999,899,-

VOOR

ƒ

OP = OP

KORTINGEN TOT 5O%
Amsterdam (Eigen parkeergarage}
Overtoom 557 - Tel.: 020-6184733 - donderdag koopavond

Sanders
MEUBELSTAD

ERTOD

• Wijneertïficaat
• Restaurantbedrijf

,• Managementopleidingen

In een dag geplaatst
d m v. prefab elementen

ZOMER-PL A N T E N groot assortiment

Fauteuil diverse kleuren
2.5 zits diverse kleuren
Zithoek moderne kleuren
2+2.5 Lederlook
2+2.5 Groene streep
2+2.5 Leder perzikkleur
2+2 zits groen
2+3 zits Leder Bordeaux
Wandmeubel donker eiken
Wandmeubel blank eiken
Wandmeubel zwart/beuken
Wandmeubel zwart/kersen
Barwand/zwart
Wandmeubel diamant/messing
2 deurs buffetkast grenen
Diverse Chinese ant. kasten
Parasol nergens goedkoper

Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste'
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

B»VV..»"J-.

Bel voor informatie:

t r a i n i n g Oc o p l e i d i n g

Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
'>•— •
Verzorgen van melding
* '
of bouwvergunning
Doorlopende garantie
en financiering mogcli|k
Aantrekkcli|ke pro|ect kortingen

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Rijk aan Ruimte met Ruiter

A A N G E B O D EN: V A K A N T I E W E R K

vraag naar onze documentatie, bel: 07Z>50Z2700, fax: 072-50Z2730
of post de bon zonder postzegel naar.
Antwoordnummer 1751, 1620WK URSEM
Stuur mi] uw documentatie
Naam
Adres
WoonplaatsTelefoon
Bezoek onze showroom openingstijden ma vr 900 I 7 3 0 u ia. 1000 M 00 u adres Nijvcrheidstei rein K I64SVX Uisem

RuiteTI

InterLanden spreigroep
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

DAKKAPELLEN

THE DOOKS
l N
VAN

A M S T E R D A M
MUUR T O T K A S T . . .

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen Eenvoudig en praktisch of juisl zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wi| u
direct een vri|bli|vende offerte Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vri|dag van 9 00 lol 17 00 uur en zaterdag van 10 00 lot 13 00 uur
Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat S • Tel. 020-6101046

l Nieuwsblad
zoeken wij

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

<TIII; DOOUS>

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt

FEESTELIJK SPORTIEF

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.

Tevens gevestigd in Het Arsenaal Ie Naarden Vesting, Tel 035 6942982 Bel voor openingstijden!

NIEUW IN ZANDVOORT
3-daagse skeeler cursus voor beginners
onder deskundige begeleiding.
De cursusavonden zijn: 23,25 en 27 juni.
Totale cursuskosten: ƒ 60,00 (2 uur per avond)
(excl. huur skeelers, ƒ 10,00 per avond).
Voor meer informatie en inschrijvingen,
bel sportorganisatiebureau Feestelijk Sportief,

tel. 023 57 153 83
of schrijf naar Lijsterstraat 11 2042 CH in Zandvoort.
Wij wensen u alvast veel skeeler plezier.

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

Plaats:
jaar
t/m

ZANDVOORTSELAAN 210 - BENTVELD

ZANDVOORTSELAAN 7

HELMERSSTRAAT 37 boven

HOGEWEG 62/8

Goed onderhoud., royale vrijst. villa met inpandige garage en rondom tuin.
INDELING:
sout.: garage, 2 opslagruimten, was/c.v. ruimte, tuinkamer, beg.gr.: entree/hal, toilet, keuken, L-vorm. living m. open haard, en balkon,
slaapkamer met kastenwand, badkamer met
ligbad.
1e verd: 3 slaapkamers, balkon, badkamer
met douche en 2e toilet, zolderberging.
* nieuwe zonneschermen
* schilderwerk binnen 1997
' schilderwerk builen 1995
*c.v.gas (ketel 1992)
* grondopp: 804 nf
ƒ 849.000,-

Karakteristiek woonhuis met voor- en achtertuin.
INDELING:
beg.grpnd: entree/hal, gang, toilet, kelder,
zeer ruime woonkamer, moderne keuken.
1e verd: overloop, 2 grote slaapkamers,
1 kleine slaapkamer, balkon, badkamer
met douche.

Royale bovenwoning, rustig gelegen.
INDELING:
entree, berging.
1 e verd.: woonkamer, nette keuken,
2 ruime slaapkamers, douche/toilet.
2e verd.: zolder.
* verwarming thans via gaskacnels
* warm water gasgeiser
* netjes onderhouden
ƒ198.000,-

2-kamerflat gelegen in centrum dorp op de
2e verdieping met een eigen parkeerplaats.
INDELING:
entree/gang, toilet, woonkamer met open
keuken, slaapkamer, badkamer met douche,
balkon op het zuiden.
* berging op de begane grond
* eigen parkeerplaats
* totaal gerenoveerd in 1996
' eigen c.v. gas (combi ketel)
' servicekosten / 119,- per maand

* schuur in de achtertuin
* c.v. gas
* grondopp. :157 m2

ƒ 189.000,-

ƒ 349.000,-

DR J. G. MEZGERSTRAAT 25

DE FAVAUGEPLEIN 53 HS

Drive in woning, vlakbij zee gelegen.
INDELING:
beg. gr.: entree/hal, garage/berging, tuinkamer
1e verd.: toilet, L-vorm. woonkamer met
half open keuken en balkon.
2e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met
bad en toilet.
3e verd.: vaste trap naar hemelkamer met
dakterras.
* woonkamer met parketvloer
'bouwjaar 1990
* dubbele beglazing
* c.v. gas combiketel
* zeer netjes bewoond, een bezichtiging
waard
ƒ 479.000,-

Direct aan de wandelboulevard gelegen
4-kamerappartement met royaal terras en
schitterend uitzicht over zee en strand.
INDELING:
entree, gang, keuken, toilet, douche, ruime
L-vormige woonkamer (yh 2 kamers) met
gas open haard en schuifpui naar terras, 2
slaapkamers.
* garage en berging op de begane grond
* centraal & direct aan zee gelegen
* rondom kunststof kozijnen
* servicekosten ƒ 300,- per maand
ƒ 419.000,-

Cense & van Lingen blust het brandje wel;

professioneel en vakkundig!
SWALUESTRAAT 37
Goed onderhouden haltvrijstaand woonhuis met garage.
INDELING:
beg.gr.: entree, gang, modern toilet, ruime
keuken, woonkamer met eetkamer/serre.
1e verd.: hal, 3 slaapkamers, balkon/dakterras op het zuidwesten, badkamer met
ligbad, 2e toilet en doucheruimte.
2e verd.: via vliezotrap naar zolder met mogelijkheid voor kamers
* in centrum dorp
* met inpandige garage
* beg.grond v.v. houten vloeren
* grondopp.: 78 m2
ƒ 299.000,-

CENSE&
NVM

[MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

BURG.V. FENEMAPLEIN 13/5
Royale 3-kamerflat, voorheen 4 kamers op de
3e verdieping gelegen in centrum dorp met
uitzicht over zee.
INDELING:
entree/hal, woonkamer m. open haard, 2
slaapkamers (voorheen) 3), keuken, badkamer met ligbad, apart toilet, 2 balkons één op
het westen en één op het oosten. Berging in
het souterrain.
* centraal gelegen met uitzicht over zee
* erfpachtscanon ƒ 196,- per jaar
* voorschotbijdrage Vereniging van Eigenaars
ƒ 465,- per maand inclusief verwarming en
warm water
ƒ319.000,-

Speciale uitgave WEEKMEDIA

woensdag 11 juni 1997

Natuurlijk, de meeste toeristen
komen naar Zandvoort voor zon, zee
en strand. Echter, in tegenstelling
tot zee en strand laat de zon het nog
weieens afweten. Het is daarom
gelukkig dat Zandvoort haar gasten
méér te bieden heeft dan alleen een
zonnebad. Hét Zandvoorts
Nieuwsblad doet daarvan verslag in
een aantal Zomerkranten, waarvan.
dit de eerste is.
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Kodak

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
Uw mooiste foto's in l uur klaar.
Standaard 10x15 cm. Mogelijk tot 20x30 cm.

PASFOTO'S DIRECT KLAAR
voor alle officiële documenten.

Grote Krocht 22, Zandvoort

ZONDER NEGATIEF, DIRECT EEN AFDRUK VAN UW FOTO.

Dames- «n Herenschoenen,
Sandalen, Slippers.
Alle soorten gympen.

BUDGET
FOTO
to x ts CM:
vanaf

39 cent

, VERGROTING van :;'.

en een waardebon
voor

KORTING .OB: ,\
opnl*
*•

V *

Dat is nou het verschil tussen een Koprawinkel en een andere fietsenverkopen bij ons
begint het werk pas na dat we een fiets
verkocht hebben. Dan zorgen we voor een
juiste afstelling, extra servicebeurten, een
goede garantie en een fietsverzekering. En
mocht er ooit iets met uw fiets zijn: het
vakkundige Kopra-personeel staat altijd klaar
voor alle mogelijke reparaties.

GRATIS
VERGROTING

bij inlevering <~<* ^
dztwadr<leba*f geldt
^ *"*

Wedden dat u meer koopt
dan alleen een fiets?

15 x 21 CM

\ >

* Wij drukken uw foto's af op Kodak kwaliteit papier, voor mooie frisse
kleuren en een scherp kontrast.
* Wij bieden u de zekerheid voor een perfecte kwaliteit.

WIELERSPORT

tTRIATHLON

Onze openingstijden zijn:
Maandag t/m vrijdag
Zaterdag van
Zondag

ZANDVOORT

9.00-18.00 uur
9.00-17.00 uur
12.00-17.00 uur

HALTESTRAAT 31 - 2042 LK ZANDVOORT - Tel. 023-5714499 - FAX: 023-5716385

HAIRWAVE
Schoonheidssalon

Yvonne

Jolanda van Dijk

dames- en herenkapsalon

Zeestraat 56 2042 IC Zandvoort tel. 023-5730643.

Wij werken

Dames / Heren
Gezichtsbehandelingen:

uitsluitend op

90 min. (standaard behandeling) ƒ 65,Nek / Rug massage ± 20 min

ƒ 25,-

Harsen: Hele Benen

ƒ 37,50

afspraak en
met produkten

van

Sebastian

HAIR
Zeestraat
56
• •'•• '

- :

.

~

.v.

2042 JLC Zandvoort

Geopend:

di. t/m zat.
van 9.00-17.30 uur

Weekmedia Zomerkrant
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lui aan M

TafceTïve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Hagel, regen, zon, of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

STRflND-RURDNT

De hele maand juni

Schotse rib-eye
22.50 p.p.

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

de gehele maand juni

Zeeduivelfilet

Div. andere gerechten
***

kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

in roomboter gebakken
incl. garnituur J

Keuken dagelijks geopend
tot 2 1.00 uur

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Een delicatesse voorde ware vislief hebber
Keuken geopend van 1 7.30 tot 21 .00 uur

***
Strandpaviljoen
5A
Boul. P. Loot 5
Tel. 023-5715443

Een barbeque of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

Tot ziens bij
De Wurf fam. Paap
Tel. 571 4558

an en

Tot ziens in Take Five

O y y ~"

(noordelijke afrit rotonde)

Sheila, Dimfie en Gert Toonen

Het Zandvoorts Nieuwsblad?
Natuurlijk, dat is mijn krant. Zo lang
ik mij kan herinneren ben ik daar al
op geabonneerd. Want ik volg graag
het plaatselijke nieuws van mijn
dorp.

STRANDPAVILJOEN 10-ZANDVOORT

Als dorpsomroeper houd ik mij ook met het
nieuws bezig. Mijn optreden is op het ogenblik
uitgegroeid tot een leuk en gezellig plaatselijk
gebeuren. Gekleed in authentiek visserspak en
met de klink (gong) in de hand doe ik regelmatig
mijn ronde door de Zandvoortse straten.
l

ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdatkrantik moei
graag wil weten wat zich in

Ook voor uw:

mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

* Bruiloften
* Recepties
* Feesten

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad

-k Barbecue
+ Partijen

Naam: (m/v)
Adres:

l_ l

l l l

J_J._L.

|__[ _j_._j. _j__i_l _J_J_ J.. J ...l ._J.._J__1__L

Postcode/Plaats: i _ |._j__|_] _ |__|_ |__J_ |__i
Telefoon:
|_ i__l__|_ i_ [_ |
(i.,.m „„»,*. b,*
Giro/Banknr.:
i i l i l l l l i l
Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal ƒ 1 9, 1 5 half jaar ƒ 34,60 jaar/60,40
* Voor postabonnces gelden andere tarieven.
STRANDPAVILJOEN

ZANDVOORT

\O

tel. O23 -571 32 OO

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62. 11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051, 1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7 1 037 1 "0 1 7003"
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lui aan hetslt
Strandpaviljoen
*Trefpunt Afa. 8

La Terrasse
Onze keuken is elke dag van
17.00 uur geopend voor een
heerlijk diner met uitzicht op zee!

Zandvoort
<ïd. 023-5716406
De gezelligste strandtent met de
lekkerste vis, vlees en
vegetarische menu's.
Poffertjes en 25 verschillende
overheerlijke Pannekoeken
Wij verzorgen graag uw receptie, feest of
barbecue in en om ons strandpaviljoen

tot z-'Cfevs
...
*/r

Voor reserveringen

023-5716959
Boulevard Paulus Loot 1a
Zandvoort

strandpaviljoen 4
zandvoort 023-5713431
reserveringen

MILJOEN

'EROEN 20
THE FIRST AND THE BEST SELF SERVICE

BBQ ? FEESTJE ?
Gewoon of ongewoon! i
Lekker hoor, terwijl je de
ZON in de ZEE ziet zakken!

BOULEVARD BARNAART - ZANDVOORT
TELEFOON: 023 - 5716994

Strandpaviljoen 14, Zandvoort
Tel. 023-5715203

TTt—tl

STRANDPAVILJOEN 21

nr.Q
Overdag lekker in de zon liggen bakken
's Avonds de zon in de zee zien zakken
En voor diegenen die 't nog niet weten
Bij ons kun je heel lekker eten
De keuken is tot 21.00 uur zeker open
Parkeren is dichtbij, dus je hoeft niet ver te
lopen
Dus waar moet je voor een gezellige
stranddag zijn
Bij strandpaviljoen 724 Sky Line
Voor reserveringen: 023-5714525

JAC. DR1EHU1ZEN"
Telefoon 023-5715524
Zandvoort.

Wij wensen u een
gezellig seizoen bij
paviljoen Driehuizen

M
j

STRANDPAVILJOEN 9 - ZANDVOORT
TELEFOON: 023-5718888

De beste Sangria
Paella en
Spaanse wijnen

Z66I- i.unf j. j. Bepsuecw,

Weekmedia Zomerkrant
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'Met mooi weer is het hier f
7
soms een compleet gekkenhuis
Daar staat echter tegenover, dat
het jaarlijkse Jazz Behind The
Beach-festival, dat dit jaar van 7
tot en met 10 augustus plaatsyindt, een trekker van formaat
is. „Daar komen een heleboel
mensen uit binnen- en buitenland speciaal op af," weet Heidi
uit ervaring. „Ze bellen er zelfs
nu al over op, om te vragen wanneer het precies is. Voor die data
hebben we dan ook al heel wat
kamers kunnen boeken."
Hetzelfde geldt voor de andere
mega-attractie van de zomer,
namelijk de Marlboro Masters
voor Fbrmule 3 die op 3 augustus op het lokale Circuit wordt
gehouden.

Op een sombere, doordeweekse dag, komt de
zes meter brede balie
van het Zandvoortse
VW-kantoor aan de
Schoolstraat wel erg
ambitieus over. In het
hele pand is buiten de
beide informatrices en
de verslaggever namelijk geen kip te bekennen. „Maar het staat
hier ook regelmatig
helemaal vol, hoor,"
benadrukt vaste medewerkster Heidi Kuiper.

„Met mooi weer wordt het
meestal behoorlijk druk, en af
en toe is het hier zelfs een compleet gekkenhuis. Met
Pinksteren hebben we zelfs
bordjes op moeten hangen, dat
we echt geen kamers meer hadden."
Dat laatste gebeurde volgens
Heidi Kuiper bij hoge uitzondering. „In het algemeen lukt het
gelukkig wel om iedereen aan
een kamer te helpen. Als het
niet in Zandvoort zelf is dan
toch wel in Lisse of Hillegom, of
anders in Haarlem. We beschikken hier immers over een heel
groot bestand, variërend van
31,50 gulden per persoon tot
hotelkamers van vele honderden
guldens per nacht."
De bemiddeling bij het verkrijgen van logies vormt het grootste deel van de taak van de VWinformatrices. Daarnaast probe-

,-J^S^öv
«g£*Hs£ir^£ï.-** ---, 5*5

'-^-•&&3z3sï.
„Het is niet altijd strandweer voor kinderen, dus krijgen we nogal eens vragen over wat er in
Foto André
Zandvoort nog meer te doen is"

ren ze een antwoord te geven op
de vele uiteenlopende vragen
die ze ter plekke of telefonisch
worden gesteld. „Men komt hier
nogal eens informeren wat er
allemaal te doen valt," vertelt
Heidi. „Vooral als het slecht
weer is en men met de kinderen
dus niet naar het strand kan. Wij

bevelen in dat geval meestal het
tropisch zwemparadijs Gran
Dorado aan en het Circus
Zandvoort. En ook het Circuit
natuurlijk, tenminste, wanneer
daar wat te doen is."
Als een kunstzinnig centrum
kunnen Heidi en haar collega's
Zandvoort moeilijk presenteren.

Lieberom

„Nou ja, je hebt hier natuurlijk
wel het gemeentemuseum," constateert Heidi. „Maar in het algemeen vindt men het Casino toch
spannender. Wie echt iets op het
vlak van cultuur wil beleven sturen we doorgaans naar Haarlem
door, dat hier tenslotte maar een
kwartiertje rijden vandaan ligt."

Het aardige van haar werk als
VW-informatrice is volgens
Heidi de grote veelzijdigheid
ervan. „Zo heb ik hier weieens
uitgebreid vakantiekaarten zitten schrijven voor een mevrouw
met een bibberhand. En er worden je soms de raarste vragen
gesteld. Bijvoorbeeld waar je
hier in de buurt erotisch kunt
eten. Of waar het strand eigenlijk ligt. En ik heb een keer een
Duitser aan de telefoon gehad
die al een kamer had geboekt,
maar graag nog even wilde
weten waar Zandvoort nu eigenlijk lag: ergens aan de kust of
juist landinwaarts."
Met smaak verhaalt Heidi over
het echtpaar dat na bezichtiging
niet content bleek met de
bemiddelde hotelkamer. „Tben
ik informeerde wat er mis was,
zeiden ze dat ze de bedden veel
te wit vonden. En dat is echt de
vreemdste reden die ik ooit
gehoord heb om een kamer te
weigeren."
Joban Schaaphok

Pittoresk Gasthuishofje
biedt oase van rust
Dat Zandvoort meer te bieden heeft dan alleen
strandplezier en gezellige winkelstraten, leert een
wandeling naar het Gasthuishofje. Enigszins verscholen tussen de rest van de bebouwing, vormt dit
pittoreske huizenblokje een verrassende oase van
rust en schoonheid. De aaneengesloten witte huisjes
met hun rode daken, worden dan ook om de haverklap gefotografeerd door al dan niet toevallige passanten.
Wie niet beter weet, denkt al
gauw dat het Gasthuishofje in

Zandvoorts
Nieuwsblad
De Zomerkrant is een speciale uitgave van
Weekmedia/Zandvoorts Nieuwsblad.
Oplage 12.500.
Zandvoorts Nieuwsblad is een onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, Bentveld en
Aerdenhout. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Hoofd commercie: J.F. Sas.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort.
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur: dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur.
Redactie: (023) 571.8648.
Fax: (023) 573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166.
Fax: (023) 573.0497.
E.mail: wmcomm® perscom.nl.
Abonnementen: (020) 562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941.
Aangesloten bij de Nederlandse
Nieuwsbladpers.

een vroeg verleden moet zijn
ontstaan, gezien de welhaast
antieke opzet. In werkelijkheid
is het woonoord, waar hoofdzakelijk alleenstaanden hun
intrek hebben genomen, echter
pas in 1947 gebouwd. Tijdens de
TWeede Wereldoorlog had de
Duitse bezetter namelijk uit
strategische overwegingen alle
huizen langs de kust van
Zandvoort afgebroken, zodat in
die strook slechts een barre
vlakte overbleef. Om toch weer
iets terug te krijgen van de oorspronkelijke bebouwing, besloot
het toenmalige dorpsbestuur er
het huidige hofje te laten verrijzen.
Het is beslist de moeite waard
om er eens een kijkje te nemen.
Al was het maar om even te
genieten van de weldadige stilte
die in de weelderige binnentuin
heerst. Of om een praatje aan te
knopen met één van de bewoners, over hoe het is om op zo'n
bijzondere plek te wonen.
„Natuurlijk vinden we het leuk
als men belangstelling toont
voor ons hofje," geeft één van
hen te kennen. „Zelf neem ik er
altijd even de tijd voor om vragen te beantwoorden. En ik ben
best bereid om mijn eigen
woning van binnen te laten
zien. Daar heb ik al heel wat
toeristen een plezier mee
gedaan."

Gasthuishofje dateert nog maar uit 1947

Foto André Lieberom

Agenda
Juni

* 12,13 en 14 juni: Roeispektakel van de
Zandvoortse Reddingsbrigade bij het
Zwanenmeertje, Frans Zwaanstraat. Donderdag
en vrijdag 19-21.30, zaterdag 14-17 uur.
* 20 juni: Feest van het licht Muziekfestijn in
bars en cafés.
* 21 juni: Strandbridgedrive in twintig strandpaviljoens vanaf 10 uur.
* 21 juni: Midzomernachtfestival.
Muziekoptredens op podia in het dorp en op het
strand. Vanaf 20 uur.
* 21 en 22 juni: Italia a Zandvoort, races met
Italiaanse auto's op het circuit.

Juli

* 6 juli: races op het circuit.
* 18 en 19 juli: Tropicanafestival op podia in het
centrum en op het strand, met salsawedstrijd.
Vanaf 20 uur.

Augustus

* 3 augustus: Marlboro Masters. Groot race-evenement op het circuit.
* 7 tot en met 10 augustus: Jazz and Blues
behind the Beach.
* 17 augustus: Montmartre op het Gasthuisplein.

2.661 !unf U Bepsuaom
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GOUDSE
STROOPWAFELS

KMSEXPRESSC

Iedere woensdag op de weekmarkt van
Zandvoort verse Goudse stroopwafels.

GRASKAAS (ook met komijn)
vol en romig van smaak
kilo

8,90

Mini stroopwafels
Appel stroopwafels
Kaneel stroopwafels
Suikervrije stroopwafels
Super stroopwafels
Zakjes snippers

KAAS MINDER VET

20+ en 30+ ook komijn
jong belegen oud
kilo vanaf

l l ,90

markten:
stroopwafels

Tip voor een heerlijke stroopwafel:
's winters op kamertemperatuur
's zomers koel bewaren

Marktslagerij
Edward van der Pol
Amersfoort
Deze woensdag bij aankoop van:
033-2985602

De Jong's Drop
Elke week volop aanbiedingen.
Groot assortiment drop en snoep.
Prachtige Belgische roombonbons plm. 25 soorten.
Vele soorten
chocolade en volop kinderzakjes

van

1,-, 1 ,5(Len 2,50

3 BIEFSTUKKEN (330 gr.) voor ƒ 10,•
een bolletje Saksische leverworst
van 150 gr. GRATIS

Schalkwijk
Lindengracht
Krommenie
Amstelveen
Zandvoort

voor verse bloemen
tegen een lage prijs
kunt u terecht bij

ARIE KLUFT's

10 barbecue hamburgers voor ƒ 10,100 gr. boerebeenham
100 gr. eigengem. gebraden gehakt
samen voor 3,95

Kom. Kijkeen Profiteer!

u vindt ons aan de
centrumkant
van de weekmarkt

Ben t u dit?
kipfilet
l kilo

14,95
gegrilde
pootjes
p. stuk

,1,95

10 stuks

17,50

POEUERSBEDRIJF

Ton Overes

Woensdag - visdag
bij Blokhuis op de markt

Gefeliciteerd! U kunt bij het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad een
marktwaardebon ad 25,in ontvangst nemen.
Deze bon kunt u besteden bij de op deze
pagina adverterende marktkramen.

VOOft OL UW OPORTS SISRODSN

1 pond
KIBBELING
ƒ7,50
Hanneke Pedroli.

o/te soorten verse en gerookte vis bi\
onze kraam
TOT ZIENS OP WOENSDAG

Peperstraat 23
1935 BD Egmond-BInnen
Tel. privé 072-5064750
Tel. mobiel 06-53835608

VISHANDEL
RUIZENDAAL
Gebakken kabeljauwfilet
2.00 p. st. 3 st. 5.00

iun[ 14 6epsuaoM
Weekmedia Zomerkrant
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Zandvoort... Meer und mehr
Tennis-Squash-oder
Bowlingbahnen mieten.
jVVenn Sie deirAfitosport mogen, bat de^Cirpuit Park
Zandvoort Inn^n yiel zu bie%
ten. RegehnaSsig'finden Auto
und
besuc in knnen. Sie könnën ''
auch ber fahren: C^-Kart
oder
twagen. FaUs-Si'
ter di Steuer des ft
Renn _ :ns sitzen möchi
mi
Sieverst einen TagJ
Fahrkursus der p
lang
Dutch icing School J^ g
ïbesui
ichmit Direml
i Wagen können.SieJzu
iten Zeiten di
ïckëbef
"
lepeici^
'«rbessêm?
Gleichhintèr'dem Eingang
;der Hennstrecke finden Sie
Rob;Slptémakfrs Anti-,, «ff
SlipschOQl, dort könnën "'
*" liebd&kursen' '**'

Seine Bekanntheit
verdankt Zandvoort
vor allem seinem
schonen Sandstrand.
'b Sie in der Sonne
iegen wollen oder
Abkühlung suchen in
'den Wellen der
Nordsee, in Zandvoort
macht beides Spass.
Aj»er ausser Wasser^
•*"•un,d Strand j
*"Zandvoort

also: In Zahdvoor
den Sie Meer unc
mehr
r,» "

>')

l

4£poiVV

Das Wassersportzenti

Nahedërnöraiiche
Retfüngsstat
Katamaran-Windsurfkur
könnën Sie l

../"l

--- -

Hauenbad sowr
Sonnenbank.
lm Gran Dorado
tark,
Vondellaan (^0, kónrieB Sii im
tropiscHen Hallenba^
Frejzeit.verbringen

Ausgangstips

An vergnügïïchen Stunden soll
es Innen in Zandvoort nicht
fehlen, Restaurants und
Gaststatten gibt «9%ènug.'Der
'Circus Zandvoort'/^r{«?egen

Architektur auffallt'betin^t
sich dem Kulturzentrum ^ -\
gegenübèr. Hier findeh Sie
Spielautomaten, auch für ^ .,
Kinder. Weiterhin beherbergt
das Getaande den 'Cinema
Circus', ein Kino mit 100
Piatzen wo viermal taglich
'^ Rlmvorführungen stattfinden.
_,75^Kültur' - - '31Jm Holland Casino Zandvoort
• In den Zandyoorter *
könnën sie^owohl mit »^£ '
Kunstgaleriefffinden
S|nèlautomaten als auchTmit ,
regelmassig Ausstellungen
tradHionellen Spielen, wie •"•
statt. Die öfTentiiéheBlack Jack und Roulette, Ihr >
Bibliothek (Openbare
Glück versuchën. Im
_ *t
Freizeitpark Gran Dorado gibt""
. ein reichmutiges Angebot
es"Sport und Spiel.
\ Leihbüchem,,auch in
^.^jtecher SprachéT"
Festivals
|>, Das Kulturzentrum von
^
^
aenin
Wcmdern/
***Zandvoort (Cultureel
•ZandvfM)|| Musikfestiyals
;
Centrum),
Gasthuisplein
9b,
*jRooTOinren 0 ^
orgahisiert, zum Beispiel im
u i/aiwiëni ist Zandyooït • • * ist von mittwochs bis einsch- f? August'4%opr!Zandvoorts
liesslich samstags am
J Umgéfiung'diifctfseine
Grenzen iiïnaiis bekannte
Nachnüttagf kostenlos zu
*•echslungsreichen und
Festival-'Jfazzbehind thei ,
besichtigen. Neben"% -*-•
rrachtigeg'Naturgebiete senr
Ji\ gêejgnet, |ei es am Strand
'darübér finfle
viel Sehe
o'der ^a^pünen.
Zum
1
8
Geschichte
B^ai ** *" — ' Beispiel kö'nnen Sie ein
UllFpu. m^fc.|*^a„t «• i j - v * *
f
••Mittwoch imsZeitschriften-"^
'Zandvoorter Zimmer' sehen,
Wass||-leitungsdünen, deren
handel oder im Büroldieser/
eingerichtet mit GebrauchsEinggng |ich auf ïler
gegenstanden und Möbeln von erhalten ist. Fürrweitere _
Zandv^ortsëlaah befindet
(gegenübèr Nieuw Unicum). / Anfang dieses Jahrhunderts.
Auskünfte fiber Veranstal-tunlm Kulturzentrum stellt auch
Hierssind Wanderwege mit
gen wenden Sie sich bitte an
/der
Modellbaüclub
Zandvoort
verschiedener Dauer markiert.
das Fremdenverkersbüro J
(BomschDÜtenlbouwplub)
seiue,
Eifltrittskarten und eine'
Zandvoort, Schoolplein l", •."
Werke
aus.
Miniaturen
von
^
Waiidërkarte zu diesem Gebiet
Montag bis Samstag geóffnet
unter anderem alten
&•&• von 10.00 -12.30 Uhr und von
erhalten sie beim VVV am
Schoolplein und auch bei man- Strassenbahnën und Boten.
-17.00 Unr.
.«i.

L_

re Mö|HéïkêiteKL2ur

chen Zandvoorter Hotels. Dort
erhalten Sie auch
Informationen über Eahr-radwege in der Umgebung.
In den Wasserleitungsdünen
ist das Radfahren nicht."
erlaubt, ausser auf dem;"' f
Radweg nach Lahgevelderslag.
In den Kennemérdüneri
jedoch, nördlich von^
Zandvoort, darf beliebig geradelt werden. Zwei Eingange
zu den Kennemèrdünen fmden
sie am Zeeweg, RIchtung
-,
Overveen.
*?

«w lvnn«n«

OSn*i

Provisionsfreier Umtausch
bei Change-Express

Veranstaltungskalender
* Anderungen vorbetialte«, aktuellé
Information erhalten sie beim VW
Zandvoort
(FVemdenverkehrsverein),
Schoolplein l, Tel. 023 - 5717947.

Juni*

12., 13. und 14. Juni:
Ruderspektakel der Zandvoorter
Rettungsbrigade beim
"Zwanenmeertje" an der Frans
Zwaanstraat. Donnerstag und
R-eitag von 19.00 bis 21.30 Uhr,
Samstag von 14.00 bis 17.00 Uhr.
* 20. Juni: Fest des Lichts.
Musikfest in den Bars und Cafés
von Zandvoort.
* 21. Juni: Strandbridgedrjve. Ab
10.00 Uhr Bridgedrive bei 20
Strandpavillons
* 21. Juni:
Mittsommernachtfestival. Auf
Podien, überall in den Strassen von
Zandvoort und am Strand, wird
Musik gemacht.
* 21. und 22. Juni: Italia a
Zandvoort. Auf, der Rennstrecke
Circuit Park Zandvoort Rennen mit
italienischen Autos.
^ --

Juli

* 6. Juli: Rennen auf der
Rennstrecke Circuit Park
Zandvoort.
* 18. und 19. Juli: Tropicanafestival
* Auf Podien, überall in den
Strassen von Zandvoort und am
Strand, treten ab 20.00 Uhr "swingende" Bands auf, auch wird ein
Salsa-Wettbewerb veranstaltet.

August

* 3. August: Rennstrecke Circuit
Park Zandvoort: Marlboro Masters _
of FormulaS.
* 7. bis 10. August: Jazz and Blues
behind the Beach. Auf verschiedenen Podien in Zandvoort (Strand
und Zentrum) treten Jazz- und
Bluesmusiker auf.
* 17. August: Monmartre auf dem
Gasthuisplein.

ZANDVOORT
WIST U DAT U OOK UW WASGOED KUNT WASSEN EN DROGEN
BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT

Wer nun billig auslandisches Geld umtauschen möchte, musz zu
Change-Express in Zandvoort kommen. Denn bei Abgabe des
Gutscheins unten in dieser Anzeige zahlen Sie keine Provision
(Mindesumtausch NLG 300,'). Die meisten Fremdwahrungen sind
nicht nur aus Vorrat lieferbar, sondern Sie könnën zu Change-Express
Zandvoort natürlich auch für andere Geldgeschafte kommen:

Alle inwoners van Zandvoort willen wij graag de gelegenheid bieden.
om gebruik te maken van onze wasserette.
De prijs voor onze wasserette:
Wasmunten
geschikt voor één hele was
ƒ 8,00
droogmunten
geschikt voor één hele was
ƒ 4,00
waspoeder
geschikt voor één hele hoofdwas
ƒ 2,00
wasverzachter
geschikt voor één hoofdwas
ƒ 1.00
U kunt de was/droogmunten en/of het waspoeder/verzachter
verkrijgen bij de bungalowreceptie Vondellaan 60.

- Einlösen von Schecks;

niet alleen voor bungalow/kamerverhuur maar ook voor
i tennis, squash, zwemmen, badminton, biljart, bingo en aerobic.

- Bargeld für alle gangigen Kreditkarten;

Voor informatie of reserveringen-,
telefoon 023-5720000

Gran Dorado Zandvoort

- (Last Minute-) Reiseversicherungen, sogar für einen Tag;
- Telefonkarten für die Niederlande und fürs Ausland.

FEESTELIJK

Gutschein

SPORTIEF

NIEUW IN ZANDVOORT

Gegen Abgabe dieses Gutscheins tauschen Sie ohne Provison auslandisches Geld bei Change-Express Zandvoort um. Sie bezahlen bar mit
einem Bankpass mit Identifikationsnummer oder mit garantierten
Zahlungsmitteln (Mindestumtausch DM 300,-). Dieses Angebot gilt bis
zum31.Dezemberl997.

3-daagse skeeler cursus voor beginners

onder deskundige begeleiding.
De cursusavonden zijn: 23, 25 en 27 juni.
Totale cursuskosten: ƒ 60,00. (2 uur per avond)
(excl. huur skeelers, ƒ 10,00 per avond).
Voor meer informatie en inschrijvingen,
bel sportorganisatiebureau Feestelijk Sportief,

tel. 023 57 153 83

Haltestraat lOa, Zandvoort. Telefon (023) 573 07 95.

of schrijf naar Lijsterstraat 11 2042 CH in Zandvoort.
Wij wensen u alvast veel skeeler plezier.

Öffnungszeiten: taglich von 8.00-22.00 Uhr.
0023 3/A
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aflig uit in Z
Proef de sfeer van de Méditerranée
in

RESTAURANT

DÜIVENVOORDEN
Haltestraat 49, Zandvoort
Tel. 023-5712261

UBRASSERIE
Een kleine zomerse selectie

Salade Ni{oise

Franse salade met tonijn en ansjovis
geserveerd met stokbrood

13.50

Seizoens Salade

verse sla-fantasie met zalm-snippers
en kaas geserveerd met stokbrood

14.50

Mediterrane?

8,50
27,50

pistolet met roerei en bieslook

Paella Mixta

Spaanse Paella met vlees en vis

Op ons, pas geopende, ZONNETERRAS achter de zaak
geniet (J volop van zon en rust.
Onze keuken is iedere dag geopend van 10.00 tot ZZ.OO uur.
Kortom, U bent altijd welkom in de gezelligste zaak van Zandvoort.

BRASSERIE
DEL MfiR

üw Specialiteiten Restaurant
Duivenvoorden

Verser kan het niet!

GIPSY'S
PUB
Haltestraat 32a
Tel. 5719812
ZANDVOORT

Voor ontbijt, lunch, diner, feesten en partijen.
Haltestraat 13, tel. 023-5714738.

Hoerentuirg
/*'S)

#
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/57T

• ./•

••

C&0
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^^

Zandvoort Optiek

Haltestraat 1 - Tel. 5716123
Vanaf 1 juni dagelijks geopend tot 21.00 uur
(zondags tot 18.00 uur)

ZONNEBRILLEN.

Uw specialist voor al uw
Zonnebrand problemen o.a. keuze uit:
- Lancaster - Clinique- Lauder - La Prairi
- Clarins - Lancôme - Biotherm - Dior etc.

ZANDVOORT

HARTELIJK WELKOM BIJ GRAN DORADO ZANDVOORT
Ook u als inwoner en bezoeker van Zandvoort heten wij graag van harte weikom in ons bungalowpark of hotel.
Gran Dorado beschikt over diverse restaurants en bars in verschillende
stijlen. U kunt 365 dagen per jaar bij ons terecht voor een fijne vakantie, een gezellige avond uit of een heerlijk diner.
Ook voor een partijtje tennis, squash, bowlen of kegelen kunt u bij ons prima terecht.
Verse broodjes, leuke winkeltjes, een goede supermarkt, we hebben het allemaal.

Kom eens langs of bel
Grand Dorado Zandvoort, telefoonnummer 023-5720000.

CALVIN KLEIN
GIORGIO ARMANI
VERSACE
POLICE
STING
JEAN PAUL GAULTIER
óók oogmeting en contactlenzen

Zandvoort Optiek
Kerkstraat 36-2042 JG Zandvoort-d. 023 - 5712466
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Swingen als de zon
blijft schijnen
Wie krijgt er niet de kriebels als de zon langer blijft
schijnen? Vooral de langste dag heeft nogal wat
invloed op de geestesgesteldheid van veel mensen.
In Scandinavië is deze dag in juni aanleiding tot
grote feesten. Zandvoort heeft die traditie een beetje overgenomen. Op vrijdag 21 en zaterdag ZZ juni
staat het dorp op zijn kop.
Vrijdag begint het al met het
'Feest van het Licht' als diverse
cafés hun zaak inrichten met
veel wit. Zo hangt Scandals (op
het Kerkplein) witte ballonnen
op en heeft La Bastille (in de
Haltestraat) blacklights en stroboscopen besteld. Het publiek
wordt verzocht die avond ook
iets wits aan te trekken. Dan
passen de bezoekers namelijk
leuk bij de inrichting, of omgekeerd.
Voor liefhebbers van stevige
'dancemusic' is vanaf negen uur
een gang naar discotheek Yanks
(ingang Kosterstraat) aan te

raden Yanks is eigenlijk al een
paar jaar de grote motor achter
het Feest van het Licht volgens
eigenaar René van der Moot. Dit
jaar komt discjockey Tommy
langs. Bovendien draaien dj
Petje en onze huisdj's Ramond
en Patrick." Tussendoor kan het
publiek genieten van het dansoptreden van Bianca B and
Dancers en van percussionist
Steve. Hij is pok vaak te horen
in strandpaviljoen Woodstock
(op het Bloemendaalse strand)
maar deze keer laat hij in
Zandvoort zien hoe virtuoos hij
is.
Het feest duurt tot drie uur 's

nachts. De toegangsprijs
bedraagt tien gulden.
De volgende dag is het 's avonds
eveneens goed toeven in het
centrum van Zandvoort Daar
barst namelijk het
Midzomernachtfestival los op
vijf podia.
Elk jaar trekt dat weer veel
bezoekers Vorig jaar had het festival als thema 'het Nederlandse
lied' en waren onder andere de
Tröckener Kecks te horen, dit
jaar treden er met name
Engelstalige artiesten op.
De bekendste band is zonder
meer de soul-, funk en rock-

groep The Bob Colorband. Wie
ooit een optreden van hen
gezien heeft, vergeet ze nooit
meer. Zelfs nuchtere Friezen
krijgen ze aan het swingen. Of
ze net een buitenlandse toernee
achter de rug hebben of een slapeloze nacht, hun energie is
grenzeloos. Kortom, dat wordt
een lust om naar te kijken op
het podium halverwege de
Haltestraat.
Aan het einde van de
Haltestraat passen de tien muzikanten van Just us and Spooky
maar net op het podium. Ze spelen aansprekende nummers uit
de jaren zestig. Misschien wat

meer voor jongeren die van dansen houden is Blow your Mind,
te zien op het Dorpsplein.
Op een ander plein, het
Gasthuisplein, wisselen Frank
Williams, Sylvia Bruenes, Rob
Ronalds en Robert Leroy elkaar
af De zang van Frank Wüliams
heeft trouwens wel wat weg van
Joe Cocker.
Ook het Kerkplein heeft een
eigen podium. Traditiegetrouw
zal het daar net als anders vechten voor een plaatsje zijn. Maar
het is er meestal wel heel gezellig.
Monique van Hoogstraten

Foto s Weekmedia Archief
/ Andre Lieberom

heb jij al geteld?'

'Hoeveel

De natuurgebieden
rondom Zandvoort
lenen zich uitstekend voor een
heerlijke wandeling. Alleen of met
een gids ziet de
wandelaar zeer
uiteenlopende
planten en dieren,
die typerend zijn
voor het duinlandIn de Amsterdamse Waterleidingduinen komen veel vlinders voor die bij het grote publiek minder
bekend zijn

Het hoeft maar even mooi
weer te zijn of de vlinders fladderen boven het dumlandschap even ten zuiden van
Zandvoort. Daar, in de
Amsterdamse
Waterleidmgdumen, komen
zelfs veel vlinders voor die bij
het grote publiek minder
bekend zijn Zoals de Sint
Jansvlinder, de Sint
Jacobsvlinder, het Gamma-uiltje en de Stippelmot. De
beheerders van de
Amsterdamse
Waterleidingdmnen willen

graag weten hoeveel van deze
zogeheten 'dagactieve nachtvlinders' er rondvliegen
Wandelaars kunnen daarbij
helpen
Bij elke ingang van de
Amsterdamse
Waterleidmgdumen is een speciale vhnderroute uitgezet In
een kastje liggen kaarten met
afbeeldingen van de vlinders
en formulieren om te turven,
die na afloop weer ingeleverd
moeten worden De route is
afgezet met paaltjes.
Wie liever met een gids de

natuurgebieden rondom
Zandvoort doorkruist, heeft
drie mogelijkheden IVN organiseert regelmatig excursies
(contactpersoon C Meijer, tel.
023-5247437) in Zandvoort en
omstreken
Daarnaast geven Siem
Langeveld en Torn Puts op
zondag uitleg m de
Amsterdamse
Waterleidingdumen-Vertrekelke eerste en derde zondag
van de maand om één uur bij
bezoekerscentrum De
Oranjekom in Vogelenzang of

lond zonsopgang vanaf een
wisselend vertrekpunt op elke
tweede zondag van de maand.
Voor meer informatie. De
Oranjekom, (023-5233595) In
het bezoekerscentrum zijn ook
tentoonstellingen over water
en over biontmes te zien.
De excursies in het Nationaal
Park Zuid-Kennemerland (het
duingebied ten noorden van
Zandvoort) hebben telkens een
ander thema Opgeven kan via
telefoonnummer (023-)5411119
of 5257484

Zandvoort inspireert
kunstenaars
Kunstliefhebbers vinden in
Zandvoort meer dan ze misschien
venvachten. De kunst hangt in het
museum, in galeries en zelfs in een
strandpaviljoen.
In het Zandvoorts
Museum/Cultureel Centrum
(Gasthuisplein 9b) is tot 29 juni
een tentoonstelling van een grote
groep amateurkunstenaars. (Woezon 13-17 uur).
Op de Boulevard Paulus Loot zit
op nummer 21 de gelijknamige
galerie, die door vrijwilligers opgezet is en wisselende exposities
organiseert (za en zon open). In
Nieuw Unicum (Zandvoortselaan
165) exposeren (gehandicapte)
bewoners en personeelsleden
regelmatig.
Liefhebbers van foto's zijn vast
onder de indruk van de expositie
over het Zandvoortse strand in
Hotel Hoogland (Westerparkstraat
5) van fotograaf Robert Dodd (dag.
open). Ook het werk van Arie van
Norde (Stationsstraat 6) heeft een
sterke verbondenheid met
Zandvoort (za en zon open).
Wie met een origineel souvenir
thuis wil komen, kan uitstekend
bij galerie Artatra (Zeestraat 34)
terecht. Daar exposeren elf
Zandvoortse kunstenaars met
schilderijen die makkelijk in een
koffer passen en redelijk betaalbaar zijn (ma-vrij 9-17 uur en zon
14-17 uur).
Speciaal voor kinderen is de
kunstzinnige expositie over bomen
in het bezoekerscentrum van het
Nationaal Park ZuidKennemerland (Zeeweg, ingang
Koevlak, dag. 9-16.30).
En Paul Jansen heeft in strandpaviljoen Route 16 zijn kunst verwerkt in het interieur. Hij is geinspireerd door het Caraibisch gebied
en indianen.
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BERKENSTRATER - DESIGNED BY H.J. LUTTERBECK - STICHLERULM - ARVEE - AKARI DESIGN
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Gedurende de maanden juni - juli en augustus 1997 toont ARTATRA een
zomerexpositie met kunstwerken van: Rla Valk, Adéle van Kemenade, Donna
Corbani, Roland van Tetterode, Arvee, Ria Wever, Ton Timmermans, Hans
van Pelt, Hilly Jansen, Rla van Kooien en Erik Holtkamp.
ARTATRA is^gelegen aan de Zeestraat 34 • 2042 LC te Zandvoort.
Tel! 023 • 571 99 53
•
Fax 023- 571 25 49

KobHerlorenstraat 11!
Zanckoort
Teleloon (023) 57H6 92

• Z\\embad/Zonnebank

flNTICK - KUNST - KITSCH
' t BINNENHUIS
in- en verkoop
Gasthuisplein 6, Zandvoort-Centrum
geopend uuo. - do. - vrij. - zat. 13.00-17.00 uur, tevens op afspraak
Tegen inlevering van deze advertentie 20% korting

op de gehele collectie
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Bij de Zamster kunt u terecht voor
specialistische behandelingen, maar
ook voor complete arrangementen.

Schoonheidsbehandelingen
Lichaamspakkingen
Massage/Hydromassage-bad
Harsbehandelmgen
Mamcure/nagelstyling
Vlsagie/bruidsmake-up
Sauna/Turks stoombad

m

3}

Beo.utycen.ter de Zanuter in Zandvoort

•
•
•
•
•
•
•

03

De eerste
van het jaar 1997
vol informatie
ligt voor u

Op 9 juli en
6 augustus
verschijnt
bij het
Zandvoorts
Nieuwsblad
opnieuw de

Nadere informatie
verkrijgt u bij
Margo Oosterveld,
tel. 023-5717166 of
op ons kantoor,
Gasthuisplein 12,
Zandvoort

(H
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'Weervoorspellers houden geen rekening
met Zandvoorts kustklimaat'
„Mijn conclusie is dat
je absoluut niet op de
weervoorspellingen van
het KNMI en Meteö
Consult af kunt gaan.
Zeker als het om meer
dan drie dagen gaat,
zijn die eigenlijk niks
waard. Hóe vaak het
ons hier in Zandvoort
toch niet gebeurt dat
het volkomen onbe- *
wolkt is, terwijl ze vol
overtuiging vreselijk
rotweer hebben aangekondigd...," fulmineert >
Mare Versteege.
Als eigenaar van strandpaviljoen Skyline ergert hij zich
wezenloos aan de vaak foutieve
weerprognoses, die via de media
worden verspreidt en die hem
en zijn collega's handenvol geld
kosten. „Als ze slecht weer voorspellen en het wordt mooi, dan
scheelt me dat al gauw vijf-, zesduizend gulden dagomzet,"
klaagt Versteege op zijn strandterras. „En dan moet je bedenken dat ik nog maar een klein
payiljoentje heb. Het omgekeerde is echter ook heel vervelend.
Dus dat klanten hier komen met
de gedachte 'ha fijn, lekker een
dagje in de zon liggen' en dat
het dan opeens gaat regenen.
Dan krijgen ze er behoorlijk de
pest in, hoor."
Zijn stellige overtuiging dat de
weervoorspellers er vaak maar
een slag naar slaan, baseert
Versteege op systematisch
onderzoek. „Vorig jaar heb ik
van april tot eind oktober elke
dag de voorspellingen van

Waar vindt men in één
straat bougainvilla's,
verse kabeljouw,
warme stroopwafels, spekkies, ritsen, bijenhoning, een bos rozen,
babypakjes, sokken,
strandspeelgoed en
een leren tas? Wie in
Zandvoort op woensdag de Prinsesseweg
afloopt, komt de meeste uiteenlopende artikelen tegen. Want elke
woensdag, zomer en
winter, is daar markt.

Strandpachter Mare Versteege: „Als ze slecht weer voorspellen en wordt mooi, dan scheelt me dat al
gaUW ZO'n zesduizend gulden"

KNMI en Meteo Consult op mijn
computer ingetikt, waaraan ik
later heb toegevoegd hoe het
werkelijk geworden is. Als je die
gegevens naast elkaar zet, zie je
duidelijk dat er van de lange termijn-verwachtingen in de regel
totaal niets klopt. Volgens mij is
het dan ook pure onzin, die
voorspellingen voor de vierde en
de vijfde dag."
Maar ook de prognoses voor de

Foto André Lieberom

korte termijn acht Versteege vatbaar voor forse kritiek. „Weetje
wat het is? Ze geven de algemene verwachting voor het héle
land. Als het dus ergens m ZuidLimburg een beetje bewolkt
raakt, zeggen ze dat er overal
een grote kans op regen is.
Terwijl we hier dan de ganse dag
vorstelijk in het zonnetje zitten.
Als exploitant zit ik me dan
natuurlijk weer eens te verbij-

ten. Het is toch idioot, dat ze
geen enkele rekening houden
met het feit dat er in Nederland
drie verschillende klimaten gelden."
Kenmerkend voor het
Zandvoortse kustklimaat is volgens Versteege de aanlandige
wind, die er onder meer voor
zorgt dat er minder vaak buien
actief zijn dan elders. „Zoals nu
bijvoorbeeld," demonstreert hij

Markt in Zandvoort: van
fuchsia tot stroopwafel
„De kooplui zijn zo vriendelijk,
dat valt me elke week weer op,"
zegt Caroline Gevat. De
Zandvoortse is vaste klant van
de markt. „Je hebt hier alles en
vooral met mooi weer is het heel
gezellig."
Dat beamen ook de markthandelaren. In de zomer doen ze
goede zaken en in de winter
hebben ze wat meer tijd voor

hun Zandvoortse klanten.
„Zandvoorters zijn prettige
klanten. Ze houden wel van iets
aparts, zoals hangfuchsia's," vertelt plantenverkoper Jan aan het
begin van de markt. „Oudere
dames zijn dol op vlijtige liesjes"
Bij de stroopwafelkraam van
Ria Tuilenburg lonkt de verlei-

delijke geur van vers gebakken
wafels. Ze zijn favoriet bij veel
Zandvoorters en uiteraard de
toeristen. „Heel wat mensen willen mijn geheim weten. Dat kan
ik uiteraard niet verklappen. Ik
geef de mensen wel het basisrecept. Met een beetje van dit en
een beetje van dat erbij, krijgt
ieder zo zijn eigen geheime
recept."

Bij Plantje van Jantje kopen
veel Zandvoorters aparte
kamer- of tuinplanten
Foto Andre Lieberom

aan de hand van het uitspansel.
„Met de noordenwind die er
staat, is het hier volkomen zonnig. Maar als je goed kijkt zie je
het daar landinwaarts samenklonteren. Dat betekent dat het
tien kilometer verderop bewolkt
is." Het zijn dit soort nuances
die de eigenaar van Skyline
graag in de weersvoorspellingen
vermeld zou willen zien.
Maar in plaats daarvan constateert hij een toenemende neiging om het niet zo nauw te
nemen ..Laatst vernam ik 's
ochtends via de televisie, dat het
de hele dag schitterend weer zou
blijven. Terwijl we hier dus al
uren in de regen zaten. Ik heb
daarover toen maar eens met
RTL gebeld. Ik zei: jullie lezen
onzin voor. Daar moesten ze me
wel gelijk in geven. Het weerbeeld zou die nacht opeens zijn omgeslagen. Er werd me echter
verteld dat ze daar helaas geen
rekening mee konden houden.
Er was namelijk nog geen ander
weerbericht voorhanden dan de
verwachting van Meteo Consult
die de avond ervoor was opgesteld "
Versteege raadt strandtoeristen
en wie verder van het weer
afhankelijk is aan, om zich maar
liever op de Belgische voorspellingen te richten, die naar zijn
ervaring beduidend accurater
zijn. „Maar wat ook steeds vaker
gebeurt is dat mensen 's morgens vanuit Amsterdam of
Haarlem hierheen opbellen, om
te vragen hoe het weer hier is.
Die lui hebben ondertussen wel
geleerd dat we in Zandvoort
vaak prinsheerlijk in het zonnetje zitten, terwijl het bij hen met
bakken uit de hemel komt. Het
is dus heel verstandig van ze om
bij twijfelgevallen even bij mij of
mijn collega's te informeren."
Johan Schaaphok

Roeien met
handicaps
Het roemruchte roeispektakel
keert terug. De Zandvoortse
Reddingsbrigade laat donderdag 12, vrijdag 13 en zaterdag
14 juni maximaal zestig ploegen
op het Zwanenmeertje (Frans
Zwaanstraat) tegen elkaar strijden. Donderdag en vrijdag
duren de wedstrijden van zeven
tot half tien en op zaterdag (de
finaledag) van twee tot vijf uur.
De roeiers krijgen het niet eenvoudig. Sommigen gaan verkleed en iedereen krijgt te
maken met de handicaps die de
Reddingsbrigade heeft ingebouwd.
In de jaren tachtig heette het
roeispektakel nog Rondje
Vijverhut. Later vond het op zee
plaats en de afgelopen vier jaar
is het niet meer georganiseerd.
Daar komt nu verandering in
Foto Fam Vos
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i ig uit in Z
Grieks
specialiteiten
restaurant

Haltestraat 75 Zandvoort Tel. 023-5718949

Pi SYMPOSION"
[D "
Zeestraat 38, tel. 5713758
[i GRIEKS ETEN?
Natuurlijk bij
[E1
F- „SYMPOSION"
De klassieke traditionele

WMü*

IM*I

Gil

Zandvoortse KreeffengebeurteHis

lin

27 juni t/m l juli

ËJ

De lekkerste verse kreeftensoep
Een hele kreeft (700 gr.) voor ƒ 42,50
Heerlijke bijpassende wijnen
Voor reserveringen 023- 57 189 49

Special diner
ƒ 20,- p.p.
Nasi Rames

of

£!

keuken
Uniek in Vis en
Vleesspecialiteiten.
Dagelijks geopend
Voor reserveringen tel.
023-5713758

met portie saté ajam
en krupuk

U bent

nni^
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Zandvoort en buiten Zandvoort /,5,OQ,voor
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Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

!::::.! !.!.i CÜ

Keuken dagelijks geopend vanaf 18.00 uur.

Bami Rames

Drank- & Spijshuis
Zandvoortselaan 363 Bentveld
Tel. 023-5240029
ir Grote a la carte kaart
Div. specialiteiten
Frans georiënteerd
* 3 gangen menu ƒ 49,50
Tevens mogelijkheid om buiten op ons terras te eten.

Wij zijn geopend van dinsdag t/m zondag
vanaf 1 7.30 uur

Keuken open vanaf l 7.30 uur
Dinsdag en woensdag gesloten
Ook voor groepen tot 35 personen

Lunches op afspraak vanaf 8 personen.

Keuken geopend tot 22.00 uur.

Zandvoortselaan 345 - 347 2116 EN Bentveld

Tel

023 - 5 24 24 64

Fax 023 - 5 44 00 38

Je hoeft niet ver te reizen om een
bruisende vakantie te hebben!!!
Bloemend aal aan Zee
is namelijk ook okcc!!
De Zoiinchock gaat bruisend de zomer door
met o.a. de meest vooraanstaande mousserende
wijn uit Spanje: Freixenet
Proost!!
Voor informatie of reserveringen:
"De Zonnehoek", Zeeweg 98
Blocmendaal aan Zee
Tel. 023-5732158

'0*

Gasthuisplein 10, Zandvoort
Telefoon 023-5714638

Wij zijn geopend van 12.00 tot 03.00 uur.
Lunch vanaf 12.30 uur
Diner van 17.30 tot 22.30 uur,
ELKE dag van de week!
Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen'toe?
Reserveringen tel: 023-5714638

FISHERMAN s FRIEMD
Bar-terras - Restaurant

Halfestraat 28
2042 LN Zandvoort
Telefoon 023-5731485

2.661- junj 14 bepsuaoM
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Italia a Zand voort
*

„We hopen
dat het 21 juni
mooi weer is
en er dit keer
ook buiten de
strandpaviljoens gekaart
kan worden"
Foto Erick van Cleef

Hoewel bridge typisch een
sport is die doorgaans binnenskamers wordt beoefend,
waagt een toenemend aantal
liefhebbers ervan zich graag
eens buiten de vertrouwde
omgeving. Dit verschijnsel
was vorig jaar duidelijk
waar te nemen tijdens de
allereerste strandbridgedrive die langs de
Zandvoortse kust werd
gehouden. Maar liefst 208
paren wandelden van het
ene naar het andere strandpaviljoen om gedurende
"iacht
rondjes van vier spellen
T
een zo hoog mogelijk scoringspercentage te bereiken.

Strcmdbridge-drive richt
zich op doorsnee-Iiefhebbers
„De mensen vonden het verschrikkelijk leuk om ook
eens op het strand te kunnen
bridgen," vertelt Gert Toonen
van Take Five. „Het was
alleen jammer dat het die
dag regende, zodat iedereen
binnen de paviljoens moest
blijven. We hopen dan ook
waarachtig dat het op zaterdag 21 juni, als we het toernooi opnieuw organiseren,
droog en windstil weer is. In
dat geval kunnen de deelnemers lekker buiten in het
zonnetje zitten kaarten."
Als actief lid van de organi-

serende Stichting
Zandvoortse Bridge-activiteiten kondigt Toonen met
gepaste trots aan, dat de
hoogtijdag dit jaar nog grootser wordt aangepakt. „Er
doen maar liefst twintig
paviljoens mee, en we mikken erop om 350 a vierhonderd paren in te schrijven.
Het zal op het strand dan ook
een drukte van belang worden." Net als vorig jaar zal
een aantal gerenommeerde
topbridgers tot het deelnemersveld behoren. „Maar dat
is beslist niet de doelgroep

H EMA v
ZANDVOORT

™

Onze lunch-koffieshop gaat verbouwen.
Dit zal enige overlast veroorzaken.
Daarom: tegen inlevering van deze bon,

2e kopje koffie GRATIS

l

HEMA
l
ZANDVOORT
TREFPUNT

bij inlevering van deze bon

l broodje braadworst
voor

1,75

waarop wij ons richten," verzekert Toonen.
„Integendeel, we hopen juist
de doorsnee-bridgers te trekken, die eens per week naar
hun clubavond gaan voor de
plaatselijke competitie.
Tijdens onze strandbridgedrive staat gezelligheid voorop." Hij benadrukt dat geinteresseerde paren zich nog
tot 15 juni kunnen inschrijven. Voor nadere informatie
kan men terecht bij Henk
van Leeuwen via telefoonnummer 023-5730615.

-* Cw.W«1ï*~-

Zowel liefhebbers van razendsnelle
auto's als van het Italiaanse schiereiland, komen op 21 en 22 juni aan
hun trekken op het Circuit Park
Zandvoort. Tijdens het evenement
Italia a Zand-voort, dat voor de
zevende maal in successie wordt
georganiseerd, staat alles namelijk
in het teken van het land dat zoveel
legendarische automerken heeft
voortgebracht. Er zal die dagen dan
ook tal van Ferran's, Lam-borghim's
en Maserati's in actie te zien zijn.
Zo worden er wedstrijden gehouden voor historische (bouwjaar tot
1967) en moderne Italiaanse auto's.
Tot de meest spectaculaire onderdelen van het propvolle programma
behoren ongetwijfeld de zes races in
de Maranello Challenge, waarbij alle
types Ferrari's (waaronder de F40!)
aan de start komen. Maar er is op 21
en 22 juni meer te doen dan alleen
fraai vormgegeven snelheidsmonsters voorbij te zien stuiven.
Rondom de piste en in het rennerskwartier zullen vele kraampjes
staan opgesteld, waar specifieke
Italiaanse hapjes en drankjes verkrijgbaar zijn.
En tevens zijn er in die stalletjes
allerlei zaken te vinden die met
Italië te maken hebben. Van verzamelaarsobjecten, via automagazines
en zeldzame automobielonderdelen
tot fraaie zeefdrukken en alle mogelijke informatie over moderne en
historische autogeneraties Beide
dagen bedraagt de entree 25 gulden
voor iedereen boven de twaalf jaar.
Kinderen onder die leeftijd kunnen
er geheel gratis in, mits onder volwassen begeleiding.
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Geldautomat & Geldwechselautomat.
24 Standen pro Tag,"
7 Tage pro Woche.

Dutch currency in 20 seconds!
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CashDispenser & Currency
.Exchange Machine. ..v ^^
24 hours afüay, 7 daVs-a week. "^
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Kom eens langs in één van onze winkels op Gran Place:
Boulangerie:

iedere dag vanaf 08.00 uur verse broodjes en gebak.

Supermarkt:

naast een uitgebreid pakket kruidenierswaren
hebben wij een versafdeling vleeswaren en kaas met
maandelijkse aanbiedingen.

Sport/Modewinkel: leuke en sportieve heren-, dames- en kindermode van
bekende merken.
VADERDAGTIP:

In onze bijouteriewinkel verkopen wij bekende
herenparfums!!
In onze kadowinkel kunt u terecht voor zowel grote als
kleine cadeau's die wij feestelijk voor u kunnen
inpakken.

Voor informatie: telefoon 023-5720000.

Auto Strijder Carwash

Geld omwisselen of opnemen
in 20 seconden!

wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT

Geldautomaat &

Nu ook op zondag
geopend

ABN*AMRO£tebank
ABN AMRO Raadhuisplein 6, hoek Grote Krocht, Zandvoort.

NIEUW IN ONZE SCHOONHEIDSSALON

PEDICURE

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert

STANDAARDBEHANDELING VANAF ƒ29.50

Evenementen laaiender

Haltestraat 1, tel. 5716123

l JUNI

VOORJ AARSMARKT Centrum Zandvoort v.a. 1 1 .00 uur
Marché du Printemps dans Ie centre
Open air market festival in the centre
Frühjahrsmarkt im Zentrum

8 JUNI

TROPHY OF THE DUNES op het circuit van Zandvoort
Autoraces - Car races - Autorennen - courses automobiles

20 JUNI

FEEST VAN HET LICHT Indoor muziekfestijn in
bar/café's
Musique dans tous les bars/café's
Life-music in all bars and cafés
Musik in vielen Bars und Lokalen

21 JUNI

STRAND BRIDGE DRIVE in 20 strandpaviljoens v.a.
10.00
At the beach in 20 beach cafés
In 20 Strandrestaurants
Sur la plage dans 20 pavillions

21 JUNI

MIDZOMERNACHT FESTIVAL muziek op podia op
het strand en in het centrum v.a. 20.00 uur
Life-music in the centre on stages and on the beach
Bühne-Musik im Dorf und am Strand
Festival de musique dans Ie centre et sur la plage

2 1/22
JUNI

ITALIA A ZANDVOORT op het circuit van Zandvoort
Car races - Autorennen - courses automobiles

vanaf 1 juni geopend tot 2 1.00 uur (zondag tot 18.00 uur)

DETROMP WINKEL
Grote Krocht 3-5
tel. 023-5719058

met 4 maar 5 weken jong
Graskaas zoais altijd de lekkerste
HEEL KILO

van 11.90

nu

8.95

ZANDVOORT
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PROGRAMMA
Zaterdag 21 juni: 20.00 - 24.00 uur
CENTRUM ZANDVOORT
Podium Haltestraat
Café Neuf
ChlnChin
Buddy's café
- De Klikspaan
THE BOB COLOR BAND
The BOB COLOR neemt een unieke plaats in in de
Nederlandse pop. Met niets of niemand te vergelijken, zetten
zij avond aan avond zalen op zijn kop. Een unieke band met
een spektaculaire live-reputatie. Zwoele soul, opgefokte funk
en trashy rock 'n roll.

Podium Haltestraat
La Bastilie
JUST US and SPOOKY (soulformatie)
De dampende soulvertolkingen van deze tien-mans formatie
nodigt uit tot volledige overgave op de dansvloer. Liefhebbers
komen ruimschoots aan hun trekken. Just us and Spooky
geeft een regelrechte weerspiegeling van de muziekstijl uit de
sixties.

THE BOB C O L O R
The Bob Color is een unieke band! Zij presteren dingen die
zeker in Nederland zelden voorkomen. Zonder hits, maar alleen
met een spektakulaire live-reputatie heeft het achttal zich
naar de top gespeeld. Elk festival of concert weer gaat het
publiek uit z'n dak door het doldwaze, over-energieke
KIJKSPEKTAKEL van deze wildebrassen... en dat 140 shows
per jaar door heel Europa. Allen met zenders uitgerust vliegen
zij als wild geworden apen over het podium en door het publiek.
Dol en doorgedraaid door hun eigen dansmuziek zwepen zij de
massa op tot uitzinnige gekte.
Een ongehoorde mix van zwoele soul, opgefokte funk en
trashy rock 'n roll wordt over het publiek uitgestort.

Podium Dorpsplein
Yanks
BLOWYOUR MIND
Blow Yqur Mind zet een spetterende show neer en heeft een
repertoire met een hoog gehalte aan dancebility. Onder het
motto 'Optreden is show en spektakel' walst en swingt Blow
Your Mind dwars door alle muren met als kreet: „we got the
sound - you stamp your feet... satisfaction quaranteed".

Podium Gasthuisplein
Wapen van Zandvoort
Circus Zandvoort
Sesto Senso
20.00 uur FRANK WILLIAMS (Nederlandse Joe Cocker)
20.30 uur SYLVIA BRUENES
21.00 uur FRANK WILLIAMS
21.30 uur SYLVIA BRUENES
22.00 uur ROB RONALDS
22.30 uur ROBERT LEROY (Nederlandse top artiest)
23.15 uur ROB RONALDS
24.00 uur EINDE FEEST

Podium Kerkplein

ROB RONALDS is reeds jaren actief
als zanger, deelnemer van o.a.
Soundmixshow.
FRANK WILLIAMS is de Nederlandse
Joe Cocker.
ROBERT LEROY is een van onze vaderlandse topartiesten.

Scandals

Mid Summernight Special

SYLVIA BRUENES wordt als een groot
talent beschouwd.

BLOW YOUR MIND
'Blow Your Mind' is een uit zes 'heren' en één
'dame' bestaande studenten-partyband, waarbij
soms een ongevaarlijk steekje los kan zitten. Het
hoge academische gehalte van dit Brabants studentencollectief wil dus zeggen dat er behoorlijk
wat plaats is ingeruimd voor ongecompliceerd losgaan!
Onder het motto 'optreden is show en spektakel'
walst en swingt 'Blow Your Mind' dwars door alle
muren, zodat 'Blow Your Mind' anno 1997 zonder
twijfel tot de eredivisie van de zaal-op-z'n-kop-zetters gerekend kan worden.

DE RUUD JANSEN SUPERBAND

JUST US and SPOOKY

met 7 mans
formatie
CSK3^^

The second life of soulmusic, begint met de
soulformatie Just-Us and Spooky.
Sinds de jaren '60 heeft de soulmuziek zich stevig
geworteld in de muziekgeschiedenis en kan zich
anno 1996, ook verheugen op een hernieuwde belangstelling.
Soulmuziek heeft de tand des tijds glansrijk
doorstaan!
Vanaf de oprichting in 1992, geeft de soulformatie
Just-Us and Spooky een regelrechte weerspiegeling van deze muzieksijl uit de sixties.
Just-Us and Spooky, een band bestaande uit zowel veteranen als jonge muzikanten, staat garant
voor een swingende omlijsting van uw feestavond.
De dampende soulvertolkingen van onze tienmans formatie nodigt steevast uit tot volledige
overgave op de dansvloer, maar ook liefhebbers
van gloedvolle soulballads komen ruimschoots
aan hun trekken.

'We got the sound - You stamp your feet...
Satisfaction quaranteed!'
In alles is 'Blow Your Mind' een live-aangelegenheid met aanstekelijke acts in grote versnelling.
De band speelt uitsluitend covers, Nederlands- en
Engelstalig, met funk-, soul-, pop- en rockinvloeden: verschillende stijlen dus, die hun overeenkomst vinden in de manier waarop ze gespeeld
worden. Van heftige en opzwepende 'uptempo'nummers tot slepende en hartverscheurende ballades. Van 'Lenny Kravitz' en 'De Dijk' tot
'Jamiroquai' en 'Marco Borsato'.
And the beat goes on...
Voluit, vol gas, passie en vol 'groove'volgen de hits
elkaar in een retestrak tempo op. De vocalen van
Jeroen en Mona maken diepe indruk en de performance van de groep dwingt succes af. In een ruim
twee uur durende show trekt dit alles aan je voorbij; stijlzuiver gearrangeerd, zonder irritante en
kunstmatige trucjes.

De RoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIUK SISIEL liSI

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 26, oplage 5.425
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Los nummer 2 gulden

Editie 17

Duidelijker nee
tegen vliegveld
ZANDVOORT - De raad
heeft gisteravond tot een
veel duidelijker afwijzend
standpunt over een mogelijk vliegveld voor de kust
besloten dan aanvankelijk
de bedoeling was. De raadsleden wijzen een luchthaven
op tien kilometer afstand
van Zandvoort unaniem af.
Die boodschap gaat zo snel
mogelijk naar het kabinet.
Groei van het vliegverkeer in
zijn algemeenheid kan volgens
de meerderheid van de raad alleen als dat aan stringente voorwaarden gebonden is, zoals
geen toename van de geluidhinder, geen nadelige effecten voor

Podium verkeerd
ZANDVOORT - Tot grote
consternatie van enkele omwonenden heeft het podium op
het Gasthuisplein zaterdagavond weer voor de deur van
het Cultureel Centrum gestaan.
Vorig jaar gebeurde dat ook al
tijdens het Tropicanafestival.

de recreatie en het toerisme,
geen grotere druk op onder andere de infrastructuur, beperking van de hinder van het huidige Schiphol en betrokkenheid bij het overleg over de locatiekeuze van een eventueel
nieuw vliegveld.
Hiermee volgt de Zandvoortse politiek de visie van de Kennemerraad, het bestuursorgaan van de gewestgemeenten.
Zandvoort voegt er echter expliciet aan toe dat een vliegveld
voor de kust geen optie is.
Piet Keur (GBZ) gaat het allemaal niet ver genoeg. Hij stemde daarom gisteravond tijdens
de raadsvergadering als enige
tegen het voorstel. „We moeten
ook denken aan de mensen die
hier wonen en recreëren. Vijfentwintig jaar geleden stelde de
Club van Rome al dat welzijn
erg belangrijk is en steeds taelangrijker wordt. We moeten
zorgdragen voor een goede
kwaliteit van leven. Ik denk
eerder aan reductie van vliegverkeer dan aan uitbreiding."

DEZE WEEKt
12 PAGINA'S

Het college wilde in eerste instantie een voorzichtiger standpunt innemen dan het duidelijke 'nee' zoals dat nu geformuleerd is. „De groei van de luchtvaart moet niet verder geaccommodeerd worden, tenzij er
door nader onderzoek inzicht
wordt gegeven in de consequenties van uitbreiding van de
luchtvaart zodat beslissingen
getoetst kunnen worden aan
nader op te stellen specifieke lokale - eisen en randvoorwaarden ten aanzien van natuur, milieu en toerisme voor onze gemeente," heette het in het oude
voorstel.
Dat was trouwens al een hele
ommezwaai. Want het voorlopige standpunt dat het college
een paar weken geleden naar
buiten bracht luidde: 'ja, mits'.
Het nieuwe standpunt van college en raad wordt volgens burgemeester Van der Heijden
voor l juli naar het kabinet gestuurd, dat de reacties van alle
betrokkenen nu aan het inven- De onvermoeibare zanger Rob Wiedijk van The Bob Colorband bedenkt telkens opnieuw grappige houdingen Foto Andrc
tariseren is.

Het GBZ-raadslid Van Eist
vindt dat er bij wijze van straf
bij het volgende festival hélemaal geen podium op het Gasthuisplein meer neer gezet mag
worden. Wie niet horen wil
moet maar voelen, vindt hij.
Burgemeester Van der Heijden
beloofde Van Eist gisteravond
tijdens de raadsvergadering dat
de gemeente met de Stichting
Zandvoort Promotie gaat pra- De trompettiste van Boter Ska en Eieren
ten.

Foto André Lieberom

Zaterdagavond. Mensen
die bedenkelijk naar de
lucht kijken en wolken die
tot grote opluchting van het
publiek overdrijven. Het
Midzomernachtfestival
kenmerkt zich net als vorig
jaar door wat koeler weer en
daardoor minder
toeschouwers dan in
topjaren. Maar de langste
dag van het jaar verloopt
aan de andere kant ook
zonder noemenswaardige
incidenten. Bovendien
trekken de artiesten zich
weinig aan van het weer.

'Vandaag start strandsanering' D

(ADVERTENTIES)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Nu Zomerkorting
op onze Damesen Herencollecties

Ook op zondag geopend van

13.00-17.00 uur

Waterstanden^
Datum
HW
LW HW LW
26 jun 08.17 03.36 20.56 16.26
27 jun 09.19 04.46 22.01 17.15
28 jun 10.2505.4622.5918.14
29 jun 11.35 06.55 -.-19.50
30 jun 00.0507.5512.4620.54
01 jul
01.09 09.16 13.4921.54
02jul
02.1610.1414.3922.44
03 jul
03.09 11.36 15.41 23.35
04 jul
03.55 12.04 16.26 --.-Maanstand:
LK vr 27 jun 14.32 uur.
Hoogwater: vr 04 jul 03.55 uur NAP
+ 100 cm.
Laagwaler: do 26 jun 03.56 uur
NAP - 99 cm.
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Toos
heeft het
altijd druk
pagina 5

Publiek valt massaal voor 'Bob Color'

Toen beloofden de burgemeester en de organisatie van
de festivals dat het niet meer
zou gebeuren. Het podium zou
weer op de parkeerplaats, voor
het Zandvoorts Nieuwsblad komen.

ZANDVOORT - Volgens
de gemeente en de provincie
wordt de vervuiling van het
strand vandaag opgeruimd.
De gemeente heeft inmiddels een aannemer die opdracht gegeven. Het gaat om
zesduizend kubieke meter
zand dat bij de paviljoens
Tij n Akersloot en Havana
op het strand ligt. Het zand
is vervuild met puin, glas en
asbest.
Vooral het asbest, 0,3 milligram per kilo,'maakt dat het
opruimen van de arbeidsinspectie onder strenge voorschriften moet gebeuren. Er is

CAO voor
deel van
de horeca

weliswaar geen direct gevaar
voor de volksgezondheid maar
het zand moet wel gezeefd worden en het vuil moet afgevoerd
worden. Als er nog asbestdeeltjes in het overgebleven zand
zitten, moet al het zand weggehaald worden. Dat zou volgens
de gemeente negen ton kosten.
Nu is de sanering geraamd op
125.000 gulden.

Dat bedrag heeft de gemeenteraad gisteravond voor het opruimen bestempeld. De gemeente betaalt de kosten voorlopig, maar is van plan een juridische procedure te starten tegen
de
vervuiler,
een
samenwerkingsverband van
Sandevoerde BV, Thunnissen
en projectontwikkelaar Kuiper
Vastgoed.
Sandevoerde heeft gister-

morgen volgens wethouder
Flieringa laten weten voorlopig
niet mee te betalen aan het opruimen, ook niet als Zandvoort
25.000 gulden zou bijdragen.

De aannemer heeft het zand
met medeweten van de gemeente en het hoogheemraadschap
Rijnland gestort tijdens het graven van een gat voor een garage
onder het nieuwe appartementencomplex Nieuw Duynen.
Dat komt op de plek van het
vroegere Paviljoen Zuid. Het
puin en het asbest is vermoedelijk afkomstig van dit gebouw.
De gemeente dacht in eerste instantie dat het om schoon zand
ging dat tijdelijk op het strand
zou liggen. Akersloot en Deinum (van Havana) trokken
echter al in maart aan de bel.

AT IS zaterdagavond goed
te merken bij de verschillende podia. Na de karaokeshow van Geraldi knalt de
zangeres van Blow your Mind
op het Dorpsplein haar covers
eruit, terwijl de overige bandleden voorzichtig meedoen. Ze

ZANDVOORT - Het CDA
vindt dat er een parkeergarage onder het Stationsplein moet komen. Ook
GBZ steunt deze suggestie.
D66 (Van Leeuwen/Visser)
is in principe ook voor een
parkeergarage, maar niet
ten koste van het budget
voor sociale woningbouw.
De overige partijen hebben
nog geen voorkeur uitge-

Meewerken aan het
cadeau van de
volgende eeuw.
De gemeenteraad heeft een basisbedrag van
f 100.000,- ter beschikking gesteld. De stichting
gaat proberen dit bedrag te verhogen met
bijdragen vanuit de Zandvoortse gemeenschap.
De gemeenteraad zal het bedrag dat door de
Zandvoorters wordt ingezameld nog eens
verdubbelen tot een maximum van f 100.000,-.

Het stichtingsbestuur en het werkcomité dienen
een zo breed mogelijke samenstelling te hebben,
zodat de Zandvoorters zich in de organisatie
kunnen herkennen.

Jan-Paul
wil naar
Amerika

speler met zangaspiraties (Deron Kima) en een bassist (William Nuruwe).
Met zijn allen weten ze van
elk nummer, of het nu eigen of
geleend werk is, een nieuw
avontuur te maken. Gaat de
zanger kickboksen? Vouwt de
zangeres zich in onwaarschijnlijke bochten? Spelen de trombonist en de saxofonist een
wedstrijdje? Duiken de leden
van de Bob Colorband plotseling op in een raam boven Matahari, Chin Chin of de Mazzelmarkt?
Het aanvankelijk nogal afstandelijke Zandvoortse publiek valt massaal voor de energieke Amsterdamse band. De
Bob Colortaand mag zelfs twee
toegiften spelen. Maar dan is de
koek op. Niet vanwege het publiek. „Nee," roept de zanger,
„het mag niet van de burgemeester." De toeschouwers jpelen. De burgemeester niet.
Maar dat kan ook niet. Die is op
vakantie.
Monique van Hoogstraten

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166

Advertentes: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Rustig weekend

ZANDVOORT - Het Midzomernachtfestival is volgens de politie tamelijk rustig verlopen. Er deden zich
geen vechtpartijen of grote
incidenten voor.
Wel hield de politie om vier
uur 's nachts een 19-jarige Duitser aan die op de Vondellaan
tegen de zijkant van een politiebusje sloeg, terwijl hij luide
kreten slaakte. De man kreeg
een bekeuring van honderd
mark. Tien minuten later
moest een 32-jarige man uit
Velserbroek een oranje reddingsboei inleveren, omdat hij
namelijk helemaal niet ter dis- die volgens de politie gestolen
cussie. Sterker nog, van burge- had. Het kostte hem honderd
meester Van der Heijden gulden.
mocht er nauwelijks iets over
gezegd worden. Van der Heijden volgde daarmee de afspraken in de referendumverorde- Grote buit
ning. De burgemeester snoerde
ZANDVOORT - Een 19-jarige
zelfs wethouder Flieringa de vrouw die uit maar liefst zes
mond die wilde vertellen dat hij winkels wat gestolen had, is
dinsdagmiddag een gesprek zondagavond
aangehouden
met de initiatiefnemers van het door de politie. Haar buit beparkeerreferendum had gehad. droeg een spijkerbroek, een
Hij heeft ze gevraagd om in een handcomputer, een schilderstuurgroep te gaan zitten die doos, drie trainingsjacks van
nieuwe plannen voor het parke- het bekende merk Australian,
ren moet bedenken.
diverse kaarten, een stripboek
en een rugzak. Een winkelier
De gemeenteraad heeft het ontdekte haar in een pashokje
oude voorstel gisteravond una- met vijf lege hangers op de
niem verworpen. Ook Flieringa grond en een dikke bult onder
stemde tegen, omdat hij vond haar jas.
dat hij de uitslag van het refeHij schakelde de politie m.
rendum (92 procent tegen) Bij haar aanhouding gedroeg ze
moest respecteren.
zich agressief.

in- en uitritten situeren?" Hij
heeft echter gisteravond tijVolgens wethouder Flieringa dens de raadsvergadering wel
is een dergelijke parkeergarage beloofd uit te zoeken wat de
erg duur. Hij gaat ervan uit dat mogelijkheden zijn.
een ondergrondse garage voor
tweehonderd auto's 7,5 miljoen
De parkeergarage kwam aan
gulden kost. De Nederlandse de orde tijdens een voorstel
Spoorwegen zijn volgens de over Park Duijnwijk en de daarparkeerwethouder niet bereid aan gekoppelde herinrichting
mee te betalen.
van het Stationsplein in plaats
„Bovendien hebben we bij van bij het voorstel over het
het Stationsplein nog een ander parkeerbeleid.
probleem. Waar moeten we de
Dat parkeervoorstel stond
sproken.

Scheldpartij raadsleden
ZANDVOORT - De stemming in de Zandvoortse gemeenteraad is al enige tijd redelijk rustig. Zo niet gisteravond.
De oude kemphanen Flieringa (GBZ) en Van Caspel
(VVD) trokken weer eens ouderwets tegen elkaar van leer
tijdens een discussie over het vervuilde zand op het strand.
„U leidt aan het Carringtonsyndroom. U zou moeten zeggen:
,,Ik had het moeten weten. Ik had het kunnen weten maar ik wist
het niet," sneerde Van Caspel.
„U bent een uitermate slimme, rekelachtige debater. U moet
eens een keer goed leren luisteren. U strooit zand in de wagen en
we hebben al genoeg last van zand," fulmineerde Plier. Hij ergerde zich zo aan de interrupties van het VVD-raadslid dat hij riep:
„als dat orakel nu even met zijn vingers van het knopje van de
microfoon af wil blijven."
Dat schoot vervolgens Van Caspel weer in het verkeerde keelgat. „Ik ben nu vier keer door die uit de kluiten gewassen sprinkhaan beledigd..." Voordat hij nog meer kon zeggen greep echter de
burgemeester in.

die krant moet ik hebben.
omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
(ADVERTENTIE)

De gemeente is nu op zoek naar

KANDIDAAT BESTUURSLEDEN &
KANDIDAAT WERKCOMITÉLEDEN
voor de stichting.
Wij streven naar minimaal 3 en maximaal
5 bestuursleden en tenminste 5 leden voor het
werkcomité.

Liefhebbers van steviger tempo trekken naar halverwege de
Haltestraat. Boter Ska en Eieren laten de Madness-stijl herleven. Het is nog tamelijk licht
en niemand durft op de opzwepende skamuziek te dansen, behalve een paar kleine kinderen.
Twee mannen negeren niettemin de blikken van de mensen
op het terras bij Neuf. Ze vergeten slechts een ding: het flesje
bier in hun hand dat schuiBij Ruud Jansen op het Kerk- mend protesteert.
plein wiegen de dertigers, veertigers en vijftigers zoals elk jaar
De klapper van de avond is
mee met Jansens covers en echter de Bob Colorband: Een
nieuwe nummers. Op het Kerk- onvermoeibare kale zanger in
plein is het altijd vol en lijkt het gele tuinbroek en kniebescherwel of Jansen een vaste fanclub mers (Rob Wiedijk), een zangeheeft, dol op Elton Johnachtige res met gouden stem in zebranummers.
pak (Jojo van den Berg), een
trombonespeler (Andy Mc. DoAan het einde van de Halte- nald Bruce) in Schotse kilt met
straat speelt de swingende tien- een clownsgezicht, een knappe
mansformatie Just Us and blonde saxofonist in livrei (MiSpooky. Een paar kinderen la- guel Boelens), een sprieterige
ten zich door de grote band zo gitarist in korte broek (Frank
inspireren dat ze lekker mee- de Lou), een drummer (Raoul
dansen.
Roosenstein), een keyboard-

CDA wil parkeergarage bij station

(ADVERTENTIE)

Uit de gemeenteraad is het initiatief gekomen om
de Zandvoortse gemeenschap een cadeau aan te
bieden voor het komende Millennium. Op deze
wijze kan de eeuwwisseling met enige luister
worden vormgegeven. Men mag duidelijk'zijn dat
het om een bijzonder cadeau gaat, waar zo veel
mogelijk Zandvoorters van kunnen genieten.
Om een en ander mogelijk te maken wordt een
zelfstandige stichting opgericht.

wordt
gadegeslagen
door
hoofdzakelijk jongeren en dertigers, waarvan een enkeling
zelfs uit zijn bol gaat.
Sylvia Bruenes probeert op
het Gasthuisplein met een muziekband eveneens het publiek
op het Gasthuisplein tot dansen te bewegen. Vroeg op de
avond gaat dat nog niet zo goed.
Maar later lukt het haar opvolgers al wat beter.

Voelt u zich geroepen? Weet u iemand
die hier geknipt voor is?
U kunt uzelf aanmelden of
iemand voordragen door een
gemotiveerde briefte schrijven
aan:
burgemeester Van der Heijden,
Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.

Nieuwsblad

Opruiming
a la \an der Horst

Naam: (m/v) l l l
Adres:
l l l l l
Postcode/Plaats: l l
Telefoon:

^^^

Giro/Banknr.:

Kortingen tot 60% op topmerken als Cassina,
Montis, Label, Rolf Benz, Leolux, Pastoe,
Arco, Hülsta, Molteni, Bielefelder, Trügelmann,
Heidense enzovoorts. Maar ook op verlichting,
karpetten, stoffen en accessoires.

[_

l l l l l l l l l l l l |
l l l l l l l l l l i i |
l l l l l l l l l
l

l

l

l

__

Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar/ 34,60

l fivm cnntmle b T
__

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons

van der horst
N

T

U

M

opgeven: 020-562.62.11.

Bmderij 2,
Amstelveen
020-6412505

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
__. _
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 II71Ö37Ï"OÏ7ÖÖ311

l

J

woensdag 25 juni 1997

Weekmedia 17

Wijziging openingstijden,

FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12-30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.

Met ingang van maandag 30 juni a.s.
wijzigen de openingstijden van kantoor
Grote Krocht 38 in Zandvoort.

Na het oplopen van zwaar hersenletsel en een lang
ziekbed is op 21 juni jl. heengegaan onze vader,
schoonvader en opa

De openingstijden worden:

Ed Fransen

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur
Vrijdagavond
18.30 - 20.00 uur

Heel verdrietig maar dankbaar zijn wij voor zijn
liefde en zorg.
Met respect en bewondering dragen wij hem mee
in ons hart.
Wat boften wij met een vader zoals hij.
Dag pap, dag pa, dag opa.
Hennie van Gog-Fransen
Henk van Gog
Joyce van Gog en Roy Huisman
RutgervanGog

Uw bankzaken telefonisch regelen:

030-21 55544

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebeen op dinsdag 17 juni vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 25 door BSW genomen besluiten is op dinsdag 24 juni vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie.

24 uur per dag, 7 dagen in de week.
[Vraag uw toegangscode aan op dit kantoor].
Zandvoort, Grote Krocht 38, tel. (023) 571 30 39.

VSB'BANK

Wij zullen onze gezellige buurvrouw

VSB. Daar kom je verder mee.

J. M. CJACKY) PDETERSE
erg missen.
Anouk, Eveline en Cees van Deursen

Als je door verdriet wordt neergeslagen,
het waarom van dit aan niemand kunt vragen,
dan is het goed datje zoveel fijne mensen ziet;
ook al vinden zij de juiste woorden niet.
Op deze manier willen wij jullie bedanken voor alles wal
jullie voor onze

SLOGGI
dames- en herenslips

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
3 juli 1997 om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00.

fWAMTklTS
* NpmÜI-ANI
SCllOENFAtmiRAAf
t

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

VERKOOP PRODUCTEN
STANDPLAATSHOUDERS
EN VENTERS

nu 4 halen

Burgemeester en Wethuders hebben bij besluit
van 21 mei 1997 het beleid vastgesteld ter zake
de branche-indeling voor venters en standplaatshouders, inhoudende dat zij geen andere
producten mogen verkopen dan waar voor de
vergunning is verleend, tenzij:
- de nieuw te verkopen producten niet binnen
een andere branche zouden kunnen vallen of
reeds door een andere branche worden verkocht;
- de nieuw te verkopen producten verwant zijn
aan, of direct afgeleid zijn van de reeds verkochte producten.

3 betalen
Kroon Mode

Coen
hebben betekend en gedaan of zelfs hebben
toegevoegd aan zijn leven.
Olga, Chantal en Nathalie Slettenhaar
Archipel 22-73
8224 GP Lelystad

Haltestraat 55

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
'
O
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
«Verhuur tapijtreinigers

DOKTERSBERICHTEN

C. Jagtenberg
huisarts

Schoenen van Nederlands
fabrikaat zijn een SKNS
kwaliteitsreparatie waard.

In Zandvoort geldt op dit moment de volgende
branche-indeling
- vis en viswaren
ijs
"- snacks
L,
- groente en fruit
- tabak en aanverwante artikelen
- hals- en aimbanden
- haring en zuurwaren
- oliebollen
- bloemen en planten

Dit besluit ligt tijdens openingsuren ter inzage
bij de Centrale Balie in liet Raadhuis

WET BOETEN EN
MAATREGELEN
TREEDT IN WERKING
Op 1 juli 1997 treedt de Wet boeten en maatregelen en terug- en invordering sociale zekerheid in werking. Deze wet kan gevolgen
hebben voor mensen met een uitkering op
grond vandesociale zekerheidswetgeving.
BM de Centrale Balie in het Raadhuis ligt een
afschrift van de regeling ter inzage Ook zijn er
informatiefolder beschikbaai

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen'
- Wilhelminaweg 30
- 8 bomen
- Emmaweg 29
- 20 bomen
De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit' blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluestraat) Belanghebbenden kunnen tijdens deze lermijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor.
-Teunisbloemlaan 22
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis (ingang Swaluestraat).

)GEMEENTE

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftehjk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97094B Kostverlorenstraat
oprichten ge94b
'
schakelde villa
97095B Tolweg 22
bouwen erker
97096B Zandvoortselaan 60 bouwen garage
97097B Saxenrodeweg
vervangen
12 t/m 50
borstwering
97098B Willemstraat
veranderen
12-14
bergplaats
97099B Koninginneweg 42
bouwenschuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.
Verleende bouwvergunningen
96050B Heimanstraat plaatsen woonwagen
(20-06-1997)
96066B Heimanstraat plaatsen woonwagen
(20-06-1997)
96077B Heimanslraat plaatsen woonwagen
(20-06-1997)
U kunt deze vergunningen inzien by de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd
bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het indienen van
een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

afwezig vanaf maandag 30 juni t/m vrijdag 18 juli.
Waarneming
Ma. t/m vrijd. van 08.00-17.00 uur
de huisartsen
F. Weenink, tel. 5712499
J. Anderson, tel. 5712058

Tel. 57 1 4 764/57 1 4 090 of 06 52 93 52 93

Kasteel Vaeshartelt

's Avonds en weekend tel. 5730500.

Kroon
Mode

ADVERTENTIES

Haltestraat 55

Picknick Weckend
Maastricht/ 248,-p.p.
Fiels / picknickmnncl / routes /
2x logies / ontbijt / lx diner /
niuscumkaacljc / verrassing bij vertrek.
Bel voor info 043-3690200.

Gasthuisplein 10
tel. 023-5714638

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Damespantalons
Elastische band

strandpaviljoen 5

Alle maten
elfen kleuren
ruitjes - streepjes

Zondag 29 juni speelt voor u „Billy „B"
Jacket" met zijn quartet tussen 17.00 en
20.00 uur.

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot *
Telefoon 023-5716119

v.a.59.95

De Zandvoortse vereniging van
Huurders vertegenwoordigt
ca. 600 nuurders in onze gemeente.
Stelt u belang in volkshuisvesting,
meldt u dan aan als bestuurslid.
Postbus 287 - 2040 AC Zandvoort of
telefonische informatie:
5714172 - 5719562 en 5718095.
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

van der Kuijl

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresernannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

gemeubileerd 1 kamer appartement,
met douche, wc,
keuken, toilet.
Gelegen boven discotheek.
Prijs ƒ 1000.-all in
p. mnd. + borg.
Tel. 06-53344660
of 023-5714095

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

GAMBA'S FESTIVAL!
GAMBA'S ALA DIAVOLA
geserveerd met pasta
ƒ 16,50

straat:

De Multi Micro Sensor en Shiseido is een geavanceerd apparaat waarmee zowel het oppervlak van uw huid als de onderliggende huidiagen in beeld kunnen worden gebracht. Hiertoe
wordt de huid binnen een minuut geanalyseerd.

c.

man/vrouw

l
l
l

Naast de structuur en de conditie geven de opnamen een duidelijk beeld van door UV-stralen
veroorzaakte schade aan de huid, het verouderingsproces en onderhuidse melanine-ophopingen. Op basis van deze gegevens kan de
Shiseido-adviseuse een - specifiek op uw huid
gericht - huidverzorgingsadvies geven.

postcode/woonplaats:

l
telefoon:
leeftijd(en):

Haltestraat 51, tel. 5713460
geopend: elke dag
van 12.00 tot 22.00 uur.

Tot ziens in Take Five

Het is van groot belang uw huid in topconditie
te houden. Daarom heeft De Gaper Drugstore
goed nieuws voor u! Op donderdag 3 en vrijdag 4 juli a.s. staat daar voor u een Shiseidoadviseuse klaar om uw huid te analyseren met
behulp van de Shiseido Multi Micro Sensor.

of vul de bon in.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.
naam:

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

Shiseido Multi Micro Sensor

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM . Direkt hulp bij een sterfgeval.

Italiaanse specialiteiten en afhaalwinkel

| •••

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Het geheim van een perfecte huidanalyse

voor meer informatie

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

Aankoop/VerkoopATaxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Shiseido Face to face bij De Gaper Drugstore te Zandvoort

Bil GRATIS 0800-022 45 35
,„.i'0

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

MAKELAAR Ö.G.

face to face

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,'""'-,

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Sheila, Dimde en Gert Toonen

Lid O N.T.

Fa. Gansner & Co.

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

Te huur:

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uituaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal....
en zeker voor die prijs!"

Oranjestraat 3 zwart
In het centrum gesitueerde sfeervolle benedenwoning
met besloten tuin. De woning is recent gerenoveerd.
Ind. beg.gr. vestibule; ruime woonkamer met balkon
en open keuken; toilet; souterrain: badkamer met ligbad; 2 slaapkam. C.V.
Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

Hopelijk is het zondag goed .weer, zodat u
heerlijk op het terras bij ons kunt dineren.

Bent u ook weer zo enorm aan
„het wapen" toe?

Schelpenplein 18
In het centrum aan pittoresk plein gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind. beg.gr. kleine hal; L-vorm.
woonkam. met haard; keuken; kelder; toilet; 1e et.
overloop; ruime slaapkamer met vaste kast; ruime
badkamer met ligbad, douche en bidet. C.V.
Grotendeels v.v. dubbele beglazing en voorzetramen.
Vr.pr. ƒ 259.000-k.k.

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

l
*
•

Gun uzelf ook zo'n gratis analyse met de Shiseido Multi Micro Sensor. Maar
maak dan snel een afspraak met De Gaper Drugstore, Kerkstraat 31 te
Zandvoort, telnr. 023-5712513. Gezien de verwachte belangstelling, is het
hebben van een afspraak namelijk beslist aan te bevelen, tenminste, als u
zeker wilt zijn van zo'n gratis huidanalyse en het bijbehorende huidverzorgingsadvies.

Vanaf woensdag 2 weken lang:
Calvin Klein presentatie
Gehele collectie aanwezig
Bij iedere Calvin Klein aankoop een presentje

Bij:

Zandvoort Optiek
Kerkstraat 36 - 2042 JG Zandvoort
Tel. 023 - 57 12 466
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Leerlingen treden op

Ab Z. krijgt geen straf
voor doodslag op stripper
ZANDVOORT - Het is
nog niet duidelijk of Ab Z.,
de man die de Zandvoortse
stripper Riny Meerveld vorig jaar doodschoot, onderworpen wordt aan een nieuwe rechtzaak. De rechtbank
in Haarlem heeft hem geen
straf opgelegd, omdat hij uit
noodweer (zelfverdediging)
heeft gehandeld.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 25 juni 1997

met voorbedachte rade Meerveld om het leven heeft gebracht. Hij deed het om te voorkomen dat hij het zelf niet zou
overleven.

Oorlogsboek
ZANDVOOET - De inschnjving voor het boek 'Zandvoort
tijdens de bezetting' van Arend
Bos en illustrator Jac. van dun
Bos begint in juli. Via het Gn
nootschap Oud Zandvoort, dat
een inschrijfformulier mot dt'
Klink meestuurl, en via Bruna
Balkenende kunnen belangstel
lenden een boek bestellen. De
Printerette van de Zandvoorlei
Willem Jubels drukt het boek

Meerveld. Hij bemachtigde het
pistool, liep de trap nogmaals
op en draaide zich na een paar
treden alweer om. Hij zag Meerveld woedend omhoog komen
en schoot vervolgens twee keer
met zijn hoofd afgewend. Een
kogel raakte Meerveld in zijn
voorhoofd. Een week na de
schietpartij overleed de Viking
in het ziekenhuis.

Dat Z. de Viking heeft doodgeschoten, staat volgens de
rechtbank wel vast. Daarom is
hij niet vrijgesproken, maar
luidt de uitspraak van de rechtbank 'ontslag van rechtsvervolging'. Geen straf dus, behalve
De rechtbank maakte donHet Openbaar Ministerie be- de psychische problemen waar- derdag haar oordeel bijna twee
slist volgens parketvoorlichter mee Z. sinds vorig jaar wor- uur vroeger bekend dan zij van
A. Zwiers vandaag of morgen of stelt. Hij is sindsdien onder be- te voren aangekondigd had,
officier van justitie Koops in handeling van het RIAGG en omdat donderdag de spraakhoger beroep gaat tegen de uit- heeft een WAO-uitkering.
makende rechtzaak tegen de
spraak van de rechtbank.
verdachten van de kinderKoops zou de zaak opnieuw in
Volgens Z. schoot Meerveld moord in Hoofddorp in dezelfbehandeling kunnen geven bij hem vanachter in zijn been, ter- de zaal diende. Als gevolg daarhet gerechtshof.
wijl hij de trap opliep. Z. draai- van kwamen veel belangstellende zich om en stortte zich op den te laat voor de uitspraak.
Zij eiste voor de rechtbank
tien jaar gevangenisstraf wegens moord. Z. had volgens
Koops samen met de ex-vrouw
van Meerveld (de huidige vrienZANDVOORT - Christl van Doorn heeft de vaderdagpuzzel
din van Z.) een plan beraamd gewonnen
het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers
om van de lastige stripper af te Vereniging van
Zandvoort. Zij krijgt een waardebon van honderd
komen. Maar de rechtbank gulden, te besteden
bij Cortina Modes op het Kerkplein.
achtte het niet bewezen dat Z.

Fusie
ZANDVOORT - Per l juli fuseren het Kruiswerk Zuid-Ken
nemerland en de Thuiszorg
Haarlem tot Kennemer Thuis
zorg. Het kantoor op de Liiidse
vaart wordt hoofdkantoor, liet
pand Kenaupark 15-17 blijft tol
na de zomer in gebruik als rle
pendance.

Nieuwe pitboxen
ZANDVOORT - De pitboxen
zijn inmiddels klaar. De oude
zijn volledig gesloopt. De nieuwe zien er aan de buitenkant
flitsend uit, met veel donker
glas. Tijdens de Marlboro Masters in het weekend van 2 en Ii
augustus vindt de opening
plaats.

C. van Doorn wint vaderdagpuzzel

Zonnebloemen

De vier waardebonnen van 25 gulden die Jaap Bloem ter beschikking heeft gesteld, gaan naar: Petra Riesbach, Mevrouw
Camek, J.C. Schut en De Muinck.

ZANDVOORT - Eugène
F. van Putten-Mulder verdient beslist een eervolle vermelding
Weusten heeft weer zonnebloe- voor haar ingestuurde kunstwerk. J. Brune, T. Brune plus Aad en
men gepoot bij de Zandvoortse- Elly Keur leverden een leuke kaart in.
laan. Vorig jaar plantte hij ruim
tweehonderd bloemen. Dit jaar
zijn het er vierhonderd. Weusten wil daarmee de gasten en
bewoners die Zandyoort binnenrijden een zonnig onthaal
geven. Hij hoopt dat de bloemen in augustus in bloei staan.
ZANDVOORT - Voor een Nederland uit. „Met een loonsdeel van het Zandvoortse verhoging vanwege de gestegen
horecapersoneel geldt op prijzen kunnen we voor juli nog
korte termijn een nieuwe wel akkoord gaan, maar we wilons niet vastleggen voor exZANDVOORT - Er rijdt deze CAO. Het Nederlands Hore- len
loon op l januari 1998." De
zomer geen pendelbusje van de ca Gilde (NHG) en de vak- tra
zien dat anders. Die
taxicentrale meer van het sta- bonden LBV/pVB zetten vakbonden
willen wel prijscompensatie
tion naar de diverse halteplaat- vrijdagmiddag in Zandvoort plus
extra loonsverhoging
sen langs het strand. Daarmee hun handtekening onder de van leen
procent.
komt een einde aan een experi- nieuwe afspraken. Voor de
Volgende week woensdag
ment van twee jaar. De belang- leden van Koninklijk Hore- praten
de bonden en de werkgestelling bij de toeristen viel vo- ca Nederland ligt er nog vers opnieuw
met elkaar. In okrig jaar zo tegen, dat de gemeen- geen nieuwe CAO op tafel. tober wil Koninklijk
Horeca
te besloten heeft naar een andeNederland volgens Paap een
re oplossing te zoeken. Wat die
Deze grote werkgeversorga- voorstel op tafel leggen over
oplossing zal zijn, is volgens ge- nisatie
heeft nog geen overeen- een volledig vernieuwde CAO,
meentevoprlichter
Snelders stemming
bereikt met de vak- die vanaf l januari 1998 moet
nog onduidelijk.
bonden FNV en CNV. Volgens gaan gelden. Het bestuur van
Zartdvoorter Fred Paap, die in Koninklijk Horeca Nederland
de sociale commissie van de heeft haar leden geadviseerd
landelijke organisatie zit, be- tot die tijd de oude CAO te laten
er onder andere een me- gelden. In Zandvoort zijn 62 beZANDVOORT - Han van staat
over de automati- drijven lid van deze organisatie.
Leeuwen wordt naar alle waar- ningsverschil
prijscompensatie.
schijnlijkheid toch de lijsttrek- sche
„Als de winsten onder druk
Bij de bedrijven die lid zijn
ker van D66. Hij eindigde bij de staan,
vinden we dat we ons van het NHG, 24 in Zandvoort,
schriftelijke stemming onder geen kostenstijgingen
wordt binnenkort hoogstwaarde leden van D66 donderdag veroorloven," legt Paap kunnen
hou- schijnlijk een andere CAO geweliswaar als tweede, maar zijn ding van Koninklijk de
Horeca bruikt. Tot nog toe golden' de
opponenten hebben volgens
het bestuur aangegeven dat ze
geen lijsttrekker willen worden. Het nieuwe raadslid Derek
Visser kreeg van de twintig
stemmende leden 81 punten.
Van Leeuwen kreeg er 80 en
Marit Zwemmer 71. André van
Huijsstee eindigde als vierde
(61 punten), Hans van Brero
als vijfde (47 punten), Jo Voolstra als zesde (45 punten) en
Rob de Graaf als zevende (37
punten).
De vergadering van D66 die op l
juli was gepland in het Gemeenschapshuis, is overigens verschoven naar 2 juli. Aanvang
acht uur.

Tegels
Het Gemeenschapshuis zat zaterdagavond vol met toeschouwers, want muziekschool New Wave hield een leeriingu i t voeringFoto André Licberom

Deel horecapersoneel krijgt nieuwe CAO

Geen busje

Toch lijsttrekker

afspraken van Koninklijk Ho- bondswpordvoerder
Jan
reca Nederland voor al het ho- Scheijltjens toe. „Maar we
recapersoneel in ons land. De merkten dat veel mensen in de
ondernemersorganisatie NHG horeca die zondag als een gewowil de minister echter melden ne werkdag zien."
dat haar eigen CAO gehanteerd
Ook de werkgevers zijn tevremoet worden naast de CAO van den. „De minister kan kiezen
Koninklijk Horeca Nederland. welke CAO hij algemeen verDie gaat uit van twee jaar een bindend verklaart voor de nietloonsverhoging van 2,5 pro- -georganiseerde bedrijven. Die
cent. Los daarvan krijgt elke van ons of die van Koninklijk
werknemer vijfjaar lang.75 gul- Horeca Nederland. Ik zou uiden extra. Werknemers tot 23 teraard voor onze CAO kiezen.
jaar zonder eryaring of oplei- Wij zorgen er bijvoorbeeld voor
ding krijgen het minimumloon. dat het zwarte circuit kleiner
De zondagstoeslag wordt opge- wordt door het minimumloon
heven. Het uitgebreide functie- voor jonger personeel in te voewaarderingssysteem van Ko- ren," zegt Wim Siemonsma
ninklijk Horeca Nederland is (NHG).
overboord gezet. Daarvoor in
Zijn collega Hans de Breij
de plaats moeten de onderne- vult aan: „Het gaat de ondernemers en nieuwe personeelsle- mers en het personeel ook heel
den onderling afspraken ma- veel geld schelen." Hoeveel dat
ken.
is kan hij niet precies zeggen.
De LBV en OVB zijn er blij „Maar je kunt het op je vingers
mee. Zelfs het vervallen van de natellen dat het veel is, want er'
zondagstoeslag hebben -deze' •hoeft geen geld meer betaald te
werknemersorganisaties aan- worden aan de sociale fondsen
vaard. „We hadden het er eerst rvan Koninklijk Horeca Nederwel moeilijk mee," geeft vak- land, de FNV en het CNV."
Die fondsen zijn onder andere bedoeld voor de VUT, de pensioenen en de aanvulling van
WAO-uitkeringen voor het personeel. Volgens LBV/OVB-woordvoerder
Scheijltjens
hoeft het personeel niet te vre-

Meer bridgers dan ooit

Uit de pas

Ton Timmermans ergert zich
in hoge mate aan Piet Flieringa,
wethouder van Ruimtelijke Ordening en Verkeer. Timmermans verbaast zich erover dat
Flieringa negatieve reclame
voor Zandvoort maakt.

ZANDVOORT - Een 80-jarige
vrouw uit Terneuzen is vrijdag
door een val in de kelder van
een pension in de Mezgerstraat
zwaar gewond geraakt. De
vrouw brak haar benen en twee
ribben. Ze zag een openstaand
luik over het hoofd.

„Iedereen loopt uit de pas, behalve onze Piet," z;ei moeder
toen de militaire colonne voorbij marcheerde. Daar moest ik
aan denken toen ik aanmerkihgen hoorde die wethouder Flieringa gaf op het voornemen van
de NS om een spandoek boven
de weg naar Zandvoort te haagen met de tekst 'Amsterdam-Zandvoort: 31 minuten'. Deze
tekst roept mensen op om gebruik te maken van het openbaar vervoer.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Bridgen op het terras is net als vorig jaar weer niet gelukt, maar de
350 bridgeparen konden zaterdagmiddag- wel terecht in de twintig
strandpaviljoens. De opkomst was bijzonder groot, ruim het dubbele van vorig jaar. Het duo Willemsens-Quast werd winnaar. De
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- beste Zandvoortse (zesde plaats) was Maria Mens.
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
De opbrengst, 1500 gulden, gaat naar de bewoners van Nieuw
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 Unicum. Ze willen een bakfiets aanschaffen, zodat ze hun rolstoel
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag in de bak kunnen zetten om vanuit een origineel standpunt Nedervan 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- land te bekijken.
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
De Zandvoortse Bridgeclub en de strandpachters hebben veel
uur.
energie in de organisatie van het evenement gestopt. Met een door
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023) Huub Emmen uitgedokterd computerschema trokken de bridgers
573.0497.
van paviljoen naar paviljoen. Twintig zaalleiders vingen hen op.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: Vijf koeriers reden de uitslagen naar het zenuwcentrum, het kan(023) 573.0497.
toor van Huub. Twee mensen liepen rond met een draagbare
E.mail: wmcomm @ perscom.nl.
telefoon om eventuele problemen op te lossen. Maar die waren er
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: nauwelijks volgens strandpachter Gert Toonen
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.

Tel.: (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023)5717166.
Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chef/eindred.), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, André Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chef)Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

Foto André Lieberom

Twaalf fietsers maken gebruik
van nieuwe bewaakte stalling
ZANDVOORT - Twaalf
fietsers hebben zaterdagavond gebruik gemaakt van
de nieuwe bewaakte fietsenstalling bij het busstation.
Wethouder Andries van
Marie heeft de stalling vrijdagmiddag geopend.
De fietsenstalling is voorlopig een experiment van de gemeente, die daarmee hoopt het
aantal fietsendiefstallen terug
te dringen. In 1994 werden er 99
fietsen gestolen, in 1995 waren
dat er 112. Het experiment, dat
na de zomer geëvalueerd wordt,
is onderdeel van het Integraal
Veiligheidsbeleid.
Voor een gulden kunnen fietsende stappers dagelijks tussen

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De Gulturele Werkgroep Zandvoort
(CWZ) wil in principe de exposities in een vernieuwd
Cultureel Centrum regelen.
„Mits we onafhankelijk van
wie dan ook kunnen blijven," zegt René de Vreugd,
woordvoerder van CWZ.
„Dat is voor ons heel belangrijk. Want anders verliezen
we onze geloofwaardigheicl."

Cultureel Centrum een multifunctioneel centrum maken,
wat breder van opzet dan het
huidige museum.
Hij heeft de twintig kunstenaars en cultuurliefhebbers

'Mits we
onafhankelijk
blijven'
van CWZ gevraagd om eventüeel exposities van hedendaagse
kunst te coördineren. „Het is
niet de bedoeling dat we er alleen maar zelf in exposeren,"
benadrukt CWZ-woordvoerder

De rotonde krijgt namelijk
een 'bypass', een aparte rijstrook aan de rechterkant voor
afslaand verkeer richting Den
Haag en Utrecht. Voor zater-

Amsterdam gaan en dus bij de
rotonde rechtdoor moeten,
worden door de bypass gescheiden van het verkeer richting
Den Haag en Utrecht. Dat ver-

ZANDVOORT - De leerlingen
van de Beatrixschool werken
mee aan een campagne tegen
hondenpoep. Zelf hebben ze erg
veel last van hondenpoep rondom hun school. Ze hebben
daarom tekeningen aangeboden aan de gemeente, die gebruikt worden voor een postercampagne. Bovendien zijn hun
kunstwerken te bewonderen in
de hal van het raadhuis. Maandag is die expositie geopend.

Park Duijnwijk
Kamerbrede collecties, huizerthoge kortingen: het is nu
opruiming op meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!

Amsterdam

BAAUERGEN. HOUWEUNG INTERIEUR, MUNOERS,
MONTÈU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL.
Info: (020) 690 93 16

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

Toch taleken er in de vergadering van het gewest Zuid-Kennemerland 'bureau-economen'
te zijn die het nodig vonden het
idee van de spoorwegen de
grond in te boren. Met argumenten die er met de haren bijgesleept zijn.
Het anti-Zandvoortse vuurtje
werd aangestoken door Flieringa met de woorden: „De NS voeren duizenden mensen aan op
een plek waar ze helemaal niet

De Vreugd. „En we willen er
evenmin een galerie van maken. Het liefst zouden we zien
dat de gemeente het Cultureel
Centrum in beheer houdt. Liever dan bijvoorbeeld Leo Heino."
CWZ wil wel de kunst regelen. „Wij hebben het voordeel
dat de meeste leden vakmatig
met kunst bezig zijn en veel
contacten hebben. Waarbij ik
uiteraard niets ten nadele van
de huidige beheerder wil zeggen. Beslist niet. Als het aan
ons ligt wordt hij ook bij de
nieuwe plannen betrokken."
In augustus komt de groep
opnieuw bij elkaar om ideeën te
spuien. Voor l september wil
CWZ volgens De Vreugd met
een plan naar voren komen.

'Bypass' Zeeweg moet al
voor zaterdag klaar zijn

ker te popelen om een dezer dag, het begin van de zomervadagen aan de reconstructie kantie, wil de provincie de byvan de rotonde op de Zee- pass klaar hebben.
weg te beginnen.
De automobilisten die naat

Hondenpoep

i

CWZ zegt 'ja' tegen Koper

Maandagavond heeft een
meerderheid van de groep besloten mee te werken aan de
invulling van een deel van het
Cultureel Centrum, mochten
zeven uur 's avonds en half vier de plannen van het onafhanke's nachts hun fiets in bewaring lijke raadslid Lou Koper doorgeven. Twee banenpoolers, Wil- gaan. Koper wil van het huidige
helmien Tonbreeker en Gerrit
Verboom, houden de stalling in
de gaten via een camera vanuit
ZANDVOORT - De landhet hok naast de wc. Ze be- meters hebben de Zeeweg
schikken over een mobiele tele- inmiddels onder de loep gefoon, zodat ze de politie kunnen nomen en de aannemer
waarschuwen als er problemen staat volgens provinciezijn.
woordvoerder Melissa JonProblemen deden zich dit
weekend volgens Tonbreeker
niet voor. „Wel stond er zaterdag een BMW in de weg, zodat
de bus er niet langs kon." Vrijdagavond en zondagavond
vond ze overigens wat saai, omdat ze toen geen enkele klant
had.

De CAO-onderhandelingen
van het NHG en de LBV/OVB
zijn snel verlopen in vergelijking met de langdurige onderhandelingenbij de grotere organisaties. „In twee dagen waren
we eruit," vertelt Scheijltjens.
Hij roemt vooral de versimpeling van de afspraken. „We kregen veel klachten dat de CAO
van Koninklijk Horeca Nederland niet handelbaar was. Je
moest minstens jurist zijn om
de regels te begrijpen."

MENINGEN

Gewond door val

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing
Hoofd commercie: J.F. Sas

zen dat er nu niets meer voor
hen geregeld is. „We willen de
VUT-en pensioenregeling opnieuw opzetten. De WAO wordt
het eerste jaar aangevuld tot
100 procent."
Werkgever Siemonsma verwacht niet dat dit de ondernemers op kosten zal jagen. „Ik
ken binnen onze gelederen tot
nog toe niemand die met
WAO-ers te maken heeft. Bovendien hebben de meeste ondernemers zich ertegen verzekerd."

ZANDVOORT - Het betege
len van de beschadigde muur
van het raadhuis kost de gemeente, de architect en de aannemer samen 62.000 gulden. De
oranje tegels komen tot een
hoogte van 2.70 meter. De werkzaamheden zijn waarschijnlijk
over een week of twee klaar vol
gens de gemeente. Dat het zo
lang geduurd heeft voordat de
gaten in de muur eindelijk wéggewerkt worden heeft volgens
de gemeente onder andere te
maken met de lange levertijd
van de extra stevige tegels. Bovendien was de juiste kleur niet
makkelijk te krijgen.

keer wordt door middel van
borden via de Brouwerskolkweg richting de snelweg gestuurd.
Volgens Jonker moet de bypass „ervoor zorgen dat de fileproblematiek binnen redelijke
grenzen blijft." Vorig jaar
klaagden veel ondernemers in

willen zijn..." Die tenenkrommende opmerking werd bedacht door een wethouder die
zich onlangs verslikte in een
voorgesteld parkeer-'beleid' en
er blijkbaar niets van geleerd
heeft.
Loopt hij wel in de pas aan de
lijnband van GBZ? Wie fluit
hem terug?

(ADVERTENTIE)

Cieema Circuis
26 Juni t/m 2 Juli

Ton Timmermans
Zandvoort

Belastingen hoog
ZANDVOORT - De belastingen in Zandvoort zijn aan
de hoge kant, vindt Peter
Kramer (directeur van woningbouwvereniging
EMM).
„We matigen dit jaar bewust
de huren, omdat ze de laatste
jaren zo sterk zijn gestegen. Op
l juli gaan ze met gemiddeld
2,97 procent omhoog. Het is
jammer dat de gemeentebelastingen in Zandvoort zo hoog
zijn, zeker als je ze vergelijkt
met omliggende plaatsen zoals
Haarlem en Heemstede".
„De tijd is rijp om met de
gemeente te gaan praten over
matiging van de woonlasten,"
zegt hij in het eerste nummer
van ThuisNieuws, een nieuwe
thematische nieuwsbrief van
EMM.
Zandvoort dat toeristen door
de nieuwe rotonde urenlang in
de file stonden. De Statencommissie Verkeer en Vervoer
heeft op 9 juni die klacht omgezet in een besluit over de bypass.
De andere plannen voor de
Zeeweg, zoals een wisselstrook,
gaan voorlopig nog niet door.
De statenleden konden daar
een paar maanden geleden niet
tot overeenstemming komen.
De provincie bekijkt de plannen nu opnieuw volgens Jonker.

•

ZANDVOORT - De provincie
heeft inmiddels de bezwaren
van de bewoners van de Vari
Speijkstraat ongegrond verf
klaafd -en; een verklaring van
geen bezwaar afgegeven voor
Park Duijnwijk. Bovendien
hebben Bouwfonds, de gemeen:
te en EMM een principe-akkoprd bereikt over de nieuwe
wijk. Er komen 538 woningen:
45 sociale koopwoningen van
183.000,113 van 247.000,163 van
321.000, 64 van 432.000, 33 van
512.000 gulden en 116 huurwoningen met een huurprijs van
705 gulden. De wijk wordt via
warmtekrachtkoppeling verwarmd.
Volgens de gemeente kost dat
de nieuwe bewoners niets extra. Wanneer de inschrijving
precies start, is nog niet bekend.

neem dan deze advertentie
mee en je krijgt een gratis
101 datmaiians ijsje cadeau
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LEEUWERIKENSTRMT 16/ï
ZANDVOORT
Zeer verzorgd hoekappartement, gelegen op de vierde
tevens hoogste etage met een vrij uitzicht over de duinen.
Indeling: entree/hal met garderobekast, woonkamer met
balkon en mogelijkheid tot open haard, twee slaapkamers, toilet en fonteintje, moderne badkamer rnet douche
en wastafel, ruime keuken mcl. inbouwapparatuur, bijkeuken met balkon. Het appartement is voorzien van kunststof
kozijnen/dubbele beglazing. Berging op de begane
grond. Parkeerplaats achter het gebouw.
VRAAGPRIJS ƒ 229.000,- k.k.

in verband met ruimtegebrek en uitbreiding van onze
glasservice en schildersbedrijf.

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

PROFITEER HIERVAN

023-571 5531
maandag • vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
AANKOOP -VERKOOP - TAXATIES

HOGEWEG26/1
ZANDVOORT
Zeer luxe driekamer appartement m kleinschalig complex, gelegen m het centrum en op loopafstand van het
strand.
Indeling: entree/hal, ruime L-vormige living (ca. 45 m')
met serre aan tumzijde, openslaande deuren naar zortneterras en aansluitend de tuin op het zuiden, luxe open keuken met mbouwapparatuur, twee slaapkamers, badkamer
met douche/stoomcabine, separaat toilet. Inpandige garageplaats en berging. Het appartement is optimaal
geïsoleerd.
VRAAGPRIJS ƒ 525.000,- k.k.
Passage 36-40
2042 KV Zanclvoort
postbus 4J 3
Makelaardij o.g.

:

2040 AK Zandvoort

vfiL

PROFITEER HIERVAN
He l Hoogheemraadschap Amttcl, Goot en Vecht u verantwoordelijk voor het waterkwantttcitsbchctr, waterkwaliteitsbeheer en vaanvegbcheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestetijk deel van de provincie Utrecht
en een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hooghecmraodKhop worden uitgevoerd doorde Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR)

die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Kennisgeving
Het algemeen bestuur van het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
heeft op 12 juni 1997 de volgende besluiten genomen

INSTEKERS

ToUo

Bijlage l bij de Verordening verontreinigingsheffing Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht 1997

Kwekerij P. van Kleeff

GEVRAAGD

De Bijlage l bij de Verordening verontreinigingsheffing van het hoogheemraadschap bevat voorschriften voor meting, bemonstering, analyse en bereke
nmg op basts waarvan de maatstaf voor de heffing en de vervuiling* waarde van
het afvalwater van bedrijfsruimten wordt bepaald
Aanpassing Precano- en rechtenverordening Croote Zeesluts Muiden
In de tabel behorende bij de Precano en rccntenverordenmg is ten aanzien
van de heffing van schutgeld voor de Grootc Zeesluis te Muiden een vrijstelImg opgenomen voor kano's en roeiboten alsmede een abonnementsregeling

Special diner
ƒ 20,- p.p.

KOPLOPERS VERDIENEN MEER

Nasi Rames

Voor de verspreiding van verschillende dagbladen zijn er

of

vacatures voor INSTEKERS voor zaterdag {'s ochtends tussen

Tegen betaling van f 100,- kan een abonnement worden aangeschaft dat
geldig is van 20 6 1997 t/m 3112-1997

04.00 en 07.00 uur) en voor CHAUFFEURS (ma t/m za tussen

Bami Rames

Verordening klachtenbehandeling
De Verordening klachtenbehandeling bevat procedureregels over de behande-

04.00 en 07.00 uur) voor de maanden juni en juli.

Van Stolberg weg 1
Zandvoort
Tel. 5717093
ZOM.ER-PLANTEN groot assortiment.

met portie saté ajam

Img van bij het hoogheemraadschap binnengekomen klachten

De verdiensten zijn prima. Bel voor meer informatie en

en krupuk

De bovengenoemde besluiten van het algemeen bestuur liggen tot en met
15 oktober 1997 op werkdagen van 9 oo uur tot 16 oo uur ter inzage bij de

aanmelding: (020) 562 2988 (vragen naar B. Gravestein).

volgende vestigingen van DWR
• Larenseweg 30 te Hilversum
• Spaklcrwcg 18 te Amsterdam
Tegen betaling zijn afschriften van de besluiten aan te vragen bij de afdeling

Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is een waterschap, dat per i januari 7997 is opgericht.
Het gebied van het waterschap bestrijkt het zuidoostelijk deel van Noord-Holland inclusief hét grootste
deel van Amsterdam, het noordwestelijk deel van Utrecht en een klein gedeelte van Zuid-Holland.
In het werkgebied - met een oppervlakte van 700 km2 - heeft het hoogheemraadschap de integrale zorg
voor de waterkwaliteit, het waterpeil en de waterkering. In het gebied wonen circa 1,2 miljoen mensen in
27 gemeenten.

Communicatie van DWR, telefoonnummer 035 6477614
Een afschrift kost f 0.50 per bladzijde, met een minimum van f 2,50
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
Larenseweg 30 Hilversum

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Verkiezingen voor het algemeen bestuur
geeft u meer!
Midzomeravond Cruise
Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapj'e voor
de kaartclub,
wüt u gewoon
eens een
avondje uit

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop

i.v.m. annulering Duitse hotelketen.

met z'n

Kortingen tot ...... 90%

tweeen?

dubbele jute-rugf 400cm breed,
W jaar schriftelijke fabrieksgarantie
Dit tapijt kost normaal in de winkel U8,- p.m. Wu
slag „„...
rec/rfsfreeJcs oon de consumenf
voor de prijs van

Wij hebben voor
u een unieke oplossmg waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
jum, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

per meier

In november van dit jaar zullen verkiezingen
worden gehouden voor het algemeen bestuur.
Verkiezingen voor het bestuur van een waterschap zijn wezenlijk verschillend van verkiezingen voor b.v. de gemeenteraad. Verkiezingen
voor een waterschap staan los van de politiek
en politieke partijen. Er wordt gekozen voor
personen in een bepaalde belangencategorie.
Het aantal zetels voor de verschillende categorieën staat van tevoren al vast.
De verkiezingen zullen schriftelijk worden
gehouden. Alle kiesgerechtigden krijgen begin
november een stembiljet met instructie en een
kandidatenboekje toegezonden. Na invulling
kan het stembiljet in de PTT-brievenbus worden
gedeponeerd.

Kandidaatstelling

In het bestuur van het hoogheemraadschap zijn
dertig zetels beschikbaar, verdeeld over de volgende categorieën:
Categorieën

Aantal zetels

•

'Ongebouwd' (eigenaren van grond)

•

'Gebouwd' (eigenaren van gebouwen

5

•

'Ingezetenen' (gebruikers van woonruimten)

•

'Bedrijfsgebouwd' (gebruikers van bedrijfsgebouwen)

~]
14
4

Om een evenwichtige spreiding van de
bestuurszetels over het beheersgebied van het
hoogheemraadschap te garanderen zijn 3 kiesdistricten ingesteld: 'Amsterdam', 'Amstel en
Proosdij' en 'Vecht'. In feite vindt in ieder kiesdistrict voor iedere categorie van belanghebbenden op hetzelfde moment een afzonderlijke
verkiezing plaats.

(vooraankondiging)

ledereen die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet uit het kiesrecht is ontzet kan zich kandidaat
stellen voor een zetel in het algemeen bestuur. Voorwaarde is wel dat de kandidaat gesteund wordt
door 10 kiesgerechtigden. Van 18 t/m 24 september 1997 kunnen kandidaten en hun plaatsvervangers worden opgegeven. Deze mogelijkheid zal op 27/28 augustus a.s. nog eens per advertentie
worden bekendgemaakt. Pas vanaf dat moment zijn speciale formulieren voor de kandidaatstelling
bij het hoogheemraadschap verkrijgbaar. Het is niet mogelijk eerder kandidaten op te geven.
Nadere informatie:
Nadere informatie over het hoogheemraadschap en over de kandidaatstelling voor het bestuur kunt
u opvragen via de antwoordbon in deze advertentie. U kunt ook bellen met het hoogheemraadschap.
Telefoonnummer: 035 - 6477 647
Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

Bon voor orïzë~lezers

Binnen Uerinn Bonell-Extra
Allo maten leverbaar
v.a. 7Ox2OO
7 Jw iduftuipi

Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam De kosten bedragen J 99,00

Polvether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40
}

' Alle maten leverbaar
v.a. 1 persoons

^H m

p.p.

M

Naam:

u ,'•-"'' 7 laar* ichrlltElijke fabriekt garantie
•Echt ion* dekbed mum,
m-_ 140x200
Itv&fUV: 1"19
• •r»pmi*ln>l>»tr.Wmi
•Zuiver wollen dekbed nxito, f«,.2oo,!«,i»,, 140x200,.
Zomer dekbed xe,m,si,-

IMS

- 140X200..29

•Alle artikelen 100% schriftelijke fabrieksgannlie.
•Gespreide betaling mogelijk (geen rente).
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
;
• "Betalen mcl pinpas mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

Naam

Postcode'

Woonplaats

Cruquius

Adres
Postcode/Plaats

Aantal personen:

Spaameweg 22a

ANTWOORDBON

Adres:

Datum:

BEZICHTIGING • VERKOOP

Stuur mij gratis:
O Brochure 'Samen werken aan Water' over het werk van het hoogheemraadschap
O Circulaire met aanvullende informatie over de kandidaatstelling voor het bestuur

geeft u meer!

Stuur deze bon m een envelop (postzegel is niet nodig) naai.
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, afdeling Communicatie DWR
Antwoordnummer 195,1200 VB Hilversum
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'Heerlijk om
altijd maar
bezig te zijn'

E DRANG om zich in
dienst van één of ander
nuttig doel te stellen zegt
Tops Tromp al vanaf haar vroege jeugd te ervaren. „Dat zal wel
voortkomen uit het feit dat
mijn vader in Amsterdam een
ijzerhandel had en ik al snel
leerde om mijn handen te laten
wapperen," vermoedt zij in
haar comfortabele woning
schuin boven de kaaswinkel.
„Iets waarvoor ik nog altijd
dankbaar voor ben, want ik geloof dat ik gek zou worden als
ik de hele dag op de bank met
mijn duimen zou moeten draaien."
Niettemin beperkte ze zich
aanvankelijk tot een huiselijk
huwelijksleven, omdat de zorg
voor haar drie kinderen alle
aandacht opslorpte. Pas toen
deze op de middelbare school
terecht kwamen richtte Toos
zich op haar eigen ontwikkeling. „Omdat ik mijn dochters
voor wilde blijven met huiswerk maken ging ik op de moedermayo. En tot mijn trots eindigde ik tenslotte met een in
deeltijd gehaald VWO-diploma,
zodat ik theologie kan gaan studeren."
Deze studiekeuze maakte de
inmiddels gescheiden Tops,
omdat zij als gelovig katholiek
altijd al een grote belangstelling had voor religieuze zaken.
„Bovendien heb ik een zus die
kloosterlinge is, en daarmee
heb ik het vaak over het geloof
gehad. Overigens begon ik niet
aan die studie met het idee dat
ik later op de kansel wilde
staan, of godsdienstlerares zou
willen worden. Het ging me er
meer om van alles op te kunnen
steken op allerlei vlak. Want
behalve in bijbelkennis werden
er pok colleges gegeven in filospfie, psychologie en sociologie. Op die manier bestrijk je
dus allerlei gebieden."
Na één jaar brak ze haar studie echter alweer af. „Ik had in
die tijd Peter Tromp leren kennen en vond het belangrijker
om een goed contact met hem
en zijn kinderen te krijgen. Nee,
frustrerend was het niet om te
stoppen. Tenslotte kan ik die
studie later altijd weer eens oppakken. En bovendien had ik in
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de badplaats door

S?'

Monique van Hoogstraten

o
„Ik denk dat het in me zit om wat te willen
betekenen • of dat nu voor mijn man en
kinderen is, of voor vrienden, of voor mijn
eigen bedrijf," analyseert Toos
Tromp-Bergen haar drijfveer om zich in
Zandvoort steeds actiever te manifesteren.
Inmiddels vormt ze in haar eentje de
administratieve basis van het plaatselijke
Ondernemers Platform en de Stichting
Zandvoort Promotie, fungeert ze als
vrijwilligster bij Vluchtelingenwerk maar
is ze ook sinds l januari mede-eigenares van
de bekende kaaswinkel in de Haltestraat.
Dat zij met dit alles vrijwel voortdurend in
touw is zegt ze geen punt te vinden.
„Integendeel, ik vind het juist heerlijk om
bezig te zijn. En hoe meer ik te doen heb,
hoe meer er uit mijn handen komt."

die periode mijn handen vol
aan mijn werk in Peters winkel
plus het zo goed mogelijk begeleiden van Bosnische vluchtelingen."
Die laatste bezigheid kwam
volgens Toos Tromp voort uit
het sterke gevoel dat ze 'ook
wat voor haar medemensen
moest doen'. „De oorlog in Bosnië was toen hevig aan de gang.
Ik wilde me graag inzetten om
hulp te bieden. Omdat ze da&r
natuurlijk
niet op me za- —
ten te wachten
heb ik me hier
als vrijwilligster bij het
Vluchtelin-----genwerk gemeld, waar ze ontzettend blij
met me waren. Ik werd dan ook
meteen in het diepe gegooid."
Haar taak was het om twee
asielzoekende gezinnen in
Zandvoort wegwijs te maken.
„In de praktijk moest ik alles
voor ze regelen. Een uitkering
natuurlijk, en een sofinummer,
maar ook dingen als kinderbijslag, huursubsidie, ziekenfonds, verzekeringen... Tot en
met het aanmelden op school
en het invullen van belastingformulieren. In het begin

Stilleven

o o
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Het zwarte hek van de Hervormde 'Kerk. Natte plekken eronder in het zand
Een glas cola of baco halfvol op het randje van het hek Stille getuigen van
een heftige en ongetwijfeld gezellige zaterdagavond Alhoewel, ge/ellif
Zijn de gelovigen die zondagmorgen door het hek moeten ook die mening
toegedaan9 Hoe smakelijk is het om door de urine van een ander te
banjeren op je nuchtere maag9 Een toiletcabine komt er niet bij het
Kerkplein. Dat plannetje is voorlopig afgeblazen door de raadsleden
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moest dat allemaal met behulp
van een tolk, maar toen de kinderen eenmaal naar school gingen kenden ze al snel genoeg
Nederlands om te kunnen vertalen."
Met ongeveinsd enthousiasme spreekt Toos Tromp over
haar onbezoldigde inzet voor
de vluchtelingen. „Daar krijg je
namelijk heel wat voor terug.
Zo is het natuurlijk heel boeiend en leerzaam om met de

Op naar Polen
„Het wordt wel zwaar voor de begeleiders," vertelt Rien Couvreur van de
Stichting Hart voor Polen een week voordat hij de kinderen gaat ophalen in
Chorzów. „We moeten twee nachten slapen m de bus." Op zaterdag 28
juni kan Zandvoort de met kleren en wandelstokken beladen bus om een
uur uit/waaien bij de Calvijnzaal en op 2 juli staat het welkomstcomite
opnieuw klaar bij de kerk. Dan stappen er 45 kinderen uit, die drie weken
lang mogen genieten bij gastgezinnen. Aansterken, lol maken, spelen met
Nederlands speelgoed en voor het eerst van hun leven pootje baden in de
zee. Een van hen, Sandra Olbnch wordt bovendien gratis aan haar neuspo
liepen geholpen. Dat heeft Rien geregeld via een bevriende specialist Ook
de volwassen Pool Karol Pawela, die vorig jaar zo'n problemen met zijn
been had, bezoekt even het ziekenhuis.

De telefoon is voor Toos Tromp-Bergen een onmisbaar instrument. „Maar ik ben geen workaholic. Soms zet ik gewoon het antwoordapparaat aan om even koffie te drinken."
Folr> Anrjie I.iebeiom

Een nieuwe uitdaging vond
ze ruim een jaar geleden in de
oprichting van haar eigen 'Bergen Bureau voor Secretariële
Ondersteuning'. „Ik had van
Peter gehoord dat de Stichting
Zandvoort Promotie iemand
zocht voor de administratie,
maar zich niet kon permitteren
om daar een
vaste betrekking van te
maken. Ik besloot daarom
om me als
------ zelfstandige
bij de Kamer
van Koophandel in te schrijven, zodat ik opeens directeur
werd van mijn eigen bedrijf.
Sindsdien verhuur ik me op
contractbasis aan de stichting."
Tot haar taak behoort niet alleen het verzorgen van het
briefverkeer, maar ook een
groot deel van de organisatie

'Het is fijn om te merken dat
ik het niet voor Piet Snot doe'
moslim-cultuur kennis te maken. Maar wat me vooral raakt
is dat die mensen ontzettend
blij zijn dat jij ze helpt, en dat
ook echt uitstralen. Nu moetje
niet denken dat ik zo van dankbaarheid houd. Dat wil ik niet
eens. Ik ben alleen heel gelukkig met het gevoel dat je het
allemaal niet voor Piet Snot
doet. Overigens is één gezin inmiddels zo zelfstandig dat ze
mij niet meer nodig hebben. En
dat is uiteraard precies de bedoeling."

Bellen naar het buitenland
is voortaan veel goedkoper
ZANDVOORT - Bellen

oog

o>

stem, die vraagt om de pincode.

naar het buitenland kan te- Aan de hand daarvan kan de
genwoordig een stuk goed- computer analyseren hoeveel
koper. De PTT heeft haar 'tikken' er nog op de kaart

staan.
De computer verbindt de beller vervolgens door met het gecurrenten op het toneel verwenste telefoonnummer in het
schenen.
buitenland. Omdat de opbeller
meelift met een computerlijn,
„Die bieden kaarten aan betaalt hij veel minder.
waarmee men thuis heel wat
geld kan besparen," meldt
„Het kan echt heel veel geld
Hans Lissenberg, eigenaar van schelen," zegt Lissenberg. „Ik
een van de winkels in Zand- had laatst een juichende mevoort waar deze kaarten te vrouw hier in de winkel. Voor
een uur bellen naar haar famikoop zijn.
lie in Canada betaalde ze
„Sommige mensen kijken slechts 20,50 gulden in plaats
gek op als ik ze vertel dat ze een van 76 gulden."
telefoonkaart voor thuis kunnen kopen," vertelt hij. DergeDat de klant wel de telefoonlijke kaarten stopt men echter kosten van huis naar de compuniet in de telefoon zoals tegen- ter extra erbij krijgt, bevestigt
woordig gebruikelijk is in veel Lissenberg.
„Maar er wordt aan gewerkt
telefooncellen. Ze zijn voor iets
anders bedoeld.
om dat goedkoper te maken."
Een ander nadeel is de beperkOp de telefoonkaart staat een te duur van de kaart. Na 25 gulnummer dat de klant moet bel- den of vijftig gulden is de koek
len. Bovendien krijgt de klant op.
een pincode toegewezen. Wie
Snel overschakelen op een
belt komt uit bij een computer- andere kaart kan niet. „Ik raad

tarieven al verlaagd en er

zijn inmiddels ook wat con-

f

Berichten en ups
TTfi c\ (
voor de/e rubnek met
/akenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zand\oorls Nieuwsblüd.
Postbus26,2040 AA Zandvoort. ol inlegeren
bij het kantoor op Gaslhuisplein 12
Tel. 023-517S6J8 Fax' 023-5730-497

daarom mensen aan om eerst
het belangrijkste aan elkaar te
vertellen. Een voordeel is wel
dat je telefoonrekening nooit
meer ongemerkt heel hoog
wordt door al die telefoontjes
naar het buitenland."
Voor toeristen die slechts een
paar minuten naar Duitsland
willen bellen, is de kaart minder geschikt. Die kunnen beter
een groene cel opzoeken met
een gewone telefoonkaart.

VSB strooit
met cadeaus
ZANDVOORT - Amanda
Pellerin, Eslam El Masry,

Ellen Bluys en Ilja Botman
hebben onlangs een prijs gekregen van Alda Dirkx, medewerkster
van
de

VSB-bank, omdat ze een
prachtige kleurplaat bij de

deze bank hadden ingeleverd.

Ze hebben nu de beschikking
over een VSB-rekening met een
door de bank geschonken startkapitaal. De wedstrijd werd gehouden ter ere van de opening
van het verbouwde VSB-kantoor op de Grote Krocht. In totaal deden maar liefst ruim
tachtig kinderen mee aan de
wedstrijd.
De VSB timmert flink aan de
weg. Sinds vorige week maandag heeft de bank ook een nieuwe rekening in het leven geroepen, de a la carte rekening.
„Het is een gewone betaalrekening, maar klanten kunnen zelf
bepalen welke faciliteiten ze erbij willen hebben," vertelt directeur A. Langerak. „Bijvoorbeeld een Europas, een krediet
of bepaalde premies bij automatisch sparen. Het is net als
in een restaurant afgestemd op
de wensen van de klant, vandaar de naam a la carte." Elke
klant die voor de nieuwe rekening kiest, krijgt een speciaal
ontworpen creditcard. „We
hebben vier verschillende ontwerpen. Ze zijn erg aardig,
De vier prijswinnaars van de VSB-kleurwedstrijd zijn beslist vooral die met een koe erop,"
heel blij met hun prijs
Foto Boomgaard aldus Langerak.

van diverse evenementen. Zo is
ze momenteel bezig het Midzomernachtfestival op 21 juni
voor te bereiden. „Ik coordineer alle activiteiten, maak het
programma en het persbericht
en loop tenslotte de hele nacht
rond met een draagbare telefoon om de puntjes op de i te
zetten," beschrijft ze haar
werkzaamheden. „Juist die
enorme variatie maakt het voor
mij zo enig om te doen."
Haar bedrijf blijkt in een behoefte te voorzien, want naast
de Stichting Zandvoort Promotie heeft ze inmiddels nog verschillende klanten verworven.
„Gemiddeld ben ik er wekelijks
zo'n 25 uur mee bezig," schat ze
in. „En daarnaast doe ik de administratie en het personeelsbeleid voor onze winkel, die we
per l januari hebben overgenomen van Peters broer. De verkoop laat ik echter graag aan

tagg

Johan Scliaaphok

van de

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459

Veel vrije uurtjes houdt ze in
de praktijk met over, met al
deze tijdrovende bezigheden.
„Maar ik ben geen workaholic,
hoor. Ik kan temidden van alle
drukte soms zomaar ineens het
antwoordapparaat aanzetten
om even rustig koflie te drmken. En wat ik ook nogal eens
doe is wat ik 'een rondje Zandvoort' noem. Dan ga ik zelf even
mijn post rondbrengen. Op die
manier spaar ik niet alleen
postzegels uit, maar blijf ik ook
een beetje in beweging. Het belangnjkste is echter dat ik onderweg altijd mensen tegenkom om een praatje mee te maken, en dat vind ik altijd weer
heerlijk ontspannend "

Dier

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Ver
missingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nsccntrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

mijn man over. Alleen als het
heel druk is spring ik nog weieens bij."

Wethouders-angsten
Nog even over de trein. Wethouder Gerard Versteege heeft zaterdag m Café
Neuf bij de uitzending van Goedemorgen Zandvoort (van de lokale omroep
ZFM) gezegd dat Lovers de spoorlijn naar Zandvoort maar moet gaan
exploiteren als er zoveel problemen zijn. Presentator Rien Couvreur somde
namelijk een hele lijst met klachten op. Een paar dagen later is Versteege al
een stuk voorzichtiger. ,,Er zijn wel wat contacten met Lovers. Maar het is
mijn portefeuille niet, dus wil ik er niet te veel over zeggen." Is hij bang
geworden dat hij op het matje geroepen wordt tijdens de collegevergadermg, net als Van Marie die vlak voor het parkeerreferendum recht voor zijn
raap zijn mening ventileerde m de pers9

Voedertijd
Wie gisteren langs het nieuwe gedeelte van het raadhuis liep, zag het
meteen. Op het hek rondom het nieuwe kunstwerk hangt een bordje.
Verboden te voederen. Geldt dat nu voor de meeuwen op het kunstwerk'
Of voor de bouwvakkers die de muur (eindelijk) aan het prepareren zijn voor
de nieuwe oranje tegels9 Of toch voor de ambtenaren m het raadhuis. We
zullen het zien tegen voedertijd.

week

Voorproefje op de dood
Over luguber gesproken. BIJ het Circus kun je jezelf tegenwoordig op de
elektrische stoel zetten. Je grijpt twee stangen vast, de meter boven je
hoofd loopt met een gierend geluid op naar 1000 Volt, de stoel gaat trillen
en tot slot komt er rook achter je hoofd vandaan. Gelukkig kun je daarna
ongedeerd weer uit de stoel stappen Dat kunnen de ter dood veroordeelden in de Verenigde Staten helaas niet allemaal zeggen. Overigens vinden
ze bij het Circus hun stoel helemaal niet onsmakelijk. HIJ slaat m elk geval
goed aan. Zaterdagavond zat de een na de ander erin.

023-5320464.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag-tdonderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telcf. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700,
08.30 tot 17.00 uur.

Wachten duurt lang
Donderdagmiddag. Fotograaf André üeberom wacht een paar minuten voor
de gesloten spoorbomen op de Vondellaan. HIJ wacht nog een paar
minuten en nog een paar. Rechts staan er twee treinen bij het perron,
waarvan de een pas over tien minuten en de ander over een kwartier
vertrekt. Links komt er niets aan en zal er ook niets aankomen. Na zeven
minuten vindt André het mooi geweest HIJ steekt over. Als hij niet burgerlijk
ongehoorzaam was geweest, had hij nog vier minuten moeten wachten. Elf
minuten is heeeeel lang, dames en heren van de NS.

Zenuwen

van

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
het Kennemer Dierentehuis
leden. Telefonisch spreekuur In
verblijven op dit moment veel
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 katten
en honden die een nieuuur: (023-) 5731618 (Secretari- we baas
zoeken. Een van hen
aat
draagt de prachtige naam PaZVH).
Schriftelijk: Postbus pillon.
Deze poes is zeven jaar
287, 2040 AG Zandvoort.
oud. Ze is door iemand gevonWoningbouwvereniging EMM: den
en naar het asiel gebracht.
Klachtentelefoonnummer
Sinds 7 mei logeert ze daar al.
technische
dienst.
(023-) En
dat is heel jammer, want Pa5717577.
is een schat. Vooral oudeStoringsnummer gas buiten pillon
re mensen of gezinnen met oukantooruren: tel. 023 - (5)235100 dere
hebben aan haar
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- een kinderen
prettige huisgenote. Ze is
merland. Tijdens kant.uren: aanhankelijk,
een beetje schrik5235123.
achtig en ze fleurt op zodra je
Taxi: tel. (023-) 5712600.
voorzichtig aait.
Openbare bibliotheek: Pnnses- Meerhaar
informatie bij het Kenneseweg 34, tel. (023-) 5714131
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18 30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

mer Dierentehuis, Kcesomstraat 5, telefoonnummer

5723888.

Het was een drukte van jewelste zondag bij de twee voorstellingen van
Shape. Veel vaders, moeders, ooms, tantes, opa's en oma's wilden zien
hoe in de theaterzaal van het Circus vijftig kinderen tussen de vier en
veertien jaar hun danskunsten vertoonden. De kleintjes vertederden met
een 'mottendans', m kleding waar echte motten m zaten. De ouderen
stelden bij de steps en high and low-oefeningen hun conditie op de proe'
zoals ook goed te zien is op de foto. „Voor iedereen was het best wel
spannend. Ze waren stikzenuwachtig," aldus lerares Anja van der Voort

Burgerlijke stand
Periode: 14-20 juni
In ondertrouw:
Pieter Bol en Margaretha Meerding. Roelof Hans Deesker en
Yvonne Renee Broekhof.
Getrouwd:
Marcel Kiveron en Raymonde
Plevier. Pieter Hugo Vreeken
en Chantal Spuijman. Paul Zygmond Hans van der Tuuk en
Anna Barbara van der Graft.
Geboren:
Roy, zoon van Robin Theodorus Johannes Castien en Sylvia
Blom. Rianne Isabelle, dochter
van Thomas van Mounk en
Sandra Diependaal.
Overleden:
Johan Wilhelm Petersen, 77
jaar. Sijbrand Kramer, 76 jaar.
Siebolt van Rosmalen, 73 jaar.
Jacquelme Marie Pieterse-van
Leeuwen, 77 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. Lasthuis.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves. Zondag
10.30 uur: D. Duijves met Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: geen dienst. Bypass-operatie op de Zeewcg
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Van Recim'iik in Duinen
heeft voor u cai nik til

Montis
Leolux
Hüsta
Rolt Benz
Gelderland

o/'/lt'/Jïl'/'l
won f n iltt' unit'i' i\ i

ii iflnM u>
i/fiu'un/L1 h

Har vink

HenniedeJon

yanfleeuwijk

Klassiek

t MeubcltioulevarilAiiisterilaiii/Diemeii Ringweg A10 Afrit S-113/Dietncn 020- 6994111

Eigen horecabedrijf.
slart 'n SEC-opleidingt
•

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

p.iï'.'.'u»»!-,

ER'

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

training & opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 52193 29

DE FAVAUGEPLEIN 13/3
4 kamerhoekflat op de 3e etage centraal gelegen aan zee.
INDELING:
entree, gang, toilet, ruime living (vh 2 kamers), 2 slaapkamers, luxe badkamer met ligbad, moderne keuken met wasmachineaansluiting.
* berging op de begane grond
* mogelijkheid voor open haard
* zonnig balkon op het zuidwesten
* rondom kunststof kozijnen
* woonkamer met uitzicht dorp en zee
* servicekosten ƒ 225,- per maand incl. voorschot verwarming
ƒ 269.000,-

VAN LENNEPWEG 65/17
Royaal woonhuis met verhuurmogelijkheid.
Zonnige achtertuin.
INDELING:
beg. grond: entree/hal, toilet, woonkamer met
open keuken.
sout.: open keuken, slaapkamer, badkamer
met aparte boiler en wasmachineaansluiting.
1e verd.: 3 slaapkamers, badkamer m. ligbad
en wasmachineaansluiting
* sout. m. marmeren vloeren & schuifpui naar
achtertuin o.h. zuiden
* stenen schuur en achterom
* bouwjaar 1991
* c.v. gas combiketel
* grondopp: 95 nf
ƒ 425.000,-

HELMERSSTRAAT37 BOVEN

DE FAVAUGEPLEIN 53 HS

Royale bovenwoning, rustig gelegen

Direct aan de wandelboulevard gelegen 4-kamerappartement met royaal terras en schitterend uitzicht over zee en strand.
INDELING:
entree, gang, keuken, toilet, douche, ruime
L-vormige woonkamer (yh 2 kamers) met gas
open haard en schuifpui naar terras, 2 slaapkamers.
* garage op de begane grond
* centraal en direkt aan zee gelegen
* rondom kunststof kozijnen
* servicekosten ƒ 300,- p. mnd.

INDELING:
entree, berging,
1e verd.: woonkamer, nette keuken, 2 ruime
slaapkamers, douche/toilet,
2e verd.: zolder
* verwarming thans via gaskachels
* warm water gasgeijser
* netjes onderhouden

ƒ 419.000,--

College Beroepsonderwijs Amsterdam

Cursus
Middenstandsdiploma AOV

_~• ^ »"" "''•.''.....ii'"Cï!'»i':'i"V! | i

Zit u yaak
van uw

Cursusprogramma's

.'

- zelfstudie
- 5 maanden, twee avonden per week

.- ,"il"; ';:'A; .;>'••"......kM-x'^

! ."'' ' • '

huu?

-10 maanden, één avond per week
- per module, één avond per week
Kosten
Afhankelijk van keuze programma.
Lesgeld vanaf f250.,-

bel
CENSE &
VANLINGEN, -

TROMPSTRAAT7/1
Aanvang. tijd en plaats
Donderdag 28 augustus en/of maandag
1 september van 19.00-22.00 uur, afdeling Handel,
vlakbij Amstelstation/Berlagebrug
Al 30 jaar een betrouwbaar adres voor opleidingen in
de Handel.
Bel voor informatie 020-6924129 of stuur de
antwoordcoupon in.
Naam:

4 kamerflat op 1e verdieping met fraai uitzicht
op zee.
INDELING:
entree, hal, L-vormige woonkamer met royale
open keuken met apparatuur, 3 slaapkamers,
moderne badkamer met douche, toilet en
wastafel, 2 balkons.
* berging op de begane grond
* woonkamer met open haard en plavuizen
vloer
* sportfaciliteiten naast de deur
* servicekosten / 340,- per maand incl.
stookkosten

-m/v

WONING
(VER)KOPEN
IN DE REGIO
ZANDVOORT?

023-5 715 715

ƒ 259.000,-

Adres:

Cense & van Lingen zorgt ook voor
u voor een betaalbaar droomhuis...

Postcode/Plaats:.
Tel.:

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 19375, 1000 WD
Amsterdam (geen postzegel nodig)

AANGEBODENrVAKANTIEWERK

CENSE&

DR J.G. MEZGERSTRAAT50

InterLanden sprelgroGp
Huis-aan-huis verspreiding

Ten behoeve van de verspreiding van:

11 Nieuwsblad

Royaal woonhuis mei karakteristieke details,
vlakbij zee gelegen. IND.: beg/grond: entree/hal, gang, kamer-en-suite met serre, toilet, slaapkamer, woonkeuken, kelder, bijkeuken, schuur.
1e verd: slaapkamer met serre, slaapkamer
met balkon, kleinere slaapkamer, 2e toilet, ruime badkamer met bad, douche, wastafel
" veel originele details, glas-in-lood, oude karakteristieke tegels en Jugendstil schouw
* betegelde achtertuin m. achterom
* grotendeels kunststof kozijnen
* c.v. gas
*grondopp: 175 m2
ƒ 449.000,-

NVM
MAKELAAR

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 • 5 715 747

PASSAGE 3/4
2-kamerappartement, gelegen op de 1e
verd./zuidoost hoek van gebouw met lift.
In centrum dorp en vlakbij zee gelegen.
INDELING:
entree/hal, toilet, woonkamer, keuken, slaapkamer, badkamer met ligbad, wastafel en
wasmachineaansluiting, balkon op het oosten
en het zuiden, berging in het souterrain.
* gelegen in centrum dorp
* opp: circa 80 m2
* servicekosten ƒ 358,75 incl. voorschot verwarming
ƒ 215.000.»

zoeken wij

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS
met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.
De bezorgdag is woensdag.

Za n d voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt

Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Vul snel de bon in en stuur deze zonder postzegel naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel: 023-5717166
Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

AKO
Bruna Balkenende

Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil

Plaats: .
,
jaar

Kerkstraat 12, Zandvoort

Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

HO G E S C H O O L

H A A R L E

Terug voor de klas?
Nascholingscursus voor herintreders
in het basisonderwijs
Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden.
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1997.
l\la de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw;
- verschillende vakgebieden.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-.

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

t/m

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-5 412 112
H O G E S C H O O L
H A A R
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Hoi, waar zijn die leuke mannen tussen de 34-40 jaar
waarvan ik (vr.) er 1 zoek?
Ben jij robuust, breed geBEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY schouderd, romantisch ingesteld,en ben jij op zoek naar
(B.T.H. & C.) zoekt met spoed:
een vaste, leuke relatie? Vind
Gediplomeerde verpleegkundigen (A.B.Z. H. bov.)
jij vertrouwen en respect ook
Zieken- en bejaardenverzorgenden
belangrijk? 0906-50.15.15.6,
Verpleeghulpen
1 gpm. Boxnummer 981503.
Kraamverzorgers
Gezelschapsdames
Ik ben een charmante vrouw
Bel voor meer informatie naar B.T.H. & C.
van 50+. Ik heb donker haar
Tel. 020-6006248/06-53269485.
en bruine ogen. Ik zoek een
vriend die wijs en geduldig is.
Ik houd van muziek, lezen,
Divers personeel gevraagd
schilderen, strand, film en
veel meer! Ik vraag veel, maar
ik heb ook veel te bieden!
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 362741.

(Para)medisch personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mimi-iicKi-rU-nlie» kmmc'ii worden (;<•/.<•! over l of '2 kolomim'ii liri'cillc in diverse lettergrootten.
I'urtiriiliurcn vrrwijzrn wij naar He speciale bon up de
pagina „MICHO'S".
1'luulbing ih mogelijk in «Je volgende editie:
/ANDVOOUTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 |>er milliineier.
Sluitingstijd: diiibiliig 12.00 uur.
U kunt uw leksl lelefoniseli opgeven: 023-5717161» of
ufgcven//enden aun:
* Zaïidvoorlx Nieuwbhlad, Gablliiiit,|jlriii 12, 2012.1 M
/umivoorl;
IMantbing is ook mogelijk in tic volgende combinatie:
W2./im<lvoorls Nieuwblilad, AniblelveeiiH Weekblatl,
UithooniM' Conriint, di: Hoinlc Vener, AuUmeei-der
Courant, allr edities van liet Amsterdams StiuUlilad. ƒ5,91 piT millimeter.
Sluitingstijd: maandag l;">.()(> uur.

•Ar Informalie over onee overige aantrekkelijke uilvrrtentieeonihinalies in ile Micro's yijn op aanvraag op
on/<' kuntoren verkrijgbuar.
ir Voor liriuven onder nummer wordt l regel cxlra in
rekening gebriielil, alsmedr ƒ!!,-- adm.kosten.
if Rij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsntiinmcrs verstuurd. Op vrr/.iM'k wordt aan advrrlcrrdei-s liiiitrn liet verspreidingsgebied één krant verstnni'd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht.
Alle |>rij/.en excl. 17,5% BTW
U kunt de tekst van uw Micro-üdvcrlcnticcombinulic Z
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(<!il nummer i& niel voor Iic7orgklaclitrn) of/.nnlcii n a n:
Mirnt'w Weokiiu-Jia

Postbus 156 - 1000 AI) Anitilprdiiin
Ook voor reactie* met hriefnuninit'r

De bliiitinghtijilen gelden voor plaatsing in de/.rlfde
week.
Voor de betaling ontvangt u eeit acceptgirokaart,

Oproepen
Mededelingen

Verloren en
gevonden

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
24 uurs Oppas Centrale zkt
Wil je aan de slag?
ervaren KINDEROPPAS voor Pour Elle Model Agency zoekt
vast of incidenteel m uw ei- fotomodellen, mannequins of
gen omgeving. 036 - 5345436. dressmen voor figuratie, reclame, modeshows, t.v.-commercials en mode-fotografie.
Tevens modellen gevraagd
Is het geen tijd om fullof parttime te gaan werken! met een maatje meer t/m
maat 52.
Groot nationaal distributie/
advertising bureau zoekt Ervaring niet noodzakelijk.
mensen voor 30 verschillende U wordt door ons bureau kosposities. Bel nu....ervaring niet teloos opgeleid.
Bel snel!! POUR ELLE
nodig: 020-4657350.
0344 -631061
Groothandel in non-food
0344 - 61 53 55
producten o.a.:
speelgoed, boeken etc.
Wil je wat bijverdienen?
modellenbureau
Kindermodellenburo Special Interlook
Kids zoekt kinderen van O t/m zoekt voor het nieuwe sei14 jaar. Info + giatis inschr. zoen '97-'98 fotomodellen,
stuur recente foto naar: Haar- mannequins, dressmen, figulemmerweg 319-D, 1051 LG ranten voor film en tv.
Kom op onze castingdag. Bel
A'dam. Info: 0344-652535.
voor info 020-4003402.
Modellen gevraagd (m/v)
Wil je werken als visagist(e),
voor jaarboek Inter Look.
bel VIP, de beroepsopleiding
Bel: 0344 • 652535.
voor de visagie: 0344-652221.
Uw kind als MODEL? Special
kids zoekt kinderen van 1 t/m
14 jaar. Stuur recente foto + • Rubrieksadvertentie oppers. gegevens naar: Special geven? Zie voor adres en/of
Kids, Haarlemmerweg 319d, telefoonnummer de colofon
in deze krant.
1051 LG Amsterdam.

Hoe laat is het?

• Gevonden!!!
• Nico, dinsd. uit Tunesië,
Ketting + hanger met namen
woensd. vijfde prijs met het
Bel: 023-5714833.
golftoernooi. Gef., je fans.
Uw particuliere Micro bon
Verenigingsnieuws
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
• Strandschaaktoern. 16aug.
binnenkomen worden
Strandpav. Take Rve. Aanm.:
automatisch de week
023-5717272 / 5717978.
daarop geplaatst.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Uitgaan
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A, Osdorp, v/a 20u.

Markten/braderieën
Openlucht-VLOOIENMARKT
A'dam-N., zon. 6 juli, 9-17 uur,
terrein Sportpark De Weeren
(richting Zunderdorp).
Midland bv, 033 -4751167.

Felicitaties
• Gefeliciteerd met jullie
kousenpisser. Oma Burkie.
• Marja & Richard,
gefeliciteerd met jullie
dochter llona. Oma en opa.

Personeel aangeboden
BEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY
B.T.H. & C. is een onafhankelijke thuiszorg bemiddelingsorganisatie. Vanuit het hoofdkwartier te Amsterdam wordt
het bemiddelen over het hele land gecoördineerd.
Het bureau bemiddelt met name in de vorm van:
Ziekenverzorging
Bejaardenzorg
Terminale thuishulp
Kraamzorg
Gehandicaptenzorg
Gezelschapsdame
Het bureau beschikt over een groot aantal direct inzetbare
professionele zorgverleners. Het bureau is 24 uur per dag
bereikbaar en voorziet 7 dagen per week in service en advies.
Voor meer informatie tel.nr. 020-6006248 / 06-53269485.

i Tim en Marco hebben een
zusje, llona Caroline.
'De trotse grootjes'.

Technisch personeel]
gevraagd

Technicum
Uitzendburo
is op zoek naar:

(vakantie-)
techneuten

Horecabureau biedt aan: vakbekwame koks & bedienend
personeel. Tl/f ax 020-6851893
070-3237201 of 06-54695442.

Kunst en antiek

* Veilinggebouw Amstelveen *
Juniveiling
o.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
veel kleingoed enz. enz. Op ma. 30 juni en di. 1 juli,
aanvang 19.30 uur. Kijkdagen: vrij. 27 juni 14.00-21.00 uur,
zat. 28 en zon. 29 juni 10.00-16.00 uur. Spinnerij 33,
industrieterrein Legmeer A'veen, telefoon 020 - 6473004.

***Bel nu ***
020-6767656

Woninginrichting

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Oppas gevraagd/
aangeboden

• Te koop: elf gordijnen, h.
2.60, br. 2.30, vitrage, ƒ200.
Zoekt u een vaste oppas bij u Telefoon: 023-5714988.
Huishoudelijk
thuis, een betrouwbaar gast- T.k.: 3-zits bank en 2 fauteuils,
personeel
gezin of een oppas voor af en t.e.a.b. 023-5714898.
toe? Wij bieden zorgvuldig
gevraagd
geselecteerde mensen met • T.k.: geloogd grenen salonervaring uit uw eigen omge- tafel, 90x60, ƒ 75 + 4 grenen
Gevr. hulp in de huish. ± 7 ving. Bel voor info de 24 uurs stoelen ƒ75. 023-5717598.
OPPAS CENTRALE
uur, moet zelfst. en nauwkeu036 - 5345436 / 06 - 53940379.
ng werken. 023-5714650.

Horecapersoneel gevraagd
Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van de
Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum. Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het verpleeghuis in
Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging, verpleging en huisvesting
aan 350 bewoners.
In verband met uitbreiding van activiteiten binnen de organisatie
zoeken wij contact met kandidaten voor de functie van:

zelfstandig
werkend kok
volgens een rooster met wisselende diensten.
UW TAKEN.
In teamverband worden dagelijks 340 kosjere maaltijden verzorgd
voor bewoners en medewerkers van het verzorgingshuis en
het verpleeghuis. Het bereiden van de maaltijden gebeurt op
conventionele wijze, waarin oog voor het product, hygiëne
(HACCP) en vakmanschap een duidelijke plaats innemen.
Beth Shalom biedt allerlei faciliteiten, o.a. het bereiden van de
maaltijden voor het restaurant Nesjomelet (Eettafel) en maaltijden voor de thuiszorg Amsterdam.
WAT WIJ VRAGEN.
Het diploma instellingskok met aanvullende diploma's en
minimaal 2 jaar werkervaring binnen de gezondheidszorg
en/of in de horeca. Daarnaast verwachten wij een flexibele
instelling, uitstekende contactuele eigenschappen en goede
mondelinge vaardigheden, een ordelijke en accurate instelling,
leidinggevende kwaliteiten, het kunnen werken in teamverband,
zelfstandig kunnen functioneren en een leeftijd tussen 25 en
40 jaar.
WAT WIJ BIEDEN.
De arbeidsovereenkomst is in eerste instantie voor bepaalde
tijd voor de duur van één jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt
u een contract voor onbepaalde tijd aangeboden. De arbeidsvoorwaarden zijn conform CAO- Ziekenhuiswezen. Salariëring
volgens FWG- groep 30.

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Stacaravans te huur in de Belgische Ardennen, vanaf ƒ 240
per week all in. Vrij na 8/8.
Telefoon 043-4591598.

• Sansui equal. ƒ 100, Alectro
mengpan. ƒ 15; leren jas ƒ 25,
Garage te huur v Fenemaautoluchtfilt. ƒ25. 5715471.
plein Tel 023-5714534.
Te koop originele SANICRYL
Zandvoort
kunststof badkuip, 170x95
cm, met toebehoren ƒ250 1-kamerapp met kitch. voor
(nieuwpnjs ƒ 1650) Ook ge- 1 werkend persoon, ƒ424,37
schikt als tuinvijver Na af- p m incl voorschot Borg
spraak te zien Kerkplein 5 bo- ƒ1000 Contrkost ƒ350.
ven Febo Tel.' 020-6733330 Inl. Cense & van Lingen makelaars o g., tel. 023-5715715.
• T.k.. 1 droogmolen BrabanZandvoort aan Zee
tia +voet, ƒ25. 023-5714862.
Gestoff 2 kamerapp met
T.k. aang. 2 staande sche- k./d/t, ƒ 1100 incl., niet
merl m. onyx voeten + 2 permanent Inl 023-5715715.
z.g a.n. kappen + hometrainer, tezamen ƒ 200. 5718079

WIKA AUTOGLAS

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Hoi, met René. Ik ben een
vrouw van 27 jaar, ben reislustig, creatief, sportief en cultureel ingesteld. Verder houd ik
van motorrijden. Wil jij bij mij
op de motor? Bel me SNEU
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Boxnummer 329887.

Relatie/
bemiddelingbureaus
CUPIDO brengt u bij elkaar!
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn.
0345-631364 (24-uur-service).
Cupido: erkend, voordelig en
toonaangevend in Nederland.
Relatiebemid. JVL-CONTACT
Inschrijving v.a. ƒ23,- p.m.
7 dgn p.w. Info 010-4342143

Beter onder dak bij de

VBO

OPEN HUIS zaterdag 28-6, 10-12 uur

LENTEKRIEBELS ?
Geheel privé!

Ontdek de duistere wereld'
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in! 99cpm 0906.9626

0906-96.88

Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer!
0906-15.55 (60 cpm)

24u /p d ca 1 gpm.
LESBI Petra doet haar broekje uil1 'n Vriendin streelt haar
zacht 99cpm 0906.9608

Oudere vrouwen geven
je hun telefoonnummer!
0906-15 00 (60 cpm)

Lesbiennelijn vrouwen zkn
BI-stellen en mannen voor
POSTCODE sexdating vrou- sex 09060808 (60 cpm)
wen uit jouw postcodegebied" 0906-81.11 (60 cpm)
LIVEi Black, beautiful en hot'
REALLIVE! Ze scheuren de Voor de liefhebber v zwarte
kleren van je lijf, zo heet zijn vrouwen'99cpm 09060601
zei 99cpm 0906 9794
Lvesex, daling, hot stones
* "SEX ALARMNUMMER' * * geen 06 maar Euro, Master of
SNELSEX Direct Live 99cpm VisaCard 0102944300.
Lokaal tarief1 Amsterdam
sexdating vrouwen willen
Studentendating' studentes sex i 010-2946186.
18+ zoeken NU een afspraak! 0906-14.14 (60 cpm). Metnummerdatmg vrouwen
Teleparty Nieuwe Rage! Ter- 35+ uit jouw netnummer ge
wijl jij op de lijn zit, reageert ze biedi 0906-17 17. (60 cpm).
op jou. 0906.0990 pm 60c
Netnummerdating1 vrouwen
35+
uit jouw netnummer geThuiscontact vrouwen (2059) zoeken een afspraak bied' 0906-17 17. (60 cpm)
thuis. 0906-19.19 (60 cpm).
Nu 55 cpm. DIRECTDATINQi
Vrouwen 30+ uit Amsterdam Terwijl je op de lijn zit rea
geven je hun telefoonnum- geert ze direct op jouw boodschap' Bel 0906907.907.9n
meri 0906-14.44 (60 cpm).

0906*0611

Diverse clubs
NIEUW de SUPERBOX
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
ga direct met haar apart'
Bel direct. 0906-5022204 (1 gpm).
Eén telefoontje is genoeg
om in contact te komen met
de persoon van jouw keuze.
Probeer het eens en bel
0906-5022221 (100 cpm).

Luxe privé huis1 Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden. Assistentes altijd welkom. Sarpnatipark
118, A'dam. 020 -6723022

* Desire Escort *

Overtoom 443, tel. 6189110.
Nieuwe sexy priveschatjes'
's morgens 10 u-'s nachts 1 u

Bekend van TV, 24 u. p d.
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http://www.tip.nl/users/desire
Leuke dames gevraagd.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen _
of niet op te nemen.

Een pruik als het
nodig is!

* bezoek aan
huis of m

het
sortering in

haarwerken
en pruiken

ziekenhuis

* ziekenFondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN

0906-96.80

Mode

Ook gespecialiseerd in
heren(mgpt)werken

Heemstedestraat 28
b h. Hoofddorpplein

Amsterdam.

Tel.020-0157107

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebo-

den.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer een vakje.
Laat na ieder wootd, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw teksl een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met verNUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar F 8,00 EXTRA
i ,
(u dient er rekening
ons kantoor:
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr bun v.d.
blad als l regel hij uw
Fax: 020-6656321.
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij /.ijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kclijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JM Zandvoort
Wij behouden ons het
recht \oor7onder
opgave van redenen
teksten
te \vij/igcn of
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tol uiterlijk niaan-

dag 16.00 uur.

Monet Strijkservice

Aalbersestraat 11 A'dam-Geuzenveld. Moderne eengezinswoning, gunstig nabij uitvalswegen, 36 m2 living, open haard,
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
moderne keuken, fraaie tuin met grote schuur, aan voorzijde
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken separate fietsberging, grote dakkapel met extra zolderkamer.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Vraagprijs ƒ 345.000.
zaamheden. Gew. openingstijden, ma. t/m vrij. van 9.00 tot
THEO RIETVELD VASTGOED VBO, 020-6418541.
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
THEO RIETVELD VASTGOED,
• T.k. z.g.a.n. dameskleding,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
klassiek/sportief, maat 46-48,
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
vanaf ƒ 10. 023-5716262.

Kennismaking

Onroerend goed
te koop aangeboden

Zandvoorts Nieuwsblad

èd 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?

1. Kies een leuke advertentie.

2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
BELANGSTELLING?
van uw keuze.
Voor meer informatie kunt u, tussen 9.00 en 16.00 uur, contact
opnemen met de heer J. Riool, hoofd voedingsdienst, telefoon 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
020-6611516. Uw schriftelijke sollicitatie, kunt u binnen 14 Eén telefoontje is genoeg
Amsterdam-Zuid. Ik ben Jan,
dagen richten aan:
om m contact te komen met ben 45 jaar. Ik heb een leuk
de persoon van jouw keuze. huis en een goede baan. Ik
Probeer het eens en bel
ben sportief, spontaan en
0906-50 222 21 (100 cpm).
heb humor! Heb jij zin in een
afdeling Personeel en Organisatie,
Kastelenstraat 80, 1083 DE AMSTERDAM.
Amsterdam en omgeving: ik diner of boswandeling? Bel
ben Angelique, 22 jaar en me dan SNEL!
houd van spanning, actie en 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
l Gevraagd per direct: terrasVerhuizingen
avontuur! EN van gezellig- Boxnummer 263505.
medewerkers en hulp in de
spoelkeuken, gedurende de
heid! Jij ook? Reageer danl O
opvakantieperiode. Ervaring ver- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en ja, ik ben ook nog erg spon- • Rubrieksadvertentie
eist. Voor reacties: Rest. kamerverhuizingen/transport, taan! De groetjes van Angeli- geven? Zie voor adres en/of
Queenie,
tel. 023-5713599, Voll. verz. Dag-nachtservice. que. 0906-50.15.15.6, 1 gpm. telefoonnummer de colofon
p"r Hnllomnn
in deze krant.
"""
of 0.8-54304111 Boxnummer 395876.

BETH SHAUi

aangeboden
diversen

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

in 5 dagen

• ANNULERINGEN van uwComputerapparatuur
advertentieopdrachten kunt u
en software
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Centrale Orderafdeling Weekmedia, Postbus
Wang PC 80286, kl.monitor,
156, 1000 AD Amsterdam.
muis, printer 5"+3,5", ƒ150,
Sinclair ZX81!, ƒ 15. 5715471.

Luxemburg: te huur nieuwe
U kunt bi| ons al v.a. ƒ 270,- vakantiewoningen omg. Vianvoor het eerste haljaar
den, 4-8 pers., dagelijks ook
een goede piano huren.
kamers met ontbijt. Tel.
00352-84187. Fax: 849122.

Te koop

Hallo! Ik ben een leuke en
spontane vrouw van 32 jaar
Ik zoek leuke mensen, tussen
de 29 en 34 jaar, om leuke en
gezellige dingen mee te
doen! Ik ben 1.68 m lang, ben
slank en heb blond haar. Interesse? Bel me SNEL! 090650.15.15,6, 1 gpm. BoxnumIk, spontane gozer van rond mer 451054.
de 20, z.k.m. spontane meid Hallo leuke mannen! Jullie
om A'dam onveilig te maken! spreken met Marja! Ik ben
Bel snel, druk op de 2, rea- een blondine met blauwe
Woningruil
geer en ga met me mee! ogen en ik zoek een leuke • T.k. aangeb. een bolderkar,
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
vent om in Amsterdam mee prijs ƒ 150 023-5731155.
Boxnummer 993207.
te gaan stappen! Wie laat er
T k a 2 ridderfauteuils t e a.b WONINGRUIL, aangeb. 4-kaIk (vr.) zoek via deze weg een iets van zich horen en laat Tel.. 023-5718780
mer benedenwoning, gevr
een
leuk
bericht
achter
op
lange, atletisch gebouwde
woning, centrum/oud noord.
mijn
box?
0906-50.15.15.6,
• Gratis af te halen nvier- Telefoon 023 - 5731155.
man! Ik kom uit Amsterdam
en ben 34 jaar. Ik ben lang, 1 gpm. Boxnummer 262100 gnnd. 023-5714212.
1.76 m, heb lange haren en Hallo mannen, ik ben Brenda'
Huur en verhuur
ben slank. Ik zoek contact Ben jij die ene lieve, leuke • ATTENTIEi Enkele voormet een langere man dan ik. man dan moet jij reageren1 Ik beelden van aangeboden adauto's en motoren
Wie weet een relatie, wie ben 34 jaar en heb een zoon- vertenties die niet als particuweet
een
date!
0906- tje van 12 jaar! De rest vertel liere Micro worden geplaatst,
Zie ook de pagina's
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- ik je later wel! Bellen» 0906- zwarte-marktspullen; sex/eroSHOWROOM
mer 261814.
50 15.15.6, 1 gpm Boxnum- tische advertenties; geven
in deze krant
van lessen/bijlessen, persoIk zit op de hotelschool en wil mer 335425.
in contact komen met een Hallo, met Lucienne. Ik ben 41 neel biedt zich aan; te koop • Uw rubrieksadvertentie
(pups); kunt u zowel schriftelijk als
leuke, aardige jongen die hu- jaar, ben slank, heb donker raskatten/honden
mor heeft! Zullen we samen haar en donkere ogen. Ik ben meerdere aanbiedingen zelf- telefonisch opgeven. Zie voor
artikel,
woonhuizen/ het adres en/of telefoonnumuitgaan of naar een concert 1.75 m lang en ben een leuk de
gaan van b.v. Van Dik Hout of type! Ik zoek een leuke man, kamers te koop/te huur aan- mer de colofon op de adverDe Dijk? Groetjes van Wendy! langer dan 1.80 m van goed geboden, vakantiebungalows tentiepagma van deze krant.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- niveau, voor een serieuze re- o.i.d. te huur aangeboden
Kortom alle advertenties met
nummer 932620.
latie! 0906-50.15 15.6, 1 gpm. een zakelijk karakter. Deze
Rijles auto's
Ik zoek contact met een ge- Boxnummer 347793.
kunnen alleen geplaatst woren motoren
spierde man, die toch niet dik Het is in zo'n advertentie ge- den tegen een mm tarief.
is en met een heerlijk lijf. Je makkelijk om jezelf mooier af
moet ongebonden, betrouw- te spiegelen. Ook ikzelf ben
Alblas Verkeersscholen
baar zijn en niet rokend. Ik niet de dunste, maar wel ontAuto's en
zelf ben 39 jaar, ondeugend zettend aardig. Wil je horen
auto-accessoires
en val op lange mannen van welke kwaliteiten ik heb, dan
UW RIJBEWIJS
circa 1.85 m. Ik ben erg span- moet je naar mijn advertentie
Nieuwkoop, 0172-40.83.61
nend. 0906-50.15.15.6,
luisteren. De keus is dan geZie ook de pagina's
1 gpm. Boxnummer 210108. makkelijk! 0906-50.15.15.6,
SHOWROOM
Sinds 1954.
Ja hallo, met Jenny. Ik ben 1 gpm. Boxnummer 310940.
in deze krant.
een vrouw van midden 50 en Hoi hier is Reur. Ik hou van Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
ben op zoek naar een man sporten en muziek luisteren.
van ongeveer dezelfde leef- En ik heb zin om met een Tel. + fax: 023 - 5731613
Rijwielen,
tijd. Ik heb vele interesses en goed uitziende, spontane jonZie
ook
de
pagina's
motoren,
ben woonachtig in de omge- gen iets gezelligs te gaan
SHOWROOM
bromfietsen
ving Haarlem/Amsterdam. Ik doen. Ga je mee? 0906in deze krant
hoop dat jullie snel op mijn 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumadvertentie reageren.
mer 343927.
Damesfiets, merk Junkert,
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Vaar/surfsport
Hoi, ik ben Marga. Mijn hob2 versnell, terugtraprem,
Boxnummer 373474.
by's: de modellenwereld, fitf 135. 023-5715808, na 18 u
Met Cindy. Ik ben een vrouw ness, aerobics. Ben jij die leuvan 22 jaar en ben 1.65 m ke man, tussen de 20 en 25 T.k. nieuwe stalen roeiboten, • Te koop' Gazelle herenlang. Ik houd van de natuur, jaar? Ja7 Reageer dan met- l. 4 m, met roeispanen. Prijs fiets, in prima staat, ƒ 100
Telefoon: 023 - 5713858.
sporten, uitgaan, muziek en eeni Je zult er geen spijt van ƒ 1150. Tel 035 - 5823978.
gezellige babbels! Jij pok en krijgen. 0906-50.15.15.6,
ben je van mijn leeftijd? Bel 1 gpm. Boxnummer 374233.
Diversen
me dan SNEL! Dan kunnen
we meteen afspreken! 0906- Hoi jongedame! Ik ben Tom50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- my, 36 jaar, heb zwart haar,
NIEUW de SUPERBOX
ben 1.88 en heb een goed
mer 392560.
Skip van vrouw naar vrouw, kies de leukste uit en
figuur! Heb jij zin om met mij
Met Francisca. Ik ben een leu- uit te gaan, laat dan een reacga direct met haar apart!
ke meid van 18 jaar, spontaan tie achter op mijn box!
Bel direct: 0906-50 222 04 (1 gpm).
en soms een beetje verlegen, 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
en erg gek! Ik zoek voor jou... Boxnummer 372768.
0906-Nummers
Dat hoor je nog wel! Ben jij
tussen de 18 en 22 jaar, ben Hoi, met Maureen, Ik ben 29
je gezellig en leuk? Wacht jaar, ben 1.75 m lang, heb
niet langer, maar reageer! lang haar, bruine ogen, heb 0906.9889 Rijpe Sjaan DDcup
BEL ME THUIS
een normaal postuur en ben zkt jongens 18 jr v. livesex.
0906-50.15.15.6,
erg
vrouwelijk!
Ben
jij
een
1 gpm. Boxnummer 412092.
Grijp onder m'n rok 99cpm.
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
goed verzorgde man, die mij
Omgeving Haarlem: ik ben lekker wil verwennen? Bel me 50 cpm. Man To Man:
Bisexi
Buurvrouw en buureen gezellige en spontane dan vandaag nog!
Mannen zoeken mannen.
meisje 18! Hun spelletjes wormeid van 28 jaar. Ik ben 1.76 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
0906 - 05.00
den harder! 99cpm 0906.9526
m lang, heb bruin haar en Boxnummer 301641.
groene ogen. Ik houd van geDagelijks sexen hete meisjes
60 cpm! Direct Apart!
zelligheid, dieren en ben Hoi, met Nel. Ik ben een goed Vrouwen (40+) willen snel
18 op onze LIVELIJNi De
sportief. Ik zoek een man om uitziende vrouw van 49 jaar. Ik sexcontact. 0906-13.33.
heetste! 99cpm 0906.0603
lekker mee te gaan stappen! ben 1.63 m lang, weeg 60 kilo
Ik ben erg avontuurlijk! 0906- en ben slank. Ik heb donker 60 cpm. Sexdating: vrouwen GAY postcode datmg- man50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- haar, blauwe ogen. Ben jij (20-59) zoeken een hete nen uit jouw postcodegebied!
0906-81 00 (50 cpm).
eerlijk, betrouwbaar en mono- sexafspraak! 0906-8080.
mer 299205.
gaam7 En houd je van voetHeet stewardessje kleedt je
Amsterdam sexdating.
bal? Bel me dan SNEL! 0906- vrouwen uit A'dam willen sex' uit m de pantry. Ze tilt d'r rok
Beeld en geluid
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumop en .. 99cpm. 0906-0602
0906-50.444.10 (75 cpm)
mer 267282.

Technics hifi + boxen ƒ 100;
SCHILDER heeft nog tijd v. boxen 4W 100W ƒ50; tuner
binnen- en buitenwerk. Vrijbl. ƒ 15; Philips cass. ƒ 25.
prijsopgave.
Telefoon: 023-5715471.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Vakantie
buitenland

Hallo, dit is een hele gezellige
vrouw van 45 jaar, die woont
in het midden van het land. Ik
ben op zoek naar een leuk
contact met een man, die net
als ik op zoek is naar een
romantische relatie. Interesse? Reageer dan even met
een leuke reactie! 090650.15.15.6, 1 gpm Boxnummer 268643.

Prettig wonen in een geliefde omgeving
Midwoud
C. Haring hu izenlaan 22 b
op enkele kilometers afstand van HOORN

t/m 6 regels ƒ 10,79

Uitstekend gesitueerde, moderne, geschakelde
EENGEZINSWONING (TYPE SPLIT-LEVEL) MET NIEUWE
CV-KETEL, TUINBERGING, GROOT BALKON EN FRAAI
AANGELEGDE TERRASTUIN OP HET ZONRIJKE ZUIDEN.

t/m 10 regels ƒ 17,98

INDELING: entree; moderne, sfeervolle woonkeuken
(± 22 m2) v.v. complete mbouwapparatuur en met schuifpui
naar zonneterras; royale living (± 30 m2) met parketvloer en
ca. 20 m2 groot balkon met extra berging. Op de verdieping
één riante slaapkamer en badkamer v.v. ligbad en 2e toilet.
Op de 2e verdieping nog eens 2 slaapkamers en berging.
Deze bijzondere woning is goed onderhouden, optimaal
geïsoleerd en herbergt op de onderverdieping een ± 20 m2
grote kelder (stahoogte). Totaal 100 m2 eigen grond.

VRAAGPRIJS ƒ 198.000 k.k.
Tel. inlichtingen: 0229 - 20 21 86.

t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie per week. Ook ronder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

PHILIPS KLEUREN-TV/VIDEO COMBINATIE

ITALIAANS TOPMERK
KOEL/VRIES KOMBINATIE

BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK, Super platte
l 6lcm beeldbuis, stereo,
| TXT Adviespri|S'2439 -

1369.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630. 70cm, stereo, IeIptekst Adviespnjs'3295 -

1569.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
j PI 820. Black-Line S grootl beeld slereo.TXT Adv '2795 -

1699.-

PHILIPSBREEDBEELD
PW9501,Tvvan tjaar'70cm
l Black-üne S, 100 Hz digital
stereo.TXT Adv '3895 -

2399.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501, Teletekst '1645 -

979.-

63CM STEREO KTV
Off Ned Philips garantie,
teletekst Adviesprijs'1595

w
'A

TRAVELLER; TE LAAG!
10x motorzoom, auto-locus, lichtgewicht Adv'1709

849.-

M

879.-

1199.-

SONY +LCD SCHERM
TRV11, Camcorder '1980-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
R-700,750toefencentnfuge RVS
trommel, schokdempers '949

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750, STEADY SHOT
topklasse camcorder '3110-

679.-

1499.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400, 10 programma's.
4,5 kg inhoud Adv.'799.-

HI-8CAMERASTUNT!
HiFi-stereo, I2xmotorzoom,afstandbediening Adv "1899-

499,-

899.-

PHILIPS MATCHLINE
VR757, Videorecorder, stereo,
topklasse, afstandbed ' 1545 -

PHILIPS HIFI STEREO
VR652, Turbo-Drive, 4koppen.longplay Adv '1295 -

SONY HIFI STEREO
E600, Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC Adv '1340 -

CCDTR565 Voor de mooiste
vakantie plaatjes! Kompakt
traveller model, 12x24 Digitaal
zoom, 4 standen Program AE,
Full range auto en handmatige
focus. HiFi geluid, Data On
Screen, inclusief standaard
accessoires en afstandbediening. Adviesprijs "2200.-

MHC551; 30 Watt versterker met
equalizer, digitale tuner, 40 presets, dubbel cassettedecd, dolby
B, programmeerbare CD-speler,
2 weg bass-reflex luidsprekers,
incl afstandbediening
Adv/espnjs '780.-

599.-

SONY PORTABLEKTV
M1400, Afstandbed.'550.-

389.-

SONY 100HZSUPER!
E2561, Super Trinitron,
PIP.stereo.TXT Adv'2970.-

869.-

SONY BREEDBEELD
28WS1,70cmSuperTrmitron,
l 60Wattstereo,teletekst"2990-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

965.-

PANASONIC STEREO
HD600, Topper1 4 koppen,
Showview+PDC Adv."1299 -

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv "1159 -

apBffljfiipaiBa

JVC HIFI STEREO
620; Hi-Spec Drive.'1189 -

MiKiiBPiiK

l^E^^ü^a

SONYVIDEORECORDER
E11; Afstandbediening '650-

MBffiBEIflBffl^TtpTlB iiiiii \ U l'iiiiimm ikMilMtKUrii

*
ft
*
ft
it

449.-

PANASONIC KTV TXT
TX21;55cmFSÜ Adv."849 -

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Afstandbed "645 -

699.-

379.-

999.-

769.-

469.-

fi ARISTONA 63CM KTV
TA5212, Stereo, teletekst,
5S
top Black-üne S Adv'1795.ft
ft

1099.-

ft l TV/VIDEO COMBI'S
R

a
&*
51 CM TV7VID EO

.Off. Ned. Philips garantie, 2 PENnUM120MINITOWER
turiert, teletekst Adv.*1545.- F>C; 8MB Intern, 1.2GB schijf.

:3AMS^JNG TV/VIDEO
51cm, 100 voorkeuzezen:der«,ïcar|.Afstandbed.1999.-

799.h
'A
ÏK

495.-

549.-

898.-

AEGTURNAMAT
Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid."1699.-

1000 toeren centrifuge. Zuimg, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiligmg "1649.-

1248.948.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012;RVSmteneur 4
sproemiveaus. Adv * 1179.-

749.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
*•** sterren invneskapaciteit
Adviesprijs "999.-

469.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv. "949.-

599.-

Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaar On-Site garantie.

1699.LASER MULTI-MEDIA
'Van Katja . Pentium133,
16MB intern, 1.2GB schijt,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv. '3499.-

TOPMERKWASDROGER
Meltiidktokenplmzentilter.'495 rmM^%

899.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's 12couverts Waterontharder
enwalerstop Adviespn)s'2099 -

629.-

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK!! PROFITEER!!
PHILIPS
HILIPS BREEDBEELD KTV
KTV
4 *) A
ft
QftMV
24PW6301,
4PW6301 61
61cm
cmultra
ultra platte
latte
l <U i
Wl*t
16.9 beeldbuis,stereo,TXT*2095.SONY HIFI STEREO VIDEO
SLVE705, Showview, PDC
programmeergemak. Adv.*1200 PHILIPS STEREO KLEUREN-TV
21PT440, 55cm FSQ beeldbuis,
monitorlook Adviesprijs *1195OLIVETTI KLEURENPRINTER
JP170, 600 dpi, bubble-jet printer
Adviesprtjs *499.-

j

^^^

1399.779.FM-stereo, cd-speler,
779.- CFD6;
cassette recorder. Adviesprijs *240.
289.- BCC prijs 149.-

BAUKNECHT
BAUKNECHTKONDENSDROGER
KONDENSDROGER ^4
TRK4950, elektronische bediening,
startkeuze. Adviesprijs *1799.BOSCH WASAUTOMAAT
WFB2004,1000 toeren centrifuge,
OP=OR Adviesprijs *1499.ELECTROLUX KOELBOX
RC16; 33 Liter inhoud, 12/220 Volt
en flesse-gas. Adviesprijs *499.BRAUN STOOMKOKER
FS20; Gezond koken! Nu ZONDER
inruil'Adviesprijs *159.-

M f\

899
389
109

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen Adv "1348.-

899.-

H>

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviespnjs"649 -

KONDENSDROGER
Geenafvoernodig'RVSlrommel

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100, Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vnj. Adv.'1849.>

1199.-

IJvlAr S3*vU ™
BAUKNECHTDROGER

Ijffiff
599 •"
BOSCH WASDROGER
Elektronische besturing.
Zeerslil Adviesprijs'1099.Wtfijfr9

m ^'•^'f

Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv"1799.-

298.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698 -

Super kleurenprinter. Adv*769 •

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vnj Adv."629

439.-

398.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers

448.-

4-pilsgaskookplaat Adv"295 -

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar
m alle maten en soorten
Er is al een vrieskist
3*1!

SrCPRIJS

BCC BETER EN G O E D K O P E R

.. Meer budget door de gratis |\'4-r"sT T\T
JJeCC-card!
11-fr -*LT-i.
Aanvraag-folder in de winkel! l 1;;
~~

SUPER KOOKPLAAT!

158.-

ï• i

548.-

KTV37CM+TELETEKST

319.289.-

448.-

BOSCH VRIESKAST
G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11 kg mvriescapaciteit.
Adviesprijs "848 -

CANON BJC4100

PORTABLEKTV37CM

528.-

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit Adviespnjs*849 •

348.-

GRUNDIG37CM + TXT
730 STUNTI Adv '699 -

^ 399."

798.

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met grill, ovenverlichtmg, thermostaatensierdeksel."1049 -

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter Adv.*595~-

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik.
•*» capaciteit, CFK-vrij

799.-

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektro fornuis, grill, thermostaat en sierdeksel '1199-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. "695 -

"

MIELE WASDROG"ER

ATAG FORNUIS
FG1; Gasfornuis met elektrische oven, incl. grill en
sierdeksel Adviespri|S"1450 -

648.-

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten. Adv*949.-

1148.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Stereo, 1XT "1829-

299.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde
Lageverbruikswaarden. '1348 -

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
**** sterren mvnescapaciteit. Adviespnjs. 899.-

849.-

699.-I

PORTABLE KTV 37cm
Off Ned Phlipsgaranlie '599 -

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's Vanabele indeling Adv.*1099-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vnj Adv."1399.-

;14PV162; Showview.'1195.-1 IBM APTIVA
De unieke IBM-PC-lijn'
PRUSj

BCC^

Z180/4D; Automatische ontdoonng Adviesprijs"749.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk, 3 programma's, 12couverts Adv."899 -

WAS0ROOGKOMBINAT1E
Wassen en drogen m 1 machme, 1000 toeren." 1549.-

349.-

*

999.-

445.-

648.-

A R I S T O N A VIDEO!
2SB,Afstandbediend "499-

289.-

nrtlment «9

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. "789 -

PANASONIC BesteKoop!

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON
NN750, Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
gnllelement Automatische programma's Adviesprijs '949 -

645.

439.-

NVSD22;ShcviMew+PDC.'734-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle900Wat1magnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen Vetekookfunknes Adv '699 •

629.

845.-

JVC SHOWVIEW+PDC
J228;Turbo-Search '769

ARISTONA\STEREOKTV
STEREO KTV
TA4310.55cm,teleteksL-1345
n,teleteksL-1345-

229

SAMSUNG 24 LITER
1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's

549.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter. Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985.-

AEG BOVENLADER

549.-

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 hier inhoud Eenvoudige bediening Adv '599 -

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3m 1 combi magnetron
Met hete lucht, grill encnsp, ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren Adviespnjs'999 -

ZANUSSI 2-DEURS

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs" 1435.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242,Turbo-Drive "895-

R PANASONIC 63CM TOP
r\ G1, HiFi-stereo.TXT. "1599..

445.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid
Adv.M099-

fliïuHiMIBffiv^^lR^^lBSalsiiiiUiBpilBKvIïlB

AKAI STEREO STUNT!
G720; Videorecorder "888 -

E250,Showview+PDC "780 •

*a

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij
Adviesprijs '729 -

895.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVStrommelenkuip
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets Adv."1348.-

SONY LONGPLAY

n

365.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs'699 -

MIELE 1100TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk Adv. "2299.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's '1349.-

1799.-

l SONY BREEDBEELD
| KV24WS1; Super Tnmtron, stereo, teletekst. "2440 -

325.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv '699 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamateoo. 950 toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest' Adv."1449-

Conium«nun H»lpdt»k voor Informatie «n
•dviti Ttvtn» rntldin vin «torlngtn Ban

X2101. Trinitron, TXT "1440-

789.-

179.

275.-

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT
Ideaal voor op de camping
en m de auto

SONY CAMCORDER
STEADY SHOT STUNT!

SONY MINI HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs'279 •

145 LITER KOELER. SHARP MAGNETRON
Indesit Adviespnjs'749 - R2V14; 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

495.-

rt
969.
-% SONY 55CM
STEREO
li
ri SONY55CMTELETEKST
iï M21, Hi-Black Trinitron. "990 -

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud. Adv '749-

SAMSUNGCAMCORDER
VPE807,8xzoom Adv '1199 •

1189.-

ti

699.-

1379.-

SONY HIFI STEREO
E800.4 koppen Tn-Logicvideorecorder, montage '1670-

SONY 63CM STEREO
X2501, Hi-Black Trinitron, teletekst, afst bed Adv '1770 -

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's
Ruime vulopemng. Milieuvriendehjk. Deurbeveiliging Adviesprijs '1079.-

SONY STEADY SHOT
TR565, HiFi geluid '2200 •

ARISTONA STEREO
SB57, Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb Adv "1345SONY 72CM TRINITRON
KVC2981, Stereo.TXT '2550 -

729.-

1249.-

PHILIPS TELETEKST
FELETEKST
PT156,Afstandbediend
idbediend '645"645 -

449.-

INDESÏT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentnfugegang, regelbarethermostaat.RVStrommel,
zelfreinigende pomp '1199

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650,HiFi stereo '2495 -

899.-

PHILIPSSTEREOKTV
ITEREOKTV
PT520, Black-üne,
(-Line, teletekst
Adviesprijs '1395 -

14PV162, 37 cm KTV met ingebouwde videorecorder,
69 voorkeuzezenders, eenvoudige bediening dankzij
Showview programmering en On screen display, afstandbedienmg. Adviesprijs.'1195.-

Ruime koelkast met 230 liter
inhoud Koelgedeelte 168 liter
Automatische ontdooiing, variabele
indeling vrlesgedeellte. 2 vakken
met * * • * sterren mvriescapaciteit
Deuren links- en rechtsdraaiend te
monteren Cfk-vri| Adviesprijs '949 •

.
o RANDSTAD
. M r ^
IN .DE
AMSTERDAM • AMSTELVEEN - ALKMAAR
l Electronisch betalen l HAARLEM
l BEVERWIJK
ZAANDAM
.BEVERWIJK. ZAANDAM. zoEtERwouDE
| met uw PIN-code,
J Winkelcentrum "Schalkwijk"
l 1500 m'Superstore Beier en goedkoper l 1500 m-'Superstore Beter en goedkoper
DEN HAAG - LEiDscHENAOM • DELFT
zonder extra kosten l Rjvieradreef 37 (2 etages Süperstorej l Breestraat 65
l Westzijde 55
(onder Dirk v.d. Broek) ;,
HILVERSUM - MAARssENBROEK "

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen Adv'135 -

278.OPENINGSTIJDEN:

maandagmiddag
. 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag .......
09.00 tot 18.00 uur
zaterdag .
'. 09.00 tot 17-00 uur
KOOPAVOND Badhobvedorp Delft • en
Maarssenbroek vrijdag ...... 19.00 tot 21 .00 uur
overige filialen donderdag . 19.00-tot 21.00 uur
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Jan-Paul van Dongen droomt van Amerika
Jan Lammers is de allerbekendste autocoureur die
Zandvoort ooit gekend heeft. Hij verwierf nationale en
internationale faam. Inmiddels Is er een nieuwe
generatie coureurs uit Zandvoort die de racewereld
bestormt. De magie van het circuit blijft trekken, maar
ze ontdekken ook hoe moeilijk het is om sponsors te
vinden voor deze geldverslindende sport. Over hun
ambities, hun fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar een
serieverhalen.

M

ET ZIJN 17 jaar is JanPaul de jongste Zandvoortse coureur, hetgeen niets afdoet aan zijn niet
geringe race-kwaliteiten. De
student installatie-techniek is
nog niet in het bezit van een
geldig rijbewijs, maar dat verhinderd deelname aan races
geenszins. Deze week hoopt
Jan-Paul van Dongen oyerigens
zijn fel begeerde rijbewijs te taemachtigen.
„Door de racerij heb ik wel
veel rijervaring en een eigen
stijl van rijden," vindt Jan-Paul.
„Dan moet je tijdens zo'n rijexamen wel oppassen, want je
gaat zo te hard en je moet je
toch wel aan de verkeersregels
houden. Daar heb je op het circuit geen last van."
Vorig jaar maakte de jonge
Zandvoorter, die wel zijn racelicentie bij de racingschool haalde, zijn entree in het racecircus.
Als baby werd hij al door zijn
ouders naar het circuit meegenomen en werd deze sport met
de paplepel ingegeven. Vader
Cees was een bekwaam coureur
en wist zelfs in 1983 het Nederlandse Kampioenschap te behalen. Bovendien werken zowel
pa als ma bij de slipschool, dus
ontkomen aan de racerij was er
niet bij.
„Mijn hele familie leeft en-

Fred Spronk wint
wedvlucht duiven
vanuit Chantilly
ZANDVOORT - Ondank,-,
de aankondiging dat ei
slecht weer opkomst was,
zette de Postduiven Veren i
ging Plemes 89 duiven m
voor de wedvlucht vanuit
Chantilly in Frankrijk De
winnende duif kwam op
naam van Fred Spronk

In het grote raceveld van
de Formule Ford proberen
dit seizoen ook een paar zeer
jonge Zandvoorters door te
breken. En zelfs meer dan
dat, want Jan-Paul van
Dongen gaat proberen in de
voetsporen te treden van
vader Cees en dat is een
nationale titel.
thousiast mee en zorgt er voor,
mede met een paar sponsors,
dat ik mee kan doen. Ik vind
het heel erg leuk dat ik wel een
Zandvoortse sponsor heb gevonden in het eetcafe van Jansen en Janssen en bovendien
heb ik veel aan Moly Child.
Voor het zover was ben ik begonnen in de kartsport en daarna heb ik de slipcursus gevolgd,
die ik elk jaar herhaal, want je Jan-Paul van Dongen houdt de neus van zijn auto vast bij de
moet bijblijven omdat het
gaat Jan-Paul verder. „Geluk- is echter nog ver weg, aangesteeds harder gaat."
kig had ik alleen maar wat zien hij er tweemaal werd afgeEn hoe harder het gaat hoe spierpijn en pijn in mijn nek reden. „In Luxemburg werd ik
fijner Jan-Paul zich voelt. Angst maar dat is zo over. Op hoge vierde, maar in Zolder en Zandkent hij niet en dat hoort ook snelheid het gevecht met ande- voort werd ik door anderen van
niet in de autosport. Moeder re coureurs aangaan, is echt de baan gereden. Tot nu toe heb
Van Dongen vult aan: „Bang heel erg mooi."
ik veel pech gehad. Je bent in
ben ik helemaal niet. Ik ben het
deze sport afhankelijk van anIn de aankondiging van de deren. Het is altijd dringen met
gewend met eerst Cees die racete en nu bij Jan-Paul, ik vind Pinksterraces werd het Zand- zoveel auto's en al word je licht
het alleen maar heel erg span- voortse talent geschaard onder geraakt, een wiel breekt zo af."
de kanshebbers voor de titel in
nend en leuk."
Ook Jan-Paul van Dongen
„In Zolder ging ik er hard af," de Formule Ford 1600. Die titel hoopt in de toekomst in de ra-

slipschool van zijn vader
cerij zijn brood te verdienen.
Zijn studie zal hij echter eerst
afmaken, omdat een profcarrière slechts voor weinig coureurs
is weggelegd. „Als het lukt, dan
wil ik van de racesport mijn
beroep maken. Maar eerst wil
ik mijn schooldiploma halen,
want dan heb ik iets om op terug te vallen."
„In de Formule 1600 wil :k dit
jaar veel ervaring op doen en
hoop ik zo goed mogelijk voor-

Koto Chi ib Schotanus

heel wat gebeuren. Zo moet er
het nodige aan zijn eigen Formule Ford 1600 gesleuteld worden om deze raceklaar te maken voor de volgende wedstrijd.
„De volgende race is pas in augustus, dus heb ik mooi de tijd
om de wagen op te bouwen. We
kunnen veel testen doen en
moeten we zorgen voor een goede afstelling van de auto. Dan
moet het mogelijk zijn een goeVoor het zover is moet er nog de uitslag te rijden."

m te eindigen. Daarna hoop ik
m de Formule 1800 en later in
de Formule 3 te komen. Het
rijden in de Formule-wagens
vind ik echt te gek. In deze open
wagens zie je de wielen en voel
je de wind langs je heen gaan,
echt prachtig. Het liefst zou ik
echter m Amerika gaan rijden,
net zoals Arie Luijendijk, dat
lijkt mij echt heel erg mooi."

De vlucht gins; over een al
stand van 383 kilometui mi-i
vooral m de bovenlaag wn
wind uit zuidelijke nchtnm
Daardoor ging het bijzondo
snel. De duiven werden gelost
om zeven uur m de moigen un
ruim drie uur later was de eet
ste binnen. Fred Spionk klokte
de eerste duif om exact KI ] 7 53
Uitslag: Fred Spionk 1 3 1 - 4
22, R. en Th. Smnige 2-7 Ji, Gei
ne Harte veld 4, Combinat ie Ko
per-Koper 5, Hans Gaut, (i '),
Rook Driehuizen 10-13 15 16 17
Combinatie Paap-Paap 1112
19, Hans Heiligers 18-2021-21;
De vlucht op St Vincent
werd gewonnen door Hans
Heilgers. Op zondag werden
maar een paar duiven gedi aaicl
die wel nog op dezelfde dan
thuiskwamen bij Hans Gaus er
R. en Th. Sinruge.
Zaterdag aanstaande gaat hel
grote geweld beginnen voor de
jonge duiven. Zo'n vierhondeid
duiven zullen de Zandvoortse
duivenliefhebtaers
invetten
voor de eerste wedvlucht vooi
de jonge duiven.

Voetbalteams zijn
alweer ingedeeld

ZANDVOORT - Het voetbal
seizoen is nauwelijks afgeslo
ten of de nieuwe competitie m
deling voor het
seizoen
1997/1998 is reeds bekend
Zandvoort'75 speelt in de 2e
klasse van de KNVB en Zandvoortmeeuwen komt m de vierde klasse KNVB uit en spelen
op zaterdag. Het zondagteam
versloeg. Sweaters herstelde van Zandvoortmeeuwen speelt
zich later door zeer verrassend in de derde klasse KNVB.
met 4-3 van Peugeot Cobussen
Indeling zaterdag tweede
te winnen. Voor Peugeot Cobussen betekende dit het einde klasse A: AFC'34, Amstelveevan dit toernooi, omdat het n/Oscars, DZS, EVC, Jon? Hol
zich eerder vergist had in Gran land, PSZ, RCH, Vlug en VaarDorado. Gran Dorado won toen dig, WVHEDW, ZCFC, ZOB en
met 5-2 en trad vervolgens aan Zandvoort'75. Zaterdag vierde
tegen Café Neuf. In een doel- klasse A: Almere, AS'80, Buiten
puntrijk duel bleek het team veldert, DCO, Flamingo's, Gei
van Gran Dorado over de sterk- maan, Legmeervogels, Schel
ste zenuwen te beschikken en lingwoude, Sparta A, SVJK/E
nergie, Xanthos en Zandvoort
won met 8-7.
meeuwen. Zondag derde klasse
Nadat Casino Amsterdam B: Bloemendaal, DRC, HBC
zich als eerste had geplaats m IVV, KHFC, KW, Purmei
de poule door met 8-4 te winnen steyn, RCH, Ripperda, SVA,
van La Paz werd de halve finale Velsenoord en Zandvoori
bereikt door een spectaculaire meeuwen.
6-5 overwinning op EDO/Jacro.
Ook Sack Time gaat door omdat Tenson geen gevaar opleverde. Het team van coach
Henk Bos zegevierde met 7-3 en
ontmoet nu Café Bluijs in de
volgende ronde. Café De Kater
ZANDVOORT - Zateidag
2 ondervond geen noemens- avond
m Ruitersport
waardig verzet van Het Spag- Centrumwordt
Zandvoort, aan de
hettihuis en won met 6-3. In de Heiemansstraat.
een sprint;
strijd tegen Banana had De Kavoor leden van de ri]
ter het zwaarder. Het werd een wedstrijd
spannend gevecht tussen Bana- school gehouden.
na en De Kater. Uiteindelijk zeToeschouwers zijn van harte
gevierde Banana met 4-3.
welkom bij dit evenement dat
In de kwartfinale tussen Ses- begint
om zes uur en duurt tot
to Senso en E&E waren er niet
veel kijkers. Beide teams maak- ongeveer negen uur.
ten er echter een leuke wedstrijd van, die gewonnen werd
(ADVERTENTIE)
door E&E met 6-5. Corodex en
Geel Wit kwamen er met uit en
eindigden de strijd op 1-1. De
strafschoppen moesten de beslissing brengen en die werden
beter genomen door Geel Wit. Voor uw feest, partyof receptis
tel. 023-571554ï^ail*
HB/Alarm zag geen kans de de- .
fensie van De Stal te ontregelen
en verloor kansloos met 7-3.

Zaalvoetbalteams maken zich
op voor de finale-avonden
ZANDVOORT - In het
zaalvoetbaltoernooi
van
Zandvoortmeeuwen maken
de teams zich op voor de
finale-avonden. En om die
finale-avonden te behalen
wordt alles uit de kast gehaald en dat geeft goed en
spannend zaalvoetbal te
zien. Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond worden de halve finales gespeeld, terwijl de zaterdagavond in het teken staat van
de finales. In de Pellikaanhal wordt elke avond van zeven tot elf uur gespeeld. De
finale-avond wordt opgeluisterd met een discotheek.

Autocoureur D. Weigel belandde zondag in de Tarzanbocht in de banden

Foto Chris Schotanus

De publieke belangstelling
voor dit toernooi valt behoorlijk tegen. Dat kan niet aan het
vertoonde spel liggen, aangezien er voluit wordt gespeeld en
vele mooie partijen te zien zijn.
Zo knokte Maclu Auto's zich
naar een eerste plaats in de
poule door De Stal met 3-2 te
kloppen. De winnende treffer
kwam van de voet van Pieter

Keur, die een strafschop benutte. Maclu liet vervolgens zien
tot de kanshebbers te behoren
door Cooldown met 5-1 af te
troeven.
Naarmate het toernooi vordert komt Play In beter in de
strijd. De poule wedstrijd tegen
Cooldown werd eenvoudig gewonnen met 7-3 alhoewel het
vervolgens in de kwartfinale tegen de Redlight Bar mis leek te
gaan. Tot ver in de tweede helft
keek Play In tegen een 2-1 achterstand aan, doch het geroutineerde zaalvoetbalteam greep
m de slotfase alsnog de zege
met 3-2.
Sekura deed goede zaken
door Sterk & Assendelft met 4-3
te verslaan, terwijl Chinese Lippies geen problemen had met
Wild Child gezien de 9-2 overwinning. De Lippies hebben er
toch wel zin in en kende eveneens geen probleem met Niveau Offset, 5-0. Bakkerij Paap
voegde drie punten aan het totaal toe door met 5-3 te winnen
van Sesto Senso en de drie punten waren ook weggelegd voor
Corodex dat Sweaters met 4-1

Italia a Zandvoort in de vangrail
(ADVERTENTIE)

Amster
'Staffis Ij

Voor wie

in korte tijd
van het 'echte'
Amsterdam
wil proeven:

Amsterdams
Staslslsiafl
Magazine
Nederlandse en
Engelstalige uitgave
nu voor f 7,95
in de betere
boekhandel
en de kantoren van
Weekmedia

Zandvoort - Het weer liet
de organisatoren enigzins in
de steek tijdens Italia a
Zandvoort. De toch nog vele
toeschouwers (17.500) kónden echter genieten van
spectaculaire autosport op
het Circuit Park Zandvoort.
Peperdure Perrari's tegen
de vangrail en spannende
uitremmanouevres vormden het beeld van het Italiaanse weekeinde.

De gentlemen rijders m de
beide Ferrari Challenges beten
op zaterdag het spits af. De eerste race slachtofferde al vrij
snel twee P355's. De Francaise
Caly-Duret verkeek zich op de
ongecontroleerde snelheid van
collega Pinchard. De Belg toucheerde de enige dame in het
miljoenengezelschap en beide
Ferrari's belandden zwaar beschadigd in de banden van de
Tarzanbocht. Enkele ronden
later vond de Luxemburger Meris het nodig de geparkeerde
wagen van Pinchard nog verder
te ontregelen door het front van
de al enigzins gedeformeerde
bolide slooprijp te maken.
De Zandvoortse scherprechter vormde in de tweede race
het decor voor de Nederlander
Menno Schaafsma. Op volle
snelheid stormde de Amsterdammer op de Tarzanbocht af.
Het ABS-systeem weigerde
dienst, waardoor de Ferrari via
de grindbak op de vangrail belandde. Schaafsma kon ongedeerd uitstappen. Vervelender
eindigde de zaterdagse Ferrari
V12 - trainingssessie voor Paul
Schouwenburg. De KNO-chirurg verbrijzelde zijn pols toen
zijn fraaie Ferrari Testa Rossa
in de Tarzanbocht de bandenstapels toucheerde.
Zondag was het direct al raak

in de eerste demonstratierit.
Het ging dus nergens om, enkel
een showtje. De 442pk tellende
Ferrari 456 GT met een prijskaartje van maar liefst bijna
600 duizend gulden kan zich
deze week ook bij de schadeherstellers melden. Een totaal
verfrommelde voorpartij was
het gevolg van de onderschatting van de bestuurder van de
Zandvoortse racepiste. Op de
dan weer droge dan weer natte
baan reden de coureurs toch
iets voorzichtiger dan de dag er
voor, waardoor de schade beperkt bleef tot enkele deuken.
Het werd op Zandvoort een
sportieve strijd met Italiaanse
paardenkrachten,
waarbij
winst of verlies vaak aan de
bandenkeuze lag, hetgeen met
name de Oostenrijker Baron

moest ondervonden. Op een
natte baan startte Baron op regenbanden, terwijl de meeste
rijders voor het profielloze rubber kozen.
Tijdens de tweede race in de
Ferrari Challenge Centraal
droogde de baan echter snel op
en Baron moest genoegen nemen met een magere vierde
plaats, die hij dankte aan een
zware crash van Dieter Weigel
in de laatste ronde. De Duitser
besloot het Italiaanse weekem- Diverse bezoekers wandelden langs de kraampjes met ItaliaanI'oto Chris Schotanus
de zoals het begonnen was: met se modelauto's en boeken
een Ferrari F355 op de vangrail
in de Tarzanbocht.
teny, 2. Peters, 3. Pillon (Zwi). (Dui), 2. Van der Wilt, 3. FoedeRace l Ferrari Challenge Cen- rer. Ferrari V12:1. Koel, 2. Boel,
Uitslagen:
traal: 1. Baron (Oos), 2. Staub 3. Schaafsma. Trofeo Alfa RoRace l Ferrari Challenge West: (Zwi), 3. Struwe (Dui). Race 2 meo: 1. Simons, 2.Thuis, 3. Van
1. Guitteny (Fra), 2. Peters Ferrari Challenge Centraal: 1. Putten Squardra Bianca: 1.
(GB), 3. Bochet (Fra). Race 2 Staub, 2. Struwe, 3. Pojer (Oos). Hulsbos, 2. Voerman, 3. TermijFerrari Challenge West: 1. Guit- Italiaanse Historisch: 1. Moll ten.

ZANDVOORT - Met een
score van 14 uit 17 heeft Ben
de Vries het eerste strandschaaktoernooi van de
Chess Society gewonnen.
Hij speelde verreweg het
meest constant en zag zijn
directe concurrenten Olaf
Cliteur en Jacob de Boer teveel punten morsen tegen
outsiders.

team Simon Bosma en Hans
Drost vielen enigszins tegen en
konden de 50 procent helaas
met bereiken. Ben de Vries won
het toernooi, terwijl Jacob de
Boer genoegen moest nemen
met de tweede plaats en Olaf
Cliteur greep de derde positie
Ook de komende weken zullen er diverse spelers van Chess
Society Zandvoort op toernooien in den lande aanwezig zijn.
Komend weekend doen Olaf
Cliteur en Boudewijn Eijsvogel
mee aan het door het Haarlemse HWP georganiseerde AKNtoernooi. Dit staat bekend als
het sterkst bezette weekendtoernooi van Nederland. Op
zondag 6 juli zullen Ben de
Vries en Olaf Cliteur in Amsterdam deelnemen aan de strijd
om het Nederlandse kampioenschap doorgeefschaak. Op zaterdag 26 juli staat het duel om
de strandcup op het programma tegen De Raadsheer.

Dat met alleen schaken op
het strand de laatste jaren aan
populariteit wint maar ook
bridgen, ondervonden de leden
van Chess Society afgelopen zaterdag. Hun 'plekkie' in strandtent 24 was namelijk bezet door
een veertigtal bridgers. Gelukkig toonde Chess-lid Willem
Burgman zich bereid om zijn
clubgenoten onderdak te bieden in zijn paviljoen aan het
Bloemendaalse strand. Hierdoor konden de klokken, weliswaar een half uur later dan ge-

Ben de Vries wint
strandschaaktoernooi
pland, toch nog in werking worden gesteld. De strijd tussen de
elf schakers brandde in alle hèvigheid los.
De eerste helft van het toernooi werd gekenmerkt door
een zeer verrassend optreden
van Jaap Bouma. De tweede
team-speler bond eerst Olaf Cliteur aan de zegekar en servolgens moest ook Jacob de Boer
er aan geloven. Voor Olaf Cliteur werd het eerste gedeelte
van het toernooi sowieso een
drama. Hij moest genoegen nemen met de voor hem onwaardige score van 4 uit 9 en belandde daarmee op een teleurstellende zesde plaats. Jaap Bouma
nam halverwege met 5 uit 9 een

fraaie vijfde plaats in.
De tweede ronde kreeg een
totaal ander beeld. Nico Huijboom en Caroline Stamdejonge
hielden het voor gezien, terwijl
Kees Koper aan de deelnemerslijst werd toegevoegd. Olaf Cliteur vond de juiste vorm terug
en schreef onbetwist de tweede
ronde op zijn naam met een
score van 7 uit 8. Ben de Vries
en Jacob de Boer volgden hem
met zes punten op de voet.
Jaap Bouma kon geen grootse daden meer aan zijn totaal
toevoegen en ondervond dat
onder andere tegen het jeugdtalent Rebecca Willemse, die
hem op een nul tracteerde. De
beide topspelers van het tweede

Springwedstrijd
bij Ruitersport
Centrum Zandvoort

(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per 01 lO-l'Wh)
Maandag tul on niet donderdag
O (10 l/m 1800
/FM Nonslop service
18 00 l/m 20 00
Mu/iekboulevaid
20 00 l/m '22 00
de Kusruiiiht
22 00 l/m J4 00
russen I b \. Moed

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

Vrijdag

O 00 l/m 11 00
11 OOt/in 12 (K)
12 00 t/m 1100
11 00 t/m IK 00
18 00 t/m 20 00
2000t/ni2200
22 00 t/m 21 00
Z«ilerddfj
OOOI/nilCOO
2 00 t/m OS 00
8 00 t/m 1000
lOOHl/ni 12 (X)
12 00 t/m 1-100
1-1 00 t/m 11)00
K) 01) t/m W I H )
IhOOt/m U) (H)
l'l 00 t/m 20 00
2(100 l/m 22 00
22 00 t/m 24 (X)
Zondag
O 00 t/m 'J .W
')•!() l/m 10 (H)
l O 001/m 1200
12 OOI/m 14 00
l l O ( ) t / m ld00
HiOOl/m IK (H)
18 00 t/m 20 00
20 00 l/m 24 00

/FM Noiistop service
ZFM l'lus Ken projn .imnu speciaal voor de se mot i n
Watertoren (meilussen 12cn l dcj,'emecnl(UioilKhli i )
ZFM Nonslop service
Mii7iekboulevaid
(leKusiwaihl
lil'M
Nu!litfh|jlH I-en piojrramma vooi de Kot k liofliebbi i
/FM Nonslop service
liroek ophalen

(ïncdi'mniKcn Zandvoort (l.ive vanuit Cali \iiif)
Hand m Hand
liadmuts
Fiirobicdkdowii
ZFM Spon
deletlei aan Zee
de Kustwacht
ZFM Nonstop service
ZFM Nonstop service
de Dumnios Ken levensbeschouwelijk piojjiamma
Zl'M Ja/7
l'.ffe Bnmchen met
Badmuts
Zandbak
Mti7ickboulcvaid
de Kustwacht

10

woensdag 25 juni 1997

Weekmedia 17

Gezellig...

samen op onze
favoriete bank.
livai inch ,i,i

htiojil.

wegdromen. Oj> mr/.c eigen
favoriete plttiits.
Oir/.L' bank van Monlcl.
De fijnste plek in huis.
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anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automaltbcli een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anomem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.

van M EEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één of twee dagen
leuke contacten niet anderen gekregen.
(1.00

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM, TEL. 023-5254956

gpm)

Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

SPELEN, HELPEN EN WINNEN
3 NUMMERS VOOR SLECHTS ÉÉN TIENTJE!
BON VOOR 15,7 MILJOEN
U bent een actieve 50-plusser?
Dan is PLUS hel maandblad
voor H!
Plus staat boordevol nuttige
en gezellige informatie over
gezondheid, financiën, vrije
tijd, reizen, cultuur, exclusieve

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:,

Q
Q
D
G

f
/
f
/

40,- (vier lotnummers)
30,- (drie lotnummers)
20,- (twee lotnummers)
10.- (één lotnummer)

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

interviews en diverse voordeelaanbiedingen.

Neem nu
een procfabonncmenl.
U ZULT ZIEN DAT
PLUS U VELE TIPS EN
VOORDELEN BIEDT.
Bovendien
kunt u
gratis
juridische
en financiële
adviezen inwinnen via
onze PLUS-telefoon.

• U krijgt 3 NUMIMERS VOOR SLECHTS ƒ10.• U geniet EEN KORTING VAN 50% op de winkelprijs
• Stuur de voordeelbon in of bel nu gratis 0800-022.71.00

VOORDEELBON
Ja, ik wi! graag een proefabonnement
op PLUS
Stuur mij geheel vrijblijvend de komende drie

maanden het maandblad PLUS.
Ik geniet een korting van 50% op de winkelprijs.

Mijn naam:

MIC. H: Din.l
Strtwt en huisnummer;
Postcode en

Btuur deze bon in een envelop zonder postzegel Haar. PLUS, Antwoordnummer 536,1400 VB BUSSUM

l NATIONALE l

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag.

Naam:

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.
Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

1509706

LOTERIJ!

BIJ DE POSTCODE LOTERIJ
Deze bon helpt. En niet een keertje, maar week in,
week uit. Want de hele netto opbrengst van de
Nationale Postcode Loterij gaat naar het goede
doel. Sinds de oprichting in 1990 heeft de
Postcode Loterij al ruim één miljard (!) gulden
opgebracht voor de goede doelen, zoals Artsen
zonder Grenzen, Unicef en Stichting DOEN. En
met dat geld hebben die organisaties heel veel
kunnen doen wat anders niet mogelijk was
geweest.
Neem Natuurmonumenten bijvoorbeeld. Die veremging heeft de afgelopen jaren mede dankzij de
Postcode Loterij in hoog tempo bedreigde natuurgebieden in Nederland kunnen aankopen. Die
gebieden zijn gered zodat onze kinderen er van
kunnen blijven gemeten.

helpen. Want meespelen in de Postcode Loterij
is helpen. En dan hebben we het nog niet over
de prijzen die u allemaal kunt winnen, zoals de
Mega Jackpot, de duizenden Straatprijzen en de
Postcode Kanjer van 15,7 miljoen.
Vul de bon dus in en stuur hem vandaag nog
op. Want uw hulp is winst voor ons allemaal.
De Postcode Loterij kent geen verliezers!

DE UITSLAGEN VAN 23 JUNI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

Het Wereld Natuur
Fonds kon overal ter
De Bingogetallen:
wereld actie voeren en
maatregelen nemen
Getal 1 t/m 22
om bedreigde dieren te
08 42 19 26 27 01 18
beschermen. Artsen
40 32 44 28 38 03 31
zonder Grenzen kon
beter dan in het verle- 24 14 34 29 10 39 35
den de slachtoffers van
Maakt u uw kaart vol met:
natuurrampen en
33
geweld opvangen. En
dan wint u de
Stichting DOEN zocht
Thuisbingo
en vond nieuwe
ƒ 25.OOO,methodes om ons
milieu te beschermen.
Zetfouten voorbehouden
Zo ziet u hoe u voor
één tientje per maand
overal ter wereld kunt

22
36
04
23
07
20
25

1.000,f 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

17 ƒ20,02 ƒ 1 0 , 16 ƒ9,30 ƒ8,11 ƒ ? , 45
ƒ6,09
ƒ5,-

Straatprijs trekking mei:
Bekendmaking: 23 juni
ƒ 5.OOO,7205 BT

Extra Prijs

ƒ 25.OOO,7205 BT 038

Twee BMW's: 9697 SP 097 in Blijham
en 2532 AG 003 in Den Haag

UitèlVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Woensdag 25 juni 1997
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Ontwerp voor Bloemenveiling Aalsmeer (nooit uitgevoerd)

Woningbouw in Amsterdam-Zuid

Nederlands Architectuur instituut

Nederlandb Architectuurinstituut

Ontwerp voor huizenblok in Amsterdam (nooit uitgevoerd)
Neciei l.inds Aiclntucluui instituut

De Klerk blinkt uit in kunst en volksarchitectuur
„Nee, nee," zeggen ze bij het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, „het werk van Michel de Klerk komt
niet naar Amsterdam. De tekeningen zijn veel te broos om
te verplaatsen." Maar bewoners van het Amsterdamse
Spaarndammerplantsoen kregen een uitnodiging, en vertrokken vorige week naar de Maasstad om te zien hoe de inspirator van de Amsterdamse School-stijl hun woningen
heeft ontworpen.

J

E VERDWAALT EE makkelijk. De collectie is
doorsneden door lang
doorschijnend wit doek.
Het gebrek aan richting lijkt
achteraf eerder een voordeel. Je
raakt prettig verward door de
mengeling van talloze strakke
portretten naast zijn hoofdwerk, gedetailleerde architectuurtekeningen van bijvoorbeeld de Spaarndammerbuurt.
In zijn tijd konden collega's
van de architect Michel de
Klerk (1884-1923) de variatie in
zijn werk moeilijk terugvoeren
tot een inspiratiebron. Hoe hij
aan zijn ideeën kwam, en vooral, hoe hij van een betrekkelijk
onbeduidende tekenaar op het
bureau van de architect Cuypers zo snel opstoomde tot de
meest inspirerende architect
uit de Amsterdamse School, is
nog altijd niet duidelijk.
Michel werd als 25-e kind geboren in de Jordaan, zijn vader
was 77 jaar. Op school was hij
geen uitblinker, behalve in het
tekenen. De mare wil dat de architect Eduard Cuypers, neef
van bouwmeester Cuypers,
zo'n tekening zag en hem als
veertienjarige in dienst nam.
Daar werkten ook talenten als
Piet Kramer en Jo van der Meij.

In het Rotterdamse instituut
tonen zijn tekeningen - van de
eerste schets tot details van het
clubgebouw van roeivereniging
De Hoop aan de Amstel - hoe
weinig hij zich aantrok van tradities en voorgangers als Berlage. De autodidact leende desnoods uit de baroktijd, was
door die keuzes zeer individueel, en werd door de traditionele architecten gewantrouwd.
Geen van zijn volgelingen bleek
zo'n tomeloze inspirator als De
Klerk.
De ontwerpen werden m zijn
laatste jaren steeds krachtiger.
Kort voor zijn dood zijn het
halfronde vormen, grote gladde
vlakken met nog nauwelijks detail.

Die hebben hem kennelijk opgeleid tot de 'genius van de vormen', zoals hij later is genoemd.
Maar de expositie toont niet
alleen triomfen. Tussen het witte doek hangen veel probeersels. 'Niet uitgevoerd' moest De
Klerk soms in de hoeken noteren. Maar dan, bij een strakke
presentatieschets,
komen
opeens speelse portretten uit
de kantlijn. Collega's als Berlage, Van der Mey, Kramer zijn
hierin nog te herkennen, maar
elders springt een duivelse harlekijn recht in het bouwontwerp. Deze kladjes tonen De
Klerk als architect en kunsteSpaarndammerplantsoen
naar.
Hij ontwierp het Hillehuis
aan het Museumplein, maakte
de westelijke entree van het
Vondelpark, de veiling Bloemenlust in Aalsmeer, tekende
ook boekensteunen en beelden
voor het Scheepvaarthuis, maar ontwierp tegelijkertijd twee postzegels, tijdschriftomslagen en meubelen.
Het talent stierf vroeg, 39 jaar
oud, aan een longontsteking. In
de jaren twintig bewonderden
collega's en de Amsterdamse
bevolking zijn individuele aanpak. De enorm uitgestrekte

bakstenen puien van het
Spaarndammerplantsoen wisselde hij af met details en gotische spitsboogvensters.
De Amsterdamse School-architecten zagen losse woningcomplexen als een eenheid,
achter een doorlopende gevel.
In de straten bij de Israëlskade
is zijn invloed te zien. De Klerk
gebruikte gewoon baksteen en
hout, maar liet details uitspringen in verfijnd metselwerk,
deurposten, ornamenten en
zelfs in huisnummers.
Hij had de tijd.mee. Hoewel

Foto Nederlands Architectuurinstituut

de Nederlandse revolutie in Haard en De Dageraad. De ste- ambtenaren als Arie Keppler,
1917 strandde, werd maat- delijke Schoonheidscommissie de directeur Publieke Werken.
Na zijn dood werd hij verguisd door aanhangers van het
Nieuwe Bouwen, de functionalisten. „De details zijn gezocht,
bizar en ongezond," schreef een
criticus. Hij raakte in vergetelheid. Zijn tekeningen werden
door volgelingen na zijn dood
onmiddellijk opgekocht. In de
jaren zeventig kwamen ze uit
schappelijke verandering on- liep bovendien vaak weg met het depot van het Maupoleum,
vermijdelijk. De Klerk ont- zijn werk, omdat het avontuur- en pas in 1975 wijdde het Stedewierp veel sociale woningbouw lijk was. De Klerk kreeg steun lijk Museum een tentoonstelvoor corporaties als Eigen van de politiek en machtige ling aan De Klerk.

'Tintelend-niéuwe, sensationeelschokkende, indrukwekkendimposante'

Pret en educatie aan de Weissensee
krijgbaar met hotels midden in
een wijngaard.

IR P I s t i p s
Themaroutes in
Franse Ardennen
Elk jaar trekken meer Nederlanders naar de streek Champagne-Ardenne, een stukje
Frankrijk dat in drie uur bereikbaar is en dat op een overzichtelijke oppervlakte veel variatie biedt aan landschappen.
Voor het eerst dit jaar zijn zes
toeristische autoroutes die het
gebied van de Franse Ardennen
doorkruisen, gebundeld in één
brochure. Wie belangstelling
heeft voor dichters kiest de
Rimbaud-Verlaineroute, wie
liever de paden op en de lanen
in gaat zit goed op de bossen-,
meren en abdijenroute en de in
sprookjes geïnteresseerden kiezen de Legendenroute. Alle zes
routes staan vermeld in de Nederlandstalige gratis brochure
van het Maison de la France,
Prinsengracht 670, 1017 KX
A'dam, tel. 0900.112.2332 (één
gulden per minuut). Wie graag
eens slaapt in een wijngaard zit
trouwens ook goed in dit gebied. Op genoemd adres is ook
de brochure, '8 verblijven en
weekends in de Marne' ver-

Oostenrijks Toeristenbureau,
020-612.9682.

Berenjacht aan
Weissensee

Vakantie zonder

Natuuravonturenweken
waar kinderen berensporen leren lezen, een nachtvliegshow
met wereldkampioen modelvliegen, het onderzoeken van
de heilzame krachten van stenen en een feest met goudwassen. Nu eens geen passief avontuur op de beeldbuis, maar lekker zeven dagen vakantie in de
vrije natuur voor nog geen vierhonderd gulden. Voor de kleine
avonturiers is er dan ook nog
de mogelijkheid eens per week
met een rondvaartboot de
Weissensee op te gaan. Halverwege mag, wie durft, zelf even
het roer van het schip overnemen en wie het wil mag dan de
kapiteinsmuts opzetten.
Pret en educatie dus, daar
aan de Weissensee in Oostenrijk, telefoon: 00 43 4713 2220.

In Trentino heeft men dit
jaar nagedacht over hen die
minder kwiek en vlug zijn dan
de doorsnee toerist en is er nu
bij de VW van Trentino en de
Cooperazione Sociale Senza
Barrière ofwel de vereniging
zonder drempels een gids verkrijgbaar met 88 hotels en campings die goed toegankelijk
zijn, waarbij men speciaal gelet
heeft op eventuele niveauverschillen van het terrein, de parkeerplaats, de toegang, de lift,
de slaapkamers en het sanitair.
Doel van de gids is een concreet antwoord te geven op de
groeiende vraag naar vakantieen
ontspanningsmogelijkheden voor mensen met een handicap. Het is een eerste stap
naar het creëren van een circuit
dat een uitgangspunt moet worden voor toeristen met een handicap en hun gezinnen. De accommodaties zijn verdeeld
over alle dalen van deze NoordItaliaanse streek.
Informatie: Italiaans Verkeersbureau, tel. 020-616.8244
of 616.8245.

opgestuurd, staan ook de historische achtergronden van de diOngebruikelijke
verse panden.
onderkomens
Distinctly Different, Masons
Distinctly Different Places heet Lane, Bradford on Avon, Wiltshet bij de Engelsen, ik zou ze hire BA 15 iQN, tel./fax 00 33
ongebruikelijke overnachtsa- 1225 866648.
dressen willen noemen. 47
windmolens, vuurtorens, watermolens, postkantoren, bakMet familie naar
kerijen, bruggewachtershuizen
6-spenen
hotels
en een Middeleeuws landhuis
Voor gezinnen met kleine
waarin kan worden overnacht.
De meeste accommodaties heb- kinderen bestaan sinds tien
ben bed en breakfast service in- jaar in het Liese-Maltatal in Kabegrepen en soms is de eige- rinthié zeventig baby- en kinnaar zelfs bereid tot het klaar- derhotels, boerderijen en apmaken van een privé-diner. In partementen die zijn ingesteld
de brochure die u krijgt als op wat men noemt 'luiergastwee Engelse ponden worden ten'. Er zijn speciaal voor ba-

BOES

drempels

by's ingerichte kamers met
bedjes, flessenwarmer en commode. Ter onderscheiding van
de verschillende criteria worden spenen in plaats van de gebruikelijke sterren gebruikt en
kan men dus logeren in een 6
spenen-accommodatie. Elke
kleine vakantiegast krijgt zijn
eigen dwergenpas met pasfoto.
Deze VIB (Very Important
Baby)-pas garandeert tijdens
de gehele vakantie gratis babyen kinderopvang. Ook zijn er
speciale familie-programma's
zoals 'Luier verschonen op 2000
meter hoogte'. Of de handeling
afwijkt van het babies verschonen in ons platte land is niet
bekend. Info 00 43 4732 2222 en

De jongeling had bovendien
lef. Op de zestigste verjaardag
van grootmeester Berlage,
schudde De Klerk diens enorme erfenis publiekelijk van
zich af. „Het tintelend-niéuwe,"
schreef De Klerk in 1915, „het
sensationeel-schokkende, het
indrukwekkend-imposante, (..)
wat het eigenlijke moderne
kenmerkt, doorvoelt hij niet."
Dit credo werd tegelijkertijd
zijn testament voor de Amsterdamse School-stijl, inmiddels
verspreid over Amsterdam.
Theo Bestcman
In het Nederlands Architectuurinstltuut te 7lcn tot •) augustus. Museumpark 25. Telefoon Ülü-440.1200.

(ADVERTENTIES)

De BoodschappenBiant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT!!!

AP WARME NACHTEN m
" voorjaar en zomer is het
Amsterdamse Bos drukker
dan je zou verwachten.
Sportclubs en
tnmverenigingen genoeg die
het hpannend vinden om m het
donker te gaan trainen. Ook
lopen er natuurlijk de nodige
verhelde stelletjes rond en zij
die graag zo'n verliefd stelletje
willen vormen: dromerige
jongelingen die met gedichten
in het hoofd de maan op zich in
laten werken. Niet zelden zijn
ze afkomstig van de
studentenflat Uilenstede, een
omgeving die blijkbaar een
stuk minder inspireert.
Deze renners, vrijers en
dromers zijn niet de enigen die
's nachts actief zijn in het Bos.
Uit allerlei bosjes klinkt luid
gepiep. Soms van veraf
beantwoord door schel geroep.
Of zelfs door een ronduit
spookachtig getoeter. Al die
geluiden zijn afkomstig van de
bosuilen van het Bos, van
respectievelijk jongen,
vrouwtjes en mannetjes. In de
zomer vliegen er ongeveer
honderd rond in het Bos en
denk maar niet datje er
zomaar een te zien krijgt.
Voor de bosuil begon het
allemaal in 1958. In één van de
spneterige boompjes van het
toen twintigjarige bos had
iemand een grote nestkast
opgehangen. Gewoon om eens
te kijken wat er dan gebeurt.
Meteen trok er een paartje
bosuilen in. Dat het bos nog
geen bos was kon ze niet
schelen. Heerlijke muizen en
konijnen waren er in overvloed
en ze hadden een mooi huis,
dat vonden ze al mooi zat. Het
paartje broedde succesvol. Dat
was het sein om meer kasten
op te gaan hangen.
De bosuilstand nam
langzaam toe en stabiliseerde
in de jaren tachtig op ruim
twintig broedparen. Zoveel zijn
er nu nog. Twintig broedparen,
dat zijn twintig mannetjes,
twintig vrouwtjes en ongeveer
vijftig jongen. Plus de tien
bosuilsukkels die wel
rondvliegen, maar niet aan
broeden toekomen maakt dat
ongeveer honderd uilen in de
zomer. Honderd vrij grote
dieren: formaatje kraai
ongeveer. En nog erg
beweeglijk ook.
Ontmoetingen tussen uil en
mens zijn echter zeldzaam.
Daarvoor zien zij te goed en wij
te slecht in het donker. U zal
tevreden moeten zijn met die
merkwaardige geluiden die 's
nachts over de speelweiden
schallen. Ook mooi, met een
volle maan erbij levert dat vast
topgedichten op.
Remco Daalder
Het Gerneenteveivoeibedri|f houdt op dinsdag 8
en donderdag l O juli dagtochten naar de

Waterleidingduinen
WANNEER ZAT U
VOOR HET LAATST
.........
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Wichelroede lopen
in Overijssel
Krijgen we ons eigen Stonehenge hier? Als we de VVV
Overijssel geloven herbergt de
grond in het Overijsselse
Vechtdal nog veel magische
plekken waar je op een bijzondere manier in contact kan komen met de krachten van de
aarde en de kosmos en waar de
kosmische energie zich kenbaar maakt. Deze zogenaamde
leycentra werden in de oertijd
als heilig beschouwd en mensen vonden er genezing. Wie gelooft in termen als energielijnen en meridianen, levensenergie, kosmische straling en etherische energie kan in het Vechtdal de wichelroede ter hand
nemen en langs de door de VVV
uitgeschreven leycentraroute
gaan waar het wichelrodepakket voor 7,50 gulden wordt verstrekt. Minder New Age-gevoelige typen mogen ook komen,
want er is daar in het Vechtdal
per fiets of auto genoeg te zien
zonder datje gelooft in de mysteries van de Luttenberg en de
macht van Balderhaar waar
destijds lichtgod Balder werd
vereerd.
Informatie: VVV Ommen,
0529-451.638 of WV Hardenberg, 0523-262.000.

Kreten in de nacht

IN EEN, f ATHE BIOSCOOP, BENT U BETER UIT!
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod
of
;
''•'
.
bel de Belbios 0900.9363 75ci»m. , •
;
• ; ;
Bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschinski: U vindt alle adressen en telefoonnummers van,
• . • . ' • • Pathé Cinemas i n d e GOUDEN GIDS.-' • ••'.- ''', ••;\•'• '•. .

(oio J Koper
in Vogelenzang. Per dag zijn er twee lachten,
namelijk om half tien (twee uur retour) of om
half twaalf (vier uur retour). De tochten zijn
gericht op kinderen van acht tol en met twaalf
[aar.
Per bus worden de deelnemers vanaf
Amsterdam C.S. vervoerd naar de
Waterleidingduinen. In hel bezoekerscentrum
'De Oranjekom' wordt de film 'Wedden om
water' getoond. Vervolgens kan men
'Biorilme' expositie bezoeken. De lentoonstelling geeft informatie over hel levensritme van
planten, dieren en mensen. Daarna wordt een
duinwandeling gemaakt (van ongeveer één
uur) onder begeleiding van de boswochter Tol
slot van de wandeling kunnen de deelnemers
(op eigen kosten) pannekoeken eten. Men
wordt geadviseerd om goede wandelschoenen
en, afhankelijk van het weer, regenkledmg
mee te nemen.
De kosten voor deze dagtocht (inclusief
entreegeld duinen) bedragen normaal voor
kinderen tot en met twaalf jaar 17,50 gulden en voor volwassenen 22,50 gulden.
Tegen inlevering van onderstaande aan knjgen lezers van Weekmedia een rijksdaalder
korting (op beide prijzen) per persoon
Reserveren is verplicht bij de GVBEvenementenlijn, telefoon 020-683.1691 (op
werkdagen tussen negen en twaalf uur 's ach
tends) Er kunnen maximaal achttien deelnemers per tocht mee.

Goedkoop overnachten
Wanneer u een fietstocht
door Nederland maakt, kunt
u goedkoop overnachten bij
particulieren. Tenminste,1
als u lid bent van de stichting 'Vrienden op de fiets'.
Deze stichting geeft een
boekje uit met adressen van
particulieren waar fietsers
tijdens de tocht goedkoop
kunnen overnachten In totaal zijn dat nu al zo'n dertienhonderd adressen, verspreid over heel Nederland.
De kosten van logies met
ontbijt bij een in het ledenboekje opgenomen adres ko-

men nooit boven de 25 gulden.
De stichting was aanvankelijk alleen bedoeld voor
fietsers maar tegenwoordig
worden ook wandelaars geaccepteerd. Het lidmaatschap kost twaalf gulden per
gezin per jaar.
Voor meer informatie kan
men contact opnemen met
mevrouw P. de Biécourt,
Brahmsstraat 19, 6904 DA
Zevenhoven, telefoon 0316524.448. Schriftelijk kan men
zich aanmelden bij mevrouw J.P. Wisse, Ereprijshof 7, 3991 GV Houten.
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SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk

Sport 1.8
o.a. ABS, Airco

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

leveren en

Plaat^n van
isolerende beglazing

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

offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

GLl.4i3drs

130
soorten
vlees,

50

soorten
vleeswaren

zilver

1994

83500 ƒ19.500,-

1995

31000 ƒ27.950,-

wit

1994

42330 ƒ20,950,-

zwart

1990 75934 ƒ26,500,-

rood

1992 69300 ƒ12,500,-

blauw

1994 55000 ƒ18.950,-

rood

1994 13300 ƒ19.950,-

rood

Opel Astra automaat

Young 1.6i5drs

95

Vers mager
RUNDERGEHAKT
MINUTE- of
PEPERSTEAKS

Opel Corsa

14.
27.50
995

Malse
l kilo
RUNDERBRAADLAPPEN 2 kilo
l kilo

1.2i3drs
Opel Corsa

Swing 1.4i5drs
Opel Corsa

GLS1.4Si5drs

Opel Corsa
Swing 1.4i automaat rood

Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van
de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Hel zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners.

GSI 2.0i

TWI c-r-tnnc-r
T6I, 57l9ÜO7

25200 ƒ19.950,-

'

zwart

1990 98000 ƒ18.950,-

blauw

1995 33198 ƒ44.950,-

b. rood

1994 55000 ƒ24.950,-

Opel Omega

GL2.0M6V
Opel Vectra

GI1.6i5drs
Opel Vectra

GL1.6-16V4drs

olivegrey 1996 25560 ƒ35.950,-

O* optlduler bij u In de buurt:

Gróte-Krocht 5^7' SSSSSSSUo v«
Zandvoort > < v 9.00 tot 10.00 uur.,

BÓUGHERIE

1993

Opel Kadett cabriolet

500 gram

gratis kleur en s^ellenboek bij
150 gram GQRNED BEAF en
100 gram GEBRADEN GEHAKT

Werken met ouderen vergt veel van je. Maar 't zijn vaak
boeiende, inspirerende persoonlijkheden
die respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

48000 ƒ29.950.-

Opel Astra Stationwagon

Club1.6i

2.0i

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

eerste <3

1994

Opel Calibra

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

r~

blauw

Opel Astra

novilon marmoleum

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

Opel Astra Stationwagon

WONINGSTOFFERING

OPEL •®• pZ VAN LENT
f ïtt 1)01 KH HlEMSTEDt

zaterdag en zondag •
; > • van 9.00 toM7.00 uur-

Kim. Onnti»tu«t 15 7041 C« ZAMDVOOHT

tel. 023-5281550

tel. 023-5715346

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERU •
VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN £/V SPECIALITEITEN
Ik-th Shalom rockt momenteel weer leerling

De Opleiding Helpende

relativeringsvermogen kun je in het werk

Wi/oigcnden en leerling Helpenden voor

Tweejarig. Je gaat meteen werken op de

goed gebruiken.

iic volgende opleidingen die op 1 september

verpleegafdeling en één dag per week

en 1 december van start gaan:

naar school.

Wil je meer informatie over salaris
en mogelijkheden bel dan met de

De Opleiding Verzorgende 16

Je moet wel minimaal 16 jaar en 8 maanden

opleidingscoördinator Frans Pieterson,

(Individuele Gezondheids-zorg)

zijn en voor de eerste twee opleidingen

020 - 610 62 05.

Driejarig, te beginnen met 7 maanden

is één van de volgende diploma's vereist:

Hij kan je ook onze uitgebreide opleidings-

'school', de zg. Basis Periode.

- LBO met minimaal 4 vakken op B niveau

brochure even toesturen, 't Is wel belangrijk

en 2 vakken, w.o. Nederlands, op

om te weten dat je zelf geen studiekosten

C niveau

meer hebt.

De Opleiding Verzorgende
Ook driejarig, specifiek gericht op de zorg

- Mavo of vergelijkbare opleiding

voor langdurige-zieke ouderen.

- Helpende

Je begint meteen al met werken op de

Voor de Opleiding Helpende is een

Direct reageren? Stuur dan je brief met

verpleegafdeling en gaat één dag per

goede beheersing van de Nederlandse

cv naar:

weck naar school.

taal noodzakelijk.

Beth Shalom, afd. Personeel en Organisatie,

Persoonlijkheid, teamgeest, initiatief en

Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam.

BETH

AVONTUURLIJK WÏG WAMMEN Bil
ATTRACTIEPARK SLAGHARE
Ja, reserveer snel voor een 3-daags vakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en IV. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
ï lTtf
1T
F*
iH/f
wlM
™ 1
M.
M. Li
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
f wjgwam voor
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Geldig voor de data:
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u ! (max. 6 pers.)
WO 2 - DO 3 - VR 4 JULI
WO 16 - DO 17 - VR 18 JULI
MA 28 - Dl 29 - WO 30 JULI

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 22.00 UUR

Zorgen voor ouderen is best geinig.

Citroen

Volvo

Peugeot

Seat

Scherp geprijsd
incl. APK:

Rover

-665 86 86

Van Vloten
Amsterdam

Hyundai

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Daihatsu

Fiat

Klassiekers
en Oldtimers

Audi

2x: Mitsubishi L300, 2.5 D,
lang uitv., 05-'90, 68.000 km,
Jan Wals 020-4361697

Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.ó.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer,- 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50 '
20 autorijlessen + examen ƒ999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
tppinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijppleiding
bij jou in de buurt, Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf.
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Suzuki

Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles.
Bel voor gratis infogids:
Tel. 020-4205386.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

lf*

DE'HOOGSTE1 PRIJS voor eik"'
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Autoverhuur

QUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888

T.k. weg. bedrijfsbeëindiging
BESTELBUS i.g.st., b.j. sept.
'93, 61.000 km, trekhaak, nieuwe banden, APK, ƒ7.950. Vakantieaanbieding van 4 juli
t/m 21 juli Opel Kadett ƒ400
035-6560525/06-53191371.
incl. BTW, verzekering, km-vrij.
RENT A BRIK autoverhuur:
020-6910411.

Campers

T.h. aangeboden van part. 2pers. camper, diesel. Beschikbaar na 27/6. 020-6191735.

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
Verlengde HY camper, 1974, van alle schade-auto's,, alle
grijs kenteken, APK tot 4-'98, merken, alle bouwjaren.
compleet, ƒ 7000.020-6182984. GEBR. OPDAM B.V.
Wie nu op vakantie wil met een Tel.: 023-5845435.
nieuwe of gebruikte VW/Cali Het HOOGSTE BOD?? Bel
fornia, belt natuurlijk A-POINT voor vrijblijvende prijsopgaaf.
020-4301647, ook verhuur.
Loop-, sloop- en schadeauto's

Auto's te koop
gevraagd

m. vrijwaring. Tel: 020-6754193.

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
AUTOVERNIETIGING A'DAM Tev. verkoop van onderdelen,
koopt schade-, sloop-, defecte ook NIEUWE onderdelen.
auto's, autowrakken (compl.). Gratis gehaald. Meteorenweg
Gratis afgehaald. Tevens ver- 381, A'dam, 020 - 6319802.
koop onderdelen. Officiële vrijwaring RDW. Inl. 023 - 5400765. Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
Gevraagd jonge auto's vanaf
FAX 020 - 665.63.21
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799. Postbus 156, 1000 AD A'dam

mm .66ftt auvci icuuc ui^nu WIIUUJ.TJ/AI

:. 4i?f^^^^V^^tf^|»f^^$«'*V:;' ^

is deatemoomwAiiwIautoleeiï fluitje van een cent». *
4K'^-^^sSt^*'ï«*
ïis»"^,*v ^ k » ' * i "*. ±* f_.< ^ >
.*tt_ _*_ „t _v**;Ji^AH--H*^-*-.f^. ^i_..ji^.t!-._
i
. Jeatón fiaKdekBtf''<»f als jjaröcblier metL «en'adwrtenöe
ia'
:SMuwSiitô>fattto'«jNufèchtk*de9cli8nwerpef8.
- "
„. JS ü deWedWfe*ötonlbridr ven Het Parool,
i lïx»uw
4 en de Volkskrant
J

i

MsbWÏt^èttWéöoJtódi^'V^^ *ïjs **
-""* ""*• *

Accessoires
en Onderdelen

Saab

Bedrijfsauto's

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen •

Opel

Mercedes-Benz

HET NEDIRLANDSE.RODE KRUIS

-Aankp.gist-.--12.00 u.; vertrek -10.00 u..

Rijscholen

^ 3000 m RENAUUF-SHOW
Service en
Reparatie

Auto * Etoile b.v.

- ZA 2 - ZO 3 AUG
- WO 6 - DO 7 AUG l
- ZO 10 - M A 11 AUG \

VR l
Dl 5
ZA 9

Renault

2CV6 CLUB, grijs, bj. '87, T.k. RODE 2CV6 SPECIAL,
i.z.g.st., van 1e eig. Prijs n.o.t.k. 12-'86, 98.000 km., APK 2-'98,
ƒ4400, tel. 0478-631292.
Tel. 030-2898601.
' rt. KuliisMniiit 5-1 1. AniM<;ril:im-/uitI. 'Iel. 673 XO 22.
2
BX 16 TRi, b.j. '87, grijs met.,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autoapk '98, trekhaak, cv, elektr.
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterBouwerij 85 Amstelveen
ramen, ƒ 1250. 020-6227905.
dag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
RENAULT AMSTERDAM
Telefoon 020 • 6479929
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Bui3X TGI BREAK, wit, mei '93,
Top occasions met 1 jaar
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
garantie
Saxo 1.4 SX 4-'97
Demo 39.000 km, perf. onderh., nwe
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, UitWibautstraat 224
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250 banden, pas gr. beurt gen.,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.hoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
020 - 561 96 11
AX 11 Rrst Class '92 ƒ 11.500 APK tot 6/'98, trekh., imp.,
ƒ 13.700,DIESELSERVICE
en Zandvoorts Nieuwsblad.
AX 11 TE 5-drs '91 ƒ10.750 ANWB-rapp.:
Te
koop:
RENAULT
4,
1984,
brandstofpompen; verstuivers
AX 11 TGE '92
ƒ12.500 020-6765448. (zat. na 10 u.).
Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
APK 3-'98, Lz.g.st., vr.pr. cil.koppen vlakken. Garage/
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 9.950 WPARSE, Soesterberg vult ƒ 1700. Tel. 020-690210a
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
motorenrevisie FEENSTRA
AX 1 1 TGE 5-drs '94 ƒ 15.250 uw Citroén-veerbollen voor
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
Industrieweg 27, Duivendrecht
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950 ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Tel. 020-6980639
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950 Telefoon: 03463- 51150.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
BX 1.4 TGE '92
ƒ13.950
APK
KEURINGEN
ƒ70,
15
VOLVO
STATIONS
'85-'94,
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
BX 1.6 Progress '92
13.450
klaar terwijl u wacht.
Sedans 740, 940 en 360.
AD Amsterdam.
CX 25 TRD Break '88 ƒ 13.500
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Garage West-Center:
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950 T.k.a. door vrouwelijke arts:
020-6122476 (zonder afspraak)
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
440 GLE zilver, '94; 440 Nordic, 2e Helmersstraat 15, A'dam.
Xantia1.8Xcomf. '95/30.950 Peugeot 106 1.1, 3-drs, '95,
AUTO l-IN-3 MINI'S?
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950 licht metall, groen, elektr. be- aut, '95; 440 2.0 GL spec. '93;
Autobedrijf CRYNSSEN
ZX 1.4 Furore '94
ƒ 19.750 diening ramen, i.z.g.st., altijd in 440 GL, '89 t/m '90; NIEROP,
ƒ 45,00
3 regels
Crynssenstraat 10-14
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ17.950 garage gestaan, 18.500 km, Vancouverstr. 2-12 A'damƒ 15,20
voor elke extra regel
Tel.: 020-6184402.
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950 prijs n.o.t.k. Tel.: 020-6440033. West 020-6183951.
ƒ 9,40
APK-keurstation, reparaties
mm-prijs
LET OP! 500 Air Miles bij
ZX 1.6 Avant. '92
ƒ14.750
Z
U
l
D
W
l
J
K
alle
merken
en schaderegeling.
aanschaf van een occasion.
INCL 1 JAAR GARANTIE
ƒ 9,40
mm-prijs met vignet
peugeot-dealer
EN
NIEUWE
APK
ƒ11,15
AUTO/MAXI'S per mm
850 2.5 T automaat 1/97
106 div. types v.a. . .ƒ12.950 460 1.8 Spirit automaat ..6/96
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
205 div. types v.a. . .ƒ 2.750 460 GLE 1.8 LPG 10/93
Van 1e eig.: SEAT MARBELLA
niet breder dan twee kolommen).
205 Diesel '89li./ 5.950
V40 1.9 TD
1/97
205 GTi 1.9'92 .... .ƒ22.950 440 1.8 Holiday automaat,5/94 b.j. 4-'90, rood, 31.000 km,
i.z.g.st., ƒ4.800. 0297-560646.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
BX 16 RE '88
ƒ 3.950 205 automaat '94 .. .ƒ23.950 440 1.8 Sportline airco . ..1/96
BX 1.9 TR Diesel '88 ƒ 3.250 306 XT 1.6 5-drs, '93 .ƒ20.950 440 1.8 Sportline
1/96
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), taBX 16 RE Montr. '89 ƒ 4.950 309 GL 1.4 5-drs,'86.ƒ 3.950 S40 1.8 luxury/leder 3/97
rief op aanvraag.
ƒ17.950 S40 2.0 Exclusive/comfort.1/97
BX 16 TRI '88
ƒ 2.950 405 GL 1.6 '93
Voor meer informatie of advies, bel
405 Break 1.8 '95 .. .ƒ33.950
PEUGEOT'S
VOLVO DICK MÏIHL
MINOR MOTORCARS
106 XN 1.1 '92
ƒ10.950 Golf GTi 2.0 '91 ... .ƒ 19.950
Nijverheidslaan 1, WEESP
VWPolo
1.0
'91
...
.ƒ
9.950
Sloterkade 43/44
205 GT 5-drs '90 • ƒ 12.950
Tel.: 0294 - 418200.
Amsterdam
205 XL Diesel '92
ƒ11.950 Ford Escort 1.4 '92 . .ƒ 14.950
Tel. 020 - 6177975/6158022
405 GL 1.6 '89
ƒ 8.950 Ford Resta 1.1 '91 . .ƒ 9.950
405 SR 1.6 stuurb. '88/ 9.500 Saab 900 GL '83 ... .ƒ 1.950
Rover-dealer voor
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
DIVERSE
Amsterdam, Amsteueen_&A.
Tel. 6629517/6791864
Hyundai Exel '93
ƒ13.950
Daihatsu Cuore '91 ƒ 7.950
850 2.5 airco '97 ... .ƒ 69.950 Tegen handelspr. v. 1e eig.:
Fiat Punto S '94
ƒ14.950
850GLT '94
ƒ44.950 Montego 2.0i, Countryman
850 GLT airco '93 .. .ƒ 34.750 Estate 4-'94 ƒ14.000; Rover
XM V6 VSX autom. '94/ 29.900 T.k. HYUNDAI EXCEL, kl. lila 850 GLT '92
ƒ 32.500 214 Si Edition Twin Cam 16V,
XM Diesel Break '94 ƒ 24.500 i.z.g.st., b.j. 7-'95. Pr. ƒ 20.500,- 850 GLT '92
ƒ 29.750 LPG, 3-d., 6-'93, ƒ 10.500.
XM Turbo Diesel '94 ƒ 29.500 Tel. 0252-370904.
850 GLT '92
.ƒ 24.750 Rover 214 Si Edition Twin Cam
XM Diesel ABS '93 ƒ 17.500
16V 3-d., 9-'94. ƒ12.500. Pr.
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950
incl. BTW. BEREBEIT, Amsteluw Volvo-dealer
XM 20i VSX '95
ƒ 29.900
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
met persoonlijke service
XM 20i CT Turbo '94/28.500
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTegen
handelsprijzen,
v.
1e
XM 20i comfort '92 ƒ 12.500
laan 128, Amsterdam-Noord.
Xantia 1.9 D SX m. '96/ 28.500 eig.: Astra 1.6i GL, 5-drs
Stadion, LPG, 6-'93, ƒ 15.500 Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Xantia
Turbo
Diesel
'95/
27.500
Peugeot 205 grijs, '89, ƒ 4950.
Xantia Turbo Diesel '94/ 22.500 Kadett 1.6 D, 5-drs, 3-'88 VOLVO 940- Sedan Polar 9-'94
Opel Record Stat. '86, ƒ2000.
ƒ3.950; BEREBEIT, Amsteldijk
Autobedrijf Moen, Den lip, tel. Golf inj. '88, 3-deurs, ƒ7750.Xantia Diesel SX '94 ƒ 18.500 25, A'dam, telef. 020-6627777 slechts 57.000 km, veel extra's.
Xantia
2.0i
SX
LPG
'94/
22.500
T.E.A.B. tel. 079-3616280.
Autobedrijf Moen, Den lip, tel.'
020-4821298 of 6654055.
Xantia 2.0i SX '94
ƒ 19.900
AUTOLAK
020-4821298 of 6654055.
Peugeot Rallye, 1988,
Xantia 1.8 SX LPG'95/24.500
sneller dan GTI, ƒ4.900.-.
Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500
Mini Metro 1.3 GT, sunroof,
VISA GARAGE 020-6278410. 55.000 km, '91, ƒ 7.250 NIEROP ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500 Mercedes 190 E 1985, 200.000
alle kleuren
Voor een perfecte SAAB 99
ZX Diesel'93
ƒ13.500 km, wit, sunroof, radio-cass.,
-DAIHATSU 020-6183951
VW GOLF LX, 140.000 km,
90, 900, 9000 ook Royal Class
BX TGD Break'94
ƒ15.900 ƒ8000. Tel. 070-5177199.
ook in spuitbussen
GRATIS 500 AIR MILES
APK 26/4/'98, ƒ 750.
BX TGD Break st.b. '93/ 12.900
Tel. 020-6141650.
SAAB SERVICE
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
MOLENAAR
BX 16 TGI Br. LPG'93/14.900
Otto Nieuwenhuizen bv
BX 19 TZI '92
ƒ 12.500 Panda 750L, zwart, 44.000 km,
HOOFDDORP
Overtoom 515, Amsterdam
BX 19 Diesel '88
ƒ3.500 onderh.b. aanw., '88, als 2e,
Daihatsu
Onderhoud, reparatie, APK.
BX 16 RE Montreux '89/ 3.950 auto gebr. ƒ 2200. 0297-533813
't AMSTERDAMMERTJE
(020) 6129804
Eigen revisiewerkplaats
3.950
BX 16 RE LPG
Amstel 340-342
Voivo 440 1.8 Holiday, autom.
voor Saab motoren
9.950
BX 14 TE '93
tegenover Carré
5-'94. 55.000 km, ƒ26.600,-.
en versnellingsbakken.
1.950
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
BX 14 RE LPG '87
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Dick fvlühl 0294-418200.
Tevens verkoop van nieuwe
Klaar terwijl u wacht.
6.950
C 15 bestel '92
NIEROP-DAIHATSU
Volvo V40 1.8, comfort-üne,
en gebruikte onderdelen
Ruilstarters en dynamo's.
7.950
AX Escapade '93
off.
Dealer
1996,
11.000 km, ƒ42.500
023-5614097
DRS KEIMPE CARS A'DAM
Valkenburgerstraat 152.
Voor al Uw onderhoud
Van Vloten Dealer 020-6369222
VISA Garage B.V.
Peugeot 404 spec. verk./
Tel.: 020-6240748.
en verkoop van nieuwe
Houtmankade 37 A'dam
rep./onderh./gasinb./desk.adv
Grote
sortering
ONDERDELEN
en gebruikte auto's
Tel. 020-6278410.
Tel. 020-6823615
van schade-auto's, alle
Vancouverstr. 2-12
Audi 80 1 -85, bj 1989, rood, gas A'dam-West 020 -6183951. Ruime keuze in 2 CV occasions T.k. Simca 1000 semi autom. bj Suzuki Swift 1.3 GL rood, 6-'93, merken, alle bouwjaren.
alle leeftijden. De Eendenspe- '77 en Rat Panda 34, bj '84 43.000 km, schadevrij. Vraag- GEBR. OPDAM B.V.
LET OP! 500 Air Miles bij
en benz., 5-bak, apk-gek. 5-'98,
prijs ƒ 13.500. Tel. 0297-320822, Tel.: 023-5845435.
samen ƒ 1950. 020-6980352.
aanschaf van een occasion. cialist Leende.: 040-2061528.
•4-drs ƒ8750. 06-53691209.
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lertoaïSHOWROOM/AUTO l-IN-3 MlNTSverechijnt
t eixin de week daarop op woensdag in de
'
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(211nK hieciue.
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in bloklcMtcrs
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wal uw
advertentie kost.
Naam:

i
•£
S
n
c

•y

2
3
4
5

52.KH
70.74
8«.(i()
1(>M<>
12-1.32
1«.18
ICO.OlJ
177,90 !

6
7
8
9
10
Telefoonnummer:.

Adres:
Postcde + Plaats:.

Handtekening: —

woensdag 25 juni 1997

ia 17
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01 deze pagina?
Bfl voor informatie:
Commerciële bijlage van

023-57^166 (Weekmedia Zandvoort)

V-klasse als laadreus
De luxe en grote ruimtewagen van Mercedes-Benz, de V-klasse, is er
nu ook op grijs kenteken. Dat scheelt flink wat afdracht aan bpmbelasting voor de schatkist. De V 230 Turbodiesel komt op een prijs
van ƒ 49.950,- exclusief btw. De V-klasse Van biedt de luxe uitrusting
van de geel-kentekenvariant. Dat betekent iuchtvering met automatische niveauregeling, stuurbekrachtiging en abs. Verder dragen de
elektronische raambediening en warmtewerend glas bij aan het combrt. De Van biedt tevens een goed niveau van veiligheid. Daar staan
ETS, een systeem dat bij hard optrekken voorkomt dat de aangedreven wielen slippen, en twee airbags garant voor. De laadruimte heeft
een inhoud van 4.500 liter. Die is makkelijk bereikbaar dankzij een
schuifdeur. Behalve met de 2,3 liter turbodiesel is de Van ook verkrijgbaar met een 2,3 liter benzinemotor.

>eat Töedo
TDi
\

oms
loont
,
i
xtra\ vermogen

Daewoo-campagne: goud

l OGERE pretaties leiden in de regel tot extra brandstofverbruil De SeatToledo TDi, voorzien van een
l nieuwe 110|k sterke dieselmotor, vormt hierop een
Jiitzondering. Bij |istig rijden op buitenwegen neemt hij
genoegen met slèhts 4,1 liter over 100 km. Dat is heel
freinig voor een ato van dit formaat. Het is zelfs nog iets
jager dan het verbuik van de minder krachtige 90 pk
fbledoTDi, die al \at langer leverbaar is.
et is een verbruikswarde
lemeten volgens een \st
imschreven Europese \stcyclus.
'apieren cijfers zijn niefeelden
leflatteerd. De Toledo zjer even/el in de praktijk
'iet ver naast.
'ijdens een test
wamen we uit op
,1 liter over 100
lometer. Het is
heterdaad meer, maar hels weer
arecies de waarde die Sei
opgeeft voor de combinatievan
gjden door de stad, over debui-

tenweg en over de snelweg. En
dat is precies hetgeen wij met de
auto hebben gedaan.
De spoiler onder de bumper en het logo TDi met een rode i geven deze snelle en tegelijk zuinige Toledo een energieke voorkant.
Je zit dus gemiddeld op één liter
op bijna twintig
kilometer en dat
voor een auto
die ook nog
eens flink presteert. Bij het
wegrijden lijkt de motor wat aarzelend te reageren op, het gas,
maar vanaf 1.500 loeren per
minuut gaat het opeens met

rasse schreden vooruit. De aangedreven voorwielen neigen tot
doorslippen onder deze krachtsontplooiing. De acceleratie is verbazingwekkend goed. Zelfs in de
hoogste, vijfde versnelling
reageert de Toledo nog steeds
als door een horzel gestoken, zo
fel.

Gespoten in vurig rood en
getooid met sportieve lichtmetalen velgen prikkelt deze Toledo de
zinnen. Een luchthapper onder de
voorbumper, dorpelverbreders en
een spoiler op de achterklep zorgen voor een sportief voorkomen.
Laten we eerlijk zijn, je verwacht
bij een dieselauto toch eerder

by Oget

issan M i c ra in maatkostuum
kCHAAMTELOZE

lux£
iin de mode. De Miei
*Car by Oger past in
leze trend. De auto is een1
Ireatie van Nissan en de
vermaarde stilist van exclu-'
lieve maatkostuums: Oger
lusink. Een smaakvol
ïesign en luxe staan eenVaal. Bij de aankleding en
ie inrichting van de Micra
lijn de beste materialen
jebruikt. Een scala aan
fccessoires, zoals onder
sr een compleet navigagesysteem, geeft deze
licra een exclusieve uitstrIling.| wart leder tovert de voorstoelen
om in fauteuils en maakt van de
|chterbank een gerieflijke
inapé. Zelfs het als optie verErijgbare kinderzitje is met leer
Bekleed. Het interieur harmolieert met de zwarte lak waarin
Jeze Micra is gehuld,
'ortelnotenhout op het dashard versterkt de chique sfeer.
Deze exclusieve Micra ademt
Baar mijn idee dezelfde sfeer als
een 'down town' Mini Cooper S
waarmee The Beatles zich in de
pen zestig graag lieten portretteen", aldus Peter B;acke, presiBent van Nissan Motor
Nederland. "Net als de Mini van
Destijds is de Micra verlaagd.

De TDi beschikt dan ook over
een fors vermogen van 110 paardenkrachten. Dat is veel, zeker
omdat deze kracht wordt gehaald
uit een vrij bescheiden cilinderinhoud van 1,9 liter. Het komt door
attributen als een turbo, de intercooler en de directe brandstofinspuiting. Die zorgen voor het vermogen en tegelijk ook voor een
efficiënte verbranding van elke
druppel dieselolie waardoor het
verbruik zo extreem gunstig uitpakt. De gemonteerde oxidatiekatalysator zorgt tegelijk voor zo
schoon mogelijke uitlaatgassen.

Seat heeft al een Toledo vanaf
28.995 gulden. Dat is de 1.6 E.
De geteste TDi bekleedt als duurste versie een positie aan de
andere kant van de prijslijst. Wie
toch de zuinigheid van deze
motor wenst, maar niet per se het
hoge vermogen, kan kiezen voor
de TDi met 90 pk. Deze is er
vanaf 39.995 gulden.

Seat profiteert met deze TDimotor volop van de samenwerking met moederconcern
Volkswagen. Dat heeft samen
met Audi deze direct ingespoten
diesel ontwikkeld. Dezelfde viercilinder treffen we in andere producten als de Audi A4, de VW
Passat en zelfs de VW Golf.

Cilinderinhoud:
Vermogen:

SPECIFICATIES
Seat Toledo TDi Sport:
Motortype:

Max. koppel:
Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

Viercilinder
turbodiesel
1.896 cm3
81 kW/110 pk
bij4.150t.p.m.
235 Nm bij
1.900 t.p.m.
11,2 sec van
0-100 km/uur.
193 km/uur.
5,1 ltr/100 km.
ƒ 47.495-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag (2x)

Volvo S40 en V40 verbeterd
Volvo heeft de bij NedCar geproduceerde S40 en V40 op een aantal
punten aangepast. Een aanvullend pakket van geluidsisolerend materiaal zorgt voor meer rust in het interieur dan voorheen. De remschijven zijn vergroot om een betere dosering te verkrijgen. Het abs is
nieuw. Aanpassingen in de stuurkolom en de stand van de wielen zorgen voor een verfijnder stuurkarakter. Om de dynamiek te versterken,
rieeft Volta de versnellingsbak van de 1.8-versies gewijzigd. Dat
betreft mik name de vijfde versnelling, die nu een kortere overbrenging kent voor een levendiger karakter.

Sportauto van de Eeuw
De Porsche 911 is uitgekozen als Sportwagen van de Eeuw door een
jury van vijftien autojournalisten uit heel Europa. De Porsche haalde
een score van 39 punten, ruimschoots boven de nummer twee: de
Ferrari 250 GTO. Die oogstte 24 punten. Op de derde plaats eindigde
een al even exotische sportieveling: de Lamborghini Miura met dertien
punten. Bijna 35 jaar bestaat de 911. Hij is in de loop der tijd regelmatig vernieuwd, maar de uiterlijke contouren zijn met zorg gehandhaafd. Het design oefent nog immer een grote aantrekkingskracht uit
op kopers. Dankzij een reeks van aanpassingen is de auto op technisch vlak steeds verder ontwikkeld.
. ,

Honda vier jaar lang
meest gewaardeerd
Britse Honda-rijders zijn uitermate tevreden óver hun auto en de service van hun dealer. Die conclusie ,is te trekken uit de resultaten van
het jaarlijkse onderzoek van het bekende Amerikaanse onderzoeksbureau JD Power in samenwerking met hét tv-autoprogramma Top
Gear. Honda bekleedt al vier lang; een, positie in de top-3.
In totaal zijn 87 modellen van 33 merken onder de loep genomen. Met
name de in Engeland gebouwde Civic 5-deurs, Accord Sedan en
Hatchback gooiden hoge ogen. Daarbij ging het onder meer om
begrippen als kwaliteit, betrouwbaarheid, en prestaties van de auto.

Mtt de Micra Car by Oger ben je exclusief op weg.
Licrtmetalen velgen, brede banden(185/50 R14), verstralers in
de voorbumper en getint glas
makeVi van deze auto een blikvangjr."
Micra Car by Oger is uitgerust
met eeln N-CVT continu variabele
automiat die garant staat voor
een sojpele acceleratie. Het
standaard gemonteerde CARiNnavigatèsysteem van Philips wijst
de weg iaar de gekozen bestem-

ming. De plaats wordt bepaald
met behulp van een GPS-satelliet, waarna het systeem de
wegeninformatie van een cd-rom
benut om de te rijden route via
beeld en spraak aan te geven.
De auto is van alle gemakken
voorzien, zoals airconditioning,
elektrisch bediende zijruiten,
stuurbekrachtiging en centrale
vergrendeling met afstandsbediening. De veiligheid is gediend met

et de direct ingespoten zescilinder turbodieselkrachtbron
de Audi A8 een allesschappelijke kameraad
dr zowel chauffeur als
efomgeving. De debute3de 2,5 liter V6 met 24
Ippen krachtbron is een
^elrechte primeur. Het is
jeerste zescilinder turbo'se\ in V-vorm in een perlenauto. De motor kop<t puike prestaties aan
*i fenomenaal comfort,
'i/endien ontpopt de zelf"brander zich als een vere
en drinkebroeder met
!t
i opvallend frisse adem.
De A8 van Audi krijgt voor het eerst (en als eerste) een direct
ingespoten zescilinder dieselmotor met vier kleppen per cilinder.

Indrukwekkende Duitser is
alleen stil en schoon maar
1
opvallend zuinig. Met een
tiiddeld verbruik van 7,3 liter
ndstof op honderd kilometer
'chïkt de A8 TDI over een

kenmerk dat eveneens geldt voor
het schakelen.

De Toledo TDi ontpopt zich als
een heerlijke reiswagen voor
lange afstanden. Bij constante
snelheid is de motor bovendien
op zijn stilst en verbruikt hij het
minst. Veel aandacht is er voor
veiligheid. Het blijkt uit de standaard dubbele airbag. Het onderstel met de brede banden zorgt
voor een strakke wegligging.
Dankzij de bekrachtiging is de
besturing direct en precies. Een
abs, gordelspanners en een airbag in het stuurwiel. De beveiliging is verzekerd met het door
Nissan ontwikkelde systeem
NATS. Het omvat een startonderbreker en een alarm. Het zijn
geruststellende voorzieningen bij
zo'n begerenswaardige auto. De
stijlvolle 'City Car' is op speciale
adressen te koop: bij Oger shops
en Nissan-dealers in Amsterdam,
Rotterdam en Den Haag voor
een prijs van ƒ 51.000,-.

Amicale Audi A8 TDI

dieselmotor heeft inmiddels
'hart veroverd van menig
'ctielid. Steeds meer auto's in
:opklasse krijgen een diesel in
vooronder, zoals de 7-serie
i BMW en de S-klasse van
^cedes-Benz. Audi verwacht
'de zuinige krachtbron in de
^omst meer dan veertig pro;
t van de totale A8-verkopen
•r 'z'n rekening gaat nemen.

een ingetogen uiterlijk dat duidt
op spaarzaamheid en economie.

De reclamecampagne Daewoo Taxatie Team heeft een 'Gouden Effie'
in de wacht gesleept. Deze oorkonde is toegekend door de VEA
(Vereniging van communicatie-adviesbureaus) en de BVA (associatie
Nederlandse adverteerders). De jury loofde de Daewoo-campagne
om het hoge originaliteitsgehalte. Van de 79 beoordeelde reclamecampagnes zijn er slechts drie bekroond met de Gouden Effie.
Behalve Daewoo vielen Fruit Joy Ijslolly's en Hans Brinker Hotel deze
bekroning ten deel. Het Daewoo Taxatie Team heeft de afgelopen
maanden door het land geraasd. Er zijn honderdduizenden auto's
getaxeerd waarbij de eigenaren een aantrekkelijk inruilvoorstel kregen
aangeboden van drieduizend gulden boven de ANWB/Bovag koerslijst.

bereik van ruim twaalfhonderd
kilometer.
De V6 is dankzij zijn bouwwijze
bijzonder compact, wat hem
prima universeel toepasbaar
maakt in andere modellen. De A8
krijgt hem nu als eerste, op termijn verschijnt hij in de A6 en
neemt daar dan de plaats in van
de 2,5 liter vijfcilinder TDI. Een
ander voordeel is de ongeëvenaard rustige motorloop van de
zescilinder. Het nieuwe 110
kW/150 pk sterke aggregaat
genereert vanaf 1.500 tot aan
3.200 toeren per minuut een

hoge maximale trekkracht van
310 Nm. Dat betekent dat de
Audi in het meest voorkomende
toerentalgebied een aangename
voorwaartse drang vertoont.
Binnen tien seconden trekt de
motor de 1.595 kilogram wegende aluminium koets naar een
snelheid van 100 kilometer per
uur. Pas bij 220 kilometer per uur
op de Duitse Autobahn nabij
Stuttgart, waar we kennismaken
met de A8 diesel, wint de luchtweerstand het van de krachtige
zescilinder. Opvallend is dan nog
de stilte waarmee het apparaat
zijn werk verricht.

Met deze V6 turbodiesel doet
Audi de lijfspreuk 'Voorsprong
door techniek' alle eer aan. Zo
maakt Audi onder andere gebruik
van de vierkleppentechniek (6
cilinders x 4 kleppen = 24V). De
motor heeft daaraan zijn elastische prestaties te danken. Er zijn
meer hoogwaardige technieken
toegepast. Het Bosch-motormanagementsysteem koppelt de
motorgegevens onder meer aan
de (optionele) Tiptronic automatische versnellingsbak, wat een zijdezacht schakelgedrag oplevert.
Wat dat betreft is de A8 trouwens
een gevoelige jongen. Hij heeft
ontzettend veel sensoren, meetapparaatjes en voelertjes die de
verbranding controleren en sturen. Dit heeft tot gevolg dat de
2,5 liter vierentwintigklepper werkelijk vlekkeloos presteert.
De importeur Pon's
Automobielhandel verwacht in
1998 negentig stuks van de A8
TDI te verkopen. Net als de vier
andere motorvarianten is de TDI
leverbaar met de Quattro vierwielaandrijving. Dat is altijd in combinatie met de Tiptronic automaat.
Het kostenplaatje is een limousine waardig: Audi rekent ƒ
126.700,- voor de A8 2.5 TDI.
Een geruststelling: deze auto is
gemaakt van aluminium, een
metaal dat gegarandeerd een
lange levensduur oplevert.

Nieuw testcentrum van 40 miljoen

Opel stoeit met geluid
IEGENSTANDERS

Tl

bestrijd je soms het
best met de eigen
wapenen. Dat gaat zeker op
bij het wegnemen van storende geluiden in auto's.
Zogenaamd anti-geluid kan
hinderlijke tonen onderdrukken. Het blijkt in een
Opel Vectra voorzien van
een apparaat dat tegendraads geluid produceert.
Een brpmtoon van de motor
verdwijnt hierdoor op verbazingwekkende wijze.
Het werken met anti-geluid is een
van de methodes die Opel bestudeert om auto's comfortabeler te
maken. "Let wel, we jagen geen
absolute stilte na. Die is onveilig.
Een voetganger zou een auto niet
horen aankomen. Een bestuurder
zou aan de klank en de kleur van
het geluid niet meer de snelheid
van de auto kunnen afleiden. Dat
is met het oog op een alert rijgedrag juist heel zinvol", stelt Will
Firnhaber. Hij is directeur van de
testafdeling bij Opeis hoofdkwartier in het Duitse Rüsselsheim.
Anti-geluid of Active Noise
Control, zoals de officiële aanduiding luidt, verkeert bij Opel in een
experimentele fase. De techniek
is veelbelovend, zoals we ervaren
rijdend in de proef-Vectra op
Opeis testbaan in het Duitse
Dudenhofen. In de auto zitten zes
microfoons. Die pikken de te
bestrijden motorbrom op. Een
computer, geplaatst achterin de
kofferbak, berekent een geluidsgolf die exact omgekeerd is aan
die van de bromtoon. Dat antigeluid, dat het interieur bereikt
via luidsprekers, neemt de bromtoon weg.

Geluidsmeting in het testcentrum van Opel in Rüsselsheim.
Verhoging van comfort is niet het
enige doel van Opel. De jacht op
storende geluiden en resonanties
is ook ingegeven door de strenge
eisen die tegenwoordig gelden.
Met ingang van 1997 mag een
nieuwe personenauto in het voorbijgaan niet meer dan 74 dBa
produceren, wat vergelijkbaar is
met een zaal vol pratende mensen. De grenswaarde is in de
loop der jaren sterk verlaagd. Die
ligt nu op een kwart van het
niveau dat in 1980 was toegestaan.
Om geluiden te beteugelen hanteert Opel geavanceerde onderzoeksmethoden. Recentelijk zijn
daarvoor een laboratorium en
een testcentrum geopend in
Rüsselsheim. Dat vergde een
investering van maar liefst veertig
miljoen gulden. Aandrijflijnen en
carrosserieën van nieuwe modellen ondergaan in geluidsdichte

ruimtes vele metingen. Een trilbank geselt de ophangingen van
motor en aandrijflijn om vibraties
aan het licht te brengen.
Laserstralen maken resonanties
in het plaatwerk genadeloos
zichtbaar. Met deze technologie is
nauwkeurig te bepalen waar verstevigingen nodig zijn om bonkende of brommende geluiden
binnen acceptabele normen te
brengen. Al het onderzoek richt
zich op de bron van ongewenste
geluiden. Deze aanpak is veel
effectiever dan bestrijding van
hinderlijke tonen met pakken isolatiemateriaal.
"De ervaring van geluid is heel
persoonlijk", stelt professor
Rudolf Bisping. "Wat de één
ervaart als storend, kan voor de
ander prettig zijn." Het gevoelsaspect is dan ook belangrijk en
maakt het per definitie niet nodig
om een absoluut stille auto te

bouwen. Soms is een toon
gewoon leuk. We gaan weer de
testbaan op. Ditmaal gebeurt dat
met een Opel Corsa 1.4i, waarin
een apparaat is gemonteerd dat
het geluid van een Ferrari
nabootst. Uit een geluidsbox
schalt het motorgebrul volledig
synchroon aan de bewegingen
van het gaspedaal. Opgezweept
door de agressieve klanken staal
de coureur op. Even wat hoger in
de toeren doortrekken maakt de
Formule I-sensatie compleet. "We
onderzoeken of het zinvol kan
zijn het interieurgeluid naar persoonlijke smaak aan te passen",
aldus Bisping. Waarom zou je
immers alleen voor een kleur kiezen als geluid in gelijke mate de
beleving van een auto bepaalt.
Bovendien belast een sportieve
sound uit een luidspreker de
omgeving niet. De racy klinkende
Corsa beantwoordt probleemloos
aan de strikte geluidsnormen.

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doeni Dat vindt-u jri De/BcbdschapperïKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

fwiARIO'5
RECEPT

Leerdammer:
de lekkerste kaas
tussen de glazen

stuur uw Klik Klak Klaar
recept In een gefrankeerde envelop naar:
De-BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Arch' 8 tafelgrlll klaar.

gratis boekje. In "£ _. ' Wetenswaardigr tussen deg^Kn.s^aneuKe w e e | a s
kneden over'^e^Sia?en Fantasie-

Aardbeien in
chocolade met

|aPVi$;UMStöke^

^M^Mot^.^iSSti&kf^o'?^

pecannoten
ingrediënten:
25 verse, grote aardbeien;
120 gram pure chocolade,
geraspt; 1 eetlepel gesmolten boter; 150 gram
fijngehakte pecannoten

Bereiding:

Fraai van vorm en makkelijk in
gebruik. Goed voor vele uurtjes
gezellig tafelen met familie en
vrienden. Dat is de Courmet
'Arch' 8 Tafelgrlll van Tefal. Natuurlijk zijn de grote grillplaat
en de bijgeleverde vierkante
pannetjes voorzien van de bekende Tefal anti-aanbaklaag.
Dat garandeert een perfect
bakresultaat en gemakkelijk
schoonmaken.

Klik-Klak-Klaar-Recept:

Was de aardbeien en bet ze
droog. Smelt de chocolade au
bain-marie en roer de boter
erdoor.
Haal de aardbeien door de
chocolade en dan door de
noten.
Leg ze op een stuk vetvrjj papier en laat ze hard worden,
voordat u ze op een schaal legt

Tientje
terug bij
Popla
dubbelrol

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze aardbeien
in chocolade bereidt: kijk
dan naar De BoodschappenBeurs.

Popla Dubbelrol heeft niet alleen twee keer zoveel vel per rol
maargeeft u ooknog eenslO gulden retour voor elke vijf Popla
Dubbelrol-verpakkingen die u
koopt. Het enige wat u moetdoen
is de actiezegels van 5 pakken
Popla Dubbelrol toiletpapier sparen en ze in een gefrankeerde en-

velop, vergezeld van uw naam,
adres en natuurlijk uw bank- of girorekeningnummeropsturen naar
de Popla geld-terug actie, postbus 40084.6203 EE Maastricht.
Na ongeveer 4 weken krijgt u het'
geld op uw bank- of giro rekening.
Het kost weinig moeite en het is
snel verdiend toch?

Kook de macaroni volgens
de aanwijzingen op de verpakking. Smelt de boter of
margarine in een koekenpan. Als het schuim is wéggetrokken de beschuitkruimels en de suiker toevoegen en goed roeren. Na ongeveer 1 minuut de rozijnen toevoegen en na nog
minuut de warme gekookte macaroni. Nog even laten bakken onder voortdurend roeren. Heerlijk als
toetje.

Snel en moeiteloos zelfs de hardnekkigste kreukels uit uw
wasgoed strijken' Doe dan mee met Het BoodschappenSpel Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt nu kans op een Pro Station Strijkcentrum
van Tefal: een revolutionaire solide strijktafel met krachtige stoomgenerator en lichtgewicht Supergliss Actif
strijkijzer t.w v maar liefst fl 995,Bovehdien ligt voor iedere tweehonderdste beiier of
inzender met de goede antwoorden een handige SodaClub Btarters-set klaar Daarmee maakt u snel en op elk
nt de lekkerste frisdrank of spuitwater .*.~ ,*x«

.- .

en rijk aan koolhydraten. Daardoor geeft Right Naturel je na
zware lichamelijke inspanning
snel weer energie. Right Naturel is verkrijgbaar in een doosje
met acht per stuk verpakte repen. Gemakkelijk mee te nemen
naar school, voor onderweg,
naar het werk of .tijdens het
sporten _.'

Kijk ook nsar de
j'BoodschappenBeurs

woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur

Lekker genieten van een
heerlijke Longdrink met een
vleugje alcohol? Cointreau, de
wereldberoemde likeur, maakt
het u nu gemakkelijk met twee
nieuwe kant-en-klaar gemixte
Longdrinks: Cointreau Longdrink met ananassap en
Cointreau Longdrink met
grapefruitsap. Smaken waar1
bij blijkt dat de veelzijdige likeur
Cointreau zich ook uitstekend
leent voor mixen: proef de tropische frisheid van ananas en
de pittige kracht van grapefruit
gemixed met Cointreau.
De nieuwe Cointreau Longdrinks bevatten 5% alcohol en
zijn verkrijgbaar in stijlvolle blikjes van 25 cl. Ze kosten slechts
fl. 2,95 per stuk. U vindt ze bü
slijter en supermarkt.

STADSOMROEP
II

Soda Club
Starters-set

winnaar is...

Deelname aan het
BoodschappenSpei is
eenvoudig.
Beantwoord onderstaande
vragen:
1. Welke allesreinlger heeft een heerlijk frisse Eucalyptusgeur?

Anneiïes Veröerne

T

«

E

C

H .1

woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur

snelle beslis,™::"?3'.?.?.
woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur

SUGGESTIE
SUGGESTIE

Alle hens aan dek met
Denksport Puzzelbladen
GRATIS

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Right Naturel: het energierijke
koekje van Peijnenburg

van cointreau

23

Het BoodschappenSpel

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

loos schoon. Voor extra vuile oppervlakken zoals kookplaten,
wastafels en badkuipen kunt u
Ajax beter onverdund gebruiken en even naspoelen.
DUS let In uw winkel op
de opvallende groen-blau we
flesl

Kant-en-klare
Longdrinks

Een recept van Mia van den
Nieuwenhof uit Nuenen.

De winnaars van de handige
Soda-Club Starters-set krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

De f.ieuwe Ajax allesreiniger
heeft natuurlijk de schoonmaakkwaliteiten van de vertrouwde
Ajax allesrelnigers maar de verbeterde formule zorgt er voor
dat het vuil zeer snel oplost en
maakt bovendien alles streeploos schoon. Naspoelen is daarmee verleden tüd. De verbeterde
Allesreiniger met de Eucalyptus
extracten maakt vloeren, tegels,
geverfd houtwerk en andere afwasbare materialen probleem-

AMERSFOORT.

Eet smakelijk M

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Annelies Verberne
uit Riel inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft zij
de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Pro Station Strijkcentrum van Tefal.

Ajax heeft naast de Ajax Allesreinigers Fris en Limoen een
nieuwe en verbeterde allesreiniger met de frisse geur van de
Eucalyptusplant op de markt
gebracht.

O 1. Koffie, thee
O 2. Kcffiefilterzakjes
O 3. Melk
O 4. Boter, margarine
9 5. Kaas
ƒ
O 6. Kruiden !
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groenten /
O 9. Fruit
l
010, Broodbeleg
® 11. Ontbijtkoe't en snacks
012. Vleeswaren en snacks
013. Soep l
014. Snelklaaijnaaltijden
Q 15. Fritessaii'
O ^Vla * J
017. Slagroofi
\ '.
OlS.Toetjesf
\ '
© 19. Mixdrarxen
O 20. Frisdraf k
\
O 21. Wjjn f
O 22. Kauwpm
O 23. Denköort
O 24. Wasytrzachter
O 25. Keu&nreiniger
® 26. Toilepapier en tissues
® 27. AlleVeiniger
O 28. Licfaamsverzorging
O 29. Na«elverzorging
O 30. Hairverzorging
O 31. ceondheidsproducten
® 32. löukens

OMROEP,

Wanneer u alles al heeft
voorbereid is het binnen
vier minuten klaar!

En de

®= Nieuw

verbeterde
Ajax
Allesreiniger
nu met
Eucalyptusgeur

Peijnenburg heeft een nieuw,
lekker en verantwoord tussendoortje: Right Naturel. Right
Naturel combineert de vertrouwde smaak van ontbü'tkoek
met een uitgebalanceerde kruidenmelange. Het is een heerlijk
zacht koekje dat niet breekt of
kruimelt. Bovendien is Right NaturelzuivfLpJantaardig; vetarnv

Ingrediënten:

Bereidingwijze:

O= Suggestie

Niet in de koelkast zetten.

"Macaroni
Antoinette", een
recept uit 1939!
• ±160 gram macaroni
• 6 fijngemaakte
beschuiten
• 4 eetlepels suiker
• 50 gram gewelde
rozijnen
• een klontje boter

= Actie

Denksport, de grootste en
verrassendste Puzzelbladenmaker van Nederland maakt het
puzzelen deze zomer extra aantrekkelijk. In alle Denksport Puzzelbladen zit namelijk een puzzelposter waarmee u de mooiste
cruises kunt winnen. Cruises naar
de Caribean en de Middellandse
Zee maar natuurlijk ook kleinere
boottochtjes dichter bü huis.
Dus puzzel de hele zomer
mee met de vernieuwde

Denksport! Met de grote 'D' in
het rode vlak is Denksport nu nog
beter herkenbaar geworden en
door de vernieuwde vormgeving
kunt u nog makkelijker zien
welke Denksport uitgave u voor
u heeft. Eri dat is geen overbodige luxe want Denksport heeft
tientallen uitgaven in verschillende moeilijkheidsgraden. Dus
alle hens aan dek en Laat je
verrassen door de makers
van Denksport.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur

2. Bij wie koopt u een
Caribbean keuken
voor de helft van de
adviesprijs?
en bel uw antwoorden
door naar:

De Boodschappenlijrï
doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een brief kaart (voorzien van u w naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Dinner Today is smullen
voor twee!!
Honig heeft vijf gerechten voor
mensen die snel en gemakkelijk
willen genieten van een lekkere
maaltijd voorz'n tweetjes; Dinner
Today.
Aan de pastagerechten met
heerlijke saus en dé rijstgerechten metverfünde kruidenmix van
Dinner Today is extra veel groente toegevoegd. De maaltijden
zijn heel makkelijk te bereiden:
vlees bakken in de .hapjespan,
dan Dinner Today en water toevoegen, deksel op de pan, tien
minuten koken en klaar. Je be-

spaart veel tijd en moeite, omdat
je niet hoeft te bedenken wat
voor ingrediënten je moet kopen, je hoef» geen groenten
meer te snijden of te wassen en
geen rost meer te koken. Alles
watje nodig ttebt zit erin.
. En weinig afwas! Dinner Today heeft viif smaken in het assortiment: N,asi Goreng, Bami Coreng, Kip curry, Fusilli Bolognese
en Tagliatelle Carbonara. Dinner
Today is verpakt in een stazak.
/ Dinner Today, Diner voor Twee

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

BOODSCHAPPEN:
WIJZER

Weel

v/

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doeni Dat vindt u in de'BbódschappehKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

= Actie

Leerdammer:
de lekkerste kaas
tussen de glazen

O = Suggestie

®= Nieuw

Verbeterde
Ajax
Allesreiniger
nu met
Eucalyptusgeur

stuur uw Klik Klak Klaar
recept In een gefrankeerde envelop naar:

-^^ep^^nLee^
De-BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Arch' 8 tafelgrill klaar.

Aardbeien in
chocolade met
pecannoten

i]^SSIPS^^^>S

ingrediënten:
25 verse, grote aardbeien;
120 gram pure chocolade,
geraspt; 1 eetlepel gesmolten boter; 150 gram
fijngehakte pecannoten

Bereiding-.

Fraai van vorm en makkelijk in
gebruik. Goed voor vele uurtjes
gezellig tafelen met familie en
vrienden. Dat is de Courmet
'Arch' 8 Tafelgrill van Tefal. Natuurlijk zijn de grote grillplaat
en de bijgeleverde vierkante
pannetjes voorzien van de bekende Tefal anti-aanbaklaag.
Dat garandeert een perfect
bakresultaat en gemakkelijk
schoonmaken.

Klik - Klak - Klaar - Recept:

Was de aardbeien en bet ze
droog. Smelt de chocolade au
bain-marie en roer de boter
erdoor.
Haal de aardbeien door de
chocolade en dan door de
noten.
Leg ze op een stuk vetvrij papier en laat ze hard worden,
voordat u ze op een schaal legt

Tientje
terug bij
i
Popla
dubbelrol
Popla Dubbelrol heeft niet alleen twee keer zoveel vel per rol
maargeeft u ooknog eenslO gulden retour voor elke vijf Popla
Dubbelrol-verpakkingen die u
koopt. Het enige wat u moetdoen
is de actiezegels van 5 pakken
Popla Dubbelrol toiletpapier sparen en ze in een gefrankeerde en-

Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze aardbeien
in chocolade bereidt: kijk
dan naar De BoodschappenBeurs.
velop, vergezeld van uw naam,
adres en natuurlijk uw bank- of girorekeningnummeropsturen naar
de Popla geld-terug actie, postbus 40084.6203 EE Maastricht.
Na ongeveer 4 weken krijgt u het'
geld op uw bank- of giro rekening.
Het kost weinig moeite en het is
snel verdiend toch?

Bereidingwijze:
Kook de macaroni volgens
de aanwijzingen op de verpakking, smelt de boter of
margarine in een koekenpan. Als het schuim is wéggetrokken de beschuitkruimels en de suiker toevoegen en goed roeren. Na ongeveer 1 minuut de rozijnen toevoegen en na nog
minuut de warme gekookte macaroni. Nog even laten bakken onder voprtdurend roeren. Heerlijk als
toetje.

Snel en moeiteloos zelfs de hardnekkigste kreukels uit uw
wasgoed strijken? Doe dan mee met Het Boodschappen:;Spel.,Want iedere- beller of inzender met'de juiste! ant!;•: woorden maakt nu kans pp. een' Pro Station Strijkcentrum
jf van Tefal: een revolutionaire solide;strijktafel met krach-;;
eT^
oofa^

<?£;,

ln^

GRATIS
Soda Club
Starters-set

winnaar is...

De winnaars van de handige
Soda-Club Starters-set krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zij'n?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Deelname aan het
BoodschappenSpei is
eenvoudig.
Beantwoord onderstaande
vragen:
1. Welke allesreinlger heeft een heerlijk frisse Eucalyptusgeur?

Anneiïes veröerne
A
0:

woensdag 17.00.19.00 en 21.00

Denksport, de grootste en
verrassendste Puzzelbladenmaker van Nederland maakt het
puzzelen deze zomer extra aantrekkelijk. In alle Denksport Puzzelbladen zit namelijk een puzzelposter waarmee u de mooiste
cruises kunt winnen. Cruises naar
de Caribean en de Middellandse
Zee maar natuurlijk ook kleinere
boottochtjes dichter bij huis.
Dus puzzel de hele zomer
mee met de vernieuwde

uur

STADSOMROEP

Lekker genieten van een
heerlijke Longdrink met een
vleugje alcohol? Cointreau, de
wereldberoemde likeur, maakt
het u nu gemakkelijk met twee
nieuwe kant-en-klaar gemixte
Longdrinks: Cointreau Longdrink met ananassap en
Cointreau Longdrink met
grapefruitsap. Smaken waar1
bij blijkt dat de veelzijdige likeur
Cointreau zich ook uitstekend
leent voor mixen: proef de tropische frisheid van ananas en
de pittige kracht van grapefruit
gemixed met Cointreau.
De nieuwe Cointreau Longdrinks bevatten 5% alcohol en
zijn verkrijgbaar in stijlvolle blikjes van 25 cl. Ze kosten slechts
f l. 2,95 per stuk. U vindt ze bü
slijter en supermarkt.

U

H
oe best prijs!!

T

R

E

C

H

T

woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 -10.00 uur

woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45
en 15.45 uur
vrijdag 09.45 en 14.45
en 15.45 uur
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SUGGESTII

Alle hens aan dek met
Denksport Puzzelbladen

Het BoodschappenSpel

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft Annelies Verberne
uit Riel inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft zij
de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Pro Station Strijkcentrum van Tefal.

Kijk ook nsar de
jBoodschappenBeurs

AMERSFOORT,

ACTIE;

SUGGESTIE

Een recept van Mia van den
Nieuwenhof uit Nuenen.

p
c

en rijk aan koolhydraten. Daardoor geeft Right Naturel je na
zware lichamelijke inspanning
snel weer energie. Right Naturel is verkrijgbaar in een doosje
met acht per stuk verpakte repen. Gemakkelijk mee te nemen
naar school, voor onderweg,
naar het werk of .tijdens het
sporten _.' '.

van Cointreau

Eet smakelijk M

En de

Right Naturel: het energierijke
koekje van Peijnenburg
Peijnenburg heeft een nieuw,
lekker en verantwoord tussendoortje: Right Naturel. Right
Naturel combineert de vertrouwde smaak van ontbü'tkoek
met een uitgebalanceerde kruidenmelange. Het is een heerlijk
zacht koekje dat niet breekt of
kruimelt. Bovendien is Right NaturelzuivejLpJantaardig; vetarrru.

Kant-en-klare
Longdrinks

Wanneer u alles al heeft
voorbereid is het binnen
vier minuten klaar!

IlMSIMll

loos schoon. Voor extra vuile oppervlakken zoals kookplaten,
wastafels en badkuipen kunt u
Ajax beter onverdund gebruiken en even naspoelen.
Dus let In uw winkel op
de opvallende groen-blau we
flesl

© 19. Mixdraf<en
O 20. Frisdraik
\
O 21. Wjjn f
O 22. Kauwcom
O 23. Denköort
O 24. Wasytrzachter
O 25. Keulenrelniger
® 26, Toilépapier en tissues
® 27. AlleVeiniger
O 28. Licfaamsverzorging
O 29. Na«elverzorging
O 30. Hairverzorging
O 31, ceondheidsproducten
® 32. raukens

OMROEP;

Ingrediënten:
• ± 160 gram macaroni
• 6 fijngemaakte
beschuiten
• 4 eetlepels suiker
• 50 gram gewelde
rozijnen
• een klontje boter

De f.ieuwe Ajax allesreiniger
heeft natuurlijk de schoonmaakkwaliteiten van de vertrouwde
Ajax allesrelnigers maar de verbeterde formule zorgt er voor
dat het vuil zeer snel oplost en
maakt bovendien alles streeploos schoon. Naspoelen is daarmee verleden tüd. De verbeterde
Allesreiniger met de Eucalyptus
extracten maakt vloeren, tegels,
geverfd houtwerk en andere afwasbare materialen probleem-

O 1. Koffie, thee
O 2. Koffiefilterzakjes
O 3. Melk
O 4. Boter, margarine
9 5. Kaas
l
O 6. Kruiden ;
O 7. Kip en gevogelte
O 8. Groenten /
O 9. Fruit
l
0 10, Broodbeleg
® 11. Ontbijtkoe't en snacks
0 12, Vleeswaren en snacks
0 13. Soep /
0 14. SnelklaaijTiaaltijden
Q 15. Fritessauf
O ^.\via * J
0 17. Slagrocfl
\ \

Niet in de koelkast zetten.

"Macaroni
Antoinette", een
recept uit 1939!

••i

Ajax heeft naast de Ajax Allesreinigers Fris en Limoen een
nieuwe en verbeterde allesreiniger met de frisse geur van de
Eucalyptusplant op de markt
gebracht.

(

Denksport! Met de grote 'D' in
het rode vlak is Denksport nu nog
beter herkenbaar geworden en
door de vernieuwde vormgeving
kunt u nog makkelijker zien
welke Denksport uitgave u voor
u heeft. En dat is geen overbodige luxe want Denksport heeft
tientallen uitgaven in verschillende moeilijkheidsgraden. Dus
alle hens aan dek en
Laat je
verrassen door de makers
van Denksport.

woensdag 17.50
donderdag 17.50

en 23.50 uur
en 23.50 uur

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur

2. Bij wie koopt u een
Caribbean keuken
voor de helft van de
adviesprijs?
en bel uw antwoorden
door naar:

De Boodschappeniijn
doo c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een brief kaart (voorzien van u w naam, adres,
postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Dinner Today is smullen
voor twee \ 11
Honig heeft vijf gerechten voor
mensen die snel en gemakkelijk
willen genieten van een lekkere
maaltijd voorz'n tweetjes; Dinner
Today.
Aan de pastagerechten met
heerlijke saus en dé rüstgerechten metverfünde kruidenmix van
Dinner Today is extra veel groente toegevoegd. De maaltijden
zijn heel makkelijk te bereiden:
vlees bakken in de .hapjespan,
dan Dinner Today en water toevoegen, deksel op de pan, tien
minuten koken en klaar. Je be-

spaart veel tijd en moeite, omdat
je niet hoeft te bedenken wat
voor ingrediënten je moet kopen, je hoefi/ geen groenten
meer te snijden of te wassen en
geen rost meer te koken. Alles
watje nodig ttebt zit erin.
. En weinig afwas! Dinner Today heeft viif smaken in het assortiment: N,asi Goreng, Bami Coreng, Kip curry, Fusilli Bolognese
en Tagliatefe Carbonara. Dinner
Today is verpakt in een stazak.
/ Dinner Today, Diner voor Twee

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

PRESENTATIE: ,
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts
Nieuwsblad

NATIONALE •

POSTCODE

Uit-Qlan
U l b5 1 Cl Cj

«LOTERIJ!

trekking
kijk in deze krant

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 27, oplage 5.425

Woensdag 2 juli 1997

Los nummer 2 gulden

Editie 17

Politie pakt
live-optreden
op terras aan

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S

ZANDVOORT - Gemeente en politie gaan gezamenlijk
optreden tegen alle vormen van geluidsoverlast op de terrassen van strandpaviljoens. Omwonenden klagen namelijk steen en been over de live-optredens en bands die tot
ver in de buurt te horen zijn. Tal van uitbaters lappen de
eisen die zijn vastgesteld in het Besluit horecabedrijven en
milieubeheer, aan hun laars. De ondernemer kan straks
een boete van duizend gulden verwachten.

Enkele weken geleden produceerde een muziekband op het
terras taij een paviljoen zoveel
lawaai, dat dit in het centrum
van Zandvoort te horen was.
Omwonenden
ondervinden
hiervan ernstige hinder. Niet alleen van dit soort optredens,
maar ook van disco-achtige festiviteiten. Voor live-optredens

Hond gestolen
ZANDVOORT - Twee mannen en een vrouw hebben vorige week een hond uit het Kennemer Dierentehuis in Zandvoort gestolen. De mannen waren voormalig medewerkers
van het asiel. Zij kwamen tot
hun daad omdat de labrador afgemaakt zou worden. Een van
hen vroeg of hij de hond mocht
ophalen, de man was erg aan
het dier gehecht geraakt. Aan
zijn verzoek werd geen gehoor
gegeven omdat de beheerster
van het asiel zijn huiselijke situatie daarvoor niet geschikt
vond. Daarop kwamen zij op
het idee het dier zonder toestemming weg te halen.
De politie hield het drietal
met hun auto in Overveen aan,
pok de hond zat in de auto. De
jongste man bleek een vilmes
bij zich te dragen, de oudste een
dolkmes. Tegen beiden is een
proces-verbaal opgemaakt. Van
de hond is bekend dat hij een
mar maal geprobeerd heeft
nensen te bijten. Zijn vorige
laas heeft daarom afstand van
het dier moeten doen. Op adfies van de officier van justitie
zal een dierenarts de hond in
aten slapen.

op terrassen geldt een verbod.
Alleen op speciale dagen zoals
Koninginnedag, Bevrijdingsdag, Tropicanafestival, Jazz behind the Beach, midzomernachtfestival en Oudejaarsdag
wordt ontheffing verleend.
Maar ook dan mag het geluid
niet tot overmatige hinder leiden.
Om dit soort vormen van
overlast tegen te gaan, hebben
gemeente en politie een gezamenlijke aanpak afgesproken.
In overleg met het Openbaar
Ministerie (OM) wordt een lik-op-stuk beleid toegepast. Bij
elk live-optreden op een terras
van een strandpaviljoen, wordt
door de politie een proces-verbaal opgemaakt en via een
spoedprocedure bij het parket
in Haarlem ingediend. Het OM
zal de betreffende ondernemer
een boete van duizend gulden
opleggen. Bij herhaling van de
overtreding wordt deze flink
verhoogd.
Naast het politie-optreden
krijgt de ondernemer tegelijkertijd een brief van de gemeente en bij beschikking een
dwangsom opgelegd voor elke
keer dat het horecabesluit overtreden wordt. De poltie zal nadrukkelijker toezicht houden
en bedrijfsbezoeken afleggen
bij de strandpaviljoens. Daarmee wil de politie bereiken dat
ook vanuit de paviljoens zelf
geen overlast naar buiten toe
ontstaat. Na de zomer wordt
een evaluatie gehouden over de
vernieuwde aanpak. Als blijkt
dat deze niet effectief genoeg is,
dan overweegt het gemeentebestuur de paviljoenhouders nadere eisen op te leggen.

(ADVERTENTIE)

Opruiming
a la Van der Horst

^^^

Kortingen tot 60% op topmerkerj als Cassina,
Montis, Label, Rolf Benz, Leolux, Pastoe,
Arco, Hülsta, Molteni, Bielefelder, Trügelmann,
Heidense enzovoorts. Maar ook op verlichting,
karpetten, stoffen en accessoires.

co van der horst:
E

N

U

M

Niiiiiimimimiiim

Binderi| 2,
Amstelveen
020-6412505

Bodaan zal
niet zo gauw
protesteren
Pagina drie

Sebastiaan
Visser zet
snelle tijden
Pagina vijf •

Kruidendokter
geeft tekst en
uitleg in Hortus
Met de werkzaamheden op het zuidstrand is inmiddels begonnen. Een zeefmachine vetdeelt het zand in twee hopen verontreinigde
wordt afgevoerd en
6 grond
6
gestort volgens de normen van de Arbeidsinspectie
* '
Foto An^re Llebe , om

Gemeente schuift schuld in schoenen bouwer
ZANDVOORT - Over de saneringskosten van het vervuil-

van saneren. Volgens het colle- bouwput en strandafgang op voor. Die wilde het bedrag van
25 duizend gulden, gebaseerd
op een ouder opruimingsplan,
handhaven."

de strand bij de paviljoens Tijn Akersloot en Havana aan ge is aan Sandevoerde, ,jje jjet het strand gestort. Het zand
het einde van het zuidstrand, is het laatste woord nog niet zand vanuit de bouwput en se- mag de zeewering namelijk niet
meentelijke strandafg^n„ Q~ verlaten. Een en ander is in
gezegd. Een overleg tussen gemeente en de Maatschap
Nieuw Duynen liep stuk, omdat het college van mening is het strand heeft gestort, per u{. overleg gegaan met het hoogdat de vervuiler moet betalen. „De vraag is alleen wie die hmatum vorige week d^ wacnt heemraadschap en Zandvervuiler is," zegt woordvoerder J.A. van Lit van de maat- aangezegd. Het bedrijf moest voort."
onmiddelijk met sanei-en
Na de vondst van de stukjes
schap.
gmnen. Een poging van
Het zand op het strand komt
gedeeltelijk uit een bouwput
van het appartementencomplex Nieuw Dynen en een
strandafgang
(gemeentegrond). De bouwondernemer
kreeg zowel van Zandvoort als
het Hoogheemraadschap toestemming om het 'zand' op het
strand te storten. Door de aanhoudende wind kwam echter
puin te voorschijn. Reden voor
de strandpachters om te klagen.
„Dat hebben we vanaf begin
mei bij de gemeente gedaan.
Over de brokken puin die het
strand ontsieren. De gemeente
reageerde daar laconiek op,"
vertelt Tijn Akersloot. „Drie
maanden lang en wel drie maal
per week, hebben we aan de bel
getrokken. Verteld dat kinderen hier speelden en dat het
glas gevaarlijk was. Af en toe
kwam er wel iemand kijken en
zei dan: Ja daar moet wel wat
aan gebeuren."

Akersloot meent dat de gemeente sneller had moeten ingrijpen. „Toen uiteindelijk iemand daar wat asbest vond en
het terrein met borden en lin-

ten werd gemarkeerd, bleven
onze klanten weg." Beide pachters overwegen een schadeclaim bij de gemeente in te dienen. „De hele affaire is uitgebreid in de landelijke pers aan
de orde geweest. Mijn klanten
denken nu dat ze hier niet veilig
meer kunnen
zitten. Als het
strand weer
schoon is, wil
ik dat de gemeente een
rectificatie in -de
krant
plaatst," eist Akersloot.
Het college schuift voorlopig
iedere aansprakelijkheid in de
schoenen van de betrokken
bouwondernemer. Er is, zo
meldt de burgemeester in zijn
voorstel naar de raad, al begin
mei uitvoerig overleg geweest
met yof Sandevoerde over het
opruimen van het puin en glas.
Toen eind van die maand stukjes asbest werden gevonden, adviseerde een inderhaast erbij
geroepen milieubureau dat het
terrein afgezet moest worden.
Met de provincie als toezichthouder is op 20 juni overeenstemming bereikt over de wijze

de

dernemer om tot een
verdeling te komen, w^s voor
de verantwoordelijke Vethouder Piet Flieringa niet aan ^
orde vanwege het 'toeristisch-economische belang'. Hij W1i,je
van de raad een voorschot van
125 duizend gulden voor een

asbest, liet de maatschap nog
een onderzoek doen op de eigen
bouwlocatie. „Dat moeten we
ook naar onze kopers toe. Het
resultaat geeft geen aanleiding
tot sanering."
Gezien de feiten is het voor
Van Lit de vraag van wie het
zand afkomstig is met asbest en
puin erin. „In
principe wilden we niet
met het vingertje wijzen
maar gewoon
___---- de kosten delen.
Samen
met provincie en gemeente is
een aantal saneringsscenario's
besproken. Wij deden een voorstel voor de meest aanvaardbare oplossing, namelijk: het zand
zeven en het asbesthoudende
puin afvoeren volgens de aanwij zingen van de Arbeidsinbpectie. Het schone zand kan
worden hergebruikt."
Het leek de maatschap fair
dat het bedrag van 85 duizend
gulden, dat deze manier van saneren kost, gedeeld zou worden. „Dat hebben we ook voorgesteld toen de brief met dat
ultimatum binnen kwam. Maar
de gemeente voelde daar niets

Pachters overwegen om een
schadeclaim in te dienen
snelle start van de renovatle en
zo nodig langs gerechtelijke
weg de de kosten op de bOuwon.
dernemer verhalen.
Volgens J.A van Lit, een van
de opdrachtgevers van de i3OUW
van het appartementencomplex, is het zand slechts voor de
helft afkomstig uit de houvvput
„De milieurapporten me wij
hebben laten maken vOor ^
bouwaanvraag, zijn naai- <je „e.
meente en provincie gegaan ter
inzage. Daaruit taleek §a^ <je
grond niet verontreinig^ was
Op verzoek van de gebeente
hebben we het zand ^ de

Inmiddels zijn de werkzaamheden - de provincie stelde vast
dat het om lichtvervuilde grond
gaat - op het strand gestart. Volgens de gemeente zijn hierover
afspraken gemaakt met de provincie, Rijkswaterstaat, Vrom,
Hoogheemraadschap en Arbeidsinspectie. Volgens een
provinciewoordvoerder blijven
de bemoeienissen van de provmcie beperkt tot de wijze
waarop de sanering wordt uitgevoerd. „Met het fianciele gedeelte hebben we niets te maken."

Uit&Vrije Tijd

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redacte: tel. 571.86*8

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

Discotheek Chin Chin,
Café de Klikspaan,
Café Buddy's en
Café Neuf
bedanken hierbij alle
buurtbewoners voor
alle hulp en begrip
tijdens het Midzomernachtfestival
van 21 juni jl.

'Babet Retteketet' beleeft nieuwe avonturen l
[

5 juli a.s.
in
"De Manege"
Caribbean feest
uit de
Dominicaanse
Republiek.
Barbecue
en sangria

Waterstanden
Datum
HW LW HW LW
03jul
03.09 11.36 15.4123.35
04jul
03.5512.0410.26 --.-OSjul
04.46 00.13 17.1512.45
06jul
05.21 00.54 17.5113.34
07jul
05.58 01.45 18.2914.14
OSjul
06.39 02.30 19.0514.55
39 jul
07.18 03.05 19.41 15.25
10jul
07.50 03.46 20.1515.54
11 jul
08.35 04.16 20.5616.25
Maanstand:
MM vr 04 jul 20.30 uur.
Hoogwater: vr 04 jul 03.55 uur NAP
100 cm.

Laagwater: wo 08 jun 02.30 uur
i 'AP - 92 cm.

ZANDVOORT - Ooit begonnen als dichter heeft Gerard
Delft (alias Gerard van de Laar, directeur van De Duinroos) inmiddels vier boeken geschreven. Ze lezen als een
trein en het nieuwe kinderboek 'Babet Retteketet' is zelfs
amusant voor volwassenen, met of zonder kinderen.
„Ja, het mag weer, hè,"
grijnst Van de Laar. „Volwassenen mogen ook kinderboeken lezen. En het gebeurt
steeds meer." Bij het schrijven
van 'Babet Retteketet', een
vervolg op het succesvolle
voorleesboek 'Babet', heeft hij
er zelfs rekening mee gehouden.

ver. „Inderdaad. Mijn verhalen probeer ik niet al te rolbeyestigend te maken. Ze spelen
in deze tijd en dus hou ik daar
rekening mee. En anders wel
mijn uitgever, Uitgeverij Holland uit Haarlem."
Van de Laar is zeer te spreken over zijn uitgever. „Ik voel
me opgenomen in een grote familie. Toen de uitgeverij laatst
75 jaar bestond, kreeg ik de
kans om met alle andere
schrijvers te praten tijdens een
groot feest bij Brinkmann.
Maar ook gewoon als er geen
feest is, merk ik hoe goed ze
met hun schrijvers omgaan. Ik
ga er regelmatig koffiedrinken
en dan praten we over de boeken die ik schrijf. Ze geven
goede tips. Het gaat allemaal
op een prettige manier."

„Het is de bedoeling dat volwassenen dit boek ook met
plezier lezen, bijvoorbeeld als
ze hun kinderen voor het slapen gaan voorlezen. Daarom
zitten er soms kleine woordgrapjes of zinnen in met een
knipoog," vertelt de vijftigjarige onderwijzer. Die subtiele
humor, verpakt in een enkel
bijzinnetje, maken 'Babet Retteketet' net even anders dan de
doorsnee voorleesboeken. Zoals: 'Mooi met,' zegt Jurre. 'En
ik stop je ook niet in bad. Daar
Een boek is namelijk niet zozijn mama's voor.' 'Of papa's,' maar geschreven. Van de Laar
zucht mama. 'Maar die zijn he- denkt er soms maanden over
laas even niet in de buurt.'
na voordat hij één letter op papier zet. Zelfs als het eenmaal
Dat in zo'n laatste zin ook in de computer zit, is hij er
een emancipatoire boodschap meestal nog niet tevreden
verpakt zit, beaamt de schrij- over. Hij blijft schrappen en

schaven. „Hoe minder huishoudelijke mededelingen, hoe
meer vaart een verhaal krijgt.
Soms is het boek gedrukt en
dan denk ik nog: misschien
had ik nog beter dit of dat eruit
kunnen halen."
Het tweede boek over Babet
heeft volgens Van de Laar een
snellere stijl dan het eerste.
Dat komt ook doordat deze
Saskia Halfmouw de tekeningen bij de verhalen heeft gemaakt. Ze heeft een iets andere manier van tekenen dan
Monica Maas, die het vorige
boek heeft geïllustreerd. Met
een paar streken weet ze een
grappige Babet neer te zetten.
„Niets ten nadele van Monica,
hoor," zegt Van de Laar. „Haar
Babet was ook prachtig."
Behalve de gebruikelijke inspanningen om met taal te
boetseren, moest Van de Laar
nog een tweede hobbel nemen
tijdens het schrijven van 'Babet Retteketet'. „Het viel niet
mee om na het grote succes
van het eerste deel 'Babet' opnieuw onderwerpen te bedenken. Zeker omdat mijn eigen
kinderen inmiddels de kleuterleeftijd ontgroeid zijn. Mijn
dochter is twaalf, mijn zoon
negentien. Ik heb flink geaarzeld of ik wel aan een tweede
boek over deze actieve kleuter
zou beginnen. Maar ik heb me
later overhalen en werd gaan-

Uiteindelijk beleeft Babet
veertien avonturen: ze ontvlucht bij voorbeeld de kapper,
sjouwt rond met een egeltje en
mag meerijden m een politie-auto. In het eerste verhaal
wordt al meteen duidelijk
waar ze haar bijnaam aan te
danken heeft: ze kletst de juf
op school de oren van het
hoofd. Haar opa pakt dat slim
op. Hij verrast de kinderen
met zijn trompet. En dat valt
zo goed bij de kleuters, dat ze
nog meer tetteren. Net als Babet.

De Babet van Saskia
mouw is vlot en vrolijk
Illustratie Saskia Halrlriouw

deweg steeds enthousiaster
Boyendien kreeg ik huljj var j
mijn vrouw, die hele goede
ideeën aandroeg."
Ook de kinderen van De
Duinroos hielpen de schrjjven.
de onderwijzer zonder d^t Ze
het in de gaten hadden, ^jj^
heb het geluk dat ik af eij toe
voor een kleutergroep st^( zo.
dat ik in de gaten kan ho^gn
of de onderwerpen die ik ver.
zin en de taal die ik gebruik
wel overeenkomen met de belevingswereld van kleuters
En hoera, het klopt."

Of er nog een derde boek
over dit ondernemende meisje
komt, weet de schrijver nog
niet. „Het hangt van de uitgever en van mezelf af." Wie echter zijn laatste verhaal leest
over de zwangere moeder van
Babet vraagt zich uiteraard af
welke avonturen Babet met
een broertje of zusje kan beleven. In elk geval levert het babytje in de dop al een grappig
voorval op:
Op de stoep lopen twee kinderen met dikke kussen-buiken
'Wat zien jullie er vreemd uit,'
zegt een mevrouw 'Wij zijn
zanger.' zegt Babet 'Allebei'
'Daar hoef je toch niet zo dik
voor te zijn?' zegt de mevrouw
'Natuurlijk wel,' zegt Jurre 'We
krijgen hele mooie baby's
hoor.' zegt Babet

[V[o1^||||*»1|i|r- die krant moet ik hebben
•*• ' ***'** +*-*• •"J-I*-J Omdat ik Kraag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
| L
Adres:
l l l
Postcode/Plaats: i | i i
Telefoon:
l i l l l l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15

halfjaar ƒ 34.60

.umrok kiaiisiiui)

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

A. LAVERTU

"Een dag,

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

en toch voor altijd"

Maximilian Koopman
25 juni 1997-26 juni 1997
Werner en Maria Koopman Verhoeven
Janique
Dr. Mezgerstraat 38
2041 HC Zandvoort
Max zal in besloten kring worden begraven.

"Geluk ('s nooit je eigendom
je krijgt liet slechts te leen"

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Maximilian Koopman
*25 juni 1997
t 26 juni 1997
Er werd met zoveel liefde uitgekeken naar zijn
komst. Tot ons onuitsprekelijk verdriet is hij slechts
één dag bij ons geweest, te kort om hem te leren kennen.
Max, kleine prins, je was een prachtkerel, de trots
van papa, mama en Janique.
Wij zijn heel blij dat wij jou, al was het maar heel
even, hebben leren kennen.
Peter en Ali Koopman
Mike en Rens Koopman
Je nichten:
Claudiaenjoyce
Jaimy en Brilt
Zandvoort, l juli 1997.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Ed Fransen
10-12-1917
21-6-1997
grondlegger van "Paviljoen Zuid"
Met dankbaarheid en liefde denk ik terug aan onze
25 gouden jaren in Paviljoen Zuid.
Je zoon Ed jr.
E. A. Fransen
Zeestraat 57
2042 LB Zandvoort

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Kroon Mode

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

SCHIESSER
Amerikaanse

DR.C.A.GERKESTRAAT74
ZANDVOORT
Perfekt onderhouden vrijstaande villa met garage en
rondom tuin, zeer beschutte achtertuin op het zuiden, gelegen op een steenworp afstand van de zuidduinen.
Indeling: vestibule, hal met kelderkast, toilet/fonteintje,
woonkamer met open haard (gas) en parketvloer, woonkeuken.
Ie etage: hal met inbouwkast, drie slaapkanwïsjsaacoiL
één met balkon, badkamer met ligbad/2e toilet/wastafel,
vlizotrap naar ruime bergzolder. Het pand staat op 435 m2
eigen grond.

De hele maand juli

2 stuks 29,95

Zandvoorts Nieuwsblad
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fefce
Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot •
Telefoon 023-5716119

HJj afcuFÜKIlCimMatfic jSCn'
Fa. P. Klein

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

UAKELAAfl

2040 AK Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

hogeschool holland

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Geslaagd voor je HAVO en weet
je nog niet wat je gaat doen?

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

Keuken dagelijks geopend tot 21.00 uur
***

Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5, Tel. 023-5715443

^ _
tf"f^r*

c

T. Goossens

* **

***

ra

HUI n ii

incl. garni ƒ 24,50 p.p.
Div. andere gerechten

y ' -••»-• •- - ~--- -- f vmccMKtngtflnnoriMwvgnMn

HET GOA-TUINCENTRUM HEEFT
EEN BAAN EN EEN VAKOPLEIDING VOOR JE.

c

wit en zwart
mt. m.l.xl.xxl

NVM

postbus 413

Makelaardij o.g.

gebakken tonijn steak of
gebakken zeewolffilet

DOKTERSBERICHTEN

2042 KV Zandvoort

f~^\

<Ö> i™L; \A'FLORENS COLLEGE
"-'''zoeken

T-SHIRTS

VRAAGPRIJS ƒ 249.000,- fc.k.

Passage 36-40

<nfC\ A N>

Vier dagen per week werken en een dag per week naar school.
Na driejaar ben je een geschoolde kracht met het diploma
Zelfstandig Beroepsopleiding Tuincentrum.
Interesse? Bel tijdens kantooruren naar GOA-coordinatie,
telefoon 03 1 7 - 4 1 0 895 of schrijf naar Florens College Linnaeus
A/chimedesplantsoen 87. 1 098 JZ Amsterdam.

023-571 S531
maandag - vrijdag: 8.30 - 1 1.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

|%VAN DERBki

SCHOOLVERLATERS MET LBO OF MAVO OP ZAK,
WIL JE VERDER LEREN, MAAR OOK GELD VERDIENEN?

Deskundig advies,
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

HEIJDEN
Het is mijn droeve plicht u mede te delen dat ik op
woensdag 25 juni jl. afscheid heb moeten nemen
van mijn vader

Fa. Gansner & Co.

TJERK HIDDESSTRAAT 73
ZANDVOORT
Tweekamer hoekappartement op de vijfde etage met
ruim zonnebalkon; het gebouw is voorzien van twee liften
en er is een eigen parkeerterrein aanwezig.
Indeling: entree, hal, moderne badkamer met toilet,
douche, wastafel en wasmachine-aansluiting, woonkamer
met open keuken en toegang naar het balkon, slaapkamer
met inbouwkast. Het appartement is voorzien van een
beuken laminaat vloer. Berging op de begane grond.
VRAAGPRIJS ƒ 189.000,- k.k.

Denk clan aan 5VWO+.
Een voorbereidend jaar voor HBO'
HEAO, Communicatie, Verzorging.
Meer weten'
Bel 020-495 1000.
openbare
scholengemeenschap

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

^ )> AOfcAoA

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

tijdelijk gesloten
Circus Zandvoort

I. M. Witidewicz

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Tot ziens in Take Five
Sheila, Dimfle en Gert Toonen

huidarts
(gezondheidscentrum)
Beatrixplantsoen l, tel. 023-5716892

VERHUIZEN?

i.v.m. vakantie afwezig t/m 16 juli.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Verhuizen is vakwerk!

Vanaf 17 juli telef, bereikbaar dagelijks van
09.00-12.00 uur en van 15.00-17.00 uur.
Spreekuren uitsluitend volgens afspraak.

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UI

ADVERTENTIES

MAMMA ANNIE
Dochter sinds
Wouw
sinds
Moeder sinds
Oma
sinds
en nu
Badjuf
sinds

Wit Verhuizingen

1942
1963
1967
1990
WEKELIJKS EUROPA

1997

Mam ik ben ontzettend trots op je

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Je dochter Brenda

Henk, Huub, Wim
namens alle deelnemers van de
strandtenten bridgedrive
hartelijk bedankt voor jullie
enorme inzet en perfekte
organisatie.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 24 juni vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 26 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 1 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08'
~ 15 -0900 uur
09 '15-10.00 uur
Schuitengat
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 15 -11 00 uur
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 45-13.30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 45-14.30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45-15.30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15. 45-16.30 uur

WIJZIGING
HUISVESTINGSVERORDENING

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

Het bouwplan ligt met ingang van 4 juli 1997
gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale
Balie Gedurende deze termijn kan een ieder
tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040 AA
Zandvoort.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

C

'-,

VASTSTELLING HOGERE
GRENSWAARDEN WET
GELUIDHINDER
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
maken hierbij bekend, dat vanaf 4 juli 1997 ter
inzage zijn gelegd de bescheiden met betrekking
tot het ontwerpverzoek krachtens artikel 76 van
de Wet geluidhinder, om vaststelling van hogere
waarden voor de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting ten gevolge van wegverkeerslawaai
van het Raadhuisplem bij het bestemmingsplan
"Oranjestraat e o " te Zandvoort

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-0224535

1 De hogere waarde worden aangevraagd voor
de woningen aan het Raadhuisplem nr 4 bij
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ten
behoeve van het verbouwen van kantoren tot
woningen op het perceel Raadhuisplem 4
2 Tevens worden er hogere waarde aangevraagd ten behoeve van het bouwen van een
dubbele woning aan de Kostverlorenstraat
94B, bestemmingsplan "Kostverlorenstraat"

I

i'°

of vul de bon in.
Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval. •'.
p

Ja, ik wil vi ijblijvend meer informatie ovei de naiura-uitvaartvcryckei ing.
Ik heb de garantie dat ik nog neigens aan gebonden ben.

HELP O N S

HELPE

straat:
postcode/woonplaats:

Op donderdag 17 juli 1997 te 16 00 uur zal m het
raadhuis een noorzitting worden gehouden

man/vrouw

telefoon:
leeftijd(en):
| •••

Inzage: de desbetreffende stukken liggen voor
een ieder van 4 tot en met 18 juli 1997 ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) te Zandvoort
Zienswijzen: tot en met 18 juli 1997 kunnen
belanghebbenden hun zienswijzen over het
ontwerpverzoek schriftelijk of mondeling naar
voren brengen Brieven moeten worden gericht
aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

naam:

KLEIN CHEMISCH AFVAL

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 8 juli
1997.

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Park Duijnwijk, kant Vondellaan nabij de
spoorwegovergang 29 bomen
- Rioleringsplan centrum, omgeving parkeerterrein "Het Zwarte Vela' 9 bomen
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluestraat) Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk hun
reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

ONTWERP-VERZOEK TOT

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht

De verordening ligt ter inzage bij de Centrale
Balie m het Raadhuis

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Informatie: afdeling Bouwen en Milieu, tel
(023) 574 02 03

Bon in envelop /onder postzegel zenden aan:
Uitvaai tccntrum I laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laailem.

- vervanging van een brug over het Noordoosterkanaal op het perceel duingebied waterleidmgen,
- vergroten van een schuur/garage op het perceel Frans Zwaanstraat 20;
- oprichting van een dubbele woning op het
perceel Kostverlorenstraat 94b.

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.

De gemeenteraad heeft m de vergadering van 24
juni ingestemd met de 4L' wijziging van de
Huisvestingsverordening Zuid-Kennemerland en
de 4' wijziging van het convenant Woonruimteverdeling 1994 met de woningbouwvereniging
EMM
De wijziging is noodzakelijk in verband met de
nieuwe Huursubsidiewet die van kracht is per
1 januari 1997.
Door de wijzigingen van de Huisvestmgsverordening zal de goedkope woningvoorraad
gereserveerd blijven voor mensen met een laag
inkomen Daarnaast is de verordening op een
aantal technische details aangepast De gewijzigde verordening is per 1 juli 1997 van kracht

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Tijdens deze zitting zal iedere belanghebbende
de gelegenheid worden gegeven op het verzoek om ontheffing mondeling te reageren.

GEMEENTE

VRIJSTELLING ALS BEDOELD IN
ARTIKEL 19 WRO FASE l
STATIONSOMGEVING
BIJ besluit van 24 juni 1997 heeft de raad van de
gemeente Zandvoort met toepassing van artikel
19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
vrijstellingen verleend van de bepalingen van
het bestemmingsplan "Uitbreidingsplan m
hoofdzaak" en "partiële wijziging van het Uitbreidingsplan m onderdelen ten westen van de
A J van der Moolenstraat" ten behoeve van de
onder nrs 128B-96,129B-96en 130B-96ingekomen bouwaanvragen van Bouwfonds Woningbouw
b v tot het oprichten van m totaal
1
10 woningen op het gebied gelegen tussen de
spoorlijn, Vondellaan, A J van der Moolenstraat
en de zuidzijde van het voormalige hoofdveld
Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende
overeenkomstig het bepaalde in de Algemene
wet bestuursrecht binnen zes weken na deze
publicatie zijn bezwaren schriftelijk kenbaar
maken bij de raad van de gemeente Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

ART. 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
,
- een erker op het perceel Lijsterstraat 9,
- uitbreiding van de woning op het perceel
Dr C A Gerkestraat 78,
- een veranda op het perceel Oosterparkstraat 11;

Voormelde bouwplannen liggen met ingang
van 4 juli 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie
- •
Gedurende de" termijn van de tervisiéleggmg
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk zijn bedenkingen kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor:
- hetveranderen van kantoren totwoningen op
het perceel Raadhuisplein 4.

De gemeenteraad heeft op 24 juni 1997 besloten, dat op grond van artikel 21 van de Wet op
de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmmgsplannen worden voorbereid voor:
- het perceel Lijsterstraat 9,
- het perceel Dr C A Gerkestraat 78,
- het perceel duingebied waterleidingen (gedeeltelijk),
- het perceel Oosterparkstraat 11;
- het perceel Frans Zwaanstraat 20,
- het perceel Kostverlorenstraat 94b
De besluiten liggen met ingang van 4 juli 1997
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97100B Burg van
plaatsen HS-ruimte
Alphenstraat
97101B Pr Mauntsstraat 5 plaatsen garage
97102B Nieuwstraat 4
veranderenwoning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat2, gedurende openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Bouwvergunning van rechtwege
97046B Haltestraat 63 veranderen woning
(10-06-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift niertegen-indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040
AA Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval
van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.
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John Romkes wint
eerste wedvlucht
voor jonge duiven
ZANDVOORT - Voor de
jonge duiven van Postduiven Vereniging Pleines
stond de eerste vlucht op
het
programma.
Deze
vlucht werd een overwinning voor de duif van John
Romkes.
De Zandvoortse vereniging
schreef 473 duiven in voor de
vlucht vanuit het Belgische
Minderhout over een afstand
van 107 kilometer. Voor deze
eerste wedvlucht voor de jonge
duiven stond een zuid-oosten
wind en het weer was redelijk.
Om half acht gingen de duiven
de lucht in en zochten zo snel
mogelijk de weg huiswaarts. De
eerste duif werd al geklokt om
8.41.34 en die was van John
Eomkes. Binnen vier minuten
werden 35 duiven binnen geklokt.
Uitslag: John Eomkes 1-2-1314-19-20, Gerrie Harteveld 3-4-717-21, Peter Bol 5-15-25, Rook
Driehuizen 6-8-10-11-16-24, Koper Twins combinatie 9-22, Piet
La Grouw 12, Combinatie K &
K 18, Hans Gaus 23.
Voor de oude duiven stond
eveneens een vlucht op het programma. 109 duiven van de
postduivenvereniging kregen
een afstand van maar liefst 612
kilometer te overbruggen. Om
zeven uur werden de duiven gelost in het Frans Bourges. Het
was niet gemakkelijk voor de
duiven, omdat het regenachtig
weer was met een wind vanuit
het zuid-oosten tot zuid-westen. Ondanks deze moeilijke
omstandigheden werd het een
snelle vlucht, met als snelste
duif die van Hans Heiligers om
13.44.58.
Uitslag: Hans Heiligers 1-2-711-12-15-20-21-22, Pred Spronk
3-10, Hans Gaus 4-14-18-19-25,
Peter Bol 5-8-24, Rook Driehuizen 6-13, R. en Th. Sinnige 9-17,
Combinatie Koper-Koper 16,
Combinatie Paap-Paap 23.

Verzorgingshuis Bodaan kampt als zovele andere met een
personeelstekort. Demonstreren tegen bezuinigingen zit er
echter niet in. „Actievoeren? Dat doen we niet meer. Dat moet
de discogeneratie maar doen, voor ons en voor hun eigen oude
dag," vindt een bewoner. „We kunnen moeilijk gaan staken,"
zegt een verzorger.

K HEB GEHOORD dat de
kok voor drie gulden tien
per persoon een maaltijd
voor ons moet klaarmaken.
Hoeveel stukjes vlees moet je
dan wel niet uitsparen om een
zuster extra aan te nemen?"
vraagt bewoner Arend Pool (84)
zich af. „Bezuinigen op vlees,"
vraagt z'n vrouw. „En dan? Dan
moet je toch een ei of iets van
kaas of noten nemen. Nou ja, ik
zou het niet erg vinden. Worden we allemaal vegetariër."
Haar buurvrouw die ook in
de kantine van het verzorgingshuis zit, vat het kort samen:
„Wij aan deze tafel zijn nog
goed, maar er zijn door de jaren
heen steeds meer zorgpatiënten bijgekomen. Het personeel
moet die mensen wassen, een
pilletje brengen, aankleden,
naar de eetzaal brengen en
weer terug naar de kamer. Wij
kunnen dat nog zelf doen. Nu
kom je hier niet eens binnen als
je nog goed bent, al ben je negentig. 'Kun je nog zelf aardappels schillen?' vragen ze je dan.
'Ja? Dan mag u niet naar een
verzorgingshuis.' Dit heet ook
geen bejaardenhuis meer, maar
verzorgingshuis."
„Erica Terpstra zou hier eens
een week moeten doorbrengen.
Incognito? Zij? Dat zal d'r niet
lukken. Als zij gewassen moet
worden, heb je minstens twee
zusters nodig en vier handdoeken," lacht Arend Pool.
Lachen doen deze bewoners

T

Veelbelovend debuut
van 'S(w)ing Society'
ZANDVOORT - Dirigent
Dico van Putten had in
maart nog geroepen dat hij
voorlopig niet voor het voetlicht zou komen met zijn
nieuwe koor S (w) ing Society. Die uitspraak lag voor de
hand, want het gemengd vocaal ensemble was pas medio januari van start gegaan.
Maar de muzikale duizendpoot Van Putten, die met
zijn mannenkoor destijds in
een recordtijd was dqorgedrongen tot de televisie- en
platenstudio's, had nu ook
weer een surprise in petto.
De laatste repetitie voor de
zomervakantie werd vlot en
inventief omgebouwd tot
een, min of meer, optreden.
Het werd dinsdagavond in
gebouw De Krocht een feestelijke
en verrassende
try-out voor ruim 150 enthousiaste fans.

kondigd dat het koor dringend
behoefte heeft aan meer mannelijke inbreng, maar desondanks liep het mini-concert uit
op een eclatant succes. De zes
nummers voor de pauze muntten stuk voor stuk uit door discipline en hartverwarmde
koorklank. De veertig vocalisten excelleerden met name in
het Russische Noenja Sieljoe
en Conquest of Paradise van
Vangelis. Met Sing, sing, sing
van Louis Prima, een medley
van Cole Porter-songs en Cabaret, bewees de dirigent dat hij
van een fris en afwisselend repertoir houdt.

De selectie uit Miss Saigon
was een gedurfde keuze, maar
ook die kwam sprankelend, de
zaal in. Dit mede door de weiluidende soli van de uit België
stammende Nadine Ronsse, die
beter uit de verf kwam dan de
Amerikaanse solist Alex Dundas.
In de geanimeerde pauze
Voorzitter Henk ter Laan had werd al duidelijk dat het eigenin zijn openingswoord al aange- tijdse repertoire van de jonge
society-pop, jazz en een vleugje
klassiek, duidelijk aansloeg bij
het dankbare publiek. De lof
gold zeker ook voor het attent
Zandvaorts
begeleidende trio Dico van PutNieuwsblad
ten (piano), Fred van Opseland
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
(drums) en Eric Timmermans
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
(bas). Het was dan ook geen
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
wonder dat het koor - na een
Hoofdredacteur. J.M. Pekelharmg
optreden van entertainer Henk
Hoofd commercie: J.F. Sas
Jansen - op veler verzoek nogAdres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Post- maals moest opdraven voor enkele reprises. Die vormden een
bus 26,2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 fraaie afsluiting van een veelbeuur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag lovend koordebuut. Zandvoort
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- heeft er een koor bij, dat nog
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 veel doet verwachten.

heel goed en sportief gereden.
De jeugd kreeg een parcours
af te werken met een hoogte
van veertig tot zestig centimeter. Linda Molenaar reed met
Anoeska naar een prachtige
eerste plaats, gevolgd door Renate Bos met Dusty op een
tweede plaats. De derde plaast
was weggelegd voor Linda Daas
met Jade en Rachel Kuyl, met
Belle moest genoegen nemen
met een vierde positie. Surprice werd door Joyce Dorissen
naar een vijfde plaats gereden.
In de strijd voor volwassenen
met een hoogte van vijftig tot
zestig centimeter sprong Manja
Boersma op Ikarus het beste
parcours, terwijl Karin Kolkman, met Sascha, naar een
tweede plek sprong. De vierde
plaats was voor Rosmarije
Noordergraaf met Robin, terwijl Chantal Emans met Banjer
beslag legde op de vierde

Roei van den Heuvel eindigde op een knappe tweede plaats
Foto Chris Schotanus

plaats. Daphne van Damme
sprong met Tico naar een verdienstelijke vijfde plaats.
De spanning was groot in de
serie over zeventig tot negentig
centimeter. Na de barrage
bleek Patricia Eland met
Anoeska het parcour het snel-

ste afgelegd te hebben, terwijl
Roei van den Heuvel met Sascah op een knappe tweede
plaats eindigde. Hans Volkers
reed met Odi naar een derde
plaats en Annemanjn Laan
werd met La Reine keurig vierde.
(ADVERTENTIE)

vA houwcling
i interieur

, 5

Tel

(020) 6 0 0 3 8 7 S

specialisten

uur.

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred ), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
vormgevmg/opmaakredactie: Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, André Stuyfersant. Systeemredactie- Hero Blok (chef)
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Onder invloed

Foto Karin Schut

toch ook naar het bejaardenhuis kunnen?"
In het Bodaanhuis zijn de actieposters met 'Paars maakt
het te grijs' inmiddels van de
ramen gehaald. „Wat kunnen
wij doen," vragen verzorgers
zich af, „We staan machteloos.
Wanneer moet je zeggen 'het
gaat niet meer'? Het is een
kwestie van overleven. Je zet
met elkaar de schouders eronder. We kunnen niet een dag
het werk neerleggen."
Bram Couvreur

ZANDVOOET - Een 23-jange
man uit Nieuwegein en een
27-jarige man uit Utrecht ramden vorige week zaterdag op de
Zandvoortselaan de auto van
een 38-jange automobilist uit
Rosmalen. In eerste instantie
stopte de veroorzaker van het
ongeluk, even later probeerde
hij weg te rijden. Toen dat niet
lukte werd het stuur overgenomen door zijn passagier. De
man uit Eosmalen trachtte het
tweetal tegen te houden door
voor de wagen te gaan staa,"n.
Via het naastgelegen fietspad
wisten de twee toch verder tte
rijden. De Rosmalenaar belandde daardoor op de motorksip.
Door daarvan af te springen
bleef hem verder letsel b'espaard.
/>
i
De politie kon de twee verdachten even later aanhouden
op de Zuidlaan. Beiden waren
onder invloed van alcohol en
bleken geen rijbevoegdheid-te
hebben. Ook bleek de jongste
xtc-tabletten bij zich te hebben.

De finale avond werd goed bezocht. Het talrijke publiek zag
in de finale, tussen Play In en
Maclu, twee voorzichtig opererende teams van start gaan. In
het eerste kwartier waren de
doelgerichte acties op een hand
te tellen. De doelmannen behoefden nauwelijks in actie te
komen en veel spektakel was er
nog niet. Toen Play In, na vijftien minuten voetballen, middels een vrije trap de score
opende kwam er meer leven m
de strijd.
Maclu zocht meer de aanval
en Pieter Keur had pech met
een schot op de paal. Vanuit de
tegenaanval scoorde Play In 20. René Paap tikte de bal van
dichtbij in het doel na een gave
actie van Bas Heino. De strijd
leek gestreden, maar vlak voor
de pauze bracht Maclu de spanning weer terug door tegen te
scoren, 2-1.
De tweede helft zou wat rommeliger worden, mede door de
tijdstraffen die beide teams opgelegd kregen. Maclu wilde wel
de aanval zoeken maar Play In
speelde het slimmer en liep uit
naar een 1-4 voorsprong. Maclu
wisselde zelfs de doelman voor
een extra veldspeler en kwam
terug tot 4-2. Het aanvallende
spel van Maclu gaf Play In de
ruimte om gevaarlijke counters
te plaatsen.
De spanning werd geheel
weggenomen toen Play In in
korte tijd naar een 6-2 voorsprong uitliep. Het Maclu-team
bleef strijden voor een beter resultaat, doch Play In liet de
voorsprong niet meer glippen
en won dik verdiend met 7-4.
In de finale van de Amigaklasse stonden Casino Amsterdam en YB/Superfone tegenover elkaar. Casino had de gehele wedstrijd het beste van het
spel en leidde tot ver m de twee-

de helft met 4-2. Concentratie
verlies bleek funest voor Casino Amsterdam. YB SUperfone
profiteerde knap door in de
slotfase driemaal te scoren en
alsnog de niet meer wachte
overwinning van 5-4 te pakken.
Kroon Vis en Sekura kwamen uit in de finale van de eerste divisie. Kroon Vis toonde
zich het beter voetballende
team en had eigenlijk geen probleem met Sekura. Kroon Vis
won terecht met 5-2. De finale
in de reserve hoofdklasse ging
tussen Chin Chin en Sack
Time. Dit duel werd een ongemeen spannend treffen. Nadat
Sack Time een 2-0 voorsprong
had genomen slaagde Chin
Chin er toch in sterk terug te
komen en een 2-2 gelijkspel af
te dwingen. In de verlenging
werd met meer gescoord, zodat
strafschoppen uitkomst moest
brengen. Chin Chin hield de zenuwen beter in bedwang en
won met 5-4.
(ADVERTENTIE)

Cinema Circus
3 t/m 11 Juli

Mavo-diploma
TOUR

Klaar voor 'n Tour de Boulevard? Start en finish zijn op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Veel succes onderweg!

Amsterdam

ZANDVOOET - Een diet
heeft vorige week vrijdag, ver
moedelijk met een valse sleutel, huisgehouden m een hotel
aan de Burgemeester van Al
phenstraat. Uit een afgesloten
conferentieruimte verdwenen
tussen middernacht en negen
uur 's morgens zonnebrillen,
horloges en video-apparatuur
ter waarde van dertigduizend
gulden.

ZANDVOORT - Het zaalvoetbaltoernooi van Zandvoortmeeuwen werd afgesloten met de finale tussen
Play In en Maclu. Play In is
het spelen van finales wel
gewend en ook deze werd
winnend afgesloten met 7-4.
Het betekende de vierde opeenvolgende zege voor het
team van coach Guus Marcelle.

'The sea on our side'

Redactie: (023) 571.8648 Fax: (023) „Ja ik ben dik tevreden,"
meldde Dico van Putten na af573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166 Fax: loop. „Bij ons staat de gezelligheid voorop, maar toch heeft
(023) 573 0497.
deze groep in vijf maanden een
E-mail wmcomm@perscom nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: prachtprestatie neergezet." Bestuurslid Ellen Oosterveen vult
(020) 665.6321
Regiokantoor Gebouw Aemstelstyn, Laan aan: „En dat zonder subsidie.
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- Overigens, we beginnen weer
op dinsdagavond 12 augustus
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen
in De Krocht. Tot die datum
Tel: (020)647 5393. Fax: (020) 647.5449
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax. kunnen nieuwe leden zich opgeven via de telefoonnummers:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc): 57.30233 en 57.14551.
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal,
(ADVERTENTIE)
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging, donderdag tussen
9-12 uur (023)5717166

BENTVELD - Een brand
heeft vorige week woensdagnacht schade aangericht m een
woning aan de Bentveldweg.
Het vuur werd veroorzaakt
door een waxinelichtje dat door
de zoon des huizes op op bed
was gezet. Toen hij even bene
den was, hoorden hij en zijn
ouders een vreemd geluid van
boven komen. Bed en gordijnen
stonden in brand. De vader en
zoon gingen het vuur te lijf, de
brandweer bluste de zaak nu

Play In opnieuw beste
in zaalvoetbaltoernooi

Spanning bij
springwedstrijd
soms te snijden
In totaal kwamen 36 ruiters
aan de start voor het springen
over diverse hoogtes. Op elk
parcours reden de ruiters één
ronde en bij een foutloos parcours werd een plaats in de barrage afgedwongen. Dan moest
hetzelfde parcours worden afgelegd maar dan op snelheid.
Soms was de spanning in de
barrage te snijden. Zoals bij Annemarijn Laan, die geweldig
snel ging, maar door de spanning met La Reine een verkeerd
parcours reed. Voor het publiek was het een fantastische
avond vol spanning en bovendien werd er door de ruiters

Slaapkamerbrand

Diefstal uit hotel

nog genoeg. „We hebben niets
te mopperen, hoor. Het eten is
prima, al kregen we vroeger
elke dag soep. Nu nog maar drie
keer per week," zegt Liesbeth
Pool (84). „Voor mensen die
hier lichamelijk of geestelijk
achteruitgaan, is het veel erger.
Kijk die mevrouw daar doolt
maar een beetje alleen door de
gang. Het personeel zou eigenlijk tijd moeten hebben om ze
op te vangen, een wandeling of
een spelletje met ze doen."
„Omdat de mensen hier meer
mankementen hebben dan Vrijwilligers schenken koffie in de huiskamer van het verzorgingshuis
vroeger, moet er meer personeel komen," redeneert een be- tijd zo blijven," vindt haar col- schien kan het personeel rol- Er komt geen nieuw personeel
woonster, die al vijftien jaar in lega Marjanne Strijder. „Maar schaatsen nemen," suggereert bij. Ouderen vragen nu al 'kom
het huis in Bentveld woont. je gaat gewoon ontevreden naar bewoner Arend Pool. Het nieu- je nu later bij me?' Ik heb mee„Daar moet toch geld voor zijn, huis, omdat je de mensen niet we gebouw is voor het perso- gemaakt dat bewoners moesten
als je ziet wat mensen aan gou- genoeg kan bieden. Als iemand neel beter te belopen. Nu moe- verhuizen, omdat hun tehuis
den handdrukken krijgen. huilt en je even aanschiet, heb ten twee man personeel 's werd gesloten. Mensen worden
Vroeger had het personeel nog je daar eigenlijk geen tijd voor. nachts van de ene toren naar nerveus, krijgen een hoge
wel eens tijd voor een praatje." Dat zeg je niet tegen die per- een aanleunwoning als daar ie- bloeddruk, lopen te huilen. Je
„Het valt nu al op als je wél soon, maar m'n pieper roept mand op het alarmknopje kunt met oude mensen daarom
even tijd hebt voor de bewo- constant. Je maakt je er toch drukt.
ook geen snelweg gaan bezetBewoners worden snel on- ten."
ners," zegt verzorger Marjanna snel vanaf. En dat voelt iemand
rustig door veranderingen.
Lefferts. „Ze gaan zich al schul- natuurlijk wel."
„Actievoeren, dat doen we
De Bodaanstichting gaat drie „Per l juli is hier de 36-urige niet meer. Dat is iets voor jonge
dig voelen als je met ze praat.
'Heeft u daar wel tijd voor?' vra- woontorens slopen, omdat het werkweek ingevoerd," zegt mensen," zegt Arend Pool.
gen ze dan." „Dat ons werk personeel daarin te lange af- Marjanne Strijder. „We moeten „Laat dat de discogeneratie
zwaar is, is niet erg. Dat zal al- standen moet afleggen. „Mis- allemaal wat minder werken. maar doen. Zij moeten later

ZANDVOORT - De sprangwedstrijd bij Ruitersportcentrum Zandvoort is een
groot succes geworden.
Voor veel publiek leverden
de deelnemers uitstekende
prestaties.

Zandvoorts
Nieuwsblad

BAAU3ERGEN, HOUWEtlNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÊl, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER VALHAL
Into (OZO) 69093 16

ZANDVOORT - 28 leerlingen
van het Noordzee College hebben hun mavo-examen met succes doorstaan.

Het Zandvoortse team dat Nederland gaat vertegenwoordigen tijdens het Spel zonder Grenzen in Budapest trad vorige week woensdag aan op het gemeentehuis. In de Zandvoortse kleuren geel en
blauw. Met de speciaal voor deze gelegenheid gemaakte trainingskleding zagen de sporters eruit als een echt hecht team. Vooral de
slogan 'The sea on our side' bood dat tikje extra promotie voor de
badplaats, zo liet een bijna jubelende burgemeester Rob van der
Heijden weten.
Hij toonde zich trots op zijn team. „Zandvoort zal bekendheid
krijgen en gaat volgend jaar wellicht naar de finale in Portugal. Ik
ben onder de indruk van alle energie die in de voorbereidingen
worden gestopt."
De Zandvoorters vertrekken pp 17 juli en zullen vrijwel na
aankomst al aan de slag. Teamlid VVim Buchel verklapte dat de
Zandvoorters tijdens de generale repetitie rustig aandoen, om te
voorkomen dat de wedstrijdleiding de moeilijkheidsgraad opschroeft.
Alle sporters trainen dat het een lieve lust is. Gisteren hebben ze
zelfs 'in training gelegen' bij de Mariniers in Rotterdam, om het
touw- en wandklimmen onder de knie te krijgen.
Foto Kaï in Schut

m sterdam

De leerlingen zijn: Martijn Attema, Jassin El Bakkali, Bas te
beest, Wübert van Bekkum,
Helen de Boer, Shiela Dijkema,
Roy Driehuizen, Jeffry van
Duin, Petra van Duijn, Esther
Duwel, Joyce van Egmond, Janine van Es, Bas Feith, Robin-Jan Gerrits, Anouk Hoff, Cynthia de Keijzer, Jolien Kinneging, Alex Koper, Denise Maas,
Chantal Pels, Ingrid van Poeke,
Stephan Pouw, Robin Schaapsmeerders, Denise Scheffer,
Robbertjan Suwerink, Christian Strijder, Eduard van Zeeland en Manon Zijlstra.

neem dan deze aüvcrlcnlic
mee en je Ijijgt een gratis
101 dalmatians ijsje cadeau

woensdag 2 juli 1997
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De Stichting Verpleeghuizen Amsterdam (SVA) is een veekijdige zorgaanbieder tip het terrein van mei name ile ouderenzorg
en de geestelijke gezondheidszorg. Verdeeld over vijfveMigingen mei eigen specialisaties vinden ruim 850 cliënten, hewtiners en patiënten de noodzakelijke zorg. De ondersteuning
wordt onder meer verzorgd door ruim 1.200 mensen die in
loondienst zijn bij de SVA. Diuirncitist levert de inzet van vele
vrijwilligers een onmisbare bijdrage.
In de vestigingen wordt met veel kennis, kunde én entlu>usias~ '
nu' gewerkt aan een eigentijdse zorg. Res/iei t voor het indiviiln en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn daarbij be'
langrijke uitgangspunten.
Voor haar vestigingen verpleeghuis Slotenwirt, verpleeghuis
Ciiasperdam en De Die, centrum voor verpleeghuiszorg zoekt
de SVA leerlingen voorde opleiding

Vffgïff

50

SVA T

130
soorten
vlees

soorten
vleeswaren

Verzorgende (I.G.), een boeiend vak

Rundertartaartjes, Duitse biefstuk,
kalfsconfetti, slavinken of
lamsburgers

-Wie zegt dat het beroep van verzorgende (I.G.) saai
"en zwaar is? Wij, van de Stichting Verpleeghuizen
Amsterdam, willen je het tegendeel laten zien.

5 HALEN 4 BETALEN

•"Je gaat werken met mensen voor mensen. Je krijgt te
maken met de zorg voor veelal oudere mensen die
zowel lichamelijk als geestelijk hulpbehoevend zijn.
, De zorg gaat verder dan alleen de lichamelijke zorg.
Ook het welbevinden van de bewoners en aandacht
voor hun leefomgeving horen daarbij. Je zult aandacht'en begrip moeten hebben voor wat het voor
mensen betekent om niet gezond te zijn en om in een
verpleeghuis te wonen. Ook met de familie zul je regelmatig contact hebben.

100 gram RUNDERLEVER
en
100 gram PEKELVLEES
samen
fïmtia
,.w*v*U3

BQVCHERIE

Verzorgende (I.G.) is dus een boeiend en veelzijdig
vak. En, inderdaad, het kan best zwaar zijn. Maar je
staat er niet alleen voor. Je werkt altijd met anderen
samen in teamverband.

<
ill o?/ .^maanciag tnm vrijdag van

Zandvoort '".'•.?. e.ooiotmoouur. • ,

Verzorgende (I.G.) is een vak!
Dat moet je leren!
.Alles watje moet weten, leer je op de opleidingsschool; bijvoorbeeld tijdens de lessen Ziekteleer,
Verpleegkunde en Omgangskunde.

TV»I e-Mnne-» ' ' " " -zaterdag en zondag
•TGI. S7 1 9067
', , Van 9.QO tot 17.00-uur •

AMBACHTELIJKE KWAUTEfTSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN;
-BUDGET PRESTIGE BUDGET' PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET

' Hoe je rrioet verzorgen leer je in de praktijk op de afdelingen. Bovendien krijg je tijdens integratie-middagen begeleiding om de theorie in praktijk te brengen. Ook kun je eventuele vragen en problemen met
de praktijkopleidster en je collega's bespreken.
Spreekt dit alles je aan, dan is onze opleiding zeker
iets voor jou."

PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de

Schuitengat 19, fraai verbouwd hoekapp. op de 1e et,
gelegen aan het strand en nabij centrum en station. Ind.
hal; ruime woonkamer met riant balkon zuid; ruime slaapkamer; garderobekamer; luxe badkam. met douche en
wastafelmeubel; toilet; keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 279.000,- k.k.
Schelpenplein 18, in centrum aan pittoresk plein gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind. hal; L-vormige woonkamer met haard; keuken; kelder; toilet; 1e et. ruime
slaapkam.; ruime badk. met ligbad, douche en bidet. c.v.
gas.
Vr.pr. ƒ 259.000,-k.k.
Van Galenstraat
Garagebox nummer 9. Vr.pr. ƒ 30.000,- k.k.
OPEN HUIS
Dr de Visserstraat 11, zat. 5/7 van 11.00-13.00 uur.
Halfvrijst. woonhuis met garage, voor- en achtertuin. Ind.
hal; kelderkast; toilet; L-vorm. woonkam. met open haard;
keuken met inb.ap.; 1e et. 3 si.k.; balkon; badkamer met
dub. wastafel, douche, ligbad en toilet; 2e et. ruime zolderkam. Het woonh. is ged. v.v. dubbel glas.
Vr.pr. ƒ 495.000,- k.k.

De opleiding start op l september 1997.
Je reactie
Wil je meer informatie, neem dan contact op met de
afdeling opleidingen van hel verpleeghuis van je
keuze. Je kunt natuurlijk ook een sollicitatiebrief
schrijven aan één van de verpleeghuizen waar je zou
willen werken:
~;",''
Verpleeghuis Slotervaart, t.a.v. de afdeling PO&O,-,
Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam, tel. (020) _'
34621 11;
• »
•'*,Verpleeghuis Gaasperdam, t.a.v. de afdeling PO&O,'
Soestdijkstraat4, 1107 HG Amsterdam, tel. (020)- 69793 11;
- ^v--..
De Die, centrum voor verpleeghuiszorg, t.a.v.' de af- '
deling PO&O, Loenermark 900, 1025VRL' ,.-.,'\
Amsterdam, tel. (020) 637 05 07.
' .V
-, '•

Zandvoort
Dagblad
De Telegraaf

Special diner
ƒ 20,- p.p.
Nasi Rames

met nieuwe film voor slechts \ J,"

(D.I.O.]

Geen vis deze keer
maar een heerlijke malse

Bezorgers
m/v

Bami Rames

DRUGSTORE

STftAND-AUftnNT
JOU AANBIEDING

vraagt per direkt

of

r^T^

met portie saté ajam

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 J D ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Je bent ten minste 16 jaar en 8 maanden en niet ou- >
der dan 35 jaar. Je hebt M AVO-4 of een opleiding op
LBO-niveau met minimaal twee vakken op C-ni-'
veau, waaronder Nederlands, en vier vakken op B-niveau.

\

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

PRESTIGE-FOTO

De opleiding
De opleiding bestaat uit 30 weken theorie en drie "
jaar praktijk. Tijdens de basisperiode van zeven, maanden ontvang je per maand een zakgeld van
ƒ 495,- bruto per maand. Tijdens de praktijk bedraagt je salaris in het eerste jaar ƒ l .530,-, in het
tweede jaar ƒ 1.804,-en in het derde jaar;ƒ 2.333,bruto per maand. Ben je 22 jaar of ouder, dan ontvang je het wettelijk minimumloon.» '
'

en krupuk

RUNDER ENTRECOTE
van Australisch scharrelvlees,
bereid op Vlaamse wijze.
Incl. garnituur

Leeftijd v.a. 15 jaar.

ƒ30,-

Prima verdiensten.

Öfe,

(BUDGET. PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

4 x per jaar bonus van ƒ 72,50.

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

Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur

+ kerstgratificatie

Tot ziens bij

INFO 023-5355978

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

WEI

geeft u meer!

NB

Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

(noordelijke afrit rotonde)

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

De geschiedenis van een Amsterdamse buurt

De Pijp
Monument van een Wijk
S^^

METVE
*

De Amsterdamse Pijp heeft een rijke geschiedenis.
Tussen Amstel en Boerenwetering staan al in de zestiende eeuw fraaie landhuizen en herbergen. Het
gebied dat wij nu als de Pijp kennen, maakt onderdeel
...uit van de veel grotere Binnendijksche Buitenveldert_sche Polder. In de negentiende eeuw vinder er grote
veranderingen plaats. Het land- en tuinbouwgebied
wordt in hoog tempo volgebouwd en er ontwikkelt zich
een nieuwe stadswijk die als snel door haar bewoners
de Pijp genoemd gaat worden.

»/*-4\^ . V. *,0*

^VxV^-^

*. H^V«i,** .-%

in verband met ruimtegebrek en uitbreiding van onze
glasservice en schildersbedrijf.

PROFITEER HIERVAN
i- \ '

'Dit boek geeft een overzicht van het ontstaan van de
'"Pijp en de geschiedenis van haar bewoners. Met de
•beschrijving van de vele gebeurtenissen die hier hebten plaatsgevonden, groeit het beeld van een levendiige en aiwisselende wijk. Het verschijnen van de volledig geactualiseerd en nieuw vormgegeven herdruk
van deze klassieke uitgave van Ton Heijdra voimt een
erkenning van de iaam die de Pijp zich in de afgelopen
;tien jaar als het Quatier Latin van Amsterdam heeft
Verworven.
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Deze forse uitgave van 128 pagina's van Uitgeverij De
,Milliano te Alkmaar is vanaf 23 mei 1997 voor f 29,25 in
de boekhandel te verkrijgen. Lezers van deze krant
kunnen dit boek voor i 25,00 kopen tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon aan de balie
van de onderstaande kantoren van Weekmedia:
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
• Parool/Trouw-gebouw), maandag t/m vrijdag van
9.00 -14.00 uur en 14.30 - 17.00 uur.
"; Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421-B, maandag t/m
", vrijdag 9.00 - 17.00 uur.
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BEHANG

V,

Bon voor onze lezers

PROFITEER HIERVAN

Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de balie
van de Weekmedia-kantoren in Amsterdam en Amstelveen voor de uitgave "De Pijp - Monument van een
J/Vijk" f 25,00 i.p.v. f 29,25.

r
^,swfegl2i
.^g| • ~-%

Naam:
Postcode:
Aantal boekjes:

\WEEI

Woonplaats
(max. 2 por bon)

geeft u meer!

,
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telefdon
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Geen 'ja'
tegen Koper
ZANDVOORT - De Culturele
Werkgroep Zandvoort (CWZ)
is het niet eens met de kop boven het artikel 'CWZ zegt 'ja'
tegen Koper', dat vorige week
in deze krant verscheen. De
CWZ beoogt een zelfstandige
werkgroep te zijn, welke een
onafhankelijke
positie inneemt. Daarom schaart zij zich
niet automatisch achter de
plannen van het gemeenteraadslid Koper of achter de
plannen van ieder ander. Ook
het citaat 'Het liefst zouden we
zien dat de gemeente het Cultureel Centrum in beheer houdt.
Liever dan bijvoorbeeld Leo
Heino', betreft geen uitspraak
van de CWZ of diens woordvoerder René Vreugd.

Visser bouwt rustig aan racetoekomst

oor

Jan Lammers is de allerbekendste autoeoureur die Zandvoort ooit
gekend heeft. Hij verwierf nationale en internationale faam, InmJddels is er een nieuwe generatie coureurs uit
Zandvoort die de racewereld bestormt. De
magie van het circuit
blijft trekken, maar ze
ontdekken ook hoe
moeilijk het is om sponsors te vinden voor deze
geldverslindende sport.
Over hun ambities, hun
fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar
een serie verhalen.

N

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Wasplaats voor vandalen
Drie mannen zitten onder de boom voor het Circus aan het Gasthuisplein en
praten, hoe kan het anders, over het kunstweik in aanbouw voor het
gemeentehuis. Ze zijn het erover eens: de groepen meeuwen scheren te
laag over. „Daar komen ongelukken van, die vogels liggen binnenkort op
straat, wat ik je brom," zegt er een. En het kleine beetje water in de
vierkante bak eronder houdt vandalen niet tegen, weten ze wijs. Nog erger:
het trekt juist aan. „Kijk maar eens naar dat fontijntje voor de hoofdingang
van het gemeentehuis. De politie moest er laatst nog aan te pas komen om
een man, die zich daarin wilde wassen, te verwijderen. Ik bedoel maar."

Herriebelasting
Het is toch raar dat de politie harder gaat optreden tegen paviljoenhouders,
die klanten proberen te trekken met een aantrekkelijke live-show op het
terras. Geen gebruinde hermandad met verrekijkers, maar uitgerust met
meetapparatuur? Pech voor de uitbaters die, zodra er maar een straaltje
zon schijnt, onmiddellijk de decibellen omhoog schroeven. Want de moderne strandbezoèker wil vermaakt worden. Misschien is het invoeren van
herriebelasting (zoiets als strandstoelbelasting) een oplossing? Kunnen ze
geluidswallen om de strandtenten plaatsen.

Kunst en spel
„Ik vind het prachtig om steeds harder te gaan
Foto: Chris Schotanus

racen. Ik heb bovendien een
goede groep mensen om mij
heen. Belangrijk zijn de tips,
die ik krijg van Jan Lammers,
maar ook kan je niet buiten ervaren monteurs zoals Frans
Franssen, Edward van Heusden en Maarten Vaars."
„Ook de begeleiding van
Frans Vörös is erg belangrijk.
Ik kan wel stellen dat we alles
goed georganiseerd hebben.
Het is alleen jammer dat ik dit
jaar de auto wat laat kreeg, zodat ik wat achter lig op de concurrentie. Ik heb echter zes weken de tijd, voor de volgende
race, om de auto verder te testen en uit te proberen."
In zijn nog jonge racecarrière
heeft Setaastiaan Visser laten
zien er wat van te kunnen, door
goede resultaten bij elkaar te
rijden. Zo zegevierde hij vorig
jaar in de Pinksterraces, werd
derde in het Nederlands kampioenschap en vierde in de strijd
om de Beneluxtitel. Ook werden een paar tweede en derde
plaatsen op zijn erelijst bij geschreven.
' *-A. ':.-f^'-v >~.•..-v.y;.^ ,'.;. - ,. -,, • •'
(

'Zandvoorter moet weg
naar AH weer vinden'
ZANDVOORT - Als de
klanten van Albert Heijn
volgend jaar zomer de winkel aan de Grote Krocht binnenstappen dan herinneren
ze nauwelijks meer hoe de
winkel er nu uitziet. Tegen
die tijd hoopt Herman
Thamm een immense facelift van het filiaal achter de
rug te hebben. De 46-jarige
supermarktmanager is net
een paar weken werkzaam
in Zandvoort en heeft inmiddels grootse plannen.
Voor veel Zandvoorters is het
AH-filiaal aan de Grote Krocht
niet meer weg te denken. Dertig
jaar lang maakt de winkel reeds
deel uit van het straatbeeld. „In
de loop der jaren is hier en daar
wel wat bijgespijkerd," vertelt
Herman Thamm. „Maar een
grote verbouwing is achterwege gebleven."
De manager is aangetrokken
met de opdracht om het klantenbestand wat nieuw leven in
te blazen. Er moeten meer
Zandvoorters op het assortiment van de grootgrutter afkomen. Dat. kan door het aanbod
te vernieuwen en uit te breiden.
„Er is sprake van een vaste
kern," weet Thamm. „Zowel
onder toeristen als lokale bevolking. We willen echter meer
klanten trekken, de zwervende
klanten binden."
De nieuwe manager van AH
heeft in de 29 jaar die hij bij de
AH werkt, zijn sporen reeds
verdiend in plaatsen als Noordwijk-Binnen en Katwijk. Hij is
bekend met de ontwikkelingen
in 'seizoenplaatsen'. „En die
zijn soms hectisch," vindt hij.
„Je bent tachtig uur in de week
open, dat legt een behoorlijke
claim op het team. Soms zie je
je eigen collega's weken niet
omdat de werkroosters niet ge-

oog
en

De CWZ bestaat uit een groep
van ongeveer twintig Zandvoortse kunstenaars en sympathisanten en maakt zich sterk
voor de discussie en het overleg
van een andere invulling van
het centrum. De CWZ wenst als
werkgroep in de Zandvoortse
samenleving te integreren, enkiest hierbij niet voor een isolement, maar voor een lijn met
mogelijkheden tot positieve samenwerking met anderen.
Onder de Zandvoortse snelheidsduivels bevindt zich
Volgens de werkgroep zou dit Sebastiaan Visser, die voor
kunnen leiden tot samenwer- zijn derde raceseizoen een
king met het gemeentebestuur
van Zandvoort, dat als taak plaats in de Formule Ford
heeft borg te staan voor een de- 1800 heeft veroverd. De 20-jagelijk en onderbouwd kunst- en rige Zandvoorter wil hoger
cultuurbeleid en tot samenwer- op in de raccspprt maar
king met alle anderen, die een bouwt het rustig op.
goed beleid een warm hart toedragen.
ET ALS VELE andere
coureurs wordt op de
Slotemaker
slipschool
de eerste pasjes gemaakt in de
ZANDVOORT - In de eerste racerrj. Zo ook Sebastiaan Visweek van de Rekreade is er ser, die op de slipschool vaak
weer veel te doen voor de kinde- aanwezig was om te helpen bij
ren. In Noord is er op zes juli, in het poetsen van de auto's. „Ik
't Stekkie bij het winkelcen- ben opgegroeid op de sliptrum om half zeven 's avonds, school," vertelt Sebastiaan. „Ik
volksdansen en een poppen- ging er als kleine jongen heen
kast. Op zeven juli, 's morgens en zo ben ik in de autosport
tussen tien en twaalf uur, knut- gerold."
selen. En tussen drie en vijf uur
De jonge Zandvoorter is dit
's middags Van Disney tot Rap, jaar voor zichzelf begonnen
een soort creatief spel met mas- met een eigen bedrijfje en
kers.
treedt op als instructeur voor
de Rensportschool. „Ik werkte
In het centrum, in het Jeugd- eerst bij Nederlof Repro, maar
huis achter de hervormde kerk, nu rij ik met de Formule auto
is er op zes juli ook een startvie- over het circuit mensen rond
ring. Om tien uur 's morgens, 's die dat leuk vinden."
Avonds om kwart over zeven is
En dat er geld op tafel moet
er volksdansen en poppenkast komen voor de racesport is zo
op het Jan Snijerplein. Op ze- langzamerhand wel duidelijk.
ven juli kan er tussen tien en Naast de inkomsten van zijn
twaalf uur 's morgens worden werk heeft Visser veel hulp van
geknutseld en tussen drie en zijn ouders gehad om een racevijf uur 's middags een spel wagen te kunnen aanschaffen.
worden gespeeld.
„Door hun steun kon ik een
De entree kost een gulden per auto kopen zodat .ik mee ..kon...
keer.
•- -•
- '-•

Actie bij Rekreade

Met

lijk lopen. Veel werkafspraken
maak je op papier." Het aantal
personeelsleden aan de Grote
Krocht telt tachtig mensen, in
het zomerseizoen wordt dat
aantal met losse krachten aangevuld tot honderd.
Om de piek op de zondag wat
te verminderen is de vestiging
al om negen uur 's morgens
open inplaats van elf uur.
Thamm denkt volgend jaar na
de upgrading de verse-broodj es-service te kunnen verbeteren. „Een van de zaken die we
op het verlanglijstje hebben
staan, is een grotere oven om
brood af te bakken. Dan kunnen we op zondagmorgen ook
vers brood leveren."
De kersverse supermarktmanager heeft overigens nog meer
noten op zijn zang. „In principe
mag de klant niet meer rriisgrijpen. We moeten snel reageren
op de vraag om bepaalde artikelen. In feite betekent dat: vandaag bestellen, morgen in huis
hebben."
De AH-vestiging wordt niet
zo luxueus ingericht als die op
het Sumbaplein in Haarlem
waar zitjes staan en het winkelend publiek zich in een tearopm waant. Maar de klanten
krijgen wel meer keus bij de
delicatessenafdeling en de traiteur. „Het is de trend in alle
AH-filialen in Nederland," zegt
Thamm. „We breiden ons assortiment uit met aparte maaltijden en sausjes. Naast het grote aanbod van eethuisjes hier in
Zandvoort, is het mogelijk om
zelf in een wip een smakelijke
maaltijd uit de magnetron op
tafel te zetten. De omzet hierin
blijkt nu minimaal te zijn."
Volgens de AH-manager ondervinden de klanten weinig
last van de facelift. „Het wordt
een typisch vwo'tje, oftewel:
volgende week weer open. Met
dit soort zaken hebben ze bij

„Ik heb best goede prestaties
geleverd. Ik vind het dan ook
prachtig om steeds harder te
gaan. Nadat je bent aangestoken door het racevirus ben je er
door aangetast en geeft het racen een geweldige kick. Mijn
zwakke punt is wel dat ik te
veel wil. Ik wil maar naar voren
om te winnen, maar soms moet
je realistisch zijn en genoegen
nemen met een plaats waarop
je rijdt. Maar dat is dan ook wel
weer mijn sterke punt, doorzettingskracht."
Een doorzettingskracht, een
kenmerk ook van vele andere
coureurs. „Een echt groot voorbeeld heb ik niet, maar ik bewonder Jan Lammers, Peter
Kox en Cornonel om hun doorzettingskracht. Dat vind ik belangrijk om naar te kijken. Niet
snel opgeven, maar doorgaan
ook als het even tegen zit door
een botsing of zo. Vorig jaar
reed ik in een muur en kon niet
meer op mijn benen staan. Na
twee dagen ging het weer. Ik
geef er niet om, want je weet dat
het kan gebeuren. Je moet ge-

woon weer verder. En dan rij ik
gewoon weer met een zo hoog
mogelijke snelheid door de
bochten. Een optimale grip en
zo snel mogelijk door de bochten, daar gaat het om in de racerij,"
De Formule Ford 1800 betekent, als het aan de Zandvoorter ligt, niet het eindstation.
Ook Sebastiaan Visser hoopt
zijn brood te kunnen verdienen
in de autosport. „Ik hoop het te
redden. Dit seizoen moet ik
echter zo goed mogelijk racen.
Je moet in de autosport geen
haast hebben. Je moet met goede prestaties jezelf bewijzen en
verkopen, want je wordt echt
niet gevraagd. Ik kijk en denk
wel aan de Formule I, maar dat
is maar voor heel weinig coureurs weggelegd."
„Mijn volgende stap, die ik
graag zou maken is naar de
Formule Renault of de Opel Lotus, maar de Barberdodge in
Amerika zou ook wel heel mooi
zijn. Ja, ik zou niets anders willen dan slagen in deze sport. Ik

heb nog genoeg doelen om naar
te streven, maar je moet geluk
hebben. Het is een mechanische sport en dus ben je afhankelijk. De boel moet heel blijven."
Een aansprekend resultaat
zou Sebastiaan Visser graag
neer willen zetten op een geheel
gerenoveerd circuit. Het circuit
ondergaat op dit moment een
geweldige facelift en kennelijk
inspireert dat de coureurs. „De
pitsboxen en de persruimte zijn
echt prachtig en als het circuit
weer op lengte is gebracht met
lekkere bochten erbij dan lijkt
het mij schitterend om er op te
rijden. Ik kijk er echt naar uit."

Dier
van de
week

'Whothe heil is Rebel', moeten ze in hetSt. Lucasziekenhuis in Winschoten
hebben gedacht, toen ze de aankondiging van een expositie van de
Zandvoortse kunstenaar Marianne Rebel zagen. Haar werk hangt daar van
9 juli tot 8 september.
In haar eigen woonplaats is Rebel bekend om de manier waarop^ze
emotie en een flinke dosis humor in haar schilderijen verwerkt. De schilderes laat zich inspireren door de wereld van sport en ontspanning. Haar
figuren zijn krachtig, opvallend van postuur (iets dikker dan normaal weergegeven) en fors op het doek gezet. Een wat karikaturale benadering van
het 'niet-alleen-uiterlijk' dat aangeeft dat een mens meer heeft te bieden
dan wat het blote oog waarneemt.
'-.'<
Misschien een idee om Rebel de Zandvoortse topsporters van het
'ludieke' Spel zonder Grenzen te laten vereeuwigen als zij, als wortel of
konijn verkleed, de eer van de badplaats moeten verdedigen? Zo'n schilderrij zal in de hal van het gemeentehuis niet misstaan. Hebben ze daar ook
wat te lachen.
;.

Weekenddiensten

Berichten en tips
TJT> «j
voor deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naur de
redaclie van het Zandvoorts Nieuwsblad.
Postbus 26,2040 AA Zandvoort. of inleveren
bij het kantoor op Gasthuisplein 12.
Tel: 023-5178648 Fax: 023-5730497

ons veel ervaring opgedaan. Behalve het personeel, wordt een
heel team ingezet. In een paar
uur tijd moet de winkel leeg
zijn waarna de afbraak en ontruiming van oude plafonds,
stellingen, vitrines en koelapparatuur begint. In anderhalve
week tijd is het filiaal voorzien
van nieuwe kleuren, indirecte
verlichting en een compleet
nieuwe inrichting. De opstelling van de artikelen wordt uitgekiender waardoor de klant
minder hoeft te zoeken. Ze
moeten duidelijk zien waar de
blikken gekoeld bier staan of
andere zaken."
AH, een winkel die niet wil
concurreren met lage prijzen
maar met een extra assortiment, heeft in Zandvoort te
kampen met weinig parkeerruimte. „In plaats daarvan bieden we onze klanten de AH-thuisservice (voorheen James
Teleservice). De klanten moeten zelf de boodschappen uitzoeken en krijgen die voor zes
gulden bij de deur afgeleverd."
De grootgrutter wil de aflevertijden optimaliseren want de
bezorgers worden regelmatig in
de wielen gereden door strandbezoekers. „Ze zitten dan gewoon in het verkeer vast, maar
in principe moet je twee uur
later de boodschappen in huis
hebben," aldus Thamm.

De Albert
Hetjnvestiging'
aan de
Grote Krocht
ondergaat
een facelift,
zegt manager
Herman
Thamm

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag

en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnuminer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.

(ADVERTENTIE)

Ditmaal niet één, maar een
aantal dieren. Het is weer vakantietijd en dit betekent voor
een dierenopvangcentrum topdrukte. We hebben een aantal
dieren al wat langere tijd te logeren en er komen nog steeds
dieren bij. Een aantal honden,
welke u zich mischicn van de
eerste verhaaltjes nog kan herinneren, is nog steeds te gast.
Het gaat om Dicky, Mailloo en
Thijs. En voor een aantal katten geldt eigenlijk hetzelfde
verhaal: Papillon, Roos, Foetsie, Pipo, teveel om op te noemen. De katten variëren in leeftijd van jong tot iets ouder dan
jong. Te jong om nu al in het
verdomhoekje terecht te koinen. Dus als u nog niet op vakantie gaat, hebben wij een
idee voor een leuk dagje uit.
Komt u eens bij ons langs om
te kijken of er niet een dierenvriendje voor u bij zit, heeft de
hond of kat ook nog een leuke
vakantietijd!
Meer informatie bij het Kennemer Dierentehuis, Kcesomstraat 5, telefoonnummer
57.23888.

Programmering Z-FM

(per 01-10-1996)
Maandag tot en mei donderdag
0.00 l/m 18.00
ZFM Nonslop service
18.00 l/m 20.00
Muziekboulevard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
Tussen Kb & Vloed
Vrijdag
ZFM Nonstop service
0.00 t/m 11.00
ZFM I'lus. Een programma speciaal voor de senioren
11.00 t/m 12.00
12.00 t/m 14.00'
Watertoren (met tussen 12 en l de gcmeentcvoorliehter)
14.00 t/m 18.00
ZFM Nonstop service
18.00 t/m 20.00
Muziekbuulcvard
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.00 t/m 24.00
BPM
Zaterdag
0.00 t/m 02.00
NightfliKlil. Ken programma voor de Kock-licfhebbcr
2.00 l/m 08.00
ZFM Nonslop service
8.00 t/m 10.00
Broek ophalen
10.0(1 t/m 12.00
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuil Café Neuf)
12.00 t/m 14.1K)
Hand in Hand
14.00 t/m Ki.(H)
Hadmuts
lfi.00 t/m 18.00
Kurnbreakdown
18.00 t/m H).(K)
ZFM Sport
19.00 l/m 20.00
Getetter aan Zee
20.00 t/m 22.00
de Kustwacht
22.1K) t/m 24.00
ZFM Nonstop service
Zondag
O.(H) t/m H.:iO
ZFM Nonstop service
9.30 t/m 10.00
de Duinroos. Ken levensbeschouwelijk programma
10.00 t/m 12.00
ZFM Jazz
12.00 t/m 1-UX)
Kfle Brunclien m e t . . .
14.(K)t/m Ki.(K)
Badmuts
Hi.OO t/m 18.00
Zandbak
18.00 t/m 20.00
Muziekbuulevard
20.00 l/m 24.00
de Kustwacht

Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 21-27 juni
Getrouwd:
Adrianus Cornelis Goedhart en
Ymke Sabine Babette Arkema.
Jord Steen en Natasja Kruijs
Voorberge. Marcel Draijer en
Ingeborg van Keulen.
Geboren:
Milou, dochter van Willem Lagerweij en Nisette Geurtgen.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gcr. Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW, C.M. de Vries
uitBadhoevedorp.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor Kaandorp. Zondag
10.30 uur: pastor D. Duijves. Start Rekreade.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.00 uur in RK kerk.

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105-0 fm

De 'zandoorlog' is nog niet afgelopen

woensdag 2 juli 1997
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A A N G E B O D E N : VAKAN T I E W E R K

Midzomerctvond Cruise
Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeen?

IrterLanden sprelgroep
Huis-aan-huis verspreiding

BB

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Ten behoeve van de verspreiding van:

Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?

Nieuwsblad
zoeken wij

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

2 luxe polyether matrassen •
2 rijkgevulde
(
hoenderverenkussens •
Compleet van F 1i95j

met sofinummer
In de maanden juni t/m september gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

i

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
vaste wijk bij u in de buurt.

nugt»n1160,-

317+

Pocltetveep Extra Matras

Vul snel de bon in en stuur deze naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12,2042 JM Zandvoort
of bel 023-5717166.

29O Ingepakt*

Bon voor onze lezers

Binnen Kering Bünell-Extra

Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
p.p.

PolveUier Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
(Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

Alle maten leverbaar
v.a. 1 persoons

fNaam:
•Adres:
Postcode:
Telefoon:
.Mijn leeftijd is

Naam:
>^ 7 Jaap ictirlltelijlie labplektsarantle

Plaats:

»"""

,

'"•"

•Zomer
dekbed nxax,afi»au,T>f.
IQMi titotiHt l'jli hotlf vttel

jaar

Ik ben beschikbaar van

t/m

• tot 6 uur
-VRIJDAQ9 tot 9 uur

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

1021

NATIONALE l

Postcode:.
Plaats:.

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt m
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 020 - 677 68 68.
Bon uitknippen en in een
envelop donder postzegell
opsturen naar Nationale
Postcode Loten/,
Antwoordnummer 19503,
250 7 ZU Den Haag.

Tel.:.

Postbanknummer:
i
i
!
i
i
i
i _ i — j__

\
i
i

Datum:
Handtekening:

i
t
i

i
i
i

i
i
i

150.97.07

1 QCyl lf\ht
1 OÖ*T IS W

DOE MEE!

De Mega Jackpot van de Posicode Loierij wordi
elke maand geliokkcn Maar als hij op een met
verkocht lol vak, kan de Jackpot met worden uitgckeeid en komt er voor de volgende maand tenminste l miljoen gulden bij. Deze maand gebeurde
dal bij een stand van 5 miljoen gulden. Dus loopt
de Jackpot op naar 6 miljoen gulden'
Er gingen in totaal
vele tienduizenden
prijzen uit m deze
zomcrtrckking De
hoofdprijs van honderdduizcnd gulden
viel m Leiden. Een
compleet overzicht
van alle prijzen ziet u
op deze pagina. Zoek
dus snel uw posicode
op in de lijst en kijk
of ook u een beetje
of een boel rijker
bent geworden.
Won u nieis? Zet u dan schrap voor de grote
klapper van deze zomer: De Mega Jackpot die
m juli of augustus gaat vallen. Bij een stand van
7 miljoen gaat de Jackpot er gegarandeerd uit
Met elk lot waarmee u meespeelt maakt u dan
evenveel kans om de Mega Jackpot te winnen

V/D

OC
<cd» •

Elk extra lot geeft u
dus een extra kans.
Met de bon hierboven
kunt u die extra kansen grijpen. Vandaag
nog. Dan bent u beslist op lijd voor
de trekking van volgende maand!

De Kanjer Karavaan
2 juli - Midweek Feesten, Steenwijk
5 t/m 13 juli - Megafestatie, Utrecht

DE UITSLAGEN VAN 30 JUNI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

6 miljoen

Stand Mega Jackpot:
De Bingocijfers:

II De overige Bingoprijzen:

Getal 1 t/m 22
21 23 17 12 04 15 16
37 27 35 22 40 06 03
31 36 13 07 32 41 14
Maakt u uw kaart vol met getal

39

dan wint u de

Thuisbingo

/ 25.OOO,-

43
08
25
33
29
11
44

Aantal personen:

geeft u meer!

Cruquius

Getal 23 t/m 36
/ 1.000,- 18 /20,ƒ 500,- 28 ƒ10,ƒ 100,- 19 ƒ9,ƒ50,- 34 ƒ8,ƒ40,- 10 ƒ?.ƒ30,- 20 ƒ6.ƒ25,- 09 ƒ5,Zetfouten voorbehouden

De BMW: 4758 CD 021 te
Standdaarbuiten

1440
1477
1482
1487

8071 SM

3813

8103
8161
8161 ST
8167
8193

70,-

3824
3828 BJ
3828 PM
3842
3843 VK
3845 AJ
3861 KL
3861 KV
3902 AP
3903 WN
3992 XR
3998 JW

70,25,25,70,50,700,-

4051
4051 GV

70,25,-

5066 VD 285
^^r

25,50,25,50,-

50,-

4111

70,-

4141JR

50,-

4171
4183
4316

70,70,70,-

Ars 1 e i p
Ho l O LO

oe
^-3,-

10,-

DB 50,GN 25,ZJ 50,-

ZS
CD
1755KK
1782 EN
1784 MH

10,10,10,-

100,25,-

50,25,50,10,10,-

4332 BE 50,4335 HK 25,4352
70,4374
70,4382 ML 25,4417 BH 25,-

5011 VJ
501 2 BE
501 7 KG
5037 HK
5045 CG
5046

25,50,25,25,700,70,-

5231 TZ

5233
5233 NX
5233 PG
5237 PW
5244

700,70,50,25,25,70,-

MAANDPRIJS

ƒ100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
2312 RW een troostprijs van ƒ 1.000,-

2552 CE 500,2553 VJ 25,1785
2555 EK 700,1797
1816KC 100,- 2565 RD 50,2573 WB 700,1824 KH 25,1826CP 100,- 2583 VZ 25,70,1862CP 25,- 2616
50,1901 DH 100,- 2623 BL
2651 AN 50,1902 KE 50,70,1902SW VOO,- 2681
2692 DA 50,1932
10,70,1934GG 25,- 2710
2713 BH 50,1940
10,1945TN 50,- 271 8 J N 50,2804
70,1960
10,2804 JR 25,1967
10,2807 CC 25,1971
10,201 2 VN 25,- 2861 AE 700,2903 AC 700,2013 HC 50,201 5 GG 25,- 2903 EP 50,2027
10,- 2907
70,2037
10,- 2923 VA 25,-

1

3350

m^r

H^H ^^^ ^l^r

w

70,- 4435
70,3361
70,4453 AV 25,341 7 AW 50,- 4474
70,341 7 GB 50,- 4486 BG 25,3425
70,- 4493
70,3433
70,- 4530
70,3437 PM 25,- 4553 CT 25,3445 EG 25,- 4561 XT 25,3449 HV 50,- 4581
70,3481 EN 50,4611 TK 50,351 3 VM 7000,- 461 4 JP 700,3551 VB 25,4651 WV 25,3584
70,- 4658
70,3607 TD 7000,- 4694 BM 25,3621 JN
25,4707 JD 50,3621 TK 700,- 4709 PN 50,3642
10,- 4726 SH 25,3710 AA 25,4825
10,3722
70,- 4884
70,3723 JR 25,- 4907 XE 7000,3734 EJ 50,- 4908
70,3738 MC 50,- 4921 TW 700,-

•

5052 BK
5061 XH
5087
51 03 GA
5109TJ
5122
51 24 NS

700,500,70,25,25,70,25,-

5251 XZ 500,-

5256
70,5258 EB 50,5298 NW 500,5341 RS 25,5345 RC 25,5346
70,-

5403 VH
5406

50,- 6071 EX 25,70,- 6077 CK 50,5410
70,6083 BB 50,5421 GP 25,61 27 BB 50,5445
70,- 6137EA 50,5492 NG 7000,- 6151 GX 25,ccfiyi nU
nn 1
nn Dl
C 1 7 1 "T" Y
1 fifi
OOUn
lUUf"
(l
IA
1UU,'
5511

10,-

6180

5554 CL
5595 XH
5623 CD
5625 KB
5628
5653 PW
5654 RN
5660
5665 PH
5683 EZ
5701 SV

50,25,50,50,70,25,25,70,50,25,-

6222 CP 25,6229
70,6261 NA 25,6342
70,6361 BE 50,6372 VR 25,64 14 AH 25,641 6 G J 25,6418KS 25,-

50,70,-

6432
70,6466 GD 25,6471 XP 50,6524 PG 25,6536
70,6537 BS 25,6541 BC 50,6543 RT 700,6601 BX 25,6601 DG 500,6603
70,6642
70,6645 AD 25,6662 NM 25,6675 BN 700,6701 DP 500,6703 fO,-

5712
5721 MA 700,5731 GG 25,-

5736
70,5737 RL 700,5741 NS 25,5831 HC 50,5862
70,5864 BG 25,5871 AN 700,5931 HP 25,5961 BA 25,5961 PK 500,5966 NT 500,5986 AH 700,6004 DN 50,-

6431

6714

^^^•iHBIM
*^^^

i^

BsST^BTr^•M^^J^

KANJER
^mm i

U^lj^lj^HHi IMHHB

^B
^^^™^^W
HH
^H 'V^^
^^^W
^^^
mm^—^M—J^
•

MILJOEN

70,-

70,-

70,-

671 7 GS 25,6731 EB 25,6811

70,-

681 5 GM 25,6822 CG 25,6834 CC 25,6845 KC 50,6901 BB 700,6903 DL 50,6903 GN 50,6932 AB 25,6951 GN 50,6957 BD 50,6971 VK 25,-

7047 AR
7051 XR
7136 KJ
7231 BK
7232
7241 SB

25,-

8072
70,8084 EM 25,8096 RG 700,70,70,25,70,70,-

8263 AS 500,831 5 AG 25,8317

70,-

8355 VB 50,8391 HR 25,8394
70,8421

70,-

8428
8432

70,70,-

8481

70,-

851 7 HR 700,-

^^^^^

W,10,10,-

H

MEGA
JACKPOT
5 MILJOEN

25,50,-

4105DX

^7 ^^r ^^r

231 2 RW 020

10,-

1503VJ 25,1507 JE
50,1521 WE 100,1551
1561
1611
1611
1684
1704
1731
1741
1749

3742 XW 50,- 4926 RR 25,- 5151JP 25,- 5361 KK 700,- 601 4 BA 700,- 6996 DS 50,3772 CM 50,- 4942 AW 25,- 5216
70,5367 AP 25,- 6041 XG 50,- 7041 CX 50,70,7044
70,3780
70,- 4944 VL 700,- 5224 KE 25,- 5401 CH 500,- 6051
381 2 VD 25,-

•

1382RM 25,1401 BZ 500,1422 MJ 25,-

H L O T E R I J!

De Mega jackpot btaat
weer op 6 miljoen En
binnen twee maanden
gaat hi] er geheid uit
Dit i!> dut, uw kans om
mulumiljonatt te worden Voor maar een tientje

10,-

OCH

i
i
i

Banknummer:

2042 EX 700,- 2941 SC 25,2061 HM 25,2960
70,1035BP 25,- 2061 LL 25,- 3003 DH 25,1054ZM 25,- 2112
70,3021 WD 25,1056NX 25,- 2132NH 500,- 3024 AC 25,1058 AH 25,2165
70,3044
70,70,1058GP 25,- 2171
3065
70,1058 SN 100,- 2181
70,3069
70,1059 TB 50,2244 EK 50,- 3081 KL 50,1061 VS 50,2261 ET 25,3082
70,1064HV 50,- 2274 LD 50,- 3082 NN 25,1094KK 100,- 2281 GS 25,- 3101
70,1095EE 50,- 2295
70,- 3112
70,1097WH 25,- 231 4 AT 25,- 3113
70,1104 HD 25,231 4 EZ 25,- 31 32 BB 50,1111 PV 25,2321 XG 50,31 55 NB 50,1117
10,2332
70,- 3155 SH 700,1135 WV 500,- 2382
70,- 3191 DF 25,2407
70,- 3200
1141
10,70,1145 PV1000,- 2415
70,3201
70,1161 VD 100,- 2465
70,- 3201 HS 50,11 70 AG 100,- 2501
70,3202
70,1182 BC 50,2505
70,- 3211 XD 500,1182CZTOOO,- 2509
70,- 321 6 BD 50,1183
10,- 251 5 NM 25,- 3248
70,•ji -toe
f\nm £0 Cl O V n OC't**! OO^Q
A\/
OC
t ÖO rv
C.A
3U,
OcMy MV
tcO
f"
1215NN 500,- 251 6 TD 50,- 3267 LZ 50,1218GT 50,- 251 7 EK 50,- 3274 BK 25,2524 VP 25,- 3311 BJ 50,1272
10,1273AN 100,- 2525 RB 700,- 331 4 VM 700,1324XZ 50,- 2547
70,- 331 7 TH 25,1353HP 500,- 2551 ZD 50,- 3318 CB 500,101 8 WA 50,-

Naam:

Bel mij bij een prijs

Datum:

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van juni verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer in
dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters wéggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

WIN-TOT- 15,7-MIUOEN-BON
G de heer n mevrouw

Woonplaats:.

UITSLAG TREKKING JUNI 1997

JACKPOT NU
6 MILJOEN
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanj'er, alle
Bingopnjzen en de Mega Jackpot.

Postcode:

>;',''^140xZOO,.29,
*^ *

KOOPHOME
Spaameweg 22a

•DONDERDAG»

• ZATERDAG-

ƒ 40,/ 30,/ 20,/ 10,-

Adres:

•Echt don* dekbed «toto, in- xtaw, at, - 140x200.. 1 1 9_
»""•"
""'
'
' * _.
Duiver
wollen dekbed
soa», tufivuut, m,-.
140x200..98.
500 gnm ptf m" yulling. Kltoentn tuk.
BEZICHTIGING - VERKOOP

G
ö
G
G

U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

8531
8531 HR

70,50,-

8535
855 1 PD
8556

25,-

penn
Dfi
ODUD DO

yV,

700,- 8801 JN
25,25,-

8812
8831 ZC
8861 HA

70,70,Kn .

25,70,50,25,-

700,10,- 8924 HB 25,8935 LA 50,25,TQylO
onoA
m
/£**£ R7
OL. CAfi
OU(/f"
yuc*»•*/»
7261 KB 25,9089
70,9103PL 50,7271
70,7274
70,- 9138SX 50,91 45 SP 700,7311 KT 25,7321 CN7000,- 9178GH 25,7322 JZ 700,- 9251 NC 25,7329 DJ 25,- 9255 LH 50,7331 JX 7000,- 9271 CW 50,7333 BA 50,- 9283
70,70,7364 AG 700,- 9288
7384 AM 50,- 9365
70,7396 BB 50,- 9406 JM 700,741 SAN 7000,- 9423 RK 25,7442 JX 25,- 9451 GX 50,9537
70,7451 EE 50,9591 CG 700,7451 JP
25,70,7521 CL 700,- 9615
7545 XV 25,- 9636 BC 50,7552 DH 700,- 9641 EK 50,7552 JV 25,- 9644 TK 50,7554 SC 25,- 9697 PD 7000,7558 GB 25,- 971 3 NN 25,7620
70,- 971 4 BX 25,70,7667
70,- 9722
7734
70,- 9751 VM 25,7738
10,- 9771 AM 25,70,7783 CA 50,- 9792
7797
fO,- 9892 TA 500,9893
70,7812 RK 25,7824 NN 700,- 9901 GM 25,9963
70,7831 HZ 25,7864 TJ 25,- 9982 GG 50,7901

70,-

7905 CZ
7909
7942 CB
7943
7955
7970
8014 NC
801 6 MJ
801 7 AW
8071 LG

25,10,25,70,70,70,-

• ••

25,25,-

500,25,-

DE RIJKSTE PRIJS VAN NEDERLAND: 15,7 MILJOEN
l

™

A

lÏÏiïSffl!^^
11-12-13-14-15-17

woensdag 2 juli 1997

13-9

Het land van de 'Amerongse verse'

Kruidendokter leidt rond in Hortus
Wie geïnteresseerd is in bijzondere
kruiden, kan deze zomer zijn hart
ophalen in de Hortus Botanicus.
Kruidengeneeskundige Frits Tillemans is aanwezig
om te vertellen over de helende
werking van de verschillende
kruidensoorten en zal terloops uit
leggen hoe je er zelf zalfjes en
tinctuurtjes van kunt maken.

RUIDENGENEESKUNDIGE Prits Tillemans geeft rondleidingen door kruidentuinen in heel Nederland. Tijdens
zijn wandelingen door de Amsterdamse Hortus Botanicus
zal hij onder meer stilstaan bij
de eigenschappen van de eucalyptus, goudsbloem, basilicum,
tijm en salie. Van goudsbloemen bijvoorbeeld wordt zalf gemaakt die gebruikt wordt bij de
behandeling van wonden, littekens, rimpels en zwangerschapsstrepen.

K

Tillemans: „Je kunt de zalf
zelf maken op basis van bijenwas. Die verwarm je au bain
marie tot het vloeibaar wordt
en daar doe je dan goudsbloemen bij. Nadat je het mengsel
een uurtje hebt laten trekken,
laatje het weer stollen. Dat doe
je een week lang elke dag een
keertje, zodat de werkzame bestanddelen van de goudsbloemen in de bijenwas kunnen
trekken."
Hij geeft al sinds 1989 cursussen, eerst uitsluitend aan wlnkeliers van natuurvoedingswinkels en reformzaken, later

Kruideneneeskundige
Frits
Tillemans:
„Eigenlijk
is
kruidengeneeskunde de
oudste
geneeskunde.
Maar de chemie
heeft
haar naar de
achtergrond
verdrongen"
Bram de Hollander Fotografie

ook aan particulieren. „Ik heb
het idee dat de kruidengeneeskunde een steeds breder publiek krijgt. De mensen worden
kritischer op wat ze eten en gezondheid is erg in."
Zijn opleiding heeft hij gehad
aan de academie voor natuurgeneeskunde in Bloemendaal.
Dergelijke opleidingen zijn niet
door de overheid erkend, maar
Tillemans sluit niet uit dat dat
in de toekomst wel gebeurt.
Kruiden worden in toenemende mate wetenschappelijk onderzocht. Onderzoek is ook de

basis van zijn eigen kennis.
„Vroeger had je allerlei volkswijsheden. Klazien uit Zalk
maakte daar veel gebruik van.
Er zitten belangrijke kanten

achtergrond verdrongen." „As- hol, zodat ze veel van hun werkpirine is een leuk voorbeeld. De zame bestanddelen daaraan afbelangrijkste werking van aspi- geven."
rine komt door salicylzuur, dat
werd, voordat men het cheUiteraard is het niet de be-

'Je kunt zalf zelf maken op basis van bijenwas'
aan, maar ik vaar niet blind op
volkswijsheden," zegt hij. „Eigenlijk is kruidengeneeskunde
de oudste geneeskunde. Maar
de chemie heeft haar naar de

misch namaakte, gewonnen uit
de wilg en de moerasspirea. In
principe kan iedereen er een
tinctuurtje van maken: je laat
de kruiden aftrekken op alco-

lijks. Hij woont in een voormalig klooster in Den Bosch en
verzorgt er de kruidentuin.
„Maar je kan kruiden ook gewoon op een balkon zaaien, met
goudsbloem is dat heel makkelijk. En soms moet je gewoon
de natuur in."
Jan Pieter Nepveu

doeling dat in de Hortus Botanicus kruiden geplukt worden.
Hoe kan men er dan aan komen? Voor Tillemans zelf
speelt dat probleem nauwe-

Kruldentochten In de Amsterdamse
Hortus Botanicus. Woensdag 9, IK, en
23 juli van 10 tot 13 uur. De kosten
bedragen dertig gulden per persoon.
Inclusief toegang, koffie of thee. Opgave en Informatie: 020-623.0277.

TTET KLINKT serieuzer dan
-IJ. het is, de Utrechtse
Heuvelrug. Hijgend hoef je je
hier niet omhoog te hijsen. Je
wandelt er rustig over de
glooiende aardplooien.
Bijvoorbeeld een etappe van
het Heuvelrugpad, in een
routetaoekje gegoten door het
Nivon. Die gids heb je wel
nodig, want op de wit-rode
verftekens op bomen en
paaltjes kun je niet blindlopen.
Tijdens bloesemtijd is het stuk
van Maarn naar Amerongen
een aanrader, omdat je dan
door de streek bij Langbroek
komt. Met fraaie kasteeltjes en
kleurende fruitbomen die
Bunnik
eertijds z'n
limonadefabriek
bezorgden.
Meer geschikt
voor deze
zomertijd is
een etappe
van
Amerongen
naar Rhenen.
Zo'n vijftien
kilometer
lopen door
bos en langs
landerijen, met af en toe fraai
zicht op de rivier.
Amsterongen is een dorp waar
de tijd stil heeft gestaan.
Dommelende smalle straten
met winkeltjes vol
snuisterijen. Een echtpaar dat
qua kleding lijkt te figureren in
een ouderwetse klucht over
landadel, maakt zich druk om
een hondendrol op de
stoeprand, Pardon: trottoir. De
man buigt zich over het
fenomeen en roept naar z'n
eega: 'Keeek, een Amerongse
verse.' Zo gebeurt er altijd iets
in het dorp.
Aan de rand van Amerongen
ligt het kasteel, niet ver van de
rivier. Hoe hard het leven
vroeger kon zijn, realiseer je je
op de, verderop gelegen, hoge
galgplaats. Afgebroken in 1809,
maar nu gereconstrueerd. Met
fraai zicht op de Neder Rijn,
dat wel. Een eindje verder
lopend, zie je met een beetje
geluk een kleurige boomklever
langs de stam van de beuk naar
beneden rennen. Onzichtbaar
laat een specht horen dat hij er
ook is.
Over dieren gesproken: nooit
geweten hoe afschuwelijk een

nertsfarm stinkt. Bij Eist het
hekwerk van zo'n fokboerdenj
passerend, heb ik voor het
eerst serieus aan snelwandelen
gedaan - je kan ook een iets
plezieriger route over een
fietspad nemen.
De officiële langeafstandstocht over de
Heuvelrug voert naar Ede,
maar ik ben afgeslagen naar
Rhenen. Ik had gedacht de
beroemde kolossale
Cuneratoren van verre te zien,
maar mooi met. Wel iets
modems dat m de verste verte
niet lijkt op een m de gids
beloofde laatgotische
hallenkerk. Pas bij het afdalen
in het stadje
Rhenen, want
je loopt er
echt de
Heuvelrug af.
krijg je de
kerk inbeeld
die dateert
van voor de
elfde eeuw. De
toren is er
enige eeuwen
later opgezet.
In 1945 heeft
een
bombardement deze hervormde kerk
getroffen, maar zo te zien zijn
de wonden met succes
gerestaureerd. De rust die
loom op het Kerkplein hangt,
doet sterk denken aan het
i
j
dommelende Amerongen,
eerder vandaag. Je kan met de '
trein van de Randstad naar
Rhenen en bus 50 van Midnet j
verbindt Rhenen en
!
Amerongen, zodat je niet heen
en terug hoeft te lopen. Want
een wandeling op een zonnige '
vrije dag is leuk, maar je moet '
niet overdrijven.
?
Jan Maarten Pekelharins l

De
Boodschappen ,
Krant
voor nieuwe produkten
en acties
A

\ \

(ADVERTENTIES)

Taboes op
radio en tv

(ADVERTENTIE)

SPECIAAL VOOR STADSPASHOUDERS

Onder de titel 'Schandalig!
Taboes op radio en tv' houdt
het Omroepmuseum in Hilversum deze zomer een tentoonstelling over-programma's, die
door de luisteraar en kijker als
'schokkend' werden ervaren.
Radio en televisie hebben een
belangrijke rol gespeeld in het
doorbreken of bespreekbaar
maken van maatschappelijke
taboes.

3 NUMMERS VOOR SLECHTS ÉÉN TIENTJE!

De expositie geeft een overzicht in beeld en geluid van tabpes via dit medium. Zo werd
bijvoorbeeld het blote optreden
van Phil Bloom in 1967 als
schandalig ervaren. Haar verrassende verschijning (achter
een krant) voor de Nederlandse
televisie werd wereldnieuws,
maar was voor tal van Nederlanders onaanvaardvaar. Er
werden zelfs kamervragen over
gesteld.

U bent een actieve 50-plusser?
Dan is PLUS het maandblad

voor u!

bij aankoop van een complete
dames- of herenbril.
•UITGEZONDERD AKJIE-AANBIEDINGEN

Geldig t/m 31/8 «7

Plus staat boordevol nuttige
en gezellige informatie over

gezondheid, financiën, vrije
tijd, reizen, cultuur, exclusieve
interviews en diverse voordeelaanbiedingen.

Neem nu
een proefabonnement.
U ZULT ZIEN DAT
PLUS U VELE TIPS EN
VOORDELEN BIEDT.
Bovendien

PRINS
BRILLEN

Amsterdam: Bilderdnkslraat 72 tel 6183368-Bos &Lommerweg 307,
tel 6843764 • Ferd Holstraat 130 tel 6625476 • Koninginneweg 224,
tel 6622651 • Tussenmeer 58, lel 6193001 • Gelderlandplem U7, tel
6440793 • Buiksloteimeerplein 66 tel 6372392

De fatsoensnormen zijn in de
loop der jaren veranderd. Wat
dertig jaar geleden als schokkend werd ervaren, is tegenwoordig een vast onderdeel van
de programmering.

WANNEER ZAG U
VOOR HET LAATST
EEN FILM OF» HET
GROTE WITTE DOEK?
NEEM EENS RLAATS'
IN EEN VAN DE
84-BIOSCOOPZALEN
VANPATHÉCINEMAS!

kunt u

gratis
juridische
en financiële
adviezen inwinnen via
onze PLUS-telefoon.

IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda^i/oor het filmaanbod of
bel de Belbios 0900.9363 75ci>m.
. Bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama. Calypso,
Cinema, City en Tuschinski. U vindt alle adressen en telefoonnummers van
. Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS. • '
.

In deze tentoonstelling komt
niet alleen seksualiteit aan bod.
Ook gevoelige onderwerpen
over het Koningshuis, de verwerking van het oorlogsverleden, religie, discriminatie en
politiek komen aan de orde.
Op zestien monitoren zijn
voor de bezoekers 'schokkende' fragmenten te bekijken.
Voor langere uitzendingen is er
zitgelegenheid in drie sfeervol
ingerichte 'bioscoopzaaltjes'.
Radiofragmenten kan men beluisteren via zes audio-posities
en thema's worden geillusteerd
met tal van foto's en objecten.
De expositie u orcit v au 4 juli tot en niet
19 oktober gehouden. Het oniroepmuscuni Is te ^ inden op de Oude Amersfoortseweg 121-131 in Illhersum. De
openingstijden zijn dinsdag tot en met
\ rijdat; \ au tien tot Ujf uur en zaterdag
en zondag \ an twaalf tot \ ijf uur. Telefoon 035-(i88.5888.

Het Gemeentevervoerbedrijf houdt op dinsdag 8'
en donderdag 10 juli dagtochten noor de

Waterleidingduinen

lolo J Koper
in Vogelenzang. Per dog zijn er twee tochten,
namelijk om half tien (twee uur retour) of om
half twaalf (vier uur retour). De tochten zijn
gericht op kinderen van acht tot en met twaalf
jaar.
Per bus worden de deelnemers vanaf
Amsterdam C.S. vervoerd naar de
Waterleidingduinen. In het bezoekerscentrum
'De Oranjekom' word) de film 'Wedden om
water' getoond. Vervolgens kan men
'Biontme' expositie bezoeken. De tentoonstelling geeft informatie over hel levensritme van
planten, dieren en mensen. Daarna wordt een
duinwandeling gemaakt (van ongeveer één
uur) onder begeleiding van de boswachter. Tot
slot van de wandeling kunnen de deelnemers
(op eigen kosten) pannekoeken eten. Men
wordt geadviseerd om goede wandelschoenen
en, afhankelijk van het weer, regenkledmg
mee te nemen.
De kosten voor deze dagtocht (inclusief
entreegeld duinen) bedragen normaal voor
kinderen tol en met twaalf jaar 17,50 gulden en voor volwassenen 22,50 gulden.
Tegen inlevering van onderstaande bon knjgen lezers van Weekmedia een rijksdaalder
Korting (op beide prijzen) per persoon.
Reserveren K verplicht bi| de GVBEvenementenlijn, telefoon 020-683.1691 (op
werkdagen tussen negen en twaalf uur 's ocntends). Er kunnen maximaal achttien deelnemers per tocht mee.
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U krijgt 3 NUMMERS VOOR SLECHTS ƒ10,U geniet EEN KORTING VAN 50% op de winkelprijs
Stuur de voordeelbon in of bel nu gratis 0800-022.71.00
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Opel Astra Stationwagon
De stichting ROCON maakt
onderdeel uit van het
Regionaal Opleidingen Centrum
Amsterdam en verzorgt
deeltijdopleidingen en specifieke
cursussen op contractbasis

O

Sport 1.8
o.a. ABS, Airco

Kies dan een cursus bij het R.O.C. Amsterdam.
Het R.O.C. Amsterdam heeft veel verschillende soorten
cursussen die in september weer van start zullen gaan.

1994 48000 ƒ29.950.-

zilver

1994 83500 ƒ19.500,-

NIKS "MOOI WEER SPELEN", BUONSALTUD.

Opel Astra
GL1.4i3drs

Opel Astra Stationwagon
Club1.6i

Wil je je kennis opfrissen,
je bijscholen of je verder
specialiseren?

blauw

rood

1995 31000 ƒ27.950,-

Opel Astra automaat
Young 1.6i5drs

wit

HEREFORD

1994 42330 ƒ20.950,-

VINO BLANCO of VINO TINTO l

Opel Calibra
zwart

1990 75934 ƒ26.500,-

1.2i3drs

rood

1992 69300 ƒ12.500,-

Opel Corsa
Swing 1.4i 5drs

blauw

1994 55000 ƒ18.950,-

rood

1994 13300 ƒ19.950,-

Opel Corsa
Swing 1,4i automaat rood

1993 25200 ƒ19.950,-

2.0i

Argentinië Is één van da groolsle wljnprcducerende landen van de wereld. Oe export
Is echter gering door de grote consumptie
In eigen land. Onze Inkoper vond In da
kelders van de beroemde Bodegas Penaflor,
een witte wl|n gemaakt uit de Chenln drull
en een rode wijn die geboren werd uit
een compositie van de drulvesoorten
| Malbec, Sanglovese en Barbera.

Opel Corsa

Opel Corsa

Ben je geïnteresseerd in één van de volgende
cursussen...

GLS1.4Si5drs

Account-manager
Administratieve cursussen
Algemene Ondernemers vaardigheden
Auto-cad
Basiscursus Bouwtechniek
Basiscursus Meubelmaken
Conditietrainer
Black Hair
Elektro-techniek
Handelsvertegenwoordiger
informatica
installatie techniek
Las-techniek
Logistiek
Management
Marmer imitaties
Mode en Kleding
Motor onderhoud
Rayonmanager
verkooptrainingen

HEREI

HEREFORÖ

Opel Kadett cabriolet
GSI2.0I
zwart

1990 98000 ƒ18.950,-

Opel Omega
GL2.0M6V

blauw

1995 33198 ƒ44.950,-

Opel Vectra
GI1.6i5drs

b.rood

1994 55000 ƒ24.950,-

Opel Vectra
GL1.6-16V4drs

olivegrey 1996 25560 ƒ35.950,-

LEPIAT D'OR
VIN DE PAYS
PROEFNOTITIES:

kleur licht geel, bouquel zeer liuitig,
smaak licMdroog en verfrissend
aanbevolen bij salades en visgerechten en als aperifel

ELDERS

BLANC: kleur goudgeel, bouquel Iris en
Iruilig, smaak elegant en lichldroog,
aanbevolen bij salades,
visgerechten en als aperitief
ROUGE: kleur donkerend rood,
bouquet fruifig, smaak zacht en soepel,
aanbevolen bij roodvlees, zachte
kazen en gezellige momenten

ZOMER-TIP'
, TERRACOTTA

ELDERS

6 'HARTEVELT
JONGE JENEVER
ELDERS j&SJf

OPEL •©• K VAN LENT
if 2611101 KHK£CMSTEDC

TINTO: kleur paarsrood, bouquet
fruitlge tonen van pruimen en kersen,
smaak zacht, vol en evenwichtig,
aanbevolen bij gekruid vlees en
pittige kazen

ELDERS

D« opddf «Ier bij u In d* huwt:

Kim. Onr>vi»1r«»t 15 2041 CB ZAND VOORT

tel. 023-5715346

tel. 023-5281550

BRUNNER
RIVANER RHEINHESSEN
PROEFNOTITIES:

PROEFNOTITIES:
BLANCO: kleur zacht geel,
bouquet truilig, smaak Iris en
karaktervol, aanbevolen bl] horsd'oevres, wil vlees, visgerechten
en als apefitlel.

.1

WUNKOELER

SOÖT
««s,.

SHERRY
PEDRO G. GALLARDO

ELDERS J

198

JOUKEDEJONGHE
LITER
BEERENBURG HELE

medium dry of pale dry
IEDERE DAG

VERGELIJKBARE PRIJS

/**"\
FRIESCHE

vraag dan nu informatie aan!
Dit zijn natuurlijk niet de enige cursussen die het
R.O.C. Amsterdam je te bieden heeft.

Kroon Mode

stuur de bon op naar: stichting ROCON,
antwoordnummer 10164,1000 PA
Amsterdam, of bel: 020-5279393 en vraag naar
de heer Rozendaal.

AANBIEDING

adres:

'00% sinaas
appelsap

24-

plaats:

Kleur wit en blue
maat 5-6-7-8

telefoon:

Extra

, JAFFAJUICE
JUSD'ORANGE
HELE LITER
ELDERS

S1NGLETS
2 STUKS

postcode:

ELDERS J22:95

FRISSE ZOMER-MIX'-

22,-

. m/v..

naam:

«AT

SCHIESSER
HERENSLIPS
2 STUKS

ik ben geïnteresseerd in de cursus..

ICORONA EXTRA
MEXICAANS BIER

VAT 69 SCHOTSE
WHISKY-0,7 LITER

heeft alle dranken!
HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naast Postkantooi) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Diik v/d Broek Supermarkt)
D/flCK III heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447300

Chrysler

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Peugeot 309 GR 1.3, 5-drs, 10Demo
'88, l.blauw met., 118.000 km, Saxo 1.4 SX 4-'97
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250
ƒ3.900,-. Tel. 020-6121824.
AX 11 First Class '92 ƒ11.500
AX 11 TE 5-drs'91 ƒ10.750
AX11TGE'92
ƒ12.500
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 9.950
AX 11 TGE 5-drs '94 ƒ15.250
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950
Citroen C15 E bestel, '92, BX 14 TGE '92
ƒ 13.950
30.000 km, ƒ 6.950,BX 16 Progress '92
13.450
VISA GARAGE 020-6278410. CX 25 TRD Break '88 ƒ 13.500
lada Samara 1.5,5-drs, 01-'93, Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950
sunroof, trekhaak, ƒ 9.000,-, Xantia 1.8Xcomf. '95/ 30.950
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
WESTDORP 020-6825983.
ZX 1.4 Furore '94
ƒ19.750
ZX 1.4 Reflex'93
ƒ17.950
ZX 1.6 Image'95
ƒ24.950
ZX 1.6 Avant.'92
ƒ14.750
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Daihatsu Charade, automaat,
1991, 30.000 km, NIEROPDAIHATSU 020-6183951

Daihatsu

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Fiat

Saab

TE KOOP AANGEBODEN

Fiat Uno 70
bouwjaar 1987, grijs, opendak,
APK febr. 1998. Vr.pr. ƒ 1.995,-

020-6995674.
Mitsubishi

Kia

Scherp geprijsd
vakantie auto's

* WESTDORP *
Tegen handelspr. van 1e eig.
* KIA ' een klasse rijker *
Galant 1.8 GLI, 4-drs, groen
Pride 1.3 GLXi 3-drs .. .10-'96
metallic, jan '92, ƒ 10.500;
BX 16 RE '88
ƒ 3.950
Clarus 1.8SLX4-drs...06-'96
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
BX 19 TR Diesel '88 ƒ 3.250
KIA nieuw met veel voordeel
A'dam, 020-6627777.
BX 14 '89
ƒ 3.500
extra hoge inruilpremies
BX 19 '87
ƒ 4.950
max. ƒ 2650,- boven inruilprijs
*Topoccassions van de week*
PEUGEOT'S
Lada Samara 1.5, 5-drs, 47.000
106 XN 1.1 '92
ƒ10.950
km, 01-'93, Bovag garantie;
ƒ 12.950
Opel Corsa 1.4i, mei '92, 205 GT 5-drs '90
COBUSSEN AMSTERDAM
Adm. de Ruijterweg 396-398
205 XL Diesel'92
ƒ11.950
50.000 km, rood, ƒ12.440
Peugeot dealer
A'dam, tel. 020 - 6825983
ƒ 8.950
DAEWOO Z-0 020-6650131 405 GL 1.6 '89
sinds 1930
Ringweg A'dam, afslag S104
405 SR 1.6stuurb. '8fy 9.500
DIVERSE
106 Accent 1.1i 3-drs 01/95
Hyundai Exel '93
ƒ 13.950 106 Ace Diesel 5-drs
11/93
Daihatsu Cuore '91 ƒ 7.950 205 XS 3-drs
01/88
Fiat Punto S '94
ƒ 14.950 205 1.1 "open" 5-drs 05/91
WONDERMOOIE
205 Accent 1.1i 3-drs 10/91 Mini Metro 1.3 GT, sunroof,
Volvo 440 1.8 Holiday, autom.
5-'94, 55.000 km, ƒ26.600,-. Citroen AX 1,1 b.j. 8-89 zwart 205 Accent 1.1i 3-drs 01/93
55.000 km, '91, NIEROP
07/95
Dick Mühl 0294-418200.
37.000 km. APK 6-98 sportstr, 306 XT 1.61 5-drs
-DAIHATSU 020-6183951
gerev. kop ƒ 3750. 0297-532306 306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
GRATIS 500 AIR MILES
Volvo V40 1.8, comfort-Line,
309 GR 1.3 5-drs
09/88
1996, 11.000 km, ƒ42.500
309 XR 1.4i comfort 3-drs05/90
Van Vloten Dealer 020-6369222 XM V6 VSX autom. '94/ 29.900 406ST1.816V
10/95
XM Diesel Break '94 ƒ 27.500
Mazda
323F
1.6i
GLX
16V11/93
XM Turbo Diesel '94 ƒ 29.500
SUNNY SEDAN, 4 d., dec. '93,
XM Diesel '94
ƒ 24.500
GL, 21 diesel, 5 versn., stuurBaarjesweg 249-253
XM Diesel ABS '93 ƒ 17.500
bekr., autom. deurvergr., zonCITROÊN-rijders lezen
Amsterdam 020-6121824
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950
nedak, lichtm. velgen, trekCITROexpert. Alles over uw
Direct
bereib.
v.a.
Postjesweg
XM 20i VSX '95 schuifdƒ 29.900
haak, 84.200 km, APK t. jan.
favoriete Citroen én 32 extra XM20ICT Turbo '94 ƒ28.500
'98, garage-auto, perf. staat.
Z UlDWl JK
pagina's over de 2cv! Nummer XM 20i aut. LPG '93 ƒ 18.500
Tel. 020-6410742.
peugeot-dealer
4 nu in de kiosk.
XM 20i comfort '92 ƒ 12.500
Xantia Tur. D 94S95 vaƒ 22.500 106 div. types v.a. . ./ 12.950
EENDEN div. bouwjaren.
Tevens nieuwe daken ƒ295. Xantia D SX 94&9S v.a.f 18.500 205 div. types v.a. . .ƒ 2.750
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 22.500 205 Diesel '89li./ 5.950
Gevr. Mehari. 0492-464914.
Xantia 2.0i SX '94
ƒ 19.900 205 GTi 1.9 '92
ƒ22.950
Ruime keuze in 2 CV occasions Xantia 1.8 SX LPG '95f 24.500 205 automaat '94 .. .ƒ23.950 19 GTR 'Symphonie', '90 5-drs
alle leeftijden. De Eendenspe- Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500 306 XT 1.6 5-drs, '93 .ƒ20.950 grijs, 130.000 km, i.z.g.st., APK
ƒ 14.500 309 GL 1.4 5-drs,'86.ƒ 3.950 gekeurd, ƒ6500. 0297-531242.
cialist Leende.: 040-2061528. ZX 14i Furore '94
ZX Diesel '94
ƒ 13.500 405 GL 1.6 '93
.ƒ 17.950 Luxe Twingo, '94, paars,
Van part. Citr. AX '91, 4 drs, BX TGD Break st.b.^ 12.900
405 Break 1.8 '95 . .ƒ33.950 60.000 km, goed onderh., APK
74.000 km, i.pr.st., ƒ6.750.
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 Golf GTi 2.0 '91 .. .ƒ 19.950 1-'98, ƒ15.500. 020-6863915.
Rek. t.inz. 023-5365177.
15 St BX ook LPG vaƒ 1.950 VW Polo 1.0 '91 .. .ƒ 9.950
RENAULT AMSTERDAM
AX Escapade '93
ƒ 7.950 Ford Fiesta 1.1 '91 .ƒ 9.950
CITROEN XANTIA, 18i, '93,
Top occasions met 1 jaar
Saab
900
GL
'83..
.ƒ
1.950
VISA Garage B.V.
donkerblauw, veel extra's, zeer
garantie
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Houtmankade 37 A'dam
goed onderhouden, ƒ18.500,-.
Wibautstraat 224
Tel. 6629517/6791864
Tel. 020-6278410.
Tel.: 071-5897154.
020-561 96 11

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Auto * Etoile b.v.
Bouwerij 85 Amstelveen
Telefoon 020 - 6479929

Auto's te koop
gevraagd

Toyota Corola, station 1.8 D, bj.
'90, gerev. mot., APK 6/'98. Pr.
AUTOVERNIETIGING A'DAM
n.o.t.k. Tel. 075-6285313 na 17. koopt schade-, sloop-, defecte
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
TOYOTA COROLLA 1.3, rood, auto's, autowrakken (compl.).
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
8-'88, i.z.g.st., schadevrij, vr.pr. Gratis afgehaald. Tevens ver(Op afspraak gratis halen en brengen.)
koop onderdelen. Officiële vrijƒ6000. Tel. 020-4203618.
waring RDW. Inl. 023 - 5400765.
TOYOTA COROLLA 1.8 Stat.,
Boom Aalsmeer 0297 - 325667 diesel, grijs/geel kent., 1991, Gevraagd jonge auto's vanaf
Rover dealer voor Uithoorn
ƒ8.500. Tel. 020-4218942.
1991 a contant! Belt u voor inl.
Amstelveen en Haarl.meer.
NIEROP-DAIHATSU
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Cuore Marathon, Jan. 1997,
off. Dealer
bright yellow, just 7.000 km,
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Voor al Uw onderhoud
ƒ 15.000,-. Phone: 020-4710373.
merk auto a cont. met vrijwar.
en verkoop van nieuwe
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Daihatsu
en gebruikte auto's
't AMSTERDAMMERTJE
Vancouverstr. 2-12
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Amstel 340-342
A'dam-West 020 - 6183951.
Uw Suzuki dealer
tegenover Carré
LET OP! 500 Air Miles bij
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
aanschaf van een occasion.
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Chrysler - Amstelveen

020-665 86 86

Toyota

Rover

Nissan

Citroen

Renault

AUTOLAK

Voor een perfecte SAAB 99 Golf Diesel, wit, b.j. 1993, APK
alle kleuren
90, 900, 9000 ook Royal Class 5-1998, in zeer goede staat.
ƒ 17.000,- Tel. 026-3648592.
ook in spuitbussen
SAAB SERVICE
MOLENAAR
Passat diesel CL, APK augusHOOFDDORP
tus, 1984, rijdt goed, prijs
Otto Nieuwenhuizen bv
ƒ 1000. Tel.: 035-5826677.
Onderhoud, reparatie, APK.
Overtoom 515, Amsterdam
Eigen revisiewerkplaats
Tegen handelspr.: VW Passat
(020) 6129804
voor Saab motoren
1.8 CL, LPG o.b., 2-'91,
en versnellingsbakken.
ƒ10.500,BEREBEIT,
AmstelTevens verkoop van nieuwe
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
en gebruikte onderdelen
Klaar terwijl u wacht.
023-5614097
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Volvo

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Van Vloten
Amsterdam

Peugeot

Mini

Volkswagen

Accessoires
en Onderdelen

850
850
850
850
850
850

2.5 airco '97 ...
GLT '94
GLT airco '93 ..
GLT '92
GLT '92
GLT '92

.ƒ69.950
.ƒ44.950
.ƒ 34.750
.ƒ32.500
.ƒ 29.750
.ƒ 24.750

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Grote sortering ONDERDELEN
VOLVO 240 GLE ESTATE, b.j. van schade-auto's, alle
nov.'91,72.000 km! in perfekte merken, alle bouwjaren.
staat, ƒ22.500: 0575-553914.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 023-5845435.
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Algemeen
Div. inr.auto's; BMW 324 D, 10'86, ƒ5.950; Kadett 1.3 LS,
LPG, 4-'87, ƒ 3.950; Kadett 1.6
D, 3-'88, ƒ3.950; BX 1.6
Progress., LPG-o.b., 8-'91
ƒ6.950; BX 19 TRD, 1-'88,
ƒ 3.750; Nissan Sunny 1.3 LX,
LPG, 3-drs, 1-'87 ƒ3.950;
Citroen BX 1.6 TRI, 1-'88 (lichte
beschad.) ƒ 1.950; Renault 5,
2-'84, ƒ1.750;
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.
Zaterdags geopend.

NU ZEER SCHERP GEPRIJSD
440 GLE zilver, '94; 440 Nordic,
aut. '95; 440 2.0 GL spec. '93;
440 GL, '89 t/m '90; NIEROP, Een auto kunt u overal kopen.
de Vrienden van Uw Volvo,
Bij ons krijgt u serivceü!
Vancouverstr. 2-12 A'damOCCASION CENTRUM
West 020-6183951.
ZUID-OOST
LET OP! 500 Air Miles bij
aanschaf van een occasion. Fiat Tipo'1.8 GT 3-drs ....'93
Ford Escort CLX 1.8 3-drs .'92
940 Royal Line LPG
1/94 Citroen ZX 1.4 Advantage .'93
855 2.5 GLT auto
5/94 Citroen ZX 1.4 5-drs
'92
850 2.5 T automaat
1/97 Mazda 323 HB 1.3 16V . .'93
460 1.8 Spirit automaat ..6/96 Mazda 323 1.5 GLX autom..'95
460 GLE 1.8 LPG
10/93 Renault 19 GTR Chamade.'92
V40 1.9 TD
1/97 VW Polo 1.3 nieuw model .'95
440 1.8 Holiday automaat .5/94 Mitsubishi Colt 1.3 GLI .. ..'94
440 1.8 Sportline airco ...1/96 Ford Mondeo 1.8 CLX 4-drs.'94
440 1.8 Sportline
1/96 Ford Fiesta 1.3 16V Zetec.'96
S40 1.8 luxury/leder
3/97 Nissan Micra 1.3 Super-S ..'95
S40 2.0 Exclusive/comfort.1/97
340 automaat
1/91
Van der Madeweg 21
VOLVO DICK MÜHL
(Bij de Makro)
Nijverheidslaan 1, WEESP
Daewoo / Occasioncentrum
Tel.: 0294 - 418200.
Tel.: 020 - 665 01 31

Rijscholen

Bedrijfsauto's

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
tppinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf.
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.

OUKE BAAS
niet duur!!!
Nu te huur per uur
een Quad 4-wl. motor (B/E)
125CC, geen helmplicht.
020 - 6719108
Zie ATS telet pag. 888
Vakantieaanbieding van 4 juli
t/m 21 juli Opel Kadett ƒ400
incl. BTW, verzekering, km-vrij.
RENT A BRIK autoverhuur:
020-6910411.

Autosloperijen
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
|
GEBR. OPDAM B.V.
i
Tel.: 023-5845435.
;
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf..
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193i

RDW Erkend auto-demontage;
bedrijf STRIJDONK.- Inkoop
van sloop- en schade-auto'sj
Wie nu op vakantie wil met een Tev. verkoop van onderdelen,
nieuwe of gebruikte VW/Cali- ook NIEUWE onderdelen.
!
fornia, belt natuurlijk A-POINT Gratis gehaald. Meteorenweg
020-4301647, ook verhuur.
381, A'dam, 020 - 6319802. |

Autorijschool de SCHAKEL
20 lessen + rij-examen ƒ 900,Losse lessen ƒ 35,-.
Tel. 020-6981480.

Motoren/Scooters

Service en
Reparatie

Autoverhuur

* Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ4,50

AUTORIJSCHOOL 50 KM
heeft voor u een zomeraanbieding: de eerste en de laatste
les gratis, per les van 60 min.
ƒ47,50, 120 min. ƒ90.
Tel. 020-4650385.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij pp
een psychologische manier inAPK + grote beurt v.a. ƒ 299.- tensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
cil.koppen vlakken. Garage/ Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekmotorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020-6980639
Verkeersschool Trendy
APK KEURINGEN ƒ70,
Amsterdam. Toppers in rijles.
klaar terwijl u wacht.
Bel voor gratis infogids:
Garage West-Center:
Tel. 020-4205386.
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

FORD ESCORT 55 Van, 1,8 D,
bj. 12-'88, APK t/m 02-'98,
ƒ 1500,- Tel: 0297-343268.

Klassiekers
en Oldtimers

FRANK DORDREGTER, 5 jaar
PEUGEOT 404 IMPORT
Altijd auto's op voorraad. Desgewenst met onafh. taxatierapport. Bel voor afspraak (vrijbl.)
020-6826974/06-54373493.
CITROËN-liefhebbers lezen
CITROexpert. Alles over uw favoriete Citroen én 32 extra pagina's over de 2cv! Nummer 4
nu in de kiosk.
DRS KEIMPE CARS A'DAM
Peugeot 404 spec. verk./
rep./onderh./gasinb./desk. adv

Tel. 020-6823615

t.k. volvo Amazon 122 S autom.
gas b.j. '65 4 drs, schfd. donkergrijs APK aug. '98 + anwb
K.rapp. ƒ9500. 070-3457081.

Campers

THE NAKED
TRUTH

Heritage Classic nu v.a. ƒ 39.950,-*
Deze speciale uitvoering is beperkt leverbaar. Bel voor meer informatie.
* Prijs inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken
en kentekenleges.
AUTHORIZED DEALERS: Motor Saloon, Amersfoort, tel.
033-461 73 98 • West Coast Motors, Alkmaar, tel. 072-511
06 29 • V.M.S. b.v./h.o. Maurice van de Berg, Eindhoven,
tel. 040-281 72 00 • HUB v. Laarschot motorcycles, Nuth,
tel. 046-442 2 1 1 1 * H.C.S. Harley-Davidson, Rijswijk, tel.
015-214 49 46 • Safe Motors Rotterdam, Rotterdam, tel.
010-492 85 00 • O.I.T., Breda, tel. 076-571 07 19 • Oude
Monnink Motors, Vroomshoop, tel. 0546-64 1913
Deze autorubriek staat elke week in Het Parool,
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
Oplage 1,1 miljoen ex. Tel. 020-6658686
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

l'Commerciële bijlage yan

Snelle versies van Volvo S40 en V4!
V
olvo breidt het gamma
van de S40 en V40 uit
met twee sportieve
toppers. Ze worden aangeduid met T4. In het vooronder van deze uitvoeringen
gaat een 1,9 liter turbomotor schuil. Die levert een
vermogen van 200 pk. Dat is
genoeg om met deze modellen in 7,3 seconden van nul
naar honderd kilometer per
uur te spurten.

De testauto is als extra uitgerust met fraaie lichtmetalen velgen van het type "Chinon".

Van voren kijkt de Safrane een beetje nors uit zijn ogen.

De T4-versies volgen kort op de
introductie van de snelle R-uitvoeringen in de S70/V70 serie.
Andermaal toont het Zweedse
merk hiermee aan dat het op alle
fronten sleutelt aan een sportiever, dynamischer imago. Volvo

spaart kosten noch moeite om de
top te bereiken als het gaat om
prestaties en luxe.

Om de grote kracht van de turbomotor op te vangen zijn de
S40/V40 T4-varianten op tal van
punten aangepast. De handgeschakelde vijfbak stamt van de
grotere S70 en V70. Het mechaniek is sterk. Daarmee is het opgewassen tegen het hoge vermogen van de 1,9 liter turbomotor.
Een tractiecontrolesysteem (DSA)
grijpt in zodra één van de aangedreven voorwielen bij hard optrekken doorslipt. Het voorkomt dat
de auto in een bocht uitbreekt wat
denkbaar is met zo'n sterke motor. DSA bevordert een stabiele
en solide wegligging en dat

draagt bij aan de veiligheid. Ook
ABS en een elektronische remkrachtverdeling doen dat, maar
dan bij hard afremmen. Dat kan
de T4 goed, dankzij een extra
krachtig remsysteem.
Om de sportieve rij-eigenschappen helemaal compleet te maken
zijn de T4-versies verlaagd en is
de vering extra straf afgesteld.
Dat zorgt tegelijk voor een stoere
uitstraling. De polsdikke uitlaat en
de achterspoiler doen er nog een
schepje bovenop. De S40 en V40
T4 zijn met ingang van september leverbaar.
De eerstgenoemde heeft een
prijskaartje van ƒ 57.400,- en de
V40 kost ƒ 59.400,-.

Renault Safrane RTE 2.2dT ALIZÉ biedt rust in overvloed
R

ijden met een diesel is fantastisch. Dit geldt in het bijzonder wanneer de auto is uitgerust met een kloeke
2,2 liter dieselmotor en turbo zoals de Renault Safrane 2.2dT. De Fransoos is stil, zuinig en verbluffend kwiek.
Het toch fikse totaalgewicht van 1.575 kilo legt de Renault
geen enkele beperking op.

Anders dan de toevoeging diesel
op het eerste oog misschien doet
vermoeden, is deze grootste Renault beslist de naam limousine
waardig. Vooral op langere ritten
komen het comfort en de souplesse van deze auto volledig tot
hun recht. Ofschoon de acceleralietijd van nul-tot-honderd in 13,2
seconden lang niet slecht is, is de
Renault absoluut geen stoplichtsprinter. Lange tijd met een hoge
snelheid rijden, dat gaat de Renault uitstekend af. Wanneer de
kachel brandt en goed op temperatuur is, is de Safrane niet meer
te stuiten. Dan verslindt deze het
asfalt als een Fransman zijn baguette.
Aan kracht heeft de dieselmotor
beslist geen gebrek. Aangespoord door de turbo komt het
piekvermogen op zo'n 83 kW. In-

teressanter is het maximum koppel van 234 Nm. Dit wordt al bereikt bij 2.000 toeren per minuut.
Vanaf zo'n 1.800 toeren is het
dan ook feest onder de kap. Dan
gaat de Renault er vandoor of de
duivel hem op de hielen zit. Zodra
de toerenteller in de buurt van de
2.000 toeren per minuut komt,
begint de turbo te fluiten en versnelt de mastodont met rasse
schreden. Tot een vaartje van
zo'n 170 kilometer per uur houdt
de Renault de gang er flink in.
Zelfs bij onze oosterburen is dat
gezien de verkeersdrukte vandaag de dag wel zo'n beetje het
maximum. Wie doorgaat zal volgens de brochure een maximumsnelheid van 193 kilometer per
uur bereiken.
Toch is geduld een schone zaak
met de Safrane diesel. Tenminste

wanneer je gaat tanken. Het reservoir slokt moeiteloos tachtig liter dieselbrandstof. Bij een lege
tank geeft je dat ruim voldoende
tijd om de ledematen na een fikse
rit weer even los te schudden.
Door het enorme comfort dat de
goed gevormde stoelen bieden, is
dit eigenlijk overbodig. Ook de
achterpassagiers komen er in de
Safrane goed vanaf. De beenruimte is zo groot dat het praktisch mogelijk is om de benen losjes over elkaar te slaan.

De beschaafde diesel is beslist
geen zware drinker tenzij het gaspedaal veelvuldig diep tegen de
vloer wordt gedrukt. Dan lust de
Safrane zijn diesel net zo graag
als een beetje Fransman zijn
wijn. Het verbruik loopt dan snel
op tot onder de één op tien. Wie
dergelijke prestaties van de auto
verwacht, doet er beter aan om te

kiezen voor een Safrane met
benzinemotor. De diesel vereist
een andere rijstijl. Rustig omgaan
met het gaspedaal en vroeg opschakelen. Op die manier houd je
de turbo actief en levert de
krachtbron de beste prestaties bij
een zo laag mogelijk verbruik.
Het rijden met een diesel is dan
prettig, rustgevend en kalmerend.
Om ook de voorpassagier de geneugten van een airbag te geven,
heeft Renault het traditionele
handschoenenkastje opgeofferd.
Daarvoor in de plaats bieden de
armsteunen in de portieren en de
middenarmsteun voldoende bergruimte. Ook heeft de Safrane flink
wat laadruimte. Deze meet 455 liter en is te bereiken via de vijfde
deur. Als dat nog niet voldoende
is biedt wellicht de in twee ongelijke delen neerklapbare achterbank uitkomst.
De testauto droeg de toevoeging
ALIZÉ. Deze staat voor de volautomatische airconditioning.
Zonder deze installatie begint de
prijs van de Renault Safrane
2.2dT bij 63.400 gulden.

geeft u meer!
Speel mee met Weekmedia
en Stena Line
ronde
HSS Spel
en beleef zelf
de revolutionaire Stena HSS
Speel mee en win
Weekmedia en Stena Line laten
u graag met de Stena HSS (dat
staat voor High-speed Sea Service) kennismaken. De komende
vier weken speelt Weekmedia
het Discovery-spel. Doe mee en
maak kans om de Stena HSS zelf
te beleven. Het prijzenpakket bestaat uit onder meer een vakantie in Engeland en 24 keer een
dagje Londen.
De Stena HSS is een
super-catamaran en
is met een snelheid
van 75 km per uur als
snelste ferry van de
wereld. De moderne
technologie die is gebruikt, maakt de Stena HSS zeer
stabiel en vrijwel ongevoelig
voor deining. Het schip biedt
plaats aan 1500 passagiers.
Daarnaast is er nog eens ruimte
voor 350 auto's (of 100 auto's 50
bussen/vrachtwagens).
Een overtocht met de Stena HSS
is voorbij voordat je het weet.
Aan boord is zoveel te doen en te
beleven. Lekker eten in één van
de 5 restaurants (waaronder een
McDonald's), voordelig shoppen
in het taxfree winkelcentrum, gezellig wat drinken in één van de
bars, een film bekijken in de video-lounge of waag een gokje in
het casino. En waar je je ook op

Op 2 juni heeit Stena Line de Stena
HSS in de vaart genomen. Deze
gloednieuwe hogesnelheids ferry,
die de Stena Discovery is gedoopt
brengt de vaartijd tussen Hoek van
Holland en Harwich in Engeland terug van circa 7 uur naar 3 uur en 40
minuten. En die bovendien, dankzij
het uitgekiende ontwerp, nog eens
extra stabiel en comfortabel is.

het dek bevindt, overal heb je een
machtig uitzicht over zee.

De spelregels
Het Discovery Spel wordt gespeeld in 4 ronden, waarvan dit
de eerste is. De andere verschijnen in de kranten van Weekmedia 9,16 en 23 juli 1997. De mooiste en de meest originele inzending maakt kans op:
De hoofdprijs: een retourovertocht
met de Stena HSS en een 7-daagse hotelvakantie (inclusief ontbijt)
in Engeland voor 2 personen.
Tweede en derde prijs: een retourovertocht met de Stena HSS voor
2 personen en auto. De rondeprijzen.
Elke ronde maakt u kans op één
van de drie dagretour overtochten
met de Stena HSS (voor 2 personen) inclusief aansluitend treinvervoer naar Londen.

SPECIFICATIES: Renault
Safrane RTE 2.2dT ALIZÉ
Motortype:

vier cilinder
twaalfkleps
motor met turbo
Cilinderinhoud: 2.188 cm3
Vermogen:
83 kW/115 pk bij
4.300 tp.m.
Max. koppel: 234 Nm bij"
2.000 tp.m.
Acceleratie:
13,2 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
193 km/uur.
Gem. verbruik: 7,3 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 66.400,BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
ABS
Twee airbags
' Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektr, bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas

Clio Atlantique
Onder de inspirerende naam 'Atlantique' debuteert een aantrekkelijk actiemodel van de Renault Clio Oasis 1.2.'De Atlantique is er in twee
'.uitvoeringen. Het dak van de drie- en vijfdeurs
koets wordt' onderbroken door een schuif/kanteldak. Het interieur herbergt een driespaaks sportstuur en een centrale dakconsole, inclusief lees, spotje.

De fraaie Techno' wieldoppen zijn kenmerkend
voor de Atlantique. De prijs van de auto is
21.995 gulden, precies evenveel als de Oasis
waarop de Atlantique is gebaseerd. Dankzij de
extra's geniet de koper een voordeel van vijftienhonderd gulden. Er is keuze uit zes carrosseriekleuren waaronder het nieuwe paarsachtige
'Nymphéa'.

Zafira voorbode van nieuwe Astra
O

Daarmee is deze auto ongeveer:
even lang als de huidige Astra '
stationwagen.
|
De extra ruimte zit in de hoogte.j
Van straat tot dak is de Zafira j
1,65 meter. Er is plek voor zeven
inzittenden. Het laadvolume komt
aan 1.705 liter, wat meer is dan
een gemiddelde stationwagen
biedt.

pel beoogt met de Zafira een ruimtewagen
te presenteren die
zich onder de Sintra moet
nestelen. Deze auto komt
pas volgend jaar op de
markt. De fabrikant is er
vroeg bij door nu reeds foto's van de nieuweling te tonen. Opel merkt op dat de
vormgeving van de Zafira
grote overeenkomst vertoont met die van de nieuwe
Astra. Dat geldt vooral voor
de voorzijde met de grille en
de koplampen.

Met de Zafira werpt Opel, zij het
pas volgend jaar, een tegenpool
op voor de momenteel zeer succesvol verkopende Renault Mégane Scénic. Vooral de binnenruimte, de wat hogere zitpositie
en de mogelijkheid zetels achterin

Lexus fier
aan top .
Lexus, de luxueuze modellenlijn van Toyota, is in de
Verenigde Staten als meest
betrouwbaar merk uit de bus
gekomen in een rijdersonderzoek. Dat is uitgevoerd door,
een Amerikaans bureau, J.D.
Power. De Lexus LS 400 behaalde 'probleemloos' de eerste plaats en de modellen SC
300 en 400 kwamen pp een ,
gedeelde derde positie. Bij
de, beoordeling wordt gekeken naar het aantal keren dat
de berijder een mankement
signaleert. Ruim veertigduizend eigenaren van verschilleride automerken is naar
hun mening "gevraagd. De LS
400 stelde de eigenaar in
slechts 36 van de 100 geval,len teleur.

De .vragen:,;
„ \.
^< * 5 ' ' ' ' >

O Tussen welke twee, >
bestemmingen vaart de
Stena HSS?
. * ^,

© Met welke snelheid >.'
vaart de Stena HSS?' ï .,

De grote wielen, de brede banden en het verlaagde onderstel geven de Volvo S40 T4 een stoer
gezicht.

De Zafira van Opel is bedoeld als antwoord op de succesvolle Renault Mégane Scénic.
op verschillende manieren te
groeperen vallen in de smaak bij
de kopers. Opel dicht de Zafira

dezelfde kenmerken toe.
Van bumper tot bumper neemt de
Zafira 4,32 meter asfalt in beslag.

De auto heeft voorwielaandrijving.
Hij zal te verkrijgen zijn met mo-,
derne motoren voorzien van vier
kleppen per cilinder. Aan de basis
staat een 1,6 liter 16V van 100
pk. Ook is de Zafira straks te bestellen met de vorig jaar in de
Vectra gelanceerde 2,0 liter zuinige Dl-diesel van 82 pk. Opel
heeft de start van de verkoop
eind 1998 gepland. De foto's van
de Zafira fungeren op dit moment
dan ook vooral als smaakmaker.

Intelligentie vergroot comfori
D

e Peugeot 406 is een
even fraaie als fijn rijdende auto. Met dit
model heeft het Franse
merk zichzelf overtroffen.
De zeer luxueuze en snelle
zescilinder-uitvoering van
de Peugeot 406 is helemaal
het neusje van de zalm. Dat
geldt zeker voor de Break:
deze biedt immens veel
laadruimte en een prachtig
uiterlijk. Binnenkort komt
het Franse merk met een
uitvoering die zelfs de Peugeot 406 V6 Break weet te
overtreffen! Dat is de 406 V6
Break met automatische

transmissie. Dit is dé auto
voor de automobilist die
ruimte, prestige, prestaties,
comfort en design allemaal
even belangrijk vindt.
De sterke zescilinder motor van
deze uitvoering zorgt voor indrukwekkende prestaties en is bovendien nauwelijks te horen in het interieur. De automaat doet onmerkbaar zijn werk en is voorzien
van heel wat kunstmatige intelligentie. De versnellingsbak schakelt bijvoorbeeld bij het aanraken
van het rempedaal terug om het
afremmen te ondersteunen. Andere automatische transmissies

doen dat pas wanneer weer gas
wordt gegeven. Bovendien past .
de computer van deze versnellingsbak het schakelgedrag aan
de rijstijl van de chauffeur aan.
De zescilinder met intelligente automatische transmissie is leverbaar in zowel de 406 Sedan als
de Break en de Coupé.
De prij;:en van deze topmodellen
beginnen bij 82.600 gulden voor
de sedanuitvoering. Vanaf juli zijn
de sedan en stationwagon met
deze krachtbron en transmissie
leverbaar. De Coupé voorzien
van deze uitgelezen combinatie is
er twee maanden later.

Rover
.Business

!

© Wat betekent de afkorting.HSS? *

Beantwoord bovenstaande 3 vragen, schrijf deze op een briefkaart en stuur deze voor 9 juli 1997 in naar Stena Line, t.a.v. Afdeling Sales, Postbus 2, 3150 AA Hoek van Holland. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van Stena
Line en Weekmedia zijn van deelname uitgesloten. De inzendingen worden eigendom van Stena Line. De adressen worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen. Prijswinnaars ontvangen na afloop van alle spelronden persoonlijk bericht.

Rover brengt met de 618i
Business een representatieve
< versie in omloop. Bovenop.
, de royale uitrusting van de
6181 heeft de Business als
extra airconditioning en cruix se control. De prijs is met .
\ 44.990 gulden zakelijk verantwoord gehouden. De uitrusting omvat verder zaken
als een airbag voor, de bestuurder, een alarminstallatie
* inclusief startonderbreking, <
centrale portiervergrendeling
s en elektrisch bediende ramen
..voor. Het dashboard is naar
*, goed Rover gebruik afge- K* werkt met fraai wortelnoten- hout.

De Peugeot 406 V6 automaat biedt ruimte, prestige, prestaties, comfort en design.
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Hallo, met Marjolein Ik ben 18
aar, heb lang, zwart krullend
laar en bruine ogen (ben half
zoekt voor verschillende opdrachtgevers
ndonesisch) Ik houd van mum Amsterdam en omgeving
ziek en party's' Ik werk in een
ervaren
kledingzaak Zin m een afspraak? Bel me meteen1
0906-50 15 15 6, 1 gpm Boxmet kennis van de Engelse, Duitse en Franse taal
nummer 428393
en
Heb jij lange haren en ben je
.ussen de 20 en 30 jaar Ikzelf
FULLTIME/PARTTIME
Vr) heb kort donkerblond
Je kunt denken aan helpdeskfuncties, telefonist(e)/
laar en blauwe ogen Ik ben
receptionist(e), telesales, enquêtes en marktonderzoek
Dus heb je goede contactuele eigenschappen, een goede 21 jaar en mijn hobby's zijn
telefoonstem (ABN), ben je commercieel, enthousiast en stappen, paardrijden en geklantvriendelijk en ben je op zoek naar een leuke uitdaging, nieten van wat het leven te
meden heeft Reageer
bel dan tijdens kantooruren 010 • 28050 19
0906-50 15 156, 1 gpm Boxnummer 338085

TeleworX

DATA-ENTRY TYPISTEN m/v

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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TELEMEDEWERKERS

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Amsterdam Zuid Ik ben Jan,
Den 45 jaar Ik heb een leuk
luis en een goede baan Ik
l llliiiiil n-< ( nul.uil ili Himdi \ i n i l \.I|MM,VI<|I-I
aen sportief, spontaan en
(
ml. ,illi nlilii-, t,in hel \in-lcl,l.nii- Suulsheb humori Heb jij zin in een
lil.nl /~) 'M |i, l iilllluiM In
diner of boswandelmg' Bel
Mmlillfl-lljil i
id.i- l'i ODiiiu
24 uurs Oppas Centrale zkt MODELLEN voor erotische me dan SNEU
^T
Illlol lll.ltll m t l iHI/f ll\l l Ifil' .l.lllll rkkl'lljkl' .uKt'l
ervaren KINDEROPPAS voor film en fotoprodukties zoeken 0906-5015156,1 gpm
ti lllu i oinliili.ilit •* in ili- \ln iu * /ijn o|i .uilv l ,1,1;: op
vast of incidenteel in uw ei- wij amateurmodellen vrou Boxnummer 263505.
IHI/r k. Uil OM II \t l kl IJ-;||.I,II
gen omgeving 036 - 5345436 wen stellen en homo-manHallo, ben jij op zoek naar een
^r \IMII IIMIMI-II nniln niiinnu'i u<mll l if^ili'vlr.i ui
lezocht TUINMAN, 1x per nen Ervaring niet vereist euke vriendin om samen leui rki iiin^ f;« lu .u hl. .tlsitii ilr /!!. .nliii ko-trn
week, ƒ 15 p u , veel schoffe- Graag ook kleurlingen
ke gezellige dingen te gaan
~k lilj |>U.ilMII>; in ili> M n i il V uol <li n ^i ril In uljslllimen 023-5715325, na 11 juli Tarieven hetero softcore doen' Ik ben 50+, woon m
I l l i l s V l ' l s l u i i i il U|i M ' l / m k uonlt .1,111 .uKi'l In Ivrouwen ƒ250 a ƒ500, xxx
i\t l * huih n lx l MM s|ui i<lm»-fi< lm il i rn ki.uit MM nterlook modellenbureau zkt Vrouwen ƒ 600 a ƒ 1 000 +, Haarlem en zie er nog vrij
•.luim! l l n i M i i u u i u i l t / ( > * > ( > ui i i k t n n i £ j:ibmet spoed MANNEQUINS/
mannen ƒ250, stellen ƒ750 ong uit Ik ben 1 74 m lang en
I H . I I lil
DRESSMEN voor div grote Homo softcore ƒ 150 a ƒ 200, weeg 70 kilo Woon jij bij mij in
modeshows in het najaar '97 xxx ƒ 300 a ƒ 500 Stuur foto de buurt' Reageer dan' Wie
\ l l r p i i j / u i i M l 17.*.'- HT\\
weet" 0906-50 15 15 6, 1
Confectiemaat
36 t/m 42 (retour) met leeftijd naar
l knul ili- Irks) \,in m\ Mn i n .nl\ t i Irnliri oiiilnn.ilir X,
maar ook1 44 t/m 56, erv niet RNL Productions Pb 11737, gpm Boxnummer 258737
Irli iolHM'h opnr\< l ii
noodzakelijk, opl mog Te- 1001 GS Amsterdam
Hallo, dit is een hele gezellige
vens zkn wij voor ons jaarvrouw van 45 jaar en woon in
boek fotomodellen en figu- Uw kind als MODEL'' Special iet midden van het land Ik
•anten Belsnel 0204003402 Kids zoekt kinderen van 1 t/m sen op zoek naar een leuk
14 jaar Stuur recente foto +
Wil je aan de slag'
pers gegevens naar Special kontakt met een man, die net
(dit niiiiuni i is niet MHII IMVOI >;kl.u l i t m ) <>f /cmU-u .1.111
Pour Elle Model Agency zoekt Kids, Haarlemmerweg 319d, als ik op zoek is naar een
Mirro's \\ «•«•kiiuMli.i
romantische relatie Interesfotomodellen, mannequins of 1051 LG Amsterdam
l'o-llm- 1 5 6 - 11)00 \l> Aiil-triilillii
;e' Reageer dan even met
dressmen voor figuratie, reOok. Minr rrarlu". nu*! lirH'fnniiimiT
clame, modeshows, tv.-com- Jonge vrouwen met „kleine" een leuke reactie
Dr slinliii^slijilrn firltlrn MIOI |il.i,iNiiii; in ilivrlfili»
mercials en mode-fotografie voeten, die door het vaak lo- 0906 50 15 15 6, 1 gpm
Ut'l'k
Tevens modellen gevraagd pen op blote voeten zijn ver Boxnummer 268643
\ oor tic lift.ilui': ntii\,ni>;t u I'IMI .111 i'|il^niika.ii l
met een maatje meer t/m eelt, gevraagd als voetmodel Hallo, ik ben Angela, 19 jaar
Mm leeftijd 18 jaar,
maat 52
oud, blond haar, blauw-gnjze
min lengte 1 55 m
Ervaring niet noodzakelijk
ogen en een normaal postuur
Tel.
023
531
55
29.
U wordt door ons bureau kosk ben 1 65 lang en studeer
Oproepen - Mededelingen
teloos opgeleid
nog Ik heb zin om een keer
•
Rubrieksadvertentie''
Zie
Bel snel " POUR ELLE
voor adres en/of telefoonnr. leerlijk uit te gaan met een
0344-631061
euke en sympathieke jongen
•
Wim
en
Monique,
welkom
de colofon in deze krant.
• Ik zoek het boek Labynnth
0344 - 61 53 55
Denk je dat jij die jongen
m
de
Bilderdijkstraat
der Eenzaamheid, geschr
bent' 0906-5015.156, 1
door Ootavia Paz 5718795 Kees, Manneke en kids
gpm Boxnummer 454190
Personeel aangeboden
1
• Let op Nette buurt
Houd jij net als ik van knuffeVerenigingsnieuws
gedraag je dus1
en, uitgaan, zwemmen en
De van Dammetjes
BEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY gezelligheid. Ik ben Joyce en
B
T
H
&
C
is
een
onafhankelijke
thuiszorg
bemiddelings•
Strandschaaktoern
16
aug
mijn leeftijd is 19 jaar Ben jij
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt Strandpav Take Five Aanm organisatie Vanuit het hoofdkwartier te Amsterdam wordt van dezelfde leeftijd en wil je
het
bemiddelen
over
het
hele
land
gecoördineerd
mij nog beter leren kennen
ons pas over 3 a 4 dagen 0235717272 / 5717978
Het bureau bemiddelt met name m de vorm van
Opdrachten die te laat
Grijp dan je kans voor het te
Ziekenverzorging
laat is 0906-5015156, 1
binnenkomen worden
Felicitaties
Bejaardenzorg
gpm Boxnummer 97787
automatisch de week
Terminale
thuishulp
daarop geplaatst
Ik ben Brigitte. Een vrolijke,
Kraamzorg
• Vak werk gevri Oppas, • Een eigen stek m de Gehandicaptenzorg
vlotte meid van 28 jaar en
woonachtig in Alkmaar Ik
hond uitlaten, boodsch Liset- Bilderdijkstraat, van harte! Gezelschapsdame
Martien en Esther
te Zwemmer, 13 jr, 5715775
Het bureau beschikt over een groot aantal direct inzetbare heb 3 spontane kinderen en
professionele zorgverleners Het bureau is 24 uur per dag ben op zoek naar een leuke
• Groep Spaans
bereikbaar en voorziet 7 dagen per week m service en advies bink tussen de 25 en 35 jaar
feliciteert Thea Kras
Spreekt jou dit aan, en heb je
Voor meer informatie tel nr 020-6006248 / 06-53269485
met haar topprestatie
geen problemen met kindeHorecabureau biedt aan vakren Reageer dan. 0906bekwame koks & bedienenc
50 15 15 6, 1 gpm BoxnumUitgaan
Verhuizingen
personeel Tl/fax 020-6851893
mer 964195
070-3237201 of 06-54695442
Ik ben Brigitte Ik heb humor,
Elke donderdag dansen en
X Y Z BV verhuizingen en ben een beetje kunstzinnig Ik
• Wij behouden ons hetontmoeten v alleengaanden
kamerverhuizingen/ transport houd van de natuur, cultuur,
Oppas
gevraagd/
recht voor zonder opgave van v a 30jr 'De Ossestal', NieuVoll verz Dag-nachtservice sporten en van romantiek.
aangeboden
redenen teksten te wijzigen welaan 34A, Osdorp, v/a 20u
020-6424800 of 06-54304111 Ben jij een sterke persoonlijkof niet op te nemen
heid, van 45 tot 55 jaar' Bel
Zoekt u een vaste oppas bij u
me' Dan kunnen we samen
Onderhoud,
Markten/braderieen
van het leven genieten
thuis, een betrouwbaar gast
reparatie,
gezin of een oppas voor af en
090650.15156, 1 gpm
Boxnummer 232745
toe'' Wij bieden zorgvuldig
doe-het-zelf
Nederlands Grootste
geselecteerde mensen mei
Ik ben Diana, een leuke sponervaring uit uw eigen omge
tane meid van 21 jaar en ik
DE KLUSSENBUS
ving Bel voor info de 24 uurs
Voor ledere klus, bellen dus woon m Amsterdam Kom jij
OPPAS CENTRALE
Veemarkthallen Utrecht
ook uit Amsterdam of uit de
Tel 023 - 5713780
036 - 5345436 / 06 - 53940379
5-6 juli, 9-17 uur
omgeving en heb jij zin m een
Org v Aerle, 0492 - 525483
SCHILDER heeft nog tijd v blind date zonder verdere
binnen- en buitenwerk Vnjbl verplichtingen' Dan moet je
Woninginrichting
Openlucht-VLOOIENMARKT
• Rubrieksadvertentie opprijsopgave
zeker reageren'
A'dam-N , zon 6 juli, 9 17 uur, geven'
Zie
voor
adres
en/of
Bellen na 18 00 uur 5719800 0906-50 15 15 6, 1 gpm Box
terrein Sportpark De Weeren telefoonnummer de colofon
Albastton ex decoratie zui • ANNULERINGEN van uwnummer 488859
(richting Zunderdorp)
in deze krant
len, beelden, lampen, tafels advertentieopdrachten kunt u
Midland bv, 033 - 475 11 67
Showroom open woe -dond UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Ik ben een 25 jarige muziekvrijd, van 1200-1800 uur richten aan Centrale Orderaf- liefhebber' Ik zoek een meisje
dat net als ik van muziek
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Max Planckstr 38, Zandv.-N
Weekmedia, Postbus houdt of misschien wel een
0235717695 of 023-5367998 delmg
156, 1000 AD Amsterdam
instrument bespeelt'
• T k 2-pers bed + matras
0906-50 15 15 6, 1 gpm
UITZENDBURO DE WERKSTUDENT
ƒ 125 Tel 023 - 5719357.
Boxnummer 359503
Schoonheid en
Voor de snelle wereld van Vliegtuigschoonmaak
T k a zwart, lederl bankst
Ik ben een leuke, interessante
verzorging
op Schiphol zoeken wij NU
witte vitrinekast en wit dres
vrouw van 30 jaar Ik zoek en
soir, i z g st 023-5730733
dito mani Ben jij intelligent
Gediplomeerd pedicure Chi- heb je uitstraling en ben je
• Rubrieksadvertentie'' Zie ropedie, aangesl bij P O N , vooral eerlijk en betrouwrijbewijs B
voor adres en/of telefoonnr ƒ30 per behandeling, komt baar' Bel' Ik ben charmant en
de colofon in deze krant
aan huis 023 5730931
erg romantisch'
Voor comb chauffeur- en schoonmaakwerkzaamheden
09065015156, 1 gpm Boxnummer 337100
Het veiligheidsonderzoek vergt een wachttijd van 3 weken
Mode
Daarom vragen wij de volgende personen (ook vakantiewer
kers') te reageren
l'l.l.llMIV H IHlk lllll|!l lijk III llr Mllp llcl

\\ 2 / . l l l l l M H H l -

Nl,ll»-M.lcl

Mllllll.lllf

\lll-llh,,11-

\Wl'Ull.lcl,

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

VLOOIENMARKT

CHAUFFEURS M/V

Monet Strijkservice

1
2
3
4

k ben een slanke, jonge
vrouw uit Noord Holland Ik
heb blond haar, blauwe ogen
en ben 1 65 m lang Ik houd
van de leuke dingen m het
even Ik ga goed gekleed en
heb een goede baan. Ik zoek
een gezellige man met gevoel voor humor'
09065015 156, 1 gpm
Boxnummer 976917
k ben een vrouw van 28 jaar,
sen 1 70 m lang, weeg 68 kilo,
heb bruin haar en bruine
ogen Ik doe aan kickboksen,
karate en houd van het
strand Ik zoek een goed uitziende en vooral aantrekkelijke man tot 33 jaar'
09065015 156, 1 gpm
Boxnummer 480900
ik zoek een leuke date voor
van de week' Ik zou zeggen,
ijkt het je wat, laat dan je
:elefoonnummer of je boxnummer achter en dan gaan
we er een leuk weekend van
maken' Mijn naam is Kim, ik
ben 23 en kom uit Hoorn'
09065015156, 1 gpm Boxnummer 219452
Kom jij uit Nooid Holland en
noud je van stappen, de bioscoop en andere gezellige
ondernemen' Ik ben een
blonde dame van 27 jaar En
zoek misschien wel jou Aarzel vooral niet Maar pak die
telefoon en reageer snel.
0906-5015156, 1 gpm
Boxnummer 309270.
Loop jij ook liever over het
strand dan over het ijs' Ben
je een leuke, slanke, actieve
man' Laat dan iets leuks van
je horeni (vr) 0906-50 15156,
1 gpm Boxnummer 397956
Mananne, 33 jaar, heeft lang
blond haar en blauwgroene
ogen, 1 60 m lang, 52 kilo en
AANTREKKELIJK Zij heeft
alles al, behalve JOU' Ben jij
niet ouder dan 35, groter dan
1 80 m en ben je ook aantrekkelijk' Bel haar dani Meteen
reactie terug1
0906-50 15156, 1 gpm
Boxnummer 442080.

BEMIDDELINGSBUREAU THUISZORG HANNA & CHRISTY
(B T H & C ) zoekt met spoed
Gediplomeerde verpleegkundigen (A B Z H bov )
Zieken en bejaardenverzorgenden
Verpleeghulpen
Kraamverzorgers
Gezelschapsdames
Bel voor meer informatie naar B T H & C
Tel 020 6006248 / 06 53269485

Divers personeel gevraagd

40 mensen nodig
Groothandel m non food producten zoekt o a
- administratief
vertegenwoordiging
- afl van goederen
verkoop
- management
Vanaf 18 jaar, ervaring niet vereist

020-4657350
HOGE BELONING
voor een paar uur werken per dag

ALGEMEEN DAGBLAD zoekt:
freelance medewerk(st)ers
vanaf 15 jaar
om de krant op het STRAND
van diverse Nederlandse badplaatsen te verkopen
De werkzaamheden vinden plaats vanaf half juli tot eind
augustus, van ma t/m zat tussen 1000 1300 uur
Verdiensten VAST ƒ 15, per dag,
VARIABEL bedrag per verkochte krant
Bel voor meer informatie 010-4066400
(ma t/m vrij tijdens kantooruren)

Muziekinstrumenten
Tk
Kimbara
023-5715812

gitaar

Dpleidingen/
cursussen
ASTROLOGIE opleidinc
„Jupiter" 0206384148

Financien en
handelszaken

Auto's en
auto-accessoires

Autoverzekering

WIKA AUTOGLAS

Hoi, ik ben Tanja Ik ben 27
jaar, heb blond haar en bruine
ogen, 1 69 m lang en zie er
goed uit Ben jij een mooie
man, met pit en uitstraling,
zelfverzekerd, beetje arrogant en ongebonden'' 1 Dan
moet je zeker reageren
09065015 156, 1 gpm Box
nummer 461713

Alleen en op zoek naar een
serieuze relatie' Ik ben een
goed uitziende vrouw van 57
jaar, 1 74 m en 70 kilo Heb je
meer interesse, dan moet je
beslist reageren op mijn box
Wie weet kunnen we daarna
eens afspreken en kennis ma
ken met elkaar'
0906 50 15 15 6, 1 gpm
Hoi, met Monique Ik zoek Boxnummer 258737
een hete vriend, die mij langdung en heerlijk kan verwen
nen Zie jij er lekker uit en ben Hoii Wij zyn 2 jongens van 25
je erotisch ingesteld EN voel en 29 jaar en wij zoeken 2
jij je aangesproken' Bel me leuke meisjes om mee uit te
dan SNEL11 0906-5015 156, gaan' 090650 15156
1 gpm Boxnummer 238315 1 gpm Boxnummer 380647

* Desire Escort *

in 5 dagen

Nu BIJ SAFE MOTORS AMSTERDAM
ORIGINELE '97 YAMAHtfS VOOR

MESSCHERPE PRIJZEN

*YamahaXJBOOS
* Yamaha XJ 900 S
9YamahaYZF600R(rhundercat)
ê Yamaha. YZFWOO R (Thunder ace)
IN DIVERSE KLEUREN ZOLANG DE
VOORRAAD STREKT DUS OP=OP

AMSTERDAM. Jarmulden 31.1046 AC. Tel. 020 - 61453397

NERGENS ZOVEEL MOTORMOO1S TE ZIEN
Inltmtllhitflllwuui:lift.nl

E-m*[!(pr@M/«Jil

0906-Nummers

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
ConlacUijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie m te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1.00 gpm)

0906-96.80

GAY postcode datmg man- SEX-ADRESSEN + tel nr's
nen uitjouw postcodegebied' van huisvr & amateurprosti's
0906-81 00 (50 cpm).
09065050145(105pm)
Gevr m Buitenveldert tuin- Heet Stewardessje kleedt je
SEXALARMNUMMER
man ± 1x p w 020 • 6444598 uit in de pantry Ze tilt d'r rok
Snelsex direct live 99cpm
Tuinman biedt zich aan op en 99cpm 09 06.06 02
schoonmaken van uw tuin,
Ik ben er
snoeien, bemesten, beplanStudentendatmg studentes
ALTIJD VOOR JOU
ting, verwijderen van bomen,
18+ zoeken NU een af0906 - 9789
enz, 023-5355442 ook op
spraaki 0906-14 14 (60 cpm)
ca 1,05 p/m
zondag na 1800 u
Lesbiennelijn vrouwen zkn TELEPARTY Nieuwe Ragei
BI-stellen en mannen voor Terwijl je op de lijn zit reaTe koop
geert ze 09060990 pm60c
sex 0906-08 08 (60 cpm)

en tuinartikelen

0906*0611

HELP O
HELPE
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

aangeboden
diversen

voor de particulier:
3 regels gratis

• Af te halen boxspnng bed
met
matras,
Pullman,
120x200 023-5713283
• Gratis af te halen straattegels, 30x30 cm 5716742
• Te koop aanhanger tandem Asser (vierwieler), pr
n o t k 023-5313430

Beter onder dak bij de

Onroerend goed
te koop aangeboden

KANTERSHOF

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaaiden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor icdeie letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Scluijf per regel hele woorden oflettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeeide (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Onroerend goed en woonruimte
te huur gevraagd

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar (u
f 8ldient
,90 EXTRA
.
cr
ons
knntonr
rekening
ons ^moor.
, houden
dat bij
^CI?n™Vfcknicdia' P°stbus uw opgave de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nn ... bur. v.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12.
handschrift.
2041 JMZandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten t e n ijzigcn of
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantooi lot uiterlijk maan
dag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

VOOGD MAKELAARDIJ B.V.

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen''
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Diverse clubs

0906-96.88

09069889 Rijpe Sjaan dd- LIVEi Black, beautiful en hot'
cup, zkt jongens 18 j Livesex Voor de liefhebber v zwarte
Grijp onder m'n rok' 99 cpm vrouweni 99cpm 09060601
50 cpm Man To Man
Lokaal tarief' Amsterdam
Mannen zoeken mannen
sexdatmg' vrouwen willen
0906 - 05 00
sexi 010-2946186
1
60 cpm' Direct Apart
Netnummerdatmg vrouwen
Wie wil er vanavond nog met Vrouwen (40+) willen snel 35+ uit jouw netnummer-gesexcontact
0906-1333
biedi 0906-17 17 (60 cpm)
me afspreken' Ik heet Moniek en zoek een spannende 60 cpm Sexdatmg. vrouwen Netnummerdating vrouwen
kanjer Ik ben blond en heb (20-59) zoeken een hete 35+ uit jouw netnummer-geblauwe ogen, gezellig en best sexafspraak' 0906-80 80
biedi 0906-17 17 (60 cpm).
een beetje stout aangelegd
Als je denkt dat je daar tegen Amsterdam sexdatmg'
Ontdek de duistere wereld'
kunt, dan wil ik je best eens vrouwen uit A'dam willen sex' SM Je meesteres LIVEi Zij
0906-50
444
10
(75
cpm)
ontmoeten 0906-50 15 15 6,
wijdt jou mi 99cpm 0906 96 26
1 gpm Boxnummer 932158.
BEL ME THUIS
Oudere vrouwen geven
• Reflectanten op advertenhun telefoonnummer!
ties onder nummer gelieven
0906-15.55 (60 cpm)
VERNIEUWD
ca
1
gpm
ervoor te zorgen dat het nummer m de Imker-bovenhoek Bisex! Buurvr. en buurmeisje' Oudere vrouwen geven1
op de envelop staat vermeld Hun spelletjes worden steeds je hun telefoonnummer
0906-1500 (60 cpm)
en dat de brief geadresseerd harder' 99cpm 0906.9526
wordt aan. Centrale OrderPOSTCODE sexdatmg vrouafd Weekmedia, Postbus Dagelijks sexen hete meisjes wen uit jouw postcodegeop
onze
LIVELIJNi
Alleen
de
156,1000 AD Amsterdam Dit
biedi 0906-81 11 (60 cpm).
voorkomt vertraging in de be- heetste'99cpm 09060603
handeling
Deze Week Sex op (buiten) REALLIVEi Ze scheuren de
SEXLOCATIE
Kijken/Mee- kleren van je lijf, zo heet zijn
doen' 0906 50 50 130,105pm ze! 99cpm 0906 97 94
Bloemen, planten

4-kamer eengezmswonin
PRIVE-LES Engels, Latijn, In A'dam-Zuidoost gelegen diverse
2
• De ad\/ertentie-afdeling Grieks, Dutch lessons, J Bak gen met patio, tuin (+ 40 m ) en carport Onlangs gerenobehc'jdt zich het recht voor ker, Botticellistr 38-2, A'dam veerd Koopsommen vanaf ƒ 207 500,- k k
advertenties, eventueel zon (bij Olympiapl) 020 6751664 Op vrijdag 4 juli a s houden wij open huis op de nummers
Kantershof 31, 154, 277 en 392 Tussen 14 00-15 30 uur heeft
der opgave van redenen, te
weigeren (art 16 Regelen Vakantieschildercursus ƒ 250 u de gelegenheid deze woningen te bezichtigen
p
w
incl
logies
en
materiaal
voor het Advertentiewezen)
Tel 0528-341788
Tel 020 6792378, info(S)voogd nl

Kennismaking

Thuiscontact vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm).
Voor 't echte handwerk bel je
0632032041 Zij praten, jij
komt' Live + Stories' 99cpm

Bekend van TV, 24 u p d
All' creditcards accepted
V A ƒ75 - DORSMAN
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Sinds 1954
020 6700620/036-5360208
blijft toch goedkoper'
Autoruiten en kentekenplaten geven je hun telefoonnumhttp //www tip nl/users/desire
Bel nu 023 - 5714534
meri 0906-14 44 (60 cpm)
Lijsterstraat 18
Leuke dames gevraagd
Tel. + fax- 023 - 5731613
ZOMERKRIEBELS '
Escort Noord-Holland vr m
Geheel privé!
Vakantie
Zie ook de pagina's
sp Meisjes v a 1 8 j r t o t 5 5 j r
SHOWROOM
buitenland
voor Escort en/of privéin deze krant.
24u /p d ca 1 gpm
ontvangst Tevens stnpster
Stacaravans te huur m de Bel• ATTENTIEi Enkele voor- gevraagd Tel 020-6322452
Rijles
auto's
gische Ardennen, vanaf ƒ 240
beelden van aangeboden ad- Luxe privé huis' Topmeisjes
en motoren
ser week all in Vrij na 8/8
vertenties die niet als particu- 10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
Telefoon 043-4591598
liere Micro worden geplaatst, bubbelbaden Assistentes al
zwarte-marktspullen, sex/ero- tijd welkom Sarphatipark
Alblas Verkeersscholen
tische advertenties, geven 118, A'dam. 020 - 6723022
Huur en verhuur
van lessen/bijlessen, persoauto's en motoren
neel biedt zich aan, te koop • Wij behouden ons he
UW RIJBEWIJS
(pups), recht voor zonder opgave van
Nieuwkoop, 0172-408361. raskatten/honden
meerdere aanbiedingen zelf- redenen teksten te wijzigen
|
de
artikel;
woonhuizen/ of niet op te nemen.
Zie ook de pagina's
Zie ook de pagina's
kamers te koop/te huur aanSHOWROOM
SHOWROOM
1
in deze krant.
geboden, vakantiebungalows • Uw rubrieksadvertentie
m deze krant
kunt
u
zowel
schriftelijk
als
o i d. te huur aangeboden.
Kortom alle advertenties met telefonisch opgeven. Zie voor
een zakelijk karakter. Deze het adres en/of telefoonnurnkunnen alleen geplaatst wor- mer de colofon op de advertenttepagina van deze krant
den tegen een mm-tarief.

Nieuw-Vennep Hallo dames,
hier met Berti Ik ben 33 jaar
en zoek JOU! Ben jij een
dame met pit, lef en wil je een
echt maatje van mij zijn'
Wacht dan niet langer, maar
beN 0906-50 15 15.6, 1 gpm
Boxnummer 309179

m/v die eerder op Schiphol hebben gewerkt
m/v in bezit van een Schipholpas
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
m/v elders een Staat van Inlichting hebben ingevuld
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
m/v die een wachttijd van 3 weken geen probleem vinden weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkTHEO RIETVELD VASTGOED,
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tol
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Interesse' Bel ons en maak een afspraak tel 020 - 6228555 17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 0652502188 Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden'

(Para)medisch personeel gevraagd

10

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19

Met spoed gevraagd

t/m 5 regels ƒ 8,99

gemeubileerde en/of gestoffeerde HUIZEN Drive in, villa's,
flats t h gevr in A'dam-Centrum/Zuid, AMSTELVEEN, Ouderkerk, Uithoorn, Abcoude, Haarlem Voor staf- en directiemedewerkeers van diverse buitenlandse bedrijven Huren van
ƒ3000-! 12000 p m Voor ml Peter Bruin Makelaardij

t/m 6 regels/ 10,79

International Housing Service
Valenusplein 22 - 1075 BH Amsterdam • Tel 020 6768022
Ik, eerstejaars studente rechten aan de VU, zou zo graag
eens zelfstandig willen wonen Wie helpt mi] aan een
zelfstandige woonruimte of
studentenkamer in Amsterdam-Zuid of Buitenveldert
Het telefoonnummer van mijn
ouders is 035 - 691 7723

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

T h zomerhuis voor aug en
• Rubrieksadvertentie op- sept 023-5712271
geven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon • Zie de colofon voor opgain deze krant
ve van uw rubieksadvertentie

t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m

8 regels ƒ 14,38

,

t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Vooi de pamculiei maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van eön advertcnlie per week. Ook zonder vermelding vraagpi ijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode
Telefoon
S v p. m iiibiiek-

Plaats:

woensdag 2 juli 1997
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Nieuwe Fa Douche:
frisheid voor iedereen

GEZONDHEID
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Douchen is een snelle manier om het huidweefsel te
verfrissen en versterken. Doordat we soms wel twee
keer per dag een douche nemen, zijn onze eisen voor
wat betreft de douche producten, aanmerkelijk hoger
geworden. Fa biedt een uitgebreid assortiment dat
volledig aan deze eisen voldoet. De producten van Fa
Douche zijn namelijk zacht en hydraterend. Bovendien beschermen ze de huid tegen uitdroging.
Het bijzondere van de Fa
Doucheproducten is dat de
natuurlijke frisse geuren en
de exotische extracten, die er
in verwerkt zijn, je een heerlijk fris gevoel geven.

Zonnen zonder zorgen

Gewrichtsklachten
terugdringen met
Gewrichtsgelatine
Pijnlijke gewrichten vormen een hinderlijk probleem. De bekendste plekken waar dit zich voordoet zijn knieeën, rug, nek, schouders en heupen.
Ter bevordering van de soepelheid van de gewrichten is er een speciale Gewrichtsgelatine, een gelatinehydrolysaat dat een aminozurenkern bevat,
die onder andere voorkomt in het kraakbeen van
deze gewrichten.
aanbieding:
Gewrichtsgelatine
zorgt voor de opeen , verpakking
bouw en het herstel
Gewrichtsgelativan' kraakbeen,
ne' (£t>0 g) plus
bindweefsel
en
Nieuwsbrief over
ook gewrichtsgewrichtsklachbanden. Het is
ten voor ƒ 24,75
een makkelijk
(inclusief
verin te nemen
zendkosten).
poeder
dat
neutraal van"
Voor informatie
smaak is.
of bestelling, bel
Ter kennisLiberty Healthcare
making is er
Products:
nu tijdelijk
0800-O2 32 233
een speciale
(gratis).

Stevige hoofdpijn?

Nieuwe Nurofen 400
Soms is de hoofdpijn erger dan normaal, dan heb
je behoefte aan een extra sterke pijnstiller. Een
pijnstiller die de stevige hoofdpijn laat verdwij-

nen.

Daarom is
Nurofen 4OO
ontwikkeld.
Deze krachtige pijnstiller lost elke
pijn snel op
en door de
unieke dosering wordt
de stevige
pijn snel en
doelgericht
bestreden.
Nurofen 40O is verkrrjgbaar in een vriendelijke
vorm met een prettige

smaak en wordt
bovendien goed
verdragen.
Dus bij een stevige hoofdpijn;
nieuwe Nurofen
400.
Nurofen 400 is
verkrijgbaar bij
drogist en apotheek. Lees voor
gebruik even de
bijsluiter.
Voor meer informatie:
Boots Healthcare B.V.,
tel.: 035-6853851.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

Aspirine kauwtablet

Ideale pijnstiller
voor op reis en
tijdens werk

kiest, het geeft u altijd een
fris en schoon gevoel.

Voordelige trips
Fa helpt niet alleen bij de verzorging van uw lichaam,
maar
ook bij het actief invulKrachtig, ontspannend
len van uw vrije tijd. Bij uw
of fruitig
drogist vindt u tijdelijk een
Voor elk gebruiksmoment en display met Fa magazines
We gaan steeds vaker op reis naar steeds zonniger iedereen is er nu een Fa Dou- boordevol tips en flinke korbestemmingen. De kans op zonnebrand, rimpels of che. Voor mannen is er de tingen op het gebied van:
zonneallergie wordt daardoor groter. Gelukkig is er vitaliserende werking van Fa zomerpret in en rond het
nu Urtizon, een zonneserie die een oplossing biedt met krachtige Ginseng. Na water, lichaamsverzorging
een drukke dag is een dou- en dagjes uit. Met kortingen
voor al deze huidproblemen.
che met de ontspannende Fa van totaal fl, 185.00 op
Het homeopathivitaminen en krui- met Ylang Ylang ideaal, van- attracties als Duinrell, Walibi
sche geneesmiddel
den die de huid- wege het kalmerende en ont- Flevo, Ouwehands DierenUrtizon Complex
conditie optimali- spannende effect. Wie last park, Thermae 2OOO, Ponyvoorkomt
en
seren. De verkoe- heeft van een droge huid zal park Slagharen of Madame
geneest zonneallende en heilzame kiezen voor de vochtinbren- Tussaud. Wees er snel bij, en
lergie van binnenUrtizon After Sun gende Fa met tropische trakteer uzelf, uw gezin of
uit. Voor de uitBalm kalmeert en Kukui die de huid hydrateert vriend(in) eens op een lekker
wendige bescherherstelt na het en soepel houdt. Voor liefheb- voordelig dagje uit. Fa biedt
ming is er Urtizon
zonnebad.
Ver- bers van een frisse, fruitige naast
heerlijk
frisse
Zonnebrandmelk
krijgbaar bij dro- start van de dag is er nu Fa lichaamsverzorging dus ook
en Sun Blocker.
gisterijen, reform- Douche verkwikkend met leuke tips voor voordelige
Deze beschermen
huizen en apothe- Kiwi extracten die bekend trips. Voor meer informatie:
met factor 8 tot 20
ken.
staan om hun rijkheid aan Consumenten service Fa,
tegen zonnebrand
Voor informatie:
vitamines. Welke Fa u ook tel.: 078-6526784.
en bevatten bovenTS Products,
dien
weldadige
Harderwijk,
etherische oliën,
tel. 0341-427626.
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Jaico maakt je
'onzichtbaar'
voor muggen

Met een goed anti-muggen middel zult u in de zomer
of tijdens uw vakantie geen last hebben van deze
insecten. De beste manier om te voorkomen dat een
mug je steekt, is door als het ware 'onzichtbaar' te
worden. Met Jaico Muggenmelk kan dat. Het middel
houdt muggen heel gericht op afstand, zonder dat
het hen doodt.
Muggenmelk
Voordelen
Jaico Muggenmelk ontregelt Jaico Muggenmelk is verde zintuigen van muggen en krijgbaar in een roller, spray
verstoort zo hun opspormgs- en gel. De gel beschermt acht
systeem. Daardoor moeten ze tot twaalf uur tegen muggen
op zoek naar een andere en is waterafstotend, waarvoedselbron. Muggenmelk is door het zelfs bij overmatige
gebaseerd op DEET en transpiratie werkzaam blijft.
bestaat daarnaast uit verschillende plantenoliën zoals Beetbalsem
lavendel,
geranium
en
bepaalde rozensoorten. De Ook is er Jaico Beetbalsem,
toevoeging van deze planten- een direct werkende balsem
extracten verbetert de wer- bij insectensteken, kwallenking van DEET en maakt het beten of huidirritatie door
middel minder giftig dan brandnetels.
De balsem
andere muggenverjagers.
neemt jeuk en roodheid weg
en legt een beschermend
laagje over de huid. De
Succes
natuurlijke
ingrediënten
Jaico Muggenmelk trok bevatten onder andere kruidgrote belangstelling bij het nagelolie en x-bisabolol, die
Instituut voor Tropische een huidverzachtende en kalGeneeskunde in Antwerpen, merende werking hebben.
waar men nog altijd zoekt De muntvlugolie en de mennaar een middel om de mala- thol werken verkoelend en
riamug adequaat te kunnen jeukdempend.
bestrijden.
Zowel Jaico Muggenmelk als
Op het moment wordt het Jaico Beetbalsem zijn hypoalmet succes ingezet in een lergeen, niet giftig en veilig
aantal tropische landen waar te gebruiken. Beide producmalaria nog overvloedig ten zijn verkrijgbaar bij droheerst. In eigen land heeft de gist en apotheek.
ANWB Jaico Muggenmelk Voor meer informatie:
Mensen met maagklachten hebben regelmatig last als het meest effectief beoor- Imgroma B.V.,
tel.: 0900-1011015 (55 cpm).
van brandend maagzuur en zure oprispingen. Soms deeld.

Opgeblazen gevoel?
Rennie Déflatine helpt

gaat dat gepaard met een teveel aan lucht die als het
ware opgesloten zit en druk veroorzaakt. In zo'n
situatie is er sprake van een opgeblazen gevoel.
Met de klacht 'een opgebla- biedt een snelle oplossing
zen gevoel' wordt een veel- voor deze problemen door een
voud van klachten bedoeld. tweevoudige werking. DaarVan 'een vol gevoel', 'teveel bij wordt maagzuur geneuaan lucht in de maag', 'druk traliseerd en verdwijnt het

in de maag', 'alsof je teveel
gegeten hebt', 'stenen op de
maag' en 'krampen' tot 'alsof
ik naar de WC moet'.

Veel voorkomend
Bij ca. één derde van alle
maagklachten speelt een
opgeblazen gevoel een rol. De
oorzaak van een teveel aan
lucht ui de maag is meestal
de normale spijsvertering,
lucht happen tijdens eten of
drinken, spanningen of verkeerde voeding.
Veel mensen ervaren het als
een lastig en soms zelfs pijnlijk gevoel. En omdat het
vaak wordt ervaren als een
klacht die samenhangt met
onze manier van leven, denken velen dat er geen oplossing voor is.
Rennie Déflatine:
de oplossing
Dergelijke klachten zijn zo
hinderlijk dat je er snel vanaf
wilt komen. Rennie Déflatine

teveel aan lucht.

Door ons drukke leven eten we steeds vaker onregelmatig. Lunches worden overgeslagen of vervangen
door een snelle hamburger of snack. En 's avonds ook
even eten dan weer naar een vergadering of naar de
sportclub. Een enkele keer snel iets eten is niet erg,
maar als dat vaker voorkomt kan dat leiden tot problemen met de stoelgang.

Gemakkelijk in gebruik
Door de handige meeneemverpakking is Rennie Déflatine overal en altijd te gebruiken. Dat is voor velen ook het
grote voordeel: ook in gezelschap kan men onopgemerkt
dan de klachten verhelpen.
Niet te gebruiken door nierpatiënten of patiënten die
aan nierstenen lijden. Lees
voor gebruik eerst de bijsluiter.

sen rauwe groenten en volkorenprodukten, is goed voor
een gezonde spijsvertering.
Er ontstaat dan een stuwende beweging die ervoor zorgt
dat de darminhoud in de
endeldarm komt en
uiteindelijk tot het
ontlastingsproces
leidt.
Natuurlijke hulp
° Voor die mensen
welke dagelijks een
goede natuurlijke
stoelgang
willen.
hebben, is het raadzaam eet- en leefgewoonten aan te passen. Als je toch nog
'iets extra's' nodig
hebt dan is er nu
een natuurlijk middel, Wapiti Darm-

Voor meer informatie:
Roche Nicholas,
tel. 0497-381833.

Melatomatine: het natuurlijke middel
voor een goede nachtrust

Het eerste seintje dat het tijd
is voor de nachtrxist, is een
slaperig gevoel. Dit is het
gevolg van de aanmaak van
de stof melatonine door de
pijnappelklier,
die
een
belangrijke rol speelt bij het
regelen van het dag- en
nachtritme. Bij zwakke zenuwen, drukke werkzaamheden, ploegendienst of lange
vliegreizen, kan het gebeuren dat er minder melatonine
door ons lichaam wordt aan-

gemaakt. Om onder alle
omstandigheden toch de rust
te bevorderen, is Melatomatine een natuurlijk alternatief.

Wanneer de pijn tijdelijk is,
biedt een pijnstiller de oplossing. Een pijnstiller die al
generaties lang als betrouwbaar bekend staat, is Aspirine. Het voordeel van Aspirine
is dat de werkzame stof (acetylsalicylzuur) daar werkzaam is waar de pijn ontstaat. Aspirine remt namelijk
de aanmaak van de stoffen
die verantwoordelijk zijn
voor de pijn, waardoor deze
verdwijnt. Maar wanneer
pijn herhaaldelijk en langdurig voorkomt, is het een
teken dat er iets mis is met
de gezondheid. Het is dan
verstandig om een arts te
raadplegen.
Snelle werking
Sinds kort is er nu een Aspirine Kauwtablet die een aantal belangrijke voordelen
heeft. Naast 500 mg acetylsahcylzuur bevat deze kauwtablet calciumcarbonaat.
Door het
fijn kauwen van
de
tablet
wordt de
werkzame stof hierdoor gebonden en
kan de maag snel
passeren. Met als
resultaat dat in het maagdarmkanaal een snelle opname van het acetylsalicylzuur
door het bloed kan plaatsvinden. Het resultaat hiervan is
een snelle pijnstillende werking.

Handig
De Aspirine Kauwtabletten
hebben een
pijnstillende,
koortsverlagend en ontstekingsremmende werking. U
kunt ze o.a. gebruiken bij:
hoofdpijn, kiespijn, menstruatiepijn, spierpijn en reumatische pijn. Doordat ze eenvoudig zijn m te nemen en
verpakt zijn in een hygienische folie, zijn ze ideaal voor
op reis of tijdens het werk. Ze
kunnen zelfs per stuk worden meegenomen. Bovendien
hebben ze een frisse citroensmaak. Lees voor het gebruik
wel even de bijsluiter. Verknjgbaar bij drogist en apotheek. Voor meer informatie:
Bayer B.V.,
tel.: 0297-280666.

Het gebruik van Aspirine door maag-,
nier- of leverpatienten, patiënten met
neiging tot bloeden, bij overgevoeligheid
voor salicylzuur of in combinatie met
anti-stollingsmiddelen wordt afgeraden

Hoe zorg je voor een natuurlijke stoelgang?

Vertrouwd merk
Ook Rennie Déflatine heeft
de vertrouwde, snelle en
effectieve werking waar Ren- Om de darmen goed te laten
nie om bekend staat. Geen functioneren is regelmaat en
wonder dat Rennie in zo veel gezond eten van groot
huishoudens een plaats in de belang. Voedsel dat rijk is
huisapotheek heeft gekre- aan ballaststoffen, zoals
verse vruchten, goed gewasgen.

Ieder mens heeft een.
eigen, dag- en nachtritme. De biologische klok
van ons lichaam bepaalt
het vaste tijdstip waarop
we gaan slapen en ontwaken. Als dat ritme
niet wordt verstoord,
voelen we ons 's morgens
lekker uitgerust.

Pijn is een signaal van het lichaam. Het is een waarschuwing dat er iets verkeerd is, meestal als gevolg
van een ziekte of een letsel. Pijn kan ook een signaal
zijn van ons lichaam op bijvoorbeeld vermoeidheid of
stress.

Uitgerust
Voor de productie
van het preparaat
Melatomatine
wordt de melatonine-inhoud
uit
tomaten gebruikt.
Melatomatine is de
oplossing voor
iedereen,
die
streeft
naar
een goede en
gezonde
nachtrust en
's morgens
weer fit en
uitgerust
wil wakker worden.
Aan de
tabletten is tevens
vitamine C, vitamine E en B-caroteen toegevoegd voor een goede opna-

funktie dragees. Deze zijn
samengesteld uit natuurlijke
kruidenextracten. Om het
gewenste resultaat te bereiken, hoeven ze slechts l maal
per dag te worden ingenomen.
Op gewicht
Wapiti Darmfunctie dragees
zorgen niet alleen voor een

natuurlijke stoelgang, maar
bevorderen ook de inwendige
reiniging en werken tevens
mee om uw ideale gewicht te
bereiken. Ze zijn verkrijgbaar bij drogist, apotheek en
reformhuis, waar ook proefmonsters en folders beschikbaar zijn.
Voor meer informatie:
EmontaB.V.,
tel. 0512-518085.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

me van Melatomatine in het
lichaam.
Slaapfimctie
Melatomatine is een natuurlijk preparaat, dat dezelfde
werking heeft als melatonine. Melatomatine heeft niet
alleen een gunstige uitwerking op de slaapfunctie, maar
is tevens een
preventief
middel
bij
ouderdomsverschijnselen.
Melatomatine is
verkrijgbaar of te
bestellen bij drogist, apotheek en
reformzaak.
Voor meer
informatie:
DistriCare B.V.,
013-5284976.

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

DIO

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

'K LU ^ l
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
| 6 ! c m beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.-

1349,

S PHILIPS BREEDBEELD
j PW630; 70cm, stereo, te• letekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820; Black-Line S grootbeeld, stereo.TXT. Adv.'2795.-

1699.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan, stereo.TXT. Adv.'3895.-

12349.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst.'1645.-

979.-

63CM STEREO KTV
OH. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

879.-

WASEMKAP MET 3 STANDEN,
VERLICHTING EN
VETFILTER.

Kst t

ij

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750; STEADY SHOT,
topklasse camcorder. '31 10.•*•Wmjïi

M

699.

Haarlem en
Beverwijk

679.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

499.«AUTOMATEN

SAMSUNGCAMCORDËR
VPE807;8xzoom. Adv.'l 199.-

5 JAAR.-.-

PHILIPS MATCHLINE
VR757; Videorecorder, stereo,
topklasse, afstandbed.' 1545.-

999.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.'1295.-

649.-

969.-

SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.'l 340.-

--l»irCALLCENTER

2SB57; Turbo-Drive loopwerk,
snelste video ter wereld, met
Showview programmering en
PDC (program delivery control)
voor de beste opnamen altijd op
de juiste tijd. Follow-tv, direct
record. 42 voorkeuzezenders, 6
programmablokken 31 dagen
vooruit te programmeren,
afstandbediening en scartaansluiting. Adviesprijs '945.-

Coniununt*n H«lpd««k voor Informill* «n
•dvl«>. Tivtns mildtn van storingen »n
k1tur«nltl»vlil« tn groot hulihoudtlijk* «pp.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

l 020 - 6474939 l

'TI O!

379.-

669.-

i SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000;RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.*1348.-

845.-

V

639.-

«as»

AKAI STEREO
REOSTUNT!
STUNT!
l SONY BREEDBEELD G720; Videorecorder.
recorder. '888.28WS1 ;70cmSuperTrinitron,
60Wattstereo,teletekst.'2990.-

569.-

1799.-

SONY BREEDBEELD
BREEDBEELD
KV24WS1;
H; Super Trinitron, stereo,
3, teletekst.'2440.teletekst. "2440.-

1469.Diina alle andere
grole artikelen

699.-

898.-

en.Adv.'990.-

AEGTURNAMAT
Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid.' 1699.-

SONYVIDEORECORDER
E11; Afstandbediening. '650.-

379.-

5 199

Adviesprii -'

-'

- l oeENIGEE

CHTEI

SONY LONGPLAY
E250; Showview+PDC. '780.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

549.-

1248.-

9 l u i» » *v' ~

449.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed.'645.-

999.-

469.ARISTONA VIDE'OI
349.1099.769.-

ARISTONA
A 63CM KTV
TA5212; Stereo,
ereo, teletekst,
top Black-Line
ie S. Adv.'l 795.-

TV/VtDEO COMBI'S

2SB; Afstandbediend. '499.-

Q r

51 CM tVV VIDEO''.

PENTIUM120MINITOWER

tuners,teletekst.Adv.'1545.-i PC; 8MB Intern, 1.2GB schijf,

999.-

Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaar On-Site garantie.

PRIJSl
1699.
SAMSUNG TV/VIDEO]
öicrn, 100 voorkeuzezen- LASER MULTI-MEDIA
defs,scailAfstandbeA>999.-j 'Van Kat|a'. Pentlum133,
PRUSj

799.-

16MB intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '9S. Adv. '3499.-

445.-

Z A N U S S I 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

645.LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 3 programma's,12couverts.Adv."899.-

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv.'l 179.-

749.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. '999.-

469.-

FMV330; Comi
«woeleren boxen.

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenlilter.'495.-

Iüi-^?nna.uu379.' l D>amomM°ovv~ 79 -

249.-

SONY

E180V

25 r

1499,
649
399
349

ARISTONA BREEDBEELD KTV
70WA6212; Ultra Flat, Black-lineS,
HiFi stereo, teletekst.*2795.KLEUREN TV/VIDEO COMBINATIE
Bekend merk; 37cm, video met
Showview, afstandbediening.*899.ARISTONA VIDEO met SHOWVIEW
SB15; 99 voorkeuzezenders, Scart,
On-Screen-Display, Afst.bed.*695.CANON Inkjet KLEURENPRINTER
BJC240; BUBBLE-jet, Topkwaliteit.
Adviesprijs *499.-

SONY
CD
COMPO

CFD6; FM-stereo, cd-speler,
cassette recorder. Adviesprijs *240.-

|BCCprijs> 149-

BOSCH VAATWASSER
SMS1012; 2 programma's, geluidsarm. Adviesprijs *1199.ZANUSSI KOEL/VRIES KOMBI
ZFK220; 220 Liter inhoud, 2 vriesvakken. Adviesprijs *1499.WHIRLPOOLVRIESKAST
AFB409; 108L!ter inhoud, 4 vakKen.
Adviesprijs *499.TEFAL TOSTIMAKER
39707; Met anti aanbaklaag.
Adviesprijs *95.-

749

599

469
45

2599.

599.-

629.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv.'1348.-

ATAG FORNU S
FG1; Gasfornuis met elektrische oven, incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs'1450.-

899.-

948.-

599.-

BAUKNECHTDROGER
Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

BOSCH WASDROGER
i/ASDROGER
Elektronische
che besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.lviesprijs'1099.-

799.-

/ASDROGER
MIELE WASDROGER
Elektronischlenreverserend.
en reverserend.
RVS trommel.
nel. Adv'1799.-

798.-

1199.-

648.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv. '595~-

298.

90 LITER VRIESKAST
Svakken. Adviesprijs 698.-

348.-

398.-

799.-

GRUNDIG37CM+TXT
P730; STUNT! Adv.'699.-

448.-

Super kleurenprinter. Adv*769.'

439.

Incl. sheetfeeder en kleur.
AdviesprijsM99.-

289.-

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers.

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.Adv*295.-

548.-

BUBBLEJET STUNT!

PORTABLEKTV37CM

448.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '848.-

CANON BJC4100

JP170; Kleurenprinter. '599.-

528.-

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs'849.-

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij. Adv.'629.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
**** capaciteit, CFK-vrij.

KTV37CM+TELETEKST

1349.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '695.-

GeenafvoernodigIRVStrommel.

J149.-

RUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT.' 1829.-

299.319.-

899.-

549.-

349.-

KONDENSDROGER

699.-

PORTABLE KTV 37cm
Off. Ned. Philipsgarantie. '599.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden. '1348.-

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, thermostaatensierdeksel.'l
199.Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv.'l 849.- PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS
Met grill, ovenverlichting, thermostaaten sierdeksel.' 1049.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechlsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

14PV162;Showview.'1195.-l IBM APTIVA
BCO
De unieke IBM-PC-lijn!
PRIJS t

399.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.'l 099.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156. liter koelen MIELE VAATWASSER
en 60 litervriezen. Adv. "949.- G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Wateronthaider
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

849.-

PHILIPS

STUNT! VHS-HQ VID"EO
Met afstandbediening.

289.-

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '789.-

MIELE KOELKAST
K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv/1399.-

439.-

PANASONICBesteKoop!
NVSD22;Showview+PDC.*734.-

549.-

579,-

948.-

379.-

449.-

WHIRLPOOL AVM
RuimeSim combi magnetron.
Met hete lucht.grillencn'sp.ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren. Adviesprijs'999.-

WAS/DROOGKOMBINATE
GKOMBINATE
Wassen en drogen
drogen in 1 mama- ZANUSSI KOEL/VRIES
chine, 1000 toeren.
toeren.'1549."1549.- Italiaanse vormgeving.
**** sterren invriescapaciteit. Adviesprijs. 899.-

PANASONIC63CMTOP
IIC63CMTOP JVC SHOWVIEW+PDC
l G1; HiFi-stereo,
•eo, TXT.'1599.- J228;Turbo-Search. '769.-

ARISTONASTEREOKTV
iSTEREOKTV
TA4310;55cm,teletekst'1345.n,teletekst'1345.-

445.-

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

UXT3;Superc

PHILIPS VIDEO+PDC
VR242; Turbo-Drive. '895.-

PANASONIC KTV TXT
TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

teletoon.n'uieu\Ndesign.

229.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

299.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv.'l 099.-

JVC HIFI STEREO
620;Hi-SpecDrive.'1189.c Drive.'1189.- :

1799.-

395

1649.

895.-

779.-

189.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij.
SHARP HETE-LUCHT i
Adviesprijs. '729.KOMBI MAGNETRON
Snelle900Wattmagnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reiniBAUKNECHT KAST geaVetekookfunkfes.Adv.'699.140 liter inhoud. Adv. '749.-

MIELE 1000TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

965.-

749.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen, Showview + PDC.:. Adv
Adv '1159.-

365.-

W H I R L P O O L KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

125.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

PANASONIC
IIC STEREO
HD600; Topper!
per! 4 koppen,
| SONY55CMTELETEKST Showview+PDC.
'DC.Adv.'1299.Adv.'l 299.M21; Hi-Black Trinitron. '990.-

SONY PORTABLEKTV
M1400; Afstandbed.'550.-

325.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.'699.- WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv.'599.-

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

779.-

789.-

275.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviesprijs'749.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs'279.-

PANASONIC KOMBI
ELECTROLUX
MAGNETRON
KOELBOX 12 VOLT NN750; Digitale bediening van
Ideaal voor op de camping magnetron, hete lucht oven en
en in de auto.
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs.'949.-

RXDS1O; Am/Fm tuner, 2O
Watt versterker, cassette-recorder, ingebouwde CD-speler,
compact design. Adv. '249.-

ARISTONA
VIDEORECORDER MET
SHOWVIEW EN PDC

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

495

PANASONIC
RADIO CD-COMPO

aaaat

1189.-

599.-

679.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT
FU700;750tcerencentiituge.RVS
trommel, schokdempers. '949.-
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Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12x molorzoom, afstandbediening. Adv. '1899.-

INDESÏTÏ200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang.regelbarethermostaat, R VS trommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.

DEMONSTR/VTIE
IJSMAKEN l
in onze filialen:

401
,,01 '

!• • • ^1 '*'

SONY HIFI STEREO
E800;4koppenTri-Logic videorecorder, montage. '1670.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT.' 1440.-

WASEMKAP
fT.W.V. 138.-J

SONY + LCD SCHERM
TRV 111 -Camcorder. ' 1 980.-

ARISTONA STEREO
SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv.'l345.-

l SONY 63CM STEREO
| X2501 ;Hi-Black Trinitron, telelekst, afst.bed. Adv.'1770.-

GRATIS*

SONY STEADY SHOT
TR565;HiFi geluid. '2200.-

699.-

SONY 72CM TRINITRON
| KVC2981;Stereo,TXT.'2550.-

NU MET

ra

SONY Hi-8 TRAVELLER
T R650;HiFi stereo, '2495.-

PHILIPS TELETEKST
l PT156;Afstandbediend.'645.indbediend.'645.-

449.-

ETNA FORNUIS
Luxe gasfornuis met elektrische
oven, grill, schakelklok en glazen
sierdeksel. Adviesprijs. *1245.-

TRAVELLER;TELAAG!
10x molorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.' 1 709.-

899.-

PHILIPS STEREO
STEREO KTV
PT520; Black-Line,
:k-Line, teletekst.
teletekst,
i. '1395.l Adviesprijs.

PHILIPS GROOTBEELD STEREO KLEUREN-TV
28PT4512; 70 cm Black matrix beeldbuis, 40 watt stereo, 70 voorkeuzezenders, teletekst met geheugen, eenvoudige bediening dankzij Easy-Logic
afstandbediening en menubesturing. Scart- en hoofdtelefoonaansluiting.
Volledig op afstand te bedienen. Adviesprijs "1795.-

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

HP INKJETPRINTER

278.

349.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

BEVERWIJK

ZAANDAM

1 500 nV Superstorë Beier en goedkoper l 1500 m-' Superstore Beier eh goedkoper
Breestraat 65
•
l Westzijde 55 : (onder Dirk v.d. Broek)

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM ^ AMSTELVEEN . 'ALKMAAR
BEVERWIJK • ZAANDAM - ZOETERWOLIDE
DEN HAAG • LEpSCHENADM - DELFT
HILVERSUM • MAARSSENBROEK

ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-standen.Adv'135.-

78.

OPENINGSTIJDEN:
;
maandagmiddag
i. 13.00 tot 18.00 ut
dinsdag t/m vrijdag
09.00 tot 18.00 uU
zaterdag
09.00 tot 17.00 uu
KOOPAVOND Badhoevedorp Delft ei
Maarssenbroek vrijdag
19.00 tot 21.00 uu
overige filialen donderdag . 19.00 tot 21.00.uu
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Pijper weer
kampioen

(Kunst-)boom

Nog steeds ruzie over
parkeren bij Talace'

ZANDVOORT - Willem Pijper heeft opnieuw een kampioenschap ergoroeien ('droogroeien') gewonnen. Op twee afstanden behaalde hij een gouden plak bij de Wereld Politie
en Brandweer Spelen in Calgary. De opmars van de ergoroeier lijkt niet te stuiten. Vorig
jaar werd hij zelfs wereldkampioen.
Pijper wordt samen met de
Zandvoorters Ruud Luttik en
Gerard Kuijper, die ook aan de
Spelen meededen maar geen
medailles binnenhaalden, vandaag op het raadhuis verwelkomd. Het drietal wordt tussen
half elf en elf uur verwacht in
Zandvoort.

ZANDVOORT - De vereniging van eigenaren van
het Palacegebouw mag van
de gemeente het parkeerterrein tussen de benzinepomp
en de ingang van het hotel
niet afsluiten. De gemeente
heeft daarover onlangs een
brief gestuurd. De vereniging neemt volgens secretaris L. Boonacker eind deze
maand definitief een besluit
over het wel of niet plaatsen
van slagbomen of paaltjes.
Boonacker: „We, overleggen
dan met onze advocaat wat we
gaan doen. Er bestaat zelfs een
grote kans dat we niet afsluiten,
maar ik wil er verder niet te
veel over zeggen." Ook over de
kosten is ze vaag. „Dat hangt er
helemaal vanaf hoe we het gaan
doen. Het wordt waarschijnlijk
minder groots dan tijdens de

Veel hardrijders
ZANDVOORT/HEEMSTEDE - De politie gaat door met
controleren op de Zeeweg. Op
vrijdagmiddag reed maar liefst
een vierde te hard (250 van de
1000). Zaterdag waren het er relatief minder. Van de 1606 hadden 150 auto's en motoren een
te hoge snelheid. De snelste
reed zaterdag 127 kilometer,
terwijl slechts tachtig kilometer per uur toegestaan is.
In juni zijn er op zeventien
dagen 22 snelheidscontroles gehouden. 14,1 procent (2112) van
de automobilisten en motorrijders heeft een bekeuring gekregen. In totaal kwamen er 14.958
auto's en motoren voorbij.

Openbaar Ministerie vecht
uitspraak over stripper aan
ZANDVOORT - Het Openbaar Ministerie gaat in hoger
beroep tegen de uitspraak van de Haarlemse rechtbank
over de moord cq doodslag op de .Zandvoortse stripper
Riny Meerveld. Dat betekent dat de zaak over een halfjaar
tot een jaar opnieuw behandeld wordt bij het gerechtshof
in Amsterdam.

Optreden
ZANDVOORT - Er is dit
weekend een keer opgetreden
tegen een strandpachter. Bij Riche trad een band op, terwijl
dat niet toegestaan was. De gemeente en politie hebben vorige week aangekondigd strenger
te controleren op live bands en
geluidsoverlast.

De rechtbank oordeelde onlangs dat Ab Z., die Meerveld een jaar
geleden doodschoot, geen straf verdiende. Z. had volgens de
rechtbank uit noodweer gehandeld. Z. en zijn advocate voerden
dat tijdens de rechtzaak in Haarlem ook aan.
De officier van justitie Koops verweet Z. echter dat hij samen
met zijn vriendin, de vroegere vrouw van Meerveld, een plan van
te voren had bedacht om de Viking te vermoorden. Koops beschuldigde hem dan ook van moord en eiste tien jaar gevangenisstraf.

Tasjesroof
ZANDVOORT - Een 86-jarige
Zandvoortse is donderdagmiddag op de Zandvoortselaan beroofd van haar boodschappentas. De tas werd van haar arm
gerukt, waardoor de vrouw viel.
De Zandvoortse liep enige verwondingen aan haar gezicht en
schouder op. Haar tas is later
leeg teruggevonden.

Straatverbod
BENNEBROEK - Een 32-jarige Zandvoorter is opgepakt
bij een verpleeginrichting in
Bennebroek, omdat hij een
straatverbod van de rechter negeerde. Hij had daar al eerder
overlast veroorzaakt. De man
heeft drie dagen vastgezeten.

vergadering van de vereniging
van eigenaren is besproken."
Die vergadering vond ongeveer
twee maanden geleden plaats.
Het conflict over het parkeerterrein speelt echter al jaren.
Volgens de gemeente is het
openbaar terrein, volgens de
bewoners en de eigenaar van
het hotel hebben zij op grond
van een erfpachtcontract het
recht om zelf over het parkeerterrein te beschikken.
De gemeente baseert zich ook
op dat contract. Daarin staat
letterlijk: „De gemeente Zandvoort behoudt zich de taevoegdheid voor tot het aanleggen,
hebben en voor rekening van de
erfpachtster (vereniging van eigenaren Bouwes Palace, red.)
onderhouden van wegen, paden
en dergelijke op de grond (...)
en deze grond te bestemmen als
openbare weg, die te allen tijde
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voor voetgangers toegankelijk
zal zijn, terwijl de gemeente
Zandvoort zich bovendien het
recht voorbehoudt om over taedoelde wegen met dienstauto's
te rijden."
„Afsluiten," schrijft de gemeente in een brief van 11 juni
aan de vereniging van eigenaren, „achten wij om meerdere
redenen niet wenselijk." Volgens de gemeente zouden slagbomen of paaltjes betekenen
dat het verkeer niet meer rechtstreeks van het Van Fenemaplein de Van Heemskerckstraat kan bereiken. „Met uitzondering van voetgangers en
sleutelhouders," schrijft de gemeente.
Daarnaast kan volgens de gemeente de PTT niet meer bij de
brievenbus komen die aan het
voormalige Dolfirama hangt.
Als derde argument haalt de gemeente aan dat de plannen
voor het congrescentrum/nieuwe hotel van de ABN/Amro en
Bart Schuitenmaker door de
afsluiting mogeljk in de knel raken. En het neerzetten van
paaltjes of slagbomen betekent
ook dat er minder parkeerplaatsen voor algemeen gebruik zullen zijn.
Het argument van de advocaat van de vereniging, Van der
Leij, dat de verkeersveiligheid
en geluidsoverlast door een afgesloten parkeerterrein zullen
verbeteren, vindt de gemeente
'minder zwaarwegend.'
Bewoner
T. Timmermans
heeft zo zijn twijfels over de
gang van zaken rondom de slagbomen. „Ik heb de notulen van
de vergadering waarop dat taesproken is bijvoorbeeld nog
steeds niet gezien. Daarnaast
begrijp ik niet dat die slagbomen er moeten komen. Ik heb
het gevoel dat ze ons door de
strot geduwd zijn."

Journalisten
op bezoek
pagina 3

Ton houdt
wel van een
'mooie fik'
pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Strandpachtersvereniging:
'Gemeente overlegt te weinig'

Is het nu een boom of een kunstwerk? Volgens Victor Bol een
kruising van beide. Hij keek
vanuit zijn raam al anderhalf
jaar tegen een dode boom aan en
besloot zich creatief uit te leven,
geïnspireerd door de zee. Dat resulteerde in een blauwe houten
boom met dolfijnen
Foto André Lieberom

Kunststofleidingen voor het eerst
bij benzinestation Van Lennepweg
ZANDVOORT - Het Mobil (binnenkort BP) benzinestation op de Van Lennepweg heeft een landelijke
primeur. Vandaag en gisteren zijn daar kunststofleidingen in de grond gelegd
voor de aanvoer van benzine
plus diesel en de afvoer van
dampen. Dat is nog niet eerder in Nederland gebeurd.

belooft hij. De aanleg ervan
kost slechts twee dagen. Het
Keurings Instituut Waterleiding Artikelen (KIWA) houdt
in de gaten of alles goed gaat.
De nieuwe leidingen zijn onderdeel van een grootscheepse
sanering van het benzinestation. Over vier weken moet de
verbouwing klaar zijn. Dan
heeft het pompstation ook bijvoorbeeld een vloeistofdichte
Tot nog toe waren de Neder- vloer.
landse leidingen van metaal,
staal of koper. Volgens P. Bus
van TSE, importeur van de leidingen, heeft kunststof als
voordeel da,t het makkelijker te
buigen en te koppelen is. Het
materiaal gaat tien jaar mee,

(ADVERTENTIE)
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\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
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TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023-5 715 747

Voor een greep uit ons
aanbod zie onze
advertentie op
achterpagina

ZOMERKRANT

ZANDVOORT - „Het lijkt
wel of juist over belangrijke
zaken van te voren geen
overleg met de gemeente
mogelijk is," constateert
Gert Toonen, voorzitter van
de Strandpachtersvereniging. Hij is onder andere
woedend omdat de gemeente heeft aangekondigd maatregelen te nemen tegen
strandpachters die zonder
vergunning bands laten spelen op het terras en te veel
lawaai produceren.
„Hier is het laatste woord
nog niet over gezegd. Terwijl we
regelmatig contact met elkaar
hebben, krijgen we opeens te
horen dat de politie en de gemeente streng gaan optreden
tegen ons." De Strandpachtersvereniging stuurt dan ook een
dezer dagen een brief op hoge
poten naar het gemeentebestuur volgens Toonen.
„Het is ongelooflijk. In Zand-

voort is steeds minder mogelijk. Laatst was ik nog in Scheveningen en daar zag ik overal
optredens in de paviljoens.
Druk dat het er was. Terwijl het
hier doodstil is."
De voorzitter van de Strandpachtersvereniging maakt zich
echter niet alleen druk over de
maatregelen tegen geluidsoverlast. „Dit is maar een van de
voorbeelden." Hij is bijvoorbeeld ook nog altijd verbolgen
dat het zo lang heeft moeten
duren voordat het vervuilde
strand opgeruimd werd.

ben ze het te druk. En dat is
ook goed, dat hoort zo."
Wat betreft de geluidscontroles is Van der Heijden echter
streng. „Strandpachters moeten zich net als andere horeca-ondernemers aan de regels
houden. Iedereen kent die regels met betrekking tot de decibellen en geluidsniveau. In het
verleden hebben we er uitgebreid met vertegenwoordigers
van de horeca en de strandpachters over gesproken. Het
zou overdreven zijn om eerst te
waarschuwen als we gaan controleren op de naleving van die
regels."

„Hoewel het mij niet bekend is
dat er vanaf maart al geklaagd
is. Ik heb dat wel gehoord,
maar ben er onvoldoende van
op de hoogte. Natuurlijk kan ik
me voorstellen dat de betrokken strandpachters vinden dat
het na de ontdekking van het
asbest in het zand (eind mei,
red.) nog lang geduurd heeft
voordat de vervuiling opgeruimd werd."
„Maar," vindt de burgemeester, „men moet er ook begrip
voor hebben dat we eerst met
andere overheden moesten
overleggen over de aansprakelijkheid en de manier waarop
het asbest weggehaald moest
worden. Ach, je doet het nooit
goed. Gelukkig heeft het weer
ons geholpen. Het is nu allemaal klaar voordat het echt
warm wordt."

Volgens burgemeester Van
der Heijden wordt de soep niet
De klachten van de strandzo heet gegeten als Toonen pachtersvereniging over het
zegt. „Er is geen sprake van een lakse optreden van de gemeenslechte verhouding tussen de te ten aanzien van het vervuilde
gemeente en de strandpachters Zuidstrand, kan Van der Heijof gebrek aan communicatie. den wel enigszins begrijpen.
We hebben regelmatig overleg,
alhoewel er natuurlijk best weieens wat fout kan gaan. Na de
vakantie spreken we ze weer,
want tijdens het seizoen hebZANDVOORT - Drie jongens hebben vorige week dinsdagnacht
om 2.20 uur een zeventienjarige jongen uit Monnickendam in de
Kerkstraat beroofd. Ze namen zijn Seiko horloge mee. Ze reden
weg op een witte scooter (Honda Vision). Het drietal was volgens
het slachtoffer van het zogeheten 'gatabertype'. Een van hen had
een bomberjack aan. De politie hoopt dat getuigen zich melden
(telefoonnummer 5713043).

Jongen beroofd door gabbers

Amel spreekt al aardig woordje Nederlands

Kaartjesautomaat
ZANDVOORT - De kaartjesautomaat bij de ingang van de
Kennemerduinen is gestolen.
De automaat is van zijn stalen
plaat geschroefd. Hoeveel geld
erin zat, is niet bekend.

Dronken
ZANDVOORT - Op de Duindoornlaan in Bentveld moest
een 42-jarige automobilist uit
Huizen donderdagnacht zijn
rijbewijs inleveren, omdat hij
ruim twee keer zoveel alcohol
in zijn bloed had als toegestaan.

Waterstanden
Datum
10jul
11 jul
12jul
13 jul
14 jul
15 jul
16 jul
17 jul
18 jul

HW
07.55
08.35
09.16
10.06
11.05
12.16
00.55
01.49
02.45

LW
03.46
04.16
04.50
05.35
06.36
07.36
08.30
09.34
10.55

LW
15.54
16.25
17.05
17.55
18.44
19.44
13^14 21.05
14.19 22.24
15.30 22.36

HW
20.15
20.56
21.34
22.46
23.34

Vaanstand:
EK za 12 jul 23.34 uur.
"oogwater: vr 18 jul 15.09 uur NAP
+ 98 cm.
Laagwater: wo 09 jun 03.05 uur
NAP - 92 cm.

ZANDVOORT - „Met de musical 'Windkracht acht'
gingen we met onze klas het jaar afsluiten." Amel Sivac
vertelt daarmee niet zoveel bijzonders, ware het niet dat
hij dat in verstaanbaar Nederlands doet. Vijfjaar geleden
woonde hij met z'n familie nog in Bosnië. Aan het einde
van het schooljaar nam de dertienjarige Amel zingend,
acterend en keyboard spelend afscheid van de Nicolaasschool in Zandvoort.

„Ik en nog een jongen
speelden twee mannen, Gerrit-Jan en Tobias. Ze zaten
vroeger bij elkaar in de klas
maar Tobias emigreerde
naar Australië. Hij ging hamburgers uitvinden en werd
zakenman. Omdat hij heimwee kreeg naar Nederland,
kwam hij terug en ontmoette
Gerrit-Jan die op Schiphol
werkte. Ik moest ook nog
keyboard spelen en in het Nederlands zingen, want het
was een musical. Moeilijk?
Nee hoor, alleen het woord
'geëmigreerd' kon ik haast
niet uitspreken."
„Nederlands is best wel
moeilijk," vindt Amel niettemin. Vooral de c. „Hoe je
'school' moet spellen bijvoorbeeld." Amel heeft groep zes,
in twee jaar groep zeven en
vorige week groep acht afgemaakt. Volgens zijn leerkracht Ardy
Henneman
neemt de Nicolaasschool

daarmee afscheid van 'een hele
.aardige, emotionele en rustige
jongen.'
De aanwezigheid van de Bosnische vluchteling op de
school, is op zich niet zo bijzonder. „We zijn een hele internationale school. We hebben
meer kinderen uit Bosnië. De
twee broertjes van Amel zitten
in de kleutergroep en groep zeven. We hebben ook kinderen
uit Irak, de Dominicaanse Republiek, Spanje en uit Iran, geAmels grote hobby is inmiddels karate
loof ik," zegt Henneman.
„Maar Amel is een hele slimme jongen. Hij had in het begin
moeite met teksten, maar hij
heeft de Nederlandse taal in
twee jaar tijd opgepakt. Dat is
heel snel. Zeker omdat thuis
nog de moedertaal wordt gesproken. Hij heeft bovendien
een oorlog meegemaakt en
daarin is in elk geval alles gebeurd wat wij ofc> televisie hebben gezien. Z'n familie is met

een paar tassen onder de arm
gevlucht."
Amel: „Ik woon nu meer dan
drie jaar met mijn twee broertjes, vader en moeder in Zandvoort. We komen uit Sicac, een
dorpje in Banjaluka. Daar ging
ik vanaf mijn zevende ook al
naar school." Misschien dat het
daarom nu zp goed met Nederlands gaat, probeert Amel te

André Lieberom

verklaren. Of de school in Sicac
er nog staat, durft hij niet te
zeggen.
„Op 12 december 1992," vertelt
Amel, „kwamen we in Nederland. Ik weet niet meer waar we
aankwamen, maar we waren
gevlucht voor de oorlog." Hij
weet in elk geval nog dat hij een
jaar in een kazerne in Haarlem
heeft gewoond. „Daar waren

i,

tweeduizend mensen, een
derde daarvan waren kinderen," weet hij nog heel precies. „Dat was heel gezellig.
Ik begon daar al Nederlands
te leren: 'ja', en 'nee' en
'maar'. In Zandvoort begon
ik in groep zes. Ik kon toen
nog niet zoveel zeggen, maar
vriendjes kreeg ik toch wel.
Iedereen ging uitleggen hoe
ik aan tikkertje kon meedoen."
Inmiddels heeft hij veel
vriendjes in Zandvoort. Bovendien sport hij graag. Voetbal en karate vindt hij leuk.
„Een keer per week train ik
karate bij Kenamju. Het gaat
best goed. Ik heb in Utrecht
de tweede plaats bij een
jeugdkampioenschap gewonnen. Waarom karate? Nou,
dat wilde ik eigenlijk altijd
al." Karate heeft het dan ook
uiteindelijk gewonnen van
voetbal.
„In september ga ik naar
de mavo, naar het Noordzeecollege. Dat wordt misschien
wel moeilijk, want daar moet
ik huiswerk maken. Ik heb er
wel zin in al krijg ik minder
tijd om te spelen. Maar eerst
ga ik met vakantie naar m'n
neefje in Rotterdam. We gaan
samen naar het tropisch
zwembad met palmbomen.
Nee, niet naar het strand, het
is veel te slecht weer."

l\T£li"11t1'f*1lllr die krant moet ik hebben.
J.^ CIIUUJ. HJAV, omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003

woensdag 9 juli
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FAMILIEBERICHTEN
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOpNNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

J „HAD J'NIE DACHT, HE? V,

Gasthuisplein 10
tel. 023-5714638
Op vrijdag 11 juli speelt Dic^ Huis voor u
vanaf 17.00 uur. Na een druffie werfyveeJ^
even de zorgen opzij, een gezellig borreluur,
u bent van harte welkom!
11 juli 25 JAAR GETROUWD
MIEG

Enige en algemene kennisgeving.
Want de Here, onze Rechter,
Want de Here, onze Wetgever,
de Here onze Koning,
Hij zal ons verlossen.

PROVINCIE

Op 5 juli 1997 overleed na een kort ziekbed onze
zusier, schoonzuster en tante

Nelletje Hoppe

Noord-/Bo//and

KENNISGEVING

Zus
6 september 1933

5 juli 1997
WET GELUIDHINDER

Zandvoqrt:
Wim enjannie
Mare, Sheila en Ivo
Haarlem:
Gerhard
Schoutenstraat 3
2041 KV Zandvoort.
Zus heeft haar lichaam ter beschikking gesteld aan
de medische wetenschap.

Vanuit Canada bereikte ons het droeve bericht dat
na een lange tijd van hoop en vrees is overleden
mijn lieve zoon, onze zorgzame man, vader, behuwd-grootvader en oom

Hans Huyer
op 64-jarige leeftijd.
Hij heeft zich dapper geweerd maar hiertegen was
geen kruid gewassen.
Uit aller naam:
M. B. M. Huyer-van Rijnberk
Owen Sound
Canada
3 juli 1997

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer maakt bekend dat zij een beslissing heeft genomen
op de bezwaren, welke tegen de beschikking ex artikel 72, tweede
lid, van de Wet geluidhinder (zijnde de vaststelling van de ten
hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting, vanwege het
industrieterrein "Circuit Zandvoort" te Zandvoort, van de gevels
van de woningen en andere geluidsgevoelige objecten die liggen
binnen de geluidszone rond het genoemde industrieterrein) zijn
ingediend.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (AWB)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 1 juli vergaderd Debesluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in
week 27 door B&W genomen besluiten is op
dinsdag 8 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie
AUTOLUW INRICHTEN GEBIED
BINNEN HALTESTRAAT,
KOSTVERLORENSTRAATKONINGINNEWEGPRINSESSEWEG EN LOUIS
DAVIDSSTRAAT
De firma J G Nelis uit Haarlem is op 26 juni jl
begonnen met de uitvoering van het autoluw
inrichten van bovengenoemd gebied De straten
binnen dit gebied worden voorzien van drempels
en verhoogde kruispunten
De aannemer werkt zo veel mogelijk per straat
om de overlast te beperken De bewoners zijn
door de aannemer geïnformeerd waar en wanneer werkzaamheden plaatsvinden Op 11 juli
zouden de werkzaamheden aan drempels en
kruispunten in de Hobbemastraat, Jan Steenstraat en Van Ostadestraat gereed moeten zijn
Na de bouwvakvakantie, vanaf 5 augustus, wordt
een begin gemaakt met herprofilering van de
Diaconiehuisstraat De Diaconiehuisstraat krijgt
een ander straatprofiel, welke beter past bij een
inrichting als erf Vanaf 5 augustus worden ook
de overige drempels en verhoogde kruispunten
geplaatst.
Naar verwachting is het werk begin september
1997 gereed

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis (ingang Swaluëstraat) Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schriftelijk
hun reacties indienen bij Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapverguning verleend voor
- Emmaweg 29 - 20 bomen
- Wilhelminaweg 30 - 8 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
tijdens openingstijden ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat)
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
ART. 9 EN 10 WEGENWET
In verband met de voorgenomen inrichting van
een perceel grond aan de Heimansstraat als
woonwagenlocatie is het college voornemens
de raad voor te stellen het betreffende
perceelsgedeelte te onttrekken aan het openbaar verkeer.
Het conceptbesluit met bijlagen ligt met ingang
van 11 juli 1997 gedurende 6 weken ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis
Ingevolge het bepaalde m de wegenwet
kunnen belanghebbenden gedurende de termijn van de tervisieleggmg zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort of mondeling bij de Centrale Balie, waarvan een verslag zal worden
opgemaakt

BOUWAANVRAGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:97104B Spoorbuurt
veranderen loods m
straat 11
woning met loods
97105B Park Duijnwijk oprichten woningen
architect
Glansen Kaan
97106B Park Duijnwijk oprichten 118 woningen architect
Hans Wagner
97107B Park Duijnwijk oprichten 11 woningen architect
Roeleveld-Sikkens
97108B Park Duijnwijk oprichten 17 woningen architect
Roeleveld-Sikkens
97109B Park Duijnwijk oprichten woningen
architect Kees
Christiaanse
97110B Park Duijnwijk oprichten 15 wonmgen architect
Bart Duvekot
97111B Park Duinwijk oprichten woningen
architect ONX
97112B Ebbmgeweg 1 plaatsen zwembad
97113B Wilhelmmaplaatsen erker
weg 56
97114B Pasteurstraat 6 veranderen winkel in
winkel met woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
VOORNEMEN OM
BOUWVERGUNNING TE
VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor:
- het veranderen van een winkel op het perceel
Raadhuisplein 4 (voormalige wereldwinkel) en,
- het veranderen van een kantoor tot winkel op
het perceel Raadhuisplein 4
De bouwplannen liggen met ingang van 11 juli
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termijn kan een
ieder tegen voormelde bouwplannen schnftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

GEMEENTE

De beschikking ligt met de daarbij behorende stukken vanaf l l juli
tot 23 augustus 1997 ter inzage bij:
- het gemeentehuis van de gemeente Zandvoort te Zandvoort;
- het provinciehuis van Noord-Holland, Houtplein 33 te Haarlem;
- het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer te Den Haag (Rijnstraat 8, bibliotheek).

Kasteel Vaeshartelt

Tegen de herziene beschikking kan op grond van de Algemene
wet bestuursrecht gedurende de termijn van terinzageleggmg door
belanghebbenden beroep worden ingesteld. Het beroepschrift
dient te worden gericht aan:

Picknick Weckend
Maastricht/ 248,-p.p.
Fiets / pickruckinand / routes /
2x logies / ontbijt / lx diner /
muscumknuriju / verrassing bij vertrek.

De afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019
2500 EA Den Haag

ZANDVOORT

Bel voor info 043-3690200.
Het beroepschrift moet van een datum en de naam en adres van
de indiener zijn voorzien. Duidelijk moet zijn aangegeven waarom
tegen de herziene beschikking beroep wordt aangetekend en het
meezenden van een kopie van de beschikking wordt aanbevolen.

Correspondentieadres:
Jhr. P. Q. van Uffordlaan 74
2042 PS Zandvoort
Liever geen bezoek.

Voor nadere informatie kan contact worden opgenomen met
mevrouw M. van der Toorn van het Projectbureau Sanering
Industrielawaai, telefoon 030 688 96 35.
In Memoriam

Herman Strijder
Lieve Herman, 9 juli 1997 zou onze 55* huwelijksdag zijn.
Ik mis je en denk nog elke dag aan je.

*lakeTïve
strandpaviljoen 5

Den Haag, 18 juni 1997.
De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer,
voor deze:
de directeur-generaal Milieubeheer,
o.l.: de directeur Geluid en Verkeer,
ir. A J. Baayen.

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

Je liefhebbende vrouw Tiny

Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 16 betaalde en gratis nieuwsbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. Ca. 40 mensen zijn commercieel werkzaam in onder andere Amsterdam en Amstelveen.

ADVERTENTIES

Tot ziens in Take Five

Telefonische
advertentieverkoper (m/v)

Sheila, Dimfie en Gert Toonen

voor 18 uur

TROMPSTRMT19/2
ZANDVOORT
Zeer luxe gerenoveerd appartement, gelegen op de vierde etage met balkon aan land- en zeezijde. Uniek uitzicht
over strand, zee en boulevard.
Indeling: entree, luxe woon/eetkeuken met inbouwapparatuur, badkamer met ligbad/wastafel en toilet, slaapkamer met balkon, ruime woonkamer met balkon en uitzicht
op zee. Alle kozijnen voorzien van kunststof/dubbele beglazing. Berging in het souterrain.
VRAAGPRIJS ƒ 310.000,- k.k.

Standplaats: Amstelveen.
Het takenpakket omvat telefonische acquisitie ten
behoeve van de kranten van Weekmedia, met name
voor speciale objecten en specials.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 M V HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

van der Kuijl

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartuerzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil j e toch zeker niet van j e
kinderen afliankelijk zijn!"

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

Wij zoeken op korte termijn een

l

,. L

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

Zandvoort, juli 1997

l—A

O25-572OOOO

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Uit aller naam:
S. Sijtsma

-N /~

Trompstraat 2

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

Helena Hendrika Sijtsma-Geerlings

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

db

Tegen inlevering van deze advertentie
van maandag 14 juli tot en met zondag 27 juli
de 2e baan of het 2e uur gratis.
Wel .even reserveren.

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk te bedanken,
betuigen wij U langs deze weg onze oprechte erkentelijkheid voor de blijken van belangstelling na het overlijden
van mijn vrouw, onze moeder en mijn oma

^_J

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
In verband met bouw vernieuwing verkeersbrug
perceel Zandvoortselaan, kader nr sectie A
4475 - 10 bomen

Voor deze afwisselende functie gelden de volgende
functie-eisen:
- commerciële achtergrond;
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- een goede telefoonstem,
- leeftijd minimaal 23 jaar.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

' Amsterdams

l
• Buitemreldertea
. Courant <$ ^s^fs
Dlemeï\K'7 5iJ
.Courant - ^**V*1-

Enige praktische ervaring in een *oortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.
Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.
Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 2.934,- en ƒ 3.976,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van arbeidsvoorwaarden.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

023-571 5531

l

maandag -vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00- 14. 00 uur

DR. C. A. GERKESTRAAT 133
ZANDVOORT
Woonhuis met schuur en tuin voor en achter, gelegen aan
uitvalsweg en nabij de duinen.
Indeling: vestibule met toilet, L-woonkamer met open
haard en open keuken, bijkeuken, kelderkast;
Ie etage: drie slaapkamers, bergkast, badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel;
2e etage: vaste trap, ruime zolderkamer met vide, kleine
kamer, berging, C.V gas. Eigen grond 149 m'.
VRAAGPRIJS ƒ 350.000,- k.k.

POS»

\ ^ Cx> ,

-' i'* o'^x^^
'> -T-^ *ï
*
^*^
Aalsmeerder
vCourant 1>£t

:^>\^. ^

Uithoomse

of vul de bon in.

^v,/,/

l
J

Nieuwsblad J^J
Gaasperdam W

^
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Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer R.P. Post, verkoopmanager, tel. 020647.5393.
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voor meer informatie

l

de Nieuwe • CA •
Bijlmer 3^^^,;
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De aanstelling geschiedt voor een periode van één jaar.

--- """
-----~
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBLJJVENDE BEZICHTIGING

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de nalura-uitvaartvcrzekerin
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vroiiv

straat:
postcode/woonplaats:

Passage 36-40

Tel. (023) 536 60 88
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

UdONT

Uw schriftelijk sollicitaties kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer, onder
vermelding van vacaturenummer AS/97.06.
De sollicitatietermijn styit op 18 juli 1997.

v

deHonde
Vwwr^^

^

v

telefoon:
2042 KV Zandvoort

^ * «V;^

postbus 413

Zandvoorts
Nieuwsblad

Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laailcm.

woensdag 3 juli 1997
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"hess scoort bij
loorgeefschaak
ZANDVOORT - Olaf Cliteur
Ben de Vries realiseerden
ijdens het nationaal kampiaenschap doorgeefschaak de
noogste notering ooit door een
iandvoorts koppel behaald,
et Chess-duo eindigde op de
>lfde plek, vlak achter diverse
lationale toppers.
In de voorronde moesten Clieur en De Vries het opnemen
egen het sterke Zaanse team
)e Rover/De Boer. De Zaancanters moesten alle zeilen bij•ïetten. De Boer raakte, onianks dat Olaf Cliteur minder
Jan een halve minuut bedenkijd had, verstrikt in een matlet, waardoor er een fraaie 1-1
>p het
wedstrijdformulier
iwam. In de tweede partij
inaakte het Chess-koppel korte
nietten met het Amsterdamse
weetal Haggentaurg/Alberti.
de derde ronde stonden de
Zandvoorters weer met beide
enen op de grond, omdat de
ebroeders Vink, die als vijfde
ouden eindigen, te sterk waen. Een gelijkspel werd genoeerd in de vierde ronde en in de
laarop volgende ronde veegden
e Zandvoorters de Zeeuwse
campioenen van het bord. Clieur en De Vries wonnen ook de
oorlaatste en laatste partij in
e voorronde. Tot twee keer
an toe moest een Amsterdams
coppel buigen voor het Zandoortse geweld. Met een score
an veertien uit tien kwalifieerden de twee schakers van
^hess Society Zandvoort zich
ils derde voor de finalegroep,
ie bestond uit twaalf teams.
Cliteur en De Vries moesten
iet in de eindstrijd direct opnenen tegen de Nederlands kamjioenen Hoeksema en Brouver. Het werd een boeiend geecht, waarin Cliteur zijn oppolent Brouwer in de opening
'olledig overspeelde. Op het anlere bord gebeurde hetzelfde
üleen in Zandvoorts nadeel.
Brouwer kon met het materiaal
iat hij ontving van zijn medepeler erger voorkomen en won
nteindelijk op tijd, waardoor
ie Chess-schakers een 2-0 nelerlaag leden.
Ook in de volgende twee ronien lukte het de Zandvoorters
niet om een punt te scoren. Ze
waren volledig murw gespeeld
sn slaagden er niet in zich te
lerstellen. De elfde plaats betecende niettemin een verbetemg van het vorig jaar gevestiglle record. Toen eindigden Cli|eur en Van de Klashorst op de
eertiende plaats.

Journaille moet 'Ossies' naar kust lokken
Hoe lok je de Oostduitse toerist naar
Zandvoort? Nodig zeven journalisten van
kranten uit de nieuwe deelstaten uit,
schotel ze een vismaaltijd bij een
strandpaviljoen voor en laat VW-directeur
Peer Sips op zijn imnur enthousiaste wijze
over het kusttoerisme vertellen. Maar lukt
het ook? Schrijft het Journaille straks
lovende verhalen en stromen de nieuwe
toeristen straks toe?

E MENSEN IN de nieuwe deelstaten
(de yoormalige DDR, red.) weten nauwelijks dat de Nederlandse kust een
goede vakantiebestemming is, laat
staan dat ze ooit van Zandvoort gehoord hebben," vertelt Peter Watzold van de Mitteldeutsche Zeitung uit Halle. „Ik kende Zandvoort
eerlijk gezegd alleen uit de advertenties." Zijn
collega Annette Herold van de Nordkurier uit de
deelstaat Mecklenburg Vorpommern knikt. Amsterdam klinkt haar wel bekend in de oren, maar
Zandvoort is voor haar een onbeschreven blad.
Het tweetal maakt deel uit van een achtkoppig
gezelschap, zeven journalisten en de Duitse medewerker van het Nederlands Bureau voor Toerisme, die trouwens van oorsprong ook journalist is.

Rekreade heeft activiteiten
en jubileumtentoonstelling

Zandvoorts
Mieuwsblad

de Helende Meesters 421 B, Amstel«n Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
(020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
'«o advertenties: (020) 562.6271. Fax:
20)665.6321.
3
°nnementen (opgave, verhuizing, etc):
20)562.6211.
D0r
inementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
34
60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
°stabonnees gelden andere taneven.
°sse nummers ƒ2,-.
ra
gen over bezorging: donderdag tussen
;l^uur (023)5717166.
el

factie. Diok Piet (chef), Robbert Wortel
"l chef/emdred.), Monique van Hoogstra'•n' Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
°rmgeving/opmaakredactie: VWIem Bleen
9 Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
er
Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyferint
Systeemredactie: Hero Blok (chef).
!^ctiepromotie: Trudy Steenkamp.
'**ertentieverkoop: R. Post (verkoop«nager), M. Oosterveld.
'oorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange£|fVbi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

De vergeten koning (binnenspel), 19.15 uur volksdansen en
poppenkast.
* 18 juli: 10-14 uur Het koningsboek is zoek (knutselen, buitenspel en picknick met zelf
meegebracht brood en drinken).

Beachvolleybal

In Noord (in en bij 't Stekkie,
Celsiusstraat 190) melden de
kinderen zich aan voor een eigen televisiezender, met de
soap 'Natte tijden, droge tijden'.
* 13 juli: 18.30 uur volksdansen
en poppenkast.
* 14 juli: 10-12 uur Zappenmaak
(knutselen), 15-17 uur Te land,
ter zee en in de lucht (waterspelletjes).
* 15 juli: 10-12 uur Weet goed
wat je met je laatste .. doet
(creatief spel), 15-17 uur Ster
Spel (levend ganzenbord).
* 16 juli: 10-12 uur Hakuna Matata (o.a. tekenfilm maken),
Hollywood here we come (eigen speelfilm maken).
Ronald de Boer speelde vrijdag officieel niet mee tijdens de voet* 17 juli: 10-12 uur Leef je uit volleybalwedstrijd bij strandpaviljoen Take Five, want hij heeft
(disco), 15-17 uur Playback, een knieblessure. Vlak voor het demonstratiepartijtje liet hij ech18.30 uur poppenkast en volks- ter Marco van Basten (op de rug gezien) alvast een beetje zweten.
dansen.
Marco van Basten, Frank de Boer, de nieuwe Ajacied Dean Gorré
* 18 juli: 10-14 uur jeugdjour- en Danny den Ouden van FC Zwolle openden op verzoek van
naal, speurtocht en picknick strandpachter Gert Toonen het eerste strandvoetvolleyveld van
met eigen brood en drinken.
Zandvoort. Het viertal spande zich flink in voor de genodigden en
* 17 juli:
toevallige bezoekers. Die kunnen zelf ook in actie komen als ze

W. Keur juicht een multifunctioneel Cultureel Centrum
(een Idee van Lou Koper) toe.
Hij vindt bovendien dat de huidige beheerder een pluim verdient, omdat deze ondanks de
slechte staat van het gebouw en
de laksheid van het gemeentebestuur de moed erin houdt. Hij
vindt dat het gesteggel in de
raad tussen Flieringa en Van
Caspcl de renovatie van het Cultureel Centrum niet dichterbij
brengt.

ZANDVOORT - Het jaarlijkse
beachvolleytaaltoernooi vindt
plaats op 12 juli. Op die dau
spelen tussen tien en zes uui bij
paviljoen Seagull volleyballers
van het hoogste niveau. Het
toernooi is namelijk onderdeel
van de Nederlandse Kampioen
schappen.

Dansen
ZANDVOORT - Danshefheb
bers kunnen voortaan elke zon
dagavond terecht bij Dance
Club Yanks (ingang Koste'
straat). Vanaf tien uur draaien
dj Patrick en dj Raymond hou
se, swing, hiphop en techno
Tijdens de 'Old style disco sun
day' is er ook elke week een
willen, want het veld blijft deze zomer liggen. Particulieren en gastdiscjockey. De entree is
bedrijven kunnen het voor 25 gulden per uur huren. Daarbij krij- gratis.
gen ze de speciale bal, die lichter is dan een gewone voetbal, er bij
geleverd voor de duur van het spel. Volgens Toonen willen in elk
geval de eerste teams van de Zandvoortse voetbalclubs aan het
begin van het nieuwe voetbalseizoen een paar oefenwedstrijden
spelen.

Rommelmarkt

ZANDVOORT - Op zaterdas
12 juli organiseert de buurtvci
emging 'Gein op het plein' m
Foto Karin Schut Zandvoort-Noord een rommel
markt. Tussen de flat aan ck
Flemingstraat en de Celsius
straat staan de kraampjes van
tien tot vier uur klaar voor ie
dereen die van tweedehands
spullen houdt. Wie een kraam
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk risten, bewoners en mensen die wil huren, kan terecht bij Petei
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor zich met de Zandvoortse histo- Verswijveren, telefoonnummei
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 rie bezighouden:
J. Voolstra 5717293.

MENINGEN

'Kibbelen brengt renovatie Cultureel
Centrum voorlopig niet dichterbij'

Het idee om van het huidige
nafhankehjk nieuwsblad voor Zandvoort, Cultureel Centrum een multientveld en Aerdenhout. Verschijnt op functioneel centrum te maken
oensdag. Uitgave Weekmedia BV
is, hoewel niet origineel, zeker
ootdredacteur: J.M. Pekelhanng
geen slecht idee. Zelf heb ik
oofd commercie: J.F. Sas
deze mogelijkheid reeds geruime tijd geleden geopperd.
dres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. PostHet is absoluut noodzakelijk,
us 26, 2040 AA Zandvoort.
dat de impasse rondom het Culantoor geopend: maandag van 13 tot 16
tureel Centrum op korte ter"r, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
mijn doorbroken wordt. Priva" 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, dondertiseren van het Centrum in de
a
9 van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
vorm zoals Lou Koper dit voorur
stelt, is evenwel de allerslecht'edacte. (023) 571.8648. Fax: (023)
ste optie. Het beheer van cultui?3 0497.
reelhistorisch erfgoed is niet
*ertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
een taak van geldmagnaten of
"!3) 573.0497.
projectontwikkelaars,
maar
l: wmcomm@perscom.nl.
van de gemeente Zandvoort.
advertenties: (020) 562.6271. Fax:
Alleen de gemeente moet in
'20)6656321.
staat worden geacht om op een
^9'okantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
ln

Vipvoetbal

9b) te zien. Overigens is daar ook vrijdag een tentoonstelling van de jubilerende Reddingsbrigade geopend. Wie
deze expositie in mei over 75 jaar ZRB niet in de bibliotheek heeft bezocht, heeft nu alsnog de kans.
Het programma voor de
tweede week van de Rekreade
is erg uitgebreid en divers.
In het Centrum (bij mooi weer
op het Jan Snijerplein, bij regen
in het jeugdhuis naast de Hervormde Kerk op het Kerkplein)
geldt het thema 'De levende letters'. De verhalen in boeken komen déze week tot leven en dat
levert onverwachte ontmoetingen op.

Romkes levert
snelste duiven

ZANDVOORT - De dm
venmelkers van postduivei i
vereniging Plemes scoorde!'
in het voorbije weekeindgoed. Zo won John
de vlucht van de
Haarlem, waaraan IIKI.U
liefst 5820 duiven deeh),>
men.
De vlucht vanuit Mindei h e m '
verliep bijzonder goed vooi di
Zandvoorters. Naast de w i ^ i plaats van Romkes noteei d< l n i
ook nog een geweldige twci-'i'
plek. Van de Zandvoortbu dm
ven eindigden er 27 bi] de i'oi 1 1i
tachtig. Zaterdag vlogen )'i
jonge duiven vanuit het Bel LI
sche Duffel een afstand van l ' .
kilometer. Een vroege lossni'
waarop gehoopt was, zat er m<
in vanwege de slechte vhu h'
lijn. Om tien voor half Uva.ui
werden de duiven gelost mei
een behoorlijke noordwestenl
tegenwind. Hans Heilign
klokte de eerste duif om l.'i'.'
Monique van Hoogstraten uur.
Uitslag: Hans Heiligers J J
11-15-16, Combinatie k&K :>, 'i
18-20, Combinatie Koper Kopn
3-23, John Romkes 5-8-17, GIM
rie Harteveld 6, Peter Bol 9 i>r
2J
Piet La Grouw 10-12-1!) i
Rook Driehuizen 13-14, Ficd
Spronk 21, Combinatie Kopei
Twins 24.
Tevens stond er een vlucln
voor de oude duiven vanuit In l
Frans Chantilly op het p i < >
gramma. De 134 duiven moes
ten een afstand overbruggen
van 384 kilometer en ondervon
den eveneens een stevige tegen
wind. Om tien voor half twi"
werden de duiven pas gelost
waardoor het voor de duiven
liefhebbers een lange dag wei tl
Om 19.22 uur landde de eerst!
duif bij Hans Heilgers op hel
hok. Heiligers klokte tevens ck
nummer twee. Goede cleidf
werd Rook Driehuizen.

tus een expositie in het Cultureel Centrum (Gasthuisplein

Goed racewerk

ZANDVOORT - Vier mannen
-iit Enkhuizen tussen de negenien en 21 jaar zijn zondagnacht
^ingehouden, omdat ze op de
Engelbertsstraat bloembakken
'P straat gooiden. Ze kregen
en bekeuring van honderd gullen. De politie kwam ze op het
>poor dankzij een tip van een
'oggetuige.

op de derde plaats van de meest favoriete vakantiebestemmmgen van Duitsers," meldt Herold
Informatie over nieuwe bestemmingen achten
ze niettemin van groot belang, bijvoorbeeld over
de Nederlandse kust. Ze zijn het, er alleen nog
niet zo over eens of hun positie als onafhankelijk
journalist in het gedrang komt nu hun reis immers betaald wordt door een organisatie die
juist in het leven geroepen is om vooral de positieve kanten van Nederland te laten zien.
Een derde collega, freelancer Lutu Hoyer,
vindt het inderdaad een dilemma. „Het wordt
nog lastiger als je door een reisbureau wordt
uitgenodigd, want dat verwacht meestal dat je
ook even hun naam noemt." Herold beziet het
ethische vraagstuk vooral met een praktische
blik. „Welke krant kan het zich veroorloven om
zelf een reis te betalen."
„Bovendien," zegt ze, „is het de lezer die uiteindelijk aan de hand van mijn informatie zelf
zijn keuze maakt. Bijvoorbeeld gegevens over de
prijzen van hotels of de mogelijkheden voor kinderen. Dat is voor lezers het belangrijkste."
Watzold heeft zich zelfs heilig voorgenomen
alleen de algemene indruk te laten gelden.
NBT-medewerker Gaul is daar blij mee. „Als het
straks in Zandvoort gaat regenen, zullen ze dus
vast geen negatief artikel schrijven," verwacht
hij.

ZANDVOORT - De Rekreade wordt dit jaar voor de
dertigste keer georganiseerd. Dat betekent dat er niet alleen voor kinderen uiteraard weer heel veel activiteiten op
het programma staan. Er is bovendien tot en met l augus-

* 13 juli: 19.15 uur Volksdansen
en poppenkast.
* 14 juli: 10-12 uur Leven op
Mars (knutselen), 15-17 uur
Schateiland (buitenspel).
* 15 juli: 10-12 uur Het grote
sprookjesboek (creatief spel),
15-17 uur Koken met Joop
(knutselen).
* 16 juli: 10-12 uur Moord in de
Baliestraat (spel en creatief
spel), 15-17 uur Jungleboek
ZANDVOORT - Tijdens de (buitenspel).
lubraces op het Circuit Park * 17 juli: 10-12 uur Rembrandt
Jandvoort noteerden de Zand- in kleur (knutselen), 15-17 uur
oortse autocoureurs in de
jierra-race bijzonder goede uit(ADVERTENTIE)
lagen. De race werd gewonnen
ioor Bert Schaap. Voor de oveige ereplaatsen ontstond een
Hotel Hoogland
ipectaculaire strijd tussen de
slaatsgenoten Ronald Vossen,
Voor uw feest, party of'receptieVlike van der Raadt en Theo
•
"tel. 023-5715541
ütor. Ronald Vossen leek beilag te gaan leggen op de derde
plaats, maar spinde in de laatste ronde waardoor Mike van
Ier Raadt opschoof naar de
ierde positie. Vossen werd
'ierde net voor Theo Stor, die
iet Zandvoortse succes met
«n vijfde plaats compleet
naakte.

Bloembakken

Ze hebben de kans om tijdens een bliksembe- Watzold: „Voor de 'Wende' was dat heel gewoon
zoek van vier dagen op uitnodiging van het NBT in de DDR. In West-Duitsland gold veel meer de
een rondgang te maken langs Zandvoort, Noord- dubbele moraal van blote meisjes in de kranten
wijk, Lisse, Wassenaar, Den Haag, Schevenin- en juist geen naakte badgasten. Uit angst dat de
gen en Kijkduin. Woensdag lunchten ze in Zand- Westduitse gasten wegbleven, werd al heel snel
voort bij strandpaviljoen De Wurf en sliepen ze na de hereniging het naakttoerisme aan de Oostin het Golden Tulip Hotel.
zeekust verboden. Inmiddels wordt het allemaal
Dat in de gebieden waar hun kranten verschij- weer wat soepeler." De Oostzeekust staat bij de
nen zo weinig bekend is over de Nederlandse inwoners van de nieuwe deelstaten volgens j ourbadplaatsen, lijkt in
naliste Herold oveneerste instantie erg ongens hekend als redewaarschijnlijk. Van de
lijk duur. „Ze hadden
bijna zes miljoen toe- Nog geen 10 procent van Duitsers vooral in het begin het
risten die Nederland
idee dat ze uitgezogen
komt uit nieuwe deelstaten
aandoen, is immers
werden aan de Oostongeveer de helft (2,5 ---------- "
zeekust," vult haar colmiljoen) Duitser.
lega Watzold aan
Maar wie beter naar de cijfers kijkt, concluGeld vormt volgens beiden nog altijd een prodeert dat slechts 350 duizend toeristen komen bleem. Het gemiddelde inkomen ligt tamelijk
uit de voormalige DDR. Tijdens het communisli- laag en er zijn veel werklozen. In zowel de deelsche regime hadden zij nauwelijks enige kans staat Sachsen-Anhalt als Mecklenburg-Vorpomom op vakantie gaan. „En erna holden ze vooral mern is 20 procent van de beroepsbevolking
naar het Zwarte Woud, Spanje en Mallorca," werkloos.
zegt Watzold.
Heeft artikelen schrijven over vakanties in
Het kusttoerisme in eigen land, aan de Oost- Nederland dan wel zin? „De mensen hebben relazee, komt inmiddels ook redelijk op gang. Er tief veel geld over voor vakanties," zegt Watzold.
worden in hoog tempo hotels gebouwd. De ex- Bovendien zijn er ook positieve economische
ploitanten gokten daar net na de hereniging van ontwikkelingen volgens hem. De chemie-indusde twee Duitslanden echter vooral op de 'Wes- trie krabbelt omhoog, er komt meer middensies'.
stand en het toerisme in de nieuwe deelstaten is
Dat had ook gevolgen voor het naakttoerisme. in opkomst. „Mecklenburg-Vorpommern staat
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evenwichtige manier zonder
winstbejag of projectontwikkelaarsmentaliteit het historisch
erfgoed voor een breed publiek
toegankelijk te houden, nu en
in de toekomst. Gelukkig onderschrijft de Culturele Werkgroep Zandvoort (CWZ) deze
visie.
Dat de CWZ de 'kunst' wil
regelen moet in principe mogelijk zijn, doch dit wil niet zeggen dat de CWZ zich bezig moet
houden met het management
en het beheer van het Cultureel
Centrum.
De huidige beheerder van het
Centrum, Bram Krol, functioneert prima. Hij geniet respect
en waardering van collega's van
musea uit de regio en heeft hart
voor zijn werk. Met minimale
middelen en een zeer slechte
outillage is het verbazingwekkend hoe het hem toch steeds
weer lukt kwalitatief goede en
interessante tentoonstellingen
te organiseren.
Ondanks de gemeentelijke
besluiteloosheid inzake de renovatie, blijft hij gemotiveerd.
Maar hoe lang nog? De praatcultuur van het gemeentebestuur heeft geleid tot een structureel gebrek aan besluitvor-

ming ten aanzien van renovatie
en upgrading van de gemeente.
Als de heren Flieringa en Van
Caspel elkaar, zoals onlangs, in
de haren vliegen is dit voor het
publiek vermakelijk, bestuurlijk evenwel waardeloos. Je
kunt als bestuurder de taal gebruiken om je verantwoordelijkheid te verbergen of je kunt
de taal gebruiken om te verbergen dat je geen verantwoordelijkheid bezit.
W. Keur
Den Bosch

Europees geld
De Cultureïe Werkgroep Zandvoort heeft in principe 'ja' gezegd tegen het idee van Lou Kopcr (niet tegen hemzelf) om in
het Cultureel Centrum cultureIe- en kunstexposities te helpen
organiseren. Voor privatisering
voelt de CWZ weinig en zit daarmee op een lijn met de Stichting Leefbaar Zandvoort.

Een van de speerpunten van
het plan voor het Cultureel
Centrum is de eventuele privatisering van een gemeengoed
waarbij dan als zogenaamd

woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

voordeel wordt aangemerkt het
verdelen van de financiële last.
Ervan uitgaande dat privatisering lijnrecht staat tegenover
het algemeen belang en wij als
gemeente een cultureel centrum als algemeen belang dienen te beschouwen, lijkt ons
privatiseren niet de juiste weg.
In het kader hiervan wil ik het
college opmerkzaam maken op
het volgende:
De heer J. Lagrand, lid van
Gedeputeerde Staten (Economische Zaken) van Noord-Holland, verzoekt om een lijst van
uitvoerbare toeristische ideeën
omdat hij vanuit Brussel twee
miljoen gulden te besteden
heeft en wel binnen een periode
van zes maanden, anders gaat
dit geld terug naar de Europese
Gemeenschap.
Het lijkt me toch een schot
voor open doel voor de gemeente Zandvoort om hierop onmiddellijk in te springen en een gedeelte van dit geld aan te vragen
om ons Cultureel Centrum op
te krikken, het pand op te knappen en ideeën, die vanuit de gemeenschap hieromtrent naar
voren zullen komen en het algemeen belang dienen (dat is bij
ons al gauw ook het toeristisch
belang), te ondersteunen.
I'aola van der Drift
Stlclitlne Leefbaar Zandvoort

de Culturele Werkgroep Zandvoort aan dat de groep wil integreren en uit haar isolement
wil komen. Daar wil CWZ wel
iets voor doen. Namelijk samenwerken met andere groepen en de gemeente. Voor die
allemaal hard 'ja' roepen wijst
CWZ een van de partners, de
gemeente, eerst wel op naar
plicht. De gemeente moet volgens CWZ borg staan voor een
degelijk en goed onderbouwd
kunst- en cultuurbeleid.
Daar snap ik niets van. Maar
dat hoeft ook niet, want CWZ
heeft vast een goed onderbouwde begroting voor eventuele
subsidie en een degelijk plan.
Wat ik me wel afvraag: gaat
er binnen deze gemeente voor
kunst al niet aardig wat over de
balie? En cultuur is hier ook
geen stiefkindje, want er is al
wat veranderd aan Zandvoort.
Kunsthistorie of cultuurhistorie en ondersteuning in Zaïidvoort is een ander verhaal.
Toch is dat waar volgens mij
toeristen en bewoners bij gebaat zouden zijn.
Hoe ik dit weet? Ali. gastvrouw in het Cultureel Centrum spreek ik regelmatig toe-

Zandt oort

(ADVERTENTIE)

Mooi museum
De Zandvoortcr J. Schreuder
vindt dat het museum zijn huidige functie moet behouden.
Het past in een toeristenplaats.

Waarom zijn bepaalde personen zo tegen het Cultureel Centrum? Twee weken haalt het al
negatief de krant Er wordt nu
zelfs direct op de man gespeeld,
walgelijk.. Juist nu het gebouw,
door mij liever Zandvoorts Museum genoemd, er van binnen
steeds beter int gaat zien. Daarom wil ik er positief over schrijven.
Het door mij genoemde Cullureel Centrum zie ik als Zandvoorts museum. Het ziet er binncn verzorgd uit en er zijn
mooie en leuke dingen te zien.
Mooie schilderijen over de historie van Zandvoort. Goede modellen van de Bomschuiten
Bouwclub en regelmatig educatieve en kunstzinnige exposities. Er komt deze zomer weer
een expositie over de reddmgsbrigade. Kortom: een bezoekje
aan het museum breng ik regelmatig. Dan merk ik dat de toeristen het ook leuk vinden.
Dus: Verantwoordelijke mensen knap het op. want m een
toeristenplaats hoort een museum te zijn.

Cinema
10 t/m 16 Juli

DALMATIAHS
M-DIZRI.ANDS GI-SPROKI N
VERSIE

AL

15 3 0 / 1 9 0 0 / 2 1 30

The ultimatc
disaster movlc
Rowa» AtkmMm. Bun
VL

J. Si-Im-mliT
Z.imlxoort

(ADVERTENTIE)
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Onbegrijpelijk
Jo Voolstra is verbaasd over de
berichtgeving over het Culturecl Centrum en de zienswijze
van de Culturele Werkgroep
Zandvoort (CWZ). Zij vindt de
argumenten va» CWZ niet heldcr.

Wilde de Culturele Werkgroep Zandvoort mijns inziens
in eerste instantie volgens de
berichtgeving een aardig plekje
als het Cultureel Centrum veranderen, inmiddels lijkt CWZ
nog meer te willen. Men wil een
andere invulling van het CultuCentrum. Als reden voert

Kamerbrede collecties, huizerv
hoge kortingen: het is nu
opruiming op meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Sla uw slag!
BAALBERGEN. HOUWtUNO INÏMEUR, MUNDERS.
MONTÊU OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEtCENTER, VAlHAl
Info (020) 690 93 1G

i

DALMATIAMS—ü.*
neem dan de?c aihcrtcnta 1 •*mee en je krijgt ccn gratis
101 dalmntians ijsje cadeau

-*•
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Zandvoort
Dagblad
De Telegraaf
7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.

soorten
vlees- t
waren

Bezorgers
m/v

LAmHAAT

Leeftijd v.a. 15 jaar.
Prima verdiensten.
4 x per jaar bonus van ƒ 72,50.
-t- kerstgratificatie

jJESei

500 gram supermalse

Tjerk Hiddesstraat 99, tweekamerappartement op
6e etage. Parkeergelegenheid op eigen terrein. Het
appartement mag worden gebruikt als 2e woning.
Ind.: entree, tochtportaal, slaapkamer, badkamer met
toilet, wastafel en douche, keuken, woonkamer met
ruim balkon (zuidoost).
Vraagprijs ƒ 155.000,- k.k.

2

Per m

- —

(vijl jaar garantie)

329,
129*

Binnen Uering Bonell-Extra

Alle maton l o v o r b a a r '
v.a. 7Ox20O

Polvether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40
'Mle maten leverbaar
v.a. 1 persoons
,,-*

7 (a an ichrlflelfike labrleksBarantle
-Echt tont dekbed anax, in- naaw, iiif-

S.m
.1
*1
t ^m-

250 gram LEVERWORST «f

298

GEKOOKTE WORST

JÜÖ&L&X \': •Oi&feiil^v;
Vm vrijdag van

Zuiderstraat 2a, aan de rand van het centrum gesitueerd klein karakteristiek woonhuis met voor- en achtertum. Ind.: ruime hal, kelder, toilet, woonkamer, open
keuken met inb.app., slaapkamer met wastafel en
schuifpui naar achtertuin; 1e'et.: overloop, slaapkamer met bergruimte, badkamer met ligbad, douche en
wastafel.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.

,

'

,, s

,

.,

,

' - *

- ï v v - ï ^ ' ' t s ^ \ i ^ k ^ j ^ . f f i ' % .A -.. ,
k KWAlJI fctTSnbPARATO
"NMIHTMNIW.
SCHOFNTAHWKAAÏ5

Spaameweg 22a
Cruquius

-ZATERDAG-

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

HE DOOKS

KOOPHOME

•Alle artikelen 100% schriftclijke.fabricksgarantie.
; «Gespreide betaling mogelijk (geen rente).
«Gratis opslag lijdelijk mogelijk.
;• «Betalen met pinpas mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

,

VOOR*ftETMÖQISTEykEE&lïEESWARENEN SPECIALITEITEN
t
>

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen
BEZICHTIGING • VERKOOP

25

17

500 gram

Boulevard de Favauge 2, direct aan de boulevard
gesitueerd dnekamerappartement met zeezicht vanuit alle vertrekken. Het appartement mag worden gebruikt als 2e woning. Ind.: hal, gang met kastenwand,
woonkamer (met ruimte voor het plaatsen voor een
open keuken), 2 slaapkamers, badkamer met ligbad,
toilet en dubbele wastafel.
Vraagprijs ƒ 229.000,- k.k.

\ Pochetveep Extra Matras

16

RUNDERRIB-EYE
RUNDERHAMBURGER of PEPERBURGER
5 HALEN 4 BETALEN
BOURGONDISCHE BIEFSTUK
50

INFO 023-5355978

In l O verschillende kleuren
leverbaar, verhuisbaar en
makkelijk zelf ie leggen. Vanaf...

130
soorten
vlees

50

vraagt per direkt

l N
VAN

A M S T E R D A M
MUUR TOT K A S T . . .

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze Ui
samenstellen Eenvoudig en praktisch of |uisl zeer luxueus en uitgebreid

Gevraagd:

BEDIENEND
PERSONEEL

• Glazenwasser!)'

Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u

• Specialiteit schoonmaak

direct een vrijblijvende offerte Onze adviseur is aanwezig van maandag

van gebouwen

luxaflex

voorjuli-augustus

t/m vrijdag van 9.00 tot 17 00 uur en zaterdag van l O 00 lol 13 00 uur.

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

• Schoonmaak van

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046
<TIIE IM)«1LS>
Tevens geveshgd in Het Arsenaal te Maarden-Vesting, Tel 035 6942982 Bel voor opemngsh|denl

•Verhuur tapijtreinigers

Strandpaviljoen
Willy 20A
Tel. 5716478

Tel. 5714 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

MM

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort

•N.YM

Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

PARKET LAMINAAT EN KURK
rechtstreeks kopen bij de

WIN-TOT-15,7-MILJOEI\|-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

importeur Uitsluitend
afspraak.

verkoop
Maak nu

na

telefonische

telefonisch een

afspraak, samen met uw partner.

Wegens verbouwing deze week bij aankoop van

LAMINAAT

30 m2 Eiken parket,

Taber Test
15000
Oueen Super
10000
Super Laminaat
7000
Decostep
7000
Flamingo
8000
Lamett uit Zweden
3000
Lametl lighl
8500
Ipoket Professional
4000
IpokPt light
7000
Pergo
3000
Pergolight'
Clean Floor'
6000
7000
Tundra'
')met spaanplaat tussenlaag
(legkosten ƒ 20,- per m")

94,- p. m
74,- p. m
39,- p. m
29,- p. m
69,95 p. m
39,95 p. m
29,- p. m
29,- p. m
69,- p. m
39,- p. m
39,- p. m
34,- p. m

20 cm breed, 20 mm dik, 2 mtr. lang,
met V-groef, kant en klaar gelegd

ƒ 160.- p.m°

-«•f

NATIONALE!

Parket Ivoorhout

Hetzelfde hout in 16 mm

dik, 2 mtr lang, met V-groef Niet gelegd
voor de slaapkamer of buurman

massief, ongelegd

29,- per m'
49,- per m'
59,-per m?
69,- per m'
69,- per m'
79,- per m'
79,- per m'

o 1, i [

t,

69 j- p.m2,

si Piit | nl l

Om aan onze contractuele verplichtingen te kunnen voldoen
moeien wij voor eind |uli 97 nog
20 000 m OueenSuper verkopen
Bi| afname van 36 m a ƒ 94 - ontvangt u

36 m2 GRATIS

ƒ 3.384,Profiteer nu van deze eenmalige aanbieding1

nu 130,-per m'

BREDE PLANKEN
Keuzt uit 12,14,16,18 en 20 cm breed,
14 of 20 mm dik massief,
in diverse houtsoorten o.a.:

BIJ afname van een volle pallet (110iir|
ontvangen inkopers van bouwmarkten,
parketzaken en leden van de Queen club

10% extra korting!r

Grenen 38j- p. m*
Eiken 95,- p. m*

ALLE PRIJZEN ZIJN INCL BTW

*1* **««*w» de

In wrtand fflrt de f cvcrwanMen drukte graas vooraf een tektonische ï
tfsprea* via de l WtteËM P#*ft&fiM w 9.QÖ - 18,00 Wr
1

06 - 51 31 62 91
miretHSiNectertondjionsfitolhNtóertminDufel,™!.

Kurk 3 2 of 4 mm v a
Witte kurk
Mozaïek kurk
Kurktegels met vinyl toplaag,

29,39,39,55,-

per m1
per m!
per m'
per m*

J

Alle Queen vloeren vallen onder de
prijsgarantie. Indien elders goedkoper,
dan wordt het verschil terugbetaald.
Vetder nog keuze uit tientallen andere hout laminaat en kurksoorten

NU KOPEN VOLGEND JAAR BETALEN.- NU KOPEN VOLGEND JAAR BETALEN - NU KOPEN VOLGEND JAAR BETALEN

Deze bon kan 6 miljocn gulden waard
zijn. Want de Mega
Jackpot van de
Postcode Lolciij staat deze maand op 6 miljoen
gulden! Binnenkort gaat Henny Huisman weer op
pad om iemand schatrijk te maken. Ook u kunt de
Mega Jackpot winnen als u meespeelt in de
Postcode Loterij. U hoeft alleen maar deze bon
ingevuld terug te sturen
De Mega Jackpot van de Postcode Loterij gaat er
binnen twee maanden geheid uu. Dan is er weer
iemand in Nederland multimiljonair en automatisch lid van de snel groeiende club van Postcode
Miljonairs De Mega Jackpot kan namelijk niet
hoger worden dan 7 miljoen gulden. Dus als hij
deze maand blijft staan groeit hij naar zijn top en
valt dan volgende maand beslist.

MEENEEMBONUS

Vorig jaar sloten v ij een contract af met de beste
lammaatfabriek van Europa voor 20 000 m laminaat m
projectkwaliteit Nu de utiliteitsbouw is teruggelopen gaan wij
deze kwaliteitsvloeren onderde inkoopprijs
verkopen per volle pallet De taber waarde is 10 000
en wij geven er 5 jaar garantie op
Inkopen van bouwmarkten parketbedrijven en
aannemersbedrijven krijgen op deze prijs nog eens
10% korting (bij minimaal 1 pallet)

Nu samen met uw buurman of familie
72 m kooen betekent een voordeel van

Adres:.
Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

Tel.:.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.07

6 MILJOEN!

Ook in Eiken 1 0,- p.m2 goedkoper.

s U. Df, f j (wc,

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag.

Naam:

LOTERIJ

professioneel gelegd 145,- p.m2.

j

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

D de heer D mevrouw

(kleur als berken, maar 3x zo hard),
visgraat, strookjes of panelen,
10 mm massief, ongelegd

30 m2 Grenen delen, 14 cfn breed, 22 mm

- \

:.

AANBIEDING
VAN DE WEEK
professioneel gelegd 120,- p.m2.

GRATIS

/ 40,ƒ 30,ƒ 20,ƒ10,-

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

59}- p.m2,

ontvangt u hierbij

MEEHLAHINAATSUPER
wwi de
HALVE PRIJS!»
Enkele voorbeelden
Frans eiken mozaïek
Keiharde strookjes 6 mm
o a quatambu
Eiken noest 15 mm massief
Eiken lamel kant en klaar
Massief eiken 10 mm visgraat
Massiet kastanie 20 mm stroken
Landhuisdelen 20 mm stroken
20 cm Brede eiken delen 2 meter lang
22 mm massief geschuurd
Normaal 195 - per m

D
D
D
D

LAMELPARKET
Lamelparket, in eiken of essen A-kwaliteit met 3 5 mm
toplaag van 125,-voor
85,-perm!
NIEUW Opbouw brede planken vloeren
met V-groef van 12 tot 24 cm breed Kompleet met
keiharde laklaag Blijft naadloos voor
99,- per m'

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

VUL DEZE BON IN EN WIN

Particulieren kunnen nu

ANSTEL PARKET
AMSTERDAM

Schoenen van Nederlands
fabrikaat zijn een SKNS
kwallteitsreparatie waard

Om te winnen hoeft u
er alleen maar voor te
zorgen dat uw bon op
tijd in de brievenbus
van de Postcode
Loterij ligt. De bon
moet uiterlijk 17 juli
verstuurd zijn om op
tijd te zijn voor de
TREKKING VAN ZES
MILJOEN. U speelt al
mee voor één tientje
per maand, maar mes.
meer loten heeft u
natuurlijk meer kans.
Bent u tijdens de trekking op vakantie 7 Geen
nood. Alle prijzen van
de Postqpde Loterij

worden automatisch uitgekeerd.
Zo kan de Mega
Jackpot een mooie
verrassing zijn bij thuiskomst! Dat geldt natuurlijk ook voor alle andere prijzen in de Postcode
Loterij, voor de Bingoprijs van 25.000 gulden
tot aan de Postcode Kanjer van 15,7 miljoen.
Speel dus mee!

De Kanjer Karavaan
12 t/m 18 juli - Vierdaagse zomerfeesten, Nijmegen
26 juli - Strandspektakel, Den Helder

DE UITSLAGEN VAN 7 JULI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:
De overige Bingoprijzen:

6 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
18 11 43 19 30 14 03
28 04 33 31 29 26 38
27 17 15 16 34 10 13

09
1.000,- 20 ƒ20,35
/ 500.- 32 ƒ10,40
/ 100.- 22 ƒ9,42
ƒ50,- 02 ƒ8,"
25
ƒ40,- 21
ƒ7,'
24
ƒ30,- 44 ƒ6,'
36
ƒ25,- 23
ƒ5,Straatprijs trekking juni:

Maakt u uw kaart vol met:

O5
dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zetfouten voorbehouden

Bekendmaking: 7 juli
f 5.OOO,-

9411 TS

Extra Prijs
ƒ 25.000,9411 TS 002

De BMW: 1394 CG in Nederhorst den Berg
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Prachtig om
bij zo'n fik
vooraan te
staan'
I

N DE KANTINE van de kazerne op de Hogeweg wijst
Torn Groenendijk met onverhuld enthousiasme naar de
kleurenfoto's yan indrukwekkende vuurzeeën, die her en der
aan de muren pronken. Hij is er
onmiskenbaar trots op als bevelvoerder van één van de uitrukteams van het plaatselijke
vrijwilligerskorps zijn steentje
te hebben bijgedragen om de
vlammen te bedwingen. „Tja,
daar doe je het toch voor," geeft
hij te kennen. „Het is prachtig
om bij zo'n fik vooraan te mogen staan."
Het was echter niet zozeer
zijn ambitie om te blussen
waardoor hij bij de brandweer
terecht is gekomen. „Het leek
me een enorme kick om een
brandweerauto te besturen,"
meldt hij als belangrijkste motivatie. „Voor een chauffeur is
er eigenlijk niets mooiers dan
met loeiende sirene door je eigen woonplaats te scheuren.
Temeer omdat er dan vreselijk
veel van je wordt gevergd, want
je moet aan van alles denken.
Om het goed te kunnen moetje
dan ook volkomen stressbestendig zijn, en je helemaal één
voelen met je auto."
Over die eigenschappen beschikt Groenendijk als weinig
anderen. In de loop der jaren
heeft hij namelijk een ontzagwekkende ervaring opgedaan
met het besturen van uiteenlopende vormen van gemotoriseerd vervoer. „Ik kon al rijden
toen ik veertien was," vertelt
hij. „Dat had ik geleerd van
mijn vader, die me met zijn grote vrachtauto weieens liet oefenen op parkeerterreinen. En
daar zegje natuurlijk geen nee
tegen op die leeftijd."
„Toen ik eenmaal achttien
werd was het voor mij dan ook
een fluitje van een cent om mijn

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Landelijke aandacht
Zandvoort trekt zo nu en dan de aandacht van de landelijke media. Soms
op een leuke manier, soms minder leuk Het ziet er naar uit dat de camera's
van de TROS een aardig tafereel gaan registreren De TROS is volgens Rita
Aker bezig met de opnamen voor het nieuwe programma 'Rons ballon', een
serie over aparte evenementen m Nederland met presentator Ron Bo
schardt als extra trekker. Tijdens het Tropicanafestival komt de TROS m
Zandvoort langs voor de salsakampioenschappen Ben benieuwd of Boschardt ook een paar stapjes op het danspodium waagt Wie tijdens het
festival op vakantie is, kan zijn danspasjes eventueel op 7 augustus op de
televisie zien.

Dat hij als vrijwilliger bij
het brandweerkorps actief
is, komt volgens Tom Groenendijk in de eerste plaats
omdat hij Zandvoort als
'zijn' dorp ziet, en het leuk
vindt om daarvoor wat te
doen. Maar hij wil niet ontkennen dat het toch ook wel
een beetje om de sensatie
gaat. „Als je diep in mijn
hart kon kijken, zou je zien
dat ik bij een alarm stilletjes
hoop dat ons een mooie
brand te wachten staat. In
zo'n situatie komt bij de
doorsnee spuitgast het jongensgevoel absoluut boven.
Maar de lol is er natuurlijk
snel af als er slachtoffers bij
betrokken zijn. We zijn tenslotte geen pyromanen."

Roeden

„Voor een chauffeur is er eigenlijk niets mooiers dan met loeiende sirene door je eigen
woonplaats te scheuren," aldus Ton Groenendijk
Foto Karin Schut

met hem beleefd. Maar het was
wel een zware periode, want ik
was soms dag en nacht in touw.
rijbewijs te halen. Na vijf lessen Mijn werk ging eerder naar de
zei mijn instructeur al: laat ik tachtig a negentig uur toe dan
voor jou maar meteen het exa- naar de veertig. En bovendien
men aanvragen, want als jij niet was het weieens lastig om me
slaagt eet ik mijn hoed op."
steeds aan mijn zwijgplicht te
Zijn opvallende taekwaam- houden. Als je zo lang met ieheid achter het stuur zorgde er mand optrekt kom je immers
voor dat Groenendijk zich tij- weieens dingen te weten die je
dens zijn diensttijd mocht uit- toch echt voor jezelf moet houleven als chauffeur van zware
motorvoertuigen. Als vanzelfsprekend meldde hij zich onmiddellijk daarna bij de NZH,
waar hij net als zijn vader als
buschauffeur ging werken. Al
snel hoefde hij echter geen halteplaatsen meer aan te doen,
daar hij werd gepromoveerd tot den." Zijn aanmelding bij de
privé-chauffeur van de toenma- brandweer zorgde er in 1990
lige NZH-directeur André Tes- voor dat Groenendijk de directa. Vijfjaar lang heeft Groenen- tie-Mercedes weer inruilde tedijk deze opperbaas in binnen- gen een lijnbus. „Ik moest een
en buitenland naar diens af- keuze maken tussen doorgaan
spraken gebracht.
als privé-chauffeur of het opge„Dat was hartstikke leuk ven van mijn hobby, want dat
werk," oordeelt Groenendijk. strookte absoluut niet met el„Ik kon altijd prima met Testa kaar."
de hoek om, en heb een hoop lol
Spijt heeft hij geenszins van

'Ik ben gelukkig altijd
schadevrij gebleven'

Cube Hardware Design
viert twee keer feest
ZANDVOORT - Ze vieren
eigenlijk dubbel feest op l

augustus, Mark Epker en
Gerry Ulrich. Hun computerzaak Cube Hardware Design bestaat vijf jaar op die
dag en ze openen officieel

hun nieuwe pand in de voormalige ABN-AMRO (Engel-

bertsstraat 90a).

Cube Hardware Design zat
tot nog toe in de Cornelis Slegersstraat. „Maar het is veel te
klein geworden," vertelt Epker.
Hij is zes jaar geleden met zijn
eigen computerfirma begonnen
nadat hij enige jaren bij een ander, soortgelijk bedrijf had gewerkt. „Eigenlijk ben ik samen
met mijn beste vriend Mike
Moore gestart, maar hij is al
vrij snel afzonderlijk met To
the point verder gegaan."
Inmiddels is de zeezeiler Ulnch, die al 26 jaar in Zandvoort
woont, compagnon van Epker
geworden. „Bij toeval, toen ik
van het postkantoor naar de
)ank liep, zag ik deze compuerwinkel. Van het een is het
ander gekomen."
„Hoe een zeiler computeradviseur en -verkoper wordt? Ooit
had ik aan boord een computer,
3ie midden op zee stuk ging.
Wat doe je dan? Je moet hem
wel zelf maken." Zo heeft Ulnch steeds meer verstand van
omputers gekregen.

zijn destijds moeilijke beslissing. „Bij de brandweer ben ik
inmiddels van brandwacht en
chauffeur opgeklommen naar
bevelvoerder. En bij de NZH
heb ik de kans gekregen om
unitmanager te worden, zodat
ik daar nu groepschef ben van
een man of tachtig. Je kunt dus
wel zeggen dat ik redelijk op de
ladder omhoog ben gekropen."
Aan deze dubbele uitbouw

Cube Hardware Design heeft
zich volgens het tweetal gespecialiseerd in het verkopen van
computersystemen (zowel het
eigen systeem als dat van grote
fabrikanten), het adviseren van
bedrijven en particulieren over
automatisering, het aan elkaar
koppelen van computers (nétwerken maken), het opzetten
van internetpagina's en het geven van workshops en cursussen.
„We vinden dat we een klant
zoveel mogelijk moeten kunnen bieden. Service is bovendien heel erg belangrijk. We
zijn de enige computerwinkel
in Zandvoort. Als mensen met
hun handen in het haar zitten
nadat ze bij ons een computer
gekocht hebben, helpen we ze
altijd. Tenminste, als dat nodig
is want we installeren de computers bij de mensen thuis,"
vertelt Epker.
„Omdat we steeds meer vragen kregen van klanten die hun
problemen zelf willen kunnen
oplossen, geven we inmiddels
cursussen," voegt zijn compagnon daaraan toe. Hij is blij dat
daar in de nieuwe zaak een
aparte ruimte straks voor is.
„Het is werkelijk een prachtig
pand. Vier keer zo groot als
onze huidige winkel. Voorlopig
kunnen we dus weer even groeien," aldus Ulrich.

van zijn carrière is wel één ernstig nadeel verbonden. Zelf achter het stuur kruipen zit er voor
hem namelijk in principe niet
meer in. „Nee, als bevelvoerder
bij de brandweer laat ik het rijden tegenwoordig aan een collega over, en bij de NZH zit ik
nu vijf dagen per week op kantoor."
„Op zich is het natuurlijk wel

jammer dat ik persoonlijk nauwelijks meer het gaspedaal in
mag drukken. Als ik ook maar
eventjes de kans krijg om met
een bus te sjeesen laat ik die
dan ook niet lopen. Maar goed,
als je de mogelijkheid wordt
aangeboden om promotie te
maken moet je dat natuurlijk
gewoon doen."
Hij prijst zich overigens gelukkig dat hij in al die jaren als
chauffeur nooit en te nimmer
een aanrijding heeft veroorzaakt. „Nee, ik ben altijd schadevrij gebleven, ook met mijn
eigen auto. Ik heb zelfs nog
nooit een bumpertje geraakt!
De enige keer dat er iets misging was toen ik eens met de
bus bij een halte stond en er een
auto vol op de achterkant knalde. Daar kon ik uiteraard echt
helemaal niets aan doen. Maar
de hemel zij dank bleef dat ongeluk beperkt tot slechts materiële schade."
Tot zijn diepe spijt heeft hij
als spuitgast daarentegen niet
altijd kunnen voorkomen dat
er slachtoffers vielen. „En dat

Weekenddiensten
Berichten
enlipsvoor

m.

deze rubriek met
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zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Poslbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bi| het kantoor op
Gasthuisp!em12 Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

Gouden speld
ZANDVOORT - Wethouder
Versteege heeft vrijdagmiddag
een gouden speld uitgereikt
aan de veertigjarige Ben van de
Burg, omdat hij 25 jaar werkt
bij de Woonservice Winkel.
De gouden speld is een onderscheiding die in het leven geroepeh is door de brancheverenigmg van interieurwinkels. De
speld heeft de vorm van de bekende Rietveldstoel.
Van de Burg begon op vijftienjarige leeftijd bij de woonwinkel van de familie Van der
Pol in Berkel en Rodenrijs. Inmiddels staat hij erg vaak in het
vorig jaar geopende filiaal in
Zandvoort. Daarom werd daar
ook de speld uitgereikt. Na de
plechtigheid kreeg hij van zijn
werkgever een etentje aangeboden en een overnachting in
Zandvoort met zijn gezin.

Zonnig terras

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (0230 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459

bgg

frustreert heel erg," geeft hij
ernstig te kennen. „Vooral als
er sprake is van een dodelijke
afloop. Voor een brandweerman is geen ergere nachtmerrie
dan datje compleet machteloos
bent tegen die vlammen, terwijl
je weet dat zich daarin nog
mensen bevinden. Dat raakt je
op een vreselijke manier."
Toch zegt Tom Groenendijk
zich uitstekend thuis te voelen
bij het vrijwilligerskorps. Hij is
zelfs verloofd met de dochter
van de voormalige ondercommandant Loos. Indien er uit
deze relatie kinderen voortspruiten („en daar ziet het wel
naar uit, want ze is sinds een
paar maanden in verwachtmg") hoeyen deze van hem
echter beslist niet in zijn voetsporen te treden. „Nee hoor,"
grijnst hij. „Of ze nou later buschauffeur of brandweerman of
free-lance journalist van een
plaatselijk nieuwsblad worden
zal me werkelijk een zorg zijn.
Als ze maar gezond en gelukkig
zijn, dan ben ik allang tevreden."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Ambtenaar Jaap Hoogendijk viert binnenkort samen met zijn collega's
feest. HIJ werkt namelijk 25 jaar bij de gemeente. Jaap zit op de afdeling
Bouwen en Milieu. Binnen het ambtenarenkorps is hij echter vooral bekend,
omdat hij een van de grote motoren achter de jaarlijkse sportdag is.
Bovendien is hij secretaris van de personeelsvereniging. Eigenlijk was de
officiële dag waarop hij m dienst trad l juli, maar de receptie is gepland op
woensdag 23 juli. Wie op die dag na vier uur naar een ambtenaar zoekt,
weet dus waarom hij niemand kan bereiken.

Nu al nieuwjaar
Het nieuwe jaar lijkt nog erg ver weg. Toch zijn de kunstenaars van de
Culturele Werkgroep er al volop mee bezig. Ze willen een kalender met
foto's van eigen werk publiceren, zowel van schilderijen als beeldhouwwerk. Althans, dat is voorlopig de bedoeling. De voorbereidingen zijn m volle
gang. Maandag komt de groep weer bij elkaar om over de kalender te
praten. Volgens de geruchten gaat Nederlof de kalender waarschijnlijk
drukken.

Reclame voor Zandvoort?
'Veel te druk? Binnen 30 minuten brengt de trein u naar Amsterdam.' Die
tekst staat op de sandwichborden die ik maandag op de Boulevard
Barnaart en de Van Heemskerckstraat ontdekte. Om een lantaarnpaal
heengeklemd. Is die tekst 'Veel te druk''' nou wel zo'n leuke reclame voor
Zandvoort, vroeg ik me af. Burgemeester Van der Heijden heeft er geen
moeite mee. Volgens hem snapt iedereen dat die borden bedoeld zijn om
automobilisten op de trein te wijzen als ze onverhoopt m of buiten Zandvoort m de file staan. „Die borden zeggen precies waar het op staat. We
willen het openbaar vervoer stimuleren. Ik weet niet hoe men het verder
interpreteert. De gemeente is trouwens ook niet verantwoordelijk voor de
tekst. Wel voor de vergunning en ik vraag me af of de NS die wel hebben
aangevraagd."

Programmering Z-FM

023-5320464.

(per 01-10-1996)

Maandag tot en met donderdag
O 00 t/m
18 00 t/m
20 00 t/m
22 00 t/m

weid: tel. 023-5340350 op werk-

dagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mis-

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
en
Kabel: 105.0 fm

18 00
20 00
22 00
24 00

ZFM Nonstop service
Mu7iekboulev,ud
de Kuslwaclil
Tussen t.b & Vloed

1100
12 00
14 00
18 00
20 (X)
22 00
24 00

ZFM Nonslop service
ZFM I'lus Feu programma speciaal voor de senioren
Watertoren (mei tussen 12 en l de Remeentevoorlichler)
ZFM Nonslop sen R e
Mu/ickboulc'vard
de Kustwacht
BPM

02 00
08 00
1000
12 00
U 00
1HOO
18 (X)
l') 00
20 00
'22 00
_'4 dO

I on programma voor de Rock-lielhebbet
ZFM Nonstop service
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (l ivo vanuil Café Neuf)
Hand in Hand
Badmuts
l,uiobreakdo\vn
ZFM Sport
Getetter aan Zee
de Kustwacht
ZFM Nonstop service

't M
10 (X)
UIX)
14 (X)
1600
:«(X)
20 (X)
24 (X)

ZFM Nonstop service
de Duinroos I,en levensbeschouwelijk programma
ZKM la//
Ufc Brunchcn niet
Badmuts
Zandbak
Mu/iekboiilcvaid
de Kustwacht

Vrijdag

van
Liza zwierf ooit door Zand-

Zandvoortse Vereniging van voort. Op 8 juni kwam ze echter
Huurders: Gratis advies voor in het Kennemer Dierentehuis
leden. Telefonisch spreekuur
terecht. Ze heeft het erg naar
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 haar zin. Toch is het de bedoeuur: (023-) 5731618 (Secretari- ling dat ze een nieuw onderkoaat
men krijgt, want het dierenasiel
ZVH). Schriftelijk: Postbus is alleen voor tijdelijke opvang.
287, 2040 AG Zandvoort.
Wie Liza in het echt ziet, valt
Woningbouwvereniging EMM:
meteen op haar prachtige
Klachtentelefoonnummer
vacht: grijs met zilver en hier
technische
dienst:
(023-)
en daar een oranje streepje.
5717577.
Maar behalve dat heeft ze ook
Storingsnummer gas buiten
een lief karakter. Liza houdt
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 van knuffelen en van aandacht.
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- Ze is ongeveer vier jaar. Bij een
merland. Tijdens kant.uren: alleenstaande «m ze zich erg op
5235123.
haar gemak voelen. Meer inforTaxi: tel. (023-) 5712600.
matie bij het Kennemer DierenOpenbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Feestje

(ADVERTENTIE)

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Ge-

handeling: 023-5159700,
08.30 tot 17.00 uur.

Bertus Balledux heeft voor de rode loper van de gemeente nieuwe
roeden gekocht. HIJ rolt die loper altijd uit voor bruidsparen die extra sjiek de
trap naar het raadhuis willen beklimmen. „Iemand had de roeden onlangs
tijdelijk 'geleend'. Ja, zo kun je dat wel noemen," vertelde Bertus me
vrijdagmiddag. „Het was heel vervelend, want ik had een trouwerij een dag
nadat ze weg waren. Ik heb dus meteen nieuwe gekocht. De oude zijn
inmiddels weer teruggebracht. Ach, het is niet zo erg Ze waren toch al aan
vernieuwing toe na 39 jaar." Wie de nieuwe ziet, kan bovendien met eigen
ogen zien dat ze een stuk meer glimmen dan de oude exemplaren.

tehuis, Keesomstraat 5, tel.
5713888.

0.00 t/m
11.00 t/m
12 00 t/m
14.00 t/m
18 00 t/m
20 00 l/m
22 00 l/m

Zaterdag
0.00 t/m
2 00 t/m
8.00 t/m
10 00 t/m
12 00 l/m
14 00 l/m
16 00 t/m
18 00 t/m
19 00 t/m
20 00 t/m
22 00 t/m

Zondag
O 00 t/m
') 30 t/m
10 (K) t/m
12 00 t/m
14 (H) t/m
1(> 00 l/m
15 00 t/m
_'0 00 t/m

DIE VOND M'N

Burgerlijke stand
Periode: 28 juni - 4 juli 1997
In ondertrouw: Walter Lesley
van Gennip en Yvonne Putman.
Getrouwd: Pieter Bol en Margaretha Meerding. Marco Zomer
en JAsmin Ahmed Abdel-lah
Regragui. Roelof Hans Deesker
en Yvonne Renee Broekhof.
Geboren: Marco Case, zoon van
Cornelis Adrianus Fryters en
Maura Wilhelmina Alexandra
Renardel de Lavalette.
Overleden: Johanna Helena
Vroom, 71 jaar.
Helene Henriëtte Martha Franpoise Zwolsman-Benckhuijsen,
90 jaar.
Hendrika Bernardus-van Reenen, 83 jaar.

We TROUWDEN

QOOOD

Kerkdiensten
|° zou het niet zo snel verwachten, maar wie in de Haltestraat bij Del Mar het smalle steegje
jjiiloopt ontdekt sinds kort een prachtig terras. Tussen de vele planten en een oude beslagklopper
op de zolder van de vroegere taartenbakkerij werd gevonden) staan de tafeltjes gezellig
oepeerd. Vanaf een uur of één is er zon. „Als het te warm wordt, schuiven we de enorme
|üifel uit," vertelt eigenaar Frank de Visscher. Hij is al heel tevreden met zijn terras aan de zij- en
Achterkant,
maar hij droomt nog van stoeltjes aan de voorkant. „En dan een autovrije Haltcflraat, ja dat zie ik wel zitten."
I
n
i/

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Ger. Kerk.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW, C. vd Vate.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: C. v. Polvliet. Zondag 10.30
uur: C. v. Polvliet.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: geen dienst tot en met 10 augus-

tus.

Illustratie Maic de Boei

Vaartocht met bezoek aan

Pampus en het Muiderslot
Mee
^eX""~

jterfefe,, ^_

Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de
Oranjesluizen naar de voormalige Zuiderzee.

k/17

We meren af bij het eiland Pampus, waar de gidsen
u zullen ontvangen en u mee zullen nemen voor
een zwerftocht door de onderaardse gewelven van
het forteiland (vrijetijdskleding gewenst).
Een uur later varen we weer richting het Muiderslot.
Een eeuwenoud slot dat prachtig is gesitueerd aan
het water. De gidsen van het Muiderslot vertellen u
op luchtige wijze alles over de geschiedenis van het
slot.
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1 mei t/m 14 september iedere i
donderdag en zondag
10.00 uur
ca. 16.00 uur
f 39,00 per persoon
f 22,50 kinderen van 4 t/m 11 jr.

Vertrek:
Aankomst:
Kosten:
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Periode:
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Algemene zaken:
Vertrek:
Reserveren:

Steiger 7, achter CS Amsterdam
Verplicht

Andere suggesties:
Geheel verzorgde feestavond
(ook voor individuelen)
Verhuur van luxe salonschepen
Rederij Naco is te bereiken via E-mail adres:
naco@xs4all.nl
Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:
Rederij Naco 020 - 62 62 466

TE HUUR

Fa. Gansner & Co.

WINKJELRUIMTE

La Bastille
Zandvoort

KERKPLEIN?
TE ZANDVOORT
Frontbreedte : circa 6 meter
Begane grond: circa 140 m2 verkoopruimte
Huurprijs

PRESENTEERT

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

: ƒ 85.000,- per jaar, exclusief BTW

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

ssrjilüi
buiten- en binnenwerk
f\ IIL»,^. leveren en plaatsen van
* M-"-"
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Jones Lang Wootton

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

ivn:ii\.vni >N.\[.I-( nul )i:m:\i) d >n i AIIVIM^MC-

Q2O-66l2i2:i
de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem
Maandag

14 JULI *
et optredens van diverse artiesten.
AANVANG 20.00 uur

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goea!
Hou hc't origini'd dus altijd xc-lf, als u
solliciteert. Raakt dat wi'g, clan kunnen wij
wriniy voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordijj; een kopieerapparaat.

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

ÜCZflEJEINLABASTILLE
Kijkshop, onderdeel van Vendex International N. V.,
is een unieke winkelformule met vitrineverkoop. Het Kijkshop-assortiment
bestaat uit ruim 3500 artikelen, variërend van sieraden, parfumerie, horloges,
huishoud en persoonlijke verzorging tot doe-het-zelf, audioAfideo,
telecommunicatie, office en foto/film. Kijkshop is een sterk expanderende
onderneming. Op dit moment worden er vanuit het hoofdkantoor in
Zaltbommel 128 winkels in de Benelux aangestuurd.

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Bruna Balkenende

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Grote Krocht 1 8, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Voor de regio Amsterdam, zoeken wij een part-time

ASSISTENT(E) VOOR DE
FILIAALLEIDER (M/V)
(20-38 uur per week)
Functieomschrijving:
- waarnemen van de filiaalleiderbij
diens afwezigheid,
- mede verzorgen van de
filiaaladministratie,
- assisteren bij verkoop en
artikelpresentatie,
- overige, in het filiaal voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:
- verkoopervaring in de detailhandel,
- klantvriendelijk en gevoel hebben
voor artikelpresentatie,
- f uil-time beschikbaar kunnen zijn,
-opleidingHAVO/VWO; MDS/MMO
is een pré,

kijkshop

-leeftijd ±23-30 jaar.
Gezien de samenstelling van
het team gaat bij gelijke geschiktheid
de voorkeur uit naar een vrouw.
Geboden wordt:
- een interessante functie bij een
organisatie die volop in
ontwikkeling Is,
- een honorering die past bij de
zwaarte van de functie,
-goede secundaire
arbeidsvoorwaarden.
Als u geïnteresseerd bent,
verzoeken wij u uw schriftelijke
sollicitatie te richten aan:
Mw. M. Moon,
(medewerkster P&O),
Kijkshop, Postbus 2007,
5300 CA Zaltbommel.

Kerke pad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Merk 4-Tvoe

Bw.jr. Km.sland Kleur

Vr.prjjs

Opel Corsa
1.2Strada

92

70.000

rood

ƒ12.500

Opel Corsa
1.4i Swing 5drs

94

60.000

blauw

ƒ19.950

Opel Corsa
1.6iWorldcup

94

60.000

rood

ƒ22.950

Opel Corsa
1.4-16V Swing aut. 96

17.000

rood

ƒ23.950

Opel Astra
1.4GL3drs

92

84.000

zilver

ƒ19.500

Opel Astra
1.4SE Sport 3drs

93

85.000

dblauw ƒ17.950

Opel Astra
1.4i Gl 5drs

94

46.000

wit

ƒ19.750

Opel Astra
1.6i Young aut.

94

42.000

wit

ƒ20.950

Opel Astra
1.6Season5drs

96

31.000

grijs

ƒ27.950

OpelVectra
1.8iExpr.4drs

93

74.000

rood

ƒ18.950

OpelVectra
1.6iGL5drs

94

62.000

bruin

ƒ 24.950

OpelVectra
1.6iGL4drs

96

20.000

groen

ƒ 35.950

Opel Omega
2.0-16V4drs

95

35.000

blauw

ƒ44.950

geeft u meer!
Midzomerccvond Cruise

Opel Omega
2.0i GL airco

96

25.000

groen

ƒ47.950

Opel Kadett
1.4i expression

91

46.000

wit

ƒ 9.950

Bent u jarig en wilt u
eens iets andeis,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeën?
Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni. 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
P-PNaam:

D« Op*W*»1*f Wj u in d« buuit:

•e-

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

Adres:

VAN LENT
Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

Postcode:
Datum:
Aantal personen:

Woonplaats: .

Tips en suggesties: RedacHesecretari^

Uit(SlVrije Tijd

Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam

1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

woensdag 9 juli 1997

1-13

Willy: 'Ik zaag hier puzzels rond de koektrommel'
Het maken van houten kinderpuzzels is een
liefhebberij die Willy van Stam uit Aalsineer nog maar net in de hand kan houden.
Zodra er een uurtje overschiet, pakt zij zaag
en hobbyverf om te voldoen aan de almaar
groeiende vraag naar originele kraamcadeautjes.

W

ANNEER DE kinderen naar school zijn,
vervaardigt
Willy
thuis, bij het gemoedelijk
gebabbel van Radio NoordHolland, haar houten puzzels. Knutselen zit haar in
het bloed. Haar zoon en
dochter waren nog heel
klein toen zij voor hen al een
houten poppenhuis en garage in elkaar zette. Later
kwam de nadruk meer te
liggen op houten naampuzzels, waarvan Willy er nu gemiddeld drie per week
maakt.

„Ik haal stapels triplex bij de
houthandel. Met lettermalletjes die ik gemaakt heb, zaag ik
er dan de letters uit." De plankjes met in uitneembare letters
de naam van een pasgeboren
baby, zijn een gewild cadeautje
bij een kraambezoek. Willy:
„Hoe vaak hoor je bij een geboorte niet, wat zal ik nu weer

tekaartje. „De plaatjes die ik
doe, worden steeds moeilijker.
Ik ben begonnen met eenvoudige beertjes, maar gebruik nu
ook ingewikkelder geboortekaartjes. Alleen pentekeningen
bijvoorbeeld doe ik nog niet,
want zetje één lijntje verkeerd,
dan laat je een figuurtje huilen
in plaats van lachen."

Bij het knutselen gaat het er
huiselijk aan toe. De ronde puzzels, die zij ook maakt, zijn allemaal precies even groot. „Dat
doe ik gewoon met een koektrommel en figuurzaag." Maar
dat weerhoudt zelfs tamelijk
grote bedrijven er niet van om
puzzels bij haar te bestellen. Ze
gebruiken die als relatiegeeens geven?"
De eerste puzzel maakte ze schenk voor klanten met een
voor een vriendin nadat die een baby.
kind gekregen had. Via via hingen er echter binnen de kortste
Eén directeur kreeg overikeren onbekenden aan de tele- gens wel een kleine cultuurfoon, die ook zo'n puzzel voor shock te verwerken. „Dat is
iemand zochten. Als Willy de echt zo'n man dié het heel druk
jonge ouders
heeft, met een
niet
kent,
organiser en
vraagt ze om
dat soort dineen geboortegen. Toen hij
kaartje. Dat
de eerste keer
schept
een
hier
kwam,
beeld van hun
belde hij uit
smaak
en
de auto en was
doorgaans
----- i---- heel verbaasd
vormen
de
dat ik geen fax
kaartjes bovendien een goede had." Willy moet er nog steeds
inspiratiebron.
om lachen: „Ja hoor eens, ik
Willy heeft net de laatste zaag hier puzzels rond de koekhand gelegd aan een kleurige trommel en zo wil ik het eigenpuzzel voor een kleine Dustin: lijk graag houden."
een rode d, gele u, blauwe s,
Jan Pieter Nepveu
groene t, oranje i, en gele n.
Dwars over het plankje staan
Willy van Stam:„De plaatjes die ik doe, worden steeds moeilijker"
Puzzelmaakster Willy van Stam, teeen beertje en een zuigflesje, lefoon
0297-328523
(levertijd
vier
tot
overgenomen van zijn geboor- zes weken).

Brnm cie Hollander Fotografie

Amsterdamse *kasteelheren' redden Franse chateaux
„Er staan in Frankrijk vrij veel
kastelen te koop. Als eigenaren
komen te overlijden, is het voor
kers, geheime kamers met de nazaten vrij moeilijk het
goud en die het Vondelpark kasteel te erven door Franse
al te lawaaierig vindt? Die wettelijke bepalingen."

koopt met twintig Amsterdammers een kasteel in
Frankrijk. „De stilte op een
landgoed van 23 hectare is
voor ons heel belangrijk."

De advertentie van Stichting
Des Chateaux in bladen bestaat
uit een aanlokkelijke foto van
een prachtig kasteel bij Parijs.
Vanaf 75 duizend gulden word
je één van de kasteelheren of vrouwen. Een slaapkamer aan
de slotgracht, een zitkamer in
de toren, alles is mogelijk.
Hans Musegaas (35) is de man
achter de stichting. Op een plattegrond van Chateau de la Roche Hue wijst hij zijn stuk kasteel aan: een studio op de derde
etage. Met zijn stichting is hij
evenwel middenin de Amsterdamse grachtengordel gevestigd. Zijn huis annex kantoor,
één hoog aan de Spiegelgracht,
is klein en rommelig.
„Ik word hier in de stad altijd
afgeleid door andere mensen en
veranderingen. Zo'n kasteel
met een landgoed is een heel
Hans Musegaas: „Zo'n kasteel met een landgoed is een heel eigen wereldje"
eigen wereldje. Daar verandert
Foto Stichting Des Chateaux niets waar je niet zelf de hand
in hebt. Voor mij persoonlijk is
rust een belangrijke motivatie
om daar te willen leven. Zelfs in
(ADVERTENTIE)
het Vondelpark heb je 's ochtends vroeg'vijftig meter voor
jezelf, maar daarna vragen bewegingen en mensen je aandacht. Ik kan in deze drukte
PROGRAMMA
geen
eigen wereldje creëren."
T/M 9 JULI'97
„Het contrast tussen de
Randstad en het kasteel daar is
101 echte Dalmatiers
juist voor veel Amsterdammers
een reden geweest in het project mee te doen." De opzet
daarvan klinkt vrij eenvoudig.
Beavis & Butt-head

„Als stichting nemen we een
optie tot koop
van een kasteel waarna
we proberen
genoeg kopers
te vinden. Een
bedrag
van
vier miljoen
gulden.is voor _^__________
twintig mensen wel op te brengen. Daar komen de bijdragen aan de stichting en de vereniging van eigenaren bovenop." En verbouwingskosten, want een kasteel
wordt door een architect in appartementen
onderverdeeld.
Sommige van die nieuwe ei„We wonen daar niet samen, genaren van Chateau de la Rohet is geen commune."
che Hue bewonen hun apparteMusegaas' kasteelgekte uit menten permanent. Andere

Bezeten van
ophaalbruggen en
kroonluchters

GENIAALS herken je
IETS
vaak pas van een afstand.
In Milaan staat het kerkje

Santa Maria delle Grazie. Een
klein, onopvallend gebouwtje
dat toch zeer veel bezoekers
trekt. In de refter hangt namelijk het schilderij 'Het laatste
Avondmaal' van Leonardo Da
Vinci en dat moet heel bijzonder zijn, want in de oorlog
werd de kerk platgebombardeerd en alleen de muur met
het schilderij bleef overeind
staan. Een Godswonder, en
God is niet scheutig met wonderen, dus dat moetje gaan
zien. Dat kan ook, want de
kerk werd na de oorlog weer
opgetrokken rond de muur
met het schilderij.
We lopen de refter in, een
lage, rechthoekige, spaarzaam
verlichte ruimte
gevuld met
fluisterend foeristenvolk. Daar

Do America

•

Con Air

(ADVERTENTIE)

Donnie Brasco
Jerry Maguire
•
Jungle 2 Jungle
Lady en de Vagabond

•

LiarLiar
Lone Star
Lost Highway

•
Matilda

Nelly et mr. Arnaud
•
One Fine Day

zich in honderden foto's van
kastelen die in woonkantoortje
hangen: slotgrachten, kantelen,
torens, ophaalbruggen, hoge ramen, kapitale kroonluchters en
stoelen met veel krullen. Die
gekte is zijn drijfveer om het
niet te laten bij de koop van één
kasteel.
„Ik
wil liefst zoveel mogelijk
kastelen redden van de ondergang, want
veel eigenaren
kunnen de on.
derhoudskosten
niet
langer opbrengen." Zonder de
nieuwe kasteelheren uit Amsterdam zijn sommige burchten gedoemd tot verval, zo redeneert Musegaas.

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om'goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Geniaal
hangt hij dan. Dat valt vies tegen. Gewoon, een schilderijtje
aan een verder blinde muur, zo
zie je er wel meer. Dan maar
even verder kijken, naar foto's
van de restauratie. En voor we
naar buiten lopen nog van veraf een laatste blik op het schilderij.
Dat is verdwenen. Waar het
schilderij hing zit opeens een
venster in de voorheen blinde
muur. Er stroomt licht door
het venster. We kijken een restaurant in waar een aantal in
soepjurken geklede mannen
luistert naar een tafelredenaar,
die blijkbaar nogal wat gezag
heeft. Pas na een paar minuten
merken we dat er geen beweging in de scène zit. Dan hangt
het schilderij er weer. Geschilderd in een tijd zonder special
effects en computergraphics.
Geniaal.
Terug met het vliegtuig. Amsterdam nadert. Een klein

Space Jam

Speed 2
The Crucible
•
The English Patiënt
The Fifth Element
The Funeral

The Ghost And
The Darkness

Deze zomer is het mogelijk
om te picknicken in de stijltuinen van de romantische 18-e
eeuwse buitenplaats Beeckestijn in Velsen-Zuid. Speciaal
voor clagtaezoekers is een arrangement samengesteld, waarbij
een fietstocht gecombineerd
wordt met een museumtaezoek
en een picknick op het landgoed.
De fietstocht start en eindigt
bij de NS-rijwielstalling van het
station
Heemstede/Aerdenhout. Hier ontvangt de bezoeker een fiets en een routetaeschrijving. De route voert door
bosrijke gebieden van de binnenduinrand en brengt de fietser van Heemstede naar het
landgoed Beeckestijn. De route
is ongeveer 35 kilometer lang.
Onderweg zijn oude buitenplaatsen, fraaie tuinen en bekende toeristische locaties, zoals bijvoorbeeld de uitspanning
Kraantje Lek en de Ruïne van
Brederode, te zien.
De picknick met fietstocht
kost 39,95 gulden per persoon
(inclusief huurfiets, routebeschrijving, picknick, wandelkaart en gratis toegang tot het
museum).

hebben er een tweede huis, een
atelier of willen het als vakantievertalijf verhuren. Voorlopig
zijn de meesten na de definitieve aankoop op 4 maart bezig
De picknick is ook in de vorm van
met verbouwen.
een cadeaubon te krijsen hij de kassa
van Museum Beeckestijn. IMeer inlbrNog vrij is ondermeer appar- mal k1 en reservering: 0255-5X:i.52U (in
tement twee punt één. „Een ap- het weekend kan niet geboekt \vorpartement op de tweede etage den).
met een oppervlakte van 90,5
Hoeden en petten
vierkante meter. Het kost
159.735 gulden." Daarvoor heb
in Schipholscoop
je een viertal kamers in een toren op het zuiden met uitzicht In
het bezoekerscentrum
op het terras met zwembad. Schipholscoop is tot en met 15
Een parketvloer, dubbele open- augustus de fototentoonstelslaande deuren van vier meter ling 'Hoeden en petten op
hoog. Interieurfoto's werken Schiphol' te zien. De foto's die
sterk op de fantasie. Lodewijk worden getoond zijn gemaakt
de Veertiende lijkt elk moment door Lise Gerson Lohman (40)
binnen te kunnen komen.
en Hans Heystek (39) die sinds
een jaar foto's maken van menBram Couvreur sen met diverse hoofddeksels
op Schiphol.
Bij Stichting Des Chateaux is ook
De expositie is zeven dagen
informatie verkrijgbaar over een tweede kasteel bij Parijs: telefoon: 020- per week geopend. Van maandag tot en met vrijdag van tien
tot zes uur en op zaterdag en
zondag van tien tot vijf uur.
wonder kondigt het grote aan:
Schipholscoop is gelegen in
het is vrijwel onbewolkt. We
Aankomst l en de toegang is
zien Muiden, het PEN-eiland,
gratis.
Pampus in het IJsselmeer en
opeens is daar die stad. Een
merkwaardig mooie huizenzee
met weinig groen. Het lange
lint van het Vondelpark valt
op. Nog lager vliegen we. We
passeren de Kalfjeslaan, hangen boven het kantoor in het
Amsterdamse Bos.
En dan komt het grote wonder. Hoe vaak heb ik niet rondgelopen, daar beneden? Ik
vond het altijd wel mooi natuurlijk, die slingerende watergangen, licht bollende speelweiden en steeds maar golvende bosranden. Maar ik zag er
niet meer in dan slimme trucs
om de illusie van wilde natuur
te scheppen. Van boven zie je
opeens een kunstwerk onder je
liggen. Een schilderij van cirkels, heel veel cirkels, gemaakt
van grasvelden en bospartijen.
De waterpartijen kronkelen eromheen, brengen structuur in
de cirkelpatronen. En dan
opeens, keihard, die rechte
streep van de Bosbaan erdoorheen. Brutaal. Gewaagd.
Even later vliegen we zo laag
dat je mensen ziet lopen. Dan
is het schilderij verdwenen en
ligt het Amsterdamse Bos er
opeens weer. Ontworpen in een
tijd zonder noemenswaardige
luchtvaart. Toch schiepen Van
Eesteren en Mulder een kunstwerk datje van bovenaf pas
echt ziet. Geniaal.
Komco Daalder

Foto: Lise Gerson Lohman

Ministerie op
Internet
Het Ministerie van Verkeer
en Waterstaat gebruikt sinds
deze week op Internet een nieuwe techniek om zijn bezicnswaardigheden in Nederland te
tonen: Quick Time Virtual Reality (QTVR). Alle panorama's
van Virtueel Nederland - zoals
de site wordt genoemd- hebben
een relatie met het werk van
het ministerie.
De bezoeker ziet interessante
objecten als de stormvloedkering Nieuwe Waterweg, het
werkeiland Neeltje Jans met
het nieuwe Waterpaviljoen en
de stuw bij Amerongen. Naast
de panoramabeelden zijn ook
openingstijden, aanrijroutes on
waar nodig toegangskostcn vermeld.
Virtueel Nederland kan men Ix-reiken
op:
littpAvww.niirui'mv.nl/cend/dvo/Nederland

Ridicule
Scream
•
Set it off

De Haarlemse rederij NoordZuid heeft onlangs de Museum
& Boot Combi-ticket geïniroduceerd. Dit ticket is een initi.itief van de rederij in samenwerking met het Frans Hals- en
Teylers Museum. De bezoekers
kiezen uit een combi-ticket
voor twee musea en een rond
vaart of een ticket voor één museum en een rondvaart,
De prijs voor het combi-tic
ket bedraagt respectievelijk
18,50 gulden en 13,50 gulden per
persoon. De rondvaarten vertrekken om elf, één, drie en half
vijf uur.
De tickets zijn verkijgbaar bij
Rederij Noord-Zuid aan hei
Spaarne l IA en bij het VVVkantoor Haarlem, Stationsplein 1. Reserveren is aantaevolen via telefoonnummer 023535.7723.

Picknicken op
Beeckestijn

'Stapels triplex
haal ik bij
de houthandel'

DOET EEN man
droomt van onderWATdie
grondse gangen, ker-

Combi-ticket voor
Museum & Boot

BOES

Dag van het Paard
in centrum van Hoorn
In het centrum van Hoorn
vindt op woensdag l(i juli de
jaarlijkse Dag van het Paard
plaats. Om half twee 's middags
begint de 'Koets-lunch-show'.
Op de Gedempte Turfhaven
staan de paarden aangespannen voor een authentiek rijtuig.
Van dichtbij kan men de conV
binaties bekijken.
Hoogtepunt van de dag is het
Walgemoed Nederlands Kampioenschap Ringstekon dat om
kwart over twee begint.
Op woensdag 23 juli is de
Pony Parade in Hoorn. Kinderen geven met pony's en ezels
diverse demonstraties.
Voor meer informatie: (IS:!!).:!!"!.*».*),

f
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Peugeot

AKANTIE VOORDEEL

CABRIOLET Peugeot 205 CJ,
nieuwstaat
ƒ 9250.
Tel.:
020-4121246.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnl in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Sladsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5/20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Z U l D W IJ K
peugeot-dealer
106 dtv. types v.a. . ./ 12.950
205 div. types v.a. . ./ 1.950
205 Diesel '89 .. .249.000 km
205 GTi 1.9 '92
72.300
205 automaat '94 . 12.500 km
306 XR 1.4
68.000 km
306 XRD com. .. . 49.000 km
309 GL 1.4 5-d '86.146.500 km
405 GL 1.6 ' 9 3 . . .102.500 km
405 Break 1.8 '95. 49.000 km
Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km
VW Polo 1,0 '91 . 73.000 km
Ford Fiesta 1.1 '91. 94.000 km
Subaru Mini sdx4cil. 81.000 km
Ford Escort 1.4 cl. 145.500 km
Rat Uno 60S . . . .148.050 km
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864

Saab

voor

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

«*£!£&

4 BANDEN HALEN
3 BETALEN

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

OP ONS HUISMERK

OP-OP

RIKEN

Suzuki

l GEMIDDELD i

KIJK EN VERGELIJK
PAK DE LAAGSTE PRIJS!

MEER DAN J.OO.OOO
BANDEN IN VOORRAAD

Suzuki SWIFT 9-'94 bl.metallic,
51.000 km, uitst. ond. ƒ 14.500,
Tel.: 072-5647056.

AUTOMERK

E C O B A N DII Arrowspeed
^135/80 R13 S

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ 3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.
T.k. weg. bedrijfsbeëindiging
Subaru bestelbus i.g.st., bj.
sept. '93, 61.000 km, trekhaak,
nieuwe
banden,
bullbar,
vr.pr./ 6.950.
035-6560525
b.g.g. 06-53191371.

UITLATEN

fL^atantie-

AUTOMAAT
SUZUKI SWIFT
1.3 GL b.j. '92
29.500 km
stuurbekrachtiging
elektr. schuifdak
getint glas
ƒ 15.950
020-6310615

Bedrijfsauto's

AN w
\tieat

een

l

l VOOR AUTO'S ZONDER KATALYSATOR

l

| Opel Kaden E 13 N/S

i

• 9/'83 : Ford Fiësta 1000,1100

145/80 R13 S |

155/80 R13 S

n3r> •per stuk

per stuk

69.-

(onlinental

«CEAT »

VOORDEUGER

COMPLEET SYSTEEM
DEAlfRPRJjS*

KWIK-FTT PR1|S

ACHTERDEMPER
DEAl£RPRI|S*

KWIK-FTT PRI|S l

, 9/'84 - '89 (excl. combi)
• VW Golf II 1.0, 1.3, 1.6

l 8/'83 - '88

l Fiat Panda 750, 1000
• '86 - 10/'89
l Suzuki Alto

239.-

• '86-

Nissan Sunny 1.3
10/'86 - 10/-88
• Honda Chric 1200, 1300

399.279.-

|r
- - 8/'87
' 9/'83

l Toyota Starlet 1000
10/'8A - 12/'89

Mazda 626 Wagon 2.2M 2V
GLX, '93,82.000 km, bord.rood
VOOR AUTO'S MET KATALYSATOR (Complete systemen vanaf de kat)
met trekhaak cruise control,
Opel Kaden E 1.3, 1.4
centr.
vergr.,
stuurbekr., Div. inr.auto's: BMW 324 D,
'86 - 10/'91
ƒ24.950. 020-6365052.
10-'86, ƒ5.950; Kadett 1.6 D,
Citroen BX 1.4E/RE
per stuk
per stuk
per stuk vanaf
Lada Samara 1.3,5-drs, 05-'92, Volvo 440 1.8 Holiday, autom. 3-'88, ƒ 3.950; BX1.6 TRi (lichte
7/'88 55.000 km, ƒ7950. Bovag gar. 5-'94, 55.000 km, ƒ26.600,-. besch.), ƒ2.050; BX 19 TRD,
• Opel Corsa 1.3i,1.4i
WESTDORP tel. 020-6825983. Dick Mühl 0294-418200.
1-'88, ƒ 3.750; Nissan Sunny 1.3
• 1/'S7 - 3/'93
LX, LPG, 3-drs, 1-'87 ƒ3.950;
| Ford Escon III 1.4, 1.4i, 1.6,1.6i
VW Passat 1.8 CL, wit, zonw.
l/'86 - 10/'90
gl., LPG-o.b., 2-'91, ƒ9.500.
lFord Sierra 1.6, 1.8, 2.0, 2.0i
|9/'87-3/'92
Alfa 33 1.7 i.e. 16V, b.j. '92 BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Amsterdam, 020-6627777.
zwart, APK 4-'98, ANWB gek.
• Opel Vectra 1.6i, 1.8i, 2.0i
Zaterdags geopend.
• '89trekhaak ƒ 9.500. 020-4031760,
Mazda 323 HB 1.3, 40.000 km,
| Opel Astra 1.4i, 1.6i, 1.8i, 2.0i
Let op! Johan Boom verhuist
grijs ƒ 16.440.
• 10/'91- (ex. GT. Combi)
naar Wijkermeerweg 46, BeverDAEWOO Z-0 020-6650131
Peugeot 405 1.4i, 1.6,1.6i, 1.7i
wijk, naast Zwarte Markt. + 150
1/-89auto's v.a. ƒ 1000 tot ƒ20.000.
Opel Corsa 1.4i, mei '92,
i VW Golf III 1.4, 1.6
Door
heel
Nederland
bekend
50.000 km, rood, ƒ 12.440
Bouwerij 85 Amstelveen
111/'91om onze garantie, al v.a. ƒ 1000
per stuk
per stuk
DAEWOO Z-0 020-6650131
Telefoon 020 - 6479929
l
l Renault 19 1.7 TS, GTS, GTX, TXE
en door grote omzet scherpe
•
• 11 /'QC _ £/'QQ
prijzen.
Tel.:
0251-224730,
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250
l l
Mazda 323 1.3,1.5
AX 11 First Class '92 ƒ11.500 tevens inkoop elk merk auto'a
7/'87 - 9/'89
contant,
geop.
v.
9
tot
19
uur.
l
l
Daihatsu
AX 11 TE 5-drs '91 ƒ10.750
*Gemiddelde prijs. Onderzoek A.V. 1996.
Zondag's
geop.
v.
11
tot
17
't AMSTERDAMMERTJE
AX 11 TGE '92
ƒ12.500
l
Amstel 340-342
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 7.950 uur. Donderdag koopavond.
tegenover Carré
AX 11 TGE 5-drs'94 ƒ15.250 Ook filiaal in Kerkbuurt 83,
A'dam-C. Tel. 020-6236491. BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950 Oostzaan, tel. 075-6845607,
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950 Den lip 55, Landsmeer 020BX 14 TGE '92
ƒ 13.950 4824640 en Kanaalweg 30 E,
MOBIELE GSM TELEFOON
BX 16 Progress '92 ƒ 13.450 Landsmeer 020-4363543.
CX 25 TRD Break ^ 13.500Een auto kunt u overal kopen.
INCLUSIEF:
**WESTDORP"
\ Laat nu uw auto GRATIS inspecteren
Bij ons krijgt u serivceH!
* LADA * auto zonder bla-bla * Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950
•
op de meest vitale onderdelen.
Xantia
1.8
X
comf.
^
30.950
OCCASION
CENTRUM
5x Samara 3-drs . '91 t/m '96
• Nu GRJO1S.- bil Kwik-Fit.
ƒ 28.950
ZUID-OOST
4x Samara 5-drs . '92 t/m '97 Xantia 2.0 SX '94
ƒ19.750
1x Niva 1.64WD 3-drs . . . '93 ZX 1.4 Furore'94
10 DALMINUTEN
ƒ17.950 Fiat Tipo 1.8 GT 3-drs .. ..'93
-Nwe LADA met veel voordeel ZX 1.4 Reflex '93
BELLEN PER MAAND
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950 Ford Escort CLX 1.8 3-drs.'92
en extra hoge inruilpremie
ƒ 14.750 Citroen ZX 1.4 Advantage .'93
Adm. de Ruijterweg 396-398 ZX 1.6 Avant. '92
INCL 1 JAAR GARANTIE
Citroen ZX 1.4 5-drs
'92
GESPECIFICEERDE
A'dam, tel. 020 - 6825983
EN NIEUWE APK
Suzuki Swift 1.0
'91
Prijzen inclusief montage, garantie, en
Ringweg A'dam, afslag S104
Nissan Micra 5 drs
'93
Met de Kwik-Fit GRAbtw. Bandenprijien exclusief
DEMO'S
Amstelveen Amstcrdamseweg 488,020-6435544.Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-64 M022.A'dam-ZO (A/R) Lemelerbergweg
Renault
19
GTR
Chamade.'92
T1S*
AutoCard
hoeft
u
In combinatie
balanceren, ventielen en verw. bijdrage.
Saxo 1.4 SX 5-'97
55, 020-69! 1211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg 44D, 020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg,
VW
Polo
1.3
nieuw
model
.'95
met een 1-jarig
pas 3 maanden later
Geldig van 9 t/m 14 juli 1997.
Kantia V6 Activa 2-'97
020-6907768. Almere-Buiten (A/R) (Doe Mere) Montrealstraat 31,036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,
Ubertel abonnete betalen. Zonder ook
Berlingo Multispace 1.9D 2-'97 Mitsubishi Colt 1.3 GLI .. ..'94
VAN VLOTEN CAR BV
Niet geldig in combinatie met andere
036-5345540. Haarlem Amsterdamsevaart 16/18, 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem
Ford
Mondeo
1.8
CLX
4-drs.'94
ment. ' . - . . • • .
;
maar één cent rente.
ZX Image 1.6 10-'95
aanbiedingen.
Schalkwijkerstraat 151,023-S351844. Hoofddorp (R) Hoofdweg 662,023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghijsenlaan 7 A, 075-6701854.
121 HB DX 1.1
'90 Saxo 1.4. Etoile '97
*Vraag de Kwik-Fit manager
Zaandam Vinkenstraat 40,075-6177439.
Van
der
Madeweg
21
. Geidigzolang de -f >|*. naar de voorwaarden.
121 SED GLX 1.3M6V
'93
(A/R) Ook APK en Remservice in deze vestiging. (R) Ook Remservice. S BINNEN ZONDER AFSPRAAK
(Bij de Makro)
.voorraad strekt. : «•« '•»
121 SED Cabrio 13i-16V
'93 CHYPARSE, Soesterberg vult
KLAAR TERWIJL U WACHT
uw
Citroen-veerbollen
voor
Daewoo
/
Occasioncentrum
l
323 Estate GLX 1.6i
'90
ƒ20,p.
st.
Testen
is
GRATIS
Tel.: 020 - 665 01 31
323 HB LX 1.3M6V
'89
323 HB GLX automaat 1.6i'9l Telefoon: 03463 - 51150
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Grote sortering ONDERDELEN
323 HB LX 1.31-16V
'94 XM V6 VSX autom. ^ 29.900
van alle schade-auto's, alle
Klaar terwijl u wacht.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
626 HB LX 1.8i-16V
'92 XM Diesel Break '94 ƒ 27.500
merken, alle bouwjaren.
Ruilstarters en dynamo's.
Motorrijiessen ƒ 42,50
626 Station GLX 2.2M2V '93 XM Turbo Diesel '94 ƒ 29.500
Vraag een offerte aan via Internet.
GEBR. OPDAM B.V.
Valkenburgerstraat 152.
20 autorijlessen + examen ƒ 999
Kijk
bij
Verkeer
onder
Particulier
op
XM Diesel Airco
ƒ 27.500
Tel.: 023-5845435.
Tel.: 020-6240748.
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Draaierweg 10 A'dam-Noord XM Diesel ABS '93 ƒ 17.500
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
BMW R26 1956 (250 cc 1-cyl.).
Tel. 020 • 6365052.
Grote sortering ONDERDELEN Het HOOGSTE BOD?? Bel
XM Turbo D AMB '90 ƒ 9.950
Mooi en loopt goed. Vr.pr. 5500
van schade-auto's, alle
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 28.500
Verkeersschool Trendy
Tel. zon-maa-din. 0297-322523
Loop-, sloop- en schadeauto's
merken, alle bouwjaren.
XM 20i aut. LPG '93 ƒ 18.500
Amsterdam. Toppers in rijles.
GEBR. OPDAM B.V.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
XM 20i comfort '92 ƒ 12.500
Bel voor gratis infogids:
Tel.: 023-5845435.
Kombi-230TE automaat, 7-'92, Xantia Tur. D 948,95 va/ 22.500
MINOR MOTORCARS
Tel. 020-4205386.
blauw/grijs. 20 extra's, boek- Xantia D SX 94&95 v.aj 18.500
Sloterkade 43/44
RIJSCHOOL ROLF
ies, 36.500. 0341-551314.
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 22.500
Amsterdam
Rijden bij Rolf is een begrip in
Xantia 2.0i SX '94
ƒ 19.900
Tel. 020 - 6177975/6158022
Amsterdam.
Met
een
goed
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Xantia 1.8 SX LPG '95/24.500
Rover-dealer voor
team instructeurs geven wij op
Sedans 740, 940 en 360.
Xantia 1.8 SX LPG '93/14.500
RENAULT AMSTERDAM
Amsterdam,
Amsteveen
e.o.
een
psychologische
manier
inRENAULT CL10 12 RN club
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
/ 14.500
Top orcasions met 1 jaar
BLUEBIRD 2.0 HB, luxe uitvoe- ZX 14i Furore '94
tensief
les
en
nog
leuk
ook!
med. juni '95,3 drs 23000km gr
ƒ 13.500
ROVER 111 Ascot, houten
garantie
ring, diesel, '90, zilvergrijsme- ZX Diesel '94
1/94 Bagageboxen, fietsdragers en
met. 0297-263360/06-53136049 Hoog slagingspercentage en stuur, schuifdak, '93, 40.000 940 Royal Line LPG
Wibautstraat 224
lallic, schuit/kanteldak, APK tot BX TGD Break st.b. '93/ 12.900
855 2.5 GLT auto
5/94 dakdragers te huur en te koop,
toch
1e
10
lessen
ƒ37,50
p.u.
km, ƒ 9500. 030-2723604.
/ 5.950
020 - 561 96 11
en met sepl. '97, goed onder- BX TGD Break '89
1
850 2.5 T automaat
1/97
Tel.: 020-6868063/6332405 of
tevens montage
/ 3.500
houden, / 4.500. 074-2503421. BX Diesel '88
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Tegen handelspr. v. 1e eig.: 460 1.8 Spirit automaat ..6/96
020-6719108
BX 19T21 '92
ƒ11.500
Montego
2.0I,
Countryman
460
GLE
1.8
LPG
10/93
se
cursussen
en
examenroutes
NISSAN Micra 1.2 trend 4'91, BX 19T21 Break '8E
Zie ATS telet pag. 888
3.500
V40
1.9
TD
1/97
Estate
4-'94
ƒ14.000;
Rover
rijden
is
vanzelfsprekend.
APK 3-d. 5-bak 48.000 km BX 16T21 LPG '90
4.950
214 Si Edition Twin Cam 16V, 440 1.8 Holiday automaat.5/94
bord. rood z. goed onderhou- BX 14TE '93
9.950
Adverteren in
LPG, 3-d„ 6-'93, ƒ 10.500.
440 1.8 Sportline airco . ..1/96
den /7250. Tel. 020-6643967. BX 14TE '91
deze rubriek
7.950
Rover 214 Si Edition Twin Cam 440 1.8 Sportline
1/96
BX
14E
'89
LPG
3.950
Tel.
020
665.86.86
T.k. Goed onderhouden Nissan
16V 3-d., 9-'94. ƒ12.500. Pr. S40 1.8 luxury/leder
3/97
BX
14E
'87
LPG
1.950
100 NX, b.j. sept.'94, km.stand
incl. BTW. BEREBEIT, Amstel- S40 2.0 Exclusive/comfort.1/97 CITROËN-liefhebbers lezen
Amsterdam • Almere - Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
21.075, veel extra's, antr.grijs
dijk 25, A'dam, 020-6627777.
340 automaat
1/91 CITROexpert. Alles over uw faVISA Garage B.V.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,metallic, vr.prijs ƒ 27.000,-.
voriete Citroen én 32 extra paHoutmankade 37 A'dam
10 motorrijleGsen + examen ƒ835,VOLVO
DICK
MÜHL
Voor inl. 020-6472022.
gina's over de 2cv! Nummer 4
Tel. 020-6278410.
Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Nijverheidslaan 1, WEESP
APK + grote beurt v.a. ƒ299.nu in de kiosk.
Autorijlessen ƒ 40.- per les; ook automaat-lessen
Tel.:
0294
418200.
CITROÈN-rijders
lezen
• De advertentie-afdeling beDIESELSERVICE
Theorie op CD-I GRATIS
CITROexpert.
Alles
over
uw
Saab 95 (Carayanmodel), b.j.
houdt zich het recht voor adbrandstofpompen; verstuivers
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Deze speciale uitvoering is beperkt lever1975, restauratieobject, vr.pr.
vertenties eventueel zonder favoriete Citroen én 32 extra
cil.koppen vlakken. Garage/
pagina's
over
de
2cv!
Nummer
baar. Bel voor meer informatie.
ƒ 3.450, na 18 uur 0229-551800.
opgaaf van redenen te weigeRuys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. motorenrevisie FEENSTRA
A.A.R.
ren. (Art. 16 regelen voor het 4 nu in de kiosk.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Industrieweg 27, Duivendrecht
AUTOLAK
Amsterdamse Auto Recycling.
' Prijs inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken
advertentiewezen).
EENDEN div. bouwjaren.
Tel. 020-6980639
Inkoop loop, sloop en schadeen kentekenleges.
Tevens nieuwe daken ƒ295.
auto's. Geen voorrijkosten.
APK
KEURINGEN
ƒ
70,
Mehari '71. 0492-464914.
alle kleuren
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
klaar terwijl u wacht.
Tel. 020 - 4.470.470.
Ruime keuze in 2 CV occasions
Garage West-Center:
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
AUTHORIZED DEALERS: Motor Saloon, Amersfoort, tel,
In
heel
Nederland
gaan
op
dit
moment
de
Heavy
Traffic
ook in spuitbussen
Opel Vectra 1.61, 56.000 km, alle leeftijden. De Eendenspe020-6122476 (zonder afspraak)
merk auto a cont. met vrijwar.
033-461 73 98 • West Coast Motors, Alkmaar, tel. 072-511
rijopleidingen
van
start.
Heavy
Traffic
is
het
rijlesplan
van
RDW
Erkend
auto-demontage1 V-j jr anwb-gar., gel. gl., stuur- cialist Leende.: 040-2061528.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
06 29 • V.M.S. b.v./h.o. Maurice van de Berg, Eindhoven,
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeersbedrijf STRIJDONK. Inkoop
Uekr., / 18.500. 0297-533430.
tel. 040-281 72 00 • HUB v. Laarschot motorcycles, Nuth,
Te koop: prachtige 2CV6 Char- educatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
Autobedrijf CRYNSSEN
van sloop- en schade-auto's. T.k. gevr. loop/sloop/schade
Otto Nieuwenhuizen bv
tel. 046-442 2 1 1 1 » H.C.S. Harley-Davidson, Rijswijk, tel,
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
Adverteren in deze rubriek
leston, APK mei '98, met achCrynssenstraat 10-14
Tev. verkoop van onderdelen, auto's gratis opgehaald in
015-214 49 46 • Safe Motors Rotterdam, Rotterdam, tel.
Overtoom 515, Amsterdam
topinstructeurs
volg
je
deze
speciale
Heavy
Traffic
rijopleiding
terbak, rood/zwart, net voor
ook NIEUWE onderdelen.
Tel. 020 - 665.86.86
Tel.: 020-6184402.
geheel Nederland, 24 uur per
010-492 85 00 • O.I.T., Breda, tel. 076-571 07 19 • Oude
/1000
perfect
gemaakt, bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf. APK-keurstation, reparaties
FAX 020 • 665.63.21
Gratis gehaald. Meteorenweg dag> bereikbaar. Vrijwaring ter
(020) 6129804
^
Monnink Motors, Vroomshoop, tel. 0546-64 1913
Bel
de
Heavy
Traffic
Servicelijn
0900-2025'i77.
Postbus 156, 1000 AD A'dam t.e.a.b. Tel.: 020-6114546. *•
381, A'dam, 020 - 6319802.
alle merken en schaderegeling.
plaiïse. Tel. 035-5821477.

Algemeen

Citroën C15 E bestel, '92,
30.000 km, ƒ6.950,VISA GARAGE 020-6278410.

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,-

C 165/80 R13 T

Auto * Etoile b.v.

175/70 R13 T
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LATER
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69.-

43578?

343776-

(9.-

Alfa Romeo
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STAAT UW AUTO HIER NIET BI}? BEL NU VOOR DE VOORDELIGSTE AANBIEDING.

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN,

j
l ZOMERINSPECT1E

6 DAGEN PER WEEK
GEOPEND

Mazda

O% RENTE

Auto verzekeren?

Mercedes-Benz

Motoren/Scooters

www.centraalbeheer.nl
Renault

Rover

Volvo

Nissan

Autoverhuur

OUKEBAAS
niet duur!!!

THE NAKED
TRUTH

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Klassiekers
en Oldtimers

Service en
Reparatie

Accessoires
en Ónderdelen

Opel

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

Heritage Classic nu v.a. ƒ 39.950,-'

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Gekoelde Carisma
M
itsubishi is met zijn
Carisma Limited Edition in staat verhitte
gemoederen te tempereren.
Deze in een gelimiteerd aantal geproduceerde uitvoering beschikt over airconditioning. Verder zijn er nog
tal van extra's die het leven
in de auto aangenaam maken en bovendien
de veiligheid bevorderen.
Behalve voor de bestuurder is er ook een
airbag voor de passagier. Side-airbags bieden extra bescherming
bij een aanrijding in de
flank. Om het zicht
naar achteren te verbeteren is de buitenspiegel voorzien van
spiegelglas dat een
weids beeld biedt op
alles wat zich achter
en naast de auto beweegt. Een hoog geplaatst derde remlicht
en kantelbare hoofdsteunen vergroten het

Het typeplaatje van de CX vertoont sterke overeenkomsten met een vis. Dit geloofssymbool prijkt
steeds vaker op het achterwerk van de heilige koe.

Daihatsu Gran Move:
compact maar ruim
D

e Daihatsu Gran Move
verenigt tegenstrijdige
eigenschappen in zich.
Zo is het model compact en
ruim tegelijk. Ook is de auto
ingetogen maar opvallend.
Bovendien is het een kostbare wagen voor weinig
geld.
De compacte MPV beschikt over
rijeigenschappen van een bovengemiddelde middenklasse personenauto en biedt een surplus aan
ruimte. Nog belangrijker, elke
vierkante centimeter wordt optimaal benut. En dat voor een ongeloofwaardig lage prijs. Daihatsu
brengt voor een Gran Move
31.995 gulden in rekening. De
luxere CX kost 2.500 gulden extra. De enige concurrent is-vijfduizend gulden duurder. De mini-

reus van Daihatsu staat dan ook
sterk in zijn schoenen.
Beide varianten zijn voorzien van
een 1,5 liter zestienkleppen
krachtbron. De voorwielaangedreven Move kan eventueel met een
automatische vierbak uitgerust
worden. Het kleurenboek telt acht
tinten waaronder twee two-tone
lakken. Vooral de CX beschikt
over een aangenaam pakket van
lekkernijen. Elk portierraam is
elektronisch te activeren. De spiegels zijn eveneens automatisch.
De twee buitenspiegels zijn vanuit
de cockpit te verwarmen. Het interieur kenmerkt zich door een
overvloed aan gradaties beige.
Eerlijk gezegd schuifelden we in
eerste instantie enigszins sceptisch richting de geparkeerde

In het vooronder van de Daihatsu Gran Move huist een 1,5 liter
zestienkleppen motor.

Gran Move. We konden niet verhelpen dat we een moment
speelden met de gedachte: het
lijkt net of iemand even wat lucht
uit een Voyager of Espace heeft
laten lopen. Elke vorm van ironie

we kort zijn: puik. Een heerlijke
rijmachine. Het bekrachtigde,
kunststof stuurwiel is echter wat
glad en smal. Een comfortabel
detail is de slimme interval die de
snelheid van de ruitenwissers
aanpast aan de mate van voorwaartse verplaatsing. Hoe hoger
de snelheid, hoe rapper de wissers.
Ten aanzien van de voorpassagiers hebben we niets nagelaten.
verdwijnt echter als sneeuw voor
We verwezen om de haverklap
de zon zodra we de auto starten.
geruststellend naar de inscriptie
'airbag', boven het dashboardOpvallend is de koersvastheid
kastje. Het is jammer dat centrale
van de Move. Hij heeft niet snel
portiervergrendeling op de basisde neiging rechtdoor te willen op
versie ontbreekt. De CX heeft het
een bochtig parcours. De 1,5 liter
wel aan boord. Opbergmogelijkzestienklepper kietelt negentig
heden heeft de Daihatsu, in de
paarden en genereert voldoende
vorm van talloze kuiltjes en luiktrekkracht. Over de schakel-, kopr- jes, in overvloed.
pel-, en remkwaliteiten kunnen
Toeren met de Gran Move is een

Weekmedia en Stena Line laten
u in een spannend spel met de
Stena HSS (dat staat voor Highspeed Sea Service) kennismaken. In vier ronden speelt Weekmedia het Discovery-spel. Doe
mee en maak kans om de Stena
HSS te beleven.

Vliegtuigmotoren
Stena Line heeft het ontwerp
voor de Stena HSS
vrijwel geheel in eigen huis ontwikkeld.
Alles is gebouwd op
snelheid en comiort
voor de passagiers.
Dankzij het bijzondere
ontwerp is het schip
vrijwel ongevoelig
voor deining. Sommige mensen vergelijken de Stena
HSS zelfs met een vliegtuig. En
niet geheel ten onrechte. Natuurlijk is de Stena HSS een schip,
maar er zijn overeenkomsten. Zo
is de hoge snelheid mogelijk
dankzij straalmotoren, die ook in
de vliegtuigindustrie worden gebruikt. Deze drijven vier grote
waterjets aan, die ieder maar
liefst 30.000 liter water per seconde verwerken. Ook de brug doet
veel denken aan een cockpit. De
vele metertjes, signaallampjes
en beeldschermen voorzien de
kapitein en zijn bemanning van
alle mogelijke informatie. En

viercilinder in *
lijn, vier kleppen
per cilinder
Cilinderinhoud: 1.499cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk bij
6.200 t.p.m.
Max. koppel:
119 Nm bij
3.600 t.p.m.
.Acceleratie:
12,3 sec van,
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
165 km/uur.
Gem.-verbruik: 7,6 ltr/100 km. ,
Prijs:

dankzij de ook aanwezige 'automatische piloot' vaart de Stena
HSS altijd de beste koers.

Prijzen en spelregels
Het Discovery Spel wordt gespeeld in 4 ronden. De eerste
spelronde is in de kranten van
Weekmedia van 2 juli verschenen,
de volgende volgen op 16 juli
1997. De mooiste en meest originele inzending maakt kans op:
De hoofdprijs: een retourovertocht
met de Stena HSS en een 7-daagse hotelvakantie (inclusief ontbijt)
in Engeland voor 2 personen.
Tweede en derde prijs: een retourovertocht met de Stena HSS voor
2 personen en auto.
De rondeprijzen:
Elke ronde zijn er bovendien drie
dagretour-overtochten met de Stena HSS (voor 2 personen) inclusief
aansluitend treinvervoer naar
Londen te winnen.

De vragen:
"

^

'.

De in Nederland bij NedCar in Limburg gebouwde Carisma is als Limited Edition uitgerust met airconditioning en tal van veiligheidsvoorzieningen.

Met 9-5 wil Saab grote
sprong maken
S

aab heeft ambitieuze plannen. Nog voor het jaar 2000 moeten de verkopen wereldwijd omhoog van thans 98.000 Saabs per jaar naar meer dan 130.000. Een nieuw model, de 9-5, dient flink bij te dragen aan dit groeiscenario. In september verschijnt de
vierdeurs sedan. Bij de dealer zal deze fraai gevormde topper de bestaande modellen 900
en 9000 CS vergezellen. In de loop van volgend jaar volgt een estate (stationwagen).

Motortype:

Speel mee met Weekmedia
en Stena Line
ronde
.HSS Spel
en beleef zelf
de revolutionaire Stena HSS
Speel mee en win

De Limited Edition is gebaseerd
op de Carisma 1.8 GLX. De motor levert een maximaal vermo-

gen van 115 pk. De speciale versie is uiterlijk herkenbaar aan
stootsierlijsten en wieldoppen die
voor deze Limited Edition zijn gevormd. Dat geldt ook voor de bekleding van stoelen en deuren. •
Deze Mitsubishi Carisma kost
39.490 gulden. Dat is een scherpe prijs. Het voordeel op de ex- •
tra's bedraagt 3.145 gulden.

SPECIFICATIES .
Daihatsu Gran Move CX:

geeft u meer!

Op 2 juni heeft Stena Line de Stena
HSS in de vaart genomen. Deze
gloednieuwe hogesnelheids ferry,
die de Stena Discovery is gedoopt,
brengt de vaartijd tussen Hoek van
Holland en Harwich in Engeland terug van circa 7 uur naar 3 uur en 40
minuten. En die bovendien, dankzij
het uitgekiende ontwerp, nog eens
extra stabiel en comfortabel is.

buitengewoon aangename bezigheid. De eerste reactie van de oplettende passant is een gefronst
voorhoofd. "Hé, deze ken ik niet",
hoor je ze denken. En dat is niet
verwonderlijk want de Gran Move
is pas kort geleden gearriveerd.
Veel collegachauffeurs draaien
hun nek in een onmogelijke hoek
om nog maar een glimp van de
auto op te vangen. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid verkozen we dan maar de intredende
duisternis als beschermende dekmantel. De geprononceerde Rubens-dijen staan wat in contrast
met de strak vormgegeven koplampen. Daihatsu is er in geslaagd een compacte maar ruime
koets te creren op het verfijnde
onderstel van de Valera. Met een
aantrekkelijk prijskaartje bovendien.

veiligheidsniveau verder. De airconditioning levert evenzeer een
bijdrage. In de zomer neemt deze
sufheid veroorzakende hitte weg.
In de winter gaat deze voorziening beslagen ruiten tegen.

«,

]•

- ' » *- - " ^' ~ '*

O Vanaf welke datum vaart de
Stena HSS tussen Hoek van
Holland en Harwich? ,.' *

" ,

ƒ 34.495,-

,'

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
• Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging ,
Vier elektrisch bediende
zijruiten,
,
Spiegels elektrisch'verstelbaar
en verwarmbaar •
Achterbank neerklapbaar in
twee gelijke delen
Getint glas
Dubbele airbag.
Startblokkering
Dakspoiler

De chromen grille en de iets gebolde voorruit van de 9-5 leggen de familiaire link met de andere modellen van Saab.
Met de 9-5 aast Saab op de top
van de markt. De instapversie 2.0
turbo komt op ƒ 74.950. Daarmee
nestelt deze gestroomlijnde
Zweed zich in regionen waar Mercedes-Benz, Volvo, Audi en BMW
sterk zijn vertegenwoordigd. De
9-5 is gewapend met een rijke uitrusting en biedt voldoende ingrediënten om een stevige partij in
de top mee te blazen.
We ontdekken dat tijdens een rijimpressie in de omgeving van
Trollhattan, waar het hoofdkwartier van Saab is gevestigd.
Het interieur biedt ruim plaats aan
vijf volwassenen. De auto rijdt opvallend stil. Vooral windgeruis blijft
tot op zeer hoge snelheid mini-

maal dankzij de lage luchtweerstandswaarde van de carrosserie
(cW 0,29). De auto reageert dynamisch op elk commando van
gas en stuur. Het onderstel met
onafhankelijke voor- en achterwielophanging draagt hieraan bij.
Aan luxe zaken is geen enkel gebrek in deze Saab. Vrijwel alles
laat zich elektrisch bedienen. Het
dashboard is als een cockpit rond
de bestuurder gevormd, ongeveer
vergelijkbaar met dat van de
Saab 900. Een bijzonderheid is
het instrumentenpaneel Night Panel, dat in het donker alleen
noodzakelijke informatie toont. De
bestuurder wordt daardoor zo min
mogelijk afgeleid. Dat bevordert

Dieselen met Mazda 323
M
azda dicht zijn 2,0 liter dieselmotor van
de 323 eigenschappen als soepel, krachtig en
zuinig toe. Deze krachtbron
is sinds kort verkrijgbaar in
de uitvoeringen P (hatchback) en Sedan. De prijzen
van deze versies zijn respectievelijk 33.895 en
35.895 gulden.

De diesel is afkomstig van de grotere Mazda 626 Comprex. Voor
plaatsing in het vooronder van de
323 is de krachtbron stevig aangepakt. Hij is voorzien van enkele
nieuw ontwikkelde onderdelen

waaronder een volledig elektronisch geregelde brandstofpomp.
Deze werkt zeer nauwkeurig. Dat
levert in de praktijk een laag verbruik op en een geringe uitstoot
van roetdeeltjes. Mede dankzij de
toepassing van een katalysator in
de uitlaat voldoet de motor aan
de strenge milieu-eisen van nu en
de toekomst.
Het maximum vermogen bereikt
een waarde van 52 kW/75 pk. In
prestatie doet deze diesel daarmee nauwelijks onder voor de
benzinebroeders. De acceleratie
is pittig en de topsnelheid bereikt
een niveau dat alleen nog op
sommige wegen in Duitsland is

toegestaan. De versie P haalt 164
km/uur terwijl de dieselende Sedan er met 168 km/uur nog een
schepje bovenop doet.
Opmerkelijk is dat deze 323 diesel zijn kracht levert zonder compressor. Een onderdeel dat wel is
toegepast op de motor van de
626 Comprex. Dat perst de verbrandingslucht naar de cilinders
om zo het vuur lekker op te stoken en veel paardenkrachten te
genereren. Door de elektronisch
geregelde brandstofpomp en een
nieuw ontwikkelde cilinderkop
redt de motor van de 323 het
zonder deze kunstmatige beademing.

© Hoeveel Hter water per se> conde verwerkt een vraterjet - '
van dé Stena HSS? r ' \\ •~
© Hoe (met welke naam) is de
Stena HSS gedoopt? l x

WEE
Beantwoord bovenstaande 3 vragen, schrijf deze op een briefkaart en stuur deze voor 9 juli 1997 in naar Stena Line, t.a.v. Afdeling Sales, Postbus 2, 3150 AA Hoek van Holland. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van Stena
Line en Weekmedia zijn van deelname uitgesloten. De inzendingen worden eigendom van Stena Line. De adressen worden ge/ bruikt voor het doen van aanbiedingen. Prijswinnaars ontvangen net afloop van alle spelronden persoonlijk bericht.
Goed niouws voor de liefhebbers van diesels: Mazda heeft een krachtige en zuinige'023 diesel.

de veiligheid, een thema dat
Saab sinds jaar en dag hoog in
het vaandel voert en projecteert
op de 9-5. Standaard zijn airbags
voor bestuurder en passagier,
side-bags in de rugleuningen van
de voorstoelen, abs en elektronische remkrachtverdeling.
Het 'Saab Active Head Restraint'systeem (SAHR) is een nieuwe
vinding, die de kans op nekletsel
moet verkleinen. Deze voorziening zorgt ervoor dat bij een aanrijding van achteren de hoofdsteun omhoog beweegt en naar
voren knikt. Bij de ontwikkeling
van de 9-5 heeft Saab gegevens
betrokken van meer dan 5.000
echte aanrijdingen. De studies
leidden tot een veiligheidskooi
met een structuur die Saab aanduidt met de term 'collision deflector1. Bij een zijdelingse aanrijding voert deze de meeste botsenergie af van de bovenste delen
van het menselijk lichaam met als
gevolg dat er minder letsel ontstaat.
Saab houdt van technische hoogstandjes in zijn modellen. Een
fraa1 voorbeeld is de optie van geventileerde voorstoelen. Kleine
ventilators blazen lucht langs het
lichaam en voeren de warmte af.
Er zijn meer van dergelijke doordachte zaken, zoals de wiswasinstallatie voor de voorruit met zes
krachtige en verwarmde waterverstuivers en de radio die het volume aanpast aan de snelheid van
de wagen.
De leverbare motoren voor de
Saab 9-5 bieden stuk voor stuk
veel trekkracht over een breed
toerenbereik en een spaarzaam
verbruik. De 2,0 liter turbo (150
pk) en de 2,3 liter turbo (170 pk)
zijn verfijnde versies van krachtbronnen die al in de 900 en 9000
worden geleverd. Balansassen reduceren trillingen, waardoor deze
motoren heerlijk stil zijn. Volstrekt
nieuw is de soepele 3,0 liter V6motor (200 pk) met een zoge- .
naamde asymmetrische turboaandrijving. Uitlaatgassen van de
voorste rij van drie cilinders drijven het schoepenwiel van de turbo aan. De samengeperste lucht
gaat vervolgens naar alle zes de
cilinders. Dat geeft de motor meer
souplesse en trekkracht en rijdt
dus prettiger.

VNV BEVEILIGING

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Voor de snelle wereld van Vliegtuigschoonmaak
op Schiphol zoeken wij NU:

VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligingsbranche. Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en
instellingen, die representativiteit en professionaliteit belangrijk vinden.

CHAUFFEURS M/V

Wij zijn voor één van onze opdrachtgevers in Hoofddorp op
zoek naar een

UITZENDBURO DE WERKSTUDENT

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-;t<lv<'rlrnlirs kunnen wonlrn (j<'/rl ovrr l of - ko-
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rijbewijs B
Voor comb. chauffeur- en schoonmaakwerkzaamheden.

hoofdbeveiliger (v/m)

(fulltime)
Het veiligheidsonderzoek vergt een wachttijd van 3 weken. De werkzaamheden zullen plaatsvinden in de avond/nacht en
3aarom vragen wij de volgende personen (ook vakantiewer- weekenden.
ters!) te reageren:
UW PROFIEL:
- U bent in het bezit van het Basisdiploma en Vakdiploma
1. m/v die eerder op Schiphol hebben gewerkt
Beveiliging, aangevuld met EHBO/Reanimatie of BHV.
2. m/v in bezit van een Schipholpas
- U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam/Hoofd3. m/v elders een Staat van Inlichting hebben ingevuld
dorp.
4. m/v die een wachttijd van 3 weken geen probleem vinden
- U heeft een goede beheersing van de Nederlandse en
Engelse taal in woord en geschrift.
nteresse? Bel ons en maak een afspraak, tel. 020 - 6228555.
- U heeft bij voorkeur ervaring in de branche.
- U bent bij voorkeur in het bezit van eigen vervoer.

Als je werkelijk iets anders Hoi, met Nel. Ik ben een goed
wilt, omdat je nieuwsgierig uitziende vrouw van 49 jaar. Ik
Dent of omdat je bent uitge- ben 1.63 m lang, weeg 60 kilo
keken op het alledaagse, dan en ben slank. Ik heb donker
moet je eens contact met mij iaar, blauwe ogen. Ben jij
zoeken! Ik ben Sandra, 28 eerlijk, betrouwbaar en monolaar. Ik ben prettig gestoord, gaam? En houd je van voetleb een vlotte babbel en een bal? Bel me dan SNEL!
dochtertje van 4. 0906- 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- Boxnummer 267282.
mer 962019.
Hoi, met Patricia! Ik zoek een
Amsterdam: ik ben Marieke euke afspraak met een leuke
en ben 30 jaar jong. Ik heb zin ongen! Ik ben zelf 1.78 lang,
in een afspraak en hou van leb blond haar en blauwe
grote, spannende mannen. Ik o'gen en kan heel gezellig zijn!
ga graag uit en vooral naar k heb een droog gevoel voor
een house party. Ik ben klein, lumor, hou van avontuurlijke
heb blond haar en blauwe dingen en en ben heel romanogen. Welke stoere knullen tisch. 0906-50.15.15.6,1 gpm.
Boxnummer 246445.
durven me te bellen?
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Omgeving Amsterdam: met
Boxnummer 927245.
Anja. Ik ben 30 jaar, heb een

TAKEARENT
EN PAK 15 PROCENT
(tegen inlevering van deze advertentie)
Met deze dagen wil je graag motorrijden. Heb je
geen machine dan huur je er één. Bij Safe Motors
staat een ruime keuze huurmotorfietsen.
En van 15 t/m 19 juli betaal je 15 procent minder,
Da's een prettige manier van kennismaken met je
favoriete motorfiets.

Ga naar Safe en beleef *t

w SÜFE mamas*

Ik ben Lies! een leuke, lieve euk huisje/baan en auto. Ik
vrouw van 35 jaar! Ik ben 1.76 zoek een lekker maatje, geen
ang, weeg 78 kg en heb kort watje, maar wel met gevoel
olond haar en groene ogen! Ik Een schouder om tegen aan
Commercieel en administratief
neb 2 zonen en zoek een leu- te leunen, iemand aan wie je
personeel gevraagd
WIJ BIEDEN:
Onroerend goed
ke, lieve man met donker alles kwijt kunt! Ben jij dar
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
blond haar en blauwe ogen Bel: 0906-50.15.15.6,1 gpm.
en woonruimte
- Beloning volgens één van de beste CAO's in de branche. die tussen de 35-40 jaar is! Boxnummer 370289.
~k \'i>or lirirvcn oinlrr nummer wortll l n'»rl c\1ra in
te
huur gevraagd
Design bureau SVT Creative Consultants te Amsterdam - Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige Zoek ik jou? 0906-50.15.15.6,
ri'krnin^ p-ln-achl. alsmede j\\.~ ad m. kosten.
Ik ben 41 jaar en een vlotte
uren.
zoekt
een:
1
gpm.
Boxnummer
472050.
* Itij plaatsing in de Micro's luinlen jyvn liewijsrmmmoeder van een spontane
- Een aantrekkelijke werkomgeving.
Zomerhuis of kleine etage
mers ver.slmicd. Op ver/oek wordt aan adverleerIk ben op zoek naar een leu- dochter. Mijn naam is Joke en met eigen k/d/t, voor 1 wer- Uitstekende studiekostenregelingen.
spi iilil
i lu
di-i-s In
ke, spontane meid, zonder kom uit de omgeving van de
3en je spontaan, accuraat, enthousiast en tussen 18-24 jr.
1
kend persoon. 023-5730736.
sliuirtl. Hiervoor wordt ƒ6.50 in rr kruin*; p ïn heb je een typediploma, heldere telefoonstem en evt. een 'ast u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot kinderen, uit het midden van Randstad. Heb je interesse
hrurlil.
en
geen
bezwaar
tegen
kinhet
land.
Ik
ben
een
leuke
rijbewijs,
stuur
dan
je
CV
en
pasfoto
naar:
net werken in de beveiliging? Stuur dan binnen 10 dagen uw
Allrprijy.i*iirxi:l. )7.5 r /r BTW
Financiën en
SVT Creative Consultants, t.a.v. Annemieke Daniels,
brief aan VNV Beveiliging B.V., Keienbergweg 50, 1101 GC vent en heb kort donkerblond deren. Dan zou ik jou graag
l' k u n t dr Ifksl vuil uw Mirro-mlvrrlriilircomljinalir /
Entrepotdok 27, 1018 AD AMSTERDAM.
handelszaken
Amsterdam, t.a.v. mevr. D. Nagels, onder vermelding van haar. Mijn naam is Hans. leren kennen. Tijdens bv. een
tclefonisi'li opgrvrn:
Spreekt het je aan? Reageer lekker etentje.
Hoofdbeveiliger.
dan snel op mijn advertentie. 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Divers personeel gevraagd
Boxnummer. 976890.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Boxnummer 358080.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
zoekt
Relatie/
Ik heb een vlotte babbel,
blijft toch goedkoper!
MET SPOED EEN BEZORGER/STER
(dit nummer is niet voor Ixv.or^klaclitrn) of/enden aan:
blonde
haren
en
blauwe
bemiddelingbureaus
Bel nu: 023 - 5714534.
voor wijk in oud Noord.
ogen.
Ik
ben
Riet
en
vrolijk
IMiero's \\Vekiuedin
Voor inlichtingen tel.: 023 - 571 71 66.
l'nstliiis 1 5 6 - 1000 Al) Anisii-nltini
van aard. Mijn interesses ligVNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
Vakantie
Ook vi»or rraflifs mrl brirfiiiiniiiK'r
24
uurs
Oppas
Centrale zkt
gen bij het strand, zonnen en CUPIDO brengt u bij elkaar
sehoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligingsPersoneel
uitgaan. Houd jij hier ook van Bel nu voor de brochure om
buitenland
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in de/elfde
Dranche. Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en ervaren KINDEROPPAS voor
week.
en ben je leuk, slank en niet straks weer verliefd te zijn
nstellingen, die representativiteit en professionaliteit belang- vast of incidenteel in uw eiaangeboden
Voor de lit'lalill^ ontvangt n een acrrpt^irokaart.
gen omgeving. 036 • 5345436.
ouder dan 60? Reageer dan 0345-631364 (24-uur-seryice)
ijk vinden.
Cupido: erkend, voordelig en Stacaravans te huur in de Belop mijn advertentie!
GOEDGELD verdienen ƒ 2000
toonaangevend in Nederland gische Ardennen, vanaf ƒ 240
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de of meer! Met het voeren van Horecabureau biedt aan: vak- 0906-50.15.15.6,1 gpm.
per week all in. Vrij na 8/8.
bekwame koks & bedienend Boxnummer 975297.
regio Amsterdam op zoek naar gediplomeerde:
Relatiebemid. JVL-CONTACT Telefoon 043-4591598.
erotische gesprekken. Meer personeel. Tl/fax 020-6851893
Oproepen - Mededelingen
Inschrijving
v.a.
ƒ23,p.m.
weten? Bel: 010-294.49.09.
070-3237201 of 06-54695442. Ik houd van het strand, tuinieren en spelletjes. Kortom: ge- 7 dgnjj.w. Info 010-4342143
Interlook modellenbureau zkt
Rijwielen,
zelligheid.
Ik ben een spontaafroep,
parttime
(voor
15-32
uur
per
week)
VWO Marktonderzoek vraagt m/v tussen de 20 en 50 jaar uit
met spoed MANNEQUINS/
motoren,
Oppas
gevraagd/
ne
vrouw
van
1.67
m
lang
en
Verhuizingen
A'dam en omg., die het leuk vinden om in een kort marktonDRESSMEN voor diy. grote
heb
een
goed
en
verzorgd
aangeboden
bromfietsen
en
naar:
derzoek (tegen fin. verg.) hun mening te geven over pers.
modeshows in het najaar '97.
uiterlijk. Ben jij een leuke, verLICHAAMSHYGIËNE en verzorging. Bel voor inl.:
Confectiemaat 36 t/m 42
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
026-3815036 (ook 's avonds). Vraag naar Robert Verhoeven.
maar ook! 44 t/m 56, erv. niet Zoekt u een vaste oppas bij u zorgde man tussen de 55-65 kamerverhuizingen/ transport KAWASAKI motor 750 cc,
noodzakelijk, opl. mog. Te- thuis, een betrouwbaar gast- jr. Dan wil ik kennis maken Voll. verz. Dag-nachtservice zwart, Amerikaans model
• Liebeth R., heb je
vens zkn wij voor ons jaar- gezin of een oppas voor af en met jou. 0906-50.15.15.6, 1 020-6424800 of 06-54304111 Shopper. Vr.pr. ƒ 5750.
gpm. Boxnummer 350016.
de koffie al bruin? Kom eraan!
Felicitaties
UW PROFIEL:
boek fotomodellen en figuTel. 020-6146778.
Tot gauw, Jolanda.
-U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele ranten. Bel snel: 020-4003402. toe? Wij bieden zorgvuldig Ik zoek een leuke date voor
geselecteerde mensen met
vaardigheden;
T.k. CITA GILERA
Cinder/baby-artikelen
GERARD & MARIJKE,
Jonge vrouwen met „kleine" ervaring uit uw eigen omge- van de week! Ik zou zeggen,
- U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam;
lichtgroen/wit, i.z.g.st.
vrijdag 25 jaar getrouwd!
lijkt
het
je
wat,
laat
dan
je
voeten, die door het vaak lo- ving. Bel voor info de 24 uurs
-U heeft een opleiding op VBO/MAVO-niveau;
Prijs ƒ800. Tel. 020-6637971.
Van harte gefeliciteerd!
telefoonnummer of je boxOPPAS CENTRALE
Buggy's Prenatal, instel
pen op blote voeten zijn verRoos, Dave, Glenn en Sidney. - U heeft interesse in het volgen van opleidingen en trainin- eelt, gevraagd als voetmodel. 036 - 5345436 / 06 - 53940379. nummer achter en dan gaan baar; Maclaren, 1 stand groo
gen.
we er een leuk weekend of (peuter), f 100. 023-5715808.
Auto's en
Min. leeftijd 18 jaar,
• Pa en ma, ongelofelijk zo'n
leuke week van maken! Mijn
min. lengte 1.55 m.
auto-accessoires
tijd getrouwd, knap hoor.
WIJ BIEDEN:
Woninginrichting
naam is Kim, ik ben 23 en
Tel.: 023 - 531 55 29.
De Kids
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling;
Muziekkom
uit
Hoorn.
0906- Beloning volgens één van de beste CAO's in de branche; Jonge vrouwen met „kleine"
instrumenten
T.k.g.: oude inboedels, kunst, 50.15.15.6, 1 gpm. BoxnumEen
gunstige
vergoeding
voor
onkosten
en
onregelmatige
Uitgaan
voeten gevraagd als model. antiek, 't Binnenhuis, Gast- mer 219452.
uren;
Sinds 1954.
Min. leeftijd 18 jaar,
Markten/braderieën
huisplein 6, 023-5715760.
- Uitstekende studiekostenregelingen.
Met Kelly. Ik ben een leuke
Autoruiten en kentekenplaten
min. lengte 1.55 m.
Boottocht naar Avifauna met
meid
van
22
jaar.
Ik
heb
blond
Lijsterstraat 18.
de Salonboot KON. JULIANA. Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot Tel.: 023 - 531 55 29.
haar, blauwe ogen en ben
Onderhoud,
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Openlucht-VLOOIENMARKT Vertr. Sloterkade 164, A'dam. het werken in de beveiliging? Stuur dan binnen 10 dagen uw Uw kind als MODEL? Special
1.78m
lang.
Welke
leuke,
aarreparatie,
Amstelveen-Centrum,
V.a. 13-7 t/m 27-7 om 10.00 brief aan VNV Beveiliging B.V., Keienbergweg 50, 1101 GC Kids zoekt kinderen van 1 t/m
dige en spontane jongeman
zon. 20 juli, 9-17 uur. Parkeer- tot ± 19.30 uur.
doe-het-zelf
Rijles auto's
14 jaar. Stuur recente foto +
Amsterdam, t.a.v. mevr. T. van Putten.
heeft zin in een leuk gesprek
terrein Burg. Haspelslaan.
Op zo., di., wo. en vr.
pers. gegevens naar: Special
of afspraak met mij? Wacht U kunt bij ons al v.a. ƒ270,
en motoren
voor het eerste haljaar
Midland b.v. 033 - 475 11 67. Ret. volw., incl. park ƒ42,50;
niet,
maar
bel!!
0906Kids, Haarlemmerweg 319d,
DE KLUSSENBUS
een goede piano huren.
kinderen
t/m
10
jr
ƒ32,50.
1051
LG
Amsterdam.
50.15.15.6,
1
gpm.
BoxnumVoor iedere klus, bellen dus.
Openlucht-VLOOIENMARKT
" Alblas Verkeersscholen
mer 309185.
,v
Tei:: 023 - 5713780.
Amsterdam Bos en Lommer 071-5170112 of 06-52704836.
Vul je zakken i.p.v. de vakken.
zon. 13 juli 9-17 uur
Wegens verbouwing geen
Consumptieve
dienstverle- SCHILDER heeft nog tijd v. Mijn naam is Karin, ben 43
Jan van Galenpark
Amsterdamseweg 202
alleengaande avonden in de
ning op locatie. Leuk vakan- binnen- en buitenwerk. Vrijbl. jaar, zeer goed verzorgd, huUW RIJBEWIJS
(Jan van Galenstraat,
AMSTELVEEN
OSSESTAL te Osdorp.
tiewerk, ± ƒ 200 p/d. Bel New prijsopgave.
mpristisch en heb een opgeNieuwkoop, 0172-40.83.61.
bij het Lucas Ziekenhuis).
020
6413187
Donderdag 21 augustus
York Comp. 06 - 340 34 077. Bellen na 18.00 uur: 5719800. ruimd karakter. Ik ben op
Midland b.v. 033 - 475 1167. grandioze openingsavond!
zoek naar een man tussen de
0906-Nummers
45 en 50 jaar. Heb jij ongeveer
Bloemen, planten
Mode
dezelfde
eigenschappen
en tuinartikelen
Dan ben jij wat ik zoek. Bellen
0906.9889 Rijpe Sjaan dddus. 0906-50.15.15.6, 1 gpm
cup, zkt jongens 18 j. Livesex.
Boxnummer 981919.
Tuinman biedt zich aan Grijp onder m'n rok! 99 cpm
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Hallo, met Miranda. Ik ben schoonmaken van uw tuin 50 cpm. Man To Man:
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken een spontane meid van K snoeien, bemesten, beplan Mannen zoeken mannen.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- jaar en ik heb zin in een Date ting, verwijderen van bomen 0906 - 05.00
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot Jij ook? Bel me! Ik heb blond enz., 023-5355442 ook op
60 cpm! Direct Apart!
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188. haar, blauwe ogen en mis zondag na 18.00 u.
Vrouwen (40+) willen snel
schien ben ik degene voo
sexcontact. 0906-13.33.
Te koop
jou. Bel me SNEL voor een
Opleidingen/cursussen
afspraak!
aangeboden
60 cpm. Sexdating: vrouwen
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
(20-59) zoeken een hete
diversen
Boxnummer 496561.
sexafspraak! 0906-80.80.
Hallo, met Wilma. Ik ben een
Amsterdam sexdating:
gescheiden vrouw van 26 jaa • T.k. aanhanger tandemas vrouwen uit A'dam willen sex!
Programma najaar 1997
ser
(vierwieler),
pr.
n.o.t.k
met
een
dochter
van
5
jaar.
II
Talen - Algemene kennis
0906-50.444.10 (75 cpm)
zoek een man die lief,' be 023-5713430.
Creativiteit - Doe-Zelf-School
BEL ME THUIS
trouwbaar en gezellig is. Ik • Waadpak, maat 43, waad
hou van naar de bioscoop pak, maat 42, ƒ65//30.
Vanaf 7 augustus verkrijgbaar
gaan, bowlen en uit eten Telefoon: 023-5717357.
ook bij bibliotheken, stadsdelen
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
gaat, Heb jij interesse?
en bij de boekhandels.
Carrê-Hülsta slaapkamer'LA FLEUR'
0906-50.15.15.6,1 gpm.
Start inschrijving 11 augustus
Bisex! Buuryr. en buurmeisje!
Ledikant mut achterwand en 2 dricladen nachtkastjes _
»nc
Boxnummer 368978.
dagelijks: 10 - 16 uur
Hun spelletjes worden steeds
Onroerend goed
in geheel beuken of beuken/kleur, van f 2.800,- voor t 2.495,vanaf 14 augustus t/m 24 september
harder! 99cpm. 0906.9526
Hoi mannen, ik ben Jessica
Zwevend of gesloten ledikant in beu k en,
en
woonruimte
donderdags ook open van 17 - 18.30 uur.
maat 160/I.SO \ 200 cm, nu {ï^i.ivukIk ben 23 jaar en houd va
Dagelijks sexen hete meisjes
te
huur
uitgaan! Ik ben 1.73m lang
op onze LIVELIJN! Alleen de
Open dag: zaterdag 30 augustus
aangeboden
weeg 57 kilo en heb donker
heetste! 99cpm. 0906.06.03
Gniucndoii.s
10 - 16 uur
blond haar. Zoek jij mij? Rea
l'persoons
nu vanaf
T 139,*
Rapenburgerstraat 73
geer dan meteen! Je krijgt e
SEXALARMNUMMER
2-pLTsoons
nu vanaf
T 179,"
1011 VK Amsterdam
Zandv. te huur: ruim, gem
geen spijt van!
Snelsex direct live 99cpm
Uts-jumeaiix nu vanaf
f 209,*
Tel.: (020) 6261626
vak. won. v. 1-9-'97 tot 1-5-'98
0906-50.15.15.6,
1
gpm.
Box
Ouk extra Line leverbaar.
alles aanw. Tel.: 023-5714058
nummer 483152.

receptioniste/telefoniste fulltime

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Autoverzekering

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

VNV BEVEILIGING

beveiligers (m/v)

aankomende beveiligers (m/v)

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

WIKA AUTOGLAS

PIANO
SPELEN

Uw bedrijfslogo/vignet .....
in uw MICRO-advertentie? Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

VAN KERKWIJK

in 5 dagen

Monet Strijkservice

Volksuniversiteit A m s t e r d a m

0906-96.80

f 649,-

0906*0611

100'V Katoenen zomi'ril c bc n
l-persoons
mi vanaf
f 109,In Jïverse maten en vele kleuren.

!

f399,Met elektrische verstelbare
lattenboJem (l motoren) en ld cm
sciuiinmihhcr matras
, _ ___
(lüitmirkitcx)
f 1.789,-

S L A A P K A k-E RS. ME T, ;
•: H O N D E R D E N - f
G U LD E N S V O O R D E E L
SfiotiToom 5/aapfc«nier.T OM. Hu/stct/Trcco lot 30% korting. *

N , i t u u r l a t e \ niet :uiver \vnlten
afdekking a.in ik' wintenijdc.
"^iTw^ÓÓP^*",

'Tesselacr', 4"H'itoenen
l-persoons
nu vanaf
2-persnons
nu viinat
Lits-jumeaux nu vanaf
Ook e x i r a l a n i : leverbaar.

T 259,*
T 409,f 489,*

Bekende merken in uitlopende
ilessins.
140 cm Im-ed nu vanat f 29,95
200 cm brueil nu vanaf f 49,95
240 cm h r cal nu vanaf T 59,95
(lok 220 i1 m lenjue met hn^c korting!

UEKliNUKMKKKEN
I N VELE K L E U R E N EN MATEN
MET KORTING.

inutr.i'.

BnJi-ni
prijs.*

,V x 200 cm (f ?> v)

f 695,- f 595,-

oo N 200 cm (t>) v)

f 795,- f 695,-

Sleep &. Dreani
ledikant op wielen
H a n d i f j hij liet opmaken. Geschikt
voor alle typen beilhodem*.
Maat UiOMSC \ 200 cm.
van f 2.2,SS..vo

f 1.995,-

Treco slaapka lier 'Savanne'
Open ol ijeslot n k-tlikanl,
inclusief aclitei vanJ met
verlichting en n;u-lilkaMjcs.
Maar I d O / I S O 200 cm.
v;tn f VMO.' v or

f 2.495,-

1-10x200 cm O" 142v) f 1245,- f1095,K>0x200cm (f lS2v)f 1595,-f1395,1SOOOO cm (f iWv)f 1750,-f 1545,'in, .i.mktuip -pir.t.il. I.Hli-nlo'Ji'tn ol
l>o\*prin l ;t 1 cKliiU''l'»Hlt 1 'np«h 1 -

Ook l'»0. :i^ i-n 2.Ï& i1 m t-u .iiiiU-rt m.m-n.

Met vocthorJen en diverse
vormen hoofdsorden,
in diverse kleuren. Inclusief
pocket v erinuma t rassen, pootjes
en wielen. Maat 160/180 :* 200cm,
vjin f •\.i l O,- voor

f 3.495,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPEC1AA

van MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM, TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

Navulbaar nu vanaf
f 49,"
Ook dons en halfdons kussens met
korting.

WOLLEN DEKENS,
PLAIDS, LAKENS,

SLOPEN, MOLTONS
M ET HOGE KORTING

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Ben jij romantisch, een le- Dit is de eerste stap, die heb
vensgenieter en tussen de 40 ik al genomen. Nu is het aan
en 52 jaar. Ikzelf ben oprecht, jou om tot een tweede stap te
spontaan, eerlijk, betrouw- komen. Ik heb blonde haren,
baar en pp zoek naar een mooie sprekende blauwe
aantrekkelijke man om een ogen en een slank postuur. Ik
serieuze relatie mee op te ben romantisch en knuffebouwen. Lijkt dit jou wat. Bel lend. Wil jij met mij een fijne
dan. 0906-50.15.15.6,1 gpm. relatie? 0906-50.15.15.6,
Boxnummer 429522.
1 gpm. Boxnummer 405195.
Ik ben een 25 jarige muziek- Hallo! Ik heb een lief "en zacht
liefhebber! Ik zoek een meisje karakter en ben zeer gevoedat net als ik van muziek lig! Je zou mij eens moeten
houdt of misschien wel een bellen, dan hoor jij meer van
instrument bespeelt!
mij! Ik woon in Gouda. Enkele
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
kenmerken zijn: 46 jaar, slank
Boxnummer 359503.
postuur, donkerblond haar,
Ik ben een lieve, spontane, blauwe open. Dennis!
altijd vrolijke, Amsterdamse 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
meid van 23 jaar en mijn Boxnummer 273089.
naam is Hellen. Ik houd van
werken en dieren. Ben jij een Hoi, met Suzanne van 19 jaar
lieve, humoristische jonge- uit Amstelveen. Ik ben 1.75m
man tussen de 23 en 27 jaar? lang, heb blond haar, groenAarzel dan niet, maar rea- blauwe ogen. Ik zoek een
geer! Doei! 0906-50.15.15.6,1 spontane jongen uit omgegpm. Boxnummer 923778.
ving Amsterdam voor een afIk ben een rijpe volwassen spraak. 0906-50.15.15.6, 1
gpm. Boxnummer 267198.
vrouw van 35 jaar en verlang
er naar om met jou een afspraak te maken. Ik kan bijna Nieuw Vennep: hallo dames,
niet wachten, dus laat snel hier met Bert! Ik ben 33 jaar
een boodschap voor me ach- en zoek JOU! Ben jij een
ter! Mijn naam is Marjan en ik dame met pit, lef en wii je een
kan er wat van, bel nu direct! echt maatje van mij zijn?
Wacht dan niet langer, maar
0906-50.15.15.6, tjpm.
bel! 0906-50.15.15.6, 1
Boxnummer 3641^6.
Boxnummer 309179.

<'

AMSTERDAM, Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. CI2Q;-;6145339.
NERGENS ZOVEEtMOTORMOOIS TE ZIEN
lntèrnct:hüp://www.snfe.nl E-malbprtiï sa fe.nl

GAY postcode daling: mannen uitjouw postcodegebied!
0906-81 00 (50 cpm).
GAY-KISS advertenties van
Homo/Bi & Lesbi met privé
tel. 0906.50.50.181 (105pm)
Heet Stewardessje kleedt je
uit in -de pantry. Ze tilt d'r rok
op en 99cpm. 09.06.06.02

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
0906 - 9789
ca. 1,05 p/m
Lesbiennelijn: vrouwen zkn
BI-stellen en mannen voor
sex. 0906-08.08 (60 cpm).
LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99cpm. 09.06.06.01
Lokaal tarief! Amsterdam
sexdating: vrouwen willen
sex! 010-.2946186.
Netnummerdating: vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied! 0906-17.17. (60 cpm).
Netnummerdating: vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied! 0906-17.17. (60 cpm).
Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in! 99cpm 0906.96.26
Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer!
0906-15.55 (60 cpm).
Oudere vrouwen geven
je hun telefoonnummer!
0906-15.00 (60 cpm).
POSTCODE sexdating: vrouwen uit jouw postcodegebied! 0906-81.11 (60 cpm).
REALLIVE! Ze scheuren de
kleren van je lijf, zo heet zijn
ze\ 99cpm 0906.97.94.
Studentendating: studentes
18+ zoeken NU een afspraak! 0906-14.14 (60 cpm).
TELEPARTY Nieuwe Rage!
Terwijl je op de lijn zit reageert ze. 0906.0990 pm60c.
Thuiscontact: vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis. 0906-19.19 (60 cpm).
TUK-(BUITEN)-SEX-KLUB
orgién op spannende locaties. 0906.50.50.130 (105pm)
Voor 't echte handwerk bel je
06.320.320.41 Zij praten, jij
komt! Live + Stories! 99cpm
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnummer! 0906-14.44 (60 cpm).
ZOMERKRIEBELS ?
Geheel privé!

0906-96.88
24u./p.d. ca. 1 gpm.

Diverse clubs

* Desire Escort *
Bekend van TV, 24 u. p.d.
All creditcards accepted
020-6700620/036-5360208
http://www.tip.nl/users/desire
Leuke dames gevraagd.
Escort Noord-Holland vr. m.
sp. Meisjes v.a. 18 jr tot 55 jr
voor Escort en/of priveontvangst. Tevens stripster
gevraagd. Tel. 020-6322452.
Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Assistentes altijd welkom. Sarphatipark
118, A'dam. 020-6723022.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

voor de particulier:
3 regels gratis
Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39

t/m 4 regels, ƒ 7,19

<

l/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
Mm 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niel voorde zakelijke markt, tot een maximum van een advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niel gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

.f!?

ZANUSSIWASDROGER

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61 cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviespriis'2439.-

1349.-

l PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

10x motorzoom, aulo-locus, lichtgewicht. Adv.M 709.-

849.SONY Hi-8 TRAVELLER
TRAVELLE
TR650; HiFi stereo. "2495."249!

1249.
SONY STEADY
FEADY SHC
SHOT

PHILIPS HI-8 CAMCORDER
HIFI STEREO, STEADY SHOT

TD100; Lucht-afvoerdroger,
4,5kg vulgewicht. Zowel links-,
als rechts draaiende trommel, tot
120
minuten
instelbaar.
Adviesprijs'599.-

M875; TOPMODEL! 24x zoom, autofocus,
titelgenerator, AE, audio/video
dubbing, enz. Gebruiksvriendelijk.
Incl. Accessoirepakket.
Adviesprijs'2395.-

ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL922C; Luxe wasvolautomaat,
hoogtoerige centrifuge, roestvrijstalen trommel, regelbare
thermostaat en centrifugesnelheid, correctiesysteem. Adv* 1179.-

1699.PHILIPS BREEDBEELD
PW9501;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
lul scan, stereo.TXT. Adv.'3895.-

679.-

BRAUN SILK EPIL

:
TR565; HiFi
igeluid.
geluid. "2200.-220C

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

Ontharings/epileerapparaat voor langdurige
\ ontharing.
j] Adviesprijs.
'138.-

1199.-

mcorder. '1980.'1980.TRV11; Camcorder.

1379.SONY Hi-8
•8 HIFI STEREO

FL700;750toerencentrifuge.RVS
trommel, schokdempers. '949.

679.INDESrrWASAUTOMAAT

1499.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

SONY

HiFi-stereo, 1 'xmotorzoom.afSxmotorzoom.afstandbediening.
ng. Adv.'1899.PT4501 ; Teletekst. '1 645.-

l PHILIPS 70CM STEREO

63CM STEREO KTV
Off. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

499.-

899.SAMSUNGCAMCORDER
CAMCORDER

879.-

PT156; Afstandbediend.'645.mdbediend. '645.-

449.-

969.-

SONY55CM STEREO

SONY PORTABLE KTV
M1400; Afstandbed. "550.'

379.l SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv"2970.-

4x25 Watt versterker, digitale
tuner, 18 pre-sets, autoreverse cassettedeck, klok,
afneembaar frontpaneel met
key-alarm, incl. compacte
wisselaar voor 10 CD's.
Adviesprijs*990.-

999.PHILIPSHIFI STEREO
VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv."1295.-

649.-

CALL CENTER

'HOI

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 02O - 6474939 j

779.-

895.SIEMENS

SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC.Adv."1340.-

WASVOLAUTOMAAT

749.-

WM200CO;RVStromrnetenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv."1348.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv."1299.-

845.-

779.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv "1159.-

669.639.-

JVC HIFI STEREO

rulswrll.' Adv-

l teieiuu' H—-

Werenboxe

SONY LONGPLAY

AEG BOVENLADER

E250; Showview+PDC. "780.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

PHILIPS VIDEO + PDC

' .j;M- accessoires.

WASOROOGKOMBINATE

MXD5;3<-"-"~-e s. M099.- l

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VHS-VIDEO

Wassen endrogen in 1 machine, 1000toeren."1549.-

ÜÜÏ^Jrrïir* ^59'-"

VR151;Afstandbed."645.„ i n d e hele Kamer,
*oriis. '469.-

PANASONIC63CMTOP JVCSHOWVIEW + PDC
G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

J228; Turbo-Search. "769.-

TA4310;55cm,teletekst."1345.-

OBïi

MAXELL XL II 90

TV/VIDEO COMBI'S

•**

r

Mettijdktokenp!uizenfilter.'495.-

VIDEO!

a,GE ECHTE!

H

699.\ GRUNDIG 63 CM KTV |

Koelgedeelte met automatischeontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
***• sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. "999.-

riabele indeling. Adv."1099.-

469.WHIRLPOOL

SN23000; RVS binnenzijde.
Lage verbruikswaarden. "1348.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv. "949.-

MIELE VAATWASSER

KOEL/VRIES

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.
* * * * sterren invriescapaciteit. Adviesprijs. 899.-

1699.-

2599.-

O.a. Geschikt voor SONY, JVC en
PANASONIC camcorders.
fc

SIEMENS KOEUVRIES
KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv.'1348.-

849,

PHILIPS DISCMAN

Portable CD-speler, hoofdtelefoon.
Adviesprijs*200.-

vresva. Adviesprijs*749.vriesvak.
vesprs.ELECTROLUX STOFZUIGER
ELECTROLUX
Z1860; 1100 Watt, zuigkracl
zuigkrachtregeling. Adviesprijs*299.regeling.Adviesprijs*299.PHILIPS HANDMIXER
190 Watt, 3 standen, garden,
deeghaken. Adviesprijs*69.-

>4 O A

| % «l •
l WWB

DRAADLOZE HOOFDTELEFOON

*• ••

Off. Ned. Philips garantie. Bereik 7
meter. Adviesprijs"99.-

*l *^ •
W W •
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1199.-

"*

4
|
l

Elektronische
che besturing.
Zeer stil. Adviesprijs"
lviesprijs"1099.1099.-

799.-

MIELE WASDROGER
/ASDROGER
Elektronischnenreverserend.
en reverserend.
RVS trommel.
nel. Adv"1799.-

^SmSSSSSSlmmSmmVmSmmmïmmSxïiSJil

.1149.-

De unieke IBM-PC-lijn!

ATAG FORNUIS
FG1; Gaslornuismetelektrische oven. incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs' 1450.-

948.-

mostaat en sierdeksel. "1199.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met grill, ovenverlichting, thermostaat en sierdeksel. * 1049.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50liter. Adv.'595~-

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs'849.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.-

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij. Adv.'629.-

398.-

799.-

GRUNDIG37CM + TXT

448.BOSCH VRIESKAST

ETNA K O O K P L A A T
2-delige pannendragers

Gunstig energie verbruik.
• * • * capaciteit, CFK-vrij.

P730; STUNT! Adv."699.-

399.-

Super kleurenprinter. Adv*769.-

528.-

439.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar
in alle malen en soorten.
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf:

PORTABLE KTV 37CM

4-pitsgaskookplaat.Adv'295 -

ATAG WASEMKAP
ETNA WASEMKAP
AVANCE: 3-standen. Adv' 1 35.-

278.-

289.BCC B E T E R EN G O E D K O P E R

l KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
'Aanvraag-folder in de winkel!

SUPER KOOKPLAAT

GSD1300: 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '848.-

PORTABLE KTV 37cm CANON BJC4100

299.KTV37CM -f TELETEKST

1349.-

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. "695 -

W H I R L P O O L KAST

Off. Ned. Philipsgaranlie. "599.-

G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Wateronlharder
en waterstop. Adviesprijs'2099.-

ETNA FORNUIS

599.-

BOSCHWASDROGER
/ASDROGER

ST650; Stereo, TXT. "1829.-

r

899.-

KONDENSDROGER

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv"949.-

f M m
W •

799.-

SIEMENS AQUASTOP

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar.Maarliefst
280 liter inhoud. 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv."1849.-

\PRIJS

_.

749.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Va-

BAUKNECHTDROGER

51cm, 100 voorkeuzezen LASER MULTI-MEDIA
dets,scart Afstandbed. "999.-I 'Van Kalja'. Pentium133,
16MB Intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv. '3499.-

BCC

SPS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv.'t 179.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

•T^nr^^Jr

51CM tV/VIDEO
l
Off. Ned. Philips garantie, 2! PENTIUM120MINrrOWER
tuners,teletekst.Adv."1545.-[ PC; 8MB intern, 1.2G8 schijf,
Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaar On-Site garantie.

IBM APTIVA

BOSCH AFWASAUTOM.

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

ZANUSSI WASDROGER

Geenafvoernodig! RVStrommel.

o.

14PV162;Showview.*1195.-l

229.-

, aln.'f°nt-

289.-

799.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

849.-

Met afstandbediening.

999.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv."1399.-

TOPMERKWASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
*

PRIJSA
SAMSUNG TV/VIDEOl

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

_.

15r

2SB;Afslandbediend. "499.^Ummt^w

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

ArtU -180.-

AM.Supei

pD.sp
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv." 1795.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. "789.-

MIELE KOELKAST

NVSD22;Sbowview+PDC."734.-

ARISTONA 63CM KTV ARISTONA

2-DEURS KOELKAST

579.-

399..-digitale tu-

ARISTONA STEREO KTV PANASONICBesteKoop!

NN750; Digitalebedieningvan
magnetron, hete luchtovenen
griltelement. Automaliscneprogramma's. Adviesprijs.'949.-

529.-

Uniek sy steem met apart
centrituge eenheid."1699.-

209.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

Nederlands (opmerk; 3 programma's,12couverts.Adv.'899.-

898.-

--

Snelle900 Wattmagnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen.Veiekookfunkt>es.Aciv.'699.-

LUXE VAATWASSER

AEGTURNAMAT
1UAC.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

579.-

BOVENLADER

E11; Afstandbediening. "650.-

1000 w a t t m a g n e l r o n ,
60 minuten timer, aulomatische p r o g r a m m a ' s .

645.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SONYVIDEORECORDER

209.-

SAMSUNG 24 LITER

Ruime3in1 combi magnetron.
Methete lucht,grillencrisp, onldooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

648.WHIRLPOOL

.

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv.'599.-

549.-

TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv."1099.-

620; Hi-SpecDrive. "1189.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260

WHIRLPOOL AVM

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

GRUNDIG HIFI STEREO

VR242; Turbo-Drive. "895.-

TX21; 55cm FSQ. Adv."849.-

425.-

1649.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. "1349.-

1799.-

J «Ir

Met v r i e s v a k . 1<10 liter
inhoud,
CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

MIELE 1000TOEREN

BAUKNECHTWASAUTOM.

E800; 4 koppen Tri-Logic videorecorder, montage. "1670.-

SONY BREEDBEELD

1469.-

395.SIEMENS KOELKAST

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."2299.-

965.-

SONY HIFI STEREO

G720; Videorecorder. "888.-

KV24WS1; Super Trinit-'
ron, stereo, teletekst. "2440.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

LavamateOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv."t449.-

28WS1 ;70cmSuperTrinitron,
60Wattstereo,teleteksl"2990.Wl

365,

W H I R L P O O L KAST

AEG WASAUTOMAAT

Coniumtntin H«tpd»k voor Inlormatl» ta
advlt». TiVin» m«ldtn v«n storingen aan
kl«uri nttlvvlil* «n groot hulBhoud*ll|kt «pp.

1799.- AKAI STEREO STUNT!
SONY BREEDBEELD
569.-

*
fi

met vriesvak. Adv.'699.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

SONY AUTORADIO
MET10CD-WISSELAAR

PHIL1PS MATCHLINE
VR757; Videorecorder, stereo,
topklasse, afstandbed.'1545.-

M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

599.-

325.-

KOELBOX 12 VOLT

X2101 ;Trinitron, TXT. "1440.-

789.SONY55CMTELETEKST

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

495.ELECTROLUX

SONY72CM TRINITRON

X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afstbed. Adv.'1770.-

Indesit. Adviesprijs'749.-

599.-

SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv."1345.-

1189.ISONY63CM STEREO

179.-

140 liter inhoud. Adv. '749.

699.ARISTONA STEREO
| KVC2981;Stereo,TXT."2550.-

275.-

VPE807;8xzoom.Adv."1199.3om.Adv."1199.-

899.-

PHILIPS TELETEKST

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uilneembaar
draaiplaleau.Aciviesprijs'279.-

BAUKNECHT KAST

PHILIPSSTEREOKTV
PT520; Black-Line, teletekst.
l Adviesprijs. "1395.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

ZANUSSI KOELKAST

699.ZANUSSIWASAUTOMAAT

TR750; STEADY
5TEADY SHOT,
topklasse camcorder.
amcorder. '3110.'3110.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!

979.-

1-DEURS KOELKAST

Instelbarecentritugegang, regelbarelhermostaal, RVS trommel,
zelfreinigende pomp. "1199.-

| PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY +LCD
SCHERM
.CDSCHERM
PT820; Black-Line S grootbeeld,stereo,TXT.Adv."2795.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK

ZAANDAM

1500m2 Superstore Beter en goedkoper! . 1500m? Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65
.
Westzijde 55 (onder Dirk v.d..Broek)

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag ..... .13.00 tot 18.00 uur

AMSTERDAM AMSTELVEEN ALKMAAR
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Maarssenbroek vrijdag .. 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie

O = Suggestie

= Nieuw

Snelle
zomerschotel

Leerdammer:
de lekkerste kaas
tussen de glazen

Ingrediënten:
• 6 grote gekookte aardappelen
• 1 pakje (gezouten) spekblokjes
• 4 eieren
• bekertje zure room
• zakje gemalen kaas
• 2 vlees- of trostomaten
• 2 eetlepels provencaalse
kruiden
• boter om in te vetten
Bereidingwijze:
Vet een ovenschaal in. Schik
de in plakjes gesneden aardappelen dakpansgewijs. Bak
de spekblokjes uit en verdeel
zeover de aardappelen. Roer
de eieren, zure room en kaas
goed door elkaar en verdeel
het mengsel in de schaal.
Snijd de tomaten in dikke
plakken en schik deze in het
midden over de schotel.
Strooi royaal kruiden over de
tomaten. Leg hier en daar
een klontje boter. Zet de
schaal in een voorverwarmde oven en bak het geheel 45
minuten op 175° C.
Dit gerecht is heel makkelijk
van te voren te bereiden.

lntema

-
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Bolognese saus
voor
pastagerechten

Glorïx Sunflower met een
zomers frisse bloemengeur
Voor de zekerheid van een
schoon en fris toilet introduceert
Glorix een nieuw toiletblok: Glorix Sunflower met een zomers
frisse bloemengeur.
Glorix Sunflower heeft een
nieuwe unieke Deo-Actieve Formule die ervoor zorgt dat onaangename geurtjes worden geneutraliseerd.
Met Glorix Sunflower wordt uw

toilet bij iedere spoeling grondig
gereinigd en ruikt alles weer
heerlijk fris. Het is een prettige
en geruststellende gedachte dat
u kunt vertrouwen op Glorix
Sunflower.
Glorix Sunflower is verkrijgbaar
in een houderverpakking en in
een duo-navulverpakking. Glorix
Sunflower geeft u de zekerheid
van een schoon en echt fris toilet.

Eet smakelijk!!
Een recept van C. Vosbergen uit Oud-Beijerland.

heden over 'Kazen l^S?.wetenswaard,g-

Ingrediënten (3-4 personen): 2 blikjes Heinz
Tomato Frito Dubbel
Geconcentreerd,
400
gram rundergehakt, 1 kleine rode paprika, 1 bakje
champignons, 1 theelepel
suiker, 2 eetlepels boter,
oregano, basilicum, peper
naar smaak toevoegen

n d speciallst
feesten en partijen StJani«DrÓ9e
'n
n f heef
boekje ingeleid
*
t net

suS^
L

Bereiding:
Verwarm de boter en bak hier
in het rundergehakt snel gaar.
Snijd de paprika en de champignons in stukjes en bak deze
in ongeveer 5 minuten gaar.
Roer het geheel een aantal
keren goed door en voeg de
Tomato Frito Dubbel Geconcentreerd, ongeveer 2 blikjes
water en de overige ingrediënten toe. Ongeveer 10 minuten
zachtjes laten sudderen.
Bij deze overheerlijke saus
past elke pasta.
Serveertip: Erg smakelijk
om geraspte Parmezaanse
kaas over de saus te strooien en smullen maar!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze Bolognese
saus bereidt: kijk dan naar
De BoodschappenBeurs.

•

SUGGESTIE

Poly Color is 50 jaar jong!

Page Plus toiletpapier nu met nopjes
Page Plus toiletpapier is vernieuwd. Het nieuwe Page Plus
is het enige toiletpapier met een
zachte nopjesstructuur die je
kunt zien en voelen. Dankzij deze structuur is het nieuwe Page

O 1. Koffie, thee
O 2. Koffiefilterzakjes
O 3. Melk
O 4, Boter, margarine
<9 5, Kaas
O 6. Zoetstoffen
O 7, Kip en gevogelte
O 8, Groenten
O 9. Fruit
O 10. Broodbeleg
OH.Ontbijtkoek
O 12. Vleeswaren en Snacks
• .13. Vruchtenlimonadesiropen
O 14. Snelklaar maaltijden
O 15. Fritessaus
@ 16. Vla
© 17, Tomatenpuree
O 18. Toetjes
@ 19. Mixdranken
O 20. Frisdrank
O 21. Wijn
O 22. Kauwgom
O 23. Chocolade
O 24. Wasverzachtër
O 25. Keukenreiniger
© 26. Toiletpapier en tissues
O 27. Afvoerontstopper
O 28. Lichaamsverzorging
© 29. Toiletreiniger
®> 30. Haarverzorging
O 31 Gezondheidsproducten
O 32. Diervoeding

Poly Color bestaat 50 jaar en
viert dat feestje samen met haar
klanten. Ter gelegenheid van dit
jubileum is er een actie waarbij u
50% van het aankoopbedrag plus
portokosten retour ontvangt op
uw bank- of girorekening. Dus u

Plus niet alleen zijdezacht, maar
voelt het ook sterk en soepel
aan.
De vernieuwde Page Plus zit
met 8 rollen in een handige verpakking met een sluitkoordje.

betaalt slechts de helft voor
uw-vertrouwde product. Vraag
naar het speciale actiekaartje bij
uw drogist of warenhuis en profiteervan hetPoly-Colorfeest
De actie loopt van 1 juli tot en
met 23 augustus 1997.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Nieuwe Page Plus: voel het verschil.
OMROEP;

Heinz Tomato Frito®

de kroon
op uw aardbei

Tropisch
zomertoetje
ook als fris
tussendoortje!
Een lekker fris dessert speciaal voor de zomer. Dat is Tropical Zomervla van Menken
van Grieken. Het is een heerlijke zomerse Pina Colada vla
met stukjes ananas en kokossmaak. Een echt exotisch
toetje waarin je de zomer
proeft. Tropical Zomervla doet
het ook uitstekend als tussendoortje! Menken van Grieken
zorgt ervoor dat de Tropical
Zomervla vanaf nu tot en met
zaterdag 13 september voor u
in de winkel staat. Een literpak
kost/3,35.
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Snelen moeiteloos zelfs de hardnekkigste kreukels uit uw wasgoed
strijken' Doe dan mee met Het BoodschappenSpel Want lederebeller of inzender met de juiste antwoorden maakt nu kans op een
Pro Station strijkcentrum van Tefal: een revolutionaire solide
strijlctafel met krachtige stoomgenerator en lichtgewicht Supergl ss Actif strijkijzer t w v maar liefst f l 995,Bovendien ligt voor iedere tweehonderdste beller of inzender met de goede,antwoorden een handige Soda-Club star
set klaar Daarmeamaakt u snel en op elk^momeBtlc"*""
frisdrank of spuJtwater., «
*""'^
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woensdag v.a. 18.30 uur
donderdag 09.00 • 10.00 uur
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woensdag 15.45 uur
donderdag 09.45 '
vrijdag 09.45 en 14.45

Naast Canderel poeder zijn er
ook Canderel tabletjes die koffie, thee en andere warme
dranken heerlijk zoeten.

en 15.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Calumba, drie exotische
vruchtendranken
Calumba. dat is de naam van
een compleet nieuwe laagalcoholische vruchtenlikeur (likorette). Calumba is er in drie varianten. Dit zijn Calumba Passion
met de verrassende smaak van
passievrucht, mango en sinaasappel.Calumba Tropical metde
tropische smaak van limoen, sinaasappel, banaan, en mango en
Calumba Sunset metwilde "Kevlimoen" die uitsluitend voorkomt
opdegelijknamigeeilandengroep
voor de kust van Florida.
Calumba is gekoeld heerlijk
puur te drinken, maar ook heel

En de
winnaar is...
W. de Vries-de vrees

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

HET BOODSCHAPPENSPEL
\

KM

Het BoocJschappenSpel

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

Het is dus goed voor de lijn en
geschikt bij het afvallen als onderdeel van uw dieet. Ga naar
de winkel en let op de display:
'Kroon op uw aardbei'.

woensdag 17.00,19.00 en 21.00 uur

en 15.45 uur

de lekkerste zuivel van
het land!

De winnaars van de handige
Soda-Club Starters-set krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Aardbeien zijn heerlijk maar
weet u hoe u uw zomerkoninkjes nog lekkerder maakt? Met
Canderel.
Canderel 'Schepje zoet'
heeft de zoete smaak van suiker maar bevat veel minder calorieën.

Menken

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft W. de Vries-de Vrees
uit Eindhoven inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Pro station strijkcentrum van Tefal.

\
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dubbel
geconcentreerd

voorPas^f^STubSel ^concengeconcen-

AMERSFOORT,

Canderel
Schepje zoet:

w
Met Karvan Cévitam en Joekels ƒ 50,korting op negen attractieparken
Met Karvan Cévitam gaat u
nu heel voordelig de leukste zomer tegemoet. U krijgt maar
liefst f 50,- korting op negen
attractie-parken, te weten Autotron, Safari en Speelland Beekse Bergen, Duinrell, Ecodrome,
Hellendoorn, Madurodam, Noorder Dierenpark en Ponypark
Slagharen. Bovendien krijgt het
hele gezin een verfrissende verrassing in het nieuwe veronica/Karvan Cévitam strandpaviljoen in Scheveningen. Het enige
wat u moet doen is 1 sluitllpje

van een bus Karvan Cévitam
of twee streepjescodes van een
pak Joekels opsturen naar
Karvan Cévitam Attractieparken-actie, Postbus 500.
3740 AM Baarn, en u krijgt een
informatieboekje met kortingsbonnen gratis thuisgestuurd.
Met dit boekje kunt u ook nog
eens fantastische prijzen winnen.
Kijk op de actieverpakkingen van
de bussen Karvan Cévitam en de
pakken Joekels. U vindt ze in het
frisdrankenschap van uw supermarkt.

verfrissend met ijs of in een mix
met jus d'orange, andere vruchtensappen of bronwater. Verras •
uw vrienden eens met een
Calumba-drink, gegarandeerd
dat u ze in zomerse sferen
brengt

GRATIS
Soda Club
Starters-set

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Wie nu een fles Calumba koopt
(o.a. verkrijgbaar bij de slijterlontvangt ter kennismaking ƒ 2,50
+ portokosten retour op bankof girorekening. Daarvoor moet
de streepjescode samen met het
halslabel naar de producent gestuurd worden.

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

*»•*»*

1. Welk product is de caloriearme kroon op uw aardbei?
2. Welk bedrag krijgt u ter introductie retour bij aankoop van
een fles Calumba?

donderdag 16.51 en 00.21 uur
vrijdag om 16.51 uur

en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn

06 - 350.220.05

(100 c/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres,,
;
postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel

Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:-

MARTIN RUDELSHEIM

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Sportief op het strand

Twee brute
berovingen

Van Marie
gaat leges
uitleggen

ZANDVOORT - Een groep
van zeven mannen heeft vrijdagnacht een 21-jarige Zandvoorter op het Raadhuisplein
met geweld van zijn gouden
halsketting beroofd. Zijn 17-jarige vriend, die het groepje achterna liep, kreeg in de Sandrinastraat een dreun op zijn lip
van de dief. Hij raakte licht gewond. De politie heeft een onderzoek ingesteld, maar dat is
tot nog toe zonder resultaat gebleven volgens politiewoordvoerster Trix de Waal. De verdachte is donker en heeft zwart
krullend haar. Hij heeft bovendien een fors postuur.
De tweede beroving vond
zondagnacht plaats. Daarvan
werd een 19-jarige Zandvoorter
het slachtoffer. Een groep van
vijf mannen dwongen hem zijn
geld (achthonderd gulden) af te
geven. Daarna kreeg hij een
kopstoot tegen zijn neus en een
aantal klappen in zijn gezicht.
Hij liep een bloedneus op en
was nogal dizzy. Volgens de
Zandvoorter zaten in het groepje in elk geval twee blanke mannen met een kaal geschoren
hoofd.

Tasjesroof
ZANDVOORT - Een 75-jarige
vrouw is zaterdagmiddag rond
twee uur in de Burgemeester
Nawijnlaan van haar handtas
beroofd. De tas zat in het mandje van haar looprek. Een man
op een fiets pakte de tas daaruit. Naast persoonlijke bescheiden zat er 150 gulden .in haar
tas.

Krattendieven
ZANDVOORT - De politie
heeft twee IJslandse toeristen
aangehouden op verdenking
van diefstal. Zij hebben volgens
de politie vijf kratten met lege
flessen gestolen bij een hotel in
de Burgemeester van Alphenstraat. Een getuige zag het
tweetal op 14 juli rond middernacht met de kratten over
straat sjouwen en waarschuwde de politie.

Een enthousiaste sprong1, maar het hielp niet. Volleybalinternational Vera Koenen (links bij het net) probeerde samen met Marije Te
Winkel (uiterst links) zaterdagmiddag tijdens de eerste set van de
damesfinale NK Beachvolleybal het gat te dichten. Haar tegenstanders Karin de Lange (rechts bij het net) en Simone Kooij (buiten
beeld) wonnen niettemin toch die eerste set met 12-5. Koenen en Te
Winkel kwamen zo goed terug dat ze de tweede set met 12-7 naar
zich toe trokken. Uiteindelijk behaalden ze de eerste plaats door de
derde set ook te winnen met 12-6. Wethouder Andries van Marie
mocht hen feliciteren op het ereschavot. Bij de heren werd het duo
Matijs Dekker - Joost van der Hoek eerste.
Het Beachvolleybal voor het terras van Segnll trok zaterdag

ZANDVOORT - De brandweer heeft vrijdag een brandje
in een kelderbox in de Lorentzstraat geblust. Een hoopje vuil
had vlamgevat. De oorzaak van
de brand is volgens brandweercommandant Schröder niet
duidelijk.

Duim uit kom
ZANDVOORT - De duim van
een voetganger is uit de kom
geraakt doordat een automobilist woensdagmiddag hem wilde laten schrikken bij een
strandafgang op de Boulevard
Barnaart. De automobilist gaf
een beetje extra gas. De voetganger bleef staan, waardoor de
auto hem raakte.

Kalender
ZANDVOORT - De kunstkalender die de Culturele Werkgroep Zandvoort medio september wil uitbrengen gaat
29,50 kosten. Aan de kalender
werken dertien schilders en
vier beeldhouwers mee. .Via
CWZ kunnen belangstellenden
al inschrijven.

Waterstanden \
Datum
17jul
18jul
19jul
20jul
21 jul
22 jul
23 jul

HW
01.49
02.45
03.31
04.16
04.57
05.41
06.25

LW
09.34
10.55
12.06
00.26
00.56
01.23
02.10

HW LW
14.1922.24
15.0923.36
15.58 --.-16.41 12.35
17.2713.15
18.0715.52
18.5516.40

24 jul

07.10 02.55 19.4017.22

25 jul
07.5703.3420.3116.00
Maanstand:
VM 20 20 jul 05.10 uur.
Hoogwater: wo 23 jul 06.25 uur
NAP + 128 cm.
Laagwater: ma 21 jul 00.56 uur
N
AP - 82 cm.

redelijk wat belangstelling, alhoewel de tribune niet overvol zat.
Dat was vermoedelijk grotendeels te danken aan de zeedamp die
vanaf een uur of één als een koude deken over Zandvoort lag.
Volgens bondscoach Michel Everaert (die zelf samen met Sander
Mulder als derde eindigde bij de heren NK) is het niveau van de
spelers inmiddels vrij hoog, al is er een smalle top. Het is zwaarder
om op het strand te spelen, vindt hij. „Maar het voordeel is dat je
zacht landt als je duikt en datje het met zijn tweeën speelt. Dan heb
je meer het idee dat je nog meer verantwoordelijk bent voor een
goede prestatie."
Foto Peter van Klaveren

Lou Koper voelt zich belazerd

ZANDVOORT - • Er is
weer enige beroering ontstaan over het kunstwerk
voor de nieuwe aanbouw
van het raadhuis. Het
kunstwerk, dat 127 duizend
gulden inclusief BTW kost,
is volgens Lou Koper (onafhankelijk
D66-raadslid)
heel anders dan de kunstcommissie vorig jaar heeft
goedgekeurd. De gemeente
en de maker van het kunstwerk beweren echter dat het
kunstwerk wel allemaal volgens de regels verrijst.

„Het gaat me er niet om of
het mooi of lelijk is, maar dat
me iets heel anders voorgespiegeld is. Ik voel me als raadslid,
als lid van de kunstcommissie
en als ingezetene van Zandvoort in de maling genomen. In
het oorspronkelijke ontwerp
was sprake van een plat vlak
met ribbels waarover het water
Motor gestolen
zou lopen in plaats van een waZANDVOORT - Vanaf de terbak," meent Koper.
Boulevard Barnaart is zaterVictor van Boven houdt zich
dagavond tussen half negen en echter aan de tekeningen waarhalf tien een paarse Harley Davidson gestolen. De motor is 42
duizend gulden waard.

Boxbrandje
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ZANDVOORT - Het is nog onduidelijk of de leges omlaag gaan voor de hotels en pensions die hun bedrijf brandveilig hebben gemaakt. Een gesprek tussen wethouder
Van Marie, de brandweercommandant en vertegenwoordigers van de hotels en pensions heeft alleen opgeleverd dat
Van Marie zo snel mogelijk meer gegevens op tafel legt
over de kosten van het project.

Duinbranden
ZANDVOORT - Het aantal
duinbranden valt mee volgens
brandweercommandant Rob
Schröder. Tot nog toe heeft de
brandweer er ongeveer tien geblust. „In vergelijking met
voorgaande zomers valt dat
mee. Er is trouwens sowieso
een dalende lijn in het aantal
duinbranden."
Dat komt volgens de brandweercommandant vermoedelijk doordat meer paden dan
vroeger verhard zijn, zodat rokers hun peuk eerder op een
minder brandgevaarlijke plek
uittrappen. „Bovendien hebben
de treinen tegenwoordig andere
remsystemen die minder vonken," aldus Schröder.

Los nummer 2 gulden

op de provincie de vergunning
heeft verleend volgens een
ambtenaar van de afdeling
Bouwtoezicht. Daarop staat de
waterbak aangegeven.

kijken." Die tekening, waarop
later de vergunning is verleend
bij de provincie, heeft Koper
volgens een ambtenaar van
Bouwtoezicht inmiddels inderdaad gezien.
Van Boven zelf verwijst de
Koper heeft nog meer kritiek
kritiek van Koper dan ook naar op het kunstwerk. „De vogels

Raadhuiskunstwerk leidt
opnieuw tot beroering
het rijk der fabelen. „Het is gelul," reageert hij verbijsterd.
„Ik heb op verzoek van de
kunstcommissie twee tekeningen met een waterpartij gemaakt destijds. Op basis van
een van die tekeningen is er tot
twee maal toe een artikel 19
procedure gestart. Eerst door
het college van Burgemeester
en Wethouders, later door de
gemeenteraad. Bij de stukken
van de gemeenteraad zat de uiteindelijke tekening. De heer
Koper had die dus kunnen be-

lijken wel vliegende zeeleeuwtjes. We hebben als kunstcommissie ooit besloten Van Boven
de opdracht te gunnen, omdat
de vogels gemaakt zouden worden door Jacqueline van der
Laan. Haar werk is veel fragieler. Zij is kunstenaar, hij is
landschapsarchitect. De l procents-regeling (minimaal l procent van de bouwkosten van
een nieuw overheidsgebouw
wordt besteed aan kunst, red.)
is bedoeld om de beeldende
kunst te stimuleren."

Van Boven geeft toe dat kunstenaresse Van der Laan de vogels uiteindelijk niet gemaakt
heeft. Dat heeft hij zelf gedaan.
„De bronsgieter wilde een gipsenmal, terwijl zij altijd met
was werkt. Doordat de spanwijdte van de vleugels te groot
was, zag de bronsgieter het niet
zitten het met was te wagen. Er
zou dan te veel ondersteund
moeten worden tijdens het
bronsgieten en dat vond hij te
arbeidsintensief."
WD-er Theo van Vilsteren,
die ook in de kunstcommissie
zat, vindt de discussie over het
kunstwerk overdreven. „Ik
maak me er niet zo druk om.
Eerst even afwachten hoe het
eruit ziet als het klaar is. Je
moet iemand de artistieke vrijheid geven. Overigens heeft de
kunstcommissie volgens mij
wel die tekeningen met een waterpartij gezien. Ik denk dat er
bij Koper wat anders achter zit.
Dit kunstwerk is een compromis. Hij wilde een wat futuristischer kunstwerk en misschien
valt het nu allemaal wat tegen."

Het Hotel- en Pensionoverleg
Zandvoort (HPOZ) en Koninklijk Horeca Nederland afdeling
Zandvoort gaan namelijk niet
akkoord met de summiere toelichting bij de afrekening die
Van Marie vorige week overhandigde.
In die afrekening staat dat
het begeleiden van 76 hotels en
pensions in totaal 360 duizend
gulden heeft gekost. Er is vier
jaar aan het project gewerkt. De
twee branche-organisaties missen een uitsplitsing van de kosten. Vooral over de arbeidskosten en het geld dat in de automatisering is gestoken willen
ze meer weten.
Brandweercommandant
Schröder kan daar nog geen
commentaar op geven. „We
zoeken het uit. Ik weet wel dat
we bij de aanvang ervan uitgegaan zijn dat onze medewerker
gemiddeld 32 uur per pension
en hotel bezig zou zijn." Hein
Blokker (HPOZ) vindt dat veel
te veel. „Uit verhalen van diverse pensions en hotels blijkt dat
er hooguit een of anderhalve
dag werk aan vast zat voor de
brandweer."
De angel zit 'm erin dat op
basis van de kosten de leges berekend zijn, die de hotels en
pensions moesten betalen. Het
project moest kostendekkend
zijn. De hotels en pensions hebben altijd bezwaar tegen de
hoogte van de leges gemaakt.
Nu de laatste pensions en hotels binnenkort onder andere
hun branddeuren, vluchtwegen, brandmelders en brandvertragende plafonds aangebracht hebben, komt het conflict weer boven.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.

nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

*Meedoen was belangrijker dan winnen'

ZANDVOORT - „We zijn
vreselijk trots op je. Je hebt
een prachtige prestatie
neergezet," zegt burgemeester Van der Heijden
woensdagmorgen in de
raadzaal tegen brandweerman Willem Pijper vlak
voordat hij een grote bos
bloemen en een shawl in de
Zandvoortse kleuren overhandigt. De Zandvoortse
ergoroeier ('droogroeier')
keerde na de internationale
Brandweer en Politie Spelen woensdag terug met
twee gouden medailles uit
het Canadese Calgary.

De medailles zijn mooi meegenomen,
vindt Willem.
„Maar het ging om het meedoen. Verbroedering is het
hoofddoel van de Spelen.
Sportief gezien heb ik het trouwens minder goed gedaan dan
ik had gehoopt. Ik had mijn
persoonlijk record op de 2000
meter willen verbeteren. Dat
lukte niet. Het was enorm
warm in de zaal en vochtig
doordat er een zwembad in het
gebouw zat."
Samen met de politiemannen Gerard Kuyper (hardlopen) en Ruud Lutt.ik (1000 rneter droog^oeien en achtkamp)
raakte hij niettemin diep onder de indruk van het groots
opgezette evenement. Er deden maar liefst 9600 sporters
aan mee uit 52 landen en 6000
vrijwilligers zorgden ervoor
dat alles op rolletjes liep.
De verhalen van Willem en
Ruud (Gerard is nog op vakantie in Canada) hebben een
hoog Olympische-Spelengehalte. „De openingsceremonie

Willem Pijper en Ruud Luttik hebben nu weer tijd om van hun kinderen te genieten (Pauline,
Lenneke, Wendy, Ellis en Daniëlle)
Foto Karin Schut

was ongelofelijk. In een enorm
stadion met 60 duizend toeschouwers waren er folkloristische optredens van de diverse landen en bij de start werd
een straaljager ingezet," vertelt Ruud. In totaal namen 150
Nederlandse sporters aan de
wedstrijden deel.
„De mensen zijn daar gek op
sport," vult Wille] i aan. „Bo-

vendien," zegt Ruud, „men is
trots op de politie en brandweer. Ze dragen T-shirts en
caps van de politie- en brandweerkorpsen. Als ik in Nederland vertel dat ik politieman
ben, begint er meestal op feestjes wel iemand over zijn parkeerboete te zeuren. Dat is een
heel verschil. Je merkt het
trouwens ook aan andere din-

gen. Zo werd er ook uitgebreid
stilgestaan bij overleden politie- en brandweermensen."
Het niveau van de sporten
lag volgens Willem en Ruud
vooral bij volleybal en basketbal heel hoog. Het tweetal
heeft al eerder aan de Politie
en Brandweer Spelen meegedaan en kan dus vergelijken.
„Bij het droogroeien merk je

dat er steeds snellere tijden behaald worden," vertelt Willem.
Hij kwam op de 1000 en 2000
meter uit in de leeftijdsklasse
41-45 jaar.
Mederoeier Ruud zit een
leeftijdscategorie lager. „Ik
heb geen medaille gewonnen.
Dat was ook niet de inzet. Omdat ik ook nog aan de achtkamp mee wilde doen heb ik
bij het roeien niet alles gegeven."
Die achtkamp was volgens
Ruud erg zwaar en bestond uit
hardlopen, kogelstoten, sprinten, zwemmen, touwklimmen
(alleen met je armen), bankdrukken plus optrekken en
het afleggen van een hindernisbaan. „Het valt niet mee om
een pop van zestig kilo te verslepen. Dat moest bij de hindernisbaan."
Vooral Willems prestatie
trok dan ook de aandacht van
de Canadese media. Ruud
lacht. „Hij viel na de finish van
het roei-apparaat en meteen
doken er wat camera's op hem
af. Maar ja, hij had weinig
meer te vertellen."
Inmiddels heeft Willem zijn
spraakwater weer gevonden.
„Of ik een nieuw doel voor
ogen heb? Gezond blijven, dat
is het belangrijkste. En net als
Ruud genieten van vrouw en
kinderen. Op sportief gebied
weet ik het nog niet precies. Ik
doe mee aan de jaarlijkse Nederlandse
kampioenschappen, misschien probeer ik opnieuw wereldkampioen te
worden. Wie weet."
Ruud moet op korte termijn
trouwens al in actie komen.
Hij vertrekt binnenkort met
het Spel Zonder Grenzen-team
naar Boedapest.

Mike rijdt
voor zijn
plezier

In vergelijking met andere
kustgemeenten is Zandvoort
erg duur volgens Hein Blokker.
De gemiddelde hoogte van de
leges varieert aan de kust volgens hem tussen de zeshonderd
en tweeduizend gulden. Bart
Schuitenmaker
(Koninklijk
Horeca Nederland afdeling
Zandvoort) is van plan om bij
zijn landelijke organisatie gegevens op te vragen over heel Nederland.
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In Zandvoort is het gemiddelde 4500 gulden. De middenmoot betaalde 4700 gulden. Het
kleinste pension was 2700 gulden kwijt aan leges, het grootste hotel 7200 gulden.
„Daar komen dan nog de kosten van de verbouwing bij," vertelt Johan Derr (ook HPOZ).
„De meeste hotels en pensions
investeerden twintig- tot veertigduizend gulden." Pension
Mara in de Zeestraat stak zestigduizend gulden in de verbouwing, maar dat pension heeft
inmiddels dan ook een nieuwe
keuken.
Schröder kan zich voorstellen dat sommige pension- en
hoteleigenaren geschrokken
zijn van alle kosten. „Maar er is
ook wat onderhoud weggewerkt."

Zandvoort
in oude
kaarten
pagina 7
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Twee salsabands
op Gasthuisplein
ZANDVOpRT - De twee
bands die tijdens het Tropicanafestival op het Gasthuisplein spelen, zijn nu
ook bekend. Na de salsakampioenschappen is vrijdagavond vanaf kwart over
tien de achtmansformatie
Gerardo Rosales Y Su Sonora te zien. Cachito Y La Ritmica speelt zaterdagavond
al tijdens de salsafinales
(vanaf acht uur) op het
Gasthuisplein.
De beide bands hebben een
internationale
achtergrond.
Gerardo Y Su Sonora bestaat
uit muzikanten uit Cuba, Vene- Cachito Y La Ritimica
Foto Rob Hendriks
zuela en Nederland. Ze hebben
ook opgetreden in Paradiso in
Amsterdam en tijdens het Oe- speelt vrijdag Siembra en zaterdag La Fiesta. Op het Dorpsrol Festival.
plein zijn Caribbean Express
De wortels van Cachito Y La (vrijdag) en Mo'Music (zaterRitmica liggen in Uruguay. Ca- dag) te zien. Halverwege de
chito Vaz is samen met compo- Haltestraat treden Quimbara
nist/arrangeur (en radio l ver- (vrijdag) en After Midnight (zaslaggever) Maino Eemmers de terdag) op. Een afro-caribische
oprichter van de band. Vaz is big band speelt zaterdag op het
zeer bekend op de Nederlandse Kerkplein (vrijdag is niet beAntillen.
kend gemaakt).
Een marinekorps opent vrijdag volgens de Stichting Zandvoort Promotie het Tropicanafestival door van de watertoren
af te dalen.

Het Tropicanafestival bestaat echter niet alleen uit salsa. Op nog vier andere podia is
tropische muziek te horen. Aan
het einde van de Haltestraat

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Weekmedia 17
Oe Favaugeplein 21/50, op uitstekende stand gesitueerd luxe appartement op de 9e etage met
panoramisch uitzicht over zee. Geschikt als 2e woning. Ind. hal; badkamer met douche, wastafel en
toilet; woon-/slaapkamer met luxe Interlübkewandkast; balkon zuid; moderne open keuken met
inbouwapp.
Vraagprijs ƒ 195.000,- k.k.

FAMILIEBERICHTEN
CiboRiNOp l J juli l 99 7

DANA HERMJNE MARIA
dodlll R VAM

MiiNNrki Wirwil &
llno KI IdiR

Schuitengat 19, fraai verbouwd hoekapp. aan het
strand en nabij centrum en station. Ind. hal; ruime
woonkamer met aangrenzend terras; ruime slaapkamer; garderobekamer; badkamer met douche
en wastafelmeubel; toilet; witte keuken met inb.
app. Plavuizenvloerin het gehele appartement.
Vraagprijs ƒ 279.000,- k.k.

7USJI VAN
I'VA &

VoliAsiRAAi 20, l l 7 l BP BAclliorvrcloRp
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

o
o Wij zijn heel blij
§ met de geboorte van
o onze kleindochter
b
o
Lisette
o
o
o dochter en zusje
o
van Frank,
o
o Petra en Marlies
o
Zuurendonk
o
o
o
Zandvoort, Joke en Ko Luykx
o
ooooooooooooooooooooooooooooo
Bedroefd, in onze ogen véél te vroeg, hebben wij
na een door haar dapper gestreden strijd, afscheid moeten nemen van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Frederika Pellerin-Koning
Freek
* 2 maart 1932
Hoofddorp:
Henk en Herma

18 juli 1997

Zuiderstraat 2a, aan de rand van het centrum gesitueerd klem karakteristiek woonhuis met voor- en
achtertuin. Ind. ruime hal; kelder; toilet; woonkamer
met open keuken en inb.app.; slaapkamer met
wastafel; 1e et. overloop; slaapkamer; badkamer
met ligbad, douche, toilet en wastafel. Voortuin
zuid, achtertuin west.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.
Koningstraat 4, vrijstaand woonhuis met zomerhuisje. Ind. hal; toilet; doorzonkamer; keuken;
slaapkamer; 1e et. 3 slaapkam.; badkam. met bidet, wastafel en ligbad; vliering. Ind. zomerhuis:
hal; toilet/douche; keuken; woonkam.; 1e et.
slaapk.
Vraagprijs ƒ 345.000,- k.k.
OPEN HUIS
VOGELENZANG,Teylingerweg 63, zat. 19/7 van
11.00 -13.00 uur. In rustige woonomgeving gelegen, goed onderh. eengezinswon, met voor- en
royale achtertuin. Ind. hal;
toilet; garderobe; L-vormige woonkamer (40 m2) met parketvloer en open
haard; uitgebouwde, open keuken met inbouwapp.; 1e et. 3 sl.k.; balkon; badk. met wastafel, ligbad en toilet. Vliering.
Vraagprijs ƒ 359.000,- k.k.
GEZOCHT VOOR CLIËNT:
vierkamerappartement/maisonnette in ZandvoortZuid/woonhuis in de prijsklasse ƒ 275.000 ƒ 350.000 k.k.

Leo

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Yvonne
Zandvoort:
Willem en Thea
Hulsmanstraat 8
2042 W Zandvoort
Correspondentieadres:
H. G. Pellerin
Dassenbos 13
2134 RA Hoofddorp
De begrafenis heeft op 11 juli te Zandvoort
plaatsgevonden.

MAKELAARMO.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Freek
2 maart 1932
Elly, Piet, Leny, Peter,
Rob, Rietje, Freekje,
Jaap, Aalke, Pieter,
Marieke, Mare, Eefje,
Daphne

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
'N.YM Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

8 juli 1997

Wij zijn met
vakantie van
23 juli t/m
11 augustus

Johanna Maria de Wit-Kobs

De specialist in
al uw bloemwerken

JöluJjS

7 Jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
LVMI. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ ÖEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFËNISONDERNEMERS, VERTEGENWOOPDIG6RS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLAMGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

MATRASSEN
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

^f jj J|'

H»d«rt«nJi» m«rtim»lr»»«en met 7 |««r «chriHalllk» l«bri»K»g»r»nll«

Binnenverina Bonell-Extra
extra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN D6 VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

iabrieksgarantie'.

Polvether Matrassen Kroon Sueer
SG 20-25-30-35-40
M / -

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Privé;
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel, 023-5714168

mol 7 |ur «chrtHelIjkn l«bri«k«g.r«nil.

Natuur Rubber Combi Latex-Matrassen
allo maten leveifaaar v.a. 1 persoons
NttteflantUe nwi*matra»0n
mol 7 |««r .chrlltolljko («briok.g.r.nllo

Pocketveer Extra
290 ingepakte veren per m2,
zeer luxe uitvoering
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

geeft u meer!
\WEEÏ
Midzomeravond Cruise

Ned*rt«ndu> DUHfcnutrMMn mei 7 l»r «chrillelljko fabriekiguantle

Bent u jarig en wilt u
eens iets andeis,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeen'

U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12,19 en 26 juli en 2,9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur varmf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal l 125,00 per persoon
inclusiei het gehele bovenstQdnde programma. Nu
speciaal voor de lezers vctn de kranten van
Weekmedia m de zomermaanden slechts f 99.00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Bon voor onzelezers

Bedroefd, maar dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan onze lieve moeder, schoonmoeder en oma
weduwe van Frans de Wit
op de leeftijd van 68 jaar.
Zandvoort:
Willem de Wit
Heiloo:
Frans de Wit
Daniëlle, Marcel, Martin
Machteld Merckens
Hamburg:
Carla Obst-de Wit
Gerd Obst

A. LAVERTU
NATUURSTEEN0EÖMJF &
GRAFSTEENHOÜWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise acrt boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vcJaitocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm bufM, alle drankjes inclusiei (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingredléftten voor een heerhjke avond op het water.
Wal is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?

.. - *
Met verdriet en bewondering voor de wijze waarop zij omging met haar ziekte en (met) een blijvend warm gevoel voor haar in ons hart, moesten
wij afscheid nemen van onze lieve tante, ons aller

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij" vertrek aan de kassa van Rederij Naco. De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
P-PNaam:
Adres:

.-•

Postcode:

Woonplaats:

Datum:

••

Aantal personen:

geeft u meer!

BEZICHTIGING - VERKOOP
• Alle artikelen 100'!» schriftelijke Librick^arnntic.
•Gespreide betaling mogelijk {^wn rente).
•Gratis opslag lijdelijk mi^elijk.
•liet.ilen niet pinpns mogelijk,
•lie/tir^tnfi mogelijk.

P. B. Fashion vraagt
voor zomerseizoen
enthousiaste

verkoopster
leeftijd 18 t/m 30 jaar
,

Tel. 023-5719215

•DONDERDAG9 tot G-uur
•VRIJDAp9 tot Si uur
•ZATERDAG9 tot 5 uur

KOOPHOME

Spaameweg 22a
Cruquius -.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Te huur:
gemeubileerd 1 kamer appartement,
met douche, wc,
keuken, toilet.
Gelegen boven discotheek.
Prijs ƒ 1000.- all in
p. mnd. + borg.
Tel. 06-53344660
of 023-5714095

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Ule
9 juli 1997
Helmersstraat 25
2041 PE Zandvoort
De crematieplechügheid heeft plaatsgevonden op
maandag 14 juli in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

97011B Ebbmgeweg 1

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

DOKTERSBERICHTEN

J. G. Anderson

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij uitvaartcentrum Haarlem.

huisarts
afwe/ig van 21 tot 28 juli
waarneming
ma t/m vrijdag van 08.00-17.00 uur
de huisartsen
C. Jagtenbcrg tel. 5713355
F. Wcenink tel. 5712499
's avonds en weekend
tel. 5730500

C

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

voor meer informatie
i'°

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
l
l
l
l
l

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Bredcrodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
24 juli 1997 om 15.30 uur. De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort
)/oor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00
_
RECTIFICATIE BEWONERSBRIEF
KERMIS 1997
Van 18 tot en met 27 juli wordt op de Pnnsesseweg
en het Zwarte Veld de jaarlijkse, kermis gehou-

BEL GRATIS 0800-022 45 35

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag Sjuli vergaderd De besluitenlijst van deze vergadering en van de verdere in
week 28 door B&W genomen besluiten zijn op
dinsdag 15 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

ADVERTENTIES

Fa. Gansrser & Co.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadbuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

B
• MBM

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
. . . ; • - ' of-crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

den

straat:

In de bewonersbrief over de kermis die vorige
week in Zandvoort is verspreid zijn een tweetal
fouten geslopen Ten eerste staat in de kop
vermeld dat het gaat om de kermis in 1995, dit
moet 1997 zijn Ten tweede wordt onder het
kopje 'NZH' vermeld dat de bus op woensdag
26 juli wordt omgeleid via de Haarlemmerstraat
Hier wordt bedoeld woensdag 23 juli, de dag
waarop de weekmarkt wordt gehouden. Op
die dag wordt op de hoek Haarlemmerstraat/
Kostverlorenstraat een tijdelijke halte ingericht

postcode/woonplaats:

Excuses voor deze ommissie

c,

Ia, ik wil vrijblijvend meer infoimatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de gaiantic dat ik nog nergens aangebonden ben.

naam:

man/vrouw

telefoon:

)GEMEENTE

leeftijd(en):
Bon in envelop zondci postzegel /•.enden aan:
Uitviiiirtccntium Haarlem, Antwooidiuimmei 318, 2000 WC Haarlem.

•

INSPRAAK CRITERIUMNOTA
BUDGETSUBSIDIËRING VOOR
HET JAAR 1998 GEMEENTE
ZANDVOORT
In oktober wordt de gemeentebegroting 1998
vastgesteld Vooruitlopend hierop wordt in de
commissievergadering en de raadsvergadering
van september 1997 de Criteriumnota budgetsubsidiering voor het jaar 1998 gemeente
Zandvoort behandeld. In de Criteriumnota
wordt het subsidieplafond voor 1998 beschreven en vormt hiermee een onderdeel van de
begroting 1998
Alvorens deze nota wordt vastgesteld, wordt
een ieder m de gelegenheid gesteld te reageren
De conceptnota en bijbehorende stukken
liggen tijdens de inspraakperiode ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat), telefoonnummer (023)
574 01 00
De inspraaktermijn loopt tot 10 augustus 1997
Gedurende deze periode kunt u schriftelijke
reacties sturen aan Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort, t a v de sector Bewonerszaken, afdeling
Welzijn en Onderwijs
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97116B Badhuisplem 2
vergroten hotel
97117B d e
f ^vomm Lohman- vergroten
straat l b
woning
97118B Dr C A. Gerkevergroten wostraat 19zw
nmg/vernieuwen schuur
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schnftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
96113B Bentveldweg 1-5
bouwen appartementen
(10-07-1997)

97027M Boul Paulus Loot 55
97031B Brederodestraat 31

97047B Schoolstraat 1
97059B Hogeweg 21

97066B Mr Troelstrastraat 60
97072B Ontvanger Schoutenstraat 8
97076B Dr J P Thijsseweg 26

veranderen
woning
(08-07-1997)
plaatsen
schuurtje
(08-07-1997)
veranderen
kantoor in
woning
(08-07-1997)
veranderen
winkel
(04-07-1997)
vernieuwen/
veranderen
dakkapellen
(11-07-1997)
veranderen
woning
(08-07-1997)
plaatsen dakkapellen
(08-07-1997)
plaatsen tijdelijk noodlokaal
(11-07-1997)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift
VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Park Duijnwijk, kant Vondellaan nabij de
spoorwegovergang
29 bomen
- Rioleringsplan centrum, omgeving parkeerterrein'HetZwarteVeld'
9bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
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Openluchtschaak
trekt veel publiek
ZANDVOORT - Het door
Chess Society Zandvoort georganiseerde
openluchtschaak op het Raadhuisplein, kende vrijdagavond,
net als voorafgaande jaren
overigens, een grote publieke belangstelling. Zo'n twintig passanten durfden het
aan achter een schaakbord
plaats te nemen om te strijden tegen een Chess-lid.

woensdag 16 juli 1997

Sport en spel houden zomerse verveling tegen

Een paar maanden geleden constateerde jeugdwerker en
onderzoeker Mare Hillebrink in een nota over de
Zandvoortse jeugd dat er het een en ander voor kinderen
georganiseerd wordt, al is het nog lang niet genoeg. Twee
van die activiteiten vinden elke zomer plaats: de Rekreade
(al dertig jaar) en het Tennis Sportkamp (nu voor de zesde
keer). Allebei hoofdzakelijk opgezet voor Zandvoortse
kinderen. Maar er zijn meer kinderactiviteiten in
Zandvoort. Want wie richting het naaktstrand wandelt,
hoort driehonderd Amsterdammertjes vragen om een
schep of een emmertje. Het enthousiasme is overal even
Tussen half acht en kwart groot, of het nu om quadrijden of forten bouwen gaat.

over tien konden voorbijgangers hun krachten meten met
Hans Drost, Simon Bosma,
Kees Koper, Mare Kok of Ben
de Vries. Mede dankzij het
schitterende zomeravondweer
werd het evenement ook gevolgd door tientallen toeschouwers, dikwijls de schaakregels
niet eens machtig, maar geobsedeerd door de volledig in hun
spel opgaande denksporters.
Enige toeristen vonden het inmiddels niet meer van de Zandvoortse agenda weg te denken
evenement dusdanig de moeite
waard dat zij het schaakgebeuren vastlegden met de videocamera.
Na vermoedelijk zo'n 800 zetten zorgde de invallende duisternis ervoor dat de schaakstukken werden opgeborgen.
Het volgende openluchtschaak
zal plaatsvinden op vrijdag 8
augustus aanstaande. Komend
weekeinde is de agenda van
Chess leeg, maar volgende
week zaterdag vindt bij strandpayiljoen 24 van Wilma en
Krijn Kerkman voor de vijfde
maal de strijd plaats om de
strandcup tegen de Amsterdamse vereniging De Raadsheer. Deze schaakclub bezit
momenteel de wisselbeker. Informatie over de zomeractiviteiten van de Chess Society
Zandvoort kan verkregen worden bij secretaris Hans Drost,
telefoon 5718430.

Heiligers-duiven
winnen opnieuw
ZANDVOORT - Voor zowel de jonge als de oude duiven van postduivenvereniging Pleines stond een wedvlucht op het programma.
In beide gevallen beschikte
Hans Heiligers over de snelste duif.
Het weer is niet te.voorspellen. Dat taleek zaterdag maar
weer eens. De duivenliefhebbers dachten dat het er voor
Zandvoort goed uitzag. Er
stond een oostenwind en dat is
goed voor de Zandvoortse. duiven, want dan vliegen ze langs
de kust. Maar de wind werd variabel en de mist dikker. Dat
was pech voor een goede klassering in de afdeling Haarlem.
456 duiven werden in het Belgische Strombeek gelost voor een
vlucht over 165 kilometer. De
jonge duiven vlogen snel huiswaarts.
Uitslag: Hans Heiligers 1-1112, Gerrie Harteveld 2-24, Combinatie K&K 3-14-16-17, Piet La
Grouw 4-7-23, Rook Driehuizen
5-6-25, Pred Spronk 8-12, John
Romkes 9-10-13-21, Hans Gaus
15-19, Combinatie Paap-Paap
18, Combinatie Koper-Twins
20. De oude duiven kregen een
lange vlucht voor de kiezen.
Vanuit Tours in Frankrijk
moesten ze een afstand van
maar liefst 620 kilometer overbruggen. Om zeven uur werden
de 116 Zandvoortse duiven gelost en opnieuw klokte Hans
Heiligers de winnende duif.
Dat deed hij om 12.12.44. Ondanks het warme weer kwamen
de oude duiven redelijk op tijd
thuis. Uitslag: Hans Heiligers 12-3-9-17-22-23-25.
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ènnOEVALLIG VALLEN
l het Tennis-Sportkamp
•*• en de eerste week van
de Rekreade dit jaar in dezelfde
week," constateert coördinator
Riny Cappel donderdagmiddag. „Maar," zegt hij met een
schuin oog naar boven, „ik
vond het niet zo erg dat we een
weekje later dan normaal waren, want nu hadden we tenminste zon."
Zeventig kinderen tussen de
negen en zestien jaar genoten
vorige week vijf dagen lang van
allerlei sportieve activiteiten:
ouderwetse sporten als handbal en basketbal, maar ook golfen en karten. Vast bestanddeel
is elke dag anderhalf uur tennisles, waarbij de kinderen ingedeeld zijn naar niveau.
Het kamp is erg populair bij
de Zandvoortse jeugd volgens
Riny. Het slaat vooral aan bij
kinderen die de Rekreade ontgroeid zijn en van sport houden. „Binnen 24 uur had ik alle
aanmeldingen binnen. Ik moet
zelfs een wachtlijst aanleggen."
Meer kinderen is niet mogelijk,
omdat het dan volgens hem
niet meer te organiseren valt.
„Of het leuk is, het Tennis-Sportkamp?" Kim Molenaar
(12 jaar) vindt het donderdagmiddag op het circuit bij de
Ani-Slipschool van Rob Slotemakers maar een rare vraag.
„Ja, natuurlijk is het leuk."
Haar vriendin Laura van der
Hoff (11), die dit jaar voor het
eerst meedoet, heeft wel een
uitgesproken mening. Ze vindt
het „heftig."
Vooral het rijden op een
quad, een gemotoriseerde driewieier, is volgens het tweetal
het hoogtepunt van de week.
„Lekker crossen. Bij het karten
moet je veel meer opletten, op
een quad kun je tenminste je
gang gaan," vindt Kim.
De 11-jarige Tommy Maintz
drentelt een beetje zenuwachtig heen en weer. Hij moet zo
karten. „Zit het bandje van
mijn helm zo goed," vraagt hij

aan begeleidster Rika Koper.
Die sjort het bandje nog eens
extra vast.
„Ik ben al jaren begeleidster," vertelt ze. „Omdat ik badmintontrainster ben, belandde
ik er vanzelf bij." Het succes
van het karten en quadrijden is
volgens haar eenvoudig te verklaren. „Bij de andere sporten
krijgen ze vaak eerst les, terwijl
ze hier mogen instappen en
wegrijden."
Leren is niet bepaald het doel
van de Rekreade. De jongere
kinderen van Zandvoort mogen
zich 's zomers juist een paar
weken flink uitleven. Of het nu
gaat om knutselen, tikkertje of
een speurtocht, ze doen er met
veel plezier aan mee. Alhoewel,
een kleintje wordt het maandagochtend tijdens het 'Schipper mag ik overvaren' even allemaal te veel. Een 'juf' moet
haar naar huis brengen.
Joyce, Martina, Nicole en
Christel hebben het wel naar
hun zin. De eerste twee doen
zelfs elk jaar mee. „Ik verveel
me thuis weieens in de vakantie," bekent de 8-jarige Martina.
„Hier doen we allemaal leuke
dingen."
„We beginnen altijd met zingea. Dan komt er iemand op
het toneel en die gaat vertellen
wat we gaan doen. Vandaag
moesten we een masker voor
een marsmannetje maken,
want er was iemand en die was
zijn marsmannetjes kwijt," legt
Nicole uit.
Ook de kinderen op het
Jeugdstrand zijn heel nieuwsgierig. In eerste instantie proberen ze de indringers op hun
stukje strand naast Havana nog
te verjagen, maar als ze eenmaal horen waar het omgaat
zijn ze niet meer weg te slaan.
„Het geruis van de zee,"
noemt Avinga (negen jaar) als
meest opvallende aan Zandvoort. Een van de kinderen
heeft niettemin wat bedenkin-

Zandvoorts
Nieuwsblad

Kermis
ZANDVOORT - Van 18 tot en
met 27 juli staat er kermis op de
Prmsesseweg. De Cake Walk is
een van de nieuwe attracties op
de Zandvoortse kermis volgens
de speciale kermiskrant die gisteren verspreid is. Verder zijn
er op de kermis onder andere te
vinden: een schiettent, een
zweefmolen met stripfiguren,
behendigheidsspelen en een simulator (Airjet). De kermis is
van twee tot twaalf uur geopend, op de twee zondagen
van een tot elf uur.
Voor de bewoners heeft de gemeente geregeld dat de muziek
op de kermis door een exploitant verzorgd wordt en dat de
bewoners kunnen parkeren op
het sportveld tussen de Hannie
Schaftschool en de Mariaschool. Ook mag er op de busbaan geparkeerd worden.

Garantie
ZANDVOORT - De kunststofleidingen van TSE, waarover
het Zandvoorts Nieuwsblad vonge week publiceerde, gaan
zelfs meer dan tien jaar mee. De
levensduur is volgens TSE tussen de dertig en vijftig jaar.
TSE geeft garantie voor de eerste tien jaar.

Genootschap

Kliederen met zand en water slaat al bij vele generaties Amsterdammers aan
gen. „Het water is hartstikke
koud," klaagt de 10-jarige Chèvon. „Maar als de zon schijnt, is
het iets warmer," geeft ze toe.
De spelletjes die de leiding
bedenkt vallen in goede aarde
bij de 8-jarige Leonie. Dat je in
de bus mag eten, bevalt Salima
(elf jaar) echter het meeste aan
het kamp.
„Het doel is om deze Amsterdamse kinderen een leuke vakantie te bezorgen. Maar ook

de leiding geniet volop," vertellen de hoofdbegeleiders Mira
Maas en Eveline de Vletter.
Zelfs het opruimen van de rotzooi op het strand als de kinderen weer naar de hoofdstad zijn
vertrokken, gebeurt zonder
morren.
De geschiedenis van het
Jeugdstrand gaat heel ver terug, verder nog dan de Rekreade die dertig jaar geleden ontstond. Volgens bestuurslid Eel-

ZANDVOORT - De derde
week van de Rekreade, het
spelletjeskamp voor kinderen van vier tot twaalf jaar,
breekt maandag aan. In 21 juli 10-12 uur De trap werkt
Noord (in 't Stekkie, Celsi- niet (knutselen), 15-17 uur
usstraat 190) is het thema Een spin in het begin (dierengeluidenspel).
'In de kelder van Helder' 22
juli 10-12 uur Een kist van
en in het Centrum (jeudgeMathilde (speurtocht),
bouw bij de Hervormde tante
15-17 uur Tot je middel in de
Kerk) gaat het de hele prut
(vies knutselen), 19.30
week over het lab van Leo- uur Vossenjacht (start: Jan
pold Losbol. Het program- Snijerplein).
ma luidt:
23 juli 10-12 uur Kees en Koos

co Oolde werden er vijftig jaar
geleden al uitstapjes voor
'bleekneusjes' georganiseerd.
Weeskinderen en kinderen uit
arme gezinnen mochten aan de
kust aansterken.
Bleek zijn de Amsterdamse
kinderen inmiddels al lang niet
meer. Ze bezoeken vaker de zee
dan hun voorgangers. Bovendien komen hun ouders uit alle
windstreken van de wereld.

Programma Rekreade
24 juli 10-12 uur Help, ik zie
mijzelf (knutselen), 15-17 uur
Ingesloten (creatief spel),
18.30 volksdansen en poppenkast.
25 juli 10-14 uur Stroomstoring (brood meenemen voor
de picknick).

Centrum
20 juli 19.15 uur Volksdansen
in de kelder van Helder (le- en poppenkast (op Jan Snijervend vogelborden), 15-17 uur plein bij mooi weer).
Noord
20 juli 18.30 uur Volksdansen Ik voel nattigheid (waterspel- 21 juli 10-12 uur Het Lab
(knutselen), 15-17 uur Spetter
en poppenkast.
letjes).

ZANDVOORT - De Genootschapsavond van het Genootschap Oud Zandvoort is op 10
oktober m gebouw de Krocht
(aanvang acht uur). Tijdens die
avond
houdt Ger Cense m elk
Foto Karin Schut geval een lezing over de vallei
het station, waar Park
Ochtendgymnastiek heet te- bij
genwoordig 'aerobics' en er Duijnwijk gebouwd wordt.
hoeft niet altijd zelf gezongen te
worden, want Kinderen voor
Kinderen schalt via de luidsprekers over het strand. Maar
ZANDVOORT - Bij de fietsenal is er veel veranderd, nog al- stalling
m de Louis Davidstijd komen de schepjes en em- straat (naast
busstation) is
mertjes regelmatig te voor- voortaan hethet
toiletgebouwtje
schijn. Want forten bouwen op ook geopend tussen
het strand blijft een leuk tijd- half vier 's nachts. zeven en
verdrijf.
Monique van Hoogstraten

Toilet

Spatter (waterspel).
22 juli 10-12 uur Robotteren
(levend ganzenborden), 15-17
uur De kluts kwijt (knutselen), 19.30 uur Vossenjacht
(start op Jan Snijerplein).
23 juli 10-12 uur Tussen tand
en rad (knutselen), 15-17 uur
Blieb blieb (creatief spel).
24 juli 10-12 uur Rinkel de kinkei (muziek, spel en knutselen), 15-17 uur bruisende buizen (knutselen), 19.15 uur
volksdansen en poppenkast
(bij mooi weer op Jan Snij erplein) .
25 juli 10-14 Flits pats boem
(brood zelf meenemen).

Park Duijnwijk
ZANDVOORT - De belangenvereniging Stationsomgeving
gaat bezwaar maken bij de provincie omdat Gedeputeerde
Staten de bezwaren van de vereniging ten aanzien van Park
Duijnwijk (eerste fase) ongegrond verklaard hebben. GS
vinden dat de gemeente het
plan voor de eerste fase niet
hoeft aan te passen. De bewoners uit de Van Speijkstraat en
omgeving zijn het daar niet
mee eens. Ze kunnen tot 14 augustus tegen de afwijzing van
de provincie bezwaar aantekenen en melden in hun nieuwsbrief dat ze dat ook inderdaad
van plan zijn.

Kindertheater

MENINGEN

'Schiphol moet deel van
zijn monopolie prijsgeven'
Quadrijden is een van de meest populaire onderdelen van het
Tennis Sportkamp
Foto Kann Schut

Klink schrijft over oude herberg

ZANDVOORT - Dat Zandvoort al eeuwen vreemdelingen
ontvangt, is misschien wel bekend. Maar dat de oudste
herberg in de Kerkstraat uit het begin van de zeventiende
eeuw stamt, weet vast nog niet iedereen. De Klink, het
officieel orgaan van het Genootschap Oud Zandvoort besteedt deze keer aandacht aan deze herberg, waar 'den
haes uijthangt'.
Ook in de Klink: een gedicht over twee Zandvoortse jongens en
de historie van de Britse kanaalvloot die in 1905 langs Zandvoort
voer. Bij dit verhaal staan zelfs paar foto's van die vloot.
Liefhebbers van oude foto's komen in De Klink aan hun trekken, want de redactie van het tijdschrift heeft zoals altijd diverse
exemplaren uit archieven opgeduikeld. Zo kijkt vishandelaar W.
Zwemmer in de lens en is de garage van Kooyman te bewonderen.

J. van Amersfoort wijst een
tweede vliegveld in zee af. Hij
vindt dat het belang van kustgemeenten
zoals Zandvoort
zwaarder moet wegen dan de
werkgelegenheid die zo'n vliegveld eventueel zou kunnen genereren. Het negatieve effect op
de werkgelegenheid in badplaatsen is namelijk relatief
veel groter, meent hij.
34 miljard voor een eiland in de
Noordzee. Weet men wel hoeveel dat is en hoe lang de taevolking daar voor moet opdraaien? En het is helemaal niet nodig! Ja, Schiphol wil dat wel en
heeft zo heel tactisch de 'kapitaalknuppel' in het 'discussiehok' van de diverse (vooral
kust-) gemeenten gegooid.
Het is natuurlijk waanzin om

voor uitbreiding een eiland in
de Noordzee te maken en de
afhandeling van passagiers enzovoorts via een tunnel op
Schiphol te doen plaatsvinden.
Dat gebeurt toch ook niet in
Parijs met Le Bourget en De
Gaulle Airport of in New York
met La Guardia en Kennedy
Airport?
Bovendien zou zo'n eiland
geen tien maar ten minste 25
kilometer uit de kust aangelegd
moeten worden om hinder en
geluidsoverlast aan de kust te
voorkomen en te zorgen dat
door de zeestromingen (al of
niet beïnvloed door stormen)
de kuststrook tussen eiland en
vasteland niet verzandt of
wordt uitgespoeld.
Wordt geen 25 kilometer aangehouden, dan verdwijnt in bei-

Korte Baan Draverij heeft
weer voldoende sponsors
ZANDVOORT - „Elk jaar
krijg ik angstige vragen uit
Zandvoort. De Korte Baan
Draverij gaat toch wel door?
En elk jaar lukt het weer.
Donderdag draven de paarden voor de 23-e keer door
de Kostverlorenstraat en de
Zeestraat," zegt Ad van Zanten, secretaris van de Bond
van Harddraverij Verenigingen en Belangen in Nederland.
Het probleem is dat hij een
paar grote sponsors nodig heeft
om het jaarlijkse evenement te
financieren. Vooral het weghalen van de paaltjes en brede
stoepen halverwege de Kostverlorenstraat en bij de finish in de
Zeestraat is een dure aangelegenheid. De gemeente verlangt
van de organisator van de paardenrace dat de straat de volgende dag weer in oude staat wordt
teruggebracht.
Dit jaar doet aannemer Nelis
dat. Van Zanten: „Het bedrijf
heeft er zelf ook wel een beetje
belang bij, want Nelis heeft onlangs de Kostverlorenstraat en

de Zeestraat opnieuw bestraat.
Dat was trouwens erg hard nodig. Met al die kuilen en oneffenheden hadden we geen paarden meer door de straat durven
sturen. Ze komen immers met
vijftig kilometer per uur voorbij draven."
Hoofdsponsor Holland Casino heeft het budget wat teruggeschroefd. Daarvoor is Jac.
van der Meer Glas en Kristal
uit Lisse in de plaats gekomen,
die een nieuwe bokaal ter be- Desperado, het succesvolle paard van Jaap van Dam uit Zandschikking stelt. Bovendien voort, won een paar jaar geleden
springen veel Zandvoortse bewel moeilijk," beseft Van Zan- ven. „Zo blijft het wat spannendrijven bij.
Het publiek zal daar allemaal ten. „Jamuga moet opboksen der," legt Van Zanten uit.
Wie absoluut zeker denkt te
waarschijnlijk niet zo heel veel tegen favorieten als Jollificavan merken, al komen ze de na- tion, Invit Rider, Iliad Boko, weten wie er gaat winnen, of
men van de sponsors natuur- Ido Baldwin en hopelijk ook gewoon van een gokje houdt,
lijk wel tegen in het program- Ibin Tulu van Eelke Kruis, die kan meedoen aan de Totalisamablad. Maar voor de toe- in zijn stal eveneens de meest tor. „Ik kan dat iedereen aanraschouwers langs de kant zijn de succesvolle merrie van dit mo- den. Het is veel leuker om een
wedstrijd te volgen als je wat
paarden en de jockeys onge- ment heeft."
Hoe beter een paard tot nog ingezet hebt. Je hebt dan het
twijfeld het belangrijkste.
Desperado, het succesvolle toe gepresteerd heeft, hoe lan- idee dat je eigen paard voorbij
paard van Joop van Dam uit ger de afstand die hij moet af- komt," aldus Van Zanten.
Zandvoort dat een paar jaar ge- leggen bij de korte baanwedDe Korte Baan Draverij vindt op donleden de race won, verschijnt strijd. Debutanten beginnen derdag
17 juli plaats, tussen half tuee
niet aan de start. Van Dam met 300 meter, kanshebbers en zes uur.
De start Is op de KosU erloheeft namelijk een nieuwe aan- met een mooi verleden lopen de renstraat ter hoogte \an de Koninginneueg,
de
finish
In de Zeestraat ter
kans
350
meter
te
moeten
drawinst: Jamuga. „Die krijgt het
hoogte \an het klpprtrappetje.

de gevallen de toeristenindustrie van de betreffende badplaatsen met aanverwante toeleveringsbednjven in den lande. Het gevolg is honderdduizenden werklozen. En dat
weegt toch wel iets zwaarder
dan de paar duizend die op dat
eiland komen werken.
Nee, Schiphol moet maar
blijven zoals het is, eventueel
met wat aanpassingen waar
niet al te moeilijk over gedaan
moet worden. In ieder geval
moet Schiphol maar eens een
deel van zijn monopolie prijsgeven en alle charters en groepsvervoer verplaatsen naar vliegveld Lelystad.
Dit kan met een miljard gulden prachtig uitgebreid worden, terwijl hec mede ingericht
kan worden voor de import van
vracht voor de binnenlandse
markt. Voor Schiphol dus een
bijzondere opruiming en mogelijkheden voor de beoogde andere vervoersuitbreiding.
Vliegveld Lelystad is zonder
problemen gunstig centraal in
het land gelegen met goede
openbaar vervoer-, weg- en
treinverbindingen, die zo nodig
wat aangepast kunnen worden.
Bovendien, en dat is zeer belangrijk, is er dan eindelijk de
ontsluiting van de Noordelijke
provincies naar de randstad
met gunstige gevolgen voor verkeer en milieu, terwijl het ook
nog arbeidsplaatsen oplevert.
Aanleg van een klein vliegveld in de Markerwaard zou

De rubriek Meningen staat open
voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben
gestaan. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die larger
zijn dan 300 woorden kunnen
worden ingekort. Anonieme
brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op
de redactie aan het Gasthuisplein
12 m Zandvoort.

nog kunnen, maar geeft naar
Lelystad de nodige milieu- en
geluidsproblemen. Maar wat
belangrijker is, dat heeft zeer
veel gevolgen voor de waterhuishouding (druk en peil) van
Waterland en het Zuidelijk deel
van Noord-Holland. Daarnaast
is het ook nog eens duur.

(ADVERTENTIE)

Cmema Circes
17 t/m 23 Juli

President-directeur
Smits
van Schiphol stelde dat de
luchthaven sector de 34 miljard
die nodig is, niet zelf kan opbrengen. De overheid moet volgens hem een forse bijdrage leveren. Dat kan hij wel zeggen,
maar de Delftse hoogleraar professor Pols heeft berekend dat
de hele transportsector slechts
4,2 procent bijdraagt aan het
Nationaal Inkomen De transportsector blijft ook nog ver
achter bij de industrie, handel,
horeca en overige diensten.
Het komt mij dan ook voor
dat de overheid niet alleen naar
Schiphol moet kijken, maar
meer naar de kleine gemeenten
die er direct belang bij hebben.
Die hebben heel wat meer in
het laatje te brengen. Dan behoef ik zelfs de sociale aspecten
(zoals werkgelegenheid) en milieu met eens te berde te brengen.
.1. van Amersloort
Zandvoort

(ADVERTENTIE)
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Klaar voor 'n Tour de Boulevard7 Start en finish zijn op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen Veel succes onderweg'

Amsterdam

ZANDVOORT - Op vrijdag l
augustus speelt Anja Nicola
voor kinderen van vier tot negen jaar de voorstelling 'Verhalen uit het elfenrijk' in het bezoekerscentrum van het Nationaai Park Zuid-Kennemerland.
Het bezoekerscentrum is te
vinden aan de Zeeweg (ingang
Koevlak, halverwege de Zeeweg). Opgeven vooraf is verplicht, via tel. (023-)5411119. Er
zijn twee voorstellingen, om
een uur en om drie uur.

BAAU3ERGEN HOUWELING INTERIEUR MIJNDERS
MONTEL, 0«E, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM. STOK MEUBELCENTER, VAIHAL
Info (020) 690 93 16

The ulümalc
disaster movlc
Rcman Aikimon DurtRcynoIJi

woensdag 16 juli 1997
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Hotel Bad Zandvoort

BURG. ENGELBERTSSTRAAT 86
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaande woning met patio,
ruim zonneterras en balkon, gelegen nabij strand, station
en winkols
Indeling vestibule, gang met bergkast, woonkamer,
slaapkamer met openslaande deuren naar patio, woonkeuken met luik naar de kelder (stahoogte), toilet.
Ie etage twee slaapkamers voor waarvan een met balkon,
slaapkamer achter mot ruim zonneterras, 2e toilet/kastruimte, badkamer met douche Het pand is voorzien van
c v gas, dubbele beglazing en dakisolatie.
IEDER REDELIJK BOD IS BESPREEKBAAR

ioekt

medewerker/ster (part time)
Voor diverse we^aamheden w o. harwcrk
Spreekvaardigheid van de Duitse taal tb gewenst.
Voor nadere inlichtingen tel. 023-5713520
vragen naar Marjan ol Wilco

Hotel Bad Zandvoort
Thorbeckestraat 23
2042 CL Zandvoort

Zandvoorts Nieuwsblad

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

J

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES
.
,

Fa. P. Klein

DER!

2042 KV Zandvoort
postbus 413

Makelaardij o g

2040 AK Zandvoort

M
NVM
IAKEIAAH

Celsiusstraat 1 92, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplem12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Mede dankzi
• De
sponsoring
van

Fa. Veldwijk

Innoline (QRS)
Concept II
Café Koper
Intersport
HBR Assurantiën Fitness Paradise

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

• De deskundige adviezen gegeven door
Remy Draaijer van Fitness Paradise

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

• Het grote enthousiasme en medeleven van
de Zandvoortse supporters

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

is dit echter toch mogelijk geworden.

Passage 36-40
k VAN

Super Noord

|

DE SCHELP 11
ZANDVOORT
Zeer verzorgd gestoffeerd en gemeubileerd parterre-appartement met tuin, gelegen nabij het centrum en de zuidduinen
Indeling hal met moderne badkamer/douche/toilet/wastafel, woonkamer met moderne open keuken inclusief inbouwapparatuur, slaapkamer. Het pand is voorzien van
c.v gas
VRAAGPRIJS ƒ 169.000,- k.k.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Hiervoor wil ik een ieder heel hartelijk bedanken

Shell Geerling

fèfce
Rve
strandpaviljoen 5

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot •
Telefoon 023-5716119

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

BUDGET
KLEURENFOTO'S

Hagel, regen, ion of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Shcila, Dimfie en Gert Toonen

van kleinbeeld kleurenfilms
vanaf,-!
..«*a»

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts j J,"

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513 SPAAR ONZC KASSABONNEN

P OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE. BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIG

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk
Natuurlijk wil ik ook namens Ruud Luttik de gemeente
Zandvoort en de Sportraad bedanken voor de ontvangst
die ons ten deel viel bij onze terugkeer in Nederland.

c

Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

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

Ministerie \an Justitie

Justitie
Penitentiaire
Inrichtingen
'De Stadspoort'

Kasbeheerder

v / m 36 uur

l U draagt m de hoedanigheid van kasbeheerder de verantwoording voor het beheer en de bewaking van het inrichtingsbudget, controleert de boekhoudkundige processen op de afdeling vervuil de funclie van kerngebruiker JUFAR
coördineert de werkzaamheden op de afdeling Financieel Economische Zaken locatie Grenshospitium voert het contractbeheer van de inrichting, draagt bij aan het creëren van managemenlinformatie

opslellen van een begroting en financieel managemenl in non-profit organisaties, kennis van JUFAR en vaardigheden in de toepassing van het computersysteem vaardigheid in het ontwikkelen van financiële overzichlen prognoses en analyses
Salaris Minimaal f 2967,- en maximaal f 4446.- brulo per maand. 8% vakantietoeslag

De PcnilenttatiL Inlichtingen

Functie-eisen MEAO/MBA of ec

vergelijkbaar werk- en denkniveau, flexibele werkinstellmg, kennis van de voorschriften en administratieve procedures zoals die gelden binnen het Ministerie van Justitie en de inrichting kennis van het voeren van een bedrijfsadministratie, hel

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer H Hannema. Hoofd Financieel Economische Zaken of mevrouw

K Assen Plaatsvervangend Hoofd, telefonisch Ie bereiken onder telefoonnummer [020] 57385G4 of 5738587

Vacaturenummer 7 125 4838

De Stadspoort fijn ont^tsnn dooi
oen itibic ({/SMVJ de Pcnitcntt<iuc
I n t u littngen Hjven^tu.n en het

Vreemdelingenbegeleidster

36 uu i

Gicn^ho^pitium
De loc.nie H n cnsfM.ï/ hcett de

Taken U begeleidt bewoners mei betrekking tot problemen rond het ingesloten zijn en de terugkeer naar het land van herkomst instrueerden begeleidl zowel groepen als individuele bewoners op het gebied van diverse culturele activiteiten,

bcbtcmnunq \an Htit^ \nn Bewdinnj

bent belast met het toezicht op de aanwezigheid van de bewoners en hel handhaven van de orde en rust

en gevangenis \,oot koitgc^tuften

m ieder geval Engels en Frans sociale vaardigheden m teamverband kunnen werken affimleil met vreemde culturen en automatisering bereidheid tot hel volgen van interne opleidingen minimale leeftijd vanal 23 jaar

De loCtttn* Gien^ho^pttunn heeft de

Salaris Een salaris van mini maal f 274 1, -en maximaal f 4053 - bruto per maand 8% vakanlielocslag

tijdelijke ktsfcnmi/nc; v.in
qtcni>tütjte*t en Huis i iin B( iv utnrj
met (U /jrsfp/rwmif/

FunCtie-eiSCn Minimaal MAVO-diploma op D-mveau MBO-IW dan wel penitentiaire vakdiploma s kennis van moderne talen.

Bijzonderheden Hel betreft meerdere vacatures, m verband melde bestemming [bewaring van vrouwen] en huidige

samenstelling van hel personeelsbestand worden deze vacatures alleen opengesteld voor vrouwen Een antecedentenonderzoek en sporttest maken deel uit van de selectieprocedure een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de
seleclieprocedure Deze vacalure wordt zowel m- als extern opengesteld
[020] 6 5 1 3 3 1 6 / 3 2 0

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de afdeling Personeelszaken Grenshospitium te bereiken onder lelefoonnummer

Vacalurenummer 7 1264838

vteeindelmat nbe\\ mncj /uoi/u ( n j

Medewerker Financieel Economische Zaken - Kantoorvoorraadadministratie en Inkoop
U verzorgt de inkoop en fmancieel-administratieve afhandeling van de schoonmaak- de kantoor- en de verbruiksarlikelen draagt zorg voor de magazijnadmimslratie verzorgt de registratie van facturen en declaraties, controleert de
administratie van de personeelskantme beheert de fondsen van tv en omroepbijdrage vervangt de medewerker inkoop bij diens afwezigheid
met geaulomatiseerde financiële systemen [SAP] slrekt tot aanbeveling

FtinCtie-eïSen MEAO-werk en denkniveau, flexibele werkmslellmg ervaring m het werken

Salaris Een salaris van minimaal f 2741 - en maximaal f 4053 - bruto per maand 8% vakanlieloeslag

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden

ingewonnen bij de heer H Hannema Hoofd Financieel Economische Zaken of mevrouw K Assen Plaatsvervangend Hoofd lelefomsch Ie bereiken onder nummer [020] 5738564 of 5738587

Vacalurenummei 7 127 4838

Medewerker Financieel Economische Zaken - Arbeids- en Crediteurenadministratie v/maeuu,
laken U verzorgt de arbeidsadmimstralie voor beide locaties draagt zorg voor de debiteuren- on ciediteurenodmimstratie draagt zorg voor het opmaken van de guo signaleert verschillen en rapporteori deze aan de kasbeheerder boni
belast met de financiële afwikkeling van de personcelsdeclaraties. vervangt liet Plaatsvervangend Hoofd ten kasbeheerder voor wat betreft het draaien van de maandverantwoording

FtinCtie-eiseil MEAO of MBA dan wel studerend

hiervooi flexibele werkinstellmg kennisvan de voorschriften en administratieve procedures zoals die gelden binnen het Ministerie van Justitie en de inrichting kennisvan liet voeren van een bedrijfsadministratie kennis van JUFAR en
vaardigheden m de toepassing van het computersysteem

Salaris Een salaris van minimaal l 2741 - en .naximaal l 4053 bruto per maand 8% vakantietoeslag

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen l

de heer H Hannema Hoofd Financieel Economische Zaken of mevrouw K Assen Plaatsvervangend Hoofd telefonisch te bereiken onder nummer [020] 5738564 of 5738587

Vacaturenummer 7 128 4838

Medewerker Algemene Zaken
Taken U bemant de telefooncentialc verricht administratieve werkzaamheden zoals kopieren en liet admmisliatief afhandelen van beschikkingen leveit een bijdrage oan de postveizorging en bent belast met het notuleren en de
iidmimstialicve al handeling van een of meerdere overlegvoimeii
Ickslvciwerkmgsvaardigheid

FUUCtiC-eisen MAVO ol gelijkwaardig werk- en denkniveau flexibele werkmsloll mg goede schriftelijke en mondelinge beheersing van de Nedeilandse taal en

SülQrïS Een salaris van minimaal l 2432 - en maximaal f 3G58 - bruto por maand 8 ü o vakantietoeslag

Hoofd Pcrsoneels- en Algemene zaken telefonisch ie bereiken onder telefoonnummer [020] 5738567

Portier/Bezoekleider

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij mevrouw M Nijman.

Vacalurenummei / 129 4838

v/m 3(1 uut

laken U bedient de telefooncentrale en verwerkt boodschappen en afspraken bedient elcklionische apparatuur die zich in de poilicisloge bevindt mei het oog op de veiligheid bewaakt de naleving van de identificatieplicht van bezoekers
vcmchl bodediensten en trecdl op als transporlbegcleider van vicemdclmgen veinchl adminisunticve weik/aamheden waai onder hel plannen en verwerken van bezoekaanvragen m Tulp/bezoek houdl toezicht binnen de bezoekers- en
.iniujecjeven ruimles draagl zorg voor de algemene beveiliging van de inlichting treedl op bi] calamiteiten en onregelmatigheden verleent assistentie aan andere diensten houdl loezic'H op hot bezoek aan vreemdelingen
rUIlCtïe-eiSen Minimaal MAVO-diploma op D-mveau njbewijs B/E bereidheid lol hel volqon van intcine opleidingen minimaal 23 jaar kennis op het gebied van beveiliging en lalen in icclei geval bchceibing van hel Engels
son.ile vaardigheden representatief voorkomen in teamverband kunnen werken affiniteit mol vreemde cultincii en aiilomatisering

SillüriS Cen salans van minimaal l 2432,- CM maximaal l 3658 - bruto pei maand 8°o vakantietoeslag

Bijzonderheden Het beticlt meerdere vacatures m verband met de bestemming t bewaring van vi ouwen] en huidige samenstelling van het personeelsbestand worden deze vacatures alleen opengesteld voor vrouwen
Een anlecedentenonderzoek en sporttest maken deel uit van de selectieprocedure een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure Deze vacature wordl zowel m als exlcrn opengesleld
Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de lieer J Laan Hoofd Beveiliging Ie beieiken onder lelefoonnummer [020] 651 3306

Voor alle functies geldt:
Standplaats Amsterdam

VOOrkeUrSgrOCpen Justitie draagt bij aan het vcrcjiotcn van de werkgelegenheid voor viouwen gehan'dicaplon en leden van etnische minderheden Indien u tol ccn van deze groepen bchooit wordl

u uitdrukkelijk uitgenodigd Ie solliciteren

Bijzonderheden V o o r d e functies va n Kasbeheerder Meriewcrkei Financieel Economische Zaken - Kantoor\ooriaadadnimistralie en Inkoop Mcdewciker Financieel Economische Zaken -

Arbeids- en Crcdileiirenadminislralie en Medewerker Algemene Zaken geldldat de inzet zowel op de locntie Havenstiaal als Grenshospitium kan worden verlangd

SolHcitatieWlJZC Srhriltchjkc sollicitaties binnen

14 tingen onder vermelding van hel betreffende vacaturenummer op de envelop richten aan Pcnilcntiaiie l n richtingen De Stadspoort ter nltcntic van de aldelmg Personeelszaken Postbus 23480 1100 DZ Am&tcidtim

Justitie: het juiste gewicht in de schaal
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Racen is pure liefhebberij voor Mike van den Raadt
Jan Lammers is de allerbekendste autocoureur die

Zandvoort ooit gekend heeft. Hij verwierf nationale en
internationale faam. Inmiddels is er een nieuwe
generatie coureurs uit Zandvoort die de racewereld
bestormt. De magie van het circuit blijft trekken, maar
ze ontdekken ook hoe moeilijk het is om sponsors te
vinden voor deze geldverslindende sport. Over hun
ambities, hun fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar een
serieverhalen.

Naast de vele jeugdige
Zandvoortse racetalenten,
die proberen hoger op te
komen, zijn er ook de pure
liefhebbers die het als een
uitstekende ontspanning
zien om achter het
racestuur te kruipen. Zo is
de 43-jarige Mlke van den
Raadt al 22 jaar actief in de
diverse raceklassen en hij
doet dat met veel plezier en
groot succes.

H

IJ BEHOORT inmiddels tot de routiniers
van
autoracesport.
Mike van den Raadt
begon zo'n 22 jaar geleden in de
Renault 5, stapte daarna over
naar de strijd om de Toyota Corolla Cup, probeerde het in de
Groep A toerwagens, kwam ook
nog in de Ford Escort terecht
en doet het nu al weer vier jaar
m de Vege Sierra Cup. Naast
matige resultaten boekte Van
den Raadt ook prachtige ereplaatsen zoals kampioenschappen of tweede en derde plaatsen.
„Ik zit al jaren in de autowe-

reld en door mijn bedrijf Car
Centre Haarlem bv heb je en leg
je veel contacten met mensen
in de autosport. De Renault 5
was mijn eerste auto. Toen kon
je nog heel gemakkelijk mee
doen aan races omdat je eenvoudig een licentie kon krijgen.
Je reed twee keer voor en de
licentie lag klaar. Nu is dat anders en krijg je een cursus. Ik
heb daarna nooit de ambities
gehad om in open wagens te
gaan racen. Met mijn gewicht
van 140 kilo en lengte van twee
meter ben ik daar niet geschikt
voor en bovendien ymd ik de
klasse waar ik nu in rijd, de
Vege Sierra Cup, een heel
mooie klasse. Ik kan mij m
deze sport geheel uitleven.
Naast mijn zaak waarin ik altijd druk bezig ben is de racerij
voor mij een heerlijke ontspanning."
Met zijn lange race-ervaring
heeft de reusachtige Zandvoorter wel het een en ander meegemaakt op de racecircuits. Vooral in het buitenland valt er wat
te beleven. „Een race in Engeland heeft een geheel andere
sfeer dan hier. Daar kon je gewoon op platte banden door

Jacqueline heeft voor
iedereen eigen advies
ZANDVOORT - Wie Jacqueline van den Bout vraagt
naar haar werk als visagiste
en schoonheidsspecialiste
krijgt direct een enthousiast
verhaal. Ze werkt een
maand of vier bij De Gaper,
heeft al drie Zandvoortse
bruiden opgemaakt en zit
boordevol plannen. Samen

met Gaper-eigenaresse Gertie Olieslagers heeft ze bij-

voorbeeld gisteravond een

beautyworkshop georganiseerd.

Jacqueline, die oorspronkelijk uit Stolwijk komt en na
haar studie zes jaar in Gouda
heeft gewerkt, profileert zich
ook als bruidsvisagiste. Ze kan
daar heel wat anekdotes over
vertellen. „Ik heb weieens een
bruidegom meegemaakt die
nog doodgemoedereerd in zij'n
oude kloffie liep, terwijl zijn
bruid al zo goed als klaar was.
Een bruid die lang op haar bruidegom moet wachten is ook
een ramp. Daar wordt ze enorm
zenuwachtig van. Gaat ze zes
keer vragen hoe laat het is en
twijfelen of ze wel mooi genoeg
is. Daarom is het het beste als
het allemaal precies op elkaar
aansluit."

Tijdens de beauty-workshop
gaf ze de cursisten adviezen
over hoe ze hun huid in de beste conditie kunnen krijgen en
welke make-up goed bij ze
„En als het bruidspaar elkaar
staat. „Ik benader iedereen per- eenmaal in vol ornaat ziet, ja,
soonlijk, want de ene huid is de dan is er vaak geen houden
andere niet.
meer aan. Dan
Het is ook begaan zelfs de
langrijk om
nuchterste
make-up adbruiden voor
viezen te gede bijl." Jacven die bij de
queline,
die
persoonlij kdaar al lang
heid van de
niet meer van
cursist past."
opkijkt, springt
in zo'n geval
Bovendien
meteen bij om
leerde ze de
de sporen weg
deelnemers
te werken.
een
paar
Ze houdt van
technieken
haar vak. Maar
aan. „En nahet
mooiste
tuurlijk was Jacqueline van den Bout compliment
het
vooral maakt haar klanten nog mooi- kreeg ze van
ook een ge- er
een bruid die
zellige
de halve nacht
avond. Voor dertig gulden zorg- wakker gelegen had. „Ze zei teden we niet alleen voor crèmes, gen me: Ik dacht aan jou en weg
make-up en kwasten maar ook waren de meeste zenuwen. Dat
voor hapjes en een glas cham- is toch prachtig."
pagne om te toosten op het
mooie resultaat."
Althans, dat mooie resultaat
is volgens Jacqueline ook afZANDVOORT - Remy Draaijhankelijk van het innerlijk van er van Fitness Paradise heeft
de klanten. Ze glimlacht een nieuw apparaat, het Quanschalks. „Uiterlijke schoonheid tronic Resonantie Systeem
kan natuurlijk met alles ver- (QRS), waardoor men zonder
bloemen. Ik zeg altijd: denk zich in te spannen toch fitter
ook aan je innerlijk."
voelt. Dagelijks twee keer acht
minuten op het QRS-matras en
Dat cursisten na afloop thuis- men barst volgens Draaijer
komen met tassen vol dure ere- weer van de energie. Hij gemes die ze nooit meer gebrui- bruikt het niet alleen in zijn fitken of oogschaduws in exoti- nesscentrum, maar is er zo ens>che kleuren die zelden uit de thousiast over dat hij ook al
lade van de toilettafel zullen ko- diverse artsen en fysiotheramen, is volgens Jacqueline niet peuten in Zandvoort en omgerio bedoeling.
ving heeft ingelicht.
Het QRS brengt, volgens de
„Niemand hoeft zich verPlicht te voelen iets te kopen. schriftelijke informatie waaroWant anders weet ik namelijk ver Draaijer beschikt, de stofzeker dat de cursisten zich wisseling op gang. Het matras
nooit meer in onze winkel dur- zendt namelijk een onschadeven te vertonen. En dat willen Irjk magnetisch veld uit dat de
we natuurlijk niet."
chemische reacties in het li-

Extra fit

gaan met de race en dat was
heel erg leuk, maar hier wordt
je er meteen uitgehaald."
Toen de resultaten van Mike
van den Raadt in de Ford Escort dramatisch slecht waren
dacht hij aan stoppen. „Ik liet
me echter overhalen om in de
Ascona Cup mee te gaan doen.
Die klasse kostte weinig maar
in het eerste jaar had ik de wagen onvoldoende geprepareerd
zodat het ook niet erg liep. Het
was echter mijn eer te na om zo
uit de autosport te stappen en
door veel sleutelwerk werd ik
het jaar daarop tweede."
De Ascona Cup was geen lang
leven beschoren, maar de oprichting van de Vege Sierra Cup
bleek een gouden greep. „Met
mijn vriend Rob Karst en m
samenwerking met de Nederlandse Autorensport Vereniging hebben we deze klasse opgezet en het is een prachtige
klasse De motor wordt verzegeld aangeleverd en de kosten
zijn gelijk waardoor alle coureurs gelijke kansen hebben.
Het eerste jaar was voor mij
meteen succesvol met een Nationaal kampioenschap."
„Ook voor toeschouwers is

Mike van den Raadt: „Ik kan mij in deze sport geheel uitleven."
Foto Rob Knotter
het een prachtige klasse. Die
staan bij elke race op de banken. De strijd is ongelooflijk
spannend want m de vier races
hebben we tot nu toe vier verschillende winnaars en de eerste tien rijden bijna dezelfde tijden. De sfee m
de pits is heel
anders dan in
andere klassen. Ik vind
dat deze klasse met kop en
schouders boven de anderen uitsteekt. Naast
de racebaan gaan we onderling
allemaal heel goed met elkaar
om maar tijdens de race zijn we
leeuwen."
Ook voor Mike van den Raadt
is sponsoring onontbeerlijk.

Naast de sponsoring door zijn
eigen bedrijf is steun van andere ondernemingen noodzakehjk en dus is het werk, dat Spuiterij
Burger
Autoschade
Heemskerk verricht, een welkome aanvulling van de spon-

stoken worden. Ik sponsor
mijn eigen wagen maar ook die
van Ronald Vossen. De sponsoring betaalt zich echt wel terug.
In alle autosportbladen en kranten word je genoemd. Door
de naamsvergroting is de sponsormg geslaagd."
Met zijn 43 jaar behoort de
Zandvoorter tot de ouderen van
de coureurs maar hij is zeker
nog met van plan te stoppen.
Zijn drang naar succes blijft
aanwezig. ,,Ik hoop dat deze
klasse nog twee jaar door gaat
want nogmaals, het is echt de
leukste klasse. Als dan overgegaan wordt op de Mondeo's dan
wil ik wel tot mijn vijftigste jaar
doorgaan met racen. Mijn
vrouw en twee dochters vinden
het hartstikke leuk dat ik dit
doe. Die staan er helemaal achter. In de strijd om de Sierra
Cup wil ik mij nog wel verbeteren. Ik sta nu vijfde en hoop
nog te stijgen. De titel is met
meer te halen, dus moet teammaat Ronald Vossen maar
kampioen worden. Dat moet
lukken."
Door de opknapbeurt die het
Zandvoortse circuit ondergaat
lijkt de autosport in Nederland
een flinke impuls te krijgen,
maar volgens Van den Raadt
leeft de sport meer in het buitenland. „De autosport leeft
met erg in Nederland, in Duitsland en België is er veel meer
belangstelling. Daar heeft men
veel geld over voor sponsoring.
Dat zie je hier niet. Ik hoop wel
dat door het nieuwe circuit de
uitstraling groter wordt. Mensen zoals Hans Ernst en Marcel
Luitze zijn op de goede weg. Zij
zijn er in geslaagd het circuit
winstgevend te laten draaien en
dat is goed voor de autosport."
„Misschien komt de racerij
m de toekomst op een hoger
plan, maar dan zal je ook andere klassen, waar weinig geld
voor nodig is moeten opzetten.
Dat gebeurt ook in Engeland en
daar is het een
groot succes.
Ik merk wel
dat het circuit
leeft bij de
jeugd. Regel------ matig word ik
opgebeld met
de vraag hoe ze het moeten
doen om in de racerij te komen.
Dus het leeft wel onder de
jeugd. Een goede sponsor heb
je nodig want anders kom je
niet verder," is het advies van
Mike van den Raadt.

'In Duitsland en België is er veel
meer belangstelling voor autosport'

m

Berichten
en tips voor
- _-. <,. ^i
deze rubriek met
JI1 <ÖL O. <L/
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497.

chaam stimuleert. Daardoor
voelt men zich fitter.
„We staan de hele dag bloot
aan allerlei elektromagnetische velden die bijvoorbeeld
uitgezonden worden door telefoons, computers en treinen.
De gevolgen daarvan op de lange termijn worden vaak bestreden met medicijnen. Dit apparaat zorgt ervoor dat de verstorigen echter zonder medicamenten weer geneutraliseerd
worden," legt Draaijer uit.
Bijwerkingen zijn er niet volgens de schriftelijke informatie. „In eerste instantie kunnen
mensen wel weer last krijgen
van een oude blessure als ze
deze magneetveldtherapie toepassen," waarschuwt Draaijer.
„Dat komt omdat het magneetveld ook doordringt tot het ingekapselde, beschadigde weefsel. Later is het echter geen probleem meer."
Naar het systeem is twintig
jaar onderzoek gedaan. In het
buitenland wordt er in de sport
al een paar jaar mee gewerkt,
zoals bij skikampioene Renate
Gótschl, voetbalclub SV Casino
Salzburg, As Roma en de wielrenteams Carrera, Gewiss en
Mapett. Sinds kort verovert
QRS ook Nederland. De succesvolle Zandvoortse droogroeier
Willem Pijper heeft het 'magneetmatras' zelfs mee naar Canada genomen voor de Brandweer en Politie Spelen.

Les Pyramides

ZANDVOORT - Pim Aronson
(eigenaar van De Zonnehoek)
en Cor van Gelder (voorheen
eigenaar van Bad Zandvoort)
hebben restaurant Les Pyramides op de Kop van de Zeeweg
overgenomen van de familie
Kos.
De nieuwe eigenaren willen
ongeveer dezelfde koers blijven
varen als de familie Kos. Wel is
het restaurant sinds gisteren
dagelijks geopend. Voorheen
was het twee dagen per week
gesloten.

Twee
keer
acht minuten
per dag op het
matras liggen
en de energie
komt vanzelf
weer terug

sorpot.
„De kosten van de Vege Sierra zijn in vergelijking met de
andere klassen verreweg het
laagst, maar om een competatieve auto op de baan te hebben
moet er aardig wat geld in ge-

Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (0230 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zij'n zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-) 5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openmgstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gomtaert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissmgsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem c.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welztjnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van

9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459

bgg

handeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretanaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
10-12/14-17.30/18.30-20 30

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Toeval of ...?
De bewoners van het Palacegebouw kunnen zich gelukkig prijzen. Twee
dagen nadat het Zandvoorts Nieuwsblad over het parkeerterrein bij het
gebouw schreef, lagen de notulen m de bus van een vergadering waarop
dat parkeerterrein uitgebreid besproken werd Dat zou op zich niet zo
vreemd zijn, ware het niet dat die vergadering alweer een paar maanden
geleden gehouden weid Bewoner Ton Timmermans klaagde over de
laksheid van het bestuur en ziedaar, twee dagen later krijgt hij waar hij om
vraagt. Al ontbreken volgens Ton m het verslag wel wat kritische kanttekenmgen die tijdens de vergadering gemaakt zijn

Onverwachte expositie
Je zou het niet zo snel verwachten, kunst bij een haptonoom/fysiotherapeut. Wie echter bij Janita Rueter op bezoek gaat, komt wandobjecten van
koper, hout, glas, edelstenen, mineralen en edelmetalen tegen. Manon
Takacs heeft ze gemaakt Ze heeft zich laten inspireren door oude Hongaarse volksmotieven (ze is namelijk getrouwd met een Hongaar) Tot en met
15 september is de expositie te zien

Geen probleem
Volgens Lou Koper hoeft er deze keer geen gelazer over het podium op het
Gasthuisplem te komen. Ik sprak 'm precies op de plek waar het podium
neergezet wordt, voor de deur van het Zandvoorts Nieuwsblad. Vorig jaar
tijdens het Tropicanafestival en dit jaar tijdens het Midzomernachtfestival
ontstond er nogal wat commotie omdat het podium voor het Cultureel
Centrum was opgebouwd. Maar Lou verzekerde me de bouwkeet op de
parkeerplaats van het pleintje wordt voor vrijdag weggehaald en dan is er
geen enkel probleem deze keer.

Tip voor beachwatch
De beachwatchers lopen weer rond op het strand, zodra het tenminste
mooi weer is. Veel hebben ze nog niet te doen. „Maar misschien komt dat
ook doordat ze niet zo goed herkenbaar zijn," zei een badgaste uit
Zevenaar vorige week tegen me. Ze had een goede tip voor de in geel
T-shirt geklede dames en heren: zet ook 'beachwatch' op de achterkant
van het T-shirt.
(ADVERTENTIE)

Programmering Z-FM
(per oi-io-i99b)

023-5320464.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mis-

vrij.

Dier
van de
week

Met

Maandag tot on met donderdag
O 00 t/m 18 00
ZFM Nonstop semcc
1800 t/m 20 00
Muziekboulc-jrd
2000t/m2200
de Kustwacht
22 00 l/m 24 00
Tussen Eb & Vloed

ZFM Zandvoort
is te beluisteren
op de
Ether: 106.9 fm
Kabel' 105
"

O

fin

Vrijdag

Irene Mudde van het Kennemer Dierentehuis zit met haar
handen in het haar. Ze is op
zoek naar een heleboel kattenliefhebbers, want ze heeft maar
liefst negentien in beslag genomen katten in het asiel. Dat levert, behalve de gewone vakantiedrukte, een hoop extra werk
op. De katten zijn 23 juni wéggehaald bij een vrouw, die niet
goed voor hen kon zorgen. Ze
waren sterk vervuild, uitgehongerd en zaten onder de wormen
en vlooien. Inmiddels zijn ze al
weer wat opgeknapt en hebben
ze een wormkuur en anti-vlooienmiddel gekregen. „Er zitten
katten in alle kleuren van de regenboog en zeer uiteenlopende
karakters tussen," aldus Irene.
Meer info bij het Kennemer
Dierentehuis, Keesomstraat 5,
lel. 5713888.

O 00 l/m 11 00
11 00 t/m 12 00
1200t/m 14 (K)
1100 t/m 18 00
18 00 l/m 20 00
2000t/ni2200
22 00 l/m 24 00
Zaterdag
O 00 t/m 02 00
2 00 t/m 08 00
8 00 l/m 10 00
10 00 t/m 12 00
1200t/ml400
14 00 t/m Ih 00
Ih 00 t/m 1800
18
00 t/m l') 00
l1) 00 t/m 20 00
20 00 t/m 22 00
22 00 t/m 24 («l
Zondag
O 00 t/m 'l W
') lOt/m 1000
10 00 t/m 1200
12 00 l/m 11 (H)
14 (K) t/m Ih 00
ld 00 t/m 18 (K)
Ui 00 t/m 20 00
20 00 t/m 24 00

ZFM Nonstop service
ZFM I'lus Pen programma speciaal voor de senioren
Watertoren (met tussen 12 en l deRemecntevooilichtei)
ZFM Nonslop se mee
Muzickboulc\ ard
de Kustwacht
BI'M
Een programma voor de Rock licfliebbt r
'/.[•M Nonslop serviee
Broek ophalen
GocdemoiKcn Zandvoort (Live vanuit Café NcuO
Hand in Hand
Badmuts
Tuiobreakdown
/FM Sport
Getetter aan Zee
(Ie Kustwacht
ZFM Nonstop scmce
ZFM Nonstop service
de Duinroos [ en levensbeschouwelijk pioj, r iamnu
ZFM J.U7
Ëffe Bnmchen mei

Badmuls
Zandbak
MuiMekboulcvard
de Kustwacht

u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 5 - 11 juli 1997
In ondertrouw: Arnoldus Johannes de Vos en Tine Koning.
Getrouwd: Carl Holzken en Mananne van den Hoorn. Marinus
Cornelis Christiaan Veltena en
Pauline Antoinette Stokman.
Geboren: Marcelle Gabriel,
zoon van Norman Marcel Wawoe en Kristie Jane O'Connor.
Jesper Niels, zoon van Olof
Theo Goranson en Behnda Jolanda van Kerkwijk Sergio,
zoon van Soerdjono Lie-Thm-Looi Sjak-Shie en Nanda van
Zwol. Woi, zoon van Steef Burgert en Ehsabeth Maria van
Dam.
Overleden: Nelletje Hoppe, 63
jaar. Trijntje Blauw-Zagt, 85
jaar. Fredenka Pellerm-Koning, 65 jaar. Jansje Nederveen-Kooij, 95 jaar.

PAAR

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur (in Ger. Kerk): SOW, J. Lasthuis.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW, J. Lasthuis.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: niet ontvangen. Zondag 10.30
uur: niet ontvangen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: geen dienst tot en met 10 augus- De Korte Baandraverij in Zandvoort is uniek: de paarden moeten omhoog draven
Illustratie Man
tus.

dc> Boel

woensdag 16 juli 1997
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2 pers. zit/slpbank,
zachtgr./crème
gestreept
voor ƒ 100. Tel.: 023-5715903.

Horecapersoneel
gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-mlvrrtfiilii'.s kunnen wonlrn £r/rt «ivcr l of 2 koInmmrll lirrrlltr in ilivrrM' Irltrr^nintlrli.
I'urliciilii-rrn vt-rwij/fil wij tiiKir ilf sjH-riiilr hon op ilc
pujiiiiii ..MICHU'S".
l'liiiitsin^ is mogelijk il) <li' vol^'m!*' fililir:
XAM)V(K)ltTSMKli\VSItLAn/0,5l per niillinu-tn-.
Sluitingstijd: in.umihi- 17.01) uur.
T kunt uw U-ksl icli'fimiM'li on<;cv<'ii: U^i-fïTIT166 of
;if»rvrn//mt!i'n utin:
* Xan,(voorts Nii>iitv>l>lu<l. (Jasthiu.splnn 12, 2U12JM
/andvntirl:
1'UuilMn» is imk moelijk in de vnl^fiulr coinhiiiiitif:
W2.Zaiulvoorts Niriiwshluil. Anislclwcns \\Vrkl)l;i<l.
l illiooinM' Conriml. dr Koiult- \Vnrr, AiiUimvnlcr
Coiiruiit. allr nlilirft van ln'l Amslrnhim.s Stadslilml. ƒ5,9-1 JUT MiilliiiH-U-r.
Shiiljn^slijft; inaiinda^; 15.00 uur.
"^r

Inforniatir ovrr on/.c overig iiiintn'kkcltjkc atlvrrtriitirroinliimilirs in d«' Mirro's /.i j n op «umvriiaj; op
on/,c kantoren vrrkrij-ibaai'.

"Ar

Voor liricvt'ti onder niiinnicr word) l ri'^'l t'xli'U in
rrkfniii{r <;rhrai'lil. alsnirdi'/H.-- adni.koslfii.

• ••
Beter onder dak bij de

Mode

r^\
VBO

Financiën en handelszaken

Albastton ex. decoratie zuiTE KOOP GEVRAAGD OF COMPAGNONSCHAP
len, beelden, lampen, tafels.
v. strandpaviljoen te Zandvoort.
THEO RIETVELD VASTGOED,
Showroom open: woe.-dond.Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Tel.: 023-5712966 of 023-5391551.
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
020-6418541
vrijd., van 12.00-18.00 uur. Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
Max. Planckstr. 38, Zandv.-N. weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkinder/baby-artikelen
023-5717695 of 023-5367998. zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/rn vrij. van 9.00 tot
VA ƒ 75 -DORSMAN
Onroerend goed en woonruimte
Mooi, mod. slpk. ameub.: 2-p. 17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
Personeel
blijft toch goedkoper!
te huur aangeboden
bed, 160x200, compl. m. • T.k. nw jurkje van Rosarito,
Bel nu: 023 - 5714534.
T.k. combi-kinderwagen m."
aangeboden
matr. + sp.besp., achterw. + kl. blauw/grijs, mt medium
parasol en voetenzak, kl. pasr
Onderhoud,
2 nachtk., comm.kast m. los- ƒ40,-. Tel.: 023-5731243.
tel tint, pr. ƒ 200.023-5714113.';
Sportartikelen
reparatie,
Horecabureau biedt aan: vak' se spiegel, kl. donk. auberg.,
TE HUUR per 1 aug. a.s. Kerkplein 5, boven Febo Zandvoort,
T.k. gevr.: babycamping-'
doe-het-zelf
3ekwame koks & bedienend vr.pr. ƒ 500. Tel.: 023-5715903.
zeer goed ingerichte studio voorperrnanente bewoning, max.
Verhuizingen
lersoneel. Tl/fax 020-6851893
2 pers. Grote kamer, badkamer met ligbad, open keuken, ge- • 2 uitst. tennisrackets Dun- bed + stapelbed + opklap->
)70-3237201 of 06-54695442.
of ongemeubileerd naar keuze. 5 min. van NS station en 2 lop max. 200 g nw ƒ 200 p.st, bed. 023-5713846, na 18.00 u..,
DE KLUSSENBUS
Beeld en geluid
min. van busstation ƒ850,- p.m. alles inbegrepen. 1 maand nu f 50 p.st. 023-5719657.
Voor
iedere
klus,
bellen
dus.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
borg. Info: Amsteldijk 133 i, 1078 RT Amsterdam.
BedrijfsTel.: 023 - 5713780.
kamerverhuizingen/transport.
Woninginrichting
Tel./fax. 020 - 6733330.
Draaitafel
Technics Voll. verz. Dag-nachtservice.
Vaar/surfsport
onroerend
goed
SL1900, direct drive & pitch, 020-6424800 of 06-54304111. SCHILDER heeft nog tijd v.
te koop - te huur
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Onroerend goed
Woningruil
Te koop: licht eiken eetta- s-arm, ƒ250. 023-5715808.
SPEEDBOAT
prijsopgave.
el, 100x80 cm, uitschuifbaar,
en woonruimte
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Dieren
en
30. Tel.: 023-5714744.
Aangeb.: goed onderh. 3-kaT.h. per 15 aug. sfeeryolle-j
Computerapparatuur
te huur gevraagd
dierenmermaisonnette met terras in
lichte bedrijfs/kantoorruimte.
• ANNULERINGEN van uw
1750, Mutiny
i T.k.: 2-pers. bed H- matras
en software
studente
rechten Diemen, in goede wijk, huur Volvo Penta 130 pk inboard 34 m2, 4 m hoog, 1e verd.j
advertentieopdrachten kunt u Leuke
75. Tel.: 023 - 5719357.
benodigdheden
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK zoekt leuke rechte studenka- ƒ866, huursubsidie mogelijk. PRIMA BOOT (6 persoons) kale huur ƒ481,89 p.m. excl;
.k. herenfauteuil, rundieder, Te koop: Super Nintendo, 1 jr
serv.kst. en b.t.w. Bedrijver)
richten aan Centrale Orderaf- mer tot ƒ 500,- in centrum of Gevr.: 4-kamerwoning ZandVaste prijs ƒ 4800
mosgroen. Prijs n.o.t.k. Tel.: oud, met 6 spellen, Super
voort in nette, kindvriendelijke
centrum
voor
Vrouwerïj
Tel. 020-6239841 of
• Angora konijntje met witte deling Weekmedia, Postbus (oud-)Zuid.
023 - 571 71 46,
Tel. ouders: 035 - 6917723
buurt. Tel.: 020-6900613.
Gameboy. Tel.: 023-5717833. kooi, ƒ35. 023-5715817.
156, 1000 AD Amsterdam.
A'dam-Oost, 020 - 693 23 09t
na 18 uur 0294-416951

Monet Strijkservice

trandpaviljoen 21 vraagt
leisje voor de bediening,
eftijd vanaf 18 jaar.
elefoon: 023 - 5715524.

Autoverzekering

Bayliner

*k

Hij plaatsing in dr Micro's vvordrn per n Ix'wijsniuninrrs verstuurd. Op vrr/.ork wordt iian advrrlrcrdrrs huilen l ie l verspreidinj^ehied één krüiit verslunrd. llirrvooi- won t L ƒ6,50 in r*1 kruin» grhraclil.
Allf prijzen i-xrl. 17.5% BTW
U kunt dr teksl van uw iMirro-adverlentiei'imilnnalie /
telefonisch opjjrvrn:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(tlit nummer is nii*l voor hr/.or^kliictilfn) of/i'mlcn ;iun:
.Mu'ro's \VerkllliMlia
1'oMl.iis 156 - 1000 AI) Amst.-1-chim
Ook voor r»'iuMirs mt*l l»rii;fiiiimmrr
De sluilin^.stijilrn £<'ldcn voor plaatsing in uY/flfoV
wci'k.
Voor <lc bt-lalin^ ontv;in|:t u «u'n acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

Astma en/of Allergie voor huisstofmijt l
De afdeling Longziekten van het AMC zoekt
vrijwilligers m/v tussen de 18 en 45 jaar met bovenstaande
aandoeningen voor deelname aan wetenschappelijk onder
zoek tegen onkostenvergoeding van ƒ 250,- tot ƒ 550,-.
Voor verdere inlichtingen: tel. 020 - 566 65 17.
• De sportweek was het
einde! Alle medewerkers bedankt. Sebastian + Rosalie.

Verloren en
gevonden

• Heb je weieens een
leverworst gewonnen?
Theo en Thea xxx

• VERLOREN gouden scha
keiarmband met 2 kinderkop
• Mieg + Thea, het was tejes. Tel.: 023 - 571 41 13.
gek! Had'n we nie dacht hoor!
Bedankt! xxx Pa + Ma
Felicitaties
• Petra en Markus,
morgen is het zover!! Heel • Het is onwijs, Gerard heef
veel geluk in 'Zwitserland.
in 1x z'n HAVO + rijbewijs
Appetijtelijk zeg! Pa + Ma.
Petra en Markus welkom
in Zandvoort voor jullie
• Hiep hiep hoera!
trouwen de 24e! Zaterdag
Charles van der Moolen
feest vooraf!! Viel spaB!
wordt 17 juli 50 jaar!
• Uw particuliere Micro bon Hoera, Lenie wordt 50 jaar
per post verstuurd bereikt
Veel plezier donderdag!
ons pas over 3 a 4 dagen. Liefs Herman, Peter, Bianca
Opdrachten die te laat
Lenie Leising wordt donbinnenkomen worden
derdag 50 jaar! Van harte
automatisch de week
Liefs Rob, Suus, Wesley xxx
daarop geplaatst.
.• Lenie ziet donderdag
Sarah! Hartelijk gefeliciteerd.
Veel liefs, Moe.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Markten/braderieën
Openlucht-VLOOIENMARKT
Amstelveen-Centrum,
zon. 20 juli, 9-17 uur. Parkeererrein Burg. Haspelslaan,
vlidland b.v. 033 - 475 11 67.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Huishoudelijk

Zoekt u een vaste oppas bij u
personeel
thuis, een betrouwbaar gastgevraagd
gezin of een oppas voor af en
toe? Wij bieden zorgvuldig
geselecteerde mensen met
ervaring uit uw eigen omge- Gevr. ouderwetse werkster in
ving. Bel voor info de 24 uurs klein pension, di. en za. ocht.,
10.00-13.00 u. 023 - 5717982.
OPPAS CENTRALE
036 - 5345436 / 06 - 53940379.
Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Santana, de grootste specialist in kurk, laminaat en parket heeft nu ook de grootste opruiming^
t~

Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting:
van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden. Maar op is opr rennen dus!!

BOUCHERE CULINAIRE
vraagt enthousiaste, representatieve
VERKOPERS/STERS
fulltime/parttime, liefst met ervaring

en
VAKANTIEHULPEN
Telefoon 023 - 5719067.
• Rubrieksadvertentie? Zie
Gevraagd voor kledingzaak
VERKOOPSTER, leeftijd 18 voor adres en/of telefoonnr
t/m 30 jr. Tel.: 023-5719215. de colofon in deze krant.

Ipokett Promo Laminaat

p.m.

van

o

voor

Pergo Laminaat Collectie '97
35 nieuwe dessins

: 10% extra korting

Ben je het thuiszitten en wachten beu?

Skema Promo Laminaat
(10 jaar garantie) Beuken, Kersen
Grenen, Noten, Maple en Berken
afm. 190x2000 mm

24 uurs Oppas Centrale zk
ervaren KINDEROPPAS vop
vast of incidenteel in uw ei
gen omgeving. 036 - 5345436
GOEDGELD verdienen ƒ 2000
of meer! Met het voeren van
erotische gesprekken. Mee
weten? Bel: 010-294.49.09.

• De advertentie-afdelinc
Uw kind als MODEL? Special behoudt zich het recht voo
Kids zoekt kinderen van 1 t/m advertenties, eventueel zon
14 jaar. Stuur recente foto + der opgave van redenen, l
pers. gegevens naar: Special weigeren (art. 16 Regele
Kids, Haarlemmerweg 319d, voor het Advertentiewezen)
1051 LG Amsterdam.

p.m.

van

Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm met/
zonder facetkanten. Lamellen: 15 x 90 en
15 x 60 cm met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige,
blauw, geel, rood en zwart,
metallic groen, blauw en
aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.

62

50

Wicanders natuur laminaat
met kurk
Kersen en Beukenhout

i: 15% extra korting

voor

54.

Maple select breedstrook
6-voudig gelakt en gehard.
afm.146x1200 mm

p.m.2

Lamett Laminaat

Nu

p.m. van

elke 10e meter graf is

voor

(10 jaar garantie)
22 nieuwe dessins
afm. 190x1200mm
Introductieprijs p.m.2

Kurktegels massief

6-voudig gelakt en gehard,
afm.125x1320 mm

Groothandel in non-food producten gaat uitbreiden en zoek
± 30 mensen voor o.a.1
• promotiewerk
• vertegenwoordigers
• management
• verkoop
• administratie
• afl. van goederen
Bel nu voor een afspraak:

Interlook modellenbureau zkt
met spoed MANNEQUINS/
DRESSMEN voor div. grote
modeshpws in het najaar '97.
Confectiemaat 36 t/m 42
maar ook! 44 t/m 56, erv. niet
noodzakelijk, opl. mog. Tevens zkn wij voor ons jaarboek fotomodellen en figuranten. Bel snel: 020-4003402.

Beuken gestoomd
breedstrook

(5 jaar garantie) Beuken,
Kersen, Maple en Berken,
afm. 194x1290 mm

Divers personeel gevraagd

020 - 4657350
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

•C Ui R K V L.'
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Winkelpersoneel gevraagd

;

van

149r-

Maple robuust 3 strooks

Massief Siberische Lariks

6-voudig gelakt en gehard.
af m. 155x2525 mm
10 jaar garantie

Rustiek. Breedte: 13,5 cm
afm.135x2500 mm
p.m.

(10 jaar garantie)
Beuken, Eiken, Maple, Kersen en Walnoot.
afm.192x2120 mm
van

EUROPA'S GROOTSTE

voor

p.m.2 vanaf

Parket
restpartijen p.m.2 vanaf
Vloerdelen
restpartijen p.m.2 vanaf

Aanbiedingen geldig t/m 3 augustus 1997

van

voor

Massief Frans Grenen Budget

Tarkett fineerparket

p.m.

Laminaat
restpartijen

Cfi

.- Nu

p.m. van

Pergo:
Family + Original

59.

Breedte: 14 cm
afm.140x2000 mm
5OO VLOEREN ONDER 1 DAK
p.m.

Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen
Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

KURK, LAMINAAT EN PARKET.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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„Camping De Duinrand zal er nooit meer zo uitzien. Niet alleen zijn de
caravans nu vervangen door nieuwere modellen, de hele camping wordt
momenteel verhuisd naar een andere plek. De provincie wil namelijk de
duinen weer teruggeven aan de natuur. De foto is genomen in de jaren
zestig. Het is een van de eerste kleurenfoto's."

in
De zon is van alle tijden, maar het beeld van
Zandvoort niet. In de loop van deze eeuw begon
Zandvoort er 's zomers telkens een klein beetje
anders uit te zien. Dat valt ook op aan de ansichtkaarten die toeristen naar het thuisfront stuurden.
Arie Koper, secretaris van het Genootschap Oud
Zandvoort, heeft een uitgebreide verzameling van
deze kaarten en weet er van alles over te vertellen.
„Rond 1960 zagen de
wandelaars in de Kerkstraat
rechts melksalon De Sierkan.
Onder het zonnescherm zat
de souvenirwinkel van
Drommel. De erker van juwelier Lansdorp steekt mooi uit.
Aan de linkerkant bevonden
zich schoenlapper Portegies
& Van Kampen plus de Albert
Heijn, die tegenwoordig op
de Grote Krocht te vinden is.
Wie heel goed kijkt, ziet in de
verte het oude hotel
Bouwes."

„De onvolprezen dr. ir. S.L.
Louwes van de Noord- en
Zuidhollandse
Reddingmaatschappij wordt
op deze foto uit de jaren
zestig in'balans gehouden
door de mannen van de
KNZHRM. De houten boot is
vernoemd naar een man die
in de oorlog belangrijke
diensten bewezen heeft aan
het Nederlandse volk. De
Louwes is gebouwd door de
werf van de gebroeders De
Taat uit Katwijk. In 1959 nam
Zandvoort de Louwes in de
vaart als opvolger van Dudok
de Wit. De boot was een
geschenk van de Stichting
'Landbouw redt mee'. Op 5
januari 1994 namen we
afscheid van haar."

• „Een lief tafereeltje uit het begin van de jaren zestig. Overdag speelden de kinderen
met de strandstoelen, 's avonds verschuilden de stelletjes zich achter de hoge rug
van de rieten stoelen. Menige Zandvoorter heeft daar nog wel herinneringen aan,
denk ik. De rieten stoelen raakten in zwang, toen mandenmakers hun werkterrein
verlegden. Er kwamen steeds minder vissers die een mand nodig hadden en zo
richtten ze zich ergens anders op. Na 1965 zag je steeds meer hardboard stoelen
verschijnen. Nu hebben de strandpachters ze vervangen door gekleurde windschermen en plastic of houten ligstoelen."

„Een wandeling in de jaren dertig door de Brederodestraat en je zag rechts de
Gereformeerde Kerk. Die staat er al lang niet meer. Ook de Julianaschool verderop aan
de rechterkant, waar ik op gezeten heb, is gesloopt. In het midden van de jaren zeventig
verdween die. De Agathakerk aan het einde van de straat bestaat nog wel."

„In de jaren vijftig kon je op meerdere plaatsen midgetgolfen, zoals bij het oude hotel Bouwes.
Nu staat daar precies de punt van het casino. Bouwes had als eerste een midgetgolfbaan. Wie
goed kijkt, ziet de rieten strandstoelen op het strand."

„De Vijverhut was na de oorlog een heel bekend café-restaurant. Zondags gingen we
er net als veel Zandvoorters
soms een pannenkoek eten
na afloop van een wandeling
door de twee bossen ernaast,
aangelegd door de Dienst
Uitvoering Werkeloosheid
(DUW-arbeid) in de jaren
twintig. Die dennenbossen
zijn gekapt. Boze tongen
beweren dat de gemeente ze
bewust heeft laten verpau peren om de grond een jaar of
zes geleden aan Gran Dorado
te verkopen. Ik weet het niet."

woensdag 16 juli 1997
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geeft u meer!

geeft u meer!

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA
3-daagse minicruise naar Newcastle
vanaf ƒ 199,- inclusief diner en ontbijt

Bon voor onze lezers
Geef onderstaand uw keuze aan:

geeft u meer!

5- of meerdaagse nazomerreis naar
de schitterende natuur van de Schotse Hooglanden
al vanaf ƒ 280,- per persoon

Wi) reserveren voor.
O 3-daagse minicruise naar Newcastle
met eigen auto (arrangement A)
O 3 daagse minicruise naar Newcastle
met bus Amsterdam CS-IJmuiden en
excursie m Newcastle (arrangement B)
O 5-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Drummond Arms hotel
O 6-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Drummond Arms hotel
deelnemer l

m/v

leeftijd
adres
postcode
woonplaats
telefoon overdag
's avonds

. m/v

deelnemer 2

Admiral of Scandinavia

Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen
zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseferry 'Admiral
oi Scandinavia' Tijdens de 15-uur durende overtocht
hoeft u zich niet te vervelen Het schip is ondermeer uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop,
een zeei uitgebreide taxfree-winkel en diverse bars en
lounges met volop zeezicht Voor een goede maaltijd
kunt u terecht in het self-service Café Lighthouse In het
Seven Seas Restaurant kunt u onbeperkt genieten van
het feestelijke dinerbuffet en m het Blue Riband
Restaurant kunt u zelf uw menu a-la-carte samenstellen,
's Avonds speelt het scheepsorkest bekende dansmuziek
m de Columbus Club en in de Admiral Pub kunt u
gezellig meezingen rond de piano. En in het casino kunt
u proberen uw reissom terug te winnen aan de black
jack- of roulette tafel.

Newcastle
Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
River Tyne Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, verbinden de beide oevers. Tegenwoordig is Newcastle een
levendige stad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden. Het is
altijd bedrijvig m deze grootste stad van NoordEngeland. Er is dan ook van alles te doen en te beleven.
Allereerst is Newcastle een waar wmkelparadijs met
niet alleen een ruime keuze aan moderne winkels, maar
ook kleurrijke typisch Engelse markten. Eén van de
grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende
Gramgermarkt, ondergebracht m een Neoklassiek
gebouw. Moderne winkels vindt u volop in Eldon Square
en even buiten het centrum m Metro Centre Dit is een
van de grootste overdekte winkelcentra van Europa met
zo'n 260 winkels en winkeltjes, 50 restaurants en pubs
en zelfs een overdekte kermis.
Voor minder fanatieke shoppers heeft Newcastle interessante bezienswaardigheden Er zijn tal van kunstgalerieen en musea, zoals het Discovery museum, waar
men op zeer beeldende en interessante manier kennis
maakt met de geschiedenis van Newcastle

Reisschema
Dag 1: 18 00 uur: vertrek m s Admiral of Scandinavia
naar Newcastle. Uw auto gaat mee aan boord (arr.A) of
u komt per bus uit Amsterdam of laat uw auto achter in
IJmuiden (arr. B) Diner buffet in het Seven Seas restaurant.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'?
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Als je werkelijk iets anders wil, Slank, blond, 1 60 m lang,
omdat je nieuwsgierig bent of creatief, newage, dieren, veromdat je bent uitgekeken op der brede belangstelling Ik
het alledaagse, dan moet je1 zoek een slanke man met
eens contact met mij zoeken donker haar, tot 50 jaar Heb
Ik ben 50 jaar, niet lelijk, niet jij ook een brede belangstelknap, niet dik en niet dun Wil ling? Reageer dan NU op mijn
\B meer weten? Bel me1
boxi 09065015 156 1gpm
0906-5015 156 1gpm
Boxnummer 234242
Boxnummer 925949
Hallo heren, ik heb half lang
Amsterdam en omgeving blond haar en mooie blauwe
een swingend muziekje op de ogen Ik ben een leuke, jonge,
achtergrond, een leuke jon- slanke vrouw En ga graag op
gen op de voorgrond dat is reis
naar
Griekenland
alles wat ik zoek' Ik ben In- Spreekt dit alles jou aan en
gnd, een spontane, vriendehj- ben je tussen de 40 en 50
ke, vrolijke meid van 19 jaar jaar Dan wacht ik op een beBel me snel, voor een leuke nchtje 0906-50 15 1561gpm
afspraak'
09065015156 Boxnummer 976917
1gpm Boxnummer 966042
Hallo, met Marjolein Ik ben 18
Amsterdam Zuid Ik ben Jan, jaar, heb lang, zwart krullend
ben 45 jaar Ik heb een leuk haar en bruine ogen (ben half
huis on een goede baan Ik Indonesisch) Ik houd van mu
ben sportief,
spontaan en ziek en party's' Ik werk m een
heb humor1 Heb jij zin in9 een kledingzaak Zin in een afdiner of boswandeling Bel spraak? Bel me meteen'
me dan SNEU
09065015156 1gpm
09065015 156 1gpm
Boxnummer 428393
Boxnummer 263505
Hallo,
ik ben Angelique Ik
Ben jij een brede, ruige, maar ben een vrouw van 40 plus,
toch lieve kerel met donkere ben vrouwelijk en zie er sexy
haren Snel bellen dan Ikzelf en goed verzorgd uit1 Jij ook
heb licht blond haar en ben en houd je net als ik van lak
spontaan, gezellig, 175 m en leer? Bel me dan SNEL'
lang en 40 jaar jong Heb jij 0906-50 15156 1gpm
zin in een romantische en ge- Boxnummer 304921
zellige afspraak met mij?
Het is weer lekker weer, dus
90650 15 156 1gpm
zoals altijd krijg1 ik dan weer
Boxnummer 391740
last van kriebels Mijn naam is
Dit is de eerste stap, die heb Debbie, ik ben een slanke
ik al genomen Nu is het aan kanjer van 26 jaar, blond,
jou om tot een tweede stap te goed gevormd en een lekker
komen Mijn naam is Anja, 45 kontje Ik zoek een man die
jaar jong en 1 78 m lang Ik met mij alle remmen wil los
heb blauwe ogen en donker gooien
09065015156
blond haar Heb jij zin m een 1gpm Boxnummer 934685
gezellige date met mij9
Groetjes'
9065015156 Hoi, ik ben Marga Mijn hob1qpm Boxnummer 287648 by's de modellenwereld, titness aerobics Ben jij die leuIk ben 31 jarige boogschutter, ke man, tussen de 20 en 25
die luistert naar de naam Ene jaar? Ja? Reageer dan metIk ben 1 78 m lang en breed een1 Je zult er geen spijt van
van postuur Ben jij spontaan krijgen 906 50 15 15 6 1gpm
en wil je met mij naar het Boxnummer 374233
strand of een terrasje pikken?
Zoek dan niet verder, maar Houd jij ook van een lekker
reageer op mijn advertentie glas wijn, zon, zee, strand en
het theater? Ben je humons090650 15 156 1gpm
tisch en gezellig? Bel mij dan1
Boxnummer 350868
Ik ben Joan, 44 jaar, 1 65 m
• Wij behouden ons het lang, spontaan, modern en
recht voor zonder opgave van romantisch Ik heb kastanje
redenen teksten te wijzigen bruin krullend haar Lijkt het je
of niet op te nemen
wat? 090650 15 156 1gpm
Roxniimmor 41RRS?

Dag 2' Na het ontbijt om 09.00 uur aankomst in
Newcastle. Met eigen auto maakt u een tochtje in de
omgeving van Newcastle (arrangement A) of u stapt in
onze touringcar voor een korte excursie langs de kust en
door Newcastle. De excursie eindigt om 11.00 uur m het
centrum van de stad. U heeft vervolgens voldoende
gelegenheid om het centrum op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen te doen. Om 16.30 uur transier per
touringcar naar de terminal van Scandinavian Seaways
(arrangement B). Om 18.00 uur vertrekt het m.s. Admiral
of Scandinavia weer richting IJmuiden. Diner buffet in
het Seven Seas restaurant
Dag 3:

Na het ontbijt om 09 00 aankomst in IJmuiden.

leeftijd
deelnemer 3

..m/v.

Admiral of Scandinavia

leeftijd

..m/v

deelnemer 4
leeftijd
datum eerste keuze
merk/type auto
kenteken auto

Vertrek elke maandag, woensdag en vrijdag
" m de periode vanaf 6 september t/m 17 oktober
en vanaf 19 december t/m 31 december: ƒ 219," in de periode vanaf 20 oktober t/m 17 december: ƒ 199,Kmderen t/m 15 jaar betalen: ƒ 139,-

Inbegrepen:

* retourpassage IJmuiden - Newcastle,
mcl. overnachting in een 2-, 3- of 4-persoons
binnenhut met privédouche en toilet
* vervoer van uw personenauto (max. 1.85 m hoog) en
suggesties voor autotochtjes in de omgeving van
Newcastle (arrangemement A)
of
" bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v.v. en na aankomst in Newcastle korte
sightseeing langs de kust en door de stad plus
transfer centrum Newcastle - terminal (arrangement B)
" toeristische reisdocumentatie
" diner buffet en ontbijt buffet aan boord op de heenen terugreis

Toeslagen per persoon:
* voor andere hutakkommodatie aan boord (p.p., retour)
1-persoons hut met douche en toilet ƒ 150,buitenhut met douche en toilet ƒ 20,- (kinderen ƒ 10,-)

reisverzekering
annulenngsverzekering

ja/nee

(ƒ 2,75 p.p., per dag)

ja/nee

(4,82% van de reissom)

alleen invullen bij 5- en 6-daagse hotelreis:
half pension
ja/nee (ƒ 35,- p.p., per dag)
in het hotel
diner en ontbijt
ja/nee (ƒ 98,- p.p. retour volw)
aan boord
(ƒ 49,- p.p. retour kind)
uw hutakkommodatie aan boord:
O 4- of 3-persoons binnenhut douche/toilet
(inbegrepen)
O 2- persoons binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen)
O 1-persoons hut douche/toilet (toeslag ƒ 150,-)
O buitenhut (extra toeslag ƒ 20,-)
Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways: 0800 - 0227880
Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan.
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM
Datum:
Handtekening:

Ik ben een 27-jange kreeft
met een serieuze kijk op het
leven Ik houd van muziek,
basketballen, dieren en van
de leuke dingen die het leven
nog aangenamer maken
Heb jij ongeveer dezelfde interesses? Dan lijk het mij leuk
als je belt 0906-5015156
1gpm Boxnummer 986367
Ik ben een ongebonden, vlotte en jeugdige vrouw van 40
jaar Ik zoek een slanke man
van een goed niveau, waar ik1
lief en leed mee kan delen
Ben jij? Spreek dan een reactie m en vertel meer over jezelfi 906-5015 156 1gpm
Boxnummer 478588
Ik spontane gozer van rond
de 20, z k m spontane meid1
om A'dam onveilig te maken
Bel snel, druk op de 2, rea-1
geer en ga met me mee
0906-50 15 15 6 1gpm Boxnummer 993207
Ik zit op de hotelschool en wil
graag in contact komen met
een leuke, aardige jongen die
humor heeft1 Zullen we samen uitgaan of naar een concert gaan bv Van Dik Hout of
de Dijk? Groetjes van Wendy'
0906-5015 156 1gpm
Boxnummer 932620
Ikjeuke blonde vrouw, 35
jaar, 1 60 lang, zoek een man
die met volle teugen geniet
Doe mij een leuk voorstel en
ik reageer altijd terug Ik
wacht op je reactie
09065015 156 1gpm
Boxnummer 438432
Kom jij uit Noord Holland en
houdt je van stappen, de bio
scoop en ander gezellig ondernemen? Ik ben een blonde
dame van 27 jaar En zoek
misschien wel jou Aarzel
vooral niet Maar pak die telefoon en reageer snel
0906 50 15 15 6 1gpm
Boxnummer 309270
Met Barbara Ik ben niet zo
goed in het inspreken van
mijn advertentie Maar goed,
ik probeer het toch1 Ik ben
een zeer spontane vrouw van
20 jaar, 1 89 m lang en heb
blond haar en bruine ogen
Wil je meer weten? Bel me
dan maar op' 906-50 15 15 6
1gpm Boxnummer 291313
Midden Nederland hoi, ik ben
Cindy Ik ben 33 jaar, ben
spontaan, sportief, eerlijk en
oprecht Ben jij die leuke vent
tussen de 25 en 35 jaar met
dezelfde eigenschappen als
ik? Wacht dan niet, maar bel
me
op'
0906-5015.156
1gpm Boxnummer 367533
Mijn naam is Fredenque, 40,
jaar Ik ben niet onaantrekkelijk, heb donkere haren en
groene ogen Ik heb een leuk
gezin, maar ik mis nog die
ene grote liefde, waardoor alles nog gezelliger wordt' Ben
jij eerlijk, positief en hef? Bel
me dan' 0906-50 15 15 6
1gpm Boxnummer 983762

Ondeugende, blauwe kijkertjes, goed figuur, gezellig, romantisch, 1.80 Denk je dat
je dat aankunt, spreek dan
een leuke boodschap in' En ik
reageer weer op jou box'
0906-50.15 15.6 1gpm
Boxnummer 305481.
Regio Amsterdam Hoi, met
Suzanne van 19 jaar uit Amstelveen. Ik ben 1 75 m lang,
heb blond haar, groenblauwe
ogen. Ik zoek een spontane
jongen uit omgeving Amsterdam voor een afspraak'
0906-5015156 1gpm
Boxnummer 267198.

Bisex1 Buurvr. en buurmeisje'
Hun spelletjes worden steeds
harder' 99cpm. 0906.9526
Dagelijks sexen hete meisjes
op onze LIVELIJN! Alleen de
heetste' 99cpm 0906 06.03
Deze Week Sex op (buiten)
SEXLOCATIE
Kijken/Meedoen? 0906 50 50130, 105pm
GAY postcode datmg mannen uitjouw postcodegebied'
0906-81.00 (50 cpm)
Heet Stewardessje kleedt je
uit m de pantry. Ze tilt d'r rok
op en .. 99cpm. 09 06 06.02

Te koop
aangeboden
diversen

ALTIJD VOOR JOU
0906 - 9789

Ik ben er

• Te koop nieuwe Brazihaanse hangmat, ecru, zeer mooi,
ƒ95 Tel 023-5715416

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen
• Te koop opoefiets, wit,
ƒ100 Tel 0235719880
• T k a jongensfiets, ±
jaar, ƒ25 023-5718441

Auto's en
auto-accessoires

WIKA AUTOGLAS
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten

Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 - 5731613
Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40 83 61

ca. 1,05 p/m

LIVE' Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen1 99cpm 09 06 06 01
Live sext Zonder wachttijden'
Direkt een vrouw aan de lijn'
0906-01.00 (60 cpm)
Lokaal tarief' Amsterdam
sexdatmg vrouwen willen
sex' 010-2946186
Netnummerdatmg- vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebiedi 0906-17.17 (60 cpm)
Netnummerdatmg. vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied' 0906-17 17 (60 cpm)
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou m' 99cpm 0906 96 26
Oudere vrouwen geven
je hun telefoonnummer'
0906-15 00 (60 cpm)
Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer'
0906-1555 (60 cpm)
POSTCODE sexdatmg vrouwen uit jouw postcodegebied' 0906-81 11 (60 cpm)
REALLIVE' Ze scheuren de
kleren van je lijf, zo heet zijn
ze' 99cpm 09069794
SEX-ADRESSEN + tel.nr's
van huisvr & amateurprosti's
09065050145 (105pm)

0906-96.88

24u/pd ca 1 gpm.

Diverse clubs

* Desire Escort *
All creditc ace , 24 u p.d
020-6700620/036-5360208
http //www tip.nl/users/desire
Leuke dames gevraagd.
Erot prive-adr /escort
Info 072 - 5646611 Inschr:
dames/echtparen welkom
Escort Noord-Holland vr m
sp meisjes v a 18 jr tot 55 jr
voor escort en/of privé
ontvangst. Tevens stripster
gevraagd Tel 020-6322452
Luxe privé huis' Topmeisjes
10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom Sarphatipark
118, A'dam. 020 • 6723022

Ongeveer 290 km van Newcastle en direkt aan Loch
Earn in St. Fillans ligt het Drummond Arms Hotel. Het
hotel is fantastisch gelegen in de 'Central Highlands'
en wordt omgeven door bergen. Direkt vanaf het hotel
kunt u mooie wandelingen maken en kunt u golfen of
vissen. Het hotel heeft een gezellige lounge, een weivoorziene bar en een ruim restaurant, waar met name
traditionele Schotse gerechten worden geserveerd. De
meeste kamers bieden uitzicht over het Loch en hebben
'tea and coifee making facilities' en een bad ol douche
en toilet. Een uitgebreid Schots ontbijt is inbegrepen en
tegen een toeslag kan het diner ook vooraf worden
gereserveerd.

" bij vertrek op vrijdag is uitsluitend een 6-daagse reis
mogelijk en verblijft u drie nachten in het hotel. Voor de
prijs, zie verlenging per nacht.

Verrassingsprijs per persoon:
Bij vertrek in de periode vanaf
8 september t/m 17 oktober ƒ 320,kinderen van 4 t/m 15 jaar ƒ 80,- (max. 2 kinderen op de
kamer bij 2 volwassenen)
Bij vertrek m de periode vanaf
20 oktober t/m 28 november ƒ 280,kmderen van 4 t/m 15 jaar ƒ 70,- (max. 2 kinderen op de
kamer bij 2 volwassenen)
Inbegrepen
* Retourpassage IJmuiden-Newcastle incl.
overnachting in een 2- 3- oi 4-persoons sterklasse
binnenhut met privé douche en toilet
" Vervoer van uw auto (max.l.85m hoog en B.OOm lang,
één auto per boeking)
* Twee overnachtingen incl. ontbijt in 2-pers. kamer
in het hotel
* Toeristische documentatie
Toeslagen per persoon:
* Andere hutaccommodatie: 1-persoons binnenhut met
douche/toilet ƒ 150,-; buitenhut ƒ 20,- extra. Kinderen
t/m 15 jaar betalen 50% van deze toeslagen.
* Verlenging per nacht m het hotel ƒ 80,(voor 6 daagse reis op vrijdag)
* Halfpension in het hotel ƒ 35,- per persoon, per nacht
* 1-persoons kamer m het hotel ƒ 30,- per persoon,
per nacht
* Maaltijden aan boord (2x dinerbuffet, 2x ontbijtbuffet)
ƒ98,-,
kinderen t/m 15 jaar ƒ 49,-

NIEWS
voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particuher gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorJen of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons
ons kantoor
Kantoor.
Micro's Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
f 8il?° EXTRA .
(u dient £r rekenln
mee te houden dat8 bij
uw opgave de regel
b r o n r bur v d
blad als 1 regel bij uw
tekst gerekend wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gaslhuisplem 12,
2041 JM Zandvoort

Wijl zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons bet
reclit \oorzondcr
opgave van redenen
teksten te w ijzigcn of
niet op te nemen.

Gratis Miei o's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiteilijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38

50 cpm Man To Man

VERNIEUWD ca 1 gpm
Binnen 5 seconden vrouwen
35+ direkt live aan de lijn'
0906 00 200 (60 cpm)

Drummond Arms Hotel

Vertrek IJmuiden:
18.00 uur
Aankomst Newcastle09.00 uur
2 overnachtingen in 2-pers kamer incl ontbijt in het
hotel
Vertrek Newcastle:
18.00 uur
Aankomst IJmuiden
09 00 uur

0906*0611

Snel-Doorschakellijn. Vrouwen van 40+ willen direkt sex'
0906-00.500 (60 cpm)
Studentendating studentes
18+ zoeken NU een afspraak' 0906-14.14 (60 cpm).
TELEPARTY Nieuwe Rage'
Terwijl je op de lijn zit reageert ze 09060990 pm60c.
Thuiscontact vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis 0906-19.19 (60 cpm).
TRIO-kontakt vrouwen/stellen zoeken mannen/stellen
voor sex. 0906-08 08 (60 cpm)
Voor 't echte handwerk bel je
0632032041 Zij praten, jij
komt' Live + Stonesi 99cpm
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnummer' 0906-1444 (60 cpm)
ZOMERKRIEBELS ?
Geheel privé'

09069889 Rijpe Sjaan ddcup, zkt jongens 18) üvesex
Grijp onder m'n rok' 99 cpm

0906-96.80

In de 'Central Highlands', aan de uiterste punt van
Loch Earn ligt het plaatsje St. Fillans, waar u tijdens
deze hotelreis overnacht St. Fillans is een ideale uitvalsbasis om de hoogtepunten van Schotland te bezoeken. U kunt zelf een keuze maken of u een ontdekkingstocht wilt maken door de Schotse laag- en hooglanden
ol liever een bezoek wilt brengen aan de interessante
steden van Schotland, zoals Glasgow, Stirling en
Edinburgh.
St. Fillans ligt ongeveer 50 km van de Trossachs, een
van de mooiste natuurgebieden van Schotland. Dit
gebied grenst aan Loch Lomond, het grootste meer van
Schotland, waar het in alle jaargetijden een lust is om
te wandelen of met de auto rustig rond te toeren. Maltwhisky-lielhebbers kunnen vlakbij Cneff de Glenturret
distilleerden] bezoeken, waar dit Schotse levenswater
al sinds 1775 wordt gemaakt. Een bezoek aan de hoofdstad van Schotland. Edinburgh, mag tijdens uw verblijf
niet ontbreken. Deze Victoriaanse koningsstad heeft
een gezellige sfeer en biedt volop bezienswaardigheden.

Reisschema en vertrekdata:
Vertrek op maandag, woensdag en vrijdag" van 8 september t/m 28 november 1997

SEXALARMNUMMER
Snelsex direct live 99cpm

0906-Nummers

Mannen zoeken mannen
0906 - 05 00
60 cpm Sexdating vrouwen
(20-59) zoeken een hete
sexafspraak' 09068080
Amsterdam sexdatmg
vrouwen uit A'dam willen sex'
0906-50 444 10 (75 cpm)
BEL ME THUIS

Uw reis begint en eindigt met een ontspannen zeereis
op de ruim 155 meter lange cruiseferry Admiral of
Scandinavia. Tijdens de 15-uur durende overtocht zult u
zich niet vervelen, (zie beschrijving Minicruise hiernaast)

Schitterend Schotland

datum tweede keuze

hoogte auto

Vertrekdata en prijzen (per persoon):

Unieke kans voor lezers van
Weekmedia om tegen een
zacht prijsje een heerh)ke reis
te maken naar Schotland, dat
met name m de nazomer een
lust voor het oog is en volop
mogelijkheden biedt voor een
ontspannen verblijf. Uw
vakantie begint in IJmuiden,
vanwaar u de overtocht maakt
naar Newcastle, de meest
noordelijk gelegen havenstad
van Engeland. U verblijft twee of drie nachten m een
comfortabel en schitterend gelegen hotel m St. Fillans.
Uw auto vaart gratis mee!

t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

HELP O N S
HELPE

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, lot een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

S.v p. in iiibnek:

Plaats:

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Eltzbacher en Kuinders gaan
borden Park Duijnwijk sieren
ZANDVOORT - Hoewel
het college van B en W nog
geen besluit heeft genomen,
ziet het er naar uit dat Eltzbacher en Kuinders, de
stichters van de spoorweg
Haarlem-Zandvoort, de eer
krijgen. Hun namen, en niet
die van verzetshelden, komen in Park Duijnwijk op
de straatnaamborden te
staan. Namen van duinpercelen gaan de andere borden sieren.
Arend Bos, de schrijver van
het nog te verschijnen oorlogsboek 'Zandvoort tijdens de bezetting, leven in het Sperrgebiet' is zeer teleurgesteld. Hij
heeft de gemeente vorig jaar
verzocht zijn vader, de verzetsman Hendrik Bos, een straatnaam te gunnen. Als andere
kandidaten voor een straatnaam stelde Bos S. Bartels, Jan
Koper, Petrus Block en Gertenbach voor. De eerste drie zijn
aan het begin van de oorlog, op

10 mei 1940, gesneuveld. Gertenbach was net als Hendrik
Bos een verzetsstrijder.
Het college heeft echter zijn
voorkeur uitgesproken voor de
gebroeders Eltzbacher, mgenieur Kuinders en de namen
van duinpercelen. Niet duidelijk is welke argumenten de
doorslag hebben gegeven om
vooralsnog de verzetshelden

kenbaar dat meneer Bos de namen van mensen uit de oorlog
aan een straat wil verbinden. Ik
zal ook de laatste zijn die zegt
dat deze mensen niet belangrijk waren. Maar mijn persoonlij ke mening is dat het een goede zaak is aandacht te besteden
aan de historie van Park Duijnwijk. Tussen 1880 en 1942
kwam de welvaart letterlijk via

College vindt spoorlijnstichters
betere keus dan oorlogshelden
terzijde te schuiven. Wethou- het spoor Zandvoort binnengeder Plieringa en wethouder reden. Dus heeft Zandvoort beVan Marie laten via hun secre- slist wat te danken aan deze
taresse weten dat ze geen com- heren. Het vernoemen van twee
mentaar willen geven zolang ze straten naar hen geeft een vernog geen definitieve keuze heb- band aan met de plek waarop
ben gemaakt.
Park
Duijnwijk
gebouwd
Ger Cense van het Genoot- wordt."
schap Oud Zandvoort is wel teIngenieur Eduard Jacob
vreden met Eltzbacher en Kuinders legde volgens Arie
Kuinders. „Ik vind het heel her- Koper (secretaris van het Ge-

DEZE WEEK:
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Bestormt
Zandvoort
internet?

nootschap) de spoorlijn Haarlem-Zandvoort aan. Daarmee
sloot de lijn aan op het traject
Bazel-Amsterdam-Haarlem. De
trein vertrok bij het Bolwerk in
Haarlem. Een enkeitje derde
klas kostte destijds dertig cent,
zo vond Koper terug m boekjes
als 'Zandvoort in oude knipsels, deel 2' en 'Bad Zandvoort'
van P. Allan.
De Amsterdamse koopman
Eduard Jacob Kuinders en zijn
broer Julius verschaften het
kapitaal voor de spoorlijn
Haarlem-Zandvoort. Zij heten
bovendien het station bouwen,
aan het einde van de bocht bij
de Noord-Boulevard.
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Jo Voolstra
over politiek
en Alzheimer
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De familie Eltzbacher deed
sowieso veel voor het dorp.
Roza Eltzbacher legde in 1881
de eerste steen van het oude
Kurhaus. Kleinzoon Max Otto
plaatste voor het nieuwe Kurhaus in 1913 de eerste steen.
Ook de Passage is er gekomen
dankzij het geld van de Eltzbachers.

Toen je nog
kon rodelen
op het strand

'Tropicana trok meer mensen dan ooit'
ZANDVOORT - Wie zaterdagavond tijdens het Tropicanafestival van de ene kant van de Haltestraat naar de
andere kant probeerde te lopen deed daar een half uur
over. Maar ook op het Gasthuisplein, het Dorpsplein en
het Kerkplein was er geen doorkomen aan. Het was namelijk erg druk in het dorp, drukker dan ooit.

Vanderlei Moreira en Yvonne Moreira uit Den urn. De jury waardeerde hun danskunsten met
Haag: dansten vrijdag en zaterdag tijdens de Ne- een derde plaats
derlandse Kampioenschappen Openlucht Freestyle Salsadansen zwoel en zwierig over het podiFoto André Lieberom

'Circuit moet NATOdraad weghalen'

Eerste plaats bij Spel Zonder Grenzen
ZANDVOORT - Het Zandvoortse team is eerste geworden bij het
Spel Zonder Grenzen. Dat meldde een schorre, maar vrolijke
Martine Mulder (een van de deelneemsters) maandagnacht vanuit Budapest.

ZANDVOORT - Bij het
circuit valt een dezer weken
een brief op de mat over het
Zandvoort kreeg 68 punten. Volgens Martine is dat helaas
NATO-draad. De gemeente waarschijnlijk
niet voldoende om aan te treden bij de finale in
schrijft daarin dat het cir- Portugal. De Zandvoorters zijn inmiddels op weg naar huis. De
cuit het gevaarlijke prikkel- TROS zendt het Spel Zonder Grenzen in het najaar uit.
draad moet opruimen.
Volgens
circuitvoorlichter
Dirk Buwalda zijn er echter al
voldoende maatregelen genomen. „Maar," zegt hij, „het kan
best zijn dat er nog wat ligt.
Laat de gemeente dan maar
aangeven waar. Dan halen we
het weg. Op een paar plaatsen
ligt het tussen hekken en daar
hebben we borden met 'verboden toegang' bij gezet."
Ongeveer eenjaar geleden beloofde het circuit naar aanleiding van publicaties in het
Zandvoorts Nieuwsblad over
een hond die door het draad
levensgevaarlijk gewond raakte, dat de afrastering weggehaald zou worden. Dat is yolgens Buwalda eind vorig jaar
gedaan. Het college van burgemeester en wethouders heeft
echter op 24 juni besloten het
circuit een brief te sturen.

Ambulance
ZANDVOORT - Een 24-jarige
Duitser heeft de diefstal van
een particuliere ambulance
voorkomen. De man zag zaterdag rond middernacht vanaf
het circuit een Saab rijden met
zijn ambulance. De bestuurder
van de Saab wachtte niet af en
gmg er vandoor.
Hij liet de Saab en de ambulance achter. Later is gebleken
dat de Saab in Amsterdam is
gestolen.

Waterstanden
Datum
24 jul
25 jul
26 jul

HW
LW HW LW
07.10 02.55 19.4017.22
07.57 03.34 20.31 16.00
08.5804.2521.3016.50

27 jul

09.5905.3622.3617.44

28 jul
11.05 06.24 23.3819.16
29 jul
12.2007.46 --.-20.20
30jul
00.4508.4413.3521.24
31 jul
01.55 10.15 14.3522.46
01 aug 02.55 11.14 15.2923.30
Vaanstand:
LK za 26 jul 20.18 uur.
Hoogwater: za 26 jut 08.58 uur
NAP + 109 cm.
Laagwater: za 26 jul 04.25 uur NAP
- 94 cm.

Volgens de woordvoerder
van de Horeca Groep Zandvoort, Erwin van der Slik,
schatte de politie dat veertigtot
vijftigduizend
mensen
Zandvoort bezochten. Ook Ploris Paber, voorzitter van de
Stichting Zandvoort Promotie,
zag tijdens het Tropicanafestival nooit zoveel mensen bij elkaar. Faber: „En toch is het allemaal goed verlopen."
„We zijn dan ook zeer tevreden," aldus Van der Slik.
„Dankzij de welwillende medewerking van de gemeente kon
het opbouwen van de podia al
op donderdag beginnen. Het gevolg was zonder meer dat het
opbouwen een stuk rustiger
ging en daardoor de omwonenden minder overlast bezorgde."
Alleen op het Gasthuisplein
werd de geluidsnorm overschreden. Daar werd op last
van Van der Slik, die met de
milieupohtie meeliep, de knop
lager gedraaid.
De salsadansers op het Gasthuisplein hadden tijdens hun

wedstrijd weinig last van de
drukte. Ze torenden hoog boven het publiek uit. Al hadden
ze zaterdagavond wel wat moeite om zich door de mensenmassa naar het podium te worstelen. Het dansen in de openlucht
had echter ook voordelen volgens winnares Yvonne Ridder.
„Lekker koel. Maar vrijdag
hield ik overdag wel mijn hart
vast toen het zo regende in Amsterdam."
Ze won met haar danspartner
Patrick Mussendijk een reis
naar Cuba. „Ja, het ging wel
goed," beaamde het tweetal zaterdagavond na de prijsuitreiking. „Het is toch telkens weer
een verrassing hoe het loopt.
We zijn geen lid van een dansschool en we dansen eigenlijk
heel weinig met elkaar," vertelde Ridder. „Voor deze wedstrijd hebben we dan ook een
keer of vier geoefend. Gewoon
in de kapsalon waar ik werk de
stoelen aan de kant en maar
variaties instuderen."
Of het tweetal volgend jaar

ook meedoet, is nog even de
vraag. „Ik ben een beetje lui,"
bekende Mussendijk, „ik hou
er met zo van om te oefenen als
het mooi weer is. Dan zit ik
liever op een terrasje mooie
meiden te kijken. Ik ben trouwens nog vrijgezel en zoek een
leuke vriendin, wil je dat ook
vermelden?" „Dan mag ik vast
wel een oproep doen voor een
nieuwe danspartner voor volgend jaar," kaatste Ridder meteen lachend terug.
Dit jaar vielen ze echter samen bij de vakjury het meeste
op. Die jury had geen eenvoudige taak volgens voorzitter Rob
van den Bosch. „Het is geen
lichtvaardig besluit geweest om
dit tweetal te kiezen. Het niveau tijdens de finale was hoog.

Ze kan uren over haar Surinaamse periode vertellen bij
een kop thee, schommelend in
een hangmat. Op de achtergrond kabbelt een cd met tropengeluiden. Ze glimlacht.
„Volgens mij is die cd gewoon
in Artis opgenomen, want in
werkelijkheid hoor je veel
minder
geluiden tegelijk.
Maar dat geeft niet. Tijdens de
tentoonstelling denk ik erover
om de cd te laten draaien, de
hangmat op te hangen en aller
lei handgemaakte spullen neer
te leggen. Voor de sfeer."
De tentoonstelling is voor
haar een sprong in het diepe.
„Ik ben geen fotografe," stelt
ze heel nadrukkelijk. De foto's
die op de expositie hangen zijn
dan ook vooral bijzonder, omdat ze zo uniek zijn in plaats
en minder vanwege hun technische perfectie. Wat ook weer
niet wil zeggen dat er geen
prachtige exemplaren tussen
zitten.
Zoals de foto van een Indiaanse vrouw, kleurig en haarscherp. „Het was een heel bijzonder moment. Een kwartiertje voordat er in Kwamala
Samutu, een dorpje tegen de
Braziliaanse grens, een nieuw
stamhoofd benoemd werd, zag
ik deze vrouw in vol ornaat. Ik
heb haar snel op de foto gezet." Ze draagt een hoofdtooi,
heeft haar gezicht beschilderd.
De witte plekken op haar wang
zijn donsveertjes.
Anna-Lies grijnst breed als
ze aan het nieuwe stamhoofd
terugdenkt. „Hij beloofde in

zijn eerste toespraak dat hij
een gevangenis zou bouwen,
maar zijn broer was het daar
niet mee eens. Als je een goed
stamhoofd bent, hebben we
geen gevangenis nodig, zei
hij."
De indianen zijn de oorspronkelijke bewoners van Suriname, dat inmiddels grotendeels bevolkt is door mensen
waarvan de voorouders veelal
als slaaf naar het land zijn vervoerd. De indianen in het zuiden van Suriname leven nog
tamelijk traditioneel, zag Anna-Lies tijdens haar stage op
de polikliniek. „Als je ze 's
avonds in hun lendelapjes bij
het vuur zag zitten, waande je
je eeuwen terug."
De moderne beschaving
rukt niettemin op. Een van
haar foto's toont dat contrast
heel duidelijk. Een man met
cassetterecorder houdt een
microfoon bij een man met
hoofdtooi, pp een andere foto
draagt een indiaan een t-shirt
met de tekst 'Rock Café'. „In
de polikliniek kwamen indianen met de vreselijkste uitslag
omdat ze rubber kaplaarzen
droegen. Het valt niet tegen te
houden, het veranderingsproces gaat door. Ik weet niet zo
goed hoe ik me daar tegenover
op moet stellen."
Toch waren veel van de mensen die ze in het Zuiden ontmoette nog nooit in de stad
geweest. „Het zou ook een cultuurshock voor ze zijn. De jongeren die wel naar de stad
gaan, moeten bijvoorbeeld

Vlak voor de benoeming van een stamhoofd zette Anna-Lies
Moen deze Indiaanse op de foto
Foto Anna-Lies Moen

vaak leren oversteken."
Anna-Lies had dat ook al ervaren toen ze voorafgaand aan
de stage bij de polikliniek vijf
jaar werkte in een kinderhuis
bij Nieuw-Amsterdam, een
stad in het Noorden van Suriname aan de Atlantische kust.
In dat internaat woonden kinderen van indianen. Ze werden
verzorgd en gingen naar de
dichtsbijzijnde school in de
buurt.
Nu de Zandvoortse beladen
met spullen in Nederland teruggekeerd is, mist ze haar
kinderen heel erg. „Het zijn
rustige, gezonde en heel zelf-

standige kinderen. Ze staan
rustig op hun zevende een zelf
gevangen visje te bakken." Het
regime in het internaat was
streng. „Heel anders dan hier.
Ik ben een tijdje overblijfmoeder bij de Mariaschool geweest. Toen ik in Suriname
zat, moest ik daar nog weieens
aan denken." De inspraakcultuur op Nederlandse scholen
is volgens Anna-Lies te ver
doorgeschoten.
Niettemin geniet ze toch ook
wel weer van Nederland en van
Zandvoort. „Het is zo lekker
om hier mijn eigen bedoeninkje te hebben. Ik ben opge-
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Van den Bosch was vol lof
over het Zandvoortse festijn.
„Het is allemaal heel harmonieus verlopen. Ik heb veel andere wedstrijden meegemaakt
en ik ben beslist enthousiast
over deze kampioenschappen
in Zandvoort." Hij was zelfs zo
enthousiast dat hij meteen instemde met Rita Aker die zaterdagavond voorstelde om volgend jaar het nog grootser aan
te pakken. „Dan gaan we Europees," aldus Aker.

Poolse kinderen
vertrekken toch
ZANDVOORT- Als het goed is
zijn de 42 Poolse kinderen die
in Zandvoort en omgeving vakantie gevierd hebben gisteren
om vijf uur vertrokken. Vanwege de wateroverlast m Oost-Europa werd het vertrek zaterdag
uitgesteld.

Horeca Groep wil meer
weten over bezoekers
ZANDVOORT - De Horeca Groep Zandvoort (tot nog
toe bekend onder de naam
'Natte Horeca') wil al tijdens het Jazz and Blues behind the Beachfestival een
marktonderzoek uitvoeren.

Suriname is meer dan Bouterse met zijn drugs
ZANDVOORT - Voor Anna-Lies Moen uit Zandvoort
was het een kans uit duizenden die ze met beide handen
aangreep: werken in een Surinaams kinderhuis en dan
ook nog eens twee maanden stage lopen op een polikliniek tussen de Indianen. Ze wil haar ervaringen graag
delen, laten zien hoe de Surinaamse indianen tegenwoordig leven. „Dat Suriname meer is dan Bouterse en zijn
drugs." Daarom organiseert ze in de maand augustus een
tentoonstelling in de bibliotheek op de Prinsesseweg.

Het publiek kijkt misschien
naar de show, maar wij letten
ook op of de dansers in de maat
blijven." De publieksjury koos
voor echter Milton en Astrid uit
Rotterdam, die de tweede
plaats van de vakjury kregen.

groeid in Zandvoort en heb
mijn huis tijdelijk verhuurd
toen ik in Suriname zat. Het is
fijn om hier weer terug te komen. De rust is zalig. Bovendien is het beter voor mijn reuma." Inmiddels heeft ze boontjes gezaaid en scharrelen er
een paar kippen in haar tuin.
Vijf jaar Suriname was voldoende voor Anna-Lies. „Ik
heb die termijn altijd op de een
of andere manier in mijn
hoofd gehad, alhoewel ik het
nooit zo heb uitgesproken. Het
is een prachtig avontuur geweest. Ik wilde altijd al naar de
indianen, dus toen ik mijn jaren in het kinderhuis met een
verblijf bij de Trio-indianen
kon afsluiten, was ik volmaakt
gelukkig. Het gekke was dat ik
het daar soms maar half besefte."
Ze woonde in een huis op
palen, keek uit op een dromerige rivier. Haar buren sloten
haar in hun hart, kwamen
zelfs naar haar toe om een
weeftechniek te leren en het
werk bij de polikliniek was afwisselend. „Prachtig dus."
Alleen 's nachts had ze het in
het begin moeilijk. „Die donkere nachten zonder maan, de
stilte, zo nu en dan voelde ik de
grond trillen omdat er iemand
voorbij sloop terwijl ik niets
hoorde. Af en toe klonk er
'plop', dan viel er een grote
zwarte giftige spin op de vloer.
De eerste zes spinnen heb ik
nog dpodgespoten, daarna
dacht ik: straks komen ze
wraak nemen. Zij woonden er
immers eerst. Gaande weg
wende ik aan die nachten. Er
was me verzekerd dat geen mdiaan me ooit kwaad zou doen.
En ik had een poes als waakhond. Dat scheelde ook een
stuk."

De tentoonstelling van Anna-Lies
Moen wordt op 2 augustus om twaalf
uur geopend In de bibliotheek op de
Prinsesseweg. De toegang is gratis.
rBIJ de expositie liggen ook folders van
Amazonla', een tentoonstelling over
indianen In het Tropenmuseum In
Amsterdam.

In Chorzów, waar de kinderen wonen, valt het met de wateroverlast mee. De reis is echter wel een probleem. De bus
rijdt volgens Anneke Couvreur,
vrouw van coördinator Bien
Couvreur, nu een andere route.
„Het was onverantwoord om
zaterdag te vertrekken. Ook nu
wordt het nog wel een moeilijke
reis, vrees ik. Want de dijken m
Duitsland staan op springen.
Maar ze zullen geen risico's nemen, heeft Rien me beloofd. Hij
gaat mee en komt vrijdag hopelijk weer terug."
Nog langer wachten is volgens haar niet mogelijk, omdat
de situatie steeds slechter
wordt. „Bovendien komen
sommige gastgezinnen in moeilijkheden als de kinderen nog
langer blijven, want ze hebben
hun eigen vakantie gepland."

De Horeca Groep Zandvoort hoopt daarmee boven
water te krijgen waarom bezoekers naar Zandvoort komen tijdens festiviteiten.
„Het was erg druk tijdens het
Tropicanafestival.
Blijkbaar
hebben we het promotioneel
goed aangepakt. Maar welke
bijdragen nu met name de toeloop van bezoekers heeft veroorzaakt, blijft helaas onduidelijk," schrijft E. van der Slik,
woordvoerder van de groep horeca-ondernemers, in een persbericht.
„Met kennis over de doelgroep kunnen we m de toekomst meer inspelen op de
wensen van bezoekers en in
principe ieder evenement tot
een succes maken, zelfs als het
weer niet optimaal is zoals zaterdagavond," aldus Van der
Slik. Hij hoopt dat de horeca-ondernemers, de Stichting
Zandvoort Promotie en de VVV
Zuid-Kennemerland zo snel
mogelijk hierover met elkaar
van gedachten willen wisselen.

Plassen
ZANDVOORT - De politie
heeft volgens voorlichtster Trix
de Waal tijdens het Tropicanafestival slechts twee mensen
een boete van honderd gulden
gegeven wegens urineren in het
openbaar. Er liepen zeven extra
agenten rond.

TVTïli'l'flIfl'lllr
die krant moet ik hebben.
x c
^ **'t4 **••• J-*J-tvJ Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

stellenden een afschrift van het festivalbeleid
tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale
Balie in het Raadhuis

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag l/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
dondei dag
08 30 - 20 00 uui
vrijdag
08 3 0 - 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centiale telefoonnummer (023) 574 01 00

V O O R N E M E N OM BOUWV E R G U N N I N G TE V E R L E N E N
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te veilenen voor
- het vergroten van de woningen op de percelen Koninginneweg 7rd en 9id,
en om met toepassing van ai tikel 50 lid 5 van de
Woningwet bouwveigunning te veilenen voor
- het veiandeien van een beigplaats op het
perceel Willernstiaat 12-14,
- net veiandeien van een werkplaats tot woning op het perceel Willemstraat 10

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 15 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 29 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 22 juli vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat hij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat na een arbeidzaam leven op 71-jarige leeftijd plotseling is
overleden mijn lieve man, onze zorgzame vader en
mijn lieve opa

Cornelis Leo Stokman
-A-17 oktober 1925

De bouwplannen liggen met ingang van 25 juli
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centi ale Balie Gedurende deze termijn kan een
ieder tegen voormelde bouwplannen schnftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeestei en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

FESTIVALBELEID VASTGESTELD
In het festivalbeleid zijn de bepalingen en voorwaarden vastgelegd ten aanzien van de organisatie van festivals in Zandvoort Deze bepalingen
hebben betrekking op de locaties waar podia wel
en niet moqen worden geplaatst, het ten gehore
brengen van muziek buiten deze podia en de
geluidsnormen die hiervoor gelden
Vanaf publicatie van dit bericht ligt voor belang-

f 19 juli 1997

VERLEENDE
BOUWVERGUNNINGEN
96116B Teunisbloemveranderen berging/
garage(18-07-1997)
laan 26
'
'
96128B Park Duijnwijk oprichten appartementengebouw architectHansWagner
(18-07-1997)

GEMEENTE

Riet Stokman-van Leuven
Marcel
Daniëlle

1997

PERSCOMBINATIE

96129B Park Duijnwijk

bouwen 68 woningen architect Duvekot (18-07-1997)
961 BOB Park Duijnwijk bouwen 30 woningen architect
Roeleveld-Sikkes
(18-07-1997)
96135B Bentveldweg 3-5 veranderen gebouw
tot woning
(18-07-1997)
97017B Keesomstraat 40 vergroten woning
(18-07-1997)
97041B Bentveldweg
bouwen woning
(18-07-1997)
97078B Regentesseweg 7 veranderen gevel
(18-07-1997)
97079B Haarlemmerveranderen woning
straat 88a
(18-07-1997)
97097B Saxenrode
vernieuwen/veranderen gevels
-weg 12/50
(16-07-1997)

is uicgccfster van Het l'arool.Trouvv, de Volkskr.mt
CMI de Wceknicdi.ibl.Kien
De produkcie van bovengenoemde uitg.wen wordt verzorgd door
het Grafisch Bedrijf. Onderdeel daarvan is de afdeling Drukkerij,
waar ongeveer 70 mensen werken.
13ij de drukkerij bestaan vier vacatures voor de functie van:

B-DRUKKER/
LEERLING-DRUKKER
OFFSETROTATDE
(M/V)

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem,
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift

Van de kandidaten voor de functie van B-drukker wordt het
volgende verwacht:
- een afgeronde MTS-opleidmg in de grafisch-techmsche
richting;
- goede communicatieve eigenschappen;
- een enthousiaste en op samenwerking gerichte werkhouding.
Voor de leerling-drukker is een vooropleiding op MBO-niveau
een vereiste. Na een inwerkperiode wordt de leerling-drukker
zowel in de praktijk, als via aanvullende opleidingen m staat
gesteld zich te ontwikkelen tot een volwaardige ofisetrotatiedrukker.

Jos en Annemarie
Frank en Anita
Burg. Engelbertstraat 14
2042 KN Zandvoort

• Glazenwassen)
• Specialiteit schoonmaak

Decrematieplechtigheid heeftheden plaatsgevonden in het crematorium Velsen.

van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

ADVERTENTIES

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

i
55

BURG. VAN FENEMflPLEIN 2/902 ZANDVOORT
Volledig gestoffeerd en gemeubileerd driekamer appartement, gelegen op de negende etage met riant uitzicht
over zee, boulevard, dorp en duinen.
Indeling: hal, woonkamer, twee slaapkamers, keuken,
badkamer met douche en wastafel, toilet, bergkast. Het
appartement is gedeeltelijk voorzien van dubbele beglazing. In het gebouw zijn diverse liften aanwezig.
VRAAGPRIJS ƒ 254.000,- k.k.

!
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Buureweg 1-3, Zandvoort

c

!afce
Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort * Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

Wij zijn op vakantie van 29 juli t/m 13 augustus

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties

Van C\(*r KlIÜI 'Garantie en nazorg
VdMUd rVUIJI . Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Tel.(023)5366088
* „iAr~ >~4i~,i a,i^~.\'..^»^»f~x.^~.,. ~* £j~
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

WÏÏIJEMDRAYERSTRMT29
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvrijstaand woonhuis met aangebouwd stenen garage en vrijstaand stenen schuur, met
voor- en achtertuin, gelegen nabij de zuidduinen.
Indeling: hal, toilet, woonkamer met open keuken.
Ie etage: 3 slaapkamers met wastafel, toilet, badkamer
met ligbad en wastafel,
2e etage: vaste trap, kamer met dakkapel, zolderberging
met c.v. ketel en boiler. Veelal kunststof kozijnen/dubbele
beglazing.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.

Makelaardij o.g.

Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie B.V., ter attentie van de
heer D. van Hille, personeelsfunctionaris, Wibautstraat 150,1091
GR Amsterdam, onder vermelding van DH/97.03.
De sollicitatietermijn sluit op 8 augustus 1997.

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

SCHILDERWERK

Vraag vrijblijvend offerte.

Wij zoeken voor het race-seizoen 1997
nog enkele gemotiveerde

Medewerkers in de bediening M/V
op oproepbasis

De specialist in
al uw bloemwerken

voor deVIP-catering

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Circuit Park Zandvoort Catering verzorgt voor haar
opdrachtgevers de complete horeca-uitvoering.
Hiervoor moeten wij kunnen putten uit een groot personeelsbestand. Door de grootscheepse renovatie van
het Circuit Park Zandvoort, en daarmee de uitbreiding
van de cateringfaciliteiten, is dit personeelsbestand toe
aan enige aanvulling.

WONINGSTOFFERING

=£-/||fp
buiten- en binnenwerk
/1|.L«-, leveren en plaatsen van
* ••••~"«'«-«
isolerende beglazing

2042 KV Zandvoort

BtOBVIStKWJNST

JölujjS

Sheila, Dimfïe en Gert Toonen

Circuit Park Zandvoort
Catering

Wij zijn met
vakantie van
23 juli t/m
11 augustus

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Passage 36-40

REUDEN

Nadere inlichtingen over deze functie kunt u krijgen bij de heer
Ch. Kok, chef Drukkerij en Verpakking, telefoon 020-562.2962.

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24
ffcVAN DERftl

Het salaris bedraagt voor een B-drukker bij aanvang ƒ 2.800,bruto per maand en voor de leerling-drukker ƒ 2.600,- bruto
per maand.

Tel. 5713031

Tot ziens in Take Five

10-30%
VAKANTIEKORTING

Gevraagd
per direct
een
voor een
Rijwielstalling

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

Voor de leerling-drukker geschiedt de aanstelling in eerste
instantie voor de periode van de leerovereenkomst. Bij positief
resultaat volgt een vaste aanstelling.

BEHEERDER

Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

,

o

c

Gemiddeld wordt 19.75 uur per week gewerkt in ploegendienst.

uur).

Ben jij: •*• Gemotiveerd
•*• Toe aan een uitdaging
* In overleg op oproepbasis enkele dagen beschikbaar
*Woonachtig in Zandvoort of directe omgeving!

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

En wil je werken in een van de „snelste" bedrijven van
Nederland?

Vrijblijvend prijsopgaaf.

DAN KUN JE JE INSCHRIJVEN BIJ:
MANPOWER HORECA
ZIJLSTRAAT 90-92
HAARLEM
TEL 023-5328950

postbus 413

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

2040 AK Zandvoort

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

LldONT

Lid van
STICHTING

Midzomeravond Cruise

KW/M ITTlTSIinPARATIE
NKDJÏKLAMIH
SCHOKNFAHK1KAAT

UW GARANTIE
VOOR
KWALITEIT

met z'n
tweeen?
Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusiei (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek'
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20 00 uur vanai Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) m
Amsterdam. Einde 23 30 uur.
De kosten bedragen normaal J 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederi] Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00

PP

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem. :

J. van Campen & Zn.
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort, tel. 5715449
AVAMQ «BöBBf ?.!™^

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

n
Van f n 98.- Nu voor

Woonplaats. .

Datum:

BUMMltHU

of vul de bon in.

"°

Pocketveep Extra Matras
*w m'

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Binnen Uerirm Bonen-Extra
Alle maten leverbaar
v.a. 7Ox200
7 )ur WMWfrt Mr«l«pnrtli

Uw huis op dit formaat in
de krant kost meestal
minder dan een maand
hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

Aantal personen-

geeft u meer!

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Polyether Matrassen Kroon SÜBBP
T-v SG 20-25-30-35-40

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.-.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Ia, ik wil vrijblijvend meer infoimatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

''-'-.','• Alle maten leverbaar

:£".
>
*'sï"

v.a. 1 persoon»

Naam:
Adres:

C

--,

I

Bon voor onzë~lezers

Postcode:

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Gecertificeerd
schoenrcparateur

Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit

57,-

straat:

7 Jair ichrmilHki librle»stiruUe

LUXE KUSSENS

man/vrouw

naam:

l -Echt don* dfkbfd txamiti,m*ia,iiir- 140x200.. 119.
•Zufwr wolltn dtkbfd *mm, tu,xx,*u, ia,. 140x200.98.

postcode/woonplaats:
telefoon:

BEZICHTIGING • VERKOOP
•Alle artikelen 100% idiriflclijkc fabrtcltsganntie.
•CnpnHde bcbting mogelijk (geen imlc).
•Gratis opsbg tijdelijk mogelijk.
•Betalen met pippas mogclQk. ,' • '
•BczonrfnR mogelijk.

3

leeftijd(en):
• t»l • uur
•VKIJDAO»

• t*t • uur

Spaameweg 22a
ôuquius

• •••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Tennisweekeinde
van handalclub
een groot succes
ZANDVOORT - Onder
ideale weersomstandigheden werden zaterdag en zondag de individuele kampioenschappen gespeeld van
de afdeling tennis van de
handbalvereniging
ZVM/Rabobank. Het weekeinde werd een groot succes.
Op de vernieuwde tennisvelden van de handbalvereniging
werden vele wedstrijden gespeeld. Fanatiek maar sportief
gingen de deelnemers er tegenaan. Bovendien was het vertoonde spel van een goed niveau.
Bij de dames ging de overwinning naar Daniëlle Seders met
als goede tweede Jeanette
Schreuder. De derde plaats
kwam in het bezit van Harriëtte
van der Sluis. Wim Koene zegevierde bij de heren. Hij werd op
de voet gevolgd door Roy Hoogervorst en nummer drie, Nico
Kroon.

John Romkes
klokt als eerste
ZANDVOORT - De jonge
duiven van postduivenvereniging Pleines vlogen dit
keer vanuit het Belgische
Hpudeng. John Romkes zag
zijn duif als eerste op het
hok landen en won de wedvlucht.
De oude duiven hadden een
weekeinde rust. Precies 453
jonge duiven dienden een afstand te overbruggen van 210
kilometer. Door de behoorlijke
noordenwind werd het een zware vlucht. Om 10 uur werden de
duiven gelost. John Romkes
was de gelukkige die de eerste
duif om 13.37 uur klokte. Uitslag: John Romkes 1-8, Peter
Bol 2-14, Hans Gaus 3, Koper
Twins Combinatie 4, Gerrie
Harteveld 5-7, Hans Heiligers 69-10-11-12-20, Piet La Grauw 1315-17-19-21-25, Rook Driehuizen
16-24, Combinatie K & K 18,
Fred Spronk 22, Combinatie
Paap-Paap 23.

Foto's zijn het lokkertje van internetpagina's
Internet verovert de wereld,
te beginnen bij Zandvoort?
Voorlopig lijkt het nog niet
zover. Maar er zijn wel diverse bedrijven en organisaties die hun pijlen op Zandvoort richten, zoals Alive
Media en Netexpo. Een vergelijkend warenonderzoek
tussen hun beider websites.
K GEEF HET eerlijk toe, ik
ben nog geen internetverslaafde. Af en toe een emailtje versturen naar geëmigreerde familieleden en vrienden,
een enkele keer websurfen.
Maar daar blijft het bij.
Dat komt vooral doordat het
zo arbeidsintensief is. Je zit al
snel een uurtje achter de computer en dat loopt in de papieren. Pagina's zijn vaak geblokkeerd. Soms doordat de makers ze nog niet af hebben en
soms doordat het domweg te
druk is op het net. Dan probeert iedereen blijkbaar op dezelfde tijd iets op te sporen dat
vaak met een telefoontje ook
kan. Alhoewel, een enkele keer
voegt een site ook daadwerkelijk wat toe aan je kennis.
Neem de internetsites over
Zandvoort. Inmiddels bestaan
er onder andere pagina's van de
gemeente^ diverse bedrijven en
ook enkele verzamelsites. Onder die laatste categorie vallen
www.zandvoort.com van Alive
Media en www.zandvoort.net
van Netexpo. De makers van
deze sites zijn concurrenten en
voor een leek lijken hun pagina's redelijk veel op elkaar, althans wat hun informatie betreft.
Beide hebben als lokkertje
foto's van Zandvoort. Bij
www.zandvoort.net verschijnt
sinds vorige week elke minuut
een andere foto van het terras
van strandpaviljoen Take Pive.
„Zodat iedereen buiten Zandvoort kan zien wat voor weer
het is. Soms is het hier namelijk prachtig terwijl het in de
rest van het land helemaal niet
zulk geweldig weer is," zegt Andries Filmer (bekend van Café
Neuf en inmiddels volop bezig
met zijn bedrijf Netexpo om

Internet ABC

• EZtrHhruwt honcv«*U>l

JE*

Wie niet zo bekend is met internet heeft waarschijnlijk het gevoel dat de mensen die erover
praten een nieuwe taal ui (gevonden hebben. Daarom zetten
we de belangrijkste begrippen
die in dit artikel voorkomen
even op een rijtje.
Bulletin Board (BBS)= elektronisch prikbord waar iedereen
een boodschap kan achterlaten.

I

4

(ADVERTENTIE)

Emailtje= per computer verstuurde post.
IIomepagc= hoofdpagina.
Internet= wereldwijd netwerk
(web) van aan elkaar gekoppelde computers.
Link= verwijzing (waarmee je
van de ene naar de andere pagina kunt springen).
Website» verzameling pagina's
van een organisatie.
Websurf'en= van website naar
website springen.
Op www.zandvoort.net valt te zien of de stoeltjes bij Take Five bezet zijn
websites te maken voor diverse
Zandvoortse ondernemers).
De kosten van zo'n camera
vallen erg mee volgens Filmer.
Een investering van 6500 gulden. Per maand komt er nog
eens tweehonderd gulden bij
voor een open telefoonlijn, 's
Avonds staat die lijn ook open,
alhoewel de foto dan na zonsondergang zwart is. De internetgebruiker wordt er fijntjes op gewezen dat dat tamelijk logisch
is.
Erwin van der Slik (sinds
kort woordvoerder van de Horeca Groep Zandvoort, maar in
het dagelijks leven werkzaam
bij Alive Media) is zelfs een heel
klein beetje jaloers op Filmer.
„Het ziet er gelikt uit. Hij heeft
het mooi vormgegeven en het is
natuurlijk prachtig om telkens
andere foto's te hebben."
Niettemin brengt zijn site
binnenkort ook wisselende fo-

to's. Elk half uur een andere een van de belangrijkste adverfoto van het strand en een foto teerders van www.zandvoortvan het dorp. De camera's zijn .com. De Yankspagina's vallen
gekocht, er moet volgens Van beslist op door hun (letterlijk)
der Slik alleen nog maar een flitsende kleurige randje rondkast omheen.
om de foto's uit Dance Club
Hij is bovendien van plan om Yanks.
onder het vakje 'Evenementen'
Onder de adverteerders van

'Een ethisch probleem?
Commercie is internet eigen'
van elke bijzondere toeristische gebeurtenis een foto te laten verschijnen. Dat vakje
werkt nu nog niet. Van de 24
vakjes met onderwerpen die op
de hoofdpagina staan, werken
er trouwens sowieso maar een
paar.
Wel zijn er foto's op te vragen
van evenementen bij Yanks,

www.zandvoort.net
springt
Zandvoorts bekendste vishandelaar (Kroon Vis) eruit. De
vizquiz is beslist grappig, zeker
als je weinig verstand van vissen hebt.
Maar in hoeverre wordt de
internetgebruiker niet op het
verkeerde been gezet? Bij een
krant staat boven een adverten-

tie keurig netjes 'ingezonden
mededeling' of 'advertentie'.
Op de twee internetsites moet
de lezer er maar naar gissen.
Wie Zandvoort niet kent zal
misschien zelfs denken dat er
maar een vishandelaar of een
café in Zandvoort is.
Filmer en Van der Slik hebben daar beiden geen moeite
mee. Van der Slik: „Een ethisch
probleem? Dat is typisch een
vraag van een journalist. Commercie is internet eigen, alhoewel het niet het hoofddoel is. Er
zijn bedrijven, zoals de Rabobank, die het nog veel onopvallender doen dan wij."
„Op televisie en radio is de
grens ook weieens vaag,"
meent Filmer. „Bovendien
weet de gemiddelde internetgebruiker wel wat een advertentie
is en wat niet. We willen overigens zo breed mogelijk informeren. Als de Bomschuiten-

Jonkie' loopt zich warm als lijsttrekker AOV

Ouderen manifesteren zich steeds meer. Zandvoort heeft
inmiddels een eigen seniorenraad, de ANBO is een
bloeiende vereniging en volgend jaar doet het AOV
Voor uw feest, party of receptie
(Algemeen Ouderen Verbond) samen met de Unie 55+ een
tel. 023-5715541
gooi naar een of meerdere zetels in de gemeenteraad. Wie
de lijsttrekker wordt, is officieel nog niet bekend. Maar als
Wie goed kijkt
er geen tegenkandidaat komt, prijkt de naam Bob de Vries
links achbovenaan. Alhoewel hij nog wel een beetje aanhikt tegen de ziet
ter
Bob de
lage vergoeding voor raadsleden. „Het is een moeilijk
Vries
het dak
ZANDVOORT - Op vrijdag 25 dilemma. In inkomen is het een achteruitgang. Aan de
en
het
torenjuli treedt André Hazes op in andere kant doe ik wat goeds voor het algemeen belang."
tje van het
Dance Club Yanks (ingang
raadhuis, de
Kosterstraat). Ook Klaas Veen
plek waar de
en Tjerk zijn op die avond te
IGENLIJK IS hij nog een snel: „Deze schaduwyerkiezin- AOV-voorzien.
vanaf
'jonkie', Bob de Vries. 51 gen vonden natuurlijk wel op man
Kaarten zijn nog verkrijgbaar
jaar en dan al op de bres een moment plaats dat Ge- volgend jaar
op tel. 5719299. De zaal gaat voor ouderen.
Hij vindt het ech- meente Belangen Zandvoort hoopt te zitopen om negen uur.
ter belangrijk dat hij en zijn vanwege het parkeerbeleid on- ten
leeftijdsgenoten zich nu al druk der vuur lag. Maar," constamaken over items die de ko- teert hij ook tevreden, „we zitjaren steeds meer gaan ten wel in een groeimarkt."
ZANDVOORT - Far-Out Club mende
Kan het AOV zijn eigen groei
spelen. „De uitbetaling van de
7 organiseert op zaterdag 26 juli AOW
anno 1997 een pro- straks wel aan? Op landelijk ni- Foto Karin Schut
een
Beachfootvolleybaltoer- bleem. is
Je kunt op je vingers na- veau haalden de ouderenpartijnooi. Belangstellenden kunnen tellen hoe
dat over vijftien jaar en tot nog toe hoofdzakelijk
zich opgeven op tel. 5717170. gaat, als mijn
generatie aan de door interne ruzies de media.
Het toernooi begint om half beurt is. Daarom
moeten we nu „Het gaat iets beter inmiddels.
tien.
al nadenken over dat soort za- De onstuimige groei is inder- politiek verleden achter zich.
daad een van de oorzaken van Terwijl wij juist met een schone
ken."
Ook in Zandvoort slaat de die ruzies. Er waren wat oud-di- lei willen beginnen. Ik stoor me
hart toe. 28 procent recteuren van bedrijven die het nogal aan de huidige spelletjes
ZANDVOORT - In verband vergrijzing
de Zandvoortse bevolking ook nog even in de politiek wil- in de raad." Even later reageert
met de vakantie houdt de Zand- van
volgens De Vries tussen de 45 den maken. Opa's laatste hij nog feller: „Zodra het om de
voortse Vereniging van Huur- is
poppetjes gaat, zal ik er straks
en
64 jaar, 11 procent tussen de kunstje noem ik dat altijd."
ders in de maand augustus 65 en
zeer tegenin gaan. Ik hoop echNiettemin
kampt
ook
het
74
en
10
procent
is
ouder
geen spreekuur. Het antwoord- dan 75 jaar. Dat betekent dat AOV in Zandvoort voorlopig ter
dat er na de gemeenteraadsapparaat (tel. 5731618) staat bijna de helft (49 procent) van met een gebrek aan capabele en verkiezingen een andere wind
wel aan en wordt regelmatig af- de Zandvoorters ouder dan 45 bereidwillige kandidaten onder door de Zandvoortse raad
geluisterd.
is. En op die groep mikt het de tien leden die de partij tot waait."
Pasklare antwoorden op lonog toe telt. „Sommigen willen
AOV.
wel op de lijst staan, maar niet kale vraagstukken heeft De
Vries nog niet. „Daarvoor is het
Bij de schaduwverkiezingen op een verkiesbare plaats."
Zandvoorts
nog te vroeg. We hebben een
van ZFM en De Zandvoorter tijNieuwsblad
algemeen verkiezingsprogramPolitici
die
bij
andere
partijdens
het
parkeerreferendum
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
ma van het AOV gekregen en
en
buiten
de
boot
gevallen
zijn?
kwam
het
AOV
uit
op
twee
zeBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
tels. Van nul naar twee, zelfs „Ze hebben zich wel aange- dat gaan we toespitsen op Zandwoensdag. Uitgave Weekmedia BV
nog een zetel meer dan de ande- meld. Maar ik ben er niet zo'n voort."
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng
re nieuwkomer, Een Zand- voorstander van. Die mensen
Hoofd commercie: J.F. Sas
Eenmaal in de raad is het volvoort. De Vries nuanceert dat hebben dan toch een bepaald

Hotel Hoogland

Wie is
Bob de Vries?
Als Bob de Vries straks de
AOV/Unie 55+-lijst aanvoert en in de raad gekozen wordt, krijgt Zandvoort een volksvertegenwoordiger die zichzelf karakteriseert als vriendelijk
agressief en sociaal voelend met een zwak voor de
zwakkeren.

André Hazes

E

Beachfootvolleybal

Geen spreekuur

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)
573 0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573.0497.
E-mail: wmcomm@perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B. Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.. (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34.60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging donderdag tussen
9-12 uur (023)5717166.

Onverschrokken

De marinier die met zijn
gezicht naar beneden liep
kreeg vrijdagavond de
meeste bijval van het publiek. Onverschrokken
wandelde hij aan een touw
vanaf de watertoren naar
beneden. De demonstratie
vormde de opening van het
Tropicanafestival

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj chef/eindred.), Monique van Hoogstra'sn, Eduard Heikes, Joyce Scnreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Willem BleeS|
ng, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
<ter Linden, Yvonne Mulder, André Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chef).
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange*tenbilde Nederlandse Nieuwsbladpers

cluta zich meldt, mag die er ook
op bij ons."
Beide websites zijn inderdaad niet louter commercieel.
De kunstenaars Enk Holtkamp, Marianne Rebel en Ton
Timmermans hebben alledrie
een eigen plekje gekregen.
Een storend element van
www.zandvoort.net is zonder
meer het oudbakken nieuws,
dat ook nog eens zonder bronvermelding uit het Zandvoorts
Nieuwsblad is gehaald. „Dat
gaan we veranderen," belooit
Filmer. „In elk geval hoort er
een bronvermelding bij, maar
ik denk zelts dat we het nieuws,
uit onze website halen. Het is
veel te arbeidsintensief om dat
bij te houden."
Ook de mededelingen van
OVZ, OPZ, de Strandpachtersverenging en de Horeca Groep
Zandvoort dat hun leden toestemming moeten geven voor
een vermelding op internet,
wekken weinig enthousiasme.
Het bulletin board is na een
week nog niet zo populair. Alleen Filmer heeft zelf zijn visie
achtergelaten over een vliegveld in zee. Hij is trouwens voor
zo'n vliegveld.
Positief van de beide pagina's
zijn echter de links. Zo kan
men via www.zandvoort.net bijvoorbeeld de homepage opvragen van allerlei skeelerorganisaties.
Samengevat: de websites
over Zandvoort kunnen wel degelijk iets toevoegen in dit geval. Vooral als je benieuwd bent
hoe het weer aan de kust is.
Maar www.zandvoort.com en
www.zandvoort.net zijn beslist
nog niet af.
Is het geen idee om de krachten te bundelen? Een pijnlijke
vraag. Filmer: „Waarom gaat
het Zandvoorts Nieuwsblad
met fuseren met De Zandvoorter, dat is net zoiets. Eventueel,
als Van der Slik wat verder met
zijn website is, wil ik wel linken
naar zijn website." Voor Van
der Slik is samenwerken echter
voorlopig uitgesloten. De volgens hem superieure houding
van Filmer stuit hem tegen de
borst.
Monique van Hoogstraten

Foto André Lieberom

gens De Vries een kwestie van
'gezond verstand gebruiken'.
En: „We zullen goed luisteren
naar onze achterban en op
grond daarvan in de raad meebeslissen." Het AOV houdt dan
ook nauw contact met de pas
opgerichte seniorenraad, belooft De Vries. Het toeval wil
dat de voorzitter van deze raad,
Peter Boevé, ook in het regionale bestuur van de Unie 55+ zit.
De samenwerking met de Unie
55+ gaat zelfs zo ver dat de partijen volgens De Vries in de toekomst in elkaar op zullen gaan.
Boevé wil overigens niet in de

raad, omdat hij al voor de seniorenraad optreedt.
„Het voordeel is dat onze
achterban uit ouderen bestaat,
daarvan mag je verwachten dat
ze levenservaring hebben en
wat afstandelijker naar de zaken kijken. De gulden middenweg kunnen we zo wat makkelijker vinden. Bij ons zal wel de
balans doorslaan naar wat van
belang is voor ouderen. Dat
geldt vooral als het gaat over
veiligheid, verzorging en woonomgeving. Verwacht dus geen
initiatiefvoorstel van het AOV
over speeltumtjes."

Hij woont inmiddels 22
jaar in Zandvoort. Bob de
Vries is verzekeringsadviseur en heeft samen met
zijn vrouw een kamerverhuurbedrijf. Bovendien
houdt hij toezicht op het
jeugdhotel voor internationale studenten van de Hogeschool Haarlem op de
Hogeweg. Bij Zandvoortmeeuwen zat hij enige tijd
in het bestuur en hij was
voetbalscheidsrechter. Inmiddels tennist en golft hij
in zijn vrije uurtjes.
In korte tijd is hij binnen
het AOV opgeklommen tot
voorzitter van de afdeling
Haarlem en omstreken,
bestuurslid van de provmciale afdeling van zijn partij en lid van de landelijke
pr commissie.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Leden Zandvoort
heersen op eigen
tennistoernooi
ZANDVOORT - Het open
ABN/Amro-tennistoernooi
van de tennisclub Zandvoort is een bijzonder geslaagd evenement geworden. Het toernooi werd beheerst door de leden van de
Zandvoortse tennisvereniging.
De gehele week stond de orgamsatie onder grote druk. Het
toernooi kende m de diverse
klassen een groot deelnemersveld. Bovendien zorgden de regenbuien ervoor dat de tijdnood hoog was. Daardoor
moesten sommige deelnemers
in de sloldagen wel drie keer op
een dag in actie komen. Toch
kan de organisatie op een uitstekend gebeuren terugzien,
dal met vele prachtige finales
werd afgesloten.
In de B l-klasse heersten de
Zandvoortse tennisleden. Bij
de dames liet Petra Janssen er
geen gras over groeien en klopte clubgenote Manon Pessel
met 6-1 en 6-0. Maarten Vissers
toonde in de mannenfinale
geen ontzag voor Hans Oosterhuis en won eenvoudig met
tweemaal 6-1. De finale tussen
de B2-spelers werd eveneens
een Zandvoortse aangelegenheid. Steffan Kok en Nicky
Muller maakten er een ongemeen spannend gevecht. De
eerste prijs ging naar Kok, die
met minimaal verschil won, 7-5,
7-6.
In mixedfinale speelden Petra Janssen en Edgar Schmidt
een gave partij tegen de jeugdige talenten Steffan Kok en Manon Pessel. Het geroutineerde
dubbel Janssen en Schmidt
won met 6-1 en 6-3. De zege m
het herendubbel ging naar
Zwaanswijk en Wever. Het
tweetal zegevierde met 6-0 en 63 over Teewes en Van de Berg.
Overige resultaten: HEC1:
Botman-Hollander 6-2, 6-3.
DEC1: Margadant-Bijkerk 7-5,
2-6, 6-2. HDC: Krijger/Van Bemmel-Maijen/Min 6-2, 6-4. GDC:
Declemy/Mollman-Vierhoff/Brandwijk 0-6, 7-5, 2-6. HEC2:
Twisk-Beumer 4-6, 7-5, 6-4.
DEC2: Hermans- Roby Sterk 46, 6-2, 7-5. DED1: Ooms-Geerlings 5-7, 6-0, 6-2. DED2: Verloop-Tromp 6-1, 6-1. HED2:
Emmelot-Tim Sterk 6-1, 6-2.
HDD: Doornheim/HouwingVan Rooden/Schniedewindt 63, 6-3. DDD: Dijkman/Zwemmer-Van Dëursen/Van de Ploeg
3-6, 6-4, 6-7. GDD: Van der Sande/Van de Ploeg-Nijman/Houwing 4-6, 3-6.
(ADVERTENTIES)

www.zandvoort.net

zandvoortse
horeca op
Internet?
Netexpo internet services
023-5730172
fax 023-5731886

nema
24 t/m 30 Juli

'Zonder een weddenschap is
Korte Baandraverij niet leuk'
ZANDVOORT - Paarden,
jockeys en toeschouwers
komen er telkens weer uit
het hele land voor naar
Zandvoort toe. De Korte
Baandraverij die donderdag
haar 23-e editie beleefde,
had deze keer zelfs een recordomzet aan weddenschappen. Voor 33.000 gulden zette men in. Vorig jaar
was dat nog 27.000 gulden.
„Ik hou er zelfs rekening mee
als ik mijn vakantie plan," vertelt een meneer uit Maastricht.
„Ik zorg dat ik altijd in Zandvoort ben tijdens de Korte
Baandraverij." Hij onderbreekt
zijn verhaal even als er twee
paarden in volle vaart voorbijkomen. „Ja, ja, jaaaa," roept hij
naar de finalisten. Wedden doet
hij niet. „Een principekwestie.
Ik kom voor de sport. Gokken
doet me niets."
De man lijkt bijna een uitzondering. Wie de toeschouwers
langs de kant aanspreekt, ontdekt al snel dat velen toch een
gokje wagen. Sommigen hebben er verstand van en reizen
het hele land af. Anderen, veelal
Zandvoorters en vakantiegangers, hebben het programma
bestudeerd en kiezen op grond
van de prestaties van de paar-

den tijdens andere races.
Ans Verhage uit Zandvoort
heeft haar eigen taktiek. „Ik ga
altijd achter zo'n man staan die
er verstand van heeft en luister
mee als hij met zijn kennissen
overlegt. Meestal heeft dat wel
succes. Ik win bijna altijd wel
iets. Zonder wedden is het trouwens niet zo leuk. Dan verveelt
het snel." Deze keer heeft ze
met haar 15-jarige kleindochter
uit Davos voorspeld wie de wmnaars worden. „Het gaat niet zo
goed," meldt kleindochter Susan echter. „We hebben er van
de zes nog maar twee in de
race."
Voor het echtpaar Van 't
Wout uit Kwadijk ziet het er
beter uit. Ze hebben ingezet op
Larry Bird met jockey Huib
van den Heuvel. Later blijkt dat
ze gelijk hebben gekregen. De
Van 't Wouts zijn echte fans. Ze
lopen bijna alle Korte Baandraverijen af, zolang het niet al te
ver weg is. „In Zandvoort is het
altijd gezellig, maar het lijkt
wel of het elke keer regent,"
zegt Anneke van 't Wout terwijl
ze wegduikt onder een grote parasol bij restaurant Asja.
Wat dat betreft hebben Carlo
en Erica Cramer geluk. Ze wpnen op de eerste rij, namelijk in
de Zeestraat. Met spanning vol-

gen ze de finale, want ze hebben
gewed op Jolhfication. Maar ze
hebben pech. Jollification start
tot tweemaal toe verkeerd en
dat betekent dat Larry Bird de
winnaar wordt.
Voor de berijder van dit winnende paard is het wel leuk.
Huib van den Heuvel uit Heemstede rijdt al twintig jaar, is bestuurslid van Hippodrome
Zandvoort en heeft de baan op
de Kostverlorenstraat en de
Zeestraat uitgezet. „Tot nog toe
werd ik in Zandvoort wel vaak
tweede. Larry Bird is een goed
paard. We hebben ook m Joure
samen gewonnen. Ik bezit 10
procent van hem. De overige 90
procent is van een Fries."
Het geluk heeft hem ook een
beetje geholpen. Van den Heuvel kon een ronde overslaan
omdat hij ingeloot werd. „Bovendien ben ik een rustige persoon. Dat moet een jockey wel
zijn, want zo'n paard moet je
vooral bij de start in toom houden." De ruiter knikt dan ook
beheerst naar een kennis en
houdt ontspannen zijn handen
in zijn zakken. Hij laat zich niet
zo snel gek maken.
De uitslag van de Korte BaandrairrlJ:
1. l,arry Bird met jockc) Ilulh van den
Hemel. 2. Jolllflcatlon niet Jockev A.ul
l'ools en 3. Ulo ISalchv In met 7l.|n broer
Uuild l'nols.

The ullimntc
disaster movlc
wan AtUnstm. Burt Rcjnolih
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Vaartocht met bezoek aan

Pampus en het Muiderslot
Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de
Oranjesluizen naar de voormalige Zuiderzee.
We meren af bij het eiland Pampus, waar de gidsen
u zullen ontvangen en u mee zullen nemen voor
een zwerftocht door de onderaardse gewelven van
het forteiland (vrijetijdskleding gewenst).
Een uur later varen we weer richting het Muiderslot.
Een eeuwenoud slot dat prachtig is gesitueerd aan
het water. De gidsen van het Muiderslot vertellen u
op luchtige wijze alles over de geschiedenis van het
slot.
Periode:
.
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Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

, .
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1 mei t/m 14 september iedere
donderdag en zondag
10.00 uur
ca. 16.00 uur
f 39,00 per persoon
f 22,50 kinderen van 4 t/m 11 jr.
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j Vertrek:
Reserveren:
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i Andere suggesties:
!
Geheel verzorgde feestavond
(ook voor individuelen)
Verhuur van luxe salonschepen
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Rederij Naco is te bereiken via E-mail adres:
naco@xs4all.nl

|

Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:
Rederij Naco 020 - 62 62 466
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Steiger 7, achter CS Amsterdam
Verplicht
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3 NUMMERS VOOR SLECHTS EEN TIENTJE!

DE CONTACTLIJN
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anoniem, een gratis contactadvertentie
plaatsen. U krijgt nadat u de advertentie
heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op uw
eigen nummer beluisteren.

Er is een nieuwe efficiënte manier om snel
in contact te komen met leuke meisjes,
vrouwen en mannen via de Contactlijn. Op
de Contactlijn 0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

U bent een actieve 50-plusser?
Dan is PLUS hel maandblad
voor u!

Voor nog meer reacties kunt u de door u
ingesproken advertentie ook nog plaatsen
in onze krant.

U kunt als lezer van één van de nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties
door een leuke reactie in te spreken.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op
deze wijze al binnen één ol" twee dagen
leuke contacten met anderen gekregen.
(1.00 gpm)

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf

Plus staat boordevol nuttige
en gezellige informatie over
gezondheid, financiën, vrije
tijd, reizen, cultuur, exclusieve
interviews en diverse voordeelaanbiedingen.

Neem nu
een proefabonnement.

een advertentie in SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S

U ZULT ZIEN DAT
PLUS U VELE TIPS EN
VOORDELEN BIEDT.

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . v
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in • " " , '
. , '" !
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
'
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
•,~
alsmede alle nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
,
. ^ ,
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-IN-SMINI'S is daarmee
.\
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

P

Bovendien
kunt u
BI PU
gratis
juridische
en financiële
adviezen inwinnen via
onze PLUS-telefoon.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advrertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
Prijs ind.
B.T.W.

Schrijf tiiir i n bloklt'ltrrs
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• U geniet EEN KORTING VAN 50% op de winkelprijs
• Stuur de voordeelbon in of bel nu gratis 0800-022.71.00

|

Telefoonnummer:

_
_ . „ _ - . . , _

• U krijgt 3 NUMMERS VOOR SLECHTS ƒ10,-

52.88

Handtekening'

Q\

ia, ïk wil graag «en proefabonnement
op PLUS

L
Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156,
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Parool, \VIbautstraatl31, Amsterdam.
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B;
Zandvoort: Gastliuisplein 12.
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

V.
VOORDEELBON
Stuurlij geheel vrijbiijveiirf de kooiende drfe
mô^nderi tiet maandblad PLUS.
Ik geniet een korting van 50%

020-6658686

fexnr. 0206656321

Strmt en huisnummer:
Postcode én

Btunrd&ise bott in een envelop zond er postzegel ttwriPLUSf Antwoordnummer 530,1300 VB BUSSWiï

Weekmedia 17

woensdag 23 juli 1997

Met

'Ik wil een
leuke oma zijn'

oog

CD

en

oor

CD

de badplaats door
Monique va» Hoogstraten

E EERSTE belangstelling voor politiek werd
bij Jo Voolstra gewekt
nadat.t ze in 1972, toen haar kinA ctY atY\ wat groter waren, weer
deren
was begonnen te werken in de
gezinsverzorging. „Omdat ik
van nature heel maatschappelijk ben ingesteld, kwam ik
daar min of meer vanzelf in de
ondernemingsraad
terecht,"
blikt ze terug in haar woning
aan de Hobbemastraat. „En al
snel kwam daar allerlei vakbondswerk bij. Van het één
kwam het ander en langzamerhand ben ik me steeds bredr
gaan oriënteren."
Het overlijden van haar man
maakte echter plotseling een
einde aan haar tweede loopbaan. „Omdat ik toen zelf
opeens een probleem had, kon
ik de problemen van anderen
niet meer aan," analyseert Jo
Voolstra haar inzinking. „Voor
mij was dat een bijzonder moeilijke periode. Pas na verloop
van tijd kon ik mezelf voorhouden dat ik altijd had gezegd dat
ik later voor mijn kleinkinderen een hele leuke oma wilde
zijn. En ik besloot dat als ik
voor hen toch verder wilde
gaan, ik dan ook met beide benen in het leven moest staan,
zodat ze een voorbeeld aan mij
tonden nemen. Vanaf die tijd
ben ik weer actief geworden."
In de eerste plaats nam ze
aaar taak bij de Alzheimer
Stichting weer op, waar ze kort
voor het overlijden van haar
echtgenoot als vrijwilligster
was begonnen. „Naast een deel
van het telefoonwerk ben ik
i

Hoewel haar naam als
blikvanger van de nieuwe
kandidatenlijst van DfiG
dient, moet Jo Voolstra-De
Rooij er niet aan denken om
in de gemeenteraad te
worden gekozen. „Gelukkig
sta ik pas zesde,"
constateert ze tevreden.
„Dus op een onverkiesbare
plaats. Ik ambieer het
namelijk absoluut niet om
in de raad te komen, want ik
ben helemaal niet zo'n
politiek dier, Bovendien zijn
er veel te veel andere dingen
die ik niet los wil laten. Zo
pas ik dolgraag pp mijn
kleinkinderen, en wil ik per
se betrokken blijven bij de
Alzheimer Stichting en het
Cultureel Centrum."

Het wordt een klein feestje
voor ingewijden. Het grote
feest bewaren de medewerkers
ran de anti-slipschool voor het
djftigjarig jubileum. „Dan hopen we ook op een nieuwe plek
e zitten. Door de sanering van
iet circuit moeten we namelijk
i'erhuizen. Daar wordt al jaren
jver gepraat. Maar dat is nog
iltijd niet rond," vertelt Zwaanïnburg.
De anti-slipschool is al vaker
verhuisd. In 1964 regelde de
toenmalige
circuitdirecteur
Hugenholtz, die een goede
.'riend van oprichter Rob Slotenaker was, een stuk grond bij
3e ingang van het circuit. „Een
bracht lokatie. Iedereen die het
fircuit bezoekt, ziet ons ook.
Vij pakken daarom altijd flink
ut tijdens de Marlboro Masers," zegt Zwaanenburg. „Ook
it jaar zijn er weer demonstraies en mogen mensen zelf in
en van de auto's een slip meenaken."
Dat het bedrijf veertig jaat betaat is volgens hem heel bijonder. „Onze branche staat
aak erg onder druk. De oliecriis was een moeilijke tijd en als
iet met de economie minder
aat, merken wij dat ook want
an lopen de personeelsuitjes
laar onze school terug. Veel
an onze concurrenten zijn
'ver de kop gegaan. We hebben
iet mede dankzij onze bekende
iaam gelukkig al die tijd geed," kijkt hij terug.
Slotemaker leeft echter niet
neer. Hij overleed na een ongeuk op het circuit in 1979. Zijn
iaam bleef aan de school vermonden, al wordt het bedrijf inliddels gerund door Interstate
iit Delft. Dat bleek een goede
'et. Slotemaker was de eerste
net een slipschool en had zo
oed aan de weg getimmerd dat

Goedkoop plasje
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We dachten nog vrijdagmiddag, als we nu de poster van de politie 'Op
straat urineren? 100 piek doneren' voor het raam van het redactiekantoor
hangen, dan helpt dat misschien. Voor ons kantoor was immers een donker
steegje ontstaan nu het podium zo pal ervoor stond. En het hielp, maar niet
voldoende helaas. Jazeker, bij ons voor de deur was het prachtig schoon
maandagmorgen. Alleen had onze actie een ander effect dan we bedoeld
hadden. De plassers zochten volgens onze buurvrouw bij haar om de hoek
hun heil en scandeerden bij elk straaltje 'Hoera, weer honderd gulden.'
Geen politie-agent te bekennen na afloop van het Tropicanafestival, althans niet bij onze buurvrouw voor de deur. Kan een van de agenten
misschien alsnog langskomen? En dan graag met hogedrukspuit en ontsmettingsmiddel. Dank u.
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Cadeaus
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Zandvoort is beslist niet met lege handen in Boedapest gearriveerd. De
Spel Zonder Grenzenploeg sjouwden kistjes met een smakelijk drankje
('Aftersun Elixer') en een badhanddoek ('The sea is on our side' stond erop)
mee voorde burgemeesters van de andere gemeenten. Onze Zandvoortse
burgemeester, Rob van der Heijden mocht bovendien een prachtig cadeau
aan zijn collega uit Boedapest overhandigen: een blauwe glazen schaal met
inscriptie.
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IJslandse feestneuzen
Tussen haar drukke bezigheden door probeert Jo Voolstra toch nog wat tijd te vinden om ook te
lezen

daar ook de p.r. gaan doen,"
vertelt mevrouw Voolstra. „Zo
houd ik hier en daar nog wel
eens een voorlichtend praatje,
bijvoorbeeld op seniorenbeurzen en ook sta ik regelmatig
ergens achter een infokraampje."
Inmiddels maakt ze zich
eveneens nuttig als bestuurslid
van buurthuis 't Stekkie. „Daar
ben ik een jaar of drie geleden
min of meer ingehaald door iemand die het wel wat voor mij
leek. Omdat ik het idee heb dat
heel Zandvoort wat aan het
mooie gebouw kan hebben,
streef ik er sindsdien naar om
het meer een activiteitencentrum te maken, in plaats van
alleen maar een soort verzamelplek voor losse bezigheden.
Maar eerlijk gezegd ben ik daar
nog steeds mee aan het worstelen. En of mijn doelstelling ooit
wordt verwezenlijkt, is iets dat
ik niet meer zo goed durf in te
schatten. Wat dat betreft ben ik

Dankzij Robs naam bestaat
de slipschool nu veertig jaar
ZANDVOORT - „Het is allemaal ooit begonnen op
een doodlopend stukje van
het circuit. Sommige Zandvoorters herinneren' zich
dat misschien nog," vertelt
Tonny Zwaanenburg. Inmiddels bestaat anti-slipichool Slotemakers op l augustus veertig jaar.

>-; *B

Berichten
en tips voor

iets voorzichtiger geworden."
Jo Voolstra is er echter de
vrouw niet naar om de handdoek voortijdig in de ring te
gooien. „Ik ben in het algemeen
vrij gemakkelijk," weet ze van
zichzelf. „Maar wel heel erg
consequent. Als ik iets doe, doe
ik het goed en wil ik het ook

afmaken. Bovendien heb ik
doorgaans, wanneer ik aan iets
begin, daar van tevoren stevig
over nagedacht. Vandaar dat ik
me niet zo snel van de wijs laat
brengen en ook als het moeilijk
wordt aan mijn doel blijf vasthouden."
Gelukkig biedt haar functie
als part-time gastvrouw in het
Cultureel Centrum een ont-

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te be-

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5178648,
of Faxen:023-5730497.

EiKenwijs

f n links naar rechts: Onno (eerste baanspuitcr), de verloofde
Rn Rob Slotemakers, Rob Slolemakers, twee cursisten (het
ïchtpaar Schoor) op de openingsdag van de slipschool in 1937

reiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

een echte middenpartij. Bovendien heb ik wel vertrouwen in
de D66-kandidaten die boven
mij op de verkiezingslijst
staan."
Dat zij als lijstduwster is aangeworven, dankt mevrouw
Voolstra officieel aan haar actieve rol in de propaganda-commissie van D66. „Maar de echte
reden is dat heel veel mensen in
Zandvoort mij kennen," onthult ze. „Ik heb er namelijk plezier in met iedereen contact te
hebben. Niet alleen op mijn
bridgeclub en in 't Stekkie en
het Cultureel Centrum. Maar
ook in het dorp maak ik graag
een praatje of een grapje met
wie ik onderweg maar tegenkom. Daarom denk ik dat de
meeste mensen inmiddels wel
weten dat ik streef naar het goede in het leven. Niet alleen voor
mezelf, maar voor iedereen
waarmee ik heb te maken."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Meevaller
Het gaat goed met de inschrijvingen voor het boekje 'Zandvoort tijdens de
bezettingstijd, leven in het Sperr-gebiet' van Arend Bos. „Er zijn al 120
boeken gereserveerd. Ik ben er ontzettend blij mee." Toch nog een
meevaller voor de schrijver dus, want hij heeft in eerste instantie heel wat
problemen gehad om de financiën rond te krijgen. In oktober'komt het boek
trouwens uit en wie het wil hebben kan nog intekenen via het Genootschap
Oud Zandvoort, de Bruna, Jupiter of Arend Bos (tel. 0172-589518) zelf.

Leve de (dames-)fiets
Fietsende ambtenaren is gezond en beter voor het milieu. Zonder meer
waar. Alleen heb ik vernomen dat de vrouwelijke ambtenaren geen rok aan
kunnen trekken als ze een dienstopdracht per fiets vervullen. In de fietsenstalling van het raadhuis staan namelijk alleen maar herenfietsen, schijnt
het. Op de remise zijn ze wel wat geëmancipeerder. Daar werken wel
nauwelijks vrouwen, maar er staat in elk geval een damesfiets, schijnt het.

Beetje gelijk
Mevrouw Paap, de weduwe van Hendrik Paap (eigenaar van de Vijverhut)
hebben de boze tongen die beweren dat de gemeente de bossen bij de
Vijverhut bewust heeft laten verpauperen om er later Gran Dorado te
bouwen, gedeeltelijk gelijk. „Mijn man heeft me altijd verteld dat de
gemeente willens en wetens de dennenbomen omgehakt heeft, omdat er
sociale woningbouw op die plek moest komen. Gran Dorado was in de jaren
vijftig of zestig, toen de kap plaatsvond, nog lang niet in beeld." Ze is
overigens wel blij dat het Zandvoorts Nieuwsblad vorige week op een mooie
fotopagina ook een plaatje van de Vijverhut liet zien. „Ik merk aan de
reacties in het dorp dat de Vijverhut nog steeds leeft, ook al is 'ie al zo lang
verdwenen."
(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
00.00-OZOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-14.00 Message from the beach
14.00-15.00 De Muziekbouleuard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed

In het dierenasiel wonen op dit
moment behalve veel katten

ook veel honden. Het gaat om
jonge hondjes, die geboren zijn
rond 22 mei en daarna bij het
Kennemer Dierentehuis terecht gekomen zijn. Inmiddels

zijn ze oud genoeg om het asiel
te verlaten. Hun moeder was

vermoedelijk een een kruising
tussen een Groenedaeler en
een Border Collie, hun vader
mogelijk een labrador. „Aandoenlijk, verlederend en vrolijk," volgens dierenverzorgster
Irene Mudde. „Ze vragen wel

veel aandacht omdat ze nog
veel moeten leren, maar je
krijgt er ongelofelijk veel voor
terug." Meer informatie: Kee-

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Message from the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-OaOO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Njif)
Zandvoon op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09 30
09.30-10 00
10.00-1200
12.00-1700
17.00-19.00
19.00-2400

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

somstraat 5, tel. 5713888.

Kerkdiensten

SnUP 9 . T . 1 . 1 0 2 0 1 6 9 0

msterdam

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur (in Ger. Kerk): SOW, J. Seeleman uit Rozenburg.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW, J. Seeleman uit
Rozenburg.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: D. Duijves. Zondag 10.30 uur:
D. Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: geen dienst t.m. 10 augustus.

(ADVERTENTIE)

De StOW FOX.

Burgerlijke stand

Meubels hier. Meubels daar.
Wat een keus op Meubelboulevard
AmsterdamDiemen. In elke stijl en voor
elke portemonnee.

a

veel Zandvoorters tegenover de
plaatselijke politiek staan. Zelf
kan ze daarin een heel eind
meegaan, want ook haar ontbreekt het niet aan kritiek. „Ik
denk vaak: zoiets doe je toch
niet, maar dan doen ze het natuurlijk wel degelijk. Dat komt
volgens mij, omdat die bestuurders als het ware ver boven
Zandvoort vliegen en vanuit die
hoogte alleen nog maar hun eigen en eikaars belangen zien.
Terwijl ik zo graag zou willen,
dat ze nu eens met beide benen
op de grond gaan staan."
In feite beschouwt Jo Voolstra politiek als een noodzakelijk kwaad. „Als ik eerlijk ben,
moet ik zeggen dat ik me .bij
geen enkele partij helemaal
thuisvoel, ook niet bij D66.
Maar anderzijds realiseer ik me
natuurlijk maar al te goed, dat
elk land en elk dorp geregeerd
en bestuurd moet worden. En
omdat ik niet van extremen
houd, kies ik dan het liefst voor

WeètóndÈJiensteri

a, til e

Van oorsprong was Slotemaker piloot bij de luchtmacht. In
de winter hadden de piloten
weinig te doen. Zwaanenburg:
„Ze klooiden wat met auto's. Zo
kwam Rob op het idee." „Het
was een bijzondere man. Hij
was zelden thuis, alleen om te
slapen. Hij had nog geen pan in
huis om een ei te bakken,"
voegt Christine van Dongen eraan toe.

maal een heel vervelende dag.
Maar wat het vooral zo aardig
maakt is dat heel wat Zandvoorters daar graag komen om
lekker te discussiëren en te
mopperen over hun dorp. Het
is er soms net een praathuis.
En vaak willen ze van mij ook
weten wat ik ervan vind."
Tijdens deze gesprekken valt
haar regelmatig op hoe negatief

(ADVERTENTIE)

zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,

mensen volgens Zwaanenburg
nog altijd op die naam afkomen.
De halve koninklijke familie
heeft dan ook een slipcursus bij
Slotemakers gevolgd. In het
leslokaal hangt zelfs een foto
van Prins Bernhard. „Willem
Alexander? Ja," lacht Zwaanenburg, „die is hier ook geweest.
Zijn moeder niet. Maar zijn
oom Pieter van Vollenhoven
bijvoorbeeld weer wel."
Ook veel Zandvoorters hebben een zwak plekje voor de
slipschool. Veel Zandvoorters
hebben er in hun jeugd meegeholpen. Het is bovendien een
kweekvijver voor jong racetalent. Jan Lammers liep op zijn
twaalfde al rond bij Slotemakers. Zwaanenburg, die eveneens veel geraced heeft, trouwens ook. „Rob liet kleine jongetjes zoals Jan en ik slippen
om te laten zien aan het grote
publiek hoe makkelijk het eigenlijk is. Ik was klein van stuk
en kon als twaalfjarige gemakkelijk doorgaan voor negen.
Dat vond Rob erg leuk."

spannen tegenwicht ten opzichte van haar besognes met 't
Stekkie. „Ja, dat is voor mij
heel fijn om te doen. In de eerste plaats vul ik zo op een zinvolle manier een flink deel van
mijn weekends op. En dat komt
goed uit, want als je alleen
komt te staan is zondag nu een-

'Ik heb er plezier in met
iedereen contact te hebben'

m

deze rubriek met

Foto Karin Schut

In IJsland weten ze wat feesten is. Dat merkte Eveline van der Stuyt van de
VVV Zuid-Kennemerland dit weekend. De verkoopstaf van Icelandair genoot zo van het diner dat Eveline en haar collega's hadden geregeld, dat ze
het Tropicanafestival niet meer op tijd konden bereiken. De (overigens heel
enthousiaste) IJslanders doken daarom het nachtleven van Haarlem in om
pas de volgende dag bij daglicht een wandeling door Zandvoort te maken.

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS
MONTÈl, OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM. STOK MEUBEICENTEB, VAlHAl.
Info: (0201 G9093 \t

Periode: 12 - 18 juli 1997
Geboren:
Indy Didier, zoon van Tjerk
Elco Reijenga en Andrea Anja
Franssen.
Kyara, dochter van Marcius
Janssen en Pieternella Peeman.
Victoria Chloé, dochter van
Hubertus Jeroen Kroon en Marie-Frangoise Blanche Marguerite Carrière.
Maurice Fernando, zoon van
Johannes Wilhelmus en Luz
Marina Garcia Acevedo.
Overleden:
Johanna Maria de Wit-Kobs, 68
jaar.
Elisabeth Maria Twisk-van De Tros legde het snelle armen- en benenwerk tijdens de salsakampioenschappen vast
Illustratie Mare de
Deursen, 91 jaar.

Boer
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Auto's te koop
boven ƒ 20.000,SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse aulorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag lussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020.665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
J l 5,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Volvo 440 1.8 Holiday, autom.
5-'94, 55.000 km, / 26.600,-.
Dick Muhl 0294-418200.
Volvo V40 1.8, comfort-Line,
1996, 14.000 km, ƒ42.500
Van Vloten Dealer 020-6369222

BMW
527 Schnitzer 1992,
schaars type, weinig km's,
alle opties
DAEWOO CENTRE Z.O.
020-6650131
BMW 2002, in goede staat, kl.
grijs met., bouwjr 1975, prijs
ƒ7,500,-. Tel. 078-6772647.
BMW 525i-24V EXE, aut. airco.
Deelb. achterb, gr. met. m'91,
izgs vr.pr ƒ 19.950 020-6455581

VOUW

wet

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Bw.jr. Km.stand Kleur

Vr.prijs

Opel Astra
Stationwagen Sport 1.8-16V
o.a. ABS, Airco
94
48.000

blauw

ƒ29.950

Opel Astra
GL1.4i3drs

zilver

ƒ19.500

94

Opel Astra
Season1.4SE3drs
Opel Astra
Season1.6i5drs

93

96

83.500

85.000

31.000

> 3000 m RENAULT-SHOW
Volvo

Auto * Etoile b.v.

Nissan
NISSAN SUNNY 2.0 D Sedan
'92, grijs, 170.000 km, ƒ 12.500.
Tel. 0297-263040.

d.blauw

grijs

ƒ17.950

Opel Corsa
Swing 1.4i5drs
Opel Corsa
Worldcup 1.6i

94

94

76.000

55.000

60.000

zwart

Peugeot

blauw

rood

ƒ18.950

ƒ22.950

Fiat

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraar 60
Werkplaats Schelpenplein

17.000

rood

ƒ23.950

Opel Omega
GL2.0M6V

95

33.198

blauw

ƒ44.950

Opel Omega
GL2.0I AIRCO

96

25.000

groen

ƒ47.950

Huis aarvhuis

-

verspreiding

93

74.000

rood

H Nieuwsblad

62.000

bord.rood ƒ 24.950

Opel Vectra
GL1.6i4drs

96

20.000

groen

91

46.000

Wit

D« opHdc»ler Wi u (n d* buu't:

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

In de maanden juli t/m augustus gaan veel van de vaste
bezorgers van het Zandvoorts Nieuwsblad op vakantie. Voor
wie dit werk in de eigen omgeving een paar weken wil
overnemen hebben wij een goede beloning.

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT

Tel.:023-5715346

Goed bevallen ?
Ook na de vakantieperiode kunnen wij uw hulp goed
gebruiken voor
een vaste wijk bij u in de buurt
Vul snel de bon in en stuur deze zonder postzegel naar
Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein 12, 2042 JM Zandvoort
of bel: 023-5717166

Vragen over
de bezorging?
Bel Interlanden Spreigroep
0900-8998200
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

(020) 6129804

In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
topinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleidiri'
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een orièntatierit voora
Grote sortering ONDERDELEN Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.
van schade-auto's, alle
Autorijschool Augustin
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.; 023-5845435.
AUTOELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
Mijn leeftijd is
Ik ben beschikbaar van

Plaats: .,
jaar,
t/m

Auto's te koop
gevraagd

1e tien
rijlessen ƒ 275

Service en
Reparatie

Studentenpakket ƒ 975
DE HOOGSTE PRIJS voor. elk
Bovag spoedopl.: binnen 28 merk auto a cont. met vrijwar
dagen uw rijbewijs. 6141208.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
RIJSCHOOL ROLF
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
Rijden bij Rolf is een begrip in T.k. gevr. loop/sloop/schade
brandstofporrtpen; verstuivers Amsterdam. Met een goed auto's gratis opgehaald in
cil.koppen vlakken. Garage/ team instructeurs geven wij op geheel Nederland, 24 uur pe
motorenrevisie FEENSTRA
een psychologische manier in- dag bereikbaar. Vrijwaring te
Industrieweg 27, Duivendrecht tensief les en nog leuk ook! plaatse. Tel. 035-5821477.
Tel. 020-6980639
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
APK KEURINGEN ƒ 70,
Tel.: 020-6868063/6332405 of
klaar terwijl u wacht.
06-54633678. P.S. Ook 8-week
Garage West-Center:
se cursussen en examenroutes
020-6122476 (zonder afspraak)
rijden is vanzelfsprekend.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Verkeersschool Trendy
Autobedrijf CRYNSSEN
Amsterdam. Toppers in rijles.
Crynssenstraat 10-14
Bel voor gratis infogids:
Tel.: 020-6184402.
Tel. 020-4205386.
APK-keurstatión, reparaties
Bagageboxen, fietsdragers e
alle merken en schaderegeling
dakdragers te huur en te koop
tevens montage
020-6719108
Schilt. Virago XV 750 b.j. '90,
Zie ATS telet pag. 888
slechts 4500 miles ƒ 10.250.
A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling 023-5470355/0654906453.
Inkoop loop, sloop en schade- T.k. Honda ST1100, b.j. 1991,• Auto te koop? Plaats in dez
auto's. Geen voorrijkosten.
rood, met koffers, i.z.g.st., rubriek. U zult verbaasd staa
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring ƒ12.000. Tel. 0299-361823.
over het resultaat.
Tel. 020 - 4.470.470.

Autoverhuur

0UKE BAAS
niet duur!!!

Motoren /Scooters

Autosloperijen

• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ru
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van d
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.
• Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke wee
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan
huisbladen van WEEKMEDIA.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren. •
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21

1

D de heer Q mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

D
Q
D
[3

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

péze autorubrjek.'staat elke week in Het Parool,
':',', '". Trouw dëiyolkskra'nt :e'n Weekmedia.
'Oplage 1.T friiljoefi ex. Tel. 020-6658686

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
250 ^ ZV Den Haag.

Naam:

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

Tel.:.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.07

LOTERIJ

KOMT ERAAN!
De Postcode Loterij komt naar u toe deze zomer!
De Kanjer Karavaan kunt u overal tegenkomen
waar het gezellig is; op de camping, tijdens het
dorpsfeest of op de braderie. Maar ook op evenementen en beurzen, zoals de Megafestatie en de
Huishoudbeurs kunt u de Kanjer Karavaan vinden.
De Postcode Loterij gaat dus met u mee op vakantie
in eigen land. Waar de Kanjer Karavaan staat leest u
elke week in de agenda op deze pagina. U moet
beslist een keer komen kijken, want de Kanjer
Karavaan is een bezoekje waard'

Leuke prijzen
De Kanjer Karavaan is een spannend spelprogramma met bingo, records en artiesten, waarbij u
natuurlijk ook interessante prijzen kunt winnen.
Wat dacht u bijvoorbeeld van een walkman, een
schitterende scooter, of een geheel verzorgd dagje
uit?

Speel mee!

Ja, ik wil mij aanmelden voor het bezorgen van het
Zandvoorts Nieuwsblad in de vakantieperiode.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

VAKANTIEBEZORG(ST)ERS

ƒ35.950

ƒ 9.950

Otto Nieuwenhuizen bv
Overtoom 515, Amsterdam

WII\I-TOT-15,7-MILJOEN-BON

zoeken wij

ƒ18.950

94

ook in spuitbussen

DE KANJER KARAVAAN

Ten behoeve van de verspreiding van:

met sofinummer

Opel Vectra
GL1.6i5drs

Opel Kaden
Expr. 1.4i5drs

_________________________
LntGrLanden sprelqroEp
••••••••••HlHiaHM
'
-J
'

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen -t- examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

alle kleuren

Campers

NATIONALE l
96

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

AUTOLAK

Bedrijfsauto's

Fa. Gansner & Co.

SSSuSiSSSiiuÜÜSS

Saab

Mazda

ƒ25.950

Opel Corsa
automaat Swing
1.4-16V3drs

Opel Vectra
Expr. 1.8i 4drs

Volkswagen

Algemeen

AANGEBODEN:VAKANTIEWERK
90

RECORD BIEDT AAN
Rover 114 GTA (gti-motor), 1106-'92. Als nieuw. 020-6949266,

18.000 km

EENDEN div. bouwjaren.
Tevens nieuwe daken ƒ295.
Mehari '79, 4.zit. 0492-464914.

Accessoires
en Onderdelen

850 GLT '94
ƒ44.950
850 GLT airco '93 .. .ƒ 34.750
850 GLT '92
ƒ32.500
SUNNY SEDAN, 4 d., dec. '93, Sharan 2.0, carat uitv., 02-'95, 850 GLT '92
ƒ 29.750
GL, 21 diesel, 5 versn., stuuralle opties, groen met.,
850 GLT '92
ƒ24.750
bekr., autom. deurvergr., zonDAEWOO CENTRE Z.O.
nedak, lichtm. velgen, trekuw Volvo-dealer
020-6650131
met persoonlijke service
haak, 84,200 km, APK t. jan.
'98, garage-auto, perf. staat,
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenvr.pr. ƒ 15.500,-. 020-6410742.
laan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Let op! Johan Boom verhuist
naar Wijkermeerweg 46, BeverAdverteren in deze rubriek
Tegen handelsprijs: v. 1e eig
wijk, naast Zwarte Markt. Tel Volvo 4401.8 GL, st.b. LPG, 6'
Tel. 020 - 665.86.86
0251-224730, ± 150 auto's v.a.
FAX 020 • 665.63.21
'93, ƒ 13.500 incl. BTW
Postbus 156, 1000 AD A'dam ƒ1000 tot ƒ20.000. Door heel BEREBEIT, Amsteldijk 25, 020
Nederland bekend om onze 6627777.
scherpe prijzen en garantie al
v.a. ƒ 1000, ook export. Dage- Volvo 850 GLT, 1992, rood,
lijks geop. v. 9 tot 19 uur. Don- 105.000
km, div. opties,
ƒ 27.250,- tel. 020-6237247
Peugeot 106 XN, sept. '92 derdag koopavond, zondags v.
11 tot 17 uur.
Door bejaarde, 32.000 km
gereden. APK juli '98. Pr.Div. inr.auto's: BMW 324 D,
ƒ 10.500. Tel. 075-6160798.
10-'86, ƒ4.950; Kadett 1.6 D,
SAAB SERVICE
Te koop wegens bedrijfsauto 3-'88, ƒ3.950; Kadett 1.6 S,
MOLENAAR
106 XND 1.4 Ace, nov. '93, 5- LPG, 1V86, ƒ2.250; BX 1.6
drs, blauw, stereo cas. 020- TRD 1-'88, ƒ3.750; Ford
HOOFDDORP
Scorpio 2.9I GL, LPG, schuif
6972889 b.g.g. 020-6121824.
dak, 1-'90, ƒ 7.950; Nissan SunWeg. vak. gesl. 19/7-9/8.
ny Florida 1.6i, 5-drs, Station, 3ZU l D W IJ K
Grote sortering ONDERDELEN
'90, ƒ6.250; BEREBEIT, Ampeugeot-dealer
Mazda MX5/Miata, wit, airbag
van alle schade-auto's, alle
steldijk 25, Amsterdam, 020airco, slechts 44000 miles 106 div. types v.a. . .ƒ 12.950 6627777, dond. geop. tot 20 u.
70 BESTELAUTO'S en pers. merken, alle bouwjaren.
showroom-staat, ƒ 26.750,-.
205 Diesel '89 .. .249.000 km
busjes v.a. ƒ3500. GarageGEBR. OPDAM B.V.
Fiat
Panda
CLX
12-'91,
55.000
Tel. 023-5470355/0654906453. 205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km
Tel.: 023-5845435.
Rijsenhout, lid Bovag. .
km,
ƒ6.950,-;
Renault
19
1.7
Xedos 2.0 V6,1994,54.000 km 306 XR 1.45-d '94. 67.000 km GTS 1e eig. '91, ƒ 8.850,-; Mini Meer dan 50 jaar gevestigd Het HOOGSTE BOD?? Be
306 XR 1.4 '94.. . 68.000 km
Bennebroekerweg 17, Hijsen- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
electr. ramen, airco, enz.
306 XRD com. '93. 49.000 km Metro, nw st„ 61.000 km, '91, hout bij Aalsmeer, 0297DAEWOO CENTRE Z.O.
Loop-, sloop- en schadeauto':
ƒ6.850,-; NIEROP-DAIHATSU,
306
XS
1.6
'96
...
.27.000
km
020-6650131
324229. Ook t.k. gevraagd.
m. vrijwaring, Tel. 020-6754193
309 GL 1.4 5-d '86.146.500 km Vancouverstr. 2-12 A'dam-W.
Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km 020-6183951.
RDW Erkend auto-demontage
Ford Fiesta 1.1 '91. 94.000 km Johan Boom. Ook filialen in
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's
Te koop Fiat 500,1972, wegen' Subaru Mini '90 . . 81.000 km Den lip 55 Landsmeer, tel. 020'
bel. vrij, tweety-geel, sylvester Opel Kadett '91 .. .93.500 km 4824640, Kanaalweg 30 E Camper Peugeot J7 '77, benz. Tev. verkoop van ondetdelen
ƒ 6.950 Landsmeer, tel. 020-4363543 apk juni '98, 2 pers., incl. tojl. ook NIEUWE onderdelen. v
zwarte bekl., compl. gerev./ge Escort RS '89
koelk., voort., trekh. en fietsdra Gratis gelnaald. Meteorenweg
rest., vraagpr. ƒ6350. Tel Minervalaan 86, A'dam • Zuid en Kerkbuurt 83 Oostzaan, tel.
ger. vr.pr. ƒ5000. 071-5616754 381. A'dam. 020 - 6319802.
075-6845607
Tel. 6629517'6791864
020-6163793 (evt. antw.aDD.)

ƒ28.950

Opel Calibra

2.0i

Van Vloten
Amsterdam

Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ 835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Volvo Amazone Station bj '66
LPG ƒ 12.000,-. 070-3030406.

Opel

Rover

AUTO WESTPOORT
(020) 6813410
Zaak- en demo auto's,
weinig km's - inclusief
Bouwerij 85 Amstelveen
1 jaar gratis onderhoud*
Telefoon 020 - 6479929
Nexia GL- GTX/3-4-5 drs
v.a. ƒ 19.880,AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250 Espero 1.8 & 2.0 v.a. ƒ 28.880,
AX 11 TE 5-drs '91 ƒ10.750
DAEWOO CENTRE Z.O.
AX 11 TGE '92
ƒ12.500
(020) 6650131
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 7.950
AX 11 TGE 5-drs '94 ƒ15.250
DAEWOO
NEXIA 1.5i GTX
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950
bouwjaar 1995
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950
donker blauw met.,
BX 14 TGE '92
ƒ 13.950
stuurbekrachtiging
BX 16 Progress '92 ƒ 13.450
elektr. ramen
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950
getint glas
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
ZX 1.4 Furore '94
ƒ19.750
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ17.950
ƒ 17.950,ZX 1.6i Tonic 5-drs '96/ 28,950
020-6310615
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950
ZX 1.6 Avant. '92
ƒ14.750
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK
Cuore Life Style, aut., 300 km
DEMO'S
'97; Cuore Trendy, aut., '95
Saxo 1,4 SX Comfort 5-'97
Cuore TS/TX '88 t/m '93;
Xantia V6 Activa 2-'97
Charade TS, 5 speed, '90,
Berlingo Demo '97
Charade TS aut., '88, auto v.d
ZX 1.6 SX Break 1-'97
week Charade TS '87, ƒ 3350,Saxo 1.4. Etoile leder int. '97
NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12 A'dam
Adverteren in
West 020-6183951.
deze rubriek
Daihatsu
Tel. 020 - 665.86.86
't AMSTERDAMMERTJE
CHYPARSE, Soesterberg vult
Amstel 340-342
uw Citroën-veerbollen voor
tegenover Carré
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Telefoon: 03463 • 51150.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

VOLVO 144, '73, aut., dr.groen,
4-drs, APK 3-'98, carr. wat
werk, ƒ 2750. 020-6998213.

Kia

Daewoo

Citroen

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
Citroën BX 19 GT, i.z.g.st., APK
6/'98, b.j. '85, ƒ 1.950,- NIEROP- Opel Kadett 1.8, b.j. 06-91,
Tegen handelspr.: Citroen ZX
ƒ 11.990,- ALBERS Autobedrijf
DAIHATSU 020-6183951.
1.4i Reflex, 9-'92, ƒ9.500.
020-4961767of4964483.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
Seat Fura GL 900, 84, ƒ 950,- Toyota Starlet 1.3 XLi, 12-'91, A'dam, 020-6627777.
ƒ 10.440,- DAEWOO
VISA GARAGE 020-6278410.
XM Turbo D, m. '94, amb. airco,
CENTRE Z.O. 020-6650131
ABS, Clarion radio, Lm. velgen,
ƒ 22.500,- Tel. 020-6596264.
Deze autorubriek
ZX Aura 1.8 bj. '94 schuifd.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
veel luxe, vr pr. ƒ 17.000,-,
Deze autorubriek heeft een oplage van 1.1 miljoen ex.
Tel. 020-4208093.

Merkt Type

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

RESTA
1.1 CL 3 deurs
01-90
1.3 Studio 3 deurs 11-96
Kart. Kul»ITsslr;i;il 5-11. Amslvr(liiin-/uid. Til. 673 XII22.
1.4 G T S deurs
06-95
2
ESCORT
1.6 CL 3 deurs 12-92
MONDEO
11GTX 1.7, sept. '87, grijs me1.8 Ghia 4 deurs
03-95 tall., i.z.g.st., APK sept.'98,
OVERIGE
ƒ 2000: 020-6432564.
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Fiat Uno
01-90
RENAULT AMSTERDAM
Sedans 740, 940 en 360.
Mazda 323 Wagon
07-94
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Top occasions met 1 jaar
Opel Kadett 1.8 06-91
garantie
ALBERS
440 GLE aut., 40.000 km, '95;
Wibautstraat 224
off. Forddealer
ƒ 28.950; 440 GLE 49.000 km,
020
•
561
96
11
020-4961 767 of 4964483.
'94 ƒ21.000; 440 DL 2.0 inj„
80.000 km,'93 ƒ 18.000; 360 2.0
Te koop Ford Fiesta bj. '85, bl.
inj.GL, '88 ƒ 4.300; 440 DL aut.,
met., APK nov. '97, i.pr.st.
90.000 km, '92 ƒ 14.000,-;
/1200. Tel. 0297-262230.
Corsa autom., 1.4 Swing, 4-'96, NIEROP, de Vrienden van Uw
Volvo, Vancouverslr. 2-12
T.k.:
Ford Sierra 2.0i aut., 16.000 km, blauw met.,
DAEWOO CENTRE Z.O.
A'dam-West 020-6183951.
67.000 km, bj. '91, wit, 4-drs,
020-6650131
st.b., ƒ 14.500. 0529-432185.
940 Royal Line LPG 1/94
5/94
T.k. Opel Corsa Swing 1.4i 3 d., 855 2.5 GLT auto
1994, km 84.800, incl. radio- 850 2.5 T automaat 1/97
460 1.8 Spirit automaat ..6/96
cass. ƒ 12.500. 0344-693492.
460 GLE 1.8 LPG 10/93
• WESTDORP '
460 1.8 Spirit
11/94
* KIA * een klasse rijker *
440 1.8 Holiday automaat.5/94
Pride 1.3 GLXi 3-drs . ..10-'96
440 1.8 Sportline airco . ..1/96
Clarus 1.8 SLX 4-drs .. .06-'96
MINOR MOTORCARS
440 1.8 Sportline
1/96
Nwe KIA met veel voordeel
S40 2.0 Exclusive/comfort.1/97
en extra hoge inruilpremie
Sloterkade 43/44
samen max. ƒ4.500,Amsterdam
VOLVO DICK MÜHL
Adm. de Ruijterweg 396-398
Tel. 020 - 6177975/6158022
Nijverheidslaan 1, WEESP
A'dam, tel. 020 - 6825983
Tel.: 0294 • 418200.
Rover-dealer voor
Ringweg A'dam, afslag S104
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Rijscholen

Klassiekers
en Oldtimers

Renault

Ford

Daihatsu

020-665 86 86

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Demo Samara Baltic, 1997,
van ƒ 26.000,- voor / 21.495,WESTDORP, tel. 020-6825983.

XM V6 VSX autom. '94/ 29.900
XM Turbo Diesel '94 ƒ27.500
XM Diesel Airco '94 ƒ 27.500
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 28.500
XM 20i aut. LPG '93 ƒ 18.500
Xantia Tur. D 94&9S va/ 22,500
Xantia D SX '94
ƒ 17.500
Xantia 2.0i SX LPG '94 ƒ 19.900
Xantia 1.8 SX LPG'95/22.500
Xantia 1.8 SX LPG '93/14.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500
ZX Diesel Break '95 ƒ 19.900
ZX Diesel '94
ƒ 13.500
BX
TGD
Turbo
Break
'92
ƒ 13.500
BX TGD Break st.b. '93/ 12.900
BX TGD Break '89
5.950
BX TZD '90
6.500
3.500
BX Diesel '88
BX 16TZI LPG '90
4.950
3.950
BX 16 TZi '88
BX 16 RE '89
3.950
BX 14TE '93
9.950
7.950
BX 14TE '91
BX 14E '89 LPG
3.950

Agenda Kanier Karavaan
26-27 juli: Den Helder, Strandspektakel
26 juli: Zeewolde, Camping Flevo Natuur
29 juli: Handel, Camping De Rooye Asch
30 juli: Heumen, Camping Heumens Bos
30 juli: Groningen, opname Record Show
31 juli: Echten, Camping Westerbergen
31 juli: Oldenzaal, Boeskol is Los

DE UITSLAGEN VAN 21 JULI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

6 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:

02
24
44
18
32
06
23

ƒ 1.000,ƒ 500,/ 100,ƒ50,ƒ40,ƒ30,ƒ25,-

28 ƒ20,40 ƒ10,35 ƒ9,31
ƒ8,14 ƒ?,37 ƒ6,45 ƒ5,-

Getal 1 t/m 22
Maar net zo makkelijk als een walkman wint u in
december ook de Postcode-Kanjer van 15,7 miljoen, 25 30 21 34 16 20 04
de grootste Straatprijs uit de geschiedenis van de
09 36 13 27 08 11 03
Postcode Loterij!
07 15 12 29 41 43 39
Hoe langer u dit
Maakt u uw kaart vol met:
jaar meespeelt in
Straatprijs trekking juni:
26
de Postcode Loterij
dan
wint
u
de
Bekendmaking: 21 juli
en hoc meer loten
f 5.OOO,Thuïsbingo
u heeft, hoe groter
4724 DP
f 25.OOO,uw aandeel in de
Extra Prijs
f 25.OOO,Kanjer is. Gebruik
Zetfouten voorbehouden
4724 DP 202
daarom vandaag
nog de bon hierboDe BMW's: 3063 SK 049 in Rotterdam
ven om uw (extra)
en 2211 KV 195 in Noordwijkerhout
loten te bestellen.
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Tl „In de loop der jaren zijn er veel verschillende
l boten van het strand het water in geduwd. Dezekano cq zeilkano van Bob van der Werff ('Duii'lïe')
herinner ik me nog wel."

23.07.97
Sommige strandgeneugten zijn van alle
tijden, zoals zwemmen en zandkastelen
bouwen. Maar minder bekend is misschien dat men vroeger in Zandvoort ook
rodelplezier op het strand kon hebben.
Arie Koper, secretaris van het
Genootschap Oud Zandvoort, vertelt daar
uitgebreid over bij de ansichtkaarten die
hij verzameld heeft.
„Tegenwoordig zijn ze verdwenen, maar in het midden van
de jaren twintig had Zandvoort
twee rodelbanen. De ene was
gelegen naast de tennisbanen
van paviljoen Bernadette, ter
hoogte van het huidige circuit.
De andere, in het verlengde
van de Zeestraat, kwam op het
strand uit. Daar is deze afbeelding van."

Groeten tti
Zandvoort

M sjouwt Mtinlicf zit'ttrc i>ntr!itcn,
komt iets zijn t»! rcrzud

„Je smaakvolle spotprenten en minder smaakvolle. Bij vakantiegangers waren
ze in elk geval meestal erg geliefd, vooral die met dikke vrouwen. Deze kaart is
afgestempeld op 5 juli 1947. Ik weet het niet zeker, maar ik vermoed dat de
kaart gekocht is bij het bekende souvenirwinkeltje van 'Potte' Keessie' op de
hoek van de Kerkstraat en de Bakkerstraat. Waar die naam 'Potte' vandaan
komt? Misschien omdat er in het winkeltje ook allerlei Delftsblauwe potjes in
de etalage stonden."

„Eén heel verschil met tegenwoordig. Terwijl tegenwoordig een tractor de viskar voorttrekt moesten de gebroeders Duivenvoorden uit de Diaconiehuisstraat dat
in de jaren zestig met de hand doen."
„Deze ansichtkaart, afgestempeld op 22 juni 1920, spreekt
voor zichzelf. Alhoewel de stpelen en de kledij veranderd zijn,
zou dit tafereeltje zich anno
1997 ook kunnen voordoen.
Het zijn vermoedelijk kindertjes uit de gegoede klasse, zo te
zien aan hun nette kleren en
hun bleke uiterlijk. Destijds
gold: hoe witter hoe rijker. De
mensen met een bruin gezicht
hadden een lagere status,
omdat aan hen af te lezen was
dat ze veel handwerk buiten
verrichtten. Tegenwoordig is
bruin veel meer in. Op de achtergrond is een stukje van de
Noord-Boulevard te zien."

„Mijn grootvader Cornelis de Roode (1880-1947) staat ook op deze foto. Hij is de vierde van
rechts. Paardje rijden was vroeger een populaire activiteit op het strand. Het waren geen
echte rijpaarden. Ze kwamen zo van de groenteboer of melkboer vandaan. De foto is gemaakt
aan het begin van de eeuw. Wie goed kijkt ziet in de rechter bovenhoek de uitbouw van Hotel
Groot Badhuis."

..Behalve vakantiegangers kwam je in het
begin van deze eeuw ook schelpenvissers
tegen op het strand. Op deze foto staat dan
ook de bekende schelpenkar. Het jongetje
op de voorgrond heeft een kro op zijn schouders. Dat is een garnalennet dat alleen in
Zandvoort naar mijn weten gebruikt werd.
De meisjes kijken een beetje sip en dat is
heel begrijpelijk, want de fotografen uit die
tijd deden heel lang over een foto. Tegen de
tijd dat het plaatje geschoten was. waren de
meeste kinderen het al lang zat."
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Bel voor informatie: 023-5717166
(Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Gevoel en vorm verpakt
in nieuwe Corolla
T

oor da ch te
jet leven bestaat uit het
maken van keuzes. Als
! het gaat om het rijden
met een BMW 525 tds tounng of met een nieuw model motorfiets van hetzelfde
merk, de K 1200 RS, dan
kun je spreken van een
luvceprobleem. Beide voertuigen zijn luxe, degelijk en
doordacht gemaakt en daarmee ideaal voor de kilometervreters op vier en op
twee wielen.
Hoe grondig BMW bi| het ontwikkelen van zijn producten te werk
gnat blijkt bij het sluiten van de
achterklep van de 525 tds tounng Dichtslaan is overbodig Tegen het slot aanleggen volstaat.
Een mechanisme, aangeduid met
Soft Close Automatic, trekt de
deur in hel slot.
Het is een van de doordachte detnils die de tounng kenmerken
Do BMW-mgenieurs hebben deze
stationwagen met aandacht en

met oog voor verfijning gemaakt.
Aanvankelijk is het nut van het
Soft Close Automatic systeem
niet direct duidelijk Sta echter
maar eens met een doos m de
handen en probeer met een elleboog de deur van een stationwagen zo'n krachtige zet te geven
dat die m het slot valt De ervarmg leert dat dat maar zelden
lukt. Vaak is nog een extra duwtje
met het achterwerk nodig, wat je
een vieze broek op kan leveren
BIJ deze BMW heb je daar geen
last van, de automatische deursluiter klaart de klus.
BIJ de motorfiets K 1200 RS
openbaart het doordachte zich in
de hoogteverstelling van zadel en
kuipruit. Rijders van verschillend
postuur kunnen zich daarmee
een goede zithoudmg aanmeten.
Heel slim en veilig is de startblokkering zodra de zijstandaard is
uitgeklapt. Pas na het inklappen
zal de krachtbron starten. Je kunt
hem dus niet vergeten en dat is

een prettige gedachte bij een motor die met gemak m drie seconden van nul naar honderd kilometer per uur kan accelereren. Een
uitstaande standaard zorgt dan
niet voor een onaangename verrassmg bij de eerste bocht. De
kracht komt van een 1,2 liter
krachtbron (96 kW/130 pk), die
enorm soepel is
Dynamiek spreekt ook uit het njgedrag en de gretige prestatiedrang van de 525 tds Achter de
prominente BMW-gnlle verricht
een 2,5 liter turbodieselmotor nijver de voor de voortgang broodnodige arbeid Het hoge vermogen van 105 kW/143 pk en de
trekkracht van een stoomlocomotief jagen de tounng binnen de
kortste keren naar snelheden die
m Nederland leiden tot onmiddellijke inbeslagneming van rijbewijs
en auto
De topsnelheid bedraagt immers
210 kilometer per uur, wat voor

De klep rustig tegen het slot aanleggen en vervolgens zorgt een
Soft Close Automatic systeem voor het dichttrekken en de vergrendeling.
een diesel erg hoog is.
De touring is bedoeld voor mensen die de top in luxe en comfort
wensen. Bijvoorbeeld, omdat ze
j'aarhjks veel kilometers rijden of
omdat ze bij zakelijke besprekingen representatief voor de dag
willen komen. Dat lukt met de
touring uitstekend, gezien de aantrekkingskracht die deze auto op
omstanders uitoefent.
De flinke laadruimte van 1.525 liter voegt veel gebruiksgemak toe.
Het is zeker niet het grootste
laadruim in deze klasse. In de
ontwerpfase heeft BMW gekozen
voor een fraai gevormde stationwagen met een dynamische uitstrahng. Door de aflopende daklijn moest wat laadvolume worden
ingeleverd.

Welke zal het worden. De luxe van een 525 tds touring of het sportieve van de motorfiets K 1200 RS.
BMW is op beide markten thuis.

De auto is werkelijk van alle
denkbare accessoires voorzien.
Twee airbags, een voor de bestuurder en een voor de passagier, zijn standaard. Dat geldt te-

vens voor luchtzakken aan de zijkant in de voorportieren. De automatische stabiliteits- en tractiecontrole levert een actieve bijdrage aan veiligheid. Dit systeem
grijpt in zodra de aangedreven
achterwielen bij hard optrekken in
bochten dreigen weg te glijden.
Wielslip wordt onderdrukt, waardoor de achterzijde van de auto
niet uitbreekt en de BMW stabiel
zijn weg vervolgt. Een lampje op
het dashboard licht op als het
systeem in werking is. Veiligheid
gaat boven alles, ook bij de motorfiets. Deze is eveneens standaard uitgerust met ABS.
De 525 tds touring kost 94.300
gulden. Het kan voordeliger door
te kiezen voor de 520i met een
2,0 liter zescilinder benzinemotor.
Die kost 89.300 gulden.
De K 1200 RS kost 35.950 gulden. Het is minder, maar in motorfietsland behoort deze sportieve toerder gezien zijn prijs tot de
top.

oyota is niet meer hélemaal zichzelf. Kijk nu
eens naar de nieuwe
Corolla: hij heeft vrolijk ronde koplampen, geflankeerd
door ronde knipperlichtjes
en een vriendelijk lachende
grille. Zo kennen we Toyota
niet: de fabrikant gaf zijn
gezinsauto's nooit eerder
zulke gedurfde en eigenzinnige vormen.

Brussel bedacht. In de deze keer
niet zonnige heuvels en bergen
nabij Barcelona voelen we hem
aan de tand. Met speels plezier
kiezen we voor elke nieuwe bocht
en iedere helling een juiste versnellmg. Daardoor gaat de Corolla er rap vandoor, uiteraard aangespoord door het gaspedaal. We
snellen langs olijfboomgaarden
en naderen de grauwe, grijze rotsen van Montserrat.

Voor een allereerste kennismaking met de nieuweling kiezen we
meteen een speciale uitvoering:
een Corolla met 1,3 liter motor en
zes versnellingen.

Op de steile hellingen klautert de
Corolla makkelijk omhoog, maar
bij scherpe bochten geeft hij aan
dat hij eigenlijk liever rechtdoor
wil. Op de snelweg richting de
Catalaanse stad spreken we voor
het eerst de zesde versnelling
aan. De motor draait nu kalm zijn
toeren waardoor hij lekker stil
blijft.

Het is een driedeurs hatchback.
Aan de achterzijde ziet dit model
er sportief uit door zijn gedrongen
uiterlijk. De Japanse ontwerpers
hebben de nieuwe vormen samen
met de Toyota-ontwerpers in

Speel mee en win
Weekmedia en Stena Line laten
u in een spannend spel met de
Stena HSS (dat staat voor Highspeed Sea Service) kennismaken. Komende twee weken
speelt Weekmedia het Discovery-spel. Doe mee en maak
kans om de Stena HSS te bele-

Sneller naar Engeland
kan bijna niet
Een overtocht met de Stena HSS
is een van de snelste manieren
om in Engeland te komen. En
Londen komt wel heel
dichtbij. Elke dag zijn er
zowel uit Hoek van Holland als uit Harwich 2
vertrekmogelijkheden. In
beide havens stappen de
passagiers zo van de f er- l{ ^
ry in de trein. Wie de
t.
eerste afvaart uit Hoek
van Holland kiest, om
07.15 uur, is om 11.48 uur in Londen. Een dagje shoppen m Harrods of in Regent Street is dan
ook geen probleem Met de laatste afvaart uit Harwich zijn de
passagiers voor middernacht
weer in Nederland.
Natuurlijk is er op de Stena Discovery ook plaats voor auto's, caravans, bussen of vrachtauto's.
Wie met de auto op vakantie
naar Groot-Brittannie gaat, kan
de eerste reisdag al een heel
eind komen. Zo is het zelfs moge

Op 2 juni heeft Stena Line de Stena HSS in de vaart genomen. Deze gloednieuwe hogesnelheids
ferry, die de Stena Discovery is
gedoopt, brengt de vaartijd tussen Hoek van Holland en Harwich
in Engeland terug van circa 7 uur
naar 3 uur en 40 minuten. En die
bovendien, dankzij het uitgekiende ontwerp, nog eens extra stabiel en comfortabel is.

lijk om binnen l dag in Ierland te
zijn. Want, ook op de Ierse Zee
vaart Stena Line met de supersnelle Stena HSS.

De spelregels
Het Discovery Spel wordt gespeeld in 4 ronden. De andere zijn
in de kranten van Weekmedia
van 2, 9 en 16 juli 1997 verschenen. De mooiste en meest originele inzending maakt kans op:
De hoofdprijs: een retour overtocht met de Stena Discovery en
een 7-daagse hotelvakantie in
Engeland voor 2 personen
Tweede en derde prijs: een retourovertocht voor 2 personen en auto
Elke ronde zijn er bovendien drie
dagjes Londen (voor 2 personen)
te winnen, inclusief aansluitend
treinvervoer.

De vragen:
O Wanneer u de eerste afvaart
van de Stena Discovery uit
Hoek van Holland neemt, hoe
laat kunt u dan met de trein in
Londen zijn?
© Is er aan boord van de Stena
HSS ook ruimte voor auto's en
caravans?
© Op welke andere zee naast
de Noordzee vaart Stena Line
ook met een Stena HSS?

De nieuwe Porsche 911 beleeft zijn werelddebuut in september tijdens de autoshow van Frankfurt.

Porsche 911 debuteert
in Frankfurt
E
en vergrote wielbasis en een slanke, gestrekte vormgeving kenmerken de nieuwe Porsche 911. De uiterlijke contouren van de vele voorgaande modellen zijn
niettemin behouden. De nieuweling heeft daardoor altijd
nog de contouren van het oer-ontwerp 356, welke door de
oprichter van het concern Dr. ir. Ferdinand Porsche is gevormd.

Onderhuids breekt de autofabrikant met een langjarige traditie.
Na bijna 35 jaar luchtkoelmg is
overgestapt op waterkoeling in dit
geval voor een nieuw ontwikkelde
zescilinder motor. De boxer is gebleven. Het is een constructie die
een uiterst platte en tevens
compacte krachtbron oplevert, die
onder de sterk aflopende achterzijde van de 911 is te herbergen.
De krachtbron heeft een kleinere
cilinderinhoud (3,4 liter) dan zijn
luchtgekoelde voorganger (3,6 liter). Het vermogen is daarentegen zo'n dikke tien procent hoger
en komt aan 221 kW/300 pk. De
trekkracht bereikt een maximale
waarde van 350 Nm. Dat is een
gespierd getal dat wijst op enor-

me souplesse. De wijzigingen
aan de zescilmder boxer zorgen
voor vermindering van geluid en
een lage uitlaatemissie. De 911
voldoet aan de strenge eisen die
momenteel gelden. Porsche
claimt dat de karakteristieke motorroffel is gebleven. De topsnelheid bedraagt 280 km/uur.
De 911 heeft een compacte en
lichte zesversnellingsbak gekregen Ook is een automaat leverbaar met vijf versnellingen. De
nieuwe Porsche 911 maakt zijn
werelddebuut tijdens de autotentoonstelling van Frankfurt, de IAA
(Internationale Automobiel-Ausstellung). Deze staat van 11 tot
en met 21 september op de rol.

Opel-dealer in zomerse stemming met actiemodellen
De Opel-dealer heeft deze zomer aantrekkelijke actiemodellen in
huis van de Corsa, Astra en Vectra Stationwagon. De prijzen beginnen bij ƒ 21.950,- voor een Opel Corsa 1.4i Strada die standaard stuurbekrachtiging aan boord heeft. De aanbiedingen duren
tot en met 31 augustus a.s.
Edition Cool is de naam van het actiemodel van de Astra. Deze
auto-is gebaseerd op de complete uitvoering 'Astra Fresh' met
daarbij extra's als elektrisch bedienbare ramen en spiegels (ook
verwarmd) en luxueuze velours bekleding. Airco, breedstralers,
leeslampjes achter en centrale deurvergrendeling zijn andere toevoegingen. De Astra Cool is te koop vanaf ƒ 33.950,-.

Drie Nederlanders in top-10
van Europese finale NISTEC

Beantwoord bovenstaande 3 vragen, schrijf deze op een bnefkaarl en stuur deze voor 30 juli 1997 in naar Stena Line, t.a.v. Afdehng Sales, Postbus 2, 3150 AA Hoek van Holland. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. Medewerkers van Stena
Line en Weekmedia zijn van deelname uitgesloten De inzendingen worden eigendom van Stena Line. De adressen worden gebruikt voor het doen van aanbiedingen. Prijswinnaars ontvangen na afloop van alle spelronden persoonlijk bericht

Het nieuwe Toyota-model is er in
vier uitvoeringen. Naast de dnedeurs hatchback zijn er de sedan,
de stationwagon en de vijfdeurs
liftback. Deze laatste is wellicht
het meest opmerkelijk gevormd.
Dit komt door de langgerekte,
voor het oog iets doorhangende
achterklep. De lange vorm staat
elegant en schept een zee aan
ruimte voor inzittenden en bagage.
De Toyota Corolla is er vanaf
28.990 gulden.

Opvallend en gewaagd: de nieuwe Corolla staat voor een radicale vormgeving.

geeft u meer!
Speel mee met Weekmedïa
en Stena Line
en beleef zelf
de revolutionaire Stena HSS

De Corolla met de wat sterkere

1,6 liter motor rijdt nog iets stiller
en sneller. Deze uitvoering heeft
overigens gewoon vijf versnelhngen. Op de lange rechte wegen
richting Sitges en Tarragona blijkt
het soepele veercomfort: grote
bulten in het zon geteisterde
Spaanse beton absorbeert hij
moeiteloos.

De kennis van de Nissan-technici in ons land staat op hoog peil.
Dat blijkt uit een eerste, vijfde en tiende plaats in de Europese finale van de Nissan International Service TEchnical Contest (NISTEC). Jan Aerts, autotechnisch medewerker bij Nissan-dealer
Koops in Maarssen, mag zich met zijn eerste plek Europees kampioen noemen. Aerts gaat met de twee andere beste Europeanen

Peugeot Partner
Break met nieuwe
kracht onder kap
D

e Peugeot Partner is in Break-uitvoering sinds kort te
koop met een nieuwe 1,8 liter benzinemotor. Deze
ontwikkelt een vermogen van 66 kW/90 pk. Op het
prijskaartje staat ƒ 32.430,-. Het motorenpalet voor de Break-versie bestaat verder uit een 1,4 liter benzine- en een
1,9 liter dieselkrachtbron.
Met het nieuwe blok onder de kap
bereikt de Peugeot Partner Break
een topsnelheid van 160 km/uur.
De auto sprint van O naar 100
km/uur in 12,2 seconden. Het
maximum koppel bedraagt 147
Nm bij 2.600 toeren per minuut.
Dat is een prima waarde voor het
trekken van een aanhanger of caravan.
De achterbank van de Break-uitvoenng is vanaf nu in delen neerklapbaar. Standaard heeft het

model getint glas, drie hoofdsteunen op de achterbank, velours
bekleding, een toerenteller, een
rolgordijn boven de bagageruimte
en een handig opbergvak boven
de voorruit.
De Peugeot Partner is begin oktober 1996 in ons land gearriveerd. Sinds die tijd zijn er al
4.500 stuks de showrooms uitgereden. Naast de Break is er een
Combi-personenwagen-uitvoenng
van de Partner te koop.

^êfr^fe&f ^
De Peugeot Partner Break heeft een nieuwe 1,8 liter benzinemotor
in het vooronder gekregen.
(nummers 2 en 3) naar Japan toe om daar te strijden voor de wereldtitel. Tijdens de NISTEC, die elke twee jaar plaatsvindt, wordt
de technische kennis van de deelnemende Nissan-technici zwaar
op de proef gesteld. "Wij zijn erg onder de indruk van de prestaties
van de Nederlandse technici", aldus de heer F.A.M. Rameckers
van het Nissan Training Centre van de importeur. Van de vier keer
dat NISTEC is gehouden, heeft Nederland tijdens de Europese finale drie keer plaatsen veroverd in de top-3. Die finalisten mochten naar Japan. Hans Colijn van Nissan-dealer Zaanauto in Zaandam kwam in 1993 terug met de wereldtitel.

Budget Rent a Car is 200
BMW's rijker

Autoverhuurbedrijf Budget Rent a Car neemt dit jaar 200 BMW's
op in zijn verhuurvloot. Dat zijn voornamelijk 3-serie touringmodellen, maar ook auto's uit de 5-serie en BMW's Z3 roadster. Onlangs
overhandigde de heer G.A.J. van Geffen, hoofd afdeling Special
accounts bij BMW Nederland, de eerste sleuteltjes af aan mevrouw I.G.M. Geurtjens, fleet manager bij Budget Rent a Car Nederland.
De autoverhuurder wil de BMW's zowel zakelijk als privé inzetten.
Op beide vlakken neemt de vraag naar huurauto's toe. Huren is
voor veel mensen een goed alternatief.

UitÖulVrije Tijd

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weelcmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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'Bezoekers noemen dit
de bestverzorgde
markt in Nederland'

Emoties
Tj^ENS IN DE zoveel jaar laait
J-J in de wetenschappelijke
wereld de discussie op of dieren pijn en emoties kunnen
voelen, net als wij.
Dat lijkt misschien niet zo
belangrijk, maar stel je eens
voor dat de wetenschappers
kunnen bewijzen dat dieren gevoelloze wezens zijn. Dan hoeven we ons niet meer schuldig
te voelen over legbatterijen,
varkensfokkerijen, bont dragen, vlees eten, sportvissen enzovoort! Een hele verlichting
van ons bestaan!
Dit jaar was de Universiteit
van Wageningen aan de beurt.
Onderzoekers discussieerden
daar een volle week over de
vraag of dieren emoties net zo
beleven als wij, en kwamen
daar niet uit. Dus laat ik daar
eens een waarneming uit het
Amsterdamse Bos tegenover
zetten, misschien helpt dat.
Ergens in de buurt van de
Kleine Vijver zie ik in een rietpluk een meerkoetengezin: vader, moeder en twee nog erg
kleine jongen. Het gezin wil
oversteken naar de volgende
rietpluk. Daarvoor moet een
paar meter water overgezwommen worden. De eerste ouder
gaat voorop, zwemt over, duikt
de rietpluk in en lokt met zachte geluidjes de jongen. De eerste zwemt snel over. De tweede
springt het water in, zwemt
nog geen halve meter, dan
opeens een beweging onder water, gespetter en geplons, en
het jong is verdwenen.
Een van de weinige snoeken
van het Bos heeft toegeslagen.
Heel even hangt er een zware
stilte. Dan springen de beide
ouderkoeten het water in, duiken als gekken op de plek waar
het jong verdwenen is, één
keer, twee keer, drie keer. Dan
dringt het door wat er is gebeurd. Eén ouder gaat door
met wanhopig duiken, de ander heft een geweeklaag aan
dat door merg en been gaat en
nog zeker een kwartier over de
kleine vijver schalt.
Beleefden die meerkoeten
hun emoties nu anders .dan wij
mensen? Zou best kunnen,
maar dat ze de gebeurtenis verrekte vervelend vonden, wisten
ze goed duidelijk te maken.
Dieren zijn toch wezens om rekening mee te houden.
Remco Daalder

Vlak bij de kerk, naast een
poffertjeskraam, knoopt Dita
Borst, getooid in blauwe Westfriese kledij, een praatje aan
Liefhebbers van klederdracht en oude gebruiken kunmet passanten. „De bezoekers
nen hun hart ophalen tijdens de Westfriese marktdanoemen dit de bestverzorgde
gen in Schagen, 's Zomers loopt de bevolking van dit
markt in Nederland," zegt ze
Westfriese stadje elke donderdag uit voor een bonte opniet zonder trots. Ze draagt een
tocht van paarden, koetsen en wagens. Honderden vrijkapje dat met zilveren spelden
wilHgers demonstreren oude ambachten, kinderspein het haar is vastgezet. „Wil je
len, folkloristische dansen en muziek.
dat nooit meer 'kapje' noemen," komt een vriendin,
Guurtje Wardenaar, tussenbeide. „Wat wij dragen zijn boerinnenkappen, kostbare erfstukken," zegt ze quasi verontwaarL MEER DAN veertig jaar, zullen ze als kleuter sa- digd.
jaar heeft Schagen de men met vriendjes en vriendinDe kap van een boerin is verWestfriese marktda- netjes op een van de boerenwagens staan, en dansen in de kin- sierd en kunstig in het haar
gen. Op donderdag staat het
hele stadje in het teken van derdansgroep, want ook dat is vastgezet met zilveren en soms
deze traditie. Aan de huizen traditie geworden. „Als de ya- gouden spelden. Naast deze rijhangen vlaggen in de kleu- kantie voorbij is, krijgen de kin- ke Westfriese boerinnendracht
er zelfs vrij voor," zegt bestaat er ook zo iets als een
ren rood en geel van Scha- deren
moeder.
taurgerdracht, want verschil
gen, en om kwart voor elf een
Twee mannen in boerenkiel heeft er altijd al moeten wezen.
begint bij het station de grohebben bij het station staan De meisjes hebben een wit
te optocht.
wachten tot de hele stoet zo'n mutsje van kant, een zogebeetje op gang gekomen is. Ze naamd hultje, en daarop een
Even nadat de trein met dag- horen bij een ouderwetse bak- klein hoedje. Onderscheid bejesmensen uit Amsterdam is fiets met twee grote, metalen stond ook tussen de rokken die
aangekomen, zet een lange vaten. „Zullen we dan maar," de vrouwen droegen. Guurtje
stoet paarden met boerenkar- zeggen ze ten slotte tegen el- lacht aanstekelijk. „Wie het
ren, koetsen, lichte sjezen, en kaar. De een schept achterge- breed heeft, laat het breed hanonder meer een spuitwagen uit bleven paardenvijgen van gen. Hoe rijker de vrouwen, hoe
1912, zich in beweging. Voorop straat en de ander stapt op de meer onderrokken ze droerijdt de Uienhoop, een ouder- zogeheten 'strontfiets'.
gen."
wetse kar van het plaatselijke
Tegen half twaalf beginnen
Dita heeft niet minder dan
boerenorkest, dat vrolijk musi- op het dorpsplein bij de kerk de drie onderrokken aan. „Zal ik
ceert, meteen gevolgd door een folkloristische dahsoptredens. ze even laten zien," vraagt ze.
wagen waarop de voor het sei- Een kinderdansgroep bijt het Zij heeft haar rokken nog niet
zoen gekozen miss Schagen zit spits af. De meisjes dragen vro- opgetild, of de zijdeur van een
te stralen in klederdracht.
lijke jurken en hoedjes van poffertjeskraam zwaait open.
Moeders duwen antieke kin- stro, de jongens een taoerenkiel „Zeg dames, houden we het
derwagens die opvallen door met een pet. Al krijgen ze er vrij vandaag wel netjes?"
hun hoge metalen wielen, mee voor van school, ook de kindeWie traditionele Westfriese
in de optocht. De baby's die er ren zijn vrijwilligers. Wanneer klederdracht aantrekt, moet
in liggen, dragen witte kanten een jongetje er opeens genoeg natuurlijk enige kennis van zakleertjes en een mutsje. Daar- van heeft, loopt hij weg en laat ken hebben. Maar voor gek loaan kun je zien dat ze nog niet hij een huilend danspartnertj e pen, daar krijgt niemand in
zindelijk zijn. Over een paar verbaasd achter.
Schagen de kans voor. „Als je er
niet bijloopt zoals dat volgens
de oud Schagenezen moet, pikken ze je er zo uit," zegt Guurtje. Ze imiteert een oud stemmetje: „Geen lippenstift, geen
make-up, en doe je knoopjes
dicht want zo is het veel te
bloot."
Niet alleen de vrouwen, ook
de mannelijke bewoners van
Schagen lopen in klederdracht.
De mate van hun welstand is af
te lezen aan
subtiele verschillen. lemand kan een
bolhoed, hoge
hoed of een
platte pet dra- .
gen.
Julian
Pelkman, een vriend van Dita
en Guurtje, blijft even staan.
Hij draagt een hoge hoed en
naar eigen zeggen heeft hij het
kostuum van een notaris. In de
manchetten van zijn overhemd
Honderd vrijwilligers verlenen hun medewerking aan de markt zitten sierlijke knopen, en uit
Foto Stichting Westfriese Folklore zijn vestzak haalt hij een zilve-
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De Zaanse Schans
vanuit de lucht
Op de Zaanse Schans m
Zaandam wordt zaterdag l G
augustus het zogenaamde
'jaarfeest' gehouden. Een
festiviteit voor het hele gezin, met onder andere oude
ambachten, demonstraties,
attracties, rondvaarten en
muziek. Dames in Oudhollandse kleding doen tijdens
deze dag op traditionele wijze de was op de bleekveldjes
langs de sloot. Drie Zaanse
scoutinggroepen vermaken
de kinderen met allerlei activiteiten, zoals roeien en kanoen op de Zaan.
In het bezoekerscentrum
van de Zaanse Schans is een
tentoonstelling te zien die
een beeld geeft over het ontstaan van de Schans en de
Zaanse geschiedenis. Tevens
kunnen de bezoekers elk
uur een tocht maken over de
Zaan langs de huizen en de
molens.
Verder is er de mogelijkheid om de Zaanse Schans
vanuit de lucht te bekijken.
Een luxe toeringbus brengt
geïnteresseerden
naar
Schiphol-Oost, waar een helikopter zijn gasten meeneemt voor een half uur durende vlucht boven de provincie Noord-Holland. De
prijs voor deze rondvlucht is
95 gulden. Reserveren is
noodzakelijk bij de Zaanse
VVV, telefoon 075-616.2221.

Elke donderdag is er in
Schagen een
optocht
van
paarden, koelsen en wagens
Foto Stichting
Westfnese Folklo-

De Zaanse Schans, Schansend l
in Zaandam, is gratis toegankelijk,
alleen voor toegang tot de molens
en musea moet betaald worden.
Het 'Jaarfeest' begint om tien uur
en duurt tot vijf uur.

Dansen op 't zand

Elke donderdag is het goed vertoeven in Schagen

ren ketting met een groot horloge. De organisatie van de Westfriese markten is alleen mogelijk door de medewerking van
de honderden vrijwilligers van

rigens ook dienst doet als
streekmuseum. Na afloop van
de optocht komen de paarden
en wagens hier terug.
„Alles is vandaag prima verlopen," zegt
Klaas Breedeveld, die bij de
stichting optreedt
als
hoofd van de
-i---- afdeling paarden.
„Het
unieke in Schagen is dat we
vlak langs het publiek rijden,
en dat is meteen ook het moeilijke, want er staan geen hekken. Dus hebben we heel betrouwbare paarden en mensen
nodig."
Jan Pieter Nepveu

Aan muts kun je zien of
het kind zindelijk is
de Stichting Westfriese Folklore. Een deel van het werk gebeurt achter de schermen. De
paarden, wagens en kleding
vergen veel onderhoud. Dat
wordt voornamelijk gedaan in
de stallen van een zeventiendeeeuwse stadsboerderij, die ove-

Knuwer maakt futons volgens Japansetraditie
In de matrassenwinkel Katja Futon op het WG-terrein
in Amsterdam kun je zien hoe katoenen Japanse slaapmatrassen gemaakt worden. Jules Knuwer vervaardigt
er eigenhandig stevige overtrekken, gevuld met katoenen wattenlagen. In Japan worden die futons genoemd,
vandaar de naam: Katja Futon.

P EEN MOOI plekje, pal
O
naast het terras van caférestaurant Ingang B op het

Knuwer maakt futons in alle maten

Bram de Hollander Fotografie

BOES

WG-terrein, is sinds 1985 de
winkel en werkplaats Katja Puton gevestigd. De voorgevel is
van glas en zodra de weersomstandigheden het maar een
beetje toelaten, zet eigenaar
Knuwer de voordeur uitnodigend open.
Binnen schijnt de zon op
kleurige
Zuid-Amerikaanse
hangmatten en baby-draagdoeken, maar het belangrijkst zijn
toch wel de zelfgemaakte katoenen futons.
Knuwer ontdekte de voordelen van het rusten op zo'n Ja-

pans slaapmatras tijdens een overheen strijkt, krijg je harde
demonstratie van futons in het proppen en gaan ze klonteren."
Kushi Instituut, dat veel doet
Het meest lastige moment is
aan natuurlijke leefwijzen en altijd het invouwen van de vulmacrobiotiek. „Na drie minu- ling in de katoenen hoes. De
ten liggen, wist ik meteen: dit is vulling heeft namelijk de neihet," zegt hij over zijn eerste ging te gaan plooien en propervaring.
pen. „Het is moeilijk om de
Putons zijn volgens hem to- wattenlagen er in te krijgen zotaal anders dan gewone matras- als dat hoort. De vulling moet
sen: er zit geen
er m zoals ik
kunststof in,
die op de
zowel de buigrond heb ligtenkant als de
gen. Dus moet
vulling is van
je in feite de
hoes er om100 procent
natuurlijk kaheen vouwen
___________
en
toen. Hij veren " dichtnaaigelijkt het sla- ------.
pen op een fuKnuwer
ton, onder een katoenen dek- maakt futons in alle maten;
bed, met het dragen van katoe- voor baby's, kinderen en volnen kleding. „Katoen is warm wassenen. De futons vaneren
in de winter en koel in de zo- eveneens in dikte. „Voor menmer, het laat vocht door, zodat sen die een heel zacht matras
het altijd droog en fris aan- willen, is een futon misschien
te hard, maar als je er met zo
voelt."
Van oorsprong is Knuwer ei- ver in hoeft weg te zakken, is
genlijk meubelstoffeerder. Al het ideaal."
Sommige klanten willen een
tijdens zijn opleiding groeide
de wens om uitsluitend met na- vulling van dertien centimeter,
tuurlijke materialen te werken: anderen van tien. en in Japan
„Kunststof stonk en zweette zelf slaapt men het liefst op futons met een vulling die maar
aan mijn handen."
Knuwer maakt de futons van zeven centimeter dik is. In de
Katja Futon volgens een dui- loop der jaren heeft Knuwer
zenden jaren oude traditie uit echter gemerkt dat NederlanJapan. Hij legt rollen wattenla- ders de Japanse voorkeur
gen van katoen haaks en luch- meestal net iets te Spartaans
tig op elkaar over de vloer. Het vinden.
maken van futons is overigens
wel een arbeidsintensief werkJan Pictcr Nepveu
je, per dag krijgt Knuwer er
Katja Futon. Marlus \an Bouwdijk
hoogstens één af. „De meeste Bastia.insestra.it
34 (V/G- terrein) In
tijd gaat zitten in het vormge- Amsterdam, telefoon
020 • (i85.2!124. Geven en samenstellen van de vul- opend dinsdag tot en mrt zaterdag \an
ling. De watten zijn erg teer. Als twaalf tol 7t's uur, \erder \olgens afje er een paar keer met je hand spraak.

Foto Stichting Westfriese Foklore

De Westfriese Markten zijn er nog de
hele zomer. Elke donderdag heeft behalve een aantal vaste programma-onderdelen, zoals de optocht en dansoptredens, een eigen thema. Donderdag
'M juli Is dat de klederdracht, 'Al juli Is
de dan v.m het paard. 7 augustus wordt
er een traditionele boerenmaaltljd In
de open lucht gebruikt, 14 augustus
staan kinderen centraal, 21 augustus Is
er rond de kerk een rlngstekerij. Volgens Insiders Is de rlngstekerij het
hoogtepunt van de Westfriese markten. De mooiste spannen uit Nederland strijden om de titel 'beste ringsteker'. Op 28 augustus Is er een speciale
markt voor verzamelaars, en op 4 september worden de Westfriese donderdagen afgesloten tijdens een groot zaalfeest met muziek \an het boerenorkest 'De Uienhoop'.
Meer Informatie: Stichting ter lievordering van de Westfriese Folklore,
postbus 208,1740 AE, Schagen. Of WV
Schagen, telefoon 0224-298311.

Na ruim 25 choreografieën
voor het theater maakte
Krisztina de Chatêl een choreografie voor de buitenlucht, waar zeven dansers en
zeven paarden aan meedoen
en een film een rol speelt. De
voorstelling 'Ló', waarin
'cultuur en natuur het gevecht met elkaar aangaan',
wordt van 26 tot en met 30
juli opgevoerd in Groet
(Zandgat,
Hargerzeeweg,
tien uur). Er rijdt een pendelbus van Amsterdam-CS
naar Groet. Reserveren: 020621.1211 of 023-531.919.
Lucky Luke in Hoorn
In het Museum van de
Twintigste Eeuw in Hoorn is
van zaterdag 30 augustus tot
en met zondag 26 oktober de
tentoonstelling
'Lucky
Luke, de eenzame cowboy'
te zien. De tentoonstelling
geeft een overzicht van verbanden tussen westernfilms
en de strip Lucky Luke. De,
bezoeker waant zich in een
stoffig plaatsje in het Wilde
Westen. Levensgrote figuren
uit de strip en diverse
kinderactiviteiten maken de
tentoonstelling tot een taelevenis.
Het museum Is aan de Bierkade
4a te Hoorn, telefoon 0229-214.001.

(ADVERTENTIE)

RONDLEIDING
TUSCHINSKI

•yi

'Ik wist na drie
minuten liggen:
dit is het'

Het Tuschinski theater, het droompateis van Abraham Tuschinski^
werd gebouwd in 1921. Behalve vooreen bioscoopbezoek kunt']
u nu ook terecht voor een uitgebreide rondleiding.
ï-,
De rondleidingen worden gehouden in juli en augustus,: J1
.'zondag- en maandagochtend om 10.30 uuren duren - 'ij ;
: ongeveer 75 minuten (behalve 10 en 17 augustus '97.). • H
.
Reserveren niet noodzakelijk.
_ '.~
:%

TUSCHINSKI THEATER
REGULIERSBREESTRAAT 36-28 - AMSTERDAM - TEL. 020-6231510,.
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Kennismaking

Mexicaans restaurant Rose's Cantina

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Als je werkelijk iets anders wil, Hallo, met Gert' Ik ben een
omdat je nieuwsgierig bent of leuke vent van 52 jaar en zoek
omdat je bent uitgekeken op JOU' Ik zoek een lieve en warhet alledaagse, dan moet je me vrouw voor gezelligheid
eens contact met mij zoeken' uit en thuis1 Mijn motto alles
Ik ben 50 jaar, niet lelijk, niet mag, niets hoeft Denk jij er
knap, niet dik en niet dun Wil ook zo over? Neem dan snel
je meer weten? Bel mei 0906 contact met mij op1
50 15 156, 1 gpm Boxnum 0906-50 15 15 6, 1 gpm Boxmer 925949
nummer 352390
Een gezellig muziekje op de Hobby's fitness en uitgaan
achtergrond, een leuke man Mijn naam is John Ik ben 22
op de voorgrond dat is alles jaar en heb kort bruin haar en
wat ik zoek Mijn naam is üa gnjs-groene ogen Reageer
Ik ben 36 jaar jong, 1 68 lang snel op mijn boxnummeri Dan
en weeg 60 kg Ik heb donker- maken we een leuke afspraak
blond haar en groen-grijze voor een avondje uit En wie
ogen Reageer'
weet1 Laat snel iets van je
0906-5015156, 1 gpm Box horen
0906-5015156, 1
nummer 932270
gpm Boxnummer 264937
Een gezellig muziekje op de Hoi, hoi, met Tanita Ik ben 26
achtergrond, een leuke man jaar, heb lang rood haar en
op de voorgrond dat is alles blauwe ogen Ik ben 1 70 m
wat ik zoek Ik ben Saskia, lang, slank en zoek een
heb halflang blond haar. En vriendje om leuke dingen
houd van kletsen, lachen, ge- mee te gaan doen Dingen
zelligheid en fitness Ik hoop zoals concerten, muziek en
iets van jou te horen.
gezellig thuisi Spreekt dit je
0906-5015 156, 1 gpm Box- wel aan'? Bel dan NU'
nummer 944672
0906-50 15 15 6, 1 gpm BoxHallo, ik ben Lmda van bijna nummer 484986
29 jaar Ik ben op zoek naar Hoi, ik ben Agnes Een vlotte
en jongen die van avontuur vrouw rond de 45 jaar Ik heb
maar ook van serieuze dingen veel interesses en een leuk
houdt Ben jij een beetje een beroep Heb jij een goed nigek, misschien wel ietwat bi- veau en ben je ook actief?
zar type Laat dan iets van je Neem dan gerust eens conhoren Reageer SNEL
tact met mij op Ik wacht op
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- veel reacties'
nummer 261195
0906-5015156, 1 gpm BoxHallo leuke en echte mannen1 nummer 934280
Ik ben Samantha en ik ben Hoi, met Bianca1 Ik ben een
een halfbloedje (Spaans/Ne- leuke vrouw van 25 jaar, ben
derlands) Ik ben een
beetje 1 75 m lang en weeg 70 kilo
verlegen en erg lief1 Wil je met Ik heb kort haar en groene
mij afspreken? Spreek dan ogen Ik zoek een serieuze
NU in op mijn box1
man voor een leuke en seneu0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- ze relatiei Bel SNEL
nummer 495126
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box
nummer 246646
West-Nederland Durf jij een Hoi, met Frank Ik heb ontzetafspraak met mij te maken, ik tend zin in een blind-date Jij
wed dat je er geen spijt van ook? Dan moet je even bellen
krijgt1 Hou jij van verwennen en je hoort gelijk wie ik ben en
en verwend worden? Ik in le- zo 0906-50 15 15 6, 1 gpm
der geval wel, ik hoop dat je Boxnummer 984877
snel belt en wie weet hebben1
we vanavond al een afspraak Ik ben Angehque, 22 jaar en
0906-50 15 15.6, 1 gpm. Box- houd van1 spanning, actie en
avontuur ÉN van gezellignummer 973161.
heid1 Jij ook'' Reageer dan' O
Zou jij eens een geheel nieu- ja, ik ben ook nog erg sponwe ervaring
willen beleven, taan' De groetjes van Angelidat kan1 Ik geef ondermeer que 0906-5015156, 1 gpm
Oosterse massages Deze Boxnummer 395876
massages zijn zeer spannend
maar daarnaast vitahserend Ik ben Diana, een leuke, sponen heerlijk ontspannend Rea- tane meid van 21 jaar en ik
geer op mijn box en geniet woon in A'dam Kom jij ook uit
A'dam of uit de omgeving en
eens een keeri
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- heb jij zin m een blinddate
nummer 409394
zonder
verdere verplichtmgen7 Dan moet je zeker reagereni 0906-50 15 15 6, 1
gpm Boxnummer 488859.
Relatie/

vraagt per direct
SERVEERSTERS
Ervaring vereist, leeftijd tot 30 jaar
Inlichtingen en sollicitaties, tijdens kantooruren,
op telefoonnummer 020 - 625 97 97 (John Spek)

Van Hecke Catering
zoekt enthousiaste

REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V
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Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

voor vervanging m bedrijfsrestaurants in de regio AMSTERDAM Wij bieden een contract voor min 13 uur per week met
variabele werktijden van maandag tot en met vrijdag Wij
vragen representatieve kandidaten met een flexibele instelling, liefst met ervaring in een soortgelijke functie
Interesse? Bel voor een sollicitatieformulier met Van Hecke
Catering, telefoon 023 - 5611 211
Gevr KOK en medew
BEDIENING, kost en mw mogelijk 0111462570/462100
Vragen naar Knstelijn
Gevraagd zelfstandig werkend kok, 4-8 uur per dag,
enige dagen per week, voor
de maanden augustus en
september Circuit Park Catering Zandvoort, tel 0235715238 of 023-5740740
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Oproepen - Mededelingen

barst uit zijn voegen.
Daarom nu 2 koopfilms
van 10,. _
voor slechts
l öj"
5 koopfilms
van 10,-voor

Financien en
handelszaken

(dil ininiiiHT i> ini'l \oor hi'/oi <;kl.n lilt-n) of /<iinl« n aan.
Mi«*ro'h \\ 4'4'kiiifiliu

DOMBO

Corn.
Slegersstraat 2 b

Aang zelfst plaats in MEUBELMAKERSMAATSCHAP
met machines, met inkoop,
020 6838736 / 6838609

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Autoverzekering
V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 - 5714534

023-5712070

Divers personeel gevraagd
Dames/heren gevraagd (18-45 jaar) die filtersigaretten roken
en mee willen doen aan een marktonderzoek U krijgt hier een
vergoeding voor Inlichtingen 020 - 6654447
• Petra en Markus, zaterdag
was te gek, maar wo ist der
Kiku' Viel glucki Kiku

Felicitaties

Nieuw groothandelbedrijf
geopend

Nieuw bedrijf in non-food producten heeft posities
• Het is niet te geloven
• Uw particuliere Micro bon maar
beschikbaar voor ± 20 mensen
waar, onze dj Raymond
per post verstuurd bereikt 21
jr' Hart gef pap en mam
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
• Hiep hiep hoera,
binnenkomen worden
mijn broer Raymond 21 jaari
automatisch de week
Je kunt direct beginnen in alle vacatures, zoals
xxx Je zusje Cmdy
daarop geplaatst
adm., chauffeurs, verkoop, distributie, promotie,
• Papa Jos, van harte
marketing, management, training
gefeliciteerd met je 50ste Geen ervaring nodig, maak een afspraak'" Bel RTF, Brenda
verjaardag xxx de Bot

full/parttime werk

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

• Paulien en Clemens heel
hartelijk gefeliciteerd met jullie zoon De hele familie

020 - 4657350
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

• Petra en Markus, morgen is
jullie dagi Veel geluk, terug in
• Wij behouden ons het die Schweiz'H
recht voor zonder opgave van
ROSALIE
redenen teksten te wijzigen soyez la bienvenue au club
of niet op te nemen
des Groseilles Au nom de
toutes, Groseille Super Ah
GOEDGELD verdienen ƒ 2000
of meer' Met het voeren van
erotische gesprekken Meer
Markten/braderieen
weten? Bel, 010-2944909

Interlook modellenbureau zkt
met spoed MANNEQUINS/
26 en 27 juli Mullerpier te Rotterdam
DRESSMEN voor div grote
2 en 3 aug. Megavlooienmarkt Olympisch Stadion te A'dam modeshows m het najaar '97
9 aug Sportvelden Kastanjelaan te Ridderkerk
Confectiemaat 36 t/m 42
17 aug Copex-terrein te Hillegom
maar ook' 44 t/m 56, erv niet
ORG HENSEN 023 - 540 23 34
noodzakelijk, opl mog Tevens zkn wij voor ons jaarboek fotomodellen en figuranten Belsnel 020-4003402
Onroerend goed en woonruimte

Openlucht-vlooienmarkten

24 uurs Oppas Centrale zkt
ervaren KINDEROPPAS voor
vast of incidenteel in uw eigen omgeving 036 - 5345436

Personeel
aangeboden

CUPIDO brengt u bij elkaar'
Bel nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn
Horecabureau biedt aan vak- 0345-631364 (24-uur-service)
bekwame koks & bedienend Cupido erkend, voordelig en
personeel Tl/fax 020-6851893 toonaangevend in Nederland.
370-3237201 of 06-54695442.

Videotheek

te huur gevraagd

Uw kind als MODEL? Special
Oppas gevraagd/
Kids zoekt kinderen van 1 t/m
aangeboden
14 jaar Stuur recente foto +
pers gegevens naar Special
gemeubileerde en/of gestoffeerde HUIZEN Drive-in, villa's, Kids, Haarlemmerweg 319d,
flats t h gevr in A'dam-Centrum/Zuid, AMSTELVEEN, Ouder- 1051 LG Amsterdam
• Meisje, 13 jr, wil graag
oppassen. Oppas nodig? Bel|
kerk, Uithoorn, Abcoude, Haarlem Voor staf- en directiemedewerkers van diverse buitenlandse bedrijven Huren van
üsette Zwemmer, 5715775
ƒ 3000 ƒ 12000 p m Voor ml Peter Bruin Makelaardij
Te koop
Zoekt u een vaste oppas bij u
thuis, een betrouwbaar gastaangeboden
gezm
of een oppas voor af en
Valenusplem 22 - 1075 BH Amsterdam - Tel 020-6768022
diversen
toe9 Wij bieden zorgvuldig
geselecteerde mensen met
ervaring uit uw eigen omgeHuishoudelijk
Videotheek
• Aangeb 1-pers, wit bed ving Bel voor info de 24 uurs
personeel
OPPAS CENTRALE
met matras, ƒ45, droogkap
gevraagd
036 - 5345436 / 06 - 53940379.
ƒ15 023-5336883

Met spoed gevraagd

International Housing Service

Dombo

Gevraagd
huishoudelijke
hulp (werkster) in groot huis,
ca 8 uur per week
Telefoon 023 - 5715238
Huish hulp, zelfst, v 1 of 2
dagen p w op 2 verschillende
adressen Tel 023-5713109
Huishoud hulp gevr op
woensdag en/of vnjdagmorgen Tel 5713483
Werkster jevr 1x p 14 dagen Tel 5717005

NIEUW!
te huur
NINTENDO 64
spelletjes en
afspelers
Corn. Slegersstraat 2b

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

• Franse stijl poppenwieg geheel compleet met pop ƒ 50,Tel 023-5715817

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

NECKERMANN REIZEN
De succesvolle internationale reisorganisatie zoekt voor de
afdeling reserveringen auto- en vliegreizen te Diemen enthou
siaste medewerk(stjers die voor een beperkt aantal uren per
dag of per week op oproepbasis werkzaam willen zijn als

reserveringsemployee m/v
Om voor deze functie in aanmerking te komen moet u
voldoen aan de volgende eisen
commerciële en dienstverlenende instelling,
grote mate van zelfstandigheid en stressbestendigheid,
affiniteit rnet het toerisme
een prettige telefoonstem,
bereidheid op zaterdagen te werken
Wij bieden u een uitdagende functie in een enthousiaste en
levendige werkkring binnen een jonge organisatie Uiteraard
is het salaris in overeenstemming met de functie en zijn er
prima arbeidsvoorwaarden Bovendien krijgt u een korte
interne opleiding voor deze functie

Enthousiast voor deze job ?
En voldoet u aan de bovengenoemde eisen, schrijf dan nu uw
sollicitatiebrief en stuur deze met uw cirnculum vitae binnen
14 dagen naar
Neckermann Reizen
1 a v de heer A J van Rijn,
Postbus 12060 1100 AB Amsterdam

Woninginrichting

• Mountambike, gr met
ƒ 150, stalen bureau + rolkas- T k complete 2-pers slaapk
tjes ƒ75 023-5716185
mcl matras en bodem, grote
Opruiming, groot en klem 3-drs schuifk. + spiegel +
huisraad, a s vrijdag van nachtkast met verlicht, grenen kleur, ƒ500 Inl tel
19 00 u tot 21 00 u
023-5719536 na 20 00 uur
Koninginneweg 42

Mode

023-5712070

bemiddelingbureaus

Monet Strijkservice

DOMBO
'.:'***.•"•
De nieuwste
dagfilms

* **
Courage under f ire
' "•
.'***/
Toomuch
: ' . * * * •

Secrets&ües
***
The first wives club

Lastüves
* * •*•
".
Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot Opleidingen/
17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188

cursussen
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Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
Super Noord
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberg
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
AKO
Kerkplein 1 1 , Zandvoort
Bruna Balkenende Grote Krocht 1 8, Zandvoort
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Trompstraat 2, Zandvoort
Shell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
De Vonk
Vondellaan 1A, Zandvoort
Mobil
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Het Station
Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

ASTROLOGIE opleidinc
„Jupiter" 0206384148

Verhuizingen
X Y Z B V verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport.
Voll verz Dag nachtservice
0206424800 of 06-54304111

Ik ben een charmante vrouw
van 50+ Ik heb donker haar
en bruine ogen Ik zoek een
vriend die wijs en geduldig is
Ik houd van muziek, lezen,
schilderen, strand, film en
veel meer1 Ik vraag veel maar
ik heb ook veel te bieden'
09065015156, 1 gpm. Boxnummer 362741
Ik ben een gescheiden, vrolijke, spontane en eerlijke brunette van 34 jaar jong Mijn
naam is Monique en ik ben m
het bezit van lieve kinderen
Spreekt jou dit aan en wil je
mij beter leren kennen"5 Laat
dan snel iets van je horen'
0906 50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 958736
Ik ben een gezellige, spontane, vrolijke Amsterdamse
meid van 23 jaar. Ik heb blonde haren en ben 1 73 m lang
Mijn hobby's zijn werken en
wandelen met mijn 3 honden
Ben jij die sportieve jongeman die ik al jaren zoek? Bel'
0906-5015 156, 1 gpm Boxnummer 918025
Ik ben Henk, een rustige man
l van 31 jaar Ik ben 1 90 m
lang, heb blauwe ogen en
zoek een serieuze relatie' Ik
rook niet, ben geen bartype
en houd van bos, strand en
van leuke dingen doen'
0906-50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 395484
Met Cmdy Ik ben een vrouw
van 22 jaar en ben 1 65 m
lang Ik houd van de natuur,
sporten, uitgaan, muziek en
gezellige babbels' Jij ook en
ben je van mijn leeftijd7 Bel
me dan SNEL' Dan kunnen
we meteen afspreken'
0906-5015156, 1 gpm Boxnummer 392560
Met mijn OV kom ik graag
naar de Randstad, als jij de
jongen bent waar ik daar onwijs veel lol mee kan beleven'
Ik ben Michelle en 18 jaar en
als het je wat lijkt, bel dan
naar mijn boxnummer en ik
reageer snel terug' 09065015 156, 1 gpm Boxnummer 248411

Slank, blond, 1 60 m lang,
creatief, New Age, dieren,
verder brede belangstelling
Ik zoek een slanke man, met
donker haar, tot 50 jaar Heb
jij ook een brede belangstelOnroerend goed
ling"? Reageer dan NU op mijn
en woonruimte
box 0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 234242
te huur
' aangeboden
Welke 50 plusser is er nu echt
op zoek naar een gezellige,
spontane, goed uitziende,
Zandv te huur gerr, woning gezonde, fulltime werkende
v 8-10-'97 tot 8 4-'98 voor net vrouw van SO-plus7 Verlang
oers Tel 023-5715253
jij, net als ik, naar warmte in
alle opzichten7 Bel me dan
SNEL
op mijn box' 0906Auto's en
5015156, 1 gpm Boxnumauto-accessoires
mer 982365
Welke kanjer wil met7 mij het
avontuur opzoeken Ik ben
een blonde meid van 23 Ben
Sinds 1954
je benieuwd7 Reageer' Ik
Autoruiten en kentekenplaten zoek een spannende date'
Lijsterstraat 18
0906 50 15 15 6, 1 gpm BoxTel + fax 023 5731613
nummer 321201

WIKA AUTOGLAS

10

50
soorten 1
vlees
waren -t v

ROERBAK FEEST
4 soorten varkensvleesreepj es

naturel
shoarma
giros
Italiaans
VA ons LEVERKAAS

l kilo

12,95

1,98
1,98

VA ons CORNEDBEEF
100 gram BOURGONDISCHE PATÉ
BOUCHERIE
^'"•/^'^./V^'^-

Ê5SEM

Zandvoort
1.5719067

t'

'?' -.'-"W »iw**i» MMS* UPFI ViljQHQ Vflfl

«

*..,•&&' 9,00t0t48,00 uur.'vVJ •'
'zaterdag eiwondag^y^ï
van 9.00 toM7.00 uur?j

^AMBACHTELIJKEKWAÜTEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN ÉN SPECIALITEITEN

' • '

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780

-

'

'

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan dd- Live sexi Zonder wachttijden!
cup, zkt jongens 18 j Livesex Direkt een vrouw aan de hjni
Grijp onder m'n rok1 99 cpm 0906-01 00 (60 cpm)
Lokaal tarief' Amsterdam
50 cpm. Man To Man
sexdating vrouwen willen
Mannen zoeken mannen
sex" 010-2946186
0906 - 05 00

SCHILDER heeft nog tijd v 60 cpm Sexdating vrouwen
binnen- en buitenwerk Vnjbl (20-59) zoeken een hete
prijsopgave
sexafspraaki 0906 80 80
Bellen na 18 00 uur 5719800
Amsterdam sexdating
• ANNULERINGEN van uwvrouwen uit A'dam willen sex'
advertentieopdrachten kunt u 0906-50444.10(75 cpm)
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
BEL ME THUIS
richten aan Centrale Orderafdelmg Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam
VERNIEUWD ca 1 gpm

0906-96.80

Netnummerdating vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied! 0906-17 17 (60 cpm).
Netnummerdating- vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied" 0906-17 17 (60 cpm).
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou in" 99cpm 0906.96.26

Oudere vrouwen geven
Binnen 5 seconden vrouwen je hun telefoonnummer'
35+ direkt live aan de lijn'. 0906-1500 (60 cpm)
0906-00 200 (60 cpm)
Oudere vrouwen geven
Bisex' Buurvr en buurmeisje1 hun telefoonnummer'
Hun spelletjes worden steeds 0906-15 55 (60 cpm)
harder' 99cpm 09069526
POSTCODE sexdating- vrouDagelijks sexen hete meisjes wen uit jouw postcodegeop onze LIVELIJNi Alleen de bied' 0906-81.11 (60 cpm)
heetste' 99cpm 09060603
REALLIVE" Ze scheuren de
U kunt bij ons al v a. ƒ 270,GAY postcode dating man-1 kleren van je lijf, zo heet zijn
voor het eerste haljaar
nen uitjouw postcodegebied ze' 99cpm 0906 97 94
een goede piano huren
0906-81 00 (50 cpm)
SEXALARMNUMMER
advertenties van
VAN KERKWIJK GAY-KISS
Snelsex direct live 99cpm
Homo/Bi & Lesbi met privé
Amsterdamseweg 202
tel 090650.50181 (105pm)
AMSTELVEEN
020 - 6413187
Heet Stewardessje kleedt je
uit in de pantry Ze tilt d'r rok Snel-Doorschakellijn
Vrouop en . 99cpm 09 06 06 02 wen van 40+ willen direkt sex'
Woningruil
0906 00 500 (60 cpm)
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
Studentendating studentes
0906 - 9789
18+ zoeken NU een afAangeboden Zandvoort
ca 1,05 p/m
spraak' 0906-14 14 (60 cpm)
4-kmrflat, 1e verdieping, huur
ƒ 780 p m Gevr Amsterdam LIVE" Black, beautiful en hot" TELEPARTY Nieuwe Rage'
3/4-kmr ben woning, maakt Voor de liefhebber v zwarte Terwijl je op de lijn zit reavrouwen'99cpm 09060601 geert ze 0906 0990 pm60c
niet uit waar 020 6159722

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN

0906*0611

TUK-(BUITEN)-SEX-KLUB
orgien op spannende loca
ties 09065050130 (105pm)
Voor 't echte handwerk bel je
06320320.41 Zij praten, jij
komt' Live + Stones' 99cpm
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnummer' 0906-1444 (60 cpm)
ZOMERKRIEBELS ">
Geheel privé'

0906-96.88
24u /p d. ca 1 gpm

Thuiscontact vrouwen (20
59) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm).
TRIO-kontakt vrouwen/stellen zoeken mannen/stellen
voor sex. 0906-08 08 (60 cpm)

Diverse clubs

* Desire Escort -k
All creditc ace , 24 u. p.d
020-6700620/036-5360208
http //www tip nl/users/desire
Leuke dames gevraagd
Erot pnvé-adr./escort
Info: 072 - 5646611 Inschr
dames/echtparen welkom
Escort Noord-Holland vr. m
sp meisjes v a 18 jr tot 55 jr
voor escort en/of privé
ontvangst Tevens stnpster
gevraagd Tel. 020-6322452
Luxe privé huis" Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom
Sarphatipark
118, A'dam 020 - 6723022

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of met op te nemen

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloien/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag met boven
l" 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
vooi iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder wooid, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per legel hele wooiden of lettergrepen
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeeide (giro)betaalcheque bijsluilen of u ontvangt van ons een acceptgiiokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding
van uw postcode naar f 8'9°EXTRA .
, 6
(u dient er rekening
ons kantoor:
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
Fax: 020-6656321.
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij /ijn niet nanspni- Kantoor Zandvoorts
kclijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gaslhuisplein 12,
handschrift.
2041 J M Zand voort
Wij behouden ons het
recht voor ?onder
opgave van redenen
teksten te wijzigen ol'
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micio's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uitei lijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m
t/m
t/m
t/m

7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adies, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 legels giatis, niet voor de zakelijke maikt. tol een maximum van cén advertentie per week. Ook zonder veimelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven l 300.-) kunt u niet gratis adverteten Alle pnjzen 7ijn incl. 17.5% BTW.
NaamAdies:
Postcode
Telefoon:
S.v p in uihiiek'

Plaats.

woensdag 23 juli 1997
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Koffieshop en Sex Museum zijn dé
attracties voor jonge backpackers

Amsterdam mag dan een slechte naam hebben
met betrekking tot het drugsbeleid, maar voor
backpackers kan de Nederlandse hoofdstad
niet stuk. Verslaggever I var Dobber trok een
dag op met 'de reizigers'; jongeren met rugzak
die per trein of bus het land verkennen.

M

IJN REIS BEGINT
bij het Centraal Station. Van rondreizen die ik zelf
maakte, weet ik datje eigenlijk niet ver hoeft te zoeken
naar een plek om te slapen.
Alleen maar staan met je
rugzak, levert een plaatsje
in een slaapzaal op. Eerst
word ik "benaderd door een
man die driepersoonkamers heeft voor vijftig gulden. Te duur.

Ik wacht even. Dan komt er
een meisje met donker haar
naar me toe. Ze heeft een ringetje door haar wenkbrauw. Ze is
van The Globe. Een hostel op
de Oudezijds Voorburgwal. Ik
praat Engels met haar. Ze heeft
een bed op een slaapzaal voor
35 gulden per nacht. Ik neem de
routebeschrijving in ontvangst
en ga op pad. „Je hebt een Nederlands accent," roept ze me
na. Ook de receptioniste valt
het op. Als ze mijn paspoort
ziet, kijkt ze. „We zijn een toeristenhotel." Ze moet niets hebben van Nederlanders die een
kamer zoeken om in te wonen.
In de nog niet schoongemaakte slaapzaal is het druk.
Er hangt een waas van rook.
Zoete
geur,
onmiskenbaar —
hasj. De Belg
Stof speelt op
zijn witte gitaar. Met zijn
kleine
sik ---^heeft hij iets
weg van de jonge Bob Dylan.
Kleine lege zakjes met de verbeelding van een hennepblad
liggen verspreid op tafel. Een
groep Amerikanen zit te blowen. Het is elf uur 's ochtends.
Of ik ook wil. Nee, ik hoef niet.
Er is ook een groep jonge Canadezen: vier meisjes en drie
jongens. De meesten studeren
in Engeland. Ze zijn net uit
München aangekomen. Ik sluit
me bij hen aan. We gaan de stad
in, maar eerst wat eten. Ze hebben een adresje. Een winkel in
de buurt van de Haarlemmerdijk waar ze typisch Amerikaanse broodjes, Bagles, verko-

pen. Na even zoeken vinden we
de winkel. De broodjes zijn
goed, zeggen de kenners.
Het is moeilijk om contact te
krijgen met de jongeren. Ze tolereren me, maar daar is alles
mee gezegd. Zoals zo vaak bij
rugzaktoeristen leven ze in een
eigen wereld. Ze reizen rond,
zonder het besef dat er nog iets
anders is. Dat er mensen zijn,
die naar hun werk gaan en dat
een stad meer is dan toeristische bezienswaardigheden alleen. We gaan naar de volgende
attractie: een koffieshop. Dat is
de voornaamste reden dat ze
hier zijn, vertelt Christian. We
komen uit bij Doublé Reggae,
een koffieshop aan de Nieuwendijk. Achter de bar staat Rob,
een joviale Amerikaan. „Hé
man, do you want to see the
menu?" Er staan namen zoals
Thai, marihuana en Orange
Bud op. Dat laatste 'gerecht'
heeft de beste kwaliteit, volgens Rob. De drie jongens maken hun keuze, kopen drie zakjes a 25 gulden en draaien een
flinke joint. De meisjes kopen
ook, maar zij laten hun peuk
draaien.
Uit de luidsprekers klinkt
reggaemuziek en vaag voor
zich uitkijkend zuigen de Cana-

Backpacktcrs komen aan op
het Centraal Station en gaan
op zoek naar een slaapplaats
Bi.im <li- Holl.mdt'i

en vervolgens gaan we het mu- loopt. Ik wijs hem de goede
seum binnen.
weg. Hij lijkt verward. „Zeker
De jongeren kijken hun ogen te veel gerookt," merkt hij
uit. Elk plaatje, en dat zijn er zachtjes op.
heel wat, wordt bekeken alsof
In de slaapzaal, die er inmidhet om een heuse Rembrandt dels uitziet om door een ringeof Van Gogh gaat. Foto's van tje te halen, zit Amerikaan Chet
vrouwen die met honden, paar- met nog wat andere kamergeden en andere dieren copule- noten aan tafel. Een bakje, dat
ren. De reizigers krijgen er geen eerder dienst heeft gedaan als
genoeg van, net zo min als an- schoteltje voor kroketten, ligt
dere toeristen, die waarschijn- vol met marihuana. Tien gram
lijk wel al het rekent Chet
Rijksmuseum uit. Een jonhebben
be- gen met een
zocht.
Duits accent
Na ongeveer is bezig met
anderhalf uur het aan elkaar
------ komt er eenplakken van ------•
einde aan het vloeitjes. Hij
museumbezoek. Ik vraag wat wil een mega-joint draaien. De
ze 's avonds gaan doen. „Naar eerste poging mislukt. Hij beeen koffieshop," antwoordt één gint opnieuw. „Maak hem wat
korter en dikker," raadt Chet
van de andere jongens.
Voordat ze teruggaan naar hem aan. Er volgt een onnaThe Globe moeten ze hun trem- volgbare discussie over filterreserveringen maken. Ze blij- tjes. De wereld van de reiziger
ven twee dagen in Amsterdam, kan o zo gecompliceerd zijn.
waarna ze weer teruggaan naar
Na een kwartiertje klungelen
London of, zoals Tracy, naar is het de jongen eindelijk gelukt. Alle grammen zitten in de
Parijs.
Als ik terugloop naar het hos- joint, die zo'n 25 centimer meet.
tel kom ik Stof tegen. Ik groet „Laten we wachten, het is nog
hem, maar hij lijkt me niet te licht," stelt Chet voor. Een
herkennen. Toch wel. „Ik speel meisje met donkere krullen dat
The Blues," vertelt hij en zegt heel wat minder helder uit haar
naar het hostel te gaan, terwijl ogen kijkt dan vanmorgen, is
hij de verkeerde richting op het ermee eens.

Amsterdam is zo'n stad
die nooit slaapt

Jongeren genieten, terwijl de
slaapzaal zich vult met rook
dezen, zeventien, achttien jaar
oud, aan hun peuk en drinken
ze hun bier. Christian gaat naar
het toilet. Lijkbleek komt hij
terug. Nee, hij heeft niet overgegeven. Even later brengt hij nog
een kwartier door op het kleinste kamertje van het etablissement. Na een uur vertrekken
we. Verder de Nieuwendijk op,
want er is nog zo'n niet te missen attractie. Het Sex Museum
op het Damrak. „Dat is de goede combinatie. Eerst de koffieshop, dan het Sex Museum,"
zegt Christian, nog steeds wit
weggetrokken. De groep maakt
een tussenstop bij McDonald's

ta. De joint is nog niet op.
Uitgeput vallen de jongeren
op hun bed De een zoekt verdwaasd de weg naar het toilet,
de ander kruipt met kleren en
al onder de lakens.
Rond tien uur ligt iedereen in
bed. Het is stil m de slaapzaal.
Maar van buiten klinkt het geluid van hard optrekkende auto's en schreeuwende mannen.
Amsterdam is zo'n stad die
nooit slaapt De rook in de zaal
is opgetrokken. Een deel van de
Canadese groep verlaat dan
toch de zaal. Op zoek naar vertier? Zullen ze dan toch de stad
gaan ontdekken?
Na een rustige nacht worden
de meesten rond acht uur wakker. Tracy is haar spullen aan
het pakken Ze verlaat de groep
en gaat terug naar Parijs. En
heeft ze nog wat leuks gedaan?
„We zijn naar de Greenhouse
Effect geweest," vertelt Tracy.
„Greenhouse Effect?, vraag ik.
„Ja," zegt ze, „een kofieshop."
Toch kan de jongen met het
Zelf gaat ze weg, maar één
Duitse accent zich niet bedwin- van haar vrienden laat weten
gen. De peuk vat vlam en er is vandaag maar een koffieshop
sprake van een ware hoera- op te zoeken, voordat hij weer
stemmmg, vergelijkbaar met teruggaat naar Londen. Bij het
het vallen van de eerste gaten in uitchecken vraag ik aan Karen,
de Berlijnse muur. De joint de receptioniste van The Globe,
doet het. Hij wordt doorgege- waarom ze het roken van softven. Eerst in een groepje van drugs op kamers toestaat. Haar
vijf, later doen ook nog wat Ca- antwoord had ik al vermoed.
nadezen mee, onder wie Chris- „De meeste jongeren komen
tian, die weer helemaal her- naar Amsterdam voor de drugs.
Dat is gewoon
waar. Als je
het niet toestaat, doen ze
het toch wel.
De installatie
----- voor het
brandalarm
steld lijkt te zijn. Het geestver- werkt goed, dus dat is geen proruimende middel wordt inge- bleem We zijn een café aan het
nomen met chips, Deense cho- bouwen. Daar mag straks niet
colade koekjes en frisdrank. gerookt worden."
Stof tovert zachte, toepassende
Lonely Planet, één van de bemuziek uit zijn gitaar.
kendste uitgevers van reisgidDe jongeren genieten, terwijl sen, laat op haar internetsite
de slaapzaal zich vult met rook. weten dat Amsterdam vele atHet is erg rustig. Er wordt nau- tracties heeft zoals het Rijkswelijks gesproken. Maar dan museum, het Amsterdams Hisontstaat er een soort wedstrijd- torisch Museum en het Anne
je. Wiens ogen zijn het meest Frankhuis. Helaas blijven zij
rood? Na zo'n tien rondjes laat voor veel van de backpackers
zelfs Chet het afweten. Inmid- onontdekte schatten. Zij hebdels is het gekuch met van de ben genoeg aan de koffieshops.
lucht. Christian lijkt er in te Hetbewijs dat een slecht imago
blijven, maar hij wijt dit aan toch toeristen aantrekt.
een verkeerd gevallen slok FanIvar Dobber

Middeleeuwse wreedheid met vrolijke noot
Hoe ver ga je als iemand je het leven zuur
maakt? Dat is het thema van de voorstelling
die in het openluchttheater in het
Amsterdamse Bos te zien is. 'Om de liefde van
Laurentia' gaat over passie, maar ook over
angst, lafheid en opportunisme.

D

E VELE REGEN van
de afgelopen tijd heeft
het de acteurs en actrices van het Bostheater
niet gemakkelijk gemaakt. Tussen de buien door wordt gerepeteerd en getimmerd aan het
decor. „Ach, we hebben ook een
keer meegemaakt dat het na de
première begon te hozen," zegt
acteur Felix Jan Kuypers haast
laconiek.
Met name de scènes met alle
spelers bij elkaar zijn er in de
repetitiefase een beetje bij ingeschoten. En als iets de voorstellingen in de open lucht kenmerken, dan is het het grote aantal
acteurs en actrices dat eraan

meewerkt. „Veel rollen heb je
nodig voor de samenhang van
een stuk. Net zo goed als dat
een stuk beeldend moet zijn. Alleen maar tekst werkt niet, dat
waait weg in zo'n bos."
Kuypers somt de criteria op
waar een voorstelling in de
open lucht aan moet voldoen,
wil het aankomen bij het publiek. Daar komt nog bij dat een
stuk voor een groot gehoor bedoeld moet zijn. Dat alles bij
elkaar heeft tot gevolg dat het
moderne repertoire afvalt om
gespeeld te worden in het Bostheater. „Het bevat te veel dialogen en is voor kleine groepen
geschreven. Wij zoeken het

vaak in de klassiekers," vertelt
Kuypers.
Voorgaande jaren waren dat
De Feeks en King Lear van
Shakespeare en De Kersentuin
van Tsjechov. „Het is natuurlijk prachtig als bepaalde elementen van zo'n stuk ook voorhanden zijn. Een kersenboomgaard is in een bos erg aanwezig." Dat gaat dit keer ook weer
op als Om de liefde van Laurentia wordt gespeeld; het speelt
zich namelijk af in een klein
dorp op het platteland, aan het
einde van de middeleeuwen.
Het is het verhaal van een
dorp dat geterroriseerd wordt
door een commandeur, die het
voorzien heeft op de deugdzame Laurentia. Dat ze al verloofd is, weerhoudt de commandeur er niet van haar te belagen.
Wanneer ze kiest voor haar
boerenjongen, is de beer hélemaal los en viert de commandeur z'n frustraties bot op de
dorpelingen. De vraag is alleen

hoe ver het dorp m de terreur
meegaat.
Het toneelstuk van Lope de
Vega (1562-1635) is op dit punt
aangevuld door Rainer Werner
Fassbinder, die er Das brennen-

Bostheater speelt
'Om de liefde
van Laurentia'
de Dor] van maakte. „Fassbinder legt de nadruk op het dorp
dat geen vinger uitsteekt als de
commandeur van alles met het
meisje doet," legt Kuypers uit.
„Hij plaatst het in de Tweede
Wereldoorlog en stopt er aspecten als angst, lafheid en opportunisme in."
Het dorp krijgt steeds meer
wreedheid te verduren, totdat
een grens bereikt is en het uiteindelijk de commandeur ver-

moordt. De koning grijpt in om
de schuldige te achterhalen. Op
de vraag wie de dader is, antwoordt het dorp: Fuente Ovejuna, oftewel het hele dorp draagt
schuld, al laat dat nog even
open hoe het toneelstuk werkelijk eindigt. „Het verhaal gaat
ook over macht en hoe Laurentia daar niet voor buigt," vindt
Kuypers.
„Maar ook over de commandeur die zich verkijkt op het
dorp en dat zich tegen hem
keert. Vrijheid van keuze, dat is
een onderliggende gedachte,
waarmee je ook de parallel
kunt trekken naar deze tijd.
Het is wel één van de meest
wrede stukken die we in het bos
gespeeld hebben, al zit er ook
een vrolijke noot in."
Alle regen in de aanloop naar
de première ten spijt kan Kuypers zich geen leuker theater
bedenken dan dat in het Amsterdamse Bos. „Het speelt

zich allemaal af in de open
lucht en dan nog 's avonds laat.
Dat geeft iets vakantie-achtigs,
iets van een zwoele zomeravond (Kuypers heeft nog meegewerkt aan de gelijknamige
film van het Werkteater, EH).
Mensen komen voor hun plezier. Als acteur krijg je zoveel
meer terug dan wanneer je binnen staat."
Eduard Herkes
'Om de liefde \an Laurentia' Is tot en
met 30 augustus te zien In het openluchttheater In het Amsterdamse Bos.
met uitzondering van zondag; en maandasDe voorstellingen beginnen om half
tien 's avonds; bl] twijfel In \erband
niet het w eer kan vanaf zes uur geheld
worden met het theater zelf, 02064X3286. of niet de AUB Uitlijn. 0206211211.
Kaartverkoop Is er niet; na afloop
wordt het publiek om een vrijwillige
bijdrage gevraagd. Het theater Hgt
vlak naast de grote vlj\er aan het begin
van de trimbaan en is met de auto
bereikbaar xanaf de afslag halverwege
de Bosli.un.

'Als acteur krijg je in het Bostheater zoveel meer terug dan
wanneer je binnen staat'
Biam de Holl.indet Polo^idlic

M i n i s t e n e \ a n Justitie

Justitie
Penitentiaire

Inrichtingen
'De Stadspoort'

Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker w m36 uu,
l U bewaakt de rust en orde in de inrichting en bevordert een toereikende materiele ondersleuning van de gedetineerdenverzorging begeleidt m vooikomende geinllrn ?owel gioepen als individuele gedetineerden houdt
toezicht op en neemt initiatieven opdat het dagprogramma en de leefregels worden nageleefd en de ordelijkheid en hygiëne gegarandeerd blijven stelt observatierapporngrs, op en heeft een inhoudelijke inbreng in de team- rn
gedetineerdenbespreking, handelt zonodig actief optredend in geval van calamiteiten en ordeverstorend gedrag van gedelmeerden

FuilCtie-eiseil Diploma MBO IW of rjelijkwaardig werk- en denkniveau Penitentiaire

vakdiploma's A en B dan wel BBO en VO c q de bereidheid tot het volgen van interne vakopleidingen, inzicht hebben in beveiligingsaspecten, slressbcslenriig zijn bereidheid hebben om te werken m onregelmatige dienst en een qncdp
fysieke conditie hebben

SalariS Een salaris van minimaal f 2616.- en maximaal f3855.- bruto per maand. 8% vakantietoeslag

Personeelszaken van de locatie Havenstraal. Ie bereiken onder lelefoonn urn nier [020] 5738561

Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de afdeling

Vacaturenummer 7 135 4 1 8 1

De Penitentiaire Inrichtingen
'DeStadspoort' zijn ontstaan dooreen
fusie tussen de Penitentiaire Inrichtingen

Bewaarder/Portier ,/m^ur

Havenstraat en het Grenshospitium.
De locatie Havenstraat heeft de bestemming
van Huis van Bewaring en gevangenis

voor kortgestraften
De locatie Grenshospitium heeft de
bestemming van grenslogies en Huis van
Bewaring met de bestemming
vreemdelingenbewaring (vrouwen)

[ U benl belasl met de loegangsconlrole. de registratie van in- en uitgaande personen, goederen en voertuigen, de registratie en de uitgifte en inname van sleutels en de piepers van de Personen Zoek Installatie |PZI] zorgi vuoi
een goede dienstoverdrachl, bedient na kantoortijden de telefooncentrale, verricht in voorkomende gevallen werkzaamheden buiten de portiersloge rapporteert aan hel Hoofd Bewaking
Functie-eisen IBO/MAVO-diploma, dan wel een gelijkwaardig werk- en denkniveau. Bewaardersopleiding strekt tol aanbeveling, bereidheid om te welken in onregelmatige diensten beschikken over een goede fysieke condilii
SalariS Een salaris van minimaal f 2432.- en maximaal f 3658.- bruto per maand 8°i> vakantietoeslag

Bijzonderheden Binnen de Penitentiaire Inrichtingen De Stadspoort worden de Bewaarders/Portiers als aspirant

PlW-ers gezien Dit betekent dal deze bij gebleken geschiktheid en uiteraard bij voldoende vacatures zullen doorstromen n a a r d e functie van Bewaarder/Penitentiair Inrichlingsueikcr Om deze roden zal tijdens de gehele
selectieprocedure gekeken worden of een kandidaat de potentie heeft om op termijn de functie van Bewaarder/Penitentiair Inrichtingswerker te bekleden Een psychologisch onderzoek kan deel uitmaken van de selectieprocedure
Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer W L Opmeer Hoofd Bewaking Ie bereiken onder telefoonnummer [020] 5738534 Vacaturenummer 7 136 4181

De Bewaarder/Penitentiair
>richtmgswerkers en de Bewaarder/Portiers,

Voor beide vacatures geldt:

die wij op dit moment zoeken, zullen worden

Standplaats Amsterdam

lr

ingezet op de locatie Havenstraat
Het gaat hier om meerdere vacatures

VoOrKCUrSgrOepeil J u smie draagt bij aan het verg roten van de werkgelegenheid voor vrouwen gehandicapten en leden van etnische minderheden Indien u toleón van deze groepen behooil

wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren

SolllCltcltieWIJZe Schriftelijke sollicitaties binnen 14 dagen onder vermelding van het vacaturenummer richten aan Penitentiaire Inrichtingen De Stadspoort' ter atteiHir van

van de afdeling Personeelszaken Havenslraat. Postbus 234PO. 1100 DZ Amsterdam

JllStltie: JlCtjll iste gCWÏcJlt i II fie SChflfll

PANASONIC RADIO CD-COMPO

PORTABLE KLEURENTV/VIDEO COMBI
TRAVELLER; TE LAAG!
BREEDBEELD STUNT!
TOPMERK; Super plalte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.

1299.-

10x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.' 1709.-

849.1249.-

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650; HiFi stereo. '2495.-

l PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

SONY STEADY
TEADY SHOT

TR565; HiFi:i geluid.'2200.geluid.'2200.-

1199.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY+LCDSCHERM
.CD SCHERM
PT820; Black-Line S groot| beeld, stereo.TXT. Adv.'2795.-

1699.-

| PHILIPS BREEDBEELD

RXDS10; AM/FM tuner, 20 Watt versterker,
cassetterecorder, ingebouwde CD-speler,
compact design. Adviesprijs*249.-

De ideale 2e tv! 37cm kleurentv met ingebouwde VHSi/ideorecorder, 99 voorkeuzezenders, autom. opnemen, SHOWVIEW, afstandbediening. Adviesprijs'899.-

NEDERLANDS TOPMERK
VRIESKAST

v\
(X

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

m

Inslelbare centrifugegang, regelbarethermostaat.RVStrommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

679.-

*v.^-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

•

3 ruime vriesvakken, 90 liter
inhoud, deur links- en rechtsdraaiend te monteren, controlelampjes.
Adviesprijs*499.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

699.-

TRV11;Camcorder.'1980.mcorder.'1980.-

1379.SONYHi-8
•8 HIFI STEREO

Ê

TR750; STEADY
iTEADY SHOT,
PW950 1 ; Tv van 't jaar! 70cm
topklasse camcorder
amcorder'3110.'3110.Black-Line S, 100 Hz digilal
| scan,stereo,TXT.Adv.'3895.-

ZANUSSIWASAUTOMAAT

u

NEDERLANDS
TOPMERK
VAATWASSER

1499.-

PT4501; Teletekst. '1645.-

979.-

63CM STEREO KTV
Off. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
'xmotorzoom.afafng. Adv.'1899.standbediening.

W

899.-

PHILIPS MATCHLINE

879.-

PT156; Afstandbediend.
mdbediend.*645."645.-

SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv."1345.-

649.-

SONY72CM TRINITRON

l SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv."1770.-

969.-

SONY 55CM STEREO

789.-

SONY55CMTELETEKST

599.-

SONY PORTABLEKTV

C ALL CENTER
Coniumtntan H*lpd»k voor Inlormitlt «n
•dvlti. Tivini m«ld«n van •torlngtn aan

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
O2O - 6474939 j

965.-

BAUKNECHTWASAUTOM.
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.' 1349.-

895.-

E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv."1340.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

749.-

WM20000;RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv/1348.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.'l 299."

845.-

779.-

669.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. AdV2970.-

620;Hi-SpecDrive.M189.c Drive. "118!

l SONY BREEDBEELD

639.

"ena'?n,aartri;elen

898.-

AEG TURNAMAT
iaat«******

Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid."1699.-

-,

-'

SONY LONGPLAY

AEG BOVENLADER

E250;Showview+PDC. "780.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

1248.-

ssene.eco.er

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive. '895.-

WASOROOGKOMBINATE

449.

i PANASONIC KTV TXT PHILIPS VHS-VIDEO
TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

VR1 51; Afstandbed. '645.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.i^r5» ii i KI i _ *i

699.-

999.-

469.-

TA5212; Stereo,
iereo, teletekst,
top Bleck-Line
neS.Adv.M795.S. Adv." 1795.

2SB; Afstandbediend.
jbediend. '499.-

l TV/VIDEO COMBI'S

W365; "
MAXELL XL II 90
SONY

14PV162;Showview.É1195.-

BCC^
l PRIJS j

699.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus.Adv.M179.-

749.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. VaKoelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. "999.-

riabele indeling. Adv."1099.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

469.WHIRLPOOL

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageveibruikswaarden. "1348.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv. "949.-

MIELE VAATWASSER

899.-

KOEL/VRIES

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.
**»* sterren invriescapaciteit. Adviesprijs. 899.-

G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.WateiDntharder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

1349.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

mostaaten sierdeksel."1199.-

KONDENSDROGER

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv.M849.-

IJSMACHINE

BCC prijs

BAUKNECHTDROGER

CFD6; AM/FM tuner, auto-stop cassettedeck,
ingebouwde CD-speler. Adviesprijs*240.-

69.95

BCC prijs

BCC prijs

1199.-

139.-

IBMAPTIVA
De unieke IBM-PC-lijn!

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

799

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv"1799.-

Met grill, ovenverlichting, thermostaaten sierdeksel. "1049.-

ETNA FORNUIS

599.-

BOSCH WASDROGER

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS

648.-

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv"949.-

CD-COMPO

HR2303; Gemakkelijk en snel
zelf heerlijk vers ijs maken!
Adviesprijs*110.-

SIEMENS KOEL/VRIES

549.-

Turbo-Drive loopwerk, 2 koppen, showview en PDC
voor optimaal programmeergemak, Adviesprijs*745.-

ATAG FORNUIS

948.-

Geenafvoernodig! RVStrommel.

1699.-

^.1 SAMSUNG TV/VIDEO
• . l 51cm, 100 voorkeuzezen-I LASER MULTI-MEDIA
* l ders,scart Afstandbed.-999.-I 'Van Katja'. Pentium133,
16MB Intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
PRIJS;
Windows '95. Adv. "3499.-

Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n .
Adviesprijs. '789.-

899.-

ZANUSSI WASDROGER

afstandbediening.
idbediening.

999.-

2-DEURS KOELKAST

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

229.-

MDW60

289.-

PRIJS4

629,-

FG1; Gasfornuis met elektrische oven, incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs" 1450.-

Mettijdktokenplui2enfilter."495.-

STUNT! VHS-HQ
iS-HQ VIDEO

SI CM TVV VIDEO :
Off. Ned. Philips garantie, 2 PENTIUM120MINrrOWER
tuners,teletekst.Adv.M545.-l PC; 8MB intern, 1.2GB schijf,
Windows '95, kleurcnmonitor, 1 Jaar On-Site garantie.

Ruime3in1 combi magnetron.
Methete lucht, grill en crisp, ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv.M348.-

TOPMERKWASDROGER

15r

349.-

Met

549.-

WHIRLPOOL AVM

849.-

SOMÏ Dl
Comp'e'e

ARISTONA
IA 63CM KTV ARISTONA
Y A VIDEO!

1099.-

NN750; Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatischeprogramma's. Adviesprijs.*949.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv."1399.-

ARISTONAVSTEREOKTV
STEREO KTV PANASONICBesteKoop!

769.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

MIELE KOELKAST

G1; HiFi-stereo,
reo, TXT.'1599.TXT. M 599.- J228;Turbo-Search. '769,-

NVSD22;Shcwview+PDC."734.-

Snelle900Wattmagnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen.Vetekookfunkties.AoV/699.-

579.-

^„..,

PANASONIC
1IC63CMTOP
63CMTOP JVC SHOWVIEW + PDC!

TA4310;55cm,
n,teletekst'1345.teletekst' 1345.-

425.495.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

BOVENLADER

E1 1 ; Afstandbediening. "650.-

jj:j/j!y 379•'

Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

529.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SONYVIDEORECORDER

SIEMENS KOELKAST

Nederlands topmerk; 3 programma's, 12 couverts. Adv.'899-

569.-

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super TrinitI ron, stereo, teletekst. '2440.-

395.-

1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's.

LUXE VAATWASSER

G720; Videorecorder.
recorder. "888."88;

1799.-

SAMSUNG 24 LITER

645.-

648.WHIRLPOOL

teleloon.nie

REOSTUN
AKAI STEREO
STUNT!

28WS1 ;70cmSuperTrinitron,
j 60Wattstereo,teletekst/2990.-

209.-I

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv.'1099.-

SONY 100HZSUPER! JVC HIFI STEREO

>1799.-

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv."599.-

WHIRLPOOL KAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

GRUNDIG HIFI STEREO

379.-

365.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260

LavamateOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

779.-

M1400; Afstandbed.'550.-

met vriesvak. Adv.'699.-

AEG WASAUTOMAAT

rüoi

kl«ut«nt«l«vl*l« «n groot hulthoudtlljk* «pp.

SONY HIFI STEREO

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC.
:. Adv
Adv '1159.-

325.-

ZANUSSI KOELKAST

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

E800; 4 koppen Tri-Logic videorecorder, montage. '1670.-

M21; Hi-Black Trinitron. '990.-

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

MIELE 1000TOEREN

SONY HIFI STEREO

X2101; Trinitron,TXT.'1440.-

Indesit. Adviesprijs'749.-

'V.a.

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.'1295.-

ARISTONA STEREO

179.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

500 Watt,
É 10 kops.
S Adv. *59.95

PHILIPS HIFI STEREO

699.-

275.-

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

999.-

PHILIPS TELETEKST

M6135; Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs"279.-

140literinhoud. Adv. '749.-

ZETTER
VR757; Video recorder, stereo,
topklasse, afstandbed.' 1545.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

1-DEURS KOELKAST

BAUKNECHT KAST

599.-

l PT520; Black-Line,
:k-Line, teletekst,
teletekst.
i. '1395.Adviesprijs.
"1395.-

1189.-

499,-

VPE807;8xzoom.Adv.'1199.x>m.Adv.'1199.-

PHILIPS STEREO KTV

j KVC2981;Stereo,TXT.'2550.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

SAMSUNGCAMCORDER
CAMCORDER

899.-

449.-

679.-

Luxe afwasautomaat
geschikt voor 12
couverts, 3 afwasprogramma's, eenvoudige
bediening.
Adviesprijs*999.-

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
\ PHILIPS 70CM STEREO

K700;750toeren centrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

SAMSUNG
~~""
MAGNETRON OVEN

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. "695.-

528.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv."595~

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs"849.-

428.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.149.- ZANUSSI VRIESKAST
398.WHIRLPOOL KAST

3 vakken, CFK-vrij. Adv.'629.-

l GRUNDIG 63 CM KTV
ST6SO; Stereo, TXT. "1829.-

BCC PRIJS.

ETNA KOOKPLAAT
2-delige

pannendragers.

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

GRUNDIG 37CM + TXT BCCPR/JS

448.-

P730; STUNT! Adv. '699.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.Adv"295.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '848.-

PORTABLE KTV 37cm CANON BJC4100

s

Off Ned Philipsgaranlie. '599.-

Super kleurenprinter. Adv*769.-

*teggUM

439.

528.-

BUBBLEJET STUNT!

VRIESKISTEN!

KTV 37CM *TELETEKST JP170; Kleurenprinter. '599.PTjift Q-iQ
289,l^fef O I5f •" HP INKJETPRINTER
PORTABLE KTV 37CM

289.-

De topmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf:

Incl. sheetfeeder en kleur.
Adviesprijs'499.-

349.-

BCC BETER EN GOEDKOPER
\ Meer budget dóór de gratis
BCC-card!
Aanvraaa-folder in de winkel!

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Succrstorel

BEvrnwuK

ZAANDAM

18 EL
s u p E RS
,
^2Sb
N
sTA D
AMSTERDAM - «««.«S, - ALKMAAR.

iSOOmZSuperstore Beter en goedkoper! 1 1 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BE
^ - MAARSSENBROEK
"
^
|Breestraat65
IWestzijdeSS (onder Dirk v.d. Broek)
. HILVERSUM

128.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE: 3-standen. Adv" 135.-

278.$™ «' «*j ««
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Gein op 't plein

Politie jaagt
l op straatrover

Gran Dorado
speelt vies
spelletje

ZANDVOORT - Nu er al tien
mensen het slachtoffer geworden zijn, heeft de politie besloten de jacht te openen op de
straatrover die sinds juni Zandvoort en Overveen onveilig
maakt.
De meest recente tasjesroof
vond zondag op een parkeerplaats op de Zeeweg plaats. Of
deze iets met de andere tasjesroven te maken heeft, is onduidelijk. Volgens de politie zijn er
mogelijk meerdere mensen bij
de straatroven betrokken,
maar een bepaald signalement
komt wel uit veel getuigenverklaringen naar voren.
Deze man heeft volgens de
politie een spits, lang gezicht.
Hij is ongeveer 25 tot 35 jaar en
hij is blank. Uit getuigenverklaringen komt naar voren dat hij
ongeveer 185 meter lang is. Hij
opereert op een fiets
Geweld schuwt hij niet. Zo
werd op 7 juli een 74-jarige
vrouw uit Zandvoort geslagen
voordat ze in haar schuur achter haar huis werd opgesloten.
Vier slachtoffers hadden net
geld gepind bij een automaat of
een loket. De politie raadt dan
ook iedereen aan om bij het opnemen van geld goed op te letten of een buitenstaander zich
verdacht gedraagt. Bovendien
adviseert de politie om na het
pinnen geen stille routes te nemen. Tips zijn welkom op
5225534, 5713043 of 5286150.

Brit redt
Idrenkeling
ZANDVOORT - Een toerist
Huit Exterdevon heeft maandag1 middag een drenkeling gered.
|Het slachtoffer, een 41-jarige
Iman uit Osnabruck, is met onïderkoelingsverschijnselen naar
jeen Haarlems ziekenhuis gebracht.
De Brit peddelde op zijn surfplank ter hoogte van strandpaviljoen 26 zo'n vijfhonderd meJter uit de kust toen hij de dren|keling zag. Hij hees hem op zijn
plank en wist met veel moeite
het strand te bereiken.

tond overreden
ZANDVOORT - Zondagmid; is op het vrije gedeelte van
het strand een hond overreden
door een terreinwagen. De jeep
|reed in eerste instantie door,
pmdat de bestuurder niets generkt had. De hond kwam onlier de wielen van de auto techt doordat de hond achter
de auto aanrende. Die stopte
bnverwacht en trok weer op. De
hond overleed ter plekke.

autodiefstallen
ZANDVOORT - In het weekbnd zijn acht auto's en een molor gestolen. Vanaf de Bouleard Barnaart verdween een
felgele Piaggio, vanaf de Burgeneester Van Alphenstraat een
Fiat Uno en een zilverkleurige
'/lercedes, vanaf de Dr. Mezgerfetraat een witte Volkswagen
->olf, vanaf de Vondellaan een
blauwe BMW 735i, vanaf de
voltastraat een blauwe VolksIvagen Golf en vanaf de Prinseseweg een rode Volkswagen

sprong
ZANDVOORT - Tijdens een
om een kledingsstuk is
Nn 23-jarige vrouw in de Keefomstraat zondagmiddag van
[iet balkon gesprongen. Ze
ite niet gewond. Ze bleek
uzie te hebben gekregen met
[laar zus, die ook in de flat aanjvezig was.

Vandalisme

ZANDVOORT - De politie

'eft woensdagnacht drie jon:ens uit Hyppolytushoef aangeouden, omdat ze stenen gooi'en op de spoorwegovergang en
'ftidat ze een prullenbak van
«n lantaarnpaal hadden afge[rapt. Ze hadden bovendien
wee spiegels van een bestelau1° afgebroken. Na verhoor
'leek een van de drie de dader
an, de vernielingen.

Waterstanden
'atum
HW
LW HW UW
1 jul
01.55 10.15 14.3522.46
aug 02.55 11.14 15.2923.30
2 aug 03.49 12.14 16.1600.16
3 aug 04.35 00.16 16.5813.55
aug 05.25 00.56 17.3613.30
'5 aug 05.38 03.36 18.0814.00
b
' aug 06.16 02.05 18.4514.30
aug 06.48 02.34 19.1614.45
3 aug 07.26 03.09 19.4515.26
'aanstand:
M zO 03 aug 10.04 uur.
|°ogwater: wo 06 aug 06.16 uur
AP + 114 cm.
agwater: wo 06 aug 02.05 uur
- 82 cm.
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ZANDVOORT - René Ruigrok van Gran Dorado probeert
de omwonenden van het bungalowpark tegen elkaar uit te
spelen. Zegde hij de buurtbewoners donderdag nog een
nieuw gezamenlijk onderhoud toe over de geluidsoverlast,
gisteren draaide hij deze belofte plotseling terug. Hij wil
alleen nog met individuele bewoners praten of met officiële instanties zoals de politie, de gemeente en de woningbouwvereniging.
C. van Duyn uit de Vondellaan is woedend op Ruigrok.
„Het gaat de hele buurt aan. We
hebben dezelfde klachten. Al jaren. Het zit ons tot hier. Ik heb
zelfs al bijna met de petroleum
in mijn hand gestaan om de
zaak in de fik te steken. Van al
die herrie wordt een mens gek."
En zij niet alleen. Van Duyn:
„We pikten het vorige week
niet meer en daarom stonden
we donderdag met zes taewoners, een vertegenwoordigster
van EMM en het Zandvoorts
Nieuwsblad bij Ruigrok op de
stoep. Daar is toch niets verkeerds aan? Hij wist dat er met
hem gepraat zou worden over
de klachten."
Ruigrok zegt dat hij zich
Het plein tussen de Celsiusstraat en de Flemingstraat veranderde ging een groot feest voor jong en oud op het versierde plein. De overvallen voelde door het onverwacht grote gezelschap, aldeze winter al eens in een ijsbaan. Zaterdag was er echter opnieuw kinderen werden verrast met een clown
'Gein op 't plein'. Onder die noemer organiseerde de buurtvereniFoto André Lieberom hoewel hij daarvan donderdag

Skaters snappen er niets van
ZANDVOORT - Ze zijn
woedend, verbaasd en geschokt. De 17-jarige Leonard en zijn moeder Suze de
Jong. Leonard was samen
met een vriendje op 22 juli
aan het skaten op de boulevard bij het Van Fenemaplein, maar werd door de
politie aangehouden. Twee
agenten vertelden dat skaten niet toegestaan was.
„Als hij het nog een keer deed
zouden zijn skates in beslag genomen worden en inmiddels
heb ik gehoord dat er ook al een
paar kinderen een bon hebben
gekregen. Ik vind het heel
raar," zegt moeder De Jong.
„Waar staat dat skaten niet
mag," vraagt ze zich af. „De
agenten hadden tegen mijn

Toeval helpt
jacht in nood

zoon verteld dat omwonenden
geklaagd zouden hebben over
geluidsoverlast. Wij wonen zelf
in de flat op het De Favaugeplein en we hebben er helemaal
geen last van."
Ze vervolgt: „De skates zelf
zijn absoluut geruisloos en de

Politie
verbiedt
skeeleren
behendigen zoeven langs de
wandelaars. Mijn zoon is nog
slechts een beginner. Hij heeft
aan een paar vierkante meter
genoeg. Gevaarlijk voor wandelaars was het pok niet, want er
liepen nauwelijks mensen. Het
motregende een beetje."
Moeder De Jong schreef een
brief naar de politie en probeerde teamchef Rookhuijzen per-

soonlijk te spreken te krijgen.
Dat lukte echter niet. Ze kreeg
alleen te horen dat hij het druk
had.
Rookhuijzen geeft toe dat hij
nog geen tijd heeft gehad om
naar de zaak te kijken. Veel kan
hij er dan ook niet over zeggen,
bekent hij. „Ik heb de brief
doorgestuurd naar Overveen
zodat deze mevrouw een officieel antwoord krijgt. Er gaat
een verkeersdeskundige van de
politie naar kijken," zegt de politiechef.
„Op het eerste gezicht zou ik
zeggen: die skaters zijn een
feestelijk gezicht. Maar dat is
mijn persoonlijke mening.
Daar heeft deze mevrouw niet
zo veel aan. We hebben naar
mijn weten geen beleid ten opzichte van skaters. Het klopt
dat er geen bord staat en dat
spelen op de openbare weg toegestaan is. De politie kan echter
wel ingrijpen als er gevaar
dreigt voor ander verkeer, zoals
voetgangers."

ZANDVOORT - De Annie
Poulisse heeft vrijdagmiddag
een jacht in nood gered, terwijl
er ondertussen een grootscheepse zoekactie naar een catamaran aan de gang was. De
catamaran bleek later heelZANDVOORT - De eigena- het jazzfestival anders neergehuids Bergen aan Zee te heb- ren van de strandpaviljoens zet mogen worden. Daarmee
ben gehaald.
De Wurf, Skyline en Sunset komen ze tegemoet aan de
beloven de bewoners van wens van diverse omwonenden
De Zandvoortse medewer- het De Fayaugeplein, Van die zich aan het geluid ergeren.
kers van de KNRM ontdekten Fenemaplein en het Schui„Op zich is de geluidsoverlast
zo'n twee mijl ten zuidwesten tengat dat ze rekening met tijdens de festivals niet zo'n
van IJmuiden tijdens de zoek- hen zullen houden. Dat heb- probleem, maar het is vaak de
actie naar de catamaran dat het
die de emmer doet
de Strandpachters druppel
jacht Sala Kahle een gescheurd ben
overlopen," vertelt Mare Vermaandagavond
tijdens
een
zeil en een kapotte had. Aan
steege van Skyline. „Mij is duiboord zaten drie opvarenden. bijeenkomst met de omwo- delijk geworden dat er onder de
Ze hadden geen radio of vuur- nenden toegezegd.
bewoners van de flats meer
pijl. De Annie Poulisse sleepte
klachten leven. Zoals de stankde Sala Kahle naar de Seaport
Het drietal wil bij de gemeen- overlast van paviljoen Boom en
Marina in IJmuiden.
te vragen of de boxen tijdens van diverse vishandelaren. Ook

Ad Akkerman
overleden
ZANDVOORT - Ad Akkerman wordt donderdag om
elf uur op de Algemene Begraafplaats in de Tollensstraat begraven. Hij is 58
jaar geworden.
Akkerman is vijftig jaar bij
scoutinggroep The Buffalo's
betrokken geweest. Volgens A.
Keur, die hem goed gekend
heeft, klom hij op van verkenner tot hopman en uiteindelijk
tot groepsleider. Hij zat bovendien enige tijd in het bestuur
van de padvindersgroep en organiseerde elke vier jaar de
Jamborette.

/i
Ad Akkerman een aantal jaren geleden in padvinderstenue

Foto Ai chief Weekmedia

Akkerman is onverwacht
overleden. Keur: „Ik ben maandagavond nog met hem naar de
Daarnaast maakte hij jaren- film Mr Bean geweest. Die
lang deel uit van het Oranjeco- nacht werd hij beroerd en dinsmité. Hij coachte enige jaren dag is hij naar het ziekenhuis
het damesvolleybalteam en hij gegaan.
was scheidsrechter. „Ad kon je
altijd bellen. Hij deed alles, als
Eerst leek hij op te knappen,
je het hem vroeg," typeert Keur maar zondagmorgen is hij toch
hem.
overleden."

niets liet blijken. „Maar," zegt
hij nu, „ik heb er in het weekend nog eens over nagedacht.
Ik speel het verder via de officiële kanalen. Naar individuele
bewoners wil ik nog wel luisteren, maar geen delegaties uit de
buurt meer."
Het nieuwe onderhoud, dat
morgen zou plaatsvinden, gaat
dan ook niet door. Ruigrok
heeft zelfs niet eens de moeite
genomen om alle aanwezigen
dat te laten weten. Hij vindt dat
mevrouw Van Duyn dat moet
doen. Dat hij de bewoners op
deze manier tegen elkaar uitspeelt, ontkent hij. Volgens
hem is de buurt zelf niet zo
eensgezind. „De één zegt dit, de
ander dat."
Opmerkelijk genoeg eindigde
het gesprek vorige week redelijk positief. De bewoners deden hun zegje en Ruigrok vertelde wat hij van plan was om
aan de klachten te doen. Die
concentreren zich op de muziek die vanaf Gran Place over
de buurt uitgestrooid wordt en
de gasten die bij hun wandeling
naar en van het dorp veel overlast veroorzaken.
De beloftes van de Gran Dorado-directeur hebben al wat
vruchten afgeworpen. De afgelopen dagen is het redelijk rustig geweest.
De buurt houdt Gran Dorado
echter nauwlettend in de gaten.
„Als Ruigrok de zaak weer laat
waaien, dan krijgt hij nog wel
meer over zich heen," dreigt A.
Koper uit de Willem Kloosstraat, die donderdag ook bij
gesprek met Ruigrok was. „Ik
ben zeer ontstemd. Ik voel me
als een klein kind het bos ingestuurd en ik ben zeker van plan
om nauw contact te onderhouden met mijn buurtgenoten.
We laten ons de mond niet
snoeren."
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Ruzie om vrouw
ZANDVOORT - Een 27-jarige
Zandvoorter is donderdagnacht gewond geraakt in de
Bakkerstraat tijdens een ruzie
om een vrouw met een 41-jarige
man uit Doetinchem. Het
slachtoffer werd in zijn nek gestoken en deed aangifte bij de
politie.
Het tweetal heeft vaker ruzie
met elkaar gehad.

(ADVERTENTIE)

LastVfinute

Strandpachters beloven omwonenden beterschap
de bevoorrading van Dirk van
den Broek en herrie van brommers en motoren 's nachts is
hen een doorn in het oog."

jammer dat de mensen die vorige week zondag en donderdag
bij de politie over geluidsoverlast geklaagd hebben er niet waren. Ze klaagden trouwens ten
De Strandpachters hebben onrechte, want de milieuconbeloofd met de eigenaar van troleer constateerde dat we onBoom te gaan praten en de ove- der de normen bleven."
rige klachten door te spelen
naar de politie, de gemeente en
Die klachten waren voor Verde vis venter s.
steege en zijn buren echter aan„Ik heb een positief gevoel leiding om de bijeenkomst te
overgehouden aan deze avond," houden. „Het is goed dat menzegt Versteege. „Ook al kwa- sen hun verhaal kwijt kunnen
men er van de 250 genodigden voordat het escaleert. Vanslechts veertig. Het was vooral daar."

Vossen
gaat voor
de titel

voordeel a la van der Horst

Onze opruiming gaat haar laatste week in. Daarom krijgt u op alle
reeds afgeprijsde artikelen nog eens10% extra korting. Kortom: het
is nu of nooit bij Co van der Horst.
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Binderij 2 Amstelveen,
's Maandags tot 13.00 uur gesloten.
Donderdag koopavond. 020-6412505

Sportief tweetal ruilt auto m voor benenwagen
ZANDVOORT - Eigenlijk hadden ze nu in een oude
auto ergens tussen Parijs en Peking moeten zitten. Maar
omdat ze die uitdaging financieel niet rond kregen, puffen Jelle Attema en Pieter de Boer inmiddels uit van een
andere uitdaging: de Nijmeegse Vierdaagse. „Toen we
thuiskwamen, zeiden we 'nooit meer', maar nu praten we
alweer over de Vierdaagse van volgend jaar," aldus Attema.
De twee Zandvoorters, die
elkaar sinds de mulo op de
Sophiaweg kennen, noemen
zichzelf „een beetje gek maar
verder wel normaal". In 1991
reden ze in een bijna veertig
jaar oude Citroen van Amsterdam naar Moskou en terug.
Dat beviel zo goed dat ze Parijs-Peking wel zagen zitten.
„Helaas liepen de schattingen voor de kosten uiteen van
35.000 tot 100.000 gulden. We
konden maar geen zekerheid
krijgen over hoeveel het nu
werkelijk zou worden. Ook
onze sponsor, Volvo, liet het
afweten. En dan moet je reëel
zijn," vindt De Boer. „Geen onnodig risico lopen. Maar een
teleurstelling was het wel."
Het tweetal schreef zich
daarom in voor de Nijmeegse
Vierdaagse. „Een hele andere
uitdaging. Tijdens zo'n autorit
worden vooral je zenuwen op
de proef gesteld, tijdens de

Vierdaagse meer je lichaam,"
vertelt De Boer.
„We hebben het goed overleefd," vervolgt Attema. „Ik
had alleen een blaar op mijn
tong, omdat de soep te heet
was. En Pieter wist zijn blaar
op zijn voeten onder controle
te houden met tape. Een gouden tip trouwens, die tape. Dat
scheelt echt."
Juiste schoenen waren voor
De Boer wel een probleem. Hij
probeerde drie paar uit. Zelfs
op zijn keurig gepoetste zwarte schoenen liep hij een dag.
Maar zijn tennisgympies bevielen uiteindelijk het beste.
Vier dingen viel hen het
meeste op: hoe weinig rommel
er langs de weg lag, terwijl er
toch 38.000 mensen meeliepen.
Hoe rustig het 's avonds was in
de slaapzaal, waar maar liefst
200 KLM-ers met aanhang onder zeil gingen. Hoe lastig het
is om je eigen tempo te vinden

de altijd van die verhalen dat
mensen zo afvielen van de
Vierdaagse. Iemand was wel
acht kilo kwijtgeraakt. Nou, ik
ging op de weegschaal staan na
afloop: een kilo aangekomen."
Attema viel echter wel een
pondje af.
Dat wandelen soms goed
voor de lijn is, stimuleert niettemin de vrienden om wekelijks een rondje Zeeweg-Elswout-Zandvoort te lopen. „Of
een ander rondje natuurlijk,"
zegt De Boer. „De natuur is
hier zo prachtig. Nijmegen en
omgeving is mooi, maar niets
kan op tegen Zandvoort. Vaak
gaan we 's morgens voor zonsopgang weg en dan kom je niemand tegen. We wilden een
De oude Citroen lieten Jelle Attema en Pieter de Boer thuis biertje kunnen drinken en
staan, ze liepen in plaats daarvan zelfde Nijmeegse Vierdaag- toch nog onze voeten blijven
Foto Karin Schut zien. Zo is dat wandelen ooit
se
begonnen."
tussen zoveel andere wande- KLM-er uit Zandvoort die met
Een nieuwe uitdaging? Ze
laars en hoe schoon de toilet- gemak zijn kruisje haalde.
ten waren.
Attema met enige zelfspot: moeten er even over nadenDe sfeer onder de wande- „Ik kreeg een opbeurend ken. „Misschien op de fiets
laars beviel het tweetal ook bij- woord van een wandelaar die naar Oslo," oppert De Boer.
zonder goed. De Boer: „Je pept notabene ver over de middel- „Maar dan moet ik wel gaan
elkaar op." Een enkele keer bare leeftijd heen was. Hij liep oefenen. Ik probeerde ooit niet
kwamen ze ook Zandvoorters hem pas voor de 42-e keer. En mijn hoofd te remmen. Dat
was niet zo slim en sindsdien
tegen, zoals de 'jongens Kerk- geen grammetje vet."
man' en een gepensioneerde
De Boer zucht. „Tja, ik hoor- raak ik geen fiets meer aan."

die krant moet ik hebben.
•? Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l l l
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
l
|
l
l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA ...„,
.,.„,.,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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U J] uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

(Scheel onverwacht, nog vol plannen voor de toekomst, is overleden mijn lieve man, onze vader,
schoonvader, grootvader en overgrootvader

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Henri Louis Petrus Joacim

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Harry
weduwnaar van Alida Joacim-Jorclaan
Amsterdam,
Haarlem,
27 september 1913
27 juli 1997
Annie Joacim-Visser
Harry Joacim
Ellen Joacim-Ort
Nannet en IBarbara
Steven
At Joacim
RiaJoacim-Moolekamp
Jacqueline en Kees
Caroline t
Johnny Joacim
Jannie Joacim-Molenaar
Bianca en Martin
Jordy en Sanja
en achterkleinkinderen
Herman I leijermanswej* 33, flat l
2042 XN, Zandvoort
Er is gelegenheid tol afscheidnemen en condoleren op donderdag 31 juli van 19.00 uur tot 19.30 uur
in hel Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 Ie
Zandvoort.
De crematieplechligheid zal plaatshebben op vrijdag l augustus in hel crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.Tijd van samenkomst aldaar
M.45uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tol condoleren in één der onlvangkamers.

Thomsonstraat l
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

M

Op zondag 3 AUGUSTUS na de
'MARLBORO MASTERS'
speelt in *HET WAPEN' tussen 17.00 en 22.00 uur de:

GARAGES IN DE VERHUUR

200 JAAK TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

'Tin Town Dixie Dukes'

Garage Keesomstraat 55 A, huur ƒ 120,00 per maand,
garage Lorentzstraat G, huur ƒ 115,00 per maand en
garage Sophiaweg X, huur ƒ 115,00 per maand

onder leiding van Lex Bruyns.
Deze ZES-MANS FORMATIE brengt u heerlijke
jazz muziek!

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 55 A hebben huurders van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 de voorkeur.

Bent u ook weer zo enorm aan 'Het Wapen'toe?

Bij de toewijzing van de garage Lorentzstraat G hebben huurders van de woningen Lorentzstraat 10 t/m 40 (even) de voorkeur.

Gasthuisplein 10
Tel.: 5714638

Bij de toewijzing van de garage Sophiaweg X hebben huurders
van de woningen aan de Sophiaweg de voorkeur.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesslraat 5 Kostverlorensfraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen
aan E M M, Thomsonstraat l, 2041 TA Zandvoort.
Uw reactie moet uiterlijk woensdag 6 augustus 1997 om 12.00
uur, in ons bezit zijn.

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar dat wij hem zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat op 23 juli 1997 op 80-jarige leeftijd van ons is
heengegaan mijn lieve man, onze dierbare vader
en opa

Cornelis Willem Epker
M. B. Epker-Hofmann
Marijke en Theo van Houten
Edwin en Natasha
Dasha, Elise, Louise
Richard en Ellje
Daniël
John en Henny Epker
Mark en Nicole
Maurice en Anita
Frank
Kim
Joyce
Burg. Engelbertsstraat 40
2042 KN Zandvoort
De crematie heeft in familiekring plaatsgevonden.

Woningbouwvereniging
- beschermvrouwe H.K.H. Prinses Juliana AFDELING ZANDVOORT
Oproep tot het bijwonen van de algemene ledenvergadering 1997 op donderdag 4 september 1997 in het Rode Kruisgebouw, Nic.
Beetslaan 14. Aanvang 20.00 uur.
AGENDA:
1. jaaroverzicht 1996 (o.a. financieel jaarverslag 1996*);
2. notulen extra ledenvergadering d.d. 22-1-97;
3. opnieuw goedkeuren van de vigerende modelstatuten en -reglementen van de afdeling*;
4. bestuursbenoeming (De penningmeester is
reglementair aftredend maar stelt zich herkiesbaar. Eventuele medekandidaten kunnen zich aanmelden overeenkomstig het gestelde in art. 19 van de modelstatuten*;
5. rondvraag.
* De financiële stukken alsmede de modelstatuten en -reglementen liggen vanaf heden in
het RK-gebouw ter inzage.

Zandvoorts Nieuwsblad

Ninja
Ik zal haar missen.
Ellen

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Ad Akkerman
Wervershoof,
26 juni 1939

Haarlem,
27 juli 1997

Ria
Lydia en Wouter
Arienne
Henk en Sonja
Henk en Penny
en verdere familie
SwaluestraatS
2042 KA Zandvoort
Er is gelegenheid lol afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum, Poststraal 7 Ie
Zandvoort, op woensdag 30 juli van 19.00 uur lol
19.30 uur.
De begrafenis zal plaatsvinden op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoorl,
op donderdag 31 juli om 11.00 uur.
Na de plechligheid is er gelegenheid tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.

Met een groot gevoel van verslagenheid hebben
wij kennis genomen van hel overlijden van onze
volleybalvriend

Ad Akkerman
Zijn wouw Ria en zijn dochters Arienne en Lydia
wensen wij veel sterkte toe om dit verlies te kunnen dragen.
Heren I Sporling OSS:
Kaspar, Rob, Michel, Edward, Jorg,
Edse, Everl, Erik, Erik

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

AKO
Bruna Balkenende

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

Vondellaan 1A, Zandvoort

Ad Akkerman
Ad zal in onze herinnering voortleven als de grote
drijfveer achter The Buffalo's.
Wij wensen Ria en de kinderen veel sterkte bij het
verwerken van dit grote verlies.
Scoutinggroep
The Buffalo's

WILLEMSTRAAT 9

ZANDVOORT

Wij denken aan personen vanaf 1 8 jaar die

In dorpscentrum gelegen karakteristieke woning met tuin en
achteruitgang naar de Kanaalweg.
Indeling: gang, woonkamer, achterkamer, keuken, toilet;
Ie etage: overloop met keukenblokje, twee slaapkamers.
Het pand dient gerenoveerd te worden.
Aanvaarding in augustus 1997.

-A- in teamverband redactionele werkzaamheden willen verrichten voor de verschillende programma's
•A- de techniek tijdens een uitzending willen verzorgen
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en/of
aanmelding telefonisch contact opnemen met:

VRAAGPRIJS ƒ 152.000,- k.k.

De heer G. J. van Kuijk
Telefoon; 023-5713094 (na 18.00 uur)

Bij gelijke bieding geschiedt de toewijzing in de volgende
volgorde:
1. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort
achterlaten met een huur tot ƒ 646,- per maand.
Selectie vindt plaats op basis van de langste bewoningsduur.
2. Zij die een eengezinshuurwoning in de gemeente Zandvoort
achterlaten met een huur boven ƒ 646,- per maand.
Selectie vindt plaats op basis van de langste bewoningsduur.
3. Zij die een overige huurwoning in de Gemeente Zandvoort
achterlaten.

Mevrouw E. Burkhard
Telefoon: 023-5719556 (na 18.00 uur)

als je het niet meer ziet zitten...

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

plaats je een advertentie in de krant.

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

Passage 36-40
|%VAN DER*|

HEIJDEN

2042 KV Zandvoorl

Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil j e toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

postbus 413

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Mobil
Het Station

Stationsplein 6, Zandvoort
tijdelijk gesloten

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag
08.30 - 20.00 uur
vrijdag
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.

De stukken voor de commissievergadermgen liggen minimaal vijf dagen van levoren ter
inzage bij de Cenlrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorhchting kunt u terecht voor nadere informatie over
de punten die op de agenda staan Telefoon
(023)57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren
VERKEERSMAATREGELEN
MARLBORO MASTERS

3 AUGUSTUS
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 22 juli vergadeid De
besluitenlijst van deze vergadenng en van de
verdere m week 30 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 29 juli vaslgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissieveigadenngen zijn

Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plolselinge overlijden van onze
groepsvoorziller, penningmeesleren vriend

Enthousiaste vrijwilligers M/V die zich op korte termijn
willen inzetten voor de Lokale Zandvoortse Omroep

Woningbouwvereniging EMM biedt te koop aan:

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

De Vonk

GEZOCHT!!!

Haltestr. 9, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Lieverd, je hebt zo hard gevochten
om bij ons te blijven.
Tot ons grote verdriet is dit niet gelukt.
Ome 'reus'is gevallen.
Na een kortstondig ziekbed is overleden mijn lieve man, onze lieve vader, mijn broer, onze zwager
en oom

K^^

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Na de vergadering is er een informeel samenzijn.
Na een plezierig en gelukkig leven is rustig ingeslapen mijn geliefde bouvier

EMM

- dinsdag 5 augustus, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 6 augustus, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 7 augustus, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)

GEMEENTE

Op zondag 3 augustus wordt op het circuit de
Marlboro Masters gehouden Voor deze dag
zijn speciale verkeersmaatregelen genomen om
verstoppingen en files te voorkomen
De verkeersstromen die via de Zeeweg en de
Zandvoortselaan Zandvoort binnenkomen worden gescheiden Verkeer dat via de Zeeweg
binnenkomt wordt naar diverse parkeerterreinen aan de noordzijde van Zandvoort geleid
Verkeer dat via de Zandvoortselaan bmnenkomt wordt naar diverse parkeerterreinen in
Zuid geleid
Het is de bedoeling het centrum zoveel mogelijk
verkeersvrij te houden Een en ander zal worden
aangegeven met borden en door middel van
afzettingen
Verkeer dat aan het eind van de dag Zandvoort
uitrijdt wordt gedoseerd afgevoerd Het Stationsplem wordt afgesloten voor verkeer m
verband met de grote hoeveelheid treinreizigers
De NS zet op deze dag extra treinen in
BIJ de Centrale Balie in het Raadhuis ligt, tijdens
openingsuren, een exemplaar van het verkeeiscirulatieplan ter inzage

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en melding bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
97119M
97122B
97123M
97124B

Keesomstraat, volkstum
plaatsen tuinhuis
Swaluëstraat 35
vergroten woning
Dumpieperspad 2, volkstum
vernieuwen tumhuisje
Frans Zwaanstraat 18
plaatsen dakkapel

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schrifteliik hun zienswijze kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouoers, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelihg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaal al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97062B
Mansstraat 38
vergroten garage (23-07-1997)

""<-,

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
,„X

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
irklaan 36,2011 KW Haarlem.
l Parklaan

Dag en nacht bereikbaar voor :
het verzorgen van een begrafenis;
ot crematie.
"•••:
, Direkt hulp bij een sterfgeval. :;
o

• • M i M M ü M M I M M B M M M M

U kunt deze vergunning inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven dalum
van verzending/uilreikmg van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift

-=^j,

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
Ik heb de garantie dal ik nog nergens aan gebonden ben.

•

naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
H
• IflÉi

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 31 R, 2000 WC l laai lem
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'Iedereen ging uit zijn dak, ook de burgervader'
Inmiddels hebben ze hun bloemen gekregen op het raadhuis, nog even nagepraat en Is voor sommigen het gewone
leven alweer begonnen. De Zandvoortse deelnemers aan
het Spel Zonder Grenzen heeft zijn best gedaan in Boedapest. Het team is eerste geworden. Martine Mulder, een van
de sporters, hield een dagboek bij. Elf jaar geleden deed ze
ook mee. „Maar," schrijft ze, „ik heb er nu meer van
genoten."

DONDERDAG
Vertrek naar Boedapest.
Eindelijk is het zo ver. De trainingen zijn afgerond. Geen driIqefeningen meer door mariniers met vechtoortjes, geen gebulder meer door Ruud, geen
afmattingen meer van Wim en
Oscar, alleen nog maar dat ene
tripje naar Boedapest. In twee
maanden voorbereiding is er
een goede teamgeest ontstaan,
al was de tijd redelijk kort. Half
acht verzamelen en acht uur
vertrekken. Alle troep, variërend van kleding tot zoute haringen, werd in de bus geladen,
na wat formaliteiten als lachen
naar de camera van zowel de tv
als de pers vertrokken we inderdaad om acht uur.

VRIJDAG
Aankomst in Boedapest.
Na busreis van 21 uur kropen
we gebroken uit de bus. We
werden opgewacht door de
mensen van de TROS. Deze gaven ons uitleg over de gang van
zaken wat betreft de spellen, de
kleding, het eten in het hotel,
etcetera. Inchecken geblazen,
Zandvoort was binnen en dus
kon het feest beginnen.
We zaten nog geen half uur
aan tafel of de boel stond op
stelten. De Schuurmannetjes
kaapten het podium waarop andere muzikanten stonden te
spelen, wij gingen er gelijk achteraan. Binnen no time zongen
we ons 'clublied' voor een zaal
van 200 man. Hierdoor ontstond er een kettingreactie van
andere teams. De Grieken liepen met een trompet de polonaise en de Italianen volgden
hun vooorbeeld. Dit belooft
wat.

Rekreade

ZATERDAG
's Ochtends weer fris en fruitig
uit de veren, na een avondje
stappen met de Italianen. Om
half negen lagen we al in het
zwembad en een half uur later
zaten we aan het ontbijt. Tot
mijn grote schrik kregen we te
horen dat er nog getraind ging
worden. Om tien uur stonden
we in het Olympisch Stadion
voor een lichte looptraining om
de spieren te wat wakker te
schudden na de reis. Na de training was er koffie...
Inmiddels was de burgervader ook gearriveerd. Met z'n allen vertrokken we naar de
tv-studio's, waar de uitleg van
de spellen en de kennismaking
der teams plaats hadden. Tijdens de uitleg en demonstratie
van de spellen bleek al dat er
verschillende waren veranderd
en dat er zelfs een heel nieuw
spel tussen zat.
Na de demonstratie was er
tijd voor gezelligheid. De kennismakingsborrel. Rinus Kok
was op het idee gekomen om
haring uit Zandvoort mee te nemen. Dit heeft hij echter wel
geweten. De hele ochtend is hij
bezig geweest met het schoonmaken van die krengen. Gehuld in een plastic schort en
met een petje van kroon op zijn
hoofd zette hij de keuken van
het hotel op stelten.
Tijdens de kennismakingsborrel was er een tentje voor
Zandvoort gemaakt, met de haring, zure bommen en Amsterdamse uien erop. Dit werd door
de teams zeer goed ontvangen
en dus was Rinus zijn werk niet
voor niets, 's Avonds was er een
bespreking over de spellen. Inmiddels was bekend wie welk
spel ging doen in de'generale.
Ook wisten we, dat het spel dat
we tijdens de generale moesten
doen, we tijdens de opname in
ieder geval niet kregen. Zo kónden we al een beetje uitrekenen,
welk spel we tijdens de opname
voorgeschoteld zouden krijgen.

ZANDVOORT - De Rekreade
is haar laatste week in gegaan.
Woensdag, donderdag en vrijdag zijn er nog diverse activiteiten in 't Stekkie en iri het jeugdOm acht uur stond er een
huis bij de Hervormde Kerk.
Vrijdag sluit de dertigste Rek- zwemtraining gepland. Dat we
reade met het traditionele San- nog niet helemaal uitgeslapen
waren, bleek wel uit alle traptekraampje.
pen die we links en rechts van.
elkaar kregen uitgedeeld. Dit
Hotel Hoogland
kostte Wim een stuk van zijn

ZONDAG

Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

Zeemijl
BLOEMENDAAL - De jaarlijkse Zeemijl van Bloemendaal
vindt zondag 10 augustus voor
de 41-e keer plaats. Opgeven
voor'deze zwem- en prestatietocht kan op de dag zelf vanaf
half elf bij de Vrijwillige Bloemendaalse
Reddingsbrigade
aan de kop van de Zeeweg.

Doe-dagen
ZANDVOORT - Voor de Doe-dagen van Activiteitencentrum
Zandvoort ('t Stekkie in de Celsiusstraat) kunnen kinderen
van zes tot en met twaalf jaar
zich reeds opgeven. De Doe-dagen zijn van 5 tot en met 7 augustus. Op die dagen is er van
alles te doen. Het thema is dit
jaar 'De wereld op zijn kop'. De
kosten bedragen 25 gulden per
kind, inclusief lunch. Opgeven:
tel. 5717113 (tussen tien en vier
uur).

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J M. Pekelhanng
Hoofd commercie: J.F. Sas

Martine Mulder (op de voorste rij de derde van links) kreeg tijdens de huldiging vrijdagavond veel complimenten van
burgemeester Van der Heijden (op de voorste rij vijfde van links)
Foto Andie hiebeiom
bovenlanden. Na het ontbijt
was er weer een training in het
stadion. Vooral het evenwichtsspel werd goed geoefend. Daarna was het tijd om de kleding te
gaan passen. De grootste lol
hadden we om al die apepakkies. Aan de hand van wat voor
kleding we moesten passen,
wisten we precies wie welk spel
moest doen. Ik was de klos voor
het rad, het 'deurenram-spel',
het evenwichtsspel en het piratenschip.
Na het passen was het tijd
voor het opnemen van gekke
spotjes van het team. Boven op
een berg in Boeda met een mooi
uitzicht, zijn we als een stel
malloten liedjes gaan zingen en
een beetje maf gaan springen.
Het was dan ook snel gepiept.
Na de lunch was er een rondrit door Boedapest. Tot nu toe
was er nog geen tijd geweest om
iets van de stad te zien. Mooie
stad, maar aangezien ik niet zo
cultureel onderlegd ben, had ik
het na een half uur wel gezien.
Terug naar het hotel bleek dat
de tijden om af te reizen na de
tv-studio's veranderd waren,
zonder ons er van op de hoogte
te stellen. Snel pakten we onze
tassen in en gingen we met een
lege maag op pad naar de generale.
Voor het eerst mochten we

Advertentievertcoop: R. Post (verkoopganager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesl
°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

MAANDAG

de speciale Nederlandse
troeven bij de Marlboro

Masters van komend weekend.

Luyendijk

demon-

streert op het Circuit Park
Zandvoort zijn wagen waarmee hij eind mei de
Indy 500, een prestigieuze
autorace in de Verenigde
Staten, op zijn naam
schreef.
Tom Coronel komt in het
hoofdnummer, de Formule 3,
aan de start. De Haarlemmer
heeft dit seizoen vier van de vijf
races op zijn naam geschreven.
Hij is daarom ook de smaakmaker voor dit hoofdnummer. Coronel, die de zesde race in het
Japanse Sugo laat liggen om
deel te nemen in Zandvoort, wil
af rekenen met de Europe top.
„Ik wil gewoon de Marlboro
Masters winnen, al zal dat een
heel zware opgave worden."
Met 54 inschrijvingen en coureurs van 19 verschillende nationaliteiten kan de Marlboro
Masters weer bogen op nieuwe

Maandag tot en met donderdag:
00 00-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1400 Message trom the beach
1400-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-57 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
1200-1400
1400-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Message Irom the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12 00-17 00
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Ik kan terug kijken op een paar
geweldige, maar enorm drukke
dagen. Ik heb veel meer genoten dan elf jaar geleden, omdat
ik nu wist wat er komen ging.
Het feit dat we niet naar Lissabon kunnen, omdat het puntenaantal van Heerlen hoger lag
dan dat van ons.vind ik eigenlijk niet zo erg.Ik heb nu ongeveer een maand nodig om te
revalideren, laat staan dat we
over een maand weer hadden
moeten presteren in Portugal....
Martine Mulder

ZANDVOORT - Het eerst o
team van de TC Zandvoort
staan twee spannende en be
langrijke weken te wachten. De
tennisveremging komt uil in de
eredivisie en speelt daar ondrn
de naam van Redken/Zand
voort tegen zeven opponenten
om de nationale titel.
Het Zandvoortse team staat
onder leiding van coach Hans
Schmidt en verzorger Bert Lt-nsehnk en gaat voor een finaleplaats. De finale staat gepland
in het weekend van 16 en 17
augustus. Het team bestaat uit
de dames Seda Noorlander en
Andrea van der Hurk, terwi]! de
zeer ervaren Nicole Jagermiin
als derde dame is aangetrok
ken. Sander Hommel en de Argentijn Daniël Orsanic vertegenwoordigen de mannen.
In de serie van zeven wpclstrijden speelt Zandvoort driemaal een thuiswedstrijd en
moeten de tennissers viermaal
in een uitwedstrijd aantreden
De Zandvoorters beginnen zondag met een thuiswedstrijd tegen TC Groeneken. Om elf uur
beginnen de dames met de eer
ste wedstrijd op het tennispark
De Glee aan de Kennemerweg.
De voorzitter van de Süch
ting Toptennis Nederland, Tom
Maintz, verwacht een heel interessante competitie met toch
wel een belangrijke rol voor het
Zandvoortse team. „Op papier
is het een hele sterke eredivisie," stelt hij. „Die eredivisie is
jaren niet zo sterk geweest,
maar toch zijn mijn verwachtingen hooggespannen. Met
Seda en Daniél hebben we de
best scorende spelers in ons
team, dus ik verwacht wel wat
Ik ben er bijna van overtuigd
dat wij niet in de degratiestrijd
zullen meedoen. Er zijn zeker
wel twee of drie andere teams
die daarvoor in aanmerking komen."
Het Zandvoortse toptennisteam presenteert zich morgenmiddag in Haarlem op de Grote
Markt. Daar worden bovendien
tennisdemonstraties gegeven.

Zwemvierdaagse
ZANDVOORT - Wethouder
Gerard Versteege opent op
maandag 4 augustus de Zwemvierdaagse in het zwembad bij
Gran Dorado. De Zwemvierdaagse duurt tot en met 7 augustus en kent twee afstanden:
250 en 500 meter. Inschrijven
kan bij Gran Dorado. De opbrengst van de Zwemvierdaagse gaat naar het Ronald McDonald Fonds. Onder de deelnemers wordt een weekend of
midweek in een van de Nederlandse Gran Doradoparken verloot. De oudste en de jongste
deelnemer krijgen een diner
cheque.

Silver Moon

Marlboro Masters te ver-

na het parkeerterrein bij de wa-

elke donderdagavond
werken wordt het verkeer tertoren. Als derde opvang wor- straat)
geopend.
den
Paddock
4
en
3
opengezondag via bepaalde routes
Om dit in te luiden orgamgeleid en zijn sommige stra- steld.
seert de discotheek een Silver
ten afgesloten. De NS zetten
Moonweekend met dance acts,
de hele dag extra treinen in.
(ADVERTENTIE)
laserstralen en dj's. Bezoekers
De Burgemeester van Alphenstraat is alleen toegankelijk voor mensen met een speciale pas, genodigden en bezoekers van Gran Dorado. Het Stationsplein is helemaal afgesloten.

Tom Coronel en Arie Luyendijk maken zondag ook hun opwachting
dag en zaterdag plaats, terwijl racen een filmvoorstelling. De
er op zaterdag ook races plaats- film 'Days of Thunder' wordt
vinden. Op zondag begint het gratis vertoond. Ook dit keer
programma om half twaalf en verwacht de organisatie vele
de races zullen zo rond zes uur tienduizenden bezoekers waarNaast de Formule 3-race wor- afgelopen zijn. Op zondag is er door het aanbevelenswaardig is
den staan er vele andere races om half zeven na afloop van het met de trein te komen.
op het programma. Zo is er
strijd te verwachten in de Marlboro Elf Renault Megane TroZANDVOORT - Geen herfee en is de race in de Ferrari- rie van het circuit meer op
Porsche Challenge eveneens de zondag vóór één uur. Daarmoeite waard. De Auto Trader voor vecht de Stichting GeDutch en de Pearle Citroen luidhinder Zandvoort. De
Saxo Cup-strijd beloven even- gemeente claimt dat er rnoeens veel spektakel.
menteel geen klachten zijn
De trainingen vinden op vrij- over circuitlawaai op zon-

Programmering ZFM Zandvoorf
(per 02-07-97)

Na de huldiging begon het
eindfeest, dat tot in de vroege
uurtjes duurde. Als een balletje
ben ik de volgende morgen de
bus ingerold. Slapen, slapen en
nog eens slapen. Woensdag half
vijf in de ochtend arriveerden
we in Zandvoort. We werden
opgewacht door de burgervader. Nog een keer werd ons
'clutahed' gespeeld, maar het
enthousiasme was er een beetje
weg. Zachtjes kwam er hier en
daar een wat geluid vandaan.
Op naar huis, op naar mijn eigen bed.

Redken/Zandvoort
begint aan race
naar tennisfinale

ZANDVOORT - Met ingang
ZANDVOORT - Om de stuurt de politie de auto's richdonderdag 31 juli is Dance
verwachte drukte tijdens de ting het Friedhofplein en daar- van
Club Yanks (ingang Koster-

van Duitsland, Engeland,
Frankrijk en Italië hebben zich
aangemeld. De snelste 28 uit de
kwalificatie-trainingen plaatsen zich direct voor de wedstrijd. De overigen zullen op zaterdag 2 augustus in een voorrace strijden om de startposities 29 tot en met 32.
Naast Tom Coronel probeert
ook diens tweelingbroer Tim
zich te kwalificeren voor de
grote wedstrijd over 36 ronden.
Tim Coronel rijdt in het Duitse
F3-kampioenschap bij de Tokmakides Motorsport. Ook Donny Crevels mengt zich in het
prestigegevecht.

(ADVERTENTIE)

spel stonden we gelijk al op de
tweede plaats. Wim en Sascha
gingen als een trein. Vervolgens
verliep het allemaal naar wens.
Onze joker hadden we mgezet op het evenwichtsspel. Dit
spel werd gespeeld door Karina, Ruud, Wim en ik. Wim en ik
stonden op de eerste balk, Karina en Ruud op de tweede balk.
Voor het begin van het spel
werden nog duidelijk de spelregels uitgelegd. Die zaten dus
nog fris in mijn geheugen.
Tijdens het spel zie ik het
team van Hongarije, dat naast
ons stond, vet vals spelen. Ze
behandelen dan ook als eerste
de overkant. Dit kon natuurlijk
niet over mijn kant laten gaan.
Op hoge poten liep ik naar de
coach toe en vertel mijn verhaal. Vervolgens diende Louis
een klacht in bij de scheidsrechter en met succes.
Het Hongaarse team mocht
het nog een keer overdoen, omdat het een fout van de scheidsrechter was. Toen eenmaal de
Hongaren weer klaar stonden,
ontstond er een enorm gejoel
door andere teams. Deze waren
het totaal niet eens met de beslissing van de scheids. Alle
coaches dienden opnieuw een
protest in, want als de Hongaren het over mochten doen, dan
wilden zij het ook. Drie kwar-

Politie sluit diverse straten af

ZANDVOORT - Arie Luy- records. Alle kopstukken uit de
endijk en Tom Coronel zijn Formule 3-kampioenschappen

573.0497.

Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chef/emdred.), Monique van Hoogstra, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie: Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant Systeemredactie: Hero Blok (chef),
[jedactiepromotie: Trudy Steenkamp.

team. Ik zag er behoorlijk tegenop om naar de geplande bespreking te gaan, omdat er al
enige malen sprake was geweest van een behoorlijke communicatiestoornis tussen de teamleden en de coach. Gelukkig
verliep het allemaal redelijk
ontspannen.
We konden die dag zelf een
beetje bepalen wat we nog wilden gaan oefenen, zonder dat er
pressie op gelegd werd. Gelukkig bleef de teamgeest goed.
Het vertrek naar het tv-park
stond gepland om kwart voor
zeven. Deze keer stonden we op
tijd met gevulde maagjes beneden te wachten. Toen we naar
de bus wilden lopen, bleek deze
al te zijn vertrokken. Onze eigen chauffeur heeft ons toen
maar gebracht.
Bij aankomst moesten we
ons verkleden voor ons eerste
spel. Ik zou pas in het vierde
spel aan bod komen. Inmiddels
was Jack van Gelder eindelijk
ook gearriveerd. Tot dan toe
hadden we ons niets van de
man vernomen.
Eerst kregen we nog een demonstratie te zien van het nieuwe spel en het spel dat veranDe dag van de waarheid.
derd was. Eindelijk kon de popDe ochtend begon vervelend. penkast beginnen. De sfeer in
Er waren wat problemen ont- het tv-park begon al aardig gestaan tussen de coach en het zellig te worden. Na het tweede

Enorme toeloop verwacht
bij de Marlboro Masters

Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur
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aan de bak. Niet alles uit de
kast halen, maar wel onze ogen
de kost geven om de trucs van
de andere teams te bekijken.
Helaas, tijdens het spel met de
trampoline ging er iets gruwelijk mis. Er waren al vier mannen omhoog gehesen in een
gordel aan een bungy-koord.
Even later hoorden we een
enorme knal. Een van de mannen, een Fransoos was uit een
gordel van vijf meter hoog op
de grond gelazerd, terwijl hij
eerst met zijn hoofd op de rand
van de trampoline terecht was
gekomen.
De Franse ploeg overwoog
om zich terug te trekken. Later
bleek dat de verwondingen van
de man gelukkig minder ernstig waren dan verwacht. Het
hele spel werd weggelaten en
een ander spel waarin ook met
zo'n bungy-koord gewerkt
werd, werd veranderd. Uiteindelijk besloten ze om toch te
blijven. We konden dus doorgaan. Tijdens de generale werden we een na de laatste.

tier heeft het fluitconcert geduurd en dat alleen maar omdat ik gezien had dat er niet
eerlijk aan toe ging. Geweldig!
Mijn feest was al gemaakt.
Uiteindelijk werden wij namelijk eerste omdat wij het
team waren, dat het eerst het
touw door de tweede ring hadden. Dit betekende dat we het
maximale aantal punten kregen, doordat we de joker hadden ingezet. 16 pomts!
Vanaf toen verliep het op rolletjes. Er waren nog twee spellen te gaan en we stonden op
koop. Sacha en Susan mochten
nog even gaan schommelen
met
James
Bond-achtige
schoentjes aan met scherpe
neuzen om zo een stoot ballonnen kapot te prikken. Alsof ze
vleugels hadden gekregen prikten ze dus stuk voor stuk lek
om vervolgens als eerste te eindigen. Het kon niet meer stuk.
Het laatste spel was aangebroken. Karina kreeg er steeds
meer lol in. Zij was de vrouw
die boven op het piratenschip
vastgebonden zou worden. In
haar eentje zagen we haar staan
dansenen zwaaien naar die drie
mensen publiek die we rijk waren, aan de andere kant van de
set. Geweldig!
Chanselle en ik waren de piraten die haar moesten bevrijden. Als een speer gingen we er
tegen aan en uiteindelijk werden we bij dit spel derde. Voor
het eindklassement betekende
het, dat we als eerste geëindigd
waren. Het feest was compleet.
De burgervader ging uit zijn
dak, wethouder Versteege was
niet meer te houden. Fantastisch gewoon.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Verkeer dat via de Zeeweg
Zandvoort binnenrijdt wordt
naar het parkeerterrein op De
Favaugeplein geleid. Is dat vol,
dan moeten de auto's naar het
parkeerterrein in de stationsvallei.
Vanaf de Zandvoortselaan

'Circuit maakt wél
al te vroeg herrie'

dagochtend, maar de stichUit een meetrapport van 6
ting bestrijdt dat. Boven- april
van dit jaar blijkt dat tusdien vindt de Stichting Ge- sen vijf
over half negen en één
luidhinder dat de gemeente uur diverse keren de meter uitméér mogelijkheden heeft sloeg tot meer dan negentig deom die overlast aan te pak- cibel. Om kwart over tien werd
ken dan ze nu doet voorko- de hoogste waarde gemeten:
men.
95,6 decibel. Op dat tijdstip is

Dat schrijft de Stichting Geluidhinder in een reactie op een
ambtelijke notitie, waarover de
politiek zich op 6 en 7 augustus
buigt.
P. Minderhoud, E. de Wid en
C. Bleijs van de Stichting Geluidhinder Zandvoort ergeren
zich in hoge mate aan het lawaai op zondagmorgen. Er mag
volgens hen best gereden worden, als er maar niets van te
horen is buiten een straal van
tweehonderd meter rond het
circuit.

ZANDVOORT - Triomfantelijk houdt Hans de Breij

donderdagmiddag het stapeltje papieren omhoog:

Het Nederlands Horeca Gilde heeft de officiële goed-

keuring van het ministerie

van Sociale Zaken gekregen

voor een eigen CAO. „De
stempel is bij wijze van
spreken nog nat," zegt De
Breij.

slechts een piek van 65 decibel
toegestaan.

De Stichting Geluidhinder
Zandvoort stuurde dan ook een
brief op 9 april naar de gemeente. Volgens de stichting was het
geluid tot drie kilometer vanaf
het circuit te horen.
Nu in een ambtelijke notitie
staat dat er geen klachten zouden zijn en dat het circuit zich
aan de afspraken houdt, trekt
de stichting aan de bel bij de
gemeente. Uit de registratie van
de provinciale milieuklachten-

telefoon blijkt dat er namelijk
al vaker geklaagd is, onder andere op 21 januari en 28 januari
1996.
Er klopt méér niet in de notitie die de politiek volgende
week behandelt, volgens de
Stichting Geluidhinder. Want
ook over de manier waarop het
circuit op de vingers getikt kan
worden, zijn de stichting en de
gemeente het bijvoorbeeld niet
eens.
Zo kan de gemeente wel degelijk het circuit aanpakken op
grond van de Zondagswet, stelt
de stichting. 'Maar,' schrijft het
college in de notitie, 'eigenlijk
is deze wet uit 1815 een dode
letter. Het maatschappelijk
draagvlak ontbreekt. Gebleken
is dat handhaving van bepalmgen in de Zondagswet door

Minister keurt CAO goed
De CAO geldt tot en met 30
juni 1999 en is van toepassing
op 24 bedrijven in Zandvoort.
De werknemers van die bedrijven krijgen een loonsverhoging
van 2,5 procent. Los daarvan
komt er vijf jaar lang 75 gulden
bij. Het minimumloon geldt
voor obers en serveersters tot
23 jaar. De zondagstoeslag

wordt opgeheven.
Het uitgebreide functiewaarderingssysteem is overboord
gezet. Daarvoor in de plaats
moeten de ondernemers zelf afspraken maken met het personeel. Ook de fondsen voor de
VUT, pensioenen en de aanvulling van de WAO-uitkermgen
zijn afgeschaft. Daarvoor wil

worden verzocht zoveel mogelijk zwarte kleding aan te trckken.

www.zandvoort.net

(ADVERTENTIE)
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31 Juli t/m 6 Augustus

strafrechtelijke vervolging niet
tot enig resultaat leidt. Minister Dijkstal heeft in 1996 gezegd
dat de wet wellicht ter discussie
moet worden gesteld.'
De Stichting Geluidhinder
vindt dat laatste niet relevant.
„De wet is rechtsgeldig en kan
alleen door het parlement worden ingetrokken."
Privaatrechtelijk heeft de gemeente alleen een erfpachtovereenkomst. Dat is echter volgens de notitie niet het juiste
juridische middel. De Stichting
Geluidhinder vindt dat de gemeente daarom een oude vergunning uit de kast moet halen.
Dat kan met volgens een
woordvoerder van de gemeente. De stichting doelt namelijk
op een huurovereenkomst
(geen vergunning) tussen de
Nederlandse Autosportveremging en de gemeente, destijds
nog getekend door burgemeester Nawijn. Die overeenkomst
is vervallen toen het erfpachtcontract klaar was. „Dat lijkt
ons een blunder die zo spoedig
mogelijk ongedaan moet worden gemaakt," aldus de Stichting Geluidhinder Zandvoort.
het Nederlands Horeca Gilde
een nieuwe regeling maken,
maar op dit moment is dat nog
niet rond.
Dat het Nederlands Horeca
Gilde een eigen CAO heeft, is
erg bijzonder. Tot nog toe was
de CAO van Koninklrjk Horeca
Nederland van toepassing op
alle bedrijven die bij een werkgeversorganisatie aangesloten
waren. Voor het eerst heeft het
Nederlands Horeca Gilde nu
een aparte CAO.

101

DALMATIANS
neem dan Uc?c advertentie
mee en je knjgl een gratie
101 dalmalians ijsje cadeau

woensdag 30 juli 1997

Weekmedia 17

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie BV. Weekmedia
geeft wekelijks 16 nieuws- en huis-aan-huisbladen uit in een totale oplage van
meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. Zo'n veertig journalisten werken op de
redacties in Amstelveen, Amsterdam en Zandvoort.

Op de redactie in Amstelveen is plaats voor een

sportredacteur (v/m)

BIJ SANDERS MEUBELSTAD

(drie dagen in de week)
die o.a. voor het Amstelveens Weekblad verantwoordelijk
is voor het redigeren en persklaar maken van kopij van
medewerkers. Bovendien zal de kandidaat telefonisch
informatie moeten vergaren voor artikelen en andere
bureauredactiewerkzaamheden
verrichten. In het weekeinde zal hij/zij zelf een enkele
wedstrijd verslaan.
Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij
- kennis heeft van verschillende takken van sport
- de Nederlandse taal uitstekend beheerst
- relevante journalistieke ervaring bezit
- een rijbewijs heeft.
De voorkeur gaat uit naar een kandidaat die m (de buurt
van) Amstelveen woont.

KANS VOOR
OPRUIMINGS-

SHOWROOM
MODELLEN

Amsterdams
Stadsblad
Buitenueldertse
Courant

Diemer
De functie wordt uitgevoerd op parttime basis (gemiddeld Courant
23 uur per week). De vaste werkdagen zijn de maandag
en dinsdag, bovendien zal op nader af te spreken uren
de Nieuwe
ook in het weekeinde gewerkt moeten worden.
Bijlmer
Vooralsnog gaat het hier om een arbeidsovereenkomst
voor een jaar.
Nieuwsblad
l, Gaasperdam
Honorering geschiedt conform de CAO voor huis-aanhuisbladjournalisten.
Amstelveens
i Weekblad
Wie vragen heeft over de vacature kan contact
Amstelveen
opnemen met sportredacteur Joris Spuesens,
:
post
tel. 020-645.1515, redactiechef Dick Piet, tel. 020562.2520 of hoofdredacteur Jan Maarten Pekelharing,
•> Aalsmeerder
tel. 020-562.2250.
* Courant

ODELLEN

Uw schriftelijke reactie kunt u richten aan Perscombinatie
BV, afdeling Personeelszaken, t.a.v. de heer A.
Schermer, Wibautstraat 150, 1091 GR Amsterdam,
onder vermelding van AS/97.08.

OP ALLE AFGEPRIJSDE MODELLEN

Uithoornse
Courant

de Ronde
Vener
Zandvoorts
"Nieuwsblad

De sollicitatietermijn sluit op 15 augustus 1997.

fl 25,-/fl 5O,-/fl l OO,-/fl 25O,HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST
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7 MILJOEN GEHEID ERUIT!
WIN-TOT-15,7-MIUOE|\|-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgopnjzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.
Q
jJ
11
l ]

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (een lotnummer)

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loten] houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel 020 677 68 68

NATIONALE l

Bon uitknippen en m een
envelop donder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij.
Antwoordnummer 19503,
250 7 ZV Den Haag

Naam:.
Adres:_
Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
Tel...
boven ƒ 10.000,-.
Postbanknummer
Banknummer
Datum.
Handtekening:

1509708

De maandpnjs \ a n een ion kwam terecht op lotnummer O l-12 AR 038 in de jilaats Emighauscn,
\ l a k b i j de Duitse
grens Alle andere
deelnemers m die
poslcodc ontvangen
de troostprijs van
1000 gulden Hartchjk gefeliciteerd'
Elke maand kunl u
hij de Postcode Lotcri) duizenden pnjzcn
winnen, tijdens de
trekking en tijdens
het wekelijkse bingospel m de Postcode
Loterij Record Show
De complete irckkingshjsi van deze
maand vindt u luernaast K i j k dus snel
ol u ook een prijs
gewonnen hebt

1006 AE 50,- 2035 WX 700,- 3029
1013 EP 100,- 2070
70,- 3038 CJ
1016CZ 25,- 2071 CB 25,- 3042 RV
imfi
yx . c.
5111
T/1
*3fiA_T
Af^
1 1 1 Wl
VVL
O
l/i
1 u 1 D YQ
AO
<c3f
OU*K3 fvj

70,- 3971
25,- 3981 JD
25,- 4005 EX
91
M,-

HUOO AJ

ZA
VB
NE
EM
JN
TZ
1053AZ
1054 LZ
1064 LT
1065 TD
1066 LB
1071 VM
1073 LC
1079 GP
1092 VT
1093 TD
1095 DM
1097ZG
1103 KN
1106 RE
1112 KX

50,50,70,25,50,-

4054 JD 7000,4063
70,4101 GH 25,4112 KA
50,-

1153

GP 500,RC 25,XC 50,EP 25,DT 25,50, •
VS 500,100,AK 25,25,KT 25,50, •
NG 700,500,- 2240
70,100,- 2253 VB 25,TOO,- 2285
70,TOO,- 2286 VB 25,50,2311 AN
25,25,25,25,25,25,-

2131
2131
2131
2133
2135
2211
2215
2231
2231

50,25,25,-

2312
2315
2317 CM
50,- 2317 MG
50,2324 JZ
25,2343
25,2390
10,2511 EH
2515
25,2532 ST
10,2542 AT

1185 ro,1186 RG
1188

1334

Met de bon kunt u extra loten bestellen Want
elk extra lot geeft u de komende maand een
extra kans op de Mega jackpot. Stuur de bon
dus vandaag nog op!

1 augustus: Otterlo, Camping De Zanding
3 augustus: Amen, Camping Diana Heide
6 augustus: Brielle, Camping De Krabbeplaat

DE UITSLAGEN VAN 28 JUI
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

7 miljoen

De Bingocijfers:

II De overige Bingoprijzen:

Getal 1 t/m 22
06 40 25 26 38 24 16
08 12 39 29 18 04 23
11 42 45 22 17 20 14
Ma a kt u uw l aart vol m et ge tal

10
dan wint u de

Tliuisb ng 0
/ 2!3.0<30,

Getal 23 t/m 36
36
33
02
30
32
05
34

ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

15
28
37
44
35
09
01

/ 20,/ 10,/ 9,/ 8,/ 7,ƒ 6,/ 5,-

Zetfouten voorbehouden

De BMW's: 3043 PS 025 in Rotterdam
en 4332 TP 001 in Middelburg

1432
1444 EP
1446 BC
1447 CA
1500
1541 KH
1546
1601 EB
1611 LG
1616
1676
1 R7Q VA/tT
i b / y Wb
1723
1759
1764 AS
1770
1777 CN
1782 SJ
1783
1786
1788 HC
1791 CK
1812
1942
1968
1971 AA
1972
1985 HJ
2012 NC
2012 RD
2021 HN

25,70,-

2026
2033 RA
2033 RD

70,-

500,25,70,70,25,-

500,70,70,-

7£f,50,70,50,25,-

WN
RJ

3103
3144 NE
3193
3194 NA

3207
3223
3240
3312
3315 AD

4117
4143
4145
4156
4251

521 6 TR
700,- 5233 RH

50,-

4371

^ -^^ ^^k

•••• H^k

^ ^^ ^^

^^

• ^^ ^^

^M* m^

• ^^ ^^

M EG A
JACKPOT
6 MILJOEN

70,-

25,70,- 4382 JC
70,700,- 4413
3400 AG 25,- 4424 EH 25,4431 CA
25,3401 NE 25,4444 AD 25,3401 ZD
50,70,3415 PN 700,- 4450
3443 JA
50,- 4461 TB 700,4462 ST
25,3451 BB
50,70,3454 WS 50,- 4493
4505 AS 500,3481 LR
25,3505
70,- 4532 ML 700,3509
70,- 4542
70,70,3513 SL 700,- 4560
3514
70,4589
70,-

^^m

5463 ED 433

70,25,25,25,25,-

VD
NM
AH
AW
25,70,- 4286 BT
70,70,- 4322
70,- 4331 HG 700,4364
70,70,-

70,50,70,25,-

tOO,- 5364 PB 700,- 5671 DG 700,- 6342
70,- 7513 GG 25,8316 CW
700,- 5366
70,- 5672 TE
50,- 6361 VC 500,- 7522 EH 50,- 8401 CT
25,- 5384 BM 7000,- 5684 HC 25,- 6371 AJ
25,7523 EK 100,- 8404

inn
f IA/,-

3351 GS

50,70,70,-

5236
5237

70,70,5251 XW 700,5293
70,5298 AH 50,5298 BM 50,-

5421 PW

5437 AN
5463 JK
5471

5552 HJ
5556 XD

^^

61 42 AR 038

ƒ100.000

700,25,25,70,25,70,25,25,70,70,oc
25,70,70,50,70,-

RG
NA

5215 BX

MAANDPRIJS

1339AN 25,1354 EL
25,1355 CA 700,1404 EC 700,-

Agenda Kanjer Karavaan

Stand Mega Jackpot:

10,-

3052
3055
3056
3062
3086

^nqo y 1

70,25,-

3340

70,70,25,50,-

25,700,1189 ro,- 2553 HX 25,1215 GL
25,2564 AA
50,1215 ND JOOO,- 2571 BM 25,1216 EA 700,1231 SW 50,1271 PK
50,1313 BR
25,1313 KC 500,1324 JH
50,-

PAK DIE KANS!
RIJ de trekking van j u l i \ i e l de Mega Jackpot op
lotnummer 54,63 IïD 433 Dat lol was helaas niet
\ e i k o i h t , dus komt er weer een miljoen gulden
hij Daardoor staat de Jackpot nu op zijn top van
7 miljoen gulden IIn hij die stand keert de
Postcode l oterij de Jackpot gegarandeerd uit'
Pak dus snel die kans op 7 miljoen'

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van juli verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere deelnemer m
dezelfde postcode wint - tot 3.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen ook de letters wéggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1016
1024
1025
1034
1035
1035

de heer D mevrouw

LOTE R IJ!

De Mcga J.ickpol slaat op 7 miljoen en dus gaat hij
ei \olgcndc maand geheid u i t ' Bent u over een
maand m u l t i m i l j o n a i r 7 Dal kan, want iedereen kan
ilc Mega Jackpot winnen liet enige dat u hoclt te
doen is meespelen m de Postende Loterij

UITSLAG TREKKING JULI 1997

en voor iedere deelnemer in de postcode
6142 AR een troostprijs van ƒ 1 .000,-

5702 BX
25,- 6414 NV 25,50,- 5706 EH 500,- 6431 BN 50,70,- 6432 GW 500,7000,- 5724
70,5731 AP
25,6436
10,50,- 5731 WK 25,6461 GH 25,25,- 5754 EK
25,- 6471 JS
50,5801 JN
25,6521 CK 50,5808 AP
50,- 6541 WG 25,5913
70,6657 BT
50,5914 CK
50,6660
70,5921 VR 500,- 6673 XE
25,5924
70,- 6678 AM 50,5941 GJ
50,6681 WE 50,5961 AR
50,6707
10,5977
70,- 6708
10,6001 TS
50,6715 HR 700,6004 DD 25,- 6814 EH 50,6005 JR
25,- 6824 MH 50,6005 SC
50,- 6825
10,6026 RN 25,- 6828 ZW 25,6039 CN 500,- 6836 PW 700,6067 EX
25,- 6844
70,6081
70,6883 CX 700,6096 AD 25,- 6921 GD 500,6137 TW 500,- 6922 GL
25,6161
70,6932 DR 50,6165AW 25,- 6942 BS 50,6181 DD
50,6942 VC 500,cnnn
in
bdUU
70,baö/
70,25,-

CQQ7

2574 VD 25,2611 EL
25,2614 CE
50,2622 EP 25,2622 GE 50,2624 EA 100,2627
70,2641 JT 7000,2671 WS 50,2675
70,2678 KW 25,2801

70,-

2803 SC 50,2871 SV
25,2905 BM 700,2925 CS 25,2957 JC
25,-

700,-

2961
2991
70,- 3001

25,-

25,- 3025 HP
700,- 3028 SR

70,10,70,-

25,25,-

3525
3533
3563
3621
3650
3708

XD 50,EM 50,BA
50,BZ 7000,70,JB 7000,3731 TM
25,3734 XD 25,3744 MA 700,3752 KR 25,3764 DE 25,3765
70,3781 TC
50,3813 CK
50,3816 CC 25,3831 HJ 500,3845 LB
25,3851 NA
50,3892
70,3901 PL
50,3902
70,3958 WC 25,-

4611 BW 50,4613
70,4614
70,4641 BJ
25,4641 RA 700,-

5305
5331 RC
5341

70,- 5611 GJ
50,5622
70,5625 NK
50,- 5627 GZ
70,- 5627 JP
70,- 5631 NH
70,- 5644

6214

70,-

70,-

700,4854 CJ 700,4854 CS 500,4885
70,5021 EE
25,5025 VR 25,5101 W
25,5161 BG 25,5171 ER 700,5211 NV 50,-

6987 CD

70,50,700,700,-

5344 TD
5346
4655
70,- 5363
4691 JV
25,5364
4707
70,4707 SW 50,4724 SM 25,^^^•*•"^•__^^^^4726
70,7^^~~PJ|p^^^
4761
4818 HP

4f\

50,6224 HR 700,- 7001
10,6227 TW 500,- 7009 K6
50,6237 NG 25,- 7011 GG 50,6271 JJ
25,7091
10,7091 ZB 1000,25,6281 NG 25,70,- 6333 BW 25,- 7101 GK 50,7101 SP
25,50,-

KANJER
^•i 1

•^•1 1•••••••B
^^^^^^^f.
^B
IHB
• .^•^^

^T^B
MM
^^^^•_^v
^•LI^^^

MILJOEN

7103
7151 ZT
7161
7161 JP

10,50,10,50,-

7203 EN 50,7213 ER 100,7286
10,7312 VB
25,7339
10,7345 DW 50,7364
10,7417
7471 GJ
7513 CV

10,25,25,-

70,-

0,1-10 07
ö'f \c. Ot.

c/i
Ol/,-

8454 LC
8458
8474 CG'
8493 LT
8497
8508

50,70,25,25,70,70,-

8513
8521

70,70,-

8600
8621 DM
8631
8731 CK

8762
8843
8924 AG
8926
8933
9009
9035
9041 EV
9061 CR
9075
7533
70,- 9101 BC
7542 MT 50,- 9104
7543 BZ
50,- 9201 TP
7544 WC 7000,- 9248 KZ
7548 CA 25,- 9258
7553 CN 50,- 9285 R R
7558 GN 25,- 9315
7591 KH 500,- 9401 JZ
7605 XS
50,- 9402 VC
7606
70,- 9404
7625 TE
25,- 9406 KX
7640
70,- 9431 CT
7683
70,- 9431 HZ
7721
70,9454
7741 AP 100,- 9531 GT
7741 BC
50,9561 PN
7771 XE
25,9581 JM
7783 CJ
50,- 9603 TC
7812 VB
25,9615 AM
7823 AA 100,- 9625
7824 GV 25,- 9641 EM
7847 TK
50,- 9672 AD
7875
70,- 9715 JH
7876 HP 25,- 9737
7902 JB
50,- 9746
7905 ES 25,- 9752 KL
7913 AX
50,9766
7929
70,- 9792 RA
VQyH
VC
OC
QOQO
/y4l Ab
25,yoyc
7941 XW 25,9900
7943 EJ 100,- 9905 PX
7975 PA
25,- 9909
7984
70,- 9933 NC
8014 ZJ 500,- 9949
8017 DV
25,9972
8032
70,- 9981 LH
8051 DR 25,9982
8051 XH
50,8101
8103

25,25,-

70,25,10,50,-

10,70,50,70,70,70,70,50,25,-

70,25,10,25,-

50,10,25,70,50,-

25,10,50,100,100,70.25,50,50,-

25,50,-

10,25,-

25,100,70,10,50,70,25,-f/1
70,10,25,10,700,70,10.50,-

10,-

70,10,-

8111 AN 7000,8111 BL 100,8152
8162 BJ
8194
8194
8231 AD

fO,25,70,70,25,-

8232 AH
8255
8308 AG

25,70,25,-

8316

10,-
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Zonder koprol pakt Vossen gewoon de titel
ZANDVOORT - De 27-ja-

rige Ronald Vossen, geboren en getogen in Zandvoort, rijdt al zo'n zes jaar
op de circuits maar dit jaar
moet zijn grote succes komen. De nationale titel in de

Vege Sierra Cup heeft hij
voor het grijpen en de concurrentie moet van goede
huize komen om Vossen
van zijn plannen af te houden.
Het kon bijna niet anders of
Ronald Vossen moest wel in de
autosport belanden. Vader Ab
was al gek van deze sport en
deed een paar jaar mee aan rallycross-wedstrijden in Valkenswaard en mede daardoor raakte ook Eonald besmet met het
race-virus.
„Ik heb nog wel gezaalvoetbald, maar nadat ik mijn knie
blesseerde ben ik daarmee gestopt en heb mij alleen op het
autoracen gestort. Omdat het
een kostbare sport is was het
voor mij alleen mogelijk om in
een lowbudget-Klasse te rijden.
Dat heb ik langzaam opgezet en
verder uitgebreid," aldus Ronald. De Zandvoorter begon in
de Opel Ascona-klasse en stapte na twee jaar over in de Vege
Sierra. Een klasse die financieel te behappen is, mede door
heel veel zelfwerkzaamheid.
„Je koopt een motor, een rolkooi en een paar wielen en
haalt de rest van de straat of bij
een opkoper en dan gaan we er
zelf aan sleutelen. Mijn vader,
die automonteur was, zet de
wagen in elkaar en sleutelt er
veel aan. Mijn hele familie leeft
trouwens erg mee. Tijdens een
race, bijvoorbeeld in Assen,
gaat de familie mee met de caravan en dat is heel erg leuk."
Naast het racen, dat uitsluitend in de weekends plaatsvmdt, is Ronald Vossen metse-

oog
en

oor

Jan Lammers is de allerbekendste autocoureur die
Zandvoort ooit gekend heeft. Hij verwierf nationale en
Internationale faam. Inmiddels is er een nieuwe
generatie coureurs uit Zandvoort die de racewereld
bestormt. De magie van het circuit blijft trekken, maar
ze ontdekken ook hoe moeilijk het is om sponsors te
vinden voor deze geldverslindende sport. Over hun
ambities, hun fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar een
serieverhalen.

laar van schoorstenen en bovendien werkt hij in het bedrijf
van vader Ata. Deze heeft in
Zandvoort-Noord een loods en
daarin wordt een aantal strandhuisjes opgeslagen. Laden en
losen doet de firma Vossen met
de grote DAP. „In de toekomst
ga ik het bedrijf van mijn vader
overnemen. De loods is groot
en daarin kan ik 's zomers aardig wat testwerk verrichten.
We kunnen daar lekker sleutelen en dingen uitproberen."
Al wordt er veel in eigen handen gehouden, zonder de steun
van sponsors kan ook Ronald
niet. Car Centre Haarlem, AKN
Wiellagerbedrijf zijn belangrijke sponsors en bovendien stelt
Raceservice Yellow Racing tijdens de race onderdelen en gereedschap ter beschikking. „Al
doen we zelf veel, zonder deze
ondersteuning kan jebijna niet.
Ik zou best nog wel eens in de
Dutch of in de Megane Cup mee
willen doen, maar dat kost nog
veel meer. Ik heb wel eens veertig bedrijven aangeschreven.
Die reageren dan wel, maar
sponsors levert het niet op. Ik
vind het toch wel leuk om in de
autosport te blijven meedoen,
maar het moet niet ten koste

van alles gaan. Ik wil ook nog
wel wat over houden om lekker
te leven."
De racecarrière van Ronald
Vossen verloopt wel naar wens.
Na de Ascona heeft hij het ontzettend naar zijn zin in de Vege
Sierra Cup. De resultaten worden beter en was hij van pech
verschoond gebleven dan was
er vorig jaar al een titel achter
zijn naam geschreven. Hij
maakte een aantal koprollen
met zijn auto en blesseerde
zich aan zijn pols.- „Door die
polsbreuk, miste ik te veel races om mee te kunnen strijden
om de titel," aldus Ronald. Dit
jaar liggen de zaken anders en
moet het wel heel vreemd gaan
wil de titel niet in Zandvoort
terecht komen.
Zijn voorsprong in de strijd
om het kampioenschap van Nederland is gigantisch, dus
maakt hij zich - ook al blijft het
een mechanische sport - op
voor een feest. „Ik sta nu op de
eerste plaats met een voorsprong van 28 punten op nummer twee. De vier races die we
nog moeten rijden, hoef ik alleen maar uit te rijden om kampioen te worden. De volgende
race is op Assen, maar tijdens

Stationsrestauratie heet in
volksmond 'Het aquarium'
ZANDVOORT

Met

Monique vaut Hoogstraten

Smullen bij tafeltje dekje
De medewerkers van het Welzijnscentrum horen soms de grappigste
opmerkingen van hun klanten. Zo belde er volgens Mini de Wolf laatst een
mevrouw om te vertellen hoe lekker ze de rondgebrachte maaltijd vond
„Zehadnotabene nog maar een hap van haar zalm genomen on toch zei ze
al: ik moest het jullie even laten weten. Jullie koken nog beter dan het
Amstelhotel "

In dromenland
Bart Schuitenmaker heeft het als nieuwe baas van het Wapen erg naar zijn
zin. Laatst vierde hij zijn verjaardag er bijvoorbeeld uitgebreid. Met een
pilsje in de harid was het werken best uit te houden, vertrouwde hij me toe
Maar toch droomt Bart nog altijd van iets veel groters. een opleidingscentrum/congrescentrum op de plek van het voormalige Dolfirama. „Dit is het
jaar van het stappenplan, m 1999 krijgen we het jaar van het bestemmmgs
plan en dan ergens na de eeuwwisseling zie ik het allemaal verrijzen "
Voorlopig heeft hij 's nachts dus nog genoeg stof om over te dromen.

Zandvoorter Ronald Vossen legt uit dat hel weinig kost om aan de Vege Sierra-klasse mee te
doen: „Je koopt een motor, een rolkooi, een paar wielen en de rest haal je van de straat"
Foto Rob Knotler

de dubbelerace op Zandvoort
wil ik kampioen worden. Dat
zou heel mooi zijn. Ik zeg niet
van mezelf dat ik goed ben,
maar ik kan het wel. Bovendien
zijn de spullen in orde, de wegligging van de auto is heel
goed, en met de monteurs, mijn
vader en Jelle de Jong, zijn we
een heel goed team."
Ook Ronald vindt de onderlinge verstandhouding in de

Vege Sierra Cup geweldig. Dat
merkte hij vorig seizoen tijdens
de training in België. Daar rolde hij over de kop en was van de
wagen niet veel over. „Ik trainde de snelste tijd en zei dat ik in
de tweede training nog sneller
kon. Dat ging mooi fout en ik
ging over de kop, met als gevolg
de auto total loss. De Sierragenoten stelden echter gewoon
onderdelen en hulp ter beschik-

Weekenddiensten

- „Héle-

komen: een paar nieuwe beumaal klaar zijn we nog niet kenhouten tafels met oranje
want de balie is nog niet af... stoelen.
„Het meubilair is een stuk
Maar toch wilden we alvast
open. We moeten immers lichter," zegt Mary. „Dat is erg
onderhand weer wat verdie- prettig met schoonmaken. Ook
vloer is makkelijk schoon te
nen," vertelt Mary van de
En al hebben we nu
Loon. Samen met haar man krijgen.
meer ramen, ze zijn eenvoudig
Kees exploiteert ze de sta- te
zemen."
tionsrestauratie.
Om toch nog wat Zandvoorts
Een volledig vernieuwde sta- aan te brengen hebben Mary en
tionsrestauratie zelfs. Het oude Kees de grote oude strandstoel
gebouwtje heeft plaatsgemaakt en de badkoets (op schaal) wel
voor een modern, glazen exem- meeverhuisd. „Hoe we aan die
plaar. Sommige klanten noe- strandstoel zijn gekomen? Als
men het gebouw gekscherend kind ging ik al met mijn ouders
'het aquarium' en een van hen de hele maand augustus naar
heeft de famipaviljoen 18,
lie Van Loon
eerst bij ome
dan ook een
Joop Zwemglazen
kom
mer, later bij
met
plastic
Driehuis. Van
vissen gegeDriehuis hebven.
ben we die
„Leuk, hè?
stoel
gekreDe
reacties
gen. En nu
van de vaste
trekt hij alklanten zijn
weer
jaren
veel bekijks.
zowel positief
als negatief. Ik
Vooral Duithoor ook wel
sers willen er
dat
mensen
graag mee op
het
gebouw
de foto."
niet zo bij het
De badkoets
oude station
valt te taewonvinden horen. Het echtpaar Van Loon in de deren dankzij
Zelf hadden volledig vernieuwde stations- Kees,
zoon
we eigenlijk restauratie
van Pietje de
liever de resPingelaar, ooit
tauratie wat verder op het per- een befaamde voetballer bij
ron gehad, zodat we er een ter- Zandvoortmeeuwen. Tijdens
ras voor hadden kunnen zet- de stille uren maakt Kees
ten," zegt Kees.
schaalmodellen. Boten, maar
Als het aan de Nederlandse ook badkoetsen. „Dat doe ik al
Spoorwegen had gelegen, kón- van kindsaf aan. Deze heb ik
den de klanten helemaal niet gemaakt toen we jaren geleden
meer zitten. Het aantal vierkan- in de Pagéehal werkten."
te meter zou van 135 naar 35
Voorlopig heeft hij het in de
teruggegaan zijn. Met hulp van zaak de komende maanden erg
een advocaat hebben Kees en druk. „We moeten het in de zoMary dat weten terug te draai- mer verdienen. En dat wordt
en. Er is een compromis uitge- hoog tijd ook, want we zijn acht

de badplaats door
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zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

maanden dicht geweest," vertelt Mary. De bouw heeft volgens Mary nogal wat dieptepunten gekend, waarvan het
laatste dieptepuntje haar nog
erg hoog zit. „We wilden opengaan, maar iemand had de ramen ondergesmeerd en de deur
met fietskettingen afgesloten."
Niettemin is de zaak nu toch
open en om dat te vieren met de
vaste klanten is er in september
een feestje. „De forensen hebben het al die tijd zonder koffie
moeten stellen. Die willen we
daarom een keer in het zonnetje zetten."

Nailshop
ZANDVOORT - Linda Jacobs
heeft de oplossing voor nagelbijters gevonden: kunstnagels.
Vanaf 5 augustus brengt ze gelof acrylnagels aan bij mannen
en vrouwen. Op die dag opent
ze namelijk Linda's Nailshop.
Haar winkel is overigens niet
alleen interessant voor nagelbijters, maar voor iedereen die
mooie handen wil hebben. Ze is
manicure en ze lakt nagels in
alle gewenste kleuren.
Linda's Nailshop is vier dagen per week van tien tot vijf en
op vrijdag van tien tot negen
uur 's avonds open. Het adres is
Zeestraat 56, telefoonnummer
5719056.

POLITIE: Alarmnummer 112. gebruik te kunnen maken,
In andere gevallen: tel. (023-) dient men zich 24 uur van te
5713043.
voren op te geven bij het WeiBRANDWEER: Alarmnummer zij nscentrum,
tel.
(023-)
06-11. In andere gevallen 5717373.
023-5159500 of - voor info over- Alg. Maatschappelijk Werk
dag - (023-) 5740260.
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
AMBULANCE: Alarmnummer 5713459
bgg
023-5320464.
06-11. Anders: tel. 023-5319191 Spreekuur op werkdagen van
(ongevalllen), Centrale Post 9.00-10.00 uur. Verder volgens
Ambulancevervoer (CPA) Ken- afspraak.
nemerland.
Telef. Meldpunt Sexueel GeHUISARTSEN: De volgende weld: tel. 023-5340350 op werkhuisartsen hebben een geza- dagen 12.00-14.00 uur en maanmenlijke
waarnemingsrege- dag+
donderdagavond
ling: J. Anderson, B. van Ber- 19.00-21.00 uur.
gen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Zandvoortse Vereniging van
Paardekooper, H. Scipio-Blü- . Huurders: Gratis advies voor
me, F. Weenink. Informatie leden. Telefonisch spreekuur
daarover tijdens weekend, elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én uur: (023-) 5731618 (Secretantijdens feestdagen via telefoon- aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
nummer (023-) 5730500. De 287, 2040 AG Zandvoort.
spreekuren van de dienstdoen- Woningbouwvereniging EMM:
de arts zijn zowel op zaterdag Klachtentelefoonnummer
als zondag van 11.30 tot 12.00 technische
dienst:
(023-)
uur en van 17.00 tot 17.30 uur. 5717577.
Een afspraak is niet nodig.
Storingsnummer gas buiten
Gezondheidscentrum
(tel. kantooruren: tel. 023 - (5)235100
5716364):
uitleenmagazijn: (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne13.00-14.30 weekdag., spoedge- merland. Tijdens kant.uren:
vallen za en zon: doktersdienst 5235123.
09-001515.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Tandarts: Hiervoor de eigen Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (0230 5714131.
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apo- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
theek, H.B.A. Mulder, tel. uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
(023-)5713185. openingstijden vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
(alleen voor recepten): zater- u., zat. 10-14 uur.
dag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de opeBurgerlijke stand
ningstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
Periode: 19 juli - 27 juli 1997
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge- In ondertrouw: Willem Albervallen is het Kruiswerk Zuid- tus de Lange en Karin Yvonne
-Kennemerland 's avonds, 's Kaspers. Wilhelmus Jozef Duinachts en in het weekend te be- venvoorden en Monica Petroreiken via de doktersinforma- nella Kogels.
Getrouwd: Vincent Andries Lijtiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A. diard Roest en Ruth Femke
de Boer-Burgh en/of mevr. Zwaag.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van Geboren: Roxy Laurentius,
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand- zoon van Clemens Franciscus
Groot en Paulina van Paridon.
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, Rose Dominique, dochter van
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Robert Hendricus Stuurman
(023-) 5715847.
en Margareta Sofia Talakua.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Charlotte Margaretha Petronelder dieren (023-) 5714561, Ver- la, dochter van Robbert Jan
missingsdienst
023-5383361, Jongebloet en Wilma PetronelAsiel Zandvoort (tevens pen- la Stammes.
sion) (023-) 5713888. Stichting Overleden: Alida Margaretha
Regionale Dierenambulance: Sieverts-Tates, 93 jaar. Antom023-5363476 of alarmnummer us Visser, 79 jaar. Cornelis Leo
023-5334323 (24 uur per dag).
Stokman, 71 jaar. Wilhelmus
Belbus: Om van de belbus (voor Hendrikus van Rijn, 61 jaar. Ad
bewoners van 55 jaar en ouder) Akkerman, 58 jaar.

king, waardoor ik de volgende
dag toch mee kon doen. En het
mooiste was nog, dat ik de race
won. De onderlinge band is
echt heel erg groot m deze klasse." Strijd hoort erbij m de racesport. De Zandvoorter zal er
echter wel voor uitkijken om in
de komende races koprollen te
maken, want de titel ligt voor Nog nooit vertoond in Friesland: de Elfstedentocht op rolski's. Tien
het grijpen en daar is het stre- leden (waarvan er acht op deze foto staan) van de Rolski en
ven naar.
Langlaufvereniging uit Zandvoort hebben hun Elfstedenkruis op
het bordes van het WV-kantoor in Workuin gekregen. Overigens
rolskieden ze niet allemaal, een paar van hen gingen op de fiets als
begeleiders mee. Volgens de immer enthousiaste rolskister Marianne Brada was het een enorme belevenis en reageerden de
Friezen erg leuk. „Zelfs de koeien holden met ons mee. Een koe
hebben we nog moeten vangen," aldus Marianne.

Dier
van de
week

Slechte reclame
Een Duitse badgast die al twmtigjaar in Zandvoort komt, is danig geschrokken. HIJ kwam van de week in het centrum maar liefst zeven Duitse auto's
tegen waarvan de banden doorgesneden waren. Geen beste reclame voor
Zandvoort!

TV-personality
Is er geen televisiecamera hier te vinden, dan zoeken Zandvoorters zelf de
camera buiten de gemeentegrenzen wel op. Wie vorige week dinsdag naar
een herhaling keek van een programma van Catherme Keijl, zag daar op de
tribune een paar bekende Zandvoortse families zitten. Het Vrouwenkoor
was een dagje uit en Ge Loogman was er omdat zijn zoon m de redactie van
het programma zit. Het voormalig hoofd van de Hannie Schaftschool, had er
zelfs zo te zien zijn beste pak voor aangetrokken.

Licht bruin, klein beetje zwart
in het gezicht, staande oren en
een korte vacht. Groot, druk en
iets terughoudend. Dat kan
maar een hond zijn: Kismo, de
Mechelse herder die tijdelijk in
het Kennemer Dierentehuis
Zandvoort logeert. Twee jaar
geleden is Kismo geboren. Hij
zoekt inmiddels naar een nicuwe baas of bazin. Met jonge kinderen heeft hij wat moeite,
want daar wordt hij nerveus
van. Kinderen vanaf een jaar of
twaalf zijn geen probleem. Een
consequente, eerlijke baas die
samen met Kismo een cursus
wil volgen om hem wat gehoorzaamhcid bij te brengen, heeft
aan deze hond een prettige kameraad. Meer informatie: Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, telefoonnummer
5713888.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

Plassen l
Sommige centrumbewoners worden er bij elk festival gestoord van. plassende bezoekers voor de deur is geen pretje. BIJ het Jazz and Bluesfestival
zal het ongetwijfeld weer raak zijn. Politiechef Gernt-Jan Rookhuijzen raadt
hen aan een van de zeven agenten aan zijn jasje te trekken die rondlopen.
En wie niet m zijn pyama naar buiten wil, kan ook naar het bureau bellen om
de politie te vertellen waar nu eigenlijk zoveel geplast wordt. Want gezien
het aantal dat bij het Tropicanafestival op de bon ging (slechts twee) weten
de agenten blijkbaar niet waar ze moeten zijn. Maar eigenlijk vindt Rookhuijzen dat de organisatoren van de festivals meer toiletten moeten neerzetten, zodat zijn agenten de kans krijgen om op zakkenrollers of vervelende
groepen te letten.

Plassen 2
Erwm van der Slik, woordvoerder van de Horeca Groep Zandvoort, heeft wel
een ideetje over die urinoirs Laat ze sponsoren door Publex. In plaats van
een duur plasje wordt het dan een commercieel plasje.

Veilig?
Ik vraag me al tijden af waarom ik nog steeds op de Zeeweg een metertje of
tweehonderd voorde rotonde een bord met 'vijftig' tegenkom als ik richting
Bloemendaal rij. Vorig jaar heeft de provincie dat bord neergezet omdat de
Zeeweg daar van twee in een baan veranderde Inmiddels zijn het weer
twee banen geworden, al moet je dan wel voorsorteren. Maar toch Er staat
ook nog een geel bord van de politie: 43 procent rijdt hier te hard. He, hè
Wie niet te hard rijd en keurig op de Imkerbaan voor Amsterdam/Haarlem
voorsorteert wordt voortdurend rechts ingehaald. Ik dacht dat de politie en
de provincie de Zeeweg veiliger probeerden te maken. Het lijkt nu eetder
het omgekeerde

André komt toch
Zijn fans moesten er een jaar op wachten, maar dit weekend was hij toch te
zien in Zandvoort. Andre Hazes Zijn been is inmiddels genezen (vorig jaar
zegde hij het optreden bij Yanks af vanwege een gebroken been). Ria Valk,
een van zijn trouwe fans, trad trouwens ook nog op m het voorprogramma

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J.P Dondorp uit Heemstede.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds H.A. Smits uit Nieuw
Vennep.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: C. v. Polvliet. Zondag 10.30
uur: H. Kaandorp.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: geen dienst t.m. 10 augustus.
(ADVERTENTIE)

JTOG
Ren landelijk uitgebrachte single is het niet, maar
'Zandvoort Olé Santé' van Ria Valk zal straks
ongetwijfeld te horen zijn in het hele land en
misschien
ook wel daar buiten. VW-directeur
!>
ecr Sips (links) heeft namelijk vrijdagmiddag
honderd cd-singles van de geldschieters Johan
Derr (derde van links) en Hein Blokker (vierde
v
'an links) gekregen om Zandvoort buiten de geiieentegrenzen muzikaal te promoten.

het Politiek Café hoorden. Haar platenmaatschappij vond het nummer te plaatselijk, maar
Johan en Hein zagen er wel brood in als promo_tie
voor Zandvoort. „We willen in samenwerking
met alle betrokkenen er de schouders onder zetten om de positie van Zandvoort te verbeteren,"
aldus het tweetal.
De cd-single bevat nog een nummer, een boogiewoogie over de voordelen van fietsen. Bij diverse Zandvoortse cafés en winkels is de single inBeide heren kwamen op het idee om de cd van middels verkrijgbaar voor een tientje.
Ria te ondersteunen toen zij haar schlager tijdens
Fotn Andie l.ieberom

Nieuwe slaapplaats nodig?
Kom 'ns slaapwandelen tussen de honderden slaapkamers op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen.

Amsterdam

8AALBERGEN, HOJWEUMGINTERIEUR, MUNDERS,
MONTÈt, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEtCENTER, VALHAL
Inlo (020) 690 93 16

De klanten van Tafeltje Dekje krijgen het neusje van de zalm voorgeschoteld
Illusli.itie M,uc ik' line'

Vaartocht met bezoek aan

Pampus en het Muiderslot
1

Mee

gisten

-*"ocht

s

Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de
Oranjesluizen naar de voormalige Zuiderzee.

c^ ^l^

We meren af bij het eiland Pampus, waar de gidsen
u zullen ontvangen en u mee zullen nemen voor
een zwerftocht door de onderaardse gewelven van ;
het forteiland (vrijetijdskleding gewenst).
' Een uur later varen we weer richting het Muiderslot. i ,
Een eeuwenoud slot dat prachtig is gesitueerd aan l
op luchtige wijze alles over de geschiedenis van het , c'V
slot,

Vertrek:
s Aankomst:
Kosten:
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* U*BI %ufc
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"~~ " ..*m*' u. * wcs^

.» vl?,YSi«?*

-*£<!$•\ nï*?

-«•*asScïSH-*1-i
„i* v< *•*•f»'4* x^r.;?'gy'n^
^^vj*^^f*^yt*'p
5«fe. K %«JT^4»j**ftMff«ï»

.^S^Sfe-a,,

k

>s>ser-^naa,
WSSfive»"*""
vgoO3'
v^o23 e °

I A . 0 j3 ;

Algemene zaken:
Steiger 7, achter CS Amsterdam
Verplicht

.k\n

ur

ca. 1»- ° "| 22,50 voor *

137

Andere suggesties:
Geheel verzorgde feestavond
(ook voor individuelen)
Verhuur van luxe salonschepen

-

Rederij Naco is te bereiken via E-mail adres:
naco@xs4all.nl
Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:
Rederij Naco 020 - 62 62 466

geeft u meer!

Het bestuur van

ALBATROS B.V. HOTELDIENSTEN

De geschiedenis van een Amsterdamse buurt

De Pijp
Monument van een Wijk

zoekt voor een hotel in Zandvoort

65+ers

Buureweg 1-3, Zandvoort

voor lichte schoonmaakwerkzaamheden.

STRAND-nUftANT

Werktijden van 06.00 tot maximaal 09.00 uur,
van ma t/m zo op basis van enkele dagen per
week.

Wegens vakantie gesloten

bedankt de Zandvoortse
gemeente, EMM en de
middenstand voor hun
geweldige medewerking.
Door hun steun is het
pleinfeest weer een groots
spektakel geworden

van 28 juli t.m. 13 augustus

VARKENSHAAS
MEDITERRANEE
(Varkenshaas gevuld met Parmaham,
brie en Parmezaanse kaas)

ƒ 27,50 p.p.
Keuken geopend van 17.30 tot 21.00 uur
Tot ziens bij

De Wurf fam. Paap
Tel. 5714558

Albatros Hoteldiensten

(noordelijke afrit rotonde)

vraagt voor een hotel in Zandvoort

KAMERMEISJES
en meisjes voor de

ALGEMENE DIENST
Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis van enkele dagen per week, alsook in het
weekend.
Telefonische reactie tussen 20.00 en 22.00 uur:
035-6938058

c

c

ïafce
Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort • Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

de hele maand augustus

MOSSELEN
f 18,50 p.p.
incl. garni
***
Div. andere gerechten

***
Keuken dagelijks geopend tot 21.00 uur

***
Strandpaviljoen 5A
Boul. P. Loot 5, Tel. 023-5715443

Telefonische reacties tussen 20.00 en 22.00 uur
op: 035 - 6938058.

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we speciale kindermenu's voor.

De Amsterdamse Pijp heeft een rijke geschiedenis.
Tussen Amstel en Boerenwetering staan al in de zestiende eeuw fraaie landhuizen en herbergen. Het
gebied dat wij nu als de Pijp kennen, maakt onderdeel
uit van de veel grotere Binnendijksche Buitenveldertsche Polder. In de negentiende eeuw vinder er grote
veranderingen plaats. Het land- en tuinbouwgebied
wordt in hoog tempo volgebouwd en er ontwikkelt zich
een nieuwe stadswijk die als snel door haar bewoners
de Pijp genoemd gaat worden.
Dit boek geeft een overzicht van het ontstaan van de
Pijp en de geschiedenis van haar bewoners. Met de
beschrijving van de vele gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden, groeit het beeld van een levendige en afwisselende wijk. Het verschijnen van de volledig geactualiseerd en nieuw vormgegeven herdruk
van deze klassieke uitgave van Ton Heijdra vormt een
erkenning van de faam die de Pijp zich in de afgelopen
tien jaar als het Quatier Lat in van Amsterdam heeft
verworven.
Deze forse uitgave van 128 pagina's van Uitgeverij De
Milliano te Alkmaar is vanaf 23 mei 1997 voor f 29,25 in
de boekhandel te verkrijgen. Lezers van deze krant
kunnen dit boek voor i 25,00 kopen tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon aan de balie
van de onderstaande kantoren van Weekmedia:
* Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool/Trouw-gebouw), maandag t/m vrijdag van
9.00 -14.00 uur en 14.30 - 17.00 uur.
* Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn.
Laan van de Helende Meesters 421-B, maandag t/m
vrijdag 9.00 - 17.00 uur.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de balie
van de Weekmedia-kantoren in Amsterdam en Amstelveen voor de uitgave "De Pijp - Monument van een
Wijk" i 25,00 i.p.v. l 29,25.
Naam:
Postcode:
Aantal boekjes:

Woonplaats
{max. 2 per bon)

geeft u meer!

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Flve
Shcila, Dimfie en Gert Tooncn

Een kopie van uwgetuigschrift
getuigt net zo goed!
Hou lu't orifjini-d dus altijd xdf, als u
sollidtn-rt. Kaakt dat wi% clan kunni-n wij
wrinijj; voor u doen.
Tip: vi'i'l boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Midzomeravond Cruise

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

VAN GALENSTRAAT 36
ZANDVOORT
Naar drie kamers verbouwd vierkamerappartement met
zonnebalkon op het zuidwesten, gelegen op de eerste
woonlaag, met uitzicht op zee.
Indeling: vestibule, gang, Irvormige woon/eetkamer met
balkon, twee slaapkamers, eenvoudige keuken, badkamer met ligbad en wastafel, separaat toilet. De woonkamer is voorzien van dubbele beglazing.
VRAAG PRIJS ƒ 245.000-h.k.
l

1

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

AANKOOP -VERKOOP - TAXATIES
POTGIETERSTRAAT 14
ZMDVOORT
Zeer verzorgde uitgebouwde woning met tuin, c. a. 12 meter diep en houten schuur, gelegen in kindvriendelijke
omgeving. Indeling: gang met trapkast, toilet/douche,
woonkamer met open keuken.
Ie Etage: ruime slaapkamer (voorheen 2 kamers), slaapkamer, overloop.
2e Etage: zolder bereikbaar via Vlizotrap.
Kozijnen voorzijde vervangen door kunststof/dubbele beglazing, achterzijde hardhout.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.

Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeën?
Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buiiet, alle drankjes inclusief (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12. 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal i 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedia in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Bon voor onze lezers
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
P-PNaam:
Adres:

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
Makelaardij o.g.

2040 AK Zandvoort

Postcode:

Woonplaats:.

Datum:
Aantal personen:

geeft u meer!
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Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 30 juli 1997

Zandvoort is in de loop der tijden flink veranderd. Wie de foto- en kaartenverzameling van Arie Koper bekijkt, kan dat beamen. Waar vroeger nog een postkantoor
stond, bevindt zich nu bijvoorbeeld een winkel. „En," vertelt Arie, „nu staat er een
flat van EMM op de plek van Groot Kijkduin, maar wij klommen als kind over de
muur van dat kinderhuis op het Stationsplein en speelden er totdat een strenge zuster ons wegstuurde." De secretaris van het
Genootschap Oud Zandvoort opnieuw aan het
woord over vroeger. Twee eerdere afleveringen van
deze serie oude ansichtkaarten verschenen in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 16 juli en 23 juli.

•

Een rusllge oude dag

„Dit staat vast
nog op het netvlies bij menige
oudere
Zandvoorter,
breiende bejaarde vrouwen bij
het Oude
Mannen-en
Vrouwengasthui
s. Dat gasthuis
werd gebouwd
in 1583, maar het
is gesloopt in
1928/1929. Het
stond precies op
de plek van het
huidige
Gasthuisplein,
vandaar de
naam van het
plein. De laatste
'vader en moeder' waren Jacob
('Jaap Sok') en
Leuntje Koper.
Zij namen op 1
juni 1927
afscheid. De
mensen die toen
nog in het gasthuis woonden
zijn overgebracht naar het
Gemeentelijk
Verzorgingshuis.
Zij kwamen
onder de hoede
van W. Schaap
en zijn vrouw."

„Zandvoort was vroeger een mondaine badplaats. In het midden van de jaren twintig verdrongen de
mensen zich voor Bodega Mustert, want daar traden bekende Nederlanders op. Als je heel goed
kijkt, zie je dat Dick Groeneveld aangekondigd wordt. Op hetzelfde rijtje op de Strandweg heeft ook
ijssalon Petrovic gezeten. Ik heb nog bij zijn kleinzoon Dragan in de klas gezeten. Op de Strandweg
reed de generatie van mijn opa en oma sleetje in de winter. Boven de weg hing een touw met worsten. Het was natuurlijk de kunst om tijdens het glijden zo'n worst te pakken."

„Een doorkijkje
van de
Westerstraat met
op de voorgrond
het huisje van
Ant Scherman.
Je ziet de oude
watertoren nog.
De foto is voor
de oorlog genomen, tussen
1925 en 1930
schat ik, want tijdens de oorlog
zijn de toren en
de huisjes vanwege de Atlantic
Wall verdwenen.
Mijn oma, Dirkje
Koper-De Roode,
woonde rechts."

„Kinderhuis Groot Kijkduin op het Stationsplein heeft niet altijd die naam gehad. Het
gebouw is gebouwd in de vorige eeuw. Voordat het kinderhuis van de Kostverlorenstraat
naar het Stationsplein verhuisde, zat Hotel Garni in het gebouw. Inmiddels is hele pand wéggehaald. Woningbouwvereniging EMM heeft er een appartementengebouw neergezet. Het
oude kinderhuis Groot Kijkduin bestaat trouwens nog wel. Dat staat op de hoek van de
Kostverlorenstraat en de Julianaweg. Dokter Weenink heeft er zijn huisartsenpraktijk."

„Badgasten maakten graag een wandelingetje door de Zeestraat in de jaren dertig. Links lag hotel-pension
Charma, verderop onder andere Hotel Splendide. De Zeestraat liep in die tijd door tot aan de boulevard.
Tegenwoordig stuit je aan het einde van de Zeestraat op het Palace Gebouw."

„Deze foto is
genomen vanaf
het toenmalige
Tramplein. Nu
heet dat het
Raadhuisplein
naar het raadhuis dat links al
te zien is. Het
raadhuis is
namelijk in 1911
opgeleverd.
Achter de deur
en de twee raampjes beneden zat
de gevangenis.
Rechts staat het
oude postkantoor. Dat dateert
uit 1895. In de
jaren zestig is dit
monumentale
gebouw ten
prooi gevallen
aan de slopershamer. Het is
overigens de
bedoeling dat
het huidige pand
binnenkort ook
drastisch verbouwd wordt."

woensdag 30 juli 1997
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Min n-.i(l\i'i Irnlics kiinnrn wmdrn »r/rl over l of 2 koIniimirn hirnllr in iim-1 s«> Icllrr^ionllrn.
l'iii lirulirirn \«'ruij/i'n \\ij n.i.ir ilt' s|i«'ci.ilr IMHI o[i dr
]>.i£in.i „MICRO'S".
i'l.i.il>in^ is inof;rlijk in «Ir volgende rdilir:
X\M)VOOKTS MI':i1\\SlïLAI)JO,M \wr millinirtrr.
Sluitingstijd: m.ijnd.if; 17.0(1 UMI .
l' knul uu Irkst irlrf.miM'li O|>^-\»-M: 023-5717I66 of
Éifji<'\i'ii//rin)rn .uut:

it /.imUnoiIi [N'H'imsMad. C.isthnisplt'iii 12, 2012JM
/.iiiiUnorl;

I'lu.itsinj; is ook innerlijk in dr \ol^t'iuli' roinluiMtir:
\V2./,iiiil\o(u Is Mii'tiMsliKid, AnisirKriMis \\Vrklilad,
rillinociisc Üniii.int. dr Houdt- \Viu-r, A.ilsmi i rrdrr
(!our.ml, *illt' rdilir.s v.111 lirl \iiMcnl.inis Sladsl>!ad. /"),'H ju-r iinlÜiiirlrr.
Sluitingstijd: m.i;md<i£ 1.1.00 nnr.
T*r

Infortn.itii' m<T on/c ovrri^r «i.intrrkkrlijkr <id\<TIrniit'roinhin.ilirs in dr Miei o's /ijn op .I.IMMM.I£ op
on/c k.inlori'ii \ci ki ijf;!>.i.u .

^ Yooi ln'ir\cii ondrr nimiiiH-r v%onll I rrjjrl r\lra in
n'kcniii}; £<'l>ntrlit, alsincdr JK,~ .itlin,kosten,
"Ar Hij j>la.itsiii£ in dr Micro'* \\ordcn f^'i-n lirvMJsiinmmrrs \crMuurd. Op M'ivork \vonll •i.m .hhrrlrrrdris Imilrn In-I wrsprndm^rlm'd rrn knml \crslnnrd. Hior\our HOI dl J6.50 in rekening «rhr.irlit.
MI«'|inj/..-ni'M'l. !7,.V7f ItTXV

I! kunt ilo tekst v.ni nv, Micro-jdvrrlrnlirminliiiuilir Z
Iclffonisdi «>p£<*\rii:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit iiiitnitUT is nirt \oor bt'/or^klachtcn) of /ruilen aan;
Mn-roV WiM'kiurdiu

1'u-tluiH 156- 1000 Al) AnMcrdam
Ook \oor rcarlics mei hrieriniimruT
De sluitingstijden gelden \ooi' pl.Kilsin^ in de/elfde
vu-«-k.
Voor dt* l><*t.ilin<r <int>iin<;l n een iiccepl^irok.utrl.

Markten/braderieen

Openlucht-vlooienmarkten
2 en 3 aug. Megavlooienmarkt Olympisch Stadion te A'dam
9 aug. Parkeerpl. Sportvelden Kastanjelaan te Ridderkerk
ORG. MENSEN 023 - 5402334.
Openlucht-VLOOIENMARKT
Verenigingsnieuws
Amsterdam Bos en Lommer
zat. 2 en zon. 3 aug.
Jan van Galenpark
• Een klassiek swing? Jom
(Jan van Galenstraat,
the Society, iedere di.av.,
bij het Lucas Ziekenhuis). 20.00 uur Gebouw de Krocht.
Midland b.v. 033 - 4751167.
• Swing Society, het koor
voor een swingend gehoor,
Oproepen
12 auq. 1e rep., 20.00 uur.

Mededelingen

Felicitaties
APS in 1 uur klaar
Foto Solleveld Amstelveense- • Hoera! 28-7-'97 heeft Ingnc
weg 214 A'dam, tel. 6620533. Sarah gezien. Gefeliciteerd
• Hartelijk bedankt voor de en op naar de 100!
goede oppas van Rosa en
• Petra en Markus
Tweety. De Aupies.
bedanken iedereen
voor die onvergetelijke dag.
• Ingrid zag Sarah,
het feest was geweldig.
Mare en Bnan bedankt.
Huishoudelijk
• Ja, het was echt waar.
personeel
Ingrid werd maandag j.l.
gevraagd
50 JAAR'!!
• Kiki zal Zandvoort
Gevr.: zelfst. hulp in de huish.
ook niet snel vergeten.
Groeten aus die Schweiz. 2 dagen per week op 2 ver
schillende adressen, 5 a 6 uu
• Sleutelbos teruggekregen per dag. Tel.: 023-5713109
via PTT, bedankt. Graag contact m. vinder. 023-5718946

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529
• Ze heeft Sarah gezien.
De vrouw van eerst naar Bluijs
en dan naar huis.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Zoekt u een vaste oppas bij u
thuis, een betrouwbaar gast
gezin of een oppas voor af en
toe? Wij bieden zorgvuldic
geselecteerde mensen me
ervaring uit uw eigen omge
ving. Bel voor info de 24 uurs
OPPAS CENTRALE
036 - 5345436 / 06 - 53940379

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

Mode

SMIT ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden1 ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info' 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

met een vestiging in Amstelveen en Heiloo
vraagt voor kantoor Amstelveen een

secretariaat medewerkster

Monet Strijkservice

Heb je net HAVO/MEAO-examen gedaan en wil je snel
aan de slag Wij zoeken iemand met cijfermatig inzicht
7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
Kennismaking
en kennis van Word/WP 6 1/Excel.
i.v.m.
annulering Duitse hotelketen.
Werkzaamheden, receptie, telefoon/fax, correspondentie,
Kortingen tot
90%
balie en administratieve werkzaamheden
Ben ie accuraat en klantvriendelijk, richt je sollicitatie dan aan: REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen''
1. Kies een leuke advertentie.
Molenweg 32, 1182 AL AMSTELVEEN
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
zoekt voor verschillende opdrachtgevers
in Amsterdam en omgeving, ervaren
Amsterdam en omgeving: Noord-Holland. Mijn hobby's
Mijn naam is Helen. Ik ben 23 zijn zeilen, zwemmen, uitjaar en een beetje verlegen. gaan, sporten, lol maken of
Houd jij net als ik ook zoveel een bioscoopje pikken. Ik ben
met kennis van de Engelse, Duitse en Franse taal.
van dieren? Dan wil ik jou een eerlijke, spontane, 26-jarigraag beter leren kennen. ge moeder. Ik heb een zoonHeb je zin in een gezellige tje van 4. Lijkt 't je wat en heb
afspraak? Bel me dan snel! je geen bezwaar tegen kindeen
Groetjes. 0906-50 15 15 6
ren? 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
TELEMARKETEERS m/v
1 gpm. Boxnummer 928867. Boxnummer 916017.
(alle functies fulltime/parttime)
Amsterdam en omgeving: Ik Ook alleen met de feestdaben Angelique, 22 jaar en gen? Lees dan deze oproep!
Je kunt denken aan helpdeskfuncties, telefonist(e),
houd van spanning, actie en Wie weet wordt het dan sareceptionist(e) en marktonderzoek
avontuur! EN van gezellig- men toch nog heel gezellig!
Heb je goede contactuele eigenschappen, een goede
heidi Jij ook? Reageer dan! O Ben jij niet-rokend, ouder dan
telefoonstem (ABN), ben je commercieel, enthousiast,
ja, ik ben ook nog erg spon- 32 jaar, donker haar? Bel me
klantvriendelijk en op zoek naar een leuke uitdaging,
taan! De groetjes van Angeli- dan! Ik ben 40, modern en
bel dan tijdens kantooruren: 010 - 28050 19
que. 0906-50 15 15 6
goed gekleed, jeugdig, 1.70
Pocketveer
Extra Matras
1 gpm. Boxnummer 395876. m lang en heb vele hobby's!
3BO k>o*D*kt* v*r«n»rtn ,
Horecapersonee! gevraagd
Ben jij tussen de 45 en 55, 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
langer dan 1.80 m, reageer Boxnummer 312539.
Binnen nering Bonell-Extra,
dan! Ik ben een Chinese Waar zijn alle echte mannen
Alle maton leverbaar
Slang, 1.70 m lang, weeg 65 gebleven? Ik ben een 34-janv.a. 7OX2OO
kilo. Verder ben ik eerlijk en ge brunette van 1.70 lang. Ik
spontaan. Wil jij net als ik, heb groene ogen, stijl en
Polvether Matrassen Kroon Super
eerst vriendschap, later zien diepgang. Ben jij aantrekkeSG 20-25-30-3540
we wel verder? Bel dan! lijk, lang en heb je veel te
Groetjes van Lilia.
bieden? Reageer dan op mijn
(l.b.v. evenementen, concerten & voetbalwedstrijden)
0906-50 15156, 1 gpm.
boxnummner en je krijgt zeBoxnummer 464042.
ker een reactie terug!
Den Haag. heb jij stijl en een 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
sf^-~' 7 jaar schrltteljk t labriekigaramie
Bel direct met Kelly Uitzendbureau
beetje niveau, ik zoek een lie- Boxnummer 260145.
Arena Boulevard 499, 1101 AZ Amsterdam
ve man. Gebonden mag je Hoi, met Nel! Ik ben een goed
•Echt don* dekbfd ma», <n-zxiw,z»f-140x200..
iti/*«ii>..
zi|n. Ik zoek geen glazenwas- uitziende vrouw van 49 jaar. Ik
•Zuiver
wollen
dekbed
xxixc,
ia,
mau,
ia,.
140x200
'
l-IUM*W
ser of bouwvakker, maar een ben 1.63 m lang, weeg 60 kilo
levensgenieter,
verzorgd, en ben slank. Ik heb donker
met temperament. Ik ben vol- haar, blauwe ogen. Ben jij
slank, gebonden maar niet fa- eerlijk, betrouwbaar en monoBEZICHTIGING - VERKOOP
•Alle artikelen 100% schriftelijke fabrieksgarantie.
natiek. 0906-5015156, 1 gaam? En houd je van voet•DONDERDAQ*
"Gespreide betaling mogelijk (geen rente).
gpm. Boxnummer 293183.
UITZENDBUREAU
' B tot O uur
bal? Bel me dan SNEL!
- VRIJDAG• Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
0906-50
15
15
6,
1
gpm.
Spaameweg 22c
9 tot B uur '
Hallo daar, met Henny. Ik
. «Betalen met pinpas mogelijk.
•ZATCnDAO*
Boxnummer
267282.
g tot B uur
Cruquïus
zoek een leuke jongen om
Divers personeel gevraagd
•Bezorpnn mogelijk.
mee te dansen, naar een Hoi! Wij zijn 2 jongens van 25
<roeg te gaan en allerlei an- en 29 jaar en wij zoeken 2
SEXALARMNUMMER
dere leuke dingen mee te leuke meisjes om mee uit te
Deze Week. Sex op (buiten)
doen. Ik ben 28 jaar en zie er gaan! 0906-50 15 15 6,
SEXLOCATIE.
Kijken/Mee- Snelsex direct live 99cpm
Auto's en
Verhuizingen
1
goed uit Ik ben een echte 1 gpm. Boxnummer 380647.
doen? 0906.50.50.130,105pm
auto-accessoires
evensgenieter! Ben jij lang?
GAY postcode dating: man- Snel-Doorschakellijn. VrouPrima! 0906-50 15 15 6, 1 Ik ben een kanjer met blonde X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
haren en blauwe ogen. Ik
nen uitjouw postcodegebied! wen van 40+ willen direkt sex!
gpm. Boxnummer 297938.
weeg 65 kg en ben 1.70 lang. kamerverhuizingen/transport.
0906-81.00 (50 cpm).
0906-00.500 (60 cpm)
Hallo, ik ben Karin. Ik ben een Ben jij vlot en modern, zie je Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800
of
06-54304111.
Sinds
1954.
Heet
Stewardessje
kleedt
je
leuke
vrouw
van
23
jaar,
ik
zie
24
uurs
Oppas
Centrale
zkt
er
goed
uit,
ben
je
rond
de
45
Studentendatmg: studentes
Interlook modellenbureau zkt
Autoruiten en kentekenplaten uit in de pantry. Ze tilt d'r rok 18+ zoeken NU een afervaren KINDEROPPAS voor er goed uit, heb een baan en jaar en heb je veel gevoel
met spoed MANNEQUINS/
Lijsterstraat 18.
op en 99cpm. 09.06.06.02 spraak! 0906-14.14 (60 cpm).
DRESSMEN voor div grote vast of incidenteel in uw ei- veel vrienden. Maar ik mis voor humor? Grijp dan snel je
Foto - Film
Tel. + fax: 023 - 5731613.
modeshows in het najaar '97. gen omgeving. 036 - 5345436. JOU nog! Ben jij spontaan, kans, voordat het te laat is!
Ik ben er
TELEPARTY Nieuwe Rage!
Confectiemaat 36 t/m 42 GOEDGELD verdienen ƒ 2000 tussen de 20 en 30 jaar EN zie 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
ALTIJD VOOR JOU
Terwijl je op de lijn zit reaUw
APS
fotorolletje
een
hele
je
er
lekker
uit?
Dan
wil
ik
jou
Boxnummer
381563.
maar ook! 44 t/m 56, erv. niet of meer! Met het voeren van
Rijles
auto's
0906
9789
1
geert ze. 0906.0990 pm60c.
noodzakelijk, opl. mog. Te- erotische gesprekken. Meer graag en snel ontmoeten Ik ben een lieve, spontane, week weg voor ontwikkelen
ca. 1,05 p/m
en motoren
vens zkn wij voor ons jaar- weten? Bel: 010-294.49.09. 0906-5015156, 1 gpm. Box- altijd vrolijke, Amsterdamse en afdrukken? Niet bij Foto
Thuiscontact: vrouwen (20Solleveld, Amstelveenseweg
LIVE! Black, beautiful en hot! 59) zoeken een afspraak
nummer 333123.
boek fotomodellen en figumeid van 23 jaar en mijn 214 A'dam, tel. 6620533. Net
Voor
de
liefhebber
v.
zwarte
ranten. Bel snel: 020-4003402.
Alblas Verkeersscholen
thuis. 0906-19.19 (60 cpm).
Hallo leuke mannen! Jullie naam is Helen. Ik houd van als kleinbeeld ook APS in 1
vrouwen! 99cpm. 09.06.06.01
Personeel
spreken met Marja! Ik ben werken en dieren. Ben jij een uur klaar, ook nabestellingen.
Jonge vrouwen met „kleine"
TRIO-kontakt: vrouwen/stelaangeboden
Live sex! Zonder wachttijden! len zoeken mannen/stellen
een blondine met blauwe lieve, humoristische jongevoeten, die door het vaak loUW RIJBEWIJS
Direkt
een
vrouw
aan
de
lijn!
ogen en ik zoek een leuke man tussen de 23 en 27 jaar?
pen op blote voeten zijn vervoor sex. 0906-08.08 (60 cpm)
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Dieren en
0906-01.00 (60 cpm).
eelt, gevraagd als voetmodel. Horecabureau biedt aan: vak- vent om eens m Amsterdam Aarzel dan niet, maar reaVoor 't echte handwerk bel je
mee
te
gaan
stappen!
Wie
dierengeer! Doei! 0906-50 15 15 6
Min. leeftijd 18 jaar,
bekwame koks & bedienend
Lokaal tarief! Amsterdam 06.320.320.41 Zij praten, jij
0906-Nummers
min. lengte 1.55 m.
personeel. Tl/fax 020-6851893 laat er iets van zich horen en 1 gpm. Boxnummer 923778.
benodigdheden
sexdating: vrouwen willen komt! Live + Stories! 99cpm
Tel.. 023 - 531 55 29.
070-3237201 of 06-54695442. laat een leuk bericht achter Ik ben een ontzettend ondeusex! 010-2946186.
op mijn box? Jij soms?
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
0906.9889
Rijpe
Sjaan
ddgende
jonge
vrouw
van
31
Jonge vrouwen met opvallen0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Aquariums tegen bodemprij- cup, zkt jongens 18 j. Livesex. Netnummerdating: vrouwen geven je hun telefoonnumWoninginrichting
jaar.
Mijn
naam
is
Yvonne
en
de uiterlijkheden zoals bij35+ uit jouw netnummer-geBoxnummer 262100.
zen, uit voorraad leverbaar
z.k.m. een zeer avontuurlijke (± 70 st.). Tel.: 020-6592476. Grijp onder m'n rok! 99 cpm bied! 0906-17.17. (60 cpm). mer! 0906-14.44 (60 cpm).
voorbeeld heel lang haar of
bijzonder kleine confectie- of Hoekkeuken, wit, met div., Hallo met Yvonne. Ik ben een man, die van een afspraakje
ZOMERKRIEBELS ?
50 cpm. Man To Man:
Netnummerdating: vrouwen
schoenmaat gevraagd als i.z g.st., + vitrinekast, zwart, spontane vrouw van 40 jaar, in de natuur houdt. Laat jij je
Geheel privé!
Mannen
zoeken
mannen.
35+ uit jouw netnummer-geheb bruin haar, bruine ogen niet voor een gat vangen en
Te koop
model. Min. leeftijd 19 jr. Mm. t.e.a.b. Tel 023-5716798.
0906
05.00
bied! 0906-17.17. (60 cpm).
en ik ben op zoek naar een heb je een goede conditie,
± lengte 1.55 m. 023-5315529
gevraagd
24u./p.d. ca. 1 gpm.
• Senioren boxspnng bed romantische man voor een reageer, nu het nog kan.
60 cpm. Sexdating: vrouwen Ontdek de duistere wereld!
Uw kind als MODEL'' Special met matras, 120x190, ƒ300. serieuze relatie. Spreek een 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
diversen
(20-59) zoeken een hete SM. Je meesteres LIVE! Zij
Kids zoekt kinderen van 1 t/m Telefoon 023-5377890.
reactie in met je telefoonnum- Boxnummer 347839.
sexafspraak! 0906-80.80.
Diverse clubs
wijdt jou in! 99cpm 0906.96.26
14 jaar. Stuur recente foto +
mer en ik bel je terug voor een
Gevraagd: vogelkooi voor Amsterdam sexdating:
Ik ben op zoek naar een slanpers. gegevens naar: Special T.k.g.: oude inboedels, kunst, afspraak. 0906-5015156,
Oudere vrouwen geven
Agapornis.
023-5714695.
vrouwen uit A'dam willen sex! je hun telefoonnummer!
Kids, Haarlemmerweg 319d, antiek, 't Binnenhuis, Gast- 1 gpm. Boxnummer 479169. ke vrouw tussen de 1.60 en
huisplein 6, 023-5715760.
1.70 lang, die veel gevoel • T.k. gevr.: allesdrager voor 0906-50.444.10 (75 cpm)
1051 LG Amsterdam.
0906-15.00 (60 cpm).
Hobby's: fitness en uitgaan. voor humor heeft. Ben jij dat Opel Kadett, '89, merk Thule.
All creditc. ace., 24 u. p.d.
BEL ME THUIS
Mijn naam is John. Ik ben 22 toevallig? Reageer dan nu! Ik Tel.: 023-5717063.
Oudere vrouwen geven
020-6700620/036-5360208
jaar en heb kort bruin haar en ben Peter, 1.84 lang, ik weeg
hun telefoonnummer!
http://www.tip.nl/users/desire
grijs-groene ogen. Reageer 86 kilo, draag een snor en heb
0906-15.55
(60
cpm).
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
Leuke dames gevraagd.
Onroerend goed
snel op mijn boxnummer! Dan een goede baan. Groetjes.
Binnen 5 seconden vrouwen POSTCODE sexdating: vrou- Luxe privé huis! Topmeisjes.
maken we een leuke afspraak 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
en woonruimte
35+ direkt live aan de lijn!. wen uit jouw postcodege- 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
voor een avondje uit. En wie Boxnummer 240607.
te huur gevraagd
bied! 0906-81.11 (60 cpm).
0906-00.200 (60 cpm)
weet! Laat snel iets van je
bubbelbaden. Assistentes alhoren 0906-5015156, 1 Ik zit op de hotelschool en wil
REALLIVE! Ze scheuren de tijd welkom. Sarphatipark
Bisex!
Buurvr.
en
buurmeisje
graag
in
contact
komen
met
gpm. Boxnummer 264937.
118, A'dam. 020 - 672 30 22.
Ik, 23-jarige HEAO-studente,
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
een leuke, aardige jongen die zoek per 1 september Hun spelletjes worden steeds kleren van je lijf, zo heet zijn
ze! 99cpm 0906.97.94.
harder! 99cpm. 0906.9526
• Wij behouden ons het
Hoi, hier is Reur. Ik hou van humor heeft! Zullen we sa- WOONRUIMTE in Z'voort/
(frankeren als brief) mei ver- NUMMER KOSTEN
voor zonder opgave van
sporten en muziek luisteren. men uitgaan of naar een c
melding van uw postcode naar
Dagelijks sexen hete meisje; SEX-ADRESSEN + tel.nr's recht
Haarlem/A'dam
vanwege
En ik heb zin om met een eert gaan van bv. Van Dik een stage (5 mnd.).
ons kantoor:
op onze LIVELIJN! Alleen de van huisvr. & amateurprosti's redenen teksten te wijzigen
mee te houden dat bij
goed uitziende, spontane jon- Hout of de Dijk? Groetjes van Onderhuur geen probleem. heetste! 99cpm. 0906.06.03 0906.50.50.145 (105pm)
of niet op te nemen.
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
gen iets te gaan doen. Ga je Wendy!0906-5015156
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d.
Huurpr.
+
ƒ450,-.
Tel.:
mee? 0906-50 15 156,1 gpm. 1 gpm. Boxnummer 93620.
blad als l reRel bij uw
Fax: 020-6656321.
038 • 4222705, vragen naar
Boxnummer 343927.
tekst gerekend wordt).
Mijn naam is Mary en ik ben Judith (a.u.b. bericht achterHoi, ik ben Tanja. Ik ben 27 werkzaam m een kapsalon. Ik laten als ik er niet ben).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aansprajaar, heb blond haar en bruine ben 50 jaar, 1.70 lang. Ben je Jonge, werkende man zoekt
- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor Ibulen ontogen, 1.69 m lang en zie er net als ik ook op zoek naar
Nieuwsblad
staan door onduidelijk
goed uit. Ben jij een mooie een vaste, serieuze relatie, woonruimte in Zandvoort.
Gasthuisplein 12.
handschrift.
man, met pit en uitstraling, twijfel dan niet meer en neem Telefoon: 023-5730019.
2041 J M Zand voort
zelfverzekerd, beetje arro- contact met me op.
Nette j.man zoekt i.v.m. baan
Wij behouden ons het
gant en ongebonden? Dan 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
zo spoedig mogelijk ruime karecht voor ?onder
moet
je
zeker
reagereni
0906mer/app. m omg. Zandvoort/
Boxnummer 952249.
opgave \an redenen
50 15 15 6, 1 gpm BoxnumH'lem, ca. ƒ800. Wie helpt
Gratis Micro's en betaalde
Noord-Holland: Dit is de eer- mij? Tel.nr: 0317-416157.
mer 461713.
ste stap, die heb ik al genoMicro's moeten wotden mgeleHoi jongedame! Ik ben Torn- men. Nu is het aan jou om tot Vrouw, 25 jr, zoekt zelfst
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanmy, 36 jaar, heb zwart haar, een tweede stap te komen. Ik woonruimte in Heemstede of
dag 16.00 uur.
ben 1.88 en heb een goed heb halflang rood haar, ben omgeving. 023-5730831.
figuur! Heb jij zin om met mij 1.67 lang, 51 jaar jong. Wat ik
uit te gaan, laat dan een reac- nodig heb ,is liefde en trouw.
Bedrijfstie achter op mijn box!
Misschien wel van jou!
0906-50 15156, 1 gpm.
onroerend goed
0906-5015156, 1 gpm.
Boxnummer 372768.
Boxnummer 495842.
te koop - te huur

SMIT ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.

TeleworX

luxet o k e n f r o m e ,n H n w j o p
keuze uit wscfiil/em/e luxe damasten stoffen.
v.a 70x200J| _
nu geen l «O,

DATA-ENTRY TYPISTEN m/v

TELEFONISCHE VERKOPERS m/v

2

Kelly heeft werk in
Amsterdam Arena!
Heeft u horeca-ervaring ?
Telefoon: 020-616 01 21

Kaïv

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

0906*0611

WIKA AUTOGLAS

in,5 dagen

0906-96.88

* Desire Escort *

0906-96.80

voor de particulier:
3 regels gratis

GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
4
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • veiloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebiuik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per legel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw adveitentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Grulw Micro's kunnen niet telefonisch w orden
opgegeven.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

Beter onder dak bij de

T.h. per 15 aug. sfeervolle
lichte bedrijfs/kantoorruimte
34 m2, 4 m hoog, 1e verd.
kale huur ƒ481,89 p.m. excl
THEO RIETVELD VASTGOED,
serv.kst. en b.t.w. Bedrijven
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Centrum
voor Vrouwen
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden? A'dam-Oost, 020 - 693 23 09

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19

VBO
VASTGOED

t/m 5 regels ƒ 8,99

Financien en handelszaken

t/m 6 regels ƒ 10,79

Woningruil

t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 tegels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300.-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prij/.en zijn incl. \1,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubiiek:

.Plaats:

Ruil: 2/3-kamerwonmg in
RESTAURANT (Griekse keuken), Zeestraat, 52 zitplaatsen,
± 120 m2, uitbreiden mogelijk, geschikt voor vele doeleinden, Buitenveldert, huur ƒ 525,-,
overname ƒ 7.000,-.
hoge omzet, huur incl grote woning ƒ3750 per maand,
Gevr.: 3-!.amerwoning.
zonder woning ƒ2750 per maand. Wegens vertrek naar
Tel. overdag: 0172-490 468.
buitenland Overname inventaris en goodwill ƒ 145.000
contant. Telefoon. 020 - 6105894 of 023 - 5713758.

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 • DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534.

Dpleidingen/
cursussen

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Vakantie
buitenland

Stacaravans te huur in de Belgische Ardennen, vanaf ƒ 240
DE KLUSSENBUS
per week all in. Vrij na 16/8.
Voor iedere klus, bellen dus. Telefoon
043 - 459 15 98.
Tel.: 023 - 5713780.

SCHILDER heeft nog tijd v. • Wij behouden ons het
Engels v beginners + half- binnen- en buitenwerk. Vrijbl. recht voor zonder opgave van
gev. ƒ5 p/u. Begin 18, 19, 21 prijsopgave.
redenen teksten te wijzigen
aug. Progress- 020 • 6738412. Bellen na 1800 uur- 5719800. of niet op te nemen.

Digilaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Adverlenliebedrijl.

BEL NU: 020 • 562 29 85
PERSCOMBINATIE
ADVERTENTIE BEDRIJ F

WEEKMEDIA

Uit(S^Vrije Tijd

Tips en suggesties: Rectactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201,1000 EK Amsterdam
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Stena Discovery schiet met
veertig knopen het zeegat uit

Kindermiddagen in
Broeker Veiling
Museum Broeker Veiling
in Broek op Langedijk houdt
in de maand augustus elke
woensdagmiddag een kinderprogramma.
Tijdens
deze middagen kunnen kinderen vanaf half twee 's middags zich verkleden in Oudhollandse kleding en een
dansje leren onder leiding
van twee Westfriese oma's.
Er zijn verder ouderwetse
spelletjes en de kinderen
kunnen een appel of een radijsje veilen. Aansluitend
kan ook nog een vaartocht
gemaakt worden door het
voormalig 'Rijk der Duizend
Eilanden.'

Naar Engeland vaart sinds
begin juni een supersnel
schip, de Stena Discovery.
Twee keer per dag maakt dit
nieuwe vaartuig van Stena
Line in iets meer dan
drieëneenhalf uur de
oversteek van Hoek van
Holland naar Harwlch. Een
dagtocht naar Londen per
schip en trein behoort tot de
mogelijkheden.

zal men op de Stena Discovery
vergeefs naar slaaphutten zoe
ken. Boonstoppel: „De nadruk
ligt nu op snelheid, veertig mi
nuten na aankomst moeten we
weer kunnen vertrekken. Dat is
haast-je, rep-je. De voorraden
moeten op tijd aan boord zijn,
en de bars en restaurants moe
ten klaar gemaakt worden voor
de terugreis."
Ondanks zijn minder riante
kantoortje, is Boonstoppel over
het geheel genomen erg trots
op het nieuwe schip. „Waarom
ik het zo mooi vind? Ondanks
alle nieuwigheden en snelheid
verloopt alles punctueel en is ei
een mooie sfeer gerealiseerd.
De modernste techniek is niet
alleen gebruikt voor de motoren, maar ook voor bijvoor
beeld de muziekinstallaties en
een videomuur aan boord."

liet museum Is geopend van
maandag tot en met vrijdag van
tien lol vijf uur en zaterdag en zondag vun twaalf tot vijf uur.

Waterpret voor
allerkleinsten
In het Nederlands Openlucht Museum in Arnhem
kunnen kinderen van drie
tot en met vijf jaar zich vermaken in het bijzondere zomerproject 'Waterratten.' In
een speciaal ontwikkelde
'waterbaan' maken de kinderen kennis met de regen op
het dak, het leven in de sloot,
een klomp als een bootje,
een sluis en bruggetjes. Alles
is op schaal gemaakt, zodat
de kleine waterratten zich,
gewapend met een gieter,
echte helden zullen voelen.
'Waterratten' speelt zich
af onder het dak van het
boerderijskelet uit Vragender in het Openluchtmuseum. Tot en met 31 augustus kunnen de kleuters elke
dag, onder begeleiding, met
water stoeien.
Informatie: Nederlands Openluchtmuseum,
telefoon 026357.6111. Om te voorkomen dat de
kinderen met een nat pak door het
museum moeten, doen ouders er
verstandig aan om reservekleding
of regenjasje mee te nemen. Itotie
rubberen laarsjes staan voor alle
kinderen klaar.

D

E DAG IS nog fris wanneer om kwart over zeven de Stena Discovery met hoge snelheid Hoek
van Holland verlaat. De
Nieuwe Waterweg, de Maas-

vlakte, de duinen; heel Nederland

raakt

ongewoon

vlug uit beeld, alsof een film
snel wordt afgedraaid.
De Stena Discovery is een
soort catamaran met reusachtige drijvers waarmee een zogenoemde High-Speed Sea Service (HSS) naar Engeland onderhouden wordt. Reizigers
hebben nu een snel alternatief
voor tunnels en vliegtuigen.
Stena Line speelt in op de vraag
naar snel en comfortabel zeevervoer en verwacht dat HSS
voor de scheepvaart de zelfde
betekenis zal krijgen als de
straalmotoren
voor de luchtvaart. Met een
vaart van veertig
knopen,
dat is 75 kilometer per uur - traditionele
schepen gaan half zo snel raast de Stena Discovery over
de Noordzee, twee kolkende
sporen van ziedend schuim
achter zich trekkend.
'On board services manager'
Nico Boonstoppel, verantwoordelijk voor de winkels en restaurants aan boord, vaart al jaren op zeeschepen. De Stena
Discovery vindt hij een fantastisch vaartuig. „Dit is geen gewoon schip meer, als je gewend

De modernste technieken zijn gebruikt voor het schip dat met
75 kilometer per uur over de golven stuift
Foto's Stena Line

bent aan snelheden van rond de
achttien knopen, dan is dit echt
iets heel anders."
Zodra Nederland verdwenen
is achter de horizon, zetten de
passagiers zich in groten getale
aan de koffie. Velen zijn al uren

In Kortenhoef vindt op zaterdag 16 augustus voor de
zevende achtereenvolgende
keer het Nederlands kampioenschap
palingroken
plaats. Negentig ervaren palingrokers uit heel Nederland strijden om de felbegeerde titel.
Vanaf tien uur 's morgens
is er al van alles te zien op
het wedstrijdveld, zoals het
zouten van de paling en het
opbouwen van de rooktonnen. Verder worden er nog
demonstraties gegeven in
het roken van andere soorten vis, zoals poon, zalm en
makreel. Om twaalf uur begint de officiële wedstrijd.
Het palingrookkampioenschap wordt muzikaal omlijst met draaiorgel, accordeon en visserskoor.
Hel evenement vindt plaats op de
Koninginneweg in Kortenhoef (nahij Hilversum).

covery ontworpen is met het
oog op snelheid, mocht dat niet
ten koste gaan van comfort.
Aan boord bevinden zich vijf
restaurants, drie bars, twee videolounges, kinderhoekjes, een
casino en natuurlijk een belastingvrije win— kei.
Evert
Popringa uit
Groningen zit
achter
een
kopje koffie.
- Hij reist meermalen per j aar
naar Londen om zijn kinderen
op te zoeken en is blij met het
snelle schip. Wel heeft hij de
indruk dat de vorige schepen
toch wat sjieker waren. „Het
was vroeger allemaal wat gemoedelijker en rustiger, maar
voor mensen die haast hebben,
is dit een heel goede boot."
Lekker buiten aan dek een
beetje dommelen in de zon is er
op de Stena Discovery niet bij.
Achter op het schip bevinden

'Het was vroeger allemaal
wat gemoedelijker en rustiger'
op pad. De trein uit Amsterdam
bijvoorbeeld ging al 's ochtends
om kwart over vijf. De treinreizigers kwamen overigens heel
makkelijk aan boord via een
overdekte loopbrug. Daar hebben ze kunnen zien hoe automobilisten hun auto's in drie
files tegelijk de boot op reden.
Het autodek is veertig meter
breed, zodat zelfs vrachtwagens er een rondje kunnen
draaien. Hoewel de Stena Dis-

-

Kampioenschap
palingroken

Viking spelen
voor één dag
Wie in de buurt van Oslo vakantie houdt en belangstelling
heeft voor Vikingen, kan deze
zomer zijn hart ophalen en zich
figuurlijk laten onderdompelen
in het leven van deze tot de verbeelding sprekende mannen
(over Vikingvrouwen hoor je
zelden). Er is een speciale excursie naar verschillende plaatsen uit de rijke Noorse Vikinggeschiedenis, waarbij de deelnemers in een speciale Vikingbus stappen met personeel dat
er uitziet als Vikingen.
Aan boord is een gids voor
wie de geschiedenis van de
Noormannen geen geheimen
heeft. Je rijdt langs het Vikingmuseum, een heilige bron uit
de Vikingtijd en een grafveld.
Om een en ander zo levensecht
mogelijk te doen lijken, krijgen
de deelnemers aan deze dagexcursie Vikingkleding uitgereikt
en wordt een Vikinglunch geserveerd.
Informatie: 00 473.303.1708 of
Noors Verkeersbureau, telefoon: 020-671.0061.

(ADVERTENTIE)

zomer. De lamskoteletjes kunt u ook op de
barbecue roosteren.

Ingrediënten (voor 4 personen):
2 eetlepels olie
2 teentjes knoflook, uitgeperst
l theelepel chilipoeder

zout, peper
4 dubbele of
8 enkele lamskoteletjes

2 theelepels rozemarijnnaaldjes
80 gram feta. verkruimeld

Rijden door velden
bloeiende lavendel
Het blijft een onvergetelijke
belevenis, het doorkruisen van
het Zuid-Franse gebied waar de
lavendelvelden bloeien. De regionale
toeristenorganisatie
haakt daar op in en heeft een
schitterende catalogus uitgegeven waarin de Lavendelroutes
in het gebied Provence-AlpenCôte d'Azur zijn opgenomen.
Tot 15 september wordt het
geurige gewas geoogst en het
leuke is dat je in de omgeving
zoveel ambachtelijke kwekers/vaklieden aantreft die gedreven over 'hun' Lavendula, zoals
deze plant heet, willen praten
en je laten delen in hun kennis.
Doorgaans wel uitsluitend in
het Frans, maar ook het zien en
vooral ruiken van de velden is
al een genot. Informatie over de
Lavendelroutes: Maison de la
France, telefoon: 0900-112.2332.

Foto Maison de la France

Kunst kijken in
zonnig Frankrijk

Speciale hotelletjes
in hart van Engeland

Je mag dan veel van zon,
strand, zee en lekker nietsdoen
houden, op een gegeven moment wil de doorsnee vakantieganger weer eens iets bekijken.
Als je deze zomer in ZuidFrankrijk bent, zit je wat dat
betreft wel goed. Onder de
naam La Côte d'Azur 1918-1958
zijn er in dertien plaatsen tussen Menton en Cannes aan deze
doorgaans zonnige kust in 28
musea tentoonstellingen op het
gebied van schilder- en beeldhouwkunst, architectuur, folografie, literatuur, dans, en zo
voort uit genoemde periode. Informatie: Maison de la France,
telefoon: 0900-112.2332.

Londen, Kent, Wales, Essex
en Yorkshire zijn favoriete Engelse bestemmingen. Het hart
van Engeland en dan met name
de graafschappen Staffordshire en Shropshire laten we doorgaans links liggen en dat is niet
terecht. King Arthur, Shakespeare, kronkelende weggetjes
waar je urenlang geen mens tegenkomt, groene weiden en tuinen die de eigenaren, allen duidelijk met 'groene vingers', je
graag laten zien.

kcontractactivitelten

De Stichting ROCON maakt onderdeel
uit van het Regionaal Opleidingen
Centrum Amsterdam en verzorgt
deeltijdopleidingen en specifieke
cursussen op contractbasis.

Het R.O.C. Amsterdam heeft voor jou de oplossing! Volg een
cursus aan het openleercentrüm in Amsterdam. Je krijgt dan
een teskaart, die bij elk bezoek wordt afgestempeld. Kosten?
3 strippen /195,-,5strippen ƒ345,-en 10strippen ƒ.595,-.

TUSCHINSKI THEATER

Grill voorvcrwarmen op hoogste stand.
Olie, knoflook, chilipoeder en peper mengen.
Vlees op grillrooster leggen en bestrijken met
de helft van het ohemengsel.
Rooster (met lekbak) ongeveer tien centimeter
onder grill schuiven.
Vlees zes minuten grillen, halverwege keren en
met rest ohemcngsel bestrijken.
Daarna vlees bestrooien met halve theelepel
zout, rozemarijn en feta en nog l minuut
roosteren. Lekker met tomatensalade.
Beieidinfi: vijftien minuten
Kcal pcT persoon: 400

Kijk je elke dag weer met
angst naar die computer?

REGULIERSBREESTRAAT 26-28 - AMSTERDAM - TEL 020-6231510

gaat, klapt de deur met een
enorme klap dicht. „Je mag wel
oppassen dat je de vingers er
niet tussen krijgt," zegt een vader bezorgd. Personeel, dat al
een tijdje bezorgd heeft staan
kijken, sommeert iedereen
naar binnen te komen. Vastberaden draait vervolgens een
van de opvarenden de deur op
slot: „De kapitein heeft gezegd
dat de deuren dicht moeten omdat het te hard waait."
Gelukkig geven grote glazen
wanden een ongehinderd uitzicht op het water. Vooral voorin het schip kijk je mooi op de

Tegen half tien plaatselijke
tijd, in Engeland is het een uur
vroeger, doemen uit de Noordzee de glooiende korenvelden
van Suffolk op. In Harwich
staat de trein klaar, die om
kwart voor twaalf in Londen arzee die nog te gaan is. Dat de riveert. Dat is net op tijd om
Stena Discovery razendsnel plaats te nemen tussen de lunvaart, is goed te zien als een chende mantelpakjes en krijtrijtje vrachtschepen wordt in- streepjes van de City. Na een
gehaald.
middagje Londen, vertrekt d?
laatste boot uit Harwich om
Boonstoppel had op zijn vori- half acht.
j
ge schip, de Beatrix, een eigen
En wanneer aan het eind van
kantoortje met ramen op zee. deze lange dag de zon weer onDat heeft hij moeten ruilen dergaat, is van Engeland alleen
voor een hokje ergens midden nog een smal strookje donkere
in het nieuwe schip. Op de Bea- heuvels te zien.
trix zwaaide hij de scepter over
een soort drijvend hotel met
Jan Pieter Ncpvcu
honderden bedden. Maar omVoor informatie over reizen naar Endat de overtocht nog maar drie
met Stena Line: telefoon 0174uur en veertig minuten duurt, geland
315811.

Ken heerlijk gerecht met de smaak van de

Vrijgezel, maar niet alleen,
roept de VVV van Vorarlberg
ons toe. Speciaal voor alleengaanden en alleenstaanden is in
de vakantiefolder zomer 1997
een groot deel ingeruimd voor
de solist. Of het nu gaat om
schilderweken,
wandelingen,
andere creatieve uitingen of
een Champagneweekend, het is
duidelijk dat men in Vorarlberg
niemand pruilend in een hoekje laat zitten. Informatie rechtstreeks 00 43 557.442.5250 of
Oostenrijks Verkeersbureau,
telefoon: 020-612.9682.

RONDLEIDING
TUSCHINSKI THEATER

Het Tuschinski theater, het droompaleis van Abraham Tuschinski,
werd gebouwd in 1921. Behalve voor een bioscoopbezoek kunt u nu ook
, ,
terecht voor een uitgebreide rondleiding..
De rondleidingen worden gehouden in juli en augustus, zondag- en
maandagochtend om 10.30 uur en duren ongeveer 75 minuten
(behalve 10 en 17 augustus '97.). Reserveren,niet noodzakelijk'.

zich slechts twee kleine buitendekjes. Bordjes bij de deur
waarschuwen uitdrukkelijk tegen harde windstoten. „Maar
de mensen willen toch naar buiten om een sigaret te roken of
een frisse neus te halen," zegt
een barman die vlakbij zijn
drankjes schenkt. Tot nu toe
hebben zich geen ongelukken
voorgedaan, maar vandaag
vindt hij dat het wel erg hard
waait.
Het buitendek is nu het domein van kinderen die stoeien
met de storm. Telkens als iemand naar binnen of buiten

Champagneweekend
voor alleengaanden

(ADVERTENTIE)

•••••••••••BI

Zeeziekte is een oud fenomeen en hoe modern een schip
ook is, als het met 75 kilometer
per uur de zee over schiet, zal je
altijd golven blijven voelen.
Boonstoppel: „Maar de Stena
Discovery beweegt anders dan
conventionele schepen. Zij rolt
en duikt niet maar schommelt
een beetje. Ik vind het geen onaangename bewegingen." Dat
je je af en toe toch goed moet
vasthouden, ondervindt men in
de tax-free winkel. Een bezoekster lacht daar heel hard om
haar echtgenoot die als een
dronken man heen en weer ge;
slingerd wordt tussen flessen
wijn en sterke drank.

Vanaf 18 augustus a.s. kun je bij ons leer- en informatiecentrum terecht van 16.00 - 21.00 uur.
Stuur gratis de bon op naar onderstaand adres en ontvang
25% korting!
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164,
1000 PA AMSTERDAM (postzegel niet nodig)
of bel naar tel. 020 - 5279393.
Ik wil een cömputerleskaart met .. strippen & 25% korting.
Naam: ............................................................... m/v
Adres:
l Postcode: ........... Plaats:.............................|
[ T e l e f o o n n u m m e r :.......................................i
i

WKM/28-07-97

Naast Logis de France is er
ook Logis of Britain, originele,
kleine hotels met een uitstekende keuken. Warm aanbevolen: Goldstone Hall in Market
Drayton waar je overnacht in
een romantische kamer, 's morgens in de tuin wordt rondgeleid door eigenaresse mrs. Helen Ward en kok Carl Fitzgerald-Bloomer je ervan overtuigt
dat ook de Engelse keuken de
moeite waard is. Informatie:
Brits Toeristenbureau, 020685.5051 of rechtstreeks Goldstone Hall 00 44 1630 661202.
Leni Paul

Rondje langs
de highlights
T AATST VERTELDE een
J-J Amsterdamse me elk
jaar een tocht te maken met
de rondvaartboot door de
grachten. Dan zie je de stad
heel anders, zei ze, dan
wanneer je over de drukke
straten loopt of rijdt. Zij
heeft er nu een attractie bij:

de circletram. Waarom dat
in het Engels moet, weet ik
niet - misschien dateert het
uit de tijd van de capital of
inspiration. Voor de toeristen hoefje de lijn niet zo te
noemen, want op een hoogzomerse donderdag heb ik
in de tram van twintig over
twee nauwelijks een buitenlander gezien.
Wel veel Amsterdammers.
En terecht, want de tram heeft
een slimme route. Hij koppelt
veel bezienswaardigheden en
drukbezochte plekken aan elkaar. Ideaal om even van A
naar B te hoppen. Zwartrijden
kan niet, want op de circletram
zit een heuse conducteur.
In mijn naïviteit had ik gedacht dat het GVB alles uit de
kast zou halen om de circle-

tram aantrekkelijk te maken
voor toeristen. Neen dus. Geen
folders in de tram van bezienswaardigheden, zelfs de (onopvallende) routekaart was niet
opgesierd met tekeningen of
foto's van interessante plekken
onderweg, zoals Paleis op de
Dam, Rembrandtplein, Stoperu, Waterlooplem, Artis, Nederlandse Bank (Bank of inspiration), Albert Cuypmarkt, Concertgebouw, bouwproject Museumplein, Stedelijk, Van
Gogh- en Rijksmuseum, Leidseplem en Stadsschouwburg,
Westertoren, Anne Frankhtüs.
De conducteur op 'mijn'
tram roept om wat er komt:
Royal Palace bijvoorbeeld,
maar hij doet dat in de meeste

BOES

>/

Gegrilde
lamskoteletjes
met feta en
rozemarijn

Tip Culinair

gevallen juist op het moment
dat de tram luidruchtig een
wissel neemt en als er even
geen wissel in zicht is, geeft hij
een veelal perfecte imitatie van
Toon Hermans in zijn conference van de onverstaanbare
feestredenaar. Je hoort klanken die bekend voorkomen,
maar wat er gezegd wordt,
blijft onduidelijk.
Waarom, zo vraagje je af,
niet zo'n geluidsbandje gemaakt als in de metro, waar
Philip Bloemendaal zo fraai
'Waterlooplein' zegt. Zo'n Philip hoor je in Wenen niet alleen
in de metro, maar ook in tram
en bus elke naderende halte en
aansluitende verbindingen
noemen. En verstaanbaar. Wat
in Wenen kan, zou in Amsterdam toch ook mogelijk moeten
zijn?
In ieder geval: de circletram
rijdt. Je hebt circletram A en
circletram B. De route is gelijk,
maar ze rijden tegengesteld
van/naar het Centraal Station.
En eerlijk is eerlijk, het is de
moeite waard de binnenstad
eens vanuit deze toeristische
tram te zien. Het is ook weer
eens iets anders dan de rondvaartboot. Goedkoper in ieder
geval. Voor een enkele strip
circle je langs de highlights van
de amazing capital of inspiration.
Jan Maarten lYkclliiirins;
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C U V E DU MAITRE
Deze, uit het zuiden van Frankrllk
alkomstige, huiswljn van Dlrck III staal al
laren garant voor goede kwaliteit.
In handige Illerlles heeft u een
lanlastlsche wijn voor weinig geld,
overtuig uzelf en geniet.
PROEFNOTITIES:

PROEFNOTITIES:
kleur licht goudgeel, bouquel
weelderig, geparfumeerd smaak
droog, vol en kruidig aanbevolen
bij visgerechten ol als aperiliel.

ROUGE kleur donkerrood, bouquel Iruibn
smaak sterk on eerlijk aanbevolen bij vlees errtaas

10

VAN GALENSTRAAT 142, gezellig tweekamerappartement op de begane grond met zonnig terras op hei zuidwesten. Ind.: gang; woonkamer; open keuken; slaapkamer; badkamer met wastafel, douche en toilet. Het appartement is geheel voorzien van plavuizenvloer.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.
DR J. G. MEZGERSTRAAT 105, luxe verbouwd driekamerappartement op de 1e etage. Ind.: hal; woonkamer
met balkon zuidoost; open luxe witte keuken met inbouwapp.; 2 slaapkamers waarvan 1 vaste kastenwand;
badkamer met wastafelmeubel, douche, wastafel en tollet. Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
KONINGSTRAAT 4, in het centrum gesitueerd vrijstaand
woonhuis met zomerhuisje. Ind.: hal; toilet; doorzonkamer
met keuken; slaapkamer; 1e et. 3 si.k.; badk. met bidet,
wastafel en ligbad; vliering. Ind. zomerh.: hal; toilet/douche; keuken; woonkam.; 1 e et. si.k. Vr.pr. ƒ 329.000,- k.k.
VAN GALENSTRAAT
garagebox nummer 9. Vr.pr. ƒ 28.000,- k.k.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

BLANCDEMI SEC kleur crtroengeei.
bouquel zacfit en Iruilig smaak haiUocl aanbevden bi] gwelligs momenten
BLANC DE BUNCS SEC
kleur lichtgeel, bauquet Ins snuak Oroog
aanbevolen bij vis ol gewoon als dorstteste

ELDERS J&

VAN

za.av.m,,De Manege"
Wegens groot succes op het Gasthuisplein hebben
wij voor u gecontracteerd voor de ongebonden
mensen

Cachito Y La Ritmica
Op ons terras een uitgebreid saté grill buffet.
Welkomstcocktail van.het huis.
Entree all-in ƒ 25,Kom vroeg of reserveer
TEL. 5716023
Uitsluitend ongebonden mensen v.a. 30 jaar.
Corr. gekleed.

SCHA1K
PROEFNOTITIES:
kleur paarsrood, bouquel
kersen, smaak soepel
aanbevolen bij roodvlees,
gevogelte en kazen.

MAKELAAR O.G.
AankoopA/erkoop/Taxaties/HuurA/erhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

ELDERS

IJSBRECHT
VANAEMSTEL

'r

VU
-ffiM

VIEUX-LITER ""

l Hl DOOKS
A M S T E R D A M
N
VAN MUUR TOT K A S T . . .

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

THE OOORS KASTWANOEN die u geheel noor eigen keuze leunt
samenstellen. Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.

VERGELIJK-

Indien u langskomt met de bouwtekening of de malen verslrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vrijdag van 9.00 lot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur.
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet

Amsterdam-Osdorp • jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

<THE DOOKS>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Naarden-Vesting, Tel.:035-6942982. Bel voor openingstijden!

dus ook voor uw fotowerk naar
LEGNER

LICHTE BORREL
HELE LITER
ELDERS

SPONTIN SIROPEN GOLD COUNTRY
cassis, grenadine
BOURBON WHISKEY
of slnas
0,7 LITER

PltiA COLADA
exotisclie drank mei
cocos, ananas en rum

0,7 LITER

ELDERS

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk
BRAND PILSENER
KRAT 24
FLESSEN

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!

BUDGET
KLEURENFOTO'S

COOL

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

van kleinbeeld kleurenfilms

FLES
1,5 LITER
VASTE
LAGE
PRIJS

vana

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO

Wit Verhuizingen

met nieuwe film voor slechts J J,"

heeft alle dranken!

HANDIGE LUXE
GLAZEN SAPKAN

DRUGSTORE

HAARLEM: Californiëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 $ljlerijen, tel voor onze overige vestigingen: 0172-447300

ELDERS MT

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

1 Alle aanbiedingen zijn getóig t/m 9 auguslm, zolang de vooiraad slieM. Druk- en aetiouten voorbehouden' |

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

BUDGET PRESTIGE BUDGET .PRESTIGE BUDGET, PRES

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke! die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Valkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

Opel

Peugeot

Volvo

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Seat Fura GL 900, 84. ƒ 950,- Astra 1.8 CD COMBI, 7-'94,
VISA GARAGE 020-6278410. 60.000 km, zil. met., alle opties
Occasion Super 020-6650131

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Peugeot 306 "Summertime"
1.4i, 3-drs, rood m., 83.000 km,
08-'94, ƒ 20.900,-. 020-6121824.

Renault 19 1.7 GTS Dynamic, Volvo 440 1.8 Holiday, autom.
rood. 1e eig..ƒ8.500; NIEROP- 5-'94. 55.000 km, / 26.600,-,
nirk Mnhl n?Q4.41R?nn
'

Accessoires
en Onderdelen

Motoren/Scooters

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

Van Vloten
Amsterdam

Daihatsu

Rover

Saab

Suzuki

Week,

Klassiekers
en Oldtimers

Renault

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
sinds 1930
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
106 Galerie 1.1i 3-drs 01/95
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
106 Ace Diesel 5-drs 11/93
205 XR 1.1i 3-drs
11/89
205 XS 3-drs
01/88
205 1.1 "open" 5-drs 05/91
XM V6 VSX autom. '94/ 29.900 205 Accent 1.1 i 3-drs 10/91
XM Turbo Diesel '94 ƒ27.500 205 Accent 1.1 i 3-drs 01/93
Bouwerij 85 Amstelveen
XM Diesel Airco '94 ƒ 27.500 306 SR 1.4i Sedan
10/94
Telefoon 020 - 6479929
XM 20i CT Turbo '94 ƒ28.500 306 XT 1.6i 5-drs
07/95
AX 10 Escapade '93 ƒ 12.250 XM 20i aut. LPG '93 ƒ 18.500 306 XR 1.4i 5-drs airco 03/96
09/88
AX 11 TE 5-drs'91 ƒ10.750 Xantia Tur. D 94&9S va/ 22.500 309 GR 1.3 5-drs
ƒ 17.500 Fiat Panda 1000 Rre
AX11TGE'92
ƒ12.500 Xantia D SX '94
02/93
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 7.950 Xantia 2.0I SX LPG '94/ 19.900
Xantia
1.8
SX
LPG
'95/22.500
AX 11 TGE 5-drs '94 ƒ15.250
Baarjesweg 249-253
BX 14 Cannes '90
ƒ 7.950 Xantia 1.8 SX LPG '93ƒ 14.500
Amsterdam 020-6121824
ZX
141
Furore
'94
ƒ
14.500
BX 14 Cannes '91
ƒ 9.950
Direct
L/il
C^L bereib.
uciciu. v.a.
v.a. ruoijcavvcy
Postjesweg
BX 14 TGE '92
ƒ 13.950 ZX Diesel Break '95 ƒ 19,900
T.k.
Peugeot
205
MAGNUM,
ZX
Diesel
'94
ƒ
13.500
BX 16 Progress '92 ƒ 13.450
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ29.950 BX TGD Turbo Br. '92/ 13.500 open dak, bj. 1991, 86.000 km,
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950 BX TGD Break st.b. '93/12.900 1e eig., APK jan. '98, ƒ 7.500,-.
5.950 Tel. 020-6381424, na 18 uur.
ZX 1.4 Furore '94
ƒ19.750 BX TGD Break
6.500
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ17.950 BX TZD '90
ZUl DWlJK
3.500
ZX 1.6i Tonic 5-drs W 28.950 BX Diesel '88
peugeot-dealer
4.950
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950 BX 16TZi LPG '90
3.500
ZX 1.6 Avant. '92
ƒ 11.750 BX 16 TZi '88
106 div. types v.a. . .ƒ 12.950
3.500
BX 16 RE '89
INCL 1 JAAR GARANTIE
205 Diesel '89 .. .249.000 km
BX 14TE '93
9.950
EN NIEUWE APK
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km
BX 14TE '91
7.950
306 XR 1.45-d '94. 67.000 km
DEMO'S
3.500
BX 14E '89 LPG
306 XRD com. '93. 49.000 km
Saxo 1.4 SX Comfort 5-'97
306 XS 1.6 '96 . . . .27.000 km
Xantia V6 Activa 2-'97
VISA Garage B.V.
309 GL 1.4 5-d '86.146.500 km
Berlingo Demo '97
Houtmankade 37 A'dam
Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km
ZX 1.6 SX Break 1-'97
Tel. 020-6278410.
Ford Fiesta 1.1 '91. 94.000 km
Saxo 1.4. Etoile leder int. '97
Subaru Mini '90 . . 81.000 km
BX-16-TGI, 6-'93, Progress,
Opel Kadett '91 .. .93.500 km
antraciet grijs, ƒ 8.750.
Escort RS '89
ƒ 6.950
Tel. 020-6895810.
Cuore TS/TX '88 t/m '93;
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Cuore, aut., '95 t/m '97;
Ciroen Olthof B.V. biedt aan
Tel. 6629517/6791864
met 1 jaar volledige garantie. Charade 1.0/1.3, '88 t/m '90;
NIEROP-DAIHATSU
Financiering met lage rente:
Vancouverstr. 2-12
AX 1.1 5/'91, 46.000 km ƒ9250
A'dam-West 020-6183951.
AX Furore 11/'93, 69.000 km
ƒ 12.950
MINOR MOTORCARS
Daihatsu
AX 11 TGE 9/"91, 85.000 km
't AMSTERDAMMERTJE
Sloterkade 43/44
ƒ9.750
Amstel 340-342
Amsterdam
AX 14 TRS 1/'90, 83.000 km
tegenover Carré
Tel. 020 - 6177975/6158022
ƒ 7.750
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
Rover-dealer voor
AX 14 TRS 8/'91, 131.000 km
Daihatsu Charade TS, '89, apk Amsterdam, Amsteveen e.o.
ƒ 6.950
AX First 8/'92 57.000 km ƒ 9.950 11/'97, Prima auto, zuinig
ƒ 5000. Tel. 020-6129864.
AX First 6/'93, 53.000 km
ƒ 12.250
AX GT 9/'91.63000 km / 11.950
Xantia 1.8SX6/'93,105.000 km
ƒ 19950
Wiegerbruinlaan 73, Uiïhoorn
Xantia 1.8SX 11/'93,48.000 km Te koop wegens vertrek:
Uw Suzuki dealer
ƒ 24.950
Panda '84 ƒ350 en Audi '84
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
Isolatorweg 40 A'dam Sloler- ƒ1150. Tel. 020-6659736.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
dijk (eindpunt sneltram 50).
• Deze autorubriek
Tel.: 020-6823520.
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.
Ruime keuze in 2 CV occasion:
alle leeftijden. De Eendenspe- MAZDA 121 GLX 1.24 ZETEC
cialist Leende.: 040-2061528.
16V,
l.m. velgen, bj. 4-'96
Tegen handelsprijs: van 1e 14.000 km, fabr.gar., 4-'99
Wilt u uw auto overgespoten Div. inr.auto's: BMW 324 D,
eig., Citr. Xantia 1.8iX, metallic, vr.pr. ƒ21.500. 020-6681701.
hebben? Goed en goedkoop! 10-'86, ƒ4.950; Kadett 1.6 D,
LPG, jan. '94, ƒ 16.500; ZX 1.4i
3-'88, ƒ3.950; Kadett 1.6 S
Bel Engber 045-5728115.
Reflex, beige, 9-'92, ƒ9.500
LPG, 11-'86, ƒ2.250; BX 19
BEREBEIT,
Amsteldijk 25
TRD 1-'88, ƒ 3.750; Nissan Sun
A'dam, 020-6627777.
ny Florida 1.6i, 5-drs, Station, 3
Nissan Sunny D 1.7, Florida Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 • 665.86.86
'90, ƒ6.250; BEREBEIT, Am
weg. omst., '88, weinig km
FAX 020 - 665.63.21
steldijk 25, Amsterdam, 020
T.k.a. Citroen ZX 1.6 Avantage nwe koppeling, trekh., laadvl.
Postbus 156, 1000 AD A'darn 6627777, dond. geop. tot 20 u
i.z.g.st. f3500. 023-5276071.
b.i. 7/92. Tel. 06-53611765.

Citroen
Auto * Etoile b.v.

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding

BMW 325i Cabrio, diamantzwart met., vol leer inter., nw
dak, stuurbekr., ABS, elektr. ramen, 4-'87; BMW 325i 2.7, 200
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
:k, Cabrio, diamantzwart met.,
KEVER, '70, grijs, schuifdak, rijopleidingen van start. Heavy Traffic is het rijlesplan van
Dordeauxrood vol leer interieur,
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeers.g.st., bel. vrij, APK 6-'98,
stuurbekr., ABS, elektr. ramen,
educatie Nederland. Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
ƒ6.000,-. Tel. 030-2947917.
6-'87. Ford Escort 1.4i Cabrio,
voor een vast bedrag. Onder toezicht van een groot aantal
rood, 9-'89. Porsche 911 Carretopinstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
ra Cabrio, blauw met., elektr.
bij jou in de buurt. Aan deelname gaat een oriëntatierit vooraf.
dak, leer inter., 3-'88. Porsche
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 0900-2025177.
15 VOLVO STATIONS '85-'94, 911 Carrera Targa, d.grijs meSedans 740, 940 en 360.
tall., beige leer inter., 7-'87.
RIJSCHOOL ROLF
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam, 020-6627777.
Amsterdam. Met een goed
440 DL 2.0 '93; 440 GLE 1.8 inj.
team instructeurs geven wij op T.k.: MOTO GUZZI 850GT, bj.
AUTOLAK
'94;440GLE 1.8 inj., aut., '95;
OCCASION SUPER
een psychologische manier in- '74, tot perf. nieuwst, gerestau340 GL, 5-drs, Spec., aut., '90;
Zuid Oost
tensief les en nog leuk ook! reerd, ƒ 14.500. 0251-659446.
440 DL, aut., 92; NIEROP.'
Hoog slagingspercentage en T.k. weg. omst.: BMW R45,
alle
kleuren
Vancouverstr. 2-12 A'damHet is leuk om bij ons
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u. 1982 + koffers + scherm,
West 020-6183951.
rond te kijken,
ook in spuitbussen
Tel.: 020-6868063/6332405 of techn. 100%, inzage rek. keuje krijgt het gevoel
940 Royal Line LPG
1/94
06-54633678. P.S. Ook 8-week- ring mog., ƒ 5800.030-6375768,
dat je hier goed zit.
855 2.5 GLT auto
5/94
se cursussen en examenroutes
Otto Nieuwenhuizen bv
rijden is vanzelfsprekend.
850 2.5 T automaat
1/97 ledere week nieuwe voorraad.
460 1.8 Spirit automaat ..6/96 Hier doe je altijd goede zaken!!
Overtoom 515, Amsterdam
Verkeersschool Trendy
460 GLE. 1.8 LPG
10/93 DEZE WEEK O.A.:
Amsterdam. Toppers in rijles,
(020) 6129804
460 1.8 Spirit
11/94 BMW 518 TDS, nieuwstaat!'95
Bel voor gratis infogids:
440 1.8 Holiday automaat.5/94 BMW 527 Schnitzer div. opt.'92
Gevraagd jonge auto's vanaf
Tel. 020-4205386.
440 1.8 Sportline airco . ..1/96 Citroen ZX Reflex 5-drs
1991 a contant! Belt u voor inl.
'92 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
440 1.8 Sportline
1/96 Daihatsu Charade 16V sport'91
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Klaar terwijl u wacht.
S40 2.0 Exclusive/comfort.1/97 Fiat Cinquecento, plaatje! '94
Ruilstarters en dynamo's.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Ford Escort 1.6 5-drs
'90
Valkenburgerstraat 152.
VOLVO DICK MÜHL
merk auto a cont. met vrijwar.
AAR.
Ford Escort 16V CLX
'92
Tel.: 020-6240748.
Nijverheidslaan 1, WEESP
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Amsterdamse
Auto
Recycling.
Ford Rësta Zentec 1.3 16V96
Tel.: 0294 - 418200.
Grote
sortering
ONDERDELEN
Inkoop
loop,
sloop
en
schadeT.k. gevr. loop/sloop/schade
Mazda 323 16V, mooi int.! '93
auto's. Geen voorrijkosten.
auto's gratis opgehaald in
Mitsubishi Colt, geel, plaatje'94 van schade-auto's, alle
Lid
A.R.N.
R.D.W-vrijwaring.
merken,
alle
bouwjaren.
geheel Nederland, 24 uur per
Micra Super S veel opties '95
GEBR.
OPDAM
B.V.
Tel.
020
4.470.470.
dag bereikbaar. Vrijwaring ter
Opel Astra 1.8 CD COMBI '94
Tel.:
023-5845435.
Opel Corsa aut. zo is er één'96
Grote sortering ONDERDELEN plaatse. Tel. 035-5821477.
'94
van alle schade-auto's, alle
940 Estate '94
ƒ36.950 Peugeot 106 Accent
'93
merken, alle bouwjaren.
940 GLE '94
ƒ 33.950 Renault 19 RL Beverly
'90
GEBR. OPDAM B.V.
850 GLT '94
ƒ 44.950 Seat Marbella XL
'91
Tel.: 023-5845435.
850 GLT '93
ƒ 34.750 Toyota Starlet 1.3 XLI
850 GLT '92
ƒ 24.750 VW Polo 1.3 Coupé sportief'94
Het HOOGSTE BOD?? Bel
740 Estate '90
ƒ 19.750 VW Golf 1.6 Avance c.v.ü '87 APK + grote beurt v.a. ƒ 299.- voor vrijblijvende prijsopgaaf.
S 40 Comf. '96
ƒ43.500 Volvo 850 T 20V, SNEL HÉ?'95
DIESELSERVICE
Loop-, sloop- en schadeauto's
V 4 0 C o m f . '96
ƒ42.500
brandstofpompen; verstuivers m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
En nog véél, véél meer ...
440 '89 t/m '94 v.a.. .ƒ 97;
Bagageboxen, fietsdragers en
cil.koppen vlakken. Garage/
OCCASION SUPER
RDW Erkend auto-demontage- dakdragers te huur en te koop,
motorenrevisie FEENSTRA
daar zit je goed!
uw Volvo-dealer
bedrijf
STRIJDONK.
Inkoop
tevens montage
Industrieweg 27, Duivendrecht
met persoonlijke service
van sloop- en schade-auto's.
020-6719108
Tel. 020-6980639
Van der Madeweg 21,
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenTev. verkoop van onderdelen,
Zie ATS telet pag. 888
laan 128, Amsterdam-Noord. (bij de Makro)020-6650131 APK KEURINGEN ƒ70,
ook NIEUWE onderdelen.
klaar terwijl u wacht.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Gratis gehaald. Meteorenweg
Garage West-Center:
381, A'dam, 020 - 6319802.
020-6122476 (zonder afspraak)
T.k. gevr. loop- en sloopauto's.
Aangeb. mooie, originele
70 BESTELAUTO'S en pers. 2e Helmersstraat .15, A'dam.
WESTFALIA camper '74.
Hoge prijs. Met vrijwaring en
busjes v.a. ƒ3500. Garage
SAAB SERVICE
Autobedrijf CRYNSSEN
eigen ophaaldienst. KilaGoed onderhouden,
Rijsenhout, lid Bovag.
MOLENAAR
Crynssenstraat 10-14
loperij: 023-5333742 / 0674.000 km, voor ƒ 13.500,-.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Tel.:
020-6184402.
52838400 of 06-53921214.
Tel. 023 - 5376390.
HOOFDDORP
Bennebroekerweg 17, RijsenAPK-keurstation, .reparaties
hout bij Aalsmeer, 0297
Weg. vak. gesl. 19/7-9/8.
alle merken en schaderegeling.
324229. Ook t.k. gevraagd.

Volvo V40 1.8, comfort-Line,
1996, 14.000 km, ƒ42.500
Van Vloten Dealer 020-6369222
BMW 316i '93 sportvelgen, get. T.k. Ascona 1.6, gas, b.j. '86, RENAULT AMSTERDAM
Adverteren in
glas, Kenwood radiosysteem. metall, blauw, in prima staat,
Top occasions met 1 jaar
deze rubriek
Pr.n.o.t.k., i.g.st., 020-6968350. ƒ 1750. Tel. 0297-540968.
garantie
FAX: 020 - 665.63.21
Wibautstraat 224
020-561 96 11

BMW

ERKENDE
VERHUIZERS

Fiat

Amstelstein - Suzuki

Mazda

Algemeen

Nissan

Service en
Reparatie

Autoverhuur

QUKE BAAS
niet duur!!!

Bedrijfsauto's

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o,
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.

Campers

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Commerciële bijlage van

Meesterwerken van
Rolls-Royce Motor Car
A

uto's van de merken Rolls-Royce en Bentley boezemen ontzag in. De statige noblesse straalt ervan af.
Een beeld dat wordt gevoed door aanschafprijzen
van een half miljoen tot wel een miljoen gulden. Dergelijke
bedragen zijn voor de gemiddelde sterveling verre van beeikbaar. De honderden uren handwerk die in de bouw van
ïlke Bentley of Rolls-Royce zitten, dwingen echter minstens evenveel respect af.
Gebruik het beste dat er is en
maak het beter'. Het is een slogan die we lezen tijdens een
ondgang door de fabriek RollsRoyce Motor Car. Deze staat in
Crewe nabij Manchester in Engeand. We zien hoe een medewerk-

ster met naald en garen geduldig
een stuurwiel met soepel Connolly-leer bekleedt. Een collega selecteert met precisie dunne
strookjes houtfineer voor het interieur. Hij let op structuur en verloop van de nerven, want de

Verkoop stijgt
Vorig jaar verlieten 1.744 auto's de Rolls-Royce- en
Bendey-fabriek. Ten opzichte van 1995 is dat een groei
van twaalf procent. 638 zijn er verkocht in Engeland,
462 in Noord- en Zuid-Amerika, 210 in Europa en 130
in Japan. Het zijn de sterkste markten. Importeur
Hessing De Bilt heeft in Nederland vijftien Rolls-Royces en Bentleys verkocht. Door de wat sportievere inhorst van modellen als de Continental Turbo R en Azure ligt het aandeel van Bentley wereldwijd op 65 tot 70
procent tegen 30 tot 35 procent voor het statiger RollsRoyce.

reepjes moeten straks op linkeren rechterportier eikaars spiegelbeeld vormen. In een andere afdeling schuren medewerkers houten panelen voor portieren en
dashboard net zo lang tot ze superglad zijn. Treffend is hier de
slogan: "Hout leeft, wij geven het
ziel".
Alles is bij Rolls-Royce Motor Car
gericht op perfectie. "Dergelijk
vakmanschap is niet te vervangen door een computergestuurde
machine. Bij de beoordeling van
de materialen gaat het om gevoel
en het oog van een vakman", vertelt Michael Garnett, die ons door
de fabriek gidst.
Tijd speelt nergens een doorslaggevende rol, zo lijkt het. Het maken van het statussymbool van
elke Rolls-Royce, de imposante
grille, vergt bijvoorbeeld 23 arbeidsuren. De roestvrijstalen delen worden gesoldeerd, geschuurd en gepolijst. "Vijf medewerkers doen dit werk. Het is vakwerk. Zozeer zelfs dat de maker
zijn initialen op de achterzijde van
de grille zet als een bewijs dat hij
staat voor de perfectie en de kwa-

Het maken van het statussymbool van elke Rolls-Royce, de imposante grille, vergt 23 arbeidsuren.

Drietal actiemodellen van Nissan
Van Nissan is een aantal aantrekkelijk geprijsde
en bovendien ruim in de accessoires zittende
modellen verschenen. Een daarvan is de Micra
Airco. De naam verraadt het al: deze vlotte Nissan heeft een comfortabel koelsysteem aan
boord. De Micra Airco is er als driedeurs variant
met 1,0 liter motor en als drie- en vijfdeurs met
1,3 liter motor. De prijzen beginnen bij ƒ 23.195.
Van de grotere Almera is er een Florida-versie.
Dit actiemodel is gebaseerd op de vijfdeurs Almera 1.6 GX. Behalve de standaarduitrusting
van de GX heeft de Florida elektrische ramen
voor, veertien inch velgen, opvallend beklede
sportstoelen en hoofdsteunen achter. Met een
prijs die begint bij ƒ 34.595 betekent dit een
voordeel van ƒ 1.850.
Ten slofte heeft Nissan de Almera-serie uitge.breid met een driedeurs 1.6 Pulsar. Hiermee is
er een Pulsar verkrijgbaar vanaf ƒ 33.095.

Toyota H i Ace in het
lang
Toyota heeft van zijn bedrijfsauto, de HiAce, een
lange versie ontwikkeld. Dat is de LWB (Lange
Wiel Basis). Deze is 44 centimeter langer dan
de sinds 1996 op de markt zijnde HiAce, die
voortaan als korte uitvoering door het leven
gaat. De verlenging vertaalt zich in anderhalve
kuub (1.500 liter) meer laadvolume.
De LWB vergt een meerprijs van ƒ 1.277,^ exclusief btw ten opzichte van de korte HiAce.
Daarmee komt hij op een prijs van ƒ 32.498,-.
Volgens Toyota is dat een vier procent hoger bedrag voor 28 procent meer laadvolume. De
dealer, die deze variant in huis heeft, verwacht
er veel belangstelling voor. De maten van schuifdeuren en achterklep en de inwendige breedte
zijn niet veranderd, zodat pallets er nog steeds
in passen en de HiAce ook met heftruck kan
worden geladen en gelost. De LWB is eveneens
te leveren met een verhoogd dak of als personenbus op geel kenteken.

Berlingo Multispace
met 1.8-motor
Een nieuwe 1,8 liter motor (66 kW/90 pk) geeft
de veelzijdige Citroen Berlingo Multispace extra
spierkracht. De krachtbron is recentelijk toegevoegd aan het gamma, dat verder de keuze
biedt uit een 1,4 liter (55 kW/75 pk) en een 1,9
liter diesel (50 kW/68 pk). De Multispace Is een
vijfpersoons auto, die Citroen karakteriseert als
een duizendpoot. Dankzij een royale binnenruimte is deze auto ideaal voor de vrijetijdsbe-

steding, waarvoor vaak tal van attributen worden
meegenomen. De laadruimte bereikt zelfs een
gigantische waarde van 2.800 liter bij neergeklapte achterbank. De Berlingo Multispace 1.81
is verkrijgbaar bij de dealer voor een richtprijs
van ƒ 33.900. Tevens is voor elke Berlingo Multispace een elektrisch bediend vouwdak leverbaar tegen een meerprijs van ƒ 1.750.

Tips van Ford
Ford legt uit hoe veiligheidssystemen werken.
Het merk geeft aan wat de bestuurder ervan
merkt als een van die voorzieningen in werking
treden. Daarvoor is een overzichtelijke instructiekaart ontwikkeld, vergelijkbaar met de kaarten
die in vliegtuigen onder meer nooduitgangen
aangeven. Duidelijke illustraties geven een beeld
van de consequenties die veiligheidstechnieken
met zich meebrengen. Er wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de bestuurder merkt van een geactiveerd Anti Blokkeer Systeem en hoe hij dient
om te gaan met kinderzitjes als er een airbag
aan boord is. Meer informatie over de kaart is
verkrijgbaar bij de Ford-dealer.

Ford Ka razend
populair
De compacte en extravagant gevormde Ford Ka
is razend populair. Zes maanden na zijn debuut
zijn er in Europa tachtigduizend exemplaren verkocht. Honderdduizend stuks staan nog in de orderportefeuille. Het Duitse blad 'Auto Zeitung'
betitelde het model onlangs als 'Beste Stadsauto'. De populariteit van de Ka kent geen grenzen, ook letterlijk niet. Ford heeft de auto kortgeleden in Brazilië in productie genomen. De fabriek in Sao Paolo, waar ook de Fiesta geproduceerd wordt, gaat dit jaar nog 53.000 Ka's léveren. Die zijn bestemd voor de Zuid-Amerikaanse
markt waar de vraag eveneens hoog is.

Nieuw model

Mazda 626 ruim en
dynamisch van vorm
D

e opvolger van de Mazda 626 is bij de dealer gearriveerd. Het nieuwe model is er in twee varianten. Dat
zijn een vierdeurs sedan en een vijfdeurs hatchback.
Aan het einde van dit jaar komt daar nog een stationwagen
bij. De prijslijst van de nieuweling begint bij 37.495 gulden.

liteit van zijn meesterstuk", aldus
Garnett,
Meesterlijk is de omschrijving
voor de wijze waarop tientallen
arbeiders in de fabriek zetels maken. Voor de bekleding daarvan
wordt elk stukje leer met zorg gekozen, op maat gesneden en vakkundig vastgenaaid. Het enige
machinale op deze afdeling vormen de Singer-naaimachines. De
stoelen moeten van sublieme
kwaliteit zijn, want ze leveren de
ultieme bijdrage aan het comfort.
Het is in die optiek niet meer dan
logisch dat elke klant zijn eigen
leersoort kan kiezen. Zelfs een
uitdossing in Chesterfield-stijl is
mogelijk. Het leder is in dat geval
met knopen in zitting en rugleuning strak getrokken, net zoals bij
het beroemde Engelse Chesterfield-meubilair.
De rondgang door de fabriek leidt
tot een hoogtepunt: het rijden. We
gaan op pad met één van de
meesterstukken: een Bentley
Azure van ƒ 782.817,-. Dit is een
cabriolet. Met een zachte grom
slaat de gigantische Turbo R
achtcilinder motor aan. Hij heeft
een inhoud van maar liefst 6,75 liter en levert een vermogen van
385 pk. Indrukwekkend is de trekkracht. Tussen de 2.000 en 3.450
krukasomwentelingen biedt de V8
een vrachtwagenachtige waarde
van 750 Nm.
Elke druk op het gaspedaal levert
een prompte, soepele acceleratie
op, waarbij de neus van de Azure
omhoog komt net als een krachtige speedboot. Het roomwitte leder van de auto versterkt dat
beeld. Dat doet denken aan het
interieur van een dergelijk vaartuig.
Zacht zoeven we met een gang
van 80 km/uur over slingerende
Engelse landwegen. Het dak is
geopend. Dat is wel zo leuk. Met
de wind in de haren en het rollend geluid van de brede banden
waan je je rijk. Een gevoel dat de
Rolls Royce Silver Spur met
Chesterfield-interieur, die we vervolgens rijden, zelfs nog versterkt. Het enige dat de serene
rust bij deze auto verstoort is het
zachte gerinkel van de glazen en

De Mazda 626 heeft in de afgelopen jaren als middenklasser een
goede staat van dienst opgebouwd. De nieuweling komt in
een bedje dat door de voorganger is gespreid. Die schopte het
in 1994 tot Zakenauto van het
Jaar. Deze titel toont aan dat deze Mazda in de smaak is gevallen
bij veeleisende zakelijke rijders.
De techniek en de concurrentie
staan niet stil. Mazda acht het tijd
voor een opvolger met een strakke en gestroomlijnde vorm. Het is
razend knap dat Mazda de auto
van buiten compacter heeft gemaakt en toch een ruimer interieur claimt. De nieuwe is twaalf
centimeter korter en vier centimeter smaller.
Volgens Mazda is ruimtewinst geboekt door een efficiëntere inde-

U

Voor de titel Zakenauto van het
Jaar komen auto's in aanmerking
die achttien maanden of langer
op de markt zijn. De kandidaten
moeten zich hebben bewezen in
de dagelijkse praktijk. In de eerste rondo van de verkiezing selecteert de jury tien kandidaten
en kent hun punten toe. In het
tweede deel beoordelen de juryleden de overgebleven auto's opnieuw. Zij kunnen in totaal nog
eens 20 punten toekennen met

De voorwielaangedreven Mazda
626 is met ingang van juli verkrijgbaar met drie verschillende
motorvarianten. Dat zijn een 1,8
liter (66 kW/90 pk), een 2,0 liter
(85 kW/115 pk) en een 2,0 liter
'high performance' (100 kW/136
pk. Alle drie hebben ze elektronische benzine-inspuiting en zestien kleppen.
Er is te kiezen uit in luxe oplopende uitvoeringen GX, LX of GLX.
Volgend jaar staat een twee liter
diesel met directe brandstofinspuiting op het programma.

Het houtfineer wordt met zorg geselecteerd en verwerkt. Hier is
een medewerker bezig met de strips voor de portieren.

Naar wens gebouwd
Rolls-Royce Motor Car koestert vakmanschap en
handwerk. Alleen daarmee zijn unieke auto's te maken
met een interieur naar wens van de klant. Bij bijna de
helft van de Rolls-Royces en Bentleys is dat het geval.
De koper kan voor zijn eisen terecht bij een gespecialiseerd bedrijf Mulliner Park Ward, gevestigd op het fabriefcsterrein. Het principe doet denken aan de beginjaren van de auto toen de fabrikant chassis en aandrijflijn leverde en de koper vervolgens bij een carrosseriebouwer de koets liet bouwen en aankleden. "Voor
ons is een gelimiteerde editie een auto. We gaan uit van
een kale carrosserie. Daarbinnen is mogelijk wat de
klant maar wil en waarvoor hij of zij bereid is te betalen", aldus Trevor E. Gay, directeur van Mulliner
Park Ward. Om een idee te geven: een wortelnotenhoul
rand met een bordeauxrode bies in de kleur van de auto, het kan. Een complete bar met koeler in de stijl zoals de eigenaar zou willen, Mulliner Park Ward ontwikkelt het.
de flessen in de achter de voorstoelen geplaatste barretjes. Dit is
wat Rolls-Royce Motor Car be-

doeld met auto's die met hun uitrusting boven de rest moeten uitstijgen.

Audi A4 Zakenauto
van het Jaar 1997
it een selectie van 95
auto's is de Audi A4
verkozen tot Zakenauto van het Jaar 1997. De
vakjury, die bestaat uit autojournalisten en vertegenwoordigers van leasemaatschappijen en fleetowners,
prijst de Audi om de innovatieve techniek, de rijkwaliteiten en de uitstraling.

ling. De daklijn bij de hatchback is
drie centimeter hoger en bij de
sedan is dat zelfs vier centimeter.
Dat is evenzeer een bijdrage aan
ruimte en vergroot tegelijk het zilcomfort.

een maximum van 10 voor een
model. De punten uit de tweede
ronde worden vervolgens bij die
uit de eerste opgeteld.
Dit jaar valt de Audi A4 de eer te
beurt, waarbij de techniek veel lof
krijgt toegezwaaid. De viermaal
gelede vooras, de Quattro-aandrijving en de vijfkleppentechnologie stipt de jury aan. Ook de zeer
zuinige direct ingespoten turbodieselmotoren maken de A4 volgens de jury geliefd bij zakelijke
rijders.
Audi heeft het leveringsprogramma van de A4 voor 1997 uitgebreid met de 1.6 C. Dit nieuwe
basismodel is alleen leverbaar als
limousine. Hij heeft een 1,6 liter
benzinemotor met een maximum
vermogen van 74 kW/101 pk. Deze krachtbron is naar keuze te
koppelen aan een handgescha-

kelde vijfversnellingsbak of een
viertraps automatische transmissie. De prijs bedraagt ƒ 49.990,-.
De uitrusting van de A4 is dit jaar
verder uitgebreid met een airbag
voor de voorpassagier en een in
delen neerklapbare achterbank.

Een strakke vormgeving kenmerkt de Mazda 626. Dit nieuwe model arriveerde bij de dealer in de showroom.

Nieuw Mazda logo
siert debuterende 626
et nieuwe logo van Mazda zal in Nederland debuteren
op de grille van de nieuwe Mazda 626. De fabrikant
van Mazda gaat zijn nieuwe symbool wereldwijd gebruiken om daarmee zijn ambities uit te dragen.

H

Het beeldmerk toont de beginletter van Mazda, waarvan de bovenzijde twee vleugels vormt, dit
symboliseert het streven van
Mazda om te groeien en binnen
afzienbare tijd tot de tien grootste
autofabrikanten ter wereld te behoren.
Om dit te realiseren, richt Mazda
de aandacht op drie elementen.
Eén ervan betreft het maken van
auto's die door hun kwaliteit, rijplezier en eigen karakter het hart
en hoofd van de klant veroveren.
Daarnaast richt Mazda zich op
het opvoeren van de service. Ten-

slotte wil de Japanse autofabrikant de creativiteit binnen de eigen organisatie vergroten.
De wereldberoemde ontwerper
Rei Yoshimura bedacht het nieuwe symbool van Mazda. "De beide vleugels van de letter M staan
tevens voor creativiteit, gevoel,
flexibiliteit en vastberadenheid."
verklaart hij. "De cirkelvorm
eromheen vertegenwoordigt de
dynamiek, waarmee Mazda de
volgende eeuw ingaat. De stijl
van het logo versterkt het gevoel
van soliditeit en frisheid, twee belangrijke kenmerken van de Mazda-produkten."

Alle uitvoeringen van de 'Zakenauto van het Jaar 1997', behalve
de 1.6 C, hebben cruise control
en een lederen stuurwiel. Ook de
pookknop en de -manchet zijn in
ieder uitgevoerd.
Wie de uitrusting naar een nog
hoger plan wil brengen, kan kiezen voor het Pro Line Comfortpakket. Dit omvat onder meer airconditioning, een middenarmsteun voor en een buitentemperatuurmeter. Zij-airbags, die ook los
te bestellen zijn, maken eveneens
deel uit van dit pakket.

Op avontuur met Suzuki
De Rhino Rally is een groots Suzuki terreinauto spektakel in Engeland, dat jaarlijks uit heel Europa een groot aantal deelnemers
trekt. In 1994 verzamelden zich ongeveer 1.400 Suzuki's tijdens
het Rhino Rallyweekend. Gemiddeld behoren hiertoe honderd Nederlandse equipes. Dit 4x4 festijn doet de hartslag van menig Suzuki-freak aardig versnellen. Dit jaar zal het op 26 en'27 juli
plaatsvinden in het Engelse Kent. Niet alleen de prestaties op het
zware parcours worden beloond, het uiterlijk van de deelnemende
Suzuki's telt ook mee in een afsluitend 'Concours d'Elegance'. Bij
de 'Sound Off' competitie gaat het om de fraaiste geluidsinstallatie
in de Suzuki's. Uitgebreide informatie over de Rhino Rally 1997 is
bij de Suzuki-dealer te verkrijgen.

Krachtige BMW 323ti
De BMW-dealer voegt later dit jaar een krachtpatser toe aan de 3-serie compact. Het is de uitvoèring 323ti met een 125 kW/170 pk sterke
zescilinder. Om het buitensporige potentieel van
deze motor wat tegengewicht te geven, heeft de
achterwielaangedreven 323ti onder andere: ABS
en een tractie/stabiliteits-controlesysteem dat bij
fel optrekken doorslippende wielen beteugelt. De
krachtige compact is te herkennen aan een dubbele uitlaat, mistlampen voor en het met leder
afgewerkte interieur. De meters in het dashboard zijn omringd met fraai titanium. Het onderstel is verlaagd en getooid met grote vijftien inch
lichtmetalen velgen. Dit najaar gaat de BMW
323ti compact in productie. In Nederland gaat hij
ƒ 69.800 kosten.

Op volle sterkte

De Audi A4 is behalve als vierdeurs sedan ook als stationwagen verkrijgbaar: de Avant.

Het gamma van de Daewoo Lanos is op volle sterkte gebracht. De
enkele weken geleden geïntroduceerde vijf- en vierdeurs sedan
hebben gezelschap gekregen van een Lanos met drie deuren. Deze fraai gevormde modelvariant prijkt sinds kort bij de dealers in
de showroom. Hij is verkrijgbaar met een 1,5 liter (63 kW/86 pk) of
een 1,6 liter (78 kW/106 pk) motor. Deze laatste is te vinden in de
uitvoering SXi, die te koop is voor 32.995 gulden. De instapversie
van de driedeurs Lanos, de 1.5 SE, kost 26.995 gulden. Dat is een
scherpe prijs. Temeer, omdat de auto standaard beschikt over
stuurbekrachtiging, radiovoorbereiding met vier luidsprekers, een
airbag en een wiswasinstallatie achter.

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
| TOPMERK; Super platte
l 61 cm beeldbuis, stereo.
i T X T . Adviesprijs'2439.-

1299.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

10x motorzoom, auto-focus, lichlgewicht. Adv.' 1099.-

769.-

SONY Hi-8 TRAVELLER
TR650; HiFi stereo. '2495.-

1249.-

PANASONIC PORTABLE
KLEUREN-TV

PHILIPS HI-8 CAMCORDER
HIFI STEREO, STEADY SHOT

TC14; BESTE KOOP! 37cm
Black Matrix, 50 voorkeuzezenders, AV-aansluiting voorzijde
scarl.
Afstandbediening.
Adviesprijs*599.-

M875; TOPMODELI 24x zoom,
autofocus, titelgenerator, AE,
audio/video dubbing,
enz. gebruiksvriendelijk.
Incl. accessoirepakket.
Adv.*2395.-

NEDERLANDS TOPMERK
KOELKAST

Instelbarecentrifugegang.regelbarethermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

120 liter inhoud, 16 liter vriesvak,
variabele indeling, deur links- en
rechtsdraaiend te monteren,
CFK-vrij. Adviesprijs'399.-

679.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SONY STEADY SHOT
TH565; HiFi geluid. '2200.-

PHILIPS MATCHLINE GHEr 1199 •"
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM
PT820; Black-Line S grootbeeld.stereo.TXT. Adv. '2795.-

1669.-

Rgak HOTQ
haft? Mlï3,m

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501;Teletekst.'1645.-

PT156; Afstandbediend.-645.-

449.-

499.-

1189.-

ISONY63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afstbed. Adv.'1770.-

969.-

SONY55CM STEREO
X2101 ;Trinitron, TXT.'1440.-

779.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron. '990.'

599.-

SONY PORTABLEKTV

MHC991; 2x75 Watt front, 30
Watt center en 2x15 Watt surround; tuner met RDS; tiptoets
auto-reverse; dubbel deck; uitgebreide 3 CD-wisselaar;
super woofer aansluiting; incl.
5 luidsprekers en afstandbediening. Adviesprijs* 1440.-

PHILIPS MONTAGE

VR757; Videorecorder, stereo,
topklasse, afstandbed.' 1545.-

949.-

PHILIPS HIFI STEREO

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.'1295.-

649.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

749.-

WM20000; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.*1348.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC.Adv.'1299.-

845.-

779

GRUNDIG HIFI STEREO
STEF

ïSairt-nd.

649.-

. /

[ai a*i«|^^ag^MfPPP^»^^^^B^M^M jyTfffrr»i|RiUa^^

AKAI STEREO
REO STUNT!

569.-

898.-

AEGTURNAMAT

SONYVIDEORECORDER

Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid.*1699.-

E11; Afstandbediening. '650.-

379.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriende;. Waterbeveiliging. * 1649.-

1248.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive. '895.-

WASCROOGKOMBINATE

449.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.-

948.-

VR1 51; Afstandbed. '645.-

369.-

aSSBmMiMli)HiB.S'^*a*"^lkrirïB

PANASON1C63CMTOP JVC SHOWVIEW + PDC

TV/VIDEO COMBI'S

469..

TOPMERKWASDROGER
MeltJjdklokenpluizenlilter.*49S.-

2SB; Afstandbediend. '499.-

\PRIJSi
•14PV162; Showview. *1195.-

699.-

BCCl
PRIJS.
GRUNDIG 63 CM KTV

645.LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.'899.-

BOSCHAFWASAUTOM.
SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv.'1179.-

749.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. VaKoelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. *999.-

339.BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK!! PROFITEER!!

Met a f s t a n d b e d i e n i n g . .

469.-

SN23000; RVS binnenzijde.
Lage veibruikswaarcten. "1348.-

ARG647; 156 Mier koelen
en 60 liter vriezen. Adv. '949.-

MIELE VAATWASSER

599.-

Italiaanse vormgeving.
«*** sterren invriescapaciteit. Adviesprijs. 899.-

579.-

ï

*&•
«>,«

4 koppen, slow-motion, long play,
ri iprp
KOMBINATIE VIDEORECORDER;
showview programmering en PDC. Adviesprijs* 1095.-

ZFC18/8RD; 170 liter koelen en
65 liter vriezen, 3 vriesvakken,
regelbare thermostaat,
automatische ontdooiing. Adv.*949.-

899.-

848.-

KONDENSDROGER

1199.-

BAUKNECHT DROGER

DISCMAN
CD-speler, digitale megabass, inclusief netadapter, fontopia oordopjes EN oplaadbare batterij.

BOSCH WASDROGER

'Van Katja'. Pentium133.
16MB intern, 1.2GB schijl,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv. '3499.-

799."
MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.*59!T

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs"849.-

428.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.1149.- ZANUSSI VRIESKAST

2499.-

De unieke IBM-PC-lijn!

3 vakken, CFK-vrij. Adv.*629.-

398.-

WHIRLPOOL KAST

BOSCH

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.

SUPER KOOKPLAAT i
4-pitsgaskookplaat.Adv*295.- E

158.-

G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. '348.-

PORTABLE KTV 37cm CANON BJC4100
Super kleurenprinter. Adv'769.-

528.-

439.-

BUBBLEJET STUNT!

VRIESKISTEN!

JP170; Kleurenprinter. '599.-

289.-

BCCPRI&Wri

HP INKJETPRINTER
Inct. sheetfeeder en kleur

»
BCC BETER EN

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis

Met grill, ovenverlichting, thermostaat en sierdeksel. '1 049.-

648.-

448.VRIESKAST

289.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '695.-

P730; STUNT! Adv. '699.-

PORTABLEKTV37CM

mostaaten sierdeksel. '1 1 99.-

Kreukbescherming. Instelbaar
lol 150 minuten. Adv'949:-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs*1 099.-

LASER MULTI-MEDIA

ATAG FORNUIS
FG1 ; Gasfornuis met elektrische oven, incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs" 1450.-

GRUNDIG 37CM + TXT

319.-

OOOOOCX

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv.*1348.-

SIEMENS KOEL/VRIES

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

KTV37CM-T TELETEKST

G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Wateronthander
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

"

Off. Ned. Philipsgarantie. '599.-

899.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv.*1849.-

Geenatuoernodig! RVStrommel.

ST650; Stereo, TXT.' 1829.m ^V^4

799.

SIEMENS AQUASTOP

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

1599.-

IBM APTIVA

riabele indeling. Adv.'l 099.-

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

ZANUSSI WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

999.-

SAMSUNG TV/VIDEO
51cm, 100 voorkeuzezen-l
ders,scartAfstandbed.*999.-I

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

ARISTONA VIDE"O!

289.- ZANUSSI KOEL/VRIES ARISTONA HIFI-STEREO SONY

PR/JSJ

445.-

BOSCH 2-DEURS

849.-

NVSD22;Showview+PDC.'734.-

M 51 CM TV; /VIDEO
,
i" l Off. Ned. Phtllps garantie, 2 PENTIUM120MINiïOWER
J tuners,teletekst.Adv.*1545.- PC; 8MB Intern, 1.2GB schijl.
Windows '95, kleurenmo[BCCl
nitor, 1 jaar On-Site garantie.

Biiv. Kleurer

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv.'1399.-

439.

l TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv.'1795.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

MIELE KOELKAST

J228;Turbo-Search. '769.-

j ARISTONA STEREO KTV PANASONICBesteKoop!

I.ARISTONA 63CM KTV

2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n .
Adviesprijs. '789.-

648.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.

j PANASONIC KTV TXT PHILIPS VHS-VIDEO

TA4310; 55cm,teletekst. * 1345.-

NN750; Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs. "949.-

629.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

G720; Videorecorder.
recorder. '888.-

549.-

l G1;HiFi-stereo,TXT."1599.-

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

Ruime3in1 combi magnetron.
Met hete lucht.grillencrisp.ontdooien, koken, bakken, braden
en gratineren. Adviesprijs'999.-

TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv/1099.-

E250; Showview+PDC. '780.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

Snelle 900 Watt magnetron, 24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen.Velekookfunl<ties.AaV699."

549.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

SONY LONGPLAY

.'GARANTIE •_._

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

WHIRLPOOL AVM

1679.-

895.-

ISONY BREEDBEE'LD

1469.-

KAST

MIELE 1000TOEREN

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. "1349.-

E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.' 1340.-

620; Hi-Specc Drive.'1189.-

alle Kleurer-w s
„„na alle andere
"giote artikelen •

425.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

965.-

779.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

als

Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

BAUKNECHTWASAUTOM.

l SONY 100HZSUPER! JVC HIFI STEREO

KV24WS1; Super Trinitron, stereo, teletekst. *2440.-

SIEMENS KOELKAST

ELECTROLUX
KOELBOX 12 VOLT

SONY HIFI STEREO

669.-

1799.-

1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's.

LavamateOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv.*1449.-

E800;4koppenTri-Logicvideorecorder, montage. '1670.-

379.-

28WS1 ;70cmSuperTrinitron,
| 60 Wattstereo, teletekst'2990.-

395.-

AEG WASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

M1400; Afstandbed.'550.-

l SONY BREEDBEELD

SAMSUNG 24 LITER

495.-

SONY TOPKLASSE MINI
HIFI SYSTEEM
MET DOLBY
SURROUND PROLOGIC

GV5400; 4 koppen, ShowSI
view + PDC.
X Adv '1159.'11

1779.-

209.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

140literinhoud. Adv. '749.-

SB57; Showview, PDC.4 koppen, audiodubb. Adv.'1345.KVC2981; Stereo.TXT.'2550.-

179.-

WHIRLPOOL KAST

BAUKNECHT

699.ARISTONA STEREO
l SONY 72CM TRINITRON

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv.'599.-

INDESiïWASAUTOMAAT

899.-

879.-

Indesit. Adviesprijs'749.-

345.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

PHILIPS STEREO KTV

PHILIPS TELETEKST

179.-

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON

699.-

679.-

63CM STEREO KTV
Off. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595.-

PT520; Black-Line, teletekst.
| Adviesprijs. '1395.-

275.325.-

M6135; Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs'279."

WHIRLPOOL AVM260

topklasse camcorder. '3110.-

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,alstandbediening. Adv,'1899.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

met vriesvak. Adv.'699.-

FL700;750toepencentrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

Hi-8 CAMERA STUNT!

1-DEURS KOELKAST

ZANUSSI KOELKAST

ZANUSSIWASAUTOMAAT

2399.- EU 1499.899.979.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

AWM800; 15 programma's,
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

TBV11; Camcorder. '1980.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR750;
STEADY SHOT,
PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan, stereo, TXT. Adv.'3895.-

INDESÏT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreet 37 (Superstore)

I

--

De (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf:

ATAG WASEMKAP
ETNA WASEMKAP
AVANCE;3-slanden.Adv'135.- g

278.GOEDKOPER

BEVERWIJK
\
1500m2 Superstore Beter'en goedkoper!
BreestraatSS
•

lZAANDAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

.

..
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Ondernemers klagen over afsluiten dorp tijdens races
ZANDVOORT - Politiechef Gert-Jan Rookhuijsen en circuitvoorlichter Dirk Buwalda zijn tevreden over de vlotte
afwikkeling van het verkeer zondag tijdens de Marltaoro
Masters. Er waren geen files en geen problemen op het
station. Maar de ondernemers van het centrum klagen,
steen en been. Doordat het dorp hermetisch afgesloten
bleef voor het verkeer, zagen zij nauwelijks klanten.
„Ik heb 50 procent minder dat de politie, de gemeente en
omzet gedraaid dan op andere het circuit ook rekening met
zondagen in de zomer," schat ondernemers dienen te houPiet Reus van de gelijknamige den," meent Paap.
vishandel op de hoek van de
„Voor mij was het een rustig
Haltestraat en de Schoolstraat. dagje, maar mijn kassa huilde
„Het probleem is dat ik wel ex- zondag," zegt André Marlens,
tra personeel had klaarstaan. de pachter van het parkeerterMaar de klanten bleven weg. rein op het De Pavaugeplein.
Als er tien
Martens
mensen in de
zegt
bovenHaltestraat
dien dat hij
liepen, dan is
tien tot vijfhet veel."
tien klachten
Ook horecagekregen
•ondernemer
heett van de
Pred Paap van
mensen
die
Café Koper is ----- i^---- wel op zijn terboos dat de
rein stonden.
politie het verkeer vanaf de „Ze zagen door de bomen het
Zandvoortselaan via de Tolweg bos niet meer, omdat de politie
naar parkeerterrein Zuid stuur- ze van hot naar her stuurde.
de. „Gewone gasten, die dus Bovendien vonden ze het wel
niet voor het circuit kwamen, erg ver naar het circuit, zeker
konden ons niet bereiken. Ons de mensen die niet zo goed ter
personeel had ook moeite om been waren."
bij het café te komen. De open„Ik heb de klachten van de
bare orde was misschien wel ondernemers uiteraard ook geprima geregeld, maar ik vind hoord en ik neem ze zeer se-

'De klanten
konden ons
niet bereiken'

Verkeersagenten leidden zondag de bezoekers van en naar de parkeerterreinen in Zandvoort

Foto André Lieberom

Politie houdt illegale racers
en bedrijfsleider circuit aan

ZANDVOORT - De politie
heeft de bedrijfsleider van
het circuit en drie mannen
uit Meppel maandag aangehouden, omdat zij betrokken zijn geraakt bij een
vechtpartij. De bedrijf sleider deed aangifte van potot zware mishandeZANDVOORT - De Senio- handicapten te informeren en staat gereserveerd tegenover over haar. Dat zien we niet zit- ging
ling,
maar
hij wordt zelf pok
ze
te
laten
kennismaken
met
het
plan
van
de
gemeente.
„Het
ten."
renraad en de Stichting
verdacht van mishandeling.
Welzijnscentrum ' Zand- leeftijdsgenoten. Het zorgloket mag natuurlijk niet zo zijn dat
Volgens de 41-jarige HaarDaarnaast menen Huijskes
voort wijzen het zogeheten kan straks ook bijvoorbeeld dit ten koste gaat van ons bud'zorgloket' in het Huis in het een aanvraag voor aanleunwo- get. We zijn bang dat de ge- en Boevé dat ook.Zorgcentrum lemse bedrijfsleider hebben de
Kostverloren af. Zij vinden ningen verzorgen of een aan- meente één van onze twee coör- Zandvoort, het Maatschappe- Meppelaren, die illegaal op het
voor de Thuiszorg. De dinatrices voor het zorgloket lijk Werk en woningbouwver-: circuit reden, hem over de baan
dat dit centrale informatie- melding
is dus wat breder.
gaat inzetten. Als ze gedeta- eniging EMM moeten partici 'gesleurd -terwijl ze hem half in
en coördinatiepunt voor ou- opzet
„Voor alles moet zo'n loket cheerd wordt, heeft het bestuur peren in het zorgloket,- omdat- de auto hadden getrokken. Dat
deren en gehandicapten in natuurlijk
wel meerwaarde van de Stichting Welzrjnscen- zrj ook veel met ouderen en ge- gebeurde, nadat hij hen teverhet
Gemeenschapshuis hebben," vindt
Huijskes. Hij trum geen zeggenschap meer handicapten te maken hebben. geefs had weggestuurd en het
thuishoort.

Seniorenraad en Welzijnscentrum:
'Zorgloket moet in Gemeenschapshuis'

Volgens een voorstel van het
college van Burgemeester en
Wethouders heeft de gemeenteraad echter al in 1995 besloten
het zorgloket in het Huis in het
Kostverloren te situeren na de
verbouwing tot aanleunwoningen. Die aanleunwoningen zijn
inmiddels klaar.
Over het zorgloket wordt nog
altijd gepraat. Het is de bedoeling dat diverse organisaties
gaan samenwerken op één plek,
zodat ouderen en gehandicapten niet voor hulp bij veel verschillende loketten hoeven aan
te kloppen.
De Seniorenraad en het Welzijnscentrum hebben op drie
punten kritiek op het collegevoorstel. Hun belangrijkste bezwaar spitst zich toe op de locatie die ze verkeerd vinden.
„Het Huis in het Kostverloren in de Burgemeester Nawljnlaan is te ver uit het centrum en te lastig bereikbaar,"
zegt P. Boevé (voorzitter van de
Seniorenraad). „Daarom," vult
P. Huijskes (voorzitter van
Stichting
Welzijnscentrum
Zandvoort) aan „zou het zorgloket beter in zaal drie van het
Gemeenschapshuis kunnen komen. Zeker als in september
daar ons 50 plus inlooppunt
van start gaat. Dat ligt immers
in dezelfde lijn."
Het verschil tussen het nieuwe inlooppunt en het zorgloket
is dat het inlooppunt vooral tot
doel heeft om ouderen en ge-

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

* w
Datum
HW
LW HW LW
07aug 06.48 02.34 19.1614.45
08 aug 07.2603.0919.4515.26
09 aüg 08.56 03.35 20.15 15.55
10 aug 08.28 04.26 20.5016.36
11 aug 09.06 05.00 21.3517.26
12 aug 09.55 05.56 22.3418.16
13 aug 11.2006.56 -.-19.15
14 aug 00.06 07.45 12.3620.04
15 aug 01.20 09.04 13.5021.47
Maanstand:
EK ma 11 aug 14.33 uur.
Hoogwater: za. 09 aug 05.56 uur
t
NAP + 103 cm.
Laagwater: za 09 aug 03.35 uur
- 80 cm.

(ADVERTENTIE)

ltl< HIi\l> THE BEACII
ZANDVOORT 1997
7-8-»-10 AUGUSTUS
opening donderdag 8 augustus (20.00 uur) in
Nieuw Unicum met o.a. Heineken Jazz Band
en Riverboat Jazzband

Zie ons uitgebreide programmain
de „ZOMERKRANT" van deze week.

autosleuteltje uit het stuur van
hun auto had proberen te halen. Hij belandde in de berm,
nadat hij enige meters meegesleept was.
De Meppelaren beweren dat
de bedrijfsleider begon te slaan
toen hij zich in de auto boog om
het sleuteltje te pakken. Volgens de bestuurder, een 41-jarige man, gaf hij gas om van de
klappen af te komen. Hij had
niet de bedoeling de man zwaar
te verwonden. Overigens raakte de Haarlemmer alleen licht
gewond.
Volgens politiewoordvoerder
Hage beslist de officier van justitie binnenkort wie er eventueel vervolgd wordt.

Hij is half juni in Zandvoort
bij zijn familie aangekomen en
sindsdien heeft hij nauwelijks
een vrije minuut gehad. „Ja,
dat is logisch. Ik ben overal op
visite gegaan, want ik ben drie
jaar weggeweest. Maar nu heb
ik geloof ik wel iedereen weer
gezien. Veel is er in Zandvoort
trouwens niet veranderd. Alleen de kinderen van mijn
vrienden en familieleden zijn
flink gegroeid."
Tot september heeft hij nog
de tijd om onder andere bij
zijn broer Gert-Jan de veranda
te schilderen. Een weekje leren kaasmaken op een boerderij in Zuid-Schermer heeft hij
al achter de rug. „Dat wordt
wel improviseren in Uganda
straks, want ik heb dan natuurlijk geen moderne apparatuur. Ik koop wel twee flinke
pannen, daar gaat het ook
mee."
Hij wil namelijk samen met
zijn Ugandese vriendin een ei-

gen boerderij opzetten en op
een afstand van honderd kilometer zijn oude ontwikkelingswerk in de gaten houden.
„Ik heb het een en ander op
poten gezet en nu is het aan de
mensen zelf om dat verder te
beheren."
Jeroen heeft inmiddels uitgebreid afscheid van hen genomen. „Ik heb wel twee weken
gefeest. Emotioneel? Nee, ze
weten dat ik weer terugkom, al
ga ik dan op enige afstand wonen. Zelf heb ik er ook geen
moeite mee. Daar ben ik te
nuchter voor."
Die nuchterheid kwam hem
goed van pas. Toen hij desttjds, zes jaar geleden als leek
naar de ontwikkelingspost van
de Mill Hillbroeders vertrok,
kwam hij terecht in een turbulent Uganda. Er was nog altijd
een burgeroorlog aan de gang
na de presidentswisseling in
1986, alhoewel de ergste onlusten bij zijn aankomst al weer
geluwd waren.
De oorlog had wel een hoop
ellende met zich meegebracht.
De boeren in het zuiden waren
hun koeien, hun belangrijkste
bestaansmiddel, kwijtgeraakt
aan een stam uit het noorden.
„Een koe is de bankrekening
van de boer. Hij ploegt ermee,
maar dankzij zijn koe kan hij
ook het schoolgeld voor zijn
kinderen betalen."
Het bisdom kocht een tractor, die Jeroen beheerde. Bovendien zette hij een coöperatie op die onder andere bemiddelde bij leningen. Hij stimuleerde binnen de coöperatie de
boeren om pinda's te vertaouwen, zodat ze wat extra inkomsten kregen. Daarnaast zorgde
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rieus," zegt Torn Maintz, voorzitter van de Ondernemers Vereniging Zandvoort (OVZ) en
beoogd voorzitter van het Ondernemers Platform (OPZ).
„Het vervelende is dat noch de
OPZ noch de OVZ bij de totstandkoming van het verkeerscirculatieplan uitgenodigd is.
Terwijl we vorig jaar daarop al
aangedrongen hebben."
Politiechef
Rookhuijsen
vindt dat het bewaken van de
openbare orde een taak is voor
de politie. „Ik ga niet met ondernemers om de tafel zitten.
Dat is een taak voor de gemeente. Aan de andere kant snap ik
hun problemen wel."
Ook burgemeester Van der
Heijden zegt dat hij begrip
heeft voor de klacht van de winkeliers en horeca-ondernemers. „Maar er zijn een paar
belangen te dienen. Volgend
jaar doen we het anders. Dan
zorgen we dat we meer aandacht voor het centrum hebben." Dat er nu al een afspraak
bestond dat het OPZ bij de verkeersregelering betrokken zou
worden, is hem niet bekend.
„Voor zover die afspraak is gemaakt, zou dat tussen de politie
en het OPZ zijn geweest."
Van der Heijden en Rookhuijsen kijken beiden met een
goed gevoel terug op de Marltaoro Masters. „Ik heb nog nooit
meegemaakt dat het zo soepel
verliep. Om negen uur konden
al mijn mensen naar huis," zegt
Rookhuijsen.

Jazz en kunst
laten strand
en dorp leven
Zomerkrant

Politie
houdt Zeeweg
in de gaten
pagina 3

Haarlemse
triomf
bij races

Op de klachten van Martens
zegt hij: „De Haarlemmerstraat
hebben we tot vijf uur dicht gehouden, omdat er nog verkeer
uit Heemstede kwam. Invaliden konden zich melden bij een
pagina 5
agent en dan hadden we ervoor
gezorgd dat ze dichter bij het
ïiiiiv.' ï n-IBi.'.rffi £g.Mi c fl i r w,: • -..-,
circuit konden parkeren. Maar
daar heb ik niets over geVragen over bezorging?
hoord."
donderdag 9-12 uur
Pendelbusjes zijn volgens
tel. 571.7166
hem niet ingezet omdat vorig
Advertenties: tel. 571.7166
jaar het verkeer op de EngelRedactie: tel. 571.8648
bertsstraat zo vol stond, dat die
busjes er-niet door konden.
Busvervoer vindt circuitvoorlichter BuwT".' echter wel een
goed idee. „We zijn er altijd
voor geweest. Dit gaan we zeker
ZANDVOORT -'Zondag hebbespreken."
ben er twee vechtpartijen
plaatsgevonden. Na afloop van
de races op het circuit hebben
twee Amsterdammers twee jongens uit Aerdenhout in elkaar
geslagen. Een van hen liep een
hersenschudding op. De vechtpartij ontstond doordat een van
de Amsterdammers zijn arm
Aerdenhouter sloeg.
maar het kan natuurlijk heel omOpeen
de Van Lennepweg heeft
interessant zijn om hét uit uit de politie
jongens aangede eerste hand te horen. De houden na vijf
een vechtpartij tusOostduitsers zijn eerst op zich- sen een 22-jarige
man uit Gouzelf teruggeworpen en taegin- da en vier mannen
uit Hellenen zich nu' te interesseren voetsluis en Vierpolders.
De
voor andere Westeuropese lan- Gouwenaar maakte een opmerden. Ze mochten tijdens het king over de tatoeages van een
communistische regime im- van de vier. Die reageerden met
mers niet reizen."
De Gouwenaar trok
Daarnaast blijkt de deelstaat hun vuist.
een mes. De politie
Brandenburg ook nauwe ban- daarop
den met Nederland te hebben. heeft hem in een cel gestopt na
Al in de zeventiende eeuw wa- zijn verhoor.
ren er Nederlandse bouwmeesters actief in dat deel van Duitsland volgens Gassen.
ZANDVOORT - Een mede„Het doel van de uitwisseling werker
van de gemeente moet
is het op gang brengen van on- 350 gulden
omdat hij
derling contact. De NDD en de een kopstootbetalen
heeft uitgedeeld
ESTA zetten het in eerste in- naar een twintigjarige
Duitse
stantie op en proberen Europe- toerist. De ambtenaar trok
donse subsidie voor het weekend in derdag lijnen op de Boulevard
Bocholt te regelen. Maar daar- Barnaart en kreeg met de Duitna zouden er tegenbezoeken in ser een woordenwisseling. De
Brandenburg en Zandvoort Duitser dacht dat zijn auto gekunnen komen die de mensen raakt was. Samen constateerzelf organiseren."
ze dat er geen schade was.
Meer informatie bij D. Gassen, den
tweetal kreeg echter opThorbeckestraat 24, 2042 GM Het
ruzie, waarbij de ambteZandvoort (telefoonnummer nieuw
naar zijn zelfbeheersing ver5713976).
loor.

Twee vechtpartijen

Oostduitse senioren zoeken contact
met Zandvoortse leeftijdsgenoten
ZANDVOORT - Sommige
inwoners uit de voormalige
DDR beginnen nieuwsgierig
te worden naar Westeuropese burgers. Een groep van
tien gepensioneerde leraren, artsen en ingenieuren
uit de gemeente Brandenburg wil daarom kennismaken met tien Zandvoortse
senioren.
Volgens Dorothée Gassen
van de landelijke stichting Nederlands
Duitse
Dialoog
(NDD), die in Zandvoort zetelt,

is het de bedoeling dat de Zandvoorters en Brandenburgers in
het najaar in Bocholt brj elkaar
komen. „Daar zit een afdeling
van de Europaische Staatsbürger Akademie (ESTA), waarbij
de Oostduitse gepensioneerden
contact hebben gezocht," vertelt Gassen.
„Deze mensen hebben een
bijzonder leven achter de rug.
Ze kunnen vertellen over hoe
hun leven er voor en na de omwenteling eruit zag. In Nederland is er wel iets over doorgesijpeld over alle veranderingen,

Jeroen Bluijs kiest voor eigen boerderij in Uganda
ZANDVOORT - Een
nuchter mens, de 39-jarige
Jeroen Bluijs. Vertelt over
zijn zes jaar ontwikkelingswerk in Uganda alsof hij
een reisje naar Spanje heeft
gemaakt. Hij begint nu
voor zichzelf als boer op
het platteland in Afrika.
Van idealist naar kapitalist? „Nou, dat is wel erg
sterk uitgedrukt. Ik wil
zien of het me ook lukt om
mijn eigen boterham te bekostigen. Goud geld ga ik
zeker niet verdienen. Het is
vooral de vrijheid en de voldoening waar ik het voor
doe."

DEZE WEEK:

hij ervoor dat er weer ossen
gekocht werden. „Het leuke
was dat ik alle vrijheid kreeg
om mijn ideeën uit te voeren."
„Ik kon het goed vinden met
de mensen. Omdat ik geen
priester of broeder was, stonden we op gelijke voet. Ze wisten dat ik naar hun problemen
wilde luisteren en helpen als
ik dat kon. 's Avonds zaten we
rond de bierpot en vaak pakte
ik overdag mijn fiets of motor
om bij een van de boeren of
vissers langs te gaan. Ze wonen namelijk sterk verspreid."
Eén van de mensen aan wie
Jeroen goede herinneringen
bewaard is Oteboi. Deze herder nam de koeien van de coöperatie dagelijks mee het
veld in. Hij melkte ze. „Oteboi
is arm. Dus hij sjoemelde wat.
Hij deed wat water bij de melk
en ik moest hem dan vertellen
dat dat niet de bedoeling was.
Maar het is ook een vrolijk
mannetje. Hij houdt van het
lokaal gebrouwen bier en de
jenever."
Uganda, waar het inmiddels
alweer redelijk rustig is, zit ingeklemd tussen landen als Kenya en Zaïre. Jeroen woonde in
het zuiden vlakbij het Victoriameer, dat vier keer zo groot
als Nederland is. Negen maanden per jaar stroomt de regen
over de savannes.
Voor Jeroens vriendin, die
hij binnen een paar weken
door Zandvoort hoopt rond te
leiden, zal Nederland dan ook
een enorme cultuurshock zijn.
Zij kent nog niet de hang naar
een zak friet en een broodje Aan de herder Oteboi bewaart Jeroen goede herinneringen
Foto Archief Fnm. RUiy<
haring die Jeroen had toen hij
op Schiphol arriveerde.

Ambtenaar bekeurd

TWlil 111 1*1 1 lli" clie k™111moet 'k hebben.
o. -i CAIU. u*, AijJtv, omdat ik graag wil weten wat zich in

mijn omReviiiR afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19.15 half jaar ƒ 34.60

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft neen postzegel te plakken. 8 710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem
„50" jaar
geworden, ik heb het geweten,
dit feest zal ik nooit vergeten.
Onvoorstelbaar zoveel mensen,
ik had niet mooier kunnen wensen.
Bloemen, kado's, enz. en aanwezigheid,
het was een en al gezelligheid.
Hartelijk dank: Ingrid

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Als leven lijden wordt,
is sterven een gewin.
Bedroefd Keven wij U kennis dat na een kprtstondige ziekte toch nog onverwacht van ons is heenKegaan onze lieve, zorgzame moeder en oma

Schelpenplein 18. In het centrum aan pittoresk plein gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind. beg.gr. kleine hal;
L-vorm. woonkam. met haard; keuken; kelder; toilet; 1 e et.
overloop; ruime slaapkamer met vaste kast; ruime badkamer met ligbad, douche en bidet. C.V. Grotendeels v.v.
dubbele beglazing en voorzetramen.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Schuitengat 19. Luxe verbouwd hoekappartement aan
het strand en nabij centrum en station. Ind.: hal, ruime
woonkamer met riant balkon zuid, garderobekamer, badkamer met douche en wastafelmeubel, ruime slaapkamer, toilet, witte keuken met mb. app.
Vr.pr./ 279.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 4/8. Smaakvol verbouwd driekamerapp. (vh 4) op de 4e et. met uitzicht op zee en balkon aan oost- en westzijde. Ind.: ruime hal, doorzonwoonk. met open haard, 2 slaapk., moderne keuken met
inb. app., toilet, badkamer met ligbad, dub. wastafel en
badkamermeubel Schitterende parketvloer door gehele
appartement.
Vr.pr./349.000,-k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Tiny

Fa. Gansner & Co.

„En ik zei we vechten
en we gaan er voor.
Wat er ook komt
we slaan er ons wel door.'
Oma rust zacht.
Dave

ADVERTENTIES

uitvaartverzorging
kennemerland bv

JM\

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Deze aanbiedingen gelden alleen in ons filiaal Zandvoort

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert
Evenementen kalender

Werktuigbouwkundige (MTS)

NIEUW UNICUM OPENING JAZZ BEHIND THE BEACH
AANVANG 20 UUR

augustus

Am Strand/on the beach/sur la plage
9 -10 augustus 12.00 uur -19.00 uur
lm Dorf/in the centre/dans Ie centre
8 - 9 augustus 20.00 uur - 01.00 uur

16
augustus

ADAC NOORDZEE CUP op het circuit van Zandvoort
Autoraces - Car races - Autorennen - Courses automobiles
** > (•
„STRAND-SCHAAKTOERNOOI1997"
Strandpaviljoen TAKE FIVE. Aanvang 12.00 uur
Schachspiel am Strand - To play chess on the beach Jou'er aux échecs sur la plage

17
augustus

ZOMERMARKT centrum Zandvoort 11.00 uur -17.00 uur
Market - Markt - Marché - Markt
„MONT MARTRE" teken- en schilderdag op het Gasthuisplein
Jour de Dessiner/Peintre - Draw/Paintmg day
Mahlen/zeignen Tag
Aanvang 10.00 uur

31
augustus

INTERNATIONALE AUTORACES
Op het circuit van Zandvoort
Autoraces - Car races - Autorennen - Courses automobiles

ZANDVOORT

Het NLR is het centrale instituut in Nederland voor toegepast onderzoek op het gebied van
lucht- en ruimtevaart. Er werken ca. 900 personeelsleden, verdeeld over twee vestigingen,
te weten in Amsterdam en in de Noordoostpolder.
'

Voor de vestiging in Amsterdam zoeken wij een full-time (m/v)

7

10
augustus

Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium

De afdeling Werkplaatsen is verantwoordelijk voor aanmaak, modificatie en onderhoud van
hoogwaardige werktuigbouwkundige en fijnmechanische constructies. Daarnaast wordt
ad hoc ondersteuning op het gebied van mechanische technieken geleverd.

JAZZ BEHIND THE BEACH
life music in the centre on stages and on the beach
Bühne-musik im Dorf und am Strand
Festival de musique dans Ie centre et sur la plage

Tiny Strijder

„Oma Strijder"

Functie-inhoud:
U gaat deel uitmaken van de groep "Fijnmechanische Werkplaats". Het leveren van ad hoc
ondersteuning is een belangrijke taak van deze groep.
Uw werkzaamheden zullen bestaan uit de vervaardiging en modificatie van veelal complexe
onderdelen en uit een grote verscheidenheid van montagewerkzaamheden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van diverse mechanische technieken, waarbij frezen - inclusief CNCfrezen - een belangrijke plaats inneemt.
Functie-eisen:
>
Wij vragen een afgeronde opleiding MTS-Werktuigbouwkunde of een gelijkwaardige opleiding.
Daarbij heeft u enkele jaren werkervaring met diverse mechanische technieken. Verder
verwachten wij een flexibele instelling ten aanzien van het regelmatig wisselen van werkzaamheden en een grote mate van zelfstandigheid.
'•
Er zal een arbeidsovereenkomst worden afgesloten,voor.de duur van 2, jaar.

De specialist in
al uw bloemwerken

BUOBUSIERWJNST

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

J.ölujjS

Zandvoorts Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Gasthuisplem12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 3 0 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 30- 12 30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 29 juli vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 31 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 5 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
14 augustus 1997 om 15.30 uur. De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sectorGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

WIJZIGINGSVERORDENING
MARKTGELD1997
De gemeenteraad van Zandvoort heeft in haar
vergadering van 24 juni 1997 de wyzigmgsverordening Marktgeld 1997 vastgesteld De
wijziging betreft de hoogte van het marktgeld
Per toegewezen vierkante meter bedraagt het
marktgeld
voor een vaste jaarplaats
1 per kalenderjaar
2 per kwartaal

f71,25
f 19,70

voor een dagplaats, per dag

f 1,70

De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 11 augustus, 20.00 uur, commissie Financien & Onderwijs
De commissievergadering wordt gehouden in de
commissiekamer in het Raadhuis (ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen
minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij de
Centrale Balie m het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten die
op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar

Dit besluit treedt m werking op de eerste dag na
publicatie van dit bericht De wijzigingsverordening ligt ter inzage bij de Centrale Balie
m het Raadhuis

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15 - 10 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplein
1015-1100uur
Tolweg
11 15 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 4 5 - 1 3 30 uur
Van Lennepweg/
13 4 5 - 1 4 30 uur
J P Thijsseweg
Prof v d Waalstraat 1 4 4 5 - 1 5 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 -16 30 uur

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

\

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Duindoornlaan 32
8 bomen
- Schoolstraat 6, t.b.v. Jupiter 5 bomen
Passage

VERLEENDE KAPVERGUNNING

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht

In verband met bouw vernieuwing verkeersbrug
- perceel Zandvoortselaan,
10 bomen
kader nr. sectie A 4475
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belangnebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 werken
na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

f < r

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800 - 022 45 35

V,,/

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis (ingang Swaluestraat) Belanghebbenden kunnen tijdens deze termijn schnftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 12
augustus 1997.

„

Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uw schriftelijke sollicitatie met uitgebreid
curriculum vitae binnen 14 dagen na verschijnen van dit blad richten aan het NLR, afdeling
Personeelszaken, Anthony Fokkerweg 2, 1059 CM Amsterdam, onder vermelding van
vacaturenummer TW-01.

Zandvoort 5715351 of 023-53343Z5OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

r

Informatie en sollicitatie:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer ir. H.T.J.A. Lafleur, chef van
de betrokken afdeling, telefoonnr. 0527 - 24 83 84, of met de heer ing. J.H. Hoefnagels
van de afdeling personeelszaken, telefoonnr. 020 - 511 35 13.
Algemene informatie over het NLR is te vinden op het internet http://www.nlr.nl.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Maandag 11 augustus
staan wij weer
fleurig
voor U klaar

0^ in Zandvoort,

td. 023/5713844 Zandvoort
Sckddepleïn W tegenover de
tei 020/67 15577 Amsterdam

Aankoop/VerkoopAaxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

Deskundig advies.

7-10
augustus

31/07/'97

Het "Feest" duurt, bij

H MAKEL AA

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Ingrid
Maureen
Michelle
Eveline
Michael
Willem

Je hebt ons verlaten
zonder een traan te laten.
Je wilde zo graag naar Herman
je lieve man.
Hier kon je niet gelukkig en
tevreden zijn,
dat deed ons allemaal veel pijn.
Lieve Mama en Papa wij hopen
dat jullie goed over ons zullen waken.
Dat wij er met z'n allen nog iets
goeds van zullen maken.
Rust zacht Lieve Mama en Oma
Kusjes
Anne-Marie, Kees en Dave

gratis

een ijsje met 2 bollen

-J^^jf^wwmtmr'p

enz.

rust zacht
lieve oma

Lieve Mama en Oma

Als kennismaking beide dagen
9 en 10 augustus van 13 tot 19 uur alle kinderen

30 jaar een begrip in Amsterdam, nu ookin Zandvoort

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

Herman en Marianne
Tineke
Ed en Mieke
Anne-Marie en Kees
en kleinkinderen

Jimmy
Mark
Ramon
Robbert Yyonne Liane
Michael Lisette
Christian
Dave
Dony (Arie)
Mouse

zaterdag 9 augustus feestelijk opening vanaf 13 uur
met clowns en life-size Dinosaurus
zondag 10 augustus clowns en life-size Harvey

Van de kleinste tot de grootste beker voor de helft VÜH de p lij S

weduwe van Herman Strijder

Correspondentieadres:
H. Strijder
Tollensstraat 57
2041 PR Zandvoort
De teraardebestelling heeft inmiddels plaatsgevonden.

9 augustus OfPEf^llN© £^%0jM* Zandvoort

van zaterdag 9 augustus tot en met
vrijdag 15 augustus

Catharina Strijder-Mantmgh
*25 juni 1915
t 31 juli 1997
Eindelijk weer bij Herman,
nu zijn ze samen.

tf*D\*

of vvf de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis*
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN

Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.
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Ja, ik wil vrijblijvend meei inloim.itie ovei de naUiia-uitvaaitvei/ekeiing.
Ik heb de gautntie dat ik nog neigens a,ui gebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop /.nndei post/egel/enden aan:
IJitvaaitL-eiilHimlI.iailem.AtitwooultHimmei 31 H, 2000 WC l la.nlcm.

IStrandschaak
Chess Society
ZANDVOORT - Zaterdag
bekampen de leden van de
Chess Society Zandvoort elkaar op het Zandvoortse
strand. Het terras van
strandpaviljoen 24 van Wilma en Krijn Kerkman is
voor de laatste maal in deze
zomer het toneel van de
strijd.
Ben de Vries, Olaf Cliteur, Jacob de Boer en Kees Koper, die
voor Chess Society al menig
snelschaaksucces boekten, zijn
aanwezig. Snelschaker pur
sang Hans Drost lijkt eveneens
kansrijk. Het toernooi, dat om
13 uur aanvangt, is voor huisschakers een mooie gelegenheid om kennis te maken met
Chess Society. Schaakniveau
doet niet ter zake, daar er voor
vrijwel iedereen een gelijkwaardige tegenstander te vinden is.
Voor meer informatie: secretaris Hans Drost, telefoon
5718430.

Jonge duif van
Hans Heilgers
wint wedvlucht
i ZANDVOORT - De jonge
k duiven van postduivenvere1 niging Pleines dienden zaterdag een vlucht over 295
kilometer af te werken. Een
duif van Hans Heiligers was
de snelste.
De Zandvoortse duivenvereniging had 369 duiven ingeschreven voor de wedvlucht
vanuit het Frans Peronne. Door
de noordwesten wind moesten
de duiven hard werken om op
tijd op het hok te komen. De
duiven werden gelost om 's
middags tien voor 12.30 uur. De
winnende duif van Hans Heiligers werd om 16.34 uur geklokt.
De uitslag: Hans Heiligers 1-611-19-23, John Romkes 2-8,
Rook Driehuizen 3-5-7-13, Peter
Bol 4-17-22-24-25, Pred Spronk
9-12, Koper Twins Combinatie
10-15, Piet La Grouw 16-18-21,
Hans Gaus 20.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

Turba 'flitst' ook zondagsmorgens op Zeeweg
Duitsers in lelijke eendjes, Amsterdammers in BMW's of
Zandvoorters in GTI's: automobilisten wagen hun leven
niet in zee maar op het land. 43 procent van hen rijdt te
hard op de Zeeweg tussen Overvcen en Bloemendaal: tot
voor kort de dodenroute van Noord-Holland. Sinds een jaar
vallen er meer boetes dan gewonden, want de politie flitst
bijna dagelijks.

O

OK OP ZONDAGOCHTEND. De coureurs onder de automobilisten
die denken dat oom agent dan
uitslaapt en dus flink kunnen
gassen komen bedrogen uit.
„Ik sta iedere keer op een ander
tijdstip op een andere plek,"
vertelt Hans Turba, 'mentor
specialist verkeer' van het politieteam Duinrand.
In uniform, met een pot koffie, een aanhangwagen vol apparatuur en een fototoestel zit
Turba al vanaf een uur of zeven
verscholen in de bosjes tussen
de autoweg en het fietspad. Om
half elf staat de teller van zijn
apparatuur op 124 bestuurders
(op een totaal van 1380 gepasseerde motorvoertuigen), die
binnenkort een acceptgiro op
de mat zullen vinden.
Turba: „De reden dat we op
de Zeeweg controleren is dat we
op deze locatie een probleem
constateerden. Er gebeuren
hier teveel ongevallen, ook met
dodelijke afloop. Een combinatie van twee ongevallen in 1994,
waarbij vier doden vielen, was
de druppel die de emmer deed
overlopen."
„Op 15 juli 1996 zijn we begonnen met het project Handhaving snelheid Zeeweg en zijn
we elke dag snelheid gaan meten. Daar is toen veel aandacht
aan besteed in de pers. Autocoureur Jan Lammers heeft het
blauwe bord met de camera aan
het begin van de Zeeweg onthuld, dat aangeeft dat de snelheid hier gecontroleerd wordt.
Er staat ook een geel mottobord met wisselende teksten
over de hoeveelheid doden, gewonden of ongevallen op de
Zeeweg."
De waarschuwingsborden lijken niet overbodig. Op de rotonde waar de Zeeweg in Overveen begint, klinken piepende
taanden: een politieauto wordt
bijna door een andere auto aangereden. Een gele ambulance
zoeft met sirene en zwaailicht
voorbij Turba richting Bloe-

mendaal. En er zijn meer
chauffeurs die rijden alsof er
een leven vanaf hangt.
Een derde teller geeft keurig
de snelheden aan van elke auto
of motor die Turba passeert: 89,
96 en 101 kilometer per uur.
Het fototoestel heeft het er
maar druk mee. „Er zijn plekken waar ik niet zo dicht langs
de weg durf te zitten, omdat ik
weet dat daar al vaak auto's de
berm zijn ingeschoten."
„Wat we met het eerste project bereikten," vervolgt Turba,
„was dat de grote groep die harder reed dan honderd verdween. Dat is een belangrijke
winst. Een typisch Zeeweg-ongeval is iemand die de berm
raakt, gaat corrigeren, overcorrigeert en over de kop slaat. Als
je tachtig rijdt heb je een redelijke kans alleen wat schrammen op te lopen. Als je je gordels tenminste om hebt. Je auto
kan je sowieso afschrijven.
Maar als je 130 rijdt, kan je ook
jezelf afschrijven."
„De eerste controledag hadden we een uitschieter van iemand die 157 reed. Nu hebben
we af en toe een uitschieter met
116 kilometer per uur. Terwijl
je hier dus tachtig mag rijden."
De teller komt deze zondagochtend nauwelijks boven de honderd. Vanaf 87 kilometer per
uur klikt de camera, tot 95 kilomter kost dat vijftig gulden
boete. „Als wij 87 meten, heeft
de auto negentig op z'n teller
staan. Wij hanteren ook nog
een marge van drie, dus die persoon krijgt een boete voor 84
kilomter per uur. Dat lijkt kinderachtig, maar hij had wel negentig op z'n teller staan."
Torn Gatsonides is directeur
van Gatsometer, een in Overveen gevestigd bedrijf waar de
snelheidscontrole-apparatuur
gemaakt wordt. „Hoe betrouwbaar het werkt? Een mobiel
systeem in een auto of in een
aanhanger, zoals wordt gebruikt voor de controle op de
Zeeweg, werkt met een radar
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ZANDVOORT - Op woensdag
3 september start de cursus
voetreflexologie m de Man»
chool. In acht lessen geeft the- .
rapeute Marijke van den Bos-Corsten inzicht m de verbon
denheid tussen voetzolen en
spieren, organen, botten en andere delen van het lichaam. Hot
doel van de therapie is het laten
verdwijnen van lichamelijke on
;eestclijke klachten. De cursus
wordt op woensdagavond van
half acht tot tien uur gegeven
De kosten bedragen 175 gulden
Meer informatie bij Marijke
van den Bos-Corsten, telefoonnummer 5719199.

Jazz
ZANDVOORT - Bij Café Koper op het Kerkplein treedt
zondagmiddag vanaf vier uur
het Haarlem Jazz Qumtet op
Dit vijftal speelt jazz uit de ja
ren vijftig en zestig, bekend on
der de noemer 'Bebop'.

Inbraakpreventie
ZANDVOORT - De inbraakpreventiebus staat op woensdag 13 augustus op de Prinsesseweg geparkeerd tussen tien
en vier uur. In deze bus kunnen
Zandvoorters bekijken hoe zij
hun huis beter kunnen beveiligen. Een preventie-ambtenaar
geeft algemene tips over beveiliging en over het tijdstip waarHans Turba controleert een auto die 97 kilometer per uur rijdt. Dat is 17 kilometer te hard
Foto Enck van Cleef
op de politie de buurten ingaat
voor
toegespitste adviezen.
die stralen uitzendt. Het zijn ra- wordt scheelt 25 hertz."
heeft dan al meer dan tweehon- weinig. „Moet je daar dan heel
diogolven met een hele hoge
„Dat sommige automobilis- derd vakantiekiekjes genomen. Nederland vol mee gooien? Op
frequentie: negen, acht of der- ten zouden beschikken over ap- Een viertal jongens rijdt lang- de Zeeweg moet dan om de 75
tien gigahertz. Audiogeluid bij- paraten die hen waarschuwen zaam maar joelend voorbij met meter een drempel komen, anZANDVOORT - Het Natiovoorbeeld gaat maar tot zoveel bij snelheidscontrole is geen ge- de middelvingers uit het raam ders rijden ze steeds weer zo naal
Zuid-Kennemerlancl
kilohertz en is dus wel hoor- rucht maar de harde werkelijk- gestoken. Ze hebben Turba in hard om het verlies te compen- is op Park
zoek naar vrijwilligers die
baar. Een signaal in gigahertz heid. Er zijn radardetectors in de gaten. „Die passeren voor de seren. Wil je nooit meer onge- kinderen
door diverse natuurheeft dus een frequentie die een de handel die een pieptoon ge- tweede keer, die weten dat ze vallen krijgen, dan moet je de gebieden (ook
de Amsterdamse
miljoen keer
net
geflitst Zeeweg afsluiten met betonpla- Waterleidingduinen
en de
hoger is."
—
zijn. Verderop ten."
Stadskweektuin
m
Haarlem
„De golven
na de bocht
De invoering van nieuwe digiwillen rondleiworden over
staat een bord tale, onbemande controle ver- bijvoorbeeld)
de weg gewaarop de au- wacht Turba niet meer voor dit den.
De vrijwilligers krijgen daarstuurd, door
tomobilisten
jaar. „Ik ben zelf betrokken bij
eerst een cursus aangetaopasserende
- lezen dat hunhet regionaal overleg door poh- voor
den in september. Die cursus
auto's terugsnelheid zo- tie, overheid en justitie. Het is kost negentig gulden. Er zijn
gekaatst en weer door de radar ven als ze radarstraling ontvan- juist gecontroleerd is. Ja, ik zag hele dure apparatuur die de ge- maximaal twintig plaatsen. Beopgevangen," legt Gatsonides gen. Als je daarmee langs ze hiervoor ook al voorbij ko- gevens van de overtreding mid- langstellenden kunnen zich opverder uit. „De uitgezonden en Schiphol rijdt, piept zo'n ding men, toen reden ze te hard."
dels een computer direct met
bij Hetty van Halder, teweer ontvangen golven ver- constant door al die radars die
„Kijk, ik ben een rotzak als ik gegevens van de overtreder ver- geven
schillen in frequentie, wat ook je daar hebt."
iemand bekeur, omdat die z'n bindt. De automobilist krijgt lefoonnummer 5411123.
wel het Dopplereffect heet. Dat
Volgens de directeur maakt kind niet goed in de auto heeft binnen drie dagen een acceptgiverschil hangt af van de snel- de politie overal in Nederland zitten. Maar ik zie wel een onge- ro. Nu duurt dat soms twee,
heid waarmee de auto rijdt. gebruik van Gatso-apparatuur. luk waarbij een auto op de kop drie maanden. Er hoeven geen
ZANDVOORT - Liefhebbers
Elke kilometer per uur die har- „We zijn in Nederland het enige lag en ik dacht: hé, d'r ligt een filmroletjes worden verwisseld. van
schilderijen over oud Zandder of langzamer gereden bedrijf en in Europa een van de pop onder. En dat blijkt dan Ook dat scheelt mankracht, voort
kunnen terecht bij fysiodrie die dergelijke apparaten le- een kind te zijn."
tijd en geld. Maar Justitie therapeut
Maarten Koper m de
veren. De politie werkt alleen
„Ik heb zoveel mensen gezien vreest een golf aan bekeuringen Pasteurstraat. Daar hangen
met wettelijk goedgekeurde ap- die bij een ongeluk uit de auto en wil afwachten of het wettewerken van C. Visser.
paratuur. De radars worden elk geslingerd werden en onder het lijk allemaal wel toepasbaar twintig
De expositie is trouwens voljaar opnieuw gekeurd, één sys- voertuig terecht kwamen. Mengens Visser nu al een succes, hij
teem kost ook vijftigduizend sen die zonder gordel rijden en
heeft diverse schilderijen reeds
gulden. En twee auto's die vlak zomers het raampje open hebSinds de start van het eerste verkocht.
achter elkaar rijden, of een ben. Ik heb al teveel meege- project zijn er op de Zeeweg
auto die net van rijbaan verwis- maakt: het doet me niet zoveel geen dodelijke ongelukken
selt worden niet gemeten om meer als mensen terugrijden en meer voorgekomen. De controeventuele fouten te vermijden." gaan schelden. Ja, dat gebeurt." le met Turba en fototoestel
ZANDVOORT - Wie de videoOm half twaalf staat bij' Turwordt voorlopig dan ook voort- film
'Tussen eb en vloed' uit
ba de teller op ruim tweeduiIn infrastructurele maatrege- gezet.
1975 wil hebben, moet snel zijn.
Bram Couvreur De
zend passanten, de camera len zoals drempels ziet Turba
film is verkrijgbaar bij het
Cultureel Centrum en Bruna,
maar er zijn nog maar veertig
exemplaren. De 160 videobanden die van te voren besteld
zijn, kunnen bij Arie Koper (W.
Kloosstraat 9) opgehaald worden.

Natuurdocent

'Het doet me niets als ze
terugrijden en gaan schelden'

Expositie

Eb en vloed

Derde plaats
Willem Koene

Zandvoorts
Nieuwsblad

Voetreflexologie

Filmclub heeft divers programma

ZANDVOORT
Van
Woody Allen tot Laurel and
Hardy en van'de .keiharde
thriller The Usual Suspects
tot en met het romantische
Conte d'Eté. Thys Ockersen
van Filmclub Simon van
Collem draait het komende
ZANDVOORT - Willem seizoen zeer uiteenlopende
Koene heeft een fraaie der- films.
de plaats behaald in de wieDe filmclub, die zijn derde
lerstrijd om de Nederlandse seizoen ingaat, heeft na een entitel in de categorie van quête onder de leden besloten
veertig tot 49 jaar.
om de voorstellingen nog
Na de start ging het tempo
van de 83 deelnemers meteen
omhoog, ' waardoor vluchtpogingen een moeilijke zaak werden. Na zestig kilometer prpbeerde Willem Koene weg te rijden uit het peloton, maar meer
dan vijftien seconden kreeg hij
niet. Zeven kilometer verder
werd hij weer opgeslokt door
het peloton. In de laatste ronde
lukte het Haarlemmer Ron
Smit wel om uit de greep van
het jagende peloton te blijven.
Samen met Jac Frijters uit Middelburg ontsnapte hij. Ron
Smit won de sprint van het
tweetal, waarna Willem Koene
het gehele peloton in de sprint
achter zich liet en de derde
plaats voor zich opeiste.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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WeekmedicM?

steeds op woensdag te laten
plaatsvinden. Wel is de aanvangstijd een half uur verschoven (van half acht naar acht
uur).
Wie het programma bekijkt,
ziet bekende en minder bekende filmtitels. Zo is de Australische film Shine (22 oktober)
een internationale klapper. Shine vertelt het waargebeurde
verhaal van een jonge pianist
die door de invloed van zijn vader doldraait. Aangrijpend en
minder bekend is ook The Pillow Book van Peter Greenaway
(17 september) over de liefdesgeschiedenis van een Engelse
schrijver en een Japans meisje.
Ockersens fascinatie voor thrillers komt tot uitdrukking in
The Usual Suspects (l oktober)
waarin vijf misdadigers in een
val lopen. Fargo (8 oktober)
met Frances Mc Dormand als
vrouwelijke Columbo is spannend en grappig.
Humor vindt Ockersen zo belangrijk dat hij het filmseizoen
altijd opent met Woody Allen.
Op 3 september is dan ook
Woody Allens musical 'Everyone says I love you' te zien.

Veel belangstelling bij
begrafenis Ad Akkerman

Op 12 september draait de Filmclub speciaal voor ouderen de
bekende musical The Sound of Music Foto Archier Thys Ockersen
Wie van musicals houdt en
ouder is dan 55 moet 12 september in de agenda noteren. Op
die dag draait The Sound of
Music, de populairste musical
aller tijden. Het verhaal is gebaseerd op de zingende leden van
de familie Trapp die hulp krij
gen van de levenslustige Maria k
(Julie Andrews). De voorstelling begint om twee uur, ouderen die zich opgeven kunnen
met de belbus worden opgehaald. De toegangsprijs bedraagt tien gulden, inclusief
koffie en gebak in de pauze.
De Duitse filmmaand was vorig seizoen zo'n succes, dat er
in het voorjaar opnieuw een
landenthema op het programma staat. In mei houdt de filmclub een Nederlandse filmweek. Amnesty International

Renovatie Hervormde Kerk valt tegen
ZANDVOORT - De restauratie van de Nederlands Hervormde Kerk heeft enige vertraging opgelopen.
Het was eigenlijk de bedoeling dat de kerk in augustus weer in
gebruik genomen zou worden, maar dat is nu uitgesteld naar 7
september volgens kerkvoogd M. van der Meulen. Op die dag
vindt er een gezamenlijke dienst met de gereformeerden plaats
om het nieuwe kerkseizoen te openen.
„Tijdens het renoveren van de rnuren bleek er nog 85 meter
extra stucwerk gedaan te moeten worden. Dat is een behoorlijke
tegenvaller. Niet alleen duurt het nu langer voordat we weer in de
kerk kunnen, het kost ook dertienduizend gulden extra," aldus
Van der Meulen.

Kop over Gran Dorado op
voorpagina was tendentieus
f~\P DE VOORPAGINA van het Zandvoorts Nieuwsblad van
\J vorige week stond een kop die niet boven een nieuwsbericht had behoren te staan. 'Gran Dorado sppelt vies spelletje,' luidde de tendentieuze kop, gebaseerd op uitlatingen
van omwonenden.
Zoals de kop in de krant stond, leek het echter alsof de redactie van oordeel is dat Gran Dorado een vies spelletje
speelt. Dat is niet juist.
De redactie streeft ernaar in de nieuwsberichten en de
koppen daarboven zo onafhankelijk en betrouwbaar mogelijk te informeren. Eigen (hoofd) redactionele opinies horen
niet in nieuwsberichten thuis, maar in een als zodanig herkenbaar gepresenteerd commentaar. Dat dit in de krant van
vorige week op de voorpagina met de kop mis is gegaan, betreuren wij. Onze excuses.
Hoofdredactie

verzorgt in januari een voorstelling met gast. Ockersen is
daarnaast van plan enkele van
zijn eigen films te draaien, die
overigens grotendeels opgenomen zijn in Zandvoort.
Tot slot staat er aan het einde
van 1997 weer een nostalgische
middag gepland, met net als vo
rig jaar een muzikaal intermezzo. In dit geval treedt Connie
Lodewijk met haar danseressen op voor de vertoning van
Laurel and Hardy's Sons of the
Desert.

ZANDVOORT - De helft
van de aanwezigen staat
buiten de aula op de Algemene Begraafplaats en
volgt de toespraken via de
open ramen. Er klinkt wat
gemor. „Nu zie je maar dat
deze aula niet meer voldoet," moppert een van hen.
Binnen zoeken even later
twee groepen scouts in uniform troost bij elkaar als
Rob de Nijs zingt: „Ik heb
niet geleerd met je dood te
leven." De plotselinge dood
van de 58-jarige Ad Akkerman brengt veel beroering
met zich mee. Zo'n driehonderd mensen bezoeken donderdag zijn begrafenis.

Programma
September: 3 Everyone says I
Verwonderlijk is dat niet. Aklove you, 10 Portrait of a lady, kerman is actief geweest in veel
12 The sound of music, 17 Pil- Zandvoortse verenigingen, zolow book, 24 Blood and wine. als onder andere de scouting,
Oktober: l Usual suspects, 8
Fargo, 15 The people vs Larry
(ADVERTENTIES)
Plint, 22 Shine, 29 Michael Collins.
November: 5 Kolya, 12 Les affinités effectives, 19 La seconda
www.zandvoort.net
volta, 26 Drifting clouds.
December: 3 Nelly et Mr. Arnaud, 10 Conte d'été, 17 Foreign
lands, 24 Un air de familie, 30
Trois vies et une seule morte.
De voorstellingen van de filmclub vinden elke woensdag,
avond om acht uur plaats In het
Circus op het Gasthuisplein. Ze
zijn In principe voor iedereen
elke minuut
toegankelijk. Leden betalen
een nieuwe foto
7,50 gulden, niet-leden 12,50 gulden. Het lidmaatschap, dat 25 Netexpo internet services
gulden kost, is aan te vragen bij 023-5730172 fax 023-5731886
de balie van het Circus.

de volleybalclub en het Oranjecomité. Hij was bovendien jarenlang voetbalscheidsrechter.
„Ik zou bijna verbaasd zijn dat
één persoon zoveel mensen
kende. Maar als je weet wat Ad
allemaal deed, dan verbaas je je

'Je kon altijd
een beroep
op hem doen'
niet meer," zegt Akkermans
schoonzus.
In The Buffalo's heeft hij de
meeste tijd gestoken. „Hij begon als jongen aan het troephuis van The Buffalo's te bouwen en is nooit meer weggegaan," vertelt ze. Volgens Gerrit Schaap heeft Akkerman The
Buffalo's gemaakt tot wat het

nu is. „Hij organiseerde veel
evenementen. Ik noem er één,
de Jamborette. Toen hij beloof de zich als padvinder in te zetten voor het algemeen belang
deed hij een belofte die hij nagekomen is. Een beroep op hem
betekende ook datje zijn steun
volledig kreeg. Het is moeilijk
om het gat te vullen dat hij achterlaat."
Een andere spreekster, van
het districtsbestuur van de padvindersgroep, roemt eveneens
zijn met aflatende energie en
enthousiasme voor de scouting. Maar ook zijn humor. „Ad
stond altijd klaar om te helpen
en toch kon je met hem lachen.
Als hij iets in zijn hoofd haalde,
dan eiste hij het onderste uit de
kan. Zijn vechtlust werd niet
altijd gewaardeerd, maar we
wisten dat de verhitte discussie
altijd m een goed compromis
eindigde."
Monique van Hoogstraten

Tafelvoetbal
ZANDVOORT - Op zaterdag
staat er vanaf tien uur bij
strandpaviljoen Par Out een Ie
vensgroot tafelvoetbalspel. De
teams bestaan uit acht spelei s.
Ze kunnen zich inschrijven via
telefoonnummer 5717170.
(ADVERTENTIE)

Circus
7 t/m 13 Augustus

„Live"
foto's op
internet?

Mobiele Vitrine Restaurant zoekt

Éti Valise
Lu\e lederwaren
en reisartikelen

GROTE COLLECTIE

LEUKE PARTTIME
MEDEWERKERS
van 16 tot 65 jaar
Interesse? Bel voor inlichtingen:

RUGZAKKEN EN
REISTASSEN

In augustus 10% korting tegen inlevering van deze advertentie
Winktluntrum Gr. O«ld«rl»ndpl«!n213 AmsteriUm-kiiItinveldert Ttt. 020 «442*34

023-5717619 of 06-52806227
Hroon Vis een ervaring rijker

1O1

DALMATÏAHS
neem dan dc?c achcrtcnlic
mcc en je knjgi ccn gratis
101 dalmaiians ijsje cadeau
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Rectificatie

SCHUITENGAT 25
ZfiNDVOORT
Fraai gelegen, ruim 2-kamerappartement op de 2e verdieping in gebouw RESIDENCE D'ORANGE met balkon/terras op het zuiden met uitzicht op zee.
Indeling: entree/hal, toilet met fonteintje, woonkamer met
toegang tot het balkon, keuken, Irslaapkamer, badkamer
met hgbad en wastafel.
VRMGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.
GflMGE BURG. VAN FENEMAPLEIN
VRAAGPRIJS ƒ 32.500,-k.k.

POTGIETERSTRMT14
ZANDVOORT
Zeer verzorgde uitgebouwde woning met tuin, c.a. 12 meter diep en houten schuur, gelegen m tóndvriendelijke
omgeving. Indeling: gang met trapkast, toilet/douche,
woonkamer met open keuken.
Ie Etage: ruime slaapkamer (voorheen 2 kamers), slaapkamer, overloop.
2e Etage: zolder bereikbaar via Vlizotrap.
Kozijnen voorzijde vervangen door kunststof/dubbele beglazing, achterzijde hardhout.
VRMGPRIJS ƒ 298.000,- k.k.

ZANDVOORT

l

l
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10,00 -14.00 uur
ARNKOOP -VERKOOP -TAXATIES

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag; 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
AANKOOP - VERKOOP - TAXATIES

BURG. VAN ALPHENSTRAAT 61/9
ZANDVOORT
Zonnig gemoderniseerd hoekappartement, voorzien van
kunststof puien, gelegen op de 3e etage in gebouw met lift
en eigen parkeerterrein.
Indeling: entree/gang met garderobe/werkkast, toilet met
fonteintje, badkamer met ligbad en wastafel, garderobekamer, woonkeuken met balkon, woonkamer, slaapkamer
met balkon.
VRAAGPRIJS ƒ 289.000,- k.k.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort

Makelaardij o.g.

postbus 413
Makelaardij o.g.

Receptioniste/Secretaresse
ONSWENSENPAKKET
\eell\\d2Q • 25 jaar, goede opleiding en relevante werkervaring
voortreiïeliik Nederlands en Engels m woord en geschrift
representatieve gastvrouw met uitstekende telefoonstem
administratie! ondei legd, met oog voor vorm en detail
vertrouwd met de Mac (MS Word, FileMaker Pro, Internet, etc.)
in bezit van n/bewi/s en auto
OUWTAKENPAKKET
telefoon, in- en uitgaande post, faxen, e-niail, koeriers etc.
agendabeheer, afspraken, correspondentie, zoek- en regelwerk
werkzaamheden aan o a pro/ectadministratie en facturering
voorraadbeheer panliy, kantoor- en studiobenodigdheden
Salaris in overleg, met voor de ideale kandidaat
prima groeimogelijkheden

O

M
NVM

y^ '*•}
„*W*- -f

*CA

MAKELAAR

2040 AK Zandvoort

'%

^'

* Glazenwasserij
»Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
«Verhuur tapijtreinigers

MyCom Haarlem
Kiuiswegöl
tel. 023-5322597
MyCom Amsterdam
Kinkei sti aal 51
tel. 020-4890077
MyCom Amsterdam
Ceintuurbaan 113-115
tel. 020-4709595
NCP/MyCom
Badhoevedorp
Sloteiweg 103
tel. 020-6593200
MyCom Virtual Shop
http://www.mycom.nl
Postbus 3021

16 SPEED
CD-ROM speler
nu of nooit
slechts ƒ 143,83
(l69,-incl. BTW)

8 SPEED
CD-ROM speler
nu of nooit
slechts ƒ 106,38
(l25,-incl. BTW)

SPECTACULAIRE

OPENING
nieuw filiaal
Amsterdam, Ceintuurtiaan 113-115
ZATERDAG 9 AUGUSTUS

COMPUTERS
Soundblaster
A WE 64 SE (OEM)
NU:/ 174,60
(205,- incl. BTW)

PLUS DE TOTALE VOORRAAD OCCASIONS

Stuur /e schriftelijke
sollicitatie

Donderdag •

fULL S E R V I C E nUHtAU VOOR R E C L A M E EN G R A F I S C H E PRODUKTIE BV

NU: ƒ 68,(80,- incl. BTW)

665 7000 TAX 020

6652757

COMPUSEPVC 100M41573 INIERNET KFVMAI1(F»COMPUSERVE COM

JAZZ 1IEIIIND TIIE BAR

gevoelige specialist'.

Kerkplein 6

ALLE OCCASION PIANO'S MET
100% INRUILGARANTIE
Uit ons assortiment te Culemborg nu o.a.

.

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Vrijblijvend

Schoenen van Nederlinds

prijsopgaaf.

fabrikaat nin ccn SKNS
kwnlncitsrcparatie waard

annulering

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

7 laar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v. m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
50%

van der Kuijl

—

[everboor m 6 kleuren,
dubbele fute-rug, 400cm breed,
lOiaarschMilkefabrieksgarantie.
D/f top//f kosf normaal in de winkel 178,- p.m.
1
rechfsfreeks oon de consument ^ ^ slgg nll...
voor de prijs van

f

per meter

MET OB&tlS MUTnUS

miiHnfffO,'
PoCketveer Extra Matpag
"'isr^jr.'»""' MrlA
AH* mnirn liiverbuit

V B 70 K 200

Jt

^^T^^Ê

•

VflBvl

maai

,„ UwxMMiUM
,UM;"!W«"«..'

;Llr

Binnen Uering Bnnell-Extra^
Alle maten levorU
v.a. 7Ox2OO
7Hiri:MrtfftHlibrWuwr)ii

Polyether Matrassen Kroon Super
r -- „ SG 20-25-30-35-40

Ef.ECTJM-0

,DEM*
.,•-,._. „,»,,

UT* ' *. - Alle maten leverbaar
*^~" »v

v.n. 1 persoons
7 jaar :chrmell|ke labrleksearanlle

LUXE KUSSENS

•Echt
don*
dekbedtinixx.xx,
in., man, Ju,—140*200,,
TopmtA In
»l»u«ntntlkl
ï*u*ïtulwmlttii
ifVA*vvtt 119*
m m *rm
•Zuiver
wollen dekbed mim IIP,- xwnw, i»,..
140x200 SS.500 yimtttm' wamt Ktlorntn(l)>
l•»*/**.**/••~*+e*

•Zomer
dekbed m,*»:U..muu,n...
(C0% l»tfltn«n H^ halt* m*l
BEZICHTIGING - VERKOOP
•Alle artikcleh 100% schriftelijke fnbrtcksn-iranlle.
-DOHDErlDAQ-

•> tot * uur

•VrliJDAQ-

•Betalen mut pihpastnof;cli(k.
•Bezorging mogelijk.

995,-

69 PIANO'S

NORMALE PRIJS 3 995,. NU l .995,-

65'PIA'NÖ'S

NORMALE PRIJS 5 995,- NU 2.995,-

32 PIANO'S

NORMALE PRIJS 6 995, NU 3.995,-

37 PIANO'S

NORMALE PRIJS 9 995,- NU 5.995,-

SPOEDVERKOOP PIANO'S
voorbeelden:

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

•^,vIj-»Hj-rs^
f ^ *v-

NORMALE PRIJS 2 995,-NU

4.990.Of zonder rente en kosten In
36 maandelijkse termijnen van 140 -

muziekbelang van TOEKOMST MUZIEK'97l

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AU6. v.d. MIJE

•• *•* ^

495,-

47> PIANO'S

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

offerte.

m

22 PIANO'S NORMALE PRIJS l 995,-NU

SUPERSTUNT PIANO'S
Rechtstreekse import 250 stuks: *AUGUST
FÖRSTER «PETROF • RÖSLER «SCHOLZE
• WEINBACH: TOP PIANO'S I.ST.V.NW.I
NIEUW GEMIDDELD 7.950.- NU SLECHTS

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend

Ter voorbereiding van de nationale manifestatie TOEKOMSTMUZIEK '97,
in de Poppeliers megahallen te Culemborg, ruimen wij de beursvloeren nu
leeg. Gelijktijdig zullen onze overige vestigingen de toestroom van de
nieuwe seizoenvoorraden moeten verwerken. Ook hier is dus dringende
behoefte aan een definitieve ruiming van dé huidige instrumenten.
Nu profiteren levert s p e c t a c u l a i r voordeel op met een LAGER
DAN LAAGSTE PRIJSGARANTIE!

KOOP MET 100%
KOOPKOSTEN VERGOEDING

WONINGSTOFFERING

levere n en

«.„_««,

tot 21 .OO uur •

Het Haarlem Jazz Quintet

A l l e prijzen z i j n x>nder voorbehoud en gelden z o l a n g de voorraad strekt!

buiten- en binnenwerk
,
plaatsen van
isolerende beglazing

• Zaterdag

Zondag l O augustus
vanaf 16.00 uur

KIKAAT

SCHILDERWERK

tot 21 .OO uur •

GEMEENLANDSHUYS DIEMERZLEDIJK 27 1095 KK AMSTERDAM
T A V GEHARD POST UITIRWEER TEIEIOONOJO

16 MB EDO
A-kwaliteit
SIMM72pins
NU: ƒ 131,91
(155,-incl. BTW)

8 MB EDO
A-kwaliteit
SlMM72pins

FAX / SCANNER / COPIER
3 in l buro scanner
nu van 299.VOOR: ƒ 96,20
(113,-incl. BTW)

Vrijdag

AUGUSTUS • AUGUSTUS •AUGUSTUS
1O.OO-17.OOuur • 1O.OO-17.OO uur • 1O.OO-17.OO uur
Rijswijk en A'dam l
Culemborg •.

WAANZIN
KEY

INTEL QDI CTX ASUS ABIT AMD EPSON MATROX CYRIX QUANTUM IOMEGA
Blank label
CDR'S in doosje
74 min 650mb
prijs per stuk !!
NU: ƒ 3,99
(4,65 incl. BTW)

» piano's • vleugels • digitale piano's
• keyboards • gitaren/versterkers.

noar.

Tel. 57 14764/57 14 090 of 06 52 93 5293

Originele RICOH
merk CDR'S
74 min 650mb
prijs per stuk !!
NU: ƒ 4,89
(5,75 incl. BTW)

DE POPPELIERS MEGAHALLEN
MOETEN NU SUPERSNEL LEEG

zo snel mogelijk

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort

THE KEY ACENCY . Reclamebureau met 10 medewerkers,
Eigen ontwerp/DTP-studlo Internationale klantenkring.
Gerenommeerde opdrachtgevers in o a- buslness-tobuslness en overheid. Zeer hoge normen voor kwaliteit van
het werk en samenwerking met klanten en leveranciers.
Leuke, jonge, gezellige en sympathieke collega's. Schitterend
kantoor aan de rand van Amsterdam. Zelfstandig en zeer
succesvol En hard op zoek naar een'

• tot * uur

•ZATERDAO*

tot B uur

140X200..29.-

KOOPHOME
Spaameweg 22a
Cttiquius

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 -Schalkwijk

c

UdONT

c

!afce
Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119
Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dinectje ?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vi iendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Sheila, Dimfie en Gert Tootien

SPOEDVERKOOP DIGITALE PIANO'S
voorbeelden:

SAUTER
van 1 8 850,- NU KAPITAAL 12.500,SAUTER*
van 1 7 600,- NU KAPITAAL
9.950,PETROF
van 8 380,- NU KAPITAAL
6,480,SAMICK
5.995,van 9 450,- NU KAPITAAL
BECHSTEIN
van 24 990,- NU KAPITAAL 17.990,SCHIMMEL*
8.950,"
van 14 700,-NU KAPITAAL
CARLSCHMIDT van 7 490,-NU KAPITAAL 4.495,HOFFMANN
8.995,van 12 900,-NU KAPITAAL
YAMAHA U-3*
6.950,"
van 14 995,-NU KAPITAAL
YAMAHA U-l*
van 12 995,-NU KAPITAAL
5.995,AUGUST FÖRSTER* van 7.450,-NU KAPITAAL 3.995,-

TECHNICS

RÖSLER*

+ DISKDRIVE

van l 795.-NU KAPITAAL

TECHNICS
DIV. DEMO'S

van 2 395.- NU KAPITAAL l .795,-

ROLAND

van 2 700.- NU KAPITAAL l .895,-

van 6 480,-NU KAPITAAL

3.995,-

FRANKENBACH van 5 995,-NU KAPITAAL

2,995,-

GERHARD ADAM van l O 990,- NU KAPITAAL

6.990,-

FURSTEIN
5.695,van 8 695,- NU KAPITAAL
IBACH
van 20 495,- NU KAPI1 AAL 13.900,HYUNDAI
van 5 995,- NU KAPITAAL 3.995,KRAUSE
3.495,van 6 495,- NU KAPITAAL
YOUNG CHANG van 9 400 -NU KAPITAAL 5.950,ZIMMERMANN van 1 6 895,- NU KAPITAAL 11.900,-

GENERAL MUSIC

van 7 495,-NU KAPITAAL 5.990,-

„ onB

PORTABLE
ROLAND

van 3 000,-NU KAPITAAL /tZüdf
van 5 100,-NU KAPITAAL 2.395,-

DW^DEMO'S

van

5 795,-NU KAPITAAL 3.750,-

SALONVLEUGEL DIGITAAL NU KAPITAAL 5.990,-

SPOEDVERKOOP KEYBOARDS
voorbeelden:

YAMAHA

+ DISKDRIVE

GENERAL MUSIC

DIV. DEMO'S

TECHNICS
DIV. DEMO'S

van l 990,- NU KAPITAAL

van l 895.- NU KAPITAAL

Oüe

oH5j-

SPOEDVERKOOP VLEUGELS
voorbeelden:
SCHIMMEL
SCHIMMEL*
KAWAI*
ST0N\W&SONS
YAMAHA
IBACH*

van 39 900.-NU KAMI AAL
van 37 500,-NU KAPITAAL
van 28 990,-NU KAPITAAL
van 88 700,-NU KAPITAAL
van 40 400,-NU KAPITAAL
van 89 500,- NU KAPITAAL

29.900,19.900,20,900,69.500,"
27.500,59.500,-

SAMICK
YOUNGCHANG
BÖSENDORFER

van 19 990,-NU KAPITAAL 13.990,van 18900,-NU KAPITAAL 14,900,van 881oo,-NU KAPITAAL 78.500,-

BECHSTEIN

van 92 860,- NU KAPITAAL 69.500,"

DIVERSE STEINWAY & SONS OCCASSiONS r.«. 49.500,.
O.B. vleogcU O 180, A 188 en B 211

EUROPA'S ÜHDÖTSTË

M U Z I E K M E T R O P O O L (^

CULEMBORG! Plan tij n weg 29, iHdustrleterreln
Tel. 0345 - 520999. Vrijdag koopavbnd. Ruime parkeergelegenheid.
RIJSWIJK; Patrijsweg 114» direct langs de Al3?afrit 8 Delft Noord.
Tel. 070-3987287* Donderdag kobpavond. Ruime parkeergelegenheid
AMSTERDAM ZUID OOST: KlokkenbergWeg 29, (BULLEWIJK], Uitsluitend toonzaal.
Importeur Bechötelr) tSrüppe Berltn tel. 020 - 691BB94. Donderdag koopaVond
WAVE WORLD vindt u in onze vestigingen CULEMBORG tel. 0345 - 532256
en RIJSWIJK tel. 070 - 3987286
en in AMSTERDAM CENTRUM, Bilderdijkstraat 66 - 70 tel. 020 - 4121035
INTERNET: http://www. poppellers.hl
'Op een door ons geselecteerd assortiment
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Tennisteam van
Zandvoort
start
i

met fraaie zege
ZANDVpORT - De tenïisformatie van Redken/Sandvoort startte voortvaEnd in de eredivisie. Het be^oekende Groenekan werd
<p een 5-1 nederlaag getrakteerd.
Het team van coaches Hans
Jchmidt en Balph Berkel
naakte een gedreven indruk en
Inokte voor elke bal. Dat kon
let talrijk opgekomen publiek
vel waarderen. Met veel enfiousiasme werd de eerste
(ompetitiezege begroet. Het
sag er in het begin niet naar uit
iat de winst zo ruim zou uitvalbn. Seda Noorlander, die vorig
seizoen de meeste Zandvoortse
junten vergaarde, had veel
noeite met het vertragende
(pel van Noëlle van Lottum. Zo
ieer zelfs dat de partij naar de
iJroenekan-speelster ging: 4-6,
(-7.
Ook de partij van Andrea van
len
Hurk leek een overwinning
r
oor Groenekan op te leveren,
n de eerste set verloor Van den
lurk met 4-6 en in de tweede
ceek het Zandvoortse talent bij
!-3 tegen een breakpoint aan.
Tadat ze dit had weggewerkt
verliep de wedstrijd soepeitjes
/oor de Zandvoortse. Ze gaf
laar opponente geen enkele
*ans meer. Van den Hurk won
3e tweede set met 6-3 en de derIe met 6-0.
De Zandvoortse mannen
toonden een uitstekende vorm.
Sander Hommel overklaste tegenstander John Dankaart volledig. via scores van 6-0 en 6-4
werd het tweede Zandvoortse
punt genoteerd.
De debutant in het Zandvoortse team, de Argentijn Daniël Orsanic, bleek een welkome versterking. Met gedegen en
uitgekookt tennis versloeg hij
Joost Wijnhout. Setstanden: 6-3
en 6-2.
De 3-1 voorsprong gaf de dubbels het nodige vertrouwen.
De dames Van den Hurk en
Noorlander lieten weinig heel
van de Groenekan-speelsters
en wonnen met overmacht (6-4,
6-3).
Het klasseverschil bij de
mannen was nog groter. Hommei en Orsanic gaven met 6-2
en 6-1 tennisles.

Toeschouwers op de banken voor Coronel

ZANDVOORT - De Marlboro Masters is een geweidig evenement geworden.
Maar liefst 71 duizend toeschouwers hadden plaatsgenomen op de tribunes en in
de duinen om het racespektakel te volgen. Het topnummer leverde een prachtig '
Nederlands succes op: Torn
Coronel werd winnaar in de
Formule 3-race.
Op de toegangswegen naar de
racepiste ontstonden grote files. Eenmaal gearriveerd kregen de toeschouwers echter
waar voor hun geld. Ze werden
overvloedig op tempo en snelheid getrakteerd. De organisatie verliep perfect en de racers
hadden er duidelijk zin. Het
hoofdnummer, De Masters of
Formula 3, ging er bij de toeschouwers in als koek. In het
raceveld kwalificeerden de Nederlanders Tom Cornoel en
Donny Crevels zich met een
vierde en een zesde plek voor
de finale. Vooral de prestatie
van Tom Coronel viel op.
De 25-jarige Haarlemmer was
speciaal voor deze gelegenheid
met zijn team vanuit Japan
overgekomen. Na de start in de
finalerace maakte Coronel meteen een plaatsje goed. Dit zeer
tot genoegen van het publiek.
Onder enorme toejuichingen
passeerde Coronel eveneens de
Australiër Mark Webber. De
Fransman Sebastien Philippe,
die van poleposition was vertrokken, had inmiddels een gat
geslagen van ruim twee seconden. Ronden lang bleef die
ruimte bestaan.
Coronel had er echter zin in.
Hij bracht zijn achterstand terug tot viertiende van een secpnde en passeerde vervolgens
zijn concurrent met een fraaie
actie in de Toyotabocht. De eerste plaats was voor het Nederlandse talent. Met nog vier ronden te gaan lag Coronel in gewonnen positie. Door een crash
op het rechte eind moest de safetycar echter in de baan kpmen en kon de concurrentie
weer aansluiten. Het achter de
safetycar rijden duurde tot de
voorlaatste ronde. Coronel was
daarna slim genoeg om meteen
het gas vol open te zetten. Hij
behield zijn voorsprong.
Na Jos Verstappen (1993) is
Tom Coronel de tweede Nederlander die deze belangrijke titel
wint. „Ik heb de eerste tien ronden mijn banden gespaard,
maar mij ook geconcentreerd

Italiaans ijs eten tussen
marmer, ërï waaier van glas
l
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ZANDVOORT - 'Pisa ijssalon' staat met messing letters in de marmeren vloer
van de nieuwe ijswinkel in
de Schoolstraat geschreven.
Mozaïeken van groen, geel,
wit en rood marmer komen
terug in de toonbank, maar
ook in de strakke omlijstingen naast de spiegels aan de
wand. Het ontwerp voor die
omlijstingen is volgens de
Toscaanse eigenaar Marco
Morelli afgeleid van New
Yorkse
wolkenkrabbers.
Morelli houdt ervan zijn ijssalons een mooi interieur te
geven. „Dat past bij kwaliteitsijs," vindt hij.
Wie dit weekend tijdens de
opening rondkijkt, kan het beste ook een blik omhoog werpen.
Het plafond is gemaakt van
spatolato venetiano, een speciale techniek waaraan Italiaanse
vaklieden een week bezig geweest zijn. Bovendien hangt er
boven de toonbank een glazen
waaier, gemaakt door een Italiaanse kunstenaar die een
voorliefde voor eenden en watervogels heeft.
Morelli is geen onbekende in
Zandvoort. Hij heeft vroeger op
het Kerkplein in het pand van
de AKO gezeten. „In de Schpolstraat duurt het misschien iets
langer voordat de loop erin zit,
maar wij moeten het vooral van
mensen hebben die nog een
keer terugkomen, omdat ze het
ijs zo lekker vinden."
Hij verkoopt ook ijs in Amsterdam. Dertig jaar heeft hij in
de Pijp gezeten, inmiddels heeft
hij die zaak van de hand gedaan
en is naar een mooie plek tegen-
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ZANDVOORT - „Velsen
promoot zich met emmertjes zand, maar Zandvoort
wil laten zien dat deze badplaats meer is dan zand en
strand alleen," legt Erwin
van der Slik namens de Horeca Groep Zandvoort en de
Stichting Zandvoort Promotie uit over de 'zandoorlog' die donderdag en yrijdag in Amsterdam uitgevochten werd.

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Wie kan het beste plagen?
„Het is het huwelijk van het jaar," jubelde Lia Sol vrijdagmiddag, terwijl
Onno Joustra en Lucian Renwick de toeschouwers bedolven onder grote
gekleurde zuurtjes. Je moest op tijd bukken, anders kreeg je zo'n harde bal
op je hoofd. Maar het mocht allemaal van de tientallen mensen die voor het
raadhuis stonden. Ik herkende heel wat gezichten van de reddingsbrigade
en de zwemverenigmg. Ze namen uiteraard wraak op het bruidspaar toen
dat de trappen afdaalde. Hele pakken rijst gingen erdoor. Bovendien
moesten Onno en Lucian op een boot van de reddingsbrigade een ererondje maken door het centrum. Maar het mooiste van alles was, dat Mmke van
der Meulen (ambtenaar van de burgerlijke stand) een echtpaar trouwde dat
al op Curacao m de echt verbonden was. Dus wie nam nu eigenlijk een
loopje met de ander?

Snel naar de baby
Jan Lammers is de koning te rijk. HIJ is zondagmorgen voor de tweede keer
vader geworden. Riyan, heet zijn zoon. Jan was zelf tijdens de bevalling m
Oostenrijk voor een race, maar keerde uiteraard zo snel mogelijk terug. Jan
zegt in de Zomerkrant die deze week bij het Zandvoorts Nieuwsblad zit, dat
hij van hardnjden op de openbare weg geen kick krijgt. HIJ weet uit eigen
ervaring wat voor ellende dodelijke ongelukken kunnen veroorzaken bij de
achterblijvers. Maar zou hij zich voor deze ene keer misschien niet toch
hebben laten verleiden om iets harder te rijden dan de toegestane snelhetd?

Schilderen l

Een dolblije winnaar van de Formule 3, Tom Coronel, wordt op schouders genomen door zijn mecaniciens
Foto. Chris Schotanus

op het verkleinen van de af- moesten baancommissarissen
stand met koploper Sebastien springen voor hun leven.
Philippe," verklaarde de winOp zondag verliep alles naar
naar later. „Het verschil liep te- wens, al moest Zandvoorter
rug en met nog zes ronden te Fred Hehl als laatste starten
gaan viel ik in de Toyotabocht vanwege een straftijd van tien
aan, omdat hij daar telkens een seconden. Dillon Koster begon
andere lijn volgde."
de twintig ronden tellende race
als dertiende. Hij was daarmee
Badhoevedorper Donny Cre- niet tevreden en zette alles op
vels reed eveneens een goede alles om op te klimmen naar
race. Crevels handhaafde zich een plek in de top-tien. Ook de
de hele race tussen de vijfde en overwinning in de Junior-cup,
elfde plaats. Uiteindelijk finish- de competitie voor beginnende
te hij als achtste. Crevels: „Op coureurs, was zijn doel.
zich ben ik daar best tevreden
mee. Maar volgend jaar hoop ik
Vanaf het startsignaal was
op meer." De strijd in de Re- het dringen in het 34 wagens
nault Mégane Cup zou enerver- tellende raceveld. Op het
end worden. Dat viel af te lei- scherpst van de snede werd er
den uit de trainingstijden op za- gestreden. Dillon Koster vocht
terdag. Toen ook knalden een verbeten duels uit met de conpaar wagens boven op elkaar en currentie, maar had de pech
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dat hij buiten zijn schuld betrokken werd bij een crash.
Voor hem was de wedstrijd
toen afgelopen, de strijd werd
even stilgelegd. „In mijn klasse
waren we aan het stoeien voor
een goede positie," blikte de teleurgestelde Koster terug.
„Twee auto's spinden en verloren banden. Ik kon er niet meer
omheen en maakte een harde
klap. Jammer, want voor dit
publiek wil je graag presteren."
Na de herstart ging de wedstrijd in verkorte vorm door.
Uiteindelijk werd Pim van Riet
als winnaar afgevlagd net voor
Donald Molenaar. Fred Hehl
reed een goede wedstrijd. De
Zandvoorter rukte vanaf de
34ste plek op naar een knappe
negende plaats. Ook in de Pearle Citroen Saxo Cup ging het er
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

m ade

diging plantte daarom twee
strandstoelen voor het station
en reikte vlaggetjes uit met de
tekst: „Naar het strand, voor
het zand? Nee, Zandvoort is
meer dan zand alleen."
Bij de media hadden beide
badplaatsen in elk geval succes
met hun promotiecampagne.
Diverse kranten en televisiezenders besteedden er aandacht aan. Maar bij de gemeente Amsterdam viel de actie niet
in de smaak. Er gaat, volgens
Van der Slik, een woedende
brief naar Velsen, omdat er
geen vergunning voor de emmertjes aangevraagd was.

De Zandvoortse groep, die
nog wel had geprobeerd om toestemming te krijgen, werd wéggestuurd door de reinigingspolitie. Van der Slik: „Al aan de
telefoon bedreigde een ambtenaar van de gemeente Amsterdam me. Er zouden zware
Lovers en de gemeente Vel- maatregelen genomen worden.
sen plaatsten donderdagmor- Ik ben daar niet bang voor. Ik
gen emmertjes zand tussen het heb wel gehoord dat de gemeenCentraal Station en de Dam. te Zandvoort een brief heeft
Van der Slik vond dat de Vel- ontvangen. Als dat klopt is dat
sense actie om een tegenreactie volstrekt overbodig. Die staat
vroeg. Een Zandvoortse afvaar- er immers buiten."
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POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voo" recepten): zaterdag 11.00-13.0i" en
17.00-18.00
uur,
zont ag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling vf
tel.nr. (0230 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedge
vallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds,
nachts en in het weekend te be
reiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (0230 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzljnscentrum Zandvoort:
Wïllemstraat 20, Voor informa-
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tie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459

bgg

fanatiek aantoe. Egbert Top
leek de winst op te eisen, maar
zag de Duitser Dirk Wagner in
de laatste ronde toeslaan. Wagner bleef de gehele race rustig
achter Top rijden om in de laatste ronde de Heemstedenaar te
passeren.
De
Dutch-toerwagenrace
moest vanaf de start worden
onderbroken. BMW-coureur
Braspenning maakte brokken
bij de start, waardoor deze even
uitgesteld werd. Nadien was
het Duncan Huisman, die de
strijd dicteerde. De Elburger
reed zijn BMW naar de vierde
overwinning van dit seizoen.
Huisman sloeg een gat van
ruim drie seconden met de Arnhemmer Sandor van Es, die genoegen moest nemen met de
tweede plaats.

Dier
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over de RAI verhuisd. Voor zijn
dochter en haar man opent hij
het filiaal in Zandvoort. „Ze
krijgt eerst een baby en daarna
is het de bedoeling dat ze deze
zaak gaat exploiteren."
Pisa maakt in totaal vijftig
ijssmaken. Dertig zitten er in
het vaste aanbod en twintig
rouleren, „'s Zomers zijn bijvoorbeeld de vruchtensmaken
meer geliefd, in het voor- en naseizoen meer de chocoladecombinaties."
Dat elke Italiaanse ijsmaker
het recept van zijn vader krijgt,
is volgens Morelli gedeeltelijk
waar. „Mijn vader had in 1935 al
zijn eigen ijszaak. Maar in de
loop der jaren is het recept toch
wel veranderd. De mensen zouden dat ijs van vroeger vast niet
meer lusten. Dat smaakte wat
wateriger. We gebruiken nu
melk en roomboter."

Met

week

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)

023-5320464.

Maandag tot en met donderdag:
00 OO-OTTOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-14.00 Message from the beach
1400-15.00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-20.00 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

weid: tel. 023-5340350 op werk-

handeling: 023-5159700,
08.30 tot 17.00 uur.

van

Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (0230 5731618 (Secretariaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.

Schilderen 2
Voorde muur van Graftdijk heeft Mananne Rebel nieuwe plannen. Een paar
jaar geleden beschilderde een groepje kinderen de muur op het Raadhuisplein onder leiding van de bekende Zandvoortse kunstenares. Inmiddels
heeft Jaap Kroon van de Stichting Strandkorrels opnieuw bij Mananne
aangeklopt. De Strandkorrels vinden dat de muur wel weer een nieuwe
afbeelding kan gebruiken. Als het aan Mananne ligt krijgen de Zandvoortse
kinderen daarvoor weer een kans. Ze zeuren trouwens nu al haar kop gek of
ze weer mogen schilderen. Toch moeten ze nog even wachten. Mananne
verwacht in het voorjaar aan de slag te kunnen met de kids.
(ADVERTENTIE)

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Gedagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mis-

„Er zijn meer muren die je kunt opvrolijken met een schildering," zei Paul
Oheslagers een keer tegen Mananne Rebel toen ze hem vertelde dat ze het
zo jammer vond dat Roland van Tetterode de muur van Schut m de
Kerkstraat voor vijfduizend piek had beschilderd. ,,lk, of een van de andere
Zandvoortse kunstenaars had dat ook wel willen doen," nep ze tegen Paul.
Laat de Gaper nu net een kale muur aan de achterkant van de winkel
hebben. En dus rondt Mananne vandaag of morgen een grappig tafereeltje
af van (dikke) vrouwen die zich opmaken. ,,En uiteraard een klem mannetje
m de hoek. Met een blauw oog. Waarom' Dat mogen de mensen zelf
bedenken," aldus Mananne.

Harley is een van de negentien
poezen die onlangs in beslag genomen zijn, omdat zijn baas
niet voor de poezen kon zorgen.
Irene Mudde van het Kennemer Dierentehuis in Zandvoort
deed al eerder een oproep voor
deze dieren. Ze is nog altijd op
zoek, want. er hebben zich nog
geen nieuwe bazen of bazinnen
gemeld. Terwijl er volgens haar
hele leuke huisdieren tussenzitten. Harley is bijvoorbeeld een
stoere kater die het in een
nieuw gezin erg naar zijn zin
kan hebben. Hij is jong en dartel, maar hij houdt ook van
knuffelen. Hij logeert in het
asiel, Keesomstraat 5, telefoonnummer 5713888.

Vrijdag:
00 00-07.00 ZFM Nonstop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-11 00 De Watertoren
11.00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-14.00 Message from the beach
1400-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-19 00 ZFM Nonstop
1900-2000 ZFMüvel
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
1800-1900
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:

oo oo-as 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00
1000-1200
1200-17.00
17 00-19 00
1900-2400

De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, SOW..
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: SOW in
Kerk.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: F. Meijer. Zondag 10.30 uur:
Gehandicapten kunnen bij de volgende Marlboro Masters misschien beter hun 'race invalideIlf Zandvoorters rukten in allerijl vrijdagmorgen uil naar Amsterdam Centraal om de toeristen P. Meijer mmv Dames Vocaal Ensemble.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: geen dienst tot en met 10 augus- kar' meenemen als ze opnieuw weer zo ver van hel circuit moeten parkeren
fe laten weten dat Zandvoort méér is dan zand alleen
Foto Jaap Maars

tus.

Illustratie Mare de Boer
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Ben je het thuiszitten en wachten beu?
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Als je werkelijk iets anders wil
omdat je bent uitgekeken op
Groothandel in non-food producten gaat uitbreiden en zoekt het allerdaagse, dan moet je
± 30 mensen voor o a •
eens contact met mij opne- promotiewerk
men1 Ik ben een slanke vrouw
- vertegenwoordigers
van 48 jaar Ik heb donker- management
blond haar, groen-brume
- verkoop
ogen en ben 1 73 m lan<
- administratie
Groetjes van Karini 0906- afl v goederen
5015156, 1 gpm Boxnum
Bel nu RTF voor een afspraak'
mer 952668.

020-4657350

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
DAMES opgeleti Goed geld
verdienen ƒ2000 of meer1
Met het voeren van erotische
gesprekken 0102944909
Intergom
Uitzendbureau
zoekt VAKANTIEKRACHTEN
m/v voor schoonmaakwerkzaamheden m vliegtuigen en
hangars, bij voorkeur in het
bezit van rijbewijs B Voor
informatie, bel 0206531140
Interlook Modellenbureau zkt
fotomodellen/mannequins/
dressmen en figuranten voor
film en tv Bel 0344-652535.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Amsterdam: mijn naam is
Joke, een 45-jange vrouw Ik
zoek een man of eventueel
mannen die m het bezit zijn
van een fototoestel en wat
tijd overdag. Ik ben gebon
den dus kan alleen overdag
voor je poseren, bel zodat we
afspreken. 0906-50 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 914484

Ben jij die eerlijke, oprechte
en spontane vent die ik zoek1?
Ik ben 47 jaar, slank, jeugdig,
mijn naam is Anita en heb een
Bent u op zoek naar een
dochter van 8 Houd jij net als
vast oppasgezin in uw
eigen woonplaats voor min. ik ook van kinderen, dieren en
2 dagen p w. Bel dan de 24 vakantie' Reageer dan op
boxnummeri
0906uurs oppascentrale gegaran mijn
5015156 1 gpm Boxnumdeerd werk 036-5345436
mer 950244.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen Nu is het aan
jou om tot een tweede stap te
komen. Houd jij ook van uitgaan en gezelligheid' Ik heb
Uw kind als model' Special
Kids zoekt kinderen van O t/m Gevr huish hulp, 2 uur per lang blond haar, blauw-gnjze
ogen en ben 1 78 m Ik ben
14 jr Bel 0344-652221
week Tel 023-5714933.
een leuke meid van 29 en ik
Auto's
en
Gevr
•
huish.
hulp
op
donderXXL-Fashion zoekt voor diverRijwielen,
heet
Rebecca'
0906se grote modeshows (geheel dagmiddag, 2 uur, ƒ 15 p u 50 15 15 6,1 gpm Boxnumauto-accessoires
motoren,
Nederland), beginnend op 30 Tel 5712138 na 18 00 u.
mer 943770.
bromfietsen
september a s m De Doelen Gevr hulp in de huishouding,
Doorbreek
de sleur' Spring uit
mannequins met donderdagochtend
WIKA AUTOGLAS Rotterdam,
van de band1 Neem contact op
een grotere confectiemaat 09
30-12 30 uur 023-5732371 met Jessica Ik ben een sponSinds 1954
• Te koop jongensfiets, in
(mt 42-56) Ervaring niet noodgoede straat, 24 inch, ƒ75 Autoruiten en kentekenplaten zakelijk Opleiding mogelijk. • Rubrieksadvertentie'' Zie tane, gezellige meid van 24
Lijsterstraat 18
Tel 0235715775
Niet leeftijd-gebonden Bel voor adres en/of telefoonnr. jaar, die helemaal gek is van
Tel + fax 023 - 5731613. snel 020-4003402
René Froger Ik heb kastanje
de colofon in deze krant.
• T k meisjesfiets, merk Gabruin haar en blauwe ogen
zelle streetcruiser, rose/geel, « Zie de colofon voor opga
Spreekt dit alles je aan' Actie
ve van uw rubieksadvertentie
ƒ250, 7/11 jr 023-5712446
Commercieel en administratief
is reactie. 0906-50 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 224523.
personeel gevraagd

Oproepen - Mededelingen
Dames/heren gevraagd tot + 50 jaar, die de afgelopen 3 jaar
een nieuwe auto gekocht hebben en mee willen doen aan
een marktonderzoek U krijgt hier een vergoeding voor
Inlichtingen 020 - 6654447
• Irma, hartelijk dank
voor het maken van
de mooie foto's Ingrid

• Elly, ruik je de mosterd al'
Of is het je verjaardagscadeautje'79

a Regina, je dacht toch niet
dat je zo je vnjgezellenparty
kon ontlopen, hè911 Wendy

Verenigingsnieuws

• St de Rozenknop 12V4 1jr
Ruth bedankt voor je inzet
Judy

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

lEase on down the road
with Michael Jackson
'Swing Society'11
• Sing with Swing11 Onze eer
ste repetitie 12 augustus a s
Gebouw de Krocht

SMIT ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.
met een vestiging m Amstelveen en Heiloo
vraagt voor kantoor Amstelveen een

secretariaat medewerkster
Heb je net HAVO/MEAO-examen gedaan en wil je snel
aan de slag Wij zoeken iemand met cijfermatig inzicht
en kennis van Word/WP 6.1/Excel
Werkzaamheden receptie, telefoon/fax, correspondentie,
balie-en administratieve werkzaamheden
Ben je accuraat en klantvriendelijk, richt je sollicitatie dan aan
SMIT ACCOUNTANTSKANTOOR B.V.
Molen weg 32, 1182 CL AMSTELVEEN

Mode

Monet Strijkservice

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
• S(w)ing Society goes Porg
en Bessi' 12-8-'97,1 dus abso- Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkluut geen hakken
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9.00 tot
1
Word lid van Zandvoort ! 17 00 uur Voor info 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188
jongste koor en zing o a
NO KIDDING
Russische popmuziek^
KINDERKLEDING
Beeld en geluid
thuisparty's
Felicitaties
voor jongens en meisjes, mt
56 t/m 176 Merkkleding voor UITVERKOOP Hifi & Surround
een betaalbare prijs. Bel of HarmKardon, TEAC, Sony/ES
fax voor info: 023-5719517. Rotel, Luxman; v, Medevoort
Technics, B&W, JBL, Infinity.
CARIDAX HIFI. Adm de RuyWoninginrichting
terweg 131 Asd. 020-6837362
Welkom bij de echtparen
Van harte Frans, Chnsta en Tim
Licht-eiken houten keuken
Internet
Gernt, 50 jr op deze planeet met mbouwapp , prijs t e.a.b.
GERRIT 50 JAAR'
Het
is
maar
dat
je
dat
weeti
Telefoon
023-5245311
Jij vindt dit vast niet leuk,
maar wij liggen in een deuk Gefeliciteerd Nolda, Chiel, T k g oude inboedels, kunst,
MATTHIJS KOSSEN
Selda + Menno
't Gebeurt ook maar
antiek 't Binnenhuis, GastCOMPUTER HELPDESK
eenmaal m je leven dat je • OMI, van harte gefeliciteerd huisplein 6, 023-5715760.
voor particulieren OnafhanAbraham zien' mag beleven
met je 86ste verjaardag
kelijk advies/hulp aan huis
Gerat, van harte1
De hele aanhang
bij aanschaf, upgrade of
Kunst en antiek
Henk, Janneke, Sjoerd, Timo
reparatie, hulp bij aansluiting
Rob en Regina na 12'/2 jaar
op Internet Ook 's avonds en
• Madeleine Petter Koper, eindelijk een (echt)paari
* Veilinggebouw
in het weekend. Omg. Amvan harte gefeliciteerd met
Gefeliciteerd M
Amstelveen *
sterdam. Tel. 020-4170118.
je 21ste verjaardag Mama
Ronald, Wendy, Noelle
Heden inbreng, Spinnerij 33, Fax
020-4080590. E-mail
H Hoera, een kleindochter
Amstelveen. 020-6473004. adres mkossen@xs4all.nl
• SELDA en MENNO
voor Charles en Corry en ze
Hartelijk gefeliciteerd "
heet Pascal1'1
Pappa, mamma en Chiel

Tel. 5713529

Rob, Regina en Sanne
EINDELIJK!!!

Opleidingen/cursussen

Markten/braderieen

Openlucht-vlooienmarkten
9 aug Parkeerpl Sportvelden Kastanjelaan te Ridderkerk
17 aug Parkeerpl Copex Weerlaan te Hillegom
23 en 24 aug Waalkade te Tiel
ORG HENSEN 023 - 540 23 34
Openlucht-VLOOIENMARKT
A'dam N zo 10 aug 9-17 u ,
terrein Sportpark De Weeren
(richting Zunderdorp)
Midland bv, 033 - 475 11 67

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Divers personeel gevraagd
Benzinestation (bediend) vraagt met spoed enthousiaste
MEDEWERKER met enige kennis van de Duitse/Engelse taal
Telefoon 023 - 5712240

VNV SERVICES
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstverlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder
andere receptionistes en telefonistes On?e klanten zijn gerenommeerde (internationale) bedrijven en instellingen die representativiteit en professionaliteit belangrijk vinden. VNV
onderscheidt zich door haar personeelsbeleid, sterke servicegenchtheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening

gerda sierher college
Geregistreerd m het CREBO,
Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Start opleidingen aug /sept /jan /mrt
* schoonheidsverzorgmg •
* voetverzorging
* ondernemersopleidmg (A O.V.)
* visagie en hairstyling
* manicure en nagelstyling
* zelfverzorgmg

KOM NAAR ONZE OPEN AVOND
MAANDAG 11 AUG. 18.30-21.30 UUR
Voor informatie/demonstratie of brochure
Roemer Visscherstraat 45,
1054 EW Amsterdam, telefoon 020-61
Bereikbaar met tram 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 1
RIVE-LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J. BakOnderhou
<er, Botticellistr 38-2, A'dam
bij Olympiapl) 020-6751664
reparatie,

Engels v beginners + halfWegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de gev ƒ 5 p/u Begin 18, 19, 21
aug Progress 020-6738412
regio Amsterdam/Hoofddorp op ?oek naar

doe-het-z

DE KLUSSENB'
Voor iedere klus, bel
Verhuizingen
RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*
Tel.. 023 - 5713'
(afroep parttime, fulltime)
X Y Z B V verhuizingen en SCHILDER heeft noi
* Wij nodigen ook speciaal herintreders en studenten uit te amerverhuizmgen/ transport binnen- en buitenwerl
reageren
Voll verz Dag-nachtservice prijsopgave.
D20-6424800 of 06-54304111 Bellen na 1800 uur
UW PROFIEL
' U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden
* U heeft een representatief voorkomen en een goede teletoonstem
* U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de werktijOPEN HUIS zaterdag 9 augustus, 10-12 uui
den
* U heeft een goede mondelinge beheersing van de NederAalbersestraat 11, A'dam Geuzenveld. Moderne
eei
landse en Engelse taal (Duits en Frans is een pre)
2
* U bent woonachtig in de omgeving Amsterdam/Hoofddorp woning, gunstig nabij uitvalswegen, 36 m living, ope
* U heeft een opleiding op havo/mbo niveau en relevante moderne keuken, fraaie tuin met grote schuur, aan \
separate fietsberging, grote dakkapel met extra zoldi
werkervaring
Vraagprijs ƒ 339 500
THEO RIETVELD VASTGOED VBO, 020-6418541.
WIJ BIEDEN U
* Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling
* Een aantrekkelijke werkomgeving
Kennismaking
' Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden
' Functiegerichte trainingen
' Een uitgebreide inwerkpenode
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot 7 dagen per week Wat moet u doen'
het werken in de dienstverlening' Stuur dan binnen 10 dagen
Kies een leuke advertentie
uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B V ,
Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmerlu een 4
Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, tav mevrouw D
Toets nu het boxnummer m en luister naar de ad /ertentie
Nagels Graag duidelijk m de brief vermelden of u op fulltime,
van uw keuze
parttime of afroepbasis wilt werken
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Beter onder dak bij de

VOORDEEL IN SCHOOLFIETSEN
^^^l^^MH^^^^HHH^HM^^H^HWBH^HMHHMHiiM^^^^MiHMIMMi^B^^BMHHM^^^HH^Hi^^HMHIMMBHHHMMIWMRMVBHMMWBHHM

Wij kochten voor u 1000 fietsen. Profiteer daarvan!
Nu l 99 7 modellen tot 5O% korting
GAZELLE DAMES- en HERENFIETSEN
* trommelremmen
ie roestvri|e velgen
10 joargoronne

mooie kleur

4^

..

S^S

JONGENS7MEISJESFIETSEN
City Bike model

,.

Alleen bl| Groeno

lerugtraprem of versnellingen
roestvrije velgen

299.-

Elk type Gazelle
uil voorraad leverbaar

HYBRIDE FIETSEN
ó versnellingen
keUingkosI
foesrvri|e velgen
ontilekbanden

375.-

Zelf uitzoeken

UNSON

KINDFRFIETSEN

dames-/herenuirvoering

12" wielen, 3 4 [aar, ziiwielen,
luchtbanden, moderne kleure

OP-OP

24"

TREKKING BIKES
18 versnellingen
stevige fietsen

. .

onhlekbonden

Trommelremmen, 3 versnellingen, roestvrijstalen velgen, gellzadel,
''gratis verzekering, 10 jaar garantie £L£^ I5J

l 99.-

Alleen bij Groeno O 5r d • ™

DEGELIJKE FIETSEN dames-/r,erenmodcl
* 3 versnellingen (trommelremmen)
* r v s velgen
* kunslstof kellingkast
* veiligheidsrol
* 5 jaar garantie

CITY BIKES

partij nieuwe fietsen

18 versnellingen
spieloos cronkslel, verlichting
bagagedrager, 5 {aar garantie

495.

allemaal met iets lakschade
zeer veel keus en allemaal koopje
zelf uitzoeken.

aames-/nerenmodel

1.199.- tot 495.'
Oma-fietsen: kleur zwart

BETALINGEN IN 4 TERMIJNEN
ZONDER RENTE. U BETAALT UW
RIJWIEL MET GIROBETAALKAARTEN OF BANKCHEQUES
WIJ SCHRIJVEN ER SLECHTS
l PER MAAND AF

vaste kogellagers in trapas
3 jaar garantie
Sterke fietsen
*fc JS Mj
Alleen bij Edwin Groen W 9 \f m m

TEVENS KEUS UIT 300 MOOIE GEBRUIKTE FIETSEN

Bij ons zeer veel
actiefietseh
200 tot 400 gulden
voor uw inruilfietsen

BIJ ONS is ELK TYPE GAZELLE EN UNION UIT VOORRAAD LEVERBAAR

2e Hugo de Grootstraat 12-18 A'dam nabij.Nassaukade. Tel. 6844270-6829191 Donderdag koopavond
l

Gouda, hallo met Judith. Ik
ben een vrouw van 27 jaar,
ben 1 70 m lang, heb blond
haar en blauwe ogen. Ik zoek
een leuke vriend met humori
Ik houd van uitgaan, thuis,
dieren, dansen en sporten. Jij
ook' Bell 0906-50 15 15 6, 1
gpm Boxnummer 425227.

Kop van Noord-Holland Ik
ben Anna, een vrouw van
1.75 m lang, heb kort donker
haar, groene ogen en werk in
de gezondheidszorg Mijn
voorstel, jij en ik op een terrasje, bos en strand! Interesse? Bel me NU" 090650 15 15 6,1 gpm BoxnumHallo, met Kim Ik ben een mer 463200.
leuke vrouw van 24 jaar, heb Mijn hobby's zijn uitgaan, van
blond haar en ben 1 60 m het leven genieten, naar de
lang. Ben jij een man, die een bioscoop en gezelligheid
maatje voor mij is? Bel me staat bij mij voorop Ik ben
dan NU voor een datei Je een jonge, spontane vrouw
krijgt er geen spijt van'
van 41 jaar. Spreken deze
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
dingen jou aan en heb je zin in
Boxnummer 219452.
een leuke afspraak. Bel me
Hallo, met Lisa. Ik ben een dan 0906-5015156 1 gpm.
aantrekkelijke vrouw van 25 Boxnummer 935753.
laar Ik zoek joui Ben jij een Mijn hobby's zijn sporten en
lange, donkerharige en char- uitgaan. Ik ben m het bezit
mante man' Dan moet je me van kort zwart haar en donzeker
bellen'
0906- kerbrume ogen. Ik heet Marga
50 15 15 6,1 gpm. Boxnum- en ik ben 19 jaar, 1.63 m lang
mer 245062
en weeg ongeveer 50 kg Ben
Hallo, met Mandy. Ik ben een lij die eerlijke, serieuze, donvrouw van 48 jaar en heb een <ere getinte man die ik zoek?
0906-50 15 15 6, 1 gpm
eigen bedrijf. Ben jij een
Boxnummer 945101
romantische man, ben je
oositief ingesteld en ben je
Nieuw-Vennep
avontuurlijk' Bel me! Ik houd Hallo dames, hier met Berti Ik
van knuffelen' Jij ook' Dan ben 33 jaar en zoek JOU! Ben
moet je zeker bellen' 0906- lij een dame met pit, lef en wil
5015156 1 gpm Boxnum- je een echt maatje van mij
mer 436975
zijn? Wacht dan niet langer,
Het lijkt mij onwijs leuk om maar beN 0906-50 15 15 6,
eens vriendschappelijk op 1 gpm Boxnummer 309179.
stap te gaan met een leuke Ondeugende blauwe kijkerman. Ben jij die man' Rea- tjes, goed figuur, gezellig,
geer dan zo snel mogelijk en romantisch, 1 80. Denk je
k reageer zeker terug O ja, ik dat je dat aankunt, spreek
sen Charlotte en 23 jaar. Bel- dan een leuke boodschap in'
en hoor" 0906-50 15 15 6, En ik reageer weer op jouw
1 gpm Boxnummer 432111 boxi 0906-5015 156 1 gpm
Hoi, ik ben Brenda en ik zoek Boxnummer 305481
een man, tot 35 jaar, die een Op zoek, op zoek en nog
euke Blind Date met mij wil' Ik ens op zoek. Mijn naam is
houd van sporten, uitgaan + Vera-lk ben een slanke, Amalle andere leuke en gezellige sterdamse vrouw Ik ben m
dingen m het leven Ik heb het bezit van humor en ben
blond haar, blauwe ogen, ben eerlijk, open en onderneslank en 1.70 m lang.
mend. Heb jij zin m een date
0906-50 15 15 6, 1 gpm met mij' Ik wacht op een reBoxnummer 252700
actie van jou' 0906-50 15 15 6
1 gpm. Boxnummer 944110.
ii Ik ben een zingende
1
kreeft. Ik heb blond haar en 2 Opgelet dames Ik houd van
ondeugende, blauwe ogen dieren, knuffelen, romantiek,
3en jij leuk, gezellig, spon- naar de bioscoop en op het
taan en voor alles m' Rea- strand wandelen Mijn naam
geer dan op mijn boxnum- s Frank Ik heb blauw-gnjze
mer Mijn naam is Bianca, ogen, donkerblond haar, ben
m lang en 27 jaar jong
1.65 m lang en op zoek naar
ou
misschien!
0906- Heb jij zin in een gezellig
50 15 15 6,1 gpm. Boxnum- avondje uit' 0906-50 15 15 6
1 gpm. Boxnummer 396825
mer 287359
Hoi, ik ben José. Ik ben een
euke vrouw van 21 jaar. Ik
heb halflang, blond haar en
groene ogen Ik ben 1 72 m
ang en heb een normaal pos:uur Ik zoek een leuke jongen, die net als ik, houdt van
uitgaan, bioscoop etc' Bel
me'i 0906-50 15 15 6,

* 3 versn
* Axa slol

Donderdag 7 oug. van 10.00 lol 16.00 uur
Vrijdag 8 aug. van 10.00 lol' 18.00 uur
Zaterdag 9 aug. van 10.00 lol 17.00 uu

Relatie/
bemiddelingbureaus
__
brengt u bij elkaari
Be ""nu voor de brochure om
straks weer verliefd te zijn
0345-631364 (24-uur-service)
:upido- erkend, voordelig en
'oonaangevend m Nederland.

Muziekinstrumenten

Te koop
aangeboden
diversen
Computer Philips NMS 9100
met alle toebeh ƒ450; wit
bureau, 55x120. 5719596.
• Schroten hout ƒ 75, hardhout deur ƒ 45, 2 slpkam.lamp , ƒ 15 p st 023-5719596
• T.k.: elektr. schnjfmach
Olympic, ƒ50 023-5716516

Onroerend
goed te koop
aangeboden
In Zandvoort mod., ruime 3kam (v/h 4-kam ) flat m. uitz
op zee, vr pr ƒ 298 000. Info
19.00-21.00 uur' 023-5712484.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

TRIO-kontakt vrouwen/stellen zoeken mannen/stellen Ik kan niet buiten sex! Ik moe
voor sex 0906-08 08 (60 cpm) elke dag een vent' Doe jij '
vandaag LIVE met mij?
TUK-(BUITEN)-SEX-KLUB
Sascha, 99 cpm 0906-96 08
orgies op spannende locaLIVEi Black, beautiful en hot
ties. 090650.50.130 (105pm) Voor
de liefhebber v. zwarte
Voor 't echte handwerk bel je vrouweni 99cpm 0906-06 01
V.A. ƒ 75-DORSMAN
0906-06.30. Zij praten, jij
1
blijft toch goedkoper!
komt! Live + Stories1 99cpm Live sex Zonder wachttijden
Bel nu 023 - 5714534
Direkt een vrouw aan de lijn
Vrouwen 30+ uit Amsterdam 0906-01.00 (60 cpm).
geven je hun telefoonnurrv
Rijles auto's
Lokaal tarief1 Amsterdam
meri 0906-1444 (60 cpm)
en motoren
sexdatmg vrouwen willen
0906-98.89 Rijpe Sjaan dd sex! 010-2946186
cup, zkt jongens 18 j. Livesex. Netnummerdatmg- vrouwen
Alblas Verkeersscholen
Grijp onder m'n roki 99 cpm 35+ uit jouw netnummer-ge-'
bied! 0906-17.17. (60 cpm)
50
cpm Man To Man
UW RIJBEWIJS
Mannen
zoeken
mannen.
Netnummerdatmg: vrouwen
Nieuwkoop, 0172-4083.61.
0906 - 05 00
35+ uit jouw netnummer-ge60 cpm. Sexdatmg vrouwen bied" 0906-17.17. (60 cpm)
Diverse clubs
(20-59) zoeken een hete Ontdek de duistere wereld'
sexafspraaki 0906-80 80
SM Je meesteres LIVE' Zij
Buro Noord-Holland voor eswijdt jou in! 99cpm 0906-96 26
Amsterdam
sexdatmgcort en privé adressen.
1
Dames v.a. 18 jr en chauf- vrouwen uit A'dam willen sex Oudere vrouwen geven
0906-50444.10
(75
cpm)
je hun telefoonnummer'
feurs gevraagd 020-6322452.
0906-15.00 (60 cpm).
BEL ME THUIS

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering

in 5 dagen

* Desire Escort *.

All credito. ace., 24 u p d
020-6700620/036-5360208
http://www.tip nl/users/desire
Leuke dames gevraagd. ,
2-kam app. incl. k/d/t, ƒ 875
Luxe privé huisi Topmeisjes.
all in Tel.: 023-5712150.
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna +
Assistentes alOnroerend goed bubbelbaden.
tijd welkom. Sarphatipark
en woonruimte
118, A'dam. 020 -6723022.

0906-96.80
VERNIEUWD ca. 1 gpm .

Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer1
0906-15 55 (60 cpm).

Binnen 5 seconden vrouwen POSTCODE sexdatmg^ vrou'35+t"direkt.-l|ye -aar), de lijn'. wèh 'uit' jouw postcdrjege0906-00.200 (60 cpm)
bied! 0906-81 11 (60 cpm).
Bisex! Buurvr. en buurmeisje REALLIVE! Ze scheuren de
1
(18) Hun spelletjes worden kleren van je lijf, zo heet zijn
harderi 99cpm. 0906-95.26
ze! 99cpm 0906-97.94.
Dagelijks sexen hete meisjes SEX-ADRESSEN + tel nrs
te huur gevraagd
(18) op onze LIVELIJN! Alleen van huisvr & amateur-pros0906-Nummers
de heetste! 99cpm 0906-0603 ti's 0906-50 50 145 (105pm).
Jonge vr. zkt app. o.i.d., huur
GAY postcode datmg- manSEXALARMNUMMER
tot/900p.m 023-5713127. Snel-Doorschakellijn. Vrou- nen uit jouw postcodegebiedi
Snelsex direct live 99cpm
wen
van
40+
willen
direkt
sex'
0906-81.00
(50
cpm).
Jonge, werkende man zoekt
0906-00.500 (60 cpm)
woonruimte in Zandvoort.
Hete sex met knappe blonde
Telefoon- 023-5730019
Studentendatmg studentes stewardessen met grote borZOMERKRIEBELS '
18+
zoeken
NU
een
afsten.
Live' 99 cpm 0906-0602
• ANNULERINGEN van uw
Geheel privé!
advertentieopdrachten kunt u spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
Ik ben er
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Thuiscontact. vrouwen (200906-96.88
ALTIJD VOOR JOU
richten aan Centrale Orderaf- 59) zoeken een afspraak
24u./p.d. ca. 1 gpm.
0906 - 9789
delmg Weekmedia, Postbus thuis. 0906-19.19 (60 cpm)
ca. 1,05 p/m
156, 1000 AD Amsterdam.

0906*0611

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden

opgegeven.

PIANO
SPELEN

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw Fpostcode naar f 8'9° EXTRA .
. °
ons kantoor:

(u dient er rekening
mee te houden dat bij

Fax: 020-6656321.

blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).

Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave je regel
156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bur. v.d.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts

Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,

2041 JM Zandvoort

Wij zijn niet aansprakelijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

U kunt bij ons al v.a ƒ270,vooi het eerste haljaar
een goede piano huren.

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187
T k a : Duitse piano,
Lehmann, heel mooie klank,
f3000. Tel. 0235717063

Vakantie
buitenland
Stacaravans te huur in de Belnummer 942531.
gische Ardennen, vanaf ƒ 240
per week all in Vrij na 16/8.
Via deze weg ben ik op zoek Telefoon 043 - 459 15 98
naar een leuke relatie, misschien wel met jou' Mijn naam
Te koop
is Sandra Ik ben 31 jaar jong
en 1.68 m lang Ik heb kort
gevraagd
rood-brum haar en blauwe
diversen
ogen. Kom op, pak die telefoon en reageeri Ik hoop op
een reactie van jou1 0906- • T k gevr allesdrager, merk
50 15 15 6, 1 gpm Boxnum- Thule, voor Opel Kadett, '89
mer 926959
Tel 023-5717063

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advcrtentie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:

Plaats:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

,

UitC^Vrije Tijd

Tips en suggesties: RedcieHeseeretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
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Nederland telt een
aantal gespecialiseerde
kwekerij en. Bram
Wolthoorn bezoekt voor
ENSEN
deze vrijetijdspagina
M
sparen
van ALles.
enkele kwekers, snuift
Postzegels
er de sfeer op en
van de Overzeese Genoteert er
biedsdelen.
I k-t lïos; wetenswaardigheden.
Bierdoppen
uit Bohemen.
Vandaag in deze serie
Kaasschaven,
ik ontmoette eens iemand die
tuinderij De Hessenhof
zestig van die dingen had en er op de schrale
een hele avond over kon vertellen. Of ouwe koeien, en dan
Veluwegrond.
heb ik het over boer Vodde.

Ouwe koeien

• " -ffMJB&Hitfe*^*''-TV»

Die spaart oude, eerbiedwaardige koeienrassen. Van elk ras
een paar exemplaren. De mooiste zet hij aan het grazen op
weiland Meerzicht, bij het pannenkoekenhuis in het Bos.
Hij heeft me al vaak de verschillen uitgelegd: de dexters
zijn klein en zwart, de limousins juist bruin en groot. Maar
als we over het weiland lopen
om de paddenppel daar te inspecteren, weet ik alleen de lakenvelders nog te herkennen.
Dat zijn zwarte of bruine koeien met een wit middenlijf, net
of er een laken op ligt. Ik zie er
twee rondlopen. Had boer Vodde niet drie lakenvelders? Jawel, even verderop zien we die
derde, een knpert van een koe.
Allesn ligt hij in een sloot. Dat
hoort niet. Koeien kunnen
moeilijk uit een sloot klimmen
en uit een moddersloot als
deze al helemaal niet. Het dier
zit tot zijn nek in de stinkende
blubber en loeit klaaglijk. Grote dazen maken van de gelegenheid gebruik om hem eens
flink in zijn neus te steken.
Wat doen we? Die smerige
sloot inspringen? En dan? Duwen? We besluiten de boswachterij te bellen. Dan is zo'n
zaktelefoon opeens heel erg
handig. Ondertussen lopen we
naar de paddenpoel, daar kwamen we tenslotte voor. Het wemelt er van de jonge bruine
kikkertjes, je moet uitkijken
waar je je voeten zet. De poel
ligt er niet voor niets.
Terug bij de sloot is de koe
niet meer alleen. Boswachter
Olav is gearriveerd. Arnold van
boerderij Meerzicht komt eraan met een lang touw. Verderop nadert nog een hele colonne
nieuwsgierigen. Het touw moet
over de horens van de steeds
angstiger kijkende koe worden
gemikt. Daarna kunnen we
hem aan land trekken, is het
strijdplan.
Wat volgt is een bedroevend
staaltje lassowerpen met een
steeds modderiger touw. De
modderkluiten vliegen om je
oren. Na een heleboel elkaar aflossende werpers lukt het eindelijk om een flinke lus om de
horens te krijgen. En dan maar
trekken. Het touw is inmiddels
zo smerig dat ik om mijn kleren schoon te houden zo ver
mogelijk naar achteren ga
staan. Daarbij stap ik in de
grootste koeievlaai die ik ooit
heb gezien.
Met vijf behoorlijk grote en
inmiddels aardig vieze mannen
moeten we nog zwaar kracht
zetten om de koe op het land te
krijgen. Hij loeit dankbaar. Nu
ken ik ook de betekenis van
dat spreekwoord. Ouwe koeien
uit de sloot halen kost een heleboel tijd en je wordt er knap
smerig van.
Remco Daalder
Tijdens de 'CuItuurNaluur'-manifestatie, van
l S augustus tot en met 7 september
in het Amstelpark in AmsterdamBuitenveldert, 'K de theatervoorstelling

I

N HET GLOOIENDE en het
licht beboste landschap
tussen Ede en Lunteren ligt
kwekerij De Hessenhof. Een bij
de Veluwe passend zandpad
verbindt de openbare weg met
de kwekerij. Hier zwaait Hans
Kramer de scepter.
Op het erf
van zijn grootvader is hij de
kwekerij begonnen. Wie
daarbij denkt
aan eindeloze
rijen planten
in betonnen -----bakken staat
verrast van de parkachtige aanleg van deze tuinderij. Werkelijk schitterend is de aanleg.
Binnen de bescherming van
een diepgroene beukenhaag is
een wellustig geurend lusthof
geschapen waar een prachtige

Op schrale Veluwegrond
geurt schitterende
De Hessenhof

verzameling planten groeit en
bloeit.
Het specialisme van De Hessenhof zijn bos- en schaduwplanten en planten voor droge
zandgronden. Varens in alle
soorten en maten en kerstrozen
(Helletaorus) in elk denkbare
variatie.
De Veluwse
grond is arm.
Na een minieme'teeltlaag is
daar het zand,
meters en meters
diep.
Geen goede
teelaarde en
gedwongen door deze schrale
grond is Hans Kramer begonnen zijn eigen teelaarde te maken. Hij sloot een deal met de
gemeente Ede, die hem nu regelmatig voorziet van bladafval, want bomen staan er genoeg in de uitgestrekte gemeente. Het schoonste blad - dat van
parken en kerkhoven - komt terecht bij De Hessenhof, waar
het blad tot eigen potgrond verwerkt wordt.

de grond voldoende vochtig gemaakt. Ideale omstandigheden
voor vaste planten om nog voor
de winter invalt, aan te slaan
door goed te wortelen en uitlopers te vormen. Ook wijst Hans
Kramer graag op het bestaan
van varens voor droge plekken
m de schaduw. De moeilijkste
plaatsen in de tuin om wat mee
te doen. Naald- of niervarens
(Polystichum) behoren tot die
zeldzaamheden die het goed
doen op plaatsen waar licht en
water schaars zijn. Bovendien
blijven ze in de winter groen.

Nazomer is ideaal
voor het wortelen
van vaste planten

Detail uit de border
Foto Hans Kramer

De oosterse kerstroos behoort tot de lievelingsplanten
van Hans Kramer. Deze Helleborus orientalis is een rijkbloeiende plant met kleine, hangende bloemen, die roomwit tot
iets rose gekleurd zijn. Ze
stamt uit het gebied rond de
Zwarte Zee.
Hans Kramer heeft een catalogus samengesteld van zijn
plantencollectie. Het mooi verzorgde boekje geeft trefzekere
beschrijvingen en zakelijke informatie over de planten. Bijzonderheden over verzorgen en
standplaats worden waar nodig
gegeven. Heel handig zijn de
lijsten met inheemse planten,
planten voor droge schaduw en

En wie winterbloeiende
kerstrozen wil planten, doet er
goed aan deze niet op een plaats
te zetten waar de ochtendzon
komt of waar het erg winderig
is. De vroege zon zal de soms
nog bevroren bloemknoppen in
de winter beschadigen en
schrale wind de knoppen doen
uitdrogen.
Bram Wolthoorn

De bloemenborder van De Hessenhof is prachtig aangelegd
de lijst met konijnbestendige over te maken op gironummer
planten. Een bestellijst maakt 5183380.
het boekwerkje compleet. Wie
kennis wil maken met De HesHans Kramer is een groot
senhof zonder naar Ede af te voorstander van het planten
reizen, kan de (nieuwe) catalo- van vaste planten in de nazogus bestellen door vijf gulden mer. In het vroege voorjaar, tra-

Amstelpark biedt levende kubussen en andere 'follies'
Zandlopers van bamboe
die onder invloed van wind
en regen veranderen,
levende kubussen van
wilgentenen die
langzamerhand een
natuurlijke vorm
aannemen en gestapelde
parkbanken die de
toekomst van bet Zuid-as
gebied symboliseren, zijn
in augustus te bewqnderen
in het Amstelpark dat 25
jaar bestaat. Nog een reden
voor dit feest: het tienjarig
bestaan van stadsdeel
Buitenveldert.

STICHTING O.A., initi- maakt het mogelijk dat uitzichator van de 'CultuurNa- ten in het park geadopteerd
D Etuur'-manifestatie
verkent worden. De sponsor wordt met

zijn uitzicht afgebeeld en dit
werk wordt geplaatst in datzelfde uitzicht in het Amstelpark.
De openbare ruimte wordt zo
deels opgeëist, maar blijft toch
ook openbaar. „In parken kan
het erg druk zijn waardoor de
ruimte niet altijd meer openbaar is, mensen nemen dan
echt een stukje in bezit," zegt
Erik Hehenkamp, mede-organisator van 'CultuurNatuur.'
Volgens Hehenkamp hoeven
follies niet altijd de lichtzinnige
kunstwerken te zijn waar menJohan Lammerink, beeldend sen ze voor aan zien. „In Italië
kunstenaar, diept de grens tus- is een restaurant uitgehakt in
sen openbaar en privé uit. Hij een berg. Aan de voorzijde van

een maand lang de grenzen van
de openbare ruimte met beeldende kunst, theater en waterballet. „Omdat de openbare
ruimte steeds beperkter wordt,
moet deze steeds intensiever en
inventiever gebruikt worden,"
schrijft de stichting. Zes beeldend kunstenaars, architecten
en lichtontwerpers kregen een
opdracht voor het maken van
een follie (sierkunstwerk) in de
openbare ruimte, het Amstelpark.

'Odyssee
per trein'

de berg is een gezicht afgebeeld
dat de entree vormt. Je komt
het restaurant binnen door een
grote geopende mond. De ogen
van het uitgehakte gezicht zijn
de ramen."
Hij vervolgt: „Dat is in eerste
instantie alleen maar grappig,
maar de diepere betekenis: eten
en gegeten worden, maakt het
ook een beetje angstig en geeft
het begrip eten toch wel een
ander betekenis dan de alledaagse handeling die het meestal is. Zo is het met veel follies.
Op het eerste gezicht zijn ze
grappig en licht, maar ze betekenen vaak veel meer."
De cultuurmanifestatie begint officieel op vrij'dag 15 augustus al zijn de follies al vanaf

Levende
kubussen van
wilgentenen die
langzamerhand
een natuurlijke
vorm aannemen
zijn te
bewonderen in
het Amstelpark

Ie zien. Met de Amstelparklrein kan het
publiek een georganiseerde 'theatrale reis'
maken langs de follies (bouwwerken met
uitsluitend een beeldende functie) onder leiding van een acteur-reisleider. De gids leidt
het verhaal in bij de reizigers en vertelt over
de geheimen die schuil gaan achter locaties
waar de reizigers langskomen. Onderweg
komen ze Odysseus tegen die op de trein
springt. Terwijl hi| meereist wordt het
publiek meer en meer belrokken in de
avonturen.
De familievoorstelling (geschikt voor kinderen vanaf zes jaar) is te zien op 8, 9 en H
augustus om zes uur 'i avonds (try-outs) en
van 16 tot en met 31 augustus, zij het
alleen op vrijdag en zaterdag (beide dagen
om zes uur en acht uur) en zondag (alleen
om zes uur).
Tegen inlevering van onderstaande bon
betalen lezers van Weekmedia 7,50 gulden (normale prijs 12,50 gulden) en kinderen tot zestien jaar vier gulden (normale
prijs zes gulden). Kaartverkoop dagelijks
een uur voor aanvang van de voorstelling
bij de hoofdingang van het park. Telefonisch
reserveren: Stichting O.A., telefoon 020642.6246.

Foto Hans Kramer

ditioneel de tijd van aanplant is
de grond nog erg koud en
droog. Schraal weer staat in
april en mei vaak op de agenda
van de weergoden. In de nazomer is de bodem nog zomers
warm en de eerste regen heeft

Kwekerij De Hessenhof, Hessenweg
41 In Ede, telefoon: 0318-617.334. De
kwekerij Is van G maart tot l december
op donderdag, vrijdag en zaterdag van
negen uur tol vijf uur geopend. Bereikbaarheid: Met de auto: vanuit de rlchtlng Amersfoort: vanaf de A l afslag
Ede-Barneveld (N 30). Daarna afslag
Lunteren. In dit dorp richting Ede volgen. Na bord 'einde bebouwde kom'
eerste weg links: Goorsteeg. Op de Tsplitsing rechtsaf: Hessenweg. De kwekerlj ligt na l km rechts.
Met de bus: vanaf NS-statlon Ede-Wagenlngen buslijn 108 of 110. Uitstappen
bij de bushalte 'De Driesprong' en
oversteken naar het restaurant. De
Hessenweg ligt daarna direct links. De
wandeling naar de kwekerij (links van
de weg) kost een kwartier.
Met de treintaxi: vanaf NS-station EdeWagenlngen gaat deze taxi tot het eind
van de eerste bebouwing aan De Hessenweg. Het Is daarna nog 300 meter
lopen tot de kwekertj (links van de
weg).
Eerdere afleveringen in deze serie zijn
verschenen op 14 en 28 mei en 11 juni.

8 augustus te bewonderen. Vrijdagmiddag 15 augustus om half
drie is er een mini-symposium
in de trouwzaal van het Amstelpark met als thema: de cultuur
van de openbare ruimte. Belangstellenden zijn welkom,
maar ze dienen zich wel van te
voren aan te melden.
Om acht uur 's avonds is er
een première-theatervoorstelling in het park. Het theaterstuk dat elke donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag wordt
gespeeld, is gebaseerd op een
van de oudste verhalen in de

wereld, de Odyssee.
Erik Hehenkamp is naast organisator van 'CultuurNatuur'
ook de schrijver van het waterballet 'golven' dat op zaterdag
16 augustus wordt uitgevoerd
in de grote vijver bij de fontein.
Leden van het Amsterdams
Promenade Orkest ondersteunen het waterballet muzikaal.
De gehele zaterdag zijn er
kraampjes te vinden in het
park en voor kinderen zijn er
dan ook tal van activiteiten.

Reistips
Pipi Langkous staat
plots voor je neus
Astnd Lindgren is bekend als
schrijfster van de kinderboeken over Pipi Langkous. Wie
met kinderen m Zweden is
moet dan ook zeker een bezoek
brengen aan Astnd Lindgrens
Varld m Vimmertay in de zuide
lijke provincie Smaland.
Spectaculair voor jonge gezmnen is ook de attractie Junibacken m Stockholm waar je
met een treintje kunt reizen
door Pipi's wereld. En natuurlijk kom je ook in Villa Kakelbont. Informatie: Zweeds Bureau voor Toerisme, telefoon:
070-345.5283.

Ontdekkingstocht
voor kinderen
Ook in eigen land is er genoeg
te doen als je met kinderen
reist. Rond Doetinchem is een
natuurontdekkingstocht voor
gezinnen met kinderen van zeven tot dertien jaar uitgezet. Op
een bewegwijzerde fietsroute
van twintig kilometer krijgen
de deelnemers allerlei opdrachten waarmee ze kunnen kennismaken met bomen, planten en
dieren in het Achterhoekse
landschap.
Er kan bij de VVV een fietstas worden gehuurd met daarin
een verrekijker, loep, stethoscoop, schepnet en zoekkaarten
voor verschillende dieren en
ook nog het 'enge beestjes
boekje'. Tashuur en fietsrouteboekje kosten vijftien gulden
en daarbij is een souvenir aan
het eind van de rit inbegrepen.
Informatie VVV Doetinchem,
telefoon: 0314-323.355.

Traditioneel
golfen in Dellach
Wie eens op een oude golfbaan zijn lusten op golfgebied
wil botvieren moet naar het
Oostenrijkse Dellach waar één
van de drie meest traditionele
golfbanen van het land ligt. Hij
is gesticht in 1927 en na de
Tweede Wereldoorlog was het
vooral de Britse bezetting die
de golfbaan nieuw leven inblies. Vandaag de dag herinnert
de BTA(British Troups in
Austra-Cup) nog aan de tijden
van toen. Voor kenners: de eerste negen holes zijn zeer moeilijk te bespelen en de negen holes daana zijn ook niet makkelijk, mede doordat de concentratie bij velen afneemt door
het mooie uitzicht over de Worthersee.
Informatie: 020612.9682.

Merel Thie

Lcni Paul

(ADVERTENTIE)

RONDLEIDING
TUSCHINSKI THEATER

Foto
Andrei CheiniKov

BOES

Het Tuschinski theater, 'hét droompateis ven Abraham TuscWnsW,;
o !;;x:
werd gebouwden 1921. Behalve voor een bioscoopbezoek kunt :u nu : ook ;terecht
voor.;
...
;,-. een uitgebreide rondleiding.
•, . - :'- -"•;\:•
De rondleidingen worden gehouden in juli en'augustus, zondag- en
< .;
maandagochtend om 10.30 uur en duren ongeveer 75 minuten
(behalve Wen 17augustus '97.). Reserveren niet noodzakelijk. '

TUSCHINSKI THEATER
REGULIERSBREESTRAAT 26-28 - AMSTERDAM - TEL. 020-6231510
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VAN DE STEEGE
MAKELAARS & TAXATEURS

LOEFZIJDE 8

AMSTERDAM

Ruime 5 kamer eengezinswoning met een zonnige
tuin op het zuiden, gelegen in een kindvriendelijke
buurt, nabij winkels en openbaar vervoer. De woning
is gedeeltelijk voorzien van dubbel glas en wordt
verwarmd d.m.v. een combi-ketel. Indeling op de
begane grond: entree, woonkeuken, toilet en de
ruime woonkamer die tevens toegang geeft tot de
tuin en de berging.
1e verdieping: 4 lichte slaapkamers, badkamer met
douche en 2e toilet en nog een vliering. De erfpacht
is afgekocht tot 2026 en de oplevering van de
woning kan 15 oktober 1997 plaatsvinden.
f 339.000,- k.k.

VRAAGPRIJS

VAN DE STEEGE MAKELAAR & TAXATEURS O.G.,
BEDRIJFSMAKELAARS EN HYPOTHEEKADVISEURS

/£^v
AMSTERDAM:
[NVM]
*^**^ BUIKSLOTERMEERPLEIN 406-408, |
^^7,
TEL 020-6320141

- ôandu/ichsdop

Haroeamo

Fantastische aanbiedingen met veel extra voordeel tijdens het "Laminaatfestival" bij Santana, de grootste specialist
in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onverge-

Met JAZZ vrijdag en zaterdagnacht
tot 02.30 uur (half drie) 's-nachts lijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.
geopend.
Buiten onze heerlijke vis- en vleesspecialiteiten nog steeds de
lekkerste belegde broodjes pistoletjes en stokjes.
Tot ziens met JAZZ
bij Harocamo

1O mm, 14 mm en 22 mm

Ipokett Promo Laminaat

Lamet Club Laminaat

(5 jaar garantie) Beuken,
Kersen en Berken,
afm. 194x1290 mm

(10 jaar garantie) 22 prachtige
warme nieuwe dessins,
afm. 190x1200 mm

p. m.2

van

voor

Skema Promo Laminaat

%/tó/taat 14
Tel. 5712102

(10 jaar garantie) Beuken, Kersen^
Noten, Maple en Berken,
afm. 190 x 2000 mm
p.m.2

Midzomeravond Cruise
Bent u jarig en wilt u
eens iets anders,
zoekt u een leuk
uitstapje voor
de kaartclub,
wilt u gewoon
eens een
avondje uit
met z'n
tweeën?
Wij hebben voor
u een unieke oplossing waar u nog lang
over na zult praten. Op
diverse zaterdagavonden organiseert Rederij Naco
een Diamond Diner Cruise aan boord van haar luxe
salonschepen. Een heerlijke vaartocht door de havens
van Amsterdam. Uitwaaien op het buitendek, een
dansje op de klanken van onze scheepsmuzikant, een
uitgebreid koud- en warm buffet, alle drankjes inclusiel (excl. buitenlands gedistilleerd) en kans op een
echte briljant. Allemaal ingrediënten voor een heerlijke avond op het water.
Wat is er nu mooier dan de sterren bekijken vanaf het
buitendek?
U kunt nu extra voordelig kennis maken met de
Diamond Diner Cruise op de volgende zaterdagen: 14
juni, 5, 12, 19 en 26 juli en 2, 9 en 16 augustus.
Vertrek om 20.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Einde 23.30 uur.
De kosten bedragen normaal f 125,00 per persoon
inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu
speciaal voor de lezers van de kranten van
Weekmedid in de zomermaanden slechts f 99,00 tegen !
inlevering van onderstaande bon. Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Ban voor onze lezers
Deelname aan de Diamond Diner Cruise is alleen
mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466.
Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij Naco, De Ruyterkade
Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 99,00
P-P-

van A\s."

voor

Ipokett Original Laminaat
(10 jaar garantie) Beuken,
Kersen, Grenen en Berken,
afm. 190x1200 mm

p.m.

van f

voor

Skema Original Laminaat
(10 jaar garantie) Natuursteen
Olijf, Noten, Kersen, Teak
en vele andere breeddessins.
afm. 190x1200 mm

p.m.

van

voor

Introductieprijs

p.m.2

Beuken natuur en gestoomd,
Maple, Kersen, Noten,
Afzelia en Eiken.
6-voudig gelakt en gehard. Kant en
klaar eenvoudig zelf te leggen. In 1-2-3 en
breedstrook uitvoeringen.

Pergo Family en Original
Laminaat
(tot 15 jaar garantie)
35 nieuwe dessins.

Wicanders hout met
kurk Laminaat
(10jaarslijtgarantie)
Maple, Kersen en Beuken.

p.m.2

vanaf

J ••

Junckers Beuken Rustiek
100% verhuisbaar met uniek
clipsysteem.
afm. 129 x 3700 mm

Adres:
Postcode:

Woonplaats: .

Datum:
Aantal personen:

ïK!MEr::£ geeftumeerl

Kurktegels massief
Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Lamellen: 15 x 90 en 15 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige, blauw,
geel, rood en zwart, metallic groen,
blauw en aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.

Elke 10e meter gratis

p.m.2
van

vanaf

voor

27.

Aanbiedingen geldig t/m. 31 augustus 1997
"GROOTSTE SORTERING"

Europees en Amerikaans Grenen
Natuur of Kersen gekleurd,
vanaf

^^

33.

Siberische Lariks
Natuur-olie of gekleurd gelakt,
vanaf

62.

500 VLOEREN ONDER 1 DAK
Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen
Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

EUROPA'S GROOTSTE IN KURKr LAMINAAT EN PARKET.

Uw advertentietekst vanaf de grotere postkantoren naar onze fax,
dat is communiceren zonder misverstanden ...
het faxnummer is

020-6475449

Naam:

Lamellen en Plavuizen
/•*') h».'^r v« ••"• ••>•, •**..•*'>•
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Vaartocht met bezoek aan

Pampus en het Muiderslot
Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de
Oranjesluizen naar de voormalige Zuiderzee.

scttP ".et'
etV**°

We meren af bij het eiland Pampus, waar de gidsen
u zullen ontvangen en u mee zullen nemen voor
een zwerftocht door de onderaardse gewelven van
het forteiland (vrijetijdskledlng gewenst).
Een uur later varen we weer richting het Muiderslot.
Een eeuwenoud slot dat prachtig is gesitueerd aan
het water. De gidsen van het Muiderslot vertellen u
op luchtige wijze alles over de geschiedenis van het
slot.
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, Periode:
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' Vertrek:
Aankomst:
Kosten:
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Plaat, ven (,=ln tyc
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1 mei t/m 14 september iedere
donderdag en zondag
10.00 uur
ca. 16.00 uur
f 39,00 per persoon
f 22,50 kinderen van 4 t/m 11 jr.
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Boottocht naarSp3
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Data:

cse

?aar

Algemene zaken:
Vertrek:
Reserveren:

Data..

Steiger 7, achter CS Amsterdam
Verplicht

| Andere suggesties:
Geheel verzorgde feestavond
(ook voor individuelen)
Verhuur van luxe salonschepen
Rederij Naco is te bereiken via E-mail adres:
naco@xs4all.nl
Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:
Rederij Naco 020 - 62 62 466

3 NUMMERS VOOR SLECHTS EEN TIENTJE!
"rtUp-fm-M:*/ JWïC*'J"*/J*W<jeHA»**,'FA

U bent een actieve 50-plusser?
Dan is PLUS het maandblad
voor u!
Plus staat boordevol nuttige
en gezellige informatie over
gezondheid, financiën, vrije
tijd, reizen, cultuur, exclusieve
interviews en diverse voordeelaanbiedingen.

Op 3 september verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren weer een speciale bijlage
in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.

Neem uu
eeu procfalmiineiucui,

Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie en keukenapparatuur.

U ZULT ZIEN DAT
PLUS L VELE TIPS EN
VOORDELEN BIEDT.

Op 1 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Bovendien
kunt u

gratis
juridische
en financiële
adviezen inwinnen via
onze PLUS-telefoon.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlagen:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,

tel. 020-6451515.

• U krijgt 3 NUMMERS VOOR SLECHTS ƒ10.• U geniet EEN KORTING VAN 50% op de winkelprijs
• Stuur de voordeelbon in of bel nu gratis 0800-022.7 l .00

..V
mam;

Je, ik wil graag «en proefabonnernettt
op PLUS
Stuur fti| geheel VrljbUjvewJ de komende drie
méatittèn het rnaarïo'bJad PLUS.
& geniet een korting vah 50*A op de winkèiprljs,

$tmt e» hutenwnmn
Postcode en

stx&gel una*; PLtIS>

S
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woensdag 6 augustus 1997

Weekmedia 17

geeft u meer!

10

SPECIAAL VOOR DE LEZERS VAN WEEKMEDIA
3-daagse minicruise naar Newcastle

5- of meerdaagse nazomerreis naar
de schitterende natuur van de Schotse Hooglanden

Bon voor onze lezers
Geef onderstaand uw keuze aan:

vanaf ƒ 199,- inclusief diner en ontbijt

al vanaf ƒ 280,- per persoon

Wi) reserveren voor:
O 3-daagse minicruise naar Newcastle
met eigen auto (arrangement A)
O 3 daagse minicruise naar Newcastle
met bus Amsterdam CS-IJmuiden en
excursie in Newcastle (arrangement B)
O 5-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Drummond Arms hotel
O 6-daagse hotelreis met eigen auto
naar het Drummond Arms hotel

«4 K,tf -| »^V%>**VCf-, -7 i^At™"'*™""'^ "-

deelnemer l
leeftijd
adres
postcode
woonplaats

m/v

Unieke kans voor lezers van
Weekmedia om tegen een
zacht prijsje een heerlijke reis
te maken naar Schotland, dat
met name in de nazomer een
lust voor het oog is en volop
mogelijkheden biedt voor een
ontspannen verblijf. Uw
vakantie begint in IJmuiden,
vanwaar u de overtocht maakt
naar Newcastle, de meest
noordelijk gelegen havenstad
van Engeland. U verblijft twee of drie nachten in een
comfortabel en schitterend gelegen hotel in St. Fillans.
Uw auto vaart gratis mee!

telefoon overdag
's avonds

Admiral of Scandinavia

Uw minicruise begint en eindigt met een ontspannen
zeereis op de ruim 155 meter lange cruiseferry 'Admiral
of Scandinavia'. Tijdens de 15-uur durende overtocht
hoeft u zich niet te vervelen. Het schip is ondermeer uitgerust met zonne- en promenadedekken, een bioscoop,
een zeer uitgebreide taxfree-wmkel en diverse bars en
lounges met volop zeezicht Voor een goede maaltijd
kunt u terecht in het self-service Café Lighthouse. In het
Seven Seas Restaurant kunt u onbeperkt genieten van
het feestelijke dinerbuffet en in het Blue Riband
Restaurant kunt u zelf uw menu a-la-carte samenstellen,
's Avonds speelt het scheepsorkest bekende dansmuziek
m de Columbus Club en m de Admiral Pub kunt u
gezellig meezingen rond de piano. En in het casino kunt
u proberen uw reissom terug te winnen aan de black
jack- of roulette tafel.

Newcastle

Newcastle is gebouwd op de glooiende oevers van de
River Tyne. Zes bruggen, de oudste dateert uit 1849, verbinden de beide oevers. Tegenwoordig is Newcastle een
levendige stad, waar nog veel sporen van haar rijke en
onstuimige geschiedenis zijn terug te vinden. Het is
altijd bedrijvig in deze grootste stad van NoordEngeland. Er is dan ook van alles te doen en te beleven.
Allereerst is Newcastle een waar winkelparadijs met
niet alleen een ruime keuze aan moderne winkels, maar
ook kleurrijke typisch Engelse markten. Eén van de
grootste overdekte markten is de uit 1830 daterende
Graingermarkt, ondergebracht in een Neoklassiek
gebouw. Moderne winkels vindt u volop m Eldon Square
en even buiten het centrum in Metro Centre. Dit is een
van de grootste overdekte winkelcentra van Europa met
zo'n 260 winkels en winkeltjes, 50 restaurants en pubs
en zelfs een overdekte kermis.
Voor minder fanatieke shoppers heeft Newcastle interessante bezienswaardigheden Er zijn tal van kunstgalerieen en musea, zoals het Discovery museum, waar
men op zeer beeldende en interessante manier kennis
maakt met de geschiedenis van Newcastle.

Reisschema

Dag 1: 18.00 uur: vertrek m.s. Admiral of Scandinavia
naar Newcastle. Uw auto gaat mee aan boord (arr.A) of
u komt per bus uit Amsterdam of laat uw auto achter in
IJmuiden (arr. B) Diner buffet in het Seven Seas restaurant

Dag 2: Na het ontbijt om 09 00 uur aankomst in
Newcastle. Met eigen auto maakt u een tochtje in de
omgeving van Newcastle (arrangement A) of u stapt in
onze touringcar voor een korte excursie langs de kust en
door Newcastle. De excursie eindigt om 11 00 uur in het
centrum van de stad. U heeft vervolgens voldoende
gelegenheid om het centrum'op eigen houtje te bezichtigen en om inkopen te doen. Om 16.30 uur transfer per
touringcar naar de terminal van Scandinavian Seaways
(arrangement B). Om 18 00 uur vertrekt het m.s. Admiral
of Scandinavia weer richting IJmuiden. Diner buffet in
het Seven Seas restaurant.
Dag 3:

geeft u meer!

geeft u meer!

Na het ontbijt om 09.00 aankomst in IJmuiden.

Vertrekdata en prijzen (per persoon):

Vertrek elke maandag, woensdag en vrijdag
" m de periode vanaf 6 september t/m 17 oktober
en vanaf 19 december t/m 31 december: ƒ 219,* in de periode vanaf 20 oktober t/m 17 december: ƒ 199,Kinderen t/m 15 jaar betalen: ƒ 139,-

Inbegrepen:

retourpassage IJmuiden - Newcastle,
incl. overnachting in een 2-, 3- of 4-persoons
binnenhut met privédouche en toilet
* vervoer van uw personenauto (max. 1.85 m hoog) en
suggesties voor autotochtjes in de omgeving van
Newcastle (arrangemement A)
of
" bustransfer Centraal Station Amsterdam - terminal
IJmuiden v.v. en na aankomst in Newcastle korte
sightseeing langs de kust en door de stad plus
transfer centrum Newcastle - terminal (arrangement B)
" toeristische reisdocumentatie
" diner buffet en ontbijt buffet aan boord op de heenen terugreis

Toeslagen per persoon:

* voor andere hutakkommodatie aan boord (p.p., retour)
1-persoons hut met douche en toilet ƒ 150,buitenhut met douche en toilet ƒ 20,- (kinderen ƒ 10,-)

deelnemer 2
leeftijd
deelnemer 3

. m/v

..m/v.

leeftijd
deelnemer 4
leeftijd

Admiral of Scandinavia

Vertrek IJmuiden:
18.00 uur
Aankomst Newcastle:
09.00 uur
2 overnachtingen in 2-pers.kamer incl.ontbijt in het
hotel
Vertrek Newcastle:
18.00 uur
Aankomst IJmuiden:
09.00 uur

Schitterend Schotland

" bij vertrek op vrijdag is uitsluitend een 6-daagse reis
mogelijk en verblijft u drie nachten in het hotel. Voor de
prijs, zie verlenging per nacht.

Uw reis begint en eindigt met een ontspannen zeereis
op de ruim 155 meter lange cruiseferry Admiral of
Scandinavia. Tijdens de 15-uur durende overtocht zult u
zich niet vervelen, (zie beschrijving Minicruise hiernaast)

..m/v

datum eerste keuze
datum tweede keuze
merk/type auto
kenteken auto
hoogte auto
reisverzekering
annuleringsverzekermg

Reisschema en vertrekdata:
Vertrek op maandag, woensdag en vrijdag* van 8 september t/m 28 november 1997

ja/nee (ƒ 2,75 p.p., per dag)

ja/nee (4,82% van de reissom)
alleen invullen bij 5- en 6-daagse hotelreis:
half pension
in het hotel
ja/nee (ƒ 35,- p.p., per dag)
diner en ontbijt
aan boord
ja/nee (ƒ 98,- p.p. retour volw)
(ƒ 49,- p.p. retour kind)
uw hutakkommodatie aan boord:
O 4- of 3-persoons binnenhut douche/toilet
(inbegrepen)
O 2- persoons binnenhut met douche/toilet
(inbegrepen)
O 1-persoons hut douche/toilet (toeslag ƒ 150,-)
O buitenhut (extra toeslag ƒ 20,-)
Voor meer informatie kunt u GRATIS bellen met
Scandinavian Seaways: 0800 - 0227880
Reserveren uitsluitend met deze bon.
Insturen aan:
Secretariaat Weekmedia
Postbus 2201
1000 EK AMSTERDAM

Datum:
Handtekening:

In de 'Central Highlands', aan de uiterste punt van
Loch Eam ligt het plaatsje St. Fillans, waar u tijdens
deze hotelreis overnacht. St. Fillans is een ideale uitvalsbasis om de hoogtepunten van Schotland te bezoeken. U kunt zelf een keuze maken of u een ontdekkingstocht wilt maken door de Schotse laag- en hooglanden
of liever een bezoek wilt brengen aan de interessante
steden van Schotland, zoals Glasgow, Stirling en
Edmburgh.
St. Fillans ligt ongeveer 50 km van de Trossachs, een
van de mooiste natuurgebieden van Schotland. Dit
gebied grenst aan Loch Lomond, het grootste meer van
Schotland, waar het in alle jaargetijden een lust is om
te wandelen of met de auto rustig rond te toeren. Maltwhisky-liefhebbers kunnen vlakbij Crieff de Glenturret
distilleerderij bezoeken, waar dit Schotse levenswater
al sinds 1775 wordt gemaakt. Een bezoek aan de hoofdstad van Schotland, Edinburgh, mag tijdens uw verblijf
niet ontbreken. Deze Victoriaanse koningsstad heeft
een gezellige sfeer en biedt volop bezienswaardigheden.

Drummond Arms Hotel

Ongeveer 290 km van Newcastle en direkt aan Loch
Earn in St. Fillans ligt het Drummond Arms Hotel. Het
hotel is fantastisch gelegen in de 'Central Highlands'
en wordt omgeven door bergen. Direkt vanaf het hotel
kunt u mooie wandelingen maken en kunt u golfen of
vissen. Het hotel heeft een gezellige lounge, een weivoorziene bar en een ruim restaurant, waar met name
traditionele Schotse gerechten worden geserveerd. De
meeste kamers bieden uitzicht over het Loch en hebben
'tea and colfee making facilities' en een bad of douche
en toilet. Een uitgebreid Schots ontbijt is inbegrepen en
tegen een toeslag kan het diner ook vooraf worden
gereserveerd.

Verrassingsprijs per persoon:
Bij vertrek in de periode vanaf
8 september t/m 17 oktober ƒ 320,kinderen van 4 t/m 15 jaar ƒ 80,- (max. 2 kinderen op de
kamer bij 2 volwassenen)
Bij vertrek in de periode vanaf
20 oktober t/m 28 november ƒ 280,kinderen van 4 t/m 15 jaar ƒ 70,- (max. 2 kinderen op de
kamer bij 2 volwassenen)
Inbegrepen
* Retourpassage IJmuiden-Newcastle incl.
overnachting in een 2- 3- of 4-persoons sterklasse
binnenhut met privé douche en toilet
* Vervoer van uw auto (max.l.SSm hoog en 6.00m lang,
één auto per boeking)
* Twee overnachtingen incl. ontbijt in 2-pers. kamer
in het hotel
" Toeristische documentatie
Toeslagen per persoon:
* Andere hutaccommodatie: 1-persoons binnenhut met
douche/toilet ƒ 150,-; buitenhut ƒ 20,- extra. Kinderen
t/m 15 jaar betalen 50% van deze toeslagen.
* Verlenging per nacht in het hotel ƒ 80,(voor 6 daagse reis op vrijdag)
' Halfpension in het hotel ƒ 35,- per persoon, per nacht
* 1-persoons kamer in het hotel ƒ 30,- per persoon,
per nacht
* Maaltijden aan boord (2x dinerbuffet, 2x ontbijtbuffet)
ƒ98,-;
kinderen t/m 15 jaar ƒ 49,-

JACKPOT NU 7 MILJOEN
WIN-TOT-7-MILJOEN-BON

50

soorten
vleeswaren

SHASLICKS

op stalen pen
5 stuks

NU 9,95

MINUTE OF PEPERSTEAK

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

Q
Q
D
O

/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt m
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

12,50

500 gram

Bon uitknippen en In een
envelop tzonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag.

LAMSBURGERS

5 halen 4 betalen
SAKSISCHE LEVERWORST
150 gram

Grote Krocht 5-7

BOUCHERIE

Zandvoort

T«l CT-IOACT

Tel. 5719067

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.
Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.08

LOTERIJ

1,49
- 9.00 tot ie.oo uur. ,
zaterdag en zondag

van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN *

mm.

DOE MEE!

Met deze bon kunt u 7 miljoen gulden winnen. Deze
maand al. Want de Mega
Jackpot van de Postcode
Loterij slaat op zijn top. En dus gaat hij er nu
geheid uit. Bent u straks de nieuwe multi-miljonair
van Nederland? Of laat u deze gouden kans voorbijgaan?
Slelt u zich eens voor. zeven miljoen gulden. Daarmee kunt u de rest van uw leven alles doen wat u
wilt. De eerdere winnaars kunnen daarover meepraten, want al tien keer eerder
ging Henny Huisman op
pad om de Mega Jackpot te
bezorgen.
Als de Jackpot de stand van
7 miljoen heeft bereikt,
wordt de prijs gegarandeerd
uitgekeerd. De notaris trekt
in dat geval door tot hij een
verkocht lotnummer heeft.
En dat is dus deze maand
het geval!

OED

Op 3 september verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie en keukenapparatuur.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-6451515.

Naam:

HELP ONS
HELPE

Op 1 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Het enige dat u hoeft te
doen om te winnen is meespelen, voor maar één tientje per lot!
En hoe meer loten u heeft,
hoe groter uw kans dat u

Extra Prijs in Record Show
Cadeaubon The Body Shop l.w.v. /10,12 of meer getallen goed op uw bingokaart?
Bel dan 06-300707 (95 ct./min).

inderdaad de winnaar
van deze magische
prijs bent. Als u de
bon vóór 21 augustus
ingevuld en ondertekend naar ons opstuurt bent
u nog op tijd voor de trekking. Doe hel daarom
vandaag!

Agenda Kanier Karavaan
8 augustus: Enkhuizen, Midzomerfestival

9 augustus: Asten, Camping Oostappen
10 augustus: Wassenaar, Attractiepark Duinrell
11 augustus: Vierhouten, Camping Braderie

13 augustus: Wanroy, Camping De Bergen

DE UITSLAGEN VAN 4 AUGUSTUS ||
Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4-:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

11 De overige Bingoprijzen: 1
Getal 23 t/m 36

7 miljoen
De Bingogetallen:

•

Getal 1 t/m 22
40 19 36 15 24 09 23
22 20 32 38 30 03 05
13 33 17 35 26 31 34

rHaakt u uw kaart vol met:
28
dan wint u de
Thuisbingo
f 25.000,Zatfouton voorbehouden

•

44

ƒ 1 000 -

16

ƒ 20 -

04
06
12
07
25

ƒ 100./ 50,ƒ40.ƒ 30.ƒ 25.-

45
08
43
14
37

/ 9.ƒ 8,ƒ7.ƒ6,ƒ 5,-

Straatpriis trekking mli: . 1
Bekendmaking: 4 augustus
ƒ B.OOO,5491 KJ
Extra Prijs
f 25.OOO,5491 KJ 021

De BMW's: 5911 CN 038 in Venlo
en 1079 TG 021 in Amsterdam

woensdag 6 augustus 1997
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Renault Mégane Coupé
espleten karakter door valbijl

Kinderzitje Peugeot 806
De Peugeot 806 is een ideale auto voor het hele gezin. Om er voor
te zorgen dat ook de allerkleinsten zitten als een vorst, heeft het
Franse merk een fraaie kinderstoel ontworpen. Deze is geschikt
voor kinderen met een leeftijd tussen de 3 en de 10 jaar.
De nieuwe kinderstoel van Peugeot is op het eerste gezicht een
normale autofauteuil. Hij is echter in een handomdraai om te toveren tot eert kinderzitting. Het zitvlak is door middel van een lipje
naar boven te trekken. Door de zitting vervolgens tegen de leuning
aan te drukken, ontstaat voor kleine reizigers een comfortabele zitpositie. Een hoofdkussen, dat het hoofd steun geeft, is als extra leverbaar.
De Peugeot-dealer levert de speciale stoel met geïntegreerd kinderzitje voor bijna iedere 806 behalve de L 1.8. De kinderstoel is te
verankeren in de buitenste bevestigingspunten van de tweede zitrij
en in die van de gehele derde rij. Van speciale veiligheidsriemen is
geen sprake, want de reguliere gordels van de 806 bieden bij toepassing van de kinderstoel optimale bescherming. Deze accessoire
is bij de Peugeot-dealer te verkrijgen voor ƒ 1.550,-.

ET IS ALSOF RENAULT de vroeger in Frankrijk zo
populaire valbijl iets voorbij de achterwielen heeft laten vallen. De Mégane Coupé heeft een heel kort
offerbakje als was die scherp afgesneden. Dat gedrongeie zorgt voor een krachtdadig uiterlijk. Het past bij een
oupé waar de vorm boven de functie staat.
'an voren bezien oogt de sportiee Mégane een beetje gemeen.
!en fel getekende neus, rijkelijk
oorzien van
oelopeningen,
eekt dreigend
ooruit. Aan de
chterzijde
«nt hij zijn
nendelijke,
achte inborst. Ronde achterlich3n en bolle lijnen boven de wielasten nemen de scherpe kantjes
eg. De vorm vertelt zo haarfijn
at ons te wachten staat, want
e Mégane Coupé 2.0i rijdt
cherp maar vriendelijk.
an de binnenzijde herkennen we
t in elk detail het interieur en
ashboard van de andere Mégae-modellen. Ook hier domineren
[geronde vormen. De middenonsole bolt als het ware het inteeur in. Links in het dashboard zit
et venstertje van de boordcomuter, die als optie verkrijgbaar is.
ijdens het wachten voor bijvooreeld verkeerslichten is het reueleuk de lijst beschikbare infornatie, zoals gemiddelde snelheid,
erbruik en dergelijke, op te vraen.

Onze testauto heeft onder de motorkap een behoorlijk sterke motor (84 kW/114 pk). Daarmee
schiet de Mégane flitsend
snel van zijn
plek. Je kunt
hem echt gebruiken als
een 'gooi-ensmijt-auto': snel optrekken, veel
toeren maken, stevig remmen, terugschakelen, dan rap de bocht
om en wegwezen. De auto geniet
van de actie en de bestuurder
niet minder. Zonder protest schiet
hij heerlijk snel de bocht door om
daarna met rauw jubelende motor
weer snelheid te maken. Rijden
met de Mégane betekent ongedwongen plezier beleven aan de
pure kracht en actie. Op nat wégdek vraagt de auto extra aandacht, want door de sterke motor
verliezen de banden snel hun
grip. Ook dat is op zich een leuk
spel.
De Mégane heeft tevens een heel
rustige en gemoedelijke kant.
Want ondanks de stug afgestemde vering rammelen we niet de
hele auto door. Hij is behoorlijk
comfortabel en niet eens luid-

Daewoo Lanos nu
ook als driedeurs
De vier- en vijfdeurs uitvoeringen van de Daewoo Lanos hebben
gezelschap gekregen van een vlot gevormde driedeurs versie. Net
zoals bij de andere varianten van de Lanos kan de koper kiezen uit
krachtige motoren. Dat zijn een 1,5 liter (63 kW/86 pk) of een 1,6 IIter (78 kW/106 pk) krachtbron. Deze laatste is te vinden in de uitvoering SXi, die te koop is voor ƒ 32.995,-. De instapversie van de
driedeurs Lanos, de 1.5 SE, kost ƒ 26.995,-. Daewoo heeft de auto
opvallend compleet uitgerust. Standaard zijn stuurbekrachtiging, radiovoorbereiding met vier luidsprekers, een airbag en een wis/wasinstallatie achter.

Klassiek probleem met de coupé
is altijd de beperkte ruimte achterin. Bij de Mégane hebben de
Fransen er nog heel wat van we-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekeli|kse autorubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w • Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch' van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur. Tel. 020-665 86 86 Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 45,00
ƒ 15,20
ƒ 9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

3 regels
voor elke extra regel
mm-pri|s
mm-pri|S met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)
Alle prijzen zijn excl 1 7,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Citroen
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st Testen is GRATIS
Telefoon 03463 - 51150
Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende. 040-2061528
XM Turbo Diesel Ambiance
AIRCO luxe uitvoering m. '94,
ƒ22500 Tel 020-6596264

De prijzen van de Mégane Coupé
beginnen bij 32.895 gulden, maar
het betreft dan de lammere
Coupé 1.6e. De uitvoering met de
tweelitermotor kost exact 38.245
gulden. Dat extra geld gaat op
aan meer pk's en een lange waslijst accessoires.

Daihatsu

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Lada Samara Baltic Demo '97,
van ƒ26000 voor ƒ21.495
WESTDORP, tel 020 6825983.

ten te maken. Op de achterbank
zitten vraagt geen extra lenige
ruggengraat en in de kofferruimte
kun je altijd wel een paar flinke
tassen kwijt.

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342

tegenover Carré
A'dam-C Tel 020-6236491

Lada

Volvo

Invaliden
45km wagens

AUTOLAK

Opel

Brommobiel Aixam A 540 Twin
Option, '95, geen rijbewijs
nodig 0342-492491/490384
Niet op zondag
•De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art 16 regelen voor het
advertentiewezen)

Renault

van Rhijn...RENAULT
ll:irl. Uuliil'lsstr;i;il 5-11. AlliMi>nl:iin-/.iiiil. Tel. f.73 X I I 1 1 .

> 3000 m2 RENAULrT-SHOW

Algemeen
OCCASION SUPER
Zuid Oost
DEZE WEEK O A
BMW 318 TDS, nieuwstaati'95
BMW 527 Schnitzer div opt '92
Citroen ZX Avantage
'93
Daihatsu Charade 16V sport'91
1
Rat Cmquecento, plaatje '94
Ford Escort 1 6 5-drs
'90
Renault Twingo Cabnotop '94
Ford Fiesta Zentec 1 3 16V96
Mazda 323 16V, mooi int i '93
Mitsubishi Colt, geel, plaatje'94
Micra Super S veel opties '95
Opel Astra 1.8 CD COMBI '94
Opel Corsa aut zo is er één'96
Peugeot 106 Accent
'94
Renault 19 RL Beverly
'93
VW Golf 1 9D Rolling Stones'95
Toyota Starlet 1 3 XLI
'91
VW Polo 1 3 Coupé sportief'94
VW Golf 1 6 Avance c.v " '87
Volvo 850 T 20V, SNEL HÉ?'95
En nog véél, véél meer ..

Auto's te koop
_tot ƒ 5.000,^NAULT
9 AUTOMAAT,
'ouwjr'83, APK juli'98, ƒ 1500
"' 0206268207
ura GL 900, '84, ƒ500,GARAGE 020-6278410.
J

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,Suzuki Swift 1 3 GL, 9-'93,
40 000 km, rood
Occasion Super 020-6650131
Adverteren m deze rubriek
Tel. 020 - 665 86 86
FAX 020 • 665.63 21

mek: Volvo 66, bj. '81, dealer
'nderhouden, nwe APK, ƒ 950
'"EROP, 0206183951
Postbus 156, 1000 AD A'dam

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

Renault 11 GTX 17, sept. '87,
qnjs metallic, i z.g.st., APK
sept '98, ƒ 1 850 020-6432564.

Rover
Tegen handelspr. v. 1e eig.
MINOR MOTORCARS
Rover 214 Si Edition Twin Cam
Sloterkade 43/44
16V, LPG, 3-d, 6-'93, ƒ9500.
Amsterdam
Rover 214 Si Edition Twin Cam
Tel. 020 • 6177975/6158022 16V 3-d, 9-'94, ƒ11.500 Pr
mcl BTW. BEREBEIT, AmstelRover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e o. dijk 25, A'dam, 020-6627777

Volvo bekroont wetenschappelijk onderzoek, dat een bijdrage levert
aan beter, veiliger of schoner autorijden. Zo'n bekroning, de Volvo
Technology Award, is onlangs toegekend aan een vernuftig apparaat dat meer inzicht moet geven in het verloop van een botsing.
Het is de DARR (Digital Accident Research Recorder). Deze is te
vergelijken met de fameuze 'zwarte doos' in vliegtuigen, die vluchtgegevens opslaat om bij onverhoopte ongevallen sneller de oorzaak te kunnen achterhalen. De DARR registreert de krachten die
vrijkomen bij een aanrijding. De recorder maakt het mogelijk structurele verbeteringen aan te brengen in een carrosserie om in de
toekomst de veiligheid nog verder te verhogen. Volvo wil deze
'zwarte doos' voor de auto in de toekomst in al zijn modellen monteren.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e o
20 autonjlessen + examen ƒ 1 000,10 motornjlessen + examen ƒ835,Motornjlessen ƒ 55,- per 60 min
Autorijlessen ƒ 40,- per les, ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant' Belt u voor ml
0341-419354 of 0653-675799

OCCASION SUPER

daar zit je goedi
Van der Madeweg 21,
(bij de Makro) 020 • 6650131
QUESTION CAR "
Een greep uit onze voorraad
Ford Escort diesel '87 ƒ 1950
Ford Sierra LPG
'85 ƒ 750
Ford Sierra
'86 ƒ 1450
Ford Escort Cabnolet'86 ƒ 4450
Citroen Visa
'83 ƒ 650
Citroen BX
'86 ƒ 1250
Citroen C15
'88 ƒ 1950
Van Slmgelandstr 14, A'dam
Tel: 020-4869883

alle kleuren
ook m spuitbussen
Otto Nieuwenhulzen bv
Overtoom 515, Amsterdam
(020) 6129804
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.

20 autonjlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel 020 - 6127187

Gezocht:
cursisten voor speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland in samenwerking met Verkeerseducatie Nederland Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag Onder toezicht van een groot aantal
topmstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
bij jou m de buurt Aan deelname gaat een onentatient vooraf
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 09002025177
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p u
Tel. 0206868063/6332405 of
06-54633678 P S Ook 8 weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend

Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152.
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
Verkeersschool Trendy
GEBR OPDAM B V
Amsterdam Toppers m rijles
Tel • 023-5845435
Bel voor gratis infogids
Tel 0204205386

Autosloperijen
AAR.
Amsterdamse Auto Recycling
Inkoop loop, sloop en schadeauto's Geen voornjkosten
Lid A R N R D W-vrijwaring
Tel 020-4470470.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B V
Tel 023-5845435
Het HOOGSTE BOD1" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop-, sloop- en schadeauto's
m vrijwaring Tel. 020-6754193
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK Inkoop
van sloop- en schade-auto's
Tev verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802
T k gevr loop- en sloopauto's
Hoge prijs. Met vrijwaring en
eigen ophaaldienst Kilaloperij. 023-5333742 / 0652838400 of 06-53921214

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v a ƒ 299 DIESELSERVICE

brandstofpompen, verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel 0206980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

T.k.a Harley Davidson Sportster 883, hugger, b j '92 In
nieuwstaat, 7781 mijl, Vr pr
ƒ15000 Tel 045-5418832

OUKE BAAS
niet duur!!!

Campers
Voor de huur van een 2 4 pers
camper belt u natuurlijk
APOINT 0204301600
Internet www a point nl

Merk/Model

Kleur

Km.stand Bw.jr. Vr.prijs

Opel Astra
Stationwagon
Sport 1 8-16V
o.a. ABS, Airco

blauw

48.000

94

ƒ29.950

Opel Astra
GL1.4i3drs

zilver

83.500

94

ƒ19.500

Opel Astra
Season1.4SE3drs d.blauw 85.000

93

ƒ17.950

Opel Astra
Season 16i 5drs

grijs

31.000

96

ƒ28.950

Opel Calibra
2.0i

zwart

76.000

90

ƒ25.950

Opel Corsa
Swing 1.4i 5drs

blauw

55.000

94

ƒ18 950

Opel Corsa
Worldcup1.6i

rood

60000

94

ƒ22.950

Opel Corsa
automaat Swing
14-16V3drs

rood

17.000

96

ƒ23.950

Opel Omega
GL 2.01-1 6V

blauw

33.198

95

ƒ44.950

GL2.0i AIRCO

groen

25000

96

ƒ47.950

Opel Vectra
Fnsco 1.6i4drs

rood

57.700

92

ƒ 14.450

Opel Vectra
GL16i5drs

bord.rood 62.000

94

ƒ24.950

Opel Vectra
GL1.6i4drs

groen

20.000

96

ƒ35.950

grijs

41.000

92

ƒ11.950

Opel Omega

Opel Kaden

1 .61 automaat

Motoren/Scooters

Autoverhuur

Bagageboxen, fietsdragers en
DE HOOGSTE PRIJS voor elk dakdragers te huur en te koop,
merk auto a cont met vrijwar
tevens montage
bewijs Tel 0204824640
0206719108
Zie ATS telet pag 888

70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v.a ƒ3500 Garage
Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel 0206138473
Rijsenhout, lid Bovag
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, RijsenAUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
440 Nordic, aut, km 40 000, '95 hout bij Aalsmeer, 02971e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
ƒ27.950, 440 GLE 1 8 inj., km 324229 Ook t k gevraagd
Motornjlessen ƒ 42,50

Mazda

58 000 km, alle opties, Sony CD
wissel ƒ21500 020-6736022
Van part 406, 1 8 ST Airline,
10 '96,36 000 km, metal blauw,
airco, elek. pakket, startcode,
en stereo Nieuw ƒ 46 800, nu
ƒ36800 Na 18 u 036-5326845

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Stuurbekrachtigmg
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende zijruiten achter
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag
Mistlampen

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360
ANWB gek Tel 0492464495

Accessoires
en Onderdelen

Peugeot

Adverteren in
deze rubriek
FAX. 020-6656321

Bedrijfsauto's

47000, '94, ƒ20750, 340, 5drs, aut, '90, ƒ7250, 340 DL,
aut., '86, ƒ 2 850 NIEROP
Vancouverstr 2-12, A'dam-W,
0206183951

XMV6VSXautom '94/29 900
XM Turbo Diesel '94 ƒ27500
XM Diesel Airco '94 ƒ 27.500
XM20i CT Turbo '94 ƒ28500
XM 20i SX nov. '94 ƒ 25 500
XM 20i aut LPG '93 ƒ18500
XM 20i Comf. '90
ƒ 7 950 MAZDA121GLX13I 16V,'93
XantiaTur D 94&9S va/22 500 d groen metall, uitzond goed,
XantiaDSX'94
ƒ17500 vrpr
ƒ13950 Tel. 020Xantia 2.0i SX LPG '94/19900 6464484 of 0229-561845.
Xantia 1 8 SX LPG '95/22500
Xantia 1 8 SX LPG '93/ 14.500 Schitterende Mazda MX5 caZX 14i Furore '94
ƒ 14.500 bno, wit, bj. '90, slechts 44 000
ZX Diesel Break '95 ƒ 19 900 miles, airbag, airco, ƒ24950,ZX Diesel '94
/ 13 500 Tel 023-5470355/0654906453
BX TGD Turbo Br '92/ 13500
BX TGD Break '93
ƒ14500
BX TGD Break '89
5950
BX TZD '90
6500 Opel Kadett 1 81 GT Sedan,
BX Diesel '88
3.500 l.m velgen, alarm, radio/cass ,
BX 16TZI LPG '90
4950 bj 1989, APK tot 7-'98, vr pr
BX 16 TZi '88
3500 ƒ7500 Tel 020-6182217.
BX 16 RE '89
3500
BX 14TE '93
9950
BX 14TE '91
7950
BX 14E '89 LPG
3500 306 R Garros, bj. mei '94,

VISA Garage B V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel 0206278410

Motortype: viercilinder motor
Cilinderinhoud:
1998cm3
Vermogen:
84 kW/114 pk
bij 5.400 t.p.m.
Max. koppel:
168 Nm bij
4.250 t.p.m.
Acceleratie:
9,5 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
200 km/uur.
Gem. verbruik:
8,6 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 38.245,-

Div mr auto's BMW 324 D,
10-'86, ƒ4950, Kadett 1 6 D,
3-'88, ƒ3950, Kadett 1.6 S,
LPG, 11-'86,/2250,Ascona16
SAAB SERVICE
Diesel, 8-'86, ƒ1950, BX 19
MOLENAAR
TRD 1-'88, ƒ3750, Nissan SunHOOFDDORP
ny Ronda 1 6i, 5-drs, Station,
3-'90, ƒ 6250, BEREBEIT, AmWeg vak gesl 19/7-9/8
steldijk 25, Amsterdam, 020Saab 900, bj '87, APK t/m juli 6627777, dond geop tot 20 u
'98, d blauw, LPG Mooie auto
Vrpr ƒ4600 Tel. 0570-644746

**WESTDORP**
* LADA * auto zonder bla-bla *
4x Samara 3-drs . .. '91-'96
3x Samara 5-drs .. . '92-'97
1x Samara Diva 4-drs ... '95
1x NIVA 16 4 WD 3-drs . '93
Nwe Lada met veel voordeel
en extra hoge mruilpremie
Adm de Ruijterweg 396-398
A'dam, tel. 020 - 6825983
Ringweg A'dam, afslag S104

SPECIFICATIES
Renault Mégane Coupé 2.0:

Saab

NIEROP-DAIHATSU
Vancouverstr. 2-12
A'dam-West 020-6183951
OOK VOOR OCCASIONS

l O
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o
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Zwarte doos

Het is een sportief, Frans concept: snel, laag en kort.
ruchtig. Het is verbazingwekkend
hoe makkelijk sportief plezier kan
worden afgewisseld met een rustige, meer ontspannen rit. Zeker
op de snelweg is het prettig sturen. Te meer daar de Coupé gewillig op aansporingen met het
gaspedaal reageert en makkelijk
en precies is te dirigeren.

f f

O* opHôe»l*f bij u In de bui

OPEL •©- pZ VAN LENT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel'023-5281550

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

i Cl

[teletekst l

PANASONIC VIDEORECORDER
METSHOWVIEWENPDC

BRAUN SILK EPIL
Ontharing s/epileerapparaat
voor langdurige ontharing.
TRAVELLER;TELAAG!
10x motorzoom, auto-locus, lichtgewicht Adv'1099,

Adu

NVSD22; Super Drlvel Stabiel loopwerk DD motoren en
aluminium chasls, optimale beeldkwaliteit, scartaanslulting
en overzichtelijke afstandbediening. Advlesprljs*734.-

-'"8-

769.SONY Hi-8 TRAVELLER

ISIHIJ

TR650;HiFi stereo '2495 •

1249.SONY STEADY SHOT
1569.tigg.PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
TR565,HiFi geluid '2200 -

SONY + LCD SCHERM
[ PT820, Black-üne S groot- TRV11,
Camcorder '1980beeld,stereo, TXT. Adv'2795 -

1379.1669.PHILIPSBREEDBEELD SONYHI-8HIFI STEREO

PW9501, Tvvan 't jaarl 70cm
[ Black-Lme S, 100 Hz digital
i scan, stereo, TXT Adv '3895 -

2399.979.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501;Telelekst.*1645-

63CM STEREO KTV
CMf Ned Philips garantie,
teletekst Adviesprijs'1595.-

TH750, STEADY SHOT,
topklasse camcorder '3110 -

1-DEURS KOELKAST

Instelbarecentnfugegang, regelbarethermoslaat, RVS trommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

Fraaie en degelijke ultvoering met vriesvak.

Indesil. Adviesprijs'749.-

325,

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopenlng. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliglng. Advlesprijs '1079.-

WM21000; Duitse topkwaliteit, RVS
trommel en kuip, regelbare temperatuur en centrifuge, zuinig en stil.
Adviesprijs'1298.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.*699.

699.ZANUSSIWASAUTOMAAT

MOULINEX MAGNETRON
17 liter inhoud, glazen draaiplateau,
800 Watt vermogen, timer, receptenboek. Adviesprljs'489.-

345.WHIRLPOOL KAST

FL700,750toerencentnfuge RVS
trommel, schokdempers "949.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprljs'699.

679.

1499.-

395,
SIEMENS KOELKAST

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 k'g Inhoud. Adv.'799.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiR-stereo, 12xmotorzoom,afstandbediening Adv'1899

Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrlj.
Adviesprijs. '729.

499.-

899.-

425.-

BAUKNECHT KAST

NIEUW.OIGiïALfCAMCORDei

140 liter inhoud. Adv. '749.

JVC' GRDV1; 10Ox zoom ,• 5279.

495,
ELECTROLUX

899.879.-

PHILIPS TELETEKST
PT156,Afstandbediend '645-

449.-

PHILIPS MONTAGE

SAMSUNG SUPER
MICRO SYSTEEM

949.PHILIPS HIFI STEREO

MM11; 2x15 Watt, tuner met
30 pre-sets, cassettedeck,
programmeerbare CD-speler,
2-weg luidsprekers, afstandbediening. Adviesprijs*499.-

VR757; Videorecorder, stereo,
topklasse,afstandbed.'1545 •

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen.longplay Adv'1295

699.-

ARISTONA STEREO
SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb Adv'1345

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981;Stereo, TXT.'2550,

SONY63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afst.bed Adv'1770.-

SONY55CM STEREO
X2101;Tnnitron, TXT.'1440.-

649.SONY HIFI STEREO

CALl CENTER
Coniumtnttn HtlpdMk voor Intormitl» «n
idvlM T«v*ni mtld*n vin «torlngan «n
kliur«nt*l«vlilt »n gioot hulthoudilljki *pp

M21; Hi-Black Trinitron.'990.-

SONY PORTABLE KTV

E800; 4 koppenTri-Logicvideorecorder, montage '1670.

'*t f'^Lr^^^^^^^^^

779.-

SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv'2970.-

SONY BREEDBEELD
28WS1,70cm SuperTnnitron,
| 60Wartstereo,teletekst '2990.-

1799.-

649.-

G720, Videorecorder.
Drecorder. '888.*88

1469.-

„OWiRadio-casscnc'

SONY ESP DS«

SONYVIDEORECORDER

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

645.
LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programrna's,12couverts.Adv.*899.-

529.-

BOSCH AFWASAUTOM.

SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv.'l 179,

749.-

E11; Afstandbediening. '650.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Va-

898.

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren Invrleskapaclteit.
Adviesprijs. '999.-

AEGTURNAMAT

Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid.'1699.-

Badio-casscttc,

IIGEECHTf'.

.

AEG BOVENLADER

E250; Showview+PDC.
/iew+PDC.'78C
'780.-

1000 toeren centrifuge. Zulnig, stil en mllleuvrlendek. Waterbeveillging. *1649.-

CH530-.TOPKLA

-

PD
PHILIPS VIDEO + PDC

3 l Ul^ *

iar,60VNaU,

449.

759.-

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VHS-VIDEO
VHS-VIDEi

«.

, dubbeWeck. sou- MIui_,„._..„,

VR151;Afstandbed
itandbed '645
'645.-

369.- 1

599.-

Italiaanse vormgeving.
**** sterren invriescapaciteit. Advlesprijs. 899.-

NVSD22;Showview+PDC 734.-

.M39,

849,

429.ARISTONA 63CM KTV A R I S T O N A VIDEO!

OOQ
Uvö."

[TV/VIDEO COMBI'S

51 CM TV7 VIDEO

Off. Ned: Philips garantie, 2
Uiners,leleteksl.Adv.-1545.-

SA^AS^^

699.-

i

SONY

2Sr |

MDW74

Meltijdktokenplulzentitter.'495.-

FIjg4 OjlQ _

289.Stereolook,
On
Screen Display,
afstandbediening.
Adviesprijs*549.-

PENTIUM120MINiïOWER

PC; 8MB Intern, 1.2GB schl|f,
Windows '95, kteurenmonltor, 1 jaar On-Site garantie.
,4r*fftn

IBM APTIVA

399.-

2499.-

De unieke IBM-PC-Inni

De beste telefoon! SONY CMDX1000 "best getest"
Het beste abonnement! Hi GSM van PTTtelecom incl.
3 voordeelnummers naar keuze met 50% korting
tijdens de piekuren. De beste service! Incl. Diefstal
garantie pakket en maandelijks gespecificeerde nota.*

PHILIPS AUTORADIO
CD-SPELER

ppraiuul
|JB

lBCCPf?/JS]

ra»

1.7 Uier

front met alarm-led. Adv.*874.-

BOSCH WASDROGER

449.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Advlesprijs'1099.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS
Met grill, ovenverlichling, thermostaatenslerdeksel '1049,

BAU KNECHT DROGER

PRIJSDOORDRAAKI

648.-

ETNA FORNUIS

Qas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv, '695 -

OPZETVRIESKAST'
Handigl 50 liter. Adv,'59S*

298.

90 LITER VRIESKAST

MIELE WASDROGER

3 vakken. Advlesprijs 698,

Elektronisch en reverserend.
RVS trommel, Adv'1799.-

348.
1149. ZANUSSI VRIESKAST
398.
WHIRLPOOL KAST

T»tel.sta«clcn

• v!a.15--

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrlj.

Hont

ullviasbaar

•

_

129.-

439.'

lilil

BUBBLËJET STUNT!

JP170; Kleurenprinter. '599,

ZONNEHEMEL

8-KOPS HSffifU
KOFFlEZETtER

279.-

HP INKJETPRINTER

ZwenWIIter^n drupn
.

A

KoropaMc

"»

" regelbarethc'

<

^lï^rri^k Clli 9^"

MB

jpSSa
Ji^iljJlttiitÉlH^Emil

IBCCPRÏÏ5]
l reiniging door uniek filter-

GSD1300; 3 laden,
11 kg Invrlescapacitelt.
Advlesprijs. '848

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasoven, met dubbele ovenruit. Advlesprljs*849.-

428.-

HAARLEM .
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
•
Rivièradreet 37 (Superstorc)

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.

228.-

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT l
4-plts gaskookplaat.
plaat. Adv*295/
Adv'295,

158.-1

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar
In alle maten en soorten.
Er Is al een vrieskist
vanaf:

ETNA WASEMKAP
AVANCE; 3-standen.Adv'135 -

278.-

fgcPRÜ^

BCC B E T E R E N GOEDKOPER

I

448.-

| BOSCH VRIESKAST

I ELECTROLUX 1100 WATT

Suoer kteurenprlrtter. Adv*769.-

l Meer budget door de gratis
i BCC-card! '
Aanvraag-folder in de winkelt

^ 549.-

I

PORTABLE KTV 37cm CANON BJC4100

349.

Geenafvpef nodig! RVStrommel.

s'tillo stofzuiger r
krnchtregcling en extra hulpstukken. Advlcsprijs '230.-

o

mostaaten sierdeksel,'1199,

nrgik CQQ M
t'jgfiJ 3«f0.

GRUNDIG 37CM + TXT | UB3B3I& 19.50
P730, STUNTI Adv '699 •
3 KNOPS MUIS! K200

Incl. sheetfeeder en kleur.
Advlesprljs'499.-

LÖÜ7 OHÏI.
KONDENSDROGER

FBCCPEjlj

pcvci"a"'a

299.KTV 37CM+TELETEKST
319.PORTABLEKTV37CM
289

Type KE3100; Digitaal, geschelden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vrlesladen.
CFK/HFK-vrlj. Adv.MB49,

3 vakken, CFK-vriJ. Adv,'629,

OpliBdbare.'
wndcnborsl

ST650, Stereo. TXT '1829-

Off Ned Philipsgarantie "599

848.-

Kreukbescherming. Instelbaar
lot 150 minuten, Arjy>949.-

GEEN AAN- 00 O C DC902; Digitale RDS-tuner, 18
versterker 60 Watt,
SLUITKOSTEN! 09i93 pre-sets,
1-Bit CD-speler, afneembaar
Voor aanvraag abonnement zijn vereist. Kopie geldige
legitimatie en kopie bankafschrltt (zonder bedragen)!

899.-

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Advlesprljs'649.-

Met a f s t a n d b e d i e n i n g

GRUNDIG 63 CM KTV

j

15r

FQ1; Qasfornuis met elektKG25V03; 240 netto Inhoud, rische oven, incl. grill en
2 vrlesladen. Adv,*1348.- sierdeksel. Advlesprijs'1450,

TOPMERKWASDROGER

-'

ATAG FORNUIS

SIEMENS KOEL/VRIES

ZANUSSI WASDROGER

SAMSUNG TV/VIDEOI
51cm, 100 voórkeuzezend«s,scartAfstandbed.*999H 'Van Katja'. Pcntlum133,
16MB Intern, 1.2GB schijt,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv. '3499,

BCC
PRIJS.

MAXELL XL IT 90

srijs- '

Incl.

M«t«tj;j».» 1599.•
LASER MULTI-MEDIA

14P V162; Showview. '1195,1

jrwQ
199-

436

STUNT! VHS-HQ VIDEO

799.-I

1299.-1

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrlj. Adv.'l 399,

advicspriis

PHIUPS
. .

TA52'2,Stereo, teletekst, 2SB,Atslandbedlend '499 •
top Black-üne S. Adv.'l 795,

G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts.Wateronthaider
enwaterstop. Adviesprijs'2099.-

579.-

\laal. 30 prc-

TA4310,55cm,teletekst.'134S-

899.-

MIELE KOELKAST

J228;Turbo-Search. '769.-

i^TfLr •v^^^'1 "
ARISTONASTEREOKTV PANASONICBesteKoop!

MIELE VAATWASSER

ZANUSSI KOEL/VRIES

Wassen en drogen In 1 machlne, 1000 toeren. '1549.-

PANASONIC63CMTOP JVC SHOWVIEW + PDC

G1;HiFi-stereo,TXT.'1599.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv. '949.-

KOEL/VRIES

WAS/DROOGKOMBINATE

rnk

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.' 1348.-

j n.'

rs. '1099-"

riabele Indeling. Adv.'1099.-

469.WHIRLPOOL

---j '

l 'nK

VR242; Turbo-Drive.
bo-Drive. '895.'895

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adv!espri|s*1435.-

SONY

549.

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviespnjs'749.'

648.-

Rcceivcrcnboxcn,

569.

379.SONY LONGPLAY
INGPLAY

ZANUSSI 2-DEURS

WHIRLPOOL
BOVENLADER

_t,\ncl.CDAdv.'769,

do

395.-

895.SIEMENS

.

GRUNDN

ISONY BREEDBEE'LD

KV24WS1; Super Trmit| ron, stereo, teletekst. '2440.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbevelliging,
bespaarprogramma's.*1349.-

TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv.'1099.-

scDrive.'1189.620; Hi-Spec
Drive.' 1189.-

mc,.
e d

Ondanks grote Inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '789.'

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

AKAI STEREO
•REOSTUN
STUNTI

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

2-DEURS KOELKAST

845.-

GRUNDIG HIFI STEREO

649.JVC HIFI STEREO

Snelle 900 Watt magnetron, 24
liter Inhoud, Makkelijk te relnigen Vetekcokfunktes.Adv/699.-

zeker. Vertso-,-c
Bllefbckondslo N -

WM20000,RVStiDmmelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.*1348.-

HD600; Topper
pper 4 koppen,
Showview+PDC.Adv
'1299.PDC.AdV1299,

M1400;Afstandbed.'550.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

BCC spe»"

WASVOLAUTOMAAT

749.-

GV5400, 4 koppen, Showview + PDC.
€. Adv
Adv '1159,
'1159.

1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's.

Ruime3ln1 combi magnetron.
Methetelucht.grlllencrisp.ontdoolen, koken, bakken, braden
engratlneren.AoVlespnjs'999,

Lavamateoo. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinlg en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv."1449.-

NIC1 STEREO
PANASONIC

| SONY55CMTELETEKST

299.-

SAMSUNG 24 LITER

WHIRLPOOL AVM

965.-

E600, Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.M 340.-

19 liter inhoud. Eenvoudlge bediening. Adv.'599,

549,

MIELE 1000TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv/2299,

BAUKNECHTWASAUTOM.

779.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260

AEG WASAUTOMAAT

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 . 6474939 i

SONY HIFI STEREO

R2V14; 15 liter Inhoud.
5 standen en kookboek.

KOELBOX 12 VOLT NN750; Digitale bediening van
Ideaal voor op de camping magnetron, hete lucht oven en
en in de auto.
gnllelement. Automatische programma's. Advlesprljs.*949.-

PHILIPS STEREO KTV
PT520, Black-Lme, teletekst.
| Adviesprijs '1395 -

179,

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SIEMENS WASAUTOMAAT

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien Ultneembaar
draaiplateau. Adviespnjs'279.-

275,

679.-

PHILIPSBREEDBEELD

PW630, 70cm, stereo, Ie| letekst Adviespnjs'3295 •

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

\° *"lttG*XIJOEtt
(maandagmiddag . . . . 13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
AMSTERDAM-AMSTELVEEN-ALKMAArt
*"^S "" ^'^ ' ' '
l ZAANDAM
BEVERWIJK
09.30 tot'17.00 uur
lu .- 7AArjnAitn
^ _ ' _ ' ' _ ' _ * ' ' ' '_/
l nrv/rnui/i
BEVERWIJK
ZAANDAM .-7npTpn\A/r»iinp
ZOETERWOUDE ll _ '
itvtHwijK-^AnNUAra-^utitHwuuuti
Q
KOOpflvONDEN
adhoevedorp Delft en
1 500m2 Superstóre Beter en goedkoper! 1 1 500m2 Superstorc Beter en goedkoper!
DEN HAAG - tEioscHENDAM--DELFT '1 Maarssenbroek vrijdag . .19.00 tot 21.00 uur
Brecstraat 65
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
HILVERSUM-MAARSSENBROEK
l overige filialen donderdag 19.00 tot 21 J)0 uur
18 ELEKTRO-SUPERS
IN DB RANDSTAD

P

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van
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Los nummer 2 gulden

Wie nu nog
klaagt, zuigt
het uit
zijn duim'

Eigenaren Talace'
stappen naar rechter

ZANDVOORT - Zon en
jazz, een ideale combinatie
voor de Zandvoortse toeristenindustrie. De hittegolf
zorgde ervoor dat overdag
het strand in een mierenhoop veranderde, terwijl 's
avonds het publiek en masse het dorp in trok voor de
muziek. „Eindelijk hebben
de ondernemers weer wat
kunnen verdienen," zegt
Toos Tromp-Bergen (Stichting Zandvoort Promotie).
„Wie nu nog klaagt, zuigt
het uit zijn duim."

ZANDVOORT - De Vereniging van Eigenaren van het
Palacegebouw spant een kort geding aan tegen de gemeente over het parkeerterrein tussen de benzinenpomp en de
ingang van het hotel. De bewoners en gebruikers van het
Palace willen het terrein afsluiten, maar de gemeente
dreigt de paaltjes en slagbomen te verwijderen.
Om dat laatste te voorkomen, voorters hun auto bij het gewil de Vereniging van Eigena- bouw neerzetten. „En we vinren de rechter inschakelen. De den het vervelend dat er soms
advocaat van de vereniging le- hard gereden wordt op het parvert de dagvaarding een dezer keerterrein."
dagen bij de rechtbank af. De
Het conflict over het parkeergemeente heeft onlangs daar- terrein speelt al jaren. Volgens
over al een tarief gekregen, de gemeente is het openbaar
maar niet gereageerd. Volgens terrein, volgens de eigenaren
voorlichtster Kitty de Hoog wil van het Palacegebouw hebben
de gemeente het laten aanko- zij er zeggenschap over omdat
men op een kort geding. De ge- ze een erfpachtcontract hebmeente vindt namelijk dat zij
volledig in haar recht staat.
„We stappen nu naar de rechter, omdat de zaak uit de hand
begint te lopen," zegt Henk
Dekker, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren. „Het gebouw dreigt onbereikbaar te
worden voor ambulances en
brandweer, want er wordt
dwars door elkaar en dubbel ge- ben. Dekker: „De noodzaak
parkeerd. De huidige situatie is wordt steeds groter om de paronaanvaardbaar. Het is een keerplaats af te sluiten, omdat
groot gebouw, het is logisch dat meer mensen met de auto naar
de kans op brand zeer reéel is, het strand gaan en omdat de
al hebben we inmiddels voor kosten van betaald parkeren op
acht ton aan brandbeveiliging andere plekken in het dorp houitgegeven afgelopen jaar."
ger worden."
Daarnaast vinden de eigenaOok de gemeente baseert
ren van het Palace het volgens haar argumenten op het erfDekker onacceptabel dat zij pachtcontract. Daarin staat letpacht betalen voor het terrein, terlijk dat de gemeente de
maar er zondags en in de zomer grond mag bestemmen als
vaak niet kunnen parkeren, openbare weg voor voetgangers
omdat dagjesmensen en Zand- en dienstauto's. Vooral dat laat-

Gert Toonen (voorzitter van
de Strandpachtersvereniging)
schiet in de lach als hij die opmerking hoort. „Ja, dat is waar.
Ik heb weinig tijd gehad om
mijn collega's te spreken, maar
ik denk dat iedereen tevreden
is over zo'n week mooi weer,
met als klapper het jazzfestival."
Hij geeft het toe, ook voor
hem is het een prachtig weekend geworden. „Het was druk,
ik heb genoten van de optredens bij mijn paviljoen en er
werd een prachtige finale van
het beachvoetvolleybal gespeeld. Twee voormalige spelers van Ajax, Marco van Basten en John van 't Schip, wonnen uiteindelijk."
Of zo'n topweek de rest van
het, grotendeels verregende,
seizoen kan goedmaken is een
vraag die hem vaker gesteld
wordt. „Mensen die niet in deze
branche zitten denken vaak dat
we enorme bedragen verdienen. Laatst schatte iemand
mijn omzet in zo'n weekend
nog op een ton. Dat is ver overtrokken. We kunnen de achterstand niet zo makkelijk inhalen, al hebben we wel lekker
gedraaid." De strandpachters
kampen volgens Toonen nog
met een ander probleem dit
jaar: ze moeten de achterstallige strandstoelbelasting betalen
aan de gemeente.
„Strandpachters klagen nog
weieens gauw," merkt Torn
Maintz (voorzitter Ondernemers Vereniging Zandvoort)
licht ironisch op. „Maar ik
moet toegeven, wat ik van de
winkeliers hoorde die ik gesproken heb, is dat inderdaad
deze topdrukte het seizoen niet
helemaal kan compenseren.
Aan de andere kant moeten we

'Gebouw is niet
bereikbaar voor
brandweerauto'

Rosa King, 'the grand otd lady of jazz', gaf zondagmiddag op een zinderend strand menigeen
kippenvel
Foto André Lieberom

ook niet blijven mopperen. Alles is meegenomen."
Het jazzfestival zelf heeft hij
tot zijn spijt gemist. „Voor het
eerst in twintig jaar heb ik geen
optredens gezien. Ik had het
heel erg druk met de tennisclub."
Floris Paber (voorzitter van
de Stichting Zandvoort Promo-

ZANDVOORT - De Seniorenraad gaat onderzoek doen naar de
problemen die gehandicapten ondervinden als ze met hun rolstoel door Zandvoort rijden. Dat heeft de Seniorenraad onlangs
besloten.
Volgens voorzitter P. Boevé staan er nogal eens auto's geparkeerd voor stoepopritten of ontbreken deze opritten. Bij het
inventariseren van deze problemen krijgt de Seniorenraad hulp
van voormalig politiefunctionaris T. Huberts. Het is de bedoeling
dat de inventarisatie met eventuele aanbevelingen uiteindelijk bij
de gemeenteraad belandt.

Bestuur horecaclub stapt
samen met voorzitter op

* Waterstanden'
Datum
14 aug

HW
LW HW LW
00.06 07.45 12.3620.04
15
aug 01.20 09.04 13.5021.47
ia
l D dUg 02.15 10.24 14.4522.54
17 aug 03.09 11.35 15.3800.56
18 aug 03.55
16.2212.25
19 aug 04.39 00.24 17.0614.46
20 aug 05.23 01.16 17.4915.38
21 aug 06.06 01.44 18.3316.24
22 aug 06.52 02.35 19.1717.02
Maanstand:
VM ma 18 augt 12.46 uur.
Hoogwater: woi 20 aug 05.23 uur
NAP + 136 cm.
Laag water: wo 20 aug 01.16 uur
NAP - 78 cm.
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Bezoekers
over
jazzfeest

ste is volgens de gemeente een
probleem als het parkeerterrein afgesloten wordt. Ook de
PTT kan in dat geval met meer
bij de brievenbus komen. De gemeente wil bovendien voorkomen dat het aantal parkeerplaatsen voor algemeen gebruik afneemt.
Dekker en advocaat Van der
Leij weerleggen die argumenten grotendeels. Ook als het terrein afgesloten is kunnen de
voetgangers er volgens hen
over heen wandelen. Dienstauto's kunnen een kaart krijgen,
waarmee de slagboom opengaat. Plaatsen voor algemeen
gebruik blijven er eveneens.
„Een deel van de parkeerplaatsen gebruiken we niet. Particulieren kunnen bij de receptie,
die 24 uur geopend is, een parkeerkaart kopen," zegt Dekker.
Voor bezoekers van het
zwembad heeft hij een andere
oplossing in gedachten. „Enkele plaatsen sluiten we af met
beugeltjes, waarvan de zwembadexploitant
de
sleutel
krijgt."
Om te voorkomen dat de gemeente alle verkeersmaatregelen weer ongedaan maakt en de
Palace-eigenaren voor niets
dertigduizend gulden investeren, spant de vereniging al bij
voorbaat een kort geding aan.
„Of de rechter dat niet raar zal
vinden? Nee hoor," zegt advocaat Van der Leij. „Ik verwacht
dat de rechter ons juist heel
verstandig vindt, omdat we
vooruitdenken."

pagina 3

Vijverhut
blijft in
herinnering
pagina 5

Zandvoort
in oude
beelden

pagina 7

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8646

*De Zwaluw' valt slecht

Seniorenraad onderzoekt opritten

ZANDVOORT - De Zandvoortse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland
heeft binnenkort geen bestuur meer. Nu Bart Schuitenmaker vorige week bekend heeft gemaakt dat hij
naar Renesse vertrekt om
daar een nieuw bungalowpark op te zetten, hebben de
andere bestuursleden definitief besloten om ook hun
functie neer te leggen.
Andries Filmer, Jan Paap,
Pim Aronson en Cor van Gelder
hebben net als Schuitenmaker
vanaf hun aantreden gezegd dat
ze twee jaar in het bestuur wilden zitten. Dat is tweeënhalf
jaar geworden, omdat het bestuur enige maanden naarstig
gezocht heeft naar nieuw bloed.
Volgens Schuitenmaker meidde zich, ondanks herhaalde verzoeken, slechts één nieuw bestuurslid dat geen voorzitter
wilde worden.
De consequenties voor de po-

Editie 17

sitie van de horeca-ondernemers ten opzichte van de gemeente vallen volgens Schuitenmaker mee. „Het Ondernemers Platform, dat ook de belangen van de horeca behartigt,
bestaat uit enthousiaste mensen. Zij overleggen regelmatig
met de gemeente. Bovendien
heeft het Ondernemers Platform om de basis te verbreden
ook contact gezocht met nieuwe groeperingen, zoals het Hotel- en Pension Overleg en de
Horeca Groep Zandvoort."
Schuitenmaker verlaat Zandvoort overigens niet helemaal.
Hij blijft nog voor 10 procent
eigenaar van het Wapen, het
café dat hij een half jaar geleden overnam nadat hij hotel
Triton had verkocht. De andere
90 procent aandelen zijn in handen van tien Zandvoorters,
waarvan Schuitenmaker de namen nog niet wil noemen.
Om contact met Het Wapen
en met Zandvoort te houden,
heeft de familie Schuitenmaker een appartement gekocht.
In januari verhuizen de Schuitenmakers naar de directiewoning op het vakantiepark in Renesse.
Dat bungalowpark wordt gebouwd door Projectontwikkelaar WBU, een collega van ABN/AMRO
Projectontwikkelaars. In maart gaat het park
open. Schuitenmaker moet ervoor zorgen dat de 160 huisjes
en het luxe hotel vol komen.
„Dit is een project van 39 miljoen gulden. Een enorme uitdagingen een unieke kans dus om
ervaring voor straks op te doen
als ik met ABN/AMRO het
voormalige Dolfirama ga bebouwen."

tie) is wel erg enthousiast over
het jazzweekend. „Zeer fantastisch," zegt hij met nadruk.
„Geen gedonder met vergunningen, het mooiste weer van
de wereld en het was tjokvol in
het dorp zonder dat het vervelende gevolgen had. Zelfs op het
Raadhuisplein, waar het normaal gesproken wat stiller is,
stonden mensen."
Ondanks wat kritische geluiden onder bezoekers dat er behalve jazz ook andere stijlen te
horen waren, noemt Faber het
muziekaanbod 'heel behoorlijk'. Voor hem was de kerkdienst op zondagmorgen met
Milly Scott en dominee Boeyinga het hoogtepunt. „In een
commercieel verhaal is dan
toch een niet-commercieel evenement ook mogelijk. Dat vind
ik mooi. De mensen trouwens
ook, want twee uur van te voren

zaten er al mensen te wachten
op het Gasthuisplein."
Ook Eveline van der Stuyt
van de WV is bijzonder tevreden. „Vanaf zaterdagmiddag
drie uur was er geen lege kamer
meer te vinden in Zandvoort.
Alles was volgeboekt." In het
kantoor liep het storm. Volgens
de teller die bij de balie hangt,
bezochten zevenhonderd mensen zaterdag het VVV-kantoor.
De drukte houdt vermoedelijk
nog wel enigszins aan, vermoedt Van der Stuyt. Niet alleen door de mooie voorspellingen, maar ook doordat er in
Haarlem dit weekend een jazzfestival is. „Bij grote evenementen in Haarlem merken we dat
altijd, omdat daar veel minder
bedden verhuurd worden en
dus veel mensen naar Zandvoort uitwijken."

ZANDVOORT - Het nieuwe plan voor het seniorencomplex De Zwaluw (tussen
de Swaluëstraat, de Pakveldstraat en de Prinsenhofstraat) is opnieuw met gemengde gevoelens ontvangen bij diverse raadsleden
en omwonenden. De grootte
en de financiering van het
gebouw vormen voor hen
een onoverkomelijk bezwaar.

Uit de jongste tekeningen
blijkt dat de architect en de prpjectontwikkelaar het torentje
op de hoek van de Prinsenhofstraat en de Swaluëstraat geschrapt hebben. De hoogte is
nu overal drie bouwlagen. Verder wordt het gebouw op de bovenste verdieping smaller, het
pand springt daar drie meter in.

Voor
projectontwikkelaar
Van Stijn betekent de aanpassing volgens het college van
Burgemeester en Wethouders
een verlies van 447.000 gulden,
Sfeerverslag op pagina 3 omdat er een vierkamerwoning

vervalt en twee appartementen
kleiner worden. Het college wil
dat de gemeente dat bedrag bijlegt.

De gemeenteraad beslist over
het nieuwe ontwerp op 26 augustus, maar de uitslag van de
stemming is nog onduidelijk.
GBZ en CDA hebben in twee
raadscommissies aangegeven
dat ze voor zijn. Han van Leeuwen (D66), Prits van Caspel
(VVD), Lou Koper (D66) en
Huub van Gelder (PvdA) wijzen echter de nieuwste ideeën
over de 22 seniorenappartementen op de plek van de voormalige garage van wethouder
Versteege in elk geval af. Ze vinden het complex nog altijd te
groot voor de Noordbuurt.

Voor de omwonenden is
vooral de grootte bezwaarlijk.
„We raken onze privacy kwijt,
want we krijgen een gebouw op
twee meter afstand van onze
erfscheiding," zeggen de heer
en mevrouw Loning uit de Pakveldstraat. „Als de artikel 19
procedure begint, tekenen we
dan ook beslist bezwaar aan en
we zullen niet schromen om
een claim wegens planschade
in te dienen," zegt de heer Loning. „Het vervelende is trouwens dat we deze keer buiten
de plannen zijn gehouden. Ik
heb heel veel moeite moeten
doen om als enige van de omVan Leeuwen en Van Gelder wonenden de tekeningen te
hebben bovendien een princi- zien. De vorige keer ging dat
pieel bezwaar. Zij vinden het beslist anders."
onaanvaardbaar dat de gemeente geld investeert in een
Eerdere plannen voor de
project waarbij een wethouder voormalige garage van Versteezijdelings betrokken is. „Ver- ge, uit 1988 en 1996, stuitten ook
steege is eigenaar van de grond. al op verzet. De politieke partijOm alle schijn te vermijden dat en en de omwonenden vonden
het
appartementengebouw
eveneens te massaal.

'Ik kan niet kiezen uit de Vierdaagsen'
ZANDVOORT - Iedereen kent de Nijmeegse Vierdaagse, maar de Apeldoornse Vierdaagse is wat minder bekend. Elly Sandbergen liep vorig jaar de beroemdste en
oudste wandeltocht van Nederland en sleepte deze zomer haar man Johan mee naar de Veluwe. „Als ik zou
moeten kiezen tussen de twee Vierdaagsen, zou ik het
niet weten. Ze zijn allebei heel speciaal."
„In Nijmegen betekent het len, anders krijg je blaren."
Blessures heeft ze deze keer
vier dagen feest. In Apeldoorn
is vooral de natuur heel bij- nauwelijks gehad. Vorig jaar
zonder. We hebben in het bos, in Nijmegen ontdekte ze dat
maar ook door de polder ge- haar rugzak op den duur rugwandeld. Elke dag is anders. pijn veroorzaakte. Bovendien
Bovendien is het een stuk rus- kon ze na de eerste dag nauwetiger. Aan de Apeldoornse lijks meer lopen, vanwege de
Vierdaagse doen slechts 2600 pijn in haar kuiten.
„De dokter dacht aan een gemensen mee, terwijl in Nijmegen meer dan tien keer zoveel scheurde spier. Maar een fywandelaars zich inschrijven," siotherapeut die we kenden
zei dat het wel meeviel. Hij
vertelt Elly.
„In Nijmegen is dan ook ie- masseerde elke avond mijn
kuiten
en
dereen ingeraadde
me
steld op de
aan om na de
Vierdaagse en
grote bubs te
langs de kant
starten, zodat
staan
veel
ik wat meer
mensen. Dat
in mijn eigen
is bij de Apeltempo kon lodoornse Vier----- pen. Dat
daagse toch
remmen en
wel anders.
Maar de sfeer is er net zo ge- aanzetten was namelijk de
oorzaak van de pijn. Ik kwam
moedelijk."
De twee Zandvoorters lo- dan wel erg laat aan, maar dat
geerden in Apeldoorn bij de vond ik minder erg." Haar
familie Abbekerk. Elke dag man vult aan: „Anders is het
stond om zes uur het ontbijt net een intervaltraining."
Elly heeft nog een tip. „Er
klaar. Pa en moe Abbekerk
kookten 's avonds voor een bestaat een heel goed middel
groep van 25 lopers, die over tegen pukkeltjes op je benen
het algemeen vroeg naar hun en armen. Veel mensen, ik dus
ook, krijgen daar last van als
bed togen.
Elly: „Apeldoorn is zwaar- het warm is, terwijl ze zich boder, want je loopt veel over venmatig inspannen. De uitzandpaden. Last van zand in slag jeukt Verschrikkelijk. Het
mijn schoenen? Ja, hier en is netelroos, met elke dag een
daar glipten er wel zand, pilletje van huidarts Verburg
steentjes of houtsnippers in. uit Zandvoort heel goed te
Die moet je er meteen uitha- voorkomen."

'Een latere start
betekent lopen
in j e eigen tempo'

er sprake is van belangenverstrengeling moeten we er geen
geld in stoppen," aldus Van
Leeuwen.

Fietster dodelijk
verongelukt
ZANDVOORT - Op de Bentveldseweg is donderdagavond
een 34-jarige Zandvoortse fietser dodelijk verongelukt. Een
22-jarige dronken automobilist
uit Nieuw-Vennep heeft haar
aangereden.
De man verklaarde tegen de
politie dat hij in een bocht van
de weg met de wielen van zijn
auto de berm raakte, corrigeerde en het fietspad aan de overkant opschoot.

Toch aangehouden
ZANDVOORT - De politie
heeft alsnog iemand aangehouden die maandag na een aanrijding in de Van Alphenstraat
doorreed. De 53-jarige Zandvoorter werd in zijn huis opgepakt na een tip van een ooggetuige.

In eerste instantie reageerde
de architect afwijzend op elke
verandering. Volgens architect
G. Polman van AG Architecten
uit Haarlem is de verandering
tot stand gekomen na onderhandeling met de gemeente.
„We hebben ons eerst gehouden aan de uitgangspunten van
de stedebouwkundige en de
welstandscommissie." Projectontwikkelaar Van Stijn was
dinsdag niet voor commentaar
bereikbaar.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
5 Omdat ik «raag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Johan en Elly Sandbergen wandelen ook vaak in de duinen
Foto Kann Schut

rondom Zandvoort
af-

Elly vertelt enthousiast over
haar wandeltochten. Vroeger
liep ze al met haar dochters
door het duin, maar sinds ze
een keer in Engeland van de
ene kust naar de andere kust
wandelde met een groep, is ze
erg verslaafd geraakt.
Johan is meer een hardloper, alhoewel hij zich toch
door zijn vrouw liet overhalen
dit jaar. „Eigenlijk had ik een
weddenschap met mijn tandarts, maar hij haakte uiteindelijk af omdat hij vader werd,"
vertelt Johan.
Wandelvakanties behoren
echter inmiddels tot de vaste

routine voor de familie Sandbergen, want zoon Nick is ook
enthousiast geworden. „Na
een minder leuke vakantie op
Corfu kozen we voor Gerlos in
Oostenrijk. Na elke bergwandeling krijg je een stempeltje.
Dat vond Nick heel leuk. Onze
andere zoon keek liever toe
hoe wij naar boven zwoegden," glimlacht Johan.
„Het enige nadeel van echt
grote wandeltochten," zegt
Elly, „is dat je er veel voor
moet oefenen. En dat kost veel
tijd. Maar dat is dan ook het
enige nadeel."

Naam: (m/v)

l

l

l

Adres:
l
Postcode/Plaats:

l

l

l

l

l

l

Telefoon:
l
Giro/Banknr.:

[
l

l

l

l

l

Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal/19,15 halfjaar ƒ 34,60

l

l

jaar ƒ 60.40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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Jaarlijks Verlof
"naar Belgisch voorbeeld"

10O JAAJ? TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAMILIEBERICHTEN

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Wilt u hem feliciteren

dat kan
Zondag 17 augustus
in het gemeenschapshuis

„Marty"
Uit het volle leven, terwijl de lichtjes weer in haar
ogen straalden, is zij van ons weggenomen, onze
Marty

VERSTEEQE'S
PAkvEldsiRAAT l 9 - 2042 KD ZANCJVOORT

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Martha Maria Helena Seders
-A- 27 maart 1963
17 augustus 1997
J. W. Seders
E. Seders-van de Geer
J. J. L. Webber
S. Webber-van Moppes
R. L. A. E. M. van de Broek-Webber
A Th. M. van de Broek
J. W. Seders jr.
L. M. Garcia Acevedo
Neven en nichten
Correspondentieadres:
J. W. Seders
Zuiderstraat 2B
2042 GB Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

c

Het hooghcemroadsrhap Amstel, Gooi en Vecht is op 1 januari 1997 opgericht Het
gebied van het hoogheemraadschap bestrijkt het zuidoostelijk deel van NoordHolland inclusief het grootste deel van Amsterdam, het noordwestelijk deel van
Utrecht en een klein gedeelte van Zuid Holland In het werkgebied • met een
oppervlakte van 700 km7 • heeft het hoogheemraadschap de integrale zorg voor de
waterkwaliteit, het watcrpeil en de waterkering In het gebied wonen circa 1,2 miljoen mensen in 27 gemeenten

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

c

[afce Rve

strandpaviljoen 5

Inlichtingen uit
kiesregisters
In november van dit jaar worden verkiezingen gehouden voor het algemeen
bestuur van het hoogheemraadschap Amstet, Gooi en Vecht
Voor de categorieën 'ongebouwd' {eigenaren van grond), 'gebouwd' (eigenaren

Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119

van gebouwen) en 'ingezetenen* (gebruikers van woonruimten} houdt het
dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap een kiestegister bij van degenen
die tot deze categorieën behoren en als zodanig belastingplichtig en daardoor
ook stemgerechtigd zijn

Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

Ook wordt een kiesregister bijgehouden van de stemgerechtigden voor de categorie 'bednjfsgebouwd (gebruikers van bedrijfsruimten) Dit register is ontleend aan de lijst van stemgerechtigde leden van de Kamers van Koophandel m

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.

het beheersgebied van het hoogheemraadschap
Vanaf 19 augustus 1997 kunt u telefonisch of schriftelijk inlichtingen krijgen uit
het kiesiegister Hieruit kunt u opmaken of u, al dan met of met behoorlijk, m
het regis ier bent opgenomen Op verzoek kan (tegen betaling van ƒ 2,50) een

Dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
p/a Bureau Omslagheffing DWR
Postbus 94127
1090 GC Amsterdam
Telefoonnummer 0900 899 8611 (werkdagen tussen 9 oo 12 oo en 13 30 en

16 oo uur)
Als uw gegevens met of niet behoorlijk m het kiesregister zijn opgenomen, dan
kunt u alleen schriftetijk en gemotiveerd tot 22 september 1997 een verzoek

Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.

doen om verbetering van de gegevens Dit verzoek kunt u richten aan boven
staand adres

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Tot ziens in Take Five
Sheila, Dimfie en Gert Toonen

Frederika Pellerin - Koning

Hoofddorp,
augustus 1997.

ADVERTENTIES

(J I j uitvaartverzorging
kennemerland bv

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?
VERHUIZEN?

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

betuigen wij U onze oprechte dank.
Uit aller naam:
H. G. Pellerin

ZANDVOORT

het kiesregister kunt u richten aan

Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.

Voor Uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van onze lieve moeder,
schoonmoeder en oma

Aanvang 11.00-17.00 uur
Met o.a.
- kinderboerderij
- luchtkasteel
- steltloper
- clown ome Wim
- gratis schminken
- standwerkers concours
. . . en nog veel meer!!!!!
Non-profit instellingen als
- Rode Kruis
-KNRM
-SHH
- Zonnebloem
- Amnesty International
- N.H.K.
. . . E.A.
Plus minus 150 kramen met de meest uiteenlopende artikelen.
Kortom voor elk wat wils!!!!!
Tot ziens op 17 augustus.

Schriftelijke en telefonische verzoeken voor inlichtingen en/of een uittreksel uit

Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.

Carla en Marcel
Luka
Ted Hubert

17 AUGUSTUS

over andere stemgerechtigden op te vragen

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kinderrnenu's voor.
Als een vlinder zo vrij,
zal je nu zijn.

ZOMERMARKT

uittreksel uit het register worden verstrek! Het is met mogelijk inlichtingen

Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.

Lieve Marty

Evenementen kalender
CENTRUM ZANDVOORT

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:
Keer je naar het licht
en het licht zal in jou zijn.

Presenteert

Wij gaan even (energie) bijtanken.
Van dinsdag 19 augustus
tot en met
donderdag 4 september

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

van 15.00 uur tot 18.00 uur

Stichting Zandvoort Promotie

Verhuizen is vakwerk !
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

WUHELMINAWEG 30
ZANDVOORT
Recent gerenoveerde en zeer verzorgde hoekwoning met
garage en tuin in 'het groene hart' gelegen in rustige omgeving en nabij centrum dorp. Eigen grond 398 m'.
Indeling: entree/hal met toilet/fonteintje en deur naar garage. L-woonkamer met open haard en moderne open
keuken met toegang tot achtertuin, schuifpui naar fraai
aangelegde tuin. Ie etage: ouderslaapkamer met deur
naar badkamer met ligbad, 2e toilet en wastafel, 2 slaapkamers waarvan l met balkon. C.V-gas. Parterre grotendeels voorzien van vloerverwarming.
VRAAGPRIJS ƒ 549.000,- k.k.

l

1

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBUJVENDE BEZICHTIGING

Aerobics & Ballet
Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 5719701
WEKELIJKS EUROPA

023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 - 17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

d0 Wit Verhuizingen

Hét adres voor gezond bewegen!

AflNKOOP -VERKOOP - TfiXATIES

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE. BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE l

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S

PARADIJSWEG16
ZANDVOORT
Woning met schuur, tuin en zonneterras, gelegen in het
centrum dorp en nabij strand, duinen en winkels.
Indeling: gang met bergkast en bergruimte, toilet met fonteintje, woonkamer met open haard en serre, eetkamer,
kantoor, moderne keuken inclusief inbouwapparatuur,
kelder. Ie etage: slaapkamer met wastafel, kleine slaapkamer, badkamer met ligbad en doorloop naar ouderslaapkamer met kastenwand en balkon. C.V.-gas HR-ke-

tel.
VRAAGPRIJS ƒ 359.000,- k.k.
Passage 36-40

van kleinbeeld kleurenfilms
•*VAN DERRJ

vanaf

RENDEN

241.

Makelaardij o.g.

Vraag ook naar de

2042 KV Zandvoort
postbus 413

M
NVM
MAKELAAR

-A- voor iedereen een geschikte les.
-Ar 's ochtends les met kinderopvang.
* ook ballet- en aerobic-lessen voor de jeugd
(starten m.i.v. 1-9)
* gratis proeflessen
•b en... verantwoorde en gezellige lessen!!

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil"

Bel voor meer info met Anja,
023-5719701 of kom eens langs.

2040 AK Zandvoort

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts f j,-

(DlO
DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513 SPAAR ON7.F. KASSAliONNEN
P OLIESLAGERS
, BUDGET PRESTIGE . BUDGET • PRESTIGE -J BUDGET PRESTldE-, BUDGET PRESTIGE

Zandvoorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

ERKENDE
VERHUIZERS

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2. De Centrale
Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 8.30 -16.00 uur
donderdag:
8.30 - 20.00 uur
vrijdag:
8.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023)
574 01 00.
KENNISGEVING
Volgensde Algemene wet bestuursrecht(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 5 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 32 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 12 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie
POLITIEBUREAU ZANDVOORT
24 UUR PER DAG OPEN
In het zomerseizoen van 15 april tot en met
15 september is het politiebureau in Zandvoort
24 uur per dag geopend.
Adres Hogeweg 37, tel (023) 571 30 43
AANVULLING FESTIVALBELEID
Het college heeft op 1 augustus 1997 besloten
tot een aanvulling op het festivalbeleid De aan-

GEMEENTE

vullmg luidt dat tijdens festivals ook strandpaviljoens live-muziek mogen hebben op de
zaterdag-en zondagmiddag Voorwaarde daarbi) is dat die strandpaviljoens zijn opgenomen m
de vergunning die voor het festivafwordt verleend Op basis van deze aanpassing zijn bij het
laatst gehouden Jazz behind the Beach festival
optredens bij strandpaviljoens georganiseerd
GEWIJZIGDE OPENINGSTIJDEN
FIETSENSTALLING
LOUIS DAVIDSSTRAAT
I.V.M. ZOMERMARKT
In verband met de zomermarkt op zondag 17
augustus a s zijn de openingstijden van de
bewaakte fietsenstalling aan de Louis
Davidsstraat gewijzigd De fietsenstalling is op
die dag geopend van 12.00 uur tot 21.00 uur.
VERBOD AUTOVERKOOP OP
OPENBARE WEG
Naar aanleiding van klachten van bewoners
heeft het college van Burgemeester en Wéthouders op 3 juli 1997 op grond van art 5 1 3
van de A P V besloten wegen aan te wijzen
waar het verboden is een voertuig te parkeren
met het kennelijke doel het te koop aan te
bieden of te verhandelen De regels voor autohandelaars in de zin van art 5 1 3 APV blijven
voor het overige ongewijzigd
Personen wonende aan een van de aangewezen wegen kunnen een ontheffing van het
verbod aanvragen of hun voertuig m een andere straat te koop aanbieden Een lijst met
straten waar geparkeerde voertuigen te koop
mogen worden aangeboden ligt ter inzage bij
de Centrale Balie m net Raadhuis

ONTWERPBESTEMMINGSPLAN

(ART. 23 WRO)
Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat met ingang van 15 augustus 1997 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp van het
bestemmingsplan "Stationsomgeving" (gebied
gelegen tussen de Zeestraat, Stationsplein, Van
Speykstraat, Van Lennepweg, A J van der
Moolenstraat, Vondellaan en verlengde Haltestraat)

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage bij
de centrale balie op net raadhuis (ingang
Swaluèstraat) en de openbare bibliotheek,
Prinsesseweg 34 te Zandvoort

*^

Bil GRATIS 0800-022 45 35

Gedurende de termijn van de tervisieleggmq kan een ieder schriftelijk zijn zienswijze
keribaar maken bij de gemeenteraad (Postbus
2, 2040 AA Zandvoort)
VOORNEMEN OM
BOUWVERGUNNING TE
VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van de artikelen 2.5 8. sub a en 2 5 14 sub i van
de bouwverordening juncto artikel 50 lid 5 van
de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor.
- het bouwen van een ondergronds
bergmgsbassin op het perceel ter plaatse van
de parkeerplaats tussen de Prmsseseweg en
de Koningsstraat
Het bouwplan ligt met ingang van 15 augustus
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termijn kan een
ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk
bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

voor meer informatie

\,„„.

of vul cfe bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

l
naam:

man/vrouw

l
straat:

l
postcode/woonplaats:

l
telefoon:

l
leeftijd(en):

l

Gasthuisplein 5, Zandvoort

^T

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem,

f
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'Eindelijk echte muziek in Zandvoort'

Overvallers
nog niet gepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft de overvaller van de
snackkar nog niet gevonden.
„Er zijn ook nog geen tips binnengekomen," aldus politiewoordvoerder Jaap Hage.
Vorige week dinsdag overvielen drie mannen een snackkar
op de Boulevard Barnaart. Ze
bedreigden de medewerkster
van de kar en een klant met een
mes en een pistool. De een
moest de kas meegeven, de ander zijn portemonnee.
De overvallers reden in een
Opel Kadett, die ze eerder op de
dag bij het Golden Tulip Hotel
hadden gestolen. De politie
vond de auto later terug bij
camping De Lakens.
Er is wel een signalement van
een van de overvallers bekend:
een blanke, door de zongebruinde man van 35 jaar, blond
haar, blonde snor, 1.70 meter
lang en met een ingevallen gezicht. Hij is vrij mager en ziet er
onverzorgd uit. Hij droeg een
blauw-wit gestreept t-shirt en
een lichte Bermuda.

Steekpartij
ZANDVOORT - Een restauranthouder uit de Engelbertsstraat wordt ervan verdacht dat
hij maandagnacht een van zijn
gasten heeft verwond met een
mes. De 34-jarige restaurateur
wilde een groep van acht personen de deur wijzen, omdat zij
met eten gooiden en te veel lawaai veroorzaakten. Hij bedreigde hen daarbij met een
mes en stak een van hen in zijn
vinger volgens de gasten. De
restaurateur ontkent dat.

Drenkeling
ZANDVOORT - Een 21-jarige
Poolse toerist is vorige week
woensdag verdronken in zee.
De jongeman was onder invloed van alcohol en drugs toen
hij besloot ter hoogte van paviljoen 23 te gaan zwemmen. Hij is
vermoedelijk in een mui gestapt.

Een keer per jaar hoor je tegenover de watertoren
jazzmuziek in plaats van het geronk van auto's en motoren.
De blazers van de Stable Roof Jazzband bij hotel-bar
Bad-Zandvoort wisten zaterdagavond tijdens het Jazz
behind the Beachfestival de verkeersgeïuiden prettig te
overstemmen. „Een genot, mevrouw. Eindelijk echte
muziek in Zandvoort, veel beter dan dat gebonk uit de
speakers op de terrassen. Ik geniet," constateerde een man
met een tappend voetje dan ook.

D

E JAZZ- EN BLTJESlief- mers die bij het publiek duidehebber kwam afgelopen lijk in de smaak vielen.
week aan zijn trekken tijIets minder druk was het aan
dens het Jazz behind the Be- het eind van de Haltestraat,
ach. Ook de dagjesmensen die waar Rom Helweg zich in het
wat langer in het dorp bleven zweet werkte op de piano. Toch
vielen met hun neus in de bo- kon met name de uitvoering
ter. Zandvoort bruiste van de van Jerry Lee Lewis' Great
muziek. En dat waardeerde het Balls oj Fire op applaus van het
publiek. Al vroeg in de avond publiek rekenen.
stonden toeschouwers bij de
De echte jazz-liefhebbers waverschillende podia te swingen. ren vooral te vinden op het
Dit jaar kreeg het vierdaagse Raadhuisplein waar The Plofestival ook
wer
Town
het
woord
Jazz
Band
blues toegeoude stijl Jazz
voegd. Maar
speelde. „Ach,
erg strak werd
dit is muziek
er niet aan
van mensen
deze muziekvan mijn leefstromen vasttijd, maar het
gehouden.
blijft goed hè,"
Naast jazz en
genoot
een
blues was er
dame met zilook te genievergrijs haar.
ten van funk,
„Ik kom elk
soul en pop.
jaar uit HaarZeer swinlem om er van
gend was het Presentator Gerard Hol had te genieten.
optreden van op het Yankspodium in elk g-e- En om vast in
Rocq E. Har- val de 'performance' van een de stemming
rel. Deze uit echte zanger Foto André Lieberom te komen voor
Los Angeles
het Jazz-festiafkomstige zangeres wist sa- val in Haarlem volgende week.
men met een voor de gelegen- Ik geniet echt van de traditioneheid samengestelde band een le jazz, die andere soorten bonzinderende sfeer in de Halte- ken zo door je heen."
straat te creëren. Harrel begon
Een intieme gemoedelijke
zelf als achtergrondzangeres sfeer heerste er aan het begin
bij grote Amerikaanse arties- van de zaterdagavond op het
ten, zoals Tina Turner. Voor Dorpsplein. Op het beschutte
Zandvoort had ze een sterk ach- plein trad trompettiste Saskia
tergrondkoor
samengesteld. Laroo op. Onder het publiek
Samen met hen zong Harrel zo- een drietal fans van Laroo die
wel soul, funk als jazzy num- de professionaliteit van de ar(ADVERTENTIE)

Ruzie met fietser

in Spijkenisse wordt afgewerkt.

Info (020) 690 93 IC '

Voor foto- en raceliefhebbers

ZANDVOORT - „Een lichte
hersenschudding en een flinke
buil op mijn achterhoofd heb ik
er aan overgehouden," zegt Nel
Martens van het parkeerterrein
op het De Favaugeplein. Op
klaarlichte dag sloeg woensdag
een ontevreden automobilist
haar van achteren neer. Ze
kreeg bovendien een trap.
De man werd kwaad op de
parkeerwachtster, omdat zij zei
dat het terrein vol was. Er waren alleen nog gereserveerde
plaatsen. Net op het moment Torn Corpnel werd onlangs eerste tijdens de Marlboro Masters op
dat Martens haar kantoortje in- het circuit. Wie van die overwinning nog eens wil nagenieten kan
liep, reed een auto naar een van dagelijks in Hotel Hoogland in de Westerparkstraat terecht. Gistedie plaatsen toe. De toerist
werd daarop zo boos dat hij ren heeft Coronel een expositie van de 26-jarige freelance fotograaf
Chris Schotanus over de Marlboro Masters geopend. Schotanus
haar neersloeg.
maakt foto's voor diverse kranten en tijdschriften, waaronder het
Zandvoorts Nieuwsblad. Hij is zeer gefascineerd door racen. Zijn
expositie is tot september te zien

Zandvoorts
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Foto Chris Schotanus
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niet weg te branden was, gaf
hoog op over de West End Casablanca Band en Jean Lejeune. „Geweldig. Bij Lejeune
stonden er op een gegeven moment drie violisten te spelen, de
vaste violist, een gast uit Australië en onze eigen Louis
Schuurman."
Eigenaresse Loes Hoezee gaf
aan weer veel bekende gezichten in het publiek te hebben
gezien. „De vaste klantenkring
is aanwezig en natuurlijk ook
veel mensen die op de muziek
zijn afgekomen. Ik weet pok
van veel mensen van buiten
Zandvoort dat ze een kamer in
een hotelletje huren, speciaal
voor het festival. We hebben

die het komend weekeinde

BAALBERGEN, HOJWEUNG INTERIEUR, MIJNDERS,
MONIÖ, OASE, VAN REEUWUK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VALHAL

Toerist slaat
parkeerwachter

uur.

jes op het Dorpsplein was die
avond voor de bewoners van de
huizen tegenover café Yanks.
Zij hadden zich met drankjes,
hapjes en sfeerlichtjes op hun
terras gesetteld en genoten duidelijk. „Een jazzliefhebber ben
ik niet, maar dit is toch grandioos," aldus één van de bewoners. „Ik verheug me er elk jaar
weer op om zo op de eerste rij te
zitten."
Veel Zandvoorters waren traditiegetrouw te vinden bij café
Harlekijn. Het Kerkpad was
nauwelijks groot genoeg voor
de big band die optrad, maar
zorgde wel voor een perfecte
akoestiek en een leuk sfeertje.
Een Zandvoorts echtpaar, dat

ZANDVOORT - Ondanks
een nederlaag en een gelijkspel kan het tennisteam van
Redken/Zandvoort zich opmaken voor de kruisfinale,

Net verhuisd? Kom naar Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
voor een nieuw interieur. Van
Deens design tot Hollands eiken.

Coureur onwel

Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

tieste roemden. Laroo kreeg
volop kans dit te bewijzen,
want na problemen met het
drumstel vertoonde ook de
lichtinstallatie kuren. De trompettiste leek zich niet te storen
aan de ongemakken. „Kijk dat
bedoel ik nu," benadrukte een
fan. „Een andere artiest was allang gevlucht, maar zij staat
hier voor het publiek."
Tussen de optredens door
probeerde Gerard Hol het publiek 'bij de les' te houden. Zijn
protegés traden in de pauzes
op, terwijl hij zelf zo nu en dan
ook probeerde te zingen. In elk
geval had hij wel de flair van
een artiest.
Een van de meest riante plek-

Foto Andre Lieberom

vanavond een speciale programmering met twee bands.
Dat doen we nu voor de tweede
keer en dat bevalt heel goed.
We hebben namelijk een hekel
aan pauze, de mensen komen
toch voor de optredens. Dus
gaan de optredens bij ons de
hele avond door."
Terwijl de band 'Big Spender'
inzette, aan Loes de vraag hoeveel extra omzet het festival nu
oplevert. Lachend: „Niets, we
verliezen erop. Ik ben blij als
we quitte spelen, maar dat lukt
bijna nooit. Toch blijven we het
doen want het is hét feest van
Zandvoort."
Cleo Scheerboom

Tennisteam klaar voor kruisfinale

ZANDVOORT - Een 31-jarige
fietser uit Zandvoort heeft
woensdagmiddag een 45-jarige
Zandvoorter bij een strandafgang een kopstoot en een schop
in zijn buik gegeven. Het tweetal kreeg ruzie, omdat de fietser
met hoge snelheid naar beneden reed.

ZANDVOORT - Een 55-jarige
Duitse coureur heeft zaterdagmiddag een hersenbloeding gekregen en is daardoor uit de
bocht gevlogen. Een baancommissaris zag hem onderaan de
Hunzerug van de ideale lijn afwijken zonder te remmen. Reanimatie hielp niet meer.

Veel Zandvoorters schoven aan bij de Harlekijn

De competitie van de.eredivi~sie wordt dit jaar in twee weken
afgewerkt, waardoor er binnen
korte tijd veel wedstrijden op
het programma staan. Redken/Zandvoort begon heel sterk
aan de competitie met drie
overwinningen. De laatste
kwam vorige week donderdag
tot stand. Op het eigen park
werd de nationale kampioen
van vorig seizoen, Holland/Ridderkerk/Halfweg, getrakteerd
op een 4-2 nederlaag.
In deze wedstrijd schitterde
Andrea van den Hurk door
haar opponente met 6-0 en 6-1
van het gravel te spelen. Seda
Noorlander had het zwaar,
maar herstelde zich naarmate
de wedstrijd vorderde. ExZandvoort-speelster
Petra
Kamstra zette Noorlander vlot
op een 0-6 setverlies. In de tweede set herstelde de Zandvoortspeelster zich. Met 7-5 won ze
die set, waarna de noodzakelijke derde set een formaliteit
bleek: 6-2.
De Zandvoortse mannen kónden het niet bolwerken tegen
die van Holland/Ridderkerk/Halfweg. De Zandvoortse Argentijn Daniel Orsanic had
geen antwoord op het solide
spel van Sluiter en verloor met
tweemaal 6-4. Sander Hommel

Ook burgemeester Van der Heijden was op De Glee om de
verrichtingen van Redken/Zandvoort te volgen. Op de foto
wordt hij geflankeerd door Daniel Orsanic en Andrea van den
Hurk, terwijl voorzitter Egbert Poster tevreden toekijkt
Foto: MultiCopy

trof de geroutineerde Ralph
Kok tegenover zich en verloor
eveneens. De strijd was wel
spannnend door de vele fraaie
rally's die beiden op het gravel
legden.
De eerste set ging met 6-7
naar Kok, de tweede met dezelfde cijfers naar Sander Hommei. De derde set begon met
een incident. De bal werd dooi'
de scheidsrechter als uit beoprdeeld. Kok had duidelijk minder moete met de daarop volgende discussie dan Hommel.
Het gevolg was dat Zandvoorter minder ging spelen. De
winst was voor Kok, waardoor

De Stichting ROCON maakt onderdeel
uit van het Regionaal Opleidingen
c o n t r a c t a c t i v i t e i t e n Centrurn Amsterdam en verzorgt
f
deeltijdopleidingen en specifieke
t*
cursussen op contractbasis.

Groot succes
voor duiven
van Pleines

Wil je je kennis opfrissen,
je bijscholen of
je verder specialiseren?

ZANDVOORT - De laat-

ste vlucht voor jonge duiven
van de eerste toer werd voor

Kies dan voor het R.O.C. Amsterdam!

de

postduivenvereniging

Pleines een groot succes.
Een duif van Piet La G rouw
werd niet alleen eerste van
de vereniging, maar ook eer-

Het R.O.C. Amsterdam heeft veel verschillende opleidingen en
cursuséen, die binnenkort weer van start zullen gaan.
Ben je geïnteresseerd in één van de volgende cursussen:
'
Administratie, Informatica, Logistiek,
Algemene Ondernemers, Vaardigheden,
Autoschadeherstellen, Motoronderhoud,
Auto-cad, Bouw, Hout,
.Detailhandel, Groothandel, Verkooptralningen,
Kappen, Black Hair, Mode & Kleding,
Sport, Conditietrainer

ste van het gehele concours.

Voor deze NPO-vlucht werden de duiven op donderdagavond ingekorft voor de vlucht
uit het Franse Chantilly. De afstand voor de duiven was 260
kilometer.
Met een eerste en tweede
plaats scoorde Pleines bijzonder goed. De duiven werden om
zeven uur gelost met een oostzuidoosten wind. Bovendien
was het erg warm. De eerste
duif klokte Piet La Grouw om
10.08 uur.

Vraag dan nu informatie aan!
Ben je geïnteresseerd in een andere opleiding?
Ook daarvoor kun je informatie opvragen want dit zijn natuurlijk niet de
enige opleidingerf die het R.O.C. Amsterdam je te bieden heeft.
Knip nu de bon uit en stuur deze naar:
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164, 1QOO PA AMSTERDAM.

l Ik ben geïnteresseerd in de cursus
l Naam:
| Adres:
[Postcode:
Plaats:
(Telefoon:

De Boer wint
strandschaak
Chess Society
ZANDVOORT - Het door
Chess Society georganiseerde
strandschaaktoernooi is m een
overwinning geëindigd voor Jacota de Boer. De Boer scoorde
veertien punten uit zestien partijen en verwees Cliteur en De
Vries naar de gedeelde tweede
plaats.
Onder tropische omstandigheden speelden negen schakers
twee keer tegen elkaar onder de
parasols op het strandterras.
Ondanks de enorme hitte was
wedstrijdleider Hans Drost onvertaiddelijk en stelde de klokken in op slechts vijf minuten
bedenktijd per persoon en partij. De drie favorieten, Ben de
Vries, Jacota de Boer en Olaf
Cliteur, trokken zich weinig
aan van de hitte en veegden in
hoog tempo de overige deelnemers van de borden.
Ook snelschaker Hans Drost
ervoer dat hij in de zaal tot betere resultaten komt dan aan de
vloedlijn. De enige speler die
het makkelijk scorende drietal
in de eerste helft van het toernooi kon bijhouden was nieuwkomer Chris van Bockel. Het
was Peter Kühn die hem fraai
pootje lichtte, waardoor ook
Van Bockel afhaakte voor een
podiumplaats. De goed spelende Kühn verraste in de achtste
ronde ook bijna de uiteindelijke winnaar Jacob de Boer. De
klok van Peter Kühn stond echter succes in de weg.
Jacob de Boer, die twee punuen los stond van zijn concurrenten De Vries en Cliteur, zag
zijn voorsprong in het tweede
gedeelte slinken. Hij werd toen
door beide concurrenten op
een nul getrakteerd. Olaf Cliteur verloor echter het pnderlinge duel met Ben de Vries en
deze leed op zijn beurt een verrassende nederlaag tegen de bij
vlagen sterk spelende Boudewijn Eijsvogel. Hierdoor behield Jacob de Boer een punt
voorsprong op zijn belagers en
won het toernooi. Na Cliteur en
De Vries legde Chris van Bockel beslag op een keurige vierde
plaats met tien punten uit zestien partijen.

Activiteiten
ZANDVOORT - Zaterdag en
zondag is er veel te doen in
Zandvoort. Zaterdag vindt het
schaaktoernooi bij strandpaviljoen Take Pive plaats (aanvang
12 uur). Zondag verandert het
Gasthuisplein in Montmartre,
met schilders en optredens
overdag op het plein, 's avonds
in het Wapen. Zondag strijkt
ook de zomermarkt neer op de
Prinsesseweg.
(ADVERTENTIES)

www.zandvoort.net

zandvoortse
ondernemers
op Internet?
Netexpo internet services
023-5730172 fax 023-5731886

14 t/m 20 Augustus

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

f

de balans weer in evenwicht
werd gebracht: 2-2.
Het damesdubbel, gevormd
door Noorlander en Van den
Hurk, had geen problemen met
de tegenpartij en zette Zandvoort op een 3-2 voorsprong.
Sander Hommel hervond zich
vervolgens aan de zijde van Orsanic. Het tweetal zorgde via
setstanden van 6-3, 2-6 en 6-4
voor het vierde Zandvoortse
punt. De uitwedstrijd tegen het
sterke Popeye Gold Star leverde het team van coaches Hans
Schmidt en Ralph Berkel de
eerste nederlaag op. Het werd
5-1. Alleen Daniel Orsanic kon
een punt binnenhalen door met

tweemaal 3-6 te winnen van
Doyle.
In deze strijd had meer gezeten. Andrea van den Hurk, Seda
Noorlander en Sander Hommel
leden echter nipte nederlagen.
De volgende dag kreeg Zandvoort de gelegenheid zich te revancheren. Het onderaanstaande Hoorn bleek echter lastig te
bespelen. Seda Noorlander zette de Zandvoorters vlot op een
voorsprong door met tweemaal
6-1 te winnen. Andrea van den
Hurk kon het net niet bolwerken en verloor met 6-4, 6-4. Ook
de mannen deelden de punten.
Orsanic verloor. Sander Hommei leverde een gedegen partij
af tegen Bas Wild en tekende
via 7-5 en 6-2 voor een 2-2 tussenstand.
De dubbelspelen moesten de
beslissing brengen. Omdat de
Zandvoortse vrouwen verloren
en de mannen zegevierden
werd de eindstand 3-3. Redken/Zandvoort kan nu de play-offs
vrijwel niet meer mislopen. Het
Zandvoortse team speelde gisteren de uitwedstrijd tegen Amstelpark en komt morgen pp de
Glee voor de laatste keer in dit
seizoen in Zandvoort in actie.
Tegenstander is Zurich/De Manege uit Apeldoorn. De wedstrijd wordt zoals gewoonlijk
geopend door de dames en wel
om elf uur.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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Uitslag: Piet La Grouw l, 6,
13, 14, 15, 23, 24; Hans Heiligers
2, 5, 8, 10, 17, 18; Hans Gaus 3;
John Romkes 4, 7, 9, 12, 20, 21;
Rook Driehuizen 11, 19, 25; Peter Bol 16; Koper Twins Combinatie 22.

,\ houweling
Mntcrieur
IcontractactlvlteitBn

De Stichting ROCON maakt onderdeel uit van het
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en verzorgt \
deeltijdopleidingen en speciitske cursussen op
contractbasis

Kijk je ook elke dag weer
met angst naar die computer?
Kies dan voor een cursus bij het R.O.C. Amsterdam".,
Het Leer en Intormatie Centrum aan de Terheideweg is de ideale plaats om
zelfstandig om te leren gaan mei de computer.
Er is een deskundige aanwezig die je vragen beantwoordt maar het cursus
materiaal is overzichtelijk en duidelijk waardoor je in je eigen tempo kunt
werken.
.
, . ' • • . . . ,
Heb je interesse in cursussen tekstverwerken, database spreadsheet,
presentatiepakketten en internet of workshops -zoals scannen van teksten en
plaatjes, presentaties maken'en internet pagina's maken.
Vraag dan nu informatie aan en je krijgt een korting van 25% op een leskaart!
Vul de bon in en stuur deze naar:
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164. 1000 PA AMSTERDAM
i.Ik ben geïnteresseerd In de cursus.,
J'Naam:
I Adres:
II Postcode:
Plaats:
l| Telefoon:

.M/V..

.VVKM/13 08 02

neem dan dc/c aü\crlcmic
mee cnjc knjgt ccn gratis

__

msterdam
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Voor Inlichtingen over en reservering <
van advertenties kunt u contact opnemen
met de advertentie verkoop van Weekmedia

Terug voor de klas?

Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel. 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

Cursusse

o

H O G E S C H O O L H A A R L E

Nascholingscursus voor herintreders
in het basisonderwijs

Het Rundstedeliik Opleidingen Centrum

randstedelijk

verzorgt voor ca 9000 leerlingen

Het tekort aan leraren basisonderwijs en speciaal onderwijs neemt toe. De PABO/Hogeschool Haarlem
verzorgt een cursus voor mensen met een onderwijsbevoegdheid die na lange afwezigheid hun werk als
leerkracht in het basisonderwijs/speciaal onderwijs willen hervatten.
Er is een basiscursus waarin met name aandacht wordt besteed aan:
- de uitgangspunten en de ontwikkeling van het basisonderwijs/speciaal onderwijs in de afgelopen 10 jaar;
- nieuwe methoden en nieuwe vakgebieden;
- schoolorganisatie/vergadertechnieken;
- sollicitatie-vaardigheden.
Deze cursus omvat 10 theoriebijeenkomsten van 3,5 uur (dinsdagochtend) en 10 dagdelen stage.
De cursus begint in september 1997.
Na de basiscursus zijn er keuzemogelijkheden voor een vervolgcursus op het gebied van:
- werken in de onder/bovenbouw;
- verschillende vakgebieden.
Aan het eind van de cursus wordt een certificaat uitgereikt.
De kosten voor de cursus bedragen ƒ 80,-.

opleidingen
deettifdberoepsopletdingen en onentatiecentrum

schakelprograinma 's

Grijp deze kans!
(Directie)secretaresse-opleiding

met baangarantie
Manpower Uitzendorganisatie B V en het ROC Amsterdam bieden u de mogeli/kheid
een opleiding (directie)secretaresse te volgen met baangarantie

Informatie: PABO Hogeschool Haarlem
Bijdorplaan 75, 2015 CG Haarlem, tel: 023-5 412 112

Start: september 1997
Duur: Twee jaar, waarvan de eerste vier maanden fulltime opleiding Daarna bestaat
het traject uit vier dagen werken en een dag per week theorie-opleiding

HO G E S C H O O L

Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers met minimaal Engels en Duits m het pak-

HA A R L E M

ket en/of gemotiveerde hbo-wo-ers die zich willen omscholen tot secretaresse
Interesse?
Bel met het ROC of met Manpower en meld u aan voor een voorlichtingsbijeenkomst
op woensdag 20 augustus van 19 00-20 00 uur
ROC Amsterdam, Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616
Manpower Uitzendorganisatie, Dalsteindreef 18 bg, 1112 XC Diemen
telefoon: 020-6958044, contactpersoon: Ellis Gaatje
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Bel voor informatie:

You can measure the difference.
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' SEC is erkend door de
" bedrijfstak horeca. .
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Elandsstraat .175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

KAMERMEISJES

College Beroepsonderwijs Amsterdam

FLORENS COLLEGE

Cursus

en meisjes voor de

Middenstandsdiploma AOV

ALGEMENE DIENST
Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis
van enkele dagen per week,
alsook in het weekend.
Telefonische reactie tussen 20.00 en 22.00 uur:
035-6938058.

DUBBENovER

Dan nu nog de voordeligste hypotheek!

Cursusprogramma's
- zelfstudie

Bent u kandidaat voor één van de 110
woningen in park Duijnwijk? Neem dan
contact op met Alpha Hypotheken voor uw
persoonlijke hypotheekplan.

- 5 maanden, twee avonden per week
-10 maanden, één avond per week

HETGOA-TUINCENTRUM HEEFT
EEN BAAN EN EEN VAKOPLEIDING VOOR JE.

- per module, één avond per week

Vier dagen per week werken en een dag per week naar school
Na dnejaar ben je een geschoolde kracht met het diploma
Zelfstandig Beroepsopleiding Tuincentrum
Interesse? Bel tijdens kantooruren naar GOA-coördinane,
telefoon 03 1 7 - 4 1 0 895 of schrijf naar Florens College Linnaeus,
•Archimedesplantsoen 87. 1 098 JZ Amsterdam

NOG AAN HET

EEN HBO

o.- .

«M

t r a i n i n g öt ' O p l e i d i n g

SCHOOLVERLATERS MET LBO OF MAVO OP ZAK.
WIL JE VERDER LEREN, MAAR OOK GELD VERDIENEN?
-\

Albatros Hoteldiensten
vraagt voor een hotel in Zandvoort

, l,, V A

• Horeca Ondernemersvaardigheden " Cursusplaateen:
Cafébedrijf /Sociale Hygiëne
Almere,
,
, Deze opleidingen voldoen aan de nieuwsfe Amsterdam, .
vestigingseisen. Ook voor andere branches.
Hilversum,--,
Haarlem, <
Purmerend

O MANPOWER

Eigen huis in park Duijnwijk?

Erqen norecaëedeii

Kosten
Afhankelijk van keuze programma.
Lesgeld vanaf f250.,Aanvang, tijd en plaats
Donderdag 28 augustus en/of maandag

OPLEIDING?

l september van 19.00-22.00 uur, afdeling Handel,
vlakbij Amstelstation/Berlagebrug

Grijp dan je laatste kans om in te schrijven voor het studiejaar
Al 30 jaar een betrouwbaar adres voor opleidingen in

SAck-TJME

1997-1998. Kom naar de
informatiemarkt van de

de Handel.
Bel voor informatie 020-6924129 of stuur de

zoekt per direkt
enthousiaste
full-time

Amsterdam op 28
van

16 tot 20 uur

Locatie: Droogbak la
(t o Centraal Station)
Keuze uit meer dan 50 HBO-

E

Naam:

.m/v

Adres:

inl. tel. 023-5712717

A

onderwijs* Bel voor meer informatie ons Studievoorlichtingscentrum 020-570 25 25

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 19375, 1000WD
Amsterdam (geen postzegel nodig)
WMAOV.

*l/oor en/re/e van onze opleidingen is inschreven met meer
Hogeschool »an Amsterdam
randstedeliik

www.hva.nl / (020) 570 25 25

O

ï
randstedeli/k
\
opleidingen
centrum

N

Om alle hypotheekvarianten, scherpste Alkmaar-Amsterdam-Den Haag-Haarlem-Hoofddorp
rentes en exclusieve projectaanbiedingen Purmerend-Rotterdam-Schagen-Utrecht-SchiphoI

MEDEWERKER/STER

personeel, gezondheidszorg, techniek (ook maritiem) en

•<<5

Alpha Hypotheken, Zijlweg 263,
2025 CL Haarlem Telefoon (023) - 5277980

Postcode/Plaats:.

opleidingen op het gebied van economie, informatie, welzijn,

mogelijk

Voor het nemen van de proef op de som,
belt u of komt u langs voor een vrijblijvend gesprek of de gratis brochure

antwoordcoupon in.

Hogeschool van

augustus a s

In dit plan gaan we niet alleen uit van uw
actuele omstandigheden.
• wel/geen eigen geld,
• alleen of samen kopen,
• enkel of dubbel inkomen,
• bestaande hypotheek
wel/niet meenemen,
• enz. enz,
maar nemen we ook uw toekomstverwachtingen op

uit de markt te halen, moet je behalve
deskundig ook een grote partij zijn.
Aan beide voorwaarden voldoen wij

Het Randstedeliik Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen
dee/tiidberoepsopleidingen en oriëntatieschakelprogramma's

Logistiek...
uw toekomst?
Opleiding Medewerker Logistiek Management
Start: september 1997

O

Het Randstedel/ik Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca 9000 leerlingen

opleidingen

deeltiidberoepsopleidingen en beroeps-

centrum

voorbereidende trajecten
...
_ • j s»/\..fiAn««»vft
comfortabel en zeer solide MDF__ .ledikant
160x200cm.

IBBr^"^^^^^ ^^

Ambitieuze
schoolverlaters...

2 solide lattenbodems •
U luxe polyether matrassen •
. metï33XZS2. rijkgevulde
hoenderverenkussens •
Compleet van F 1195,

zet nu de eerste stap naar een succesvolle carrière!!!!!
U point en het ROC Amsterdam bieden /e de mogeliikheid een opleiding

commercieel medewerker op middenkader niveau te voiëen, mét
baangarantie.
Start: september 1997
Duur: Twee jaar, na een korte intensieve theorieperiode krijg je een baan bij o a verzekenngsmaatschappijen en banken Het traject bestaat vervolgens uit 2 dagen opleiding
en 3 dagen praktijk.

Duur: 1,5 jaar - 6 maanden 5 dagen naar school, 6 maanden 1 dag school en 4 dagen

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Voor wie: Voor gemotiveerde havo/vwo-ers met minimaal Nederlands, Engels en

stage, 6 maanden 1 avond school

Economische Wetenschappen m het vakkenpakket

Voor wie: Voor gemotiveerde flexibele mensen met tenminste havo-niveau

Interesse?
Bel met het ROC of met U Pomt en meld je aan voor een voorlichtingsbijeenkomst op

Binnen Uennn Banell-Extpa
AUe maten leverbaar

Polvetiier Matrassen Kroon Super s
SG 20-25-30-35-40
ia

v.a. 1 persoons

^^

fi^f

woensdag 20 augustus van 16 00-17 00 uur.
Interesse?

'fj**^' 7 Jaar ichrmelljke labrlekigarantle

Bel met het ROC , 020 5161616 en kom op de voorlichting op woensdag 20 augustus

ROC Amsterdam, Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616

om 10 00 LJur op het ROC

U.Point Maatstaf in uitzendwerkl, Herengracht 252, 1016 BV Amsterdam,

•Echt dom dekbed moet, IM,. JOOIM, x',--140x200.. 119
Ttrmnt /«rtiUMIMIU cirrl. 7«m

contactpersoon: dhr. M. v.d. Voort

u.point
MAATSTAF IN UITZENDWERK

' •~**"•"• • • ""

•Zomer
dekbed xx,m,s>,-K»iiw,n,'- ^<'"'"•
100% *itamin lltt hflllg »frt

telefoon: 020-6242681, contactpersoon: Nicole Mullink
ROC Amsterdam, Terheideweg 10, 1062 HL Amsterdam, telefoon: 020-5161616

raljïilrtl

BEZICHTIGING • VERKOOP
• Alk- artikelen 100% «h rif h-lijkt- fiibricksg.ir.in Ik'.
•Gespreide betaling mogelijk (geen rente).
•Gr.itis opslag tijdelijk mogelijk..
• Betalen met pinpns mogelijk.
• Bezorging mogelijk.

~ tot
- VRIJDAG
* tot * uur
-ZATERDAO»

KOOPHOME
Spaameweg 22a
Cruquius
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'De Vijverhut
was een deel
van mijn leven'
„De dag waarop de bulldpzers te keer gingen, greep mijn
man erg aan. Het was een afschuwelijke dag, er was zelfs
nogbrand uitgebroken," vertelt
mevrouw Paap. Toch heeft ze
nog heel wat thuis wat aan de
Vijverhut herinnert.
Zo prijkt de naam van de bekende uitspanning op de gevel
van haar huis. De glas-m-loodramen van de Vijverhut zijn op
diverse plaatsen mooi verwerkt. In de kamer klinkt de
koekoeksklok, die vroeger in
de Vijverhut hing. Mevrouw
Paap heeft ook nog een tegel
waarop het etablissement is afgebeeld. „Dat heeft de motorclub uit Zandvoort Henk al in
1951 geschonken. Hij was er
heel blij mee. Ik heb trouwens
ook nog het Paapje kunnen redden. Dat is een schilderijtje van
een heel kleine man. Echte
Zandvoorters weten vast nog
wel wie ik bedoel."
In de tuin valt het oog meteen
op het bordje boven het zomerhuis met de bijna verdwenen
woorden 'De kleine Vijverhut'.
„Naast het restaurant stond
een caravan bij een klein vijyertje. Als men onder elkaar wilde
zijn, kroop men in die caravan.
Freddy Heineken doopte die
plek De Kleine Vijverhut. Hij
zat er graag met mijn man."
Over beroemde gasten kan
mevrouw Paap veel vertellen.
Prinses Margriet vierde eens
een feest van het Rode Kruis in
de Vijverhut. Prins Bernhard
dronk graag een drankje als hij
ging jagen, golfen of racen. Hij
schreef overigens al voor die
tijd een persoonlijke brief aan
Henk Paap om hem te bedanken voor zijn verdiensten voor

oog

OCl
CD

en
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e-tCD

de badplaats door

P

Een verhaal over mevrouw Paap kan niet anders dan ook
over haar echtgenoot gaan. Over Hendrik Paap, de onlangs
averleden eigenaar van de voormalige uitspanning De
Vijverhut. Mevrouw Paap bewaart goede herinneringen
lan De Vijverhut. En zij niet alleen. Half Zand voort is er
jetrouwd en bijna alle dorpelingen die hier woonden voor
.987 hebben er weieens een pannenkoek of kroket gegeten.
De Vijverhut was beroemd, binnen en buiten de
jemeentegren/en. Door de Grand Prix zelfs in de Verenigde
Staten.
G MAAR vier maanden
geleden overleed Hendrik, of Henk zoals velen
nem noemden, op 82-jarige leefijd aan kanker. Zijn vrouw
tieeft het er nog altijd moeilijk
mee dat ze nu alleen in haar
;rote huis in de Kostverlorenstraat zit.
„Mijn man was een hele aar3ige, eenvoudige man. Heel geiefd bij veel Zandvoorters. En
tiij was ook erg kunstzinnig,
ivant hij heeft verschillende
schilderijen gemaakt." Zo
schilderde hij onder andere het
luis van zijn ouders, dat in de
jorlog bij de grote kaalslag verIwenen is.
„Ik mis hem erg. Maar het
ielpt," zegt ze, „om er over te
oraten. Bovendien ben ik dat
jan mijn man verplicht. Hij
ivas zo verknocht aan de Vijverimt."
In 1950 begon Henk Paap met
net café-restaurant, in 1987
werd de boel gesloopt om
plaats te maken voor een bunjalowpark. „Van een puinhoop
schrik je niet zo gauw. Rotteriam 1940, Zandvoort in de latere oorlogsjaren en alle neergelaalde bouwsels die plaats
moesten maken voor stadsvermeuwingen en het snelverkeer
lebben je er ongevoelig voor gemaakt Maar toch, ineens lag er
n Zandvoort een trieste pumloop die niet alleen verwarring
maar ook weemoed opwekte.
Het was maar een klein bouwaerkje waarvan dat bergje puin
iet restant vormde. Het heette
ie Vijverhut," schreef Jan
Apetz ooit naar aanleiding van
de sloop. De kantine van Zandvoort, zo noemde hij de Vijverhut vaak in zijn columns.
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Nog onderweg
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Wie vorige week zaterdag bij de Super m Noord op verzoek van de familie
Couvreur een levensmiddelenpakket voor Polen heeft ingeleverd, is ongetwijfeld heel nieuwsgierig of zijn pakket al gearriveerd is. Dat is nog niet het
geval, maar wel bijna. Op 26 augustus leveren vijf grote vrachtwagens van
de Haarlemse Stichting Polen-Oekrame de spullen m Rzeszów af. Mei
alleen al uit Zandvoort 225 dozen. Volgens Corne Versteeg van deze
stichting is dat heel fijn, want de situatie m Polen is bar slecht. Er staar
achtduizend hectaren onder water. Ongeveer 750 families zijn dakloos
geworden.
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Eigen visie
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In het huis van de familie Paap hangt een tegeltableau uit 1951 met een afbeelding van de
Vijverhut, geschonken door de motorclub
Toto Karin Schut

de Binnenlandse Strijdkrachten. Ook Erik Hazelhof Roelfzema van de Soldaat van Oranje en diverse burgemeesters waren vaak te gast. En natuurlijk
kwamen racers als Nikki Lauda, James Hunt („daar waren
de dames weg van"), Sterling
Moss met zijn familie, Andreot-

ti, Jacky lx en Jan Lammers
graag langs. „Jos Verstappen is
van latere datum. Gelukkig
heeft mijn man hem vorig jaar
de hand kunnen schudden."
Rob Slotemaker zette vanuit
de Vijverhut zijn anti-slipschool op. „De kleurrijke figuur Alfred Abbenes gaf bij ons
zijn theorielessen aan aankomende coureurs. Hij deed dat
met veel humor. Iedereen lag

achter De Rozenknop. „Blijven helpen en blijven schrijven." Zondag vierde de

Zandvoortse stichting haar
be-

staan. Voor Ruth was het
een bijzondere dag, omdat
ze ook nog eens haar nieuwe
-cassette

sresenteerde. Die voegt ze
;oe aan haar uitgebreide

Ruth Zwijgers (links) geeft zich samen met de groep over aan
magnetiseur Johan Vlootman
Foto Karm Schut
naar Zanêvoort kon op kosten
van mijn man. Ik weet het nog
heel goed, ik huurde drie weken een caravan op camping De
Lakens aan de Zeeweg. Heerlijk."
Uiteindelijk belandde Ruth
dankzij een tip van bakkersvrouw Stuurman bij pension
Mara in de Zeestraat. Maar ondertussen ontdekte ze wel tijdens haar korte zwerversbestaan hoe prettig anderen het
vonden om hun verhalen aan
haar te vertellen en hoe fijn zij
het vond om ze met wat simpele woorden te troosten of te helpen.
Inmiddels is dat uitgegroeid
tot een dagelijks telefonisch
spreekuur, een levendige correspondentie met veel verschillende mensen, een wekelijkse
gespreksgroep in een opvangcentrum in Amsterdam, een
maandelijkse bijeenkomst op
zondag in Zandvoort en een eigen radioprogramma bij de lokale omroep ZFM.
„De beste therapie om je eigen ellende te boven te komen
is anderen te helpen."

De maandelijkse bijeenkomsten op zondagmiddag in Hotel
Interlaken worden goed bezocht, vindt Ruth. „Soms zijn
we met zeven, soms met dertig." Er wordt gepraat, gemasseerd en gemagnetiseerd (door
de magnetiseur Johan Vlootman). Omdat de teksten die ze
voorlas in het verleden zo goed
aansloegen, heeft Ruth net besloten voortaan weer een inleiding te houden.
„Ik zie steeds weer nieuwe gezichten, maar er is ook een vaste kern. En met sommigen heb
ik zo'n goede band, dat de gesprekken zich thuis vaak voortzetten. Een van hen is net zo
dol op rummikub als ik, dus
dat doen we regelmatig op 's
avond na de bijeenkomst."
Afgelopen zondag sloot de
groep de jubileumviering af
met een etentje. „Het was fantastisch," zegt Ruth. „Ik heb
nog nooit in mijn leven vertoefd
tussen zoveel dankbare mensen. Ik had die dag voor geen
goud willen missen."

(ADVERTENTIE)
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blauw van het lachen als hij lesgaf."
„Met het circuit hadden we
dus nauwe taanden. Maar het
toppunt van alles was de Grand
Prix, dat was een week lang
feest." Zelf houdt mevrouw
Paap nog altijd van de races. De
Marlboro Masters heeft ze dan

Drie generaties Zandvoorters
zijn in de Vijverhut getrouwd

Zwijgers, de grote motor

oeuvre.
„Als een bejaarde vrouw te*en me zegt dat ze een van mijn
joekjes op haar nachtkastje
leeft liggen, omdat het haar bij3el is geworden, dan voelt dat
alsof ik een cadeautje krijg,"
vertelt Ruth.
Het schrijven van gedichten,
spreuken en verhalen is voor
haar een uitlaatklep. „Tekenen
trouwens ook, want als ik te
veel gedachten m mijn hoofd
heb, teken ik soms liever. Toch
blijft alternatief hulpverlenen
op basis van levenservaring het
oelangrijkste." Daar is het
twaalf eneenhalf jaar geleden
ook mee begonnen, alhoewel
tiet schrijven bij de ontstaansgeschiedenis van de Rozenknop wel een belangrijke rol
speelde.
„Eigenlijk moet ik teruggaan
tot 1983," vertelt Ruth, die destijds in Tilburg woonde, „want
dat was het jaar waarin mijn
tiuisarts me wilde laten opnemen in een psychiatrische innchting. Ik hoorde stemmen,
ik had telepathisch contact met
mijn moeder en ik schreef automatisch, zonder erbij na te denken. Mijn pen ging vanzelf over
het papier."
Ze weet zelfs feilloos dag en
tijdstip te noemen van de eerste
keer waarop dat gebeurde: „Op
16 maart 1983 om tien over één,
na de uitzending van 'Onder de
hoogtezon' door NCRV-dominee Visser. Dat was het begin
en inmiddels ben ik aan mijn
veertigste dagboek bezig."
Ruths man stelde haar voor
de keus: zich op laten nemen of
hij zou van haar scheiden. Ze
koos voor het laatste. „Als ik
ergens blij mee ben dan is het
dat ik niet in de val van de psychiatrie ben gestapt. Nooit zou
* er meer uitgekomen zijn. Ik
hoopte dat anderen snapten
wat ik zelf niet snapte, maar ze
begrepen het niet. De grote fout
in het psychiatrisch systeem is
dat er geen oog voor spiritualiteit is."
„Het was verschrikkelijk om
al mijn zekerheden los te laten.
Dakloos, geen man meer, geen
kinderen meer, want zij kozen
voor hem. Mijn advocaat zorgde ervoor dat ik op vakantie

Duivenmest
De zonnebloemen schieten met dit warme weer de lucht m. Op de
Zandvoortseiaan, m de Gasthuisstraat en net als elk jaar achter m de tuin
van meneer Visser uit de Boerlagestraat. Die van meneer Visser zijn al 4,5
meter hoog en ze blijven maar groeien. Duivenmest is al jaren zijn geheime
recept.

ZANDVOORT - „Ik kan
niet anders dan blijven
doorgaan met Stichting De
ïozenknop," zegt Ruth

gedichten-cd en
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'Beste therapie om eigen sores
te vergeten is anderen helpen'
twaalf eneenhalf-jarig

YyVEkHUT" CumMUi.«, M.C.::<
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In augustus 10% korting tegen inlevering van deze advertentie
Winkelcentrum Gr. GsUtrl.nrfpltln 213 Amsterdani-lulUnveldert T«l. 020 «44 21 34

ook zondag inderdaad bezocht.
„Als ik dat geluid hoor, denk ik
meteen terug aan de Grand
Prix. Vroeger stond ik vaak bij
de start. Dan leende ik een paar
oordoppen, want anders werd
ik doof."
Ook de Zandvoortse bevolking kwam erg graag in de Vijverhut. „Na 1987 vertelden de
mensen graag tegen mijn man
dat ze er getrouwd waren. Er

zijn zelfs Zandvoorters waarvan de kinderen en kleinkinderen hun bruiloft bij ons gevierd
hebben."
Wandelen op zondag, taetekende voor veel Zandvoorters
een versnapering nuttigen bij
het restaurant aan de vijver.
Een extra attractie waren de vogels, die zich graag lieten voeren. Zwanen, eenden, waterhoentjes en zelfs ganzen. „Ik
liep gewoon met een gans onder
mijn arm. Op een dag stopten
de auto's op de weg, omdat er
een hele rij ganzen op het
muurtje zat. Dat was een fantastisch gezicht."
„Het eerste wat mijn man
vroeger deed toen we nog boven
het restaurant woonden, was
het voeren van de vogels. Ook
na de verhuizing deed hij dat
nog altijd hier in de tuin, tot
zijn laatste dag aan toe. Het is
jammer dat Gran Dorado de vogelstand heeft verwaarloosd.
De laatste jaren zag je er geen
eenden, ganzen en zwanen

j Weekenddiensten
POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
06-11. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
06-11. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtentaerg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een

meer."
's Winters werd er volop geschaatst op de vijver. „Wie herinnert zich met meer het grote
openhaardvuur," vraagt mevrouw Paap zich af. 's Zomers
hield de Reddingsbrigade een
roeiwedstrijd: Rondje Vijverhut. „Ik heb het gemeentebestuur een keer zien meedoen
aan de wedstrijd. Ze hielden het
niet lang vol, maar kapseisden
al bij het instappen."
Ze kan uren vertellen, herinnert zich steeds meer. Toch
voegt ze er zo af en toe bescheiden aan toe: „Ik heb pas in 1972
een relatie met Henk gekregen.
Ik hoop dat ik geen onwaarheden vertel. De echte Zandvoorters weten nog veel meer over
de Vijverhut dan ik. De uitspanning was uniek. Het was voor
mij en de Zandvoorters een
deel van het leven. Ik ervaar
regelmatig dat velen het met
mij betreuren dat ze verdwenen
is."
Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week

gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
bijzondere Schotse Col9.00-10.00 uur. Verder volgens HeDeze
('Lassiehond') luistert naar
afspraak.
de al even prachtige naam
Telef. Meldpunt Sexueel Ge- Kaishja.
Zij logeert tijdelijk in
weld: tel. 023-5340350 op werk- het
Kcnnemer Dierentehuis. Ze
dagen 12.00-14.00 uur en maan- is opgegroeid
in een Franse omdag+
donderdagavond
geving. Dat maakt haar extra
19.00-21.00 uur.
Met het gebruikelijke
Zandvoortse Vereniging van speciaal.
en voetenwerk weten
Huurders: Gratis advies voor handende medewerkers van het asiel
leden. Telefonisch spreekuur haar
goed te verzorgen. Bij een
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
nieuwe baas of bazin zal het
uur: (023-) 5731618 (Secretari- daarom
wel lukken, zeker als ze
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
een gehoorzaamheidscursus
287, 2040 AG Zandvoort.
ter ondersteuning. KaishWoningbouwvereniging EMM: krijgt
ja gedraagt zich niettemin over
Klachtentelefoonnummer
algemeen heel goed, ze kan
technische
dienst:
(023-) het
met katten mogelijk wat min5717577.
der opschieten, maar met bekende en onbekende mensen
Storingsnummer gas buiten
des te beter. Meer informatie:
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 Kennemer
Dierentehuis, Kee(nv Energiebedrijf Zuid-Kennetelefoonnummer
merland. Tijdens kant.uren: somstraat 5,
5713888.
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Roland van Tetterode geeft in een briefje zijn visie op de muurschildering bij
Schut. Marianne Rebel zei vorige week dat ze het jammer vond dat niemand
van te voren op die opdracht kon inschrijven. Volgens Roland kon dat
echter wel. HIJ zou uit zestig ontwerpen zijn gekozen en kreeg daar volgens
zijn zeggen 51.250 gulden voor, waarvan hij een groot deel overgemaakt
zou hebben naar twee goede doelen. HIJ ondertekent met prof.dr.mg. en
meldt en passant dat hij met Marianne zou gaan trouwen. Wat zou er nou
werkelijk waar zijn van al deze informatie''

Druk en rustig
Een overvol strand, betekent dat ook topdrukte voor de EHBO en de
beachwatchers? Volgens Lia Sol en Jaap van der Werff valt dat wel mee. De
hulpverleners kunnen het goed aan, want met dat warme weer houden de
strandgangers zich vooral rustig. Pas toen het maandag begon te waaien
moesten er flink wat hoofdwonden behandeld worden, omdat de parasols
aan de haal gingen en op een ander punt weer naar beneden kwamen. Het
drukste is het vorige week woensdag geweest. Maar liefst 61 kinderen
werden vermist. Soms ligt de leeftijd van wanhopig zoekende mensen wat
hoger. Zondag raakten twee bejaarden enige tijd van elkaar gescheiden.

Werken in de warmte

Ze zijn er beretrots op, de Bluijskinderen. Maar ze hebben er dit
weekend dan ook vijf uur aan gewerkt om in de pufhitte deze
enorme burcht te maken. Met heuse slotgracht
Foto André Lieberom
(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1400 Message from the beach
1400-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
1200-1400
1400-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM -t- (Een programma speciaal voor de senioren)
Message from the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFMLivei
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag'
00 00-0800
0800-1000
10 00-12 00
12 00-18 00
1800-1900
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
Oe Kustwacht

Zondag'
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

B Burgerlijke stand
Periode:
2 augustus • 8 augustus 1997
Getrouwd:
Gerardus Hendrik Rothert en
Anita Jellina Bosman.
Geboren:
Joske, dochter van Franciscus
Joannes van Buren en Astrid
Petra Vosseberg.
Rayan, zoon van Johannes Anthomus Lammers en Fardous
Hashem.
Teddy Mick, zoon van Hillebrand Wiedijk en Jacqueline
Maria Louise Groot.

j Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mw L.G. Bos uit Amsterdam.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: C. v. Polvhet.
Zondag 10.30 uur: H. vd Berg, Ceaciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: mw J. Broström-Bmin uit Boskoop.

De duivenmest is het geheim achter de zonnebloemen van meneer Visser

Illustratie Mare de Boei

woensdag 13 augustus 1997
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Ben jij een leuke, nette, aardige, slanke, gezellige, serieuze en eerlijke jongedame tussen de 19 en 25 jaar? Ik heb
een normaal postuur, bruine
ogen, bruine haren, ben 27
jaar en 1.77 lang. Pak snel
die telefoon en bel!
Met een korte, bedrijfsgerichte fulltime opleiding bij SICA en 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 223706.
een praktijkperiode in een bedrijf ben je

Gevraagd:
mensen op zoek naar een
BAAN
in de regio Amsterdam

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-utlvt'rU'Mlir.s kunnen wonU-n gr/.rt uvrr l of l* kolommen hrt'riil*' in tlivrrst' lettergrootten.
Piirtieulieren venvij/i-n wij mui r <!r spn-iulr lion op dr
papiiin.. MICRO'S 11 .
Pliuitsinji i» mogelijk in de volgende editie:
XANI)VO<)UTSNII-;i!\VSHLAI) ƒ0,51 p,-r ii.illim.-lrr.
Sluilii>[;slij<l: muaiuliijj, 17.00 uur1.
l! knul uw l c k M Irlet'oniseh opgeven: (CÏS-fi? I 7166 of
af»evcn//eM<len iuin:
*k Xiimlvoorl* Nirmvftblml, (/ustltuisplcin 12, 20I2JM
XiUiilvonrt;
IMuiitjung is nok mop-lijk in de volgende eomhinalie:
\V2.Xjiudvoorls Mieim>Mjid, Amstelveen* \\Vt-kbliid.
UithooriiM' Courant, de (tonde Yriu-r. Aalsmeerder
Coiirunt, alle edities van liet Amsterdams Stadsl.ladjTï.yi per millimeter.
Sluitingstijd: inaaiiila^; 15.00 uur.

Ik, vr., heb lange, bruine, krullende haren en blauwe ogen.
Ik ben 25 jaar jong en heb een
Als gemeenschappelijke opleidingsactiviteit van bedrijven schattige zoon van 7 jaar.
leidt SICA werkzoekenden, schoolverlaters en herintreders Heb jij bruine haren en bruine
ogen en heb je geen bezwaar
op voor banen in de:
tegen kinderen? Dan wil ik
graag contact met jou! Bel
Tie voor een leuke date!
- Assistent-Secretaresse
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
- Directie-Secretaresse/Management Assistent
Boxnummer 955345.

BINNEN EEN JAAR BEDRIJFSKLAAR!!

Administratie

Hoi, mijn naam is Mike. Mijn
hobby's zijn fitness, fietsen
en uitgaan. Ik ben een leuke,
lieve, aantrekkelijke jongeman van 25 jaar en heb blond
haar en blauwe ogen. Ben jij
van dezelfde leeftijd en heb
je een goed figuur? Bel me
dan! 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 407800.
Ik ben altijd vrolijk, spontaan
en prettig gestoord. Ik ben
alleen geen Pamela Anderson of Sugar Lee Hooper.
Heb jij daar geen bezwaar
tegen en heb je zin in een
date met mij. Misschien wordt
het wel wat. Ik hoop wat van
je te horen. 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 350871.

Onze LATEX-MATRASSEN zijn

van hoge kwaliteit en geven ;
t een optimaal slaapcomfort. - l
Latex is een natuurprodukt met
',:-eeh extra lange levensduur.', *
.Vergelijk onze prijzen met die
van anderen., <'\". ,

Ik ben een vrolijke moeder
Moord-Holland. Hallo met van 33 jaar en heb 2 kids. Ik
Kim. Ik ben een leuke vrouw hoop dat mijn kinderen geen
70 x 200 x 14
260,van 24 jaar, heb blond haar en probleem voor je zijn. Houd jij
- Praktijkdiploma boekhouden + Exact
80 x 190 x 14
260,ben 1.60 m lang. Ben jij een ook van dieren en ben je net
man, die een maatje voor mij als ik ook op zoek naar een
80
x
200
x
14
290,*k Informatie over «n/t- overige aantrekkelijke advers? Bel me dan NU voor een eerlijke en serieuze relatie,
90x190x14
290,tentieeomhiiiatic.s in de Micro's y.ijii op nanvraaj; op
- Systeembeheerder Windows-NT (met enkele MCSE-modu- date! Je krijgt er geen spijt dan zoeken wij jou, bellen
on/e kaiitor<-n verkrijgbaar.
len)
90x200x14
320,van! 0906-50 15.15.6, 1 gpm. dus. 0906-50 15 15 6,
"A* Voor brievvn onder nummer wordl I ivgel extra iu
- Programmeur in Windows omgeving (met enkele MCSD- Boxnummer 219452.
1 gpm. Boxnummer 923322.
120x190x14
390,rekening ^ehraeht, alsmede ƒJï.-- adm. kosten.
modulen)
130x190x14
425,Ben jij op zoek naar een ge- Ik ben Maria, slank, 1.56 m
- COBOL-programmeur
"k Hij plaatsing in de Miero's worden f^een hewijsinimVoor personen met HBO-niveau en enige ervaring in automa- zellige, 40-jarige vrouw? Stop lang en donkerblond. Ik zoek
iiirrs verstuurd. Op ver/.oek wonlt aan advei'leer140x190x14
465,dan met zoeken, want dat JOU! Ben jij leuk, maar ook
tisering:
ders hniten het verspreidingsgebied één k run l ver499,140
x
200
x
14
serieus?
Bel!
Ik
wacht
op
een
ben ik! Ria is mijn naam. Ik
stiinnl. Hiervoor wordt ƒ ft.50 in rvkctiiug {iebraelil.
Na afronding van de opleiding heeft 90% van onze cursisten heb kort blond haar, blauwe leuke reactie van jou! Je krijgt
160 x 200 x 14
605,een baan. Het volgen van de opleiding is mogelijk met ogen en een dochter van 11. altijd een leuke reactie terug!
Alle prij/.en exrl. 17,.Vtf RTW
180
x
200
x
14
699,behoud van uitkering. Voor de secretaresse-opleidingen zijn Ben jij 1.80 lang, stevig ge- 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
U kunt de tekst van uw Miero-advcrteulierombinalie /
bouwd en geen kantoortype? Boxnummer 484034.
er parttime mogelijkheden.
U'lefoniscli "preven:
Dan zoek ik jou!
Ik ben Nel, een leuke dame
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord
Tel. 020-6324959
0906-50 15 15 6, 1 gpm. van bijna 49 jaar. Ik heb een
Start opleidingen: september 1997.
Boxnummer 919455.
Postjesweg
87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088*
zoon van 19 thuis en uitgevloBel of schrijf ons voor meer informatie en een uitnodiging voor Dit is de eerste stap, die heb gen kinderen. In het weekeinInsulindeweg 509
Tel. 020-6937355
Amsterdam-Oost
een van onze voorlichtingsdagen.
ik al genomen. Nu is het aan de heb ik het altijd druk maai
(tlil nummer i* niet voor Ijr/or^klarlitrn) of /ciulcn aan:
Kijk voor uitgebreide informatie op onze web-site jou om tot een tweede stap te door de week kan ik wat afleiProvincialeweg 166, Zaandam
Micro's WiM>knic«lia
http://www.sica.nl.
(* koopavond)
komen. Ik heb lang donker ding gebruiken! Ik ben niel
(schuin t.o. station) Tel. 075-6172535
I'osllms 156- 1000 AI) Amsterdam
haar, bruine ogen en een blond en niet slank, maar wel
Ook voor ri'iirlii'S nurt hruTfiiiimiiit'r
slank postuur. Wil jij mij beter leuk. 0906-50 15 15 6,
Dr sluitin^stijtli'n gelden voor pliiiitsinjï in dfZflftlr
leren kennen tijdens een leu- 1 gpm. Boxnummer 242202.
wrek.
ke date? Grijp dan je kans en Ik ben via deze weg op zoek
Voor dt' betaling ontvangt u r<>n nc<:i*]»tprokaart.
bel! 0906-50 15 15 6,1 gpm. naar een leuke, vaste relatie.
Boxnummer 923365.
Misschien wel met jou! Mijr
Hete sex met knappe blonde Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Een echte vrouw heeft iets naam is Karin. Ben jij een gestewardessen met grote bor- geven je hun telefoonnum
zellige,
humoristische,
leuke
mysterieus
dus
ben
ik
een
Oproepen - Mededelingen
sten. Live! 99 cpm 0906-0602 mer! 0906-14.44 (60 cpm)
hele echte. Vertel jij me eerst ondernemende man en wil je
SICA
mij
beter
leren
kennen
tijdens
maar
eens
wat
van
jezelf,
als
Ik ben er
ZOMERKRIEBELS ?
Antwoordnummer 45228
Alle merken
jij de juiste vragen aan mij een lekker etentje?
ALTIJD VOOR JOU
Geheel privé!
1040 WB Amsterdam
Stichting 1940-1945 organiseert gespreksgroepen voor
Gashaarden
en
gasfornuizen
0906-50
15
15
6,
1
gpm
Tel:020-6810500
stelt,
stel
ik
ze
aan
jou
en
dan
0906 - 9789
Kinderen van Verzetsdeelnemers. Op dinsdagmiddag 23
0906-96.88
Ook voor uw sanitair.
Boxnummer 311922.
weet
ik
zeker
dat
we
elkaar
ca. 1,05 p/m
september 1997 start, bij voldoende deelname, in het district
STICHTING VOOR
Inrichting en renovatie bad en douche.
24u./p.d. ca. 1 gpm.
niet teleur zullen stellen... Hallo, met Katje. Ik ben een
Amsterdam/Noord-Holland een gespreksgroep. Voor nadere
INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN
Ontdek de duistere wereld!
Tegelwerk.
Vernieuwingen
zinken
goten.
doei!
0906-50
15
15
6,
informatie en/of aanmelding kunt u de afdeling Maatschapleuke
vrouw
en
ik
ben
op
zoek
COMPUTERGEBRUIK
SM. Je meesteres LIVE! Zij
1 gpm. Boxnummer 482822. naar een serieuze relatie met
enz.
pelijk Werk van het Districtskantoor bellen op maandag,
AMSTERDAM
wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26 • Reflectanten op adverten
dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 10.00 en 12.00 uur
een
leuke
vent!
Ben
jij
bovenHallo heren, ik ben een weduties onder nummer gelieven
tel. 020-660 1945. Aanmelding: voor 23 augustus a.s.
dien
betrouwbaar
en
eerlijk?
Oudere vrouwen geven hun ervoor te zorgen dat het num
Deskundig advies.
we van 62 jaar jong. Ik ben op
SICA OPLEÏDINGEN, DAT WERKT!
telefoonnummer!
Bel
me
dan!
Oh
ja,
ik
heb
zoek naar een leuke en lieve
mer in de linker-bovenhoek
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraar 60
0906-15.55 (60 cpm)
man. Om nog een mooie rela- blond haar en blauwe ogen!
op de envelop staat vermeld
geen duur avontuur.
Werkplaats
Schelpenplein
tie mee te beginnen. Spreekt 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
en dat de brief geadresseerd
Felicitaties
Vraag de gratis rijlesOppas
gevraagd/
Boxnummer
380183.
Oudere
vrouwen
geven
je
Verhuizingen
dit je aan en heb je zin om
wordt aan: Centrale Orderinformatiegids: 020-4205386.
hun telnr!
met mij gezellige dingen te Hallo, met Lucienne. Ik ben 41
afd. Weekmedia, Postbus
aangeboden
• Omi niet 86 maar 87. Be0906-15.00 (60 cpm)
ondernemen? Reageer dan! jaar, slank, heb donker haar
156,1000 AD Amsterdam. Di!
•
Liesbeth,
16
aug.
is
de
dag
dankt voor de heerlijke barbeX.Y.Z. B.V. verhuizingen en 0906-50 15 15 6, 1 gpm. en donkere ogen. Ik ben 1.75
voorkomt vertraging in de bePOSTCODE
sexdating:
vroudat
je
40
worden
mag.
0906-Nummers
cue. Alle kids en aanhang.
Bent u op zoek naar een
kamerverhuizingen/ transport. Boxnummer 968368.
m lang en ben een leuk type!
wen uit jouw postcodege- handeling.
Na na na na na.
vast oppasgezin in uw
Voll. verz. Dag-nachtservice.
Ik
zoek
een
leuke
man,
langer
bied! 0906-8111
• Super-Noord en clientèle
Hallo,
ik
ben
Dennis.
Ik
heb
woonplaats voor min. 020-6424800 of 06-54304111.
aedankt voor uw ondersteu- • Liesbeth, eindelijk 40. Gefe- eigen
een lief en zacht karakter en dan 1.80 m, van goed niveau, 0906-98.89 Rijpe Sjaan dd- Deze-week sex op (buiten) REALLIVE! Ze scheuren de
2 dagen p.w. Bel dan de 24
liciteerd.
Wieke..
ning. St. Polen/Oekraïne.
ben zeer gevoelig. Je zou mij voor een serieuze relatie! cup, zkt jongens 18 j. Livesex. SEXLOCATIE.
Kijken/mee- kleren van je lijf, zo heet zijn
uurs oppascentrale gegaranDiverse clubs
eens moeten bellen, dan hoor 0906-50 15 15 6, 1 gpm. Grijp onder m'n rok! 99 cpm doen? 0906-50.50.130 105pm ze! 99cpm 0906-97.94.
• Uw particuliere Micro bon• Liesbeth, je lacht wel, maar deerd werk. 036-5345436.
Boxnummer 347793.
Onderhoud,
je
meer
van
mij.
Ik
woon
in
je
bent
niet
echt
blij,
40
jaar.
oer post verstuurd bereikt
GAY postcode dating: man- SEX-ADRESSEN + tel.nrs
50 cpm! Man To Man:
Gouda! Enkele kenmerken
reparatie,
ons pas over 3 a 4 dagen. Groetjes Wieke.
nen uit jouw postcodegebied! van huisvr. & amateur-pros- Buro Noord-Holland voor esMannen
zoeken
mannen.
zijn: 46 jaar, slank postuur,
Woninginrichting
Te koop
Opdrachten die te laat
doe-het-zelf
0906-81.00 (50 cpm)
• Liesbeth, van harte gefelici0906-0500
donkerblond
haar,
blauwe
ti's. 0906-50.50.145 (105pm). cort en privé adressen.
binnenkomen worden
gevraagd
teerd met je 40ste verjaarogen. 0906-50 15 15 6,
Dames v.a. 18 jr en chaufIk kan niet buiten sex! Ik moet
60
cpm!
Sexdating:
vrouwen
automatisch de week
SEXALARMNUMMER
dag. Sira.
T.k. inbouw-koelkast ƒ 200;
1 gpm. Boxnummer 273089.
diversen
elke dag een vent! Doe jij 't Snelsex direct live 99cpm feurs gevraagd. 020-6322452.
(20-59)
zoeken
een
hete
daarop geplaatst.
bruin inbouw-fornuis ƒ 75. Een
DE KLUSSENBUS
vandaag LIVE met mij?
sexafspraak! 0906-80.80.
koop ƒ 250. 023-5715830.
0906*0611
Voor iedere klus, bellen dus
Sascha, 99 cpm 0906-96.08.
Amsterdam sexdating: vrougefeliciteerd
Tel.:
023
5713780.
All.creditc. ace., 24 u. p.d.
T.k.g.: oude inboedels, kunst,
Te koop
wen uit A'dam willen sex! 010- LIVE! Black, beautiful en hot! Studentendating: studentes
met je 4e verjaardag.
020-6700620/036-5360208
Schoenen (paren), gordijnen, 29.46.186 (75 cpm)
antiek, 't Binnenhuis, Gast- SCHILDER heeft nog tijd v.
Voor de liefhebber v. zwarte 18+ zoeken NU een afDikke kus
aangeboden
geen vodden of lompen
huisplein 6, 023-5715760.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
vrouwen! 99cpm 0906-06.01 spraak! 0906-14.14 (60 cpm) http://www.tip.nl/users/desire
OMA JITSIE!
Leuke dames gevraagd.
BEL ME THUIS
diversen
prijsopgave.
Lokaal tarief! Amsterdam Thuiscontact: vrouwen (20- Luxe privé huis! Topmeisjes.
• Paulien en Clemens 1 jr geBellen na 18.00 uur: 5719800.
0906-96.80
Reotex, Provincialeweg 1,
sexdating: vrouwen willen 59) zoeken een afspraak
Kunst en antiek
trouwd. Gefeliciteerd. De hele
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
• ANNULERINGEN van uwT.k. 2-p. bank, z.g.a.n. ƒ 150; Uithoorn, tel. 0297-560499.
sex! 010-29.46.186
thuis. 0906-19.19 (60 cpm)
familie.
bubbelbaden. Assistentes aladvertentieopdrachten kunt u salontafeltje (rotan) ƒ 50; 4 p.
• Wij behouden ons het
Buurvr. en buurmeisje Netnummerdating: vrouwen TRIO-contact: vrouwen/stel- tijd welkom. Sarphatipark
* Veilinggebouw
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK gasstel grill/bakoven, rotan • Wie heeft er voor mij nog Bisex!
recht voor zonder opgave van • Rini, Herman, gef. met jullie
een helm te koop? Tel.: (18)! Hun spelletjes worden 35+ uit jouw netnummer-ge- len zoeken mannen/stellen 118, A'dam. 020- 6723022.
Amstelveen
*
25
jarig
jubileum.
Liefs
Nico,
richten
aan
Centrale
Orderafredenen teksten te wijzigen
harder! 99cpm. 0906-95.26
023-5715578.
bied! 0906-17.17 (60 cpm)
voor sex. 0906-08.08 (60 cpm) • Wij behouden ons het
Heden inbreng voor veiling deling Weekmedia, Postbus stoel. 023-5731111.
Wim, Liet, beso.
of niet op te nemen.
1 en 2 sept. Spinnerij 33, 156, 1000 AD Amsterdam.
Dagelijks
sexen
hete
meisjes
Netnummerdating:
vrouwen
Voor 't echte handwerk bel je recht voor zonder opgave van
• Rini, Herman, gezellig tot Amstelveen. 020-6473004.
(18) op onze LIVELIJN! Alleen 35+ uit jouw netnummer-ge- 0906-06.30. Zij praten, jij redenen teksten te wijzigen
zaterdag
op
Beeckenstein.
Verenigingsnieuws Jullie fans.
de heetste! 99cpm 0906-0603 bied! 0906-17.17 (60 cpm) komt! Live + Stories! 99cpm of niet op te nemen.

Boekhouden

•Sss-

Informatica

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

f\SIC

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Fa. Gansner & Co.

Lieve Robin,

* Desire Escort *

Gedragen kleding
f 1,- per kilo

Beter onder dak bij de

• Rini, Herman, gef. met jullie
• Bomschuit Bouwclub zoekt 25 jaar samenzijn. Golfclub
eden. Tolweg 10, di. avond. Sonderland.
Info tel. 5715456.

Markten/braderieën

Openlucht-vlooienmarkten
17 aug. Parkeerpl. Copex Weerlaan te HILLEGOM
23 en 24 aug. Waalkade te TIEL
27 en 28 sept. Sporthal Hogendorp te AMSTERDAM
ORG. HENSEN 023 - 5402334.
Openlucht-VLOOIENMARKT
A'veen-Oost, zo. 17/8, 9-17 u.
Uitgaan
Parkeerterr. Burg. Haspelslaan bij winkelcentr. V&D.
Midland bv, 033-475 11 67.
V.a. 21 aug. weer elke donderdag dansen/ontmoeten v.
• Rubrieksadvertentie? Zie alleengaanden in De Ossevoor adres en/of telefoonnr. stal, Nieuwelaan 34, Osdorp.
de colofon in deze krant.

Schoonmaakpersoneel gevraagd

Mode

Monet Strijkservice

Aalbersestraat 11, A'dam-Geuzenveld. Moderne eengezinsGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
woning, gunstig nabij uitvalswegen, 36 m2 living, open haard,
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken moderne keuken, fraaie tuin met grote schuur, aan voorzijde
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- separate fietsberging, grote dakkapel met extra zolderkamer.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Vraagprijs ƒ329.500.
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
THEO RIETVELD VASTGOED VBO, 020-6418541.
THEO RIETVELD VASTGOED,
Opleidingen/cursussen
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
Engels v. beginners + halfASTROLOGIE opleiding
gev. ƒ5 p/u. Begin 18, 19, 21
Onroerend
„Jupiter". 020-6384148
Financiën en
aug. Progress: 020 - 6738412.

goed te koop

Sport, spel en ontspanning
ZIN OM TE VOLLEYBALLEN IN ZANDVOORT ???
In competitieverband en recreatief.
Bel voor info Sporting O.S.S.
Tel.: 023-5634579 of 023-5715576.

Kennismaking
Gevr. medewerkster voor het schoonhouden van kantoor,
1 ochtend p week. Clicks Fashion Int. BV. Inl.: 5712300.

OPEN HUIS zaterdag 9 augustus, 10-12 uur.

aangeboden
In Zandvoort mod., ruime 3kam. (v/h 4-kam.) flat m. uitz.
op zee, vr.pr. ƒ298.000. Info
19.00-21.00 uur: 023-5712484.

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
T.h. bovenwoning (boven disWinkelpersoneel
Huishoudelijk
1. Kies een leuke advertentie.
cotheek) ƒ 750 p.m. incl. gas,
gevraagd
personeel
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. licht, water. 023-5714095
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie (na 15.00 uur).
gevraagd
van uw keuze.
ZANDVOORT: vrijstaand zoVrijetijds-kledingzaak Ocean- 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
merhuis nabij station NS: keuDrive in Z'voort zoekt met
Gevr.: zelfst. hulp in de huish. spoed fulltime medewerkster. Als je werkelijk iets anders wil, Heren opgelet. Ik ben Sandra, ken, douche/toilet, woon- en
3 a 4 uur per week, Leeft. 18-25 jr. Heb je interes- omdat je nieuwsgierig bent of blond, slank en weeg 54 kilo. slaapkamer, 2 plaatsje. Totale
023-5731132/06-53814694. se? Bel dan 023 - 5242377, omdat je bent uitgekeken op Ik ben een leuke, spontane, opp.: 32 m . Prijs conform
romantische vrouw. Ben jij huurcommissie: ƒ750,- p.m.
vraag naar Birgit.
het alledaagse, dan moet je tussen
de 45 en 54 en wil je incl. Woning is deels gemeueens contact met mij zoeken! veel
liefde van mij ontvangen. bileerd. Bel: 023-5715774.
Ben je eerlijk, lief, trouw? Ik
snel iets van je hoheet Bianca en ben 19 jaar. Laat Ikdan
Divers personeel gevraagd
wacht op leuke reacOnroerend goed
Wil je meer weten, bel me ren.
ties. 0906-50 15 15 6,
dan! 0906-50 15 15 6,
en woonruimte
1
gpm.
Boxnummer
388450.
Benzinestation (bediend) vraagt met spoed enthousiaste 1 gpm. Boxnummer 923001.
te huur gevraagd
MEDEWERKER met enige kennis van de Duitse/Engelse taal. Amsterdam en omgeving: ik Hoi jongedame! Ik ben Tom36 jaar, heb zwart haar en
Telefoon: 023 - 5712240.
ben een eerlijke, spontane, my,
1.88. Ik heb een goedJonge, werkende man zoekt
gezellige meid van 20 jaar ben
Heb jij zin om met mij woonruimte per september in
jong. Mijn naam is Naomie. Ik figuur!
uit te gaan, laat dan een reac- Zandvoort. Tel.: 023 houd van uitgaan en heb tie
achter op mijn box.
5730019.
daarbij nog veel hobby's. Ben
15 15 6, 1 gpm.
jij een lieve jongeman? Aarzel 0906-50
Boxnummer 372768.
dan niet, maar reageer op
Woningruil
mijn box! 0906-50 15 15 6, Hoi mannen! Ik ben Jessica.
1 gpm. Boxnummer 936304. Ik ben 23 jaar en houd van
uitgaan! Ik ben 1.73 m lang, Aangeb.: goed onderh. 3-kaAmsterdam en omgeving: weeg 57 kilo en heb dpnker- mermaispnnette met terras in
DAMES opgelet! Goed geld
verdienen ƒ2000 of meer! Uw kind als model? Special hoi, met Suzanne van 19 jaar blond haar. Zoek jij mij?
Diemen, in goede wijk, huur
Met het voeren van erotische Kids zoekt kinderen van O t/m uit Amstelveen. Ik ben 1.75 m Reageer dan meteen! Je ƒ866, huursubsidie mogelijk.
lang, heb blond haar en krijgt er geen spijt van!
gesprekken. 010-294.49.09.
14 jr. Bel: 0344-652221.
Gevr.: 4-kamerwoning Zandgroen-blauwe ogen. Ik zoek 0906-50 15 15 6, 1 gpm. voort in nette, kindvriendelijke
Interlook Modellenbureau zkt
een spontane jongen uit om- Boxnummer 483152.
buurt. Tel.: 020-6900613.
fotomodellen/mannequins/
XXL-Fashion zoekt voor diver- geving Amsterdam voor een
dressmen en figuranten voor se grote modeshows (geheel afspraak. 0906-50 15 15 6, Hoi, met Maureen. Ik ben 29
film en tv. Bel: 0344-652535. Nederland), beginnend op 30 1 gpm. Boxnummer 267198. jaar, 1.75 m lang, heb lang
Vakantie
haar, bruine ogen, een norJonge vrouwen met „kleine" september a.s. in De Doelen
buitenland
voeten, die door het vaak lo- Rotterdam, mannequins met Samen genieten van een war- maal postuur en ben erg vroupen op blote voeten zijn ver- een grotere cpnfectiemaat me vriendschap of lat-relatie, welijk. Ben jij een goed vereelt, gevraagd als voetmodel. (mt 42-56). Ervaring niet nopd- met een intelligente man die zorgde man, die mij lekker wil Stacaravans te huur in de Belzakelijk. Opleiding mogelijk. gezellig is in de omgang. Dat verwennen? Bel me dan van- gische Ardennen, vanaf ƒ 240
Min. leeftijd 18 jaar,
Niet leeftijd-gebonden. Bel wil ik. 0906-50 15 15 6,
daag nog! 0906-50 15 15 6, per week all in. Vrij na 16/8.
min. lengte 1.55 m.
1 gpm. Boxnummer 388992. 1 gpm. Boxnummer 301641. Telefoon 043 - 4591598.
snel: 020-4003402.
Tel.: 023- 5315529.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321,

handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Auto's en
auto-accessoires
Te koop: Ford Fïësta 1.1., bj.
1988, APK juli 1998. Tel.:
023-5716456.

WIKA AUTOGLAS

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Sinds 1954.
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Rijles auto's
en motoren
Albras Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon op de advertentiepagina van deze krant.

Wij behouden ons hel
recht voor zonder

opgave van redenen
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
niet op (e nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Huur en verhuur
auto's en motoren

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar f 8*9° EXTRA
nn«tnnmnr(u dient er rekening
ons kantoor
mee te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus Uuw
w oocavc
opgave de
de reoel
regel
156,100Ü AD Amsterdam
br.o.nr.... bur. v.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kclijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JM Zand voort

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tot een maximum van één adverten
tie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis advcrteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Plaats:

woensdag 13 augustus 1997

Weekmedia17

Zandvoorts
IMieuvusblad
Wie in de jaren dertig door Zandvoort liep, kwam accordeonisten tegen.
Voor Badhuis Zeeduin groette men de familie Gerke en op de Grote
Krocht kon men een kaartje voor de tram kopen. Dat is nu allemaal verleden tijd. Zoals ook de Zandvoortse Thermometerfabriek niet meer
bestaat. Alleen de schuur van Dorsman is nog in de Noordbuurt te
bewonderen. Bovendien bezit Arie Koper, secretaris van het
Genootschap Oud Zandvoort, gelukkig nog veel oude foto's zodat de
beelden van vroeger niet helemaal van het netvlies hoeven te verdwijnen. Hij vertelt er met veel plezier over.

„Voor
HotelPension
Charma
(Zeestraat 32)
stonden in de jaren
dertig regelmatig accordeonspelers. De man met de
hoed is waarschijnlijk Maarten
Keesman. Zijn bijnaam was Gouwtje en hij was de
zoon van Piet. Het pand naast Charma is nu eetcafé
Jansen en Janssen."

„Badhuis Zeeduin was een herstellingsoord voor volwassenen en kinderen. Het was
dus een heel ander gebouw dan het badhuis dat op het Raadhuisplein stond en waar
mensen zich gingen wassen. Zeeduin werd gesticht in 1869 als badhuis voor minvermogenden. De bekende dr C.A. Gerke en diens zoon dr C,A.H. Gerke waren als
geneesheerrdirecteur aan het badhuis verbonden. Ze behandelden hun patiënten met
warme en koude zeewaterbaden. Tijdens de oorlog is Zeeduin afgebroken."

* ' ' * IjTTll'X: P»?'i V f '*ï(Vi'Vf t (TV1'" •{*w"*u*w*V

„Een afbeelding van de Zuidboulevard richting het noorden uit de jaren dertig. Aan de rechterkant is hotel Driehuizen te zien. Het gebouw direct naast het hotel Is het bekende hotel GrootBadhuis, wat in 1828 al in gebruik genomen werd. Op de achtergrond steekt de oude watertoren
boven de bebouwing uit." .

„De
bekende
fotograaf A.
Bakels legde aan
het begin van de
eeuw de Grote Krocht
vast. Wie nu door deze straat
loopt, herkent niets meer van de oude
bebouwing. Aan de rechterkant was destijds een groene weide, de Schapenkamp. Links staat het hokje waar men
kaartjes kon kopen voor de tram naar Haarlem. Die tram vervoerde heel wat toeristen naar Zandvoort. Op 31
augustus 1957 maakte hij zijn laatste rit. Ik heb me weieens afgevraagd of het In ere herstellen van de tram een
oplossing voor de files op de Zandvoortselaan zou kunnen zijn. Overigens hebben nog heel wat Zandvoorters
thuis een oud stuk tramrails. Ik ook. Ik gebruik het als aambeeld."

„Ter
afwisseling
een foto
uit het begin
van de jaren
zestig. De bekende
schuur van Jaap
Dorsman domineert het straatbeeld. Deze schuur stond in het Achterom
en het was vroeger een voermanderij, zeg maar 'paardentaxl', met hooihuis. In
het huis aan de rechterkant was de Zandvoortse Thermometerfabriek gevestigd.
Mijn ouders hebben thuis nog een thermometer van die firma in de huiskamer
hangen. Een zeer degelijk gebruiksvoorwerp."

„Op de Strandweg konden toeristen en Zandvoorters aan het begin van deze eeuw fruit kopen
bij de kar (links) van Martinus Kemp, die getrouwd was met Aaltje Drommel. Vaak stonden er
ook boekenstalletjes. Het grote terras van Bodega Driehuizen zat op mooie dagen stampvol. De
bekende Zandvoortse fotograaf A. Bakels heeft de foto genomen."

Voor
Expert gaat
niets te ver.
/öj\ Extra lage prijzen door gezamenlijke
K;V7 inkoop van 3000 Experts in Europa.
(f^ Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).

H

BAUKMECHT1000 TOEREN
WASAUTOMAAT

PHILIPS DIGA
CSM-ZAKTELEFOON
Diverse basisprogramma's. Superzuinig en NIEUW. De kleinste en
met extra grote vulopening. Centrifugeert lichtste in z'n klasse. Extra lange
bel-enstandbytijd.Zeer
1000 toeren. ADV. «99",- VAN4-2W,gebruiksvriendelijk helpmenu.
8 Geheugens. In combinatie
met éénjarig Hi-GSM
abonnement voor
29,95 per maand
(tot 1-1-98,
daarna 34,95).

1

(l~€) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

ACTIE: ALLEEN BIJ EXPERT BETAALT U GEEN
AANSLUITKOSTEN. UW VOORDEEL: 108,69

(bei) Vakkundige en snelle service.

178 LITER..,
VRIESKAST

(«) Gratis Geluidsgarantie.

Wiet 5 laden en 1 klep.
Laag energieverbruik.

B€) Gratis Video-onderhoud
AIWA SUPER WALKMAN >
Topaanbieding. Superplatte walkman
met autoreverse, Dolby, sound
processor en afstandsbediening.
NORMAAL463> BIJ EXPERT SLECHTS

<A\ Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

De zomer zindert van het
Expert-voordeel.
' v,-.b 'rroMM l
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449,-

SONY55CMSTEREO-TV
55 cm (eff. 51 cm) Hi-Black Trinitron beeldbuis.
Hifi-stereo. 60 Voorkeuzezenders. Incl. Teletekst en
afstandsbediening. ADV.

SHARP VIDEO
MET SHOWVIEWENPDC
Met Showview voor
eenvoudig programmeren met cijfercodes uit uw TV-gids.
En PDC, waarmee u elk programma van begin tot einde
opneemt. Incl. afstandsbediening. VANJ»99>

1395;
246 LITER
CONIBIKAST
Koelgedeelte
144 liter netto. Volautomatische ontdooiing.
Verstelbare rekken. Vriesgedeelte 102 liter netto,
bestaand uit 3 laden en 1 vak. ADV.m?,- VAN J99>

PHILIPS
1200 WATT
STOFZUIGER
Krachtige 1200 Watt motor. Metalen buizen, draaitop
en 5 filtersysteem. ADV.150>

JVCMICROSET >
Versterker, digitale tuner, full-logic
cassette en CD-speler. Incl. luidsprekers en afstandsbediening. NU

expert

,3
S-

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

MIELE AFWASAUTOMAAT
Eenvoudig te bedienen. Met 6 programma's en
2 temperaturen. Geluidsstil. Laag water- en energieverbruik. VRAAG NAAR DE UNIEKE MIELE BESTEKLADE.

A A R

WO

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

s
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Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201, 1000 EK Amsterdam
Woensdag 13 augustus 1997
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OUDERWETS
stukje Holland even

Tuinenweekend

boven Amsterdam is

Met als thema 'Slotakkoord
van de Zomertum' is er op zaterdag 23 en zondag 24 augustus in Baarn een Tumenweekend. Onder andere boerderij-,
kinder-, en hortensiatumen zijn
dan te bewonderen. Ook kan
men dat weekend onder deskundige leiding een wandeling
m het Cantonspark maken en
de moestuin van kasteel Groeneveld bezichtigen.
Het kasteel is tijdens het
weekend open van twaalf tot
vijf uur De privétumen zijn
toegankelijk van tien tot vijf
uur. De entree tot dit Tumenweekend bedraagt vijf gulden
(inclusief brochure met plattegrond).

Waterland een prachtig
fietsgebied. Over de weilanden zie je in de verte altijd
wel ergens een dorpje liggen, met kleine huisjes en

een kerkje dat daar boven
uit steekt.

Op poezenbank
naar zee
IJ RIJDT binnen op spoor
H
2B, de strandexpres van
Lovers. Pastelkleurige wagons,

die met hun reclameslogans
i ommelig afsteken tegen het
strakke geel van de NS. Maar
IK zijn vandaag wel exact op
tijd, terwijl in Amsterdam-CS
de ene vertraging na de andere
door de hallen echo't. De Lovers-trein naar Amsterdam Beach vertrekt om de twee uur.
ledere dag. Nou ja, tot eind
september in ieder geval, zegt
de kaartjesverkoper.
Onder een stralende zon rijdt
om 10.55 uur de vrouwentrein
(dames maken de dienst uit;
van machinist tot buffetkracht) naar IJ muiden. „Dit is
een poezenbank," legt een jon!?etje zijn opa uit. „Voel maar,
net zo zacht als een poes." De
oude Belgische treinstellen tonen overigens littekens van een
doorleefd bestaan.
Vanaf Santpoort-Noord moeten de dames van Lovers
hoogstpersoonlijk de slagboraen bedienen, wat een heel gedoe geeft. De machiniste blijft
braaf wachten totdat de dienstdoende hekkensluitster weer
aan boord is. Dit wordt wegens
succes herhaald. Desondanks
zijn we binnen een uur in IJmuiden, waar een bus klaar
staat om de hele treinhave
naar de Zuidpier te brengen.
Gratis? „Ja, want we heten
strandexpres, maar er ligt geen
rails naar het strand, vandaar..."
De zee trekt zich langzaam
terug, het brede strand lokt. In
de verte doemen de torenflats
van Zandvoort op. Van 'Amsterdam Beach' naar 'Amsterdam aan Zee' is ongeveer tien
kilometer lopen. Het eerste
stuk is rustig met eenlingen of
stille duo's. Bij Parnassia, vanouds pleisterplaats voor vermoeide wandelaars, wordt het
strand levendiger. Gezinnen
met kinderen. Joelende zwemmers. De politie scheert in een
vliegtuigje over de branding.
Iets verderop brommen ma- n chientjes die reclamedoeken
meezeulen. Onwillekeurig kijk
je ernaar.
Ter hoogte van Bloemendaal
aan Zee kom je als strandwandelaar in het serieuze gekrioel.
Het wordt laveren tussen fanatieke weg- en waterbouwers,
pront paraderend strandvolk
en ijs-, vis- en vers-fruitkarren.
Bal trappende mannen. Ik >
vlucht in Zandvoort de boulevard op. Daar is het rustig,
zelfs bij de haringkar. In de
badplaats schuift een niet-aflatende stroom babbelend volk
langs. Net aangekomen met de
trein. In gevarieerde staat van
ontkleding op weg naarzee.
Een Duitser voor het stationsloket verbaast zich over
de beambte aan gene zijde. Bewonderend: „Sie sprechen sehr
gut Deutsch. Sehr gut." Wat
wil je in zomers Zandvoort.
Een kaartje Zandvoort-Amsterdam CS kost acht gulden
25. De enkele rit AmsterdamIJmuiden met Lovers was een
tientje. Maar met de NS moet
je overstappen. In Haarlem.
Daar schalt over het perron dat
de NS op enkele trajecten vertraging heeft. De dames van de
Kennemer Strandexpres echter boemelen op tijd van en
naar IJmuiden, zes keer per
dag. Bij hen kan je ook in de
trein een kaartje kopen - zonder boete.

In Waterland wordt deze
maand voor de tweede keer
'Waterland Kerkenland' georganiseerd. Vorig jaar was de
manifestatie klein van opzet,
meer een fietsroute langs opengestelde kerken. Dit jaar wordt
er echter een groot cultureel
programma aan vastgeknoopt.
Uit reacties naar aanleiding
van de eerste 'Waterland Kerkenland' is gebleken dat fietsers het erg waarderen dat zij
iets kunnen bekijken. Daarom
worden de kerken gedurende
twee weekends in augustus
weer opengesteld voor publiek,
en kan men genieten van muziek, poëzie en tentoonstellingen.
'Waterland Kerkenland' is
een gezamenlijke manifestatie
van de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland en de
Stichting Kerk en Cultuur Waterland. Deze stichtingen willen de culturele activiteiten in
Waterland goed op elkaar afstemmen. „In Waterland gebeurt wel het een en ander op
cultureel gebied, maar dat zijn
losse activiteiten," zegt Mart
Groentjes van de Stichting
Kunst en Cultuur Noord-Holland.
Groentjes: „Met deze 'Waterland Kerkenland' proberen we
daar enige samenhang in aan te
brengen. We hebben de kerkgetaouwen als bindend element
gekozen. Het zijn beeldbepalende bouwwerken met een lange
geschiedenis, midden in de
dorpjes. Er zijn heel bescheiden kerkjes bij, zoals in Uitdam, piepklein aan zee bij de
IJsselmeerdijk, maar de kerk
in Monnickendam bijvoorbeeld
is weer kolossaal."
Het eerste culturele weekend, van 16 en 17 augustus,
staat in het teken van orgelmuziek. Op de orgels van de hervormde kerken in Broek in Waterland, Watergang, Ilpendam,
en dat van de Grote- of St. Nicolaaskerk in Monnickendam,
worden beide dagen orgelconcerten gegeven. In Zui- derwoude kan
men onder leiding van de organist
het
kerkorgel zelf
bespelen.
In de kerk
van Broek in
Waterland is
bovendien een
tentoonstelling
ingericht:
'Noord-Holland in Proza, Poëzie en Prenten'. Kunstenaars
die een binding hebben met
Waterland, doordat ze er bijvoorbeeld zijn geboren, wonen
of met vakantie gaan, uiten hun
gevoelens voor de streek. Meegewerkt aan deze expositie hebben bekende schrijvers en dien-

Fietsers in Waterland
kunnen genieten van
rust en natuur. Maar
Waterland is meer
dan weiden, sloten en
dijken alleen. Het
kent ook landelijke
dorpen met
monumentale kerkjes
die het waard zijn om
even af te stappen.
Tijdens de
manifestatie
'Waterland
Kerkenland' kunnen
fietsers de kerken
bezichtigen. Die
presenteren voor deze
gelegenheid een
gevarieerd cultureel
programma.

Voor meer informatie: VVV/ANWB
Baarn, telefoon (K«-541.:t22(>.

'Klein' Hilversum

Pietsend door Waterland doemt de stompe toren van Ransdorp op

Foto Güorfie Stoekenbroek

Kerken in Waterland bieden
fietsers cultureel programma

ters als Gerrit Kouwenaar, Hermine de Graaf, Elly de Waard,
Louis Perron, Gerrit Krol en
Neeltje Maria Min. Er zijn zeefdrukken te bewonderen van
beeldende kunstenaars als Peter Bes, Frank Lodeizen, Jos
Kruit, Eudi van de Wint, en Jeroen Henneman.
Het tweede weekend, 23 en 24
augustus, heeft een ander programma. Dan worden m de hervormde ker- ken van Ransdorp, Durgerdam,
Holysloot, Uitdam,
Zuiderwoude,
en
Zunderdorp zeer uiteenlopende
muziekstijlen
------- ten gehore gebracht. Klassieke muziek van onder meer
Telemann, Moesorgsky en Mozart in Ransdorp; liedjes van de
zee in Uitdam, waar 'Dwarsgetuygt', het huisorkest van het
Nederlands Scheepvaartmuseum, optreedt; jazz standards,
taallads en blues in Durgerdam,
hier is tevens een tentoonstelling te bezichtigen met werk

Nationale Taptoe

De kerk van Broek in Waterland biedt de tentoonstelling 'Noord-Holland in Proza, Poëzie en
Prenten'

Foto Mart Groentjes

van Nederlandse Poolse en dorp kan men dit tweede week- pettisten, fluitspelers en orgaTsjechische fotografen. In de end luisteren naar kerkmuziek nisten. De kerk in Holysloot
hervormde kerk van Zunder- door diverse cantorijen, trom- wordt een podium voor poëzie.

In Zuiderwoude ten slotte
staan optredens gepland van de
Fanfare Zuiderwoude, een grote plaatselijke fanfare met een
aparte kapel en een koperensemble. „Het is een gerenommeerd orkest met tachtig personen. Het zal in de kerk spelen
en met mooi weer ook buiten
aan het water. Dat is gewoon
Zes Nederlandse en drie buiprachtig, een feest om daar te tenlandse orkesten treden eind
wezen," zegt Groentjes.
tijdens de Nationale Taptoe op.
Opmerkelijk gasten zijn het uit
Jan Pieter Nepveu Rome afkomstige muziekkorps te paard van de Carabinieri en het orkest plus exerci'Waterland Kerkenland' vindt plaats tiepeleton van de Koninklijke
op 16 en 17 augustus en 23 en 24 aufrus- Garde uit Oslo. Amerika comtus, van twaalf tot vijf uur. Een fiets- pleteert de internationale inroute met het programma en een pasje
kost een gulden en Is te koop bij de breng met de 76 Army Band. De
VW-kantoren In Waterland, tijdens Koninklijke
Marechaussee
de manifestatie ook hij de kerken. Op vaardigt het motorstuntteam
vertoon van het pasje krijgt men kor- af, 'paukenpaarden' worden intlng op consumpties bij de horeca en
wordt men gratis overgezet met het gezet door de Koninklijke Milipontje bij Holysloot.
taire Kapel en de Joan Willem
Frisokapel komt op enkele
Harley Davidsons aanzetten.
De avondvoorstellingen beginnen om negen uur; matinee
is er alleen op zaterdag om half
drie. Zondag 24 augustus is er
geen taptoe.
blijven. Maar een bekende AuNadere Informatie over prijzen:
stralisch abductee (ontvoerde; VW Breda, telefoon 076-5222.444.
red.), Kelly Cahill, kwam hier
op bezoek en had weer nergens
last van."
Tijdens de 'CultuurNotuur'-manifestalie, van

Ik ben ervan overtuigd dat 'aliens' bestaan'

Veel koffieshop-hoppende toeristen lopen er nietsvermoedend naar binnen. Gelokt door de uitnodigende beats van
de happy trance die uit de speakers zweeft, betreden ze de
donkere, door blacklight verlichte ruimte. In plaats van in
een Amsterdamse koffieshop lijken ze in een droom van
FBI-agent Fox Mulder te zijn beland. Aliens, aliens, overal
aliens! Aliens op T-shirts, aliens op posters, er is zelfs een
alien-baby op sterk water!
Alien visitors in Amsterdam is de enige UFO/alienshop in
Nederland.

D

AT MARSMANNETJES
groen zijn, is allang achterhaald. De buitenaardse wezens die zo graag doktertje spelen met de door hen ontvoerde pechvogels, zijn grijs
van kleur, l meter 20 lang en ze
hebben enorme zwarte ogen
Jan Maarten Pekelharing waar geen enkele emotie in af te
lezen is. Als je al het lef hebt om
Informatie over vertrektljden Lovers
erin te kijken. Amerikaanse
Hall: 020-557.7886.
(ADVERTENTIE)

RONDLEIDING
TUSCHINSKI THEATER

.Hef Tuschinski theater, het droompaleis van Abraham Tuschinski, .
werd gebouwd in 1921. Behalve voor een bioscoopbezoek kunt u nu ook
terecht voor een uitgebreide rondleiding.
De rondleidingen worden gehouden in juli en augustus, zondag- en
maandagochtend om 10.30 uur en duren ongeveer 75 minuten
(behalve 10 en 17 augustus'97.). Prijs f 7,50 p.p.
Reserveren niet mogelijk. „VOL IS VOL"

TUSCHINSKI THEATER
REGULIERSBREESTRAAT 26-28 - AMSTERDAM

JJU.

Voor meer Informatie: Goois Museum, Kerkbrtnk (i, Hilversum, telefoon 035-<i29.2826.

De Nationale Taptoe in Breda
krijgt dit jaar een 'bereden' karakter. Van donderdag 21 tot en
met zaterdag 30 augustus spelen paarden en motoren een belangrijke rol in dit muzikale
De dichters Martin Reints, Ad evenement dat voor de 43-e
Zuiderent, Huub Beurskens en keer wordt gehouden op de
Robert Anker lezen uit eigen Trip van Zoutlandtkazerne.
werk, met als thema 'Waterlands gedicht'. Hans van den
Bergh draagt een selectie Nederlandse landelijke gedichten
voor.

Bij mooi
weer speelt
fanfare aan
het water

4

'Hilversum m miniatuur'
toont een verzameling maquettes en bouwplaten van gebouwen m het Hilversum van vroeger en nu. De tentoonstelling is
tot en met 26 oktober te zien m
het Goois Museum. Topstuk
vormt een negen vierkante meter grote maquette van het dorp
omstreeks 1850. Ook zijn er modellen te zien van recente gebouwen als de studio's en het
station. Jaren zijn vrijwilligers
m touw geweest om de hoofdstad van 't Gooi nauwgezet na
te bouwen.

'ufologen' met een beperkte
fantasie doopten ze 'Greys', in
Nederlandse UFO-kringen worden ze 'De Grijzen' genoemd. In
Alien Visitors zijn ze op alle
mogelijke manieren vertegenwoordigd.
Het is vrijdagmorgen en nog
rustig in de winkel. Het enige
menselijke wezen temidden
van al het buitenaardse gespuis
is anderhalve Grey hoog, heeft
zwart haar in een staartje, bril
en draagt een zwarte sweater
met daarop lichtgevende planeten. „Het klinkt raar, maar die
geven me energie." In zijn linkeroor draagt hij een zilveren
Grey.
Hij opende de winkel op 4 juli
1996. Een symbolische datum,
die niet alleen valt op de Amerikaanse Independence Day,
maar ook overeenkomt met de
beroemde Roswell-crash in
1947, waarbij volgens insiders
een UFO neerstortte in New
Mexico en waarbij vier lichamen van aliens in het geheim
geborgen werden.
„Ik was altijd al geïnteresseerd in science fiction en het
bovennatuurlijke, de mind over
matter-zaken," vertelt Alon. „Ik
heb ook altijd geloofd in buitenaards leven, maar ik had geen
contact met informatiebronnen. Tot ik de CBS-film 'Intruders' van de ufoloog Budd Hopkins zag."
Aliens en UFO's lijken inderdaad ingeburgerd te raken. Volgens Alon is de alientrend in de
Engelse undergroundscene begonnen, waar de eerste shirts
opdoken. Zoals vaker waaide
de trend over naar Nederland
waar UFO's en Greys steeds vaker op straat te zien zijn.
Alon en zijn zus Esther staan
samen zo'n zeven dagen per
week in de winkel en hebben ze
de grootste collectie glow m the

darfc-shirts in Nederland. „Ik
wilde een leuke winkel," vertelt
Alon enthousiast. „Ik heb niets
tegen veel geld verdienen, maar
ik wil ook voldoening uit mijn
werk halen. Nu heb ik een tussenweg gevonden. De winkel is
een soort verbinding tussen het
publiek en de informatie. Sommige klanten weten niet zoveel
van het onderwerp en willen
meer weten, terwijl anderen het
juist leuk vinden om te discussieren."
„Je hoort hier veel uiteenlopende verhalen en theorieën. Ik
vind het vaak leuk om het geloof van mensen m elkaar te
shaken Of ik zelf geloof? Geloven is aannemen zonder het
zelf te weten. Ik ben niet in
staat dingen te geloven. Ik besef uiteraard dat het mogelijk
is, maar daarnaast bestaat ook
de mogelijkheid dat het niet zo
is."
Zelf heeft Alon nog nooit een
UFO gezien en hij denkt niet
dat het hem ooit zal overkomen. Hij meent dat de Greys
het allemaal zo kwaad niet taedoelen en hun slachtoffers tijdens de experimenten aan
boord van de UFO telepathisch
geruststellen. „Of ze echt evil
zijn, weet ik niet. Ze kennen het
verschil tussen goed en kwaad
niet. Het is voor ons ook moeilijk te begrijpen omdat het concept niet menselijk is. Het is

Alon: 'Greys kennen het verschil niet tussen goed en kwaad'
Biam de Hollander Fologiafie

ander leven dat zich afspeelt in
een andere dimensie. Hoe kan
je iets analyseren dat je met
kan bevatten?"
Hij staat zeven dagen per
week tussen zijn Greys en hij
slaapt nog steeds prima, al offert hij veel nachtrust op aan
zijn werk aan de Alien Visitorswebsite. Bezoekers vinden over
het algemeen de winkel leuk.

Hij herinnert zich slecht één
incident waarbij een bezoekster zó over haar toeren raakte,
dat ze onmiddellijk een sprint
naar buiten trok. „Er kwam
een keer een groep mensen m
de winkel waarvan een meisje
een nare ervaring met buitenaardsen gehad had. Ze raakte in
paniek bij het zien van alle
spullen en kon niet in de winkel

BOES

„Als ik Star Trekspullen en
video's van The X-Files zou
gaan verkopen, zou de omzet
zeker verdubbelen, maar uit
pure eigenwijsheid doe ik dat
niet. Mensen moeten beseffen
dat UFO's geen science fiction
zijn, maar real hje. De waarheid. Tenslotte zijn The X-Files
ook op echte FBI-files gebaseerd. Ik ben ervan overtuigd
dat buitenaardsen bestaan. Dat
wil zeggen, wat ik denk is dat ik
niks weet, maar ik onderzoek
het. Ik wil het dichter bij de
mensen brengen. Binnenkort
krijgen we lichtgevende piercmgs, maar dat is de limiet.
Verder ga ik niet. Het gaat me
hier vooral om de alien-spullen."
Alien Visitors heeft trouwens
ook eigen mysteries die nog
ontraadseld moeten worden.
Zo ontdekte Alon laatst in de
nieuw gelegde tegelvloer een tegel met het gezicht van Mars
erop. Geconcentreerd draaien
we om de bewuste tegel heen.
Dan zie ik het ook. Het is het
gezicht van Mars.
Eveline Hagenbeek
Ufo/allenshop Allen Usitors, Zoutsteeg 13 In Amsterdam.

1S augustus tot en met 7 september
in het Amstelpark in AmsterdamBuitenveldert, is de theatervoorstelling

"Odyssee
per trein"

te zien. Met de Amstelparklrein kan hel
publiek een georganiseerde 'theatrale reis'
maken langs de follies (bouwwerken mei
uitsluitend een beeldende functie) onder leiding van een acteur-reisleider. De gids leidt
het verhaal m bij de reizigers en vertelt over
de geheimen die schuil gaan achter locaties
waar de reizigers langskomen. Onderweg
komen ze Odysseus tegen die op de Irem
springt. Terwi|l hij meereist wordt het
publiek meer en meer belrokken in de
avonturen.
De fam lievoorstellmg (geschikt voor kinderen var af zes jaar) is te zien van 16 tot en
met 31 augustus, zij hel alleen op vrijdag en
zaterdag (beide dagen om zes uur en acht
uur) en zondag (alleen om zes uur).
Tegen inlevering van onderstaande bon
belalen lezers van Weekmedia 7,50 gulden (normale prijs 12,50 gulden) en kinderen lol zestien jaar vier gulden (normale
pri|s zes gulden). Kaartverkoop dagelijks
een uur voor aanvang van de voorstelling
bi| de hoofdingang van hel park Telefonisch
reserveren. Stichting O.A., telefoon 020642.6246.

a>

woensdag 13 augustus 1997

Weekmedia 17

Auto's te koop
tot / 5.000,-

• De advertentie afdeling be
houdt zich het recht voor ad
vertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weige
Volvo 340 3 drs aut 1e eig ren (Art 16 regelen voor het
nw APK z g st
bj
86 advertentiewezen)
ƒ2850 NIEROP 0206183951

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool op zater
dag n Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia l w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bijlmer
Nieuwsblad Gaasperdam Amslelveens Weekblad Uil
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 561212
(Op afspraak gratis halen en brengen )

Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020 665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

Citroen BX Palmares, nov '88,
150.000 km,
mooie, betrouwbare auto
Vrpr ƒ2950. Tel 020-6761217.

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur n ons bezit zijn worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l miljoen exemplaren

3 regels

ƒ 45,00

voor elke extra regel

ƒ 1 5,20

mmprijs

ƒ

AUTO/MAXI S per mm

Opel
Tegen handelsprijs Opel Ka
dett 20 GSi wit lm wiel
sch/kdak dec 88 verk
l z g st ƒ 9 500 BEREBEIT
Amsteldijk 25 020 6627777

XMV6VSX autom 94ƒ29900
XM Turbo Diesel 94 ƒ 25 500
Bouwerij 85 Amstelveen
XM Diesel Airco 94 ƒ 27 500
Telefoon 020 6479929
XM 20i CT Turbo 94 ƒ 28 500
XM 20i SX nov 94 ƒ 25 500
XM20i aut LPG 93 ƒ18500 AX 10 Escapade 93 ƒ10950
ƒ 1 1 500
XM 20i Comf 90
ƒ 7 950 AX 11 TGE 92
Xantia Tur D 94&9S vaƒ 19 900 AX 11 TGE 5 bak 90 ƒ 7000
Xantia D SX 94
ƒ17500 AX 11 TGE 5 drs 94 ƒ14950
ƒ 7 000
Xantia 2 Oi SX LPG 94ƒ 19 900 BX 14 Cannes 90
ƒ 7900
Xantia 1 8 SX LPG 95ƒ 22 500 BX 14 Cannes 91
ƒ 8500
Xantia 1 8 SX LPG 93ƒ 14500 BX 14 TGE 91
ZX 14i Furore 94
ƒ 14 500 BX 16 Progress 92 ƒ13450
ZX 1 4i Reflex 92
ƒ 9 500 Xantia 1 6 comf 95 ƒ30950
ƒ 28 950
ZX Diesel 94
ƒ13500 Xantia 2 0 S X 94
ƒ18500
BX TGD Turbo Br 92/13500 ZX 1 4 Furore 94
ƒ15950
BXTGD Break 93 ƒ14500 ZX 1 4 Reflex 93
ƒ 24 950
BX TGD Break 8 9 / 5 950ZX 1 6 Image 95
ƒ12750
BXTZD 90
ƒ 6500 ZX 1 6 Avant 92
BX Diesel 88
ƒ 3 500 Twmgo 97 zeer compleet
ƒ 22 950
BX 16TGi 93
ƒ 9950 zeer exclusief
INCL 1 JAAR GARANTIE
BX 16TZi 88
ƒ 3500
EN NIEUWE APK
BX 16 RE 89 LPG ƒ 3500
BX 14TE 93
ƒ 9950
DEMOS
BX14TE 91 50 000 km/ 7950 Saxo 1 4 SX Comfort 5 97
BX 14E 89 LPG
ƒ 3500 Xantia V6 Activa 2 97
AX 11 TGE 92
ƒ 9 950 Berlmgo 97
AX 11 TGE 90
ƒ 4 950 Saxo 1 4 Etoile leder int 97
Saxo 1 1 97
ƒ19990
VISA Garage B V
Citroen Acadiane 1982 rood
Houtmankade 37 A dam
APK t/m mrt 1998 laadruimte
Tel 0206278410
netjes betimmerd
chassis
Citroen BX rood december 100% roestvry ƒ225087 nieuwe keuring ƒ 2250 pn Info 0206714851
ma staat 0651387531
XM Turbo Diesel Ambiance
Ruime keuze m 2 CV occasions AIRCO luxe uitvoering m 94
alle leeftijden De Eendenspe ƒ22500 Tel 0206596264
cialist Leende 0402061528

Auto * Etoile b.v

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

9,40

ƒ

NIEROP DAIHATSU
Vancouverstr 2 12
A dam West 020 6183951
OOK VOOR OCCASIONS

Citroen

Afgeven kan ook bij Het Parool Wibautstraal 131 Am
sterdam of L>i| de volgende Weekmpdiakantoren
Amstelveen kantoor Aemslelst |n Laan van de Helende
Meesters 421B Zandvoort Gasthuisplem 12

9,40

ƒ11,15

(AUTO/MAXI S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen]
Alle prijzen z |n excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
rief op aanvraag
Voor meer informatie of advies bel

020-665 86 86

Fiat
Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

Lancia
Klem (parkeren1) chique snel
en exclusief Lancia Al 12 Elite
bouwjaar 1982 Azurro metal
lic originele m goede staat ver
kerende Nederlandse auto
Inlichtingen P Botman 055
5423751 (maandag t/m don
derdagavond)
Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 6656321

Peugeot
COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
sinds 1930
106 Galerie 1 1i 3 drs 01/95
106 Ace Diesel 5 drs 11/93
205 XR 1 1i 3 drs
11/89
205 XS 3 drs
01/88
205 1 1 open 5 drs 05/91
205 Accent 1 1i 3 drs 10/91
205 Accent 1 1i 3 drs 01/93
306 SR 1 4i Sedan 10/94
306 XT 1 6i 5 drs
07/95
306 XR 1 4i 5 drs airco 03/96
309 GR 1 3 5 drs
09/88
Fiat Panda 1000 Fire
02/93
Baarjesweg 249 253
Amsterdam 020 6121824
Direct bereib v a Postjesweg
Peugeot 605 Turbo D
automaat 1994 nw band
ƒ25000 Tel 0206596264
ZUlDWI JK
peugeot dealer

Te koop: Rat Uno 1.6 Diesel Van,
Auto's te koop
bouwjaar 9-'92, 117.000 km,
boven ƒ 20.000,- nieuwe banden, nwe schokbrekers.
Peugeot 306 Summertime
Serviceboekje ter inzage.
1 4i 3 drs rood m 83 000 km
08 94 ƒ20900 0206121824
Vraagprijs ƒ 6.200.
Tel. 075-6705084.
Volvo 440 1 8 automaat

106 div types v a
ƒ12950
205 Diesel 89
249 000 km
205 GTi 1 9 92
72 300 km
306 XR 1 4 5 d 94 67 000 km
306 XS 1 6 96
27 000 km
Rat Cmquecento 94
309GL 1 4 5 d 86 146500 km
53 000 km groen met
309 Prof il 89
138 000 km
Occasion Super 020 6650131
Golf GTi 2 O 91
83 000 km
Subaru Mini 90
81 000 km
Peugeot Dieselbus 1993
6 94 83 000 km ƒ26400
Kadett 91
93 500 km
ƒ 11 500 ex BTW
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week Opel
Dick Muhl 0294 418200
Escort RS 89
ƒ 6 950
VISA GARAGE 020 6278410
m Het Parool Trouw de Volkskrant en alle nieuws en huis aan Golf
III 18 11 92
ƒ18950
huisbladen
van
WEEKMEDIA
205 1 4 GEN 3 97
ƒ19 450
• Personeelsadvertenties m Volvo V40 1 8 comfort Line
Oplage ruim 1 1 miljoen exemplaren
1996 14000 km ƒ42500
de 1 m 3 MINI S hebben altijd
Mmervalaan 86 A dam Zuid
Tel
0206658686
Fax
0206656321
Van Vloten Dealer 020 6369222
Tel 6629517/6791864
succes

Volvo

Bedrijfsauto's

15 VOLVO STATIONS 85 94
Sedans 740 940 en 360
ANWB gek Tel 0492464495

70 BESTELAUTOS en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17 Rijsen
hout bij Aalsmeer 0297
324229 Ook t k gevraagd

Renault

Mooie Laguna RN 1 8:
11/94 LPG blgr met stb
/ 20 750 (incl BTW) Bel
0297 540264 of 023 5581431
RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
Porsche 911 Carrera Targa
garantie
d grijs met beige leder int
Wibautstraat 224
7 87 Porsche 911 Carrera
020 561 96 11
Coupe d groen met groen Ie
der int 5 87 Porsche 911 Car
rera Coupe rood elektr dak
airco 4 86 Porsche 911 Turbo
Coupe zwart zwart leder int
MINOR MOTORCARS
airco 4 88 BEREBEIT Amstel
Sloterkade 43/44
dijk 25 A dam 020 6627777
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o
Voor een perfecte SAAB 99
90 900 9000 ook Royal Class
RECORD BIEDT AAN
Metro 1300 Magie b j 21 6 90
SAAB SERVICE
kl zilvermetall + 46000 km
MOLENAAR
Als nieuw Tel 020 6949266
HOOFDDORP
Tegen handelspr v 1e eig
Rover 214 Si Edition Twm Cam
Onderhoud reparatie APK
16V LPG 3 d 6 93 ƒ9500
Eigen revisiewerkplaats
Rover 214 Si Edition Twm Cam
voor Saab motoren
16V 3 d 9 94 ƒ11500 Pr
en versnellingsbakken
Tevens verkoop van nieuwe incl BTW BEREBEIT Amstel
dijk 25 Adam 0206627777
en gebruikte onderdelen
023 5614097

Tegen handelsprijs van 1e
Motorische problemen ?
eig Mondeo16CLXHB LPG Laat uw auto testen d m v de
groen met aug 94 ƒ 17 500
modernste apparatuur
Incl BTW BEREBEIT Amstel
GARAGEBEDRIJF OUT
dijk 25 A dam 020 6627777
020 6441020 (ma/vr 8 17 u )

Daihatsu

Chrysler - Amstelveen

Porsche
1

Chrysler

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

mm prijs met vignet

Ford

Rover

Saab

Suzuki
Amstelstem - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Algemeen
Div mr auto s BMW 324 D
10 86 ƒ4950 B X 1 9 T R D 10
86 ƒ 1250 BX 1 9 TRD 1 88
ƒ3750 Nissan Sunny Flonda
161 5 drs Station 3 90
ƒ6250 BEREBEIT Amsteldijk
25 Adam 0206627777
JOHAN BOOM
± 300 auto s v a ƒ400 tot
ƒ10000
Garantie al va,
ƒ 1000 Door grote omzet
Stuntprijzen Hoge inruil Fi
nanc mogelijk Den lip 55
Landsmeer 0204824640 Ook
filiaal Kerkbuurt 83 Oostzaan
075 6845607 en Kanaalweg 30
E Landsmeer 020 4363543
Tevens inkoop elk merk auto a
contant m RDW bew
QUESTION CAR "
Auto s v a ƒ 150,
APK gekeurd
Van Slmgelandstr 14 A dam
CABRIOLETS
BMW 320i autom Cabrio
zwart zwart leer, elektr dak
c v elektr ram l m wiel
radio CD 2 91 BMW325i27
200 pk Cabrio diamantzwart
met bordeauxrood vol leer m
teneur stuurbekr ABS elektr
ramen 6 87 Ford Escort 1 4i
Cabrio rood 9 89 2x Ford Es
cort Cabrio 1 6 XR3i 88 en 90
Porsche 911 Carrera Targa
d grijs metall beige leer tnter
7 87 BEREBEIT Amsteldijk
25 Amsterdam 0206627777

OCCASION SUPER
Zuid Oos*
DEZE WEEK O A
BMW 318 TDS nieuwstaati 95
BMW527Schnitzerdw opt 92
Citroen ZX Reflex
92
Daihatsu Cuore TX
92
1
Fiat Cmquecento plaatje 94
Fiat Tipo 1 8 GT
93
Renault Twmgo Cabnotop 94
Ford Fiesta Zentec 13 16V 96
Mazda 323 Sedan aut
95
Mitsubishi Colt geel plaatje 94
Micra Super S veel opties 95
Opel Astra Station
94
Opel Corsa aut zo is er een 96
Peugeot 106 Accent
94
Renault 19 RN LPG
93
Renault 19 Beverly
93
VWGolf 1 9D Rolling Stones 95
VW Polo 1 3 Coupe sportief 94
VWGolf 16 Avance c v n 87
Volvo 850 T 20V SNEL HE? 95
En nog veel veel meer
OCCASION SUPER
daar zit je goed'
Van der Madeweg 21
(bij de Makro) 020 6650131
JOHAN BOOM Hoofdfiliaal in
Beverwijk Wijkermeerweg 46
naast Zwarte Markt ± 100 au
tos va ƒ1000 tot ƒ20000
Geop v 9 tot 19 uur Donder
dag koopavond Ook zondags
geop v 11 tot 17 uur
Tel 0251224730

460 18 Holiday aut 15000
km 94 ƒ 23 500 440 GLE 1 8
aut 40 000 km 95 ƒ 27 950
440 DL 20 80000 km
ƒ17750 340 5 drs aut 90
ƒ 7 250 NIEROP Vancouverstr
212 A dam W 0206183951

Autosloperijen
AAR
Amsterdamse Auto Recyclir
Inkoop loop sloop en schac
auto s Geen vooidjkosten
Lid A R N R D W vnjwanr
Tel 020 4470470

Grote sortering ONDERDELi
van alle schade auto s a
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435
Het HOOGSTE BOD1" E
voor vrijblijvende prijsopgaa
Loop sloop en schadeautc
m vrijwaring Tel 020 67541£

Accessoires
en Onderdelen

940 Royal Line LPG 1/94
AUTO ELEKTRA HECHRI BV
855 2 5 GLT automaat 5/94
Klaar terwijl u wacht
460 GLE 1 8 LPG
10/93
Ruilstarters en dynamo s
460 18 Spint
11/94
Valkenburgerstraat 152
440 1 8 HTA
6/94
Tel 0206240748
440 1 8 Holiday automaat 5/94
440 1 8 Sportlme airco 1/96 Grote sortering ONDERDELEN
440 1 8 Sportlme
1/96 van schade auto s alle
S40 2 O Exclusive/comfort 1/97 merken aile bouwjaren
S7025Lux
1/97 GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435
VOLVO D'CK MUHL
Nijverheidslaan 1 WEESP
Tel 0294 418200

RDW Erkend auto demontac
bedrijf STRIJDONK Inkô!
van sloop en schade auto
Tev verkoop van onderdele
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenwi
381 Adam 020 6319802
T k gevr loop en sloopauto
Hoge prijs Met vrijwaring '
eigen ophaaldienst Kila
loperij 0235333742 / C
52838400 of 06 53921214

Service en
Reparatie

Van Vloten
Amsterdam

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639

940 Estate 94
940 GLE 94 LPG
850 GLT 94
850 GLT 93
850 GLT 92
S 40 Comf 96
V 40 Comf 96
440 89 t/m 94 v a

ƒ 36 950
ƒ33950
ƒ44950
ƒ34750
ƒ 24 750
ƒ43500 APK KEURINGEN ƒ70
ƒ42500 klaar terwijl u wacht
ƒ 9975 Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
uw Volvo dealer
2e Helmersstraat 15 A dam
met persoonlijke service
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel 020 6369222 Meeuwen
Crynssenstraat 10 14
laan 128 Amsterdam Noord
Tel 0206184402
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
APK keurstation reparaties
alle merken en schaderegeling

Auto's te koop
gevraagd
De hoogste prijs voor elk me
auto a contant m RDW be>
Johan Boom Wijkermeerwe
46 Beverwijk Tel 0251 22473
Gevraagd jonge auto s van
1991 a contant1 Belt u voor ir
0341 419354 of 0653 67579
DE HOOGSTE PRIJS voor e
merk auto a cont met vrijwe
bewijs Tel 0204824640

Rijscholen

Campers

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100 daarna ƒ 37 50 per les
Motornjlessen ƒ 42 50
20 autonjlessen + examen ƒ 999
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198 tel 020 6127187

Renault Estafette CAMPEI
b j 1980 80000 km me
goed carr op te knapi
ƒ1500 Tel 0703975087

Gezocht,
cursisten voor speciale rijopleiding
In heel Nederland gaan op dit moment de Heavy Traffic
rijopleidingen van start Heavy Traffic is het rijlesplan van
Veilig Verkeer Nederland m samenwerking met Verkeers
educatie Nederland Hierbij haal je gegarandeerd je rijbewijs
voor een vast bedrag Onder toezicht van een groot aantal
topmstructeurs volg je deze speciale Heavy Traffic rijopleiding
bij jou m de buurt Aan deelname gaat een onentatient vooraf
Bel de Heavy Traffic Servicelijn 09002025177
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m
tensief les en nog leuk ook'
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37 50 p u
Tel 0206868063/6332405 of
0654633678 P S Ook 8 week
se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend
Verkeersschool Trendy
Amsterdam Toppers m rijles
Bel voor gratis mfogids
Tel 0204205386
•Auto te koop9 Plaats in deze
rubriek U zult verbaasd staan
over het resultaat

Motoren/Scooters
BSA A7 500 cc 56 om te res Uw huis op dit formaat i
de krant kost meestal
taureren incl kenteken prijs
n o t k 0317424103
minder dan een maand

hypotheekrente en
verkoopt sneller, want:

Autoverhuur

OUKE BAAS

Je huis
in de krant
brengt mensen
over de vloer.

niet duur!!!

Bagageboxen f.etsdragers en
dakdragers te huur en te koop
tevens montage
020 6719108
'
Zie ATS telet pag 888

En de makelaar weet van
wanten en kranten.

7 MILJOENGEHEID ERUIT!
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WIN-TOT-7-MIUOEN-BON

1TVINDJ U NUT IN D£ JAH-fREf SHOP!
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UITMUNTENDE WIJNEN VAN UNIEKE DRUIVENSOORTEN

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode Kanjer,
alle Bmgopnjzen en de Mega Jackpot

G de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven

Adres

fj
D
Q
D

Jonge
IENEV1 SiJTCHMAfl
Pnxluctaf fty+fj

Scoüood\

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (een lotnummer)

EDMOND BERNARD CEPAGE
VIN DE PAYS D'OC

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m bloklet
ters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement op aanvraag verkrijgbaar
tel 020 677 68 68

• Sauvignon Blanc
• Merlot
• Cinsault
• Cabernet Sauvignon
• Chardonnay

Bon uitknippen en m een
envelop (zonder postzegel!
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag

De beroemde wijnmakers uit Frankrijk hebben
zich toegelegd op het maken van wijn uit één
enkel drulvenras Cépage genaamd De specifieke
kenmerken van deze wijnen spraken onze
Inkoper zo aan dat wij direct vijf van deze
uitmuntende wijnen selecteerde

WITTE EN RODE WIJN UIT ZUID AFRIKA
IN HANDIGE 3 LITER VACUÜM ZELFTAP!

Jt

NATIONALE!

DOE

SCOTCH W H ï S K

FEIST PORT

PASSOA
The passion Dnnk
O 7 liter

ELDERS.22-95'

TIA MARIA
koffie likeur

0,7 liter
ELDERS_2&95"

HOEGAARDEN
BAR.LE-DUC
WITBIER
CASSIS
ELDERS ATT

Postcode.
Plaats ...
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10000,Tel
Postbanknummer
Banknummer
Datum
Handtekening

iLOTERIJ

De Mega Jackpot van de
Nationale Postcode
Loterij staat op 7 miljoen gulden Deze
maand gaat hij er dus
zeker uit En u kunt de winnaar zijn' Stelt u zich
eens \ oor U hoeft nooit meer iets te doen waar u
geen zin m heeft

DnlilltJ, Pint Btindtt
Fttly Maturttt

Naam

De zeven miljoen winnen is een droom die deze
maand zeker uitkomt' Al tien keer eerder wonnen
deelnemers van de Postcode Loterij de Rijkste Prijs
van Nederland Henny Huisman kan er over meepraten want hij was er elke
keer bij 'Als ambassadeur
van de Postcode Loterij
reik ik de Mega Jackpot
elke keer uit Ik heb nog
nooit iemand meegemaakt
die direct geloofde dat hij
echt gewonnen had, zegt
Henny
En tOLh is het zo, want
iedereen kan winnen Dus
u ook' Het enige dat
u ervoor hoeft te doen is
meespelen"

•• IB BB BB B
jVuffflBB l| l
•V/H^L ^T 2
• V HBB BH V

door iemand die voor het
eerst meedeed Ook dat is
mogelijk En u weet een
extra lot geeft meteen dubbele kansen Met de bon op
deze pagina kunt u zich nog tot 21 augustus aanmcldcn om op tijd te zijn voor de trekking van de
7 miljoen en alle andere prijzen Vul de bon dus m
en stuur hem direct op Vandaag nog1

Agenda Kanjer Karavaan
14 augustus: Oostvoorne, Camping Kruininger Gors
15 augustus: Baarlo, Camping De Berckt
20 augustus: Gouda, Opnames Record Show

DE UITSLAGEN VAN 11 AUGUSTUS
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4-:
de Postcode Loterij Record Show

Stand Mega Jackpot:

7 miljoen
De Bingogetallen:

Meespelen m de Postcode
Loterij doet u al voor een
tientje per maand En dat
ene tientje kan 7 miljoen
waard zijn DeMegaJackpot is al eens gewonnen

SMIRNOFF MULE
0,275 liter
ELDERSJUT

heeit alle dranken
HAARLEM Californieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCK III heelt meer dan 50 slijlen/en bel voor ome ovenge vest gingen 017! 447300
A te aafaed ngen i n gettg lm ?3 augustus lolang dt «jorraads&pM Duik en jettouton voo behouden

Extra Prijs in Record Show
Cadeaubon The Body Shop l.w.v. ƒ 10,12 of meer getallen goed op uw bingokaart?
Bel dan 06-300707 (95 ct./min).

De overige Bmgoprijzen:

Getal 1 t/m 22

04 08 07 40
25 20 38 32
02 01 10 44

21
27
41

15 16
28 09
24 17

Maakt u uw kaart vol met

Getal 23 t/m 36
14
13
33
23
06
35
18

1.000,
/ 500,
ƒ 100,
ƒ50,
ƒ40,
ƒ30,ƒ25,-

45
26
31
22
37
42
19

ƒ20,ƒ10,ƒ9,ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ8,-

3O

Straatpnis trekking juli:

dan wint u de

Bekendmaking 11 augustus
ƒ 5.OOO,7041 AN
Ex-tra Prijs

Thuisbingo

ƒ 25.OOO,-

ƒ 25.OOO,-

Zetfouten voorbehouden

7041

AN 003

De BMW: 4834 GA 008 in Breda

Jeekmedia 17

11

woensdag 13 augustus 1997

Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
Commerciële bijlage van

Braziliaanse Audi-dochter
"EN AUTOTESTEN
i waarmee je al enkele
ijaren rijdt, althans met
kt voorgaande model. Het
[de Nissan Primera, in dit
jjval opgediend met de
hergieke 2,0 liter motor. De
] het nieuw gestoken opI>lger staat nu de beproeig van een kenner te
achten. Het is als met een
paujolais Primeur: beeuwd hoe de wijn deze
Ier de smaakpapillen weet
j verrassen.

sis Achterpassagiers profiteren
daarvan
Rest de conclusie of Nissan zich
goed van zijn taak heeft gekweten Een nieuw model behoort immers te profiteren van de jongste
inzichten en technieken in de automobielbouw De Primera 2 O GX
doorstaat de beproeving van een
tester met een arendsoog Nissan
heeft op alle fronten de lat hoger
gelegd Dat vertaalt zich m een
nog fijnere 'rijdersauto met genoeg ruimte voor het gezin Een
auto met een universeel karakter,
waarin je je snel thuis voelt
[SPECIFICATIES
Nissan Primera 2.0 GX

ize eigen trouwe zilvergrijze
imera 2 O SLX krijgt even vrijaf
e stappen over m een metallic
de nieuwe 2 O GX De uitrusting
iets kanger Ramen moeten
irden gezwengeld en de ver;llmg van de spiegels gaat met
i hand, van binnenuit, dat wel
; GX beschikt gelukkig over
ntrale portiervergrendelmg Zer bij de vijfdeurs hatchback met
:n laadklep van een slokop is
it een te waarderen voorzie-

ig
; zoetgevooisde roffel van de
otor en vooral het soepele kakter doen vertrouwd aan De vijf
tra paardenkrachten ten op;hte van de vorige krachtbron
rmen een mooie compensatie
ir het wat hogere gewicht van
nieuwe model In de praktijk
erk je de bescheiden vermoinswinst dus niet

Als op rails rolt de Primera door de bocht dankzij een fraai onderstel met de door Nissan ontwikkelde Multi-Link Beamachteras.

Nissan Primera 2.0 GX
Energieke 'rijdersauto'
Wat je wel bespeurt is het comfortabeler rijgedrag De vering
achter is een haartje zachter De
strakke wegligging, vooral in
bochten, is gebleven Die staat
zelfs op een hoger niveau De
Primera ontpopt zich nog meer
als een 'rijdersauto' dan hij al
was Heel fijn is de neutrale en tegelijk heel nauwkeurig directe reactie op elke stuurbeweging bij
hoge snelheid De ongevoeligheid
voor wind en spoorvorming vor-

men andere kenmerken, die deze
Nissan een fijnbesnaard karakter
geven De speciale Multi-Lmk Beamachteras levert duidelijk resultaat
Opvallend is ook de verbeterde
onderdrukking van geluiden
Windgeruis en resonanties zijn
behoorlijk gedempt Dat komt het
comfort ten goede Gerief dat zich
trouwens ook uit m de vele verstelmogehjkheden van stuur en

stoel van de bestuurder De zitting
is bijvoorbeeld voor en achter
apart in hoogte te varieren, een
gewaardeerde voorziening die we
kennen van het vorige model, de
2 O SLX
Ingetogenheid is troef als het
gaat om uiterlijk vertoon In de
auto word je niet belaagd door
helle kleuren Het dashboard is
gehuld in donkere kleuren met
grote knoppen die je vingers niet

kunnen missen De standaard airco zorgt voor een fris en vooral
droog klimaat, waardoor ruiten in
de regen niet beslaan De stoelen
van de GX zijn gestoffeerd met
een olijk patroon, dat terugkeert
in de deurpanelen
De inrichting is praktisch en de
ruimte is behoorlijk Je merkt dat
Nissan de Primera vooral in de
lengte centimeters heeft gevonden dankzij een vergrote wielba-

Motortype
Cilinderinhoud
Vermogen
Max koppel
Acceleratie
Topsnelheid
Gem verbruik
Pnjs

Viercilmder,
16 kleppen
1 998 cm3
96 kW/130 pk
bij 5 600 t p m
170 Nmbij
4 800 t p m
9 6 sec van
0-100 km/uur
205 km/uur
7 9 ltr/100 km

e vijfdeurs Nubira heeft een sportieve uitstraling dankzij de schuin aflopende achterzijde. De achTklep geeft toegang tot een royale kofferbak.

.000.000 keer Renault Twingo

Twingo e debuteert
E MILJOENSTE RENAULT TWINGO is onlangs van de
band gerold. Die mijlpaal is bereikt vier jaar na de entree van dit model. Met slechts een carrosserievariant
een motortype mag dat een hele prestatie worden gejoemd. Voorts komt het Franse merk met de Renault Twino e. Deze auto is het resultaat van een samenwerking met
odellenbureau Elite Models. Renault is intussen verouwd met de modewereld: de fabrikant werkte eerder
uccesvol samen met Kenzo en Benetton.
'ereldwijd is de Twingo een sucVijf procent van de totale Fteault-verkopen in Latijns-Amerika
etreft de Twingo In Turkije is de
uto m mei 1997 geïntroduceerd
op dit moment rijden er al bija duizend rond In Nederland
eeft de kleinste van Renault vele
utomobilisten weten te verleiden
l'n de populariteit duurt voort In
eerste helft van 1997 vonden
898 Twingo's een eigenaar teen 3 692 exemplaren in dezelfde
snode vorig jaar
de loop van zijn carrière zijn
'or de Twingo veel extra's ont'ikkeld Zoals een vouwdak en

Carisma

een airconditioning Ook ABS,
een airbag en een automatische
versnellmgsbak zijn beschikbaar
Sinds zijn introductie heeft de auto verschillende malen nieuwe
kleuren en bekledingen gekregen
Het interieur is m 1995 opgefleurd
met een bloemenmotief van Kenzo Een jaar later leverde Renault
de auto m de veelkleurige Benetton-outfit
Nu hebben Renault en het wereldberoemde modellenbureau
Elite Models de handen ineen geslagen met als resultaat de Twmgo e Renaults kleinste krijgt m
zijn nieuwe en bijzondere uitmonstering een exclusieve carrossenekleur 'Pierre de Lune' Dit is

Leasemaatschappij Lease Plan
Nederland heeft onlangs bij
wijze van proef een Mitsubishi
Carisma 1 6 GL voorzien van
een Lease Logicboordcomputer De onderneming wil met dit
mstrument zakelijke rijders zuimger laten rijden
De computer brengt de rijstijl
van de bestuurder in kaart
door de gereden snelheid, het
'oerental van de motor en de
w
i|ze van optrekken en vertragen te meten Een aan de
boordcomputer gekoppelde 'rijw
ijzer' geeft de berijder aanwijzingen voor het gewenste gedrag

Aan de buitenzijde is de e behalve
aan zijn exclusieve carrosseriekleur te herkennen aan zilvergrijze e-logo's bij de
portiergrepen.

een soort parelmoergnjze tint Andere kleuren voor de e zijn het
zwarte 'noir opaque' en het lichtblauwe 'bleu methyl'
De uitrusting van de Twingo e is
omvangrijk De auto is voorzien
van centrale portiervergrendeling
met afstandsbediening elektrisch
te bedienen ruiten en verstelbare
buitenspiegels Verder heeft de
auto van binnenuit te verstellen
koplampen en Stuurbekrachtigmg
Het interieur van de e kenmerkt
zich door veloursbekledmg met
een design dat associaties wekt
met edel rotan Fraai tapijt en
speciale vloermatten maken de
binnenzijde van de e af In de bagageruimte zitten twee boodschappentassen met Elite Models-opschrift
Aan de buitenzijde is de e behalve aan zijn exclusieve carrossenekleur te herkennen aan zilvergrijze e-logo's bij de portiergrepen Renault brengt de auto m
september op de markt voor
ƒ 21 995,-

ontwerp van de Nubira-carrosserie stamt af van de tekentafel van
l DE A Dit is een Italiaanse designstudio met een behoorlijke
staat van dienst De totstandkommg van de Nubira vijfdeurs is
dus een internationale aangele-

Fiat steunt slachtoffers
watersnood
Fiat stelt de opbrengst van de miljoenste Cmquecento ter beschikkmg aan de slachtoffers van de overstroming in Polen Deze auto
die m het Poolse Tychy van de band rolde, is bij opbod verkocht
De Fiat Cmquecento speelt een grote rol m de Poolse economie De
Fiat-fabnek biedt veel werkgelegenheid Er werken voornamelijk jon
ge mensen die de economie verder willen opbouwen In Tychy produceren de medewerkers gemiddeld 840 Cinquecento's per dag
Driekwart hiervan is bestemd voor de export

Bridgestone uitgeroepen tot
GM-leverancier van het jaar

ƒ 42 295,- (5-deurs)

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtigmg
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbag (2x)
Airco

aewoo Nubiralijn met vijfdeurs versie uitgebreid
D
AEWOO WIKKELT er
geen doekjes om. Na
de explosieve lancering van de Lanos en Nubira, ondergaat de huidige
garde automobielen van de
Koreaanse autogigant wederom een vliegensvlugge
verandering. De verse Nubira-lijn krijgt met de vijfdeurs
variant namelijk een praktische en bovendien sportieve uitbreiding.

Audi AG heeft onlangs een Braziliaanse dochteronderneming opgc
richt Audi do Brasil Dit bedrijf doet de verkoop voor Latijns Amerika
en houdt toezicht op de werkzaamheden van een m aanbouw zijnde
fabriek m Curitiba
"Audi do Brasil en de nieuwe fabriek hebben het voordeel dat ze
dicht bij de klanten in het grootste land van Zuid-Amenka zitten De
bedrijven kunnen snel op de wensen van de automobilist inspelen
Hiermee effenen we de weg voor een jaarlijkse verkoop van circa
30 000 Audi's in Brazilië m het jaar 2000", aldus Dr Franz-Josef Pa
efgen HIJ is lid van de raad van bestuur van Audi

genheid geweest
De Nubira is standaard rijkelijk
toegerust Dat houdt onder meer
m airbags voor bestuurder en
passagier, Stuurbekrachtigmg,
startonderbreker en elektrische
ruitbedienmg voor

General Motors (GM), fabrikant van merken als Cadillac, Buick en
Chevrolet, heeft de Bridgestone Groep verkozen tot leverancier van
het jaar 1996 GM selecteert ieder jaar leveranciers die de beste
kwaliteit, service en prijs bieden Bridgestone, producent van Bridge
stone- en Firestone-banden, valt deze eervolle vermelding voor het
tweede achtereenvolgende jaar te beurt
General Motors doet wereldwijd zaken met 30 000 bedrijven Slechts
173 daarvan hebben een onderscheiding ontvangen voor m 1996
geleverde diensten of goederen Bridgestone was de enige banden
fabrikant onder de geselecteerde ondernemingen

Bijzondere Carisma
Leasemaatschappij Lease Plan Nederland heeft onlangs bij wijze
van proef een Mitsubishi Carisma 1 6 GL voorzien van een Lease
Logicboordcomputer De onderneming wil met dit instrument zakelijke rijders zuiniger laten rijden
De computer brengt de rijstijl van de bestuurder in kaart door de gereden snelheid, het toerental van de motor en de wijze van optrekken en vertragen te meten Een aan de boordcomputer gekoppelde
'rijwijzer' geeft de berijder aanwijzingen voor het gewenste gedrag

Het is niet onwaarschijnlijk dat
deze uitvoering de succesvolste
wordt van het rijtje Net als de
Nexia met vijf portieren biedt de
Nubira Hatchback veel praktische
mogelijkheden Dat zal veel potentiele k^-bers aanspreken Ook
de prijs kan niet anders dan m de
smaak vallen, want de vijfdeurs
variant is m de Nubira-sene de
goedkoopste HIJ is te koop vanaf
32 995 gulden
De hatchback paart puur gebruiksgemak aan een sportieve
uitstraling Met een m twee ongelijke delen neergeklapte achterbankleunmg heeft de bestuurder
maar liefst 860 liter bagageruimte
tot zijn beschikking
Er is te kiezen uit twee krachtige
motoren een 1,6 liter zestienklepper (SE) of een tweeliter viercilmder (CDX), eveneens met vier
kleppen per cilinder Beide hebben VGIS, een systeem dat de
luchttoevoer voor de motor aanpast aan het toerental Dankzij
deze techniek, die Daewoo in eigen huis heeft ontwikkeld, beschikt de Nubira over berekracht,
zowel bij lage als bij hoge toeren
Een bewijs van motorische betrouwbaarheid is het probleemloos doorstaan van een strenge
duurtest Als onderdeel van de
'North America Standard' draaiden de motoren tien uur lang onafgebroken met een toerental van
6 500 omwentelingen per minuut
Verder zijn ze onderworpen aan
een 160 000 kilometer tellende
testroute, en met succes Het onderstel van de Nubira is ontworpen door Dr Ulnch Bez, afkomstig van Porsche De technische
ontwikkeling heeft vervolgens m
Engeland plaatsgevonden Het

De VW Polo Variant beschikt over een behoorlijke standaarduitrustmg

Variant als variatie op thema VW Polo
AN DE POLO-LIJN
voegt VW in het najaar
een Variant toe. Het is
een stationwagen van
compacte afmetingen voor
een prijs vanaf 28.680 gulden. Volkswagen is hiermee
de eerste die een keuze
biedt uit maar liefst drie formaten stationwagens. Het
merk heeft al Varianten van
de Golf en de Passat.

A

Stationwagens zijn erg m trek De
verkopen vertonen de laatste jaren een duidelijke stijging Steeds
meer mensen gaan door de
knieën voor het gebruiksgemak
van dit type auto Marktonderzoek
van diverse aanbieders van stationwagens geeft aan dat automobihsten vooral de laadruimte
benutten voor vakanties met het
gezin en voor sportieve activiteiten m de vrije tijd
Volkswagen komt op basis van
onderzoek tot de conclusie dat er
luist behoefte is aan een gunstig
geprijsde, compacte stationwagen Vanuit die gedachte is de
Polo Variant geboren De stationwagen is 4,14 meter lang, 1,64
meter breed en 1,43 meter hoog
Achter het compacte uiterlijk gaat
een onverwacht ruim interieur
schuil Achter de achterbank resteert 390 liter voor bagage gemeten tot aan de bovenkant van
de rugleuning De spullen passen
dan onder de standaard meegeleverde afdekhoes Rol je die
hoes m en klap je de bank neer,

dan neemt de laadcapaciteit toe
tot een flinke waarde van 1 250 hter De Polo Variant is wat dat
aangaat een slokop
Kopers van een stationwagen kiezen steeds meer voor luxe VW
rust de Polo Variant standaard
compleet uit Elke versie beschikt
over Stuurbekrachtigmg een m
hoogte te verstellen stuurwiel en
elektronische wegrijblokkermg In
de kleur van de carrosserie uitgevoerde bumpers buitenspiegels
en flanklijsten versterken de mdruk dat VW een op luxe mgestel
de automobilist wil aanspreken
Verder zijn er tal van extra accessoires beschikbaar BIJ de Polo
spreekt het merk m dit verband
van bouwstenen om aan te geven
dat een koper naar hartenlust uitrustingen en motorvarianten kan
combineren Wil iemand bijvoorbeeld een basisversie met de
meest krachtige motor dan is dat
via dit bouwstenenprmcipe mogelijk Omgekeerd kan het summum
van luxe worden gekoppeld aan
de lichtste en zuinigste kracht
bron
De keuze uit uitvoeringen en uitrustmgen is praktisch onbeperkt
BIJ motoren voor de Variant beperkt deze zich tot het aantal van
drie Aan de basis staat een 1 4
liter benzmeversie met een maximum vermogen van 44 kW/60 pk
Daarboven komt de 1 6 liter van
55 kW/75 pk De derde krachtbron is de 47 kW/64 pk sterke
SDi-dieselmotor

Honda lanceert Integra Type-R
Het Japanse Honda kent een rijke racehistorie Hiervan kunnen au
tomobilisten binnen afzienbare tijd de vruchten plukken Honda lan
ceert namelijk een nieuwe klasse lichtgewicht sportauto s onder de
groepsnaam Type-R De Integra Type-R is de eerste m deze sportie
ve lijn HIJ is m september te bewonderen tijdens de Frankfurt Motoi
show en vanaf begin 1998 te koop Over de prijs van de Integra is
op dit moment nog niets bekend
Onder de motorkap huist een 1,8 liter motot die er maar liefst 140
kW (190 pk) vermogen uitperst Om dit brute geweld m toom te hou
den, heeft Honda de auto grondig onder handen genomen HIJ staat
bijvoorbeeld op een verlaagd onderstel waarmee de stabiliteit van
de auto toeneemt Ruim bemeten schijfremmen rondom, geassisteerd door een ABS-remsysteem, zorgen voor een effectieve ver
traging van de Honda
De Honda Integra Type-R roept herinneringen op aan race-auto s
van het merk uit de jaren zestig De carrosserie is gespoten m de
kleur Standard Championship White, Honda's racekleur De lichtmetalen velgen zijn wit met rode naafdoppen Het interieur met Recaio
sportstoelen en een functioneel dashboard benadrukken het raceka
rakter van de Integra

Michelin bekent kleur
met Coraldo-autoband
Bandenfabrikant Michelin wil eens wat anders dan een traditioneel
zwarte autoband Daarom introduceert het merk de Coraldo Deze
kleurige band is verkrijgbaar m de kleurcombinaties zwart/Rio-geel
zwart/Etna-rood en zwart/Nordik-groen Er zijn twee maten beschikbaar 155/70 R13 75T en 175/70 R13 82T
Michelin levert sinds juli een beperkte serie van deze band op de
Franse, Duitse en Italiaanse markt Michelin is van plan de Coraldo
ook in Nederland te verkopen als de reacties op de band m andere
landen positief zijn

i

BRAUN SILK EPIL
TRAVELLER'JELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
| TOPMERK; Super platte
61cm
beeldbuis, stereo,
TXT.
Adviesprijs'2439.-

1299.PHILIPSBREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, telelekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

10x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.' 1 099.-

1669.2399.-

PHILIPS 70CM
'OCM STEREO
PT4501; Teletekst.'1645.:letekst.'1645.-

979.-

63CM STEREO
FEREO KTV
KTV
Off. Ned. Philips
'hilips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595.dviesprijs'1595.-

V

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang.regelbarethetmostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

SONY Hi-8 TRAVELLER

1249.-

SONY STEADY
TEADY SHOT
Figeluid. '2200.-.
'2200.TR565; HiFigeluid.

1199.-

TRV11; Camcorder.'
1980.amcorder. '1980.-

1339.-

Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPSBREEDBEELD SONY
TR750; STEADY SHOT,

PW9501; Tvvan 't jaar! 70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan,stereo,TXT.Adv.'3895.-

NVSD22; Super Drive! Stabiel loopwerk DD motoren en
aluminium chasis, optimale beeldkwaliteit, scartaansluiting
en overzichtelijke afstandbediening. Adviesprijs*734.-

TR650;HiFi stereo. '2495.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY+LCDSCHERM
LCDSCHERM
PT820; Black-Line S grootbeeld, stereo.TXT. Adv.'2795.-

Onth a rings/e pi leerapparaat
voor langdurige ontharing.
Adv/138.- -

topklasse camcorder. '3110.-

indbediend. '645.PT156; Afstandbediend.'645.-

449.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveili-ging. Adviesprijs '1079.-

WM21000; Duitse topkwaliteil, RVS
trommel en kuip, regelbare temperatuur en centrifuge, zuinig en stil.
Adviesprijs*1298.-

699.ZANUSSIWASAUTOMAAT

MOULINEX MAGNETRON

FL700;750toerencentrifuge. RVS
trommel,schokdempers."949.-

17 liter inhoud, glazen draaiplateau,
800 Watt vermogen, timer, receptenboek. AdviesprijsM89.-

679.INDESITWASAUTOMAAT

EU
1499.HI-8CAMERASTUNT!

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

HiFi-stereo, 12x motorzoom, alstandbediening. Adv. "1899.-

pTgik
lam?

499.-

QQQ
O«fïf>

WHAV.OIGfTALECAMCOROffi

KVC2981; Stereo.TXT.'2550.-

1189.SONY 63CM
ICM STEREO
X2501; Hi-Black
ilack Trinitron, teletekst, afst.bed.Adv.*1770.
.bed.Adv.'1770.-

969.-

SONY 55CM
ICM STEREO
X2101; Trinitron,
tron,TXT.'1440.TXT. '1440.-

779.-

SONY55CMTELETEKST
IMTELETEKST

^ j>

M1400; Afstandbed.'550.ôtandbed.'550.-

379.SONY100HZ
OOHZ SUPER!
E2561; Super
Super Trinitron,
Trinitron
PIP, stereo.
_j.TXT.Adv'2970.TXT. Adv"2970.-

l 28WS1;70cm
Ocm SuperTrinitron,
SuperTrinitron,
60Wattstereo,teleteksl"2990.ireo,teleteksL"2990.-

1799.-

PHILIPS MONTAGE

SAMSUNG SUPER
MICRO SYSTEEM

PHILIPS HIFI STEREO

MM11; 2x15 Watt, tuner met
30 pre-sets, cassettedeck,
programmeerbare CD-speler,
2-weg luidsprekers, afstandbediening. Adviesprijs*499.-

1469.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv. '1295.-

CAU CENTER
ConiumtnUn H»lpd»ik voor Intormvll» tn
«dvlti. T»v*n» mvldtn vin ttorlngan un
d*ur«nt«l*vltl* «n groot hulihoudslljk* *pp.

SONY HIFI STEREO

779.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. *1349.-

895.-

SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC.Adv.'1340.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

749.-

WM20000; RVStrommel enkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.'1348.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + P DC . Adv. ' 1 299. -

845.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv '1159.-

649.-

620; Hi-Spec Drive. '11 89.

ccn
uu*)."

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

898.-

AEGTURNAMAT

SONYVIDEORECORDER

Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid.'1699.-

E11; Afstandbediening. '650.-

399.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

198.-

WASOROOQKOMBINATE
iKOMBINATE

449.PHILIPS VHS-VIDEO

Wassen en drogen
rogeninl
in 1 machine, 1000toeren.'1549.3eren.'1549.-

948.-

439.-

TA4310; 55cm, teletekst.' 1345.-

NVSD22; Showview+PDC. V34.-

395.-

1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's.

SIEMENS KOELKAST

KOMBI MAGNETRON

449.-

:ereo, teletekst,
TA5212; Stereo,
top Black-Line
ieS.Adv.'1795.S. Adv.'1795.-

2SB; Afstandbediend. '499.-

TV/VIDEO COMBI'S

Met afstandbediening.

289.51 CM TV/VIDEO

PENT1UM120MINITOWER

Off. Ned. Philips garantie, 2]
timers, teletekst. Adv/1545J PC; BMB intern, 1.2GB schijf,
Windows '95, kleurenmonitor, 1 jaar On-Sllc garantie.

999.-

1599.-

SAMSUNG TV/VIDEO
51 cm, 100 vobrkeuzezen-l LASER MULTI-MEDIA
ders,scart Afstandbed.'999.- 'Van Katja'. Pentium133,
16MB Intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
PRIJS t
Windows '95. Adv. '3499.-

799,-

l 14PV162;Showview.M195.-

BCC

699.GRUNDIG 63 CM KTV

mus.

TOPMERKWASDROGER
MeltJjdktakenpluizenfirler.'495.-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

BCC RUIMT BETER EN GOEDKOPER DAN WIE OOK!! PROFITEER!!
51 CM KLEUREN-TV + TXT

GSM

* TELEFOONS &
ABONNEMENTEN
-ALLE EN TOP MER KEN

*[£JHOUDT
ui HET
nci OMÏII
SIMPEL
VANAF

399,
749,
1149
2699,

TELETEKST; Stereolook, On Screen
Display, afstandbediening. *549.SONY TV/VIDEO COMBINATIE
KW; 37cm ktv met ingebouwde
video, Showview en PDC. *1299.DUITSE TOPKLASSE BREEDBEELD
61 cm, donker getinte beeldbuis,
HiFi stereo, teletekst. Adv.*2199.JVC DIGITALE CAMCORDER
GRDV; Super klein; stereo, Steady
Shot, 100X zoom. Adv.*4999.-

O.-

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Kopie geldige legitimatie +
kopie recente loonstrook of kopie bankafschritt (zonder Bedragen)

TEFAL ELEKTRISCHE BARBECUE

349.-

KONDENSDROGER
SDROGER

GeenafvoernocligiRVSlrommel.
«JiglFtVSlrommel.

2-DEURS KOELKAST

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

645.LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.*899.-

529.-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv."1179.-

749.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. VaKoelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
**** sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. "999.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden. '1348.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv. "949.-

MIELE VAATWASSER

899.-

KOEL/VRIES

599.

G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts. Watetontharder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.
**** sterren invriescapaciteit. Adviesprijs. 899.-

579.-

SIEMENS KOEL/VRIES

599.-

39085; Zowel binnen als buiten te gebruiken. Adviesprijs*149.-

Ï8B

BOSCH WASDROGER
/ASDROGER
Elektronische
che besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.lviesprijs'1099.-

799.-

/ASDROGER
MIELE WASDROGER
Elektronischisnreverserend.
en reverserend.
nel. AdV1799.RVS trommel.

ATAG FORNU S

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv."1348.-

FG1; Gasfornuis metelektrische oven, incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs'1450.-

899.-

948.-

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maar liefst
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv.'1849.-

mostaat en sierdeksel. "1199.-

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

1199.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS
Met grill, ovenverlichting, thermostaaten sierdeksel. '1049.-

648.-

Kreukbescherming.
Instelbaar
srming.lnstelbaar
tot 150 minuten.
tuten. Adv'949.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '695.-

«IKVIUj

OPZETVRIESKAST

528.-

Handig! 50 liter. Adv.'595~-

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs'849.-

428.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.J149.- ZANUSSI VRIESKAST

IBM APTIVA
De unieke IBM-PC-lijn!

3 vakken, CFK-vrij. Adv.'629.-

398.-

WHIRLPOOL KAST

799.-

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.

228.-

Gunstig energie verbruik,
capaciteit, CFK-vrij.

448.-

| P730; STUNT! Adv.'699.-

299.-

riabele indeling. Adv." 1099.-

469.WHIRLPOOL

549.BAUKNECHT
3HTDROGER
DROGER

I GRUNDIG 37CM+TXT

| Off.Ned.Philipsgarantie.'599.-

549.-

Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n .
Adviesprijs. '789.-

849.-

ST650; Stereo, TXT.' 1829.-

399.I PORTABLEKTV37cm

NN750; Digitale bediening van
magnetron, hete lucht oven en
grillelement. Automatische programma's. Adviesprijs.'949.-

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-enHFK-vrij.Adv.M399.-

339.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

449.-

PANASONIC KOMBI
MAGNETRON

RuimeSinl combi magnetron.
Met hete lucht.grillencrisp.ontdooien, koken, bakken, braden
engratineren.Adviesprijs'999.-

ARISTONA
IA63CMKTV
63CM KTV ARISTONA VIDEO!

1099.-

Snelle900Wattmagnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen.Velekookfunkfes.Adv.*699.-

WHIRLPOOL AVM '

JARISTONASTEREOKTV PANASONICBesteKoop!

769.-

299.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij.
SHARP HETE-LUCHT
Adviesprijs. '729.-

MIELE KOELKAST

J228; Turbo-Search. '769.-

999.-

SAMSUNG 24 LITER

648.-

VR242; Turbo-Drive. '895.-

| G1;HiFi-stereo,TXT.'1599.-

209.-1

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs"699.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

G720; Videorecorder. '888.-

379.JVC SHOWVIEW + PDC

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv.'599.-

TL80N;
800 toeren
met regelban
centrifugesnelheid.
Adv.'1099.-

JVC HIFI STEREO

699.PANASONIC 63CM TOP

345.WHIRLPOOL KAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

GRUNDIG HIFI STEREO

VR151; Afstandbed. '645.-

WHIRLPOOL AVM260

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv/2299.-

BAUKNECHTWASAUTOM.

549.PHILIPS VIDEO + PDC

PANASONIC KTV TXT

179.-

met vriesvak. Adv.'699.-

MIELE 1000TOEREN

965.-

3&

E800; 4 koppen Tri-Logic videorecorder, montage. '1670.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

325.-

ZANUSSI KOELKAST

LavamatSOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

E250; Showview+PDC. '780.-

GARANTIE

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

AEG WASAUTOMAAT

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 64749391!

SONY LONGPLAY

„roteBrtlkele"

Indesit. Adviesprijs"749.-

'V.a.

ISONY BREEDBEELD
KV24WS1;
11; Super Trinitron, stereo,
o, teletekst. '2440.-

179.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

1779.- AKAI STEREO STUNT!

SONY BREEDBEELD

275.-

145 LITER KOELER SHARP .vlAGNETRON

KOELBOX 12 VOLT

M21; Hi-Black
'990.
ck Trinitron.
Trinitron.'990.-

589.SONY PORTABLE
IRTABLEKTV
KTV

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplaleau.Adviesprijs"279.-

495.ELECTROLUX

VR757; Videorecorder, stereo,
topklasse,
afstandbed. '1545.~

649.-

1-DEURS KOELKAST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

140 liter inhoud. Adv. '749.-

m***r m

SB57; Showview, PDC. 4 koppen, audiodubb. Adv.'1345.-

\

BAUKNECHT KAST

.JVC: GRDV1;100x zoom.,'5279.-

699.ARISTONA STEREO
SONY72CM TRINITRON

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SIEMENS WASAUTOMAAT

899.-

879.PHILIPS TELETEKST

679.-

M

PHILIPS STEREO KTV
PT520; Black-Line,
:k-Line, teletekst.
teletekst.
[ Adviesprijs.;. '1395.'1395.

J 3° [&&.

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

SUPER KOOKPLAAT
OOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat.Adv'295.plaat. Adv'295.-

BOSCH VRIESKAST

158.-

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. "848.-

CANON BJC4100
Super kleurenprinter. AoW69.-

439.'

KTV37CM-t-TELETEKST

VRIESKISTEN!

299.279.-

De (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf:

PORTABLEKTV37CM

l KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

^•^^^v

•• JtS»?s^tf

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rlvièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoperl
BreestraatSS
'

l ZAANDAM
11500m2 Superstore Beter en goedkoperl
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

18 E K s ü p E RS
,^D E ^Sb s T A D
WNBROEK
' MAAR
MAARSSENBROEK

278.-

ATAG WASEMKAP
pTgik
-f +K

Mm?

| 19.-

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-standen.Adv'135.-

68.-

dinsdag t/m vrijdag
09.30 tot 18.00 uur
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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Mishandeling

Bouwer wacht
op besluit
over Zwaluw

ZANDVOOET - Een 34-jarige
eigenaar van een restaurant
aan de Burgemeester Engelbertstraat wordt sinds vorige
week dinsdag verdacht van
mishandeling. Tussen de man
en acht luidruchtige personen
ontstond onenigheid toen de
acht omstreeks twee uur 's
nachts etenswaren op de vloer
gooiden. De restauranteigenaar
sommeerde het achttal om de
rommel zelf op te ruimen. Volgens een lezing van de herrietrappers waren het juist zij die
om een dweil vroegen. De restauranthouder zette de groep
buiten de deur. Daarbij liep een
van hen een snijwond in zijn
vinger op van twee centimeter
diep. Tegen de verdachte is een
proces-verbaal opgemaakt.

ZANDVOORT - Projectontwikkelaar Van Stijn, die een
seniorencomplex op de plek van de voormalige garage van
wethouder Versteege« wil bouwen, wacht eerst de raadsvergadering van 26 augustus af voordat hij besluit wat hij
verder gaat doen.
Het nieuwe ontwerp van De
Zwaluw staat op de tocht, nu
diverse raadsleden hun twijfels
hebben uitgesproken. Zij vinden het gebouw nog altijd te
groot en zijn het er niet mee
eens dat de gemeente 4,5 ton
bijdraagt voor 21 vrije sectorappartementen.

Autobraak
ZANDVOORT - Vorige week
dinsdagnacht zijn zeven auto's,
die geparkeerd stonden aan de
Boulevard Barnaart, opengebroken. Om binnen te komen
sloegen de dieven een zijruitje
in. Uit drie auto's werd niets
weggenomen, uit andere onder
meer een cassetterecorder, flesjes bier, twee linker schoenen
en een paar rollerskates.

Temeer daar de wethouder
bij het plan betrokken zou zijn.
Aangezien Versteege niet meestemt, bestaat er een redelijke
kans dat de stemmen staken.
Dan moet het college het plan
terugnemen.

Fietsendief
ZANDVOORT - Een 35-jarige
Zandvoorter werd vorige week De Callfornische kunstenares Donna Corbani was ook te vinden op het Gasthuisplcin. Ze woont al zeven jaar in Nederland en oogst met
dinsdag op heterdaad betrapt haar menselijke figuren veel bewondering.
in een bungalowpark aan de
Vondellaan. Een veiligheidsdienst greep de man in zijn
kraag toen hij op het punt
stond om met een mountaintaike ervan door te gaan. Hij is
overgedragen aan de politie.

Franse taferelen op Gasthuisplein

Onder invloed

ZANDVOORT - Wie afgelopen zondag op het Gasthuisplein zich even liet meeslepen door de zwoele sfeer, waande zich in een Frans dorpje. Op initiatief van de Zandvoortse schildersgroep Zandvoorts Palet, waren schilders en
tekenaars uit Zandvoort en omgeving op het plein neergestreken om in de openlucht aan het werk te gaan.

ZANDVOORT - Een 35-jarige
Amsterdammer trok vorige
week woensdagmorgen omstreeks twee uur de aandacht
op het Badhuisplein-. De man
die een auto bestuurde bleek
Voor de tweede keer werd de
zodanig onder invloed van alcoschilder- en tekenhol, zijn rijbewijs werd ingevor- Montmartre
dag georganiseerd, naar de gederd.
lijknamige Parijse wijk waar op

Telefoonkabel verbindt
Zandvoort met Engeland
ZANDVOORT - Zelden zal
een strandpachter zo blij geweest zijn met slecht weer
als Piet Goossens van Thalassa donderdag. Hij had
nauwelijks gasten, maar
verdiende toch nog wat.
Donderdag was het strand
voor zijn paviljoen namelijk
afgesloten vanwege het aanleggen van een telefoonkabel tussen Nederland en Engeland. Goossens ontving
van opdrachtgever Hermes
Europe Railtel een tegemoetkoming in de kosten
voor al het ongemak.
Dankzij de 210 meter lange
kabel zijn voortaan het station
in Zandvoort en het spoorwegemplacement in het Engelse Aldeburgh met elkaar verbonden.
Althans, na 26 augustus, want
dan komt het einde van de kabel in Engeland aan. Donderdag werd de kabel die deze winter vanaf het station naar de
zeereep is aangelegd, gekoppeld aan de kabel die op de zeebodem ligt. Een schip rolt die
kabel uit.
Het is de bedoeling dat op
den duur alle telefoonlijnen
van de spoorwegmaatschappijen, die niets met de nationale
telecombedrijven te maken
hebben, in heel Europa aan elkaar vast komen te zitten.
Tegen deze Europese eenwording is strandpachter Goossens niet. „Ik heb geen problemen met die kabel. Daar heb ik
geen last van. Maar ik vind het
wel raar dat zoiets midden in
het seizoen aangelegd mag worden. Als ik het geweten had van
te voren, had ik er beslist bezwaar tegen gemaakt."
Volgens een ambtenaar die
even poolshoogte kwam kijken
donderdagmiddag, zou dat bezwaar geen nut hebben gehad.
„Aan alle contracten die Rijkswaterstaat, de eigenaar van het
strand, afsluit zijn bepaalde

Waterstanden
Datum
HW
LW HW LW
21 aug 06.06 01.44 18.3316.24
22 aug 06.52 02.35 19.1717.02
23 aug 07.39 03.14 15.33 20.Ü8
24 aug 08.2804.2620.5516.30
25 aug 09.2405.0422.0017.25
26 aug 10.3306.0423.1118.36
27 aug 11.5607.21 -.-19.34
28 aug 00.26 08.30 13.1621.05
29 aug 01.3510.01 14.1922.20
Maanstand:
IK ma 25 augl 04.14 uur.
Hoogwater: za 23 aug 07.39 uur
NAP + 122 cm.
Laagwater: zo 24 aug 04.26 uur
NAP - 86 cm.
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voorwaarden verbonden."
Goossens: „Alleen bij calamiteiten geldt dat ik geen aanspraak óp mijn pachtcontract
kan maken. Dit is geen calamiteit. Het is volledig gepland."
Volgens de ambtenaar moet
Goossens echter niet zeuren.
„Hij heeft een riante vergoeding gehad." De strandpachter
ziet dat anders. „Zoveel is het
niet. Het is maar goed dat het
niet zulk mooi weer is. Anders
was ik er beslist bij ingeschoten."

zondag een schildersmarkt
wordt gehouden. Erg druk was
het niet op het Gasthuisplein,
door het mooie weer had het
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

merendeel van de badgasten
het strand opgezocht.
Galerie-eigenaar René de
Vreugd, die ook een bezoek
bracht aan het plein, wijt de beperkte belangstelling ook aan
het gebrek aan wegwijzers.
„Nergens in het dorp wordt er
naar de schilderdag verwezen.
Als je de kranten in Zandvoort
niet leest, heb je geen idee wat
hier gebeurt."
Volgens twee leden van het
Zandvoorts Palet kwam de gering belangstelling door de muziek. „Voorgaande jaren was er
altijd muziek, Franse deuntjes
en een piano. We hebben het
nog geprobeerd te regelen,
maar het is niet meer gelukt."
De meeste schilders leken
zich er niet aan te storen. Twee
al wat oudere dames waren in
de schaduw van een van de huizen op het plein gaan zitten
schilderen. „Gelukkig geen muziek. Ik vind het heerlijk zo rustig. Net nog reed er een auto
over het plein met de radio aan
en dan merk je pas hoe rustig
bet is."
Last van het publiek dat over
de schouders meekijkt hebben

Kelly: 'Dit park is bijzonder'
ZANDVOORT - Normaalgesproken is het
heerlijk toeven in het besloten Kpstverlorenpark.
De gebruikelijke zomerse
drukte valt weg. Er fladdert een vlinder en een vqgel ritselt tussen de struiken. Maar het zou volgens
de tijdelijke bewoners van
de 37 bunkers nog prettiger kunnen. Ze ergeren
zich volgens een van hen,
Hans Kelly, aan twee dingen: omwonenden gebruiken het park als vuilstortplaats en als uitlaatplaats
voor hun hond.

„Maak je er wel een niet al
te negatief verhaal van,"
vraagt Kelly voorzichtig. „We
hebben de omwonenden ook
nodig, want 's winters nouden ze onze bunkers ook
voor ons in de gaten."
Toch vindt hij dat het hard
nodig is dat iemand nu eens
zijn mond opendoet. De nonden die vaak rondrennen in
het park zijn hem een doorn
in het oog.„Laatst stond er
een grote hond zomaar in de
bunker van een van de oudere bewoners. Die schrok zich
rot. De mensen beseffen niet
hoe vervelend het is dat ze
hun hond laten loslopen. Die
honden poepen bovendien
overal. Hoe vaak ik 's avonds
niet in de poep ben getrapt..."
Toen twee weken geleden
overbuurman Frank van der
Rijst zijn kruiwagen met
zand in het park leegde, was
de maat echter helemaal vol
voor Kelly. „Ik gooi toch ook
niets in zijn tuin? En hij is
niet de enige. Er ligt ook ergens tuinafval en een enorme
hoop zand."
Van der Rijst vindt het
geen probleem. „De bunkers
staan in een park, niet in een

de meeste schilders niet. Ze
zeggen te genieten van de positieve reacties die ze krijgen. En
voor degene die er echt niet tegen kunnen, hebben de dames
in de schaduw nog een tip. „Ik
vind het vervelend als ze over
mijn schouder meekijken, dus
ben ik met mijn stoel tegen de
muur gaan zitten."

ZANDVOORT - De Commisie van beroep- en bezwaarschriften heeft het
bezwaarschrift van ESHH
Projectontwikkeling (Eurotel) tegen de geweigerde
bouwvergunning
ongegrond verklaard. ESHH
wil naast het casino op het
Badhuisplein een hotel
bouwen en ligt over de pro-,
cedure al zes jaar in onmin
met de gemeente. Directeur Stefan Schale meent
dat Zandvoort hem tegenwerkt.

tuin. Waar ik het zand achterliet stonk het naar hondepoep
en groeiden er brandnetels. Bovendien is het schoon duinzand. Weghalen? Nee, ik zou
niet weten waarom."
De kleine hoopjes lijken te
verschrompelen zodra echter
een andere berg aan de rand
van het park in zicht komt. Een
heus duin is verrezen achter
het vroegere huis van de bekende toneelschrijver Herman
Heijermans. Het lijkt er bijzonder sterk op dat de aannemer
van de huidige bouwput een
deel van de tuin heeft afgegraven en over het hek heeft gegooid. Uit het zand steken bakstenen.
Een medewerker van het architectenbureau Verwey uit
Haarlem ontkent de geruchten
als zou er asbest in het puin van
de bouwput zitten. "Neemt u
maar van mij aan dat de bouwer meteen aan de bel hangt bij

het vermoeden van asbest.
Dat betekent voor hem meer
inkomsten. We hebben tot
twee maal toe grondmonsters genomen, er zijn geen
sporen gevonden van asbest."
Het woonhuis, bestaande
uit een ondergrondse garage,
een verdieping en zolder
wordt vermoedelijk volgend
jaar juli opgeleverd. Volgens
woordvoerder J. Offerhaus
van Verwey wordt de berg
zand en stenen uit de bouwput straks weer gebruikt
voor aanvulling. "Dan is alles
weer, opgeruimd."
Kelly: "Dit park is zo bijzonder, omdat er zeldzame
vogelsoorten en wilde orchiedeeën voorkomen tussen de
bunkers die om de een of andere reden vijftig jaar geleden zijn blijven staan. Dat is
uniek en dat willen we zo
houden."
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'Ook met
vliegveld
blijft de zee
toch trekken'
Pagina 3

Zomermarkt trekt
weinig bezoekers
door de hitte
Pagina 3

Het is overigens hoogst ongebruikelijk dat een schadeclaim
toegewezen wordt, omdat de
projectontwikkelaar als het
goed is weet dat de gemeenteraad het laatste woord heeft.
Aan de andere kant is er volgens wethouder Flieringa inmiddels enige jurisprudentie
waaruit zou blijken dat in sommige gevallen de rechter daarvan afgeweken is.

Of de projectontwikkelaar in
dat geval het ontwerp opnieuw
Volgens juriste en omwonenaanpast, is nog onduidelijk. Di- de Irene Roselaar is de uitlarecteur G. van Stijn wil daar op ting van de wethouder een
voorhand niets over zeggen.
dreigmiddel. „Het is heel makkelijk om in het algemeen iets
Eengezinswoningen zouden over jurisprudentie te roepen.
volgens omwonenden beter Flieringa moet echter verwijpassen'in de Noordbuurt. Maar zen naar data en welke rechtdie zijn volgens Van Stijn on- bank daarover een uitspraak
mogelijk, omdat de oppervlak- heeft gedaan.
te van het stuk grond te klein is
in vergelijking met de grondBovendien zijn twee gevallen
prijs om het rendabel te maken. nooit gelijk. Het is natuurlijk
„Te hoge grondprijs? Nou dat mogelijk dat een bevoegd pervalt mee," zegt Van Stijn. soon verregaande toezeggingen
„Maar ik onthoud me van ver- heeft gedaan. Is er sprake van
der commentaar daarover."
een contract, dan bevat deze altijd een ontsnappingsclausule.
Ook óver een eventuele scha- Er staat altijd aangegeven dat
declaim-als de gemeenteraad de gemeenteraad met het plan
dit tweede plan weer afwijst, akkoord moet gaan."

gelopen. Er was sprake van
een schadeclaim van zo'n 5,5
miljoen gulden. Twee jaar later werden zelfs bedragen genoemd van 8 tot 35 miljoen
gulden. De projectontwikkelaar meende dat bijna niet te
leren van zijn bouwplan een voldoen was aan de eisen van
deel van de gemeenteraad op de gemeente die opnieuw een
zijn weg. .De hoteltoren zou te tekening wilde hebben.
beeldbepalend worden, ook
vreesde een aantal fracties te
De uitspraak van de comhoge windsnelheden rond het missie is voor ESHH opnieuw
gebouw door een windtunne- een tegenslag. Het gebouw
leffect. Dat taleek ook uit een past niet in het geldende taestemmingsplan.
onderzoek van TNO.
Dat kan slechts wanneer
Het gekrakeel rond het vrijstelling wordt verleend. Of
De perikelen rond het plan bouwplan kreeg een hoogte- Schale nu naar de rechter
dateren al van 1989. Schale wil punt eind 1994. Schale liet we- stapt is niet duidelijk. Hij was
een 89 meter hoog hotel bou- ten dat de kosten van de voor- niet voor cemmentaar bereikwen en vond tijdens het venti- bereidingen danig waren op- baar.

Opnieuw
tegenslag voor
ESHH/Eurotel

Fred Hehl:
'Ik ben de
betere rijder'
Pagina 5
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Vogels vernield

ZANDVOORT - In de
nacht van zaterdag op zondag hebben onbekenden het
kunstwerk dat in aanbouw
is voor de ingang van het
gemeentehuis vernield.
Een van de drie meeuwgroepen is met geweld van de paal
getrokken en medewerkers van
de buitendienst hadden zich
zondagochtend al ontfermd
over de gevallen groep.
Het kunstwerk van Victor
van Boven zou direkt na de
bouwvakantie worden voltooid.
Het kunstwerk, dat nog niet
verzekerd is, zal gerepareerd
moeten worden.

'Brief van college is voorbarig'

ZANDVOORT • - Erwin
van der Slik van Alive Media
is boos. Boos omdat het
Zandvoorts college onlangs
zijn afkeuring uitsprak over
zijn promotie-actie op het
plein voor het Amsterdamse
Centraal Station. De actie
was bedoeld als antwoord
op de ludieke poging van de
gemeente Velsen en Lovers
Rail om door het opwerpen
van een mini-zandstrand
voor het station strandgasten te lokken.

Voor Van der Sliks poging
om het dunnetjes over te doen,
maar dan voor Zandvoort, had
het college weinig waardering.
Erger nog: Van der Slik heeft
de gemeente in ernstig diskreHans Kelly ergert zich aan de berg zand en puin aan de rand
van het Kostverlorenpark die vermoedelijk van de bouwput
erachter afkomstig is

laat hij zich niet uit. „Ik wil niet
vooruitlopen op de zaken. Ik
heb steeds gezegd dat we niet
staan te popelen om naar de
rechter te stappen."

DEZE WEEK:

men' meent Van der Slik in een
boze brief op poten. 'Als het college op normale wijze het principe van hoor en wederhoor
had toegepast, dan had het zich
de moeite van een brief schrijven kunnen besparen'. Bovendien werd al tijdens de Velser
actie op 31 juli duidelijk dat
deze 'op een hopeloze puinhoop van kapot gereden emmertjes met zand was uitgedraaid'.
Reden voor Alive Media om
het plan bij te stellen voor een
zandloze variatie. Een die wel
de goedkeuring van Amsterdam zou kunnen wegdragen.
„Over het concept is overleg gevoerd met de politie in Amsterdam. Volgens hen moest het

Promotor kibbelt met college
over actie voor Amsterdam CS
diet gebracht, stellen B en W in
een brief aan Van der Slik.
Uit het gepeperde schrijven
blijkt het ontbreken van ruggespraak de bron van alle ergernis is. Volgens het college heeft
de mediaman bij Amsterdam
aangeklopt voor een vergunning zonder Zandvoort daarvan
in kennis te stellen. Van der
Slik op zijn beurt begrijpt niet
waarom het college zich zo
druk maakt omdat de gemeente niets met zijn actie te maken
heeft. Volgens hem treedt hij
op als woordvoerder van de Horeca Groep Zandvoort en tijdens de actie ook als coördinator van de Stichting Zandvoort-promotie. Het feit dat een ambtenaar van de Dienst Binnenstad Amsterdam dat verkeerd
begrepen heeft is jammer,
maar valt hem niet in de schoenen te schuiven.
Het college is 'vooringeno-'

mogelijk zijn om in een stoel
voor CS te zitten, zolang er
maar niets uitgereikt zou worden," aldus de mediaman.
„Hetgeen ook niet is gebeurd."
Een woordvoerder van de gemeente bevestigt dat Zandvoort als gemeente niets met de
actie te maken heeft. „Dat het
in de ogen van Van der Slik een
misverstand is geweest, kan
wel zijn. Wij moeten echter formeel reageren op een brief van
Amsterdam aan het college."
De samenwerking met Velsen
mag niet lijden onder zo'n tegenactie, zo meent de gemeente
Zandvoort. Via een brief is laten weten dat wat Zandvoort
betreft, de samenwerking nog
steeds aan de orde is.
De Stichting Zandvoort-prpmotie (SZP.) heeft overigens, in
tegenstelling tot de Horeca
Groep Zandvoort, zich gedis-

tantieerd van de actie. Woordvoerder Floris Faber: ,,We houden ons niet met wilde acties
bezig, alleen met gestructureerde promotie-acties." Volgens
Faber is de benadering van promotiebureaus soms suggestief.
„Er wordt gezegd dat de NS,
SPZ meedoen en Heino financiert. Maar een telefoontje leert
dat de meesten van niets weten."

Voorzitter Wiebe Beekelaar
van de Horeca Groep, waar zo'n
vijftig ondernemers lid van
zijn, is het eens met Erwin van
der Slik dat B en W voorbarig
hebben gereageerd.
„Die hele actie ging buiten
hen om. Het was gewoon de bedoeling om vlaggetjes uit te delen. En bij inlevering daarvan
kregen de bezoekers korting."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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Karel Hendrikse

FAMILIEBERICHTEN

,.
WIIOfcNjVAlWlKAAT

Noorderstraat 12
Op 14 augustus is hij overleden
Echter de boom was veel eerder geveld
Zijn leven was vervuld van passies
Het ziek zijn nam dit van hem o/
Met zijn eigen visie bezag hij het leven
Voor ons en anderen soms moeilijk te begrijpen
Toch hebben wij dingen van hem geleerd.
Na een langzaam afnemende gezondheid is rustig
ingeslapen onze vader en lieve opa

Johannes Filmer
Weduwnaar van Neellje Meester
Op de leeftijd van 74 jaar.
Jan en Trudy
Niels
Milou
Andries en Anja
Alex en Ilona
Mandy
14 augustus 1997
De uitvaartplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

Enige en algemene kennisgeving
Na een langzaam afnemende gezondheid is op 92jarige leeftijd overleden onze vader, schoonvader,
grootvader en overgrootvader

Albertus Johannes
Leonardus van Toornburg
weduwnaar van Reina Meiboom
Uit aller naam:
R. van Toornburg
14 augustus 1997
Correspondentieadres:
R. van Toornburg
Matthijs Molenaarstraat 9
2042 EA Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft heden in besloten
kring plaatsgevonden.

Owze grote broer wordt
24 augustus 80 jaar!!

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

EIGENTIJDS
V A K'M A N S C H A. P

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis,
ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 - 16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30- 12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer: (023) 574 01 00.

Bescheiden en hulpvaardig,
daarbij zichzelf vergetend,
is zijn leven.
Van harte gefeliciteerd,
Tjeerd en Corry Kingma-Hendrikse

OPENBARE
RAADSVERGADERING
Schoenen van Nederlands
fabrikant zijn ccn SKNS
kwulitcitsrcpjmtic wuurd.

Vrijdag 22 augustus
wordt onze liefste mam

50 jaar!
Nog vele jaren en wij houden van je.
Annemiekeen Sandra

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Hoe bespaart
u ruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief!'

Kevin en Milan
feliciteren oma met haar
50ste verjaardag a.s. vrijdag.
Dikke kus voor oma snoepte.

MOPPIE

&
MAMMA
Hans van der Wal
Het spel is uit.
Voor eeuwig vrienden.

Nol
Veronique
Rodger van Doorn

Op de agenda staat o.a. (onder voorbehoud).
- notitie "Positie openbaar onderwijs";
- vermindering leeftijdsverlofdagen i.v.m. 36unge werkweek;
- uitbreiding zenderaanbod op kabel;
- wijziging uitkenngs-/pensioenverordening wéthouders;
- parkeernorm Raadhuisplein 4;
- krediet t.b.v. onderzoek bewoning bedrijfspanden Max Planckstraat;
- verkoop perceel grond oostzijde Keesomstraat 26;
- verkoop stroken grond aan bewoners
Fahrenheitstraat;
- bouwplan "De Zwaluw";
- verkoop gemeentegrond t.b.v. bouwplan
Jupiter,
- krediet t b.v. verlengen rioolwaterpersleiding;
- voorbereidingsbesluit Zandvoortselaan 60;
- voorbereidmgsbesluit bestemmingsplan "Bos
Groot Bentveld";
- voorbereidingsbesluit Vinkenstraat 30;
- voorbereidingsbesluit bestemmingsplan "Boulevard-Zuid";
- bekostigingsbesluit t.b.v. herinrichting Centrum;
- financiële afwikkeling overdracht woonwagencentrum Keesomplein;
- integraal Huisvestingsplan Onderwijs

Het plan bestaande uit plankaart, toelichting
en voorschriften ligt met ingang van 22 augustus 1997 gedurende 4 weken ter inzage bij de
Centrale Balie. Het voor-ontwerp bestemmingspjan ligt eveneens ter inzage bij de openbare
bibliotheek, Prinsesseweg 34.

Alhoewel het weer van de afgelopen tijd hier niet
direct aanleiding toe geeft, willen wij u op de
hoogte stellen van de voortgang rondom de
"koudetoeslag".

40 JAAR!!!!!!

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad besloten tot het verstrekken van een koudetoeslag
aan huishoudens die afgelopen winter met een
hoge energienota werden geconfronteerd en die
een inkomen hebben dat recht geeft op huursubsidie, danwei een vergelijkbaar inkomen.

WEEKMEDIA OP
MICROFICHE

Heel hartelijk gefeliciteerd!

Bel nu voor een

Ome Hans
Jij spreidde je armen
Ik spreidde mijn armen
Dinsdag spreidde ik mijn armen.
Jij niet. Waarom?
Ik ben zo klein
Maar ik blijf mijn armen spreiden.
Voorjou
Ritchie

Rob & Jeroen

abonnement of nadere
informatie

Degenen waarvan bij de gemeente bekend was
dat zij voor de toeslag in aanmerking zouden
kunnen komen zijn via een brief op de hoogte
gesteld.
Mocht u geen brief hebben ontvangen en u
meent wel in aanmerking te komen voor de
koudetoeslag, dan kunt u bij de Centrale
Balie een aanvraagformulier invullen.

Tel. 020-562.2485

GEMEENTE

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtejijke
Ordening juncto artikel 50 lid 5 van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor:
- het veranderen van een snackbar tot restaurant op het perceel Burgemeester Engelbertsstraat 80;
- het plaatsen van een zwembad op het perceel
Ebbingeweg 1;

INSPRAAK VOOR-ONTWERP
BESTEMMINGSPLAN "BOS
GROOT BENTVELD"
Overeenkomstig het bepaalde in de inspraakverordening ligt voor een ieder ter inzage het
voor-ontwerp bestemmingsplan "Bos Groot
Bentveld".

KOUDETOESLAG

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 12 augustus vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 33 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 19 augustus vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

De gemeenteraad vergadert dinsdag 26 augustus 1997 in het openbaar. De vergadering wordt
gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden. Bij het
bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt u
terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar.

Vandaag 20 augustus wordt mijn:

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(AWD)

en om met toepassing van artikel 2.5.8 sub e
van de Bouwverordening juncto artikel 50 lid 5
van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor:
- het veranderen van een bankgebouw op het
perceel Grote Krocht 30-36.
De bouwplannen liggen met ingang van
22 augustus 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie. Gedurende deze
termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

Voorts zal op dinsdag 2 september 1997 om
16.00 uur in de commissiekamer van het raadhuis een gecombineerde voorlichtings- en
inspraakmiddag worden gehouden. Het p|an
zal dan worden gepresenteerd en van de zijde
van het college zal er een toelichting op worden
gegeven. Voorts bestaat er dan de gelegenheid
tot het geven van mondelinge reacties.

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
97125M Reinwardtstraat 3 plaatsen tuinschuur
97126M Zandvoortsevernieuwen garage,
laan 86
schuur en kippenhok
97127B Raadhuisplein
plaatsen noodnaast nr. 9
winkel
97128B Raadhuisplein
plaatsen noodvoor nr. 15
winkel

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kunnen schriftelijk gemotiveerde reacties worden gestuurd aan het college van Burgemeester
en Wethouders, Postbus 2,2040 AA Zandvoort.

EXPLOITATIEVERORDENING
De Gedeputeerde Staten van Noord-Holland
hebben het raadsbesluit van 28 mei 1996 tot
vaststelling van de "Exploitatieverordening gemeente Zandvoort" goedgekeurd. In deverordening staan de voorwaarden waaronder de
gemeente medewerking zal verlenen aan het in
exploitatie brengen van gronden.
De verordening ligt met ingang van 22 augustus
1997 ter inzage bij de Centrale Balie.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van net Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken. Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
Bentveldweg 3, 5, Bentveld (t.b.v. woningbouw) 44 bomen

Verleende bouw- en sloop-vergunningen
en toestemming bouwvoornemen
97050S Haltestraat 6, 8, slopen woningen en
12, 12a en 14a, winkels(08-08-1997)
Schoolstraat 2, 4
en 6
97065B Schelpenplein 16 vergroten woning
(12-08-1997)
97095B Tolweg 22
bouwen erker
(12-08-1997)
97099B Koningmnebouwen berging
weg 42
(11-08-1997)
97119M Keesomstraat,
plaatsen tuinhuis
volkstuin
(11-08-1997)

De aanvraag ligt gedurende één week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven datum van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort. Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking.
In geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld
te gaan van een afschrift van het bezwaarschrift.

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
Duindoornlaan 32 - 8 bomen
Schoolstraat 6
- 5 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit
tot 6 weken na publicatie van bericht een
schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

viert op deze dag het

25 jarige jubileum
De receptie voor leden, oud/eden, kandidaat/eden
en genodigden is van 16.00 tot 17.00 uur

Bedroefd, maar dankbaar dat wij haar zo lang in
ons midden mochten hebben, geven wij U kennis
dat van ons is heengegaan onze lieve moeder,
schoonmoeder, oma en overgrootmoeder

Aansluitend is er een feestavond voor de leden
en kandidaat/eden, beginnend met een koud buffet
vanaf 18.00 uur

Gerardina Frietman-Lutjeveld
* 31 maart 1910
f 17 augustus 1997
Bad Bentheim:
Ben en Els
Nieuw Zeeland:
Caroline en David
Bianca, Ben
Leidschendam:
Carl en Kim
Daniël
Nes a/d Amstel:
Greet en Ben
Voorburg:
Katja en Kees
Bas, Lotte, Maarten, Torn
Hoofddorp:
Peter
Correspondentieadres:
DeOudeVisscherSS
1189 WL Nes a/d Amstel
Onze moeder is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Ppststraat 7 te Zandvoort, alwaar
gelegenheid zal zijn tol afscheid nemen en concloleren op woensdag 20 augustus van 20.30 tol 21.00
uur.
De uitvaartdienst zal gehouden worden pp vrijdag
22 augustus om 11.00 uur in de parochiekerk St.
Agatha, Grote Krocht 43 te Zandvoort, waarna aansluilend de crematieplechtigheid om 12.45 uur zal
plaatsvinden in crematorium Velsen, Duin en
Kruidbergerweg 2-4 te Driehuis-Westerveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

ovz

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f 3.000, - wil je toch zeker niet van je
kinderen aflwnkelijk zijn!"

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

organiseren in de krant van 3 september een puzzel

„ZANDVOORT GOES BRITISH"
1ste prijs weekend LONDON
voor 2 pers.
Beschikbaar gesteld door

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens f 5.000,-

C ,,

Grote Krocht
2e t/m 4e prijs
Whiskey Trial t.w.v. 60,6 soorten whiskey gratis proeven
aangeboden door

voor meer informatie

of vul cfe bon in.

Nelletje Hoppe
betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
D. W. Ch. Hoppe
Zandvoort
augustus 1997

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.,

Scotch Imi
Haltestraat
Onze promotiedames delen
zaterdag 6 september Engelse drop uit
verzorgd door

c,

Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

naam:

Bas Berger

De Jong's Drop

man/vrouw

van de woensdagmarkt in Zandvoort

straat:

OVZ

postcode/woonplaats:

Van harte gefeliciteerd
met je 25-jaris jubileum

telefoon:

Collesa's

Ondernemers Vereniging Zandvoort

leeftijd(en):
•Q

Bon in envelop /.onder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laarlem.

c

fefce
Rve
strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot •
Telefoon 023-5716119
Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het zo gek niet bedenken
of we hebben het.
Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Sheila, Dinifie en Gert Toonen

Toerkoop Reisburo Zonvaart

Bil GRATIS 0800-022 45 35

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na het heengaan van onze zuster, schoonzuster en tante

c

•

Een ijzersterke combinatie

Zand voorts Nieuwsblad
Fa. P. Klein

Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

T. Goossens
Gran Dorado

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort

(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk

Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

Mobil
Het Station

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Stationsplein 6, Zandvoort

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 20 augustus 1997

Weekmedia 17

Pleines-duiven
opnieuw snel

'Als ze hier maar niet taxfree komen kopen'

ZANDVOORT - De duiven van postduivenvereniging Pleines vlogen zaterdag

Z

de eerste wedstrijd van de

tweede tour. Zowel de jonge
als de oude duiven vlogen
vanuit het Belgische Min-

derhout, een wedstrijd over
107 kilometer.

De duiven hadden te maken
met wind uit het oosten, maar
maakten er toch een snelle
vlucht van. Om 10 uur werden
de jonge duiven gelost en de
eerste duif werd om 11.17 uur
geklokt door John Eomkes. In
de afdeling Haarlem bleek dit
genoeg voor een gouden plak.
De oude duiven vertrokken op
hetzelfde tijdstip en deden er
iets langer over. De eerste duif
werd geklokt om 11.24 uur door
de combinatie Koper-Koper.
Uitslag jonge duiven: John
Eomkes l, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13,
16, 20, 21, 24, 25; Peter Bol 3, 10,
23; Rook Driehuizen 5, 17; Piet
La Grouw 7, 15; Hans Heiligers
14,22; Koper-Twins combinatie
18; Pred Spronk 19. Oude duiven: combinatie Koper-Koper
l, 10, 11, 16, 23, 25; combinatie
Paap-Paap 2, 13; John Romkes
3; Hans Gaus 4, 6, 14, 15, 17, 18,
19, 22, 24; combinatie K en K 5;
Peter Bol 7,12; R. en T. Sinnige
8, 20, 21; Rook Driehuizen 9.

Wandeltest
ZANDVOORT - Wie al wandelend erachter wil komen hoe
het met zijn of haar conditie
staat, kan meedoen aan de wandeltest.
Na een stevig wandeltempo
van 2 kilometer worden polsslagen geteld en de hartslag elektronisch gemeten. Daarna kunnen trainingsprogramma's, zowel individueel als in groepen,
worden gevolgd. De test, die uit
Finland is overgewaaid, is in
eerste instantie bedoeld voor
de leeftijdsgroep tussen de
twintig en 65 jaar. In Zandvoort
heeft Atie Mattern het initiatief
genomen om de conditie al
wandelend te testen.
De eerste test is op donder dagavond 28 augustus, om half
acht, bij de Hockeyclub Duintjesveld/Thomsonstraat.
De
kosten bedragen tien gulden.
Opgeven
onder
nummer
57.12880.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie

tel. 023-5715541

•

IEN WE OVER een aantal
jaar vanaf het Zandvoortse strand Bpeings 747 of
zeilboten langsglijden? Op zoek
naar uitbreidingsmogelijkheden heeft Schiphol laten weten
veel te voelen voor een nieuw
vliegveld in de zee voor Zandvoort. De Zandvoortse politiek
heeft na lang aarzelen het plan
afgewezen, maar daarmee is
het niet van de baan.
Tussen al het politieke gekrakeel, hebben bewoners en toeristen inmiddels stelling genomen voor- of tegen het vliegveld. Opvallend daarbij is dat
alle ondervraagden zich afvragen hoe groot de kans is dat het
er werkelijk komt.
„Ik denk dat het uiteindelijk
niet doorgaat, omdat het veel te

duur is, zo'n kunstmatig eiland
in zee," aldus Daniël. Op zijn
mountainbike
patrouilleert
deze parking- en beachwatch
langs de fietsenrekken op de
boulevard. „Voor mezelf zou ik
het prima vinden als er een
nieuw vliegveld in zee zou komen. Ik woon namelijk in een
studentenflat in Amstelveen en
daar komen heel veel vliegtuigen over. Als een deel daarvan
hier zou landen, dan scheelt dat
weer 's nachts in de herrie. Om
het vliegveld hier voor de kust
in Zandvoort te plaatsen, vind
ik niet zo'n goed idee. Waarómniet bij IJmuiden, daar hebben
ze toch al die lelijke 'Hoogovens."
Het echtpaar Kil is vanuit
Zilk naar Zandvoort komen

ZANDVOORT - „Wat hebben die mensen hier, zijn ze
bevangen door de hitte of
spierversterkend apparaat

te demonstreren, maar als
je inspanningen dan maar
een klein groepje mensen
trekt, is de lol er gauw van
af.
De standwerkers op de Zomermarkt deden ontzettend
hun best, maar het mocht niet
baten. In vergelijking met voorgaande jaren was het maar stil
op de markt. De meeste mensen lagen door de tropische
temperaturen afgelopen zondag op het strand. Zelfs bij het
springkussen en de kinderboerderij was het opmerkelijk rustig.
Toch wist een aantal kraampjes de aandacht van het voorbij
slenterende publiek te trekken.
Bij de demonstratiewagen van
het Rode Kruis bleven veel
mensen even stilstaan. Rode
Kruis-medewerker Ab Teijken
toonde zich dan ook tevreden
over de belangstelling. „We laten de mensen hier zien wat we
doen en proberen daarmee ook
donateurs te werven. Ik moet
zeggen, dat lukt aardig."
Niet te klagen over belangstelling had ook de actie-kraam
voor de restauratie van de
Dorpskerk. Meer dan zes ton is
er nodig voor een grondige opknapbeurt van de kerk. Met de
verkoop van onder andere zelfgebakken cake en lootjes proberen de vrijwilligers een deel
van dit geld in te zamelen.
Twee zusters uit Haarlem
waren fepeciaal voor de Zomermarkt naar Zandvoort geko-

men. „We hebben een 65+Pas,
dus de bus kost maar weinig.
We komen hier voor het uitgebreide aanbod. Normaal zie je
op de markt voornamelijk kleding en groente, maar hier verkopen ze veel meer verschillende dingen. Wat we hebben gekocht? Tot nu toe een pluche

'Ouderen willen wel vaker warm eten
maar we hebben te weinig chauffeurs'
ZANDVOORT - „We heb- feurs nodig voor Tafeltje Dekje. de weekenden, mensen die tijDe Wolf heeft daarom al va- delijk of permanent zonder
ben al twee medewerkers
die mede dankzij hun vrij- ker een oproep in het Zand- werk zitten, senioren in de VUT
willigerswerk een betaalde

vrijwilliger doe je namelijk

ook een hoop ervaring op en
dat is vaak weer te gebruiken bij sollicitaties," zegt
Mini de Wolf van het Weizij nscentrum.

Heb je interesse?

Ze maakt haar opmerking
niet voor niets. Het Weizij nscentrum dreigt namelijk door
zijn eigen succes in de problemen te komen. Het aantal mensen dat een beroep doet op het
Welzijnscentrum groeit gestaag, maar het aantal vrijwilligers blijft steken. Het Weizijnscentrum heeft vooral chauf-

Vul dan nu de bon in en stuur deze naar:
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164.1000 PA AMSTERDAM
Ik ben geïnteresseerd in de cursus..

.M/V

l
..WKM/20-08-97/2|

(ADVERTENTIE)

Zandvoorts
Nieuwsblad

uur.

Redactie: (023) 571.B648. Fax: (023)

573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573.0497.
E-mail: wmcomm@perscom.nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.: (020)647.5393. Fax: (020) 647.5449.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
1020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023)5717166.
Redactie: Dick Piet (chef), Robbert Wortel
(adj.chel/eindred.), Monique van Hoogstraten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter Hendal, Theo van
der Linden, Yvonne Mulder, Andre Stuyfersant. Systeemredactie: Hero Blok (chel).
Redactiepromotie: Trudy Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aangesloten bi) de Nederlandse Nieuwsbladpers.

1.001 -TIPS VOOR

UIT
Honderden stoelen en banken.
Tientallen eethoeken en slaapkamers. Doe een dagje Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!

Amsterdam

BMIBEHGEN. HOUWLNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTÈ1, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL.
Info: (020) 690 93 16

(ADVERTENTIE)
l contractactiviteiten

voorts Nieuwsblad gedaan. Ze of met pensioen. „Ik hoor weieens dat iemand liever op het
„Uit een enquête die we on- strand ligt dan vrijwilligersder onze klanten hebben uitge- werk doet. Dat is wel taegrijpedeeld, blijkt namelijk dat velen lijk, maar aan de andere kant
van hen meer dan drie keer per denk ik dan altijd: als je zelf
week en ook in het weekend oud bent en niet meer kunt koeen aan huis gebrachte warme ken ben je ook blij met een
maaltijd op prijs stellen. Nu warm diner van Tafeltje Dekje.
kan dat niet, omdat we sowieso En bovendien, zoveel tijd kost
al te weinig vrijwilligers heb- het niet. Het gaat om een keer
ben." Meer chauffeurs en bijrij- per week of een keer in de veerders heeft volgens De Wolf ook tien dagen."
als voordeel dat ouderen hun
Meer informatie bij het Welzijnscenmaaltijd sneller krijgen.
Ze zoekt jongeren met tijd in trum, Willemstraat 20, tel. 5717373.

baan hebben gekregen. Als wil het graag opnieuw doen.

Dit zijn natuurlijk niet de enige cursussen die met bouw en hout te maken
hebben, ook voor andere cursussen en opleidingen kun je bij het R.O.C.
Amsterdam terecht.

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur: woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

dus dat maakt niet zoveel uit."
Hij weet nog een voordeel: „De
vliegtuigen hoeven niet over de
steden te vliegen. Als er dan
eens eentje naar beneden valt,
dan plonst hij in zee. Beter dan
op het land."
„Geen argument," vindt een
inwoner van 's Gravenhage het
gegeven, dat hel veiliger zou
zijn vliegtuigen boven zee te laten vliegen. Zittend op een van
de witte bankjes op de boulevard, zegt hij het niet prettig te
vinden als er een vliegveld in
zee zou komen. „Volgens mij
verplaats je alleen de problemen, ook hier ontstaat dan geluidsoverlast. Bovendien krijg
je dan weer transport-moeilijkheden van mensen van en naar

het eiland."
Dat laatste zien veel geïnterviewden als een bezwaar.
„Zandvoort is met dit mooie
weer al overvol," zegt inwoonster Bea, terwijl achter haar
langs de weg ruzie ontstaat
over een parkeerplaats. „We
weten nu al niet waar we alle
toeristen moeten laten, hoe
moet dat dan als sUaks hier
vliegtuigen vol mensen aankomen."
„Eerst betere toegangswegen
en dan maj er van mij een vliegveld in de zee," is de mening
van bakker Erik. Hij denkt niet
dat de luchtvaart de toeristen
uit het dorp zal wegjagen. „Ach,
de zee blijft toch wel trekken,
hé."

De Stichting ROCON maakt onderdeel uit van het
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en verzorgt l
deeltijdopleidingen en specifieke cursussen op
contractbasis.

Beter vakwerk!
Kies dan een cursus of een opleiding bij het R.O.C. Amsterdam.
Vobr cursussen zoals Auto-cad, Motoronderhoud én Elektrotechniek kun je bij
ons terecht. .
Natuurlijk kun je ook voor andere cursussen en opleidingen bij het
R,O.C. Amsterdam terecht. ..
Wil je graag meer weten?
Vul dan nu de bon in en stuur deze naar:
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164. 1000 PA AMSTERDAM

__ _
Ik ben geïnteresseerd in de cursus
'Naam:
'Adres:
'Postcode:
Plaats:
l Telefoon:

^
M/V

l
'..l
l
WKM/SO 08-97/41

derlands kampioenschap te

halen. De Zandvoorters kregen genoeg kansen om de

eindstrijd te bereiken, doch
op het beslissende moment
bleef de juiste klap achterwege. Amstelpark de wedstrijd met 4-2.
Juist tegen Amstelpark wilde
Redken/Zandvoort in de halve
finale graag spelen. In de competitie had de Zandvoortse
ploeg weinig problemen ondervonden met deze tegenstander.
Zandvoort won toen eenvoudig
met 5-1. Ditmaal zou het anders
lopen, hoewel de kansen op een
overwinning ruimschoots aanwezig waren. Zetten de dames
in de eerste confrontatie de
toon door te winnen, nu verliep
het even anders.

omdat Van den Hurk een 3-1
voorsprong nam.
Maar opnieuw slaagde de
Zandvoortse er niet in de voorsprong vast te houden. Van Alderen zorgde met een 3-6 score
voor een 2-0 voorsprong voor
Amstelpark. Sander Hommel
speelde een heel goede partij en
won van Ruben Kleijn met 7-6
en 7-5, waardoor de stand op 1-2
kwam. Daniël Orsanic moest
toen proberen de balans in
evenwicht te brengen. Na winst
voor Reuter in de eerste set
volgde een spectaculaire tweede. De twee kemphanen speelden op het scherpst, van de snede en lieten fraai tennis zien.
Uiteindelijk trok Orsanic die
set naar zich toe met 7-6."

In de derde set kreeg de Argentijn kansen om de opslag
van Reuter te breken. Toen dat
niet lukte was het verweer gebroken en won de tennisser van
Amstelpark met 3-6. Redken/Zandvoort moest vervolgens
beide dubbels winnen om op
Seda Noprlander liet een gelijke hoogte met Amstelpark
voorsprong in de eerste set uit te komen.
handen glippen en verloor in de
Bij een gelijke stand zou
tie-break. In de tweede set gaf
Amstelpark-speelster Kim de Zandvoort doorgaan naar de fiWeille de Zandvoortse geen nale, omdat het setgemiddelde
kans. Ze won met 6-3. Andrea beter was. De Zandvoortse davan den Hurk kwam op voor- mes Noorlander en Van den
sprong door de eerste set met 6- Hurk brachten de spanning
4 te winnen. In de tweede set volledig terug door met 6-4 en 7brak Van den Hurk de opslag 5 te winnen. Alles lag toen in
van opponente Van Alderen en handen van de mannen. De eerleek de gelijkmaker in het ver- ste set leverde Zandvoort een 6schiet te liggen. Van Alderen 3 zege op en bij een 3-1 voorherstelde zich evenwel en won sprong in de tweede set leek een
alsnog met 4-6. In de derde set finaleplaats nabij.
Echter opnieuw hield Amleek alles nog goed te komen

:'

(ADVERTENTIE)

Ik ben geïnteresseerd in de cursus..

Naam:
l Adres:
l Postcode:
Telefoon:

M/V..
Plaats:
WKM/SO-OB-ST/S

Veel belangstelling
voor strandschaak
ZANDVOORT - Voor het
jaarlijkse
strandtoernooi
van de Zandvoortse Schaak
Club bestond ook dit keer
een grote belangstelling.
Kwamen vorig jaar 45 schakers opdagen, ditmaal waren het er 72.
Op de terrassen van strandpaviljoen Take Five speelden

Redken/Zandvoort stuit in
halve finale op Amstelpark
ZANDVOORT - Het Redken/Zandvoort-tennisteam
heeft een uitstekend gespeelde competitie achter
de rug, maar slaagde er net
niet in de finale van het Ne-

ZANDVOORT - De i'usie

lussen de Zandvoortse voetbalverenigingen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75
gaat voorlopig niet door. De
besturen van beide clubs
blijven echter een fusie nastreven.

„De besturen van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 hebben ruim een jaar geleden besloten een fusiecommissie te
installeren met als opdracht
het uitwerken van plannen welke zouden moeten leiden tot
een fusie tussen beide verenigingen," melden de clubs in een
Cleo Schccrboom persbericht. „Beide verenigingen beogen het product amateurvoetbal voor jong en oud in
Zandvoort te promoten, met als
doel een grotere vereniging te
realiseren die meer bereid en
vooral meer in staat is sportbeoefening in het kader van gezondheidszorg en welzijn te bevorderen samen met de gemeente." „De heer J. Methorst
werd aangezocht om als onafhankelijk voorzitter te i'ungeren. Tot onze spijt is besloten
de fusiecommissie met ingang
van donderdag 14 augustus
1997 te ontbinden. De fusiecommissie was unaniem van mening, dat bij een eventueel samengaan van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 het absoluut noodzakelijk is, dat er
wordt uitgegaan van één complex en één thuisbasis." De beoogde nieuwe thuisbasis, het
onderkomen van Zandvoortmeeuwen, zou echter gezien de
toename van het aantal leden te
klein zijn voor de nieuwe fusieclub. Het persbericht: „In diverse gesprekken tussen de gemeente Zandvoort en de beide
verenigingen heeft de gemeente
laten blijken een fusie een zeer
positieve ontwikkeling te vinden. Reden voor beide verenigingen om aan de gemeente te
(ADVERTENTIE)
vragen te participeren in de
kosten van uitbreiding van de
De Stichting ROCON maakt onderdeel uit van het
accommodatie. Na veelvuldig
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en verzorgt l
kcontractacllvltellen
overleg met de gemeente Zanddeeltijdopleidingen en specifieke cursussen op
contractbasis.
voort heeft een en ander helaas
niet geleid tot het gewenste reSpreekt de geur van verf je aan?
sultaat, hetgeen- door beide taeKies dan voor de cursus Oude Technieken van riet R.Ó.C. Amsterdam.
sturen ten zeerste wordt taei
.
•
•
treurd. Desalniettemin hopen
Natuurlijk zijn er ook andere schildersopleidingen zoals Aspirant-gezel
wij, dat de goede verstandhouhuisschllderen, Gezel huisschilderen en Restauratieschilder.
ding tussen Zandvoortmeeuwen en Zandvoort '75 verder
Natuurlijk kan het R.O.C. Amsterdam ook alle andere soorten cursussen en
kan worden uitgebouwd. Beide
opleidingen voor je verzorgen.
• •.
verenigingen blijven een fusie
Wil je graag meer weten?
nastreven."

Vul dan nu de bon in en stuur deze naar:
.
Stichting ROCON. Antwoordnummer 10164, 1000 PA AMSTERDAM

De cursussen zullen in september weer van start gaan en worden 1 avond per
week gegeven.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharing
Hoofd commercie: J.F. Sas

kat voor mijn kleindochter,
droogbloemen, een kaasschaaf
en een mooie potplant."
De dames waren in tegenstelling tot de marktkooplui zeer te
spreken over de rustige markt.
„Laat de massa maar aan het
strand zweten, kunnen wij rustig alles bekijken."

Foto André Lieberom

Spreekt de geur van hout je aan?

Plaats:

Kil zegt het niet vervelend te
vinden vanaf het strand uitzicht te hebben op een vliegveld
in zee. „Ach, wat zie je nu? Olietankers en booreilanden, die
zijn ook lelijk en vervuilend,

Bij de demonstratiewagen van
het Rode Kruis (rechtsboven)
bleven veel mensen staan.
"We laten de mensen zien wat
we doen en proberen daarmee
ook donateurs te werven,"
zegt medewerker Ab Teijken.
Ook een standwerker (rechts)
kon door zijn enthousiaste
verkoopmethode rekenen op
aandacht. Ondanks de warmte

De Stichting ROCON maakt onderdeel uit van het
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en verzorgt \
• deeltijdopleidingen en specifieke cursussen op
contractbasis.

| Telefoon:

wen. Anders krijg je hetzelfde
gezeur als in die dorpen bij Amsterdam."'

*

Kies dan,voor de cursus Meubelmaken of voor de basiscursus Bouwtechniek
van het R.O.C. Amsterdam.
.

Naam:
'Adres:
l Postcode:

fietsen. Zij zien geen bezwaar in
een vliegveld in de zee, zo'n tien
kilometer uit de kust ter hoogte
van de Amsterdamse Waterleidingduinen. „Lijkt me een goed
plan," aldus de heer Kil. „Geluidsoverlast is geen probleem,
want ze komen toch over zee
aan. Als ze maar geen huizen op
dat kunstmatige eiland bou-

Zomermarkt
trekt door hitte
weinig bezoekers

zo?", verzucht een markt-

koopman. Het valt al niet
mee om in de hitte een buik-

(ADVERTENTIE)

aclaclivltolton

„Een vliegveld voor de kust van Zandvoort? Ik vind het
prima, als ze hier maar niet taxfree komen kopen."
Lachend reageert Erik van De Verse Bakker op de vraag
wat hij vindt van een luchthaven in de zee voor Zandvoort.
De reactie is tekenend voor de gedachten van de meeste
ondervraagden over het vliegveld. Voor- en tegenstanders
reageren lacherig, hijna niemand lijkt te geloven dat het
vliegveld er echt zal komen.

Fusie tussen
voetbalclubs
van de baan

stelpark het hoofd koel en trok
alsnog de set met 4-6 naar zich
toe.
Ook in de derde set kreeg
Zandvoort kansen, maar wist
die niet te benutten. Amstelpark zegevierde met 4-6 en
plaatste zich voor de finale. In
die finale verloor het van Popeye Gold Star, dat zich daardoor kampioen van Nederland
mag noemen.

(ADVERTENTIE)
ng ROCON maakt on
l Opleidingen Cenlrui

Eigen bedrijf opzetten?
IFORMATIE-AVOND

Do cursus is een vereiste voor wie zich wil vestigen als zelfstandig
ondernemer. De afdeling Handel aan de Marius Bauerstraat geeft intensieve
begeleiding en studie-ondersteuning waardoor de kans.op een diploma extra
grootwordt.
• ' .,
. :
,
Natuurlijk kun je ook voor andere cursussen en opleidingen bij het R.O.C.
:
Amsterdam terecht.
'
Wil |e graag meer weten?

,

Vul dan nu de bon in en stuur deze naar:
.
Stichting ROCON, Antwoordnummer 10164,1000 PA AMSTERDAM

Ik ben geïnteresseerd in de cursus

Naam:
'Adres:
'Postcode:
| Telefoon:

zandvoortse
bedrijven
op Internet?
Netexpo internet services
023-5730172 fax 023-5731886

de schakers in diverse poules,
op sterkte ingedeeld, partijen
van tweemaal twintig minuten.
Op de borden ontstonden fraaie
partijen en werd hevig gestreden om de punten. In tropische
temperaturen van 25 tot 30 graden werden in totaal 390
schaakpartijen
afgewerkt.
Rond de klok van vijf uur
kwam er een eind aan het evenement.
Nicolsen uit Leimuiden won
de eerste groep. De zege in de
tweede groep ging naar Turk
uit Leiden ging. Alle twaalf
groepwinnaars kregen een
schaal zeebanket van de firma
Kroon als prijs uitgereikt. De
hoofdprijs, een dinerbon voor
twee personen van Take Five,
werd gewonnen door Max Bakkers uit Amsterdam.
De wedstrijdleiders Martien
Bijlsma en Ruud Schiltmeijer
konden terugzien op een geslaagd toernooi. Voor volgend
jaar staat het toernooi gepland
op zaterdag 15 augustus. Inlichtingen over de schaakclub kunnen verkregen worden bij Jan
Berkhout, telefoon 5715023,
Edward
Geerts,
telefoon
5717272, of Ruud Schiltmeijer
telefoon 5717272.

Kies dan voor de cursus
Algemene Ondernemers Vatrdlgheden
van hel R.O.C. Amsterdam.

www.zandvoort.net

->•§-

M/V
Plaats:
.^..^..^..^..^.^..^..^.^.™..^KM™_o897>j

(ADVERTENTIE)

Cieema
21 t/m 27 Augustus

101

ALMATWiS

Weel nedia 17

woensdag 20 augustus 1997

ZANDVOORTSELMN56
ZANDVOORT
Karakteristieke halfvrijstaande woning met fraai aangelegde tuin voor en zonnige tuin achter, gelegen aan invalsweg en nabij zuidduinen. De garage is momenteel
deels als wasruimte en berging in gebruik.
Indeling: voorportaal, hal met kast en garderobe, ruim toilet met fonteintje, L-woonkamer met open haard, moderne halfopen keuken met inbouwappaiatuur, eetkamer.
Ie etage: drie slaapkamers waarvan één met balkon, kast
met C.V-ketel, badkamer met ligbad, toilet en 2 wastafels.
Het pand staat op 362 m! eigen grond.
VRAAGPRIJS ƒ 485.000,- k.k.

l

Juridisch administratief adviesburo

MIEP VAN LEEN KONING
Tel. 023-5719883

Jpü j

.

Deskundig advies en
persoonlijke begeleiding.

• Glazenwassen]
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

50
soorten
vleeswaren

130

soorten

vlees

l
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur
AflNKOOP -VERKOOP -TAXATIES

SDNPOSTWEG4/3
ZANDVOORT
Gezellig hoekappartement met ruim balkon op het zuiden, gelegen op de 5e etage met uitzicht over zee, duinen
en centrum dorp.
Indeling: entree, gang met bergkast, toilet, meterkast, living met corner, balkon met bergkast, keuken, slaapkamer, badkamer met douche en wastafel. Maandelijkse bijdrage ca. ƒ 500,- incl. voorschot c.v.
VRAAGPRIJS ƒ 225.000,- k.k.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort

Makelaardij o.g.

MAKELAAR

2040 AK Zandvoort

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten.
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

van der Kuijl

KORTINGEN
iTOT ..9?%-

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.

Koranaenm 90%

LAMINAAT

In 10 verschillende kleuren
leverbaar, verhuisbaar en
makkelijk zelf Ie leggen. Vanaf.

BOUCHERIE

Grote Krocht 5-7
uur
Zandvoort
"" ^
_ t
nnt*-9 '' ''"
zaterdag en zondag ,

Tel.- 571 9067 • ,
AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ > ^^\ >*-V '^ ^

Per m*

(vijfjaar garantie)

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

v.a. 70 « 20D
7lurKlrfllillut*r«tiBirifltif

Binnen «erinn BaneH-Extra
Bile maten leverbaar
v.a. 7Ox2OO

SCHILDERWERK
~-j^|jp
buiten- en binnenwerk
^Fl|!!L,c»u*« leveren en plaatsen van
m •*.„_
isolerende beglazing

•f--;'.'Alle maten leverbaar
7,-,-^J^'

SST^^-J.

•§••

v.a. 1 persoons

JE f

9i•

'antle
•Echt
don* dtUnd j»jjo» at, maw, «t, _ITVAfVV..
140x200..m119.Topiw* <n«hutngttM ciff» 2*un ntHmttM
« ^m

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

•Zuiver
wollen dekbed uoooo, t^aoootc, in,. 140x200«
SQQVHnpttm'njUint Ktlotntntil*.
ilVA*VV»i

BEZICHTIGING - VERKOOP

~1 Spaarneweg
KOOPHOME
22a

u

•VRIJDAC9 tot » uur
-ZATERDAG*

LdONT.

S» tot

Cruquius

B uur

WONINGSTOFFERING
uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend

Marisstraat 13a. Tel. 5715186

HOEVERKOOPJE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO

WIN-TOT-7-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.
Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)
Q ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.
Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE

JACKPOT OP 7 MILJOEN

l NATIONALE l

van 9.00 'tot 17.00 uur

Pochetveer Extpa Matras

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

3,49

250 gram GRILLWORST

Polvethen Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35-40

Tel. (023) 536 60 88
fcwflVrjv^^^^w.ï ^^il3*iili«!.!^'

14,95
9,95
12,50

uit de worstmakerij

en
NVM

postbus 413

malse RUNDERSUKADELAPJES
l kilo
RUNDERGEHAKT
l kilo
malse RUNDERROLLADE
500 gram

adverteer in de krant

D de heer Q mevrouw
Naam:.

Aerobics & Ballet
Studioadres: Oranj'estr. 12, tel. 5719701

Adres:_
Postcode:_

geeft u meen
De geschiedenis van een Amsterdamse jbuurf

Plaats:.

Hét adres voor gezond bewegen!

Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven / 10.000,-.
Postbanknummer:

De Pijp
Monument van een Wijk

voor iedereen een geschikte les.

Banknummer:

's ochtends les met kinderopvang.

Datum:
Handtekening:

ook ballet- en aerobic-lessen voor de jeugd
trainen op wisselende uren mogelijk

LOTERIJ

gratis proeflessen

DIT IS UW LAATSTE KANS!
U kunt 7 miljoen gulden winnen. Deze maand nog!
Want de Mega Jackpot van de Postcode Loterij gaat
er deze maand zeker uit' Laat deze miljoenenkans
niet door uw vingers glippen en speel mee.
De Mega Jackpot van de Postcode Loterij kan elke
maand vallen, tenzij het winnende lol niet is verkochi. Maar deze maand moet hij eruit, want hij
staat op zijn top van 7 miljoen gulden. Het is alweer
de elfde keer dal deze
rijkste prijs van Nederland
iemand mullimiljonair
maakt. U misschien7
Als u deze bon vóór 21
augustus instuurt om
(extra) loten ie bestellen,
bent u nog op tijd voor de
miljoenentrekkmg. Maar de
Mega Jackpot is niet de
enige prijs in de Postcode
Loterij. Elke maand zijn er
meer dan 300.000 prijzen.
Daarom is de Postcode
Loterij de leukste loterij
van Nederland.
Speel mee en help. De hele netto opbrengst van
de Postcode Loterij gaat namelijk naar tientallen
organisaties die keihard werken aan een betere en
schonere wereld voor ons allemaal. En ook dat is
pure winst.
U speelt en helpt al voor een tientje per maand.
Maar met meer loten maakt u meer kans Geef

en... verantwoorde en gezellige lessen!!
Bel voor meer info met Anja,
023-5719701 of kom eens langs.

daarom op de bon aan hoeveel loten u wilt hebben
en stuur hem vandaag nog op. Wie weel slaat Henny
Huisman dan over twee weken aan de deur met een
koffer mei... 7 miljoen gulden.

Dit boek geelt een overzicht van het ontstaan van de
Pijp en de geschiedenis van haar bewoners. Met de
beschrijving van de vele gebeurtenissen die hier hebben plaatsgevonden, groeit het beeld van een levendige en afwisselende wijk. Het verschijnen van de volledig geactualiseerd en nieuw vormgegeven herdruk
van deze klassieke uitgave van Ton Heijdra vormt een
erkenning van de faam die de Pijp zich in de afgelopen
tien jaar als het Quatier Latin van Amsterdam heeft
verworven.

Agenda Kanjer Karavaan
23
24
24
28

augustus Hengelo, Hengelo in de steigers
augustus Wassenaar, Duinrell
augustus Heerlen, Koetsen defilé
augustus Nunspeet, De nacht van Nunspeet

IDE UITSLAGEN VAN 18 AUGUSTUS|
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
1 Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingoprijzen: 1
Getal 23 t/m 36

7 miljoen
1

Dé Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

26 32 11 36 30 08 43
05 34 04 20 27 16 41
14 39 15 02 42 35 12

rBlaakt u uw kaart vol

met:

4O
dan wint u de
Thuisbïngo
ƒ 25.OOO,Zetfouton voorbehouden

1 07
AA

ƒ 1 000 f RHfl .

09

ƒ 20 -

7R

/ Ifl

29
ƒ 100,- 22 / 9,
06
ƒ 50,- 28
ƒ 8,
17
ƒ 40,- 13
ƒ 7,
01
/ 30,- 23 / 6,
24
/ 25,- 19 / 5.• Straatpms trekking juli: l
Bekendmaking: 18 augustus
ƒ S.OOO,2675 AE
Extra Prijs
ƒ 25.OOO.2675 AE 009

De BMW: 5102 VA 003 in Dongen

De Amsterdamse Pijp heeft een rijke geschiedenis.
Tussen Amstel en Boerenwetering staan al in de zestiende eeuw fraaie landhuizen en herbergen. Het
gebied dat wij nu als de Pijp kennen, maakt onderdeel
uit van de veel grotere Binnendijksche Buitenveldertsche Polder. In de negentiende eeuw vinder er grote
veranderingen plaats. Het land- en tuinbouwgebied
wordt in hoog tempo volgebouwd en er ontwikkelt zich
een nieuwe stadswijk die als snel door haar bewoners
de Pijp genoemd gaat worden.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact Ie komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

voor onze lezers

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummcr en PIN-codc
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Deze forse uitgave van 128 pagina's van Uitgeverij De
Milliano te Alkmaar is vanaf 23 mei 1997 voor l 29,25 in
de boekhandel te verkrijgen. Lezers van deze krant
kunnen dit boek voor f 25,00 kopen tegen inlevering
van onderstaande volledig ingevulde bon aan de balie
van de onderstaande kantoren van Weekmedia:
' Weekmedia Amsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het
Parool/Trouw-gebouw), maandag t/m vrijdag van
9.00 -14.00 uur en 14.30 - 17.00 uur.
* Weekmedia Amstelveen, Gebouw Aemstelstijn,
Laan van de Helende Meesters 421-B, maandag t/m
vrijdag 9.00 -17.00 uur.

Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de bulie
van de Weekmedia-kantoren in Amsterdam en Amstelveen voor de uitgave "De Pijp - Monument van een
Wijk" f 25,00 i.p.v. f 29,25.
u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

Naam:

Probeer! het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leune contacten met andercn gekregen, (i.oogpm)

Aantal boekjes:

Postcode:

Woonplaats
(max. 2 per bon)

geeft u meer.

woensdag 20 augustus 1997
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Auto's beheersen het leven van Fred Hehl

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Auto's beheersen het leven van de 41-jarige Fred
Hehl. Als handelaar in auto's verdient hij de kost en in
het weekend leeft hij zich uit in zijn favoriete hobby, de
autoracesport. De Zandvoortse snelheidsduivel doet
het goed met een voorlopige vijfde plaats in de strijd om
de Renault Mécane Trophy en acht zich geenszins
kansloos voor de nationale titel.

Slapen in stilte
Mevrouw Van Duyn uit de Vondellaan moet het eerlijk toegeven: Gran
Dorado geeH al twee weken nauwelijks overlast. Geen muzieklawaai, geen
gasten die voor de deur herrie maken of hun behoefte doen m de tuin. Er
lopen extra bewakers rond op het bungalowpark en er hangen oproepen om
vooral rekening met de buren te houden. ,,Het kan dus wel," zegt mevrouw
Van Duyn.,, We zijn erg tevreden, al hebben we er heel hard voor gevochten
en hopen we voortdurend dat het zo rustig blijft. Eindelijk stille nachten."
Mochten de omwonenden nu-nog slecht slapen, dan ligt het vast aan de
warmte.

Hoog en ... warm

A

LS ONDERGROND voor
het racen in auto's heeft
Fred Hehl jaren ervaring
opgedaan in karting. In deze
kleine karretjes leerde Hehl het
racen. Het uitremmen en sneller een bocht proberen te nemen dan de concurrentie. Het
leverde de Zandvoorter tweemaal een Nederlands kampioenschap op.
„Op een gegeven moment
word je wat ouder en rijd je
tegen alleen maar jongeren,"
stelt Hehl. „Ik vond het overigens wel veel leuker dan de autoracerij. Toen ik in de Renault
Clio Cup begon vond ik het echt
niet geweldig. Maar naarmate
ik erin groeide werd het steeds
leuker. De autosport werd een
verslaving, waaraan ik nog jaren mee wil doen."
En dat Fred Hehl over racetalent beschikt
liet hij meteen
in zijn eerste
seizoen zien.
Hij pakte de
juniorcup en
streed bijna ----elke race volop mee in de top van de Renault
Clio. „Ik reed bij het team van
Pim van Riet en constant in de
voorste gelederen. De Clio-races stopten en door wat onenigheid ben ik weggegaan bij Van
Riet. Het Jet Stream Motorsportteam vroeg mij toen voor
de Renault Mégane en dat deed
ik graag. Dit team reed altijd
achteraan en wilde mee voorin
strijden. En dat gaat nu heel
goed. Het is een mooi team met

vier coureurs. Alles is goed geregeld, maar ook ik kan niet
zonder sponsorgeld, omdat
deze sport heel veel geld kost.
Er zijn gelukkigbedrijven zoals
Autoboulevard, ABH autosport, Kleyn auto's en Hartmann autobedrijf die mij het
gunnen om met de top in deze
klasse mee te kunnen doen."
Tijdens de laatste Marlboro
Masters wilde Hehl schitteren
voor eigen publiek. Helaas verliep de training minder goed en
door een crash had de Zandvoorter geen auto meer. „De
wagen lag helemaal in elkaar en
dan moet je van je eigen geld
een andere wagen huren. Dat is
gelukt en het ging nog aardig
goed. Ik heb een tijdje tweede in
het totaal klassement gestaan,
maar ben gezakt naar de vijfde
plaats. Toch moet het nog mo-

Wie denkt dat de beachwatchers het op het strand lekker koel hebben daar
hoog in de lucht op zo'n toren, heeft het mis. Ze hebben last van een
weerkundig probleempje. Het zand kaatst het zonlicht terug en verwarmt de
lucht er net boven. Die stijgt op, zoals warme lucht altijd doet. Met als
gevolg dat er dus een warme luchtlaag rondom de beachwatchtorens
hangt.

Grensoverschrijdend gezang
Stilvolles Singen war eine Freude fur die Zuschauer, schreef een Duitse
krant onlangs over het optreden van het Zandvoorts Mannenkoor m
Langenberg, een voorstadje van Wuppertal. Het optreden vond plaats op
uitnodiging van een vriend van voorzitter Simon Aukema, die m de plaatselijke kerk orgel speelt. Het Zandvoorts Mannenkoor heeft inmiddels de
smaak te pakken van buitenlandse toernees. De zangers zijn volgens
secretaris Henk Baars aan het sparen voor een uitstapje in het najaar naar
een andere Duitse plaats (net over de grens). „Als de kas het toelaat gaan
we volgend jaar misschien naar Engeland."

Fred Hehl: „Deze klasse vind ik perfect. In een dikke Porsche hoef ik niet zonodig te rijden"
Foto Rob KnoUer

je één voelen met de auto en op
de limiet rijden. Het is best
moeilijk om vooraan te rijden
in deze klasse, omdat er wel
zo'n vijftien
rijders zijn die
niet voor elkaar onderdoen. Als je
voorin wilt rij-- den betekent
dat, dat je iets
later moet remmen, meer durf
hebben dan de andere rijders
en dat lukt me aardig."
„Zo moet je ook aan de banden denken. Het sparen van de
banden in het begin van een
race kan later in de wedstrijd
voordelig zijn en zo zijn er nog
wel meer kleine dingetjes die je
in de gaten moet houden. Ik
treed nu op de voorgrond en ik
mag wel zeggen dat ik de betere
rijder ben. Van het Jetstream-

'Het wordt tijd dat we hier
een grotere baan krijgen'
gelijk zijn om mee te doen om
het kampioenschap. Ja, ik vond
de crash tijdens de training van
de Marlboro Master wel het
dieptepunt van mijn racecarrière."
Het zo snel mogelijk de racebaan afscheuren blijft voor de
coureurs het summum van
spanning en sensatie, maar
toch komt er ook tactiek en
slimheid om de bocht kijken.
„Het racen gaat vanzelf, je moet

Meningen

'Er gebeuren rare
dingen in Zandvoort'
J. van der Werff verbaast zich
over het onderzoek dat de gemeente wil houden naar de illegale bewoners op het industrieterrein in Noord. Bovendien
heeft hij kritiek op de politie,
die te weinig doet aan het voorkomen van auto- en fietsdiefstallcn.
Er gebeuren rare dingen in
Zandvoort. Een paar mensen
hebben zelf gezorgd voor een
dak boven hun hoofd. Ze wonen
nu boven een loods in onder
andere de Max Planckstraat. Of
het mag of niet, daar is de gemeente nog niet uit.
Wethouder Plieringa zegt dat
hij ambtenaren te kort heeft
om het uit te zoeken. Dan moet
hij maar een afscheidsreceptie
organiseren. Dan ziet hij hoeveel ambtenaren er zijn. Dat
zijn er dus voldoende. Hij wil
wel 95 duizend gulden extra beschikbaar stellen om uit te zpeken wat al bekend is, namelijk
dat er mensen illegaal wonen
op een industrieterrein. De
raadsleden zitten er met open
mond bij.
Als de gemeenteraad vindt
dat er niet gewoond mag worden op het industrieterrein,

dan moet de gemeente maar
zorgen voor een huis voor die
mensen. Waarom kan dat niet?
De tweede vraag is: waar
komt het geld voor het onderzoek vandaan? Uit de koudetoeslag, die nog altijd niet uitgekeerd is aan de minima? Ik heb
het bij zes mensen nagevraagd.
Zij hebben nog niets ontvangen.
Iets anders stoort me ook.
Elke week worden er drie auto's, twee motoren en minstens
twintig fietsen gestolen. Om
over het aantal ingeslagen autoruitjes nog maar te zwijgen. Er
komt wel iemand van een landelijk politieteam op de televisie vertellen dat er minder gestolen wordt. Gelukkig nog iemand die in sprookjes gelooft.
Het ligt niet aan de gewone
politieman of -vrouw, maar aan
de leiding. Het hoger kader is
doorlopend aan het vergaderen, reorganiseren of afscheid
nemen van elkaar.
Het zal je fiets of auto maar
wezen. Vreselijk. Als er gezegd
wordt, dan moet je maar beter
op je spullen passen, zeg ik: Die
pet past niet iedereen.
J. van der Werft
Zandvuort

'Kunstwerk moest sneuvelen'
Ton Timmermans is er niet veruaasd over dat het kunstwerk in
wording voor het gemeentehuis
zaterdagnacht al is gesloopt. Hij
wijt het aan de bedrijfscultuur.
Het was te verwachten: het
'meeuwen'-kunstwerk moest
wel sneuvelen. Toen ik me zondagmorgen, samen met de leden van de schilderskring
Zandvoorts Palet, op het Gasthuisplein installeerde om er in
Montmartre-stijl te gaan schilderen, zag ik het. Eén van de
koperen vogels op het kunstwerk bij de nieuwe aanbouw
van het raadhuis, was op ruwe
wijze van z'n sokkel getrokken.
Iets dergelijks zal bij een
goed geleid bedrijf niet gauw
gebeuren: daar worden calamiteiten voorkomen. Niet alleen
het personeel is attent op mogelij ke 'ongelukken', óók, en
vooral, de directie zal er persoonlijk op toezien dat het uiterlijk van de onderneming er
steeds onberispelijk blijft uit^len. Een directeur, die het oprecht goed voor heeft met 'zijn'
zaak, zal regelmatig op de
werkvloer te vinden zijn. Rondkijken, met medewerkers en
klanten praten, vriendelijk cprfigerend optreden, kortweg zijn

eigen bedrijf persoonlijk in de
gaten houden. Zodat hij uit eigen ervaring met zijn mensen
kan meedenken én handelen.
In een dergelijk bedrijf gebeuren zelden rare dingen. Maar in
Zandvoort? Wie is de 'directeur', de bestuurder? En kent
hij uit eigen ervaring zijn dorp,
inwoners en gasten?
Het oog van de meester
maakt het paard vet en het vertoont geen kuren. Een aloude
ijzersterke wet die ook in onze
mooie badplaats geldt.
Ton Timmermans
Zandvoort

'Niemand heeft
ons geraadpleegd'
Ton Loning betwijfelt of de projcctontwikkclaar van de te bouwen senioreiiappartementen
De Zwaluw wel geld op zijn
bouwproject moet toeleggen. Er
vervallen maar twee appartcmcntcii. die worden ruimschoots vergoed door de winst
van de parkeergarage en bedrijfsruimten.
Via iemand, die bij de pers
werkt, ben ik op de hoogte ge-

team ben ik nummer één en dat
blijkt ook wel, omdat ik goed
voorin meedoe. Het komt natuurlijk ook door het team er
omheen.
Ik
geef de monteurs
altijd
waardevolle
tips, waardoor
de auto nog
beter wordt en --daarvan profiteren ook mijn teamgenoten,
die nu veel beter rijden dan
voorgaande jaren."
Plaatsgenoot Hehl heeft een
jaren lange ervaring op het
Zandvoortse circuit en weet
waar elke moeilijkheid ligt van
de racepiste. Toch hoopt hij dat
er snel een einde komt aan dit
veel te korte circuit en dat
Zandvoort straks over een volwaardige racebaan beschikt
van zo'n vier kilometer. „Het is

echt een Mickey Mouse baan ik me nog goed en jong voel."
met heel rare bochten waar je
„Deze klasse vind ik perfect.
goed moet uitkijken. Het zal de In een dikke Porsche hoef ik
hoogste tijd worden dat we hier niet zonodig te rijden. Ik vind
dat niet leuk
en bovendien
is dat niet te
betalen. Ik wil
gewoon graag
in de Renault
------ Mëgane meebhjven doen.
een grotere baan krijgen. Dan Dit is een leuke klasse. Het is
zal de strijd heel anders gaan en wel belangrijk dat de sponsors
wordt het nog mooier."
blijven, zodat het financieel
Met zijn 41 jaar behoort Pred haalbaar blijft. Ik heb aardig
Hehl niet meer tot de allerjong- wat contacten in de autowereld
ste coureurs, maar voorlopig en de sponsors van nu zijn menzal hij zich niet opzij laten zet- sen die het je gunnen."
ten en wil hij stug doorgaan.
„Ik doe het voor mijn plezier,
Aaldert Stobbelaar
maar rij wel om te winnen. Het
doel van dit jaar is de nationale
titel en daarna zie ik het wel. Ik
wil nog j aren doorgaan, omdat

'Ik mag wel zeggen dat
ik de betere rijder ben'

Weekenddiensten
De rubriek Meningen staat open
voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw brief
naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af op de redactie aan
het Gasthuisplein 12 m Zandvoort.

steld van het feit, dat er een
gewijzigd bouwplan ontwikkeld was voor het terrein van de
voormalige garage Versteege.
Dit bijgestelde bouwplan zou
ontwikkeld zijn, mede om tegemoet te komen aan de bezwaren van om- en aanwonenden.
Vreemd, dat niemand van ons
hierover is geraadpleegd.
Toen het vorige plan afgestemd was, zou het mijns inziens voor de hand liggen, dat
grondeigenaar en projectonwikkelaar samen naar een oplossing zouden zoeken. Wéthouder Flieringa echter voelde
zich geroepen om zich hiermee
bezig te houden. In het aangepaste plan vervallen circa twee
appartementen, ruwweg 10 procent van de totale woonruimte
en het is nu voor de projectontwikkelaar verliesgevend.
Het lijkt mij dat projectontwikkelaars ietwat hogere winst
marges hanteren; de opbrengsten van bedrijfsruimtes en
parkeergarage blijven hierbij
nog buiten beschouwing. Toch
ziet B en W grond om de projectontwikkelaar circa 300 duizend gulden subsidie, gemeenschapsgeld dus, te geven als bijdrage aan het verlies dat hij
lijdt. De heer Bluys (CDA) verdedigde dit beleid omdat via
het innen van gemeentelijke beJastingen, onder andere onroerend zaakbelasting, de subsidie
weer zou terugvloeien in de gemeentekas.
Dit lijkt mij goed nieuws voor
ondernemers zoals onder andere de heer Bruynzeel (Jupiter)
die ook met een groot project in
het dorp bezig is. Grijp uw
kans!! Overigens kreeg ik, indertijd, op mijn vraag of sociale
woningbouw mogelijk was, van
Ir. Groen, ambtenaar Ruimtelijke Ordening, als antwoord:
„Dit is niet mogelijk, daar de
subsidie dan in de zak van de
heer Versteege komt." Afgezien
van dit financiële 'handjeklap'
ben ik nog steeds van mening
dat maat en schaal van dat
nieuwe plan niet in overeenstemming zijn met de huizen in
de buurt en dat dit straks als
maatstaf gebruikt gaat worden
bij nieuwe projecten in de directe omgeving, onder andere
de bouwvallige loods hoek
Brugstraat/Prinsenhofstraat.
Eigenaar .....juist ja.
Ton Liinini;
Zamh «iirl

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info o verdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Builen de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (0230 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een

Dier
van de
week

gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Blubber is effen zwart, heeft
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel. hangoren, blaft niet, heelt een
hoge aaibaarheidsfactor en
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van hele lieve ogen. De ideale hond,
9.00-10.00 uur. Verder volgens als het tenminste een hond was
geweest waar we het hier over
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexucel Ge- hebben. Misschien weten somweid: tel. 023-5340350 op werk- migen al over welke diersoort
dagen 12.00-14.00 uur en maan- ik het heb. En de rest weet het
dag+
donderdagavond ook al als ik vertel dat Blubber
ook heel leuk huppelt en een
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mis- pluizeballetje als staart heeft.
Juist, een konijntje. En onhandeling: 023-5159700, van
danks zijn uiterlijk dus wel van
08.30 tot 17.00 uur.
het mannelijk geslacht. Een
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor •/.wart, jong dwergkonijntje dat
leden. Tel. spreekuur elke dins- sinds 14 juli bij ons logeert en
nog steeds net zo eigenwijs
dagavond 20.00 - 22.00 uur:
rondhuppclt als de eerste dag
(023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus of lekker ligt te luieren in het
gras van zijn speelweide. Mis287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM: schicn wilt u geen hond oi° kat
maar wel iets anders. Blubber
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-) zoekt een nieuwe thuis. Informatie over Blubber of andere
5717577.
Storingsnummer gas buiten dieren is te krijgen bij het Kennemer Dierentehuis, telefoon
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
57.13888.
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Voor de restauratie
De kerkgangers tijdens de jazzdienst op het Gasthuisplein hebben vorige
week zondag maar liefst 1555 gulden gegeven. Dat geld gaat naar de
Hervormde Kerk, die nog altijd van binnen m de steigers staat. Volgens
woordvoerder Visser van de Hervormde Kerk komt het geld goed van pas.

Egon gaat weg
Zeven jaar lang moesten burgers, journalisten en collega-ambtenaren bij
hem zijn als ze informatie wilden hebben. Zijn kantoortje was dan ook een
komen en gaan van mensen en de telefoon stond zelden stil. Dagelijks hing
er een andere spreuk op zijn prikbord. Zijn droedels zijn tamelijk kunstzinnig,
maar zijn verhouding met kunstenaars is soms wat problematisch (ze
wachten nog altijd op een expositie van hun werk). Je zag hem altijd m pak,
behalve toen ik hem een keer m zijn woonplaats Leiden bij toeval tegen het
lijf liep. Vanaf l november moeten we hem missen m Zandvoort. Dan werkt
hij niet meer als voorlichter op het gemeentehuis. Egon Snelders vertrekt
naar een adviesbureau voor communicatie in Amersfoort. „Na een aantal
jaren wil je je horizon weer eens verbreden," geeft hij als reden voor zijn
vertrek. Wie hem opvolgt is nog niet bekend.

Eerlijkheid duurt lang
De 13-jarige Steven Groot uit de Lijsterstraat zal niet zo snel meer naar de
politie stappen als hij weer een fiets gevonden heeft. Steven zag zondag
een nog redelijke mountainbike in de Zuid-Duinen bij de Cort van der
Lindenstraat staan. Omdat er geen eigenaar in de buurt aanwezig was,
kwam de knul tot de conclusie dat de veelkleurige fiets daar verloren/achtergelaten was. HIJ besloot het exemplaar mee naar huis te nemen en
stapte even later, onder druk van wat huisgenoten, met zijn nieuwe
aanwinst richting politiebureau. Oom agent schreef keurig netjes de gegevens op en nam onder het mom dat een fiets' niet zomaar gevonden wordt'
de tweewieler in beslag. De eerlijke vinder ziet, als de rechtmatige eigenaar
het karretje tenminste niet komt opeisen, zijn vindersloon de mist ingaan.
HIJ doet dit soort zaken m het vervolg telefonisch af. Of de politie een tekort
heeft aan dienstfietsen meldt het verhaal niet.
(ADVERTENTIE)

N

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-oroO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1400 Message Irom the beach
1400-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
1200-1400
14 00-15 00
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Message Irom the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-Oa 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19 00-20 00
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuit)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag.
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
19 00-24 00

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Burgerlijke stand
Periode 9 - 15 augustus 1997
Getrouwd: Robert Cornelis
Wester en Ilja Bosch.
Geboren: Jennifer, dochter van
Carlo Johan Pieter Strik en Erlita Codera Maano.
Overleden: Thomas Girko, 21
jaar. Heinz Dieter Walterscheid, 55 jaar. Jan Anthony
Adriaan van Meurs, 87 jaar. Johannes Maria van der Wal, 46
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, HA.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: H. Kaandorp.
Zondag 10.30 uur: H. Kaandorp.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds S. van der Meer uit Haarlem.

Meeuwen voor gemeentehuis vertonen 'kunstjes'
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Voor inlichtingen over en reservering
van advertenties kunt u contact opnemen
met deadvertentieverkoop van Weekmedia
Amsterdam: tel. 020-5623076, fax. 020-5622027
Amstelveen: tel, 020-6475393, fax. 020-6475449
Zandvoort: tel. 023-5717166, fax. 023-5730497

Horeca-carrière
start 'n SEC-opleidinc*
u Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

•
•
•
•
•

E ft ra D

Koken
Serveren
Wijncertificaat l""" ""'"^
Restaurantbedrijf
Managementopleidingen

Je/ "weet nCe£ wotjethôortt

Bel voor informatie:
training &
opleiding
Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

thuiszorg

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudehjke, verzorgende en verplegende
diensten waardoor klonten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respecf vooi de eigen leefsfeer van de klant en
professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de
gemeenten Bennebroek, Bloemendaal,
Heemstede en Zandvoort. Er wordt nauwsamengewerkt met andere zorgaanbieders in
het werkgebied.

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers jaarlijks zorg aan
circa 2300 klanten.
Bent u verzorgende en zoekt u meer
zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegenheid.
Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u cte ruimte om uw kwaliteiten
in zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng telt.
Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u werkzaam bent aantrekkelijk.
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams behoefte aan

Medewerkers voor

GEZOCHT!!!
Enthousiaste vrijwilligers M/V die zich op korte termijn
willen inzetten voor de Lokale Zandvoortse Omroep
Wij denken aan personen vanaf 18 jaar die
•k in teamverband redactionele werkzaamheden willen verrichten voor de verschillende programma's
•Ar de techniek tijdens een uitzending willen verzorgen
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en/of
aanmelding telefonisch contact opnemen met:

'Wc hebben nl heel wat huizen achter de rug.

De heer G. J. van Kuijk
Telefoon; 023-5713094 (na 18.00 uur)

On/e nieuwe aanwinst in Park Duijnwijk kun je
nier recht het klapstuk noemen. Over de finan-

Mevrouw E. Burkhard
Telefoon: 023-5719556 (na 18.00 uur)

AVOND- en WEEKENDDIENSTEN
en

'Fantastisch wonen in Park Duijnwijken
blijven genieten vanje hobby's/

En omdat wij net 'i.a trots zijn op Park Duijnwijk als

niet de hypurheekadviseur van de Rabobank.

u, hebben wc een speciale informatiebrochure samen-

De hypotheek moet wel flexibel zijn, zeiden
war minder af, zodat we kunnen blijven genieten

Met spoed gevraagd:

van onze hobby's. Af en roe een mooi kunstwerk

Met de hypotheekadviseur van de Rabobank

kopen bijvoorbeeld.'

sta je er niet alleen voor.

Heemstede-Zandvoort

Eetcafé Santé
Tel. 5719213
SCHOOLVERLATERS MET LBO OF MAVO OP ZAK.
WIL JE VERDER LEREN, MAAR OOK GELD VERDIENEN?

NOG AAN HET

DUBBEN OVER
EEN HBO

Public Relations

%

'OA '.

FIORENS COLLEGE

*--' zoeken

HET GOA-TUINCENTRUM HEEFT

1997-1998. Kom naar de
Circus Zandvoort is een amusementscentrum waarin men terecht kan
voor behendigheids- en of kansspelen. In ons team, dat bestaat uit 50
medewerkers, zijn vacatures voor:

informatiemarkt van de

MEDEWERKERS
AMUSEMENTSCENTRUM M/V

Amsterdam op 28

Functie-informatie:
Het verrichten van werkzaamheden die voortvloeien uit het toezichthouden, de dienstverlening en het handhaven van de sfeer, de veiligheid en
hygiëne in en om het amusementscentrum.
Wij zoeken:
* Een full-time medewerker voor een periode van tenminste een half
jaar.

Locatie: Droogbak la

Hogeschool van

augustus

a.s. van

16 tot 20 uur.

(t.o. Centraal Station).
'Keuze uit meer dan 50 HBOopleidingen op het gebied van economie, informatie, welzijn,
personeel, gezondheidszorg, techniek (ook maritiem) en

Functie-eisen:
* U heeft een vooropleiding op LBO/MBO-niveau;
* Uw leeftijd is vanaf 18 jaar;
* U beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands;
* U bent spreekvaardig in Duits en Engels;
•*• U bent woonachtig in de regio.

onderwijs.* Bel voor meer informatie ons Studievoor-

Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie en u meer informatie
wenst, kunt u op werkdagen telefonisch contact opnemen met de personeelsadministratie onder telefoonnummer 023-5719535 en vragen
om een sollicitatieformulier. In verband met de voortgang van de procedure, ontvangen wij uw sollicitatie graag binnen 1 week na het verschijnen van deze krant.

www.hva.nl / (020) 570 25 25

Een leuke bijverdienste ... ?
Voor langere tijd ... ?
Ook uw werktijden in overleg te regelen ... ?

mogelijk.

-*iS

Hogeschool van Amsterdam

College Beroepsonderwijs Amsterdam.

Cursus
Middenstandsdiploma AOV
Cursusprogramma's
-zelfstudie
- 5 maanden, twee avonden per week
''-10 maanden, éón avond per weck
- per module, één avond per week

Het salaris is ƒ 15,15 netto per uur voor 23-jarigen en ouder
Er geldt een minimum leeftijd van 18 jaar.
Belangrijk!
Een alphahelpende kan tot een bedrag van ƒ 7.102.- per
jaar belastingvrij verdienen (mits dit het enige inkomen is),
terwijl de partner de dubbele belastingaftrek behoudt.

Van Lennepweg 1, 2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421

Solliciteer niet naar moeilijkheden!
Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

Dr. J. G. Mezgerstraat 105, fraai en luxe verbouwd
driekam.app. op 1e etage. Ind. hal; woonkamer met
open, luxe keuken met inb.app.; balkon zuidoost; 2
slaapkam.; luxe badk. met badmeubel, douche en
wastafel.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Eventueel te koop met inpandige garage.
Vr.pr. ƒ 35.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

VAN

mm.

OED

Op 3 september verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie en keukenapparatuur.

SCHAIK
MAKELAAR OX3.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adyiezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2Ö42 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Lesgeld vanaf f250.,Aanvang, tijd en plaats

DE CONTACTLIJN

1 september van 19.00-22.00 uur, afdeling Handel,

de Handel.
Bel voor informatie 020-6924129 of stuur de
antwoordcoupon in.
Naam:

Er Is een nieuwe erficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 k u n t u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

_m/v

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en liuis-aan-liuisbladen van
WeeKmedla direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie In te spreken.

Adres:
Postcode/Plaats:.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Alphahulp, 's morgens tussen 08.30 en 12.30 uur.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Start: 23 september

Vier dagen per week werken en een dag per week naar school.
Na driejaar ben je een geschoolde kracht met het diploma
Zelfstandig Beroepsopleiding Tuincentrum.
Interesse? Bel tijdens kantooruren naar GQA-coördinatie.
telefoon 0317 - 410 895 of schrijf naar Horens College Unnaeus,
Achimedesplantsoen 87. 1098 JZ/Vnsterdam.

Afhankelijk van keuze programma.

Al 30 jaar een betrouwbaar adres voor opleidingen in

Momenteel zijn er plaatsingsmogelijkheden in het gehele
werkgebied.

Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam
Telefoon (020) 6 62 71 56

Boulevard de Favauge 2, direct aan wandelboulevard
gesit. driekamerapp. op de begane grond met 40 ms terras en uitzicht op zee. Ind. hal; woonkam. met ruimte voor
open keuken; 2 slaapkam.; badkam. met ligbad, toilet,
dubb. wastafel.
Vr.pr. ƒ 229.000,- k.k.

Op 1 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Kosten

vlakbij Amstelstation/Berlagebrug

Daarbij helpt u oudere en/of zieke mensen bij huishoudelijke werkzaamheden gedurende minimaal 3 uur per 14 dagen en maximaal 12 uur per week.

.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-6451515.

Donderdag 28 augustus en/of maandag

Dat kan. Als

•

EEN BAAN EN EEN VAKOPLEIDING VOOR JE.

lichtingscentrum: 020-570 25 25.
*Voor enkele van onze opleidingen is inschrijven niet meer

Burg. van Alphenstraat 57/17, op de 6e et. gelegen 2
kam. app. met balkon zuidoost. Ind.: hal, garderobekast;
woonkamer met balkon; slaapkamer; badkamer met wastafel, douche en toilet; keuken met app.
Vr.pr. ƒ 159.000,- k.k.
De Favaugeplein 21/50, op uitstekende lokatie gesit.
luxe appartement met panoramisch uitzicht over dorp en
zee. Ind.: hal; badk. met douche, wastafel en toilet; woon/
slaapkam. met spiegelwand; balkon zuid; moderne open
keuken met inb.app.
Vr.pr./175.000,-k.k.

OPLEIDING?

Grijp dan je laatste kans om in te schrijven voor het studiejaar

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers jaarlijks
zorg aan circa 2300 klanten.

Meer weten? Belt u gerust met één van onze hypotheekadviseurs om een exemplaar aan te vragen.

Rabobank

Erv. niet noodzakelijk,
wel goede inzet.

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421

thuiszorg

gesteld.

voor in de bediening

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

Thuiszorg Kennemerland Zuid verleent huishoudelijke, verzorgende en verplegende diensten waardoor klanten zo lang en zo optimaal mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Uitgangspunten van onze organisatie zijn respect
voor de eigen leefsfeer van de klant en professionaliteit van de dienstverlening.
De organisatie is voornamelijk werkzaam in de gemeenten Bennebroek, Bloemendaal, Heemstede
en Zandvoort. Er wordt nauw samengewerkt met
andere zorgaanbieders in het werkgebied.

Rabobank Muis Sc Hypotlicckaclvies heeft altijd
een hypotlicekvorm die het beste past bij uw situatie.

ciering hebben we natuurlijk uitgebreid gepraat

we. Nou, dat was geen probleem. We lossen nu

OPROEPMEDEWERKERS (voor zowel overdag als avond- en weekenddiensten)
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over een
opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of verzorgende OVDB, HBO-V studenten die hun studie met werk willen
combineren kunnen eveneens reageren.
U heeft in ieder geval ervaring opgedaan in een verzorgende functie.
Uw salaris bedraagt - afhankelijk van uw ervaring - maximaal
ƒ 3.553,- per maand (bij een full-time dienstverband).
Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Thuiszorg.
Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de kosten van kinderppvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek graag
een sollicitatieformulier toe.

Maak nu alvast kennis met de Rabobank!

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 19375, 1000 WD
Amsterdam (geen postzegel nodig)
WMAOV

Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer liet direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met ancleren gekregen. (l.OOgpm)

KONINKLIJK THEATER CARRÉ

ammmiaa
;>ASSACSnRÊ 020 - C225225 l CARRÉ-UJH 020 -121 2223
S.INFORMATIEGROEPSARRAN6EMENTEN0297-351B65
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Zandvoorts
Nieuwsblad

„Het café met terras op de toenmalige Boulevard De Favauge heette de
Rotonde. Nu staat er een hoge flat met de naam De Rotonde. Het plein
heet tegenwoordig Badhuisplein. Overigens heeft op die plek ook nog
Orange Julius gestaan. Ik herinner me ook nog een defecte weegschaal,
waar mensen niettemin toch vaak een dubbeltje in gooiden. Als kleine
jongen viste ik aan de achterkant samen met mijn vriendjes het geld
eruit. Dan konden we weer een ijsje kopen."

„Het circuit was wereldberoemd vanwege zijn fraaie ligging in de duinen. De
foto is gemaakt in het midden van de jaren vijftig. In die tijd kon het publiek
nog vrij dicht langs de baan staan en was een eenvoudige afrastering voldoende. De Grand Prix heeft Zandvoort inmiddels verloren, maar na de sanering van het circuit, die nu aan de gang is, racen hopelijk de Formule l
wagens straks weer over de baan."

De jaren vijftig waren voor Zandvoort in diverse opzichten een periode van de schouders eronder en zo snel
mogelijk proberen na de oorlog het leven weer op te pakken. De strook langs de zeereep moest opnieuw bebouwd
worden. Ook de toeristische sector zat in een nieuwe ontwikkelingsfase. Het circuit maakte Zandvoort wereldberoemd, restaurants probeerden een graantje mee te pikken van de faam die Zandvoort als badplaats reeds had
verworven en Zandvoorters verkochten 's zomers hun
waren aan toeristen. Maar de Reddingsbrigade bestond,
net als nu, uit vrijwilligers. Arie Koper, opgegroeid in de
jaren vijftig, weet zich aan de hand van oude foto's al die
zaken nog goed te herinneren.

1

„De bekende Floor Molenaar ('Bonnie') stond vaak op het Kerkplein, maar 's
zomers zag je hem ook veel op het strand, 's Winters ging hij langs de deuren. Zijn kleinzoon Mark Drommel heeft de traditie voortgezet en wel onder
de naam Floor Vis."

„Veel Zandvoorters waren vrijwilliger bij de Reddingsbrigade. Mijn vader ook. Hier zien we Floor Koper,
;oud-schipper van de reddingsboot, die de mensen met zijn toeter waarschuwde om niet te ver in zee te
!gaan. Zelfs in deze tijd is de zee nog altijd verraderlijker dan veel badgasten denken. Voor je het weet,
Ikom je in een mui terecht en word je mee naar zee en naar de diepte gezogen. Mij werd als kind voorgeihouden dat er tegenin proberen te zwemmen geen zin had. Veel te zwaar. Je kunt je beter laten meevoeiren, want dan kom je een paar meter verder weer heelhuids boven."
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„Een vrij aparte opname van de zijkant van het
oude Hotel Bouwes. Onder de zijvleugel bevond
zich een ijskiosk. De ijsjes waren voor.;! voor de
badgasten, wrj kregen meestal een ijsje van de
groenteboer. Een stuk goedkoper, maar ook heel
lekker. Op het plein werd 's winters geschaatst. Ik
weet nog dat ik er met mijn nieuwe kunstschaatsen reed. De ijkers schroefde je eronder. Dat was
echt het summum van vernieuwing voor mij. In
de hoek aan de zeezijde (net buiten beeld rechts)
was Casino Royal. De vader van Leo Heino is daar
nog begonnen. Ik heb ooit van iemand een muntje f
gekregen, maar zelf heb ik er nooit gegokt."
rf

ï<v
v*&v -Cv
s
-, ?t, < ^ *
t> >£ *•
•^*^«<£.\v
k "">
^3*»-^*, v ^|x »ï

V ï

"Ik wegt helaas niet wie er bij deze kijkers op de watertoren staat.
Vanaf die plek had je een prachtig uitzicht. Nog steeds trouwens,
maar het publiek kan nu alleen nog maar vanachter glas in het restaurant over Zandvoort uitkijken. Er sprongen te veel mensen naar
beneden, daarom is het open gedeelte gesloten. Even door de verrekijker turen kostte destijds een kwartje. Met een munt van vijf
Pfennig (destijds ongeveer vijf cent) lukte het ook, wisten wij als
Zandvoortse kinderen."

..Bloemendaal aan Zee in de jaren vijftig. Het einde van de boulevard
en het begin van de Zeeweg. Alles is hier inmiddels veranderd. De
politiepost is bijvoorbeeld flink vernieuwd. Ernaast bevinden zich nu
de Drie Puntjes en erachter staat restaurant Les Pyramides. Aan de
kant waar de man loopt (rechts) was een café-restaurant op een heuveltje. De naam weet ik niet meer."
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Jw kind als model'? Special
dds zoekt kinderen van O t/m
14 jr Bel 0344 652221

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M u ui .iiUi i li n t u * UIIIIIH ii NIH i lm >ii /< l uu i l ui 2 kii
Inn
liiiiillr in ilm l-r li Ili-l^i millrii
l'.ll In lllli l Ml \ i nvl|/i 11 w IJ n.l.ll ilt s]H'l l.ilr IMIII n|i llr

|i.i-ui.i

M K lid S"

l 'l.i.i l xi n» i s intimi lijk in ilr \nl»< mlr rilihi
/ \ M ) \ < M I H | S Ml t \\M11 \ l > /(l M |iii milliiiH-lii
^|III|IIIL-II|.| in.i.ui.l.if: 17 miiiiii
l

l-inil nu |! k.i li li liuii-! h up^tMii

O J t "iTITIWi nl

.li^iM i n//i llilrll .l.lll

*

/.imKimil-, Ni. ii»-l,UI. (.j-llmi-.pl, m IJ. JIIU1M
/.itiilx out l.

l 'Lu l si n» i- trok n mp l ij K in i Ir Milf;< tuli' t oiiilmi.llli
\\ J AimKo.nl- NMim-bUI. V n i M i K i . i i s \\ ., kl.l.t.l.
I itliiKii n-f ( nin .ml ilc Hnmtr \ t'iifi. \iiKtin-n ili'i
loin.iiil. .illi rililK-. \ , m I n t \iHsln<liiiiis S|,H!S-

WERKNET Uitzendbureau te
Schiphol zoekl bagagekei
der en platform medewer<ers voor het laden en lossen
van vliegtuigen Het betreft
werk op oproepbasis waarvan de dienstduur varieert
van 3 tot 8 uur U bent een
aanpakker met een flexibele
nstelling en bereid om in wis
seldiensten te werken
Tevens bent u in het bezit van
een rijbewijs B en beheerst u
de Nederlandse taal goed
Heeft u interesse' Neem dan
contact op met 020 6535232,
Werknet Uitzendbureau
Tanja van der Goes
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XXL-Fashion zoekt voor diver
se grote modeshows (geheel
Nederland) beginnend op 30
september a s in De Doelen
Rotterdam, mannequins met
een grotere confectiemaat
(mt 42 56) Ervaring niet nood
zakelijk Opleiding mogelijk
Niet leeftijd gebonden
Bel snel 0204003402
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ZELFSTANDIGE hulp gevraagd in pension Brederodestraat Ochtenduren'onregelmatig Tel 5719811
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Onderhoud,
reparatie,

doe-het-zelf

Heren gevraagd tot 50 jaar die de afgelopen 4 jaar een
nieuwe auto gekocht hebben, jongeren, die shag of filtersigaretten roken, tot 24 jaar, heren tot 30 jaar, die zich elektnsch scheren, voor diverse marktonderzoeken
U krijgt hier een vergoeding voor Inl 020 - 665 44 47
• Elly 4 daagse tippelaar, nog • Barry and Tobias1 go mter9 dagen dan ben je echt al 50 national' Good luck L+H
jaar 11
• Barry and Tobias go Bel1
• He oudste1 Nog 1 week en gium' Have a mee day L+H
dan ben je de 1e Sarah11 Zijn
de scharren al klaar?
Weggelopen of
* Maak van auto/motornjles
gevonden dieren
geen duur avontuur
Vraag de gratis njlesinformatiegids 020-4205386 • Gevonden Zuiderstr wit
n Maarten, Marjolein, Frank angora-achtig konijn, albino
en Sandra bedankt Het was Tel 023-5731388
geweldig De zombies
• Tante Karin, als je het niet
Felicitaties
weet, zie je het niet hoor
Kusjes Nicky en Michael
• Uw particuliere Micro bon • Je lacht wel, maar je bent
per post verstuurd bereikt niet blij Liefs Karin en Ron
ons pas over 3 a 4 dagen • Monique, Erwm héél veel
Opdrachten die te laat
geluk met Rosanne Liefs
binnenkomen worden
Jan, Jannie, Pnscilla, Mam
automatisch de week
daarop geplaatst

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Uitgaan
Do a.s Heropenmgs-DANSFEEST v alleengaanden, met
hapjes, elke 10e bezoeker
gratis CD De Ossestal, Nwe laan 34, Osdorp, v a 20 u

Huishoudelijk personeel gevraagd
GEVRAAGD

werkster
a ƒ 17,50 per uur Tijden in overleg
Telefoon 023 - 5718841
Gevr goede werkster, 900 • Rubrieksadvertentie' Zie
1200 uur, di of do ochtend voor adres en/of telefoonnr
de colofon m deze krant
Tel 0235719830

Commercieel en administratief
personeel gevraagd

BBB Uitzendorganisatie
zoekt voor verschillende cliënten m A'dam
BOEKHOUDKUNDIG PERSONEEL
MEAO/HEAO niveau, accuraat, cijfermatig en
analytisch vermogen
Informeer naar je mogelijkheden
Bel BBB Uitzendorganisatie, tel 020 - 6912626

Technisch personeel gevraagd

GARAGE
VNV BEVEILIGING
VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligmgsbranche De VNV Garage is verantwoordelijk voor het onderhoud van de bedrijfsauto s In totaal heeft VNV ruim 150
bedrijfsauto s in gebruik
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
VNV garage op zoek naar een

1e automonteur (m/v)
fulltime
UW PROFIEL
- leeftijd plm 26 jaar
- u bent woonachtig m of in de omgeving van Amsterdam,
-u heeft een technische opleiding, bijv lts autotechniek,
- u heeft bij voorkeur enige kennis van het merk VW,
- u heeft ervaring met de inbouw van elektronische appara
tuur
WIJ BIEDEN
- een leuke uitdagende functie met veel afwisseling
- een prettige werksfeer binnen een jong team,
- de ruimte om een brede ervaring op te doen
-een good salaris
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
werken in de VNV Garage' Stuur dan binnen 10 dagen uw
brief met CV aan VNV Beveiliging B V , t a v mevr
T v Putten Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, onder
vermelding van vacature garage'

Divers personeel gevraagd
Benzinestation (bediend) vraagt met spoed enthousiaste
MEDEWERKER met enige kennis van de Duitse/Engelse taal
Telefoon 023 5712240
DAMES opgeleti Goed geld
verdienen /2000 of meer'
Met het voeren van erotische
gesprekken 0102944909

Interlook Modellenbureau zk
fotomodellen/mannequins/
dressmen en figuranten voor
film en tv Bel 0344 652535

Ik ben een aantrekkelijke,
slanke brunette en houd van
plezier maken, zon, zee en
• Ik ben op zoek naar een strand Ben jij langer dan
pedicure die bij de mensen 1 80, eerlijk, spontaan, ouder
dan 36 jaar en zie je er goed
thuis wil werken 5720243
uit Laat dan een berichtje
achter en ik reageer zeker teDans- en
rug 090650 15 15 6,
balletlessen
1 gpm Boxnummer 922648

verzorging

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 5713780
SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vrijbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800
Voor al uw stuc werk vnjblijvende pnjsopg 0206120683

Oproepen - Mededelingen

Heb jij ook zo'n zin, spreek
dan mijn boxje in Hoi mannen
uit West Nederland, ook zo'n
zin in een lekkere date, wie
weet het volgend weekend al
Luister eerst naar mijn adverBent u op zoek naar een
tentie en laat als het je bevalt
vast oppasgezin in uw
eigen woonplaats voor min even je boxnummer voor me
2 dagen p w Bel dan de 24 achter 090650 15 15 6,
uurs oppascentrale gegaran 1 gpm Boxnummer 424266
deerd werk 036 5345436
Het is in zo n advertentie gemakkelijk om jezelf mooier af
te spiegelen Ook ikzelf ben
Woninginrichting
niet de dunste maar wel ontzettend aardig Wil je horen
• Blankeiken ronde salonta welke kwaliteiten ik heb, dan
fel, doorsnede 98 cm, / 175 moet je naar mijn advertentie
Tel 5719789
luisteren DJ keus is dan ge• T k inbouw koelkast, groot makkelijk' 090650 15 15 6,
vriesvak, /175, inbouw for 1 gpm Boxnummer 310940
nuis ƒ75 Tel 0235715830 Ik ben Diana, een leuke, spontane meid van 21 jaar en ik
woon in Amsterdam Kom jij
Kunst en antiek
ook uit Amsterdam of uit de
omgeving en heb jij zin m een
blind date zonder verdere
* Veilinggebouw
verplichtingen' Dan moet je
Amstelveen *
zeker
reageren!
0906Heden inbreng voor veiling 50 15 15 6, 1 gpm Boxnum1 en 2 sept Spinnerij 33, mer 488859
Amstelveen 0206473004
Ik ben een 50 jarige, spontane, goed uitziende vrouw en
Verhuizingen
op zoek naar een Surinaamse
man, tussen de 50 en 55 jaar,
X Y Z B V verhuizingen en die ik vertrouwen kan Denk jij
kamerverhuizingen/ transport dat te zijn' Grijp dan snel je
Voll verz Dag nachtservice kans, voordat het te laat is Ik
op
je
0906
0206424800 0(0654304111 wacht
50 15 15 6,1 gpm Boxnummer 913822
Schoonheid en

Oppas gevraagd/
aangeboden

Ik ben Lies' Een leuke, lieve
SALSA/tango danscursus m vrouw van 35 jaar1 Ik ben 1 76
Zweedijk & Reith V O F Loon- A'dam/Hoofddorp Academia m lang, weeg 78 kg en heb
adm Rubr Financ/Handelszk de Salsa tel 0297-261336
kort blond haar en groene
ogen1 Ik heb 2 zonen en zoek
een leuke, lieve man met donMode
kerblond haar en blauwe
ogen die tussen de 35-40 jaar
is1 Zoek ik jou'
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 472050
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Ik ben Yvonne, een lekker dikweer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- kertje van 46 jaar Ik hou ontzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot zettend van leuke mannen
17 00 uur Voor info 023 5717177 of 5715021 of 06 52502188 met veel fantasie en leuke
ideeën Je zult er zeker geen
spijt van krijgen dat je contact
Dpleidingen/
Foto - Film
met me hebt gezocht Dus
laat me niet alleen 0906cursussen
50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 936040
APS en kleinbeeldfoto's in 1
uur klaar van 9x13 cm t/m
ASTROLOGIE opleiding
Ik houd van het strand, tuinie20x30 cm, ook nabestellingen
„Jupiter" 0206384148
ren en spelletjes Kortom geen deelvergrotingen Foto
zelligheid Ik ben een spontaSolleveld, Amstelveenseweg Cursussen SPAANS in Zand- ne vrouw van 1 67 lang en
voort door gediplomeerde
214 A'dam, tel 6620533
docente Kleine groepen be- heb een goed en verzorgd
ginners en gevorderden Te uiterlijk Ben jij een leuke, vervens bijlessen Info H Pen zorgde man tussen de 55 en
Muziek65 jaar Dan wil ik kennismanings Tel 023-5717359
ken
met
jou
0906instrumenten
DROGIST worden' Volg onze 50 15 15 6, 1 gpm Boxnumerkende (avond)cursus op 15 mer 350016
plaatsen of schriftelijk Instituut O E D , Pb 45, 1759 ZG Ik zit op de hotelschool en wil
graag m contact komen met
Callantsoog 0224 563550
een leuke, aardige jongen die
Engels v beginners + half- humor heeft1 Zullen we sagev ƒ5 p/u Begin 18, 19, 21 men uitgaan of naar een conU kunt bij ons al v a ƒ 270,- aug Progress 020-6738412 eert gaan van bv Van Dik
Hout of de Dijk' Groetjes van
voor het eerste haljaar
Wendy' 0906-50 15 15 6,
een goede piano huren
1 gpm Boxnummer 932620

Monet Strijkservice

PIANO
SPELEN

Fotografie

VAN KERKWIJK
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187
T k Keyboard Roland E12, 1
seizoen gebruikt, 1 jr oud,
mcl
toebehoren
ƒ 700,
023-5719351

Dieren en
dierenbenodigdheden
T k jonge Agapornissen evt
met kooi Tel 023-5714695
Wie wil onze hond Bas zo nu
en dan en tijdens vakanties
als betalende loge thuis opnemen'
Banning
Tel
5719811
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

fotogram

Ja, ik ben slank, 1 68 lang,
intelligent, knuffelend, lief en
sportief Ik doe veel aan tennis en ik houd van skiën, wandelen, de sauna en lezen Ik
ben in het bezit van een eigen
bedrijf, maar ik heb nog genoeg
vrije
tijd
0906Franciscaans centrum voor 50 15 15 6, 1 gpm Boxnumspirituele ontwikkeling
mer 915207
U kunt er uw persoonlijke spi1
ritualiteit ontdekken en ont- Lieve mannen opgelet Ik ben
een gezellige, leuke, humonswikkelen
Lezingen en cursussen over tische, spontane vrouw Ik zie
meditatie, schilderen en teke- er vrij goed uit en ben op zoek
nen en dans, bieden handvat- naar een leuke relatie Ben jij
ten om geestelijk te groeien langer dan 1.75 en tussen de
35 en 45 jaar' Groetjes van
Derkmderenstraat 82,
Carlai 0906-50 15 15 6,
1062 BL Amsterdam
Informatie 020 - 346 75 30 1 gpm Boxnummer 369334

020-6249994
La Verna

Teken- en aquarelles start
sept '97 Informatie en aanmelden Anneke Polak, tel
023 5714663
TEKEN EN SCHILDERcursus
'Kom tot je eigen beeld'
0206722121 Vincent

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Als je werkelijk iets anders wil Een leuk muziekje op de ach
omdat je nieuwsgierig bent of tergrond, een leuke jongen
omdat je bent uitgekeken op op de voorgrond dat is alles
het alledaagse dan moet je wat ik zoek Mijn naam is Cm
eens contact met mij zoeken1 dy en ik ben 19 jaar jong Ik
Ben je eerlijk hef, trouw' Ik houd van stappen en veel lol
heet Bianca en ben 19 jaar maken Wil jij met mij een
Wil \B meer weten bel me avondje uit' Laat dan snel
dan' 0906 50 15 15 6
iets van je horen1 0906
1 gpm Boxnummer 923001 50 15 15 6, 1 gpm Boxnum
Amsterdam en omgeving ik mer 946738
ben Robin 29 jaar en 1 80 Gaat het volgende spreek
lang Ik heb bruine haren, woord bij jou ook op ..Stille
bruine ogen en brede interes wateren hebben diepe gron
ses Ik houd van gezelligheid den '' En ben je van sterren
uit en thuis en uitgaan Ben jij beeld Schorpioen' Bel dan
die spontane brunette die ik naai Maaike, 25 jaar, bruin
zoek' Bel me snel'
haar ziet er goed uit en is van
090650 15 15 6, 1 gpm sterrenbeeld Tweeling1
Boxnummer 362222
090650 15 15 6, 1 gpm
Amsterdam ik heb blonde Boxnummer 290859
haren, ben 1 73 lang 32 jaar Hallo, ik ben een vrouw van
en sinds 3 jaar moeder Houd 49 en 1 75 m lang Ik zoek via
ook van sporten en cham deze box een man voor m
pagne' Mijn naam is Lmda en eerste instantie vriendschap
ik zoek een leuke man met later meer Hobby s uit eten,
een goed humeur die groter weekendjes weg, thuis, fietis dan 1 80 Denk jij dat te sen en nog veel meer Maar
zijn' 0906 50 15 15 6,
dat vertel ik je als je me belt1
1 gpm Boxnummer 957367 0906 50 15 15 6, 1 gpm
Ben jij leuk, spontaan en lus Boxnummer 475064
sen de 20 en 28 jaar' Dan wil Hallo, met Kim Ik ben een
ik graag m contact komen leuke vrouw van 24 jaar, heb
met jou1 Ik ben Robin, 28 jaar blond haar en ben 1 60 m
en woon in Haarlem Ik heb lang Ben jij een man, die een
donkere haren en blauwe maatje voor mij is' Bel me
ogen Houd jij ook van spor dan NU voor een date1 Je
ten, muziek en uitgaan' Bel krijgt er geen spijt van1
mij dan' 090650 15 15 6
090650 15 15 6, 1 gpm
1 gpm Boxnummer 462902 Boxnummer 219452

•tene, 27 jaar, vrolijk, spon Amsterdam sexdating vrouaan, lief, goed uitziend, on- wen uit A'dam willen sex' 010gebonden, dat ben ik1 Ik heb 29 46 186 (75 cpm)
jruine haren en blauwe ogen
BEL DAMES THUIS
en ben op zoek naar joui Ben
In heel Nederland
die mooie, knappe, lieve,
GEHEEL PRIVÉ
lumoristische meid' Neem
dan contact met mij op'
090650 15 15 6, 1 gpm
24 u/pd (1 gpm)
Boxnummer 437938
Zie ook teletekst pag 450
van nieuwsnet 9

0906-98.50

Onroerend
goed te koop

aangeboden

VERNIEUWD ca 1 gpm

Hete sex met knappe blonde
In Zandvoort mod , ruime 3- stewardessen met grote bor<am (v/h 4-kam ) flat m uitz sten Live' 99 cpm 0906-0602
op zee, vr pr ƒ 298 000 Info
Ik ben er
19 00-21 00 uur 023-5712484
ALTIJD VOOR JOU
0906 - 9789
Onroerend goed
ca 1,05 p/m

en woonruimte
te huur
aangeboden

Ik kan niet buiten sex1 Ik moet
elke dag een vent1 Doe jij 't
vandaag LIVE met mij'
Sascha, 99 cpm 0906-9608
LIVE" Black, beautiful en hot'
Fe huur kamer m Zandvoort Voor de liefhebber v zwarte
4x4 m2, met gebr v k d t vrouwen' 99cpm 0906-06 01
vanaf sept 0235719541
Lokaal tarief' Amsterdam
sexdating vrouwen willen
Onroerend goed
sex' 010-29 46 186

en woonruimte
te huur gevraagd
23-jarige student zkt woonr,
periode sept '97 t/m mei '98
Event langer Huur ƒ450,Tel 0572-392166
Jonge, werkende man zoekt
woonruimte per september in
Zandvoort Tel 023 5730019
Tijdel woonr gevr. m Zvrt,
min 3 si k tot ƒ 1000 Tel
023-5715433 na 1300 uur

Woningruil

Mijn naam is Arnold Ik ben
1 92 lang, slank en op zoek
naar een lieve vrouw om een
fijne relatie mee op te bouwen Ben jij een slanke vrouw
en houd je van theater, film,
wandelen en gezellige dingen
ondernemen' Pak die telefoon en bel me1 0906
50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 271460
Mijn naam is Susan Ik heb
lang, blond haar, blauw-groene ogen en een goed figuur
Ik ben 25 jaar 1 65 m lang
Ben jij tussen de 18 en 25 jaar
en lief' Ben je respectvol en
wil je met mij een avondje uit'
Pak dan snel die telefoon en
reageeri 090650 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 916560

Cfl

Netnummerdating vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebied' 0906-17.17 (60 cpm)
Netnummerdating vrouwen
35+ uit jouw netnummer-gebiedi 0906-17 17 (60 cpm)

Digitaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Advertenliebedrijf.

Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou m' 99cpm 0906 96 26

BEL NU: 020 -562 29 85

Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer'
0906-1555 (60 cpm)
Oudere vrouwen geven je
hun telnr'
0906-15 00 (60 cpm)

PERSCOMBINATIE
WEEKMEDIA

POSTCODE sexdating vrouwen uit jouw postcodegeAangeb goed onderh 3-ka- bied' 09068111
mermaisonnette met terras in REALLIVE' Ze scheuren de
Diemen, m goede wijk, huur kleren van je lijf, zo heet zijn
ƒ866, huursubsidie mogelijk ze'
99cpm 0906-97 94
~evr 4-kamerwoning Zandvoort in nette, kmdvnendelijke SEX-ADRESSEN + tel nrs
buurt Tel 0206900613
van huisvr & amateur-prosti's 0906-50 50 145 (105pm)

Financien en
handelszaken

SEXALARMNUMMER
Snelsex direct live 99cpm

Autoverzekering

Studentendatmg studentes
18+ zoeken NU een afspraak! 0906-14 14 (60 cpm)

V A ƒ 7 5 - DORSMAN
blijft toch goedkoperi
Bel nu 023 - 5714534

Loonadministratie
ZWEEDIJK & REITH V O.F.
doet al uw administratie
m b t belasting, verzekering,
V l P Professionele ondersteunmg KvK 33290036
na 18 uur 683 32 38/616 38 03

Vakantie
buitenland

0906*0611

HELP O

Thuiscontact- vrouwen (20
59} zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm)

HELPE

TRIO-contact. vrouwen/stellen zoeken mannen/stellen
voor sex 0906-08 08 (60 cpm)
TUK-(BUITEN)-SEX-KLUB
orgies op spannende locaties 09065050.130 (105pm)

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Voor 't echte handwerk bel je
0906-0630 Zij praten, jij
komt' Live + Stories' 99cpm

Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnumStacaravans t h in de Arden- meri 0906-1444 (60 cpm)
nen vanaf ƒ 240 per week all
ZOMERKRIEBELS '
m Telefoon 043 - 459 15 98
Geheel privé i

0906-96.88

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

24u lp d ca 1 gpm

OED
Op 3 september verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen over
'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt aandacht besteed aan onder
meer verwarming, isolatie en keukenapparatuur.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,

Diverse clubs

* Desire Escort *

KAWASAKI motor 750 cc,
zwart, Amerikaans model All creditc ace , 24 u. p d
Chopper Vrpr ƒ4000
020-6700620/036-5360208
Tel 020-6146778
http //www tip nl/users/desire
Leuke dames gevraagd

Auto's en
auto-sccessoires
T k a Citroen AX 1 1 E, b j
'89, apk febr '98, kl wit. Vr pr
ƒ5500,- 0235717225

tel. 020-562.6230

Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B,

Amstelveen,
tel. 020-6451515.

Luxe privé huis' Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom Sarphatipark
118, A'dam 020 -6723022

Op 1 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema

voor de particulier:
3 regels gratis

WIKA AUTOGLAS

Sinds 1954
Mananne, 33 jaar, heeft lang Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
blond haar en blauwgroene
ogen, 1 60 m lang, 52 kilo en Tel + fax 023 - 5731613
1
AANTREKKELIJK Zij heeft
Zie ook de pagina's
alles al, behalve JOU' Ben jij
SHOWROOM
niet ouder dan 35, groter dan
in deze krant
1 80 m en ben je ook aantrekkelijk' Bel haar
dan1 Meteen
Huur en verhuur
reactie terug1
auto's en motoren
0906-50 15 15 6 1 gpm
Boxnummer 442080
Met Lisa Ik ben een leuke
vrouw van 25 jaar Ik heb havo
en daarna mbo gedaan Ik
heb een eigen auto en een
leuke baan, sinds 4 jaar Ik
zoek 'gewoon' een leuke
vriend, om een serieuze relatie mee op te bouwen1
0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 400946

OPEN NA
SLUITINGS

BEL ME THUIS

0906-96.80

• Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

Rijles auto's
en motoren
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361.
* Zie ook de pagina's
SHOWROOM
m deze krant

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen vooi particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
voor iedeie letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegaiandeerde (giio)belaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgiiokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch v orden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als biief) met vermelding van uw postcode naar
i .
ons kantoor:
Micro's Wcekmcdia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij'
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvooit

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
f 8'V° E^TRA
(u dient er rekening
mec te houden dat bij
uw opg.„e de „.gei
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Wij /ijn niet aansprakclijk voor fouten ontstaan door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden mgeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiteilijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

Diversen
HAKIM, MEDIUM, helderz
helpt bij liefdesprobl, zaken,
examens, bescherming, enz
Snel resultaat 020 6827473
• ANNULERINGEN van uw
advertentieopdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m

6 regels ƒ 10,79

t/m

7 regels ƒ 12,58

t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18

0906-Nummers

Vrouwen Privé Thuis 0906-0898
300 vrouwen hun pnve-tel nr zit m onze computer,
ze kunnen 24u/p d bereikbaar zijn' LIVESEX1 99cpm
09069889 Rijpe Sjaan dd- Bisex1 Buurvr en buurmeisje
cup, zkt jongens 18 j1 Livesex (18)' Hun spelletjes worden
Grijp onder m'n rok 99 cpm harder' 99cpm 0906-95 26
50 cpm1 Man To Man
Dagelijks sexen hete meisjes
Mannen zoeken mannen (18) op onze LIVELIJNi Alleen
0906-0500
de heetste' 99cpm 0906 0603
60 cpm1 Sexdating vrouwen GAY postcode daling man(20 59) zoeken een hete nen uit jouw postcodegebied'
sexafspraaki 09068080
0906-81 00 (50 cpm)

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen.
Vooi de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde zakelijke markt, tol een maximum van één advertentie per week. Ook zonder vermelding vraagpujs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle piijzen zijn mcl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in mbriek:

Plaats.

Tips en suggesties; Redactiesecretariaat Weekmedia, postbus 2201 , 1000 EK Amsterdam
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17

Uit(£lVrije Tijd
Woensdag 20 augustus 1997
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Clyde (31): veganist, zakenman,
arbeider en rasta

' Wij willen de natuur behouden en
simpel leven, terug naar de natuur'
Je ziet ze op straat, jongeren
met een kaalgeschoren hoofd,
de gabbers, of de rasta's die
opvallen door hun dreadlocks.
Wat beweegt ze? Waarom
zweren anderen, de
StraightEdgers, alcohol,
nicotine en drugs af? Provo's
en hippies zijn uit het
Amsterdamse straatbeeld
verdwenen. Krakers en
punkers bestaan nog, maar
verder schijnt een generatie
niX de jaren negentig te
beheersen. Dit is de eerste van
vier afleveringen over
jongeren en subculturen.

Rasta's zijn volgens Clyde
natuurmensen. „Wij willen de
natuur behouden en simpel
leven, terug naar de natuur.
Als jij je haren 's ochtends
niet kamt, krijg je vanzelf dreadlocks. Sommige mensen
denken dat een rasta z'n haar
niet wast, dat is toch vreemd.
Je wassen is iets heel natuurlijks, je haar kammen niet.
Het is ook niet natuurlijk dat
mensen en dieren elkaar opeten. Ik eet geen vlees, net zoals Haile Selassie, onze Vader. Hij at ook geen vlees."

IE BIJ RastafariHeaven
W stichting
and Earth aanbelt,

wordt gastvrij binnengelaten door een Surinaamse
jongen op zwarte kunstleren schoenen, in lichtbruine broek, donkerbruin colbert en met dreadlocks.
Voorzitter Clyde Reid (31)
verontschuldigt zich voor
een lichte zweem van weed
die in het clubhuis in Zuidoost hangt. Een viertal
buurtbewoners drinkt
thee, twee anderen spelen
tafelvoetbal.
„Misschien moet de stichting hier vertrekken," vertelt
Clyde. „Volgens de woningbouwvereniging veroorzaken
we overlast omdat'we weed
roken. Rasta's zien het als een
natuurlijk kruid dat al eeuwen gerookt wordt. Veel jongens roken alleen om high te
worden. Ik veroordeel ze niet,
maar voor mij heeft het meer
met spiritualiteit te maken.
Als ik met een vriend marihuana rook, kunnen we een
gesprek voeren waarbij onze
spiritualiteit naar buiten
komt. Je komt samen op één
lijn te zitten."
„Ik sta niet voor alle rasta's,
er zijn er ook die alleen dreadlocks hebben voor de pracht,
maar voor mij is het rasta-zijn
meer dan dat en marihuana

Clyde Reid: „Voor mij is het rasta-zijn meer dan marihuana
roken"
Bram de Hollander Fotografie

roken. Als Rasta-organisatie
proberen we onze leefwijze uit
te leggen. We willen niet mensen bekeren of zo. Iedereen
kan hier komen."
Clyde koos ervoor om rasta
te worden toen hij zestien jaar
was. „M'n broer had ineens
dreadlocks, hij was veganist,
rookte marihuana en draaide

reggaemuziek. Zo ben ik ermee in aanraking gekomen."
„Iedereen kan rasta worden. Niet alleen donkere mensen. Wat zegt nou een lichte
of donkere huid? Dat is een
kwestie van pigment. Jezus
was ook rasta. Alleen de
Christenen hebben overal in
de bijbel het woord 'locks'
veranderd in 'hair'."

Aan een muur hangt een
portret van Haile Selassi, tot
1974 keizer van Ethiopië. „Hij
is Ras Tafari, ofwel hoofdschepper. Hij is God, ook voor
moslims en katholieken alleen noemen zij hun God anders."
Je hoeft als rasta niet naar
de kerk, vindt Clyde. „Je bent
zelf je eigen kerk. Watje in
God zoekt, zul je ook vinden.
Als j e jezelf aan God overgeeft, openbaart Hij zich aan
je. Maar je ego is heel sterk en
dat maakt het moeilijk om je
aan Hem over te geven."
Waar Haile Selassie de 'Koning der Koningen' is, is Ethiopië voor de rasta het Beloofde Land omdat het nooit door
het Westen gekolonialiseerd
is. Volgens Clyde is het dus
gevrijwaard gebleven van het
materialisme dat zo'n kwalijke invloed op de mensen
heeft. „De mensen staan daar
nog dicht bij de natuur, hier
draait alles om geld."
„Ik wil een voorbeeld zijn
voor de jongens hier in Zuidoost die dealen of stelen om
aan geld te komen voor Nikes
en dure merkkleren. Ik laat
zien dat het anders kan. Ik
ben arbeider en zakenman. Ik
werk hier, ik houd de stichting draaiende, ik onderhoud
contacten met andere Rastaorgamsaties. En als dit dicht
gaat, heb ik alternatieven, ik
kan ook brood bakken."
Bram Couvreur

(ADVERTENTIE)

Voor meer Informatie: VVV Texel,
telefoon 0222-314.741.

Europese quilts
in Textielmuseum
In het Nederlands Textielmuseum in Tilburg is vanaf zaterdag 6 september een overzichtstentoonstelling van de
Europese hedendaagse art
quilts te zien. Quilters uit heel
Europa konden zich als deelnemer aanmelden voor de tentoonstelling. Hun werk moest
een eigen identiteit hebben,
maar wel de constructie tonen
van de historische quilt: twee
doorgestikte lagen met een vulling ertussen. Om experimenten aan te sporen werden er
geen beperkingen opgelegd ten
aanzien van de gebruikte materialen. Het werk werd beoordeeld op originaliteit, kwaliteit
en zeggingskracht. Een intfrnationale jury heeft een selectie
gemaakt uit 441 quilts uit 28
verschillende landen. Uiteindelijk zijn er zo'n vijftig quilts uit
verschillende landen zoals Nederland, Estland, Zwitserland
en Ierland te zien.
De tentoonstelling 'European art
quilts' Is te zien tot en met 18 januari
1!I98. Het adres van het Nederlands
Textielmuseum Is Goirkestraat 96 In
Tilburg;. Infolijn: 013-542.2241.

OOR ONS IS het hoogzoV
mer. Voor de natuur is het
allang herfst. De vogels hangen

MIDDAGJohn Travolta en
NicolasCage
in de
superspannende
actie f Hm FACE/OFF.
Nu in de bioscoop.

m

Foto Jaap M.ui s

Op eigen gelegenheid een stadswandeling maken? Wie iets
over Amsterdam wil horen, kan
zich de weg laten wijzen met
behulp van geluidscassettes.
Het nieuwe bedrijfje Audio
Tourist heeft in de binnenstad
drie routes uitgestippeld en de
bijbehorende wetenswaardigheden op band gezet.

4 T ET BIJ HET oversteI i ken goed op. Trams
•*-* zijn tamelijk geruisloos en fietsen kun je hélemaal niet horen," waarschuwt de stem op de cassette vooraf. Twee smoezelige types in de Damstraat
staren ongegeneerd naar de
cassettespeler en de hoofdtelefoon. „Helaas zijn er ook
zakkenrollers die op uwwaardevolle spullen uit
zijn."
Iedereen die een wandeling
maakt met Audio Tourist krijgt
een walkman mee met een geluidscassette waarop informatie over de route wordt gegeven.
De walkman zit overigens m
een handig beschermhoesje,
vervaardigd door de met uitzettmg bedreigde Turkse kleermaker Zekeriya Gumus.
De rondleiding op band is een
nieuwe manier om de stad beter te leren kennen. Verdwalen
is uitgesloten; voor de zekerheid krijgt iedereen -wel een
plattegrond mee, maar de mgesproken routebeschrijving laat
aan duidelijkheid niets te wensen over.
„Als het goed is, staat u op de

Walkman gidst
toeristen
door de stad
Dam. Aan de rechterhand moet
u nu het nationaal monument
zien. Dat is die witte obehskachtige zuil. Aan uw linkerhand
het Koninklijk Paleis. Dat is
dat grote grijze gebouw met
daar bovenop een klem groen
koepeltje." Zo begint de toeristische wandehng van Audio Tourist door
de oude stad.
Audio Tourist heeft drie
wandelingen
op cassette gezet. Het initia- tief komt van
Frans Lohman, die als voormalig student historische geografie ook geprobeerd heeft voor
enige diepgang te zorgen. „Het
moet in elk geval verder gaan
dan 'rechts ziet u het smalste
huis van Amsterdam en links
ziet u zeven grachten'," zegt
Lohman.
De basisroute door de oude
stad komt langs plaatsen die
een rol hebben gespeeld bij de
overgang van het katholicisme

een beetje rond en trekken stiekem al een stukje zuidwaarts.
De eieren zijn uitgebroed, de
jongen het huis uit, de vakantie
begint. De planten en bomen
hebben hun zaad geproduceerd, hun bessen gevormd en
staan te verdorren.
Dat zie je mooi op een vroege
augustusochtend vanaf het
zandpaadje door het rietland
van de Amstelveense Poel, in
het zuiden van het Amsterdamse Bos. Met een beetje mazzel
hangt er ochtendnevel. De hjsterbessen steken er bovenuit,
ze hangen vol met knalrode
bessen. De eerste paddestoelen
staan bescheiden tussen de
mossen opgesteld. Een scherpe
roep, een roofvogel zeilt voorbij: misschien de sperwer die
hier broedde?
De Oeverlanden van de Amstelveense Poel vormen een
prachtig natuurgebied. Toch
zijn ze door de mens gemaakt.
Eerst door de mensen die in de
achttiende eeuw het laagveen
afgroeven voor turfwinning. De
turf legden ze te drogen op de
legakkers, smalle stroken land

naar het calvinisme. De geschiedenis van Hotel The
Grand aan de Oudezijds Achterburgwal, waar de Admiraliteit en later het stadsbestuur
eeuwenlang hebben gezeten, is
bijvoorbeeld nauw verweven
met het uitbreken van de Tachtigjange Oorlog in 1568.
Verder voert
de route via
het
oude
kloosterstraatje Gebed
zonder
end
----- naar
de
Groenburgwal, waar men een fraai uitzicht heeft op de Zuiderkerk,
en de Stopera, dat Audio Tourist met gevoel voor understatement 'architectonisch gezien
een nogal omstreden gebouw'
noemt.
Bij de Mozes en Aaron kerk
uit 1841 kunnen de wandelaars
hun hersens kraken op een Latijns chronogram op de voorgevel. De vergulde letters vormen
samen een jaartal in Romeinse
cijfers. Voorbij de Blauwbrug
en de Amstel - 'Pas op, we lopen
op een fietspad'- komt het Rembrandtplem binnen bereik.
Voordeel van een rondleiding
met Audio Tourist is dat je de
cassetterecorder even kunt uitzetten om een biertje te drinken.
Na de zelf ingelaste pauze
klinkt een carillonmuziekje
door de hoofdtelefoon en wordt
er uitleg gegeven over de geschiedenis van de Munt, de
Bloemenmarkt en het Spui. Bij
het Lieverdje kwamen in de jaren zestig wekelijks provo's bijeen, die zich tegen de gevestigde orde verzetten. „De hier uit
voortvloeiende rellen, baarden
toen veel opzien m het tot dan
toe rustige en gezapige Amsterdam," aldus Audio Tourist. Via
het Begijnhof eindigt de wandeling ten slotte bij hel Amsterdams Historisch Museum.
Lohman beschouwt de route
door de oude stad als een basiswandeling voor mensen die
Amsterdam met of nauwelijks
kennen. „Hij heeft bovendien
als voordeel dat hij erg afwisselend is Je loopt amper honderd
meter de zelfde kant op."
In het gastenboek in de winkei van Audio Tourist hebben
toeristen uit binnen- en buitenland hun mening gegeven. In
juli heeft een zekere Ruud geschreven. „Na de wandeling bekijk je Amsterdam met heel andere ogen Heel leuk om mee te
maken." En een Londense toerist meent de schatten van de

'Als het goed
is, staat u
op de Dam'

Mensennatuur

VOC fietsroute
en wandeling
Op Texel herleeft dit jaar de
VOC met een nieuwe fietsroute
en wandelingen onder begeleiding. De fietsroute voert langs
dorpen en plaatsen die aan de
VOC-tijd doen herinneren. De
routebeschrijving is voor 24,95
gulden verkrijgbaar inclusief
koffie, VOC-lunch en entree tot
Maritiem- en Juttersmuseum
(fietsroute ook los verkrijgbaar
voor twee gulden). Op donderdag 18 september is er een
VOC-wandeling onder begeleiding van een gids. Na een bezoek aan beide musea en een
rondleiding in het Zeemanskerkje wordt de middag afgesloten met een maaltijd op fort
De Schans. De kosten per persoon voor dit arrangement is 82
gulden.

Frans Lohman van Audio Tourist: 'Het is erg afwisselend. Je loopt amper honderd meter de zelfde kant op'

die niet werden afgegraven. Die Of maar eens in de drie jaar
legakkers groeiden langzaam maaien. Niets doen komt ook
tegen elkaar aan en vormden de voor.
Oeverlanden.
Al die menselijke activiteit
Vervolgens kwamen de men- zorgt toch maar mooi voor een
sen die er kleine akkertjes en onwerkelijk mooi gebied. Het
tuinderijtjes vestigden. Ze enige gebied binnen het Ammaaiden riet en raapten mos- sterdamse Bos met een beheersen voor de verkoop. Hun be- adviescommissie. Die commissie bestaat uit wijze vrouwen en
mannen die de inspanningen
van de beheerders m de gaten
houdt en zo nodig bijstuurt.
Sommige
commissieleden
doen zelf onderzoek in de Poel.
De even hoogbejaarde als geleerde heer Van Zanen bijvoorbeeld neemt de orchideeën en
paddestoelen voor zijn rekenmg. In 1996 vond hij negenhonderd rietorchissen, 280
stuks welriekende nachtorchis
en 113 soorten paddestoelen in
het gebied. Van die paddestoelen stonden er 25 op de 'rode
zigheden zorgden voor grote af- lijst' van bedreigde soorten in
wisselmg m de moerasvegeta- Nederland.
tie. Zij werden opgevolgd door
We blijven dus zuinig op de
de beheerders van het Amster- Oeverlanden van de Poel, echte
damse Bos. Die doen zo goed wilde natuur waar de mens niet
mogelijk dat oude boerenbe- weg te denken is We kunnen
heer na om de afwisselende het wel, wi] mensen. En soms
plantengroei in stand te hou- willen we ook nog.
den. Het ene perceel 's winters
Kcmco Daalder
maaien. Het andere 's zomers.

stad nu beter te kunnen zien
„Very mteresting, it certamly
opened my eyes to the treasu
res of Amsterdam."
De tweede wandeling van Audio Tourist gaat door de Jordaan. Lohman: „De Jordaan
heeft alleen rechte straatjes en
een paar grachtjes, daar houdt
het wel ongeveer mee op. Maar
het aardige is dat het een buurt
is die je, ook al ben je eerder in
de stad geweest, vaak nog met
kent. Je komt op vijf hofjes en
dat is ook voor Amsterdammers vaak heel verrassend."
De derde wandeltocht van
Audio Tourist blijft binnen de
grachtengordel en biedt mmder variatie. De deelnemers lopen met hun hoofdtelefoon
over de Leidsegracht, Herengracht en Keizersgracht. Volgens Lohman is deze wandeling
bedoeld voor wie zich wil verdiepen in de architectuur van
de grachtenhuizen. „Er worden
allerlei kenmerken behandeld,
zoals de geveltypen: trapgevels,
tuitgevels en halsgevels. We
proberen ook uit te leggen wat
het verschil is tussen de Lodewijk de Veertiende- en de Lodewijk de Vijftiende-stijl. Dat gaat
tamelijk ver hoor, dat is echt
iets voor de architectuurhefhebber."
Jan Pieter Nepveu
De huur van een cassette-speler,
bandje en plattegrond bedraagt ii|ftien gulden. Kinderen tot en niet
twaalf jaar half geld. CJP-ers en (>5
plussers krijgen 20 procent korting. Er
wordt een borg voor de apparatuur ge.
xraagd \an honderd gulden. Atidla
Tourist, Oude Spiegelstraat 9, Anisterdam, telefoon: (020) 421.5580.

Ingeborg Elzevier speelt, op 2 en 3 september en van 16 tot en met 18 september in Theater Bellevue, de monoloog

Foto: Polrick Meis

Amanda
De voorstelling, geschreven door Waller van
den Broeck, gaal over een Mexicaanse
vrouw die haar huweli|k met een hoagge
plaatste Belgische man de revue laot posseren. Zoals iedereen valt zij als een blok
voor zijn onweerstaanbare charmes Helaas
is de man hierdoor zo verwend dat hi| geen
enkele tegenspraak duldt Op alle voorstel
len van haar man kan Amanda slechts
slaafs antwoorden met 'ja, natuurlijk'
De voorstelling, bekroond met de Gouden
Gids Publieksprijs, begint om half negen 's
avonds
Lezers kriigen tegen inlevering von onder
slaande bon een korting van vijf gulden
op de normale toegangsprijs van 25 gulden
(maximaal vier kaarten per bon/niet m
combinatie met andere kortingen). De
kassa van Theater Bellevue bevindt zich tot
1 september m hel Nieuwe de la Mar
Theater, Marnixstraal 404, na 1 september
m Theater Bellevue op Leidsekade 90
Telefonisch reserveren K mogelijk op Iele
foonnummer 020-530 5301.

^^^

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas •
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
Pathé bioscopen in Amsterdam zijn: Alfa, Alhambra, Bellevue Clnerama,
Calypso, Cinema, City en Tuschlnski.
U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor hel filmaanbod of bel de
Belblos 0900.9363 75cl/pm (nu ook reserveren via Internet: www.blos.nl).
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Merk/Model

Bw.jr. Km.st

Vr.prijs

Opel Astra
Stationwagon
CD1.8J
o.a. alarm, startbl. m.rood

94

57.000

ƒ 26.500

Opel Astra
GL1.4i3drs

zilver

94

83.500

ƒ 19.500

Opel Calibra
2.0i

zwart

90

76.000

ƒ 25.950

Opel Corsa
Swing 1.4i5drs

blauw

94

55.000

ƒ 18.950

Kleur

94

60.000

ƒ 22.950

95

70.000

ƒ 38.950

Opel Corsa
Worldcup1.6i-16V rood
100 PK
Opel Omega
GL2.0i-16V
Opel Omega
GL 2.0i Airco

groen

Zandvoort - Park Duijnwijk l e fase
110 comfortabele koopwoningen
Op een prachtige plek in Zandvoort, naast het NS station, nabij het strand en de duinen,
gaat Bouwfonds Woningbouw bv plan Park Duijnwijk realiseren. In de Ie fase van dit plan
komen 110 koopwoningen in een viertal verschillende uitvoeringen en prijsklassen.
8 woningen

22 woningen

Alles weten?
Bezoek de informatiedag

groen

96

25.000

ƒ 47.950

op dinsdag 26 augustus

Opel Vectra
Friscol. 6i4drs

rood

92

57.700

ƒ 14.950

Opel Vectra
GL 1 .6i 4drs

groen

96

20.000

ƒ 35.950

Opel Kadett
1.6i automaat

grijs

91

41.000

ƒ11.950

van 17.00 tot 21.00 uur

Twee-onder-één-kap woning met garage of berging,
drie slaapkamers en een grote studio.
Prijzen vanaf ƒ 478.000,- v.o.n.

AANBIEDING VAN DEZE WEEK:
Opel Astra
1.4GL3drs

10

woensdag 20 augustus 1997

Weekmedia 17

groen

95

Zeer royale twee-onder-één-kap woning met garage of
berging, drie slaapkamers en een bijzonder fraaie ruimte
op de tweede verdieping.
Prijzen vanaf ƒ 505.000,- v.o.n.

Grand Dorado Strandhotei,
Trompstraat 2 Zandvoort

68 woningen

56.000

Toewijzing van de woningen geschiedt

Normaal ƒ 25.950,-

in overleg met de woningwinkel,

NU: ƒ23.500,-

waarbij zij die een schaarse woning
van een woningcorporatie in de regio

D* opvkVileT bij u in ö* buurf

OPEL •©• EZ VAN LENT

Zuid-Kennemerland leeg achterlaten

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

de voorkeur genieten.

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

Verhinderd?
Vanaf 27 augustus is de documentatie
Herenhuizen met een breedte van 6.00 m en 7.20 m.
Op de verdieping vier kamers en een goede ruimte op
de tweede verdieping.
Prijzen vanaf ƒ 349.000,- v.o.n.

Ruime drie-kamerappartementen met de terrassen aan de
zonzijde. Op elke woonlaag liggen slechts twee
appartementen. Het gebouw heeft zes verdiepingen.
Prijzen vanaf ƒ 275.000,- v.o.n.

Bouwfonds

Woningbouw
park

adverteer in de krant
BOUWFONDS VANDAAG, RUIMTE VOOR MORGEN

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 l B; Zandvoort: Gasthuisplein l 2.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 45,00
ƒ 1 5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Fiat Cinquecento, '94,
53.000 km, groen met.,
Occasion-Super 020-6650131

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Mazda 323 Estate 1.6 GLX,
trekhaak, 1993, ƒ 18.950
Mazda van Vloten 020-6365052

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Peugeot 605 Turbo D,
automaat, 1994, nw band,
ƒ 25.000,- Tel. 020-6596264.

:iroen Olthof B.V. biedt aan
met 1 jaar volledige garantie.
Financiering met lage rente:
AX 1.1 5/'91, 46.000 km ƒ 9250
AX Furore 11/'93, 69.000 km
ƒ 12.950
AX 11 TGE 9/'91, 85.000 km
ƒ 9.750
AX 14 TRS 8/'91, 131.000 km
ƒ 6.950
AX First 6/'93, 53.000 km

ƒ 12.250
AX GT9/'91,63000 km ƒ 11.950
Xantia 1.8SX6/'93,105.000 km
ƒ 19.950
Xantia 1.8SX 11/'93,48,000 km

ƒ 24.950
Isolatorweg 40 A'dam Sloterdijk (eindpunt sneltram 50). .
Tel.: 020-6823520.
Citroen BX rood, dec. '87, nwe
keuring, ƒ 2.250, in prima staat.
Tel. 06-51387531.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

XM V6 VSX autom. '94/ 29.900
XM Turbo airco '94 ƒ 24.500
Volvo 240 Polar 2.3 Estate,
XM Diesel '94
ƒ 23.500
76.000 km, '92, ƒ 28.750
Van Vloten Dealer 020-6369222 XM 20i CT Turbo '94 ƒ 27.500
XM 20i SX nov. '94 ƒ 25.500
XM 20i aut. LPG '93 ƒ 18.500
XM 20i Comf. '90
ƒ 7.950
Xantia Tur. D 94&95 vaƒ 19.900
ƒ 17.500
BMW M3 l.o.v. client. Kleur wit, Xantia D SX '94
zonw. glas, sch.k.dak, l.m. wie- Xantia 2.0i SX LPG '94/ 19.900
len, st.bekr., 195 pk, okt. '87, Xantia 1.8 SX LPG'95/22.500
ƒ22.500. BEREBEIT, Amstel- Xantia 1.8SX LPG '°3f 14.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500
dijk 25, 020-6627777.
ZX 1.4i Reflex '92
ƒ 9,500
ZX Diesel '94
ƒ 13.500
BX TGD Break '93
ƒ 14,500
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
BX TZD '90
ƒ 6.500
BX Diesel '88
ƒ 3.500
Bouwerij 85 Amstelveen
BX 16 TGi '93
ƒ 9,950
Telefoon 020 - 6479929
BX 16 TZi '88
ƒ 3.500
BX 16 RE '89 LPG
ƒ 3.500
AX 10 Escapade '93 ƒ 10.950 BX 14TE '93
ƒ 9.950
AX 11 TGE '92
ƒ11.500 BX14TE '91 50.000 krm1 7.950
AX 11 TGE 5 bak '90 ƒ 7.000 BX 14E '89 LPG
ƒ 3.500
BX 14 Cannes '91
ƒ 7.900 AX 11 TGE '92
ƒ 9.950
BX 14 TGE '91
ƒ 8.500 AX 11 TGE '90
ƒ 4.950
BX 16 Progress '92 ƒ 13.450
VISA Garage B.V.
Xantia 1.6 X '94
ƒ23.950
Houtmankade 37 A'dam
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ30.950
Tel. 020-6278410.
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
ZX 1.4 Furore '94
/ 18.500
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ 15.950
ZX 1.6 Aura '92 st.b. ƒ 14.950
ZX 1.6 Image '95
/ 24.950 CHARADE TS turbo diesel '90,
ZX 1.6 Avant. '92
/ 12.750 rood, vr.pr. ƒ4.500.
ZX 1.4 Reflex st.b.
/ 22.950 16.00-18.00: tel. 020-6839283.
Twingo '97 zeer compleet,
Charade TX Sport '95; Charade
zeer exclusief
/ 22.950
TX, groen, '94; Charade Shiga,
INCL 1 JAAR GARANTIE
10-'89; Charade TX Sport, T"
EN NIEUWE APK
Cuore TX '92/'93 NIEROPDEMO'S
DAIHATSU, Vancouverstr. 2Xantia V6 Activa 2-'97
12, A'dam-W, 020-6183951.
Berlingo '97
Daihatsu
Saxo 1.4 Etoile '97
't AMSTERDAMMERTJE
Saxo 1.1, NIEUW
/ 19.900
Amstel 340-342
BX 14 E bj.'SB, APK 7/'98, motegenover Carré
torisch 100%, rood, open dak, A'dam-C. Tel. 020-6236491.
ƒ2000, roestvrij, 020-4416995.

BMW

Citroen
Auto * Etoile b.v.

VAN VLOTEN CAR BV

Peugeot 405 1,6 GL, '89, apk
mei '98, perf. onderh., antrac.
323 P 1.5i GLX
'97 metall., ƒ 5995: 020-6697090.
323 Coupé airco 1.5i GLX '97
j MINOR MOTORCARS
323 SED airco 1.5i LX
'97
121 HB 1,1 DX
'90
Sloterkade 43/44
121 SED cabrio 1.31
'91
Amsterdam
Motorische problemen?
121 SED 1.3i GLX
'93
Tel. 020 - 6177975/6158022
323 HB 1.3i LX
'89 Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
323 HB autom. 16i
'91
Rover-dealer voor
GARAGEBEDRIJF OUT,
323 Sedan 1.6i LX
'94
Amsterdam, Amsteveen e.o.
323 Estate 1.6i LX
'93 020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.)
323 F autom., 1.6i GLX
'92
323F1.8iGLX
'93
626 Hatchback 2.0i LX
'90
626 Hatchback 1.8i GLX '93
626 Sedan 1.8i LX
'92
Alfa 75 Epoca 1.81
'92
Suzuki Alto GLS
'94
Iliirl. Kul»irsslr:i»l 5-11. Amsterdam-Kuit). Tvl. 673 Kil 22.
Toyota Carina 2 XLi 1.6i '89
2
Toyota Corolla XLi 1.6i - '95
Draaierweg 10 A'dam-Noord
Tel. 020 - 6365052.
Clio 1.4 RN, rood, 2-'92,
RENAULT AMSTERDAM
APK '98, leuke auto
Top occasions met 1 jaar
Jan Wals 020-4361697.
garantie
Wibautstraat 224
Tegen handelsprijs: van 1e eig.
020- 561 96 11
Mits. Galant 1.6i GL, 4-drs,

V/W M
Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Peugeot 205, grijs, in prima
staat, b.j. '89, ƒ4.500,-, APK.
Renault 19 GTS 1.7 Dynamic,
Autobedrijf Moen, 020-4821298
rood, '91, ƒ 8.850 NIEROPDAIHATSU 020-6183951.
QUESTION CAR ?!
APK gekeurde occasions
• De advertentie-afdeling bev.a. ƒ 150,Van Slingelandstr. 14, A'dam. houdt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
Adverteren in
opgaaf van redenen te weigedeze rubriek
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 020 • 665.86.86
advertentiewezen).

CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroên-veerbollen voor
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 - 51150.
Tegen handelsprijzen: Citroen
BX 4i Deauville 5-'93, ƒ8.500;
ZX1.4iReflex9-'92,/9.500;BX
1.9 TRD 10-'86, ƒ 1.250; BX 19
TRD 1-'88, ƒ2.950; BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Amsterdam,
020-6627777.

Rover

Porsche

Renault

> 3000 m RENAULT-SHOW

Mitsubishi

Saab

LPG, jan. '92, st.bekr., blauw
met., ƒ 9.950. Prijzen incl. BTW. Voor een perfecte SAAB 99
BEREBEIT, Amsteldijk 25,
90, 900, 9000 ook Royal Class
70 BESTELAUTO'S en pers.
A'dam, 020-6627777.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
SAAB SERVICE
Rijsenhout, lid Bovag.
MOLENAAR
Meer dan 50 jaar gevestigd:
HOOFDDORP
Bennebroekerweg 17, RijsenNissan Sunny 1.3LX stat. B.j.
hout bij Aalsmeer, 0297Onderhoud, reparatie, APK.
'84, APK 5-'98, LPG onderb.,
324229. Ook t.k. gevraagd.
Eigen revisiewerkplaats
trekh. ƒ 1250; 020-6850574.
voor Saab motoren
Te koop Nissan Micra 1000, bj,
en versnellingsbakken.
'88, wit, sunroof, schadevrij
Tevens verkoop van nieuwe
z.g. staat, vr.pr. ƒ3.950,-.
en gebruikte onderdelen
Inl.: 0297-284180.
023-5614097
PEUGEOT 404
SAAB 9000 '89, 21.300 km,
Een solide, comf.klassieker
perf. ond., boekjes + rek. voor alledag. Altijd auto's
/ 10.500,-. 024 - 3225575.
op voorraad. Frank Dordregter
Astra 1.4i, zwart met.,
020-6826974/06-54373493
6-'94, APK '98, mooie auto
Jan Wals 020-4361697.
CAL. KEVER CABRIOLET

Bedrijfsauto's

Nissan

Klassiekers
en Oldtimers

Opel

Volkswagen

KARHMANN, wit, belastingvrij,
i.g.st.,'71, ƒ 7950.0299-655474.
Te koop:
VOLKSWAGEN GOLF 1.3 inj.
Peugeot 404, 1972, ƒ 7500; 404
bouwjaar 1990,
Cabriolet GSi 2.0, bj. '89, leren sportvelgen, sunroof, trekhaak. aut., 1968, / 10.000; 404, 1968,
110.000; 404 D, 1973, ƒ6.000;
bekleding, nieuwe
velgen,
Vraagprijs / 6.500,-.
404 break, 1972, ƒ 15.000. Ook
ƒ 15.000. Tel. 06-54382153.
Tel.: 075-615 60 24 na 18.00 u.
voor onderhoud + reparatie
Opel Vectra CD Excl., b.j. 4/'96,
Drs Keimpe Cars. 020-6823615.
1.8 liter-16 V-115 pk, autom.
versn., 4 drs, airco, airbag 2x,
multi-infodisplay, rad./cass./
stuurbed., 12.000 km. Vr.pr. 15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
/ 43.000. Tel. 058-2882179.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tegen handelsprijs: Opel KaKlaar terwijl u wacht.
dett 2.0 GSi, wit. l.m. wiel., 940 GL Sedan, aut., airco, '91;
440 GLE, aut., zilver, '95; 460 Ruilstarters en dynamo's.
sch./k.dak, dec. '88. verk.
Holiday, aut., '94; 340, aut.,'86
Valkenburgerstraat 152.
i.z.g.st. ƒ9.500; BEREBEIT,
en '89; NIEROP, Vancouverstr.
Tel.: 020-6240748.
Amsleldijk 25 020-6627777.
2-12, A'dam-W„ 020-6183951.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Z U lDW lJK
Tel.: 023-5845435.
peugeot-dealer
940 Estate '94
/ 36.950
106 div. types v.a. . .ƒ 12.950 940 GLE '94 LPG .. .ƒ 33.950
205 div. types v.a. . .ƒ 6.950 850 GLT '94
ƒ 44.950
205 Diesel '89 .. .249.000 km 850 GLT '93
/ 34.750
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km 850 GLT '92
ƒ 24,750
Autobedrijf CRYNSSEN
306 XR 1.45-d '94. 67.000 km S 40 Comf. '96
/43.50C
Crynssenstraat 10-14
Civic, 3-drs, 1.5 DXi, 2-'92,
306 XS 1.6 '96 . . . 27.000 km V 40 Comf. '96
/42.50C
Tel.: 020-6184402.
rood, APK '98, radio-cas,,
309 GL 1.4 5-d '86.146.500 km 440 '89 t/m '94 v.a.. ./ 9.975
APK-keurstation, reparaties
Jan Wals 020-4361697.
309 Profil '89 . . . .138.000 km 240 Estate 2.3 ' 9 2 . . ./28.75C
alle merken en schaderegeling.
Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km
Subaru Mini '90 . . 81.000 km
APK KEURINGEN ƒ70,
uw Volvo-dealer
Opel Kadett '91 . . 93.500 km
klaar terwijl u wacht.
met persoonlijke service
ƒ 6.950 Tel. 020 • 6369222, Meeuwen- Garage West-Center:
Mazda 323 F 1.6i, GLX auto Escort RS '89
maat, 3-'91, APK 6-'98 rood Minervalaan 86, A'dam - Zuid laan 128, Amsterdam-Noord. 020-6122476 (zonder afspraak)
Tel. 6629517/6791864
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. 2e Helmersstraat 15, A'darn.
Jan Wals 020-4361697.
Astra 1.6i, 3-drs, blauw met.,
6-'92, APK 6-'98, prima auto
Jan Wals 020-4361697.

Volvo

Daihatsu

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Schipholpoort 64 te Haarlem
telefoon (023) 5306630.

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AinO/MAXI'S per mm

verkrijgbaar bij Bouwfonds Woningbouw bv,

Honda

Mazda

Peugeot

Accessoires
en Onderdelen

Van Vloten .
Amsterdam

Service en
Reparatie

Duijnwijk

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Algemeen
Div. inr.auto's: BMW 324 D,
10-'86, ƒ 4950; BX 1.9 TRD, 10'86, ƒ 1250; BX 1.9 TRD 1-'88,
ƒ2950; Nissan Sunny Florida
1.61, 5-drs, Station, 3-'90,
ƒ6250; Renault GTS, 5-drs, 1'89 ƒ3500; Renault 5, 2-'84,
ƒ 1250; Golf (l. park.schade) 3'84 ƒ 1450; BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam, 020-6627777
OCCASION-SUPER
Zuid Oost
DEZE WEEK O.A.:
BMW 318 TDS, nieuwstaat!'95
BMW 527 Schnitzer div. opt.'92
Citroen ZX Reflex
'92
Daihatsu Cuore TX
'92
Fiat Cinquecento, plaatje! '94
Fiat Tipo 1.8 GT
'93
Renault Twingo Cabriotop '94
Ford Fiësta Zentec 1.3 16V96
Mazda .323 Sedan, aut. '95
Mitsubishi Colt, geel, plaatje'94
Micra Super S veel opties '95
Opel Astra 1.8 CD Station '94
Opel Corsa 1.4 Swing aut. '96
Peugeot 106 Accent
'94
Renault 19 RN LPG
'93
Renault 19 Beverly
'93
VWGolf 1.9D Rolling Stones'95
VW Polo 1.3 Coupé sportief'94
VW Golf 1.6 Avance c.v.ü '87
VWGolf 1.9 D Variant
'95
VW Golf 1.8 GL Variant
'94
VW Polo 1.3 Coupé Prego '94
VW Polo 1.3 GT
'92
Volvo 850 T 20V, SNEL HÉ?'95
En nog véél, véél meer ...
OCCASION-SUPER
daar zit je goed!
Van der Made weg 21,
(bij de Makro) 020-66 50 131
QUESTION CAR ?!
Alfa Romeo 33 Wag. '89/ 3950
Austin Metro '88
ƒ1150
BMW 315 '83
ƒ1100
BMW 728i LPG '86
ƒ 1950
Citroen Visa '83
ƒ 600
Citroen BX '86
ƒ 1250
Citroen C15 Benz. '87 ƒ 1950
Citroen BX '89
ƒ2450
Fiat Uno 45 '85
ƒ 500
Fiat Panda 1000 CL '86 ƒ 950
Fiat Uno 45 '86
ƒ 1000
Ford Escort Diesel '86 ƒ 1950
Ford Sierra '86
ƒ 1450
Lancia Y10 '86
ƒ 1650
Mercedes 190D '89 . ƒ6450
Nissan Sunny '84
ƒ 800
Nissan Sunny 1.5 GL '86f 1950
Opel Kadett '79
ƒ 175
Opel Kadett '82
ƒ 600
Opel Corsa '84
ƒ 850
Renault 5 '87
ƒ 2450
Seat Ibiza '87
ƒ 1850
ƒ2450
VWGolf 1.3 '85
VW Golf D '85
ƒ 2450
Van Slingelandstr. 14, A'dam.
Tel.: 020 - 486 98 83.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Rijscholen
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJBEWIJS IN 3 WEKEN.
Kosten: ƒ 1000
Tel. 06-54980315 (A'dam).
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles.
Bel voor gratis infogids:
Tel. 020-4205386.

Campers
SUPER
AUGUSTUS VOORDEEL
Showdagen: vrij 22/8 za 23/8
n ma 25/8. 140 campers
nieuw en gebruikt in showroom. Hymer, Dethleffs, Hobby
en Eriba-dealer. Camperreht
verhuur. Inruilers v.a. ƒ 5.000,-.
Warmoezïersweg Bergschenhoek: 010-5221515.
Voor de huur van een 2-4 pers.
camper belt u natuurlijk
A-POINT: 020-4301600.
Internet: www.a-point.nl
Adverteren in
deze rubriek
FAX: 020 - 665.63.21

Motoren/Scooters

Gezocht: Harley Davidson motorfiets,
ontvreemd in de nacht van 7/8 aug.,
Haarlemmerstr., A'dam. Beloning v.
de gouden tip: ƒ 5000. 020-6257899.
BMW R100RS, 1984, met kof- RDW Erkend auto-demontagefers, scherm, r.v.s. uitlaten bedrijf STRIJDONK. Inkoop
i.z.g.st. ƒ7.500. 0111-651776.
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802.
A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling. T.k. gevr. loop- en sloopauto's.
Inkoop loop, sloop en schade- Hoge prijs. Met vrijwaring en
auto's. Geen voorrijkosteh.
eigen ophaaldienst. KilaLid A.R.N. R.D.W-vrijwaring. loperij: 023-5333742 / 06Tel. 020 - 4.470.470.
52838400 of 06-53921214.

Autosloperijen

Auto's te koop
gevraagd

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Gevraagd jonge auto's vanaf
Tel.: 023-5845435.
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf. DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Loop-, sloop- en schadeauto's merk auto a cont. met vrijwar.
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Spectaculaire
Autocross Abcoude
Zaterdag 23 augustus a.s. -13.00 u
Burgemeester Des Tombesweg - Abcoude
Toegang f 10,- en f 5,-, parkeren f 2,50

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE RADIO
hdverteer in de krant
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage

Alfa 145 1.4 Twin Spark 16V

Meer BMW's in 1997

Sportieve traditie met hightech voortgezet

Het gaat goed met BMW. Wereldwijd scoorde de Duitse autofabrikant in hè. afgelopen half jaar een recordhoeveelheid verkopen. Het
aantal nieuw afgeleverde automobielen steeg met 10,1 procent naar
350.788 stuks.
De Nederlandse markt was tijdens de eerste zes maanden van
1997 goed voor 7.174 exemplaren, oftewel een marktaandeel van
2,5 procent. Ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar betekent
dit een verkoopgroei van ruim vier procent.

PITSE NEUS, HOGE ACHTERKANT, RODE KLEUR: Alfa legt het accent op een sportieve uitstraling. Niet ten
onrechte, want het merk heeft een schitterende stamjoom barstensvol sportieve modellen en race-successen.
De Italianen hebben de Alfa 145 1.4 Twin Spark 16V daarom
voorzien van alle technologie die ze in huis hebben.

S

De motor heeft dubbele bougies
(Twin Spark), vier kleppen per ciinder en alsof dat nog niet genoeg is ook hydraulisch verstelbare nokkenassen. Het zijn schitterende technische voorzieningen
die meer pk's aan de motor ontokken.

Betrouwbaar Mitsubishi
Uit een onderzoek van Lex Vehicle Leasing, een van de grootste
Britse leasemaatschappijen, komt het merk Mitsubishi als uitermate
betrouwbaar naar voren. Er waren slechts 4,23 pechgevallen per
honderd auto's. Dat is bijna tweemaal zo betrouwbaar als de directe
rivalen. Het gaat om de modellen Carisma, Galant, Space Wagon en
Pajero. In totaal heeft de leasemaatschappij de mankementen van
70.000 auto's van een groot aantal merken geregistreerd. Dat is gedaan gedurende een periode van vijf jaar. Gemiddeld is in die tijd
36.800 kilometer per lease-auto per jaar gereden.

verte? Zwiep dan het gaspedaal
tot tegen de bodem. Even duurt
het voordat de auto begrijpt wat
hij moet doen. Dan komt alle
technologie in een keer in actie.
Zodra de motor volop toeren
maakt, schiet de Alfa er vandoor.
Geheel in de
geest van zijn
voorvaderen
jaagt hij zijn
sportieve dromen achterna.

Rolstoeldrager

test

Ondanks de
overdosis highech is de Alfa
145 geen onhandelbaar fel raspaard. Sterker nog,
wie het gaspedaal gedoseerd inrapt, merkt slechts mondjesmaat
ets van de geavanceerde krachtbron. Bij lagere toerentallen komt
de auto lekker mee, al munt hij
niet uit in trekkracht. Het plezieige rijkarakter ontleent hij meer
aan het makkelijke schakelen en
de scherp luisterende besturing.
Met ontspannen gemak vinden
auto en bestuurder hun weg door
het verkeer.
Is de weg vrij en lonken er een
paar uitdagende bochten in de

De grens tussen soepel voortrijden en sportief genieten ligt rond
de 4.000 toeren per minuut. Eronder doet de motor braaf zijn werk.
Erboven gaan 'de remmen los'.
De Alfa krachtbron levert een
heel behoorlijke 76 kW/103 pk.
Voor een motor van nog geen 1,4
liter zijn dat beste cijfers.
In het interieur van de Alfa 145 is
duidelijk een Fiat-stempel te herkennen. Logisch, want Alfa Ftomeo maakt al jaren deel uit van
de Fiat Groep. Er is een lichte

Onder de spitse neus ligt een motor vol Alfa-technologie.
overeenkomst met het dashboard
van de Fiat Bravo en Brava. Bij de
145- en 146-modellen is alles een
tikkeltje sportiever mede dankzij
de opvallende middenconsole.
Over de gehele breedte van het
dashboard loopt een strook stof,
die overeenkomt met de stoelbekleding. Even fraai als functioneel
zijn de ventilatie-openingen die in
de beide voorportieren zitten. Met

warm weer zijn die zo te verdraaien dat ze een welkome luchtstroom op het gezicht richten.
Zoiets maakt sportief genieten
nog weer leuker.

het soms net of de handrem iets
aanloopt. Met een druk op de
knop schakel je de installatie echter uit en krijg je meteen uiterst
frisse rijprestaties terug.

De testauto heeft airconditioning.
De koelinstallatie vraagt nogal
wat energie: zodra de airco aanspringt voel je de auto echt afremmen en bij het wegrijden is

De Alfa 145 1.4 Twin Spark 16V
is er vanaf 29.600 gulden. De vijfdeurs 146 met dezelfde motor
kost 31.400 gulden.
SPECIFICATIES
Alfa 145 1.4 Twin Spark 16V:
Motortype: viercilinder benzinemotor met zestien kleppen, dubbele bougies en verstelbare nokkenas
Cilinderinhoud:
1.370cm3
Vermogen:
76 kW/103 pk
bij 6.300 t.p.m.

Topsnelheid:
Gem. verbruik:

124Nm
bij 4.600 t.p.m.
11,5 sec van
0-100 km/uur.
187 km/uur.
7,6 ltr/100 km.

Prijs:

ƒ 29.600,-

Max. koppel:
Acceleratie:

Fietsdragers voor
montage op de
trekhaak van een
auto waren er al.
Ze hebben fabrikant Bever in Andelst op het idee
gebracht een dergelijk systeem te
construeren voor
een rolstoel. Het
heeft een handige
drager opgeleverd,
waarop elke rolstoel in opgevouwen toestand makkelijk is te vervoeren, Meer informatie is verkrijgbaar via Bever, telefoonnummer: (0488) 4515 24.

Niet te starten, niet te stelen
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Startblokkering
Toerenteller

Op 1 september start een campagne voor startonderbrekers in auto's. Hieraan werken BOVAG, ANWB, RAI, diverse ministeries, Rijksdienst voor het Wegverkeer, politie en het Verbond van Verzekeraars
mee. Het thema luidt: niet te starten, niet te stelen. De campagne is
bedoeld voor de vier miljoen auto's in Nederland die nog niet over
een startonderbreker beschikken. De betrokken instanties willen de
eigenaren aanmoedigen alsnog zo'n anti-diefstalvoorziening te laten
monteren. Met ingang van 1 januari 1998 moeten alle nieuw verkochte auto's een startonderbreker hebben.

Terugkeer van Mazda pick-up
D
Kost VW-dealer van eerste uur

Hulde voor Business Lease

Kost Amsterdam is Volkswagen-dealer van het eerste uur. Vijftig jaar
geleden is dit bedrijf begonnen met de verkoop van VW's Kever, die
toen in Nederland op de markt kwamen, geïmporteerd door Pon's Automobielhandel B.V. in Leusden. In 1947 kwamen 67 VW's ons land in.

De BOVAG heeft Business Lease onderscheiden voor zijn vernieuwende ideeën. De leasemaatschappij kreeg de Loftrompet, onder
meer voor het onderzoek naar de voor- en nadelen van cruise control.
Auto's met cruise control bleken gemiddeld vier procent zuiniger te rijden dan dezelfde auto's zonder deze accessoire. De rustige rijstijl leverde tevens lagere onderhoudskosten, minder reparaties en een geringere bandenslijtage op. Business Lease doet meer aan verbetering
van de rijstijl. De leasemaatschappij biedt haar klanten rijvaardigheidscursussen aan om veiliger en spaarzamer te leren rijden. De Loftrompet is onlangs in Utrecht door BOVAG-voorzitter John Hoekzema overhandigd aan Wil Verdonk, directeur van Business Lease.

In 1951 waren er tienduizend verkocht en in 1959 honderdduizend. De
Kever kreeg gezelschap van nieuwe modellen en kreeg zelf later een
opvolger in de vorm van de VW Golf. Onlangs noteerde Pon's Automobielhandel een nieuwe mijlpaal: de import van de 1,5 miljoenste Volkswagen. Het betrof een zilvergrijze VW Passat, die in Leusden met een
bos bloemen op de motorkap van de trein reed.

Daewoo komt met Wagon van Nubira

ET KOREAANSE Daewoo denkt in het
groot. Het merk werkt
in een ongekend hoog tempo aan groei en uitbreiding.
De jongste aanwinst is een
stationwagon op basis van
de Nubira, welk model in
mei zijn première beleefde.
Het grote denken komt bij
dit model tot uiting in een
gigantisch maximaal laadvolume van 1.840 liter. Daarmee behoort de Nubira Wagon tot de ruimste in zijn
klasse.

H

E MAZDA PICK-UP is
terug van weggeweest.
De Japanse producent
geeft deze multifunctionele
auto na bijna vier jaar afwezigheid een tweede kans. De
uitrusting is uitgebreid, het
comfort verhoogd en er zijn
nieuwe krachtige motoren.
Mazda stelt dat het een ideaal model is voor activiteiten in de vrije tijd.

In 1993 heeft Mazda zijn pick-up
lijn, de B-serie, van de Nederlandse markt gehaald. In dat jaar
zakten de verkopen sterk in. Met
name de variant met dubbele cabine voor vier inzittenden en
daarachter een compacte laadbak raakte uit de gratie. Deze voldeed niet meer aan de toen veranderde eisen voor het grijs kenteken (bedrijfswagens) en moest
met geel kenteken (personenauto) worden verkocht. De dubbele cabine variant steeg flink in
prijs door extra belasting (BPM)
over de nieuwprijs, wat hem op
slag minder populair maakte.
Tijden veranderen echter. Veel
mensen herontdekken volgens
Mazda de plezierige kanten van
een pick-up. De interesse gaat
vooral uit naar de in prijs aantrekkelijke varianten. Dat zijn die met
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korte cabine voor twee inzittenden. Deze uitvoering voldoet nog
steeds aan de eisen voor het grijs
kenteken.
"Moderne pick-ups rijden ten minste even gerieflijk als een personenauto", stelt importeur Auto Palace - de Binckhorst. "Tegenwoordig blijkt de laadbak in trek voor
het vervoer van volumineuze vrij-

Net zoals de vier- en vijfdeurs uitvoeringen van de Nubira is de
Wagon afgestemd op de smaak
van de Europese automobilist.
De contouren van de Wagon zijn
geschetst door de Italiaanse designstudio: I.DE.A. Daewoo's Se-

etijdsattributen zoals surfplanken,
duikuitrustingen of mountainbikes."
De B-serie is er in twee cabineformaten: Standard Cab met twee
zitplaatsen of Cab Plus met achter de stoelen enige ruimte voor
bagage. Een 2,5 liter turbodieselmotor (63 kW/86 pk) is een goede keuze voor wie lage kosten

wil. De krachtbron is zuinig en
sterk. In combinatie met tweewielaandrijving bedraagt de aanschafprijs 27.390 gulden. De B
2500 TD met vierwielaandrijving
kost 34.190 gulden. Datzelfde bedrag geldt voor de uitvoering met
een heel potente 2,6 liter benzinemotor (90 kW/122 pk), eveneens voorzien van vierwielaandrijving.

Nissan Primera Wagon

Werkpaard in maatkostuum
VI
ROEGER WAREN stationwagons
puur gebruiksvoorwerpen. Dat is
nu compleet anders als we
Fransman Stéphane Schwartz mogen
geloven. De autodesigner, voorheen
nog in dienst bij het Italiaanse Pininfarina, werkt inmiddels drie jaar voor
Nissan Design Europe. Hij is onder
meer verantwoordelijk voor het ontwerp van de nieuwe Primera Wagon.

genaar van een stationwagon veel waarde te
hechten aan zijn of haar hobby's. Het model
zal dan ook veelvuldig ingezet worden bij recreatieve activiteiten." Tijdens het ontwerpen
van de nieuwe Nissan is veel energie gestoken in de fraai aflopende daklijn. "Als je deze
te verticaal maakt, loop je het gevaar dat de
auto aangezien wordt als een bedrijfswagen.
Laat je de daklijn daarentegen te schuin aflopen, dan beperk je het laadvolume."

Bij de Primera verplaatst Schwartz het accent
van functionele contouren naar een modebewuste vormgeving. Onderwerp van gesprek is
de Primera Wagon, die in 1998 in Nederland
bij de dealer zal verschijnen. "In tegenstelling
tot zijn voornamelijk functionele voorganger
heeft de nieuwe Primera Wagon een overvloed aan mooimakende lijnen en fraaie details", vertelt Schwartz. "De stationwagon is
uitgegroeid tot een mode-object. Tegenwoordig kun je aan het uiterlijk van een stationwagon aflezen wie er achter het stuur zit."

De nieuwe Wagon is een waardevolle aanvul-

F

Volgens importeur Daewoo Motor
Benelux B.V. valt de auto in dezelfde klasse als de stationwagons van de Opel Vectra, de Ford
Mondeo en de VW Passat. "Met
de Nubira Wagon dringt Daewoo
door in een segment waar het
merk tot dusver nog niet met een
model was vertegenwoordigd.
Steeds meer mensen geven de
voorkeur aan een auto met veel
gebruiksmogelijkheden voor gezin, hobby en voor sportieve activiteiten. Een auto waarmee ze
bovendien vlot en representatief
voor de dag kunnen komen. De
verkopen van stationwagons vertonen daardoor een stijgende lijn."
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De pick-up geniet een groeiende belangstelling bij vrijetijdsbesteders dankzij de praktische laadbak.

De Nubira Wagon heeft een vlot uiterlijk. De dakrails zijn standaard
oul Design Forum in Korea en het
Worthington Technical Center in
Engeland hebben de ontwikkeling
van techniek en aandrijving voor
hun rekening genomen.
Bij het construeren en afstellen
van het onderstel heeft Daewoo
zich laten assisteren door een befaamde Duitse sportautofabrikant.
Tijdens een korte eerste rij-impressie zijn we aangenaam verrast door de strakke wegligging.
Bovendien heeft Daewoo een
aantal zaken handig opgelost.
Leuningen en zittingen van de
achterbank zijn in delen, in de
verhouding 60/40 procent, om te
klappen. Dat gaat eenvoudig en
snel. De hoofdsteunen kunnen op

de leuning blijven. De Nubira Wagon onderscheidt zich door meer
van deze doordachte zaken. Op
de vlakke laadvloer zijn bevestigingshaken gemonteerd. Daaraan
zijn voorwerpen te verankeren,
zodat ze niet gaan rollen of glijden.
Voor de Nubira Wagon is er keuze uit twee benzinemotoren: een
1,6 liter (78 kW/106 pk) of een
2,0 liter (98 kW/133 pk). De Nubira Wagon heeft een prettig schakelende vijfversnellingsbak. De
bediening is licht en trefzeker.
Een viertraps elektronisch geregelde automatische transmissie is
tegen meerprijs van drieduizend
gulden verkrijgbaar.

Zaken die bij vele concurrenten
als optie worden aangeboden,
zijn standaard op de Nubira. De
auto heeft in zijn basisuitvoering
(SE) twee airbags, stuurbekrachtiging, startblokkering, centrale
portiervergrendeling en elektrisch
te bedienen ruiten voorin. De SXversie voegt daaraan onder meer
een airconditioning en centrale
portiervergrendeling toe. Het topmodel uit de serie is de 2.0 CDX.
De Nubira beschikt dan tevens
over een antiblokkeerremsysteem
(ABS). De Nubira Wagon is
scherp geprijsd in vergelijking
met de concurrentie. De auto is te
koop voor een prijs vanaf 34.995
gulden (1.6 SE). De 2.0 CDX
komt op 41.995 gulden.

Dat komt dus nauw overeen met de uitdrukking 'kleren maken de man'. "De markt vraagt
om individueel gelijnde auto's. Zo blijkt de ei-

Kanshebber
Het zogenaamde D-segment, het deel van
de markt waarin de Primera actief is, toont
een steeds toenemende drang naar stationwagons. Vandaar dat Nissan goede hoop
heeft op een aanzienlijk marktaandeel. In
september zal de Primera Wagon voor het
eerst aan het publiek getoond worden. Dit
gebeurt tijdens de Frankfurt Motor Show. In
1998 komt de auto op de markt. De prijs is
op dit moment nog niet vastgesteld.

ling op het bestaande Primera-programma.
Onderhuids komt de nieuweling grotendeels
overeen met de sedan en de hatchback. Zodoende heeft de Wagon ook de hoogwaardige
en koersvastheid bevorderende multi-link wielophanging. Deze verzorgt een direct contact
met het wegdek zonder in te leveren op comfort. Met uitzondering van de 150 pk sterke
GT-versie is het motorengamma van de Primera sedan en hatchback eveneens van toepassing op de Wagon.
Ten opzichte van de andere Primera modelvarianten boekt de Wagon grote ruimtewinst aan
de achterzijde. Voor het vergroten van de
laadcapaciteit hoeft de zitting van de achterbank niet meer opgeklapt te worden. Zelfs de
hoofdsteunen kunnen blijven zitten. Het eenvoudig neerklappen van de tweedelige rugleuning is voldoende om een vlakke laadvloer te
krijgen. Nissan monteerde in de bagageruimte
een 12-volt aansluitpunt waar je bijvoorbeeld
een extra lamp in kunt pluggen. De vloerplaat,
waarvan de onderzijde van plastic is, is om te
draaien. Dat is handig als het interieur sme:teloos dient te blijven bij het vervoeren van 'vieze zaakjes'.

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

BRAUN SILKEPIL
Ontharings/epileerapparaat
voor langdurige ontharing.

NVSD22; Super Drivel Stabiel loopwerk DD motoren en
aluminium chasis, optimale beeldkwaliteit, scartaansluiting
en overzichtelijke afstandbediening. Adviesprijs"734.-

Adv 13a
TRAVELLER;TELAAG!
TOPMERK; Super platte
61crn beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.-

^1299.
PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, telelekst. Adviesprijs'3295."

10x motorzoom, aulo-locus, lichlgewicht. Adv.' 1099.-

Inslelbarecenlrifugegang, regelbarethermostaal, RVStrommel,
zelfreinigende pomp. '1199.-

TR650;HiFi stereo.'2495.-

1249.SONY STEADY SHOT
1199.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY+LCDSCHERM
PT820; Black-Lino S grootTRV11;Camcorder."1980.-

1339.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
PHILIPS BREEDBEELD TR750;
STEADY SHOT,

PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan, stereo, TXT. Adv.'3895.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

749.SONY Hi-8 TRAVELLER
TR565;HiFigeluid.'2200.-

beeld,stereo,TXT.Adv."2795.-

:' :

679.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SIEMENS WASAUTOMAAT
WM21000; Duitse topkwaliteit, RVS
trommel en kuip, regelbare temperatuur en centrifuge, zuinig en stil.
Adviesprijs*1298.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

MOULINEX MAGNETRON

699.ZANUSSIWASAUTOMAAT

17 liter inhoud, glazen draaiplateau,
800 Watt vermogen, timer, receptenboek. Adviesprijs*489.-

FL700;750toerencentiifuge.RVS
trommel, schokdempers. "949.-

659.INDESITWASAUTOMAAT

topklasse camcorder. '3110.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

Hi-8 CAMERA STUNT!
PHILIPS 70CM STEREO
PT4501;Teletekst. "1645.-

63CM STEREO KTV
Olf. Ned. Philips garantie,
teletekst. Adviesprijs'1595,-

HiFi-stereo, 12x motorzoom, alstandbediening. Adv.'1899.

499,-

899.NEUWOffinALECWVKORDffi
PHILIPS MONTAGE
VR757; Videorecorder, stereo,

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen.longplay. Adv. "1295.-

MM11; 2x15 Watt, tuner met
30 pre-sets, cassettedeck,
programmeerbare CD-speler,
2-weg luidsprekers, afstandbediening. Adviesprijs*499.-

ARISTONA STEREO
SB57; Showview, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv.'1345.-

SONY HIFI STEREO
E800;4 koppenTri-Logicvideorecorder, montage. "1670.-

«U (ENTER

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l 020 - 6474939 \

DIT

965.
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BAUKNECHTWASAUTOM.

^
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749.-

845.-

779.-

SONY100HZ SUPER!

620; Hi-Spec Drive. '1189.-

MüaHHHüffiS

639.
REOSTUN
AKAI STEREO
STUNT!

539.-

898.-

AEGTURNAMAT

SONYVIDEORECORDER

Uniek sy steem met apart
centrifuge eenheid.' 1699.-

E1 1 ; Alslandbediening. '650.-

AEG BOVENLADER

E250; Showview + PDC. '780.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive. "895.-

WASOROOGKOMBINATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren.' 1549.-

PHILIPS VHS-VIDEO

948.-

VR151; Afstandbed.'645.-

PANASONIC63CMTOP JVCSHOWVIEW+PDC
G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

*j
ft ARISTONA STEREO KTV

J228;Turbo-Search. '769.-

PANASONICBesteKoop!
f! TA4310:55cm, teletekst" 1345.- NVSD22;Sh(wview+PDC.'734.
ft
S

Met vriesvak. 140 liter
inhoud,
CFK-vrij.
SHARP HETE-LUCHT
Adviesprijs. "729.-

425.

KOMBI MAGNETRON

Snelle900 Wattmagnetron,24
liter inhoud, Makkelijk te reinigen.Vetekookfunkties.Adv."699.-

gsfflm^al.H^iTOilMB

TOPMERKWASDROGER
Mettijdklokenpluizenfilter.'495.-

229.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, grill encrisp.ontdooien, koken, bakken, braden
en gratineren. Adviesprijs*999.-

579.2-DEURS KOELKAST
Ondanks grote inhoud
kompakte a f m e t i n g e n .
Adviesprijs. '789.-

395.

ad«erzl|clè

De moderne

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. "985.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.'899-

BOSCH AFWASAUTOM.
SPS1012; RVS interieur. 4
sproeihiveaus. Adv."1179.-

BAUKNECHT
230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. VaKoelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
«*«* sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs. "999.-

469.
WHIRLPOOL

riabele indeling. Adv.'l 099.-

SIEMENSAQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lage verbruikswaarden. "1348.-

KOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 litervriezen. Adv. "949.-

599.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving.
*«** sterren invriescapacileit. Adviesprijs. 899.-

579.MIELE KOELKAST

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's.12couverts. Waterontharder
enwaterstop.Adviesprijs'2099.-

1299.-I
OCOOOOO

*TELEFOONS &
ABONNEMENTEN
*ALLEEN TOPMERKEN

PC; 8MB intern, 1.2GB schijf,
Windows '95, kleurcnmonitor, 1 jaar On-Site garantie.

+ GRATIS

Type KE3100; Digitaal, gescheiden regelbaar. Maarliefsl
280 liter inhoud, 3 vriesladen.
CFK/HFK-vrij. Adv.'1849.-

Geenafvoernodig! RVStnommel.

Automatische opsporing en
vernietiging van virussen
die binnenkomen via:
Diskettes, CD-ROM's en
Documenten op Internet

BAUKNECHT DROGER

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs' 1099.-

MICHAEL JORDAN
POSTER

Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Kopie geldige legitimatie +
kopie recente loonstrook of kopie bankafschrift (zonder bedragen)

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend.
RVS trommel. Adv'1799.-

=
N

IBM APTIVA
De unieke IBM-PC-lin!

mostaaten sierdeksel.' 1199.-

PELGRIM
GAS-ELEKTROFORNUIS
Metgrill, ovenverlichting, thermostaat en sierdeksel. * 1049.-

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

BOSCH WASDROGER.

VANAF

FG1; Gasfornuis met elektrische oven, incl. grill en
sierdeksel. Adviesprijs' 1450.-

349.KONDENSDROGER

NORTON
ANTI-VIRUS

HOUDT HET SIMPEL

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv.*1348.-

PELGRIM HETE-LUCHT
BOSCH
FORNUIS
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI Gas-elektro fornuis, grill, ther-

Mei afstandbediening.

Or,

SIEMENS KOEL/VRIES

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

ZANUSSI WASDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO

'Van Katja'. Pcntium133,
16MB Intern, 1.2GB schijf,
CD-rom, geluidskaart, boxen,
Windows '95. Adv. '3499.-

magnetron, hete luchtoven en
grillelement. Automatischeprogramma's. Adviesprijs."949.-

ATAG FORNUIS

top Black-Line S. Adv.' 1795.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektrofornuis met grill
en sierdeksel. Adv. "695.-

OPZETVRIESKAST
Handig! 50 liter. Adv.'59È"

298.
90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS
Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs'849.-

428.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij. Adv.'629.-

398.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT. '1829.-

WHIRLPOOL KAST

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.

fi

Gunstig energie verbruik,
"*" capaciteit, CFK-vrij.

GRUNDIG37CM + TXT

448.BOSCH VRIESKAST

P730; STUNT! Adv."699.-

Super kleurenprinter. Adv'/SS.-

JP170; Kleurenprinter. "599.-

PORTABLEKTV37CM

Incl. shcetleedcr en kleur.
Adviesprljs'499.-

VRIESKISTEN!

279.mM ft-SPön" UHSSnm
HP INKJETPRINTER
? J i 3 9 -

*i±Tn

35.'

ta

M»"

K 9 -

De (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf:

OWa>tver.

349.-

BCC BETER EN GOEDKOPER
vieer budget dóór dé gratis

4-pits gaskookplaat. Adv'295.-

528.- nr«r%

439.-

BUBBLEJET STUNT!

KTV37CM+TELETEKST
UJ3& 9QCI

SUPER KOOKPLAAT |

G R 0 1 3 0 0 ; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs. "848.-

PORTABLEKTV37cm CANON BJC4100

n
fi
.•^

SIEMENS KOELKAST

BCÊIID4JS:
'" 11 ui 11II i

^ TA5212; Stereo, teletekst, 2SB; Afstandbediend. "499.-

279.-

395.-

1000 w a t t m a g n e t r o n ,
60 minuten timer, automatische programma's.

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv.'l 399.-

ARISTONA63CMKTV A R I S T O N A VIDEO!

Off. Ned. Philipsgarantie. '599.-

SAMSUNG 24 LITER

648.-

SONY LONGPLAY

n
n
n

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.-

TL80N;
800 toeren
met regelbar
centrifugesnelheid.
Adv.'1099.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

SONY BREEDBEELD

K

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv."599.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

G720; Videorecorder.
recorder. '888.'88

28WS1 ;70cm Super Trinitron,
60Wattstereo,teletekst.'2990.-

ft
PANASONIC KTV TXT
n TX21;
55cm FSQ. Adv."849.-

345.WHIRLPOOL KAST

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

GRUNDIG HIFI STEREO

649.JVC HIFI STEREO

895.SIEMENS

WM20000; RVStrommel en kuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv.'1348.-

HD600; Topper! 4 koppen,
Showviewt PDC. Adv.M 299.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv "1159.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

WASVOLAUTOMAAT

PANASONIC STEREO

M1400; Afstandbed. "550.-

KV24WS1; Super Trinitron, stereo, teletekst.'2440.-

WHIRLPOOL AVM260

LavamatGOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

E600; Trilogie; 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.' 1340.-

M21; Hi-Black Trinitron. "990.-

1779.
SONY BREEDBEELD

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

AEG WASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

X2101;Trinitron,TXT. '1440.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo. TXT. AdV2970.-

179.

met vriesvak. Adv.'699.-

MIELE 1000TOEREN

SONY 72CM TRINITRON

589.SONY PORTABLEKTV

325.-

ZANUSSI KOELKAST

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

Corifum*n1«fi Hclpdtik voor Infornuitlt «n
•dvlM. T«v«nt mildtn van itdflngtn »n
kliuri nltUvltlc tn groot hulitioudvlljki «pp.

779.SONY55CMTELETEKST

Indesit. Adviesprijs'749.-

Ideaal voor op de camping
en in de auto.

SAMSUNG SUPER
MICRO SYSTEEM

PHILIPS HIFI STEREO

SONY 55CM STEREO

275.-

145 LITER KOELER SHARP MAGNETRON

495.-

PT156; Atstandbediend.'645.-

X2501; Hi-Black Trinitron, teletekst, afst.bed. Adv/1770.-

M6135; Supersnelverwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviesprijs"279.-

PANASONIC KOMBI
ELECTROLUX
MAGNETRON
KOELBOX 12 VOLT NN750; Digitale bediening van

topklasse, afstandbed. " 1 545.-

SONY 63CM STEREO

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

140 liter inhoud. Adv. "749.-

PHILIPS TELETEKST

KVC2981; Stereo.TXT. "2550.-

1-DEURS KOELKAST

BAUKNECHT KAST

:JVC: GRDV1; 100x zoom.,'5279.-

PHILIPSSTEREOKTV
PT520; Black-Line, teletekst.
Adviesprijs. '1395.-

SAMSUNG
M'AGNETRON OVEN

I

HAARLEM

,

Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

DEVERWtJK

1 1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatSS

ZAANDAM

'

1500m2 Superstore Beter en goedkoperi
Westzijde 55 (onder Dirk' v.d. Broek)
'

18

,^DEEK5SSbssuTpAEDRS
- MAARSSENBROEK

278.-

ATAG WASEMKAP

ij-j/Ay

4 °ic
l I5Jm"

ETNA WASEMKAP

AVANCE;3-slanden. Adv" 135.-

78.-

KOOPAvoNDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag
19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot ^1.00 uur

l
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Onze gezellige puzzel
„Zandvoort goes British"
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Ruzie over
bonnenboekje
loopt hoog op
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ZANDVOORT - De Ondernemersvereniging Zandvoort
(OVZ) en het promotiebureau Alive Media maken ruzie
over de uitgave van kortings-chequeboekjes. De boekjes,
uitgegeven door Alive Media, werden een aantal maanden
geleden bij zo'n 7500 huisgezinnen bezorgd. Tegen inlevering van een van de achttien bonnen kon bij de aangesloten
winkeliers met korting worden gekocht. De samenwerking
tussen het promotiebureau en de OVZ is onlangs beëindigd. Beide willen nu zelf de chequeboekjes op de markt
brengen.
Volgens OVZ-woordvoerder
Paul Olieslager heeft hun
(voormalige) promotieman Erwin van der Slik van Alive Media zich onmogelijk opgesteld.
Zijn manier van mensen benaderen is bij de winkeliers slecht
overgekomen. „Vorig jaar liepen wij al met het idee rond om
chequeboekjes uit te geven. We
kwamen met Van der Slik in
contact en hij bood aan de promotie te verzorgen. We hebben
toen gezegd: oké, als jij dat idee
wil uitvoeren dan vinden wij
dat prima." De actie werd een
succes en was voor herhaling
vatbaar.

Willem Wever, alias Jochem van Gelder, van het bekende NCRV-familieprogramma
is samen met kinderen op zoek naar antwoorden op hun vragen. Dat deze niet
allemaal even makkelijk te vinden zijn blijkt uit het grote aantal afleveringen
waarvan de omroep zaterdag de eerste uit een reeks weer uitzendt. In de eerste
aflevering gaat Wever naar Krimpen a/d IJssel, waar een banketbakker alles vertelt
over het maken van taart. Daarna vertrekt de opnamestoet richting Alkmaar om op

Gestolen eurocards
ZANDVOORT - In een kledingwinkel aan de Haltestraat
hebben jongemannen zondagmiddag inkopen gedaan waarbij zij afrekenden met wat achteraf bleek gestolen eurocards.
De eerste drie keer deden zij
voor ruim negentienhonderd
gulden aan inkopen. Vervolgens kwamen er twee andere
jongens die probeerden voor 42
honderd gulden aan kleding te
kopen. Nadat de winkelier argwanend werd kwamen de mannen korte tijd later met andere
eurocards op de proppen. Bij
controle kreeg de winkelier een
melding dat hij contact moest
zoeken met de eurocard maatschappij. Tijdens het telefoongesprek dat hij vervolgens voerde bleken de eurocards gestolen te zijn. De twee jongens verlieten vervolgens de winkel.

Bouwes Palace wil
niet opdraaien voor
sanering benzinepomp

ZANDVOORT - De Vereniging van eigenaren Bouwes Palace (VVE) is bang
dat de kosten van sanering
van het benzinestation op
hun terrein op hen wordt
verhaald. Het station moest
l juli dit jaar al voldoen aan
de wettelijke maatregelen
die het Rijk heeft opgelegd.
Nu het station plotseling gesloten is, vrezen ze straks
aansprakelijk te worden gesteld bij een eventuele sanering. Ze hebben hun advocaat ingeschakeld en willen
duidelijkheid van de eigeAuto achtergelaten naar
van het station.
OVERVEEN - Op de Zeeweg
Woordvoerder
H. Dekker
is maandag om vier uur 's
nachts midden op de rotonde
een blauwe Opel Corsa gevonden zonder bestuurder. Die had
blijkbaar geen kans gezien de
rotonde te ronden en was rechtdoor gereden. Hierdoor werd
een verkeersbord en markeringshekjes stuk gereden. De
auto raakte behoorlijk beschadigd. Er wordt een nader onderzoek naar de bestuurder ingesteld.

verwoordt de ongerustheid van
de VVE. „Naast de zaak die
speelt over het parkeerterrein
dat wij willen afsluiten en dat
de gemeente wil open houden,
speelt nu ook de sluiting van
het benzinestation. Dat station
staat op onze erfpachtgrond, de
gemeente is in feite eigenaar
van die grond. Eenjaar geleden
hebben we de zaak al aange-

Naar aanleiding van allerlei
publicaties in kranten is de
OVZ, .volgens Olieslager, wat
voorzichtiger geworden. „Voor
de promotie-actie voor het Centraal Station heeft Van der Slik
vlaggetjes laten drukken zonder dat wij ergens van wisten.
We kregen de rekening op ons
kantoor. Hij kwam ook negatief
in de publiciteit, onder meer
door een brief van de gemeente
Zandvoort aan Amsterdam.
Toen al die trammelant begon
tities. Schilder/graficus Paul hebben we gezegd: we laten Alivan Wierstlaat zien hoe hij zijn ve Media even voor wat het is
technieken beheerst, hij werkt
met etsmateriaal, hout en linosnede. Verder zijn nog te zien de
werken van natuurschilder
Torn Puts, de abstracte werken
van van Hans van Pelt en van
beeldhouwer Henny Solaro.
ZANDVOORT - Het meSolaro hakt het leifst in Bel- rendeel van de ouderen dat
gisch hardsteen.
maaltijden krijgt van TafelMaar ook met haar keramiek tje Dekje is tevreden over de
heeft zij geëxposeerd. Zij geeft service. De reden waarom
al jaren les aan een uitgelezen men gebruik maakt van de
groep mensen in keramiek en warme maaltijden-service is
hakken in steen.
meestal een gevolg van een

een kermis alles te weten te komen over misselijk worden. In Zandvoort is Willem
Wever ook langs geweest. Vorige week zaterdag is de vraag 'Hoe komen klanken in
een steeldrum' gesteld in strandpaviljoen de 'Strictly Beach Club' aan de Boulevard
Paulis Loot. De opnamen voor het programma vonden plaats met behulp van
Zandvoortse schoolkinderen en de steelband van Benito. Het antwoord op de vraag
klonk 'oorverdovend'
Foto Karin Schut

kaart bij de gemeente Zandvoort. De gemeente heeft gezegd dat de eigenaar van het
benzinestation, Kropman Olie
en Gas BV, per l juli aan de
wettelijke maatregelen moet
voldoen. Nu ging het station
van de ene op de andere dag
dicht zonder dat wij daarvan op
de hoogte zijn gesteld. Het gebeurde, zo heb ik begrepen, omdat op een andere plek hun taedrijf om economische reden gesloten werd."

Kunstenaars laten werk zien
in atelier van Mariaschool
ZANDVOORT - Inwoners
van Zandvoort die altijd al eens
een kijkje willen nemen in de
voormalige Mariaschool, krijgen nu de kans van hun leven.
Op zaterdag 6 september houden zo'n zeven kunstenaars een
Open Atelier waarbij het werk
van cursisten een belangrijke
plaats krijgt. De cursisten zijn
bereid om tekst en uitleg te geven over hun werk. Ook worden vragen beantwoord.

Geld buitgemaakt
ZANDVOORT - Bij twee restaurants aan de Passage is zondag tussen 01.30 en 08.15 uur
ingebroken. In beide gevallen
werd een paar honderd gulden
buitgemaakt. Men drong binnen door een ruit te vernielen
of uit de sponning te halen.

Waterstanden

Het werk van de kunstenaars
zelf is natuurlijk ook te zien. Zo
zal Arie Loos zijn bronzen en
andere beelden laten zien en
Belangstellenden kunnen de
legt Yvon Schoorl, die veel stof kunst als zowel de kunstenaars
in haar schilderijen verwerkt, bewonderen tussen elf uur 's
Omdat de VVE op geen enke- van alles uit over haar compos- morgens en vijf uur 's middags.
le wijze wenst bij te dragen aan
de kosten van een eventuele sanering, is door hun advocaat
een brief naar Kropman BV gestuurd. Hierin stelt het bestuur
dat, indien de gemeente de
VVE aansprakelijk zou willen
stellen voor eventuele milieuschade, zij op hun beurt Kropman BV aansprakelijk stellen.
De brief is op 7 augustus verstuurd. Dekker: „Tot op heden
is nog geen bericht van Kropman BV ontvangen. We zullen
nog even afwachten."

minder goede gezondheid.
Slecht kunnen lopen, niet
goed kunnen zien en hartklachten zijn reden om niet
zelf te koken. Ook veel ou-

ZANDVOORT - Een 71-jarige Haarlemse is woensdagavond
omstreeks 20.45 uur in de Cornelis Slegersstraat van haar tas
beroofd. Het slachtoffer werd aangesproken door een net uitziende circa dertigjarige man. Hij vroeg haar de weg naar het station.
Opeens greep hij haar linnen tas en rende weg. In de tas zat onder
meer een portemonnee met 300 gulden. De dader had een lichtbruine huidskleur, was circa 1.75 meter lang, had zwart achterover gekamd haar en droeg een wit gestreept overhemd. Getuigen
worden verzocht contact op te nemen via (023) 571.3043.

Inmiddels heeft Erwin van
der Slik via een brief alle ondernemers benaderd die aan de
bonnenactie hebben meegedaan. En gevraagd zijn promotiebedrijf te blijven steunen
door de chequeboekjes bij hem
te bestellen. „Veel werk is inmiddels al gedaan. De OVZ lift
in principe mee." Hoe de zaak
juridisch in elkaar zit weet de
promotor nog niet. Zijn advpcaat is bezig om te kijken of hij
uitgeefrechten heeft.
Volgens Van der Slik is de
commotie rond zijn persoon
ontstaan door een fout van de
gemeenten Amsterdam en
Zandvoort. Hij vindt het niet
billijk dat hij daar nu de dupe
van wordt en eist genoegdoening van Zandvoort. Ook over
een schadevergoeding wordt
nagedacht.
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
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dere mannen, die misschien
wel kunnen koken maar dit
nooit geleerd hebben, doen
een beroep op de service.
Vrijwilligers van het Welzijnscentrum hebben gesprekken gevoerd met 75 Zandvoortse senioren die gebruik maken
van de maaltijdenvoorziening.
Het centrum wilde weten of de
gebruikers van Tafeltje Dekje
tevreden zijn over de maaltijden en de service. Ook zijn de
senioren tijdens de huisbezoeken gewezen op tal van voorzieningen waarvan gebruik gemaakt kan worden.
Volgens de onderzoekers is
het merendeel van de gebrulkers tevreden. „Een te groot
percentage vindt de maaltijd bij
bezorging niet warm genoeg.
De bezorgers van de maaltijden
moeten, gezien de nieuwe hygiëne-richtlijnen, binnen een
uur de laatste maaltijd bezorgd
hebben, zodat iedereen warm
eten heeft. Binnenkort start
een structurele controle van de
temperatuur op het moment
dat de maaltijd uit de keuken
komt en bij aankomst van de
klant." Als de maaltijd niet aan
een minimum temperatuur voldoet, dan wordt in overleg met
de keuken gezocht naar een oplossing.
De onderzoekers constateerden dat heel wat ouderen moeite hebben met het invullen van

het keuzemenu. Het centrum
kijkt of vrijwilligers of de
Thuiszorg een handje willen
helpen.
Over het algemeen zijn de ouderen tevreden over de prijs
van de maaltijden. Het is niet
duidelijk of de mensen die de
maaltijden niet kunnen bètalen, zich vanwege de kostprijs
niet aanmelden." De maaltijden worden niet vergoed door
de bijstand.
Tijdens de vragenuurtjes is
ook naar voren gekomen dat
een aantal deelnemers vaker
wil mee-eten. Het grootste
struikelblok is echter het vrijwilligerstekort. Vooral in de zomermaanden. Dit tekort staat
een uitbreiding met meer dagen in de week in de weg.

www.zandvoort.net

zandvoortse
bedrijven
op Internet?
Netexpo internet services

023-5730172
fax 023-5731886

Black out
ZANDVOORT - Op de Van Lennepweg heeft vrijdagmiddag
rond vier uur een gecompliceerde aanrijding plaats gevonden.
Een 62-jarige Zandvoortse automobilist raakte door een black out
op de verkeerde weghelft en kwam daar vervolgens in aanrijding
met een 45-jarige Spaanse automobilist. Vervolgens reed hij nog
tegen een geparkeerde auto aan en kwam dwars over de weg tot
stilstand. Door de brokstukken raakten nog twee geparkeerde
auto's beschadigd. Een automobilist uit Callantsoog kon de plotseling dwars over de weg staande auto niet ontwijken en reed er
tegen aan. Totaal moesten drie auto's worden weggesleept.

Auto beschadigd
ZANDVOORT - Een 32-jarige Zandvoortse automobilist heeft
zaterdagmiddag zijn auto flink beschadigd op de Burgemeester
van Alphenstraat om een plotseling overstekende hond te ontwijken. De man raakte in een slip en kwam achtereenvolgens tegen
een verkeerspaal, een betonnen anti-parkeerpaal en een laag hek.
Zijn auto raakte flink beschadigd en moest worden weggesleept.
De hond en zijn eigenaar zijn onbekend gebleven.

Harley gestolen
Datum
HW LW HW LW
30 aug 02.4511.0015.1523.14
31 aug 03.35 11.54 15.55 -.-

ZANDVOORT - Vanaf de Burgemeester Engelbertsstraat is in
de nacht van vrijdag op zaterdag een zwarte Harley Davidson
gestolen. Op zondag 24 augustus is tussen 15 en 17.30 uur vanaf de
01 sep 04.1500.0516.3513.00 Boulevard Barnaart op onbekende manier een tweekleurige blau02 sep 04.50 00.35 17.09 14.05 we Harley Davidson gestolen.
03 sep 05.20 01.14 17.3813.50
04 sep 05.49 01.34 18.11 13.24
05 sep 06.21 01.55 18.41 14.15
06 sep 06.51 02.34 19.09 14.44
07 sep 07.21 03.15 19.3915.31
Maanstand:
MM di 02 sep 01.42 uur.
Hoogwater: vr 05 sep 06.21 uur
MAP + 119 cm.
Laagwater: ma 01 sep 00.05 uur
NAP - 78 cm.

Van der Slik:
Promotie
Zandvoort
moet beter

Maaltijd Tafeltje Dekje moetwarmer

Polen aangehouden Tas geroofd
ZANDVOORT - Drie Poolse
mannen, van respectievelijk 24,
20 en 19 jaar, zijn maandagnacht aangehouden op de Jac.
van Heemskerckstraat. Zij hadden kort daarvoor getracht een
fiets te stelen op het Burgerneester van Fenemaplein. Dat
werd verhinderd door een getuige die de politie waarschuwde. De mannen werden in hun
bestelbus aangehouden. In de
auto werden nog twee fietsen
gevonden en twee GSM telefoons en ook een wielklem.
Naar de herkomst van deze gpederen wordt een onderzoek ingesteld, de verdachten zijn
daarom ingesloten.

en doen de bonnenactie zelf
wel."
Olieslager vindt het niet eens
zo belangrijk of de verhalen
waar zijn. „De publiciteit is negatief. Daarom hebben we contact opgenomen met drukkerij
To The Point, die ook de vorige
boekjes heeft gedrukt. Zij wil
de boekjes wel drukken."

Graffïtispuiters
ZANDVOORT - Twee jongens uit Wiesbaden zijn in de nacht
van 18 op 19 augustus omstreeks half vijf 's nachts op de Boulevard Barnaart op heterdaad betrapt door de beveiligingsdienst
van Gran Dorado toen zij bij een trapafgang bezig waren met het
spuiten van graffiti. Volgens de gemeente bedraagt de schade
ongeveer 825 gulden. Nadat de twee jongens (van 16 en 18 jaar) dat
bedrag hadden betaald, werden zij na verhoor zonder verdere
boete heengezonden.

Het Zandvoorter Mannenkoor geeft een concert op het Gasthuisplein

Koor ontvluchtde warmte
ZANDVOORT - Nu eens
niet in een bedompte zaal,
maar lekker zingen op de
stoep van café het Wapen
van Zandvoort aan het
Gasthuisplein. Het idee
van een van de kqorleden
om vorige week dinsdagavond de zomerhitte in de
reptitieruimte te ontvluchten en daarvoor in de
plaats een buitenconcert
te geven, viel bij passanten
duidelijk in de smaak. Ze
kregen staande ovaties.
"We hadden niets gepland,
het miniconcert viel goed in
de smaak," vertelt voorzitter
Simon Aukema tevreden. Omdat een van de leden van het
koor bevangen werd door de
hitte kwam een ander het idee
om buiten te zingen. Normaal
repeteert het koor dinsdaga-

vond in het Genmeenschapshuis op de Louis Davidstraat.
"Het was echter smoorheet,"
vertelt Aukema. "De zon had
de hele dag op het platte dak
staan branden. Een van onze
leden kwam op het idee om
buiten te zingen. De keuze viel
al gauw op Het Wapen omdat
het café een piano heeft. Gezien ons klassieke repertoire
hebben we die nodig voor de
begeleiding."

zoals liederen van Mozart en
Schubert, werden afgewisseld
met populair en zelfs met
boogie woogie. "De mensen
bleven allemaal staan. Ze vonden het prachtig," aldus Aukema.
Het Zandvoorts Mannenkoor blijkt overigens over de
grenzen ook geen onbekende
te zijn. Een gastoptreden in
het Duitse Mariendom viel
volgens een krantenartikel in
de lokale pers in goede aarde.
'Daarbij viel het stijlvolle on
ongeforceerde gezang van de
Hollanders op waardoor elke
valse pathos uit het Heilig in
Schuberts Duitse mis verdreven werd.'

In het 53 man tellende koor
is de gemiddelde leeftijd dik
in de zestig. Voorzitter Aukema: "Er zijn veel oudere leden
bij, ze moeten regelmatig zitten. Daarom kunnen we niet
zo maar ergens gaan staan.
Van het wapen kregen we
De krant noemde het een
twintig stoelen, zelf hebben
we ook wat aangesleept, we vreugde om de zanggroep te
hadden er 47 nodig." Het voor- horen. Ook hun Amerikaanse
namelijk klassieke repertoire, gospels klonken overtuigend.

die krant moet ik hebben.
> Omdat ik graag wil weten wat ach in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

A

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
i_l l l l l
Adres:
l l l J l l L_L
Postcode/Plaats: l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l
Giro/Banknr.:
l l l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60

l

l

l

l

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken, g '103711017003"
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BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE l

FAMILIEBERICHTEN

DOKTERSBERICHTEN

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

J. G. Anderson
huisarts

de Gaper Drugstore.

Afwezig van l tot 17 september

Hier keken jullie nog naar elkaar,
a.s. vrijdag zijn jullie een echtpaar.
Gefeliciteerd
de spaarploeg

Waarneming:
Ma. t/m vrijdag 08.00 - 17.00 uur

BUDGET
KLEURENFOTO'S

De huisartsen:
C. Jagtenberg, tel. 5713355
F. Weenink, tel. 5712499
's avonds en weekend 5730500

van kleinbeeld kleurenfilms

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan mijn lieve man, onze vader,
mijn opa en mijn baas

Arie Hendrik Keur
op de leeftijd van 75 jaar.
S. M. S. Keur-Pool
Marlha
Jannie en Dirk
Edwin
Jasper
25 auguslus 1997
A. J. van der Moolenstraat 29
2041NCZandvoort
Ingevolge de wens van Arie zal de crematieplechtigheid in besloten kring plaatshebben.

met nieuwe film voor slechts [ 3,"

(oio)

Elly, gefeliciteerd!

HOERA!

^

ORUGSTORE

Je jongere zusjes....

Eindelijk is het dan zover
Dillon wordt 28 augustus

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

21 jaar

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Van harte gefeliciteerd
Mam, Pap
en Marvin

Renaldo
heengegaan.
30 november 1995
22 augustus 1997
Wim, Patricia en Ricardo Keur
Gelegenheid tot afscheid nemen op woensdag 27
augustus a.s. van 19.00 tot 20.00 uur in het
Uitvaartcentrum aan de Poststraat Ie Zandvoort.
Wij zullen Renaldo begraven op donderdag 28 augustus 1997 om 10.30 uur op de Algemene begraafplaats aan de Tollensstraat te Zandvoort.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in de
ontvangkamer van de begraafplaats.
Lichte kleding gewenst.
Geen bezoek aan huis.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
Super Noord
Celsiusstraat 1 92, Zandvoort
Weekmedia
Gasthuisplein12, Zandvoort
Sig.mag. Lissenberc
Haltestr. 9, Zandvoort
Fa. Veldwijk
AKO
Bruna Balkenende
T. Goossens
Gran Dorado
(Supermarkt)
Hotel Gran Dorado
Shell Geerling
De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Belangrijke informatie over
de eigen bijdrage kruiswerk

van harte
gefeliciteerd

Maakt u gebruik van het kruiswerk? Dan betaalt u
daarvoor jaarlijks een vaste, wettelijke bijdrage. Dat
bedrag is nu ƒ 55,- per jaar. Daarmee kunt u bijvoorbeeld gebruikmaken van wijkverpleging. Maar er is
meer waar u rekening mee moet houden. Want elke
keer als u gebruik maakt van zorg, moet u vanaf
16 juni ook een eigen bijdrage betalen. Uw precieze
bijdrage is afhankelijk van uw belastbaar inkomen.

Wij zullen jouw lieve glimlach nooit vergeten

Renaldo
22 aug. 1997

30 nov. 1995

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Rusl zachl
Oma en opa Dijkstra
Paulo
Oma en opa Keur
Marja en Paolo

Hoe gaat de betaling?
Voor het betalen van de eigen bijdrage krijgt u een
rekening van het Centraal Administratie Kantoor
(CAK); dus niet van de thuiszorginstelling of kruiswerkorganisatie. Het gaat telkens om een periode van
vier weken waarin u zorg heeft gekregen. De eerste
rekening kunt u begin september verwachten.

Diep geschokt hebben wij het bericht vernomen
dat

Renaldo

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Trompstraat 2, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

Je Vaber

Vragen over
de bezorging?
Bel Interlanden Spreigroep
0900-8998200
(20 cpm)

maandag t/m vrijdag van 9 tot 17 uur

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort hebben op dinsdag 19
augustus vergaderd De besluitenlijst van deze
vergadering en van de verdere in week 34 door
B&W genomen besluiten is op dinsdag 26 augustus vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen
De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 4 september om 10.00
uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

De Welstandscommissie vergadert donderdag
4 september 1997 om 1 5 30 uur De plaats
van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2,
Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afde-

GEMEENTE

VRIJSTELLING ART 19 WRO
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50 lid 5 van de Woningwet vrijstellingen en bouwvergunningen te verlenen voor
het oprichten van woningen (Fase 2 en 3 van de
Stationsomgeving) m het gebied van Speijkstraat,
Van Lennepweg, A J van der Moolenstraat

Gedurende de termijn van de ter visielegging
kunnen schriftelijke bedenkingen worden ingediend bij het college van Burgemeester en Wéthouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort

BOUWPLANNEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97 129 B Hogeweg 76-7
97 130 B Secr Bosmanstraat 10
97 132 B Boul Paulus
Loot 63

plaatsen luifel
veranderen loods
in appartementen
veranderen
woning

Zomeraanbiedingen
bruidsjurken
De mooiste en nieuwste modellen
gegarandeerd voor de laagste prijzen
Van f 1500,-mi ƒ 249,Van ƒ 2000,- int ƒ 389,Van ƒ 3300,- mi ƒ789,Ontmoetings Centrum
Nieuw Vennep
Gelevinkstraat 38
Tel. 02526-86138

Parilon Bruidsmode: 010-465 60 31

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen, (l.00 gpm)

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van net Raadhuis,
Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke
termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordehng van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

c«

VERLEENDE BOUW- EN
SLOOPVERGUNNINGEN
96 082 B Burg van
Fenemaplein 2
97 088 S Kostverlorenstraat 94b

uitbreiden hotelgebouw(20-08-1997;
slopen woning
(20-08-1997)

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

*•Sftll

De betreffende bouwplannen (bouwaanvragen
97-105-t/m 97-111 B) liggen met ingang van
29 augustus 1997 gedurende 14 dagen ter visie
bij de centrale balie in het raadhuis

om 11 tot 17 uur

Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

Postbus 5406,
2280 H K Rijswijk

Img Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00

ZATERDAG 30 AUGUSTUS

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

Kees Stokman
hebben wij ondervonden, hoe geliefd hij was in zijn
Zandvoort.
Wij danken U hartelijk voor uw medeleven, bloemen,
mooie brieven en woorden van troosl.
Uil aller naam:
Riet Stokman-van Leuven
Zandvoort, augustus 1997

Kinderen? Geen probleem, daar hebben we
speciale kindermenu's voor.
Reserveren? Mag wel maar hoeft niet met 64
zitplaatsen binnen en 250 zitplaatsen buiten.
Een barbecue of feestelijk dineetje?
Ook daar draaien wij onze hand niet voor om.
Nee, aanbiedingen daar doen wij niet aan, want
al onze produkten zijn het hele seizoen
vriendelijk geprijsd.
Tot ziens in Take Five
Shcila, Dimfie en Gert Toonen

DE CONTACTLIJN

Ministerie van
Volksgezondheid,
Welzijn en Sport
Eerst komt het Leven,
dan de Strijd,
daarna de Dood,
en men is alles kwijt.
Door de overweldigende belangstelling en reakties na
het overlijden van

Hagel, regen, zon of storm, het maakt ons
allemaal niets uit.
Wij gaan in de keuken van 's morgens
9.00 tot 's avonds 21.30 uur gewoon door.
Vleesgerechten, visgerechten, salades en kleine
gerechten. Je kunt het /.o gek niet bedenken
of we hebben het.

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieuze partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.

Bij de rekening die het CAK stuurt, treft u informatie
aan over de nieuwe regeling. Heeft u na het lezen van
deze informatie nog vragen, bel dan het gratis telefoonnummer dat achterop de rekening staat vermeld.

toch nog plotseling is heengegaan.
Wij wensen Wim, Patricia en Ricardo heel veel
sterkte met dit grote verlies.
Rock Café Wild Child:
Xandor, Sabine en Micky
Frank en Carla
Maarten en Pip

Het enige paviljoen met een
off beach-voet volleybalveld

Zandvoorts Nieuwsblad

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Veel fijne herinneringen
verzachten ome smart.
Voorgoed uit ons midden
maar altijd in ons hart.
Op 22 augustus 1997 is onze zoon en mijn broertje

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

^

strandpaviljoen 5
Zandvoort - Boulevard Paulus Loot Telefoon 023-5716119

Sterk in perfect fotowerk

ADVERTENTIES

TakeTive

of vul cfe bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval. .

EN OMSTREKEN
i'arKiaan 36,2011
Parklaan
üb, zui i KWmariem.
Haarlem.

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,2040
AA Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval
van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem sector
bestuursrecht Postbus 956,2003 RZ te Haarlem
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van hel bezwaarschrift

e>

Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leettijd(en):
• •••

Bon in envelop zondei postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haai lem.

Drenkelingen
ZANDVOORT - Tijdens een
oefening van de KNRM op
maandagavond, zijn twee drenk'elingen uit zee gehaald. Om
negen uur werd het station
Zandvoort gealarmeerd voor
een drenkeling ter hoogte van
Bloemendaal. Deze probeerde
op l kilometer uit de kust een
drenkeling al zwemmend te
redden.
De Annie Poulisse en Donateur vonden de twee na een eerste zoekactie. Het betrof een
19-jarig meisje en een man.
Achteraf bleek een van hen onder invloed te zijn.

Rem-Race
ZANDVOORT - De Watersport Vereniging Zandvoort
kan tevreden terugkijken op de
zaterdag gehouden Rem-Race.
Deze traditionele race moest
drie jaar lang worden afgelast
wegens teveel wind.
Winnaars in de groep TY 110
en hoger zijn: Rob Bossink en
Frans van den Brink, het echtpaar Beumer, Lalleman en
Keuben en Deelman-Gillian.
In de groep TY tot en met 109
scoorden De Vries-Luytens,
Van Deventer-Sluimers, Monteney-Schriek en de gebroeders
Loos het hoogst.

Bridgefinale
ZANDVOORT - 42 koppels
plaatsten zich voor de finale
van de zomer/wijndrives bij
Bridgeclub Josephine. Op donderdag 21 augustus werd de finale gespeeld aan de Zijlweg in
Haarlem. De uitslagen zijn: l
Lotty van Weerdenburg en
Paul Langelaar, 2 Jack Giesen
en Wouter Krieger, 3 Mieke
Toele en Elly van Schayk.

Barbecuen
ZANDVOORT - Bij strandpaviljoen Paal 69 kunnen zaterdagavond 150 gasten aanschuiven voor een vegetarische barbecue. De party begint om half
zeven en is een initiatief van de
Nederlandse Vegetariërstaond.
Informatie is te krijgen onder
nummer 035-6834796.

Professor bezorgd over Zandvoort
ZANDVDORT - De Duitse hoogleraar politicologie
Rudiger Mayejiberg uit Bad
Zwieschenahn is voor de negende keer in Zandvoort op
vakantie. Tijdens die bezoeken heeft hij de ontwikkeling van de badplaats gevolgd en dat baart hem zorgen. „Als ik zo om me heen
kijk, dan heb ik het gevoel
dat iedereen maar wat doet.
Er ontbreekt een beleid."
Mayenberg is verbonden aan
de universiteit van Oldenburg.
Hij onderhoudt regelmatig contacten met Nederlandse collega's in Amsterdam, Leiden en
Groningen. Als 10-jarig kind
woonde hij met zijn ouders in
Scheveningen. „Eigenlijk heb
ik een tweede jeugd in Nederland doorgebracht. Met Pasen
en in de zomer waren we daar
altijd te vinden." Na zijn vertrek uit Nederland in 1964 is de
band getaleven. De zomervakanties brengt hij altijd in
Zandvoort door. Zijn interesse
in de badplaats laat zich verklaren uit zijn betrokkenheid bij
de gemeenteraad in zijn woonplaats. Die, de naam zegt het al,
aan een meer ligt en veel toeristen trekt.
„Tien jaar heb ik in de gemeenteraad gezeten. Bad Zwieschenahn telt ongeveer hetzelfde aantal inwoners als Zandvoort. Het is een plaats met veel
toeristen, hotels en pensions.
Omdat we als gemeenteraad
merkten dat de belangen van de
bewoners, hotelhouders en toeristen nogal uiteen liepen, hebben we getracht deze op één lijn
te krijgen. Er is een professionele werkgroep gevormd die de
opdracht kreeg om in kaart te
brengen hoe de belangengroepen hun dorp in de toekomst
zagen. Vervolgens werd een exploitatieplan gemaakt."
Volgens Mayenberg zal het
Zandvoort in de toekomst opbreken als de verschillende belangen niet gebundeld worden.
„Hier zie je dat iemand wil bouwen omdat hij daar zin in heeft.
De gemeente zegt vervolgens

domein van dagjesmensen met
kinderen, al of niet gewapend
met koelboxen. „Het is een
eiland m het water vol plastic
bakjes. In dat gebied verwacht
je wel vuilnisbakken maar ik
zie ze met. Na vijf uur, als het
strand zo langzamerhand leeg
raakt, blijft er een rotzooi achter. Het ziet er vreselijk uit. Dat
vuil komt allemaal in het water
terecht."
Mayentaerg vindt het vreemd
dat de gemeente geen mensen
aanstelt om parkeerplaatsen en
strand schoon te houden. „In
Scheveningen rijden auto's met
gedempte motoren tussen elf
en twaalf uur 's avonds het
strand op. Om de boel schoon
te maken."
Een ander punt waarover
Mayentaerg zich verbaast is het
ontbreken van hygiëne. „Er
zijn geen openbare toiletten.
Als je nodig moet, dan moet je
bij strandtenten vragen of er
een wc is. Veel hebben er geen.
In tal van badplaatsen wordt
het strandtent-exploitanten gewoon verplicht om een toilet of
omkleedruimte te bouwen. Dat
werkt preventief."
Over het Nederlandse bouwbeleid langs de stranden heeft
de hoogleraar zijn twijfels. „Als
je Scheveningen vergelijkt met
een aantal jaren geleden, dan
schrik je van de betonnen 'kastjes' die erbij gekomen zijn. Het
is net klein-Manhatten. Ik hoop
dat ze het hier niet zover laten
komen. Wat toeristen nodig
hebben is zon, zee en rust. Geen
Rudiger Mayenberg hoopt dat Zandvoort geen klein-Manhat- kolossale gebouwen. En zeker
ten wordt
Foto Karin Schut geen vliegveld m zee."

i

prima en hij kan aan de slag."
Volgens de hoogleraar is de gemeenteraad, hij vergelijkt deze
met een amateur-toneelgroep,
niet het aangewezen orgaan om
zijn licht daarover te laten
schijnen. „In principe hebben
ze geen verstand van dit soort
zaken. In samenwerking met
de belangengroepen moet hiervoor een ontwerp gemaakt worden waarin de interessen worden gebundeld."
Als hij om zich heen kijkt valt

MENINGEN

'We moeten met z'n allen
Zandvoort schoon houden'
Edwin Gitsels ergert zich blauw
aan al het zwerfvuil. Zelf houdt
hij zijn omgeving schoon en
roept zijn plaatsgenoten op hetzelfde te doen. Een goed voorbeeld doet vele toeristen volgen,
luidt zijn motto.
De landelijke kranten staan
er vol van: tonnen zwerfvuil op
het strand. Dat Zandvoort zelf
in het hoogseizoen ook een halve vuilnisbelt is, weten we allemaal. Als schuldigen wijzen we
de toeristen en dagjesmensen
aan, die te beroerd zijn om een
paar meter naar een afvalbak te
lopen, en de gemeente, die te
weinig geld en mensen inzet om
de taoel goed schoon te houden.
Allemaal waar en zeer laakbaar.
Maar laten we ook eens in de
spiegel kijken, burgers en ondernemers. Stel, een gezin
komt uit Amsterdam en tuft
over de Zeeweg richting Zandvoort. In de berm zien ze dan
kilometers en kilometers lang
duizenden witte flyertjes liggen. Een ludieke actie van onze
nieuwe aanwinst Pisa ijs. (Als
men daar in eigen keuken net
zo met de hygiëne omspringt
als met die pp de openbare weg,
luidt het dwingende advies: met
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een grote boog omheen lopen.)
Oh gaat dat zo hier, denkt het
Amsterdamse gezin en kiepert
er door het open raampje nog
wat lege blikjes bij. Vervolgens
in het dorp nog even bij Dirk
van den Broek wat versnaperingen kopen. Op het muurtje
voor de deur even een paar bakjes vla en yoghurt genuttigd.
Het is nog geen middag, maar
de afvalbakken puilen al uit.
Rondom Dirk is het bezaaid
met lege pakken, blikken, zakjes, flesjes et cetera. O gaat dat
zo hier, denken ze en laten de
lege zuivelpakken achteloos op
het muurtje staan.
En zo gaat het maar door.
Mijn vrouw en ik houden de
straten in een straal van vijftig
meter rond ons huis vrij van
zwerfvuil. Wij wonen namelijk
graag in een schoon buurtje,
ook al is het in het centrum en
dichtbij strand en winkels. En
het is echt een kleine moeite,
enkele minuten per dag. Als iedereen dat zou doen, zou het
probleem met tientallen procenten afnemen.
Maar het tegendeel is waar: in
de openbare afvalbak dicht bij
ons huis treffen we regelmatig
volle zakken huisvuil uit prullenbakken van omwonenden
aan, die niet kunnen wachten
tot het veertiendaagse bezoek
van de vuilniswagen. Ze ruimen
niet op, ze helpen het de bezoekers onmogelijk te maken hun
rotzooi netjes kwijt te kunnen.
We hebben allemaal een verantwoordelijkheid in deze, gemeente, ondernemers en burgers. De gemeente moet het uitdelen en onder ruitenwissers
stoppen van foldertjes en dergelijke gewoonweg verbieden.
Niet alleen het strand, het hele
centrum en de toevoerwegen
moeten dagelijks opgeruimd en
schoongespoten worden. En
ondernemers en inwoners moeten hun eigen stoep schoonhouden. Laten we het samen een
beetje leefbaar houden.
Edwin Gitsels
Zand\oort

'Gebruik verstand
voordat het glas
wordt geheven'

De rubriek Meningen staat open
voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben
gestaan. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen
worden ingekort. Anonieme
brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts
Nieuwsblad, postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op
de redactie aan het Gasthuisplem
12 in Zandvoort.

slachtoffer viel vanwege overmatig alcoholgebruik. Chauffeurs die dronken achter het
stuur kruipen maken van hun
auto een moordwapen constateert zij.

het hem op dat Zandvoort weinig voor voetgangers over
heeft. „Er is geen breed voetgangersgebied zoals bijvoorbeeld in Scheveningen. Merkwaardig genoeg krijgt de auto
hier alle kans. Kijk," hij wijst
naar de strandtenten voor het
Palacegebouw, „daar kunnen
motoren, auto's en fietsen zo
het strand op. Er is teveel lawaai want er rijden acht vis- en
fastfood-karren op het strand
die constant toeteren en bellen.
Die karren leveren gevaar op
voor de strandgangers en vervuilen ook nog eens het strand
met hun olie."
Een doorn in het oog is ook
de vervuiling in het gebied tussen strandtent en zee. Het is het

Wat dat betreft zou Zandvoort, zo meent Mayenberg,
een voorbeeld kunnen nemen
aan de vereniging tot taescherming van het gebied bij Bad
Zwischenahn. De belangentaehartigers maakten samen met
een ontwikkelingstaureau een
plan. „Er wordt in vastgelegd
hoeveel er gebouwd mag worden ten behoeve van de toeristenindustrie en wat de bewoners willen. Welke eisen stellen
zij. Het moet niet zo zijn dat de
mensen die daar wonen alleen
maar last ondervinden en moeten verhuizen als de toeristen
komen. Het moet een prettig
gebied blijven om te wonen."

Trouwe lezers

Chess Society
opent seizoen
ZANDVOORT - Schaak
vereniging Chess Society
Zandvoort opent vrijcla»
avond in het Gemeen
schapshuis het nieuwe
schaakseizoen met de alge
mene ledenvergadering. Het
bestuur zal, behalve verantwoording afleggen over het
voorbije seizoen, de plannen ontvouwen voor het seiHet echtpaar Martinus Kemp en Dien van Turenhout emigreerde zoen 1997/1998.

in 1952 vanuit Zandvoort naar Australië. Al die tijd zijn ze trouwe
lezers gebleven en precies op de hoogte van het wel en wee in hun
oude dorp. Hun zus A. Kemp stuurt elke week trouw het Zandvoorts Nieuwsblad toe. Af en toe aangevuld met de Zanclvoorter.
„Er was in de jaren vijftig weinig werk. Mijn broer werkte in
Limburg en zag zijn vrouw en kinderen slechts in het weekeind.
Martinus, die timmerman was, en enkele andere jonge gezinnen
zoals de families Van den Bos, Vinken en Van der Kruk staken de
koppen bij elkaar en vertrokken uiteindelijk richting Victoria. Om
een betere toekomst op te bouwen."
Omdat mevrouw A. Kemp elke week trouw de krant opstuurde,
bleven ze op de hoogte van de gebeurtenissen in het dorp. „Af en
toe stuur ik ook bouwtekeningen, zoals nu van Park Duijnwijk,
omdat hij erg geïnteresseerd is in bouwprojecten. Of een Libelle en
stukjes over plekken die hij kent uit het Haarlems Dagblad." De
Australische familie is overigens eenmaal terug geweest in Zandvoort. Dat was in 1970. Omdat al hun kinderen en kleinkinderen in
Australië wonen, willen ze niet meer terugkeren naar Nederland.
(ADVERTENTIE)

De Stichting ROCON r,
Regionaal Opleidinger
deeltijdopleidingen en
contractbasis

Lassen en leren tegelijk?
Het Randstedelijk Opleidingen Centrum en Stichting Opleidingen Metaal
organiseren vanal september de volgende lascursussen die afgesloten
worden met een NIL-examen:
>•.
•
••
•.

Autogeen
BMBE
MIG/MAG
TIG

Cursusstart:
Cursusavonden:
Cursusduur:
Kosten:

inde week van 29 september 1997
maandag- en/ol dinsdag van 18.30 tot 22.00 uur
16, 20 of 24 avonden (afhankelijk van het niveau)
afhankelijk van techniek en niveau, vanaf ƒ2.100,-.

Meer informatie op de informatie-avond op
donderdag 4 september om 19.00 uur aan de Westerstraat 187,
1015 MA AMSTERDAM, telefoon 020-5356868 of vul
onderstaande bon in!
' . . - . .

Joyce Schreuder

Voor informatie e n aanmelding:
SOM cursussen b.v., Postbus 83, 3440 AB WOERDEN
t.a.v. de heer W. Boers, telefoon 0348-435616

f

*"B|

i Ik wil graag meer informatie over de lascursussen/ ik meld mij aan voort
ide lascursus'
.
nivpstiM/V:
i Naam"
Adres'
. ...f
Postcode*
Plaats*
1 Telefoon:

(ADVERTENTIE)

Wat is Amsterdam toch
mooi. Vooral Meubelboulevard Amsterdam-Diemen.
Kom een dagje meubels kijken in de meubelhoofdstad!

Amsterdam

niveau'1,2
niveau 1,2 en 3
niveau!, 2 en 3
niveau 1,2 en 3

BAALBERGEN, HOUWEUNG lffTlRIEUR;MUNDERS.
MONTÈL, OASE, VAN HEEUWI1K, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
I n f o (020) 690 93 16

Goed idee; een lease-vloer van Solidwood
•fMMNt. Sfeervol wonen U denkt daarbij aan brede vloerdelen van
massief hout. Duurzaam, onderhoudsvriendelijk en expressief
Vakkundig geplaatst door ervaren vakmensen Dat kan nu
•^•k, nog voordeliger dankzij ons unieke lease- en serviceplan
•••r T^n |aar kwaliteitsgarantie Fiscaal aantrekkelijk
SOLIDWOOD
_
En flexibel, want u wordt eigenaar op elk gewenst moment.
VLOEREN '
Meer weten' Bel Amstelveen (020) 441 54 33 of Oisterwijk
(013) 528 68 32 Buiten kantoorti|d (013) 522 04 66
J*"«r

'Promotie Zandvoort moet beter

overkomt niets, ik rij goed en
kijk wel uit. Of: ik moet maar
een klein stukje rijden. Besef
eens dat het u wel kan overkomen. U bent niet onfeilbaar,
niemand is dat. Besef dat u een
toekomstige moordenaar bent
als u met een slok op (hoe weinig ook) achter het stuur
kruipt. Besef dat u een mpordwapen in uw bezit heeft in de
vorm van een auto of motor.

Van der Slik stond de afgelopen weken volop in de schijnwerpers met zijn promotie-actie voor Zandvoort voor het
Amsterdamse Centraal Station.
Gezien de publicaties in het
Haarlems Dagblad en het Parool en de overwegend positieve reacties was de actie een succes.
Achteraf bleek echter dat alleen de horeca de promotie actie steunde. Anderen, zoals bijvoorbeeld de Stichting Zandvoort Promotie en het gemeentebestuur, reageerden verongelijkt of furieus. „Erger nog. Ik
word privé aangevallen," stelt
de bedenker Erwin van der
Slik.
Van der Slik woont sinds drie
jaar in Zandvoort. Hoog en
droog op de zeventiende etage
van het Palacegebouw overziet
hij het strijdtoneel tussen water, zand en de mens. Het is
welhaast ondenkbaar om niet
betrokken te raken bij dit boeiende spel. Naast zijn normale
werk voor zijn promotiebureau
Alive Media treedt'hij op als
onbetaald woordvoerder van de
Horeca Groep, een belangenclub die sinds anderhalve
maand officieel als vereniging
door het leven gaat.
„Het is een enthousiaste
club," zegt Van der Slik. „Dat
taleek al uit ons eerste gesprek."
Het enthousiasme zette de
pr-man aan tot acties. Eén ervan is het houden van een en
quête onder de bezoekers van
het Jazz behind the Beach-festival. Een andere actie was het
Zandvoortse antwoord op de
Velseractie.
De verwijten en het geweeklaag, die met name na de laatste actie opklinken, doen de
mediagoeroe vermoeden dat de
verschillende belangenorganisaties ongerust zijn. Van der
Slik: „Dat gaat in de trant van:
Goh, die treden wel naar buiten
toe." Hij wil met klem stellen

Tot al die figuren die zo nodig
moeten drinken en daarna gaan
rijden zeg ik bij deze: gebruik
uw botte hersens eens voordat
u het glas heft, want dat glas
kan heel veel verdriet veroorzaken bij de slachtoffers en/of nabestaanden. Als er toch zonodig
alcohol gedronken moet worden omdat dat pas 'gezellig' is,
neem dan een bus, trein of taxi,
dan blijft het voor de mensen
die dan geen slachtoffer worden, ook gezellig. Ik hoop dat ik
met dit stukje een grote groep
bereik en hen aan het denken
zet. De familie van Martha Senders wens ik heel veel sterkte
toe met dit grote verlies.

Mevrouw Janssen is geschokt
over het noodlottige ongeval op
7 augustus waarbij een dodelijk

Mevr. P.C. Janssen
(beroepschauffeur)
Zandvoort

(ADVERTENTIE)

a.s. zondagavond 20.30 u

Danscentrum v. d. Adel
Sc De Bruijn-Bonel

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld

Touwslagerij 11 Amstelveen
(naast Canon)
Tel. 020-6430393/6407711

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bi) de Nederlandse Nteuwsbladpers

INSCHRIJVING GEOPEND

Bij de prijsuitreiking zal het
voornamelijk Olaf Cliteur zeil
zijn die de gelukwensen in ontvangst mag nemen, aangezien
hj maar liefst drie titels in de
wacht sleepte. Na het officiële
gedeelte is het goed gebruik bij
de Chess Society om de vergadering zo rond tien uur af te
sluiten zodat er nog voldoende
tijd overblijft voor een opwarmronde. Vrijdag 5 september
staat immers de eerste ronde
van de interne competitie op de
agenda. De externe competitie
zal voor het eerste team vermoedelijk in de eerste week van
oktober van start gaan. De reserves moeten geduld hebben
tot de derde week van die
maand.

Warme vlucht
Pleines-duiven
ZANDVOORT - De jonge
duiven van postduivenvereniging Pleines vlogen vanuit
het Belgische Duffel 143 kilometer. John Romkes was
de grote winnaar, aangezien
de eerste drie duiven door
hem werden geklokt.
Het was erg warm. Met een
zuidwesten wind werden de 434
jonge duiven om half twee gelost. Eomkes zag zijn duiven
snel terug en klokte de eerste
drie om 15.12.45.
De 96 oude duiven vlogen
vanaf hetzelfde Duffel en waren
iets trager. Om 15.20.55 uur
landde de eerste duif van de
combinatie Koper-Koper op
het hok.

Uitslag jonge duiven: John
Romkes l, 2, 3, 6, 7,14,15,16; 17.
Piet La Grouw 4; Rook Driehuizen 5, 8, 11, 13, 22, 23, 24; Hans
Showroom Amstelveen, Binden) 2, (Wooncentrum Co van der Horst), Showroom Oisterwijk, Beneluxstraat 17
Gaus 9, 12, 19; Fred Spronk 10,
18; Combinatie Paap-Paap 20;
Peter Bol 21; Combinatie K' en
K 25. Oude duiven: Combinatie
Koper-Koper l, 2, 6, 9, 15, 24;
Hans Gaus 3,16,18,21,22; Peter
Bol 4, 7,10, 11, 12,14; Combinatie K. en K. 5; 19. John Romkes
leurstellend zijn, zijn volgens 8,13,17; Rook Driehuizen 20; R.
hem onjuist. „Bij een aantal za- en Th. Sinnige 23.
ken is vijfhonderd bonnen ingeleverd. In totaal zijn 7500 boek(ADVERTENTIE)
jes verspreid met daarin achttien bonnen. Met name bij winkels zoals de bakker en slager is
veel gebruik gemaakt van het
aanbod."
Van der Slik is in de tegenaanval gegaan. Alle ondernemers hebben inmiddels een
brief op de mat gevonden met
een oproep om hem te blijven
steunen. „Dat boekje was een
uitgave van Alive Media. Wij 28/08 t/m 03 September
zijn en blijven de uitgever, de
ondernemers moesten ons betalen." De pr-man wil, als beDagelijks
langhetabenden er ook voor
13.30 & 15.30
speelgoeddier. Voor hem het voelen, gewoon zelf chequeniveau waarop hij wordt aan- boekjes uitgeven. „Die zijn dan
Foto Andre Lieberom niet meer exclusief voor OVZ-leden."
en de niet meer bestaande
Het zit hem dwars dat zijn
DB VAGEBOND
Zandvoortse afdeling van Hore- naam op minder prettige wijze
Nederlands gesproken
ca Nederland. De Horeca Groep in de pers is gekomen. Hij wijt
draagt nog niet bij. Dat kan ook het aan de gemeente die volniet want we bestaan net."
gens hem zonder de ware toeHet feit dat Fataer vervolgens dracht te checken, met modder
afstand nam, heeft meer te ma- is gaan smijten. „Als de geken met zijn achterban. Het meente geen excuses aanbiedt,
idee van 'dat doet die Horeca dan neem ik juridische stapGroep van onze centen', veron- pen." De negatieve publiciteit
derstelt Van der Slik. „Een omtrent de promotie-actie is
stichting overigens die m mijn mede reden geweest voor de
ogen goed m het organiseren is OVZ om zich terug te trekken,
Jim Carrey. Maura Tiemey
van evenementen, maar die meent hij. „De gemeente heeft
zich absoluut niet bezig houdt mij daarover met persoonlijk
met promotie in welke zin dan benaderd, maar de zaak naar
ook, zoals de naam wel doet buiten gebracht. Ik ben erop
vermoeden."
aangesproken door tegenstanders van de actie. Er wordt nu
constant op mijn persoon gespeeld."
Van der Slik voelt zich privé
N1COLAS CAQE JOHN CUSACK
gepakt. Hij wil nu terug slaan.
JOtin MALKOV1CH. V1MO RAHCS
Niet eens zozeer om zich van
Geproduceerd door
Jerry Bruckhelmer
alle tegenstanders te ontdoen,
(DIE HARD THE ROCK l
maar wel om eens aan de kaak
Inmiddels wordt zijn positie te stellen waarom Zandvoort zo
als woordvoerder steeds meer met zijn promotie omgaat. „Ik
ondergraven. Want ook de On- vraag me af hoe lang Zandvoort
dernemers Vereniging Zand- zich dat kan permitteren. In
Woensdag
i
voort heeft moeite met de be- plaats dat alle belangenverte2000
!
moeienis van Alive Media. Van genwoordigers de koppen bij elder Slik was bedenker en uitge- kaar steken, proberen ze elkaar
Everyone says!
ver van het kortings-cheque- vliegen af te vangen. In principe
I love you !
boekje waarmee de onderne- is het allemaal heel kinderachmers hun klanten trachtten te tig want zo'n promotie-actie in
Woody Allen. Goldic Ha» n i
binden. Dat willen ze nu zelf de trant van 'Zandvoort kijkt
doen. „De teneur is vriendelijk. over de schouder van Velsen
In principe vinden ze het niet mee' is positief."
Het advies van de pr-man
netjes dat een vertegenwoordiger van de Horeca Groep langs luidt dan ook: zorg dat alle neuzen in een richting staan. Zandkomt bij hun leden."
Geruchten als zou het effect voort heeft daar meer baat bij.
Jovcc Schreuder
van de chequeboekjesactie te-

Na het stukje gelezen te hebben over het noodlottige ongeval op de Bentveldseweg, in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 13
augustus, waarbij Martha Senders uit Zandvoort werd aangereden door een dronken automobilist en om het leven kwam,
werd ik vreselijk opstandig.
Wat bezielt die mensen toch
om na alcoholgebruik achter
het stuur te kruipen. Wat is dat
toch voor een misdadig gedrag!

ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort promoot
zichzelf slecht, vindt Erwin
van der Slik. Volgens hem
moeten de verschillende belangengroeperingen (horeca, pachters, winkeliers)
meer samenwerken. „In
plaats van de koppen bij elNatuurlijk, veel bestuurders kaar te steken, proberen ze
denken: dat kan ik wel, mij elkaar vliegen af te vangen."

Verder is vast punt op ritagenda de prijsuitreiking van
de drie interne competities
Volgens goed gebruik zal de
vergadering rap verlopen zodat
er bij de precies zeven jaar jon
ge vereniging nog voldoende
tijd over blijft om warm te
draaien op het bord met de 64
velden. Voorzitter Olaf Cliteur
zal de vergadering openen met
de medehng dat het eerste team
zich knap handhaafde in de eerste klasse en dat het tweede
team dat deed in de derde klas
se.

Cinema

Erwin van der Slik met een
symbool voor het kinderachtige
gevallen
dat de Horeca Groep de bestaande belangenbehartigingsverenigingen, zoals die van de
strandpachters,
respecteert.
„We benaderen alleen de horeca, niet de strandpachters.
Maar ik merk dat bepaalde
mensen ongerust worden over
onze acties. Mijn positie, ik ben
de zwakste schakel in het geheel omdat ik geen horeca-zaak
in Zandvoort heb, wordt daarom aangepakt. De Horeca
Groep zelf laten ze ongemoeid."
Teleurgesteld is Van der Slik
over de reactie van voorzitter
Floris Faber van de Stichting
Promotie Zandvoort. Faber

'Er wordt constant op
mijn persoon gespeeld'
heeft laten weten geen bemoeienis te hebben gehad met de
promotie-actie die, gezien de
publicaties in de lokale kranten, bij het gemeentebestuur in
het verkeerde keelgat schoot.
„De avond voor de actie ben
ik bij hem geweest. Hij was enthousiast en noemde het een
leuk initiatief. Hij zei: 'als voorzitter neem ik het risico' en zegde een budget toe. Hoe denk je
overigens hoe we aan die
T-shirts en vlaggen zijn gekomen? Die waren van de Stichting Zandvoort Promotie, een
club die gefinancierd wordt
door de OVZ, Strandpachters

FILMCLUB'
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TJERK HIDDESSTRAAT 23

SCHOOLVERLATERS MET LBO OF MAVO OP ZAK.
WIL JE VERDER LEREN, MAAR OOK GELD VERDIENEN?

ZANDVOORT

Tweekamer hoekappartement op de vijfde etage met
ruim zonnebalkon. Het gebouw is voorzien van twee Liften
en heeft een eigen parkeerterrein.
Indeling: entree, hal, badkamer met toilet, douche, wastafel en wasmachine-aansluiting, woonkamer met open keuken en toegang tot het balkon, slaapkamer met inbouwkast.
VRAAGPRIJS ƒ 179.000,- k.k.

|

».

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EENVRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING

M

maandag-vrijdag: 8.30-17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Interesse? Bel tijdens kantooruren naar GOA-coördinatie.
telefoon 0317 - 410 895 of schrijf naar Florens College ünnaeus,
Archimedesplantsoen 87. 1098 JZ Amsterdam.

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

DR.J.G.MEZGERSTRAAT42
ZANDVOORT
Ruime hoekwoning met aangebouwd stenen berging en
plaats achter op het zuiden, gelegen op een steenworp afstand van het strand, station en centrum dorp.
Parterre: gang met trapkast, douche/toilet/fonteintje,
woonkamer met open haard en half open keuken incl. inbouwapparatuui;
Ie etage: slaapkamer met wastafel en balkon, slaapkamer
met wastafel, moderne badkamer met ligbad, toilet, wastafel met ombouw;
2e etage: twee kamers, berging. Voorzien van c.v.-gas en
dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS ƒ 375.000,-k.k.

GEVRAAGD

Een creatieve slager

— voor winkel en worstmakerij—
±23 jaar
KWAUTErrSSLAGERIJ
JAAP KRUNEN

ArentKrijtsstraatIO, Diemen
Tel. 020-6901835
na 19.00 uur: 035-6935455

Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

Uitnodiging aan alle leden van woningbouwvereniging E M M voor
de ledenvergadering op dinsdag 23 september 1997, aanvang
20.00 uur in Gran Dorado,Trompstraat 1 te Zandvoort.
Voor het beantwoorden van vragen over uw woning en het oplossen
van individuele problemen zijn vanaf 19.00 uur de afdelingshoofden
van de werkorganisatie aanwezig.

Garage Keesomstraat 57 A, huur ƒ 120,00 per maand en
parkeerplaats Lijsterstraat L, huur ƒ 13,25 per maand.
Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 57 A hebben huurders
van de woningen Keesomstraat 149 t/m 271 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de parkeerplaats Lijsterstraat L hebben huurders
van de woningen Lijsterstraat 2-1 t/m 2-38 en 4-1 t/m 4-26 de voorkeur.
Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

1.

Opening, mededelingen.

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum,
telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M,
Postbus 505, 2041 EA Zandvoort.

2.

Vaststellen agenda.

3.

Vaststelling notulen van de ledenvergadering van 27 juli 1996
De notulen liggen ter inzage aan de balie op kantoor.

4.

Ingekomen stukken.

5.

Verkiezing Ledenraadsleden.

Uw reactie moet uiterlijk woensdag 3 september 1997 om 12.00 uur in
het ons bezit zijn.

w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g EMM
ir

Momenteel zijn er 28 leden in functie.
De ledenraad mag maximaal bestaan uit 40 leden.
Volgens het rooster treden af de dames L. Weilers en l. Diemer
en de heer D. Drommel. Zij hebben zich herverkiesbaar gesteld.

JKé JKé Jf&J

groente en fruit speciaalzaak

Passage 36-40

M
NVM
MAKELAAR

postbus 413

2040 EA Zandvoort
. Fax 023 571 49 24

GARAGE EN PARKEERPLAATS TE HUUR

HET GOA-TUINCENTRUM HEEFT
EEN BAAN EN EEN VAKOPLEIDING VOOR JE.
Vier dagen per week werken en een dag per week naar school.
Na driejaar ben je een geschoolde kracht met het diploma
Zelfstandig Beroepsopleiding Tuincentrum.

023-571 5531

2042 KV Zandvoort

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505

Telefoon 023 571 77 41

j

Makelaardij o.g.

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

VERKOPER/STER
full-time of part-time

2040 A K Zand voort

Inl. tel. 5714404
of b.g.g. 5712888

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen mei leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contacüijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U k u n t als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

randstedelijk

O

Het Randstedelijk Opleidingen Centrum
verzorgt voor ca. 9000 leerlingen

opleidingen
schakelprogramma 's

Gek op mode?
Zet de schaar er in!

Het doen van een bindende voordracht(en) kan ook geschieden
door leden. Van deze voordracht(en) moet tenminste drie dagen
vóór de vergadering van de Ledenraad melding zijn gemaakt aan
de Ledenraad, door middel van een door tenminste twintig leden
ondertekend voorstel, dat vergezeld dient te gaan van een bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat met handtekening.

Meld je aan voor de opleiding

De voordracht(en) vanuit de leden dient naast twintig handtekeningen ook de volledige namen en adressen van de ondertekenaars te bevatten.

Kleding en Mode
Assistent-medewerk(st)er naaizaal (nivo 1)

De ledenraad heeft domicilie ten kantore van de
woningbouwvereniging.

Deze opleiding duurt 1 jaar. Je gaat 5 dagen per week naar school.
Voorwaarden: je bent tussen de 16 en 28 jaar

6.

Rondvraag.

Werken en leren:

Pauze

Assistent-medewerk(st)er naaizaal (nivo 1)

7.

De heer Wagner, architect, zal een presentatie geven van de te
realiseren plannen voor de 118 sociale huurwoningen in het plan
Park Duijnwijk.

8.

Sluiting,

Deze opleiding duurt 1 jaar.
Uiteraard k u n t via 0906-501515.6 ook zelf anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

Bindende voordracht: de Ledenraad stelt voor de dames
L. Weilers en l. Diemer en de heer D. Drommel te herbenoemen
als ledenraadslid van E M M en mevrouw A. Stienstra en de
heren J. Kerkman, G. van Schaik, J. J. Gimpel, A. J. M. Steger,
B. M. van Doorn en C. J. van Koningsbruggen te benoemen als
ledenraadslid van EMM.

deeliijdberoepsopleidingen en oriëntatiecentrum

Uitvoerend Medewerk(st)er naaizaal (nivo 2)
Deze opleiding duurt 2 jaar.
Je werkt 4 dagen per week in een confectiebedrijf. Je gaat 1 dag per week naar school.

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

Voorwaarden: je bent tussen de 16 en 28 jaar

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. 11.00 gpm)

Wil Je meer informatie

woningbouwvereniging E M M

Neem dan contact op met:

Kwekerij P. van Kleeff

R.O.C Elandsstraat, Afdeling Kleding en Mode
Elandsstraat 175,1016 SB Amsterdam, tel: 020-5219301

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een waterschap dat per i januari 1997 is opgericht.
Het gebied van het waterschap bestrijkt het zuidoostelijk deel van Noord-Holland inclusief het grootste
deel van Amsterdam, het noordwestelijk deel van Utrecht en een klein gedeelte van Zuid-Holland.
In het werkgebied - met een oppervlakte van 700 km2 • heeft het hoogheemraadschap de integrale zorg
voor de waterkwaliteit, het waterpeil en de waterkenng. In het gebied wonen circa 1,2 miljoen mensen in
27 gemeenten.

Kandidaten gezocht voor het algemeen bestuur
In november van dit jaar worden verkiezingen gehouden voor het algemeen bestuur.
De verkiezingen vinden schriftelijk plaats. Alle kiesgerechtigden krijgen begin november een stembiljet toegezonden. Zij kunnen kiezen voor personen in een bepaalde belangencategorie.
In het bestuur van het hoogheemraadschap zijn dertig zetels beschikbaar verdeeld over de volgende belangencategorieën:
• categorie 'ongebouwd'
• categorie 'gebouwd'
• categorie 'ingezetenen'

(eigenaren van grond)
(eigenaren van gebouwen)
(gebruikers van woonruimten)

• categorie 'bedrijfsgebouwd' (gebruikers van bedrijfsgebouwen)

5 zetels
7 zetels
14 zetels

In het nieuwe schooljaar verhuizen we naar de MTS voor Mode- en Kleding.

Van Stolbergweg 1
Zandvoort

Lokatie: Timorplein 21 1094 CC Amsterdam (oost)

Tel. 5717093

Eigen horecabedrijf.

Vanaf l september zijn wij weer dinsdag gesloten

start 'n SEC-opleidmfj
m Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

Cursusplaatsen:
Almere,
.
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

E MSEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

Bel voor informatie:

training &

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

opleiding

en

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329;

4 zetels

Om een evenwichtige spreiding van de bestuurszetels over het beheersgebied van het hoogheemraadschap te garanderen, zijn 3 kiesdistricten ingesteld: Amstel en Proosdij, Amsterdam en Vecht.
In feite vindt in ieder kiesdistrict voor iedere categorie van belanghebbenden op hetzelfde moment
een afzonderlijke verkiezing plaats.

Belangstelling?
ledereen die op 18 december 1997 de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en niet uit het kiesrecht is ontzet, kan zich kandidaat stellen voor een zetel in het algemeen bestuur. Voorwaarde is wel dat de kandidaat gesteund wordt door tien kiesgerechtigden.
Van 18 tot en met 24 september 1997 kunnen kandidaten en hun plaatsvervangers worden opgegeven op de kantoorlocatie Spaklerweg 18 te Amsterdam (van 9.00 tot 19.00 uur).
Wilt u zich kandidaat stellen voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap?
Een opgaveformulier en een toelichting liggen voor u klaar. Ook kunt u zich opgeven voor een infbrma'iebijeenkomst voor aspirant-bestuursleden op 9 september a.s. om 20.00 uur in het kantoor aan

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Kom naarde
Informatie-avond
van de Avond-MTS
Woensdag 3 september

1ste prijs weekend LONDON
voor 2 pers.
Beschikbaar gesteld door

Aanvang 19.30 uur

Opleidingen
- Bouwkunde
- Grond-, water- en wegenbouwkunde

Toerkoop Reisburo Zonvaart
Grote Krocht
2e t/m 4e prijs
Whiskey Trial t.w.v. 60,6 soorten whiskey gratis proeven
aangeboden door

- Elektrotechniek
- Werktuigbouwkunde
- Wis- en Natuurkunde
Krelis Louwenstraat 1

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

organiseren in de krant van 3 september een puzzel

„ZANDVOORT GOES BRITISH"

- Installatietechniek (M.I.T.)

de Larenseweg 30 te Hilversum.
Met onderstaande antwoordstrook kunt u uw belangstelling kenbaar maken.
U kunt ook bellen met het hoogheemraadschap. Telefoonnummer (035) 647 76 47.

lNieuwsblad

(nabij Station Sloterdijk)

Scotch Inn

1055 KA Amsterdam
Voor brochure bel: 020-6843017

Haltestraat
Onze promotiedames delen
zaterdag 6 september Engelse drop uit
verzorgd door

Avondopleidingen voor iedereen
met een technisch beroep.
ANTWOORDBON

Ja, ik heb interesse in:
O het opgaveformulier en toelichting op de kandidaatstelling hoogheemraadschap
O de brochure Samen Werken aan Waterover heiwerk van het hoogheemraadschap

Belangstelling? Zonder werk? Kom en informeer.
Antwoordcoupon (geen postzegel nodig)
Graag ontvang ik een brochure over de Avond-MTS

O ik ben aanwezig op de informatiebijeenkomst voor kandidaat-bestuursleden op 9 september

Naam:

.M/V

Adres:
Naam

:

Adres

:

Telefoon:

:
Stuur deze bon in een envelop (postzegel is niet nodig) naar:
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, afdeling Communicatie DWR
Antwoordnummer 195,1200 VB Hilversum

van de woensdagmarkt in Zandvoort

OVZ

Postcode/Plaats:

Postcode/Plaats

De Jong's Drop

Ondernemers Vereniging Zandvoort

College Beroepsonderwijs Amsterdam
Antwoordnummer 47638,1070 VD Amsterdam
Wmt

Nieuwsblad

Een ijzersterke combinatie
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'Niemand schildert
muurtjes zo
precies als ik'
W
IE KAN ER zich het
oude
Dorpsplein
van voor de oorlog
nog
herinneren?
Met de lunchroom van familie
De Leeuw en groenteman Dolleman? Cees Visser heeft het
beeld uit zijn jeugd vastgelegd
op het linnen. Zijn werk kenmerkt zich door het gebruik
van veel kleuren en een grote
detaillering. Visser: „Vraag
maar aan mijn vrouw, niemand
schildert de dakpannen en de
muurtjes zo precies als ik."
Niet alleen het Dorpsplein
maar ook heel veel andere verdwenen plekjes in Zandvoort
zijn terug te vinden op de schilderijen van de nu 76-jarige Cees
Visser. Zoals Hotel d'Orange
dat later werd verbouwd tot de
Oranjeflats en in de oorlog door
de Duitsers is afgebroken.
Het meest trots is hij op een
schilderij dat is gemaakt van
het Gasthuisplein. „Ziet u dit
huis, daar ben ik geboren in
1921. Met zijn tienen woonden
we in dat huis. Ernaast was de
werkplaats van mijn vader die
loodgieter en kachelsmit was.
Hij werkte daarnaast 45 jaar als
stuurman op de reddingsboot.
Mijn moeder was in het dorp
bekend als Antje Koffiewas. Zij
was badvrouw op het strand en
net als de rest van de familie
snel bruin door de zon. Tot grote verbazing van de badgasten.
Die
liepen
vroeger niet
zo bloot en
waren dus ook
niet zo bruin.
Ze
vroegen
dan aan mijn
moeder hoe
dat kwam dat ze zo'n bruine
kleur had. Mijn moeder vertelde dan: je neemt een schoteltje,
daar doe je wat water op en
twee lepeltjes koffiestroop, dat
smeer je dan op je gezicht en je
handen. Zo is ze aan de bijnaam
Antje Koffiewas gekomen."

Cees Visser kan mooie verhalen vertellen
over het oude Zandvoort, het dorp waar hij
al zijn hele leven woont. „Ze hebben me wel
eens gevraagd er een boek over te schrijven.
Ik heb gezegd: dat wil ik wel vertellen, maar
dat moet een ander dan maar opschrijven."
Liever schildert Visser taferelen in
Zandvoort. Hij legt bij voorkeur de plekjes
vast die op de nominatie staan te
verdwijnen. Dat doet hij al jaren en op zijn
schilderijen prijken dan ook vele prachtige
panden die allang onder de slopershamer
een einde hebben gevonden.

Met
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en
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o
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19. In feite is de horecaonderneming nog zo nieuw dat

de vuilnisophalers nog even
moeten wennen. Maandag

bleef het vuil staan.

De Zandloper heeft de plaats
ingenomen van het oude hotel
Zon en Zee. „De oude eigenaar
is eruit gegaan en heeft het hotel geheel opgeknapt," vertelt
Pabiènne. „Zelf hadden we een
café in Haarlem en deze mogelijkheid kwam spontaan op ons
pad. We hadden nog nooit een
hotel gerund en het leek ons
een uitdaging. We dachten
waarom eigenlijk niet. We hebben het pand gekocht."
Het hotel telt acht kamers
waarvan één speciaal met bad
en drie grote en vier kleinere
kamers. „Alle kamers zijn voorzien van eigen toilet en douche.
De sfeer laat zich omschrijven
als een familiehotel. Er kan
veel, het gaat hier gemoedelijk
toe." Pabiènne is bijvoorbeeld
niet te beroerd om de sponsoremblemen van een gast-racer
op zijn pak te naaien. Maar anderspm kan het ook. „Als ik een
kastje in elkaar wil zetten dan
zegt een klant al gauw: dat doe
ik wel even. Dan staat een gast
een kastje in elkaar te schroeven."
Met de locatie hebben ze ge-

Het mag niet ongezegd blijven: Zandvoort herbergt tal van filtersigaret-i'
kers. Vermoedelijk voor het merendeel toeristen omdat met name in 'i'
ruimten tussen de steentjes op en rondom de terrassen, tientallen sigaif •\
tenpeuken met de bijna onverwoestbare filters terecht komen. Een beeij'
horecabaas zorgt ervoor dat er voldoende asbakken op tafel staan en d;i
zijn terras dagelijks wordt geveegd. Anderen rekenen er blijkbaar op dat i '•
bezemkarvan de gemeente langs komt. Een misrekening want deze vee
erover heen en niet tussen de steentjes. Als er met het rapen van peukc>
geld te verdienen valt, dan zou je als miljonair een stevige sigaar kumifi
opsteken. Helaas, het geld ligt ook in Zandvoort niet op straat.

Gezonde vierling

Cees Visser, een duivenliefhebber: „Het Oude Mannenhuis is rond 1929 afgebroken. Dat had
mooi een museum kunnen worden."
Foto: Karin Schut
Visser wijst op het schilderij
van het Gasthuisplein een gebouw aan dat veel Zandvoorters niet meer kennen. „Het
Oude Mannenhuis, een prachtig pand dat helaas rond 1929 is
afgebroken. Ik vind het een
heel mooi gebouw dat ik nog
steeds graag schilder. Doodzonde dat ze het hebben afgebroken, dat had nu mooi een mu-

scheiding tussen de arbeiders
en het rijke volk in Zandvoort.
De kinderen van de Hogeweg,
Brederodestraat en Kostverlorenweg en Zeestraat die speelden niet met ons. Dat was de
middenstand, terwijl er bij ons
vooral
arbeidersgezinnen
woonden. Bij ons thuis was er
geen armoede, terwijl veel mensen in het dorp echt arm waren.
In de jaren '28
en '29 konden
de kinderen
van arme gezinnen bij het
Hollands Koffiehuis 's middags
brood
met melk krijgen, 's Avonds
kregen ze warm eten. Mijn vader zei tegen ons: als jullie er
heen gaan dan schop ik je benen onder je vandaan. Maar wij
gingen toch stiekem een of twee
keer in de week naar het Koffiehuis, omdat je het gezellig vond

seum kunnen worden."
Visser vertelt graag over zijn
jeugd. De herinneringen zijn de
basis voor veel van zijn schilderijen. Hij zegt ondanks de armoede een leuke jeugd te hebben gehad rond het Gasthuisplein. „Toen merkte je al een

In de Zandloper gaat
het er gemoedelijk toe
ZANDVOORT - De 33-ja-

Geld niet op straat

CC
CO
CD

Cees Visser schildert bij voorkeur
panden die dreigen te verdwijnen

rige Martin de Jonge en zijn
27-jarige partner Fabiènne
la BÏans zijn de kersverse
eigenaars van Hotel Café De
Zandloper aan de Hogeweg

de badplaats door

CD
CD
CO CO

boft, vinden beiden. „We zitten
nog geen 50 meter van het
strand en de bus is om de hoek.
En vanaf de voorzijde kijkje op
zee uit," zegt Fabiènne trots.
Voorlopig serveert De Zandloper alleen nog ontbijt. Ook voor
niet-gasten. „We zijn het hele
jaar open. We willen dit pand
echt exploiteren als een café.
Na de winter willen we ook warme maaltijden serveren. We
denken aan vijf of zes makkelijke menu's, een soort plate-service."
Door de drukke werkzaamheden zullen de exploitanten
wel naar hulp uit moeten kijken, vermoeden ze. „We werken nu al zestien uur per dag
omdat we het schoonhouden
ook zelf doen. Hygiëne staat bij
ons namelijk hoog in het vaandel. In dat opzicht krijgen we
veel complimentjes. De gasten
zien je met je schoonmaakkloffie naar boven gaan en 's
avonds netjes achter de bar
staan. Dat waarderen ze."
Die waardering uit zich in het
alvast boeken voor volgend
jaar. Tal van gasten wil in de
winter terugkomen of bespreken nu al hun zomervakantie.
Het stel dat uit Hoofddorp
komt moet weliswaar hard werken. Ze hebben het er graag
voor over. „Je bent wel 16 uur
per dag bezig maar er zijn ook
•rustige momenten. Het komt
vaak voor dat de mensen die op
het terras zitten zeggen: kom er
gezellig bij. Dan hebben we zoiets van: ja, waarom eigenlijk

met de jongens. Daar kreeg je
dan eten, dus had je niet zoveel
honger als je thuis kwam." Lachend: „Dan at je met tegenzin
je bord leeg om te voorkomen
dat vader er achter kwam."
Vissers tekentalent openbaarde zich op de lagere school,
lachend geeft hij aan dat de
hoge cijfers destijds vooral
voor het vak Tekenen op zijn
rapport prijkten. De echte
start van zijn
schilderscarriére heeft een
minder leuke
aanleiding.
Hij werd in
1943 bij een razzia door de Duitsers opgehaald en naar Duitsland getransporteerd om daar
te werk gesteld te worden.
Twee jaar later kwam Visser,
vanuit het kamp weliswaar
ziek, maar nog in leven terug in
Zandvoort. In de maanden

daarna moet hij nog veel rusten.
„Ik lag veel in bed en mensen
die langskwamen vroegen me
een tekening te maken van hun
man of zoon die ze waren verloren in de oorlog. Ik kreeg dan
van hen een pasfoto en maakte
een portret. Dat werd rondverteld. Toen kwamen er mensen
van wie de huizen zijn afgebro-

'Mijn moeder was in het dorp
bekend als Antje Koffiewas'
ken in de oorlog. Die hadden er
foto's van en die vroegen of ik
dat na wilde schilderen. Zo is
het begonnen."
Inmiddels heeft hij enige
honderden schilderijen gemaakt, die gretig aftrek vinden
bij mensen binnen en buiten

Weekenddiensten

Berichten en tips
voor deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen
naar de redactie van het
Zandvoorts Nieuwsblad. Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort, of inleveren bij het kantoor
op Gasthuisplein 12.
Tel:023-5178648. Fax:023-5730497

e

niet," aldus Pabiènne. Een
Duitse gast, die eigenlijk een
goedkopere kamer zoekt, besluit, ondanks de 90 gulden die
hij per nacht moet betalen, om
te blijven. Gewoon omdat de
zacht-groen uitgevoerde 'Kneipe' gezellig oogt.

Fitgames 1997
ZANDVOORT - Fitness Paradise aan de Paradij sweg nummer l organiseert op zaterdagmorgen 11 oktober de Fitness
Paradise Fitgames 1997. De
games bestaan uit cardio-fitness-onderdelen (conditie) en
zijn bedoeld voor goed getrainde dames en heren. De onderdelen bestaan onder meer uit tien
minuten roeien, opdrukken,
tien minuten steppen, optrekken (aan een rekstok), tien minuten op de cardio-fiets, verticaal opdrukken en een strandloop van drie (dames) en vier
(heren) kilometer. De games
beginnen om elf uur 's morgens. Informatie en opgeven bij
Remy Draaier, telefoonnummer 57.17742.

Zandvoort. Recent exposeerde
hij in het Cultureel Centrum
met 21 van zijn schilderijen. Op
het moment worden de schilderspullen even niet gebruikt.
„In de zomer ben ik altijd in
rust, maar in de winter ga ik
weer aan de gang. Dan ga ik de
andere kant van het Gasthuisplein schilderen -aan de kant
van het Zandvoorts Nieuwstalad. Dat deel
is opgekocht
door de detailhandel, dus
gaat allemaal
weg. Het grote
•
gebouw op het
plein
komt
overigens niet op het schilderij.
Op die plaats schilder ik het
oude pand dat er daarvoor
stond, Zomerlust. Een prachtig
pand, dat kan ik uit mijn hoofd
schilderen."

Het zal je maar gebeuren. Je geeft een zwerfster liefdevol alle zorg die .;:
nodig heeft en voor je het weet is je gezin uitgebreid met een gezont'vierling. Een poezenvierling wel te verstaan. Het overkwam de familie IJ
Roodedie nu op zoek is naar een goed tehuis vooreen rood. een zwart (nu..
een vaag grijs werkje) en twee grijsgestreepte katjes.
,,We wonen aan de rand van de duinen op de Thijseweg en voedeic:
allerlei dieren die bij ons aan komen lopen zoals egels, soms een vos ei
katten die vermoedelijk door mensen bij het Grandoradopark zijn ach terg';•
laten," vertelt Emmy de Roode. „Tilly, voor het gemak noemen we h n a
maar zo, is op 15 augustus in onze tuin bevallen. De Dierenbescherming i;
komen kijken en vindt het prachtige katjes maar kan niets voor ons dooi;
De asiels zitten al bomvol." Omdat de familie zelf al drie oudere katte!.
heeft die weinig op hebben met het dartele viertal, is zij naarstig op zoo!
naar een goed tehuis. Informatie en poezen zijn te krijgen onder numnie57.18340.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnsccntrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.

Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefconnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Sloringsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode van 16 - 22 augustus
Getrouwd: Francina, Wilhelmina Meijnckens en Johannes,
Geert, Gerhardussen Boukes,
Maria-Moniqué Spaan en Salvatore Petrus D'Agata. Astrid
Gerdina Enzendorfer en Wilhelmus, Johannes, Gerardus
van der Zwaan.
Geboren: Noor Isobel, dochter
van Jacobus Cornelius Kapteijn en Neeltje Elemerse Elizabeth Soet. Océa Summer, dochter van Ronald Alfons Corry
van de Laar en Margaretha Maria Berkhout. Rosanne Johanna Elisabeth, dochter van Erwin Titus Hilbers en Monique
Schoo (op 14-8-97).
Overleden:
Cornelia
Buss-Keur, 73 jaar. Johannes Filmer, 74 jaar. Johanna Tinga-Bosman, 78 jaar. Catharina
Wilhelmina Henriëtte Weisfeit,
48 jaar. Egbertus Hendricus
Lucas Mulder, 51 jaar. Petronella Klimmert-Doek, 91 jaar.
Gerardina Lutjeveld, 87 jaar.

Cleo Schccrboom

Dier

van de
week

Foto André Lieben

Meeuwen op stok
Over de vernielde meeuwen van het Zandvoortse kunstwerk bij het ge
meentehuis gesproken... Na de constatering dat de vogels waren verdwe
nen had het maar een haar gescheeld of gemeentevoorlichter Egoii
Snelders had eigenhandig de opsporingsbevelen aan de Zandvoortse
deuren getimmerd. Hij wilde een foto van het voltallige stel in de krant. Een
soort signalement dus. Snelders was blijkbaar in de veronderstelling da;
een inwoner de kans had gezien om de vogelgroep aan de eigen privécol
lectie toe te voegen. Niets was minder waar. De jongens van de buitendienst hadden de gevallen kunst maar even in veiligheid gebracht, wal
synoniem is aan bij het vuilnis zetten, zo willen boze tongen doen geloven.
De bode nam de resterende groepen onder zijn hoede. Er resten voorlopig
kale palen. De slapende man op het bankje lijkt het niet de deren, die is net
als de meeuwen tijdelijk op stok.
(ADVERTENTIE)
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Je>yoeè£ niet-wcti: {(*hoort!
Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)

Dit maal iets anders. Een dier
waarvan sommigen bij de
gedachte alleen al de rillingen
krijgen. Geen kat, hond of
konijn: hij heet Ratjetoe. Juist
de naam zegt het al, deze week
een rat-je-toe. Een volwassen,
mannelijke en tamme rat. Hij
heeft een witte vacht en kijkt
pienter uit zijn rode
kraaloogjes. En wat wil het
toeval? Er is niet één, maar er
zijn twee tamme ratten. De
ander is ook een mannetje, ook
wit, heeft ook rode ogen en is
ook volwassen. Alleen luidt zijn
naam anders: hij heet Nico.
Dan is er ook nog Garfielci. Nee,
geen rat maar een grijs-wit
konijn met flaporen. Leuk dat
die is! Daarnaast zijn er ook
nog 40 katten, dus keuze is er
genoeg. Geïnteresseerden in
Ratjetoe, Nico, Garflcld of een
van de andere dieren kunnen
contact opnemen met het
Kennemer Dierentehuis,
telefoon 57.13888.

Maandag tot en met donderdag:
00.00-0^00 ZFM Nonslop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-14.00 Message from the beach
14.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb S Vloed

O

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-14.00
14.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Message from the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdmvn
BPM

-l
DL'

Zaterdag:
00.00-OaOO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-1900
19.00-20.00
20.00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoor! op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09 30
09.30-10 00
10.00-1200
12.00-1700
17.00-1900
1900-24.00

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk procuamma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
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Kerkdiensten

Martin de Jonge en Fabiènne la Blans zien er niet tegenop om hard Ie werken

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: mw C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: C. v. Polvliet.
Zondag 10.30 uur: C. v. Polvliet, Ceaciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: dienst door eigen leden.

Chequeboekjesoorlog in Zandvoort

(,'jirtoon M fi re •
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Slaap-zitcomfort in Oase boxsprings!
Naar uw eigen wensen,
geen probleem bij Oase!

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

Hoofd en voetbord keuze in vorm en stofdessin
Stofkeuze ook verkrijgbaar als gordijnstof
Boxspring verrijdbaar - uitschuifbaar of vaste opstelling
Breedte en lengte van boxspring in vele maten
Boxspring met in hoogte verstelbare poten
In vrijwel ledere bestaande slaapkamer in te plaatsen

[MlTJBRAIISJflATRAS

tuxe beukenfram, binnenveringinterieu,,op
keuze uit verschillende luxe damasten slotten.

v a 70x200 ^
-i'-'

PROJECT'TAPU
HOTEL KWALITEIT

De boxspring levert u optimaal slaapcomfort door een geniaal principe; de veerkracht en
stabiliteit van een goede matras wordt versterkt door een ondersteunende boxspring.
Deze stijlvolle en eigentijdse boxspring is leverbaar in kerse met toilettafel en nachtkastjes

•^••b^^-•_•»__•_•»•>•__•

Pocketveei* Extra Matras

^329.
129.

Keuze in slaap - zitcomfort

Doorsnede boxspring

v.a. 70x200
7(MrtdnniMaHtiHiliinranli> -- -

Binnen Uerinn Boneil-Extra,
Alle ma t on leverbaar
v.a. 7Ox2OO

'

•^•^••i^^^-

•

Polvether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-3540
x .^
-• Alle maten leverbaar
v.a. 1 persoons
~

^

' 7 Jaar schriftelijke labrlekigaranlle
LUXE

•Echt
don* dekbed «ton lu,- nxan, m, _ 140x200
Tppnwt in »ü»tn gnli»eiirt.lutia nluttlchl
itVMfVVat 113.•Zuiver wellen dekbed2001200, ta,20012*0, m,-. 140x200..90•Zomer dekbed ixa!x,!irma4i,nr.:*',';'*~14Ox200..29m'

BEZICHTIGING - VERKOOP
•Alle artikelen 100% schriftelijke fabrieksgarantie.
•Gespreick1 betaling mogelijk (géén rente).
. *Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
•Betalen metpinpas mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

o tot e uur

•VRIJDAG*

9 tot 9 uur ~

•ZATERDAG*
9 tot 5 uur

C.V.
defect?

Slaapkamer Speciaalzaken

Spaameweg 22a
Cruquius

Gevraagd:
voor snackbar te Zandvoort

Vestigingen op de woonboulevards:
Apeldoorn - Breda - Capelle a/d Ussel - Den Bosch - Diemen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Woonmall Alexandrium l
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk
Bleiswijk Hoefweg 137

Oase " het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

MEDEWERKSTERS
Inl. tel. 023-5720109

Juridisch administratief adviesburo

LEKO
/ uookgeenmatenaalkosten

THE DOOUS
l N

Tel. 023-5719883

\ IS UW KETEL AAN
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V A N MUUR T O T K A S T . . .
THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen. Eenvoudig en praklisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.
Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tol 13.00 uur.

Deskundig advies en
persoonlijke begeleiding.

ATAG S-HR-24 Comb
Installatiekosten
^,1 ^o^e^enetoegespitst
op uw persoonlijke s,tuat,e

onderhoud tussen
,
door u te bepalen dagcteej

A

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam
Telefoon (020) 6 62 71 56
Start 23 september

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

<TII1Ï 1>O011S>
Tevens gevestigd in Hel Arsenaal te Naarden-Vesting, Tel.:035-0942982. Be! voor openingstijdenl

Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam
Telefoon (020) 6 62 71 56
Start: 22 september

Sanders Meubelstad
Amsterdam verbouwt.
Nu extra
kassakortingen!

bUi
.' HVf~•'/'~.

SANDERS MEUBELSTAD|

Xï
•v-'sdtf'-'v

•(iï'*ü>^:.;

WORDT VERNIEUWD |

'Fantastisch wonen in Park Duijnwijk en
blijven genieten van je hobby's.'

f-

Amsterdam - Overtoom 557 - tel: 020-6184733
donderdag koopavond - gratis parkeren in eigen parkeergarage

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere

'We hebben al heel wat huizen achter de rug.
Onze nieuwe aanwinst in Park Duijnwijk kun je
met recht het klapstuk noemen. Over de financiering hebben we natuurlijk uitgebreid gepraat
met de hypotheekadviseur van de Rabobank.
De hypotheek moet wel flexibel zijn, zeiden
we. Nou, dat was geen probleem. We lossen nu
wat minder af, zodat we kunnen blijven genieten
van onze hobby's. Af en toe een mooi kunstwerk
kopen bijvoorbeeld.'

informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Maak nu alvast kennis met de Rabobank!
Rabobank Huis Sc Hypotheckadvics heeft altijd
een liypotheekvorm die het beste past bij uw situatie.
En omdat wij net zo trots zijn op Park Duijnwijk als
u, hebben wc een speciale informatiebrochure samengesteld.
Meer weten? Belt u gerust met één van onze hypotlieckadviseurs om een exemplaar aan te vragen.
Met de hypotheekadviseur van de Rabobank
sta je er niet alleen voor.
Tel. 023-5484250

Rabobank
Heemstede-Zandvoort

Tips en suggesties: Redactiesecretariaat Weekmedja, postbus 2201,1000
17
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'Patiënt moet
ook meedenken'
Wat doe je als je met een tastbare
kwaal zit die door de reguliere gezondheidszorg niet kan worden behandeld? Of als je gewoon niet lekker in je vel zit en je dokter je naar
huis stuurt met de opdracht het
wat kalmer aan te doen? Dan berust je erin. Of je zoekt je heil in
het alternatieve circuit. Daar is
niks mis mee. Maar ren niet in je
wanhoop naar de eerste de beste
zich paragnost of natuurgenezer
noemende persoon die beweert je
wel even te genezen. En die je en
passant ook nog de ware liefde en

IR e i s t i p s
Klank- en lichtspel
in Belgische grotten

zes goede lottocijfers in de schoot
werpt. Vraag in je kennissenkring
naar een betrouwbaar iemand. Of
ga naar de boekhandel en schaf de
Klikgids aan (Wie is wie in het alternatieve circuit). Daarin staan
onder meer de telefoonnummers
van beroepsverenigingen. Zo'n telef oontj e spaart tijd, ellende en
vooral geld. In een korte serie: de
lotgevallen van een zoeker naar
een in alle opzichten beter leven.
Die er inmiddels wel achter is dat
je geluk en gezondheid grotendeels
in je eigen hand hebt.

Een spectaculair uitstapje is
een tocht in de Grotten van
Neptunus, in het Belgische Petigny in het zuiden van de provincie Namen. De grotten zijn
gevormd in de kalksteen door
het riviertje l'Eau noire. Met
een gids loop je de grotten in
waar een bootje klaarligt voor
het leukste deel van het bezoek,
namelijk een klank- en lichtspel. Tot 30 september dagelijks
geopend van tien tot twaalf uur
en van half twee tot zes uur.
Informatie: Belgisch Verkeersbureau, 023-534.4434.

E

IND 1995 zaten ineens
allemaal
jeukende
blaasjes aan mijn handen en voeten. De fantastische lijfspreuk van mijn
moeder indachtig ('wat vanzelf komt, gaat ook vanzelf
wel weer over') wachtte ik
dus geduldig op betere tijden. Dat hielp niet. Naar de
dokter dan maar voor een
zalfje of de zoveelste antibiotica-kuur? Daar had ik
geen vertrouwen in.

Toen de vellen erbij hingen worden dan op hun functie geen de jeuk onhoudbaar werd, controleerd en zonodig door
kreeg ik een gezondheidsblad acupunctuur geactiveerd. En
in handen waaruit ik opmaakte dankzij de extra-plus polis van
dat mijn kwaal een reactie zou het ZAO worden de behandelin- Sofyan Rangkuti: „Patiënt moet ook zelf meedenken en meewerken; heelt eigen verantwoordelijkheid voor lichaam
kunnen zijn op een verkeerd gen voor 70 procent vergoed.
Bram de Hollander Fotografie
voedingspatroon. En dat acu- Dat heeft inmiddels ook begre- Zhang Kai door het Acupunctu- in China op de voet en integre- Connie:
De opleiding begint eind september.
„Hwato-studenten
pen
dat
voorkomen
beter
is
dan
punctuur en kruiden weieens
De limiet Is twaalf studenten. Belangre Training Centre (ATC) in Pe- ren ze meteen in de lessen. Na kunnen ook stage lopen aan de stellenden
kunnen zich op de open dag
uitkomst zouden kunnen bie- genezen.
ATC
in
Peking.
De
Nederlandse
een
studie
van
tirie
jaar
wordt
king
is
aangezocht
een
Hwatozaterdag
6 september tussen één uur
Met zijn vieren werken ze aan
den. Via de NVA, de Nederlandop te zetten in Neder- een examen afgelegd. De exa- scholen verrichten goed werk, en half vijf nader laten Informeren. In
se Vereniging voor Acupunc- het lichamelijk en geestelijk school
van Chinese professoren
men-eisen zijn samengesteld maar ze baseren hun kennis aanwezigheid
worden acupunctuur-demonstratles
tuur, kreeg ik een paar adres- welzijn van heel wat uitgedok- land.
noodgedwongen
op
leerboeken
door
de
WHO."
„De
ATC
is
erkend
door
de
gegeven. De open dag wordt gehouden
sen in Amsterdam. Het moest terde Noord-Hollanders: Arita, WHO, de Wereld Gezondheids
die uit het Chinees vertaald In het Preventief Medisch Centrum
een Chinees zijn, dat vond ik Sofyan, Darwin en Ulan Rang- Organisatie," aldus Connie.
Zaanstreek, Raadhuisstraat 8(i In Koog
Het
verschil
met
de
door
de
zijn.
De
Hwato-school
zet
de
wel zo veilig. Ik kwam terecht kuti. Drie broers en één zus, „Een Hwato-school heeft een Nederlandse Vereniging voor puntjes op de i."
aan de Zaan.
Meer informatie vooraf verstrekt
in de Marieken van Nimwegen- grotendeels geboren en getogen directe lijn met Peking, docen- Acupunctuur erkende scholen
Connie Hangkutl,
telefoon 075straat, bij Sofyan Rangkuti. in China. In 1985 kwamen ze ten volgen de ontwikkelingen is de directe lijn met China.
612.5679.
Miep Wisselink
Vreemde naam voor een Chi- alle vier tegelijk naar Nedernees. Hij is dan ook geboren in land, om hier de Traditionele
Indonesië, maar getogen en op- Chinese Geneeskunde (TCG) te
beoefenen. Niet omdat ze de
geleid in China.
westerse geneeskunde maar
„Candida," hoorde ik hem niks vinden. Het één vult het
mompelen bij het eerste con- ander aan, is hun visie.
sult. En hij knikte bevestigend,
De TCG hanteert al meer dan
nadat hij een hele reeks naar tweeduizend jaar het principe
mijn idee niet terzake doende dat een ziekte geen op zichzelf
vragen had gesteld, uitvoerig staand verschijnsel is. Het gaat
mijn polsen bevoelde en mijn om de totale mens. Daarom betong aanschouwde. „Schim- perkt TCG zich niet tot acumelaandoening in darmen. Ik punctuur, maar betrekt er ook
breng naalden aan, u krijgt Chi- Tui Na (bewegingsleer) kruinees kruidenmengsel. Eerste dengeneeskunde voedingsleer
drie maanden geen suiker, alco- en ademhalings- en lichaamshol en gisthoudende producten oefeningen (Qi Gong en Tai Chi
eten." Het was even wennen
OT DE dingen die je als
Quan) bij.
aan zijn maSofyan (40)
fietser minstens eens in je
nier
van
spreleven gedaan moet hebben, bestudeerde in
ken.
Sofyan
Peking medihoort het rondje Ronde Hoep.
Rangkuti
cijnen, werkte
Ideaal voor een zonnige dag of
slaat
alle
lidzwoele zomeravond. Verdwana zijn studie
len kan niet, want je komt van- woorden over.
als chirurg in
Ik zag de bui
zelf bij het beginpunt terug.
het
Acadeal hangen. Dag
misch ZiekenEen echt rondje dus.
huis van PePolder de Ronde Hoep dom- gezellige etenmoet scheren omdat je anders
---- king met als Je ziet ze op straat, jongeren
melt; ten zuid.en van Ouderkerk tjes, dag bor- ,
met een kaalgeschoren hoofd,
geen gabber bent. Maar je
aan de Amstel. Steek de houten reluurtjes.
specialisme
Wat
een
of
hebt juist ook weer gabbers
gynaecologie en bekwaamde
de gabbers, of de rasta's die
klapbrug (Korte Brug) bij de
f
ers.
Maar
ik
wilde
toch
wel
verdie zeggen: 'goed datje zonder
Oude Smidse in Ouderkerk
zich tevens in de acupunctuur,
opvallen door hun dreadlocks.
lost
worden
van
die
verdraaide
pillen zo'n feest doorstaat.'
kruidengeneeskunde en Tui
Wat beweegt ze? Waarom zweover en je bent in de Ronde
schimmelaandoening.
Die hebben daar respect voor.
Na. Zijn zus en broers zijn beren anderen, de StraightEdHoep. Hou rechts aan en de
„Kan u eind op weg helpen voegde acupuncturisten en afIeder heeft z'n eigen manier
gers, alcohol, nicotine en
Achter dij k leidt je naar de Ammet acupunctuur en kruiden gestudeerd in de Chinese kruivan gabber zijn, met of zonder
steloeyer. De stille kant. Aan
drugs af? Provo's en hippies
maar ü moet iets aan eetpa- dengeneeskunde.
pillen."
gene zijde raast het verkeer
zijn uit het Amsterdamse
Omdat gabbers op elke beat
Alle vier houden hun kennis
straatbeeld verdwenen. Kravan Amstelveen naar Uithoorn troon doen. Kom over twee weken maar terug."
van de snelle muziek de voeop peil door jaarlijks een paar
en retour. Daar lokken, onbekers en punkers bestaan nog,
Na een week of drie, vier wer- weken lessen te volgen van
ten verplaatsen, ben je volmaar verder schijnt een genereikbaar voor deze dorstige
gens Bo flink aan het sporten.
ratle niX de jaren negentig te
fietser, terrassen van De Zwar- den de verschijnselen minder. oude Chinese heelmeesters. leIk
hield
me
op
een
paar
uit„Je zweet enorm. Een kaal
der heeft daarnaast ook zijn
beheersen. Dit is de tweede
te Kat en De Vergulde Zon.
spattingen
na
aardig
aan
het
hoofd, sportschoenen en
specialiteiten. Ulan leert hoe je
van vier afleveringen over jonTer hoogte van Nessersluis
dieet en een maand of drie later je kunt ontspannen door midsportkleding zijn dan gewoon
geren en subculturen.
buigt de dijk weg van de Amwaren mijn tenen en vingers del van Qi-Gong, Arita en Darpraktisch. Al wilden gabbers
stel, om langs de smalle Oude
weer gaaf. „Gaat goed. Kom win leren cursisten hoe ze zich
zich daarmee ook onderscheiWaver naar buurtschap De
over zes weken maar terug," door een ander voedingspaden van hardrockers."
ATUURLIJK MAG ieWaver te kronkelen. Wie de
constateerde Sofyan verheugd. troon kunnen beschermen teBo heeft ook vrienden die
dereen gabber zijn.
zestien kilometer lange rit om
„Nu mag ik zeker weer alles gen ziekte. De laatste twee leggeen gabber zijn. „Ik ben niet
de Ronde Hoep te kort vindt
Maar je moet voor de
eten",
vroeg
ik
hoopvol.
„Niet
24 uur per dag gabber. Ik ga
muziek gaan en de feesten,
om echt van het buitenleven te
gen zich steeds meer toe op de
alles. Geen suiker. Uitkijken behandeling van huidaandoeniet elk weekend naar een
niet voor de kale kop en de
genieten, kan bij de Keabrug
met
alcohol.
Geen
rauwkost.
feest. Ik ben ook gewoon met
oversteken en naar de pont rijningen, die vaak veroorzaakt
Aussies. Sinds gabbers zoveel
Eerst groenten even koken."
school bezig en zit bij mijn
den. Voor vijftig cent zet de
worden door onevenwichtheid
in de media komen, is het een
Dat was tegen dovemans van de hedendaagse eetgewoonvrienden thuis."
mode. Vroeger zei een Aussie
pontbaas je als fietser de Amoren. Ik was toch zeker gene- ten.
De vaste groep met wie ze
nog wat. Nu kun je je op feesstel over, wie op de snorfiets
zen? En ik stortte me alras
naar gabberfeesten gaat en
Overigens worden in het
ten alleen nog onderscheiden
tuft, moet dieper in de buidel
die bij elkaar thuis komt, bedoor er als hardrocker uit te
tasten: 55 cents. Verschil moet weer in mijn oude eetpatroon. voormalige raadhuis in Koog
Na een paar weken begonnen aan de Zaan, waar de Rangkustaat uit vijftien vrienden.
zien."
er zijn.
de
blaasjes
weer
op
te
spelen.
„Gabber is zeker sociaal.
ti's praktijk houden, ook allerBo Belderok (16) is sinds
De dag dat ik meevaar, lijkt
Inmiddels
heb
ik
de
schimLaatst zat ik op een feest een
lei lessen en workshops door
twee jaar 'gataster', hoewel de
het wel nationale f ietsdag. De
melaandoening
aardig
in
beijsje te eten en dan komen
pont puilt uit van wielrijders
Nederlandse docenten gegeven,
benaming van meisjes bij gatadwang. En ik merk dat ik soms die betrekking hebben op het
wildvreemde mensen een hapbers nogal varieert. „Laatst
die de oversteek wagen. Twee
je vragen en er was een meisje
riepen er twee 'hé gaberella'
mannen met strooien hoed be- best uit de band kan springen. geestelijk welzijn en verborgen
Maar als ik het te bont maak, creatieve talenten naar boven
dat helemaal onder de pillen
naar me toen ik bij de bushaldienen de pont: „Pa springt
zat en me met haar waaier
te stond." Om het woord 'raeffe bij." Geen overbodige luxe, komen de blaasjes onverbidde- brengen.
lijk terug. „Tja, patiënt moet
ging afkoelen. Het stomme is
veteef' van een bevriende gabwant het blijkt een heel gedoe
dat gabbers zich in de media
Tijdens mijn laatste bezoek
ber kan de scholiere uit 4 hatussen de file passerende j ach- ook zelf meedenken en meewerken. Heeft eigen verant- aan Rangkuti's praktijk veraltijd moeten verdedigen omvo/vwo wel lachen. 'Terrorttjes een moment te vinden om
woordelrjkheid
voor
lichaam,"
dat ze worden geassocieerd
rol' is helemaal een grap.
de kabel strak te trekken en de
nam ik dat Sofyan een nieuwe
is
Sofyans
boodschap.
Dat
heb
met skinheads, druggebruik
Een meeloper, zoals ze er
uitdaging te wachten staat. Met
pont mechanisch naar de andeik
aan
den
lijve
ondervonden.
en agressie. D'r komen zoveel
gepaste trots vertelde zijn Netegenwoordig wat al te voel
re oever te trekken.
Alle zes weken begeef ik me derlandse echtgenote Connie
mensen op zo'n housefeest,
ziet, vindt Bo zichzelf in elk
Wie dat allemaal te avondan is de kans groter dat daar
Bo: „M'n haar heb ik altijd in een staartje"
geval niet. „Ik kwam in '94
tuurlijk vindt, laat de naar Kea nu voor een onderhoudsbeurt dat haar man samen met zijn in
naar Rangkuti's Preventief Me- Utrecht werkzame collega
Bram de Hollander Fotografie een paar foute tussen zitten.
eerst met house in aanraking,
genoemde brug rechts liggen.
disch Centrum. Alle organen
Maar drugs en wapens heb je
m'n zus had een bandje. Toen
Kea heeft zich indertijd als
tisch om te zien. Zoveel men- bij elke discotheek."
„Om de danspasjes onder
kreeg
je
dat
zich
voor
het
wethouder van Ouder-Amstel
(ADVERTENTIE)
Voor de foto heeft Bo spesen, de feeststemming, de mueerst de gabbermuziek van de de knie te krijgen, heb je wel
én als boer sterk voor het
ciaal haar Aussiepak, Nikes
twee feesten nodig. Ik keek
ziek die galmt: dat geeft een
house ging afsplitsen. Er
plaatselijke landinrichtingsen haar bomberjack aangehoe anderen het deden en ik
machtig gevoel."
kwam muziek met steeds
plan ingezet. Want de Ronde
fcrokken. „M'n haar heb ik almeer beats. Ik heb de muziek oefende thuis. Iedereen heeft
Hoep ligt niet zomaar mooi
tijd in een staartje. Sommige
Bo houdt het met af en toe
eerst een halfjaar gewoon tof z'n eigen stijl, je hebt heel veel
polderland te wezen, daar is
meisjes hebben het ook nog
variaties. Op zo'n feest voeren een pauze, maar zonder pilgevonden. In april '95 ging ik
lang over vergaderd en zijn dikopgeschoren maar dat staat
ze na drie uur de muziek op.
len, tien uur vol. „De meelovoor het eerst naar een gabke nota's over geschreven.
mij niet. Die kleren draag ik
pers zijn degenen die zich er
berfeest: Thunderdome. Toen Je krijgt dan eerst een tingelMaar als dat tot zo'n mooie
ook niet de hele week. Ik lig er
steeds op voorstaan dat ze
ik daar kwam, had ik iets van tje, dan is het boem en dan
brug leidt, was dat niet alleecht niet mee in bed."
komt de beat. Dan zie je twin- gabber zijn. Die hebben het
'wauw, dit is wat ik wil.' De
maal voor niets.
tigduizend man in beweging
constant over hoeveel pillen
muziek, de sfeer, dat was het
Iets voorbij buurtschap De
Bram Couvrcur
ze gebruiken en dat je je kaal
komen. Dat is echt fantashelemaal."
Waver ligt de Stokkelaarsbrug,
waar je je op een klein terras
In het donker zijn wij op ons best.
kunt laven. Hier vloeien Oude
Waver en Winkel tezamen. De
Waver (zo heet het watertje
nu) volgend, kom je bij de Voetangel, waar het terras zicht
geeft op het watertje Holendrecht. Zo kun je naar Abcoude en, voor wie van geen ophouden weet, naar 't Gein fietsen.
Van de Voetangel is het niet
ver meer naar Ouderkerk. Je
ziet rechts het Ajax-stadion dat
een luchtschip lijkt. Ouderkerks jongste wijk aan riviertje
de Bullewijk oogt wel even anders dan de traditionele boerenhoeven elders in de Ronde
Hoep, die in de loop der jaren
IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
scheef zijn weggezakt in het
Palhé bioscopen in Amsterdam: Alt'a. Alhambra, Bellevue Cinerama. Calypso.
zachte polderbed. Op het terCinema, City en Tuschinski U vindt alie adressen en telefoonnummers van Pathé
Cinemas in de GOUDEN GIDS.
ras bij de Korte Brug kun je
Raadpleeg
de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
het rondje Ronde Hoep pasBelblos 0900.9363 75cl/pm (nu ook reserveren via Internet: www.bios.nl).
send afronden met een rondje.
n^m

An

IJ

Bodil (16): scholiere,
raveteef,
gaberella, gabstér

Rond(j)e Hoep

T

Dwaaltocht
door het
alternatieve
circuit

'Je hebt wel twee feesten nodig om
danspasjes onder de knie te krijgen'

'N

BOES

Jan Maarten Pekelharing
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Zeeland en
de muziek
Wat hebben Emmy Verhey,
Nelly Frijda, Breda's Mannenkoor, het Nationaal Orkest van
België en La Petite Bande met
elkaar gemeen? Dat zij, met nog
enkele andere beroemde artiesten van 11 september tot en met
4 oktober optreden in het Pestival van Zeeuwsch-Vlaanderen.
Een uitgelezen gelegenheid
voor een korte vakantie in het
voor velen nog onbekende
Zeeuwsch-Vlaanderen
waar
cultuur kan worden gecombineerd met bezoeken aan de verstilde stadjes en de nog niet
overvolle kusten en waar ook
Antwerpen en Gent niet ver weg
zijn. Informatie: Zeeland Nazomer Festivals, Postbus 728,
4330 AS Middelburg.

Theedrinken
in Hasselt
Hij is nog jong, de Japanse
tuin in Hasselt, maar zo authentiek dat je je echt in Japan
waant. Tot oktober is er in het
mooie theehuis in de tuin elke
eerste donderdag van de maand
het rituele Japanse thee-ceremonieel. Denk niet dat hier wat
Belgische huisvrouwen je een
kopje thee brengen, nee, je bevindt je in het goede gezelschap
van voor het thee-ceremonieel
speciaal opgeleide Japanse dames. Het kan wel drie jaar duren eer ze alle kneepjes van dit
ingewikkelde en zeer preciese
ritueel beheersen, dus dat is andere koek dan thuis even een
kop thee en het Mariakaakje op
tafel zetten. Informatie telefoon: 00 32 11 23 52 00.

Reizen op maat
Voor individualisten is Creatief Reizen uit Den Haag (tel.
070-385 36 52) dé oplossing.
Deze kleine reisorganiatie doet
aan toerisme op maat en men
logeert in kleine, persoonlijk
geleide hotels of appartementen. Je kunt je wensen kenbaar
maken en het Haagse bureau
stelt een exclusief programma
samen. Kleinschalig toerisme
met respect voor gast en omgeving. De organisatie beschikt
over onderkomens die net even
anders zijn en in geen geval lijken op grote hotels.
Ingeborg Elzevier speelt van 16 tot en
met 18 september in Theater Bellevue,
de monoloog

Foto: Paltick Meis

Amanda
De voorstelling, geschreven door Walter van
den Broeck, gaat over een Mexicaanse
vrouw die haar huwelijk met een hooggeploalste Belgische man de revue laat passeren. Zoals iedereen valt zij als een blok
voor zijn onweerstaanbare charmes. Helaas
k de mon hierdoor zo verwend dat hij geen
enkele tegenspraak duldt. Op alle voorstellen van haar man kan Amanda slechts
slaafs antwoorden met 'ja, natuurlijk'.
De voorstelling, bekroond met de Gouden
Gids Pjblieksprijs, begint om half negen 's
avond;.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden
op de normale toegangsprijs van 25 gulden
(maximaal vier kaarten per bon/niet in
combinatie met andere kortingen). De
kassa van Theater Bellevue bevindt zich tol
l september in het Nieuwe de la Mar
Theater, Marnixstraal 404; na l september
in Theater Bellevue op Leidsekade 90.
Telefonisch reserveren is mogelijk op lelefoonnummer 020-530.5301.
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Chrysler

Algemeen

AUTOMARKT
ook voor bedrijfswagens en caWiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ravans, A12 Utrecht-Den Haag:
Dealer voer A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen naast afrit 9, Zevenhuizen.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel,: 0297 • 561212.
Vrijdags v.a. 08.00 uur. Koop
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
en verkoop. Plaats tijdelijk
ƒ 10,-. Info: 0172 - 589639.
CHRYSLER
STRATUS 2.0Ï LE
EERSTE EIGENAAR
bj 95, 27.000 km,
RVS-velg., zonnedak etc.,
v.v. alle optie's
65.000 km, ƒ 14.500. Tel. 020- APK + grote beurt v.a. ƒ 299.2 airbag's
6184419 of 4824119.
DIESELSERVICE
compl. stereo
brandstotpompen; verstuivers
airco installatie
cil.koppen vlakken. Garage/
ƒ36.500,motorenrevisie FEENSTRA
HONDA AUTOKROOIJ
Industrieweg 27, Duivendrecht
020-6310615
Applause xi aut. 10/'89, CharaTel. 020-6980639
de nw. mod. '94 en '95; Charade Sport 1.3 16v '92; Cuore APK KEURINGEN ƒ70,
TS/TX '92 t/m '93. NIEROP- klaar terwijl u wacht.
T.k. Audi 80, bj. 11-'86, LPG, DAIHATSU, Vancouverstr. 2- Garage West-Center:
APK 08-'98,158.000 km, brons, 12, A'dam-W, 020-6183951.
020-6122476 (zonder afspraak)
vr.pr. ƒ 6.500: 020-6449232.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Autobedrijf CRYNSSEN
Amstel 340-342
Crynssenstraat 10-14
tegenover Carré
Tel.: 020-6184402.
Citroen BX rood, december
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
APK-keurstation, reparaties
'87, nieuwe keuring ƒ 1750,-.
alle merken en schaderegeling.
Tel. 030-6950590.

Chrysler - Amstelveen

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenvelderlse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim l,T miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoorl: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
ƒ 45,00
ƒ15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ M, 15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag.

Daihatsu

V/A/
Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Campers
T.k. VW Transporter Camper
met verhoogd dak incl. luifel,
voortent en vele extra's. Vr.pr.
•ƒ 12.500,-. Tel. 020-6632618.

Volvo 340, 5 drs, spec. aut.
km 60.000, n w st.'88, ƒ5750. VW/Audi dealer A-Point voor
NIEROP 020-6183951.
nwe California, Dehler en
Calypso campers, occasions
en verhuur van 2-4 pers.
Tel.: 020-4301600
http: www.a-point.nl

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

T.k. Rat Uno, bj. jan '88, APK
juni '98. Motor goed, ƒ1250'
020-6344421/6324930.
Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

Peugeot
605 Turbo D,
automaat, 1994, nw band,
ƒ 25.000,-Tel. 020-6596264.

Citroen

CITROÉN-rijders lezen
CITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen! Maak kans
op een lederen Citroën-jack!
Nummer 5 nu in de kiosk.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Renault

Autosloperijen

RENAULT AMSTERDAM
Top occasions met 1 jaar
garantie
Wibautstraat 224
020-561 96 11

A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schade
auto's. Geen voorrijkosten.
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Tel. 020 - 4.470.470. •

XM V6 VSX autom. '94/ 29.900
XM Turbo airco'94 ƒ24.500
XM Diesel '94
ƒ23.500
XM20ICT Turbo '94 ƒ27.500
XM 20i Comf. '90
ƒ 7.950
Xantia Tur. D 94S95 vaƒ 19.900
Xantia D SX '94
ƒ 17.500
Xantia 2.01 SX LPG '94/ 19.900
Xantia 1.8 SX LPG '95/22.500
Xantia 1.8 SX LPG'93/14.500 Saab 9000 CSI, 5-drs, 1993,
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500 blauw, 95.000 km, boekjes t.i„
ZX 1.4i Reflex '92
ƒ 9.500 ƒ24.500. 0299-368281, bovag.
ZX Diesel '94
ƒ 13.500
Adverteren in
BX TGD Break '93
ƒ 14.500
deze rubriek
BX TGD Break '89
ƒ 5.950
FAX: 020 - 665.63.21
BX 16 TGi '93
ƒ 9.950
BX 16 TZi '88
ƒ 3.950
BX 14TE '93
ƒ 7.950
BX 14TE '91 50.000 km/ 7.950
AX 11 TGE '92
ƒ 9.950
MINOR MOTORCARS
AX 11 TGE '90
ƒ 5.950
Sloterkade 43/44
VISA Garage B.V.
Amsterdam
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020 • 6177975/6158022
Tel. 020-6278410.
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Rover

RIKEN
\ BANDENMAAT

135 R 13 S
1145 R 13 S

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

155/70 R 13 S
jf| 165/70 R 13 T
, 175/70 R13 T

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Volvo

! KORTING

Bon uitknippen en in een
envelop donder postzegel!
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

ALLE UITLAATSYSTEr
IN VOORRAAD

l' BINNEN ZONDER
AFSPRAAK
|l VAKKUNDIGE
l MONTAGE Gabrieli
«CEAT»

3 JAAR GARANTIE

1

iBi

ACCU'S, APK, BANDEN, OLIE VERVERSEN, REMMEN, SCHOKDEMPERS, TREKHAKEN EN UITLATEN.

Kwik-Fit

OP ALLE ONDERDELEN BETER

IGSTFPRUSi
GARANT/E/

Amstelveen Amsterdamseweg 488,020-6435544. Amstelveen (R) Bouwerij 48,020-6<t 14022. A'dam-ZO (A/R) Lemelerberjweg 55,
020-69! 1211. A'dam-ZO (A/R) Spaklerweg -MD,020-6682998. Bijlmermeer (R) Karspeldreef l, Parkeergarage Kleiburg,020-6907768.
Almere-Buiten (A/R) (Doe Merc) Montrealstraat 31.036-5329260. Almere-Stad (A/R) Vlaardingenstraat 2,036-5345540. Haarlem
Amsterdamsevaart I6/I8. 023-5354775. Haarlem (A/R) Leidsevaart 254, 023-5325303. Haarlem Schalkwijkerstraat I5I, 023-535I8<!4.
Hoofddorp (R) Hoofdweg 662.023-5615784. Zaandam (A/R) P. Ghi|senlaan 7 A,075-6701854. Zaandam Vinkenstraa; 40,075-6177439.

Postcode:.

Maar ook zonder een geldprijs heeft u winst.
Want de hele netto opbrengst van de Postcode
Loterij wordt verdeeld onder meer dan 20
organisaties die zich inzetten voor een schonere
en rechtvaardige wereld. Dat gebeurt dicht bij huis
c oor
'
organisaties
als vluchtelingenWerk, Natuurmonumenten en
Vogelbeschcrming.
Maar ook in het
buitenland helpt u
via organisaties als
de Novib, Mensen
in Nood, Unicef en
het Wereld Natuur
Fonds.
Sinds de oprichting
van de Postcode

Maandag t/m vrijdag
08.00 - 17.30 uur
Zaterdag 08.00 - 17.00 uur
BINNEN ZONDER AFSPRAAK
KLAAR TERWIJL U WACHT

Tel.:.

Postbanknumrner:
Banknummer:

Suzuki

Datum:
Handtekening:

Klassiekers
en Oldtimers

150.97.08

Amstelstein - Suzuki

Agenda Kanjer Karavaan
29
30
30
31

augustus - Zandvoort, circuit
augustus - Delft, Delft da g
augustus - Hollandscheveld, Braderie 't Oekie
augustus - Haarlem, Bloementapijt

DE UITSLAGEN VAN 25 AUGUSTUS
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

7 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
34
36 03 07 37 17
22
23 24 30 33 27
10
40 14 15 32 04
Maakt u uw kaart vol met:

O1
dan wint u de

Thuisbingo
ƒ 2B.OOO,Zetfouten voorbehouden

Peugeot 404, 1972, ƒ 7500; 404
aut., 1968, ƒ 10.000; 404, 1968,
ƒ 10.000; 404 D, 1973, ƒ 6.000;
404 break, 1972, ƒ 15.000. Ook
voor onderhoud + reparatie
Drs Keimpe Cars. 020-6823615.
•Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

Rijscholen

Loterij is er al meer dan één miljard gulden naar de
goede doelen gegaan. Dat is pas echt winst voor ons
allemaal! En u helpt ook door mee te spelen. Stuur
daarom vandaag nog deze bon in!

41 / 1.000,
31 ƒ20,
29
ƒ500,
20 ƒ 1
ƒ9,
11
43
ƒ 100,
05
ƒ50,
13
ƒ8,
18
ƒ7,
ƒ40,
19
ƒ30,
28
ƒ6,
09
25
ƒ25,- 16 ƒ 5 .
Straatprijs trekking juli:
Bekendmaking: 25 augustus
f 5.OOO,4872 TE

Extra Prijs
ƒ 25.OOO,4872 TE 010

De BMW: 2661 PD 009 in Bergschenhoek

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJBEWIJS IN 3 WEKEN.
Kosten: ƒ 1000
Tel. 06-54980315 (A'dam).
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles.
Bel voor gratis infogids:
Tel. 020-4205386.
Voor beg.: 30 uur voor ƒ 1400,en voor snelcursus 15 uur
ƒ 700,- Examenprijs en herexamen voor ƒ 250,- 020-4560437.
Betaling in termijnen mogelijk.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Bedrijfsauto's

CITROEN-liefhebbers lezen
CITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen! Maak kans
op een lederen Citroën-jack!
Nummer 5 nu in de kiosk.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

MET DEZE BON
In de Postcode Loterij maakt u elke week en elke
maand kans op honderdduizenden prijzen, die
kunnen oplopen tot 7 miljoen gulden in de Mega
Jackpot. Bovendien maakt u in december kans op
de grote uitsmijter: de Postcode-Kanjer van maar
liefst 15,7 miljoen gulden! Dat is de grootste
Straatprijs die ooit is uitgekeerd.

Prijzen incl. montage, garantie en
btw. Excl. balanceren, ventielen en
verw. bijdrage. Aanbiedingen
uitsluitend geldig van 28 t/m 30
augustus 1997 Niet geldig in combinatie met andere aanbiedingen.

TlfDEIM

LOTERIJ

In de Postcode Loterij wint u altijd. Elke dag. En
die winst ziet u overal om u heen. Want de
Postcode Loterij is de grootste loterij voor het
goede doel. Dat is misschien wel de beste reden
om mee te spelen.

237,
255,
85.- 340; 255,

i
OP UITLATEN»

OP EEN SET

Plaats:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

267,

l KORTING!

KORTING

OP PIRELLI,
DUNLOP EN

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Naam:

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

26QÏ195.237,

Auto's te koop
gevraagd

(A/R) Ook APK en Remservke in deze vestiging, (R) Ook Remservice.

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

PER NORMAAL NU
STUK
PER 4
PER k

165 R 13 T

Porsche

D de heer n mevrouw

MADE BY
MICHELIN

155 R 13 T

440 DL Z.O. inj. '93; 940 Gl
Sedan aut. airco '91; 440 GLE,
aut., '95; 340, aut.,'86 t/m '90;
• De advertentie-afdeling be- NIEROP, Vancouverstr. 2-12,
Motorische problemen?
houdt zich het recht voor ad- A'dam-W., 020-6183951.
Laat uw auto testen d.m.v. de
vertenties eventueel zonder Volvo 343 DL bouwjaar. '87,
modernste apparatuur.
opgaaf van redenen te weige- APK tot december, ƒ 1350,-.
GARAGEBEDRIJF OUT,
ren. (Art. 16 regelen voor het
Tel. 030-6950590.
020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.)
advertentiewezen).

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

NATIONALE l

GELDIG VOOR
ONS HUISMERK

Saab

WIN-TOT-15,7-MILJOEN-BON

«ÜÜ

4 BANDEN

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
Voor een perfecte SAAB 99 merken, alle bouwjaren.
90, 900, 9000 ook Royal Class GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
SAAB SERVICE
Het HOOGSTE BOD?? Bel
MOLENAAR
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
HOOFDDORP
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Onderhoud, reparatie, APK.
RDW Erkend auto-demontageEigen revisiewerkplaats
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
voor Saab motoren
van sloop- en schade-auto's.
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
en gebruikte onderdelen
Gratis gehaald. Meteorenweg
023-5614097
381, A'dam, 020- 6319802.
SAAB 9000 '89, 213.000 km,
perf. ond., boekjes + rek.
ƒ9.750. 024-3225575.

XANTIA1.6IX
bj. 94, 1eEIG.
133.000 KM
STUURBEKRACHTÏGING
achter wisser
getint glas
zwart metallic
f" 14.950,020-6310615

U WINT ALTIJD
Q
D
fj
Q

DONDERDAG 28, VRI|DAG 29
EN ZATERDAG 3O AUGUSTUS A.S

Audi

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Service en
Reparatie

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Hijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Toyota
Toyota Corolla Sedan 1.6, grijs
metal., b.j. '88, apk 9/'97,
i.z.g.s., alt. onderh. garage.
Vr.pr. ƒ5500. 06-53550884.

iedereen leest
de krant
altijd en overal.

Met m adyertentie in SHOIR001AÜTO l»
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent...
' Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de yolkskrant
alsmede al!e nieuws-en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
' , •
<
'
Totale oplage elke Week ruim l,l.miljocn exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-3MINI'S is daarmee
" ' dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag 'm de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!'

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(ÏU n)Cn<*J[ue.
i
_^ ._. -_._ ....
•
-- - -- _
_
._
"
.._
v><\;.\2
Prijs ind.
U.T.W.

SdirijthierinblokleHcrs
uw Ickst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten lellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

J/J

Aantal reg

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

Ford
SIERRA GT 2.01, zwart, '92,

Kom nu naar Kwik-Fit en...

3
4

JL
6
7
8
9
10

!>2.88
70,74
88,(i(l
l()().4(i

.

::..

..

-..-

Telefoonnummer:.

Adres:
Postccle + Plaats:.

.

Handtekening: -

.

142,18
IfiO.IM
177,!)0
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Adverteren
op deze pagina?
Bel voor informatie:
023-5717166 (Weekmedia Zandvoort)

Commerciële bijlage van

Mitsubishi Carisma sedan 1.6 GLX
Stille reisgenoot
E CARISMA IS EEN AUTO waarmee je
gereden moet hebben. Dat is de conclusie na een week sturen met een
Mitsubishi Carisma sedan 1.6 GLX. In korte
tijd doorkruisten we zo'n beetje heel Neder-

D

Vorig jaar nog zetten Mitsubishi's
Carisma in racetenue flitsende
prestaties neer op onder meer
het Circuit van Zandvoort. Dit jaar
ontbreken de rood-wit-blauw gekleurde auto's in het startveld van

land. Vele kilometers snelweg, B-weg en
stadsweg rolden onder de wielen van de
Carisma door. In die tijd werden we steeds
enthousiaster over deze auto, die door NedCar in het Limburgse Born wordt gebouwd.

de Dutch Touring Class Championship. Voor de kijker jammer,
maar de Carisma-rijder zal het
een zorg zijn. Die geniet dagelijks
van de sportieve aspiraties van
een Japans product ui! Neder-

Cadillac Seville maakt
debuut in Frankfurt
N ZIJN BIJNA honderdjarige geschiedenis presenteert het Amerikaanse Cadillac voor het eerst een hagelnieuw model in Europa.
Die primeur is weggelegd
voor de nieuwe Cadillac
Seville. Tijdens de autoshow
in Frankfurt van 11 tot 21
september wordt het doek
van dit model getrokken.
Bij het ontwerp is heel veel aandacht uitgegaan naar veiligheid.
Een compleet nieuwe carrosserie
verbetert de torsiestijfheid met
vijftig procent. Dat is gedaan voor
verhoging van de veiligheid bij
aanrijdingen. Er is een breed scala aan andere beschermende zaken. Airbags voor en opzij vormen
een uitgekiende combinatie met
veiligheidsgordels voorin. Driepuntsgordels beschermen de inzittenden achterin.
De nieuwe Seville is van buiten
gekrompen tot net onder de vijf
met: 4.999 millimeter om precies
te zijn. De binnenruimte is groter
dan zijn voorganger. De aandrij-

ving is verder verfijnd, mede door
een nieuwe aluminium achtcilinder motorblok met een cilinderinhoud van maar liefst 4,6 liter. De
Seville heeft een viertraps automaat. Wielspin wordt voorkomen
door een anti-slipsysteem. Een
elektronisch geregelde schokdemping zorgt voor een comfortabel rijgedrag.

landse handen.
Onder de motorkap prijkt een
plaatje met daarop de tekst 'Made
in Holland'. Een warm gevoel is
daarbij maar moeilijk te onderdrukken. Onder diezelfde kap
gaat een 1,6 liter motor schuil.
Het vermogen is recentelijk verhoogd naar 73 kW/100 pk. Dat
was 66 kW/90 pk. De krachtbron
is heerlijk soepel. Schijnbaar zonder enige moeite zet de viercilinder de sedan in beweging. Met
een milde bromtoon is het net
alsof hij je hoogst persoonlijk
even toespreekt: "Goedemiddag,
mag ik mij even voorstellen. Ik
heb zestien kleppen en ben goed
voor 100 pk. Waar gaat de reis
naar toe?"
De Mitsubishi heeft fijne stoelen.
Die van de bestuurder is boven-

De Amerikaanse Cadillac Seville beleeft zijn debuut buiten het
blikveld van Uncle Sam, namelijk tijdens de autoshow van
Frankfurt.

Honda werkt aan vliegtuig
Als grootste motorenproducent ter wereld heeft het Japanse Honda
nog één wens: de lucht in gaan. Niet door middel van een nietsontziende explosie maar aan de vleugel van een vliegtuig. Honda heeft
serieuze plannen met de bouw van vliegtuigmotoren. Het eerste
prototype is al getoond. Het is een jet met de codenaam HFX-01.
Honda wil door het showon van het prototype reacties ontlokken.
Daarom werd hij tentoongesteld op de Turbo Expo 1997 in Californië, Amerika. De vliegtuigmotor schijnt volgens ingewijden een
groot potentieel te hebben. Er zijn tevens plannen om een compleet
vliegtuigje te ontwerpen, geschikt voor vier tot vijf passagiers.

Meer Kanaalreizigers
Steeds meer mensen maken gebruik van de Kanaaltunnel. Ten opzichte van juni dit jaar steeg het aantal 'gebruikers' in juli met bijna
dertig procent. In deze maand vervoerde de 'Le Shuttle Tourist' precies 234.073 voertuigen tussen Calais en Folkstown. De tocht duurt
35 minuten. Een vijf dagen retour met de pendeltrein kost op dit
moment tweehonderd gulden per auto. De Eurostar brak in dezelfde periode een record met 127.329 passagiers. Dat is 24 procent
meer dan het aantal dat de personentrein in juni 1997 vervoerde
van Brussel naar Londen en terug. Alleen de hoeveelheid getransporteerde vracht is met drie procent afgenomen.

^- 2 %

Elektrische Excel

De Mitsubishi Carisma is vlot en neemt genoegen met 7 liter brandstof per honderd kilometer.

test
dien in hoogte verstelbaar, ledere
chauffeur kan met gemak de optimale zitpositie aannemen. Sturen
doet de Mitsubishi heel nauwkeurig. Elke koerswijziging wordt zeer
direct aan de voorwielen doorgegeven. De Carisma is zeer vergevingsgezind. Als de grens aan
grip tussen wielen en wegdek is
bereikt, bijvoorbeeld bij regen,
gaan de voorwielen wat glijden.
De koets laat zich dan eenvoudig
corrigeren door voorzichtig gas te
minderen.
De Mitsubishi is een fijne auto
voor lange afstanden. Op de snelweg ontpopt de auto zich als een
asfaltridder op kousenvoeten. Kilometers weg verslindt de Mitsubishi bijna onhoorbaar. De stilte in
het interieur verdient een pluim.
Dat is tevens een van de eigenschappen die van de Mitsubishi
zo'n goede allrounder maken. De

Mevrouw Meijer gaat naar Engeland

auto biedt zijn bestuurder veel rijplezier en de passagiers rust en
comfort.

Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:

De kofferruimte van de Carisma
Sedan meet 480 liter. Voor de
meesten is dit ruim voldoende.
Voordeel van de GLX-uitvoering,
boven de standaard GL, is dat de
achterbank in twee ongelijke delen kan worden neergeklapt. De
Mitsubishi Carisma Sedan 1.6
GLX kost 40.490 gulden. De basisversie is de 1.6 GL met standaard bestuurdersairbag. Die
staat voor 35.755 gulden in de
prijslijst.

Acceleratie:
Topsnelheid:
Gem. verbruik:
Prijs:

1.597cm3
73 kW/100 pk
bij 5.500 t.p.m.
137 Nm
bij 4.000 t.p.m.
11 sec van
0-100 km/uur.
180 km/uur.
7ltr/100km.
ƒ 40.490,-

Aandrijving met behulp van elektro-energie of waterstof staat volop
in de belangstelling van het Koreaanse Hyundai. De autoproducent
is druk doende met het ontwikkelen van voertuigen die rijden op alternatieve brandstoffen. Zo is onlangs op basis van de Excel een
prototype gebouwd, geschikt voor het stopcontact. De elektrische
Hyundai levert met 60 kW een vermogen vergelijkbaar met dat van
de bestaande 1.3 benzinemotor. Hyundai wil in het jaar 2000 een
elektrische auto in productie hebben. Hiermee zal het merk dan voldoen aan de strenge eisen die de staat Californië in de volgende
eeuw aan uitlaatgassen stelt. Volgens de nieuwe Amerikaanse
norm moet namelijk tegen die tijd twee procent van het aantal verkochte voertuigen emissieloos zijn.

Zuinige diesel van Fiat
BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Airbags
Side-bags

SPECIFICATIES:
Mitsubishi Carisma
sedan 1.6 GLX
Motortype: viercilinder met zestienkleppen

Als doorontwikkeling op de spaarzame directe inspuittechniek introduceert het Fiat-concern een vooruitstrevende dieselmotor: de
UniJet. De veelbelovende krachtbron beleeft eind dit jaar zijn debuut onder de motorkap van de Alfa Romeo 156. De kenmerken
zijn een laag verbruik, een rustige motorloop en puike prestaties.
De UniJet diesel tweeliter viercilinder met turbo en tussenkoeler levert 76 kW/104 pk. De 2,4 liter vijfcilinder met variabele turbo genereert een vermogen van 99 kW/135 pk. UniJet zal straks ook in
Fiat- en Lancia-modellen verschijnen.

Meer kracht onder kap van 406 en 605

D

E BASISVERSIE van
de Peugeot 406 heeft
een grotere motor onder de kap gekregen. De 1,6
liter krachtbron ruimt het
veld voor een 1,8. Het vermogen is gelijk, de achttienhonderd levert alleen meer
trekkracht. Voor de prijs van
de auto heeft de wissel
geen gevolg. Die blijft gehandhaafd op 38.950 gul-

Het basismode
van de 406
heeft een
krachtigere 1,8
liter motor gekregen terwijl
de prijs gelijk
is gebleven.

den.
De 1,8 liter motor in de Peugeot
406 is dankzij de hogere trekkracht soepeler en vlotter dan zijn
voorganger. Een sprintje van stilstand naar 100 km/uur is in 14,6
seconden gepiept, tegen 15,3 tellen voorheen. Bovendien is de
krachtbron stiller.
Leuke bijkomstigheid is dat de
koper van de 406 1.8 een omvangrijkere uitrusting krijgt dan in
de 1.6. De auto is verrijkt met
elektrisch bedienbare portierruiten voor, velours bekleding, een
toerenteller en een digitaal klokje.
Gebleven zijn centrale vergrendeling met afstandsbediening, een
luchtzak voor de bestuurder en
een verstelbare stuurkolom. Alle
Peugeot 406-modellen hebben

voortaan een startbeveiliging aan
boord. Zij-airbags zijn als optie te
koop.
Peugeot heeft het 605-gamma
uitgebreid met een nieuwe topper. Achter het logo van de leeuw
gromt een 3,0 liter zescilinder
motor. Deze debuteerde vorig
jaar in de Peugeot 406. De
krachtbron is in samenwerking
met Renault ontwikkeld.
Het nieuwe 3,0 liter blok is beestachtig sterk en doet vrijwel tril-

lingsvrij zijn werk. Terugschakelen
is niet gauw nodig, want bij lage
toerentallen is veel trekkracht
voor handen. In 8,4 seconden tijd
schuift de naald van de snelheidsmeter van O naar 100
km/uur.
Als extra is de viertraps automatische versnellingsbak van de 406
beschikbaar. De sportief ingestelde automobilist kan de automaat
ook in een stand sport zetten. In
de winter is te kiezen voor een

winterstand. De bak laat de auto
dan in de tweede versnelling optrekken. Dat vermindert de kans
op doorslippen van de aangedreven voorwielen.
Zoals het een statige limousine
betaamt, is de uitrusting uitgebreid. De basisversie SR heeft
airco, twee airbags, ABS, een regensensor en houtaccenter, op
het dashboard. De prijslijst van
de 605 3.0 V6 begint bij bij
ƒ 87.900,-.

Opel Astra is flink groter
John Ooykaas van Stena Line temidden van de zeer tevreden prijswinnaars. Uiterst links de heer M. Zandvoort met naast hem mevrouw Meijer. De overige maken deel uit van het gezin Kroon.
foto Bram de Hollander Fotografie

Op maandag 25 augustus zijn de
hoofdprijs en de tweede en derde prijs
van het Stena HSS-spel in het Amsterdamse hoofdkantoor van deze krant
uitgereikt. In de maand juli konden lezers van deze krant vier weken lang
deelnemen aan dit spel. Weekmedia
en Stena Line lieten de lezers door dit
spel kennis maken met de revolutionaire Stena HSS (dat staat voor High-speed Sea Service).
Deze gloednieuwe hogesnelheids ferry, die door Stena
'Discovery' is gedoopt, brengt de vaartijd tussen Hoek
van Holland en Harwich terug van ca. zeven uur naar
slechts drie uur en veertig minuten. Alle prijswinnaars
hebben inmiddels bericht ontvangen.

De prijswinnaars zijn:
De hoofdprijs
een retourovertocht met de Stena HSS en 7-daagse
hotel vakantie in Engeland voor 2 personen:
Mevrouw B. Meijer-Koender uit Amsterdam

Tweede en derde prijs
een retourovertocht met de Stena HSS
voor 2 personen plus auto:
C. Kroon uit Wilnis
M. Zandvoort uit Amsterdam
Rondeprijzen
dagretour overtocht met de Stena HSS
inclusief aansluitend treinvervoer naar
Londen voor 2 personen:
J. van Leeuwen - Aalsmeer
J. Bouguet-van Os - Amsterdam
D. Bijkerk - Amstelveen
R. van Straalen - Amsterdam
E. Lanson - Amsterdam
H.G. Weve - Amsterdam
R. Berris - Amsterdam
H. Bulk - Amstelveen
J.W. Scharff - Rijsenhout
De heer/mevrouw Schouten - Aalsmeer
R. Bover - Amsterdam
R.A. Belder - Amstelveen

O

PEL HEEFT ONLANGS DE NIEUWE Astra onthuld.
Het reeds jaren best verkochte model van dit merk
en tevens de nummer 1 in Nederland krijgt een waardige opvolger. De carrosserie is volledig verzinkt en het interieur is ruimer dankzij een bijna met tien centimeter vergrote wielbasis. De Astra beleeft zijn wereldpremière tijDe afstand tussen voor- en achteras. de wielbasis, bedraagt nu
2,61 meter. De Opel Astra nestelt
zich met deze waarde aan de top
in zijn klasse. Tevens is flink wat
ruimte geschapen door de voorruit 120 millimeter meer naar voren geplaatst dan bij de huidige
Astra.

zes benzinekrachtbronnen met
vermogens tot 110 kW/136 pk en
twee diesels tot 62 kW/82 pk. De
aandrijving gaat via de voorwie-

len. De ophanging hiervan heeft
een aantal noviteiten. De veerpoten zijn van aluminium gemaakt
en dat is in autoland in deze prijsklasse hoogst bijzonder.
De veiligheid is verzekerd door
een standaard airbag, gordelspanners en door wegklappende
pedalen bij een frontale botsing.
Deze constructie past Opel al toe
op de Vectra. Zij-airbags zijn als

optie te leveren. Opel past voorts
een opmerkelijke brandstof sparende stuurbekrachtiging toe. De
pomp hiervan wordt elektrisch
aangedreven. Tot dusver is het
gebruikelijk dat de motor dat doe
met behulp van een aandrijfriem.
maar dat kost een beetje extra
energie en dus benzine. De verkoop van de nieuwe Astra begint
in het voorjaar van 1998.

De carrosserie is op alle fronten
stevig onder handen genomen.
Het strakke, gestroomlijnde uiterlijk van de grotere Vectra is in het
design te herkennen. Veel aandacht is gegeven aan kwaliteit.
Dat blijkt uit het verzinken van de
stalen delen. De weerstand tegen
tegen roest is daardoor groot.
Opel stelt dat de torsie- en buigstijfheid in de carrosserie is verdubbeld ten opzichte van de huidige Astra. Er is gekozen voor
een nieuwe, sterke staalsoort.
Door gewichtsbesparende constructies en door voor sommige
componenten van de auto gebruik te maken van aluminium is
het gewicht van de auto laag gehouden.
Het motorenprogramma omvat

De nieuwe Opel Astra heeft dankzij zijn gestroomlijnde vorm een lage luchtweerstand van Cw 0,29.
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Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

,IMONTEPULCIANO D-ABRUZZO
PROEFNOTITIES:
kleur intens rood, geur licht kruidig

MUSCADETSEVRE
ET MAINE SUR LIE

smaak krachtig aanbevolen
bij roodvleesgerectiten ot kaas

DOMAINE DU PATIS FORGET
Ten zuid-oosten van nantes ligt het
district Sèvre & Malne waar 85% van
de Muscadet-topwljngaarden zl|n
gelegen. 'Sur Lle" betekent dat de
wijn pas na langdurige lagerlng op de
lies Is gebracht. En zeer lang met
het bezlnksel (de *Lle*) in aanraking
Is geweest. Hierdoor komt de
oorspronkelijke smaak van de drull
het meest naar voren. Deze voortrellelljke wijn van het Domalne du Patls
Forgel kunt u uitstekend drinken bij
vlsgerechten en als aperltlel.

FAUSTINO VII RIOJA TINTO
PROEFNOTITIES:
kleur robijnprood, bouquet rijp fruit
smaak volmaakt krachtig aanbevolen
bij diverse gnlgerecnlen en kazen

BEREICH BERNKASTEL
PROEFNOTITIES:
kleur lichl geel, geur jong Iruit smaak
sleganl en licht zoet aanbevolen
bij salades ot visgerechten

GEZOCHT!!!
Van Galenstraat 142, gezellig tweekamerapp. op
de begane grondverdieping met zonnig terras op
het zuidwesten. Ind.: gang; woonkamer; open keuken met afzuigkap; slaapkamer; badkamer met
wastafel en douche; toilet. Het app. is geheel v.v.
plavuizenvloer.
Vr.pr. ƒ 169.000,-k.k.
Koningstraat 4, midden in het dorpscentrum gesit. vrijst. woonhuis met zomerhuisje, achterom en
binnenplaats. Ind.: hal; toilet; doorzon woonkamer;
keuken; slaapkamer; 1 e et.: overloop; 3 slaapkam.;
badkam. met ligbad, wastafel en bidet; vliering. Ind.
zomerhuis: hal; toilet/douche; keuken; woonkamer;
1e et.: slaapkam.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.
Swaluestraat 24, in het levendige hart van
Zandvoort gesitueerd halfvrijst. woonhuis met parkeergelegenheid op eigen terrein. Ind.: hal; toilet;
woonkamer met plavuizenvloer en allesbrander;
open keuken met inbouwapp.; 1e et.: 2 slaapkam.
met wastafel; badkam. met wastafel, toilet en douche; souterrain: hal; 3 slaapkam.
Vr.pr. ƒ 379.000,- k.k.

6 FLESSEN 39.50
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Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Leeuwerikenstraat 6, in Zandvoort Zuid, in rustige woonwijk aan de rand van de duinen gesit. ruim
woonhuis met voor- en achtertuin en achterom.
Ind.: hal; toilet; kelderkast; L-vorm. woonkam. met
schuifpui; slaapkamer met inbouwkast; ruime eetkeuken met inb.app.; 1e et.: overloop; toilet; 3
slaapkam. met vaste kasten; badkamer met ligbad
en wastafel; balkon aan voor- en achterzijde.
Parkeergelegenheid op eigen terrein voor meerdere auto's.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

WILLIAM
LAWSON'S WHISKY
ELDERS

OSBORNE SHERRY
medium, pale dry

of manzanilla

COINTREAU
sinaasappel likeur
0,7 LITER

DEKUYPER

rsiSlORANGEHEGUUAR

"HMIIIHH

\

VIEUX

Enthousiaste vrijwilligers M/V die zich op korte termijn
willen inzetten voor de Lokale Zandvoortse Omroep
Wij denken aan personen vanaf 18 jaar die
ft in teamverband redactionele werkzaamheden willen verrichten voor de verschillende programma's
ft de techniek tijdens een uitzending willen verzorgen
Geïnteresseerden kunnen voor meer informatie en/of
aanmelding telefonisch contact opnemen met:
De heer G. J. van Kuijk
Telefoon; 023-5713094 (na 18.00 uur)
Mevrouw E. Burkhard
Telefoon: 023-5719556 (na 18.00 uur)

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk !

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

1.5L1TERFLES

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

FLOERS

VAN
HOUGAERDSE DAS
DRAAGKARTON

6 FLESSEN

heeft alle dranken!
HAARLEM: Calilomiëplein 17 (naasl Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor ome overige vestigingen: 0172-447300

H
!NVM!

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypoiheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

\ Alle aanbiedingen zijn geidq vm 6 «plembef. zolang tie voorraad sbekl Druk- en zetfoulen vooibghouden'

Verenigingsnieuws

Felicitaties

• Vanaf 4 sept. klaverjassen • Barry: uutmuntend!
in activiteitencentr. Noord. Tobias: op kamelenvoetjes
Info: 023-5715215/5712985.
de beste! Van harte! L + H.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirm-ailviTU'illirs kunniMi wnrdrll jsrai-l over l <>f 2 k(iImiuiivti Urrrtllr in ilivrix' Ictlrr^rootlrti.
l'iirtinilicrm vrrwij/.rli >vij naar tic *|irrial<' !>»'" «p ''*'

papiiiu ...MICRO'S".
l'laiilsin^ is mogelijk in <!«• vnlp-iulc eililic:
X.ANDVOOKTS M K l ! \ V S H I . \ l ) ƒ()..-,l per milliiiu-li-r.
Sluitin^stijil: maandag 17.00 uur.
l' kunl uw tekst Iclrfcmiscli opjirvrii: ()2:)-.">717166 iif
;if<r« l vrn//.»'Mili'n aan:
* Zanilroiii-ls NiiMiwslilail. Caslliiiisplrin 12. 20I2.IM
/juiilvom-l:
IMaalsiii^ is (tok innerlijk in <lc volgende rnmhinalir:
\V2.XilllllviHIVIS

Ml'UMsIllall.

Alllüll-lviTIIS

Wwklllllll.

l'illmurnsr Colir;int. <lt' lïiuulc \Vnrr. Aalsnircrilcr
Courant, uil*' nlitii's van llH Amsterdams Slailslilail. ƒ.0.91 per iiiilliim-lrr.
Sliiitin;>slij<l: uiaanilu^ l .VOO uur.
•Ar

[nformtitu. mi-r on/f overi^r :uuitnikkclijk<' ;t<Krrti'iitirconiliinalics in ilf Micrn's zijn np aanvraag up
on/r kantoren verkrijgbaar.

ir

Voor lu-irvcn onder nniinurr wonll l re^el extra in
rekening »rlirarllt. alsmede ƒ!!.-- adm.kosten.

•*•

Hij |iliial>in^ in ilr Miero's «orden jjeeti liewijsnmninors verstnnril. Op ver/oek Uordl aan ailverleerilrrs liiiilrn In-I verspreidingsgebied één krant verslininl. Hiervoor wonll /'o.5l> in rekening »i-hraclil.
Alle l>rij/.en e\rl. 17.:>7r li'l'W
l' kunl de tekst van uw \1iero-advertenlieeondiinalie /
telefoliiseli opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is ttiet \onr lie/or^klarhten) of /.enden aan:
Miero'.s \\ eekmedia

l'iislliu* !.",()- 10(10 Al) Aiiisli-rilsiin
Ook \niir reaeties niet lirtel'niinuucr
Dr

slnitiiifislijden

jielili'tl
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(Para)medisch personeel gevraagd

Sfichting Bejaardenzorg
Amstelveen

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Gefeliciteerd met jullie trouw- beheert twee verzorgingshuizen in Amstelveen, te weten: DE
dag. Maak er wat van, en OLMENHOF voor 97 bewoners en 't HUIS AAN DE POEL voor
daarna een fijne huwelijks- 146 bewoners, alsmede 29 aanleunwoningen.
Elke donderdag dansen en reis. De borrelploeg.
Voor 'T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF zoeken wij op
ontmoeten v. alleengaanden • Ja, nog 'n paar nachtjes korte termijn
v.a. 30 jr. De Ossestal, Nwe.- slapen, dan is het zover. Linlaan 34 A, Osdorp, v.a. 20 u. da en Rene veel geluk samen

Wil jij tot ƒ 2.500,- p.m. bijverdienen. Superfoon zkt dames
v.a. 18 jr voor het voeren van
gesprekken met 06 bellers.
Je kunt ingeroosterd worden
tussen 9 uur 's morgens en
1 uur 's nachts: 010-2944907.

RESTAURANT KLAS
Utrechtsestraat 30 A, Amsterdam. Onze nieuwe menukaart is weer klaar. Met maar
liefst een keuze uit 14 complete 3- en 4-gangen menu's.
En let u vooral op onze aanbieding: een voortreffelijk
4-gangen keuzemenu voor
Jechts 25 piek! 020-6268093.

XXL-Fashion zoekt voor diverse grote modeshows (geheel
Nederland), beginnend op 30
september a.s. in De Doelen
Rotterdam, mannequins met
een grotere confectiemaat
(mt 42-56). Ervaring niet nopdzakelijk. Opleiding mogelijk.
Niet leeftijd-gebonden.
Bel snel: 020-4003402.

Uitgaan

Linda en Rene, een hele fijne
dag vrijdag. Heel veel geluk
toegewenst namens de vrijgezellenploeg.
• Uw rubrieksadvertentie
kunt u zowel "schriftelijk als
telefonisch opgeven. Zie voor
het adres en/of telefoonnummer de colofon

Markten/braderieën
Nederlands Grootste

VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
30-31
aug., 9.00-17.00 uur
Org. van Aerle. 0492-525483.

3 uur werken en 6 uur verdienen? Dat kan! WERKNET Uitzendbureau te Schiphol zoekt
mensen die van aanpakken
weten en op oproepbasis willen werken in de vrachtafhandeling waarbij een minimum
aantal uren gegarandeerd
wordt. Omdat je stand-by
moet staan, zijn de verdiensten goed. Ben je in het bezit
(SOMATIEK EN PSYCHOGERIATRIE)
20-24 uur per week, wisselend rooster, flexibele werktijden. van rijbewijs B en kan je
Schiphol ook 's nachts bereiTEVENS ZIJN ER PLAATSINGSMOGELIJKHEDEN VOOR ken, bel dan voor meer informatie z.s.m. naar Werknet,
TIJDELIJKE CONTRACTEN EN OPROEPKRACHTEN
(gediplomeerd bejaarden-/ziekenverzorgenden en verzor- 020-6535232, Tanja v/d Goes.
gingshulpen m/v, met ruime ervaring).
DAMES opgelet! Goed geld
verdienen ƒ2000 of meer!
Salaris conform de CAO-Verzorgingshuizen.
Met het voeren van erotische
gesprekken. 010-294.49.09.
INLICHTINGEN: op werkdagen tussen 14.00-15.00 uur bij de
heer Wolff, hoofd bewonerszorg, tel.: 020-64 19351.
Uw kind als model? Special
Kids zoekt kinderen van O t/m
Schriftelijke reacties vóór 8 september 1997 t.a.v. de directie 14 jr. Bel: 0344-652221.
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN,
Interlook Modellenbureau zkt
Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
fotomodellen/mannequins/
dressmen en figuranten voor
film en tv. Bel: 0344-652535.
Divers personeel gevraagd

gediplomeerd bejaarden-/
ziekenverzorgenden m/v

Openlucht-Vlooienmarkten
13 en 14 sept. MEGA-VLOOIENMARKT
Olympisch Stadion te Amsterdam.
20 en 21 sept. oud Ajax Stadion De Meer te Amsterdam.
20 en 21 sept. Sporthal Sluiskade te Almelo.
Wegens uitbreiding zoeken wij + 30 mensen full- + parttime,
27 en 28 sept. Sporthal Hogendorp te Amsterdam.
o.a. vertegenwoordigers, management, verkoop, afl. goedeORG.
HENSEN 023 - 540 23 34.
ren, distributie, promotiewerk. Geen vooropl. en erv. nodig.
Vlooienmarkt: zo. 14 sept.,
Rubrieksadvertentie? Zie Lft. vanaf 18 jr.
10-17 uur, Sporthal Zeeburg. voor adres en/of telefoonnr.
Info/boekingen: 020-6425871. de colofon in deze krant.

Gevraagd voor nieuwe groothandel
in non-food producten

Ben je geïnteresseerd? RTF: 020-4657350.

plaal-ini: in dezelfde

week.
V o o r d e Uelaliu^ nutMUijit u een aceepl^irokaai'l.

dB Wit Verhuizingen

MAKELAAR Ö.C.

Winkelpersoneel
gevraagd

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

VNV BEVEILIGING
VNV is een eigentijdse en succesvolle dienstverlener, die
behoort tot de grootste ondernemingen in de beveiligingsbranche. Onze klanten zijn gerenommeerde bedrijven en
instellingen, die representativiteit en professionaliteit belangrijk vinden.

Shoe-Bizz Zandvoort vraagt
medewerkster voor de zonBeschaafde, ervaren hulp in
dagmiddag. Tel.: 5717206.
de huish. gevraagd, 2x p.w. Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
Heren gevraagd tot 50 jaar, die de afgelopen 4 jaar een
Telefoon: 023-5719100.
regio Amsterdam op zoek naar gediplomeerde:
nieuwe auto gekocht hebben; jongeren, die shag- of filtersiOppas gevraagd/
garetten roken, tot 24 jaar; heren tot 30 jaar, die zich elekJonge vrouw zoekt huishoud,
aangeboden
trisch scheren, voor diverse marktonderzoeken.
werk. Tel.: 023-5717890.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inl.: 020 - 665 44 47.
afroep, parttime (voor 15-32 uur per week)
• De advertentie-afdeling
Bent u op zoek naar een
• Al zie je bijna Sarah, wij
behoudt zich het recht voor
en naar:
vast oppasgezin in uw
jongere zussen houden je wei
eigen woonplaats voor min. advertenties, eventueel zonbij de tijd hoor!
2 dagen p.w. Bel dan de 24 der opgave van redenen, te
• Eindelijk is het dan zover
uurs oppascentrale gegaran- weigeren (art. 16 Regelen
gekomen. Linda en Rene
afroep, parttime (voor 15-32 uur per week)
voor het Advertentiewezen).
deerd werk. 036-5345436.
hebben voor elkaar gekozen.
UW PROFIEL
• Elly gefeliciteerd! Kijk de
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
Horecapersoneel gevraagd
foto: nog niks mis met je hoor!
vaardigheden.
Wij behouden ons het
Geniet ervan!
- U bent woonachtig in de omgeving van Amsterdam.
recht voor zonder opgave van
- U heeft een opleiding op VBO/MAVO-niveau.
* Maak van auto/motorrijlesredenen teksten te wijzigen
- U heeft interesse in het volgen van opleidingen en
geen duur avontuur.
ot niet op te nemen.
GAAT ONS VERLATEN!
trainingen.
Vraag de gratis rijles- U bent ouder dan 20 jaar.
informatiegids: 020-4205386. • Rob, nu nog 281 nachtjes Daarom zoeken wij een nieuwe keukenprinses (prins)
die
geheel
zelfstandig
onze
keuken
kan
verzorgen:
slapen voor we elkaar het
• Onze ouwe ziet vrijdag
voorbereidingen, afwassen, inkopen. Liefst in de leeftijd
WIJ BIEDEN
Sarah! Wij natuurlijk ook eens, ja-woord geven. Ihvj, Suzie. van ± 20 jaar. Je.moet hard willen werken in een gezellig - Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
tzt dan wel...
team. Voel je je aangesproken, bel dan even: 023-5712092. - Beloning volgens één van de beste CAO's in de branche,
Weggelopen of
- Een gunstige vergoeding voor onkosten en onregelmatige
Spec. rest. zoekt vr. fulltime SERVEERSTER,
uren.
Verloren en
gevonden dieren
leeftijd t/m 24 jr. Inl., tel. 023-5712171.
- Uitstekende studiekostenregelingen.
gevonden
Café Del Mar zoekt ter verVERMIST: ons door ouder- sterking van de keukenbriga- • Rubrieksadvertentie op- Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot
• Cyperse kat met gele hals- dom broodmager schilpad de een enthousiaste mede- geven? Zie voor adres en/of het werken in de beveiliging? Stuur dan binnen 10 dagen uw
band + vlooienband. Inl., tel poesje is sinds een week ver werker m/v, ervaring vereist. telefoonnummer de colofon brief en CV aan VNV Beveiliging B.V., Keienbergweg 50,1101
in deze krant.
dwenen. Tel.: 023-5717753. Telefoon: 023-5714738.
GC Amsterdam, t.a.v. mevr. D. Nagels.
023-5715792.

Oproepen - Mededelingen

BEVEILIGERS (m/v)

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

AANKOMENDE BEVEILIGERS (m/v)

Charlotte

ERKENDE
VERHUIZERS

Cursussen SPAANS in Zandvoort door gediplomeerde
docente. Kleine groepen beginners en gevorderden. Tevens bijlessen. Info: H. Pennings. Tel.: 023-5717359.

Fotografie
fotogram
020-6249994

DROGIST worden? Volg onze
erkende (avond)cursus op 15 • Zie de colofon voor opt
plaatsen of schriftelijk. Insti- ve van uw rubieksadvertenl
tuut O.E.D., Pb. 45, 1759 ZG
Callantsoog 0224-563550.
Modevakschool 'De Wester'
OPEN DAG
29 aug. 11.00-20.00 u.
Lindenor. 209. 020-6236735.
ASTROLOGIE opleiding
„Jupiter". 020-6384148

Dans- en
balletlessen

SALSA/Merengue-danscun
in A'dam/Hoofddorp. Acac
mia de Salsa, 0297-26133(

Kennismaking

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per da>
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
Verhuizingen
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de adverten
van uw keuze.
• Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie. 4. Spreek een boodschap in én wacht op een reactie.
Amsterdam en omgeving: Ik Ik zoek een eerlijke en t
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en ben een ongebonden, niet ro- trouwbare relatie, iets wat'
kamerverhuizingen/transport. kende vrouw van 43 jaar jong. nu toe steeds niet gelukt
Voll. verz. Dag-nachtservice. Ben jij die humoristische, rus- 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Bc
020-6424800 of 06-54304111. tige, betrouwbare man die nummer 366812.
met mij een mooie relatie wil
opbouwen? Grijp dan snel je Ben jij sportief, gezellig, e
Kunst en antiek
kans voordat het te laat is. lijk, ondernemend, heb je l<
Doei! 0906-50.15.15.6, 1 gpm. ke ideeën en zie je er go
verzorgd uit? Reageer dan
Boxnummer 923764.
mijn advertentie. Ik (vr.) b
Amsterdam en omgeving: dit zelf 40 en 1.78, heb blo
is de eerste stap, die heb ik al haar en ben gezellig,.sport
genomen. Nu is het aan jou en spontaan. Bel me.
om een tot tweede stap te 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Bi
o.a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
veel kleingoed, enz. enz. op maandag 1 en dinsdag 2 sep-' komen. Ik heb donkerblond nummer 975090.
tember. Aanvang: 19.30 uur. Kijkdagen: vrijdag 29 augustus haar en ben 1.77 lang. Mijn Een echte vrouw heeft ii
14-21 uur, zaterdag 30 en zondag 31 augustus 10-16 uur. naam is Marcel, 29 jaar. Heb mysterieus dus ben ik e
Spinnerij 33, Industr.terr. Leqmeer, Amstelveen. 020-6473004. jij zin in een avondje uit, sa-, hele echte. Vertel jij me ee
men
niet
mij?
090650.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- maar eens wat van jezelf,
jij de juiste vragen aan r
mer 305451.
Woninginrichting
Onderhoud,
stelt, stel ik ze aan jou en d
Ben jij gezellig, eerlijk en weet ik zeker dat we elk;
reparatie,
leuk? Houd jij van humor, een niet teleur zullen stellf
doe-het-zelf
• T.k.: zithoek, donker-rood goed gesprek, sporten, we- ....doei! 0906-50.15.15.6,
ƒ200. Tel.: 023-5720243.
derzijds respect en een lek- gpm. Boxnummer 482822.
ker glas wijn op zijn tijd? Mijn
SCHILDER heeft nog tijd v.
naam is Ans en ik zoek jou. Een leuk muziekje op de ai
<inder/baby-artikelen
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
Reageer dus maar snel op tergrond, een leuke man
prijsopgave.
mijn advertentie voor een leu- de voorgrond: dat is alles v
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
ke date. 0906-50.15.15.6, 1 ik zoek! Ik ben Diana, 25 ja
humoristisch en gezellig,
Geh. witte babykam., 1 jr oud, gpm. Boxnummer 294618.
heb blauwe ogen en la
nwpr. ƒ2400, incl. luieremm.,
DE KLUSSENBUS
Ben jij op zoek naar een hele blond haar. Ben jij ook
Voor iedere klus, bellen dus. wasb., slpzak, hoesl., vr.pr.
sportieve jongeman? Nou, zoek naar een leuke relati
ƒ400. Tel.: 06-54681685.
Tel.: 023 - 5713780.
stop dan met zoeken, want Reageren! 0906-50 15 15
dat ben ik. Ik houd van surfen 1 gpm. Boxnummer 20452
en auto's. Ik ben een leuke
Mode
jongen van 1.76 lang, 21 jaar, Eerlijk, aardig en oprecht.,
heb donkerblond haar en dat en ik (vr.). Ik heb blon
blauwe ogen. Groetjes! 0906- haren en blauwe ogen. Ik b
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- 50 jaar jong en op zoek m
een vaste serieuze relal
mer 281226.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Ik ben een leuke, spontane, Ben jij een eerlijke, aardi
man, jonger dan 58 jaar. D
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- lieve Amsterdamse meid. Ik
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot ben 22 jaar jong en 1.60 m wil ik jou graag belei lei
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188. lang. Ik houd van lekker koken kennen! 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 9642É
en romantiek. Heb jij blonde
Haarlem
en omgeving: N
haren? Ben je spontaan en
Opleidingen/cursussen
tussen de 20 en 25 jaar? Wil jij naam is Chantal. Ik ben
mij beter leren kennen tijdens jaar jong en in het bezit \
een lekker etentje? Neem een lief dochtertje. Ben jij <
STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
ondernemen
dan eens contact met me op. sportieve,
v.a. 1 sept. starten nieuwe dagopleidingen ontwerpen/styling 0906-50 15 15 6, 1 gpm. vent die ik al tijden zoek? H
Tevens deeltijdopleidingen zoals coupeur/euse, haute
jij geen bezwaar tegen kim
Boxnummer 988171.
couture, hoeden, tassen/schoenen, modetekenen, ontwerren? Reageer dan maar sr
pen/styling, ontwerpen stofdessins en ontwerpen/breien.
• Zie de colofon voor opga- 0906-50 15 15 6, 1 gp
Tel.: 020-6948470, Zuivelplein 9A, 1097 XD Amsterdam.
vevan uwrubieksadvertentie. Boxnummer 931584.

*VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN
SEPTEMBERVEILING

Monet Strijkservice

Weekmedia 17

woensdag 27 augustus 1997

Beter onder dak bij de

0906-98.89 Rijpe Sjaan dd- Voor 't echte handwerk bel je
cup, zkt jongens 18 j. Livesex. 0906-06.30. Zij praten,- jij
Grijp onder m'n rok! 99 cpm komt! Live + Stories! 99cpm

50 cpm! Man To Man:
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Mannen zoeken mannen. geven je hun telefoonnum0906-0500
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
THEO RIETVELD VASTGOED,
60 cpm! Sexdating: vrouwen
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
ZOMERKRIEBELS ?
Altijd de beste condities • de voordeligste tarieven. Wedden? (20-59) zoeken een hete
Geheel privé!
sexafspraak! 0906-80.80.

Kennismaking
Haljo, ik ben Linda van bijna
29 jaar. Ik ben op zoek naar
een jongen die van avontuur
houdt. Ben jij een beetje gek,
misschien wel ietwat bizar
type. Laat dan iets van je horen. Reageer snel! 090650 15 15 6,1 gpm. Boxnummer 204528.

11

0906-96.88

Onroerend
goed te koop
aangeboden

Houdt jij net als ik van knuffelen, uitgaan, zwemmen en
gezelligheid? Ik ben Yoyce en
mijn leeftijd is 19 jaar. Ben jij
van dezelfde leeftijd en wil jij
mij nog beter leren kennen.
Grijp dan je kans voordat het
te laat is. 0906-50 15 15 6,1
gpm. Boxnummer 977876.

Rijles auto's
en motoren

Alblas Verkeersscholen
In Zandvoort mod., ruime 3kam. (v/h 4-kam.) flat m. uitz.
UW RIJBEWIJS
op zee, vr.pr. ƒ298.000. Into
19.00-21.00 uur: 023-5712484. Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Hobby's: uitgaan, lekker eten Ik heb lange blonde haren en
• Zie ook de pagina's
en lol maken. Ik heb halflang blauwe ogen. Ik ben een vroSHOWROOM
Onroerend goed
donker haar, blauwe ogen en lijke, maar vooral spontane
in deze krant.
ben 1.70 m lang, prettig ge- meid van 21 jaar en mijn
en woonruimte
stoord en 24 jaar. Zie je er net naam is Kim. Heb jij zin om
te huur
Diversen
als ik ook goed uit en ben je met mij een avondje uit te
aangeboden
niet ouder dan 32? Bel snel, gaan. Reageer dan op mijn
voor een leuke date met mij! boxnummer. Misschien wordt
HAKIM, MEDIUM, helderz.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. het
wel
wat. 0906- Te huur: 25 m2 opslagruimte. helpt bij liefdesprobl., zaken,
Boxnummer 911307
50 15 15 6,1 gpm. Boxnum- Tel.: 023-5715489.
examens, bescherming, enz.
Snel resultaat. 020-6827473.
Hoi, ik ben Irene, 1.80,35 jr en mer 385562.
gescheiden. Wat ik zoek is Ik zoek een leuke date voor
Onroerend goed
een toffe vent, die het net als van de week. Ik zou zeggen,
Auto's en
ik ook zat is om alleen te zijn. lijkt het je wat, laat dan je
en woonruimte
Ben jij tussen de 30 en 35 jaar telefoonnummer of je boxauto-accessoires
te huur gevraagd
en heb je veel gevoel voor nummer achter en dan gaan
humor en romantiek. Reageer we er een leuk weekend of
dan op mijn box. 0906- een leuke week van maken.
50 15 15 6,1 gpm. Boxnum- Mijn naam is Kim, ik ben 23 en 23-jarige student zkt woonr.,
periode sept.'97 t/m mei '98.
Sinds 1954.
mer 283554.
kom
uit
Hoorn.
0906- Event. langer. Huur ƒ450,-. Autoruiten en kentekenplaten
Hoi jongedame! Ik ben Tom- 50 15 15 6,1 gpm. Boxnum- Tel.: 0572-392166.
Lijsterstraat 18.
my, 36 jaar, heb zwart haar, mer 219452.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
ben 1.88 en heb een goed Welke 50 plusser is er nu echt
• Zie ook de pagina's
Financiën en
figuur. Heb jij zin om met mij op zoek naar een gezellige,
SHOWROOM
uit te gaan, laat dan een reac- spontane, goed uitziende,
handelszaken
in deze krant.
tie achter op mijn box. 0906- gezonde, fulltime werkende
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- vrouw van 50 plus? Verlang jij,
mer 372768.
net als ik, naar warmte in alle
Huur en verhuur
Hoi, met Romy van 25. Ik heb opzichten? Bel me dan SNEL
auto's
en motoren
V.A.
ƒ
75
DORSMAN
wel zin in een spannende op mijn box. 0906-50.15.15.6,
blijft toch goedkoper!
blind-date. Heb jij daar ook 1 gpm. Boxnummer 982365.
Bel nu: 023 - 5714534.
zin in, bel dan en je komt • Reflectanten op adverten• Zie ook de pagina's
meer te weten. 0906- ties onder nummer gelieven
SHOWROOM
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- ervoor te zorgen dat het numVakantie
in deze krant.
mer 385200.
mer in de linker-bovenhoek
buitenland
• De advertentie-afdeling
Houd jij ook van een lekker op de envelop staat vermeld
behoudt zich het recht voor
glas wijn op zijn tijd? Dan zit en dat de brief geadresseerd
advertenties, eventueel zonje bij mij goed. Ik ben een wordt aan: Weekmedia, Post- Stacaravans t.h. in de Arden- der opgave van redenen, te
volslanke vrouw van 52 jaar, bus 156, 1000 AD Amster- nen vanaf ƒ 240 per week all weigeren (art. 16 Regelen
1.67 lang en heb grijsblond dam. Dit voorkomt vertraging in. Telefoon 043 - 4591598. voor het Advertentiewezen).
haar. Ik houd van muziek, in de behandeling.
huiselijkheid en gezelligheid. Ik ben een 33-jarige jonge
Spreekt 't je aan? 0906- vrouw en ben op zoek naar
0906-Nummers
50.15.15.6, 1 gpm. Boxnum- een vaste spannende relatie.
mer 926077.
Ik ben gescheiden en heb
Ik geniet volop van het leven, een eigen huis en auto. Ik zou
maar ik mis alleen die liefde je 2 tot 3 keer in de week
300 vrouwen: hun privé-tel.nr zit in onze computer,
van jou. Mijn hobby is lachen. willen ontmoeten, als je het
ze kunnen 24u/p.d. bereikbaar zijn! LIVESEX! 99cpm.
wat
lijkt
dan
moet
je
er
nu
als
Hoe zie ik er uit? Lang blond
haar, grijsblauwe ogen, 1.77 de kippen bij zijn!
Deze week sex op (buiten) Ik kan niet buiten sex! Ik moet
lang en weeg 59 kg. Ik ben 0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- SEXLOCATIE. Kijken/mee- elke dag een vent! Doe jij 't
nummer
370706.
een zeer spontane meid en
doen? 0906-50.50.130 105pm vandaag LIVE met mij?
mijn naam is Diana. Bel me!
GAY postcode daling: man- Sascha, 99 cpm 0906-96.08.
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Te
koop
nen uit jouw postcodegebied! LIVE! Black, beautiful en hot!
Boxnummer 931584.
0906-81.00 (50 cpm)
Voor de liefhebber v. zwarte
gevraagd
Huisje, boompje, beestje, dat
vrouwen! 99cpm 0906-06.01
Hete
sex
met
knappe
blonde
diversen
hebben wij al. Wij, 2 meiden
stewardessen met grote bor- Lokaal tarief! Amsterdam
van 29 en 4, zijn op zoek naar
sten. Live! 99 cpm 0906-0602 sexdating: vrouwen willen
een man, die daar nog lussen
Gevr.: sjoelbak met of zonsex! 010-29.46.186
past. Denk je dat jij dat bent?
Ik ben er
der stenen. Tel.: 023-5719000.
Bel ons dan meteen!
ALTIJD VOOR JOU
Netnummerdating: vrouwen
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Schommelstoel te koop
0906 - 9789
35+ uit jouw netnummer-geBoxnummer 995421.
gevr. Tel.: 06-54681685.
ca. 1,05 p/m
bied! 0906-17.17 (60 cpm)

in 5 dagen

WIKA AUTOGLAS

BEL ME THUIS

0906-96.80
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer!
0906-15.55 (60 cpm)
Oudere vrouwen geven je
hun telnr!
0906-15.00 (60 cpm)

SEX-ADRESSEN + tel.nrs
van huisvr. & amateur-prosti's. 0906-50.50.145 (105pm).
SEXALARMNUMMER
Snelsex direct live 99cpm

Buro Noord-Holland voor escort en privé adressen.
All creditc. ace., 24 u. p.d. Dames v.a. 18 jr en chaul020-6700620/036-5360208 feurs gevraagd. 020-6322452.
Studentendating: studentes
18+ zoeken NU een af- http://www.tip.nl/users/desire
Luxe privé huis! Topmeisjes
Leuke dames gevraagd.
spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
bubbelbaden. Assistentes al•
Uw
particuliere
Micro
bon
Thuiscontact: vrouwen (20tijd welkom. Sarphatipark
59) zoeken een afspraak per post verstuurd bereikt 118, A'dam. 020 - 6723022,
ons pas over 3 a 4 dagen.
thuis. 0906-19.19 (60 cpm)
• Wij behouden ons het
Opdrachten die te laat
recht voor zonder opgave van
TRIO-contact: vrouwen/stel- binnenkomen worden
redenen teksten te wijzigen
len zoeken mannen/stellen automatisch de week
of niet op te nemen.
voor sex. 0906-08.08 (60 cpm) daarop geplaatst.

0906*0611

Amsterdam sexdating: vrou24u./p.d. ca. 1 gpm.
wen uit A'dam willen sex! 010POSTCODE sexdating: vrou29.46.186 (75 cpm)
• ANNULERINGEN van ad- wen uit jouw postcodegevertentie-opdrachten
kunt
u
bied! 0906-8111 ,
BEL DAMES THUIS
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
In heel Nederland
REALLIVE! Ze scheuren de
richten
aan
Micro's
WeekmeGEHEEL PRIVÉ
dia, Postbus 156, 1000 AD kleren van je lijf, zo heet zijn
ze! 99cpm 0906-97.94.
Amsterdam.
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook teletekst pag. 450
van nieuwsnet 9
Bisex! Buurvr. en buurmeisje
(18)! Hun spelletjes worden
harder! 99cprn. 0906-95.26
Dagelijks sexen hete meisjes
(18) op onze LIVELIJN! Alleen
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolde heetste! 99cpm 0906-0603
gende voorwaarden: • geabonneerd /.ijn op liet
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
Netnummerdating: vrouwen
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /ijn opge35+ uit jouw netnummer-gegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
bied! 0906-17.17 (60 cpm)
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor purOntdek de duistere wereld!
ticulier gebruik • hel aangebodene mag niet boven
SM. Je meesteres LIVE! Zij
f300,- uitkomen • bijv. huisraad ie koop aangebowijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
den.
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
voor iedere lener, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, pu.nl of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.

0906-98.50

Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunl u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)belaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Autoverzekering

Diverse clubs

* Desire Escort *

voor de particulier:
3 regels gratis
Coupon uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) mei vermelding van uw postcode naar
, .
'
ons kantoor:
Micro s Weekmedia, Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

HRIEVKN ONDKK
NUMMKR KOSTKN
J'",00 KX l RA
(u dient ur rckeninj>
mee l« houden dal hU
„„ ,(p(,ave (K. ref!el
hr.o.nr.... hur. v.il.
lihul als l regel bij uw
leksl jj;trvken(l wordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

Wij /.ijn nicl aunsprakelijk voor 1'outi'ii ontstuun door onduidelijk
handschrift.
Wij ht'houdc'ii ons het
recht voor /onder
opgave van redenen
teksten Ie wijzigen ol'
njnl «in ti>
nemen.

Gratis
Micro's,T weni l i'v-niinu».
betaalde
v-iliiu.^ ivnv.it'
Micro's moeien worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk muundag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
Vm
t/m
t/m
t/m
t/m

Vrouwen Privé Thuis 0906-0898

ed 17

3 regels ƒ 5,39
4 regels ƒ 7,1 9
5 regels ƒ 8,99
6 regels ƒ 1 0,79
7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke murkt. tot een maximum van één advertenlie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /.amen niet boven l' 300.-) kunt u niet gralis ad verleren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:

't staat in
de krant
iedere week
weer

Postcode:

Plaats:

Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

Vaartocht met bezoek aan

Pampus en het Muiderslot
v aö^
rt\Cv

uaas»0

„*scW iptdatn

oVX o^

c\ef^^ ^\ï\V.6^'

» W^

Ons schip vertrekt voor een vaartocht via de
Oranjesluizen naar de voormalige Zuiderzee.
We meren af bij het eiland Pampus, waar de gidsen
u zullen ontvangen en u mee zullen nemen voor
een zwerftocht door de onderaardse gewelven van
het forteiland (vrijetijdskleding gewenst).
Een uur later varen we weer richting het Muiderslot.
Een eeuwenoud slot dat prachtig is gesitueerd aan
het water. De gidsen van het Muiderslot vertellen u
op luchtige wijze alles over de geschiedenis van het
slot.
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Vertrek:
Aankomst:
Kosten:
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1 mei t/m 14 september iedere
donderdag en zondag
10.00 uur
ca. 16.00 uur
f 39,00 per persoon
f 22,50 kinderen van 4 t/m 11 jr.
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Algemene zaken:
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erUe. - .
)TankoitvsV.

«%
^
37,5

Z**^

«, - X«*»*^^N^ ^ Vertrek:
* •*.•m^•»\(*<«• 18^ Reserveren:
{^**^**«.N

Steiger 7, achter CS Amsterdam
Verplicht

v

'*®^^^^!V('ï(,Sj,

*• Nx^*\^ Andere suggesties:
Geheel verzorgde feestavond
(ook voor individuelen)
Verhuur van luxe salonschepen
...j

Rederij Naco is te bereiken via E-mail adres:
naco@xs4all.nl

sjyM Voor al onze dagtochten is reserveren verplicht:
Rederij Naco 020 - 62 62 466

PHILIPS BREEDBEELD KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
24PW6301; Ultra platte 61 cm 16:9 Black-line beeldbuis, automatische overschakeling
van normaal beeld naar Wide Screen, 70 voorkeuzezenders, teletekst met bladergeheugen, 50 Watt stereo geluid en eenvoudige bediening dankzij menusturing.
Adviesprijs'2495.-

"
fô
ft
K

K

*
^
'«

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, steteo,
TXT Adviespnjs'2439 -

1269.-

&
BREEDBEELD
k PHILIPS
PW630, 70cm, stereo, teft lelekst Adviespnjs'3295 -

1569.-

tol

^
A

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820, Black-Lme S grootbeeld, slereo.TXT Adv '2795 -

ft
ft
fl

!n
l«

1669.-

749.-

HiFi-slereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening Adv'1899-

899.-

TR565,HiFi geluld '2200.-

969.-

STEREO KLEUREN-TV
Olf.Ned Philips garantie

449.-

319.-

(i
!*
R

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

SONY + LCD SCHERM
TRV11, Camcorder '1980.-

WM20000,RVStronrimelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv"1348.-

1349.-

TR22; SUPER STEADY
SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HiFi
stereo. Adviespnjs'3000.-

1899.-

2899.-

845.

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

^•agMgajMrNa-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's.'l 349.-

^*T>

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

M16; 100 Watt versterker, RDStuner, auto-reverse dubbeldeck,
CD-speler, afstandbediening
bassreflex luidsprekers.
Adviesprijs*969.-

Instelbarecentnfugegang, regetbarelhermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.'1199.-

SAMSUNG
DIGITALE MAGNETRON
M9235; Ruime 24 liter inhoud
1000 Watt vermogen, auto
matische programma's.
Adviesprijs*599.-

899.-

Consumenten H«lpd«k voor informatie *n
f . T«v*ni m»Mên vin *leringen «in
«n groot hulthMidtlIjk* «pp

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen.longplay Adv.'1295.-

**^
1179.A SONY BREEDBEE'LD
Super Trinitron,
s KV24WS1,
stereo, teletekst Adv. '2440."
*K SONY100HZ SUPER!
r, E2561; Super Trinitron,
'f, PIP, stereo, TXT. Adv/2970.«
1789.ft SONY BREEDBEELD
fi 28WS1; 70cm Super Tnnriron,
s 60Watt stereo, teletekst. '2990 -

SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen.audiodubb. Adv'1095.-

1699.-

SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afsl bed Adv.'1770-

979.SONY 55CM STEREO
X2101, Tnnitron,TXT.'1440 -

779.-

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron.
Adviespnjs'990.

589.-

f!
SONYPORTABLEKTV
ïft M1400, Afstandbed. '550.-

389.-

MAANDAG l/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

689.-

ARISTONA STEREO

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWMSOO; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveillging. Adviesprijs '1079.-

699.-

PHILIPS HIFI STEREO

SONY72CMTRINITRON

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automatischeontdooimg. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•»•- sterren mvneskapaciteit.
Adviespri|s'999.-

469.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700; 750toerencentrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

679.-

Italiaanse vormgeving.
•••• sterren invnescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

579.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs."949.-

599.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv/1099.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000, RVS binnenzijde.
Lageverforuikswaarden.*1348.'

899.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Waterontharderenwaterstop.Adv.'2099."

1299.-

K1321S;270htermhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs."1399.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
K G 2 5 V 0 3 ; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.'1348.-

899.-

J

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau Adviespnjs'279.-

179.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter Inhoud.

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.M 849.-

1199.

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv/799.-

5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. '599.-

209.-

MOUUNEXMAGNETRON

499.-

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.'489.-

SONY HIFI STEREO
E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. '1670.-

279.-

799.SONY HIFI STEREO

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER
Fraaie en degelijke mtvoering met vriesvak.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv'1340.-

699.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adyiespnjs'1099.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topperl 4 koppen,
Showview+PDC. Adv' 1299 -

789.-

275.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviespnjs'749.-

325.

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.*699.-

648.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400, 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

669.649.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

JVC HIFI STEREO

345.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart centrif uge eenheid. Adv.'l 699.-

SAMSUNG STEREO

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviespnjs"749.ipTTiEfii^M^^Mi^^^BvY

AEG BOVENLADER

ET "mirLttl

1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

SwiW99^uiii^^^^^l RflSSmafll

SOTÏYVIDEORËCOR'DÏR

E11: Afstandbediening '650.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs*699.-

469.-

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM
130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs'699.-

395.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, gnll en 1000 watt
magnetron Dusontdooien.koken,
bakken, braden en grabneren.
Adviespnjs'999.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. "729.-

599,-

898.-

J620, Hi-Spec Drive. '1189.

569.-

SPS1012;RVSmteneur.4
sproeimveaus. Adv.M 179.-

MIELE KOELKAST

INDESiïWASAUTOMAAT

679.-

549,

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSIKOEUVRIES

895.-

GRUNDIG TOPKLASSE
HIFI SYSTEEM
MET LUIDSPREKERS

VR7; Videorecorder, stereo,
monlage, afstandbed. '1545.-

KVC2981 ;Stereo,TXT. '2550 -

*
*A
^fi
8
^
«i
ft
^

965.-

1199.-

TR750, STEADY SHOT, topBlack-Lme S, 100 Hz digital
scan, slereo, TXT. Adv.'3895 - klasse camcorder. Adv '311 0 -

769.

^3

Lavamateoo. 950 toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil AEG meerdere malen best getest! Adv.*1449.-

SONY STEADY SHOT

A 55cm, teletekst Adv'1345.- JVC DIGITALE STUNT !
GRDV; camcorder, 100x
«
zoom. Adviespnjs'5279.n
PHILIPS TELETEKST
i\ PT156,Afstandbediend '645fl
'«
PORTABLE KTV37cm
^8 Off Ned Philips garantie. '599- PHILIPS TOPKLASSE

*«
s
n

AEG WASAUTOMAAT

PHILIPS BREEDBEELD SONYHi-8 HIFI STEREO
PW9501;Tvvan 't|aari70cm

PT4501;Teletekst.'1645.-

Nederlands (opmerk; 3 programma's,12couverls Adv.'899.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv/2299.-

HI-8CAMERASTUNT!

1499.2399.^ft fjMy
PHILIPS 70CM STEREO SONYHi-8TOPKLAs"sE
k
«
A
«

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN

14x molorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.'l 099

SIEMENS KOELKAST

425.-

INBOUW

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud. Adv.*749.-

495.-

1198.-

laagste pr.lien
van Nederland.

WAS/DROOGKOMBWATK

fc! nB
0pb«*»in9-S«»° «

Wassen en drogen in 1 machine, 1000toeren."1549.-

Dus ook voor
inbouw:.
BCC BETER EN
GOEDKOPER

898.-

SONY LONGPLAY
E250, Showview+PDC.*780.-

549.-

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VIDEO + PDC

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

VR242; Turbo-Drive. '895.-

449.-

PANASONIC63CMTOP PHILIPS VHS-VIDEO

G1; HiFi-stereo, TXT. '1599.-

ARISTONASTEREO KTV

VR151;A(standbed.'645.-

379.JVC SHOWVIEW+ P*DC

2-DEURS KOELKAST
TOPMERKWASDROGER

BfeaKrcpRiJs
EÜLLklu.tJL'JLUL

Mettdktak en plizsnHter. '495.-

229
ZANUSSIWASDROGER

TA4411 ;63cm,teleteksL '1595 - A237; Express ProDigi. '714.-

ARISTONA 63CM KTV

Ëd
449.PANASONIC Beste Koop!

TA5212; Stereo, teletekst, NVSD22;SriCMMew+PDC.'734.top Black-Lme S Adv.'1795-

469.-

TV/VIDEO COMBI'S

ARISTONA VIDEO!
SB; Afstandbediend. '499.-

349.-

STUNT! VHS-HQ VID"EO
Met afstandbediening.

289.Showview, PDC, teletekst.
AdvlespriJ*.M579.- .

879.IJMfcWWli]J»]\ PENTIUM 133MINITOWER
51 cm, 100 voprkeuzezen- PC; 8MB intern, 1.2GB schijf,
,ders,scart.Afstandbed.'999.- W '95, kleurenmonitor,

799.SONY COMBa37CM
KW;Showvlew,PDC.*1220.-

799.-

1769.

LASER MULTI-MEDIA

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

A U D I O - T A P E PER 5
rPTTV^KnVTTVïTÏ^IVI
MINIDISCPER2

ggj»^yfa^^^^[.lffl|i^iJtiiili||^

üQHKSEIün!]Kn9
KffiBSuESSi
VIDEO-TAPE PER 4 ••ffiffflOOlK

KONDENSDROGER
Geen afvoer ncdg! FIV/Stommel.

FCC,IEBKTE SRVICEJJI'I: GROOTSTEKEUS! DE LAAG

B AU KNECHT DROGER

'HIUPS»™OT_+ VIDEO

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

267, TXT, Turbo Drive, showview,
PDC, 2tuners, afstbed. *1645.ARISTONA KTV TELETEKST
1471,55cm flat square beeldbuis,
teletekst met geheugen Adv *995.SAMSUNG HI-8 CAMCORDER
VPA55,16x zoom, 64x dig. zoom
elektr. Beeldstabilisator *1899MULTIMEDIA PC PENTIUM133
16MB intern, 1.2GB schijf,
fax/modem, 14" monitor, W'95.
1 iaar On-Site garantie

a<%

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/40; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

445.-

ilJ^lWifl UÜf

PER
4 ••HMBBPWrtïïnHIZEraSuaMiKnnB
•ww««B-»»w»^^i»7T!jB"a«*!fTnllQ^
•Hvn^^l
^BiB****y^rpi is^^H_ t*£^3^1 M^^^^f^oo11^^4^JI.Ql

PHILIPS 55CM KTV + VIDEO

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '789-.-

IffnURi f*C| l DPMI ITPCH lPHILIPS
PHILIPS KLOKRADIO
KLOKRADIO
Compact design' VAN 45.-

VOOR
SONY KEUKENRADIO
Autoreverse cass.decki Van 170.-

VOOR
PANASONIC WALKMAN
Autoreverse, equalizer1 Van 119.-

VOOR

9.95

MAXELL MINI DISC
5 stuks 74 mm., mét box! Van 99.95

VOO

Van Kalja'. Perrtium133,16MB Intem, 1.6GB schijf, COrom, 33K6
Fax/Modem, boxen, W95,1 Jaar
On-Site garantie. Adv.-3499-

BOSCH 2-DEURS

699.-

645.-

399.KTV37CM-I-TELETEKST
nra^
IMw

O1O
Olöi"

2469.

Elektronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs*1 099.-

Met gnll, ovenverlichting, sier-1
deksdenkookwekker.Adv.'1049-

648.-

f 99.
MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
A d v i e s p r i j s . '1799.-

1149.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv. '698.-1

OPZETVRIESKAST
Handigl
50
Adviesprijs.'595.-

528.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasfornuis met dubbele!
pvenruit. Adviesprijs*798.- l

398.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.ZANUSSI VRIESKAST

398.

447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
15" kleurenmonitor, Mwave, W95

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
...» capaciteit, CFK-vrij.

448.-

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.'345.- l

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. '295.-1

BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs'848.-

BCCPR/J5
CANON BJC4100

528.-

Super kleurenprinter. Adv.*769.-

439.

VRIESKISTEN!

BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurenprinter. Adv.'S99.-

269.

S5 PORTABLEKTV37CM HP INKJETPRINTER

289.-

798.-

PELGRIM
GAS^LEKTRO FORNUIS l

o99.-

BOSCHWASDROGER

ST650, Stereo, TXT.'1829-

P730, STUNTi Adv '699.-

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-etektrofomuis,gnll,sierdek-1
sel en ovenlade. Adv.'l 199.-1

3 v a k k e n , CFK-vrij.
Adviesprijs.'629.

PRIJS
GRUNDIG 63 CM KTV

799.GRUNDIG 37CM +TXT

FG01; Gasfornuis met elekt-1
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs'1450.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

IPH'ILIPS TV/VIDÈO I IBM APWA TOPMODEL

BCC

ATAG
FORNUIS

'KUHTEHKAART
' Meer budget door de gratis
'BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

BCC BETER EN G O E D K O P E R
HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreet 37 (Superstore)

(BEVERWIJK

(ZAANDAM

iBreestraat 65

l Westzijde 55 ' (onder Dirk v.d. Broek)

3 standen. Adviespnjs'260.

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

3-standen. Adviespnjs'135.-

278.-

68.-

Ind.sheeHeederen (deur. MM-

349.-

ATAG WASEMKAP

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ETNA WASEMKAP

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
Hincrlan t/m itriirl?

zaterdag . . . . . .

.13.00 tot 18.00 uur
.09.30 tot 18.00 uur
09.30-tot 17.00 uur,

J overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 3 september 1997

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 36, opiage 5.425

PvdA-fractie geheel ververst
ZANDVOORT - De Partij
van de Arbeid-raadsleden
Jeannette van Westerloo en
Huub van Gelder hebben
zich teruggetrokken als
kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen
van
maart volgend jaar. Het derde raadslid, Pim Kuijken,
wil alleen tijdens de raadsperiode iemand opvolgen
als dat nodig is. Dat betekent dat er straks een compleet nieuwe PvdA-fractie
aantreedt.
Tijdens een tumultueuze ledenvergadering, waarbij ook
het afdelingsbestuur opstapte,
maakten de drie raadsleden dat
donderdag bekend. Van Gelder
wilde niet aangeven waarom hij
de brui eraan geeft.
Kuijken, die na het overlijden
van Jons Dommeck vorig jaar
in de raad kwam, heeft lang getwijfeld wat hij zou doen. „Ik
heb gekozen om niet door te
gaan. Het kost zo ontzettend
veel tijd. Ik heb een drukke
baan en wil ook nog wat uren
overhouden voor mijn privéleven. Een politieke achtergrond
heeft mijn beslissing met zozeer."
Bij Van Westerloo speelt dat
wel degelijk mee. Ze liet zich,
Het 172 jaar oude schilderij is op diverse plaatsen beschadigd

Foto Andre Lieberom

Schilderij Kruseman
duikt op in Agathakerk
ZANDVOORT - Voor velen is het een droom: op een
vergeten plekje op zolder
een schilderij van een taeroemde schilder vinden.
Het parochiebestuur van de
Agathakerk is er "dan ook
nog altijd wat beduusd van.
De Zandvoortse katholieken blijken al sinds 1854
over een groot schilderij van
de Amsterdamse portretschilder Jan Adam Kruseman (1804-1862) te beschikken. Op het schilderij is Jezus aan het kruis afgebeeld.
Jan Adam Kruseman, die jarenlang tweede directeur van
de Amsterdamse Rijksacademie voor Kunst is geweest, behoorde in de negentiende eeuw
bij de top van de Nederlandse
schilders. Zijn meest bekende
schilderij is terug te vinden in
bijna elk geschiedenisboek: Kpning Willem II met zijn hond in
de duinen. Kruseman was een
leerling van zijn in kunstkringen eveneens erg bekende oom
Cornelis
Kruseman
(1797-1857), die zich meer op
historische en bijbelse taferelen toelegde.
Frangois Navez heeft hem
eveneens les gegeven. Hij
maakte het portret van Koning
Willem I. Dat portret houdt
ook verband met het schilderij
dat nu in Zandvoort opgedoken
is. Willem I heeft namelijk een
papier in zijn hand waarop iets
geschreven staat over een
kunsttentoonstelling in Haarlem in 1825. Bij die gelegenheid
verkocht Jan Adam Kruseman
zijn afbeelding van Christus
aan het kruis. Aan wie is niet

ZANDVOORT - Tussen
Torn Hendriks, bewoner
van het Palacegebouw, enkele strandpaviljoens en de
gemeente botert het al laner niet zo goed, omdat Henriks vindt dat diverse paviljoens te veel herrie maken. Maar nu is voor hem de
maat vol.
Hij stopte dit weekend bij alle
flatbewoners een brief in de bus
met de privételefoonnummers
van burgemeester Van der
Heijden en wethouder Flieringa. Die moeten volgens hem
maar gebeld worden als klagen
bij de politie niet helpt en als de
milieudienst van de gemeente
niet reageert in het weekend.
Hendriks heeft de privénummers in zijn brief gezet, omdat
hij vindt dat de burgemeester
verantwoordelijk is voor de
openbare orde. „Zijn nummer
staat trouwens gewoon in het
telefoonboek. Ik erger me eraan dat allerlei regels niet worden gehandhaafd. Dat moet
maar eens afgelopen zijn. De
politie deelt alleen waarschu-

f

bekend, zoals ook onduidelijk restauratie bekostigd kan woris wie in 1854 het doek aan de den. Helemaal zeker is het nog
kerk in Zandvoort schonk bij niet of het schilderij voor Zandde opening van wat nu gebouw voort behouden blijft. Het parochiebestuur is van plan een
De Krocht is.
restaurateur
„Het schilderij is vermoede- professioneel
lijk bij de verhuizing naar de eerst een offerte te laten uitnieuwe kerk in 1928 in de kei- brengen en daarna pas te beslisder terechtgekomen omdat er sen of het schilderij inderdaad
geen ruimte meer voor was," in de Agathakerk blijft. „We
vertelt parochievoorzitter Wil zouden het ook in deze staat
Dresmé. „Later belandde het aan het Catharijne Convent
naast het orgel. Niemand zag kunnen schenken," zegt Dreshet ooit, behalve de organist. Er mé.
stond ook een heleboel troep
Maar liever hangt hij het op
voor. Totdat op een gegeven
moment pastor Dick Duijves boven de preekstoel, links
voorstelde om eens te kijken naast het altaar. Daar is het binwat het nu eigenlijk was. Bij het nenkort trouwens ook te zien
Frans Halsmuseum en de tijdens een expositie in de AgatKunstraad hebben we informa- hakerk.
tie ingewonnen. We waren blij
verrast toen we hoorden dat het
een jeugdwerk van Jan Adam
Kruseman is."
Het schilderij, dat maar liefst
2,42 bij 1,65 nieter is, ziet er echter nogal slecht uit. Er is vermoedelijk een pot verf overZANDVOORT - „Nee
heen gevallen. Bovendien is het hoor, onze Miss Beach-verdoek op diverse plaatsen be- kiezing is zeker geen reguschadigd en ligt de zwart met liere vleeskeuring. Het uigouden lijst half uit elkaar.
terlijk van de meisjes is naToch is volgens Dresmé res- tuurlijk best wel belangrijk,
tauratie heel goed mogelijk. maar geeft niet de doorslag
„We hebben het door diverse in de totaalbeoordeling.
deskundigen laten bekijken. Waar het eigenlijk vooral
Hoeveel restaureren kost, we- om gaat is een duidelijke aften we nog niet exact. Ik heb finiteit met het strandgeeen bedrag van 15 tot 20 duizend gulden gehoord, maar zelf beuren," benadrukt Martin
zou het me niet verbazen als Martens van het Amsterhet nog wat meer gaat kosten." damse organisatiebureau
Media Factory.
Met subsidie van de Stichting
Kerkelijk Kunstbezit Neder- De finale van zijn schoonheidsland, geld uit de parochiekas en wedstrijd voor kustbewooneventueel bijdragen van Zand- sters werd zaterdagmiddag in
voorters hoopt Dresmé dat de het Zandvoortse paviljoen 17
van Jaap Driehuis gehouden.
Zo'n vijfhonderd toeschouwers
waren getuige van de overwin- Saskia van Warmerdam voelt
ning van de 18-jarige Melanie Tim Immers haar feliciteert
Molenaar uit Zaandam, die onden Broek gestolen. Hij werd der meer een 10-daagse winter- rama kreeg aangeboden. Volook bij de messenafdeling van sportvakantie plus een fotore- gens de jury, die hierin unade Hema gesignaleerd. In de portage in het weekblad Pano- niem was, voldeed zij het beste
Kruisstraat heeft hij volgens
een getuige de panty uit de verpakking gehaald.
De vermoedelijke dader
kwam tijdens de uitzendingen
ZANDVOORT - Het glas-in-loodraam dat in het vpormavan Opsporing Verzocht rede- lige
pand van Burgerzaken in de Schoolstraat zat, is in de
lijk duidelijk in beeld, omdat de nacht
van donderdag op vrijdag verdwenen.
taeveiligingsfilm van Dirk van
Volgens Cees Bruynzeel is dat heel jammer voor de Zandvoortden Broek vertoond werd. Na
de uitzending maandagavond se gemeenschap. „Ik kan me voorstellen dat iemand dacht dat het
belden twaalf mensen op. Een verloren zou gaan en het heeft willen redden. Maar het hoefde niet
dag later, na de herhaling, gered te worden. Ik heb namelijk aan het Genootschap Oud
Zandvoort toegezegd dat ik het in de entree van mijn nieuwe
kwam er nog een tip binnen.
„We zijn zeer tevreden," zegt winkelcomplex zou verwerken, zodat iedereen het kan zien. Daarpolitiewoordvoerder
Hage. om hoop ik dat het terugkomt. Wat mij betreft bezorgt iemand
„Het gaat namelijk niet om de het anoniem bij de redactie of bij Jupiter."
Het raam is ongeveer een meter bij een halve meter. In het raam
kwantiteit maar om de kwaliis het wapen van Zandvoort verwerkt.
teit."

Waterstanen*«

ik vaak teleurgesteld worden
als ik in de raad zou zitten. Dat
geeft met. Ik denk dat ik me dat
niet persoonlijk moet aantrekken."
Of ze inderdaad de nieuwe
PvdA-voorvrouw wordt, is volgens haar echter nog onduidelijk. „Ik ben ook voorzitter van
woningbouwvereniging EMM.
Dat gaat niet samen met een
belangrijke functie in de raad.
Bovendien
werk ik fulltime. En het
hangt er ook
vanaf met wie
ik verder ga
samenwerken."
Binnen de
PvdA komen
voor die samenwerking behalve Kuijken alleen de mensen m
aanmerking, die een half jaar
geleden een open brief over het
functioneren van de partij en
de fractie schreven. Fred
Kroonsberg (begin dit jaar uit
het afdelingsbestuur gestapt),
Erna Meijer (voorzitter golfclub Sonderland en secretaris
van de Sportraad), Maaike Koper (bestuurslid EMM), Gert
Toonen (voorzitter Strandpachtersvereniging en voormalig raadslid), Ide Aukema

'Het gemeentebestuur is door
en door ziek'

'Herrie? Bel de
burgemeester'
wingen uit. Het is trouwens
niet alleen de herrie van de payiljoens. Ook de motoren die
illegaal op de boulevard parkeren maken veel lawaai."
„En," vervolgt hij, „sommige
regels kloppen niet. Zo heeft
meten onderaan het Palacegebouw geen zin. De flat werkt als
een klankkast. Hoe hoger je
komt, hoe meer herrie dus."
Zelf woont hij op de zesde etage. Burgemeester Van der Heijden heeft nog geen telefoontjes
gehad, al hebben diverse bewoners zaterdag wel geklaagd
over het geluid tijdens de Miss
Beachverkiezingen bij paviljoen 17. Zij deden dat bij de politie. Van der Heijden kwam pas
zaterdagavond terug van va-

kantie. „Ik ken de brief niet,"
zegt de burgemeester. „Als er
een brief is, wil ik die eerst lezen voordat ik reageer. Ik kan
alleen zeggen dat het uiterst ongebruikelijk is om privénummers te verspreiden. Dat is een
volstrekt nieuw fenomeen. Of
ik op zoek ga naar de briefschrijver? Ik denk dat ik op de
een of andere manier wel m
contact gebracht zal worden
met de briefschrijver en dan zal
ik adequaat handelen zoals het
mij goeddunkt."
Van der Heijden, die overigens onlangs heeft aangekondigd dat hij strenger de geluidsoverlast van de paviljoens gaat
aanpakken, geeft wel toe dat hij
bestuurlijk verantwoordelijk

'Bij Seagull kijken ze ook wel naar me'

Bellers herkennen verkrachter
ZANDVOORT - De politie
heeft maandag en dinsdag
in totaal dertien tips over
een verkrachtingszaak binnengekregen na twee uitzendingen van Opsporing
Verzocht. Diverse mensen
hebben volgens politiewoordvoerder Jaap Hage gezegd dat ze de man herkennen.
De verkrachting vond dinsdag 19 augustus plaats. Rond
tien over twee verkrachtte een
man (tussen de twintig en dertig jaar, donkere huidskleur)
een 23-jarige Zandvoortse in
haar appartement aan het
Schuitengat. De man had kort
daarvoor een panty bij Dirk van

nadat ze aanvankelijk geen
commentaar aan de pers wilde
geven, ontvallen dat de forse
kritiek van acht PvdA-leden
een van de redenen is om uit de
politiek te stappen.
„Anders krijg je over vier jaar
weer zo'n strijd in de partij.
Laat deze acht nu maar eens
het karwei opknappen. En ik
wil beslist niet de kans lopen
met een van deze acht in een
fractie terecht
te komen. Dat
zit er ook achter," verklaarde ze donderdagavond nadrukkelijk. De
acht staan op
de
nieuwe ------•
kandidatenlijst.
Ook de sfeer in de gemeenteraad is volgens Van Westerloo
een van de redenen waarom ze
er geen zin meer in heeft. „Het
gemeentebestuur van Zandvoort is door en door ziek. We
hebben gemerkt dat dat door
ons niet te veranderen valt. Ik
wil er geen energie meer in steken."
Marijke Herben, door sommigen al getipt als nieuwe lijsttrekster, is niet bang voor teleurstellingen. „Natuurlijk zal

Raam Burgerzaken gestolen

Uw krant
niet
ontvangen?

Datum HW LW HW LVV
04 sep 05.49 01.35 18.11 13.44
05 sep 06.21 01.55 18.41 14.15
06 sep 06.51 02.34 19.09 14.44
07 sep 07.21 03.15 19.39 15.31
08 sep 07.51 03.56 20.12 16.06
09 sep 08.28 04.25 20.52 16.34
Bel dan i.v.m.
10 sep 09.15 05.16 21.46 17.36
nabezorging
11 sep 10.25 06.16 23.26 18.36
donderdagmorgen
12 sep 11.53 07.26 -.- 19.35
vóór 12 uur
Maanstand:
EK wo. 10 sep. 03.21 u.
tel. 5717166
Hoogwater za 06 sep. 06.51 uur.
NAP +115 cm.
Laagwater za 06 sep. 02.34 uur.
NAP -74 cm.

m
NVM

iMAKElAAIV

CENSE&

op zaterdag 13 september
van 11.00 tot 16.00 uur.

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

zie onze advertentie op achterpagina
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nauwelijks
spannend
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Dat Aukema werkelijk terugkeert m de raad lijkt echter uitgesloten. „Ik ben zeventig jaar,
heb twintig jaar in de raad gezeten waarvan zestien jaar als
wethouder. Ik wil beslist op een
onverkiesbare plaats staan."
Ook Bloeme komt waarschijnlijk niet in de raad. Tenminste,
als hij zijn huidige baan houdt,
want dan zou hij als raadslid
over zichzelf moeten beslissen.

Toerisme
net na de
oorlog

Zie ook pagina 3

is. Dat de politie alleen maar
kan waarschuwen klopt volgens hem niet. De politie kan
ook bonnen uitdelen.
Daarvoor is het echter nodig
om het geluid te meten. Volgens Jaap Driehuizen, eigenaar
van het paviljoen waar de Missverkiezmgen
plaatsvonden,
kon de politie zaterdag niet
over meetapparatuur beschikken. ,,We hebben wel twee keer
bezoek van de politie gehad,
omdat er klachten waren. Dus
draaiden we de volumeknop
wat lager." Een woordvoerder
van de politie bevestigt dat.
Driehuizen vindt het niet nodig om een bijeenkomst te beleggen met omwonenden, zoals
zijn collega's onlangs deden.
„Mijn indruk is namelijk dat
het slechts om een paar bewoners gaat die telkens klagen."
Een vergunning voor de band
na afloop, waar Driehuizen van
te voren om verzocht, heeft hij
niet gekregen. Volgens A. van
Soest, ambtenaar van de afdeling Bestuurszaken, is die vergunning nooit aangevraagd.
Volgens Ploris Paber van de
Stichting Zandvoort Promotie
was een vergunning uiteindelijk ook niet nodig. „Ik heb Jaap
Driehuizen van te voren gesproken en uitgelegd dat buiten
de festivals om de gemeente
geen vergunning geeft voor live-muziek op het terras. Dus was
het verstandiger om de band
binnen te houden." Driehuizen
bevestigt dat de band zaterdag
inderdaad binnen speelde. De
boxen stonden echter voor een
deel naar buiten gericht.
Organisator Martin Martens
zegt dat hij er ernstig aan twijfelt of hij volgend jaar de finale
van de Miss Beachverkiezingen
nog in Zandvoort laat plaatsvinden. „Want het beleid van de
gemeente is te afgrijselijk voor
woorden. We zijn op alle fronten tegengewerkt. In geen enkele andere gemeente zijn we zo
behandeld."

pagina 13
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Vechtpartij
ZANDVOORT - Bij een vechtpartij in het café van Gran Dorado zijn donderdagnacht een
24-jarige Zandvoorter en een
bewaker van het bungalowpark
licht gewond geraakt. De 24-jarige drong samen met drie
vrienden binnen in het gesloten
café en deed zich te goed aan
fris en alcohol.
Zijn vrienden gingen er vandoor toen de bewakingsdienst
arriveerde. Hij echter niet.

Fout parkeren
ZANDVOORT - De politie
gaat volgens politiewoordvoerder Jaap Hage meer controleren op dubbelgeparkeerde en
foutgeparkeerde auto's m het
centrum.
De aanleiding voor deze extra
controles is een woordenwisseling die 15 augustus ontstond
tussen een automobilist en een
voetganger over parkeergedrag. Daarbij vermelde de voetganger de auto van de automobilist.

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
WIE SLIM IS
NEEMT EEN ABONNEMENT

IVTfl'f'llllflllïC
die krant nioet ik hebben.
-L ^ «**•** *•** "J**-* Omdat ik graag wil weten wat /ich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad

U bent van harte welkom op onze

\LlNGEN

|HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 • 5 715 747

(voormalig raadslid en oud-wethouder), Polkert Bloeme
(ambtenaar van de gemeente
Zandvoort) en Leo Heino (directeur van het Circus) gaven
zich namelijk als enigen op
voor de kandidatenlijst.
Kroonsberg en Meijer hopen
beiden op een verkiesbare plek.
„Het is natuurlijk wel de vraag
ot we ook door de kandidatencommissie en de leden gekozen
worden," relativeert Meijer.
Kroonsberg: „Ik hoop het vak
te leren met Marijke als lijsttrekker naast me."
Koper en Toonen willen zich
nog niet uitlaten over welke
plaats ze ambiëren op de lijst.
Ook Heino is voorzichtig. „Dat
zien we nog wel. In elk geval
geen lijsttrekker," zegt hij.

DEZE WEEK:

(ADVERTENTIE)

MODEFLITSEN

(ADVERTENTIES)

•<

drie inspecties waaraan de negen deelneemsters zich zaterdagmiddag moesten onderwerpen.
Allereerst werden de dames
in
vrijetijdskleding aanschouwd, waarna zij hun karaktertrekken dienden bloot te
geven tijdens een kort gesprekje met de jury. Tenslotte presenteerden de missen zich in
badkleding onder leiding van
gastheer Tim Immers, bekend
van Goede Tijden Slechte Tijden en zijn nieuwe CD 'Vliegen
Zonder Vleugels'.
Saskia van Warmendam, die
als Miss Zandvoort op de tweede plaats eindigde, heeft beslist
geen spijt dat ze heeft meegedaan. Ze is vereerd dat Tim Immers haar feliciteerde en dat ze
met hem op de foto mocht. „Ik
zich vereert dat acteur/zanger vind het helemaal niet ordinair
Foto André Lieberom om mezelf in badkleding te vertonen," geeft de VWO-schohere
uit Vijfhuizer te kennen.
aan de gestelde criteria.
„Zoals uitstraling, zelfverze„Als ik in bikini op het strand
kerdheid, de manier van bewegen en een bepaald raffine- loop, waar ik voor paviljoen Sement," somt Martens de pun- agull blikjes verkoop, kijken er
ten op die er volgens hem wer- denk ik ook wel een heleboel
kelijk toe doen. „Maar wat ook mensen naar me. Dus dat
meetelt is een beetje klasse. Bij maakt gewoon niks uit. Bovende voorselectie letten we daar dien ontmoet je op deze manier
scherp op. Er moet iets van am- toch weer nieuwe mensen, en
bitie aan ten grondslag liggen, wie weet waar dat toe leidt. In
maakt niet uit op welk vlak." principe sta ik voor alles open.
Genoemde eigenschappen kwa- Ik zou bijvoorbeeld best modemen naar zijn mening haar- shows willen lopen, en fotosesscherp aan het licht tijdens de sies lijken me ook onwijs tof."
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Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
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Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 "017003"
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FAMILIEBERICHTEN
Hiep Hoi Hoera

De Grutter heeft zijn achttiende
Hole jammerlijk nielaf kunnen maken. Vlak voor de laatste put heeft
hij de strijd moeten staken.

Ot> dinsdag 26 augustus 1997 is

Klaas Zwemmer

Brenner Conran
4840 gram- 8.40 a.m.
ons gezin komen versterken.
broer van Ayla
tiert Bouwman enArienne van Wijngaarden
Kostverlorenstraat 92 K - 2042 PK Zandvoort

Denk steeds aan mij
Maar maak het verdriet niet ie lang
Jullie moeten verderen blijf sterk
Ik ben niet bang.
Stien
Met een bewonderenswaardige moed, openheid
en humor tot de laatste momenten, heeft zij op 31
auijustus afscheid genomen van hel aardse.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag 08.30 -16.00 uur
donderdag 08.30 - 20.00 uur
vrijdag 08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer (023)
574 01 00.

E I G E N T I J D S
V A K M A N S C H A P

is op 28 augustus 1997, na een kortstondig ziekbed
overleden op 83-jarige leeftijd.
Elizabeth Zwemmer-van Keulen
Lia Zwemmer
Ed Zwemmer
Jet Zwemmer
Dennis & Hein
Hans Zwemmer
Margreth Zwemmer
Suzanne
Ronald Zwemmer
Yvonne Zwemmer
Meivin
M. Molenaarstraat 4
2042 EA Zandvoort
De Crematie van Klaas heeft plaatsgevonden op
dinsdag 2 september in crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.

Schoenen van Nederlands
fabrikaat zijn een SKNb
kwuliieitsreparutie wjard

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 26 augustus vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 35 door B&W genomen besluilen is op dinsdag 2 seplember vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort
AVANQ

Klazina Wegman-van Duijn
OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn

op de leeftijd van 70 jaar.
Zandvoort:
Ron en Inez
Hel woord moed vormt de voorpost
voor het woord moeder.
Correspondentieadres:
Flemingstraal 104
2041 VL Zandvoorl
De cremalieplechtigheid vindl plaats op donderdag 4 september in het crematorium Velsen, Duin
en Kruidbergerweg 2-4 Ie Driehuis-Westerveld.
Tijd van samenkomst aldaar om 11.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid om mei elkaar samen
te zijn in één van de ontvangkamers.

Daar het niet mogelijk is U allen persoonlijk Ie bedanken,
betuigen wij U langs deze weg onze oprechie erkentelijklieid voor de blijken van belangstelling na het overlijden
van onze moeder en oma

C. Strijder-Mantingh
Het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost dat U zich allen zo betrokken voelde bij dit grote verlies.
Uit aller naam:
de kinderen
Zandvoort, augustus 1997

I.p.v. bloemen wordt een donatie t.n.v. het
Koningin Wilhelminafonds te Amsterdam op prijs
gesteld. Gironummer 26000.

Je hebt iemand nodig,
stil en oprecht
die als het erop aankomt
voor je bidt of voor je vecht.
Pas als je iemand hebt,
die met je lacht en met je grient,
dan pas kun je zeggen:
'k heb een vriend.
Hierbij geven wij U kennis dat is overleden mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder en oma

Langs deze weg willen wij U bedanken voor de hartverwarmende en overweldigende belangstelling na het overijden van mijn lieverd, onze lieve vader, mijn broer, onze
zwager en oom

Stadhouderskade 60
1072 AC Amsterdam
Telefoon (020) 6 62 71 56
Start: 7 oktober

*Eetcafé ôanté

Uit aller naam:

Ria

vraagt

personeel

Zandvoort, september 1997

Interesse?

Jopie

Elco en Pauline
Jesse, Youri, Job
Noortje en Bert
Paul en Annet
Lady
Nick
Max

DOKTERSBERICHTEN

Bel even

COMMISSIE BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt
op de volgende dagen hoorziltmg m het Raadhuis
- Kamer 1 donderdag 11 september 19 00 uur
- Kamer 2 maandag 8 september 19.00 uur
De zittingen zijn m principe openbaar, tenzij de
commissie anders beslist (bijvoorbeeld op verzoek van betrokkenen)
'

5719213

en om met toepassing van artikel 18A van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening bouwvergunnmg te verlenen voor
- het vergroten van de woning op het perceel
Cort v d Lmdenstraat 28,

AANVRAGEN
BOUWVERGUNNING
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

en om met toepassing v3n artikel 50 lid 5 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen voor
- het wijzigen van de gevel op het perceel
Nieuwstraat 14

97131B Bentveldweg 3-5
oprichten woning
97134B Potgieterstraat 6
uitbreiden woning
97135B Dr C A Gerkestraat 23rd
plaatsen dakkapellen
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balievan het Raadhuis, Swaluèstraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen en toestemming bouwvoornemen
96115B Dr C A Gerkestraat 78
uitbreiden woning (25-08-1997)
97019B Frans Zwaanstraat 20
vergroten schuur (25-08-1997)
97029M M Nijhoffstraat 25
plaatsen wmdportaal (29-08-1997)
97069B Zandvoortselaan waterleidmgduinen
vervangen brug (25-08-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum van
verzending/uitreiking van de verleende vergunnmg, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift
heeft geen schorsende werking In geval van
onverwijlde spoed kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956,2003 RZ Haarlem Een dergehjk verzoek dient vergezeld te gaan van een
afschrift van het bezwaarschrift
Voornemen om bouwvergunning te verlenen
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het bouwen van een zwembad op het perceel
Vinkenstraat 30,
- het bouwen van een garage op het perceel
Zandvoortselaan 60,

GEMEENTE

De bouwplannen liggen met ingang van 5
september 1997 gedurende 14 dagen ter mzage bij de Centrale Balie Gedurende deze
termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VOORBEREIDINGSBESLUITEN

(ART. 22 WRO)
De gemeenteraad heeft op 26 augustus 1997
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) bestemmingsplannen worden voorbereid voor
-

het perceel Vinkenstraat 30,
het perceel Zandvoortselaan 60,
het gebied "Bos-Groot Bentveld",
het gebied Boulevard-Zuid (gelegen tussen
het strand, Thorbeckestraat, Mansstraat,
ir G Fnedhoffplem en het terrein van het
duinwaterleidmgbedrijf)

De besluiten liggen met ingang van 5 september 1997 met de bijbehorende tekeningen,
waarop met een rode omlijning de betreffende
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
Centrale Balie

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Parnassialaan 15

- 6 bomen

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE KAPVERGUNNING
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor
- Bentveldweg 3-5 - 44 bomen
(t.b.v. woningbouw)
De bij de verlening behorende stukken liggen ter
inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden
kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na publicatie
van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

PAH. Wijnands
tandarts
afwezig
van donderdag 4 september
t/m maandag 22 september
voor spoedgevallen

tel. 5715832

MOETEN DE KILO'TJES ER
WEER AF

THE DOOKS

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter

Kim
Speedy
Frits
H. Heyermansweg 139
2042 XW Zandvoort
De crematieplechtigheid heeft inmiddels plaatsgevonden.

De commissievergaderingen worden gehouden
m de commissiekamer in het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluèstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de
punten die op de agenda staan Telefoon
(023)57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

Ad Akkerman
Jw medeleven in de vorm van bloemen, kaarten en woorden zijn voor ons een zeer grote steun in deze moeilijke
tijd.

Johanna Wilhelmina Zwart-Renes
•ft- 9 april 1918
130 augustus 1997
Wij zijn erg verdrietig.
G. A. Zwart
Anitaenjan
Erwin

- dinsdag 9september, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 10 september 20 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 11 september, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer

furetmfte

De indieners van de bezwaarschriften die op de
zitting worden behandeld, worden rechtstreeks
door de commissie uitgenodigd

ADVERTENTIES
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VAN MUUR TOT K A S T . . .

1

G S . . . hart en
bloedvaten
zijn u
dankbaar

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt

samenstellen Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wi| u
direct een vri|bli|vende offerte Onze adviseur is aanwezig van maandog
l/m vrijdag van 9 00 tot 1 7 00 uur en zaterdag van l O 00 tot 1 3 00 uur

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

Enige en algemene kennisgeving.
Alleen dan is leven, leven,
als het door de dood ontroert.

Renzo

<TIIK »ooiis>
Tevens gevestigd in Hel Arsenaal Ie Naarden-Vesting, Tel 035 6942982 Bel voor openingstijden!

erbij zijn we met z'n drie'en
Kevin en Milan

Met diepe droefheid geven wij U kennis, dal op 25
augustus 1997, is overleden onze dierbare broer,
zwager, oom en oudoom

Johannes J. R. Boshuizen
weduwnaar van Johanna H. Koper

Speciale aanbieding
Giant ATB v.a. 499,-

op de leeftijd van 84 jaar.
Amsterdam:
M. G. H. Boshuizen
G. Boshuizen-Bertoen
Ruud Boshuizen
Marijke Boshuizen-de Jonge
Ellen Onderstal-Boshuizen
Theo Onderstal
Mischa
Zandvoort, 29 augustus 1997
Wilhelmina Druckerstraat 19
1066 AB Amsterdam.
De begrafenis heeft heden in besloten kring plaatsgevonden in het familiegraf op de Algemene
Begraafplaats te Zandvoorl.

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

De collectie 1997 is binnen:
Proflex - Koga Myata - Gazelle Kopra

Hé Renzo

Wij wensen u prettige feestdagen
en een gezond 1997

Wij waren al met z'n drie-en
Bowie, Mickey en Kismo

_ TRIATHLON _

WIELERSPORT

EJen kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

ZANDVOORT

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Ijang hebben wij samen in dit dorp gewoond,
vannacht moest jij gaan varen,
soms heeft een mens 't volmaakt geluk,
maar kan het niet bewaren.
Kahlil Gibran

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Op 25 augustus 1997 is mijn allerliefsle vriend en
mentor in mijn leven, de Heer

J. J. R Boshuizen (Bos)
overleden.
Mijn kinderen en ik zullen hem dankbaar blijven
gedenken.
Zandvoorl:
Coby Kerkmann
Arno Verkade
Marlijn Verkade
2042 PT Zandvoort, 29 auguslus 1997
Sophiawejj 25

'Een goede buur is soms beter
dan een verre vriend'
Daarom zullen we meneer Boshuizen na ruim derlig jaar missen.
Rob Croese en Arthur Copeland
Wilhelminaweg 31
2042 NN Zandvoort

Wederzijdse ouders
feliciteren

en üfvonne
met de opening van
hun zaak

Irtterslxyrt
M la k a el Ltjesen
Kerkstraat 16
Zandvoort

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens f 5.000,-

Donker op zolder
Dakkapellen in alle soorten en ma
Tiaditionele constiucties,
zeer goed geïsoleerd
Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal
In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning
Doorlopende garantie
en financiering mogeli|k
Aantrekkeli|ke project kortingen

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-0224535

f*""'"-'-
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I
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of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

l

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartvcrzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Riffe aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072-5012700, fax: 072-50x2730

man/vrouw

l
straat:

l
postcode/woonplaats:

l

of post de bon zonder postzegel naar.
Antwoordnummer 1751.1620 WK URSEM
Stuur mij uw documentatie
Naam
Adres

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

telefoon:

l

'.'..

leeftijd(en):

DAKKAPELLEN

Woonplaats*
Telefoon
Bezoek onze sliowioom openingstijden ma vt 9 Q O - l 7 3 0 u n 1000 HOOu.adiei Nijveiheidsteiiem M. I645VX Ursem

l

L.

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummci 318, 2000 WC Haarlem. |
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Kerk toen
en nu
ZANDVOORT - „Sommige
mensen denken dat het in de
kerk er nog net zo aan toegaat
als vroeger," meent pastor Dick
Duijves. Om dat misverstand
uit de wereld te helpen organiseert het Liturgisch Beraad van
de Agathaparochie binnenkort
een expositie over 'De kerk
toen en nu'.
Op zaterdag 6 september van
drie tot vijf en op zondag 7 september van twaalf tot twee
staan de deuren van de kerk
open. Op donderdagavond 11
september (vanaf acht uur) geven pastor Dick Duijves en drs
Ko Schuurmans uitleg over de
veranderingen binnen de katholieke kerk.
Wie zelf in de kerk rondkijkt
zal onder andere diverse voorwerpen zien die met het vieren
van de eucharistie te maken
hadden en hebben. Bovendien
is heel bijzonder dat de Agathakerk de handtekening van keizerm Sissi kan tonen. Opmerkelijk is eveneens het schilderij
van Jan Adam Kruseman dat
voor het eerst in het openbaar
getoond wordt aan de huidige
generatie Zandvoorters.

^.anavoorcs
Nieuwsblad
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Van politiechef tot 'hoteldirecteur'

Faber heeft
kritiek op
Duitse prof

Vier jaar lang bepaalde hij het gezicht van de politie in
Zandvoort, Gerrit-Jan Rookhuijzen. Hij was de eerste
teamchef van Zandvoort na de samensmelting van de
rijkspolitie en de gemeentepolitie tot het regiokorps
Kennemerland. Maar, zoals gebruikelijk in politiekringen,
is het weer tijd voor een nieuwe baan. Maandag begon hij
als hoofd van de afdeling Arrestantenzorg, Bewaking en
Transport bij de rechtbank in Haarlem. Iets totaal anders
dan hij tot nog toe gewend was. Ook zijn opvolger, Ab van
Deventer, krijgt een cultuurschok te verwerken, verwacht
Rookhuijzen. Want de problemen die voortvloeien uit de
verschillen tussen zomer en winter in Zandvoort zijn niet
vergelijkbaar met de problemen in de uitgestrekte
gemeente Haarlemmermeer.

ZANDVOORT - Plons Faber van de Stichting Zandvoort Promotie heeft zich
geërgerd aan de kritiek van
de Duitse professor Rudiger
Mayenberg vorige week in
het Zandvoorts Nieuwsblad

„Het is zo jammer dat de/,e
man met goed gemformeeid is
en dan toch over Zandvoon
oordeelt. Hij zegt dat de strandpaviljoens geen toiletten zouden hebben Ze hebben bijna
allemaal toiletten, die ook nog
eens sinds kort op het riool aangesloten zijn," zegt Faber.
„Bovendien," vervolgt Fabei,
„kan ik deze professor tevens
meedelen dat er binnenkort
een beleidsvisie over het toeris
me in de commissie Bestuurlij
ke Zaken besproken wordt "
Faber verbaast zich erovei
dat „m het algemeen mensen
van buiten Zandvoort meer ge
hoor krijgen, terwijl het Ondernemers Platform honderd meter hoog moet springen voordat
er iemand luistert " Dat het Ondernemers Platform zelf ook
een professor van buiten (Allaert uit België) vorig jaar bmnengehaald heeft, geeft hij toe
„Maar die sprak tenminste met
kennis van zaken."

E

EN PAAR DAGEN voor kwamen? Ja, dat kun je wel zegzijn vertrek naar Haar- gen. En ik ondervond dat aan
lem staat Rookhuijzen den lijve. Zandvoort had tot
met een been in Haar- dan toe gemeentepolitie. Menlem en een been nog in Zand- sen werkten hier soms al meer
voort. Een paar bloemblaadjes dan 25 jaar. Ze hadden daarherinneren vrijdagmorgen nog voor gekozen en dachten er tot
aan het afscheidsboeket dat hun pensioen te zitten. Terwijl
daar gestaan heeft. Aan zijn ik bij de rijkspolitie samenkapstok hangen twee politie- werkte met mensen die nooit
petten. Vrijdagmiddag moet hij langer dan een jaar of zes op
in vol ornaat handen schudden hun post zaten. Dat vereiste wel
met de rechters en rechtercom- enige aanpassing van beide zijmissarissen op de rechtbank in den."
Haarlem.
„Niemand had om regiopoliDaar is hij voortaan verant- tie gevraagd. Iedereen moest
woordelijk voor de openbare opnieuw solliciteren en kreeg
ZANDVOORT - DeHervorm- orde tijdens rechtszittingen. een andere taak. Alle aparte afde Kerk gaat zondag 7 septem- Hij moet er ook voor zorgen dat delmgen verdwenen. Voor de
ber weer open en viert daarom arrestanten op tijd in het be- recherche moest het Zandfeest. Na een grootscheepse re- klaagdentaankje zitten. Die ko- voortse team bijvoorbeeld
novatie wordt de kerk in ge- men uit de omgeving van Haar- voortaan naar Haarlem of
taruik genomen middels een lem en uit de Zaanstreek plus Overveen. Bovendien kregen
uitgebreide Samen Op Weg- Waterland, want de Haarlemse alle agenten te maken met veel
dienst. Aan deze dienst werken rechtbank behandelt eveneens administratieve procedures die
ook het Hervormd Koor, de zaken uit die districten. Ander- ze niet kenden."
New Choir Singers en het kin- zijds valt ook de tijdelijke op„Oudere wachtcommandanderkoor Kinderen aan de kust vang van vreemdelingen op ten, die gewend waren om de
mee. Vanaf half tien bespeelt Schiphol onder zijn verant- auto's weg te sturen moesten
Teke Bijlsma het orgel.
woordelijkheid.
nu ook hun ondergeschikten
De kerk is voor te bezichtigen
„Dat is dus iets heel anders begeleiden. Ze moesten met
in de avonduren van 8 tot en dan ik tot nog toe deed. In hart computers leren werken en
met 12 september en op de Lan- en nieren ben ik een politie- functioneringsgesprekken voedelijke Monumentendag op 13 man. Ik werk 32 jaar bij de poli- ren. En ondertussen ging het
september (van tien tot vijf tie. In mijn nieuwe baan zal ik gewone werk ook door. Een reuur). Tot slot is er op 14 sep- het contact met de burger het organisatie terwijl de winkel getember een speciale dienst om meeste missen. Ik lijk straks woon open was." Criminelen
de feestweek af te sluiten.
meer de directeur van een ho- stoorden zich niet aan de chaos
tel. Maar dat heeft ook zijn bij de politie, bedoelt Rookhuijzen.
charme."
De overstap komt niet voort
Wat dat betreft heeft zijn opZANDVOORT - Filmclub Si- uit een conflict met de Zand- volger het nu iets makkelijker.
mon van Collem start van- voortse bevolking of de burge- Toch zal de nieuwe politiechef
avond het nieuwe filmseizoen meester. „Functieroulatie, dat beslist moeten wennen, vermet Woody Allens musical zit erachter. Het is de bedoeling
'Everyone says I love you'. Met dat politiemensen op bepaalde
ingang van het nieuwe seizoen niveaus niet vastroesten en
beginnen de voorstellingen daarom krijgen ze om de vier
voortaan om acht uur. Ze wor- jaar een andere functie. Het is
den nog altijd voor leden en voor mezelf ook verfrissend. Al
met-leden vertoond in het Cir- vraag ik me wel af of het verI cus op het Gasthuisplein. Ove- standig is mensen al na vier
1 rigens kunnen ouderen zich bij jaar te wisselen."
wacht zijn voorganger. Zandhet Circus ook aanmelden voor
Gevaar voor
plotselinge voort neemt immers een bijde beroemde musical 'The koerswijzigingen is er niet vol- zondere plaats in binnen de resound of music'.
gens Rookhuijzen. Zijn opvpl- gio door de vele toeristen die
ger stapt in principe in een rij- naar de kust trekken. Hectidende trein. Het beleid voor sche zomers wisselen rustige
1998 ligt al grotendeels vast. winters af. Dat heeft op allerlei
ZANDVOORT - Op zaterdag Om te voorkomen dat alle ken- manieren invloed op de sfeer in
20 september vindt de negende nis van de teamchef verloren het dorp, meent de'voormalige
MSX Computerdag, gecombi- gaat, maakt' hij een over- „.politiechef. ^ ( , _ ^
neerd met de vijfde Spelcompu- drachtsdocument.
„Het toerisme'leidt tot spanterdag, plaats in sporthal De
Zelf stapte Rookhuijzen in ningsvelden. Tussen de burPellikaan in de A.J. van der een allerminst gespreid bedje gers, de gasten en de onderneMoolenstraat. De beurs duurt vier jaar geleden. De politie-or- mers. Je doet het niet snel goed.
van tien tot vijf uur.
ganisatie stond volledig op zijn Het is een hele tour voor polikop doordat de rijkspolitie en tiemensen om met niemand in
(ADVERTENTIES)
de gemeentepolitie met elkaar conflict te komen. Ze zijn nietsamengevoegd werden tot re- temin wel wat assertiever dan
in andere gemeenten. Hier
giopolitie.
Hotel Hoogland
„Twee culturen die samen heerst wat meer de Amster-

Weer open

Woody Allen

Groter park

De overgang van zijn ene baan naar zijn nieuwe werkplek verenigd in één foto: de vertrekkende politiechef Gerrit-Jan
Rookhuijzen klopt met de Zandvoortse vlag aan bij de Haarlemse rechtbank
Foto Karin Schut
damse mentaliteit. Ze laten niet
zomaar over zich heen lopen.
Zelf ben ik daar trouwens m die
vier jaar ook wat in veranderd."
„Niet alleen de sfeer is anders, ook de werkdruk, 's Zomers is er veel meer geluidsoverlast, zijn er de festivals en
is het druk op het strand. Ondertussen gaat de criminaliteit
gewoon door en verhevigt zelfs,
al of niet onder invloed van

'Laatste Marlboro Masters
vond ik leukste evenement'

Computerdag

Vporuw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

www.zandvoort.nef

Heeft u een
mening!
Bulletin board
op Internet
Netexpo internet services
023-5730172 fax 023-5731886

Zandvoorts
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Namens diverse bewoners
van de Schoolstraat en de Louis
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Davidsstraat heeft Van der
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
Sloot twee schorsingsverzoewoensdag. Uitgave Weekmedia BV
kenbij de rechtbank ingediend.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg
Een verzoek richt zich tegen
Hoofd commercie: J.F. Sas
het kappen van de bomen in de
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- Schoolstraat bij het vroegere
pand van Burgerzaken en een
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 verzoek gaat over de bouwveruur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag gunning.
„Voor de kapvergunning
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 moesten we binnen zeven dagen een bezwaarschrift indieuur.
Redactie (023) 571.8648. Fax: (023)nen bij de gemeente, maar na
zes dagen had de gemeente al
573.0497.
Advertentieverkoop. (023) 571.7166. Fax: de kapvergunning verleend.
Dat is dus op een schandalige
(023) 573.0497.
manier met inspraak omgaan,"
E-mail: wmcomm@perscom nl.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: zegt Van der Sloot.
Rondom de bouwvergunning
(020) 665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan speelt zich een juridisch steekvan de Melende Meesters 421 B, Amstel- spel af. Volgens Van der Sloot
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen. bestaat er alleen een fictieve
Tel • (020) 347.3434. Fax: (020) 347 3439. bouwvergunning. „Het college
Micro advertenties. (020) 562.6271. Fax: van Burgemeester en Wethouders heeft nooit formeel een be(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc): sluit genomen. Dat kan ook
niet want de artikel 19 procedu(020)562.6211.
Abonnementsprijzen ƒ19,15 per kwartaal, re die gevoerd is, was gebaseerd
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor op een later afgeschaft bestemmingsplan."
postabonnees gelden andere tarieven
Dat laatste bevestigt gemeenLosse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen tevoorlichter Egon Snelders.
Volgens de gemeente hoeft het
9J2 uur(023) 5717166.
echter geen bezwaar te zijn
een bouwvergunning.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank voor
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoog- Naast de zaak bij de rechter
straten, Eduard Herkes, Joyce Schreuder. loopt ook de gewone bezwaarVormgeving/opmaakredactie: Dick Piet procedure van de bewoners
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter nog.
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mui- „Ik verwacht ongeveer over een
der, Andre Stuyfersant. Systeemredactie- maand dat de commissie BeHero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy roep en Bezwaarschriften de
bezwaarschriften van de bewoSteenkamp.
ners behandelt," zegt Snelders.
Advertentieverkoop: R Post (verkoop- De bewoners vinden volgens
manager), M Oosterveld.
Van der Sloot het winkelcomZandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange- plex planologisch niet goed en
voelen zich aangetast in hun
sloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers
woongenot. Bruynzeel wil niet

wachten op de afloop van de
bezwaarprocedures. „Ik sta zo
sterk. Ik ga gewoon bouwen,"
zegt hij.
Ook Manfred de Leerman is
niet blij met de plannen van
Bruynzeel, vooral niet met de
noodwinkel. Die komt twee meter naast zijn leerboetiek te
staan. „Dat is wel heel erg

zag hij een plasje water en toen
hij nog wat beter keek zag hij
dat de man met zichzelf stond
te beplassen, maar dat hij een
flesje bier in zijn handen had.
Het kratje dat op het bureau
stond miste toevallig ook een
flesje. „Hij moest uiteraard
dokken. Ik kreeg vijf piek. Ach,
Overigens heeft het bestum
dat heb ik maar zo gelaten," van
het park meer plannen. Er
glimlacht Rookhuijzen.
komt onder andere een nieuw
„Mijn leukste dag van al die bezoekerscentrum
in het machinegebouw op het voormali
ge terrein van het Waterleidingbedrijf Zuid-Kennemerland.

'Het toerisme leidt
tot spanningsvelden'

drank. Er vindt nog weieens
een vechtpartij plaats. Al die
toeristen zorgen ook voor een
voortdurende etalage van dure
spullen. Dat trekt criminelen
aan. Laatst sloegen diverse keren tasjesrovers toe. Een onderzoek naar deze daders heeft
overigens helaas nog tot niets
geleid." _
Het nieuwe lik-dp-stuk beleid
waarbij kleine overtredingen
een boete van honderd gulden
of honderd mark opleveren, is
volgens de vertrekkende teamchef deze zomer een groot succes geworden. Er zijn heel wat
bekeuringen uitgedeeld.
Volgens sommige bewoners,
die klagen over urinerende be-

Rechter beslist over Jupiter
ZANDVOORT - Het verzet tegen de plannen voor
het nieuwe winkelcomplex
op de plek van Jupiter blijft
groot. De bewoners proberen nu via de rechter te
voorkomen dat Jupitereigenaar Cees Bruynzeel op korte termijn gaat bouwen.
Daarnaast heeft Manfred de
Leerman grote bezwaren tegen de noodwinkel die naast
zijn leerboetiek op het
Raadhuisplein komt te
staan.

zoekers rondom het Gasthuis- wezig om mededelingen te
plein en het Van Fenemaplein, doen of vragen te beantwoorhadden het er echter nog meer den. „Bovendien heb ik daarmoeten zijn. „De politie kan na- buiten met diverse raadsleden
tuurlijk niet overal tegelijk ook goede contacten. Dat de pozijn," reageert Rookhuijzen.
litici niet altijd eensgezind zijn
Het capaciteitsprobleem is en de zaken weieens anders
een bron van zorg voor hem. zien dan ik, daar heb ik mee
Waren er vroeger nog 65 agen- leren leven. Soms had ik weiten, na de invoering van de re- eens gewild dat ze wat dieper
giopolitie in 1994 is dat aantal inhoudelijk op werkplannen mgehalveerd. Met veel pijn en gingen."
moeite heeft Rookhuijzen er in
de zomer een paar politiemensen bij gekregen. Deze zomer
waren het er in de weekenden
zeven extra, inclusief twee
agenten te paard. „Een druppel
op de gloeiende plaat."
„We moeten flexibeler mensen kunnen inzetten. Dus meer
Dat buitenstaanders weieens
wanneer het druk is en minder de indruk hebben dat de poliwanneer het stil is. Dat geldt tiek en de politiechef elkaar de
voor de seizoenen, maar ook ge- schuld in de schoenen schuidurende de dag. Het is alleen ven van het personeelstekort,
heel lastig, want volgens de ar- kan Rookhuijzen zich wel voorbeidstijdenwet kan een team- stellen.
chef geen agenten vragen om
„Een politiechef moet ervoor
twee-uur 's morgens te komen, oppassen dat hij met alles op
vervolgens van vier tot zeven en zijn bord krijgt," vindt hij.
tot slot van'elf tot één. Het bete- "„Toch," verdedigt hij zich, „nekent dus dat er aanvulling van- men we ook weieens een taak
uit andere teams moet komen." van de gemeente over. Zoals het
„Maar dat betekent wel heel meten van het geluid bij de pawat touwtrekken. Elke team- viljoens. Het aantal klachten
chef komt op voor het belang begon zo langzamerhand zulke
van zijn team. Ik ben voor goe- vormen aan te nemen dat ik zes
de meetinstrumenten zodat ie- agenten heb laten opleiden om
dereen kan zien in welke ge- met de meetapparatuur om te
meenten en op welke tijdstip- gaan, die de gemeente overipen de knelpunten zitten. Uto- gens gaat betalen."
pisch lijkt het, maar gelukkig
hebben we een nieuwe korpsDe kommer en kwelreeks van
chef die er ook zo over denkt." de vertrekkende man is echter
Rookhuijzen ziet het boven- ook eindig. Hij heeft veel leuke
dien als een mooie klus voor dingen bij de politie in Zandzijn opvolger.
voort meegemaakt. Hij kwam
Meer blauw op straat scoort zelf nog weieens in actie, zoals
in elk geval goed bij de politiek. die keer waarbij hij in de HalteHoe is de verhouding met de straat op een dronken man
Zandvoortse politici volgens stuitte die een ruit intrapte. Hij
Rookhuijzen? Maandelijks is nam de man samen met zijn
hij tijdens de commissieverga- eveneens dronken maat mee
dering Bestuurlijke Zaken aan- naar het politiebureau. Opeens

dichtbij. Mijn klanten kunnen
niet meer bij me komen."
Volgens Bruynzeel valt het
allemaal wel mee. „In de winter
is de leerboetiek dicht en als
het goed is gaat mijn winkel
voor de zomer weer open.
Mocht er vertraging zijn, dan
wil ik best met Manfred praten
over een oplossing."

Sirenes

vier jaar ligt nog vers in mijn
geheugen. De Marltaoro Masters racedag van een maand geleden. Voor mij was het leuk
omdat het zo'n krachtproef
was. We hebben het groots adngepakt. Ruim van te voren hebben drie werkgroepen een plan
gemaakt om de verkeersstromen te verwerken, de communicatie in goede banen te leiden
en het personeel te regelen."
„Om acht uur 's avonds was
alle drukte voorbij. Zandvoort
was weer leeg. Ik had verwacht
dat ik pas om een uur 's nachts
naar huis kon, maar ik reed al
rond half tien terug naar Castricum."

Cursussen

Overstappen

Monique van Hoogstraten

Duinpan verandert in Grieks bad

Cinema Circus
4 t/m 10 September

Gran Dorado, sinds een paar jaar eigenaar van het 25 meter bad,
legt een Griekse tegelvloer neer. Bovendien komen er pilaren en
gewelven rondom het zwembad. Het doel van de verbouwing is
volgens woordvoerdster Hennette Gerlsma om het bad aantrekkelijker te maken voor vakantiegangers die rustig wat baantjes
willen zwemmen. Het Malibu-bad ernaast is daar namelijk minder geschikt voor.
Dat bad blijft overigens wel open tijdens de verbouwing. Twee
verenigingen die gebruik maken van het zwembad, de duikclub
en de seniorenzwemgroep, wijken tijdelijk uit naar het Mahbu-bad. De zwemvereniging is ondergebracht in het Palacegebotiw.

Dagelijks

I330& 1530

LADY
&
DB VAGEBOND

l!b\ houweling

Nederlands gesproken
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;" IPrèsentêert deze week óp 1de Zuid-Boulevard
t::t's
het modernste mobiele

ZANDVOORT - De voorzitter van de regionale brandweer
Zuid- en Midden-Kennemerland, de Haarlemse burgemeester J. Pop, stelt maandag het
nieuwe alarm in gebruik. De sirenepalen staan ook op diverse
plaatsen in Zandvoort. Ze vervangen de oude palen, die een
keer per maand loeiden.

ZANDVOORT - In het Aktiviteitencentrum
Zandvoort
(voorheen 't Stekkie) gaan voor
kinderen en volwassenen binnenkort diverse cursussen van
start, zoals aquarelleren, bridgen en het kinderkookcafé. Een
uitgebreid programma is ver„Heerlijk, vanaf 's morgens krijgbaar via telefoonnummer
vroeg was ik op pad geweest. 5717113.
Langs de verkeersposten, langs
de parkeerplaatsen, op het station. Ik wilde weten wat er aan
ZANDVOORT - Reizigersde hand was en maakte overal vereniging
Rover interviewt op
een praatje. Het liep als een 4 september mensen die van de
trein, vanuit het oogpunt van trein op bus 80 naar Zandvoort
de politie dan. Ik heb het niet overstappen over hun ervarinover de klachten van de mid- gen.
denstanders. Die vonden dat er
te weinig klanten in het dorp
waren, omdat we het verkeer
om het centrum heen leidden.
Ach ja, het blijft Zandvoort."

ZANDVOORT - De duikclub, de zwemvereniging, de
zwemmende senioren en de vakantiegangers kunnen
straks in de Duinpan hun baantjes trekken in een Griekse
sfeer. Het bad wordt tussen 6 september en half november
gerenoveerd.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Oud-com
missaris van de koningin, R. de
Wit, heeft gisteravond de plannen voor een nog groter Nationaal Park Zuid-Kennemerland
aan het publiek getoond. Al
sinds de oprichting van het
park wordt gestreeft naar uitbreidmg. Het is de bedoeling
dat ook de duinen ten zuiden
van de Zeeweg bij het park gaan
horen. Een extern bureau bekijkt momenteel waar de grenzen precies moeten lopen en
hoe het gebied beheerd moet
worden.
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Jim Carrey, Maura Tierney

Touwslagerij 11 (naast Canon) Amstelveen
GRATIS PAkKEREN!
ZIE AT-5 TELETEKST 781 & 802
TEL. 020-6407711/6430393
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mcoms CAQC JOHN CUSACH
JOHN MALKOVICIt VIMQ RAHCS

Geproduceerd door
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Amsterdam

Portrait of a
Lady

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En .. de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Nicolc Kidman, John Malkovuch
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DE RUYTERSTRAAT 8/6

ZJ1NDVOORT

Appartement met balkon aan land- en zeeajde en uitzicht
over zee en boulevard, gelegen op de derde woonlaag.
Indeling: entree, hal, L-woonkamer met balkon en bergkast op het westen, gemoderniseerde keuken met toegang tot balkon, ouderslaapkamer, logeerkamer met wasmachine-aansluitmg, badkamer met douchecabine, toilet,
bidet en dubbele wastafel. Eventueel te koop met garage
ad ƒ 35.000,- onderin het gebouw.
VRMGPRIJS ƒ 275.000,- k.k.

j

j
BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-5715531
maandag - vrijdag: 8.30-11.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur
JULNKOOP -VERKOOP -TAXATIES

VAN SPEYKSTRJUVT 22
ZMDVOORT
Halfvrijstaande woning met zonnige tuin en plaats, gelegen nabij strand, station en centrum dorp.
Indeling: Vestibule met garderobe en meterkast, gang met
trapkast, toilet/fontemtje, woonkamer met erker en schuifpui naar plaats, grote woonkeuken met toegang tot berging met deur naar tuin.
Ie etage: Kleine slaapkamer met schuifpui en rolluik, grote slaapkamer (voorheen 2) met openslaande deuren naar
balkon, badkamer met douche en keukenblokje.
VRMGPRIJS ƒ 359.000,-k.k.
Passage 36-40
2042 KV Zandvoort

130
soorten
vlees

50

soorten
vleeswaren

magere RUNDER
BRAADLAPPEN l kilo

Boeren ACHTERHAM 200 gram

14,95
27,50
13,95
9,95
5,-

Ardenner BOTERHAMWORST
150 gram

2,49

NU 2 kilo
GOULASH of HACHEE VLEES
kilo
Runder BORSTLAPPEN of
RUNDERGEHAKT kilo

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige
n. annulering Duitse hotelketen
Kortingen tot
90%

MATRASSEN
9er
Polether Matrassen Kroon Super
SG 20-25-30-35.40
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons

hriftelijke
brieKs

7.-

H«deriand»o nwfcmatraMen met 7 Jaai schriftelijk» fabriek«B«r«ntla

Binnenverinq Bonell-Extra
extra kwaliteit met het beroemde Bonell systeem
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
HedarlandM maritmatrasaan
mei T Jaar «chrittolljk. labriak>B>ranlla

Natuur Rubber Combi Latex-Matrassen
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Nederland» meritmalrasKen
mal 7 Jaar achriflelijka (abfiekegarantle

Pocketveer Extra

290 ingepakte veren per m2,
zeer luxe uitvoering
alle maten leverbaar v.a. 1 persoons
Nadarlandaa matfcmatraiaon mat 7 laar achrfflalljko fabriekigarantle

postbus 413
2040 AK Zandvoort

Makelaardij o.g.

Tweedehands klediitëboetiek voor dames & kinderen

Grote Krocht 5-7 9 lot 8 uur
Zandvoort
-°° ^ -°° •T. i w--T4nr\r>-r
zaterdag en zondag

BOUCHERIE

Tel.

5719067

van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
Corn.Slegersstraat 2/2.2042 GP Zandvoorf
BEZICHTIGING - VERKOOP

INNAME KLEDING
De nieuwe SINGER 6412

ma 8 sept. t/m za 13 sept. a.s.
van 10.00-16.00 uur

OPENING
WINTERCOLLECTIE
dinsdag 16 september a.s.

v.a. 10.00 uur

UITBETALINGEN NA
18 SEPT. A.S.
• resterende kleding
ophalen voor 13 sept. a.s.
• voor meer info
023-5731712

•Alle artikelen lÜO'fi. schriftelijke fal?rickst*arantie.
•Gespreide bel.iling mogelijk (geen rente).
•Gratis opilag tijdelijk mogelijk.

Singer
wereld' $
primeur ^>

Meer plezier
tijdens het naaien
en kleding maken
SINGER

• Betalen niet pinpas mogelijk.

EEN DROOMMACHINE:; NU BINNEN
IEDERS BEREIK!
• Een-ra» knoopsgatautomaat
• Vrije arm en verltngtafet met
geïntegreerd accessoirevak
• Uitgebreid naalprogranma
gebrulks-, flexi-, overfock- en
^ slersteken voor elk naaiwerk
i Cl

• Persvoetdnikautomaat .
• Snerspoebysteem
• Voetpedaal
(elektronisth gestuurd) ,
• Inclusief stofhoes
.
-ï "

W'

Eenvoudige bediening

ADVIES
PKIIi

SINCEROVERLOCK.4U444
• 9 Naar programma's
• Optionele naaïvoeten
• Vrije arm

r

1

1299
250
1049

aso

INRUIL OUDE
MACHINE
(ALLE MtnKCN}

lOVENTRANSPORTVOET
T.W.V. F3».9J

0P=OP

OPENINGSTIJDEN

CELDIC OP:
YlWPAt

di t/m vrijdag 10.00 -18.00 u
zaterdag 10.00-17.00 u

l ZATHPM

Alleen verkrijgbaar bij:

P. E. M. Stokman
Zeestraat 48,2042 LC Zandvoort

de énige échte drukkerij in Zandvoort

• Bezorging mogelijk.

Kodak

Yo«r Family Company

• 3/4 Draads
• 2 Naalden
« 5 Steeksoorten

-DONDERDAG9 tot C uur
•VRIJDAG*
• 9 tot 9 uur
•ZATERDAG*

van Petegem

KOOPHOME
Spaameweg 22a
Cruquius

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
U\v mooiste foto's in l uur klaar.
Standaard 10x15 cm. tot 20x30 cm.

PASFOTO'S DIRECT KLAAR
voor alle officiële documenten.
ZONDER NEGATIEF, DIRECT EEN AFDRUK
VAN UW FOTO.

WAARDEBON
bij DUBBELPRINT 10 x 15 cm.

de 2e FOTO GRATIS
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
Tel-TFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Videotheek

Dombo
NU OOK VERHUUR
NINTENDO 64 j
ALLE SPELLEN AANWEZIG

Sanders Meubelstad
Amsterdam verbouwt.
Nu extra
kassakortingen!

v en een

GRATIS VERGROTING
van 2(Xx 30 cm.

* 10% KORTING op 20/30 fotolijst
De looptijd van de aktie is t/m 30 september 1997.
De aanbieding kan niet gecombineerd worden met andere aanbiedingen/bonnen

"

a

Onze openingstijcien zijn:
9.00-18.00 uur
9.00-17.00 uur
12.00-17.00 uur

Maandag t/m vrijdag
Zaterdag van
Zondag

;

SANDERS MEUBELSTADIX
WORDT VERNIEUWD |1

Avontuurlijk wigwammen bil
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

***

ONZE AKTE-AANBIEDING:
E ALLE KOOPFILMS VAN 10.=
f
M/2 FILMS VOOR 15.=
|
OF 5 VOOR 25.=

Corn. Slegersstraat 2b
i Geopend dagelijks
•
13.00-21.00 uur

023-5712070

.

>,

Amsterdam - Overtoom 557 - tel: 020-6184733
donderdag koopavond - gratis parkeren in eigen parkeergarage

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over.
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
'
*3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !

HERFSTVAKANTIE
3 dagen f 298,-

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST
RESERVEER SNEL 0523-683000 TOT 22.00 UUR

per wigwam max. 6 pers.
Geldig voor de data:
VR 10 - ZA 11 - ZO 12 OKT
ZO 12 - MA 13 - Dl 14 OKT
Dl 14 - WO 15 - DO 16 OKT
DO 16 - VR 17 - ZA 18 OKT
ZA 18 - ZO 19 - MA 20 OKT
MA 20 - Dl 21 - WO 22 OKT
WO 22 - DO 23 - VR 24 OKT
VR 24 - ZA 25 - ZO 26 OKT s
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

woensdag 3 september 1997

Weekmedia 17

Voor Theo Stor is racen een uitlaatklep

Met

oog
en

Jan Lammers is de bekendste autocoureur
die Zandvoort ooit gekend heeft. Hij
verwierf nationale en internationale faam.
Inmiddels is er een nieuwe generatie
coureurs uit Zandvoort die de racewereld
bestormt. De magie van het circuit blijft
trekken, maar ze ontdekken ook hoe
moeilijk het is om sponsors te vinden voor
deze geldverslindende sport. Over hun
ambities, hun fascinatie voor het racen en
hun sores schrijft sportcorrespondent
Aaldert Stobbelaar een serie verhalen.

D

E VEGE SIERRA CUP
is in. In het totale veld
van deelnemers komen enige Zandvoorters
voor, die vooraan meestrijden. Naast de reeds geïntervieuwde Ronald Vossen en
Mike van den Raadt, strijdt
ook Theo Stor mee in de
voorste gelederen van deze
klasse.
„Het racen is een uitlaatklep,
naast mijn drukke werk," stelt
de 36 jarige Zandvoorter. Theo
Stor is net als de andere coureurs bezeten van de autosport.
Via grootvader en vader kwam
Ronald, vader van vier kinderen, op de beurs terecht en is nu
eigenaar van een zeer goed lopend bedrijf op de optiebeurs.
„Voor m'n opleiding ben ik zeven jaar in Engeland op de
beurs geweest en in 1990 zelfstandig begonnen in Amsterdam op de optiebeurs."
Als inwoner van Zandvoort
kwam hij regelmatig op het circuit, maakte vroeger de Grand
Prix mee als toeschouwer en
ook hij raakte verknocht aan de
autosport. „Op het circuit rijden leek mij het einde en daarom heb ik een Ascona opgekocht. Ik volgde de cursus en
de autosport werd mijn passie.
Tijdens de cursus werd ik er op
gewezen rustiger aan te doen.

Ik was nogal ondeugend en
maakte brokken."
„Zo moesten we tijdens de
cursus een Le Mans start doen.
Dat is dus rennen naar je auto
en dan wegrijden. De instructeur zegt dan dat de auto in z'n
achteruit staat en datje daar op
moet letten. Ik dacht toen 'je
moet wel stom zijn om te vergeten de auto in z'n één te zetten.'
Echter, tot twee keer toe vergat
ik het en knalde tegen de yangrail. Toch haalde ik mijn licentie en kon meedoen in de Ascona Cup. In deze wedstrijden
was het wat experimenteren,
maar ik vond het geweldig
spannend en leuk."
De wedstrijden om de Ascona
Cup werden snel opgevolgd
door een wat betere en mooiere
klasse, de strijd om de Vege
Sierra Cup. Dit is een klasse die
elk jaar voor spannende races
en grote startvelden zorgt. „Dit
is echt een heel leuke klasse. De
sportiviteit staat hier voorop.
De concurrentie helpt je gewoon aan materiaal. Bovendien
is de sfeer onderling heel erg
goed, maar iedereen gaat toch
voor de overwinning."
„Niet alleen het racen is mooi
maar ook de dag ervoor als de
training wordt gehouden, vind
ik schitterend. Een tijd neerzetten om een goede startplaats te
veroveren is echt heel erg mooi.
En dan de volgende dag de

Michael Lijesen (27)
neemt Intersport over
ZANDVOORT - Nog geen
27 en dan al eigenaar""tfan
een van de bekendste sportwinkels in Zandvoort. Michael Lijesen en zijn vrouw
Yvonne
Lijesen-Strrjder
kunnen hun geluk niet op.
Ze nemen Intersport in de
Kerkstraat over van Jaap en
Yvonne Bloem.
Jaap en zijn vrouw willen het
namelijk wat rustiger aan gaan
doen. „Eerst eens flink vakantievieren en dan zien we wel
verder," zegt Jaap. „We zullen
de sportbranche zeker niet verlaten."
Dat Michael de zaak zou
overnemen, lag redelijk voor de
hand. Hij werkt al ruim negen
jaar bij Jaap en het was altijd
zijn grote wens om een eigen
sportwinkel te beginnen. „Ik
ben nog zo jong en neem nu al
een zaak over. Dat is super. En
zeker in mijn eigen dorp vind ik
het heel leuk," zegt Michael die
al zijn hele leven in Zandvoort
woont.
Toch hebben hij en zijn
vrouw Yvonne er een half jaar
over nagedacht. „Het is een
hele
verantwoordelijkheid,"
vinden ze. Yvonne: „We moeten
bovendien een heleboel vrije
tijd inleveren. Maar een goed
lopende eigen zaak levert ook
wel weer veel voldoening op en
dan is het niet zo erg om veel
uren te maken. We zijn trouwens wel gewend om hard te
werken."
Yvonne, die tot nog toe bij
Auto Strijder werkte, verdeelt
voortaan haar trjd over de zaak
van haar vader en die van haar
man. „Of we elkaar nog weieens
tegenkomen straks? Bij het
ontbijt," lacht ze. „We zijn ge-

wend om vroeg op te staan,"
vult haar man aan. •
-j
De financiering, voor veel
jonge ondernemers vaak een
probleem, kwam echter bij Michael en Yvonne vrij eenvoudig
rond. „De sportzaak van Jaap
Bloem bestaat al vijftien jaar.
Het is een redelijk grote winkel
van 200 vierkante meter. Dat
het een financieel gezond bedrrjf is, is dus wel bewezen. Dat
ligt anders als we een nieuwe
winkel zouden starten," legt
het tweetal uit.
Daarnaast opereert de zaak
onder de paraplu van de grote
inkooporganisatie Intersport,
wat net als de Liverazaken en
een aantal meubelwinkels onder Intres valt.
De nieuwe eigenaren van de
Zandvoortse sportzaak houden
dezelfde koers aan als Jaap
Bloem. De naam van de winkel
verandert wel. Voortaan heet
de zaak Intersport Michael Lijesen. „Maar we blijven ons concentreren op tennisrackets,
vrije tijds- en sportschoenen,
wintersportkleding en badkleding," vertelt Michael.
Ook de samenwerking met de
drie Zandvoortse voetbalclubs
blijft bestaan. „Ik heb zelf bij
Zandvoort '75 gevoetbald. Maar
helaas heb ik daar straks geen
tijd meer voor. Tennissen lukt
gelukkig wel, want in de winter
heb ik 's avonds wat vaker vrij."
Van tennissen zal vandaag
wat minder komen. Vanavond
geven Michael en Yvonne namelrjk een receptie voor vrienden, familie en bekenden. Die
kunnen dan als eerste de nieuwe wintercollectie en de veranderde pui bewonderen.

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Verdwenen in de was
Al m het Vliegtuig naar Spanje speelden de tienjarige Suzanne uit Zandvoort
en de driejarige Natacha Pestana Ferreira uit Den Haag met elkaar. De
volwassenen, die met ze mee naar Lloret de Mar gingen, konden het ook
heel goed met elkaar vinden. Dus hoe gaat dat, je trekt met elkaar op en
dan aan het einde van de vakantie wissel je adressen uit. „Maar ja, tijdens
het wassen van de vakantiekleren is het misgegaan," vertelt moeder Ingrid
Pestana Ferreira. ,,lk heb het adres m mijn wasgoed laten zitten." Ze is
inmiddels al op speurtocht in Zandvoort geweest, heeft reisbureaus opgebeld en navraag gedaan bij twee scholen m Zandvoort. Maar het heeft nog
niet tot resultaten geleid. Voor Suzanne en haar moeder Trix is de familie
Pestana Ferreira bereikbaar op telefoonnummer 070-3176508

Slakken in opmars
Wie heeft er nog geen slak gevonden in de tuin aan de onderkant van de
tumstoelen of vastgeplakt aan een flesje bier dat op het terras achtergebleven is' De slakken bestormen Zandvoort. Kieskeurig zijn ze niet. Iemand
vertelde me deze week dat haar slakken zelfs brood en duivenvoer lusten
Overigens kruipen er m het Kostverlorenpark zelfs hele bijzondere slakken
rond. Een van de bunkerbewoners heeft escargots uit Frankrijk meegenomen en ze overleven hier prima. Het verhaal gaat dat het Kostverlorenpark
alleen daarom al uniek m Nederland is.

Het verleden is populair
'Ik was nogal ondeugend en maakte brokken'
start. Eerst de vijf seconden
tussen het rode en groene licht
en dan met zijn allen door de
Tarzanbocht. Ja, dat is spanning en schitterend."
Na een moeizaam begin worden de prestaties van Theo Stor
stilaan beter. In de eerste jaren
was niet meer weggelegd dan
een plek tussen de nummers
tien tot twintig, maar daarna
maakte hij een enorme vooruitgang. „Het begin was niet bijster succesvol en de prestaties
waren niet echt goed. Het dieptepunt was wel, dat er een jaar
bij was dat ik slechts drie van
de acht races uitreed. Maar nu
gaat het een stuk beter en ben
ik al een paar keer derde geworden. Het is ook mijn doel om
volgend jaar bij de eerste drie te
eindigen."
„Tijdens de laatste race in Assen werd ik zevende, maar er

m

Berichten
en tips voor
- __
deze rubriek met
•"••"•
zakenmeuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5178648,
ol Faxen 023-5730497.

<e

Fitnessclub open
ZANDVOORT - Body and
Fitness Your Physic toont op 6
en 7 september hoe mooi het
verbouwde fitnesscentrum is
geworden. Tijdens deze open
dagen kunnen belangstellenden tussen tien en vier uur de
apparaten uitproberen en zich
gratis inschrijven. Het fitnesscentrum is gevestigd op het
Van Fenemaplein 27.

Pomp bijna klaar
ZANDVOORT - Wie regelmatig over de Van Lennepweg
rijdt, zal het niet ontgaan zijn.
De Mobilpomp is volledig afgebroken en wordt nu weer opgebouwd. De pomp van de familie
Leenman is bovendien van
kleur verschoten. Voortaan
draagt de pomp de groene
BP-kleuren. De verbouwing is
bijna klaar. Op 20 september
vindt de opening plaats.

Elizabeth Mode
ZANDVOORT - In een deel
van de voormalige ABN-Amro
op het Kerkplein zit een nieuwe
kledingwinkel. Elizabeth Mode
verkoopt kleding voor kinderen, dames en heren in diverse
prijsklassen.

Foto Ron Knolter.

had meer ingezeten. Ik was iets
te enthousiast en raakte een
paar keer in het zand naast de
baan. Dit jaar wordt Ronald
Vossen kampioen, maar als het
kan wil ik ook de kampioensbeker weieens vasthouden. Ik ben
namelijk een slecht verliezer en
mijn streven is dan ook om
eens kampioen te worden. Ik
ben, net als de andere rijders
heel fanatiek, maar de strijd in
deze klasse blijft heel eerlijk en
sportief."
Ook volgend seizoen zal Stor
dus in de Vege Sierra Cup te
bewonderen zijn, maar als de
mogelijkheid zich voordoet wil
hij het ook wel eens in een hogere en snellere klasse proberen.
„Ik zou het best wel willen in
een hogere klasse te rijden.
Maar in deze klasse gaat het
meer om de gezelligheid en bovendien moet het een stukje

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (0230 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor

ontspanning voor mij blijven.
In een professionele klasse
heerst meer haat en nijd. Op dit
moment speelt het nog niet om
hoger op te gaan racen, maar
het kan altijd nog."
In tegenstelling tot vele coureurs is Theo Stor niet aangesloten bij een raceteam en regelt hij zelf, met monteur Johny Wakel, zijn zaakjes. „Alleen
HER sponsort mij en het meeste betaal ik dan ook uit eigen
zak en gelukkig kan ik dat
doen. Bovendien heb ik geen
zin om een heel team om mij
heen te hebben."
Op de vraag of hij de autoracerij een gevaarlijke sport vindt
is hij stellig van mening dat dat
niet zo is en dat er meer gevaar
op de autowegen ligt dan op het
racecircuit. „Op een circuit
vind je geen opstakels zoals op
de weg. Bovendien is de wagen

heel goed beveiligd met een rolkooi, rijden we in brandvrije
pakken en zitten we stevig in de
gordels vast. Toch is het uitkijken en altijd voor een race
waarschuwt mijn vrouw of ik
wel voorzichtig doe."
De komende jaren zal Theo
Stor zijn racekunsten blijven
vertonen op de circuits. „Racketsporten, zoals badminton
of tennis vind ik heel erg leuk,
maar het racen is ongelooflijk
mooi. Daarom ga ik, zolang het
nog kan, lekker door. Het moet
wel blijven paasen tussen mijn
drukke werk en mijn gezmsleven. Ik ben al vaak weg, maar
voor de komende jaren zie ik
geen problemen en ga ik door.
Zoals ik al zei, volgend jaar
moet en wil ik in de top van
deze klasse rijden."

„Ik krijg heel veel reacties op de fotopagina's," vertelt Ane Koper. Het
Zandvoorts Nieuwsblad publiceerde deze zomer foto's van oud Zandvoort
uit zijn verzameling. En het is een groot succes volgens Arie. „Zelfs meneer
Karst, waarvan ik nog Duits op de Gertenbach Mavo heb gekregen, sprak
me erover aan." Sommige mensen komen ook met aanvullingen of verbetenngen. Zo was de man op de watertoren naast de kijkers (Zandvoorts
Nieuwsblad van 20 augustus) Appie Loos, oftewel Appie Sak. Floor Koper
stond (m dezelfde krant) niet op de boot met een toeter de badgasten te
waarschuwen, maar dat was Willem Jan Molenaar van Bad Zuid. Arie is heel
blij met al die informatie, want dat maakt zijn archief nog uitgebreider.

Aaldert Stobbelaar

Dier
van de
week

bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Zijn naam is net zo apart als
Telef. meldpunt Ouderen Miszijn soort. Kinky is een Fila
handeling: 023-5159700, van
Brasileiro-pup. Hij is pas vijf08.30 tot 17.00 uur.
tien weken oud en hij logeert
Zandvoortse Vereniging van
nu nog in het Kennemer DieHuurders: Gratis advies voor
rentehuis. Maar hij is op zoek
leden. Telefonisch spreekuur
naar een stoere baas, die eerelke dinsdagavond 20.00 - 22.00
trouw en zeer consequent
uur: (023-) 5731618 (Secretan- is.lijk,
Kinky kan maar liefst 75 cenaat
timeter hoog worden. Dan
ZVH). Schriftelijk: Postbus
weegt hij minimaal vijftig kilo.
287, 2040 AG Zandvoort.
Kinky wordt dus een stevige
Woningbouwvereniging EMM:
jongen. Zijn karakter past daar
Klachtentelefoonnummer
heel goed bij. Hij is moedig,
technische
dienst:
(023-) dapper,
een doorzetter, trouw,
5717577.
Storingsnummer gas buiten kalm en vol zelfvertrouwen. In
waar zijn ras vandaan
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 Brazilië,
komt, geldt het gezegde 'Zo
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenneals een Fila'. Hij kan temerland. Tijdens kant.uren: trouw
genover vreemden soms wat
5235123.
agressief zijn. Als waakhond is
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinses- hij dan ook prima geschikt. Een
hond, vandaar de vraag
seweg 34, tel. (0230 5714131. stoere
om een stoere baas. Wie zich
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
voelt, kan bij het
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, aangesproken
Dierentehuis meer
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 Kennemer
informatie krijgen (Keesomu., zat. 10-14 uur.
straat 5, tel. 5713888). In het
asiel zitten op dit moment overigens ook nog altijd veel katBurgerlijke stand
ten.

Neus in de boter
Verrast en verbaasd, maar m elk geval enthousiast reageerde Margoth
Wmkens uit het Limburgse Brunssum toen ze vrijdagmiddag hoorde dat ze
een cruise van drie dagen had gewonnen. Ze was te gast bij de shpschool,
omdat de Postcode Loterij Show van RTL4 haar schoonvader een anti-shpcursus had aangeboden. Terwijl d= cameraploeg wat shots maakte van de
quads op het terrein van de shpschool voor de uitzending van eind
september, vermaakte Margoth zich met haar bmgoformulier. ,,lk val wel
met mijn neus m de boter. Ik ben vandaag namelijk ook nog gefilmd samen
met Martijn Krabbé. Wow," giechelde ze. Margoth zit op 22 september om
half negen dan ook beslist met haar neus tegen de beeldbuis gedrukt.
(ADVERTENTIE)

JetviejeK niet wxtrfethoortt
Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-OroO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1400 Message Irom the beach
1400-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09 00-11 00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
1200-1400 Message Irom the beach
14 00-15 00 De Muziekboulevard
15 00-17 00 De Kustwacht
1700-1900 ZFM Nonstop
1900-2000 ZFM Live'
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
1800-1900
19 00-20 00
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
12 00-17 00
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Periode: 23-29 aug. 1997
In ondertrouw: Robert Willem
Cats en Suzanne Koper.
Getrouwd: Micha Tibboel en
Nicole Maria Sprenkeling.
René Rubeling.en Linda Maria
Bos.
Geboren: Nikkie, dochter van
Johannes Zacharias Maria
Mesman en Monique Bakker.
Brenner Conran, zoon van Gijsbertus Bouwman en Arienne
van Wijngaarden. Sander, oon
van Hans Otten en Hendrika
Johanna Houweling. Quintin
Samuel, zoon van Adrianus de
Zoete en Yvonne Meijer.
Overleden: Cornelia Maria Petronella de Vries-Hamers, 78
jaar. Arie Hendrik Keur, 75
jaar. Ernst Hendrik Jansen, 91
jaar. Renaldo Keur, 21 maanden. Hendrika Johanna Halsema-van der Horst, 71 jaar. Cornelia Johanna Mank, 82 jaar.

Kerkdiensten

De nieuwe eigenaren van Intersport richten zich net als Jaap Bloem ook op de tennissport

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: heropening van de kerk. SOW met ds J. van
Leeuwen en C. vd Vate.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: D. Durjves.
Zondag 10.30 uur: D. Duijves.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.

Da's pech, adres weg

Illustratie Mare de Boer
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Mc'illuur Box.sprinK v.in Sluep & Drc.im.
Groot aanpassend vermogen on keuze uit
twee hardheden. AK inzet of in honderden
dessins en kleuren, gestoffeerd.
Elektrisch verstelbaar: v.inaf f 2.7HO,Handverstelba.ir: vanaf f 1.400,Vlak: vanaf f 810,(90/200 Exclusief hoofd en voetbord)

Prijsjes dagen
bij de

HEMA

van Meeuwen.
Slapen is ons vak.
NU BIJ AANKOOP GRATIS
MOLTON KUSSENSLOOP

t/m zondag 7 september
meer dan 120 artikelen
sterk afgeprijsd

HEMA

f 149,Satijnen dekbedovertrekset
van 100% katoen.
In prachtige
kleuren en
alle maten. Vanaf
95

(zolang de voorraad strekt)

f99,

ZANDVOORT
"AMSTERDAM BEACH"

SPECIAAL

Grote showroom»
met complete
collecties voor de
slaapkamer ojt.

HYPOTHEEKAANBOD

• matrassen
• slaapkamers
• lattenbodems
• linnenkasten
• boxsprlngs
• seniorenbedden
• spiralen
• tienerbedden
• waterbedden
. bedtextlel
• en nog veel meer

Hoofdkussens
in tientallen
uitvoeringen.
Navulbaar.
Vanaf f69,-.
Ook stofvrij.
Afgebeeld:
nekrolkussen

't is prijs ...

bij de

ER IS EEN

'Slimme' linnenkasten. De verschillende
systemen zoals draai-, schuif- of vouwdeuren zorgen d.it u veel plaats bespaart
en toch bergruimte wint.
Gr.itis interneten en gemonteerd.
Vanaf f 1.000,Bcd op comforthooKte.
Sleep &. Dre.im ledikant
Cezorent in m.ihonie of
beuken. (Exclusief bodem
en matras)
Vanaf f 695,Ook op wielen leverbaar.
Nachtkastje vanaf f450,-

VOOR PLAN
PARK D U I J N W I J K .

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAAL
De ING Bank heeft voor de toekomstige

van
MEEUWEN
De Slaapvoorlichter voor Kennemerland

huiseigenaren van Plan Park Duijnwijk een aantrek-

van een afspraak, bent u van harte welkom bij de
onderstaande adressen.

kelijk hypotheekaanbod.
Onze hypotheekadviseur doet u graag een

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

vrijblijvend voorstel dat geheel op uw situatie is toe-

RADIO
PEETERS
AMSTERDAM - ZANDVOORT

gesneden. Voor meer informatie of voor het maken

ORGANISEERT

ING Bank
Zandvoort
(023)5714545

I.S.M. DE ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

Makelaardij
Cense & van Lingen
(023)5715715

l JN vj <

HBR
Adviescentrum
(023) 572 00 24

BANK
De Hypotheker
Houtplein
(023) 53114 07

het eerste open en outdoor
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Aerobics & Ballet
Studioadres: Oranjestr. 12, tel. 5719701

To the point

Hét adres voor gezond bewegen!

COPY-SERVICE / DRUKWERK / BELETTERING

Zaterdag 20 september, aanvang 10.00 uur
Sluiting Inschnjfdatum 17 september 1997. Max. 30 Inschrijvingen per catogorlo, geen Inschrijfgeld.

* voor iedereen een geschikte les.
-A- 's ochtends les met kinderopvang.

Pnjzen:
Akai KTV,
Akai Stereo Portable radio CD dubbel cassetterecorder,
Akai discman,
troostprijzen, bekers, medailles en bloemen.

Lokatles:
einde Hallestraat voor Radio Peetera
Kerkedwarspad voor café Harlekijn
Gasthuisplein voor Circus Zandvoort

Categorieën:
Clubschakers
Amateurs
en kinderen

Inschrijven bij:
Radio Peetera, Hallestraat 62a, Zandvoort, 023-5719892
Radio Peelers, O.Z. Kolk 71, Amsterdam, 020-4213069
Café Harlekijn, Kerkedwarspad, Zandvoort, 023-5730350
Café Casablanca, Zeedijk 26, Amsterdam. 020-6255685

Me*

-A- ook ballet- en aerobic-lessen voor de jeugd
* trainen op wisselende uren mogelijk

RECLAMEBORDEN-AUTORECLAME
HANDELSDRUKWERK-TROUWKAARTEN-STICKERS
DIGITAAL UITDRAAIEN-TEXTIELBEDRUKKING
PAPIER-FAXROLLEN-ETC.

-A- gratis proeflessen
-A- en... verantwoorde en gezellige lessen!!

AKAI

Ei

I-C-

Bel voor meer info met Anja,
023-5719701 of kom eens langs.

/ ••

• Horeca Ondernemersvaardigheden
Jrijf/Sociale Hygiëne
• Cafébedrijf/Sociale
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.
Bel voor informatie:

Cursusplaatsen:
f f( I^K
Almere,
.' i> IV '^§
Amsterdam,
,'SECiVêrHtëide
Hilversum,
bedrijkiakKorèca^
Haarlem,
' ' ' ~""
Purmerend

training & opleiding
Elandssrraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 52193 29f

9H<(o CCH ^afe

Rosarito

OPEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00 TOT 17.00
KLEINE KROCHT 2 ZANDVOORT TEL.023-5720212

Grote Krocht 20b

Onze
najaarskoLLektLe
is binnen

FITNESS PARADISE
QRS (MAGNEETVELDBEN.) QUANTRONIC RESONANTIE SYSTEEM
INZETBAAR BIJ ZIEKTEN, (SPORTBLESSURES, VERBETERING VITALITEIT EN BETERE SPORTPRESTATIES

VNL

PULSORPOLARITY

(BALANCEREN LICHAAMSPOLARITEITEN)

SPORTS • VANILIA

TOTAALFITNESS (VOOR JONG EN OUD)

VLOERBEKLEDER.
OVERWEEGT u EEN HOUTEN PARKET-, LAMINAAT- OF GEFINEERDE
VLOER? DE GRAAF HEEFT HET! BIJVOORBEELD IN DE WOONKAMER
EN GANG WARM LAMELPARKET MET EEN GEZELLIGE, SJIEKE SFEER;
NU OOK IN BREDE DELEN. OF MISSCHIEN IETS VOORDELIGERS:
FINEERPARKET, 'ECHT HOUT' VOOR IN UW SLAAPKAMER. OOK ZIJN ER
DRIE VERSCHILLENDE KWALITEITEN LAM l N AATVLOE R EN , VOOR
LICHT-, MIDDEL-, EN ZWAAR BELOPEN RUIMTEN. ALS PROFESSIONELE
VLOERBEKLEDER ADVISEREN WIJ VRIJBLIJVEND OVER ZO'N 7O KEUZEMOGELIJ KH EDEN. MAAR PAS op, HET ZAL MOEILIJK KIEZEN WORDEN
MET ZOVEEL MOOIS, DAT OOK DOOR

ONS V A K K U N D I G GELEGD

KAN

TURN2VER

•
•
•
•
•
•
•

de
PLAFONDS, W A N D E N , STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N EN V L O E R E N
AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU
ZATERDAG VAN 10 00 TOT 16 OOU

FITNESS DAMES & HEREN
CARDIO-FITNESS
AFSLANKPROGRAMMA
AEROBICS
CALLISTHENICS
STEPS
STRETCHING

RUGPROGRAMMA
BEDRIJFSFITNESS
KONDITIETRAINING
ONTSPANNINGS OEF.
SAUNA + TURKS STOOMBAD
ZONNESTUDIO
VOEDINGSSUPLEMENTEN

Street One

WORDEN; OF DOET U HET LIEVER ZELF? IN ONZE SHOWROOM BENT U
IN IEDER GEVAL VAN HARTE WELKOM.

HET IDEALE BEWEGINGSPROGRAMMA MET LICHAAM EN GEEST IN BALANS

DONOVAN JEANS

c • f el
e
ebere

eopenb

ALLE AKTIVITEITEN ONDER PROFESSIONELE
GEDIPLOMEERDE BEGELEIDING
PARADIJSWEG 1 (T.O. POLITIEBUREAU)
TEL. (023) 5717742 ZANDVOORT

GEEFT U MEER ENERGIE!
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brits racefeest
igaat wel door
j ZANDVOOET - Het Briish Race Festival op het cir;uit gaat zaterdag en zondag
vel door, ondanks het overijden van Lady Di. Zaterdag
dndt er een korte plechtigleid plaats. De circuitdirecie, de Historische Auto Ben
}lub en de Eenhoorn Fede•atie willen zo hun medeleen betuigen aan de vele
Britse deelnemers aan het
estival.
Op het circuit vinden diverse
races met Britse auto's en motoren plaats. Ook het Zandvoortse dorpscentrum maakt
kennis met dit evenement. Zaterdagmiddag is er vanaf vijf
uur een parade van racewagens
door de straten van Zandvoort.
Op het circuit zijn demonstratieritten met fraaie Engelse
automobielen, Londense taxi's,
dubbeldekkers en muziek zulleji het programma vullen.
(Voor het fraaie Concours
dElegance van auto's en motorm op zondag hebben zich
n eer dan 200 deelnemers ingeS' hreven, waaronder Austin
H artin, Jaguar en Rolls Royce.
lij de motorfietsen zijn merIjn te verwachten als BSA,
(jorton, Triumph en Mateïless. Tevens is er een demon.tratie van de verleden jaar genroduceerde MG-F sportwagen.
Deze fraaie Britse wagen voorjien van een 1,8 liter 16 kleppen
•notor, rijdt overigens voor de
jerste maal in raceuitvoering
Zandvoort.
Verder in het raceprogramma een wedstrijd in de Pamoparts NK Historische Toerwa?ens en GT's, de Morgan Motor
Challenge, de Super Seven/Monoposto's, de MG Competitions
en een race met Engelse historische automobielen. Daarhaast zijn op de paddocks meer
dan tien Engelse merkenclubs
vertegenwoordigd.
Zaterdagmorgen worden vantien uur de trainingen verreen voor de races van zondag,
'oorafgaand aan de parade in
e Zandvoortse straten is er
Inog een race op Circuit Park
IZandvoort in de Dutch Healey
Competition.
Het programma op zondag
begint al om half tien, waarbij
toeschouwers tot half twaalf
kunnen meerijden in Engelse
automobielen. Hierna volgen
enige demonstratieritten waarna het raceprogramma om half
een van start gaat.

woensdag 3 september 1997

ZVM-zaterdag geen partij voor Z'75

ZANDVOORT - De bekerwedstrijd tussen de elftallen
van Zandvoortmeeuwen en Zandvoort'75 is een ongelijke
strijd geworden. Zandvoort'75 had totaal geen moeite met
de zaterdagvoetballers van de Meeuwen en won met 6-1.
Mede door absentie van diverse spelers bij Zandvoortmeeuwen, door schorsingen en
blessures, was het krachtsverschil tussen een tweede en vierde klasser nog groter dan normaal al het geval zou zijn. De
derby was trouwens wel heel
erg sportief en naarmate de
wedstrijd vorderde werd het
zelfs heel gemoedelijk.
Vanaf het eerste fluitsignaal
bouwde Zandvoort'75 een groot
veldoverwicht op. De groen-witten vonden elkaar heel goed en
kwamen al snel in scoringspositie. Zandvoortmeeuwen werd
met de rug tegen de muur gezet
en slaagde er niet in tot aanvallende daden te komen.
Het was aan doelman Michel
Winter te danken, dat de nul
een ruime tien minuten op het
scorebord bleef staan. Winter
hield zijn doel schoon met
knappe reddingen, maar was
kansloos toen de buitenspelval
van Zandvoortmeeuwen niet
klopte en Robin Castien de mee
opgerukte Dennis Keuning eenvoudig liet scoren, 0-1.
Zandvoort'75 ging goed door
en legde een paar vlot lopende
combinaties op de groene mat.
Met enige overtredingen slaagde Zandvoortmeeuwen erin de
combinaties te ontregelen,
doch het zou uitstel van executie betekenen. Uit de toegekende vrije trappen schot Edwin
Ariesen eerst op de paal, doch
de tweede ging rechtstreeks in
het doel, 0-2.
Michel Winter voorkwam
daarna weer een aantal doelpunten, om vervolgens op een
rollertje van Arthur Paap geheel mis te tasten, 0-3. Zand-

Deze avond is bestemd voor
aspirant leden. Niet alleen de
jeugd, maar zeker niet te vergetentie damesschakers kunnen
dan! kennis maken met de
schiaksport. Vanwege het
groots opgezette 'Amsterdam
Beach schaaktoernooi', die op
zaterdag 20 september op drie
plaatsen in het dorp gehouden
zal worden, besloot de schaakclub de ledenvergadering te
verschuiven naar donderdag 2
oktober.
Het gehele seizoen zal er
weer gestreden worden om de
clubtitels voor de interne-, rapid- en snelschaakcompetitie.
Edward Geerts, John Ayress en
Hans Jansen verdedigen hun titels. Naast deze competities
houdt de Zandvoortse Schaak
Club ook weer de nodige interessante open toernooien. Op
zaterdag 20 september aan-

SPORT
Bestuurswisseling
bij Chess Society
ZANDVOORT - Op de algemene ledenvergadering
van Chess Society Zandvoort zijn Kees Koper en
Jaap Bouma benoemd tot
bestuurslid. Ondanks de
matige opkomst werd het
een goede vergadering.

Kees Koper zal de penningen
van de vereniging onder zijn beheer nemen, terwijl Jaap Bouma voorlopig toetreedt als commissielid. Mogelijk gaat hij op
korte termijn het secretariaat
overnemen van Hans Drost. De
bestuursleden Ben de Vries en
Peter van de Beek traden af en
werden bedankt voor hun inzet
door voorzitter Olaf Chteur. De
Vries zal zich overigens wel op
de achtergrond bezig houden
met de opstelling van de teams,
als ondersteuning voor Olaf
Chteur.
Het schaakseizoen gaat vrijdagavond voor Chess van start
met de eerste ronde van de mterne-competitie. Om kwart
over acht zal wedstrijdleider
Mare Kok de spelers voor de
eerste ronde aan elkaar koppelen. De Chess Society handhaaft het competitie-systeem
met de Chess value punten. Het
voordeel daarvan is dat nieuwe
Van een wedstrijd was geen sprake meer, de vraag was hoe hoog de score vo'v Zandvoortmeeuwen zou oplopen Foto Enck van cieef leden ook tijdens het lopende
seizoen kunnen worden ingewenste daar niet aan mee te nog eenmaal gepasseerd worpast en dat leden die niet iedere
werken en keerde vele inzetten den. Een vlot lopende Zandweek kunnen spelen toch deel
uit zijn heiligdom. De Zand- voort'75 aanval werd door Tim
nemen aan de competitie.
Het blijft echter het leukst
voortmeeuwen-doelman zou de Hooge afgemaakt, 1-6.
om direct te starten aan het begin van het seizoen. Nieuwe leZANDVOORT - De heer Heidoorn heeft de zomerdriden kunnen zich vrijdagavond
ve van de Zandvoortse Bridgeclub gewonnen. Met 493
melden in het Gemeenschapsprocent had hij de beste score en dus werd hij Zomerhuis. Speelsterkte is niet van
kampioen.
belang, daar er op alle niveaus
Per avond behaalde hij gemiddeld 60 procent. De heer
gespeeld wordt. Informatie is te
Emmen eindigde als goede tweede, terwijl mevrouw Spiers
verkrijgen bij Hans Drost, tele1
ners de opdracht de teams in mogelij '' -den voor de voetbalfoon 5718430.
een knappe derde plaats behaalde. Aan de zomerdrives deden
een zelfde systeem te laten sport ii* Zandvoort. „We hebook niet-leden mee. In totaal streden 141 bridgers, soms bij
voetballen en dat is het 4-3-3 en ben hier een unieke situatie.
tropische temperaturen, om de titel.
dit jaar gaan de A en B jeugd Een prachtig complex met drie
In aansluiting op de zomerdrive vond de finale plaats waaronder leiding van Peter Koop- verlichte velden, waardoor we
in gespeeld werd om de Chris Braun Bokaal, het officieuze
man van AFAFA aan kracht- veel oefenwedstrijden spelen.
kampioenschap van Zandvoort. Glorieuze winnaars werden
training doen. In het verleden De jeugd zit dicht bij het cpmde dames Van der Meulen en Spiers met een score van 62
ZANDVOORT - Zowel de jonhebben we dat ook wel gedaan plex en we hebben veel vrijwilliprocent. Het echtpaar Groenewoud legde met 58 procent
ge als de oude duiven van Posten dan zie dat de jongens fysiek gers, zonder hen kan je niet.
beslag op de tweede plaats en de heren Emmen en Van der
duiven Vereniging Pleines vlosterker worden en ontwikkelen Ook bij slecht weer is de kantiMeulen veroverden het brons.
gen een vlucht vanuit het Belgize zich lichamelijk beter."
ne open en proberen we iets te
De interne competities voor het seizoen 1997/1998 van de
sche Stroombeek. Rook DrieDe activiteiten voor de jeugd doen. Ook al vergrijst ZandZandvoortse Bridgclub beginnen overigens vanavond en
huizen klokte de snelste jonge
van Zandvoortmeeuwen gaan voort, de aanwas van jeugd is
morgenmiddag. Ze worden gespeeld in het Gemeenschapsduif en de rapste oude duif was
huis.
aardig in de papieren lopen, enorm. Jeugd is het tovervan de Combinatie Koper-Komaar de club is in de gelukkige woord," besluit Lifa Lock.
per.
omstandigheid van vele sponsors. Zo wordt er voor de hele
Met een dag uitstel gingen de
jeugd door een hoofdsponsor
manden voor de jonge duiven
trainigspakken ter beschikking
open om vijf over negen. De 409
gesteld. „Op alle manieren prpduiven vlogen met een zuidberen we geld binnen te krijzuid-westen wind en de snelgen," vervolgt Lifa Lock zijn
heid zat er aardig in. Om
verhaal. „In de kantine hangen
10.53.56 klokte Rook Driehuizo'n tachtig bordjes van bedrijzen de eerste duif. Vanuit deven, die honderd gulden per
zelfde losplaats vertrokken ook
stuk betalen. We proberen dat
uit te breiden tot 120 stuks."
ZANDVOORT - Op een veteranen gehouden. Hiervoor gels. In de poule van heren se- 62 oude duiven. De duif van de
„We willen dit seizoen met A, zonovergoten handbalcom- was de handbalvereniging S&K nioren l en senioren 2 ging de Combinatie Koper-Koper landB, C en D jeugdteams trips naar plex van ZVM/Rabo aan de uit Blokker naar Zandvoort ge- winst naar Gemini uit Den de om 10.57.10 uur op het hok.
het buitenland maken en voor Duintjesveldweg, werd voor komen. Op zondag was het de Haag.
de E en F is de intentie om de zesde keer het Jan van beurt aan de senioren en oudValkenburg aan te doen. Door Koningsbruggen handbal- ste meisjes jeugd. Deze dag
Bij de dames senioren l ging
ZANDVOORT - Deze
wat nieuwe mensen er bij te ha- toernooi gehouden. Voor zo- stond in het teken van de nieu- de eerste prijs naar Celeritas, week
wordt in de Pellikaanlen hebben we het jeugdplan wel de jeugd als de senioren we spelregels. De wereld hand- bij de dames senioren 2 naar
nieuw leven ingeblazen. Ieder werd het een prachtig hand- balbond heeft de spelregels HVL en bij de dames senioren 3 sporthal het vijftiende zaalvoor
jaar breken er wel vier of vijf bal-weekend in dit sterk be- aangescherpt, waardoor er eer- naar de Volewijckers. Door het voetbaltoernooi
georganider een rode kaart gegeven sportieve verloop en het mooie strandpachters
spelers door naar de selectie. In
wordt. Een rode kaart betekent weer kon ZVM/Rabobank seerd. In de sporthal aan de
elke groep lopen talentjes rond zette toernooi.
en het moet mogelijk zijn door
Voor het eerst in de geschie- dat de speler uit het veld wordt Handbal terugkijken op een ge- A.J. van der Moolenstraat
te stoten naar de tweede klas- denis van het Jan van Konings- gestuurd en er na twee minuten slaagd toernooi. Het spel van de verdedigt Paviljoen Jeroen
bruggen toernooi was het op een andere speler voor in de Zandvoortse ploegen voorspelt de titel.
se."
Het wordt zoals elk jaar een
beide dagen stralend weer. In plaats mag komen. Vasthouden een hoop goeds voor het korecreatief toernooi waaraan
Lifa Lock verbaast zich er het verleden moest tweemaal en duwen wordt nu meteen be- mende seizoen.
personeel, vrienden en bekenover dat twee verenigingen pro- het toernooi wanwege slechte straft met een rode kaart waar
Voor de selectie zal de veld- den meedoen. Het leuke van dit
beren te fuseren, een derde weersomstandigheden worden voorheen een twee minuten
competitie worden gebruikt ter toernooi is dat de teams verdaarvan wil profiteren. „Ik vind afgelast. De jeugd streed in drie tijdstraf werd gegeven.
Verder mag de beginworp na voorbereiding van de zaalcom- plicht zijn een dame m de ophet niet leuk als twee clubs ont- poules om de eerste prijs. Bij de
zettend hun best doen om tot jongens C ging de eerste prijs een doelpunt genomen worden, petitie. Er zal twee keer per stelling op te nemen en als die
een fusie over te gaan, een an- naar Aalsmeer. Bij de eerste terwijl de tegenstander nog niet week getraind worden onder dame scoort het doelpunt dubder daar gebruik van wil maken meisjes C poule ging de over- op de eigen speelhelft is. De leiding van Joost Berkhout. De bel telt.
Gisteravond is reeds met het
door te stellen 'wordt maar lid winning naar Volewijckers en Zandvoortse trainer, Joost coaching zal onder verantwoorbij ons.' Zij hopen op een fusie. in poule 2 naar TUS Mussen uit Berkhout, voorspelt dat het ding vallen van Dick Hoff. Hoff toernooi begonnen en vanIk vind het ongezond om een Duitsland. Deze Duitse vereni- spel door de nieuwe regels snel- heeft tot voor kort de coaching avond volgen, vanaf acht uur,
van eerste divisie vereniging De nogeens tien wedstrijden. Vrijvereniging op te bouwen over ging bezoekt de Zandvoortse ler en sportiever wordt.
Voor alle senioren teams van Bunkert uit Haarlem verzorgd. dagavond wordt om acht uur
de rug van een ander. Daar zit- handbalvereniging al een aanZVM/Rabobank was een poule Berkhout zal de coaching van gestart met de finale-avond terten leiders, die hier ontevreden tal jaren.
zijn weggegaan."
Ook werd een aantal vriend- gemaakt, zodat zij allen konden de dames voor zijn rekening ne- wijl de prijsuitreiking zo rond
twaalf uur wordt verwacht.
Verder ziet Lifa Lock veel schappelijke wedstrijden voor wennen aan de nieuwe spelre- men

Heidoorn wordt zomerkampioen

Jeugd Z'75 en ZVM wel same:
ZANDVOORT - De fusie
tussen de voetbalverenigingen Zandvoort'75 en Zandvoortmeeuwen is dan wel
voorlopig in de ijskast beland, de samenwerking tussen beide verenigingen blijft
doorgaan. Dat is op te maken uit het feit dat Zandvoort'75 haar overgebleven
twee a drie jeugdteams
heeft aangeraden naar
Zandvoortmeeuwen over te
stappen.

Schaak Club opent met
introductieavond
2ANDVOORT - De Zandvorirtse Schaak Club opent
doiderdagavond 4 septembeijhet schaakseizoen in het
Gemeenschapshuis. Niet
zoals gebruikelijk met de ledeiivergadering maar met
een introductieavond.

voortmeeuwen had wel goede
bedoelingen en verweerde zich
met inzet, doch kwalitatief
schoot het team te kort. Zandvoort'75 kreeg nog voor de rust
kansen op een grotere ruststand, doch door nonchalant
met de mogelijkheden om te
gaan werd met een 0-3 stand de
thee genuttigd.
Van een wedstrijd was al geen
sprake meer, alleen vroegen de
weinige toeschouwers zich af
hoe hoog de score zou oplopen.
Bij Zandvoort'75 liet men de
teugels wat vieren, waardoor
doelman Ferry Nanai voor het
eerste in actie moest komen,
maar hij redde op een lage
schuiver van Patrick Haak.
Even leek het erop dat Zandyoortmeeuwen terug zou keren
in de wedstrijd, doch een tempo
verhoging van Zandvoort'75 betekende de genadeklap.
Dennis Keuning zorgde voor
wat spektakel door keihard op
de lat te schieten, om vervolgens de rebound met een omhaal opnieuw de lat te raken.
Halverwege de tweede helft, nadat Zandvoort'75 opnieuw vele
kansen had laten liggen, zorgde
Arthur Paap met een fraaie
kopbal voor 0-4 en even later
scoorde Dennis Keuning 0-5.
Even slaagde Zandvoortmeeuwen erin het spel naar de
andere kant van het veld te
brengen en dat leverde zeer verrassend een treffer op. Patrick
Haak schoot via de rug van een
verdediger de bal achter doelman Nanai, 1-5. Het spel werd
al snel weer verplaatst en Zandvoort'75 had de mogelijkheid
de score in de dubbele cijfers te
brengen. Doelman
Winter

^.ana voorts
Nieuwsblad

staande wordt het eerste toernooi in samenwerking met Circus Zandvoort, Radio Peters en
Café Harlekijn georganiseerd.
Deze bedrijven stellen ook de
prijzen beschikbaar voor het
toernooi dat in de openlucht
wordt gehouden op drie plaatsen in het dorp, die volgende
week bekend worden gemaakt.
Het toernooi staat open voor
de jeugd van Zandvoort en omgeving, amateur- en clubschakers. In die categoriën wordt
een afvalrace gehouden waaruit de winnaars te voorschijn
zullen komen.
Aan het einde van het jaar
wordt het Oudejaarstoernpoi
gehouden, op 9 april het eierpaastoernooi en op donderdag
21 mei het Louis Bloktoernooi.
Bovendien zal de Zandvoortse
Schaak Club medewerking verlenen aan de nieuwe schaakcursus, die de Avro in het najaar op de televisie zal uitzenden. Belangstellenden voor de
schaaksport kunnen vanaf donderdagavond terecht in het Gemeenschapshuis of informatie
inwinnen bij Jan Berkhout, telefoon 571.5023 of Ruud Schiltmeijer, telefoon 571.7272.

Zandvoortmeeuwen hanteert
een jeugdplan, dat uit 1989
stamt, en heeft dat geëvalueerd
mede door de aanwas van aardig wat jeugdleden. De voetbalclub telt nu zo'n 180 jeugdige
leden en heeft in alle categorieën een jeugdteam in de competitie ingeschreven. Zo voetballen dit seizoen een A, twee B,
twee C, drie D, vijf E en vijf Fteams in competitieverband.
„Het jeugdverhaal uit 1989
werpt zijn vruchten af," vertelt
Lifa Lock, die aan het hoofd
van de -jeugdopleiding bij,, de
Meeuwen staat. „In de hoofdselectie' van Zandvoortmeeuwen
zijn negen spelers opgenomen
en zeven spelen nu in het eerste
team, dus het blijkt dat het plan
werkt."
Het jeugdplan houdt in dat er
voor elke jeugdgroep een trainer staat, dat er meerdere keren in de week wordt getraind,
er een keeperstrainer is en er
looptraining wordt gegeven.
„Bovendien proberen we verenigingssfeer te scheppen, door
naast het voetbal tripjes en andere activiteiten te organiseren. Vorig jaar zijn we met de C
junioren naar Italië geweest en
hebben we ook aleens Barcelona en Ajax bezocht. We kunnen
dat doen dankzij bijdragen van
sponsors en hebben zelf een
spaarsysteem. Naast het voetbal proberen we de jongens iets
mee te geven en bezoeken we in
het buitenland ook musea."
Dit seizoen heeft Zandvoortmeeuwen de trainingsstaf moeten uitbreiden om het jeugdplan geheel volgens plan te laten verlopen. Naast de vermelde keeperstrainer heeft Zandvoortmeeuwen
nu
twee
stagiaires lopen van het CIOS
in Overveen. „De aanpak werkt
echt. We zijn niet alleen bezig
voor de top- jeugdteams, maar
ook de recreatieveteams krijgen dezelfde training en aandacht."
„Bovendien hebben de trai-

Rook Driehuizen
wint duivenvlucht

Handbalclub opende seizoen
met sterk bezet toernooi

Zaalvoetbal

Meningen

'Rekening ging niet naar OVZ'
Envin van der Slik reageert op
het artikel 'Ruzie over bonnenboekje loopt hoog op' (Zandtoorts Nieuwsblad 27 augustus). Hij vindt onder andere dat
Paul Ollcslagers een leugen vertolt over de vlaggetjesactie.
Juist nu het de laatste jaren
met de ontspanning in de wereld wat beter lijkt te gaan,
breekt er in Zandvoort weer
een nieuwe oorlog uit: de chequeboekjesoorlog.
Dat het eerste Zandvoortse
Chequeboekje met interessante
kortingen bij het merendeel
van de Zandvoortse OVZ-winkeliers een succes was, blijkt
wel uit het feit dat er winkeliers
waien die vele honderden korUngsbonnen terugkregen van
even zovele tevreden klanten.
Nadat Alive Media het eerste
boekje tot een succes heeft weten te maken, ontvangt mijn bedrijf nu stank voor dank van de
OVZ. Alive wordt 'bedankt'
Voor de moeite (en reken maar
dat het moeilijk was om die eers
te keer zoveel zaken in één
boekje te krijgen). Maar nu de

kar op de rails staat, kan de derscheid maken tussen mijn
OVZ het zelf wel in samenwer- privézaken en mijn bedrijf Aliking met een andere drukker. ve Media. De toneelrolletjes
van Olieslagers bij toneelvereAls formele reden wordt op- niging Wim Hildering zijn voor
gegeven dat de persoon Van der mü ook geen reden om dan
Slik, die pp vrijwillige basis en maar niets meer bij drogisterij
in zijn vrije tijd woordvoerder De Gaper te kopen.
is van de Horeca Groep Zandvoort, te omstreden zou zijn.
Overigens dat toneelspelen
Als voorbeeld wordt door Paul Olieslagers op het lijf geschreOlieslagers, bestuurslid van de ven is, mag wel blijken uit het
OVZ voor de zoveelste maal leugentje dat hij het Zandweer eens de vlaggetjesactie voorts Nieuwsblad vertelde:
voor het Amsterdamse Cen- het OVZ zou de rekening van de
vlaggetjesactie voor het Amtraal Station aangehaald.
Ik merk dan allereerst maar sterdamse Centraal Station
weer eens op dat Erwin van der hebben ontvangen. Iedereen
Slik die actie coördineerde na- kan weieens een foutje maken,
mens de Stichting Zandvoort dus heb ik meteen even contact
Promotie (Stichting Zandvoort opgenomen met de drukker
Commotie?), een club die bij van de vlaggetjes en deze deed
monde van haar voorzitter, cq mij keurig een kopietje van de
lijdend voorwerp Floris Faber, nota toekomen... gericht aan de
nu opeens alle betrokkenheid Stichting Zandvoort Promotie.
ontkent. Een club waar Oliesla- Waande Olieslagers zich tijgers via het OVZ ook aan bij- dens het interview met het
draagt.
Zandvoorts Nieuwsblad in een
toneelstuk? Of is er sprake van
Ten tweede zou Olieslagers, belangenverstrengeling? Of ...
als hij de zaken op een correcte loog hij met opzet? Ach, het is
wijze zou aanpakken, een on- nu eenmaal chequeboekjesoor-

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

log. Blijkbaar draait de oorlog- zen over hondenpoep. Nu wil
spropaganda van het OVZ op het toeval dat mijn vrouw en ik
volle toeren.
ons de laatste tijd ook storen
Erwin van der Slik aan beide onderwerpen.
Zandvoort
Op zondag 25 augustus zaten
we met het hele gezin ons de
blubber te ergeren. Mensen die
twee meter van twee grote afvalbakken zaten, maar na afloop van hun strandbezoek te
beroerd waren om zes lege bierblikjes weg te gooien. En mensen die hun hond mee naar het
strand namen.
Ik ben een dierenvriend (we
G.J. van Dam reageert op de bezitten er zelf één). Niettemin
brief van Edwin Gitsels uit het vind ik het ten eerste zeer onhyZandvoorts Nieuwsblad van 27 giënisch en asociaal om je hond
augustus over zwerfvuil en hon- mee naar een bomvol strand te
denpoep. Gitsels ruimt zoveel nemen. Ten tweede zijn dat volmogelijk vuil In zijn buurt op. gens mij mensen die er ook niet
mee zitten als hun hond zijn
Ik kan mij geheel in de gedach- behoefte maar laat vallen waar
tengang van Edwin Gitsels ver- hij dat goeddunkt. Mij is het
plaatsen. Ik heb al vaker in het wel gelukt om mijn hond zo op
Zandvoorts Nieuwsblad gele-

'Ik stoor
me ook aan
vuil en poep'

te voeden dat deze alleen maar
zijn behoefte in het duin doet.
Aan het gedrag van de hond kan
men zien hoe de baas met hem
en met de omgeving omgaat.
Op strand liep een 'dame'
langs onze handdoeken. Ik kon
het niet nalaten daar op luide
toon tegen mijn vrouw wat van
te zeggen. De dame hoorde het
en gaf als antwoord: „Mijn
hond kan niet lezen." Ze liep
vlug door. Gelukkig voldeed
deze dame met dit antwoord
volledig aan alle eisen: zeer egoïstisch, dom en met zichzelf mgenomen.
Boven aan de strandafgang
staat een bord met een hond
met een dikke streep erdoor.
Zeer duidelijk en veelzeggend.
Na de dame en haar hond zijn
er trouwens nog nog vijf honden gepasseerd. Mijn vrouw
trapte die middag bijna in een
grote verse hondendrol (geen
klem zandkasteeltje). Dit alles
bevestigt wat ik al wist: als je de
mens op zijn foute gedrag wijst,
kun je een grote mond of een
dom antwoord krijgen.
De enige oplossing die ik kan
verzinnen is dat de politie, de
handhaver van wet en orde, bij
het zien of horen van dit asociale gedrag boetes uitdeelt. Alleen
rolt dan het balletje weer naar

de politiek, want dan moet de
üolitiek zorgen voor meer
blauw op straat. We weten nu al
wat de uitkomst van die discussie is. Helaas kan sociale controle door burgers tegenwoordig soms levensgevaarlijk zijn.
Tot slot: ik ben dertig jaar en
dus geen ouwe zeikerd.
G.,1. \:\n Dam
Zandxoort

Aronson
weg na
incident
Volgens Pini Aronson, voormalig secretaris van de Zandvoortse afdeling van Koninklijk Horeca Nederland. verdraait
scheidend voorzitter
Bart
Schuitenmaker de waarheid in
het Zamlvoorts Nieuwsblad van
13 augustus.
In het artikel staat dat vanwege
het feit dat Bart Schuitenmaker opstapt, al of niet vanwege
een andere betrekking, een aantal andere bestuursleden ook
weggaan.
In ieder geval heb ik, samen
met Cor van Gelder, al begin

juli laten weten op te stappen
als bestuurslid en Andries Pil- •
mer had begin van dit jaar al
laten weten zijn termijn met te
verlengen. Ik heb wegens een
incident op 27 juli al per brief
laten weten dat ik per onmiddellijk mijn functie neerlegde.
In de wandelgangen moest ik
eind juli horen dat de afdeling ,
Zandvoort opgeheven zou wor
den na Schuitenmakers aftre- '
den. Dit was niet de eerste keer !
dat er wat aan de communicatie schortte Bovendien ben ik
al langer niet tevreden over het
landelijk beleid. Het incident in
juli was echter de druppel die
de emmer deed overlopen en
dus hield ik het voor gezien.
Dat een en ander geen consequenties voor de plaatselijke
horeca zou hebben, zoals
Schuitenmaker beweert, is niet
juist. Eindelijk is de afgelopen
jaren een overlegstructuur opgebouwd met de gemeente, dat
nu juist weer door het versplin-1
teren van de horeca in diverse !
clubjes ongedaan gemaakt
wordl. Absoluut een slechte
zaak, zeker voor Zandvoort en
het toerisme in Zandvoort in •
het algemeen.
l'. Amnsiiii
/„inch oort

Voor
Expert gaal
niets té ver.
Extra lage prijzen door gezamenlijke
inkoop van 3000 Experts in Europa.
Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,-).

U BETAALT GEWOON MET ONS EXPERT-GELD.

Ijl) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
Vakkundige en snelle service.
(jmm\
\- -1 Gratis Geluidsgarantie.
Gratis Video-onderhoud.
ZAMUSS11000 TOEREN
WASAUTOMAAT

(llfj Gratis Omruilgarantie.
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Met de flappen hiernaast kunt u van 25 augustus t/m 6 september 1997 écht betalen
bij Expert, H et werkt heel'eenvoudig. Bij aankoop van een artikel van 100,- of meer
, , betaalt u met de Expert Tien .Gulden-flap. U ontvangt dan 10,- korting.,,
Bij 250,- betaalt u met de Vijfentwintig Gulden-flap voor 25,- korting.
Bij 500,- met de Vijftig Gulden-flap voor 50,- korting. Bij 750,metde Vijfenzeventig Gulden-flap voor 75,- korting.
En bij 1000,- met de Honderd Gulden-flap voor 100,:
VOOR
,. i korting! Dus knip uw korting en kom snel langs.
Min Expert-flap 100,• Eén Expert-flap per artikel. •

13 Wasprogramma's. Temperatuur
traploos instelbaar. Overloopbeveiliging.
RVS trommel en kuip, Centrifugeert
1000/650 toeren. ADV.44WT-
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(ffm\ Modern betaalgemak met
^V7 o.a. de Expert Creditcard.

Éi-Festival bij Expert.

San
Knip uit, kom langs en profiteer van het voordeel!
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WAARDE ƒ 10,-

IK n LEVEREN BH
AANKOOPVANAF
/100,. GELDIG VAN
2! AUGUSTUS T/M
6 SEPTEMBER 1997 1EXPEKTAAP PER ARTIKEL ,
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ELECTROLUX 317 LITER COMBIKAST

BOSCH LUXE AFWASAUTOMAAT

Koelgedeelte 188 liter netto met glazen
draagplateaus en automatische ontdooiing.
Vriesruimte 129 liter netto. 2 Compressoren:
temperatuur koelenvriesruimte
apart te regelen.

Absolute topkwaliteit! Superstil en heel zuinig in
,,„,.
: énergie- en waterverbruik. 4 Automatische
programma's. Beveiligd met Aqua-Stop.-Weggewerkt doorstroom\(
verwarmingselement.
ADV.4449T-
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AANKOOPVANAF
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SHARP C 410
MINISET

50;

Versterker, digitale
tuner, equalizer, fulllogic dubbel cassettedeck en wisselaar
voorSCD's.
Incl. afstandsbediening
en luidsprekers.
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*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Weerstandswonder vitamine C
Een goede weerstand kan iedereen wel gebruiken om
dat uitgeruste zomergevoel vast te houden. Beter in
vorm, lekker fit: vitamine C is een uitstekende beschermer van onze afweer.
tfiet alleen ondersteunt vitanine C het immuunsysteem,
ra vitamine C zorgt ook
voor een sneller herstel na
riekte. Daarnaast helpt vita•nine C bij onder andere
ipanning, dieet, zwangerqchap en borstvoeding en een
dagje minder gezond eten.

Weerstandswonder
Om gezond te blijven, moet

een mens minimaal 60 mg vitamine C per dag binnen krijgen. Minimaal is natuurlijk
niet hetzelfde als optimaal.
Spanningen,
vermoeidheid
en drukte verhogen de behoefte aan vitamine C zodanig dat die 60 mg lang niet
altijd genoeg is. Voor een optimale ondersteuning van het
immuunsysteem,
bijvoorbeeld bij herstel na ziekte, is

SGEZONDHEIDSNIEUWS
C ontactlensverzorging
eenvoudiger en goedkoper
Het onderhoud van contactlenzen wordt vaak als duur
en lastig, ervaren. Contactlensvloeistoffen zijn nu ook,
aanmerkelijk voordeliger, verkrijgbaar bij o.a. Albert
Heijn, Kruidvat, Trekpleister en de Fina shops. Deze bedrijven hebben, onder eigen naam, een uitgekiend, kwalitatief hoogwaardig assortiment contactlensvloeistoffen, aanbevolen door contactlensspecialisten en oogartsen.
Een Alles-in-één vloeistof (mul- die je 'e morgens met een tweetipurpose) voor harde en zach- de vloeistof neutraliseert. Je
te lenzen ia al verkrijgbaar lenzen zijn dan weer helder en
voor ca. ƒ 8,95. Alles wat je schoon en direct klaar om op je
nodig hebt voor de dagelijkse oog te plaatsen.
verzorging van je lenzen ait in In zeldzame gevallen kunnen,
maar één flaoon. Tenzij er bij- net als bij alle andere contactzondere omstandigheden zijn, lensvloeistoffen en cosmetica,
heb je geen reiniger en tablet- overgevoeligheidsreacties
jes nodig.
voorkomen. De vloeistoffen,
Ook voor het door veel zachte die je jaarlijks een flinke belensdragers gebruikte water- sparing opleveren, zijn gestofperoxydesysteem kun je bij schikt voor ieder oog en voor
deze bedrijven goedkoop te- ^iedere contactlens.
recht, 's Nachts bewaar je je Meer vragen?
lenzen in een speciaal gefor- Bel de' Nationale Contactlensmuleerde waterstofperoxyde. lijn: 090O-8212327.

Met K.H.3 lijkt leeftijd
geen rolmeer te spelen
Door veranderingen in onze eet- en leefgewoonten en in
de medische- voorzieningen worden we "steeds ouder.
Naarmate de jaren vorderen, verandert de functie van
de lichaamscellen. De energievoorziening begint te baperen, met als gevolg dat we 'minder gaan presteren.
Als alle lichaamscellen optimaal werken, blijven we in
goede geestelijke en lichamelijke conditie.
Een van de stoffen die de li- deze samenstelling wordt
chaamsceUen helpen om voe- K.H.3 reeds jaren, naar volle
dingsstoffen goed op te nemen, tevredenheid gebruikt door bijis procaïne. K.H.3 bevat naast voorbeeld Donald Jonea en met
procaïne de stof haematoporfy- hem ' vele miljoenen mensen
rine, die ervoor zorgt dat pro- 'over de gehele wereld.;K,H.3 is
caïne in actieve
,
, ' verkrijgbaar bij
apotheker en drostaat de bloedbaan
bereikt, Procaïne
gist.
zou anders in het
Voor meer infôrmatie: Bipharma
maagdarmkanaal
omgezet worden in
B.V.,Postbus 151,
een stof die niet
1380 AD Weeap,
werkzaam is. In
tel.(0294)493535.

Horma huidcrème:
huidverzorging voor
het hele gezin
De meeste oppervlakkige huidaandoeningen vragen een
verzorgende crème met een verzachtende werking.
Horma huidcrème onderscheidt zich door de grote huidvriendelijkheid. De plantaardige extracten bevorderen
de doorbloeding en het herstellend vermogen van de
huid.
Vitamine A gaat overmatige
schilfering tegen, terwijl vitamine E de huid beschermt
tegen schadelijke invloeden
van buitenaf en de elasticiteit
verbetert. Horma huidcrème is
voor velerlei doeleinden brtdkbaar. Het kan gebruikt worden
bij een droge huid en schrale
plekken, bij schaafwondjes en
bij insectenbeten. De verzorgende eigenschappen maken
Horma huidcrème ideaal als
dag-en nachtcrème.
Huidirritaties alfl gevolg van
doorliggen worden met Horma

voorkomen, terwijl het ook een
prettige hand- en voetcrème is.
Horma huidcrème is zeer geschikt voor de tere kinderhuid
en babybUletjes. De crème laat
zich goed uitsmeren en is zuinig in gebruik. Verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en reformzaak.
Voor meer informatie: Pflüger,
tel. (0182) 395149.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

een dosis van 1000 mg vitamine C geen uitzondering.
Met een extra sinaasappeltje
vult u dat niet aan: voor 1000
mg vitamine C zou u twintig
sinaasappels per dag moeten
persen!

Een doorbraak in vitamine C
is Redoxon Slow Release
(500 mg), die met de speciale
microcapsules de vitamine C
continue en gecontroleerd
gedurende maar liefst acht
uur langzaam loslaat, wat de
effectiviteit vergroot. Net wat
u nodig hebt voor extra weerstand.

Vitamine C op maat

Redoxon Slow Release

Wie dat niet kan opbrengen
(en wie kan dat wel?), kan terecht in het vitamine C-assortiment van Redoxon.
Naast de bruistabletten die
1000 mg vitamine C bevatten, zijn er de kauwtabletten in
sinaasappelsmaak
(250 mg) en zwarte bessen
(500 mg). Nieuw zijn ook de
frisse C-tjes die met 60 mg in
de minimale dagelijkse behoefte voorzien.

mntoiiai ffj&wnyooTOG: mssmmcKS FOSMS 202 • amte BMRH
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Blus brandend
maagzuur met beleid

Redoxon Slow Release is met
name van belang voor mensen die voortdurend extra vitamine C kunnen gebruiken.
Voorbeelden hiervan zijn intensieve (duur-)sporters. Ook
rokers en mee-rokers vallen
in deze categorie.
Redoxon is verkrijgbaar bij
drogist en apotheker. Voor
meer informatie: Roche Nicholas, tel. (0497) 381833.

Brandend maagzuur is een probleem dat omzichtig
moet worden aangepakt. Als u een middel hiertegen
gebruikt, is het belangrijk dat het subtiele proces
van de spijsvertering niet wordt verstoord.

Profiel maakt
lijnen lichter
Groenlipmossel werkt
heilzaam bij
gewrichtsklachten
Natuurgeneeskundig therapeute Rosemarie Ypma
komt in haar praktijk in Alïnere regelmatig mensen
met gewrichtsklachten tegen. Voor de behandeling
ervan kiest ze al geruime tijd voor het groenlip mosselextract, omdat ze heeft ervaren dat de klachten
hiermee opvallend verminderen.
Mevrouw Ypma: "Mensen met
artritis bijvoorbeeld merkten
dat de mate waarin de aanvallen kwamen, veel minder frequent was dan voorheen.
Waar ze eerst om de maand of
tweemaandelijks een flinke
aanval hadden, kwam die nu
eenmaal in het half jaar,
waarbij de aanval veel' milder
was. Bij artrose-patiënten
kun je het degeneratie proces
uitstellen met behulp van het
mosselextract. Het zorgt er
bovendien voor dat mensen
soepeler worden in de gewrichten en dat vooral de
startstijfheid na de nachtrust
beduidend minder of zelfs afwezig is."
Ook bij mensen die de aandoening fybromyalgie (ook
wel weke delen-reuma genoemd) hebben, heeft het extract een positieve werking.
"Bij sporters zorgt het mosselextract ervoor dat de spieren

soepel aanvoelen, alsof je ze
al hebt opgewarmd," vertelt
mevrouw Ypma. Ze raadt
sporters aan het extract te
slikken in een onderhoudsdosis. Dat geldt ook voor mensen met jicht.
Wordt het mosselextract tijdens een aanval ingenomen,
dan neemt de pijn binnen één,
twee dagen af tot een licht
zeurend gevoel overblijft.
'i*ï

Nieuw:
Wapiti Mossel Extract
In Wapiti Mossel Extract wordt uitsluitend de originele Nieuw-Zeelandse Groenlipmossel verwerkt. Deze unieke mosselsoort komt alleen voor in de heldere, niet
vervuilde kustwateren van Nieuw-Zeeland. Het zeewater in dit gebied is rijk
aan stoffen zoals o.a. kalium, magnesium en calcium. Deze vormen een belangrijke bron aan voedingsstoffen voor de Groenlipmossel. Het van deze mossel vervaardigde extract heeft een gunstige werking op het soepel
houden van de gewrichten. Het verhoogt de elasticiteit
van het steunweefsel en verbetert het uithoudingsvermogen. Als voedingssupplement kan het bovendien een waardevolle aanvulling op de dagelijkse voeding betekenen.
Wapiti Mossel Extract tabletten zijn verkrijgbaar bij drogist, reformzaak en apotheek. Voor meer informatie:
Emonta B.V., tel. (0512) 518085.

Neerslachtig,
moedeloos... en dan?
Innerlijke onrust en
geestelijke vermoeidheid
zijn voor u herkenbaar?
Anders gezegd: u bent
nogal eens neerslachtig,
moe en lusteloos? Dan
zoekt u waarschijnlijk
naar de
broodnodige
geestelijke
veerkracht
om de bakens te verzetten, zodat u weer kunt
genieten van de alledaagse dingen.
Ons gevoel van welbevinden
wordt door veel factoren bepaald. Anderzijds zijn er ook
invloeden, die onze stemming
negatief kunnen beïnvloeden.

Negatieve invloeden
We beschikken niet altijd
over de souplesse om die
negatieve gebeurtenissen goed te verwerken.
Het gevoel dat alles tegenzit, kennen we allemaal wel eens. Tussen de
oren zit het dan niet
goed, zeker wanneer die
negatieve
ervaringen
zich opstapelen. Velen
van ons zijn zelf in staat

om in zo'n toestand van onbehagen de positieve lijn weer
op te pakken. Anderen hebben daar wat meer moeite
mee en hebben een helpende
hand nodig.

Positief nieuws
In de natuur vinden we planten met een heilzame werking. De indianen, en specifiek de medicijnman, maakten hier al gebruik van. Ook
bij wisselende stemmingen
en innerlijke onrust
zijn bepaalde plantenextracten inzetbaar. In
dit verband zijn dit met

Afslanken is niet eenvoudig. Vaak is een steuntje in
de rug nodig om overtollig gewicht kwijt te raken.
Afslanken met maaltijdver vangende producten zoals
Profiel van Nutricia, is in dit geval de ideale oplossing: gerechten met een beperkte hoeveelheid calorieën die toch alle dagelijks benodigde voedingsstoffen, zoals vitamines en mineralen, leveren.
Met Profiel Afslankproducten kunt u lijnen op de wijze
die het beste bij u past.

(aardbeien en vanille) en in
Repen (amandelreep met
melkchocolade).

Profiel 5-daagse
Afslaiikkuur

Lekker lijnen in uw
eigen tempo

Profiel 5-daagse Afslankkuur is een afgepast dieetplan voor vijf dagen. Het levert 800 calorieën, de juiste
hoeveelheid om een afslankkuur gemakkelijk vol te houden. Bovendien biedt de afslankkuur alle benodigde
voedingsstoffen en houdt u
voldoende energie voor uw
dagelijkse activiteiten.
Profiel 5-daagse Afslankkuur voldoet aan de nieuwe
Europese richtlijn die 80O calorieën per dag adviseert
voor verstandig en verantwoord lijnen.
Alle Profielgerechten hebben
een superieure smaak en bieden voldoende variatie zodat
het lijnen niet gaat vervelen.
De afslankkuur bestaat uit:
muesli (2 smaken), maaltijdsoep (3 smaken), shakes
(3 smaken), maaltijdreep
(amandel met melkchocolade)
en een tussendoortje (vruchtenreep) waarvan u per dag
er maar liefst 5 mag gebruiken.

Maak nu gratis kennis met
Profiel. Schrijf voor een gratis proefsachet van Profiel
Shake naar: Nutricia, t.a.v.
Slanke Lijn, Antwoordnummer 10196 (postzegel is niet
nodig), 2700 VB Zoetermeer.

Profiel
Afslankmaal tijden
Met de Profiel Afslankmaaltijden kunt u een eigen menu
samenstellen. Zo kunt u bijvoorbeeld uw ontbijt en/of
lunch door een Profiel Afslankmaaltijd vervangen en
's avonds een calorie-arme
"gewone" maaltijd gebruiken.
Dit vormt een goede vervolgfase op de Profiel 5-daagse
Afslankkuur. Ook kunt u
Profiel Afslankmaaltijden gebruiken indien u eens geen
zin of tijd heeft om te koken.
Iedere Profiel Afslankmaaltijd levert 200 calorieën en
30% van alle benodigde voedingsstoffen.
De Profiel Afslankmaaltijden
zijn verkrijgbaar in Shakes
name Sint Janskruid (hypericum perforatum) en KawaKawa (piper methysticum).
Beide kruiden waren in 1996
zeer positief in het nieuws,
nadat bleek dat veel mensen
positief op de extracten reageerden.

Debrifin: optimisme
van binnenuit
Het natuurlijke middel Debrifin van Bional bevat de belangrijkste extracten van
zowel het Shit Janskruid, als
van de wortels van KawaKawa. De combinatie maakt
het tot een uniek product.
Kawa-Kawa stemt u binnen
een half uur rustig en positief.
Wisselende
stemmingen en innerlijke
onrust
maken plaats voor
energie en initiatief.
De extracten uit het
Sint Janskruid hebben voor stemmingsverbetering wat langer nodig, maar na
2-4 weken voelt u
zich weer geestelijk
vitaal. U bent weer optimistisch en opgewekt.
Debrifin is verkrijgbaar
bij drogist, apotheek en
reformhuis.
Voor meer informatie
- kunt u gratis bellen met
i de Bional informatielijn:
, 0800-0202020.

Heeft u vragen over lijnen of
Profiel? Bel dan gratis de
Slanke Lijn: 0800-0992298
(op werkdagen tussen 8.30
uur en 17.00 uur). De diëtist
van Nutricia heeft allemaal
tips en informatie over gezond en verantwoord lijnen.
Profiel is verkrijgbaar bij
apotheek en drogist.

De spijsvertering van de
mens is te vergelijken met
een zeer verfijnd mechaniek:
het loopt alleen goed, als er
goed voor wordt gezorgd.
Zodra zich uitspattingen
voordoen in de vorm van verkeerd eten en drinken, raakt
het 'mechaniek' uit balans.
Met maagpijn en maagzuur
als pijnlijk gevolg.

Voortdurende belasting
Te veel alcohol, specerijen,
koolzuur, cafeïne en vetten
bezorgen de maag overwerk.
Ook roken hoort in dit rijtje
thuis omdat het de afgifte
van bicarbonaat (de stof die
het
maagslij mvlies
beschermt) vermindert. Al deze
boosdoeners zorgen ervoor
dat de maag op den duur niet
meer is opgewassen tegen de
bijtende kracht van zijn
eigen productie, het maagsap. Dat bevat o.a. zoutzuur,
dat voedsel doet verteren, en
het eiwit opsplitsende enzym,
pepsine. Klachten als oprispingen, maagzuur en zuurbranden komen dus niet
'zomaar' op, maar zijn ha
feite het resultaat van
voortdurende belasting.

oorzaken, zorgen na uitwerking er juist voor dat méér
maagsap wordt afgescheiden. Hiermee is de subtiele
huishouding van de maag,
allesbehalve gebaat.
Rigoletten
maagtabletten
werken op een heel bij zon dere wijze aan de bestrijding
van maagklachten. De neutraliserende werking op het
zoutzuur en de absorptie van
pepsine worden namelijk
over een langere periode gespreid. Op deze manier wordt
de zuurbinding geleidelijk
aan tot stand gebracht.
De werking is dusdanig dat
extra explosies van maagzuur worden voorkomen.
Wanneer u ernstige nierfunctiestoornissen heeft of hypoaciditeit, dan kunt u het product beter niet gebruiken.
Rigoletten
maagtabletten
zijn verkrijgbaar bij apotheker en drogist. Advies:lees
voor het gebruik altijd even
de bijsluiter.
Voor meer informatie, bel
Tendem (038) 421 77 47.

Brandjes blussen
Brandend maagzuur is
het gevolg van een te
hoge concentratie maagzuur. Om de oncomfortabele binnenbrandjes te
blussen is een behoedzame aanpak te verkiezen
boven een snelwerkend
middel. Middelen die een
snelle zuurbinding ver-

Nieuw

Sportivan: tegen stijve spieren
en gewrichten
Stevig sporten, het omspitten van de tuin en
het witten van een plafond zijn inspanningen
waarbij lang achtereen
dezelfde spieren worden
belast. Vaak resulteert
dit in stijve spieren en
gewrichten.
Overigens
zijn het niet alleen actie*
ve jongeren en ijverige
huisvaders die stijve
spieren oplopen.
Veel mensen hebben last van
een verminderde mobiliteit.
Vaak is de oorzaak een ophoping van stofwisselingsproducten door overbelasting.
Een verminderde circulatie
als gevolg van kou en vocht
kan dit probleem eveneens
veroorzaken.

Biohorma, de grootste producent van na- „c"
tuurh'jke middelen in
de Benelux. Verkrijgbaar bij drogisterij en
apotheek.
Voor meer informatie:
Infolijn telefoon:
(0525)685237.

drogisterf/

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Spierwrijfmiddelen
Op zich zijn stijve spieren en
gewrichten niet. gevaarlijk,
maar wel erg hinderlijk. Er
zijn diverse spier wrijfmiddelen verkrijgbaar. Sommige
hebben een verwarmend effect, andere een pittige geur.
De één komt uit een chemisch laboratorium, terwijl
de ander uit natuurlijke bestanddelen is samengesteld.
Maar allemaal zijn ze op hun
manier nuttig en werkzaam.
Sportivan is een aangenaam
ruikende gel die zijn werking
ontleent aan vier geneeskrachtige planten: Symphytum officinale (smeerwortel),
Rhus toxicodendron (gifsumak), Ledum palustre (moerasrozemarijn) en Hamamelis virginiaiia (toverhazelaar). Deze planten zijn ecologisch gekweekt en worden
vers én onder apothekerstoezicht verwerkt en daarna in
een veilige en moderne toedieningsvorm gebracht.
Opvallend aan Sportivan is
dat het de beste eigenschappen van andere spierwrijfmiddelen combineert:
* Natuurlijk
spier wr ij fmiddel
* Snel opgenomen
* Dierproefvrij
* Direct inwerkend op de gevoelige plaats
* Mentholvrij
Sportivan is een product van
Vanda, de nieuwe lijn van

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31 , ZANDVOORT
TEL: (023)571 2513
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CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
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Home and take away service for:
Frites - Meals- Snacks
Sandwiches - Special

VINTERSPORT

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN

Wij bezorgen uw bestelling
vanaf f 15,- bij u thuis

MICHAEL LIJESEN
ZANDVOORT
MICHAEL EN YVONNE HEEL VEEL
Jaap en Yvonne
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

Strijkservice
Pasteurstraat 2a

Je hebt een Engels weekend
een Frans weekend
een Duits weekend

Geen tijd om te .strijken, wij doen het graag
voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfcle dag gestreken weer terug. Tevens
doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m
vrij. van 9.00 tot 17.00 uur. Voor info:
023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.

GELUK!

Wij hebben een Holland weekend
met eigengemaakte speculaas
dus een 1/2 pond
*> 7EL
om te proberen
voor Oj f O
Pasteurstraat 4 tel. 5731967
Potgieterstraat 24 tel. 5712865

Gedipt. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
L-^J
Garantie en nazorg
Van ClGr KUIJI .vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Fa. Gansner & Co.

fTjl?|ö|WS36ÏSKi

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

üdO.N.T.
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

4 zoute haringen
ƒ 10,3 lekkerbekjes
ƒ 10,2 Urker kibbeling ƒ10,4schoïfilet
ƒ10,Pond IJsselmeerpaling

v.a. ƒ 25,Geopend Haarlem
wo. 11.00-18.00
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftstraat
(t.o. Aldi)

TON GOOSSENS

Wijn van de maand:

WINKELCENTRUM NOORD
Herenkapsalon

•Homeopathie

Tabaksartikelen

•Vitamines

Staatsloterij-Lotto

• Parfumerién

Stomerij

• ± 4 0 Soorten drop

Fotowerk

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
za. 11.00-17.00

BOUWENS
TEL 5714361

drogisterij

- Geneesmiddelen

Doe mee aan onze puzzel:

*Vukonkel f. *Kapitein

Heb je vragen of wil
je een afspraak maken
kom dan langs, of bel 5714866

Muscadet de Sèvré
Frisse witte droge wijn
Heerlijk bij vis of schelpdieren
Van 5.95 voor 4.75
Bovendien
12 halen
11 betalen

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

„Zanbtfoort
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in .
deze krant de bolhoedjes en plaats
de gevonden letter op de
aangegeven plaats.
Stuur of breng uw oplossing
uiterlijk 14 sept. a.s. naar
het kantoor van
Zandvoorts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort
123
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14151617181920
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21222324
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Deze oplossing inleveren vóór 14 sept. a.s.
Naam:

Ruime
parkeergelegenheid
Gratis parkeren

<tiet $ezeLL[ge \\7mke [centrum
bij u m èe
(ADVERTORIAL)

De magie van nieuwe Honig Roerbakmie
In veel Nederlandse gezinnen wordt regelmatig een oosterse maaltijd op tafel gezet. Naast rijst valt ook mie,
de oosterse pastavariant, steeds meer in de smaak. Daarom heeft Honig Roerbakmie en Mix voor Roerbakmie
geïntroduceerd. Hiermee maakt u binnen tien minuten een verrassende en lekkere maaltijd klaar.
gevoegd, zo- den, zodat het heel makkelijk soorten groenten. U kunt met
dat
binnen is om ermee te roerhakken.
Honig Roerbakmie en Mix
korte tijd een
voor Roerbakmie diverse exogezonde
én Lekkere smaak
tische gerechten maken. Smalekkere maalkelijke tips staan in de folder
tijd op tafel De Mix voor Roerbakmie Roerbakmie die u gratis kunt
staat.
bestaat uit een uitgebalan- aanvragen bij Honig, tel.
ceerde melange van oosterse 0800-0229973. Hier kunt u
Mie in alle
specerijen zoals kerrie, gem- ook terecht met al uw vragen
ber, laos, komijnzaad, en ca- en suggesties.
soorten en
yennepeper. De kruidenmix
maten
heeft een lekkere pittige
In Nederland smaak en leent zich uitste- Roerbaktips
is bami al kend voor bereiding met vlees * Gebruik bij voorkeur olie
jarenlang be- of vis en vele verschillende
in een wok omdat boter
kend.
kan verbranden. ArachiRoerbakmie is kort gesneden Dit is mie van tarwede-olie of soja-olie geven
lïjne mie die, na 2 minuten meel, vaak in lange
bovendien een specifiek
koken, wordt roer gebakken platte linten, in nestjes
oosterse smaak aan het
met de Mix, vlees en verse gebonden. De naam
gerecht.
groenten. Door het roerbak- bami komt van "bakmie'
* Snijd alle ingrediënten
ken van de groenten blijven ofwel gebakken mie. In
even groot zodat alles
de smaak en de meeste vitami- het Verre Oosten zijn
tegelijk gaar wordt. Vet
nen behouden. De Roerbak- nog honderden andere
de wanden van de wok
mie leent zich zowel voor soorten mie. Honig
licht in met olie zodat de
bereiding met vlees als met Roerbakmie is de eerste
ingrediënten niet aan de
vis. Daarnaast kunnen vele fijne miesoort, die in
wand blijven plakken.
soorten groenten worden toe- korte stukjes is gesne-

Adres:
Postcode + Woonplaats:

1ste prijs
2e t/m 4e prijs:

weekend LONDON voor 2 pers.
beschikbaar gesteld door
Toerkoop reisburo Zonvaart
Grote Krocht
Whiskey Trial t.w.v. 60

6 soorten whiskey
gratis proeven
if j door
j
aangeboden
Scotch Inn Haltestraat
Ons promotieteam deelt zaterdag 6 september Engelse drop uit verzorgd door
van de woensdagmarkt in Zandvoort
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ONROER!RDGOED
Atag CV ketel

'beste uit de test'
Consumentengids
augustus 1997
In de Consumentengids van
augustus 1997 staan de resultaten vermeld van een test die
gehouden is onder verschillende cv-ketels. Onder de HRketels komt de Atag Blauwe
Engel II in alle categorieën als
'beste uit de test' naar voren.

Grootse ideeën
voor kleine kamers
I
Het belang van
joed ondertapijt

D

MDAT EEN nieuw tapijt een behoorlijke investering
kan zijn, dient men er alles aan te doen om er zo
lang mogelijk plezier van te hebben. Een belangrijke
ictor om slijtage tegen te gaan is een goed ondertapijt.
fa n t goed ondertapijt verlengt de levensduur van vloerbeekking.

fanneer de gekozen vloerbedekng een rug (onderkant) van tex3! of jute heeft, is het aan te
den om een ondertapijt te legen. Als het tapijt een schuimrug
ieft, kan er zachtboard onderta|t gelegd worden welke zorgt
)or betere isolatie en egalisatie.
«dertapijt heeft belangrijke
jordelen. Het bovenlapijt slijt
under snel en blijft dus langer
iooi. Daarnaast beperkt het
eluidsoverlast en maakt het
pijt makkelijker verhuisbaar.
oordat ze meer veerkracht aan
et tapijt geven wordt het nog
angenamer om op het tapijt te
pen of te liggen. Dus ondertapijt
ook comfortverhogend. Indien
oerverwarming aanwezig is en
niet de enige warmtebron is,
an ondertapijt toegepast woren.
r zijn diverse soorten ondertapijt
n meestal wordt ondertapijt
amen gekocht met het tapijt. De

tapijtspeciaalzaak biedt het
ondertapijt vaak samen met het
normale tapijt aan.
Estillon B.V. levert aan de tapijtspeciaalzaken verschillende soorten ondertapijt. Met de merknamen Egalfloor®, Egalsoft® en
Tredaire® levert zij een uitgebreid
assortiment van rubber en synthetische ondertapijten.
Een opvallend ondertapijt van
Estillon B.V. is Egalsoft®. Deze
hecht zich aan de ondergrond
door de reeds aanwezige anti-slip
laag, waardoor de ondergrond
niet beschadigd wordt. Het tapijt
wordt met de Egalsoft® verbonden. Het aan elkaar geplakte
onder met boventapijt ligt mooi
strak en is makkelijk van de
ondergrond te halen en is verhuisbaar.
Informatie bij: Estillon B.V.,
Postbus 469, 5400 AL UDEN
Tel. 0413 -261 252
Fax. 0413-261 297

N NEDERLAND KOMEN STEEDS meer kleine huishoudens, zoals alleenstaanden, senioren en kamerbewoners.
Meestal wonen zij in wat kleinere woningen; soms moet
zelfs in een en dezelfde kamer worden gewoond, gewerkt,
gekookt én geslapen. Hoe kleiner de woonruimte, hoe
doordachter er met de beschikbare ruimte omgegaan zal
moeten worden. Dit is een kwestie van slim indelen én
inrichten. De keuze en opstelling van het meubilair spelen
hierbij een doorslaggevende rol. Speel met kleuren, vormen en materialen en ontdek dat er vaak veel meer mogelijk is dan u in eerste instantie denkt!
Bij het indelen, inrichten en aankleden van de nieuwe woning,
zijn uiteraard de eigen eisen en
wensen een concreet uitgangspunt. Dergelijke lijstjes zijn meestal zo gemaakt. Maar veel belangrijker is het om te kijken naar wat
er in alle redelijkheid mogelijk is;
zowel qua ruimte als budget. En
met name hierin zit een belangrijk
verschil tussen de verschillende
groepen kleinbehuisden. Zo zal
voor de 'junioren' de (nieuwe)
inrichting vooral betaalbaar moeten zijn. De 'senioren' daarente-

gen kunnen zich meestal wél de
nodige luxe veroorloven en willen
dus eventueel wel bezuinigen op
de ruimte, maar niet op comfort
en kwaliteit.

Om in een relatief kleine woonruimte goed uit de voeten te kunnen, zal de ruimte vooral praktisch ingericht moeten worden. Dit
is in eerste instantie een kwestie
van doordacht indelen. Dus: wat
neem je mee, wat koop je nieuw?
En wat zet je waar neer? Waar

Houten toiletzitting, natuurlijk
Wijnbeek sanitair introduceert de nieuwe houten toiletzitting 'Selandia
van Pressalit'. Selandia is een originele houten Pressalit zitting met
een mooie vormgeving. Hij is gemaakt van Deens beukenhout en is
verkrijgbaar in drie kleuren gebeitst hout: Natuurbeuken, kersen en
mahonie. De zitting is gelakt, waardoor het oppervlak waterdicht,
hygiënisch en gemakkelijk te onderhouden is.
Selandia is universeel van vorm en past op alle gangbare closetpotten
en zorgt voor een mooie en harmonische afsluiting. De pasvorm is
perfect. De zitting is aangenaam in het gebruik en door de vernuftige
vormgeving van het deksel uitermate geschikt voor closetcombinaties
met vast gemonteerd reservoir. De zitting blijft daardoor gemakkelijk
rechtop staan. De buffers zijn verzonken en de scharnierconstructie
geeft voldoende ruimte of effectief schoon te maken.
Een houten toiletzitting geeft een warme uitstraling aan ieder badkamer of toilet.
Selandia is te koop vanaf 'ƒ 318.70 exclusief BTW bij de sanitair vakhandel.
Informatie bij: Wijnbeek Sanitair b.v., Postbus 2, 1910 AA UITGEEST
Tel. 0251 - 361010, Fax. 0251- 315525

nieuw
geopend

komt de zithoek, de eettafel, de
slaapkamer en de werkplek?
Omdat de afmetingen en de
opstelling van de meubels
begrensd worden door de grootte
en vorm van de kamer, helpt het
schetsen van een plattegrond om
inzicht te krijgen in wat nu wel en
niet mogelijk is.

De HR (Hoog Rendement)
ketel van Atag staat voor lage
stookkosten met oog voor het
milieu. Tegen een gering gasverbruik levert hij een formidabel rendement en comfort. Hij
produceert een zeer gelijkmatige temperatuur waardoor vervelende tikgeluiden tijdens
opwarmen en afkoelen van buizen en radiatoren tot het verleden behoren.

Voor mensen die in één kamer
moeten wonen, eten en slapen, is
het belangrijk om bij het indelen
de looplijnen goed in de gaten te
houden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de geëigende routes
van en naar de telefoon, het toilet
of de keuken. Niets is op den
duur immers zo hinderlijk als
steeds weer onlogisch 'om' te
moeten lopen omdat er allerlei
meubels in de weg staan.

Het roestvaststalen binnenwerk
en de omgekeerde keramische
brander zijn opvallende kenmerken van de Atag Blauwe
Engel II. Door de isolerende
werking van de brander blijft de
geproduceerde warmte waar
deze hoort. Samen met alle
andere geavanceerde Atag
technieken kan men rekenen
op een lange levensduur en
feilloos functioneren.

Soms kan het handig zijn om een
langere kamer (tijdelijk) in tweeën
te delen of een knus hoekje te
creëren. Kamerschermen, maar
bijvoorbeeld ook een boekenkast,
aquarium of rij planten, bieden
uitkomst. Zet zo'n scheiding echter niet door van plafond tot vloer,
dit werkt 'benauwend' en maakt
de ruimte er alleen maar kleiner
op.
Of een ruimte klein aanvoelt, is
ook afhankelijk van het zichtbare
deel van vloer en plafond. Houd
de vloer zoveel mogelijk vrij door
de meubels tegen de wanden te
plaatsen, of zelfs aan de muur te
bevestigen. Optisch bedrog met
spiegels werkt altijd, helemaal als
ze doorlopen van plafond tot
vloer.
Na het indelen, volgt het daadwerkelijke inrichten. Het spreekt
voor zich dat in een kleine ruimte
niet meer meubels neergezet
moeten worden dan echt noodzakelijk. OK, zul je zeggen, maar
wat zet je dan wél neer? Het

Er zijn twee versies leverbaar,
één met en één zonder warmwatervoorziening. Bovendien
kan hij deel uitmaken van een
totaalprogramma, bestaande
uit ketel, klokthermostaat,
designradiatoren en een
afvoersysteem, waarvan alle
componenten op elkaar zijn
afgestemd.

Praktisch én heel origineel voor een kleine woonruimte is deze PRO
ART Kitcase, een mobiele keuken in flight case uitvoering. Voor meer
informatie: PRO ART BENELUX, tel. 0545 - 47 25 17.
toverwoord is flexibiliteit; oftewel
multifunctionele meubels.
Het meest bekende combinatiemeubel van tegenwoordig is
ongetwijfeld de bedbank.
Opvallend is de opkomst van
allerlei inklapbare, uitschuifbare,
opvouwbare en verrijdbare meubeltjes. Stoeltjes, bijzettafeltjes,
trolleys, krukjes; het zijn stuk voor
stuk flexibele ontwerpen die je de
ruimte geven, omdat ze zelf maar
weinig plaats innemen.
In kleinere appartementen, flats
en etagewoningen zien we vaak
eendelige (open) keukens, met
alle kasten en apparatuur tegen
één wand geplaatst. Maar het kan
nóg compacter. De zogenaamde
mini-keukens zien eruit als een
wandmeubel, maar 'verbergen'
achter de kastdeurtjes alles om te
koken, af te wassen en te koelen.

Een andere optie is de losstaande moduulkeuken. Dergelijke keukens worden niet meer ingebouwd, maar staan vrij in de
ruimte en kunnen geheel naar
eigen wens en behoefte uit losse
elementen worden samengesteld.

De ketel heeft afgeronde hoeken en vraagt door zijn
bescheiden omvang maar weinig ruimte.
Door de gesloten luchtkast kan
hij praktisch overal geplaatst
worden en werkt hij geruisloos.

Heel praktisch én multifunctioneel
is de keuken op wielen in 'koffervorm'. Uitgeklapt ontstaat uit een
koffer een compacte keuken,
compleet met ingebouwde koelkast, twee kookplaten, een spoelbak met kraan, een heetwaterboiler en een koffiezetter. Deze
mobiele keuken heeft tal van uitbreidingsmogelijkheden, van
vaatwasser tot zelfs een ligbad.
Wie écht krap zit kan misschien
uit de voeten met een zogenaamd trio-centrum: een combinatie van kookplaat, elektrische
oven met grill en vaatwasser van
slechts 60 cm breed.

Informatie bij:
Atag Verwarming B.V.
Postbus 105
7130 AC LICHTENVOORDE

Tel. 0544-391775
Fax. 0544-391703
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,|tf

voor de particulier:
3 regels gratis

Voor de nieuwe

ENDURA
KRASVASTE
enMONODEKvan
HISTORverf.

Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

open dagen
Zaterdag 6 en
Zondag 7 September
van 10,00 tot 16,00
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saunabad.
relaxruimte.
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Gratis Micro's en betaalde
Mieio's moeten \\orden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandac 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels f 5,39
Vm 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
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t/m 8 regels ƒ 14.38
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(frankeren als brief) met \ei- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar ^**•'"''-Xl RA
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Postcode:
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S.v.p. in uibriek:

Plaats:

SONY MICRO HIFI SYSTEEM

WHIRLPOOL
WASDROGER

PMC202; Versterker 2x25 Watt; 4 equalizer pre-sets; digitale tuner, 24
voorkeuzezenders; cassettedeck; CD-speler, programmeerbaar, muziekkalender; incl. luidsprekers en afstandbediening. Adviesprijs'670.-

AWG210;
Luchtafvoerdroger met
ruime inhoud, reverseTRAVELLER;TELAAG! rende trommel, tijdklok
BREEDBEELDSTUNT! 14x molorzoom, auto-fo- instelling, beveiligd
l TOPMERK; Super platte cus, lichtgewicht. Adv.*1 099,- tegen oververhitting.
Adviesprijs*749.61cm beeldbuis, stereo,
! TXT. Adviesprijs'2439.-

1269.PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1569.PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

PT820; Black-Line S grootI beeld, stereo, TXT. Adv.*2795.-

1669.PHILIPS BREEDBEELD

749.-

afstandbediening. Adv'1899.-

899.-

SONY STEADY SHOT

WASAUTOMAAT

969.-

Off.Ned.Philips garantie
] 55cm, teletekst. Adv.*1345.-

769.l PHILIPS TELETEKST
PT156; Afstandbediend.'645.-

449.-

LavamateOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv.*1449.-

TR565;HiFi geluid.'2200.-

319.-

KVC2981;Stereo,TXT.*2550.-

1179
SONY BREEDBEELD
KV24WS1; SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv. *2440.-

1449.SONY 100HZ SUPER!

ft

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv. *2970.-

*
d

> 1789.-

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm SuperTrinitron,
60 Wattstereo.teletekst. '2990.-

• 1699.SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed.Adv.*1770.-

SONY 55CM STEREO
X2101; Trinitron, TXT.* 1440.-

TRV11; Camcorder. '19BO.-

WM20000; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv'1348.-

1349.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.*1349.-

TR22; SUPER STEADY
SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HIFI
stereo. Adviesprijs*3000.'

M1400; Afstandbed. *550.-

895.-

1899.-

GRDV; camcorder,
amcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.lviesprijs'5279.-

SONY HI-8 CAMCORDER STEADY SHOT

2899.-

CCDTR780; HiFi stereo, 24x
digital zoom, 4 standen program AE, Steady Shot. LCDdisplay, afstandbediening.
Compleet met standaard
accessoires.
Adviesprijs'2530.-

PHILIPS TOPKLASSE
VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. '1545.-

899.PHILIPS HIFI STEREO

CALLCENTER
Con»um«nUn Htlpdatk voor Informcllt r»n
•dvl«i,T«v»ni melden van storingen ««n
kl»urknt*l«vlili «n groot hulihoud«ll|ki «pp.

689.ARISTONA
VA STEREO

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
6474939 |

SB; SHOWVÏEW,
'IEW,PDC,4l<opPDC, 4 koppen, audiodubb.
lubb. Adv*
Adv*1095.'
1095.-

679.-

1j K

SONY HIFI
IFI STEREO
E800; 4 koppen
Den Trilogie videorecorder, montage.
lontage. *1670.*1670.-

799.SONY HIFI
IFI STERE
STEREO

699.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

K G 2 5 V 0 3 ; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.'1348.-

899.-

gescheiden regelbaar.
FL700; 750 tieren centrifuge. RVS Maar liefst 280 liter inhoud,
trommel, schokdempers. '949.- 3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.'1849.-

679.-

1199.-

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

789.-

648.WHIRLPOOL

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

275.325.

145 LITER KOELER

669.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.'

Indesit. Adviesprijs'749.-

345.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

395.-

898.-

SIEMENS KOELKAST

5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM2601
19 liter inhoud. Eenvoudi-1
ge bediening. Adv. "599.-

209.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische |
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk |

funkties. Adviesprijs"699.-

469.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, grill en 1000 watt
magTetron.Duscnöcoien.koken, [
bakken, braden en gratineren. |
Adviespnjs*999.-

599.-

Met vriesvak. 140 litef;
inhoud, CFK-vrij.
.•
Adviesprijs. *729.-

Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv.*1699.-

569.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaar l
draaiplateau.Adviesprijs*279.-1

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOLAVM

AEG TURNAMAT

SAMSUNG STEREO !

1299.

ZANUSSI KOELKAST te reinigen. Vele kookmet vriesvak. Adv.*699.-

BOVENLADER

nrg^
I-TOB.? cyio
0*19.*•

G570; Topklasse. 6 Program-1
ma's.12 couverts. Waterontharderenwaterstop.Ady.*2099.-

279.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv*1159.-

GRUNDIG HIFI STEREO

899

MIELE VAATWASSER

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER)

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs*1099.-

HD600; Topperl 4 koppen,
Showview+PDC. Adv* 1299.-

SN23000; RVS binnenzijde. |
Lageverbruikswaarden/1348.-

MOUUNEXMAGNETRON
Y49; 17literinhoud,800watt l
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, recepten-1
bpek.-Adviesprijs. t 489.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

699.
PANASONIC STEREO

799.-

SIEMENS AQUASTOP

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter inhoud.
Type KE3100; Digitaal,

ontzettendveelin
grootste en
alleen öe

>gic, 4 koppe
E600; Trilogie,
koppen,
Showview+PDC.
Adv* 1340.PDC.Adv*134l

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Va-1
riabele indeling. Adv.*1099.-1

849.

SIEMENS KOEL/VRIES

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbevelllging. Adviesprijs *1079.-

SPS1012;RVSinterieur.4|
sproeiniveaus. Adv.*1179.-

K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.*1399.-

499.-

AEG BOVENLADER

INWWW

BAUKNECHT KAST

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-

Alle merken!
| Alle apparatuur!
Voor de

140 liter inhoud. Adv.*749.-

1198.-

SONYVIDEORtCORÜER
E11; Afslandbediening. "650.-

vanNederlai

WAS/Dfm3KOMBNATE

pTiF% OQQ
i-wfe? OÖ*f«"

Lp bos"** Snelle le^nn

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren.'1549.-

A Dus ook voor
f.1
inbouw:
\
BCC BETER f N
sïl
GOEDKOPER

898.-

SONY LONGPLAY

GARANTIE

599.-

BOSCH AFWASAUTOM.

MIELE KOELKAST

Instelbare centrifugegang, regelbarethermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

JVC DIGITALE
ITALE STUNT!

Ie kleuccn-lv s

E250; Showview+PDC. *780.-

Snderdecivanu*»vraag e">m!

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen.
Adviesprijs.*949.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*749.-

SONY PORTABLE KTV

579.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

WASAUTOMAAT

J620;Hi-Spec Drive. '1189.M21; Hi-Black Trinitron.
Adviesprijs*990.-

Italiaanse vormgeving.
...»sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

845.BAUKNECHT

JVC HIFI STEREO
SONY55CMTELETEKST

469.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT ZANUSSI KOEL/VRIES

VR652; Turbo-Drive,
•bo-Drive, 4 koppen, longplay.
ay. Adv.'
Adv.'1295.1295.'

i SONY 72CM TRINITRON

Koelgedeelle met automalische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
«... sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs*999.-

965.-

1199.SONY + LCD SCHERM

PORTABLE
.EKTV37cm
KTV37cm
Off. Ned. Philips
DS garantie. *599.*599.-

549.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

AEG WASAUTOMAAT

AWG768; 1100 toeren
centrifuge, 14 programma's, RVS trommel,

1499.2399.PHILIPS 70CM STEREO SONYHi-8TOPKLAs"sE

STEREO KLEUREN-TV

Nederlands topmerk; 3 pro-1
grajnma's,l2cowerts.A*/.'899.-

Hi-8 CAMERA STUNT! WHIRLPOOL
HiFi-stereo,12xmotorzoom,

PW9501; Tvvan't jaar! 70cm SONY Hi-8 HIFI STEREO
Black-Line S, 100 Hz digital TR750; STEADY SHOT, topl scan, stereo, TXT. Adv.*3895.- klasse camcorder. Adv.'3110.-

l PT4501;Teletekst.*1645.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TO EREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv. *2299.-

549.-

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VIDEO + PDC

TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

699.PANASONIC63CMTOP

VR242; Turbo-Drive. *895.'OOCXX5OC

449.

PHILIPS VHS-VIDEO

2-DEURS KOELKAST

G1; HiFi-stereo, TXT.' 1599.- VR151;Atstandbed.*645.-

999.ARISTONASTEREOKTV
TA4411;63cm,tetetekst*1595.-

TOPMERKWASDROGER

O"JQ

Of 51."

Met tjdktok en pUzEnSter. "495.-

A237; Express ProDigi. '71 4.-

ZANUSSIWASDROGER

229.-

JVC SHOWVIEW + PDC

879.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

ARISTONA 63CM KTV PANASONIC Beste Koop! K.W FKIJ^>

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv.*1795.-

NVSD22;Showview+PDC. 734.- •"MI

ijMw
469.^1099.ARISTONA VIDEO!
TV/VIDEOCOMBI'S
SB; Afstandbediend. *499.-

IjfJ/Üf 349."

STUNT! VHS-HQ VIDEO

Met afstandbediening.

289.51 'CM'TV/ VIDEO

l SONY COMBO\37CM

Geen atoer ncdg! RVS Irommel

BCC, DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! DE LAAGSTE PRIJS!
BAUKNECHT WASAUTOMAAT

SONY [3 G SM PAKKET WA2340; 1000 toeren. VAN 1599.De beste telefoon! SONY CMDXIOOO.
Het.beste abonnement! PTT ui GSM.

VOOR
INDESIT 1000 TRN WASAUTOMAAT

WE1034; RVS trommel. Van 999.VOOR
PHILIPS 10 LAMPS ZONNEHEMEL

PENTIUM 133MINTOWER

51 cm, 100 voorkeuzezen PC; 8MB intern, 1.2GB schijt,
ders,scart Afstandbed.*993.- W '95, kleurenmonltor,

799.-

KONDENSDROGER

De beste Service! Incl. Verzekering.

Showview,PDC,teletekst.
Advlésp'rijs.^1579.-

879.-

379.-

' f

1769.

LASER MULTI-MEDIA

969.629.769.45.-

Van1149.
GEEN AAN- Afin HB542;Cleolampen+timer. VOOR
SLUITKOSTEN! U" 39707; Met anti aanbaklaag. Van 79.TEFAL SANDWICH MAKER

*Voor aanvraag abonnement zijn vereist: Kopie geldige
legitimatie en kopie bankafschrift <zonder bedragen)!

SONY SUPER WALKMAN

445.-

BOSCH 2-DEURS

645.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

..«•*••
••*•••
if.WiS.TV

EX618; Autoreverse,
dolby B, tiptoetsen,oplaadbare
batterijen, afstandbediening.
Adviesprijs*330.-

799.MIELE WASDROGER

Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.*1 799.-

1149.-

Gas-elektrofornuis met grill |
en sierdeksel. Adv. *698.-

OPZETVRIESKAST
Handlgl
50
Adviesprijs.*595.-

298.-

90 LITER VRIESKAST

Gunstig energie verbruik,
«»** capaciteit, CFK-vri|.

BCCPRTJS

528.-

CANON BJC4100

289.-

Super kleurenprinter. Adv.*769.-

439.

VRIESKISTEN!

BUBBLEJET STUNT!
JP1 70; Kleurenprinter. Adv.'599.-

Incl. sheetfeeder en ^X'yf?? •'

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis
BCC-card! '

398.-

348.-

398.WHIRLPOOL KAST

2999.-

HP INKJETPRINTER

Gasfornuis met dubbele!
ovenruit. Adviesprijs*798.-1

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.'629.-

447; Pentium 133, 16MB, 2.0 GB,
15" kteurenmonltor, Mwave, W95

269.

INDESIT FORNUIS

3 vakken. Adviesprijs 698.-

GRUNDIG37CM+TXT

ijMw
319 •"
PORTABLE KTV37CM

528.-

liter.

GSD1300; 3 laden,
11kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

399 n"

Met grill, ovenverlichting, sier-1
dekselenkookwekker.Adv.*1049.-

648.-

448.
BOSCH VRIESKAST

KTV37CM *TELETEKST

798.

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS

ETNA FORNUIS

ST650; Stereo, TXT.* 1829.-

\1MIM

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrolomuis,grill,sierdek- j
sel en ovenlade. Adv.'1199.-1

ZANUSSI VRIESKAST

2469.
PHILIPS TV/VIDEO IBM APTTVA TOPMODEL

P730; STUNTI Adv.*699.-

^

FG01;Gasfornuismetelekt-1
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs'1450.-1

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

BAUKNECHTDROGER

Elektronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs'1099.-

On-Site garantie. Adv. *3499.-

699.-

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

ATAG
FORNUIS

BOSCH WASDROGER

Van Katja'. Pentium133, 16MB li>
tem, 1.6GB schijf, CD-nm, 33K6

PRIJS.
GRUNDIG 63 CM KTV

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

599.-

••*••
•*•

l KW;Showview,PDC.*1220.- Fax/Modem, boxen, W95, 1 faar

BCC

549.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '789-.-

_.

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
1500iri2 Superstore Beier en-goedkoper!
Brees,raat65 .

ZAANDAM
l ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
Westzijde 55 (onder Dlrk ,d. B«5

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '295.-

158.
ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

138.-

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

3-standen. Adviesprijs'135.-

278.-

68.-

WScC"P^^

BCC BETER EN G O E D K O P E R

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345.-

18
ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ETNA WASEMKAP

OPENINGSTIJDEN
|l maandagmiddag

I

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . .19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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Zandvoort was net na de oorlog bepaald niet
rijk. Velen probeerden dan ook wat te verdienen aan het toerisme. Veel Zandvoortse
gezinnen woonden 's zomers in de schuur. Ze
noemden dat hun zomerhuis. Het gewone
huis verhuurden ze aan toeristen. Maar in de
loop van de jaren vijftig kwam ook het kamperen op, zoals te zien is aan de volle campings in die tijd. Bovendien was er voor badgasten van alles te doen en hield 'oom agent'
dat allemaal in de gaten. Volgens Arie Koper,
secretaris van het Genootschap Oud
Zandvoort, was het een opmerkelijk decennium. Hij schetst aan de hand van foto's uit
zijn verzameling het tijdsbeeld.

„Dit beeld uit de jaren vijftig zal waarschijnlijk niet meer terugkeren. Het stranddetachement van de politie is immers tegenwoordig
voorzien van landrovers en quads. Op een
stil strand zijn ze heel wat sneller. Maar zouden ze ook zo diep het water in kunnen? En
pakken ze nog steeds kleine meisjes bij hun
lurven?"
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„Jan Koning (Kokke) voerde dagelijks zijn kippen. Ik weet dat zo goed, omdat hij
met mijn oma getrouwd was, met Mientje van der Vijgh. Ze woonden in de Van
Ostadestraat op nummer 11. Hij staat bij zijn zomerhuis. In de tuin stond nog zo'n
ouderwetse wc met een hartje in de houten deur. Je moest altijd doorspoelen met
efen emmer water en 's winters was het heel koud op de wc. Kokke woonde naast
groenteboer Draaijer, die een lastig paard had. Mijn vader, smid van beroep, gaf
het paard van te voren een kist wortelen, maar dan nog moest hij uitkijken."

• • • • • • • • • • • • ••
„Toen was camping Sandevoerde nog een camping
met veel tenten. Leuk zijn de typische autootjes uit
de jaren vijftig en zestig. Kevers, Citroëns en
Volkswagenbusjes, vaak met gordijntjes en soms
grappig beschilderd. Op de achtergrond het gebouw
van de Kennemer Golf en Country Club. Architect
A.P. Smits heeft dit pand ontworpen. In 1928 werd
het in gebruik genomen."

„Op het eerste gezicht misschien een wat saaie foto, maar er is wel veel over te
vertellen want in die omgeving is veel veranderd. Achter de Redschuur (met het
dwarse dak) zijn op deze foto nog geen huizen te zien. Ook achter het bekende
oude Hotel Bouwes houdt de bebouwing op. De flats op het De Favaugeplein zijn
vermoedelijk net opgeleverd. De biertent Ober-Bayern is reeds verdwenen. Veel
ouderen weten vast nog dat daar een grote leeuw naast stond, die bromde
'Löwenbraü'. Mijn ouders maakten mijn vrouw wijs dat die leeuw zei: 'Eet je potje
leeg'. De achtbaan en de trampolines aan de overkant vond ik als kind erg leuk."
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Albatros Hoteldiensten
vraagt voor een hotel in Zandvoort

Een baan bij Stadstoezicht

KAMERMEISJES
en

MEISJES VOOR DE
ALGEMENE DIENST

Amsterdam werkt al jaren aan een veilige, schone
en leefbare stad. De ruim vijfhonderd Toezichthouders van Stadstoezicht leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Steeds meer bewoners en
bedrijven in Amsterdam vinden Toezichthouders
belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid
en veiligheid van hun buurt. Sinds 2 juni 1997 verzorgt Stadstoezicht in opdracht van het G.V.B, ook
het toezicht op en bij de metrostations. Door de
inzet van toezichthouders wordt zwartrijden
tegengegaan en neemt de veiligheid toe.
De gemeente Amsterdam wil de komende jaren
bij alle stations van de metro en de ringlijn
Toezichthouders inzetten.
Amsterdam heeft meer Toezichthouders nodig.
Stadstoezicht zoekt op korte termijn driehonderd
mensen die van het toezicht op straat, in de flats
en bij de metro hun werk willen maken. Iets voor
jou?

Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis
van enkele dagen per week, alsook in het weekend.
Telefonische reactie tussen 20.00 en 22.00 uur:
035 - 6938058

GEVRAAGD:

Een creatieve slager

— voor winkel en worstmakerij—
± 23 jaar
=1 Arent Krijtsstraat 10, Diemen
KWAUTEITSSLAGERIJ l Tel. 020 - 6901835
IJAAPKRUNÉN
1| na 19.00 uur: 035-6939455

Wat zijn de belangrijkste eisen?
• Je ontvangt een uitkering van de Sociale Dienst
van Amsterdam en je staat minimaal één jaar inge
schreven als werkzoekende bij het Arbeidsbureau;

H?3^^?;^'^^

fttttefljEBa^^

C..V..

• Je hebt minimaal LBO-C niveau en je beheerst
de Nederlandse taal;
• Je bent minimaal 23 jaar;
• Je bezit de Nederlandse nationaliteit of je
beschikt over een vestigings- of verblijfsvergunning, waarbij arbeid vrij is toegestaan.
Voldoe je aan deze eisen, solliciteer dan naar de
functie van Toezichthouder bij Stadstoezicht.
Toezichthouders hebben allerlei mogelijkheden
om na enige tijd binnen of buiten Stadstoezicht
door te stromen en opleidingen te volgen.
Meer weten?
Voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak, bel tijdens kantooruren de afdeling
Werving en Selectie van Stadstoezicht
(020 - 553 06 80) of vul onderstaande bon in en
stuur deze op. Je ontvangt dan.zo snel mogelijk
een uitnodiging voor één van de informatiebijeenkomsten. Je kunt ook tijdens kantooruren langskomen bij het kantoor van de afdeling werving en
selectie van Stadstoezicht op de Tilanusstraat 8 of
bij een van de arbeidsbureaus bij jouw in de buurt.

Stadstoezicht. Met het oog op een leefbare stad.
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Ik ben geïnteresseerd in een baan als Toezichthouder bij Stadstoezicht.
Naam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Geboortedatum:
Telefoonnummer:
Soort uitkering:

m/v

Stuur deze bon naar:
Stadstoezicht, afdeling Werving en Selectie, Antwoordnummer 10148,1000 PA AMSTERDAM. Een postzegel is niet nodig!

5?

Stadstoezicht
baan?

LUKIN

nvpvm £ waterleidingbedrijf nooid-holland

Valkenberg is een
onderdeel van Dixons bv;

VOOR100 PIEK PER MAAND RIJD
JIJ OP DE SCOOTER VAN JOUW
KEUZE \
INBEGREPEN:
helm
all risk verzekering
goed gekeurd slot
kosten rijklaar maken

Werkzaamheden aan gas- en waterleidingen
EnergiebedrijfZuid-Kennemerland (EZK) en Waterleidingbedrijf
PWN - district Velserbroek starten in week 37 met de
vernieuwing van de gas- en waterleidingen op de Grote Krocht
nr. i t/m 17 en 18 t/m ^6A te Zandvoort. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Visser, Smit en
Hanab.
Tijdens de werkzaamheden kan het nodig zijn dat omwonenden
enige uren geen gas en/of water geleverd krijgen. Zij krijgen
hierover een dag van te voren schriftelijk bericht. Geprobeerd
zal worden het ongemak tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden eindigen in week 46.

die meer dan 140 filialen
exploiteert onder
3 verschillende formules.
De Valkenberg filialen

Voor meer informatie:
PWN-district Velserbroek, tel. (023) 520 13 oo
EZK, tel. (023) 523 51 23

Dames/ herenfietsen v.a f. 425,
Hybridefietsen v.a f. 499,Stadsfietsen v.a f. 599,Kinderfietsen v.a f. 199,ATB fietsen v.a f. 375,-

bieden keus uit een breed

Wij zoeken voor de functie van f uil-time en part-time
verkoper kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers,
mobiele telefonie en belangstelling voor fotografie en
personal audio.
voor de functie van hulpkracht zijn wij geïnteresseerd in
kandidaten die:
• een leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben
• 12 uur per week en op koopavond en zaterdag beschikbaar zijn
• bij voorkeur in de omgeving van Almere woonachtig zijn

assortiment ktv/vïdeo/
audio apparatuur, grote
en kleine huishoudelijke
apparaten.
De formule van ons

'N WINKEL VOL BROM/FIETSPLEZIER
LUKÖN TW&WIELEKS- KOCHSTRAA78 - NIEUW-NOORD
ZANVVOORT- TEL 023 - 5716504
's maandags gesloten

Versteege's
Ijzerhandel

VIDEOTHEEK

succes? Een aantrekkelijk

DOMBO

assortiment, deskundige

De nieuwste dagfilms

bloemist

met een
assortiment

Voor al wat
groeit en
bloeit
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

FULL-TIME VERKOPER ./PART-TIME
VERKOPER „/„
12 t/m 21 uur per week
HULPKRACHT
„/v
t/m 12 uur per week
een landelijke filiaalketen,

MERKEN m M («E

De specialist in
al uw bloemwerken

Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie-van:

36 uur per week

tevens:

is komende vrijdag
5 september
weer geopend
Hopelijk uitgerust, gelaafd,
uitgeslapen enz. enz.
zi n
J ^J
v.a. 8.30 uur
weer beschikbaar.

Voor één van onze filialen in Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar
een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.

The people vs Larry Plint
. • • ' • • • ' .-.•'•".**'.
MarsAttacks!
•
' : ".; **
Bound
' • .„
"
_
**
TheRelic

" • •• **:
Space Jam
-

**"

v

*

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24
Zandvoort
Telefoon 023-5712301

Corn Slegersstraat 2b
tel. 023-5712070

Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van ADAM aan:
Dixons bv,
ta.v. Mevr. D. Wonink, afdeling personeelszaken,
Postbus 3480.
5203 DL 's-Hertogenbosch.

een klantgerichte

valkenberg

service.

Helpt u beter kiezen...

informatie en bovenal

DIRK VAN DEN BROEK
Voor ons filiaal in Zandvoort zoeken wij:

HULPKRACHTEN m/v

voor kassa en/of winkelwerkzaamheden
voor enkele uren per week en/of in het weekend.

Durft u de uitdaging aan om bij de goedkoopste supermarkt van Nederland
te komen werken? Stuur dan onderstaande bon op (een postzegel is niet nodig).
Aan DIRK VAN DEN BROEK SUPERMARKTEN B.V.,
Antwoordnummer 575, 2130 WB Hoofddorp, t.a.v. mevrouw M. Seton.
Ik ben geïnteresseerd in de functie van hulpkracht.
Beschikbare dagen (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):
O maandag O dinsdag O woensdag O donderdag O vrijdag O weekend
Naam:

M/V

Adres:
Code/Plaats:
Geb. datum:

Telefoon:

,

Woensdag 3 september 1997
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

1-11

'Ik fiets het liefst door ruig hooggebergte'
„Ik kom net terug uit Toscane, maar ik fiets
het liefst door ruig hooggebergte. De rust die
je daar aantreft, het geruis van bergwater, de
rotsformaties en de enorme uitzichten,
waardoor je je een héél klein fietsertje
voelt." Bert Sitters is watje noemt een
wéreldfietser. Waar wij nog van dromen,
fietst hij al. Thailand, Costa Rica, Oeganda,
Sitters is er al geweest. Op de fiets.
ert Sitters, ouderenwer- armen, en westerlingen zijn rijk
ker van beroep, geniet in hun ogen. Ze kunnen je dan
van de vrijheid die het ook maar moeilijk plaatsen. Ik
fietsen hem geeft. In de herinner me een man die mij
jaren tachtig toerde hij nog met fiets en al in zijn busje wildoor Europa, maar in 1991 be- de hijsen. Die dacht van: die
sloot hij dat het tijd werd voor arme man ziet er zo bezweet
het betere werk. Het werd Thai- uit, die heeft het zwaar. Aan de
land.
andere kant waarderen ze het
ook wel; noemen ze je al snel
„Wat me vooral aansprak een 'sportsman' en een 'strong
was dat de Thais zo creatief man.'
zijn; voor elk probleem hebben
ze wel een oplossing," motiNaast het Verre Oosten fietveert hij zijn keuze. „Als je alu- ste Bert Sitters al door Cenminium bagagedrager naar de traal-Azië, Noord- en Zuid-Ameknoppen gaat, is er altijd wel rika en afgelopen winter deed
een dorpssmid die er binnen hij zelfs Oeganda aan, een land
een paar uur eentje van ijzer dat nou niet bepaald als f ietsnavoor je bouwt. Dat geeft je een tie te boek staat. „Nee, dat is
veilig gevoel als je in die verre helemaal niet zo gevaarlijk als
streken rondfietst."
iedereen denkt," reageert SitVoor hem legt de auto het af ters. „Oeganda heeft weliswaar
als je een land wdlt verkennen. een roerig verleden, maar het is
„Op de fiets
een heel veilig
hoor en zie je
land, met aarzoveel meer,
dige mensen,
zoals een temook al hebben
pel die tussen
ze heel weide bomen ligt
nig."
verscholen.
Overigens
Met een auto
maakt
het
schiet je er
voor Sitters
vaak langs. En
soms weinig
als de weg erverschil of hij
gens bij de ridoor Oeganda
vier ophoudt,
of Nicaragua
kun je altijd in
fietst. „Dorpseen bootje stappen en je naar de winkeltjes zijn over de hele weoverkant laten varen. Je hele reld hetzelfde. Je kent ze wel,
hebben en houden zit immers die eenvoudige, houten gein de fietstassen."
bouwtjes met zeeppoeder, batMaar vreemd vinden ze het terijen en flesjes fris."
wel, zo'n fietsende westerling.
In Oeganda, waar een kennis
„In landen als Thailand is de van hem als hulpverlener werkfiets een vervoermiddel van de te, zijn fietsers overigens wél

Een jaar
hooglanders

B

'Ik herinner me

een man die

mij met f iets en
al in zijn busje
wilde hijsen'

'Wat me vooral aansprak was dat de Thais zo creatief zijn; voor elk probleem hebben ze wel een oplossing'
een bezienswaardigheid. „Ik
fietste op het platteland, nergens een huisje te bekennen, alleen maar bananenbomen,
krijg ik plotseling een lekke
band. Ik liep naar een schaduwrijk plekje, staan er ineens honderden kinderen om me heen.
Mooie, fotogenieke koppies,
dat wel, maar het werd wel wat
warm om me heen. En elke beweging die ik maakte werd
ruim van commentaar voorzien."
Maar het meest fascinerende
vond hij toch wel de tocht die
hij in 1992 met een groep medefietsers door Centraal-Azië

maakte. „Het was net na het
uiteenvallen van de Soviet Unie
en we fietsten door een gebied
waar nauwelijks buitenlanders
kwamen. Het was net of je teruggeworpen
werd ik de
Middeleeuwen, met mensen die in gewaden rondliepen. Op de
markten zag
je alleen schamele dingen: wat
voedsel, potten en pannen.
Niks electronica of afwasmachines."
Maar behalve fascinerend,
was het ook één van de zwaar-

ste tochten die hij heeft ondernomen. „Die bergpassen zijn
ontzettend zwaar, want je moet
met een bepakte fiets door de
glibberige sneeuw baggeren. Je

Foto Bert Sittens

En Manilla op de Filipijnen,
zo herinnert hij zich, dat was
ook geen lolletje. „Die stad
strekt zijn tentakels zo'n tachtig kilometer uit, dat houdt
maar niet op.
En ondertussen zitje in de
verkeerschaos, in die zwarte walm van
autobussen,
waar mensen
zowel rechts als links inhalen
en waar ze amper voor rood
stoppen."
Nee, dan liever de tropische
eilandjes. „Zo'n frisse zeeduik
na een dag fietsen, een simpel

Bert Sitters fietst wereldwijd,
van de Filipijnen tot Oeganda
zit immers op drieduizend meter hoogte. En als je dan mensen het dal ziet inglijden en gewond raken, denk je wel eens:
zat ik maar lekker thuis achter
een goed boek."

hutje huren, eten in een resturant dat meestal uit niet meer
dan een paar tafeltjes en stoeltjes bestaat, wuivende palmbomen en zo'n gekko (soort salamander-AvS) die tekeer gaat.
Dat heeft wel wat, zeker omdat
je op die eilandjes over kleine
weggetjes kunt fietsen waar je
met de auto niet kunt komen."
Arnoud van Soest
Bert Sitters heeft twee boekjes geschreven, 'Oosterse Theehuizen' (Centraal-Azie') en 'Fietsersleed' (korte verhalen), die bij 'de betere' boekhandel
verkrijgbaar zijn. Bestellen kan door
33,50 gulden over te maken op postffirorekenlnK 5001903 van Bert Sitters.

Telekids Partytime

(ADVERTENTIES)''
•
•
-•

MEL EN JULI A ZIJN
ONWEERSTAANBAAR...
VOORAL 'S MIDDAGS!
Mei Cibson en Julia Roberts
nu te zien in de
ijzersterke actie-thriller

Nienke ter Hoor en Sonja van
de Rhoer zijn de schrijfsters
van het boek 'Telekids Partytime'. Lekkere recepten, gekke
knutsels en dolle spelletjes
staan in dit boek vermeld. Verder staan er vijf ideeën in voor
feesten die kinderen kunnen geven, zoals een knutsel-, cowboy
en astronautenfeest. Per feest
staat vermeld hoe je een uitnodiging kunt maken, een aantal
traktaties, organisatieschema,
alsmede een aantal volledige
uitgewerkte recepten en activiteiten.

Clyde (28): deejay, vertegen
woordiger, skater
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CONSPIRACY THEORY

'Ik doe niet allerlei coole trucjes'
IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé
Cinemas in de GOUDEN GIDS.
• • '
'.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.blos.nl).

••••••••

Telekids Partytime kost 14,90 gulden en wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Dishoeck. ISBN 90 269 3569 2.

Bloemencorso
Aalsmee

Blo e m r ij k
09.00 uur

Aalsmeer
Amstelveen
Amsterdam
Aalsmeer
Tentoonstelling
In Bloemenveiling Aalsmeer
4 sept. van 09.00 tot 10.00 uur
5 sept. van 09.00 tot 10.00 uur
7 sept. van 09.00 tot 17.00 uur

ERSLAVING IS
een groot woord.
Maar ik voel me
wel heel prettig als ik het
weer gedaan heb. Ik moet
het gewoon doen. Als het
weer het toelaat, ga ik zo
naar buiten. Je hebt geen
baan nodig, je kunt het
overal doen. De drempel
om te gaan skaten is daarmee vrij laag."

'V

PARADE 1997
Zaterdag
6 september

Je ziet ze op straat, jongeren
met een kaalgeschoren
hoofd, de gabbers, of de rasta's die opvallen door hun
dreadlocks. Wat beweegt ze?
Waarom zweren anderen, de
StraightEdgers, alcohol, nicotine en drugs af? Provo's en
hippies zijn uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen. Krakers en punkers bestaan nog, maar verder
schijnt een generatie niX de
jaren negentig te beheersen.
Dit is de derde van vier afleveringen over jongeren en
subculturen.

Route
09.15 uur
Defilé/Parade Raadhuisplein

Aalsmeer
10.10 uur
Oosteinderweg - Machineweg

11.09 uur
Noorddammerlaan
11.45 uur
Plein 1960 - Amstelveen
14.15
Olympisch Stadion Amsterdam
15.06 uur
Paulus Potterstraat - Amsterdam
16.00 uur
Defilé/Parade Dam - Amsterdam

Verlicht corso
door het centrum
van Aalsmeer
Van 21.15 tot 22.25

^

Voor meer informatie 0297 325100
1997

Clyde Semmoh (28) draait
als deejay Clyde alleen de platen die hij zelf leuk vindt,
'voornamelijk in Paradiso'.
Hetzelfde geldt voor het skaten. „Als ik skate, doe ik dat
voor mezelf. Ik doe niet allerlei coole trucjes voor vrienden die erbij zijn. Het gevoel
watje erbij krijgt, is voor mezelf. Dat is ook niet aan iemand anders uit te leggen.
Het gaat om de fun die ik uit
het skaten haal."
„Ik stapte voor het eerst op
een skateboard in 1978. Toen
begon zo'n beetje de eerste
golf. Die heb je bij het skaten
zo om de negen jaar. Eerst is
het tijdje heel populair, dan
zakt het weer wat in en dan
ontstaat weer een nieuwe
grote groep skaters. Dat
komt ook door de media. Zo
rond 1986 had je de tweede
golf. Toen de film Back to the
Future in de bioscopen draaide, zagen een heleboel jongeren Michael J. Fox op z'n skateboard. Die wilden dat ook."
Clyde maakt na negentien

'Het gaat om de fun die ik uit het skaten haal'
Bram de Hollander Fotografie

jaar alweer de derde golf mee.
„Ik zie nu weer veel nieuwe jonge jongens met skateboards op
straat. Voor mij is skaten geen
trend. Dat speelt meer voor jongens tussen de twaalf en zestien, dat is leeftijd waarmee je
met trends in aanraking komt.

Op mijn leeftijd ben je met je
werk bezig, je doet gewoon je
dingen en dan merkje.de komst
van nieuwe trends niet zo."
Volgens Clyde, die vertegenwoordiger in kleding is, dragen
skaters kleren die comfortabel
zitten bij de bewegingen op het

skateboard. „Het is vaak casual kleding die skaters op
een eigen manier dragen. Ze
zijn vaak oversized gekleed,
baggy kleren, in grotere maten dan eigenlijk nodig is."
De reclamemedia zijn volgens Clyde nogal gefocust op
de skatewereld. „Daar ontstaan veel modetrends, omdat skaters zich willen blijven onderscheiden. Veel kleding die zij dragen, wordt
even later alweer door een
grotere groep mensen ontdekt die nooit op een skateboard staat. Het laatste voorbeeld is de cargo-pant. Een
soldatenbroek met van die
grote zakken op de zijkant.
Die zag je op een gegeven moment overal op straat."
In Vibes, een skatewinkel
in de binnenstad, verkoopt
Clyde 65 procent van de kleding aan mensen die niet skaten. „Aan de manier waarop
iemand z'n kleding draagt,
kan ik zien of iemand skater
is. Iemand die geen skater is,
draagt 't verkeerd. De skatescene heeft een eigen cultuur, het is een vriendschappelijk wereldje. Aan de andere kant kun je skaters niet in
een hokje stoppen. Blowen
hoort voor mij niet bij het
skaten. Maar 80 procent van
de mensen die wel eens uitgaan, blowt wel eens, dat is
niet speciaal iets voor skaters."
„In Amerikaanse films zijn
skaters vaak dieven of graffiti-spuiters met scheuren in
hun broek. De media zetten
een beeld neer van skaters
zoals zij skaters zien. Vaak
dragen ze op televisie toch de
verkeerde kleding."
„Wel doen veel skaters die
ik ken iets creatiefs, in de
kunst, in de muziek of in de
reclame. Maar een vriend
met wie ik veel ga skaten, is
net afgestudeerd als advo:
caat. Ik denk dat je een creatief persoon moet zijn om te
skaten. Je moet toch zien hoe
al die trucjes op het skateboard in elkaar zitten."
Bram Couvrour

A LWEEE EEN jaar geleden
£\_ liet wethouder Ter Horst
een kudde Schotse Hooglanderkoeien los in het zuidelijke deel van het Amsterdamse Bos. De koeien moesten
daar het beheer overnemen.
Door hun gevreet en getrappel
zou een meer gevarieerd, meer
natuurlijk ogend gebied ontstaan. Prachtig plan, vond iedereen. Nu kunnen we zien wat
ervan terecht gekomen is. En
of iedereen het nog zo prachtig
vindt.
De koeien zelf vonden hun
leefgebied schitterend. Ze kwamen de winter door zonder dat
bijvoering nodig was. Vier
koeien kregen vervolgens een
kalfje, zodat de kudde dit jaar
groeide tot elf exemplaren.
Kerngezonde exemplaren, volgens de controlerende veearts.
Niks mis mee.
Dan het gebied zelf. Dat is in
eenjaar tijd totaal van uiterlijk
veranderd. Eens een saai grasveld, nu een woestenij van
manshoge distels en klissen,
met koeiepaden ertussen en
platgetrapte weitjes. Muizen
hebben het prima naar hun zin
en muizenjagers als de buizerd
dus ook. Die grote roofvogel
hangt er bijna altijd rond. Zelfs
reigers gaan op muizenjacht.
Het wemelt er van de vlinders
en sprinkhanen, welkome hapjes voor de zangvogels. De wilde dieren van het Bos vinden
het ook schitterend.
En de mensen? Die mopperen wat, zoals Amsterdammers
horen te doen. Ja, de koeien,
die zijn leuk, en die vlinders,
prachtig, maar die distels, dat
staat zo slordig, kan dat nou
niet anders?
Het antwoord: nee, dat kan
niet anders, de natuur beslist
wat in het gebied gaat groeien.
En dat hoeft ook helemaal niet
anders. Die muizen en vlinders
zitten er niet per ongeluk, die
zitten er juist vanwege die distels. Vlinders zetten hun eitjes
graag af op distels, de rupsen
eten distelblaadjes en de vlinders zef de nectar van de distelbloemen. Daarnaast zullen die
distels vanzelf langzamerhand
uit het gebied gaan verdwijnen
en plaats maken voor andere
planten, dat leert de ervaring
uit andere gebieden.
Door de begrazing zal het
zuidelijke deel van het Bos
steeds veranderen, op een volstrekt natuurlijke manier. De
dieren zullen dat waarderen en
de mensen ook. Want wij hebben altijd wat te mopperen,
maar vooral op zaken die we eigenlijk prachtig vinden. Denk
maar aan Ajax. Altijd wat op
aan te merken, al winnen ze
met tien-nul.
Reinco Daalder
Op zondag 14 september vindt er een
herhaling plaats van de op zondag 22 juni
gereden Amsterdamse

Molenfietstocht

folo: P. Hons Fronkfurthcr
Vanwege het slechte weer op 22 juni zijn
veel mensen thuisgebleven. Door de vele
enthousiaste reacties van de deelnemers die
de tocht wel gefietst hebben, heeft de organisotie besloten om de fietstocht zondag 14
seplemberle herhalen.
De fietstocht is 35 kilometer lang en er zijn
vier start- en controleposten, te weten:
Molen van Sloten, Akersluis 10, Riekermolen
aan de Amslel bii de Kalfjeslaan, Molen de
Gooyer aan de Zeeburgerdijk in Oost, Molen
de Roe 1200 aan de Haarlemmerweg (A.
Mod-dermonstraat).
Men kan starten van tien tol twaalf uur. Er is
een herinneringsvaantje na afloop.
Tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon bij één van startpunten bijgen lezers van Weekmedia één gulden
korting op de deelname prijs van 3,50 gulden. Bovendien krijgt men ook een entreekorting voor een bezoek aan de Molen van
Sloten en kan er legen een gereduceerd
tarief gebruik worden gemaakt van het pontje over de Nieuwe Meer naar hel
Amsterdamse Bos.
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Albatros Hoteldiensten
vraagt voor een hotel in Zandvoort

Een baan bij Stadstoezicht

KAM.ERMEISJES
en

MEISJES VOOR DE
ALGEMENE DIENST

Amsterdam werkt al jaren aan een veilige, schone
en leefbare stad. De ruim vijfhonderd Toezichthouders van Stadstoezicht leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Steeds meer bewoners en
bedrijven in Amsterdam vinden Toezichthouders
belangrijk voor de verbetering van de leefbaarheid
en veiligheid van hun buurt. Sinds 2 juni 1997 verzorgt Stadstoezicht in opdracht van het C.V.B, ook
het toezicht op en bij de metrostations. Door de
inzet van toezichthouders wordt zwartrijden
tegengegaan en neemt de veiligheid toe.
De gemeente Amsterdam wil de komende jaren
bij alle stations van de metro en de ringlijn
Toezichthouders inzetten.
Amsterdam heeft meer Toezichthouders nodig.
Stadstoezicht zoekt op korte termijn driehonderd
mensen die van het toezicht op straat, in de flats
en bij de metro hun werk willen maken. Iets voor
jou?

Werktijden en -dagen in onderling overleg op basis
van enkele dagen per week, alsook in het weekend.
Telefonische reactie tussen 20.00 en 22.00 uur:
035 - 6938058

GEVRAAGD

Een creatieve slager
voor winkel en worstmakerij—
± 23 jaar
=1 Arent Krijtsstraat 10, Diemen
KWAUTEITSSLAGERIJ l Tel. 020 - 6901835
JAAP KRUINEN
„ | na 1 g QQ uur- Q35-6939455

Wat zijn de belangrijkste eisen?
• Je ontvangt een uitkering van de Sociale Dienst
van Amsterdam en je staat minimaal één jaar inge
schreven als werkzoekende bij het Arbeidsbureau;

c.v.

• Je hebt minimaal LBO-C niveau en je beheerst
de Nederlandse taal;
• Je bent minimaal 23 jaar;
• Je bezit de Nederlandse nationaliteit of je
beschikt over een vestigings- of verblijfsvergunning, waarbij arbeid vrij is toegestaan.
Voldoe je aan deze eisen, solliciteer dan naar de
functie van Toezichthouder bij Stadstoezicht.
Toezichthouders hebben allerlei mogelijkheden
om na enige tijd binnen of buiten Stadstoezicht
door te stromen en opleidingen te volgen.
Meer weten?
Voor meer informatie of voor het maken van een
afspraak, bel tijdens kantooruren de afdeling
Werving en Selectie van Stadstoezicht
(020-5530680) of vul onderstaande bon in en
stuur deze op. Je ontvangt dan.zo snel mogelijk
een uitnodiging voor één van de informatiebijeenkomsten. Je kunt ook tijdens kantooruren langskomen bij het kantoor van de afdeling werving en
selectie van Stadstoezicht op de Tilanusstraat 8 of
bij een van de arbeidsbureaus bij jouw in de buurt.

Stadstoezicht. Met het oog op een leefbare stad.

defect?

Ik ben geïnteresseerd in een baan als Toezichthouder bij Stadstoezicht.

Naam:
Adres:

u OOK geen
*l] IS UW KETEL

m/v

Postcode:

Woonplaats:

Wij bieden u een o er

Geboortedatum:

J

Combi
U Bel voor een offer* toegespitst
op uw persoonlijke

Telefoonnummer:
Soort uitkering:

fe»« aSKj**/**™»* OM***-~-~

Stuur deze bon naar:

baan?
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Stadstoezicht, afdeling Werving en Selectie, Antwoordnummer 10148,1000 PA AMSTERDAM. Een postzegel is niet nodig!
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Stadstoezicht

mrpwn • watedeidingbedrijf nootd-holland

onderdeel van Dixons bv;

Werkzaamheden aan gas- en waterleidingen

JIJ OP DS SCOOTER VAN JOUW

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK) en Waterleidingbedrijf
PWN - district Velserbroek starten in week 37 met de
vernieuwing van de gas- en waterleidingen op de Grote Krocht
nr. i t/m 17 en 18 t/m ^6A te Zandvoort. Deze werkzaamheden
worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Visser, Smit en
Hanab.

INBEGREPEN:
helm
all risk verzekering
goed gekeurd slot
kosten rijklaar maken

Tijdens de werkzaamheden kan het nodigzijn dat omwonenden
enige uren geen gas en/of water geleverd krijgen. Zij krijgen
hierover een dag van te voren schriftelijk bericht. Geprobeerd
zal worden het ongemak tot een minimum te beperken.
De werkzaamheden eindigen in week 46.

12 t/m 24 uur per week
t/m 12 uur per week

die meer dan 140 filialen
exploiteert onder
3 verschillende formules.
De Valkenberg filialen

Voor meer informatie:

bieden keus uit een breed

PWN-district Velserbroek, tel. (023) 520 13 oo
EZK, tel. (023)5235123

Dames/ herenfietsen v.a f. 425,
Hybridefietsen v.a f. 499,Stadsfietsen v.a f. 599,Kinderfietsen v.a f. 199,ATB fietsen v.a f. 375,-

Wij zoeken voor de functie van f uil-time en part-time
verkoper kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van PC's, printers,
mobiele telefonie en belangstelling voor fotografie en
personal audio.
Voor de functie van hulpkracht zijn wij geïnteresseerd in
kandidaten die:
• een leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben
• 12 uur per week en op koopavond en zaterdag beschikbaar zijn
• bij voorkeur in de omgeving van Almere woonachtig zijn

assortiment ktv/video/
audio apparatuur, grote
en kleine huishoudelijke
apparaten.
De formule van ons

'N WINKEL VOL BROM/FIETSPLEZIER
LUKON TW&WIELEJIS - KOCHSTKAA7 8 - NfEUW-NOORV
ZANDVOORT- TH, 023 - 57/6504
's maandags gesloten

Versteege's
Ijzerhandel

VIDEOTHEEK

succes? Een aantrekkelijk

DOMBO

assortiment] deskundige

De nieuwste dagfilms

bioemtet
met een
groot

Voor al wat
groeit en
bloeit
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

FULL-TIME VERKOPER „/„
PART-TIME VERKOPER „/.
HULPKRACHT„/„
een landelijke filiaalketen,

VWR IR mm

De specialist in
al uw bloemwerken

Voor één van onze filialen in Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar
een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.

36 uur per week

KEUZE !

is komende vrijdag
5 september
weer geopend
Hopelijk uitgerust, gelaafd,
uitgeslapen enz. enz.
zi n wi
J J
v.a. 8.30 uur
weer beschikbaar.

Valkenberg is een

The people ys Larry Flint
**
MarsAttacks!
**
Bound
:
' .
**
.
TheReUc
. ** •• •
Space Jam
'

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908

Grote Krocht 24
Zandvoort
Telefoon 023-5712301

**

V

;

'

Corn Slegersstraat 2b
tel. 023-5712070

Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van ADAM aan:
Dixons bv,
ta.v. Mevr. D. Wonink, afdeling personeelszaken,
Postbus 3480.
5203 DL 's-Hertogenbosch.

een klantgerichte

valkenberg

service.

Helpt u beter kiezen...

informatie en bovenal

DIRK VAN DEN BROEK
Voor ons filiaal in Zandvoort zoeken wij:

HULPKRACHTEN m/v

voor kassa en/of winkelwerkzaamheden
voor enkele uren per week en/of in het v/eekend.

Durft u de uitdaging aan om bij de goedkoopste supermarkt van Nederland
te komen werken? Stuur dan onderstaande bon op (een postzegel is niet nodig).
Aan DIRK VAN DEN BROEK SUPERMARKTEN B.V.,
Antwoordnummer 575, 2130 WB Hoofddorp, ta.v. mevrouw M. Seton.
Ik ben geïnteresseerd in de functie van hulpkracht.
Beschikbare dagen (a.u.b. aankruisen wat van toepassing is):
O maandag ° dinsdag O woensdag O donderdag O vrijdag O weekend
Naam:

M/V

Adres:
Code/Plaats:
Geb. datum:

Telefoon:.

Woensdag 3 september 1997
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

1-11

'Ik fiets het liefst door ruig hooggebergte'
„Ik kom net terug uit Toscane, maar ik fiets
het liefst door ruig hooggebergte. De rust die
je daar aantreft, het geruis van bergwater, de
rotsformaties en de enorme uitzichten,
waardoor je je een héél klein fietsertje
voelt." Bert Sitters is watje noemt een
wéreldfietser. Waar wij nog van dromen,
fietst hij al. Thailand, Costa Rica, Oeganda,
Sitters is er al geweest. Op de fiets.
ert Sitters, ouderenwerker van beroep, geniet
van de vrijheid die het
fietsen hem geeft. In de
jaren tachtig toerde hij nog
door Europa, maar in 1991 taesloot hij dat het tijd werd voor
het betere werk. Het werd Thailand.

B

„Wat me vooral aansprak
was dat de Thais zo creatief
zijn; voor elk probleem hebben
ze wel een oplossing," motiveert hij zijn keuze. „Als je aluminium bagagedrager naar de
knoppen gaat, is er altijd wel
een dorpssmid die er binnen
een paar uur eentje van ijzer
voor je bouwt. Dat geeft je een
veilig gevoel als je in die verre
streken rondfietst."
Voor hem legt de auto het af
als je een land wilt verkennen.
„Op de fiets
hoor en zie je
zoveel meer,
zoals een tempel die tussen
de bomen ligt
verscholen.
Met een auto
schiet je er
vaak langs. En
als de weg ergens bij de rivier ophoudt,
kun je altijd in
een bootje stappen en je naar de
overkant laten varen. Je hele
hebben en houden zit immers
in de fietstassen."
Maar vreemd vinden ze het
wel, zo'n fietsende westerling.
„In landen als Thailand is de
fiets een vervoermiddel van de

Een jaar
hooglanders

A

armen, en westerlingen zijn rijk
in hun ogen. Ze kunnen je dan
ook maar moeilijk plaatsen. Ik
herinner me een man die mij
rnet fiets en al in zijn busje wilde hijsen. Die dacht van: die
arme man ziet er zo bezweet
uit, die heeft het zwaar. Aan de
andere kant waarderen ze het
ook wel; noemen ze je al snel
een 'sportsman' en een 'strong
man.'
Naast het Verre Oosten fietste Bert Sitters al door Centraal-Azië, Noord- en Zuid-Amerika en afgelopen winter deed
hij zelfs Oeganda aan, een land
dat nou niet bepaald als fietsnatie te boek staat. „Nee, dat is
helemaal niet zo gevaarlijk als
iedereen denkt," reageert Sitters. „Oeganda heeft weliswaar
een roerig verleden, maar het is
een heel veilig 'Wat me vooral aansprak was
land, met aardige mensen,
ook al hebben een bezienswaardigheid. „Ik
ze heel wei- fietste op het platteland, nergens een huisje te bekennen, alnig."
leen maar bananenbomen,
Overigens
maakt
het krijg ik plotseling een lekke
voor Sitters band. Ik liep naar een schaduwsoms weinig rijk plekje, staan er ineens honverschil of hij derden kinderen om me heen.
door Oeganda Mooie, fotogenieke koppies,
of Nicaragua dat wel, maar het werd wel wat
fietst. „Dorps- warm om me heen. En elke bewinkeltjes zijn over de hele we- weging die ik maakte werd
reld hetzelfde. Je kent ze wel, ruim van commentaar voordie eenvoudige, houten ge- zien."
bouwtjes met zeeppoeder, batterijen en flesjes fris."
Maar het meest fascinerende
In Oeganda, waar een kennis vond hij toch wel de tocht die
van hem als hulpverlener werk- hij in 1992 met een groep medete, zijn fietsers overigens wél fietsers door Centraal-Azië

'Ik herinner me
een man die
mij met fiets en
al in zijn busje
wilde hijsen'

dat de Thais zo creatief zijn; voor elk probleem hebben ze -wel een oplossing'

Foto Bert Sittens

En Manilla op de Filipijnen,
maakte. „Het was net na het ste tochten die hij heeft onderuiteenvallen van de Soviet Unie nomen. „Die bergpassen zijn zo herinnert hij zich, dat was
en we fietsten door een gebied ontzettend zwaar, want je moet ook geen lolletje. „Die stad
waar nauwelijks buitenlanders met een bepakte fiets door de strekt zijn tentakels zo'n tachkwamen. Het was net of je te- glibberige sneeuw baggeren. Je tig kilometer uit, dat houdt
maar niet op.
ruggeworpen
'•
En ondertuswerd ik de
sen zit je in de
MiddeleeuBert Sitters fietst wereldwijd,
verkeerschawen, met menos, in die zwarsen die in gevan de Filipijnen tot Oeganda
te walm van
waden rondautobussen,
liepen. Op de
waar mensen
markten zag
je alleen schamele dingen: wat zit immers op drieduizend me- zowel rechts als links inhalen
voedsel, potten en pannen. ter hoogte. En als je dan men- en waar ze amper voor rood
Niks electronica of afwasma- sen het dal ziet inglijden en ge- stoppen."
wond raken, denk je wel eens:
Nee, dan liever de tropische
chines."
Maar behalve fascinerend, zat ik maar lekker thuis achter eilandjes. „Zo'n frisse zeeduik
na een dag fietsen, een simpel
was het ook één van de zwaar- een goed boek."

hutje huren, eten in een resturant dat meestal uit niet meer
dan een paar tafeltjes en stoeltjes bestaat, wuivende palmbomen en zo'n gekko (soort salamander-AvS) die tekeer gaat.
Dat heeft wel wat, zeker omdat
je op die eilandjes over kleine
weggetjes kunt fietsen waar je
met de auto niet kunt komen."
Arnoud van Soest
Hert Sitters heeft twee boekjes geschreven, 'Oosterse Theehuizen' (Centraal-Azfë) en 'Fietserslced' (korte verhalen), die bij 'de hetere' boekhandel
verkrijgbaar zijn. Bestellen kan door
23.50 Kulden over te maken op postglrorekenlnR 500100» van Bert Sitters.

Telekids Partytime

(ADVERTENTIES)^

MEL EN JULIA ZIJN
ONWEERSTAANBAAR..,
VOORAL 'S MIDDAGS!
Mei Gibson en Julia Roberts
nu te zien in de
ijzersterke actie-thriller

Nienke ter Hoor en Sonja van
de Ehoer zijn de schrijfsters
van het boek 'Telekids Partytime'. Lekkere recepten, gekke
knutsels en dolle spelletjes
staan in dit boek vermeld. Verder staan er vijf ideeën in voor
feesten die kinderen kunnen geven, zoals een knutsel-, cowboy
en astronautenfeest. Per feest
staat vermeld hoe je een uitnodiging kunt maken, een aantal
traktaties, organisatieschema,
alsmede een aantal volledige
uitgewerkte recepten en activiteiten.

Clyde (28): deejay, vertegen
woordiger, skater

CONSPIRACY THEORY

'Ik doe niet allerlei coole trucjes'
IN EEN PATHÉ BIOSCOOP BENT U BETER UIT!
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
Cinema, City en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé
Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.bios.nl).
• ••••• l i i l l

Telekids Partytime kost 14,90 gulden en wordt uitgegeven door Uitgeverij Van Dishoeck. ISBN 90 269 3569 2.

Bloemencorso
Aalsmeer

Blo e mr i j
09.00 uur
Aalsmeer
Amstelveen
Amsterdam
Aalsmeer
Tentoonstelling

In Bloemenveiling Aalsmeer
4 sept. van 09.00 tot 10.00 uur
5 sept. van 09.00 tot 10.00 uur
7 sept. van 09.00 tot 17.00 uur
Voor meer informatie 0297 325100

ERSLAVING IS
een groot woord.
Maar ik voel me
wel heel prettig als ik het
weer gedaan heb. Ik moet
het gewoon doen. Als het
weer het toelaat, ga ik zo
naar buiten. Je hebt geen
baan nodig, je kunt het
overal doen. De drempel
om te gaan skaten is daarmee vrij laag."

'V

PARADE 1997
Zaterdag
6 september

Je ziet ze op straat, jongeren
met een kaalgeschoren
hoofd, de gabbers, of de rasta's die opvallen door hun
dreadlocks. Wat beweegt ze?
Waarom zweren anderen, de
StraighlEdgers, alcohol, nicotine en drugs af? Provo's en
hippies zijn uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen. Krakers en punkers bestaan nog, maar verder
schijnt een generatie niX de
jaren negentig te beheersen.
Dit is de derde van vier afleveringen over jongeren en
subculturen.

Route
09.15 uur
Defilé/Parade Raadhuisplein
Aalsmeer
10.10 uur
Oosteinderweg - Machineweg
11.09 uur
Noorddammerlaan
11.45 uur
Plein 1960 - Amstelveen
14.15
Olympisch Stadion Amsterdam
15.06 uur
Pauius Potterstraat - Amsterdam
16.00 uur
Defilé/Parade Dam - Amsterdam

Verlicht corso
door het centrum
van Aalsmeer
Van 21.15 tot 22.25

m®
AI""'

Clyde Semmoh (28) draait
als deejay Clyde alleen de platen die hij zelf leuk vindt,
'voornamelijk in Paradiso'.
Hetzelfde geldt voor het skaten. „Als ik skate, doe ik dat
voor mezelf. Ik doe niet allerlei coole trucjes voor vrienden die erbij zijn. Het gevoel
watje erbij krijgt, is voor mezelf. Dat is ook niet aan iemand anders uit te leggen.
Het gaat om de fun die ik uit
het skaten haal."
„Ik stapte voor het eerst op
een skateboard in 1978. Toen
begon zo'n beetje de eerste
golf. Die heb je bij het skaten
zo om de negen jaar. Eerst is
het tijdje heel populair, dan
zakt het weer wat in en dan
ontstaat weer een nieuwe
grote groep skaters. Dat
komt ook door de media. Zo
rond 1986 had je de tweede
golf. Toen de film Back to the
Future in de bioscopen draaide, zagen een heleboel jongeren Michael J. Fox op z'n skateboard. Die wilden dat ook."
Clyde maakt na negentien

'Het gaat om de fuii die ik uit het skaten haal'
Bram de Hollnnder Fotografie

jaar alweer de derde golf mee. Op mijn leeftijd ben je met je
„Ik zie nu weer veel nieuwe jon- werk bezig, je doet gewoon je
ge jongens met skateboards op dingen en dan merkje.de komst
straat. Voor mij is skaten geen van nieuwe trends niet zo."
Volgens Clyde, die vertegentrend. Dat speelt meer voor jongens tussen de twaalf en zes- woordiger in kleding is, dragen
tien, dat is leeftijd waarmee je skaters kleren die comfortabel
met trends in aanraking komt. zitten bij de bewegingen op het

skateboard. „Het is vaak casual kleding die skaters op
een eigen manier dragen. Ze
zijn vaak oversized gekleed,
baggy kleren, in grotere maten dan eigenlijk nodig is."
De reclamemedia zijn volgens Clyde nogal gefocust op
de skatewereld. „Daar ontstaan veel modetrends, omdat skaters zich willen blijven onderscheiden. Veel kleding die zij dragen, wordt
even later alweer door een
grotere groep mensen ontdekt die nooit op een skateboard staat. Het laatste voorbeeld is de cargo-pant. Een
soldatenbroek met van die
grote zakken op de zijkant.
Die zag je op een gegeven moment overal op straat."
In Vitaes, een skatewinkel
in de binnenstad, verkoopt
Clyde 65 procent van de kleding aan mensen die niet skaten. „Aan de manier waarop
iemand z'n kleding draagt,
kan ik zien of iemand skater
is. Iemand die geen skater is,
draagt 't verkeerd. De skatescene heeft een eigen cultuur, het is een vriendschappelijk wereldje. Aan de andere kant kun je skaters niet in
een hokje stoppen. Blowen
hoort voor mij niet bij het
skaten. Maar 80 procent van
de mensen die wel eens uitgaan, blowt wel eens, dat is
niet speciaal iets voor skaters."
„In Amerikaanse films zijn
skaters vaak dieven of graffiti-spuiters met scheuren in
hun broek. De media zetten
een beeld neer van skaters
zoals zij skaters zien. Vaak
dragen ze op televisie toch de
verkeerde kleding."
„Wel doen veel skaters die
ik ken iets creatiefs, in de
kunst, in de muziek of in de
reclame. Maar een vriend
met wie ik veel ga skaten, is
net afgestudeerd als advo:
caat. Ik denk datje een creatief persoon moet zijn om te
skaten. Je moet toch zien hoe
al die trucjes op het skateboard in elkaar zitten."
Bram Couvrcur

LWEER EEN jaar geleden
liet wethouder Ter Horst
een kudde Schotse Hooganderkoeien los in het zuideijke deel van het Amsterdamse Bos. De koeien moesten
daar het beheer overnemen.
Door hun gevreet en getrappel
zou een meer gevarieerd, meer
natuurlijk ogend gebied ontstaan. Prachtig plan, vond iedereen. Nu kunnen we zien wat
ervan terecht gekomen is. En
of iedereen het nog zo prachtig
vindt.
De koeien zelf vonden hun
eefgetaied schitterend. Ze kwamen de winter door zonder dat
Dijvoering nodig was. Vier
toeien kregen vervolgens een
kalfje, zodat de kudde dit jaar
groeide tot elf exemplaren.
Kerngezonde exemplaren, vol*ens de controlerende veearts.
Niks mis mee.
Dan het gebied zelf. Dat is in
eenjaar tijd totaal van uiterlijk
veranderd. Eens een saai grasveld, nu een woestenij van
manshoge distels en klissen,
met koeiepaden ertussen en
platgetrapte weitjes. Muizen
hebben het prima naar hun zin
en muizenjagers als de buizerd
dus ook. Die grote roofvogel
hangt er bijna altijd rond. Zelfs
reigers gaan op muizenjacht.
Het wemelt er van de vlinders
en sprinkhanen, welkome hapjes voor de zangvogels. De wilde dieren van het Bos vinden
het ook schitterend.
En de mensen? Die mopperen wat, zoals Amsterdammers
horen te doen. Ja, de koeien,
die zijn leuk, en die vlinders,
prachtig, maar die distels, dat
staat zo slordig, kan dat nou
niet anders?
Het antwoord: nee, dat kan
niet anders, de natuur beslist
wat in het gebied gaat groeien.
En dat hoeft ook helemaal niet
anders. Die muizen en vlinders
zitten er niet per ongeluk, die
zitten er juist vanwege die distels. Vlinders zetten hun eitjes
graag af op distels, de rupsen
eten distelblaadjes en de vlinders zef de nectar van de distelbloemen. Daarnaast zullen die
distels vanzelf langzamerhand
uit het gebied gaan verdwijnen
en plaats maken voor andere
planten, dat leert de ervaring
uit andere gebieden.
Door de begrazing zal het
zuidelijke deel van het Bos
steeds veranderen, op een volstrekt natuurlijke manier. De
dieren zullen dat waarderen en
de mensen ook. Want wij hebben altijd wat te mopperen,
maar vooral op zaken die we eigenlijk prachtig vinden. Denk
maar aan Ajax. Altijd wat op
aan te merken, al winnen ze
met tien-nul.
Remco Daalder
Op zondag 14 september vindt er een
herhaling plaats van de op zondag 22 juni
gereden Amsterdamse

Molenfietstochi /:
.<m

foto: P. Hans Fmnkturthet
Vanwege hel slechte weer op 22 juni zijn
veel mensen thuisgebleven. Door de vele
enthousiaste reacties van de deelnemers die
de lacht wel gefietst hebben, heeft de orgunisatie besloten om de fietstocht zondag 14
seplemberte herhalen.
De fietstocht is 35 kilometer long en er zijn
vier stort- en controleposten, 1e weten:
Molen van Sloten, Akersluis 10, Riekermolen
aan de Amstel bii de Kolfjeslaon, Molen de
Gooyer aan de Zeeburgerdijk in Oost, Molen
de Roe 1200 aan de Haarlemmerweg (A.
Mod-dermanslraat).
Men kan starten van tien lot twaalf uur. Er is
een herinneringsvaantje na afloop.
Tegen inlevering van onderstaande volledig
ingevulde bon bij één van startpunten krijgen lezers van Weekmedia één gulden
korting op de deelname prijs van 3,50 gulden. Bovendien krijgt men ook een entreekorting voor een bezoek aan de Molen van
Sloten en kan er tegen een gereduceerd
tarief gebruik worden gemaakt van hel pontje over de Nieuwe Meer naar het
Amsterdamse Bos.

Wfeekmedia 17
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Hogeweg 71 rood, midden in centrum gelegen,
sfeervolle bovenwoning. Vrij uitzicht. Ind. beg.gr.
entree, hal; 1 e et. overloop met kast- en bergruimte; L-vorm. woonkam. met ruim terras (ZO); slaapkamer met balkon; keuken; badkamer met wastafel, toilet en douche, c.v.
Vr.pr. ƒ 198.000,-k.k.
Kerkstraat 2e, uitstekend onderh. driekam.maisonnette op 1e en 2e etage. Ind. 1e et. entree; hal;
toilet; woonkamer met riant balkon west; open keuken met inbouwapp.; 2e et. 2 slaapkamers; badkamer met wastafel en douche.
Vr.pr. ƒ 275.000,- k.k.
Schelpenplein 18, aan pittoresk plein gesit. charmant klein woonhuis. Ind. entree; hal; L-vorm.
woonkamer met haard; keuken; kelder; toilet; 1 e et.
overloop; ruime slaapkamer met vaste kast; ruime
badkamer met ligbad, douche en bidet. c.v.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.
Leeuwerikenstraat 3, aan de rand van de duinen,
aan plantsoen gesitueerd ruim woonhuis. Ind. vestibule; hal; toilet; L-vorm. woonkamer met schuifpui;
slaapkamer; ruime eetkeuken met inb.app.; 1e et.
toilet; 3 slaapkam.; badk. met ligbad en wastafel;
balkon aan voor- en achterzijde; 2e et. vliering bereikbaar via vlizotrap. Achtertuin met stenen
schuur en achterom. Parkeergelegenheid op eigen
terrein voor meerdere auto's.
Vr.pr. ƒ 525.000,- k.k.

Een goede beurt van
Auto Strijder.

Curiestraat 2b, te huur'bedrijfsloods, opp. ± 165
m2, schuifdeur 4,10x3,90 m.

Deze uiterst scherpe prijzen zijn inclusief

Zelfs een Volkswagen heeft onderhoud
nodig. Vakkundig onderhoud wel te ver-

montage, klein materiaal en BTW. Maar

staan, zoals alleen de Volkswagen-dealer

daar komt nog iets bij: door onze jaren-

kan bieden.
Te duur, zegt u? Dan
heeft u het mis. Sterker

Grote beurt: nu voor f 239,Kleine beurt: nu voor f 69,-*

nog, we hebben onze prijzen voor onder-

Denk aan de buren.

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

1992 of ouder, dan betaalt u voor 'n nieuwe

niet gauw last krijgen van een lekke uitlaat.

einddemper nu slechts f 139,- (inclusief klein

Toch kan het u een keer gebeuren, bijvoor-

materiaal, montage en BTW).*

lange ervaring kennen we

beeld omdat uw Volkswagen

uw Volkswagen als geen

al wat ouder is.

ander. Deskundigheid die

Een kapotte

u gewoon gratis krijgt.

houd en reparaties onlangs sterk verlaagd.

Een goed onderhouden Volkswagen zal

Bel ons bij uw eerstvolgende onder-

Dus
Nieuwe einddemper
al vanaf f139,-.

einddemper

mocht

uw

uitlaat

plotseling gaan knetteren, rij
dan even bij ons langs. Dan

vermindert het vermogen van de motor en

monteren we, snel en vakkundig, direct een

kan bovendien een hoop herrie maken.

nieuwe einddemper van topkwaliteit.

maar

houdsbeurt voor een afspraak. Dan blijft uw

In dat geval kunt u bij ons terecht voor

Een originele einddemper met één jaar

f239,-. En voor een kleine beurt bent u

Volkswagen gegarandeerd in topconditie.

een zeer voordelige Volkswagen-einddemper.

volledige garantie, die weer een hele tijd

slechts f 69,-* kwijt.

Nog vele jaren lang.

Heeft u bijvoorbeeld een Golf of Jetfa uit

meegaat. Prettig voor u én voor uw buren.

Een grote beurt kost nu nog

Aankoop/Verkoopfiaxaties/Huur/Veitiuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Auto Strijder B.V.

Auto Strijder B.V.

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565 ^

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565 ^

DE 7 MILJOEN

UITSLAG TREKKING AUGUSTUS 1997
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van augustus verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
2243
2244
1034 R J 1000,- 2253
1044
10,- 2260
2263
1046
10,1051 BV
25,2285
1051 CT
25,2287
1051 JX
50,2288
1054 BN 500,- 2311
1065 LN 100,- 2313
1068 AJ 500,- 2314
1072 AD 25,2315
1077 DN 100,- 2316
1100
10,2340
1121 LW 1000,- 2341
1151
10,2342
1180
10,2370
1183 PX 100,- 2387
1211
10,2393
2404
1215
10,1222 NV 25,2408
1223 JB 500,- 2445
1261 SM 50,2451
1274 NK 50,2517

1017
1018 WN

WIN-TOT- 15,7-MIUOEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

Q
D
ö
ö

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ in,- (één lotnummer)

L"

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletlers. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

l NATIONALE l

Naam:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

1277
1317
1324
1352
1381
1391
1405
1411
1424
1463
1471
1474
1501
1502
1511

150.97.09

L O T E R IJ!

IS ERUIT!

De 7 miljoen is eruit
en Nederlands nieuwste multimiljonairs
wonen in Bergen op
Zoom. Het lotnummer
4614 JL 016 rolde als
winnend Jackpotlol uil de computer. In de
trekking van september kunt u alweer 2 miljoen
gulden winnen, want dal is het bedrag dat
volgende maand in de Mega Jackpot zit.

i

L,

De feestelijke uitreiking van deze elfde Mega
Jackpot zag u zaterdag al op televisie. De prijzenkaravaan van
de Poslcode
Loterij trok
ook naar
Abcoude.
Reinout verraste daar de
winnares van
de Maandprijs

van een ton
met een spanncnd bezoek

aan de
kermis!
Heeft u ook
prijs? Kijk

Record Show 8 september
Kijk, bel en win
ƒ100,- voordeel
op een bungalowvakantie
Bingolijn 0909-0077 (95 et./mini, ma. 21.30 tot di. 22.00 uur

snel in de lijst hiernaast en zoek uw postcode op. Speelt u nog
niet mee? Dan gaan al
deze prijzen aan uw
deur voorbij. Daar
kunt u nu verandering in brengen door vandaag
nog de bon in te vullen en op te sturen. Doe

Agenda Kanjer Karavaan
7 september: Almelo, Almelose Aa dagen

DE UITSLAGEN VAN 1 SEPTEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

2 miljoen

De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 22

||

De overige Bingoprijzen:

.

19 23 32 14 45 24 29 02
43 22 03 17 41 15 21 12
33 35 25 36 30 04 26 07
40
Ma a kt u uw l caart vol ir et ge tal
28
18
dan wint u de
06
37
Tlluisb ing 0
/ 2!ï.OIao.

Getal 23 t/m 36
/ 1.000,-

ƒ 500,ƒ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,ƒ 25,-

EV
GL
PT
AT

TT

10,50,25,25,10,25,50,25,50,10,10,10,25,10,50,-

EC
DB
TZ

50,70,70,25,50,70,25,1000,700,-

EB
EX
KL
BG 50,-

LP
CB
KA

XS
KA
2518 AB
2542
2546 XD
2551 WV
2553 EH
2555
2563 JH
2582
2582 RZ
2623 CJ

44 ƒ20,42 ƒ10,38
ƒ 9,20
ƒ 8,34
ƒ 7,31
ƒ 6,39
ƒ 5,-

Zetfouten voorbehouden

De BMW: 7903 BA 005 in Echten

1551
1606
1609
1611
1628
1655
1685
1691
1711
1719
1722

AJ
LN
NE
KM

1723 LD
1761 HV
1771 HR
1782 XH
1788 NP
1813 JL
1816 CE
1816 CP
1832
1842
1851
1906
1911
1971
1972
1972
2019

2024
2061

2072
2133
2134

21.63
2171

2209
2209
2223
2225
2235
2235

EA

HB
WH
RG
KS

3222 XE
3232
3258
70,- 3291 AM
50,3317 WG
70,- 3319
70,- 3333 BR
70,- 3341 XR
10,- 3425
70,- 3431 RL
10,- 3436 GG
70,- 3442 HX
700,- 3481
50,3505
25,3509
10,- 3527 EP
25,- 3551 CV
25,3551 EP
25,- 3552 GP
70,- 3561 AT
25,- 3571 TA
70,- 3571 XB
50,- 3605 LK
50,- 3621 CM

70,- 5552 KN 700,- 6127 BC
25,- 5571
6165 TZ
70,25,- 5583 CM 50,- 6166 EH

70,-

4143
70,700,- 4196
70,50,4212 KG 700,70,- 4221 ST 25,25,- 4241 AN 50,-

25,- 4254 GG
25,- 4286 BC
70,4308
70,- 4326
70,- 4331
25,- 4333 CB
700,- 4353
25,4363
700,- 4411
700,- 4451
25,4458 AD
700,- 4458 AE
25,- 4493 NP
700,- 4532 BP

50,25,70,70,70,-

50,7o]70,70,70,-

5102
5151
700,- 5152
25,- 5165
25,- 5216

MZ
NN
VH
AP

25,- 5234

70,25,50,25,50,-

5361 JH

5375 BE
5396
5398
5403 CC
70,- 5408 SH

700,"
25,70,70,25,50,-

J
en voor iedere deelnemer in de postcode
1391 LG een troostprijs van ƒ 1.000,-

2731

2802
2804
2807
70,- 2830
HV 700,- 2905
ES 25,- 2940
70,- 2964
HC 50,- 2989
RM 25,- 2993
KP 25,- 3011
VN 50,- 3019
70,- 3028
70,- 3031
VR 700,- 3031
EN 25,- 3036
70,- 3042
70.- 3043

70,-

GC
EE
RJ

3650
3704 NH
3721 WD
3731 BE
3731 DR
3732 ET
3742 MX
3752 AX
3776
3781 DB
3781 DB
3782
3813 HK
3816 XA

25,25,50,70,70,70,CN 50,70,- 3818
70,- 3824 AN
LG 25,- 3831 JE
3834 ZV
70,BS 100,- 3852 PV
NK 25,- 3862 ZH
VH 50,- 3881 KB
70,- 3891 AW
SL 25,- 3892 AM
70,- 3904

70,- 4537 RK
50,- 4551 EJ
25,4554
25,4615 AR
25,4634
700,- 4661
25,- 4697 RD
50,- 4700
70,- 4702 TW
50,4706
25,4721 AN
70,- 4724 EM
25,4750
50,4761 XN
70,4794
50,- 4824 GC
500,- 4826
25,- 4873 AT
700,- 4875 CT
50,- 4901
700,- 4921 KB
4927
50,25,- 5011 JW
70,- 5038

50,- 5237
50,5246
70,- 5262
5283
25,70,- 5296
70,- 5296
25,- 5331
70,25,70,500,25,70,-

NC
MJ

70,500,70,25,25,70,50,-

70,25,-

70,-

70,70,50,25,70,25,-

NX
GB 50,-

•^

25,-

7335 JG 50,- 8393
7383 RW 25,- 8396 GW
7384 BV 25,- 8403
8408
8414 MG
8435 WN
8446 GM
8476.
8478
8489
8532 AH
8603 XE
8606 JC

M EG A
JACKPOT
7 MILJOEN

ƒ100.000

2625 AC 25,2625 HL 50,2671 GZ 25,2685 XS 7000,2718 EZ
25,2725 ED 50,-

25,25,25,-

4614 JL 016

MAANDPRIJS

7000,500,100,700,700,25 -

BM 100,VD 50,NN 50,GD 700,LJ
25,-

3134
3134
3137
3145
3161
3176
3194
3214

50,- 3921 BP 50,- 5044 MK 700,- 5342
50,- 3925 VB 25,- 5045 BC 25,- 5345 GB
70,3951
70,5085
70,- 5348 CG
25,3951 BL 25 25,3951 BW 50,25,4012 BE 50,25,4021 BB 7000,70,4023 AE 700,10,4033 AW 25,70,4043 LS 25,7000,- 4051
•
70,70,- 4063
ro,70,- 4100
70,500,- 4102 XD 25,700,- 4141 BS 50,-

1391 LG 010

10,25,70,25,25,25,70,70,70,70,70,-

25,25,70,50,70,-

3078 EG
3083 ME

70,50,25,-

GK
1511 WB .100,1541 TP
50,-

mee en win!

Stand Mega Jackpot:

PE
XB
BC

10,50,-

5443 NP 25,5473 KV 25,5504 TA 500,5507
70,5521 RH 25,5530 AC 700,5531

10,-

5591 GA 700,5614
70,5615 PT
25,-

6227 VZ
5625 VM 500,- 6262 NM
5626 DT 700,- 6291 AB
5628 KS 700,- 6305 AK
5660
70,- 6413 GS
6413 VP
5661
70,6415 HH
5701 AZ
25,5707
70,- 6446 AT
6461 CP
5712 AV
50,5735 AH 25,- 6466 CP
6471
5741 KG 25,5741, KK 50,- 6512 AE
5752 AK 50,- 6523 PM
5757
70,- 6543 MV
5801 AL
25,6545 HJ
5803
70,- 6546 GH
5845 ES 50,- 6573 XC
5915 BS 25,6584 AB
5931 GD 25,6585 AC
5935 TV 25,- 6654
5963
70,- 6658 GA
5980
70,- 6661 ZR
5981 XP
50,6673
5993
70,- 6674 EE
6681 WT
6001 AE 25,6004 JX
50,- 6717 HH
6029 RV 500,- 6718 XK
6044 TP 500,- 6828 EN
6065
70,- 6832 EV
6081 BH 500,- 6836 DZ
6091
70,- 6841 DL
6096 AE 700,- 6865 NR
6097 AT 700,- 6971 CA
6107 BG 50,6981 CS
6121 ZA
50,6997
7008
7009 KT
7009 MK
7031 DP
7105 CJ

mmJt^ff^,

KANJER
mm^m^mm ••••
^•H 1
^•i 1^^^™^^^P

^H '^b|^

^^K
^H mm^^m
^f
^^^^B ^^^

^^L^^^^HF

6171
6201 HA

MILJOEN

70,50,-

50,50,50,-

50,25,50,-

700,500,50,-

25,70,50,-

700,25,50,50,50,25,25,70,500,25,-

70,50,50,50,50,-

25,25,25,50,-

500,25,25,-

70,70,25,25,-

7109
7201
7213
7213

25,50,70,70,70,25,-

7321

70,-

7329
7335

70,70,-

AC
7241 HD 7000,7245 AL 25,7261 CM 50,7274
70,7316 EB 25,-

8651

8834
8841

8854
8861 TN

8882
8888

W,700,1O,70,25,-

25,5OO,70,1O,W,700,70O,700,T0,-

1O,10,-

70,50,-

70,
70,

8911 LW 50,8918 CG 7OO,-

8925
8925 CE

70V
25,

9014

1O,'

9074 CT 25,'
9079
W,9089
1O,7415 CD 25,9101 BM 25,'
7423
70,- 9131 KP 70O,'
7442 WC 25,- 9158
70,.
7475 SJ 700,- 9205
70,7531 BC 25,9219
1O,7541 WZ 50,- 9223 LA
25,7543 CB 25,- 9248 SJ 70OV
7544 CV 5OO,- 9250
7O,.
7547 RN 25,- 9264
70,
7582 PN 25,- 9291 LA 70O,.
7595
70,- 9296
W,'
7601 EZ 500,- 9304
70,7603 XN 50,- 9335
70,'
7604 CX 25,- 9351 TB 25,.
7605 BC 50,- 9418
70,7626
70,- 9431 GG 50,.
70,7672
70,- 9454
7681 SG 25,9463 RH 25.'
7687
70,- 9472 PG 25,
7711 CC 50,9472 VM 50,.
7721
70,9489
W,
7721 XW 50,9603
70,7741
70,- 9611 LR
25,.
7785 JA
50,- 9626
70,7797
70,- 9648 DH 25,7825 TD 25,- 9658
70,7841
70,- 9665 HS
50,7844 NX 50,- 9672
70,.
7901 AC 50,9674 KE 25,.
7901 EC 25,9675 NA 500,7904 CL 50,- 9681
70,.
25,.
7907
70,- 9697 PJ
7916
70,- 9715 JH 700,.
7921 CL
50,9715 SR 25,.
7931
70,- 9721 JE
50,.
7973
70,- 9741
70,8006
70,- 9761 VA 25,.
8013
70,9773
70,.
8015 CZ 25,9792
70,8064 CC 700,- 9828
70,.
8084 XP 25,- 9843 EB 25,8102 GE 50,9864
70,.
8161
70,9885
70,.
8166 JP
25.9905
70,.
8172 AK
25,9906
. 70,.
8225 HD 50,- 9906
70,.
8232 ZD 7000,- 9936
70,8250
70,- 9951 GH 25,.
8271 GT 50,9977 SH 25,.
8302 NK 700,- 9982 AX 25,.
8303 LB 50,- 9995
70,8335 U 7000,8383
70,• ••
8388
70,-
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-adv^rtrntk's Ituum'ii worden gezet over l of 2 koloiiinien breed Ie in diverse letli^rgroollen.
I'artieiilieren verwijzen wij naar de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd; maandag 17.00 uur.
U kunt n w tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
afgeven/zenden anti:
* Zundvoorts Nieuwsblad, Guuthiiisplciii 12, 2012 J M
Zundvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
\V2.ZnmlvoortH Nieuwsblad, Amstelveens Weekblad,
Uitboornse Courant, de Hond e Vcner, Aalsmeerder
Courant, alle -edities van hel Amslerdums Stmlsblad. ƒ5,94 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,
^Ar Informatie over onze overige aantrekkelijke advertciiticcombinalies ïn de Micro's /.i j u op aanvraag op
onze kuntoren verkrijgbaar.
"A" Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ0,-- adm.kosten.
4r Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnummers verstuurd. Op verzoek wordt aun adverteerdcrs buiten het verspreidingsgebied één krant verMuurcl. Jlicrvoor wordt ƒ6,50 in rekening gebraclil.
Alle prijzen exel. 17,5% BTW
U kunl de ickst van uw Micro-udvcrtcnlicconibinuLie Z
telefoniscb opgeven:

BAYERNKRONE HOUDBARE MAGERE
jj^j
ye>~~-

ÏS8S»**<i

YOGHURT

BEKER 125 GRAM-<

'

ZOEK UIT: AARDBEI, KERS,
ZWARTE BES Of PERZIK/MARACUJA

ELDERS
KAAPSE
GULDE HEUWEL

BUISMAN
CAPPUCCINO

VOORTREFFELIJKE
ZUID-AFRIKAANSE WIJN

VOOR LIEFST

20 KOPPEN

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is niet voor bczorgkluchlen) of zenden aun:
Micro's Weekmedia
Postbus 156- 1000 AD Amsterdam
Ook voor reacties met b r ie f n u mm er
De sluitingstijden gelden voor pluiilsing in dezelfde
weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

-^^ ^__ -1- - - BB^ ••••

DROE STEEN (wil) ol
CINSAUTSHIRAZ(rood)

GOUDA'S GLORIE
FRITUURVET

fris en vol van smaak,
fles 0.75 liter

JUNGLE GREEN

MADSAUCE

ORIGINELE
FRIESE KRUIDREPENKOEK

zuiver plantaardig

OFTROPICALBLUE

ook lekker bij de koffie

PONDSPAK
ELDERS

een heerlijke
verfrissende
dorstlesser

PAK

Oproepen - Mededelingen

TV-SPEL

Dames/heren gevr., 25 tot 45 jaar, in bezit van een p.c., die op
korte termijn Internet willen aanschaffen of al in het oriëntatieproces zitten en mee willen doen aan een marktonderzoek.
U krijgt hier een vergoeding voor. Inl.: 020 - 665 44 47.
• Annerose, nog 1 nachtje
om je te te bedenken. Fijne
dag morgen, kus Maarten
'A.s. zaterdag Nederland-België op groot beeldscherm in
de Pellikaan Sporthal. Toegang gratis.
Ik zoek Bep en Jan uit Zandvoort, die in de zomer van
1996 een ansichtkaart stuurden naar de familie Frieling in
Emmercompascuum
met
goede herinneringen aan een
vakantie in La Pirieda. Deze
vakantie is waarschijnlijk geweest vóór 1970. Janny Wijma-Frieling, Spoorlaan 22,
9774 PD ADORP, tel. 050 3061646.
• JOK, doe het maar rustig
aan. Je hebt alle tijd.
Veel liefs van PETER.
* Maak van auto/motorrijles
' : 'geen duur avontuur.""
Vraag de"gratis rijlesinformatiegids: 020-4205386.
• Miek en Rob, fijn dat jullie er
waren. San en Kees.

DUBBELPRINT

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel, 5713529

ONTWIKKELEN

10x15 cm

PER FOTOROLLETJE

DUS 2 FOTO'S

met handige index print

ELDERS

Een pruik a/s het
nodig is!

NIVEA
DOUCHE
CRÈME of

WITTE LATEX MUUR- EN
PLAFONDVERF VOOR BINNEN

FOR MEN

goed dekkend, relnlgbaar en gemakkelijk
Ie verwerken. Geschikt voor 30 • 40 m!

OERSTERKE SPORTTAS
PHILIPS GLOEILAMPEN
* aparte

* bezoek aan

pasruimte

*

huis of in

ruime
.
het
sortering'in •'• ziekenhuis ' -

25,40 of 60 WAH
MET GROTE FITTING, per stuk

professionele uitvoering, vele met rits
afsluitbare opbergvakken.
Inclusief schouderband, uitgevoerd
In stevig slljtvast nylon voor een
extra lange levensduur

FLACON
250 ML

t' pa
r -n
^=o'

HANDIGE
KUNSTSTOFVERFBAK

bestaande uit 2 ronde en 1 platte kwast gemaakt
shaar voor het beste

LATEX

rf',- haarwerken *- ziekenfonds-,
,. en pruiken,; „leverancier.

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

STALEN INKLAPBARE

CHARLOTTE COIFFURES
het
EN HAARWERKEN

• Opgelet bewoners van
Nassauplein. De KOPERTJES
zijn weer terug.

HUISHOUDTRAP

beschermt uw
meubels, tapijt
en kozijnen tegen
stof, verf, etc.

Ooi gespecia/Jseerd in
heren(mgat]werken

In diverse kleuren met
2 brede treden voorzien
van rubberen antl-sllp
strippen vooroptimale

Diverse malen

veiligheid. Belastbaar

ie gebruiken

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen. Heemsledestroat28
Opdrachten die te laat
b.h. Hoofddorpplein.
Amsterdam.
binnenkomen worden
automatisch de week
Tel. 0206157107
daarop geplaatst.

Verenigingsnieuws
• Vanaf 4 sept. klaverjassen Welke klaverjasclub
in activiteitencentr. Noord. nog
zaalruimte?
Info: 023-5715215/5712985.
023-5715619.

DAGVERSEMONA

zoekl
Inl.

GEZINSPUDDING
zoek uit: vanille o(
grlesmeel met rode
besswsaus

LEVERWORST

KUIP 500 GRAM

DOOS 12 STUKS

Uitgaan
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid, zat. 6 sept.
(10-15 uur), Keizer Karel College, Elegast 5.
Donderdag 4 sept. sfeervolle
• Rubrieksadvertentie? Zie
jaren '60-70 dansav. voor
alleengaanden. De Ossestal voor adres en/of telefoonnr.
de
colofon in deze krant.
34a, Osdorp, v.a. 20.00 u.

Markten/braderieën

Openlucht-Vlooienmarkten
13 en 14 sept. MEGA-VLOOIENMARKT
Olympisch Stadion te Amsterdam.
20 en 21 sept. oud Ajax Stadion De Meer te Amsterdam.
20 en 21 sept. Sporthal Sluiskade te Almelo.
27 en 28 sept. Sporthal Hogendorp te Amsterdam.
ORG. MENSEN 023 - 540 23 34.
Vlooienmarkt: zo. 14 sept.,
10-17 uur, Sporthal Zeeburg. • Zie de colofon voor opga
Info/boekingen: 020-6425871. ve van uw rubieksadvertentie

Horecapersoneel gevraagd

Charlotte
GAAT ONS VERLATEN!
Daarom zoeken wij een nieuwe keukenprinses (prins)
die geheel zelfstandig onze keuken kan verzorgen:
voorbereidingen, afwassen, inkopen. Liefst in de leeftijd
van ± 20 jaar. Je moet hard willen werken in een gezellit
team. Voel je je aangesproken, bel dan even: 023-5712092

Divers personeel gevraagd
Aannemersbedrijf A.G. van Bladeren BV zoekt een

Allround timmerman
voor het burgerwerk.
Uw reactie, bij voorkeur schriftelijk, kunt u sturen aan:
A.G van Bladeren BV, Helikopterstiaat 10, 1059 CG A'dam

IJSBERGSLA
GROTE
KROP

Nieuw-bedrijf (groothandel in non-food producten)
heeft posities beschikbaar voor ± 35 mensen.

Full/parttime werk
Je kan direct beginnen in alle vacatures,
zoals: chaiiifeurs kl. rijb., verkoop, vertegenwoordiging,
promotie/marketing, distributie, management-training.
Geen ervaring nodig. Maak nu een afspraak.

Bel RTF: 020 - 4657350.

ELDERS 17.90

ELDERS J .49
LIEFST 20 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN: Winkelcentrum Hannie Schaftplein • HOOFDDORP: Marktlaan (centrum), Toolenbutg • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacintenstraal • ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOOHT: Burgemeester Engelbertsstraat • AMSTELVEEN - NOORD: Koslverlorenhot
• AMSTERDAM: Heinekenpleln (centrum), volop GRATIS parkeerruimte! • Lange Vonder 122 (noord) • ZAANDAM: Westzijde 47 EN NU OOK: AMSTERDAM: Bos en Lommerplein 1

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
zoekt een BEZORGER/STER
voor Brederodestraat.
Telefoon: 023 - 5717166.
Interlook Modellenbureau zkt
Werken als visagist(e)?
fotomodellen/mannequins/
T.I.P. verzorgt opleidingen
dressmen en figuranten voor i.s.m. modellenbureaus en fofilm en tv. Bel: 0344-652535. tostudio's. Ervaring niet noodzakelijk. Info: 0344-652778.
Uw kind als model? Special
Kids zoekt kinderen van O t/m XXL-Fashion zoekt voor diver14 jr. Bel: 0344-652221.
se grote modeshows (geheel
Nederland), beginnend op 30
september a.s. in De Doelen
Personeel
Rotterdam, mannequins met
aangeboden
een grotere confectiemaat
(mt 42-56). Ervaring niet nopdzakelijk. Opleiding mogelijk.
B.z.a. 60+ voor parttime werk Niet leeftijd-gebonden.
i.b.v. alle rijbewijzen.
Bel snel: 020-4003402.
Tel.:023-5717181.

Oppas gevraagd/
aangeboden

Tel.: 020 - 6155560.

Nieuw groothandelsbedrijf geopend

HEEL KILO

Bent u op zoek naar een
vast oppasgezin in uw
eigen woonplaats voor min.
2 dagen p.w. Bel dan de 24
uurs oppascentrale gegarandeerd werk. 036-5345436.
Gevraagd per half okt.: lieve,
niet rokende oppas, voor 2 a
3 dgn per week, in Aerdenhout, voor ons zoontje van
dan
10 maanden.
Tel.:
023-5240685/5244349.

Woninginrichting
Inboedelverkoop zaterdag 6
september van 10.00-14.00 u.
Diaconiehuisstraat 3.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Hobby's en
verzamelingen

T.k. of ruilen tel.kaarten en/of
postzegels, ook t.k. gevr.
Afbouwbedrijf
Straetemans
T.k. licht-eiken houten keuken
Tel.: 023-5717193.
heeft
nog
tijd
voor
met inbouwapp., t.e.a.b.
stucadoors werkzaamheden.
Telefoon: 023 - 5245311.
MuziekTel.: 023-5313351.
VERBOUWINGSUITVERinstrumenten
DE
KLUSSENBUS
KOOP
Voor iedere klus, bellen dus.
De laatste keukens tegen
,Tel.: 023- 5713780.
afhaalprijzen, 2 landhuismodellen in hoekopstelling; SCHILDER heeft nog tijd v.
hoogglans wit en massief binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
donker kastanje; witte
prijsopgave.
moderne keuken 2.50 cm
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Info: A. Schram I.K.A.
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,tel.: 020-6738652/6629213 Wand- en plafondafwerkingsvoor het eerste haljaar
G. Flinckstraat 352, A'dam bedrijf D, SCHALLENBERG
een goede piano huren.
voor al uw stuc en sierpleisters. Tel./fax 020-6368802 of
SchoonmaakVerhuizingen
06-54920404.
personeel
Amsterdamseweg 202
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie opgevraagd
AMSTELVEEN
kamerverhuizingen/ transport. geven? Zie voor adres en/of
020 - 6413187
Voll. verz. Dag-nachtservice. telefoonnummer de colofon
• T.k. akoestische gitaar,
020-6424800 of 06-54304111. in deze krant.
Gevraagd
.een
parttime
merk IBANEZ, 1'/2 jaar oud,
SCHOONMAAKSTER
prijs ƒ 250. 023-5717207.
Mode
voor diverse schoonmaakwerkzaamheden,
flexibele
Dans- en
werktijden en rijbewijs B
vereist. Inlichtingen KAV
balletlessen
Autoverhuur: 020-3119843 of
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
020-3119811 (R. Wagner).
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- SALSA/Merengue-danscurs.
• Zie de colofon voor opga- zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot in A'dam/Hoofddorp. Acadeve van uw rubieksadvertentie. 17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188. mia de Salsa, 0297-261336.

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Monet Strijkservice

Dpleidingen/
cursussen

Onroerend
goed te koop
aangeboden

ASTROLOGIE opleiding
„Jupiter". 020-6384148

Onroerend goed
en woonruimte
te huur
aangeboden

In Zandvoort mod., ruime 3kam. (v/h 4-kam.) flat m. uitz.
Atelier VINCENT
GARAGE TE HUUR
Teken- en schildercursussen. op zee, vr.pr. ƒ298.000. Info
Tel.: 023-5714534.
19.00-21.00 uur: 023-5712484.
Alle niveaus. 020-6722121.
T.h. voll. gemeub. app. in
DROGIST worden? Volg onze • Rubrieksadvertentie? Zie omg. A'dam v. 1 max. 2 pers.
voor adres en/of telefoonnr.
erkende (avond)cursus op 15
Hr ƒ1350 incl. 0252-621403.
de colofon in deze krant.
plaatsen of schriftelijk. Instituut O.E.D., Pb. 45, 1759 ZG
Callantsoog 0224-563550.
Onroerend goed en woonruimte

Fotografie

te huur gevraagd

fotogram

Met spoed gevraagd

Gemeubileerde en/of gestoffeerde HUIZEN, app., villa's
t.h. gevr. in A'dam-Centrum/Zuid, AMSTELVEEN,
Ouderkerk, Uithoorn, Abcoude, Haarlem e.o. Voor staf- en
PRIVE-LES Engels, Latijn,
directiemedewerkers van diverse buitenlandse bedrijven.
Grieks, Dutch lessons, J. Bak- Huren van ƒ3.000-/ 12.000 p.m. Inl.: Peter Bruin Makelaardij
ker, Botticellistr. 38-2, A'dam
(bij Olympiapl.). 020-6751664.
Valeriusplein 22 - 1075 BH Amsterdam - Tel. 020-6768022.
Taalcursussen niveau 1 t/m 5
Door echtpaar 60+ permanente woonr. t.h. gevr. in
Financiën en
Zandvoort. Tel. 055-3781879.

020-6249994

International Housing Service

INDONESISCH

Aanyang 8 sept., ma. en di.
Vossiusgymn. Instituut
Indonesische Cursussen.
Brochure: 071-5121011.
Zie de colofon voor opgave van uw rubieksadvertentie.

handelszaken

• ANNULERINGEN van advertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam.

Autoverzekering
V.A. ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.
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Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
t. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Als je werkelijk iets anders wil,
omdat je nieuwsgierig bent of
omdat je bent uitgekeken op
het alledaagse, dan moet je
oons contact met me zoeken!
ik ben Anne en ik ben op zoek
Maar een leuke man tussen
do 50 en 60. Ben jij dat?
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 968555.
Een zwoel muziekje op de
achtergrond, een leuke man
op de voorgrond: dat is alles
wat ik zoek. Ik heb blond
haar, blauwe ogen en ik heet
Monique. Ik ga graag een terrasje pikken of lekker eten.
Kortom gezelligheid staat bij
mij op nummer 1! 090650.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 917686.
Ik houd van uitgaan, sporten,
zwemmen, hockey, karate en
lekker eten. Spreekt dit je
aan? Reageer dan snel! Ik
heb lang blond haar, blauwe'
ogen en ben 1.85. Mijn naam
is Jacco en ik wil jou graag
beter leren kennen tijdens
een lekker etentje.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Boxnummer 433285.
Een gezellig terrasje pikken
on gezelligheid uit en thuis,
daar houd ik van. Mijn naam is
Kitty, 35 jaar jong en via deze
weg op zoek naar een interessante relatie. Denk jij de
goede voor mij te zijn? Dan
hoor ik graag wat van je.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 952213.

3en jij op zoek naar een zelftandige, goed verzorgde,
onafhankelijke,
41-jarige
vrouw? Stop dan met zoeken!
Want dat ben ik! Wil jij met mij
een fijne relatie opbouwen?
_aat dan een berichtje achter
en ik reageer zeker terug!
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 265868.
Doorbreek de sleur! Spring uit
de band. Neem contact op
met Claudia. Ik ben 25 jaar,
altijd ondernemend, lief, vroijk, spontaan en ben op zoek
naar een leuke levensgenoot.
Wil jij je leven met mij delen?
Dan is dit je kans. Bel snel.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 924920.
k, Diana, een leuke, spontane meid van 21 jaar, wonende
n Amsterdam. Kom jij ook uit
Amsterdam of uit de omgeving en heb jij zin in een blind
date zonder verdere verplichlingen? Dan moet je zeker
eageren! 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 488859.

Huur en verhuur
auto's en motoren
i Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Ik ben via deze weg op zoek
Auto's en
naar een betrouwbare, leuke
man. Denk jij dat te zijn? Reaauto-accessoires
geer dan op mijn boxnummer! Ik ben Heidi, 38 jaar. Ik
heb blauwe ogen, donkerblonde haren, 2 kinderen en WIKA AUTOGLAS
katten. Spreekt het je aan?
Sinds 1954.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- Autoruiten en kentekenplaten
nummer 444313.
Lijsterstraat 18.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Mijn naam is Arnold. Ik ben
1.92 m lang, slank en op zoek
Rijles auto's
naar een lieve vrouw om een
fijne relatie mee op te bouen motoren
wen. Ben jij een slanke vrouw
en houd je van theater, film,
wandelen en gezellige dingen
Alblas Verkeersscholen
ondernemen? Pak die teleloon en bel me! 0906
50.15.15.6, 1 gpm BoxnumUW RIJBEWIJS
mer 271460.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.

in 5 dagen

,.
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Vlijn naam is Yannie. Mijn leeftijd is 44 jaar. Ik heb een beetie grijs haar en ben 1.67 m
lang. Ik zoek een serieuze relatie met een man van dezelfde leeftijd. Voel jij je aangesproken en lijkt het je wat.
Dan hoor ik graag iets van je.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 255026.
Omgeving Haarlem: ik (vr.)
oen 18 jaar en heb halflang
olond haar en bruine ogen.
Mijn hobby's zijn winkelen,
uitgaan en noem maar op.
Ben jij die lange, lieve jongen
die ik zoek, met een goed uiten innerlijk. Bel me snel.
groetjes. 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 931929.

Een lekker glas wijn tijdens
een lekker etentje. Heerlijk is
dat, vind je niet? Ik houd van
gezelligheid uit en thuis, fietsen en mijn naam is Regina.
Ik ben een 48-jarige vrouw
van 1.72 m lang en heb blonde haren. Spreekt het je aan?
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- Ondeugende blauwe kijkertjes, goed figuur, gezellig, ronummer 959878.
mantisch, 1.80. Denk je dat je
Jong en spontaan, dat ben ik, dat aankunt, spreek dan een
Esther. Ik ben 18 jaar en 1.74 leuke boodschap in. En ik ream lang. Ik heb donkerblonde geer weer op jouw box. 0906haren en blauwe ogen. Houdt 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumjij ook van stappen en van het mer 305481.
leven genieten, dan zit je bij Opgelet. Dit is gericht aan alle
mij goed. Reageer en ik rea- leuke mannen, met een gegeer zo snel mogelijk terug. wone uitstraling. Geen pat0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- sers, maar ook geen doetjes.
nummer 952971.
Ik ben Gaby, 26 jaar jong en in
het bezit van... Wil jef.dat
Heb jij lange haren en ben je ECHT weten? Bel me dan
tussen de 20 en 30 jaar. Ikzelf vandaag nog op: ,0906heb!kort donkerblond haar en 50.15.15.6, 1 gpm. Boxnumblauwe ogen. Ik ben 21 jaar mer 358413.
en mijn hobby's zijn stappen,
paardrijden en genieten van Gezocht: hete mannen voor
wat het leven te bieden heeft. een hete afspraak. Ik ben een
vrouw van 42 jaar, heb kort
Reageer. 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 338085. donker haar en groene ogen.
Ik heb zin in een hete seksHeb jij zin in een telefonisch date met JOU. Reageer NU!
contact met mij? Ik heet Ma- Dan kunnen we meteen afria en ben een slanke 66-jari- spreken. 0906-50.15.15.6,
ge vrouw. Reageer eens op 1 gpm. Boxnummer 279042.
mijn box en wie weet wat we
na een telefoontje verder kun- Hallo daar, met Henny. Ik
nen afspreken met elkaar. zoek een leuke jongen om
Waag je het er eens op, wie rnee te gaan dansen, naar
een kroeg te gaan en allerlei
weet wat er ontstaat.
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Box- andere leuke dingen mee te
doen. Ik ben 28 jaar en zie er
nummer 484034.
goed uit! Ik ben een echte
Hoi! Ik ben een leuke, sponta- levensgenieter!
0906ne, vrolijke meid van 28 jaar. 50.15.15.6, 1 gpm. BoxnumHoudt jij net als ik ook van mer 297938.
een lekker glas wijn op zijn tijd
en lekker kletsen? Neem dan
Vakantie
eens contact met mij op! Ik
ben Denise en op zoek naar
buitenland
een leuke relatie!
0906-50.15.15.6, 1 gpm. Boxnummer 916598.
Stacaravans t.h. in de ArdenHoi, met Maureen. Ik ben 29 nen vanaf ƒ 240 per week all
laar, 1.75 m lang, heb lang in. Telefoon 043 - 4591598.
haar, bruine ogen, een normaal postuur en ben erg vrouVakantie
welijk! Ben jij een goed verBinnenland
zorgde man, die mij lekker wil
verwennen? Bel me dan vandaag nog! 0906-50.15.15.6,
OMMEN. T.h. uniek gelegen
1 gpm. Boxnummer 301641. vrijst. zomerhuisjes, rustig
Houdt jij net als ik van knuffe- park in de bossen, 50% korlen, uitgaan, zwemmen en ting. Tel.: 0529 - 452 277.
gezelligheid. Ik ben Yoyce en
mijn leeftijd is 19 jaar. Ben jij
Rijwielen,
van dezelfde leeftijd en wil je
motoren,
mij nog beter leren kennen.
bromfietsen
Grijp dan je kans voordat het
te laat is. 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummei 977876.
Dames sportfiets, 5 verIk ben een 23-jarige. vrolijke snellingen, kleur wit, ƒ 125,-.
meid van 1.64 m lang. Leuke 023 -5715808 na 18.00 uur.
dingen ondernemen en klet- PUCH MAXI in goede staat,
sen, dat doe ik graag. Ik heb prijs ƒ600,- incl. verzekering.
blonde haren, blauwe ogen, Tel.: 023- 5718155.
mijn naam is Ellen en ik ben
via deze weg op zoek naar
T.k. sportfiets als nieuw
een leuke knul! Ben jij dat roestvrije velg., spatb. enz.
misschien? 0906-50.15.15.6, ƒ 125. Tel.: 023-5717193.
1 gpm. Boxnummer 970253.
IK ben Ruud en ben hartstikke
gek en onverantwoord! Ik
zoek iemand die mij wil heropvoeden of die mij in bedwang wil houden! Je moet
wel van goede huize komen!
Durf jij? 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 378964.
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Fantastische aanbiedingen met veel extra voordeel tijdens het Taminaatfestival" bij Santana, de grootste specialist
in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.
•C U R IC V
Lamellen en Plavuizen

1O mm, 14 mm en 22 mm

Ipbkett Promo Laminaat

Lamet Club Laminaat

(5 jaar garantie) Beuken,
Kersen en Berken,
afm. 194x1290 mm

(10 jaar garantie) 22 prachtige
warme nieuwe dessins,
afm. 190x1200 mm

p.m.

van

35-i,50

voor

Introductieprijs

Skema Promo Laminaat
(10 jaar garantie) Beuken,
Noten, Maple en Berken,
afm. 190 x 2000 mm
p.m.

van -'

voor

(1 0 j'aar garantie) Beuken,
Kersen, Grenen en Berken.
afm. 190x1200 mm
van -"497-

Wicanders hout met
kurk Laminaat

van

100% verhuisbaar met uniek
clipsysteem.
afm. 129 x 3700 mm
p.m.

ClOjaarslijtgarantie)
Maple, Kersen en Beuken.

Elke 10e meter gratis

vanaf

voor

van

tri.

27.

Aanbiedingen geldig t/m 14 september 1997

"GROOTSTE SORTERING"

voor

voor

Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Lamellen: 15x90 en 15x60 cm
met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige, blauw,
geel, rood en zwart, metallic groen,
blauw en aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.
p.m.2

vanaf

(10 jaar garantie) Natuursteen,
Olijf, Noten, Kersen, Teak
en vele andere breeddessins.
afm. 190x1200 mm

54.

vanaf

Junckers Beuken Rustiek

Europees en Amerikaans Grenen
Natuur of Kersen gekleurd.'

Skema Original Laminaat

p.m.

6-voudig gelakt en gehard. Kant en
klaar eenvoudig zelf te leggen. In 1-2-3 en
breedstrook uitvoeringen.

Pergo Family en Original
Laminaat
(tot 15 jaar garantie)
35 nieuwe dessins.

Ipokett Original Laminaat

p.m.

p.m.2

Kurktegels massief

Beuken natuur en gestoomd,
Maple, Kersen, Noten,
Afzelia en Eiken.

p.m.
M mm

33.»

vanaf

Siberische Larïks

47,

Natuur-olie of gekleurd gelakt.

p.m.

vanaf

62.

50O VLOEREN ONDER 1 DAK
Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen
Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

EUROPA'S GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET.
0906-Nummers
0906-98.89 Rijpe Sjaan ddcupzkt jongens 18 j. Liveseks
Grijp onder m'n rok! 99 cpm
50 cpm! Man To Man:
Mannen zoeken mannen.
0906-0500

60 cpm! Sexdating: vrouwen
(20-59) zoeken een hete
sexafspraak! 0906-80.80.
Amsterdam sexdating: vrouwen uit A'dam willen sex! 01029.46.186 (75 cpm)
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

0906-98.50
Zie ook kabeltxt pag. 450
24 u/pd (1 gpm)
BEL ME THUIS

0906-96.80
VERNIEUWD ca. 1 gpm.

Biseks! Buurvr. en buurmeisje Ik ga door waar anderen stop(18)! Hun spelletjes worden pen! Schaam me nergens
harder! 99cpm. 0906-95.26
voor en wil harde SEKS!
Dagelijks seksen hete meis- Harriët. 99cpm 0906-97.94.
jes (18) op onze LIVELIJN! De Ik kan niet buiten seks! Ik
heetste! 99cpm 0906-0603
moet elke dag een vent! Doe
GAY postcode dating: man- jij 't vandaag LIVE met mij?
nen uit jouw postcodegebied! Sascha, 99 cpm 0906-96.08.
0906-81.00 (50 cpm)
LIVE! Black, beautiful en hot!
Hete seks m. knappe blonde Voor de liefhebber v. zwarte
stewardessen m. grote bor- vrouwen! 99cpm 0906-06.01
sten. Live! 99 cpm 0906-06.02 Ontdek de duistere wereld!
SM. Je meesteres LIVE! Zij
Ik ben er
wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
ALTIJD VOOR JOU
Oudere vrouwen geven hun
telefoonnummer!
ca. 1,05 p/m
0906-15.55 (60 cpm)
Lokaal tarief! Amsterdam Oudere vrouwen geven je
sexdating: vrouwen willen hun telnr!
sex! 010-29.46.186
0906-15.00 (60 cpm)
Netnummerdating: vrouwen POSTCODE sexdating: vrou35+ uit jouw netnummer-ge- wen uit jouw postcodegebied! 0906-17.17 (60 cpm)
bied! 0906-8111
Netnummerdating: vrouwen SEKS-ADRESSEN + tel.nrs
35+ uit jouw netnummer-ge- van huisvr. & amateur-prosbied! 0906-17.17 (60 cpm)
ti's. 0906-50.50.145 (105pm).

0906 - 9789

SEKSALARMNUMMER
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611
Studentendating: studentes
18+ zoeken NU een afspraak! 0906-14.14 (60 cpm)
Thuiscontact: vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis. 0906-19.19 (60 cpm)
Tongzoenen, FRANS z.c.:
dames in alle kleuren en
maten 0906.90.90.121 1gpm

ZOMERKRIEBELS ?
Geheel privé!

j Voor de Microbon zie pag. 11 j

0906-96.88

24u./p.d. ca. 1 gpm.

Diverse clubs

* Desire Escort *

All creditc. ace., 24 u. p.d.
020-6700620/036-5360208
http://www.tip.nl/users/desire
Leuke dames gevraagd.
TRIO-contact: vrouwen/stellen zoeken mannen/stellen
voor sex. 0906-08.08 (60 cpm) Luxe privé huis! Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
TUK-(BUITEN)-SEKS-CLUB
bubbelbaden. Assistentes alorgies op spannende loca- tijd welkom. Sarphatipark
ties. 0906.50.50.130 (105pm) 118, A'dam. 020- 6723022.
Voor 't echte handwerk bel je • De advertentie-afdeling
0906-06.30. Zij praten, jij behoudt zich het recht voor
komt! Live + Stories! 99cpm advertenties, eventueel zonVrouwen 30+ uit Amsterdam der opgave van redenen, te
geven je hun telefoonnum- weigeren (art. 16 Regelen
voor het Advertentiewezen).
mer! 0906-14.44 (60 cpm)

Gehoorzcicimheidstroining
voor elke hond ongeacht ros of leeftijd
en
Puppy-training
Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondenlnstructrlce
Aanvang van de cursussen:
>v

Inlichtingen en Inschrijven voor de hondentratnlng

Hondenkapsalon ELLEN CATS
Achterweg 1 -2042 LH ZandvoortTelefoon: (023) W ! i
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HUURAUTO ALAMINUTE
BIJ UW VW EN AUDI DEALER

PRIJSLIJST

55,-

0,30

69,--

0,35

79,--

0,35

89,--

0,40

99,-

0,40

79,-

0,35

105,--

0,45

115,-

0,45

115,-

0,45

130,-

0,45

147,--

0,45

UTOVERHUUR

Van 100 naar O
in 5 seconden.
Goed functionerende remmen zijn van

dat graag voor u, en nog heel voordelig

levensbelang. Zeker als u plotseling een

ook. Heeft u bijvoorbeeld een Golf of Jetta

noodstop moet maken. Want dan telt elke

uit 1992 of ouder, dan betaalt u voor

meter en elke seconde.
Rijdt u honderd kilometer per uur, dan kunt u

nieuwe
Nieuwe remblokken
al vanaf f129,-.

in vijf seconden tot stilstand komen. Dat wil

remblokken

nu

nog maar f 129,- (inclusief
montage en BTWI.*

En als Volkswagen-dealer

hebben we

zeggen: bij droog wegdek, met goede

nóg iets te bieden: de zekerheid dat de

banden en perfect werkende remmen.

remblokken betrouwbaar zijn, beduidend

Voor uw eigen veiligheid en die van
anderen is het dus van belang om uw remblokken tijdig te laten vervangen. Wij doen

langer meegaan en uiterst vakkundig gemonteerd worden.
Toch wel iets om even bij stil te staan.

Auto Strijder B.V.
*Dieseluitvoering

Burg. van Alphenstraat 102 - 2041 KP Zandvoort - Telefoon 023 - 5714565 '?

Alle prijzen zijn incl. BTW

S&UOBIL
R f N T- A • CA R

Voor een auto met trekhaak, met automaat of dieseluHvoering wordt
het tarief van de volgende categorie berekend, m*t uitzondering van
de A4, deze komt dan in tariefklasse G;

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel. 023 - 571 45 65

SCHILDERWERK
^-JH||9
buiten- en binnenwerk
JrïfiLo.cMUKB
leveren en plaatsen van
* u.»»»»,
isolerende beglazing
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

IVUOHAEL LUESEN
iÜfkstrvl 6 2042 JE lOTÜlëört

Vraag vrijblijvend offerte.

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleüm
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

Visie krijgt vorm

sporttassen
teambag s ..
teambag m .
probag j r . . .
probag s r . . .

van
van
van
van

39.95 nu 29.95
49.95 nu 39.95
59.95 nu 39.95
69.95 nu 49.95

voetbal
adidas bogota .. van 169.95 nu 119.95
adidas predator . van 209.95 nu 129.95
kappa jr
van 59.95 nu 39.=
lotto De Boer . . . van 169.95 nu 99.=

Spaar "NIKE
'
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RUNNING
De nieuwe Audi A6 "Think forward".

39,95

ASICS DIABLO VAN ...159.95 NU 99.=
ASICS TAHOE MEN .... 179.95 NU 129.95
ASICS TAHOE LADY ... 179.95 NU 129.95

1 5 vO korting
(mits het al een aanbieding is)

Dit is het moment voor ccn exclusieve kennismaking. Bij
ons in de showroom staat nu de nieuwe Audi A6. Een auto
voor hen die niet conventioneel maar vooruitstrevend
denken. De Audi A6 combineert het comfort van ccn
limousine met het opwindende van ccn coupe en de
betrouwbaarheid van Audi. In alle opzichten is de nieuwe
Audi A6 ccn exclusieve onderscheidende verschijning in
het hedendaagse topscgmcnt. Standaard voorzien van
onder andere full-size airbags en zij-airbags vóór. De
geavanceerde viermaal geleide voorwielophanging, ABS
met eleclronischc rcmkrachtvcrdcling EBV en het elcctronischc sperdifferentieel EDS geven de nieuwe Audi A6 een

optimaal weggedrag onder alle omstandigheden. Waarmee
de nieuwe Audi A6 de technologische'voorsprong die Audi
al decennia waarborgt onnavolgbaar in praktijk brengt.
Dat blijkt o.a. uit de ultra moderne motoren met vijfklcppcn-tcchnick en de even zuinige als pittige TDl-motor.
Bovendien biedt de Audi A6 u de keuze uit drie
verschillende interieurconcepten: Advance vol natuurlijke
elementen; Ambition met een klassiek, sportieve elegance
en Ambicntc dat zich kenmerkt door een comfortabele
klassieke sfeer. In alle opzichten is de nieuwe Audi A6 een
bijzondere ervaring. Gun uzelf het genoegen van een
proefrit in de limousine van de toekomst.

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565
Audi Ad l .8 5V "W kW/125 pk/ (i7.1(X>.-. I.S.W Turbo l KI kW/150 pk / 76.<>00.-. 2.4 5 V 121 kW/165 pk/ 80.900.-.
2.S 5V ] 42 kW 1')J pk / 'IS.'IOII.-. l .'l TBI / 72.0I1II. . Prij/cn inclusief Hl W, HPM. exclusief kusten rijklaar maken on veiwijdcrmgsbijdngc.

Audi
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Merk/type

bw.jr. km,

kleur

vraagprijs

2.0-16V

1995

33.000

blauw

ƒ40.950,00

Opel Omega
2.0 GL + airco

1996

24.500

groen

ƒ46.950,00

Opel Omega
2.0-16V + airco

1995

70.000

groen

ƒ38.950,00

1.6GL

1996

20.000

groen

ƒ34.950,00

Opel Vectra
1.8i4d.

1992

102.000 blauw

ƒ14.950,00

Opel Astra
1.8-16VABS,
airco, Station

1994

53.000

blauw

ƒ28.950,00

Opel Astra
1.6 5d. Season

1995

30.700

grijs

ƒ 24.950,00

1994

60.000

rood

ƒ 22.950,00

1995

38.800

zwart

ƒ 22.950,00

20

Je kunt met je hart kiezen
of met je verstand.

Opel Omega

Opel Vectra

Opel Corsa
1.6-16VGSJworldcup (1 OOpk)

Opel Corsa
1.45d. + stuurbekr.,
open dak

DOOR INRUIL VERKREGEN:
Nissan Micra 1.3 5d.
Peugeot 1061.0 Kid
VWPolo1.35d.
Peugeot 205 XS 1.4

1994

25.500

wit

1993
1994
1991

37.800
17.500
77.000

blauw
rood
zwart

ƒ16.950,00
ƒ 14.750,00
ƒ21.950,00
ƒ10.950,00

De opeldealer bij u m de buurt

De Audi A4 Avant.
In elke Audi zijn de eisen van verstand en gevoel optimaal in
balans. De betrouwbaarheid, veiligheid, duurzaamheid en
wegligging zijn van een absoluut topniveau, het comfort en
de stijl ongeëvenaard. De Audi A4 biedt u bijvoorbeeld standaard cruise-control*. Zodat u niet alleen zeer comfortabel
en relaxed kunt rijden maar ook nog eens bezuinigt op uw
brandstofkosten. Elke Audi A4 is o.a. voorzien van ABS met
Elektronische Remkracht Verdeling die in elke verkeerssituatie het remvermogen optimaliseert, airbag voor bestuurder
en passagier, in delen neerklapbare achterbank, elektrisch
bedienbare ramen vóór, elektrisch verstelbare buitenspie-

VAN LENT
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Alle opdrachten (zowel telefonische als schrifteli|ke| die
vóór donderdag 1 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-oan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1 , 1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 45,00
voor elke extra regel
f 1 5,20
mm-prijs
ƒ 9,40
mm-prijs met vignet
ƒ 9,40
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl 1 7,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel
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Auto's te koop
tot ƒ 5.000,2CV6 CLUB, bj 1984, i z g st
vrijwel roestvnj. vr pr ƒ 3200
020 6759096.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
van ƒ 15.000,tot ƒ 20.000,Mazda 323 Estate 1 6 GLX,
1993. 88000 km ƒ18950
Mazda van Vloten 020-6365052

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

605 Turbo Diesel
automaat, 1994, 13000 km
Citroen ZX Anantage, 5 drs
ƒ 24 500,- Tel 020 6596264
km 75000, 12/91, ƒ9500
850 GLE Estate Airco, b j
NIEROP-DAIHATSU
'94, Kmst 94000, ƒ47950
020-6183951
In goede staat verkerende
Pontiac Grand Ie Mans, bouwjaar '79, 8 cil , APK gek
020-6457289/6929299
Te koop ALFA Romeo 1600
GTJ, b j 1975, APK 7/1998
Mechanisch 100%, body verdiend aandacht, voor de liefhebber Vraagprijs ƒ 4 000
Tel 0206337109

Alfa Romeo

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

T k VOLVO 460 5-'92, wit,
122000 km stuurbekr, ABS,
LPG. trekh , airbag in pr st .
onderhoudboek ,
ƒ13950.Garage Moen, DP;I lip, tel
020-4821298/6654055

BMW

. mm\ BMW M3 l.o.v. cliënt. Kleur wit, T.k.-

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaosperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21 .
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 42 1 B; Zandvoort: Gasthuisplein 1 2.

rif*\f\

Auto Strijder b.v.

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
TEL: 023-5281550

Audi
Audi Quattro Coupe 1985, Bor
bet velgen, airco, Tech 100%
schade/roest vrij. prijs ƒ5250
Tel 0206995599, evt antw
app inspreken

Cadillac

Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565
Audi A4 vanaf ƒ 49.990,-. Audi A4 Avant vanaf ƒ 54.290,-. Prijzen inclusief BTW en BPM,
exclusief kosten njklaar maken en verwijderingsbijdrage. * m.u.v. 1.6 C limousine

Mini

Cadillac 60 Cabriolet, Te koop: MUnnlb MINUH 1UUU
zonw. glas, sch.k.dak, l. m. wie- vleugelmodel, zeer goed on- jouwjaar 1966, vrij van wegenlen, st.bekr., 195 pk, okt. '87,derhouden, alle opties. Geen Delasting, APK gekeurd, kleur
ƒ22.500. BEREBEIT, Amstel- wegenbel., ƒ37.500. Info donkerblauw, extra accessoire
dijk 25, A'dam. 020-6627777, 020-4000354 of 0652-838868.
zonneklep, in zeer goede staat,
geop. tot 20 u
met veel reserve onderdelen,

Citroen

gels, centrale portiervergrendeling en elektronische wegrijblokkering. Bij dit alles verlenen de ingetogen esthetiek en
de unieke 10 jaar garantie tegen doorroesten een meerwaarde die in deze prijsklasse onderscheidend is. Daarnaast is
er op iedere Audi A4 een Pro Line Comfort uitvoering
leverbaar bestaande uit volautomatische airconditioning,
middenarmsteun vóór met extra opbergvak, buitentemperatuurmeter en zij-airbags vóór, t.w.v. ƒ 9.854,- voor maar
ƒ 3.990,-. Met zijn stijl en innovatieve techniek zal de
Audi A4 Avant uw hart stelen zonder u van uw verstand te
beroven. Een proefrit zal u daarvan direct overtuigen.

Volkswagen

Nissan
bouwjr nov. 1993, 12.000 km,
grijs metallic, onderhoudsboekjes aanw. ƒ12950,-.
Tel. 020-6362864.

Service en
Reparatie

Auöi
Motoren/Scooters
BMW K1100RS 26000 km

Golf CL1.4 bj. 1993, 83.000 km T.k. VW GOLF 1800 benz., me1993, alle accessoires w.o.
vr.pr. ƒ 18.500, 0343-420443 na tallic blauw, m'89, i.z.g.s. APK -i- grote beurt v.a. ƒ299.- ABS,
extra: sportuitlaat,
112.000
km.
ƒ10.000.
Tel.
DIESELSERVICE
18 u. en in het weekend.
ƒ22.500. 020-6648921.

020-6275867.

Drandstofpompen; verstuivers

Golf Turbo diesel, type II, 5al. koppen vlakken. Garage/ Suzuki GS400, '83, nwe ketting,
deurs, 1984, muisgnjs, goedT.k. VW Kever 1200 B J '82, motorenrevisie FEENSTRA
tandw. en achterband, 24.500
zilvergrijs,
APK
4/98,
met
radio
onderhouden.
Tel.
27, Duivendrecht km. Prijs ƒ 2200. 020-6139036
+ boxen Vr.pr. ƒ4.250. Tel. ndustrieweg
023-5424597.
Tel. 020-6980639

motor, deuren, ruiten, VraagOpel
pnjs:
ƒ 12.500. Tel.
020-6260125.
Opel Ascona '92 ƒ 950,- APK Te koop: d. blauw Golf Diesel 075-6177755.
tot juli '98, 200.000 km, nwe '87, APK febr. '98, rijdt zeer
voorbanden. Geen oliever- zuinig, ƒ 3 500: 020-6433732. Te koop: KEVER VW 1200,
Peugeot
bouwjaar 1983, APK mei 1998,
bruik. Tevens Seat Ibiza '87, 5
PEUGEOT 204 1984, 5 deurs, versn. ƒ950, geen roest, Te koop VW Golf III 1.6i Rolling zeer goede staat.
130.000 km. Tel. werk: 0294- Stones, b.j. '95, zwart metallic Vaste prijs ƒ 9.000.
APK jan. '98, ƒ 2000
251830.
Tel
privé. Sebrmg uitlaat stuurbekrachte- Telefoon: 020-6866968.
Tel. 0297-241962.
035-6243122.
ging, airbag, lichtmetalen vel- VW Golf Manhattan 1.3L benziZ U l D W IJ K
Opel Astra 1.8 i, b.j. 1992, kl. gen, spoiler + 3e remlicht in ne, bouwjaar 1990, APK tot
peugeot-dealer
wit, cv, stuurbekr., trekh., radio kleur meegespoten, 16 V an- 7/'98, 157.000 km, getint glas,
in goede staat, ƒ8.950. Info:
106 div. types v.a. . .ƒ 12.950 etc., 136.000 km, APK 4-'98. tenne, als nieuw, t.e.a.b. Tel.
020-6814809 buiten kant.uren.
0294-430614.
205 div. types v.a. . .ƒ 6.950 Vr.pr. ƒ 15.500. 020-6991424.

Te koop: BMW K100RT bouwjaar 1986, m goede staat,
Auto * Etoile b.v.
19.500 km, prjs ƒ 13.500 mclusief koffers. Tel.: 072-5110176.
Bouwerij 85 Amstelveen
Telefoon 020 - 6479929
Te koop HONDA MOTORFIETS
type CB 750 F2, ƒ1.500.
AX 10 Escapade '93 ƒ 10.950
Tel. 0297-582859.
AX11TGE'92
ƒ11.500
Te koop: HONDA XL 500 R33,
AX 11 TGESbak '90 ƒ 7.000
6 PK, off the road, leuke motorBX 14 Cannes '91
ƒ 7.900
fiets, vr.pr. ƒ2700, wegenbeBX 14 TGE '91
ƒ 8.500
lasting tot juli '98. Ook YAMAXantia 1.6 X '94
ƒ23.950
HA YZ, 125 CC, crossmotor
Xantia 1.6 comf. '95 ƒ30.950
Accessoires
gereviseerd + nieuwe zuiger &
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
?05 GRX break D 92
Opel Kadett 2.0 IGT, 1e eige+ ketting, i.z.g.s.t.,
ZX 1.4 Furore '94
ƒ18.500 CITROEN-njders lezen
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km naar, mei '89, zeer fraai, goed
Volvo
en Onderdelen tandwielen
vr.pr. ƒ 1300. Tel.: 0229-249478.
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ 15.950 CITROExpert. Alles over uw
306 XR 1.4 5-d '94. 67.000 km onderh., wit, gr. getint glas, Km
ZX 1.6 Aura '92
ƒ 14.950 favoriete Citroen' Maak kans 306 XS 1.6 '96 . . 27.000 km 112.000, APK febr. '98, incl.
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV. Te koop: Suzuki Intruder VS
ZX 1 6 Image '95
ƒ 24.950 op een lederen Citroen-jack! 309 GL 1.4 5-d '86.146.500 km centrale deurvergr.,
15 VOLVO STATIONS '85- '94, Ruilen voor en Citroen DS
Klaar terwijl u wacht.
700, bouwjaar 1986. 13.500 mi(Pallas
uitv.):
Volvo
240
Station,
ZX 1 6 Avant '92
ƒ 12.750 Nummer 5 nu in de kiosk.
309 Profil '89 ... .138000 km uitgebr. alarm, stereo, radio,
Sedans 740, 940 en 360.
Ruilstarters en dynamo's. les. Prijs ƒ 7.950.
'91
,
2.3L
motor,
blauw,
alu
25ZX 1.4 Reflex '95
ƒ22.950
Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km cass. Prijs ƒ 8.900.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Valkenburgerstraat 152.
Tel. 020-6853818.
spaaksvelgen, roofrail, honTwingo '97 zeer compleet,
Tel.: 020-6240748.
XM V6 VSX autom. '94/ 27.500 Subaru Mini '90 . . 81.000 km Tel. 0299-654077.
440 GLE aut., km 40.000 '95, denrek, 100% waarde ca.
zeer exclusief
ƒ 22.950 XM Turbo airco D.'94 ƒ 24.500 Opel Kadett '91 . 93.500 km
Te koop: Yamaha Virago, 750
Grote sortering ONDERDELEN CC, b.j. 1995, km.st. 4100,
INCL 1 JAAR GARANTIE
ƒ 6.950 Te koop Opel Kadett Caravan 240 DL 2.3 Sedan '91, 440 DL ƒ 17.500. Tel.: 020-6444755.
XM Diesel '94
ƒ 23.500 -scan RS '89
1.6 D, b.j. juni 1988, m prima 2.0 L, km 80.000, '93 NIEROP,
van schade-auto's, alle
vr.pr. ƒ11.500. Tel. 020EN NIEUWE APK
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 27.500 Minervalaan 86, A'dam - Zuid staat. Apk tot 15/8/98. Vraagpr. Vancouverstr. 2-12, A'dam-W., Tegen handelsprijzen Volvo merken, alle bouwjaren.
6371575 of 020-6080118.
740
GLE,
5-drs
Stationcar,
DEMO'S
Tel. 6629517/6791864
Xantia Tur. D 94&95 vaƒ 19.900
020-6183951.
ƒ4350. Tel. 020-6971953.
GEBR. OPDAM B.V.
Xantia V6 Activa 2-'97
1 -'86, ƒ7950. BEREBEIT,
Xantia D SX '94
ƒ 17.500
T.k.:
Honda Goldwing 1100,
Te koop; Opel Vectra 1.8 GL,
Xantia 1 8 X '97
Amsteldyk
25,
A'dam. Tel.: 023-5845435.
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 19.900
aug. '81, vr.pr. ƒ7500. Tel.:
Van
Vloten
Porsche
autom., LPG, grijs, CV. met. St.
Berlingo '97
020-6627777, geop. tot 20 u. Je koop aangeboden: trek- 020-6284511/6326215.
Xantia 1.8SXLPG '95/ 22.500
bekr. 5/1990, 100.000 km.
Saxo 1.4 Etoile '97
Amsterdam
haak voor Peugeot 405 ƒ 75,-.
Xantia 1.8i SX LPG '94 ƒ 15500
Volvo 244 GL in nieuw staat Tel.:
T.k.: Kawasaki 305 LTD, bj. '87,
Motorische problemen''
Saxo 1.1, NIEUW
ƒ19.990 Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500
020-6441065.
0251-659787.
origineel
70.000
km,
GARAGEkleur bordeauxrood, veel
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500 Laat uw auto testen d.m.v. de T.k. Opel Astra Station, b.j. '94, 850 GLE Estate airco
'94 WAGEN. Slechts 2 jaar m gere- T.k. Allesdrager voor Citroen chroom (Chopper model), 5100
Citroen BX rood, december ZX Diesel '94
modernste apparatuur.
ƒ13500
940 Estate airco
'94 den. B.j. 1984, automaat, zilver- AX 5 deurs, ƒ25. Tel.023- mis, hele mooie motor, prijs
vraagprijs
ƒ
25.000.
Tel.
'87, nieuwe keuring ƒ 1750,-.
GARAGEBEDRIJF OUT,
BX TGD Break '93
ƒ 14 500
940 GLE LPG Ecc
.'94 grijs, radio, nieuwe uitlaat, rem- 5583331.
020-4826009. 1e eigenaar.
ƒ4750 (evt. met helm, hoes,
Tel. 030-6950590.
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.)
850 GLT
'92-'93-'94 men, APK + grote beurt. Voor
sloten etc.). Tel.: 020-6699056
T.k.
Opel
Kadett,
bj
'87,
APK
BX
16TGi
'93
ƒ
9950
740 LPG
'90 weinig geld, goede betrouwba- T.k. div. snelheidsdetectoren
Ruime keuze in 2 CV occasions
ƒ 4.950 T.k. Porsche, 911, 3.0 Carrera, tot nov. '97, wit, ƒ3000,S 40 Comfort-Line .
.'96 re auto. Ma./vr. 1 1-19 u. zat. tot en autoalarmen. Stinger Delta T.k.a.: Yamaha FZR 600, met
alle leeftijden De Eendenspe- BX 16 TZi '89
BX 16 TZi '88
ƒ 3.950 b.j. '76, kleur, arrow blue, Tel. 073-6440508.
V 40 Comf.-Line
'96 17.00 u. ƒ6.250, 020-6753506. ƒ700,- winkelw. ƒ1345,dynojetkit, bosdemper, uit
cialist Leende.: 040-2061528.
Viper Alarm ƒ950,- winkelw. 1994, 34.000 km, ƒ 10.950.
BX 14TE '93
ƒ 7.950 135.000 km, klasse 3, alarm, T.k. Opel Omega stat. 2.3 TD, 48U £.\> o
S£
Volvo
245
GL
station,
bj.
'87
CHYPARSE, Soesterberg vult BX 14TE '91 50.000 krrtf 7.950 Zwitserse import., nwst., pr.
ƒ
1950,Tel.
06-54382097.
460 Nordic Autm .
. '94
Telefoon: 020-6830951.
uw Citroen-veerbollen voor BX 14 E LPG '89
ƒ 3.500 ƒ27.500 Tel. 020-6416539, na '88, i.z.g.st. Vr.pr. ƒ5000.
440
'90 t/m'96 autom., airco, st.bekr., centr.
Tel. 0299-403772.
ƒ 20,- p st. Testen is GRATIS. AX 1 1 TGE '92
port.
vergr.,
led.
bekl.
imperial.,
ƒ 9.950 18.00 uur
340 autm
89
Rijscholen
trekh., kl. bordeaux. Tel. 06Telefoon- 03463 - 51150.
AX 1 1 TGE '90
ƒ 5.950
54908272. (Wegens auto van
uw Volvo-dealer
VISA Garage B.V.
Renault
CITROEN 2CV Dolly, rood/wit
de zaak).
met persoonlijke service
Houtmankade 37 A'dam
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
'88, nieuw, vr pr. ƒ 5450,Tel. 020 - 6369222, Meeuwen- Volvo 343 DL bouwjaar. '87,
Tel 020-6278410
laan 128, Amsterdam-Noord. APK tot december, ƒ 1350,-.
Nu voor al uw rijbewijzen
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Tel. 030-6950590.
Mazda
Daihatsu
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
1 Iturt. Itulnl Tss(r;uil 5-1 1 . Amstvrdiim-Zuld. Tel. 673 XI) 22., Weg.
H omst. 850, mrt '95, 61.000 Volvo 460 TD, 14-11-'95, met
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,Charade TXi rood L. met. velVAN VLOTEN CAR BV
km. blauw met., R/side backs, o.a. airco, ABS en sportwielen.
10 motorrijlessen + examen ƒ835,gen A spoiler, km 29000, '95
Prijs n.o.t.k. 0294-283542.
ƒ 36.500 incl. 0299-684243.
^^OO^n^ENAUCFgHO^
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Charade 1 3 mj. 16 V Shiga 323 P 1.5i GLX
'97
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
rood, '89, Charade TS aut. '88 323 Coupé airco 1.5i GLX '97 Clio 1.2 i.z.g.st., APK tot 1-1RENAULT AMSTERDAM
Theorie op CD-I GRATIS
Klassiekers
Applause, aut. '89 NIEROP323 SED airco 1 5i LX
'97 '98, '92 b.j., 92.000 km.
Top occasions met 1 jaar
Algemeen
Speciale spoedcursussen theorie -t- praktijk
DAIHATSU, Vancouverstr. 2 121 HB 1.1 DX
'90 Vraagpr
garantie
ƒ 10.000 Tel.
en Oldtimers
12, A'dam-W, 020-6183951.
121 SED 1 3i GLX
'93 030-2518102.
Wibautstraat 224
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
QUESTION CAR ?!
323
H
B
1
3i
LX
'89
020
561
96
11
CITROEN-liefhebbers
lezen
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Alfa Romeo 33 Wag. '89/ 3950
Daihatsu
323 HB autom 16i
'91 Te koop. Renault 5 TL, 5-deurs,
CITROExpert. Alles over uw Austm Metro '88
't AMSTERDAMMERTJE
ƒ1150
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
323 Coupé 1 5i
'96 b.j. '85, weinig km, goed onder- Autostoel
Renault-Espace favoriete Citroen! Maak kans BMW 315 '83
Amstel 340-342
ƒ1100
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
323 Sedan 1.6 LX
'94 houden, met APK. Vrpr.
1990 + hoedenplank ƒ750. op een lederen Citroen-jack! BMW 728i LPG '86
tegenover Carré
ƒ 1950
Motorrijlessen ƒ 42,50
035-6943108
'93 ƒ2.750. Tel. 020-6411019.
Nummer 5 nu m de kiosk
A'dam-C Tel 020-6236491. 323 Estate 1.6i LX
Citroen Visa '83
ƒ 600
20 autorijlessen + examen ƒ999
323 F 1 6i LX
'90
Citroen
BX
'86
ƒ
1250
Peugeot 404, 1972, ƒ 7500; 404
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
323 F autom., 1.6i GLX
'92
ƒ 2450
Fiat
aut. 1968, ƒ 10.000, 404, 1968,Citroen BX '89
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
323 F 1 81 GLX
'93
Fiat
Uno
45
'86
ƒ
1000
Suzuki
Rover
ƒ 10 000; 404 D, 1973, ƒ6.000;
'94
ƒ7750 AUTORIJSCHOOL FIRST,
Te koop Fiat Uno 1 1 start, bj 626 1.8i GLX
404 break, 1972, ƒ 15.000. Ook Isuzu bestel '91
UW ZEKERHEID.
ƒ6450
'93, 43000 km met alles 10 626 Hatchback 1.8i GLX '92
Te
Koop:
Suzuki
GS
750
b.j.
Autosloperijen
voor onderhoud + reparatie Mercedes 190D '84
MINOR MOTORCARS
626
Sedan
1
8i
LX
'92
ƒ 800 Beginners 1e t/m 4e les ƒ 17,50
velgen en Philips radio, incl
1977, nieuwe banden + vier m Drs Keimpe Cars. 020-6823615. Nissan Sunny '84
Sloterkade 43/44
'92
Nissan Sunny 1.5 GL '86/ 1950 per uur. TTT-examen voor maar
ANWB aankoopkeunng en 3 Alfa 75 Epoca 1.8i
één uitlaat. 1000 cc blok, moet
A.A.R.
Amsterdam
'94
ƒ 175 ƒ 122,80 bij CBR.
gereviseerd worden. Ideaal Te koop Honda Civic Honda- Opel Kadett '79
mnd
garantie
Tel Suzuki Alto GLS
Amsterdamse Auto Recycling
GRATIS PROEFLES.
ƒ 995
Inkoop loop, sloop en schade
0229-243773. Prijs 10500 Te Toyota Canna 2 XLi 1.6i '89 Tel. 020 • 6177975/6158022 voor ombouw tot streetfighter. matic 3/78, rood mooie or. Opel Kadett '83
'95
ƒ1650 020-6959522/06-52971163.
Slechts
ƒ 1 000. Tel. staat, ƒ 5.1 00. Honda CB 750 A, Opel Kadett D '85
koop caravan karaat Topas Toyota Corolla XLi 1 6i
Rover-dealer voor
auto's. Geen voorrijkosten.
Hondamatic, eerste model, Opel Corsa '84
ƒ 850
3 10 incl
kinderstapelbed Draaierweg 10 A'dam-Noord
Lid A.R.N. R.D.W-vnjwaring
Amsterdam, Amsteveen e.o. 020-6891103.
ROLF
1976, z. goede or. staat. Renault 21 GTL '89
Tel. 020 - 6365052
ƒ3750 RijdenRIJSCHOOL
voortent en luifel, alles in goe
Tel. 020 • 4.470.470.
bij
Rolf
is
een
begrip
m
ƒ5.500. Tel. 020-6451432
VW Golf D '85
ƒ2450 Amsteidam. Met een goed
de staat ƒ 2500 Grote sortering ONDERDELEN
Toyota
T.k.- FORD MUSTANG uit 1965, Van Slmgelandstr. 14, A'dam. team instructeurs geven wij op van alle schade-auto's, alle
Saab
Mercedes-Benz
Te koop wegens omstandighe
Tel.: 020 - 486 98 83.
roomkleung, m perfecte orig •
een psychologische manier in-1 merken, alle bouwjaren.
den- Rat Uno 45 ie, bouwjaa
tensief les en nog leuk ook GEBR. OPDAM B.V.
1990, 90000 km, APK augus Wegens emigratie - kombi • 99 GL 2-drs, 1984, m smettelo- Starlet 1 3XLi, bj. '91, grijsnele staat. Vr.pr.. ƒ23.000,met.,
90.000
km,
trekhaak.
Hoog slagingspercentage en Tel.: 023-5845435.
Tel.' 038-4534134/4540360.
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commerciële bijlage van W e e k m e d ï a

Doordat de achterklep tot aan de bumper opengaat is het ruim
goed toegankelijk.

De vijfdeurs carrosserie is strak gelijnd.

(Foto: HSP)

Honda Civic 5-deurs: chique verschijning
D
e Honda Civic 5-deurs
is bijzonder luxe toegerust. Aan de buitenzijde oogt hij strak. Zijn
bumpers zijn in dezelfde
kleur gespoten als de carrosserie. Deze chique verschijning is aangenaam geprijsd: de instapper, de 1.4i
S, kost ƒ 33.490,-.

Direct al bij de 'entree' valt onze
blik op de fraaie houtstrip in het
dashboard. Meestal tref je dit
soort chique en vaak kostbare extra's alleen aan bij modellen van
een hogere prijsklasse. Echter
niet bij Honda. Zo heeft ook de
1.4i S een dergelijke strip. Keer
op keer overvalt ons een gevoel
van luxe.
De houtlook doet denken aan de
tijd dat Honda nog dikke maatjes

was met het Britse Rover, waarvan de auto's zich al jaren onderscheiden door notenhouten strips
in het interieur. Lange tijd hebben
Rover en Honda samen auto's
gebouwd. Daaraan is enige tijd
terug een einde gekomen, nadat
Rover in handen is gekomen' van
BMW.
De standaard uitrusting van de
Civic is dik voor elkaar met onder
meer twee airbags, stuurbekrachtiging, centrale portiervergrende-

ling en een startonderbreker. De
Civic rijdt heerlijk. De wegligging
is goed en de auto presenteert
zich als een welwillende en gezellige reisgenoot. De prestaties zijn
uitstekend en ronduit sportief. Zo
vergt de sprint van nul tot honderd kilometer per uur nog geen
elf seconden.

De topsnelheid bedraagt 176 kilometer per uur. Verantwoordelijk
hiervoor is de sterke 1,4 liter viercilinder krachtbron (66 kW/90 pk).
De enige minder sterke kant van
de motor is dat deze niet uitgesproken stil is. Krachtig accelereren levert flink wat geluid op.
Wie regelmatig zwaardere eisen
aan de wagen stelt, door bijvoorbeeld met een caravan op stap te
gaan, kan overwegen uit te wijken
naar de Civic 1.5i VTEC-E. Deze
heeft een sterkere motor (85
kW/115 pk). Hiermee kost de auto wel weer ƒ 1.500,- meer. In de
praktijk is deze variant behalve
sneller vooral ook iets stiller dan
de testauto.
Bovendien is deze uitvoering
luxer uitgerust en wezenlijk zuiniger. Zo bedraagt het gemiddeld'
verbruik slechts 6,3 toer per honderd kilometer. De Civic 1.4 heeft
voor dezelfde afstand bijna een liter meer nodig. Vanwege de rijkere uitrusting, het surplus aan vermogen en het gunstigere verbruik
is de VTEC-E zeker het overwegen waard.
Terug bij de testauto, de 5-deurs
Civic 1.4i S. De Honda doet waar-

voor hij gemaakt is en dat gaat
hem prima af. Vraag vooral niet al
te veel of gekke dingen van hem.
Een terughoudende rijstijl wordt
beloond met een goedmoedig karakter en een gunstig verbruik. In
het dagelijks gebruik is de Civic
een gewillige partner. De bagageruimte is met 380 liter voldoende
groot. Doordat de achterklep tot
aan de bumper opengaat is het
ruim goed toegankelijk. Wie de
bank in twee ongelijke delen
neerklapt, beschikt over een laadruimte van 830 liter.

SPECIFICATIES:
Honda Civic 5-deurs 1.4i S
viercilinder in lijn
met zestien
kleppen
Cilinderinhoud: 1.396 cm3
Vermogen:
66 kW/90 pk bij
6.300 t.p.m.
Max. koppel: 120 Nm bij 4.600
t.p.m.
Acceleratie:
10,9 sec van
0-100 km/uur.
-Topsnelheid:
176 km/uur.
1
Gemi'verbruik: 7'ltr/100 km
'Prijs':- - " •''' ƒ 33I490 —
Motortype:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING:
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Twee airbags
Achterruitwisser

De Kia Pregio valt op door zijn forse laadcapaciteit en de vlot gevormde voorkant.

BMW 323ti compact wordt
lijstaanvoerder 3-serie

D

e BMW 323ti compact maakt vanaf oktober zijn opwachting bij de dealer. Deze lijstaanvoerder van de 3klasse verlaat voor 69.800 gulden de showroom. Dat
het om een bijzonder sportief model gaat verraden de lichtmetalen wielen, de dubbele uitlaatpijp, sideskirts, brede
s toot lijsten op de flanken en sportstoelen.

Wiet deze auto wil BMW zijn traditie om compacte sportieve wagens te bouwen hoog houden.
Eerder fabriceerde het Duitse
merk de BMW sportlimousine
2000tii (1971) en de 323i (1977).
Onderhuids schuilt een zescilinder motor die 170 paardenkrachten aan de wielen brengt. Dit blok
vraagt slechts 9,3 liter brandstof
per 100 kilometer. Omdat de motor van aluminium is, legt hij maar
150 kilo gewicht in de schaal. Met
deze krachtbron paart BMW prestatie en kracht aan zuinigheid.
Binnenin deze sportieveling is het
goed en veilig toeven. Wat dit
laatste betreft: de bestuurder en
voorpassagier zijn beschermd

met een airbag. Zij nestelen zich
in sportstoelen die van leer en
stof zijn gemaakt. Boven hen
prijkt een antraciet hemelbekleding. Zij kunnen verder profiteren
van afstandsbediening van de
centrale deurvergrendeling, elektrisch bediende ramen voor, een
boordcomputer en verlichte make-up spiegels.
Er is keuze uit een handgeschakelde vijftraps schakelbak of een
automaat. Bij deze laatste zijn
drie programma's te kiezen: een
voor de sportieve rijder, een die
zich aanpast aan het rijgedrag en
de -omstandigheden en een winterstand. Het winterprogramma
zorgt voor genoeg trekkracht en
stabiliteit op glad wegdek.

Sterke stabilisatoren achter verhogen de koersvastheid en gaan
overhellen van de auto in bochten
tegen. ASC + T voorkomt het
spinnen van de wielen. Een verlaagd en straf afgesteld onderstel
en een sportstuur maken het
sportieve aanzien van de 323ti
compact compleet.

Sterke Renault
Twingo

Roland Garros is een begrip in de tenniswereld.
Het was ooit één van Frankrijks toptennissers. In
Parijs is een groot court naar hem vernoemd.
Op dit complex is elk voorjaar een grand slam
toernooi. Peugeot gebruikt de beroemde naam
nu voor speciale uitvoeringen van de 106 en de
306. De Roland Garros varianten zijn herkenbaar aan de diepgroene tint van de carrosserie
en aan het extra glazen schuifdak. De bekleding
van de stoelen is afgewerkt met leer. De Peugeot 106 Roland Garros is verkrijgbaar vanaf
29.400 gulden. Er is keuze uit twee motoren van
respectievelijk 1,1 en 1,4 liter inhoud. Beide
éénnulzessen hebben getint glas, centrale deurvergrendeling met afstandsbediening, een dubbele airbag, een audio-installatie en bekrachtigde besturing. De grotere vijfdeurs 306 Roland
Garros heeft dezelfde uitrusting. Onder de kap
van dit model prijkt een 1,6 liter motor. De prijs
van deze Peugeot komt op 37.500 gulden. Een
tweede fraaie variant is de 306 Cabriolet in tennisoutfit. Voorzien van een elektrisch te bedienen kap bedraagt de prijs 57.500 gulden.

De Renauil Twingo krijgt onderhuids diverse versterkingen waarmee de inzittenden beter beschermd zijn bij een aanrijding. Sinds eind augustus rollen de eerste aangepaste auto's van
de band. Voor de verhoogde veiligheid hoeft niet
dieper m de buidel te worden getast. Het prijskaartje blijft gelijk.
Twingo-rijders kunnen rekenen op een versterkte kooiconstructie en bodemplaat. Verder wordt
tegengegaan dat stuur, pedalen, motor en versnellingsbak de koets binnendringen. De krachten die vrijkomen bij een aanrijding van opzij
worden beteugeld door verstevigingen in de portieren. Alle inzittenden zijn beschermd met gordels die bij een aanrijding de druk op de borstkas met 35 procent terugbrengen. Een kinderstoeltje heeft makkelijker een plaatsje op de
achterbank omdat de gordels met twintig centimeter zijn verlengd.
Renault claimt dat de Twingo nu op het gebied
van passieve veiligheid op het hoogste niveau in
zijn klasse staat. De prijs blijft gehandhaafd op
19.995 gulden (basisversie).

DEKRA KEURINGEN IN AMSTERDAM
Onafhankelijke APK bij Auto Westpoort
De Daewoo-dealer van Amsterdam, Auto Westpoort,
heeft een primeur op het gebied van de Algemene
Periodieke Keuring voor personenauto's. In de beide
Daewoo Centres, in Amsterdam-West en Amsterdam Zuid-Oost, is DEKRA ingeschakeld voor het
onafhankelijk uitvoeren van de APK.
DEKRA, o.a. bekend uit de Formule 1, is sinds november 1996 actief in de randstad met onafhankelijke APK keuringen. Hierbij wordt gewerkt volgens
een nieuw concept waarbij een DEKRA-keuringsspecialist de APK verricht in een garagebedrijf bij u
in de buurt. Deze keuringsspecialisten richten zich
full time op de APK en zij zijn goed op de hoogte
van de wettelijke eisen, het zijn allemaal HTS-autotechnici.
Ook de roetmeting, momenteel een hot item en een
verplicht onderdeel van de APK voor auto's met een
dieselmotor, wordt door hen uitgevoerd. Hierdoor
wordt een goede uitvoering gegarandeerd en is het
risico dat de motor opgeblazen wordt nihil. Sinds de

invoering, begin dit jaar, zijn namelijk al meer dan
2000 roetmetingen door DEKRA verricht zonder
noemenswaardige problemen.
Voor het garagebedrijf is de samenwerking erg interessant, omdat niet voortdurend hoeft te worden
geïnvesteerd in de steeds wisselende eisen aan
APK-meetapparatuur en in de opleidingen van APKkeurmeesters. De keuringsspecialist is tevens vaste
contactpersoon en vraagbaak voor de klant, waardoor de onderlinge communicatie niet overbodig ingewikkeld is.
Veel consumenten gebruiken deze onafhankelijke
APK keuring ook als alternatief voor de veel duurdere aankoopkeuringen. Auto Westpoort levert zelfs alIe occasions standaard af met deze onafhankelijke
APK keuring. Binnenkort zullen ook de eerste Daewoo's APK-plichtig worden, maar op het moment
worden voornamelijk "vreemde" merken gekeurd. In
Daewoo Centre Zuid-Oost, aan de Van der Madeweg, wordt zelfs gekeurd in een volledig nieuw geoutilleerde APK-werkplaats.

Kia biedt met
Pregio prima
alternatief
H
et legertje bestelbussen krijgt uitbreiding.
Het Koreaanse Kia
mengt zich met een nieuw
model in de strijd: de Pregio. Achter de uitdagend gevormde voorkant zijn een
comfortabele cabine en een
grote laadruimte verborgen.
De laadcapaciteiten en de
prijs, die begint bij 24.490
gulden, maken deze besteller interessant.

Naast de reeds bestaande Besta
is de Pregio Kia's tweede troef in
het segment van lichte bedrijfswagens. Voor een nog relatief bescheiden merk op de Nederlandse markt getuigt dit van een offensieve houding. Dat is ook zo.
Volgens algemeen-directeur Bas
Plesman van Kia Motors Nederland is het de bedoeling nu krachtig door te stoten.

De 3-serie van BMW is verrijkt met een 323ti compact.

Peugeots 1O6 en 306
in tennisoutfit

Niet alleen in de sector van bedrijfswagens, ook op andere fronten. "We krijgen in het komende
jaar meer auto's geleverd uit Korea. Medio volgend jaar volgen
face-lifts van de Pride en de Sephia plus een stationwagenversie
van de Clarus. Voor het jaar 2000
verwachten wij tenminste nog een
compleet nieuw type en er wordt
hard gewerkt aan de modernisering van het bestaande aanbod."
De Pregio is een duidelijk resultaat van Kia's expansiedrift. Deze
auto is in tegenstelling tot de op
Mazda-techniek gebaseerde Besta, volledig in eigen beheer ontwikkeld. De 2,7 liter motor ontpopt
zich als de krachtigste dieselmotor (zonder turbo) die momenteel
in het arsenaal van bestelbussen
voorhanden is. Hij levert een vermogen van 60 kW/82 pk.
"De Pregio is in Korea al langer te
koop. Om hem in Nederland te
kunnen leveren, moest hij enige
aanpassingen ondergaan. Wij

hebben het voortouw genomen
om met collega-importeurs een
Europese versie te ontwikkelen,
waardoor het voor de fabriek interessant is deze in aantallen te
bouwen", aldus Plesman.
De Pregio is te koop als gesloten
bestelwagen met enkele of met
dubbele cabine. Deze laatste
komt op een prijs die begint bij
26.490 gulden. De Kia-dealer kan
zorgen voor een keur aan ombouw- of opbouwmogelijkheden.
De besteller is daarmee op maat
te snijden voor tal van bedrijven
en activiteiten. Er is bijvoorbeeld
een Pregio Celsus, speciaal ingericht voor koeltransport.
Het laadvermogen van de enkele
cabine bedraagt 1.470 kg, voor
de dubbele cabine is dat 1.410
kg. Het laadvolume is respectievelijk 5,7 en 3,7 kubieke meter. In
dit segment zijn dat heel forse
waarden, die deze bedrijfsauto
aantrekkelijk maken.
De achterklep scharniert omhoog.
De laadruimte is daarnaast bereikbaar via een schuifdeur aan
de rechterzijde. De voorwielen
zijn onafhankelijk opgehangen.
Dat zorgt voor een comfortabel
weggedrag. De motor laat zich bij
optrekken duidelijk horen, maar
bij constante snelheid is hij aangenaam rustig aan het werk. De
starre achteras is via bladveren
aan de carrosserie bevestigd. Het
is een robuuste constructie.
De Pregio heeft stuurbekrachtiging Op de vijf-versnellingsbak is
een Click 'n Go halfautomaat te
leveren. Deze neemt de bediening van het koppelingspedaal
over.
Schakel de versnelling in, geef
gas en de auto rijdt weg. Het kan
zonder de koppeling in te drukken. Vooral bij het rijden in de
stad of in fileverkeer biedt dit systeem veel comfort. De meerprijs
is 1.500 gulden.

De nieuwe Golf doet vertrouwd aan, omdat de vormgeving overeenkomt met zijn voorganger. Technisch is echter niets bij het oude gelaten.

VW Golf standaard
zeer uitgebreid
D
e VW Golf IV krijgt een
rijke uitrusting. Elke
versie heeft voortaan
centrale vergrendeling, airbags voor bestuurder en
passagier, abs en stuurbekrachtiging. De huidige Golf
III moet het in zijn basisversie nog zonder deze attributen stellen. VW's populairste
model is dus sterk opgewaardeerd, terwijl de uiterlijke kenmerken met zorg zijn
gehandhaafd. Eind oktober
verschijnt de nieuwe Golf
bij de dealers.

Uit een eerste rij-impressie in
Bonn, waar VW de auto voorstelde aan een horde internationale
journalisten, blijkt dat het comfort
naar een hoog niveau is getild. Hij
is stiller dan zijn voorganger en
de binnenruimte is iets toegenomen.
Sinds 1974 zijn er achttien miljoen VW's Golf aan de man of
vrouw gebracht. Vorig jaar was
deze auto wereldwijd het meest
verkocht, een positie die hij in
1997 lijkt te bestendigen. Straks
op de autoshow in Frankfurt (11-

21 september) zal de Golf IV als
debutant een publiekstrekker zijn.
VW heeft uit voorzorg een complete hal afgehuurd voor zijn
stand om de bezoekers te kunnen
herbergen.
Daaraan heeft de producent goed
gedaan, afgemeten aan de reacties die wij krijgen als we met het
nieuwe model rijden in Bonn en
omgeving. Vrijwel iedereen staart
de auto na en dat is niet ontbloot
van enige risico. De bestuurder
van een oud model VW Polo vertraagt en blijft naast de nieuwe
Golf rijden. Zijn ogen nemen de
lijnen van de auto op en de man
vergeet daardoor bijna op tijd te
remmen voor een voorganger.
Het interieur is eveneens het bekijken waard. Het dashboard is
minder saai dan voorheen. Dat
komt onder meer door de duidelijk vergrote wijzerplaten. In het
donker is het kijken hiernaar een
feest. Ze lichten fraai op. De wijzers zijn rood gekleurd en de cijfers blauw, net als black light in
een disco. Deze kleuren scheppen volgens door VW geraadpleegde deskundigen een rustig
en overzichtelijk beeld.
Aan de vormgeving zal iedereen

SsangYong Korando in
bedrijfskostuum
D)
e SsangYong Korando
is er nu ook als bedrijfsauto. Omdat de
fiscale heffing BPM vervalt,
komt de aankoopprijs op
39.132 gulden (exclusief
BTW).

De SsangYong Korando is er nu ook in een voordelige grijs-kentekenuitvoering.

Dit geldt voor het type 601 L. Dat
is een scherpe prijs voor een

vierwielaangedreven auto van dit
formaat.

De 2,3 liter dieselmotor levert een
vermogen van 59 kW/80 pk. Een
trapje hoger staat de 602 EL.
Deze Korando heeft een 2,9 liter
vijfcilinder diesel van 73 kW/99
pk en is voorzien van luxe zoals
bijvoorbeeld airconditioning. Het

prijskaartje vermeldt 43.387 gulden, exclusief BTW. Als topmodel
doet de 602 ELX dienst.
Deze ELX heeft onder meer een
antiblokkeersysteem op de vijftien
inch lichtmetalen velgen.
Op deze versie is als extra een
automaat leverbaar.

deze VW direct herkennen als
een Golf. Het is precies de bedoeling. Waarom zou je iets ingrijpend veranderen, als je jaren aan
de top verblijft. VW's topman dr.
Ferdinand Piech vertelt dat vooral
naar verbeteringen is gekeken.
"Perfectionering staat voorop. Met
de vierde generatie Golf hebben
we winst geboekt in veiligheid,
comfort en kwaliteit." De uitgebreide standaarduitrusting met een
duidelijk accent op veiligheid is
hiervan het gevolg. Ook de honderd procent verzinkte carrosserie als wapen tegen de roestduivel vloeit voort uit dit streven naar
kwaliteit. "We geven twaalf jaar
garantie tegen doorroesten van
binnenuit. We zijn de eerste autofabrikant ter wereld die een dergelijke lange termijn hanteert", aldus Piech.
De Golf is verkrijgbaar m drie uitvoermgen: Trendline, Comfortline
en Highline. De GTI is de sportieve versie en heeft naar keuze een
vijfcilmder 2,3 liter V5 motor of
een viercilinder 1,8 liter turbokrachtbron. Beide leveren 150
paardenkrachten. Voor de andere
versies kan de koper kiezen uit
drie benzinemotoren en drie diesels. Aan de basis staat een 1,4
liter van 55 kW/75 pk. Deze
krachtbron is nieuw. Hij heeft vier
kleppen per cilinder. Het blijkt in
de praktijk een aangenaam soepele en stille motor. Wie een liefhebber is van meer pit, doet er
goed aan voor de sterkere 1,6 liter (74 kW/100 pk) te kiezen.
De prijzen van de nieuwe Golf
worden bekendgemaakt tegen de
tijd dat de auto verschijnt bij de
dealers, Dat zal eind oktober zijn.
Dan begint de verkoop. De verwachting is dat VW de Golf heel
scherp zal prijzen. In Duitsland is
de basisversie zelfs iets goedkoper dan de Golf III. Dat klinkt
veelbelovend.

laagste rentes:
10 jaar 15 jaar
vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf
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Toerismenota brengt
bekende boodschap
ZANDVOORT - 'Zowel de
toerist als de inwoner moet
zich hier thuis blijven voelen. Een gemeenschappelijke visie, actief beleid, investeren in prioriteiten en samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven.
Dat is de weg voor Zandvoort te gaan om dat te bereiken.'

De tekst van de ambtelijke
notitie over het toerisme lijkt
erg op de nota 'Zandvoort let op
uw saeck' van een jaar geleden.
Het OPZ stelde die nota op en
organiseerde er destijds een
discussiemorgen over op het
raadhuis met vertegenwoordigers uit allerlei geledingen.
Faber: „De politieke weg is
echter dat het college met een
eigen voorstel komt. Daarom
heeft het OPZ samen met de
gemeente de huidige nota ontwikkeld in een stuurgroep. En
inderdaad," zegt hij, „onze
boodschap van toen is overeind
getaleven." Ook in de structuurschets die de gemeenteraad vorig jaar vaststelde komen veel
dezelfde punten aan de orde.
Zo pleitte de structuurschets
net als deze nota voor ontwikkeling van twee 'polen', rondom het Badhuisplein en het Palacegetaouw. Daar moet wat aan
de architectuur en de inrichting van de openbare ruimte gedaan worden om meer toeristen te trekken. De nota spreekt
over 'een smaakmakend flaneergebied'. Want 'Zandvoort
dient zich blijvend te ontwikkelen als een moderne badplaats
met een sterke concurrentiepositie aan de Noordzeekust.'

Als de politiek zich achter
deze woorden uit de nieuwe
nota 'Toeristisch ontwikkehngskader Zandvoort' schaart,
is er al veel bereikt, meent Ploris Faber van de Stichting
Zandvoort Promotie en het Ondernemers Platform Zandvoort
(OPZ). De boodschap is niet
nieuw, maar wel belangrijk,
meent hij.
De nota komt vanavond ter
sprake in de commissie Bestuurlijke Zaken en op maandag 29 september beslist de gemeenteraad erover. Hierbij
komt ook een krediet van dertigduizend gulden aan de orde
dat het college van Burgemeester en Wethouders wil uittrekken voor het uitwerken van de
abstracte beleidsvisie. „Zodra
de raad positief reageert, kunnen we echt samen met de gemeente aan de slag om concrete
plannen te maken," voorspelt
Paber.
De toekomstvisie over het
toerisme is al jaren een heet
hangijzer. Onder ondernemers
en gemeenteraadsleden leeft al
langer de wens om de verloedermg van Zandvoort een halt toe
te roepen. Tot nog toe lukte het
ZANDVOORT - „Stem in
echter niet om de neuzen in één met de bijdrage aan de nieurichting te krijgen. Paber hoopt we klinkers." Dat adviseert
dat dat nu wel lukt.
het Ondernemers Platform

DEZE WEEK:
U PAGINA'S

Dat betekent dat er volgens
de nota twaalf maanden lang
wat te doen moet zijn in Zandvoort, bijvoorbeeld op cultureel
of sportief gebied. Zandvoort
moet zich richten op dagrecreanten van alle inkomensgroepen en verblijfsrecreanten met
minimaal een modaal inkomen. Verder wordt onder andere gepleit voor permanente
strandpaviljoens, een natuur-educatiecentrum, betere bewegwijzering.
Anderzijds blijft 'de historische kern en de karakteristiek
van het oude vissersdorp van
eminent belang. Het is de authenticiteit die de inwoners
bindt. Tegelijkertijd geeft het
de badplaats een eigen gezicht.
Een gezicht en identiteit die
nooit verloochend mogen worden.'
Opmerkelijk zijn de voorstellen over het verkeer. Vervoer
per Jan Plezier zou een leuk
extraatje voor de toeristen zijn
volgens het voorstel van het Na een seintje van directeur Maarten Bothe lieten de leerlingen van de jarige Nicolaasschool
college. Over de verbetering
van de bereikbaarheid blijft de
nota erg vaag. Er wordt alleen
geconstateerd dat de bereikbaarheid verbeterd moet worden en geen oplossing aangedragen.
ZANDVOORT - „Er wa- grote fiets kijkt. „Moet ik daar vele aanmeldingen elk jaar. Dit
ren tijden dat we de boer op op," vraagt ze. „Geen probleem, jaar is de Nicolaasschool daarmoesten om leerlingen te ik ondersteun je. Daarna heb ik om gestart met een derde kleuvinden, maar nu hebben we wel een rolstoel nodig, want ik terklas. De school past onderer zelfs 225," zegt Maarten heb onderhand pijn in mijn hand niet meer in zijn jasje. Bothe: „Er zitten dan ook twee
Bothe, directeur van de Ni- rug," kreunt moeder Loekie.
Voor moeder Nancy Geurs groepen in het gebouw van De
colaasschool, terwijl hij vrij- lijkt
het leven eveneens wat Duinroqs. Overigens hebben
dagmorgen behendig de ene pijnlijk.
Ze vangt met een grote we dit jaar ook een hulpklas
na de andere ballon vult. 225 broek ballen
op die eerst tegen opgezet voor kinderen die vroede verdeelsleutel kleine bedrij- leerlingen betekent ook mi- haar borst ketsen. „Of het pijn ger naar het speciaal onderwijs
ven zou benadelen. Uit een re- nimaal 225 ballonnen die doet? Nee, dat valt mee. De kin- gegaan zouden zijn. Het initiakenvoorbeeld blijkt inmiddels een half uur later de lucht in deren houden rekening met tief is uitgegaan van het kathodat een winkel met 273 vierkan- gaan ter ere van het dertigja- me. Ze gooien niet te hard."
liek onderwijs, maar alle schote meter vloeroppervlak 11.170 rig bestaan van de school.
De medewerking van de ou- len in Zandvoort kunnen eraan
gulden moet betalen. Voor het
Voor de kinderen betekent ders is volgens directeur Bothe meedoen."
kleinste pand (16 vierkante me- het jubileum een dag lang feest. een zeer prettige bijkomstigOntzuiling is op andere vlakter) in de Kerkstraat komt de De taal- en rekenboeken blijven heid. „Anders zouden we niet ken ook aan de orde. Het kathoberekening neer op 3.386 gul- in de kast. De radio staat aan. 's zo'n feest kunnen organiseren. lieke geloof speelt op de Nicoden.
Morgens zijn er op het school- De betrokkenheid bij de school laasschool nog wel een rol,
Het OPZ, dat informatie plein 34 spelletjes, variërend is groot."
maar de verbondenheid ermee
heeft ingewonnen bij het Insti- van sjoelen tot en met springen
Dat de katholieke school po- is wel sterk afgenomen. „Ik zeg
tuut voor het Midden- en Klein- in een luchtkussen. 's Middags pulair is bij de bewoners van weieens: alle geloven slapen op
bedrijf, vindt de verdeelsleutel volgt de vossenjacht en 's Zandvoort-Noord blijkt uit de het Nicolaaskussen. Ongeveer
'niet onredelijk'. Dat schrijft avonds mogen de ouders met
het OPZ althans in een brief hun kinderen mee naar school
(ADVERTENTIE)
aan de ondernemers.
voor de barbecue.
De eigenaren van de gebouTijdens de spelletjesochtend
wen in het centrum mogen de blijkt dat kinderen ook zonder
kosten van de renovatie door- Nintendo plezier kunnen hebberekenen aan huurders. Wie ben. Bram, Sam en Rik (respecde bijdrage overigens niet be- tievelijk uit groep drie, twee en
taalt, moet baatbelasting afdra- twee) reageren enthousiast als
gen aan de gemeente volgens ze nog een keer met zandzakjes
het OPZ. Dat is een soort vang- naar een houten clown mogen
net om. te zorgen dat de 4,1 mil- gooien. Bram vindt echter de
joen gulden toch bij elkaar popcorn het leukste van de hele
Zie onze advertentie op pagina 4
komt.
morgen. „Het knettert zo leuk,"
De opknapbeurt begint vol- zegt hij.
gens wethouder Van Marie in
Rianne uit groep vier rent in
de herfst. Er komen nieuwe hoog tempo naar het luchtkusklinkers, nieuwe putdeksels en sen, terwijl Laura uit groep drie
verlichting. De totale kosten be- op hetzelfde moment met een
dragen ruim 11 miljoen.
peinzend gezicht naar een rare

Drie keer
beroving
ZANDVOORT - Tot driemaal
toe hebben twee berovers toegeslagen op de Boulevard Barnaart. Mogelijk gaat het om dezelfde daders. Zij bedreigden
hun slachtoffers met een mes
en vroegen om geld. Een keer
stak een van de berovers zijn
slachtoffer in het bovenbeen.
De eerste beroving vond vrijjdagnacht plaats. Twee Duitse
oeristen, die in hun auto lagen
e slapen, gaven hun portemonnee met 230 Duitse Mark af.
Ook de slachtoffers van de derde beroving logeerden in een
auto op de boulevard. Zij leverden hun portemonnees met in
otaal 90 Duitse Mark en 225
gulden in.
Bij de tweede keer, zaterdagnacht, werd een 62-jarige Zand/oorter het slachtoffer terwijl
nj naar zijn werk fietste. Ter
loogte van Riche stopte een
tleine rode auto. Uit de auto
'tapten twee mannen, waarvan
één met een bivakmuts op en
een mes in zijn hand. Omdat de
Zandvoorter geen geld had,
werd hij in zijn bovenbeen gestoken. Na de beroving proJeerde de man tevergeefs de
aandacht van automobilisten te
rekken. Uiteindelijk fietste hij
met veel moeite naar zijn werk.

De verdeelsleutel gaat ervan
uit dat elke eigenaar van een
winkel in de Kerkstraat, het
Kerkplein, het Dorpsplein, de
Bodeweg, de Buureweg en de
Bakkerstraat een vast bedrag
(1887 gulden) moet betalen.
Daarnaast betalen de eigenaren
ook nog eens 20,40 gulden per
vierkante meter en 391 gulden
per meter gevellengte. Eigenaren van woonhuizen hoeven
niets bij te dragen.
Over de bijdrage aan de opknapbeurt ontstond een half
jaar geleden veel beroering.
Veel ondernemers vreesden dat

INGJIIJBANK

Kunst te kijk

Snelheid
ZANDVOORT - Bij twee snelleidscontroles heeft de politie
naandag 77 bonnen uitgedeeld.
Op de Van Lennepweg reden
ussen kwart over twaalf en
lalf twee 57 van de 566 automo)ilisten harder dan 50 kilomeer per uur. De snelste auto
reed 84 kilometer per uur.
Op de Zandvoortselaan hielden tussen half vier en half vijf
wintigvande 941 gecontroleerde auto's zich niet aan de toegestane snelheid. Een van hen
- Hoe soci- ben de minste redenen om ach'eed 102 kilometer. Dat is 32 aalZANDVOORT
is
de
gemeente
Zand- terover te leunen. Ook Zandkilometer te hard.
voort? Volgens de christelij- voort komt er niet al te best
ke vakbond CNV niet soci- vanaf. Het CNV hoopt dan ook
aal genoeg in elk geval. Op dat 'de gemeente Zandvoort
haar beleid wil bijstellen.'
ZANDVOORT - Een dronken twaalf punten scoort Zandvoort
slecht
tot
zeer
slecht.
i O-jarige automobiliste uit
Er schort volgens hst CNV
Zandvoort heeft zaterdagavond Op zeven punten is de ser- onder andere in Zandvoort wat
vice
en
het
sociale
beleid
n het centrum zeven auto's en
aan:
ien lantaarnpaal geramd. Zij van de gemeente wel vol- • De OZB. (per 5000 gulden 1,73
lad ruim vier keer zoveel ge- doende.
gulden hoger dan het landelijk
dronken als toegestaan.
Dat concludeert het CNV na gemiddelde en zelfs 4,63 gulden
een onderzoek onder 423 ge- hoger dan het regionale gemidmeenten in Nederland. Het delde).
CNV maakt zich namelijk zor- • De hondenbelasting (139,40
gen over de kosten en het ni- gulden boven het landelijk geveau van de voorzieningen in middelde).
Datum HW LW
HW LW
• De kosten voor een rijbewijs.
11 sep 10.25 06.16 23.26 18.36 Nederlandse gemeenten.
'Lokale lastendruk en goede (21,90 hoger dan het landelijk
12sep 11.53 07.26 -.- 19.35
13 sep 00.46 08.35 13.20 21.10 en betaalbare voorzieningen gemiddelde).
H sep 01.55 10.15 14.25 22.35 hebben invloed op burgers, • Het inspraakbeleid.
15 sep 02.50 11.05 15.17 23.25 maar ook bedrijven in de ge- • De uitvoering van de Wet
meente,' stelt het CNV. 'Een Voorzieningen Gehandicapten.
16 sep 03.35 12.06 16.01 -.-17 sep, 04.17 00.10 16.46 14.30 overzicht van de kosten en ba- • De toegankelijkheid van ge18 sep 05.02 00.35 17.26 15.16 ten is noodzakelijk om gemeen- meentelijke instellingen voor
19 sep 05.45 01.36 18.11 16.00 ten te kunnen aanspreken op gehandicapten.
• Het stimuleren van werklohun keuzes.'
Maanstand:
Alleen Tilburg, Utrecht en zen om weer aan het werk te
di. 16 sep. 20.41 u.
"'oogwater ma 08 sep. 07.51 uur. Zoetermeer kunnen tevreden gaan.
zijn over hun sociale beleid vol- • De voorlichting over gemeen+112 cm.
-aagwater ma 08 sep. 03.54 uur. gens de vakbond. Eindhoven, telrjke voorzieningen.
Eemsmond en Enschede heb- • Het minimabeleid (de mogeNAP -69 cm.

Nieuwe
politiechef,
nieuw elan
\,'
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Nazaat van
'De Bokkum'
vertelt

hun ballon los

Foto André Lieberom
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Nicolaasschool viert feest met ballonnen

OPZ staat achter bijdrage
nieuwe stenenKerkstraat
Zandvoort (OPZ) aan de
middenstanders die moeten
meebetalen aan de opknapbeurt van het centrum. Volgens het OPZ heeft de gemeente een redelijke berekening voor de bijdrage opgesteld. In totaal wil de gemeente 4,1 miljoen gulden
verhalen op de eigenaren
van winkelpanden in het
centrum.

Editie 17

een derde van mijn leerlingen is
katholiek. Misschien zijn er
tien gezinnen die elke week in
de kerk komen," vertelt het
schoolhoofd.
Dat heeft gevolgen gehad
voor het godsdienstonderwijs.
„Vroeger kwam pastor Henk
Kaandorp voor de catechesatie
langs. Hij vroeg soms heel
streng aan een kind: „Waar was
jij gisteren?" Inmiddels doen
we het anders. We hebben projecten over alle soorten geloven. Bidden in de klas? Nee, dat
is afgeschaft. Dan zouden we
ook een minaret op ons schoolgebouw moeten zetten."

Handbalsters
starten
goed
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel 571.8648

Drie ontwerpen voor sporthal
ZANDVOORT - Er bestaan drie ontwerpen voor
de nieuwe sporthal die de
Pellikaanhal moet vervangen. Welk ontwerp de politiek kiest, is nog niet bekend. De raadsleden hebben
gisteravond alleen gekeken
naar de ontwerpen.
De nieuwe sporthal komt op
het Duintjesveld te staan. De
Pellikaanhal in de A.J. van der
Moolenstraat moet weg, omdat
de gemeente daar de nieuwbouwwijk Park Duijnwijk wil
laten bouwen. De hal is als een
van de laatste onderdelen van
de nieuwbouwwijk aan de

Parkeerterrein Palace
gaat binnenkort dicht

beurt. De drie ontwerpen voor
de sporthal zijn heel verschillend. Het dak dat Architectenbureau Hooper in opdracht van
Pellikaan uit Tilburg heeft verzonnen loopt in een kromming.
Vaessen uit Raamsdonksveer
laat de zijgevel golven, maar
heeft een recht dak in gedachten. Het ontwerp van Van den
Belt uit Twello gaat uit van een
rechthoekig dak. De kantine is
volgens de tekeningen van dit
bureau half in de hal geschoven.
Hoeveel geld de gemeente
precies uittrekt voor de nieuwe
hal, is volgens voorlichtster
Kitty de Hoog nog onduidelijk.

U bent van harte welkom op onze

MODEFLITSEN

Henny Solaro, Hans van Pelt,
ZANDVOORT - Binnen pacht over het gebied.
Paul van Wierst, Mona Meijer
De eigenaren willen volgens
(Zandvoorts Palet), Tine Koome twee weken wordt het par- voorzitter
Dekker het parkeerkeerterrein bij het Palacege(Zandvoorts Palet) en Yvonne
bouw afgesloten. Dat zegt terrein afsluiten omdat ze er
Schoor! hielden zaterdag: open
op drukke dagen nauweatelier in de oude Mariaschool. Henk Dekker, voorzitter zelf
van de vereniging van eige- lijks kunnen parkeren. Boven„We doen het volgend jaar
wordt er veel dubbelgeparnaren van het gebouw. Er dien
weer. De sfeer was gezellig'. Er
keerd,
wat chaotische en volkomt
een
slagboom
achter
kwamen ook redelijk wat begens
Dekker
gevaarlijke situazoekers, alhoewel de belanghet benzinestation en bij het ties oplevert. Ambulances
en de
stelling' niet overweldigend
tunneltje.
brandweer kunnen volgens
was," kijkt Yvonne terug. „VerDe vereniging heeft de Haar- hem soms ternauwernood het
moedelijk door de begrafenis
rechtbank achter zich. gebouw bereiken.
van prinses Diana," aldus Hen- lemse
Dekker heeft al eerder aangedeed vrijdagmiddag uitny, die ook nog kan melden dat Die
spraak in het kort geding dat de geven dat afsluiting niet per se
een van haar leerlingen wat
Palace-eigenaren tegen de ge- hoeft te betekenen dat alleen
werk verkocht heeft.
meente hadden aangespannen. nog bewoners mogen parkeren
De
gemeente dreigde de slagbo- op het terrein. Volgens hem is
Foto Karin Schut
men te verwijderen, omdat het het ook mogelijk om de niet-geparkeerterrein openbare weg bruikte plaatsen aan te bieden
zou zijn. Dat klopt volgens de aan dagtoeristen. Zij kunnen
rechter niet. De vereniging van bij de receptie een parkeereigenaren betaalt namelijk erf- kaart ophalen.

op zaterdag 13 september
van l 1.00 tot 16.00 uur.

Cortina Modes
Kerkplein 3
2042 JH Zandvoort
Tel 023-5714828

'Zandvoort moet socialer'

Auto's geramd

Waterstanden

lijkheden worden te weinig benut).
Het CNV vindt dat de gemeente
Zandvoort onder andere goed
scoort wat betreft:
• De kosten van een paspoort
(Een Zandvoorts paspoort is
ongeveer tien gulden goedkoper dan het landelijk gemiddelde).
• De kosten van een uittreksel
uit het bevolkingsregister (ongeveer gelijk aan het landelijk
gemiddelde).
• De openingstijden van de gemeentelijke instellingen.
• Het stimuleren van mensen in
achterstandsposities om actief
te worden (volgens het CNV
geeft de gemeente voldoende
geld uit aan activiteiten of aan
organisaties die activiteiten opzetten voor senioren en gehandicapten).
• Het innen van afvalstoffenheffingen en rioolrecht op basis
van een- of meerpersoonshuishoudens.
• De hoogte van de premies die
uitkeringsgerechtigden
kunnen krijgen als ze weer aan het
werk gaan of een opleiding afronden.

(ADVERTENTIE)

Z O JNT E> A G
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Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad
Carpet-land in Amsterdam
is a.s. zondag geopend van
10.00 - 17.00 uur. Alleen op
deze dag verkopen wij heel
veel gordijnen voor de halve
prijs. Nu extra voordeel op
deze extra openingsdag.

carpet-lan
Bel voor filiaal adres 020-3555944, of kijk in de Gouden Gids.

Naam: (m/v) | L
l l l l
J_J
LJ
l i l
l l l l
l l l l l
J i
Adres:
Postcode/Plaats: I I i i i i
l l l
l l l
l l l (i v m cnnirnfe bem
Telefoon:
Giro/Banknr.:
l l l l l l i l l l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60.40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.
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FAMILIEBERICHTEN

WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

A. LAVERTU

Veel fijne herinneringen
verzachten ome smart.
Voorgoed uit ons midden,
maar altijd in ons hart.

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

Bedroefd om haar heengaan, maar niet dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij U kennis van het overlijden
van onze allerliefste moeder en oma

Cornelia Heeres-Molenaar

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

25 april 1915
8 september 1997
Hetty
Célestine en Gertjan
Correspondentieadres:
H. Schouten-Heeres
Prof. Zeemanstraat 9
2041 CN Zandvoort
Er is gelegenheid tol afscheid nemen en condoleren op donderdag 11 september van 19.00 tot 19.30
uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat te
Zandvoort.

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN

De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 15 september, 20.00 uur, commissie Financien
De commissievergadering wordt gehouden inde
commissiekamer m het Raadhuis (ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage bij
de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluestraat) Bn het bureau Voorlichting kunt u
terecht voor nadere informatie over de punten
die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01
62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering
het recht om over een onderwerp dat op de
agenda staat het woord te voeren

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Liever geen bezoek aan huis.

En nu hlijft geloof, hoop en liefde,
deze dne, duch de meeste van deze
is liefde

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 2 september vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 36 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 9 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien DIJ de Centrale Balie

Stichting Zandvoort Promotie
Presenteert
Evenementen kalender

l Cor. 13 vers 13
Bedroefd geven wij U kennis dat onverwacht uit
ons midden is weggenomen onze lieve schoonzuster en tante

Hendrika Jacoba Wellmann

PROJECT VEILIG WONEN
Het preventieteam van het project Veilig Wonen,
dat in het kader van het Integraal Veiligheids
Beleid in Zandvoort actief is bezoekt van maandag 15 september tot en met vrijdag 17
oktober Zandvoort-Zuid. Bewoners m het
gebied ten zuiden van de Hogeweg Thorbeckestraat en ten westen van de
Dr. Kuijperstraat kunnen in die periode gratis
inbraakpreventie-advies krijgen
Via een brief worden de bewoners uitgenodigd
een afspraak te maken met een lid van het

Rieky

-fr 29 juli 1913

16 september 1997
Truus Wellmann-Mathijssen
Piet Bosma
GerardenJoKloos
Manneke Wellmann
Tineke Wellmann
Gina Rodenhuis-Bosma
Wiebe en Margriet Bosma
en verdere familie
"Huis in de Duinen"
Zandvoort
Correspondentieadres:
G. H. F. Wellmann-Mathijssen
Kraaybeek 70
3971 LJ Driebergen

September
14
Internationale autoraces
Kunstcircus Zandvoort
13/14
9e MSX COMPUTERDAG
20
Pelikaanhal 10.00-17.00 uur
Groots Dartevenement in
Café De Bierwinckel
Les 'Mc Danger' Wallace versus Martin Adams

23

SKI-SETS

November

In memoriam

Paul Teuwen

SNOWBOARDS

SKI-KLEDING

Nordica GP VS j33^f 289,-

Nidecker Next incl. solt
binding
allround freende ƒ 499,-

High Quality fleccu Sweater

Fisher VT Spectrum
incl. binding f£ZSÏƒ449,Salomon Evolution 7000
incl. binding f£*8ïƒ499,-

Pakjesavond
Kerstmarkt

11 sept. 1997

Salomon Optima 6.1 j^S/S^f 249,-

ONDERHOUD
Reinigen - steenslljpen
Hangend slijpen
Waxen en polijsten

ƒ29,-

Meer ï>on strorib alleen
Uw belangstelling en medeleven bij het heengaan
van mijn lieve man, onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Rossignol Mambo
incl. softbinding f£49rf 699,-

Koflach Breeze
dames ski-schoen f^ë&rf 229,-

I

ZANDVOORT

Papa en mama

Henri L. P. Joacim

Zandvoort,
september 1997

WINTERSPORT - OUTDOOR - TRENDS

C h u r c h i l l l a a n 83

-

020-6625988

50

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

Fa. Veldwijk

AKO
Bruna Balkenende

Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort
Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

De Vonk
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

AND STILL GOING STRONG

Haltestr. 9, Zandvoort

T. Goossens

Shell Geerling

Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Sig.mag. Lissenberg

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,-*

--_

v. Lennepweg 4, Zandvoort

vandaag 21 jaar

,

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan dt>,
rarKiaan
36,2011
zui i K.
KW
w naanem.
Haarlem.
^_
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VAN

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Xaribor en frank

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
, Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

o
^^^m

^^^^

^^MM

^^^B

^^^_

^^U^"^^^

LET OP:

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie ovei de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Van Galenstraat 142.
Gezellig tweekamerappartement op de begane grond met zonnig terras op het zuidwesten. Voorzien van plavuizen vloer; ged. voorzien van dubbele beglazing. Serv. kosten
ƒ 172,-p.m.
Vr.pr./169.000,-k.k.
Van Schaik makelaar o.g. (lid N.V.M.)
023-5712944

MAKELAAR O.G>

of vul de bon in.

Je hebt het helemaal voor elkaar.
Eindelijk met Sharon alleen voor de buis.

OPEN HUIS,
Schuitengat 19, zaterdag 13 september
11.00 tot 13.00 uur. Fraai verbouwd hoekappartement met riant balkon op het zuiden.
Centraal gesitueerd, uitstekend onderhouden. Vele extra's, een bezichtiging waard!
Vr.pr. ƒ 279.000,-k.k.
Van Schaik makelaar o.g. (lid N.V.M.)
023-5712944

Stationsplein 6, Zandvoort

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

|

035-6911397

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 1A, Zandvoort

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

j£

Wij tonen u graag onze
nieuwe kollekties.

NU OOK
FRANTZeN VUETLAAN50
INBUSSUM

Fa. P. Klein

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

ƒ79-

Rossignol Mid 3 ƒ.349?:
ƒ 199,-

Zandvoorts Nieuwsblad

is ons tot steun geweest.
Wij danken U daarvoor zeer.
Annie Joacim-Visser
Harry, At en John Joacim
en familie

man/vrouw

straat:

UJJ uitvaartverzorging
kennemerland bv

Solliciteer niet naar moeilijkheden!

postcode/woonplaats:

Sluit geen originele getuigschriften bij uw sollicitatie.
Soms komen ze niet terug.
En dat terwijl heel veel boekhandels voor een paar
dubbeltjes uw getuigschrift kopiëren!

telefoon:

HERENWEG180,

leeftijd(en):

2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende
vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

SKI-SCHOENEN

Rossignol DV Cruise
incl. binding jJS&ïƒ 399,-

Intocht Sint Nicolaas

5
7

Papa, mama, Duncan

RECTIFICATIE ADVERTENTIE
BOUWVERGUNNINGEN
In de gemeentelijke advertentie van vorige week
(3 en 4 september) stond bij de aangevraagde
bouwvergunnnigen per abuis een verkeerd
huisnummer vermeld Bekend gemaakt werd
dat het college voornemens is om met toepassmg van artikel 50 lid 5 van de Woningwet
bouwvergunning te verlenen voor
- het wijzigen van de gevel op het perceel
Nieuwstraat 14

Verleende bouw- en sloopvergunningen
en toestemming bouwvoornemen
96090B Raadhuisplem 4
veranderen
kantoor m
woningen
(03-09-1997)
97029M M Nyhoffstraat 25 plaatsen windportaal
(03-09-1997)
97068S Zandvoortselaan
slopen brug
waterleidmgduinen (03-09-1997)
97087B Kostverlorenoprichten
straat 94b
. woning
(02-09-1997)

Het nieuwe SKI-SEIZOEN begint weer op gang te komen, voordat
de nieuwe kollekties binnen komen, ruimen we nog wat op.

Internationale finaleraces
Zandvoort 500

5
25

December

Hartelijk gefeliciteerd en veel gezondheid in
jullie nieuwe huis.

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen
bezwaar wordt gemaakt en de gronden van het
bezwaar

)GEMEENTE

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:
97136B Zandvoortselaan 80 vernieuwen
schuur/garage
97137B Boul Paulus Loot 53 veranderen
woonhuis
97138B Dr Schaepmanvergroten
straat 12
garage
97139B Thorbeckestraat 29 vergroten
woning
97140B Boul Paulus Loot 53 veranderen
garage/bunker
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij de
Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redehjke'termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op,' dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

- intrekken van het besluit van 30 september 1986 tot toewijzing van een gereserveerde invalidenparkeerplaats nabij de
achteringang van de A. Kerkmanflat aan
deBrederodestraatenhetverwijderenvan
het bij de parkeerplaats geplaatste boid.

Dit moet zijn: Nieuwstraat 4.

Door deze omissie is de inzage termijn met een
week verschoven Dit bouwplan ligt met ingang
van 12 september 1997 gedurende 14 dagen
ter inzage bij de Centrale Balie Gedurende deze
termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wéthouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Oktober

22

11 sept. 1992
Met liefde in ons hart
denken we nog altijd aan je.

VERKEERSBESLUITEN
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
25 februari 1992, nr 17, tot machtiging van
Burgemeester en Wethouders tot het nemen
van besluiten als bedoeld m art 20 en 49 Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het bepaalde m de Wegenverkeerswet,
het Besluit administratieve bepalingen inzake
het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, nebben Burgemeester en Wethouders besloten tot

Aanvang 20.00 uur
Concert VOCAVIATA o.l.v. J. De Boo SZP
Aanvang 20.00 uur

26

Er is gelegenheid tot afscheid nemen op de dag
van de uitvaart van 14.00 tot 14.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 11 september om 15.15 uur in crematorium
Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4 te DriehuisWesterveld.
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers
van het crematorium.

In dezelfde periode staat m deze wijk de
preventiebus waar men terecht kan voor informatie over het project Veilig Wonen De
preventiebus staat op dinsdag 23 september op
net Ir G Friedhoffplem, op woensdag 24 september op het parkeerterrein watertoren aan
de Westerparkstraat, op donderdag 25 september op de Cort van der Lmdenstraat, vrijdag 26
en zaterdag 2 7 september en zaterdag 11 OKtober voor het politiebureau op de Hogeweg 37
Het gemeentebestuur roept iedereen op
aan dit project deel te nemen om zo het
inbraakrisico te verkleinen.

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Tevens is er gelegenheid tot condoleren na afloop
van de plechtigheid in de ontvangkamer van de begraafplaats.

preventieteam Ook als u al een alarminstallatie
heeft of andere maatregelen heeft getroffen,
kan het toch zeer nuttig zijn deel te nemen aan
het Veilig Wonen project

| •••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaaitcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

•

DE BOVENSTAANDE LETTERS
ONTBRAKEN AAN ONZE PUZZEL
VAN 3 SEPTEMBER
HIERVOOR ONZE EXCUSES

Weekmedia17

Raam terecht
ZANDVOORT - Het raam van
Burgerzaken is weer opgedoken. Door een misverstand tussen de familie Bruynzeel en het
Genootschap Oud Zandvoort
leek het vorige week even alsof
het raam verdwenen was. Het
Genootschap wil het raam, dat
een jaar of 45 oud is, graag taewaren. Volgens secretaris Arie
Koper wordt het waarschijnlijk
voorlopig in het clubgebouw op
de Tolweg aangebracht.

Schaaktoernooi
ZANDVOORT - Radio Peeters organiseert op zaterdag 20
september het eerste open en
outdoor 'Amsterdam Beach
Schaaktoernooi'. Er wordt vanaf tien uur geschaakt voor de
deur van de radiowinkel in de
Haltestraat, voor café Harlekijn op het Kerkdwarspad en
op het Gasthuisplein voor het
Circus. Bij Radio Peeters en de
Harlekijn kan men zich ook
(gratis) inschrijven. Wim Peeters heeft 'Amsterdam Beach'
in de naam van het toernooi
verwerkt omdat hij de aanval
tegen Lovers heeft ingezet. Lovers gebruikt 'Amsterdam Beach' voor Umuiden.

Politiek Café
ZANDVpORT - Het Politiek
Café op dinsdag 16 september
gaat over het vervoer van en
naar Zandvoort en het strandbeleid van de gemeente Zandvoort. De discussiebijeenkomst
begint om acht uur en vindt
plaats in Dance Club Yanks (ingang Kosterstraat).

Expositie
ZANDVOORT - Op vrijdag 19
september opent Stef Preijde
een expositie van de Zandvoortse Yvonne Sebregts-van Koningsbruggen in Nieuw Unicum. De opening vindt om drie
uur plaats. De expositie van diverse schilderijen blijft drie
maanden hangen.

woensdag 10 september 1997

'Mijn agenten moeten anders gaan denken'
Zandvoort daarover pas in april
„Als burgers zich over een
AT DE VORIGE politie- bij zijn collega's in de rest van
paar jaar veiliger voelen en
chef
(Gerrit-Jan
Rookde regio aanklopt. Dat is veel te
als de agenten fluitend naar
huijzen) boven in een ta- laat. Regeren is vooruitzien,"
hun werk gaan, dan ben ik
melijk grote kamer, Ab van De- haalt hij een cliché aan.
gelukkig en overbodig," zegt venter
voor een kleine kaIs dat kritiek op zijn voorganAb van Deventer, de nieuwe mer opheeft
de begane grond geko- ger? „Op mijn voorgangers,"
politiechef van Zandvoort.
zen. Tussen zijn personeel, dat zegt hij diplomatiek. „De
„De politie heeft een mono- hij consequent 'de collega's'
poliepositie. Als een groennoemt. „Psychologisch is het
teboer slechte aardappels
beter dat de chef niet letterlijk
verkoopt, ga je naar een an- boven zijn mensen zit. Maar het
der. Dat kan bij de politie
belangrijkste is dat ik hier zo
niet. Dus hebben we de ver- dicht mogelijk bij de werkvloer
ben. Dan leer ik sneller mensen
antwoordelijkheid goed
kennen en weet ik beter wat er
werk te leveren." Dat werk
kan beter, vindt Van Deven- speelt."
korpsleiding achtte het nodig
Hij is van plan om meer za- om mij naar Zandvoort te hater. Daarom wil hij diverse
ken
op
een
andere
manier
aan
veranderingen doorvoeren.
len. Ik wilde eigenlijk niet weg
te pakken dan zijn voorganger. uit Haarlemmermeer, waar ik
De belangrijkste verande„Anders
dan
in
het
verleden
wil
ring is in elk geval een nieu- ik al in oktober bij de korpsbe- vanaf 1994 zat. De hoogtepunwe denktrant: klantvriende- heerder en regionaal college ten waren zonder meer het opzetten van wijkteams en de collijkheid moet voorop staan
neerleggen hoeveel personeel legialiteit. Daarom vond ik het
volgens de nieuwe politiewe in de zomer nodig hebben. in eerste instantie vervelend
chef.
Ik heb zelf meegemaakt hoe dat ik hier naar toe moest.
vervelend het is als de chef van

Z

Maar de korpsleiding heeft mij
ervan overtuigd dat ik hier
goed werk kon verrichten."
Wil dat zeggen dat het een
zooitje m Zandvoort was? „Nee,
dat wil ik zo niet zeggen." Hij
aarzelt en zegt dan voorzichtig.
„Ik heb het gevoel dat het wijk-

'Klantvriendelijk moet net zo gewoon
zijn als het omdoen van de gordel'
teamgericht denken in Zandvoort na 1994 bijvoorbeeld is
achtergebleven. Dat wil zeggen,
dat we in de toekomst nog meer
dan nu de wijken intrekken en
bijvoorbeeld met sleutelfiguren
gaan praten."
Later zegt hij ook nog eens:
„Er mankeert niets aan de politiemensen in Zandvoort, maar

ze moeten anders gaan denken,
klantvriendelijker. Wat de politie moet doen is wel duidelijk,
maar hoe, dat is een ander verhaal. Klantvriendelijkheid zit
tussen de oren, het moet net
zoiets automatisch zijn als het
omdoen van een veiligheidsgordel."
„Concreet? Ik wil mijn collega's bijbrengen dat ze zich bijvoorbeeld bij een aanrijding of
een inbraak realiseren dat de
slachtoffers mensen zijn. Dat
ze ze dus serieus nemen en na
afloop bijvoorbeeld nog eens
bellen om te informeren hoe
het gaat, zodat slachtoffers het
gevoel hebben dat ze meetellen.
Bovendien moeten aangiftes er
picobello uitzien."
Maar, beseft hij, hij moet niet
te snel veranderingen willen.
„Net als de ontslagen Rotterdamse korpschef Brinkman
moet ik daarvoor oppassen. Al-

punt in het Gemeenschapshuis
komen woensdagmorgen om een
paar minuten voor twaalf binnen.
Gastvrouw An Carbaat turft: nummer 36 en 37. Mini de Wolf is tevreden over de opkomst. „Onze gastvrouwen konden de drukte bijna
niet aan."
Bij het Inlooppunt kunnen Zandvoorters een kop koffie krijgen, de
krant lezen, vragen stellen over vrijwilligerswerk en andere mensen ontmoeten. „Maar informatie en advies
geven over zaken die voor ouderen en
gehandicapten van belang kunnen zijn

looppunt," vertelt De Wolf.
Ze wijt de belangstelling aan de tamtam die de Stichting Welzijnscentrum
Zandvoort rondom het nieuwe Inlooppunt maakt. „We hebben folders bij
huisartsen, fysiotherapeuten en taibliotheken neergelegd. En het komt
vast door de borden die buiten voor de
deur staan en doordat dorpsomroeper
Klaas Koper het luidkeels omroept op
de markt. Dat het aanslaat blijkt wel.
De nood is hoog. Om tien uur vanmorgen stond er al een mevrouw voor de
deur. 'Ik ben hier door eenzaamheid
naartoe gedreven', zei ze tegen me,"
vertelt De Wolf.
Ook een andere bezoekster heeft behoefte aan nieuwe vrienden. Ze heeft

muren op haar af. „Ik ben nu zo eenzaam. Dat ik hardhorend ben, maakt
het nog eens extra lastig om contacten
te leggen. Nee, echt nieuwe kennissen
of vrienden heb ik nog niet ontmoet.
Maar ik heb wel met wat mensen van
het Welzijnscentrum gesproken. Ik
denk er hard over om me over een half
jaar, na mijn reis naar Nieuw-Zeeland,
ook aan te melden als vrijwilligster."

brengen onder andere maaltijden
rond, rijden ouderen naar het ziekenhuis, zitten op de belbus en doen kleine klusjes. Vooral aan chauffeurs is
veel behoefte.
Huijskes kijkt net als De Wolf positief terug op woensdagmorgen. „Hopelijk zet de belangstelling door. Het
is nu nog een experiment tot en met
december. Het Gemeenschapshuis
stelt de zaal gratis ter beschikking. Als
Peter Huijskes, voorzitter van de we in een behoefte voorzien, wil de
Stichting Welzijnscentrum Zand- gemeente ons misschien na l januari
voort, heeft tot zijn genoegen al meer subsidie voor de zaal geven."
mensen gesproken die inlichtingen
wilden over het vrijwilligerswerk van
Een al wat ouder echtpaar komt in
het Welzijnscentrum. „We kunnen elk geval terug bij het Inlooppunt. „Ik
nog altijd veel mensen gebruiken." De ben wel nieuwsgierig wat voor moge-

ZANDVOORT - Met de
sloop van het voormalige
pand van Burgerzaken is
vrijdag een definitief eind
gekomen aan een van de lievelingsgebouwen van de

vroegere secretaris Bosman. Hij vond volgens ambtenaar Cees Wester dat de

panden van de gemeente zo

publieksvriendelijk. mogelijk moesten zijn. Het gebouw maakt plaats voor een
nieuwe winkelpassage die

Cees Bruynzeel van Jupiter
gaat bouwen.

rlngen aan het afgebroken gebouw. „Het had een prettig
werkklimaat. We konden het
publiek goed ontvangen. Zo
hadden we een eigen ondertrouwkamer, waar ook nog weieens mensen trouwden die niet
te veel bekendheid aan hun huwelijk wilden geven. Zij wilden
liever niet in de raadzaal in de
echt verbonden worden."

De dienstverlening van de afdeling Burgerzaken was tamelijk uitgebreid. „We verzorgden
bijvoorbeeld ook bouwaanvragen. In 1970 werkten we met
twaalf mensen op de afdeling,
in 1990 nog maar met vier. Veel
is inmiddels namelijk geautomatiseerd."
Zeven jaar geleden verhuisden de ambtenaren naar het gemeentehuis vanwege een reor„Gemeentesecretaris Bos- ganisatie.
man vond het belangrijk dat we
goed toegankelijk waren voor
de Zandvoorters. Ze konden al
om acht uur 's morgens terecht, voordat ze naar hun
werk gingen. Al gingen we offiZANDVOORT - Als het
cieel pas om half negen open. aan het college van BurgeDe sfeer was dus heel infor- meester en Wethouders ligt
meel."
betaalt de gemeente ZandBosman was de eerste in Ne- voort zeventienduizend gulderland die de term 'Burgerza- den extra voor de Serviceken' introduceerde. Jaren later taxi.
heeft Rotterdam nog eens geprobeerd om dat begrip op te
Het bedrijf dat met de speciaeisen. Wester: „Daar heb ik dan le taxi's voor ouderen en gehanook een brief over geschreven." dicapten rijdt, moet dat bedrag

.A^ Y*«- «wfe» •*,< •**-«*•~ V,-

Wandelen

Meningen

1

uur.

Redactie (023) 571.8648 Fax (023)
573 0497.
Advertentieverkoop- (023) 571.7166. Fax(023) 573 0497.
E-mail: wmcomm@perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax.
(020)665.6321.
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Kunstcircus

Zandvoortse ondernemers
willen maar één ding: actie'

Erwin van der Slik reageert op
het artikel 'Faber heeft kritiek
op Duitse prof (Zandvoorts
Nieuwsblad 3 september). In
dat artikel stelt Faber dat een
Duitse professor die niet eens
weet dat bijna alle paviljoens
een eigen toilet hebben, ook
niet over Zandvoort mag oordelen. Van der Slik vindt dat kinderachtig.
Met verbazing las ik de kritiek van Floris Faber, voorzitter en lijdend voorwerp van de
Stichting Zandvoort Promotie,
op het interview met professor
Rudiger Mayenberg in het
Zandvoorts Nieuwsblad van 27
augustus 1997. Wat kinderachtig om iemand op het al dan
niet aanwezig zijn van toiletten
bij de Zandvoortse strandpaviljoens onderuit te halen!
Met het interview heeft het
Zandvoorts Nieuwsblad laten
zien dat niet alleen Zandvoorters, maar ook deskundigen
van buiten de plaats zich zorgen maken over de toekomst.
In die zin niets dan lof voor het
Zandvoorts Nieuwsblad: men
kijkt in ieder geval verder dan
de neus lang is. Of dit ook het
geval is met de Zandvoortse organisatie waarbij Faber betrokken is, mag worden betwijfeld.
De Stichting Zandvoort Promotie heeft al vele jaren geen
enkel teken van promotie-leven
getoond. Oké, men is goed in
het organiseren van al sinds
jaar en dag bekende evenementen, maar daar blijft het dan

ook bij. Van promotie in de eigenlijke zin van het woord is
geen sprake, achterover leunen
is een betere omschrijving.
Ieder normaal bedrijf is voor
haar voortbestaan in meer of
mindere mate afhankelijk van
vernieuwingen. In Zandvoort
gebeurt echter niets. Je moetje
echter afvragen hoe lang een
dergelijke benadering nog goed
blijft gaan. De badplaatsen om
ons heen innoveren volop. Men
bedient zich daar niet langer alleen van de gebruikelijke jaarmarkten en muziekfestivals,
maar zoekt naar werkelijk
nieuwe evenementen waarbij
men handig inspeelt op de huidige tijdgeest.
Dus, bijvoorbeeld veel meer
sport zowel in enge zin als in
meer recreatieve zin: strandlppen, maar ook vliegerwedstrijden. Niet alleen muziekfestivals, maar de creatie van een
constante gezelligheid zowel
met muziek als middels stedebouwkundige middelen.
Het is op dit punt waar de
Zandvoortse organisaties - zowel Stichting Zandvoort Prpmotie als haar voornaamste financier het Ondernemers Platform - het al jaren laten afweten. Natuurlijk is het leuk voor
de achterban én de burgemeester om een bijna tot Verlosser
verheven professor Allaert uit
het Belgische te laten overkomen: inderdaad het OPZ doet
wat.
De realiteit is echter dat zijn
woorden werden gekenmerkt

(ADVERTENTIE)

Goed idee; een lease-vloer van Solidwood
•*WMk

Sfeervol wonen U denkt daarbij aan brede vloerdelen van
massief hout. Duurzaam, ondcrhoudsvnendelijk en expressief
. Vakkundig geplaatst door ervaren vakmensen Dat kan nu
•h, nog voordeliger dankzij ons unieke lease- en serviceplan
Tien |aar kwaliteitsgarantie Fiscaal aantrekkelijk
_
En flexibel, want u wordt eigenaar op elk gewenst moment.
Meer veten' Bel Amstelveen (020) 441 54 33 of Oistcrwijk
^•V (013) 520 68 32 Buiten kantoortijd (013) 522 04 66

SOLIDWOOD
VLOEREN '

Showroom Amstelveen, Blndertj l, (Wooncentrum Co van der Horst) Showroom Oistorwijk, Bencluxstraat 17

door een lange termijn visie.
Wat Zandvoort nodig heeft is
een korte termijn visie. Binnen
een termijn van hooguit enkele
jaren is het zowel praktisch als
waar nodig procedureel mogelijk om heel veel kleine zaken
aan te pakken met als resultaat
een aantrekkelijker Zandvoort.
Dat is wat ik opmaak uit de
woorden van professor Mayenberg. Daarmee is hij en niet Allaert juist een deskundige die
voor Zandvoort nuttige aanbevelingen doet, waar ook de ondernemers wat mee kunnen.
Het is jammer dat de club die
Faber als lijdend voorwerp vertegenwooi digt het contact met
een groot deel van de Zandvoortse ondernemers in de loop
der tijd is verloren. Die ondernemers willen maar één ding:
actie, weer meer leven in de
brouwerij en liever gisteren
dan vandaag! De kritiek van
Floris Faber dat 'in het algemeen personen van buiten
Zandvoort in de media meer
aandacht krijgen dan het OPZ'
waarop hij overduidelijk ook
op mijn persoon doelt, vind ik
m dit kader niet meer dan zieligTen eerste is het Zandvoorts
Nieuwsblad denk ik onafhankelijk genoeg om zelf haar keuzes te maken. Een deskundige
hoeft daarbij met eerst het

de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 in
Zandvoort.

stempel 'goedgekeurd door het
OPZ' te verkrijgen.
Ten tweede hebben zowel de
SZP als het OPZ zich jarenlang
nauwelijks om het wel en wee
van Zandvoort bekommerd.
Let wel: de omgang met de gemeente kan daarbij geen excuus zijn. Ook buiten de gemeente om hadden voldoende
initiatieven kunnen worden
ontwikkeld. Met de toezegging
van Floris Faber om de vlaggetjesactie voor het Amsterdamse
Centraal Station te adopteren
leek het met de promotie van
Zandvoort eindelijk even de
goede kant op te gaan. Die hoop
werd echter weer snel de grond
ingeboord toen hij door zijn
medebestuursleden werd teruggefloten om vervolgens in
de pers te beweren dat zijn
naam Floris de Haas was.
Kortom, Zandvoorts Nieuwsblad: een goed interview waarvan er in de nabije toekomst
hopelijk niet veel meer hoeven
te volgen, tenzij het dan over
het succes van Zandvoort gaat.
Dat de gevestigde orde zich zo
af en toe verweert als de wonden van haar handelen worden
getoond, hoort nu eenmaal bij
het typische Zandvoortse gekissebis.

tig andere kunstenaars tonen op
zondag- eveneens hun beelden.

Dit jaar draagt de jaarlijkse
kunstmanifestatie dan ook het
thema 'Zandvoort in beeld'. De

4tuoze Matrozen luisteren zondagmiddag het evenement op
en er staat ook een tent met de
keuze van het college van B en

W uit het gemeentelijk kunstbezit. Van 12 tot en met 14 september zetten diverse ondernemers
kunst in hun etalage. Daarnaast
vindt zaterdagavond om negen
uur de spectaculaire opening
van het Kunstcircus plaats ter
hoogte van de strandpaviljoens
negen en tien. Shusaku Takeu-

chi verzorgt deze opening.

Servicetaxi kost 17 mille extra

De gemeente bivakkeerde
van 1968 tot en met 1990 in het
pand aan de Schoolstraat. Voor
1968 was het volgens Wester de
pantoffelfabriek van W. van der
Mije. „Heel wat Zandvoortse
meisjes hebben er gewerkt in
ZANDVOORT - De Lions
de jaren vijftig en zestig."
1^ v*"*
Club organiseert voor wandelWester, die in 1970 op de afde„..
_ _ , *^tofr^a^
liefhebbers op zaterdag 13 en Een shovel haalt de laatste resten van_.._
enkele
panden
in
de
Schoolstraat
neer
ling
Burgerzaken terechtzondag 14 september een wanFoto Andre Lieberom kwam, bewaart goede herinnedeltocht door de Waterleidingduinen. Om negen uur is de
start bij de ingang aan de Zandvoortselaan. Deelname kost vijf
gulden. De opbrengst gaat naar
gehandicapte kinderen. De afstanden variëren tussen de 5 en
rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk in
40 kilometer.

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend' maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16

veel op

mannelijke helft van het echtpaar.
Zijn vrouw zit in een rolstoel. Ze heeft
het daar moeilijk mee.
Haar man zei vroeger vaak gekscherend: 'Jij gaat nog dood op de fiets'. En
nu is ze plotseling afhankelijk van ledereen. Ze huilt zachtjes als haar man
woensdagmorgen over de dagelijkse
ongemakken vertelt aan coórdinatrice
Mini de Wolf. Die probeert haar gerust
te stellen. „Ik stel voor dat we een
aparte afspraak maken om te kijken
wat we voor u kunnen doen. Het is
vast prettiger voor u om in besloten
kring erover te praten." De vrouw in Het werk van Ria van Kooten is
de rolstoel knikt en na een paar minueen en halfzeven
ten breekt er voorzichtig een glimlach zondag-tussen
te zien op de Grote Krocht of op
door.
het Gasthuisplein. Het is onder-

Pand Burgerzakengesloopt

ZANDVOORT - Op zondag 14
september wordt de maandelijkse verzamelbeurs gehouden
m het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat 17). De toegang is
gratis. De deuren staan open
van tien tot vijf uur.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
Wnd -hoofd commercie: J F. Sas

ZANDVOORT - Bij een bot
sing tussen twee auto's is /on
dagmiddag een GO-jange man
uit Beverwijk gewond geraakt
De man reed vanaf een pai keei
plaats op de Boulevard Bai
naart de weg op en verleende
geen voorrang aan de auto van
een 41-jange Amsterdammei-

deel van het Kunstcircus. Twin-

Verzamelbeurs

Zandvoorts
Nieuwsblad

Gewond

ZANDVOORT - De laatste be- vinden we het hoofddoel van het In- haar man verloren. Thuis komen de vrijwilligers van het Welzijnscentrum lijkheden er voor ons zijn," zegt de

zoekers van het nieuwe Inloop-

ZANDVOORT - Maarten van
Wamelen uit Zandvoort heeft
vanaf 13 september een eigen
tentoonstelling in het Cultureel
Centrum. Hij toont zijn aquarellen. Het Cultureel Centrum
is te vinden op het Gasthuisplein. Het is van woensdag tot
en met zondag 's middags geopend en het is gratis toegankelijk.

ZANDVOORT - De fietsenstalling bij het busstation heeft
sinds l september andere openingstijden: op zaterdag van
twaalf uur 's middags tot drie
uur 's nachts, op zondag van elf
tot zeven, dinsdag tot en met
donderdag van elf tot zeven en
op vrijdag van acht uur 's
avonds tot drie uur 's nachtsT"

ZANDVOORT - De polituheeft m het Gran Doradopal k
donderdagnacht een lü-jurmu
en een 17-jarige Duitser aan^u
houden. De 16-jange wordt ei
van verdacht dat hij een 15 ]ai i
ge Duitser met een pistool be
dreigd heeft. Het vuurwapen
behoort volgens de politie loe
aan de 17-jange jongen

ZANDVOORT - De politie
heeft woensdagavond een 5ü-]a
nge automobilist uit Umuiden
op de Tollensstraat aangehou
den. De man had vijf keer zo
Monique van Hoogstraten veel
gedronken als toegestaan

'Ik hoop dat belangstelling voor Inlooppunt doorzet'

Aquarellen

Fietsenstalling

hpewel bij Brinkman natuurlijk meespeelde dat hij een legercommandant was. Een dierenarts moet je ook geen accountant maken."
Rookhuijzen zei vorige week
in het Zandvoorts Nieuwsblad
dat hij vindt dat zijn opvolger
zich hard zou moeten maken
voor het flexibel inzetten van
personeel. „Als flexibel taetekent 'oproepbaar op elk moment' dan ben ik daar niet voor.
Ik zou nogal wat van mijn collega's verlangen als ik tegen ze
zeg 'kom nu want het is mooi
weer en het is druk'. Ik ga uit
van de omgekeerde situatie.
Mensen inroosteren en m overleg terugsturen als het de hele
zomer regent. Ik heb namelijk
met mensen te maken. Ik ben
niet voor niets vakbondsman m
hart en nieren."

Pistool

Onzorgvuldig

volgens het college krijgen omdat er dit jaar veel meer van de
auto's gebruik gemaakt is dan
van te voren was geraamd

Volgens gemeentelijk voorhchtster Kitty de Hoog was het
niet meer rendabel voor het taedrijf. Uit onderhandelingen is
de bijdrage van zeventienduizend gulden boven komen dri]ven. „Na l januari komt er
waarschijnlijk een nieuw sys,teem. Er wordt gesproken over
een strippenkaart. Wie meer
dan een bepaald aantal ritten
met de servicetaxi rijdt, moet
een telefonisch interview heb daar apart voor betalen," aldus
ik gezegd niets te hebben tegen de voorlichtster van de gemeenhet feit dat paviljoenhouders te.
op allerlei manieren proberen
geld te verdienen. Maar dat ik
(ADVERTENTIE)
wel verlang dat als de gemeente
daarvoor regels opstelt, de
handhaving daarvan ook dient
te worden gecontroleerd. Anders moet je die regels gewoon
wegdoen.
Ook heb ik het niet gehad
over het parkeren van motoren
op de boulevard, maar op de
terrassen van strandpaviljoens.
Dat had zij trouwens ook kunnen weten, indien zij de informatie gelezen had, die ik 17 augustus (ook) aan het Zandvoorts Nieuwsblad heb gestuurd.

Tom Hendriks reageert naar
aanleiding van het artikel 'Herrle? Bel de burgemeester'
(Zandvoorts Nieuwsblad 3 scptembcr). In dat artikel wordt
gesproken over een brief met
het privénummer van burgemeester Van der Heijden en
wethouder Flleringa die HenLaat ik meteen even reageren
drlks naar de bewoners van het
Palacegebouw heeft gestuurd. op de opmerking van de burgeHij vindt dat de redactie onzorg- meester, dat hij het verspreiden van privénummers uiterst
vuldig te werk is gegaan.
ongebruikelijk vindt. Ook het
Journalistiek bedrijven bete- burgemeestersambt is een diekent zorgvuldigheid betrach- nende functie. Helaas voor
ten. Helaas heeft de redactie hem ook buiten kantooruren
dat in haar artikel niet gedaan. en niet alleen voor leuke dingeZij schrijft dat ik in het week- tjes. De herrie ontstaat meestal
end van 30/31 augustus mijn in het weekeinde. Als de politie
medebewoners een brief heb niet adequaat optreedt heeft
gestuurd om, als klagen bij de het geen zin het verlaten gepolitie en de milieudienst niet meentehuis te bellen. Vandaar
helpt, dan maar de burgemees- het advies aan mijn medebewoter te bellen. Deze brief is door ners om dan maar een beroep
mij echter al op 18 augustus te doen op de daadkracht van
verzonden, na een weekeinde de burgemeester, als hij thuis
is.
vol herrie vanaf het strand.
Ik word bovendien onjuist en
Torn Hendriks
onvolledig geciteerd. Tijdens
Zamh ourt

11 t/m 17 September
Do. Za t/m Wo
1330& 15.30

DE YAQEBOHD
Nederlands gesproken

DONNIE
BRASCO

(ADVERTENTIE)

Erwin van der Slik
Zamh oort

(ADVERTENTIE)

OPEN

HUIS
Vrijdag 14 00

a.s. z o n d a g a v o n d 2 0 . 3 0 u

THE SOU1JD OF
MÜSIC

Danscentrum v. d. Adel
& De Bruijn-Bonel

De mooiste boulevard van 't land
is die van Amsterdam-Diemen.
Met negen mooie meubelzaken boordevol woonnieuws.

Touwslagcrij 11 (naast Canon) Amstelveen

Gratis parkeren!
zie AT-5 teletekst 781&802
Tel. 020-6407711/6430393

INSCHRIJVING GEOPEND

Amsterdam

BAAIBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR. MUNDERS,
MONTÊl, OASE, VAN REEUWIJK, SIAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VAIHAL

Info |020)6909J 16

Woensdag 20 00

THE PILLOW BOOK

FÜMCLUB

Simt» n+

woensdag 10 september 1997
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DR. C. A. GERKESTRAAT 54 ZWART
ZflNDVOORT
Keurig onderhouden benedenworung met houten schuur
en tuin op het zuiden. Indeling: hal met meterkast, slaapkamer, badkamer met ligbad en toilet, woonkeuken,
woonkamer, slaapkamer achter met openslaande deur
naar de tuin met schuur.
ƒ 205.000,-k.k.
VRAAGPRIJS
l

l

BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531

Deze partij Nederlandse merkprodukten zal ter verkoop
worden aangeboden onder toezicht van Matrassencentrale Nederland.
Op alle artikelen wordt \7JAAR SCHRIFTELIJKE GARANTIE VERLEEND\ Bezorging mogelijk.

Polyether Matrassen
•a 20 - SQ 25 • SQ 30 - SQ 35 - SQ 40
Rondom doorgvstikt.
VoorzUn van wlntorxljd*.
VJL. 1 pmnoon*

maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 -14.00 uur

Blnnenverlng Bonell

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

17 cm dik lux* damast
All* iraUn l*v*rb««r.

v*. ' persoon»

Pocketveer

HOGEWEG102
ZfiNDVOORT
In het centrum gesitueerd luxe, uitstekend onderhouden
driekamer appartement gelegen op de 2e etage met zonneterras op het zuidoosten, berging en garageplaats in de
onderbouw. Indeling: entree, ruime hal met bergkast, toilet, riante woonkamer met open haard en toegang tot balkon, luxe half open keuken, twee ruime slaapkamers, badkamer met ligbad, separate douche en tweede toilet,
bergkamer met c.v.-mstallaüe en wasmachine aansluiüng. Bouwjaar ca. 1990. Beveiliging d.m.v. een videofooninstallatie.
Garageplaats te koop voor ƒ 30.000,-.
ƒ 595.000,-k.k.
VRAAGPRIJS

200 v*rpaktt> v«*n p»r m'
All* maten l«v*rfaur.
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S
||

Natuur Rubber Combi
taf ex-Mafrassen
Oaat 10 Jaar m*», rilt lux* ct>mfa»rt*lMl*j matree.
M«t h*u|H mn •ch»u.i«rz«n».,
Afi.Mm.Mr.> h....
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ju 1 ptnoon»

ELECTRA-BODEMS

475.-

Mat twaa aavalllfda, traalaaa varatalaara
Illmaa aaukan lattan. Kantalaara rubaara.
Echaudanana. Haranal4»-var»tallln«.
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HOTELBEDDEN

MET GRATIS MATRAS
Hoogwurdli* hotsl-kwalltott

KJL 1 pw*oofw

377.-

Qmmt uw l»v»n lang mra.

Passage 36-40
f*VAN DER&I

RENDEN
Makelaardij o.g.

2042 KV Zand voort

LAMINAAT PARKET

en

Pralact-kwalitalt.
LET OH O» H.D.F.
Klaurbaukan,
••k In andara klauran lavari»a.r.

NVM

postbus 413

Makkalljk zall U laiian aar m'

PROJECT-TAPIJT

MAKELAAR

48.-

HaUI-ltwallUlt, UvAftuir In • kUurtm,
400 cm bn«d. K»rt» va»U lusp««l,
flubl»»!* jut*MVfl «n 10 Jaar *chritUUJk»
fabri«k«flir*ntl*. Dit tapijt k»it narmaal

2040 AK Zand voort
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BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRES

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.

•EcM ton* dtklnd.-~~...~-~140x200..
'

**"

StWranftrnfnlbi
«ilww>lljt|>ll<iiulfnlt>«tuit

Donzig

•Gespreide betaling mogelijk (gt.'en rente).
*-"-"-"r-""*> "i"v"i™ ""'ö1-"!";
•Betalen met pinpas mogelijk.
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KLEURENFOTO'S
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BEZICHTIGING - VERKOOP

Sterk in perfect fotowerk
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Spaarneweg 22a
Cruquius

passende hypotheek bij. Daarnaast begeleiden we

u tijdens het hele proces. Kosteloos. Vanaf de eer-

tie heeft De Hypotheker een exclusief aanbod

ste oriëntatie tot

PvdA Afdeling Zandvoort zoekt voor direct:

de sleuteloverdracht en het

invullen van uw loonbeschikking.

<unnen samenstellen voor iedereen die

Dus als uw belangstelling voor dit

daar een woning zou willen kopen. Een
honderden

project net zo groot is als voor een extra

guldens kan besparen. Maar ook als u

aantrekkelijke hypotheek, dan kunt u het

andere wensen heeft vinden we daar een

best direct contact met ons opnemen.

hypotheekaanbod

van kleinbeeld kleurenfilms

dat

u

Er is maar één Hypotheker. Dat is zeker.

Vraag ook naar de

Medewerkers voor haar Secretariaat m/v

PRESTIGE-FOTO
met nieuwefilmvoor slechts | J,"

(oio)
DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Het hoogheemraadschap Amstcl, Gooi en Vecht u verantwoordelijk voor het water
kwantiteitibehctr. waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holtand het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Diemt Waterbeheer en Riolering
(D\VR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

Openbare
co m m issievergaderingen
Binnenkort vergaderen de commissies Oost, West en Financiën in hel kantoor
aan de Larenseweg 30 te Hilversum
De commissie Afvalwater vergadert bij de rwzi Westpoort aan de Hornweg 28
ie Amsterdam De vergaderingen zijn openbaar
15 september om 14 oo uur Commissie Ooit
• strategisch meerjarenplan en wijziging tartef Verordening verontremigmgsrieffing,
• aanleg zuiveringsmoeras rond volkslumencomplex Tigcno ïn de Eendracht
Nadere informatie A van Helden, tel 035 647 77 99
16 september om 1*4.30 uur Commune V/est
• strategisch meerjarenplan en wijziging tarief Verordening verontremigings
heffing
Nadere informatie A van Helden, tel 0.35 647 77 99
18 september om 14 oo uur Commune Afvalwater
• strategisch meerjarenplan en wijziging tarief Verordening verontremigmgs
heffing
• aanleg zuiveringsmoeras rond volkstumencomplex Tigeno en de Eendracht.
• stikstorvcrwijGeren slibwater rwzi Amsterdam oost
Nadert informatie f Smtth, tel 0204602835
19 september om 9 oo uur
Comrmsïte Financiën, aansluitend de commune van de rekening
• strategisch meenarenplan en wijziging tarief Verordening verontremigmgs
heffing
• ainleg zuiveringsmoeras rond volkstumencomplex Tigeno en de Eendracht
• jaarrekening 1996 hoogheemraadschap Amstel en Vecht,
• jaarrekening 1996 zuivenngschap Amslel en Gooiland
Nadere informatie HF Woerdeman tel 070460^440
Voor meer informatie en voot het inzien van de vergaderstukken kunt u boven
staande telefoonnummers bellen
Hilversum 10 september 1997

•^j-jfrB l

Belangrijk nieuws over nieuwbouwproject Park
Duijnwijk. Als grote, onafhankelijke adviesorganisa-

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

om de PvdA tot en met de verkiezingen van 4 maart 1998 professioneel te begeleiden.
Functie-informatie:
Het verzorgen van de communicatie met de leden, coördinatie van de werkgroepen voor het verkiezingsprogramma, de vastgestelde verslagen van de verschillende werkgroepen met verschillende schrijfstijlen samenvoegen tot een geheel en
andere voorkomende werkzaamheden.
Functie-eisen:
* U beschikt over een goede uitdrukkingsvaardigheid in het Nederlands
* U heeft ervaring met tekstverwerking op de pc
* U beschikt over enig organisatie talent
Voldoet u aan deze eisen, dan mogen wij in onze handen knijpen.
Wij bieden u:
Een beloning die bestaat uit waardering, complimentjes, schouderklopjes en veel
gezelligheid.
Uiteraard worden uw onkosten vergoed.
Informatie en sollicitatie:
Indien uw belangstelling uitgaat naar deze functie of indien u meer informatie
wenst, kunt u bellen of schrijven naar PvdA, t.a.v. Leo Heino, p/a postbus 151,
2040 AK te Zandvoort, telefoonnummer 023-5719130.
(Lidmaatschap van de PvdA is niet verplicht).

Haarlem, Houtplein 42 (naast Dreef 2),
Haarlem, Floresstraat l,

023 -5311407
023 - 5258884

Sanders Meubelstad
Amsterdam verbouwt.
Nu extra kassakortingen!
A.S. ZONDAG
14 SEPTEMBER
GEOPEND
VAN 12.00 -17.00 UUR

-k Super VERBOUWINGSAANBIEDINGEN
-Ar Romantische 2 - 3 zits van 2199,- voor
1699,* Leder-look 2-3 zits van 1999,- voor
1299,* Royale Zithoek van 1699,- voor
999,uit voorraad leverbaar

SANDERS MEUBELSTAD
WORDT VERNIEUWD

OED
Op 1 oktober verschijnt in een oplage van meer dan 500.000
exemplaren weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'. Daarin wordt onder meer aandacht
besteed aan de verschillende woonsferen anno 1997/98 al dan niet in
relatie tot planten.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-3473434.

Amsterdam - Overtoom 557 - tel: 020-6184733
donderdag koopavond - gratis parkeren in eigen parkeergarage

Op 22 oktober verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

VERKOCHT
Daar /it u dan. hen heerlijk huis op 't oog,
maar eerst moet u mooi uw huidige
woning kwijt.
De beste manier: een advertentie op
opvallend formaat.
Dat kost minder dan u denkt en verkoopt
sneller, want:

DE CONTACTLIJN

Kwekerij P. van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

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

NAJAARS- en WINTERBEPLANTING

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnum-.
mer en PIN-code van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaalsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten niet anderen gekregen.
fJ.OOgpm/
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Ik ben niet
'bang om
dood te gaan'

H

IJ PRIJST zich gelukkig
een hoge leeftijd te hebben bereikt, omringd
door zijn vele kinderen
en kleinkinderen. Bovendien
kijkt meneer Molenaar terug
op een rijk bestaan, waarop hij
nadrukkelijk zijn stempel heeft
kunnen zetten. Zo heeft hij als
aannemer in Amsterdam menig kolossaal bouwwerk doen
verrijzen. En in zijn geboorteplaats heeft hij onder meer geholpen om het Zandvoorts
Mannenkoor op te richten,
waarin hij tot een jaar of vier
geleden als bariton nog trouw
zijn partijtje meezong.
Zoals dat vaak het geval is bij
mensen op leeftijd weet hij zich
zijn vroege jeugd nog haarfijn
te herinneren. „Ik zie nog zo
voor me dat ik als peuter met
mijn opa meeliep, die als dorpsomroeper voor de gemeente
werkte. Ploor de Bokkum
noemden ze hem, omdat hij als
schipper van een vissersboot
altijd met een kistje bokkum
thuiskwam, dat hij dan hier uitventte. In die tijd heb ik vaak
bij hem thuis geslapen, want hij
was gek op me. Net als opoe de
Bokkum, die eigenlijk Arendje
van de Mije heette. Wat waren
dat een geweldig lieve mensen."
Dat er bijna 25 jaar geleden
op het Gasthuisplein twee
bronzen beeldjes van dit legendarische echtpaar zijn opgericht heeft meneer Molenaar
veel plezier gedaan. Hij gaat er
nog regelmatig kijken, al hoeft
hij het huis niet per se uit om
een blik op de beeltenis van de
oude Bokkums te werpen. In
zijn kamer hangt namelijk een
groot portret van zijn grootouders in de voor die tijd typische
klederdracht. Geroerd wijst hij
op de even scherpzinnige als
vriendelijke blik in beider ogen,
die wat dat betreft grote gelijkenis vertonen met zijn eigen kij-

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Veilig fietsen

George Molenaar, in Zandvoort beter bekend als de
enige nog levende kleinzoon
van 'de Bokkum', viert vandaag zijn negentigste geboortedag. Het Is waarschijnlijk zijn laatste verjaardag. „Pakweg vier weken geleden heb ik van mijn
huisdokter te horen gekregen dat ik kanker heb," vertelt meneer Molenaar in zijn
kamer in het Huis in de Duinen. „Natuurlijk was dat
een schok, maar echt schrikken deed ik er niet van. Ik
ben niet bang om weg te
gaan."

Met een helm op is het een stuk veiliger fietsen. Daar zijn Wesley
Miezenbeek en zijn moeder Ankie nu wel achter. Wesley zit op de Nicolaasschool en heeft net leren fietsen. HIJ was erg trots dat hij al zonder
zijwieltjes kan en liet dat met veel plezier zien aan oma en aan zijn vriendjes
Zijn ouders spraken wel over een fietshelm, maar daar bleef het bij. Totdat
hij onlangs met zijn fiets viel. Zijn hoofd kwam hard op straat. HIJ raakte zelfs
even buiten westen. „Gelukkig voor Wesley is het behoorlijk goed afgelopen," schrijft zijn moeder m de schoolkrant van de Nicolaasschool ,,Wesley heeft aan dit ongelukje gelukkig alleen een lichte hersenschudding
overgehouden. Uiteraard draagt hij nu wel een goede veilige fietshelm."

Waar zijn Bep en Jan?
George Molenaar is de enige nog levende kleinzoon van de Bokkum en zijn vrouw. Bij het Cultureel Centrum
staan twee beeldjes van dit echtpaar
Foto K.inn Schut

kers.Hoewel ook zijn vader
dorpsomroeper is geweest was
deze taak voor de heer Molenaar zelf niet weggelegd. Toen
hij twaalf werd vonden zijn ouders, die een pension aan de
Zeestraat dreven, het hoog tijd
om een baantje voor hem te
zoeken. „Nadat ik de zesde klas
had afgemaakt zei de bovenmeester tegen mijn vader: je
hebt het zeker wel door, hè,
Geprge moet doorleren. Maar
mijn vader antwoordde dat hij
mij al verhuurd had. Een paar
dagen later begon ik als krullenjongen bij het aannemersbedrijf van Leen ten Broeke."
Het bloed kruipt echter waar
het niet gaan kan. De niet geringe intelligentie waarover de
jonge Bokkum beschikte zorgde er, in combinatie met jarenlange avondstudie, voor dat hij
zich gaandeweg kon opwerken
tot timmerman, bouwkundig
opzichter en tenslotte zelfstandig aannemer. Deze loopbaan
speelde zich voor het overgrote
deel in de hoofdstad af. „Toen

ik 22 was kreeg ik werk in Amsterdam, waar ik elke ochtend
om zeven uur moest beginnen.
Vanuit Zandvoort ging dat natuurlijk niet, zodat ik in een
kosthuis moest. Omdat mijn
ouders me nog maar een snotneus vonden hebben zij een geschikt adres op de Herengracht

„Uit nieuwsgierigheid zou ik
graag ouder willen worden"
voor me gevonden. Tot mijn
trouwen in 1934 heb ik daar gezeten."
Meer dan een halve eeuw is
meneer Molenaar in Amsterdam blijven wonen en werken,
totdat zijn vrouw in 1988 een
hersenbloeding kreeg. Door bemiddeling van de toenmalige
burgemeester Nawijn, die Molenaar had leren kennen bij de
onthulling van de beeldjes van
zijn grootouders, lukte het om

'Kangeroereizen zijn wel
avontuurlijk, maar niet té'
ZANDVOORT - Wie bij een artikel in de krant tegen
een reis met een jeep per over deze organisatie van Nedefinitie-denkt aan de Ca-

mel Trophy, heeft het mis.
De Stichting Kangeroe 4x4
van het Zandvoortse echtpaar Peter en Rita Kanger
organiseert reizen per jeep
die een stuk rustiger en socialer zijn dan de Camel
Trophy. Sterker nog, alle
winst die de stichting maakt

gaat naar een goed doel.

derlandse oogartsen en was erg
onder de indruk." De Nederlandse artsen opereren in hun
vrije tijd in Zuidoost-Azië oogpatiënten, omdat in die regio
nauwelijks
oogspecialisten
zijn. Terwijl blindheid juist wel
een erg groot probleem is.
Dat goede doel staat volgens
Kanger een fijne vakantie niet
in de weg. „Voor jong en oud,
want er gaan vaak families mee.
Uit Zandvoort? Ja, sinds vorig
jaar hebben we gelukkig ook
Zandvoortse deelnemers. Het
zijn mensen die van de natuur
houden. We komen op plekken
waar anderen met een gewone
auto niet komen."
Schade aan de natuur probeert de reisorganisatie te voorkomen. „We hebben een Groene Code opgesteld, die inmiddels door heel veel andere clubs
is overgenomen. Die gedragsregels geven bijvoorbeeld aan dat
we niet door gebieden rijden
waar dat verboden is of waar
geen sporen lopen. In het openbaar sleutelen is ook niet toegestaan. Na elke picknick letten
onze begeleiders erop dat al het
afval meegaat."
De deelnemers vormen vaak
een hechte groep aan het einde
van de reis. Zo hecht, dat er
zelfs twee huwelijken uit voortkomen. „Twee stellen vertelden
me deze zomer dat ze wel wilden trouwen tijdens een reis
naar Schotland volgend jaar.
Tenminste, als ik een mooie
reis daar uitzet. Dus vertrek ik
volgende week om de route
voor te bereiden."

„Avontuurlijk zijn de reizen
wel, maar de auto doet in principe het werk. De deelnemers
hoeven hun auto niet met veel
kracht door een rivier heen te
sjorren. Wat niet wil zeggen dat
ze nooit eens vast zullen komen
te zitten," vertelt oud-rallyrijder Peter Kanger.
Hij is samen met zijn vrouw
oprichter van de Stichting Kangeroe, die sinds 1989 elk jaar
diverse reizen organiseert voor
bezitters van een auto met vierwielaandrijvmg. De bestemmingen lopen uiteen van de Pyreneeën tot en met Schotland.
Zo is er elk jaar een survivalweekend, terwijl een zomervakantie in Zuid-Engeland en
Wales bijvoorbeeld twaalf dagen duurt.
Eigenlijk is nu het vakantieseizoen over. Niettemin heeft
Kanger voor de laatste twee
weekeinden van oktober twee
reizen naar Engeland op het
programma staan. De tocht
voert langs mooie plekjes van
de North York Moors.
Aan deelname is echter wel
een bijzondere voorwaarde verbonden. Elke bestuurder of
passagier dient een bedrag te
doneren aan de Mekong Eye
Doctors. Kanger werkt al enige
jaren samen met deze organisatie. De winst van de Stichting
ging tot nog toe altijd daarheen.
ZANDVOORT - Een familieKanger: „Ik kwam een keer reünie, een bruiloft of een jubi-

Weekendje
met familie

is?" zegt hij na een lange aarzeling. „In Amsterdam bewoonden we een prachtig huis in een
deftige buurt. Terwijl het hier
maar behelpen is. Goedje hebt
je tv, je stoel en een zekere vrijheid, maar voor de rest is het
precies hetzelfde als cellulaire
opsluiting. Bovendien blijf je
als weduwnaar toch alleen achter met al je hunkering." Daar
staat echter tegenover dat hij
zijn omvangrijke familie in de

buurt weet wonen, net als de
'echte oude Zandvoorters'
waarmee hij graag op vroegere
tijden terugblikt.
Dat het in zijn jeugd allemaal
beter was dan tegenwoordig zal
hij niet snel beweren. „Welnee,
m die jaren heerste er immers
een verschrikkelijke armoe in
het dorp. Maar het was wel zo
dat het leven toen gemoedelijker was. Omdat de mensen alles deelden leefden ze als het
ware in gemeenschap, en dat is
nu echt niet meer het geval."
Niettemin is hij blij zijn laatste
jaren te mogen slijten in de
plaats waar zijn geslacht geworteld is.
Het feit dat zijn dagen inmiddels geteld zijn ziet meneer Molenaar manmoedig onder ogen.
Na het onthullende gesprek
met zijn huisdokter heeft hij
zelfs zijn eigen crematie geregeld. Tot zijn vreugde zal het
Zandvoorts Mannenkoor deze
plechtigheid van een stemmig
lied voorzien. En bovendien zal
hij zelf te horen zijn, via een
cassettebandje dat is opgeno-

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
11
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein 12. Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

e

leum? Gran Dorado heeft sinds
kort een speciaal arrangement
voor families. Drie generaties
van één familie krijgen 15 procent korting op de huur van een
bungalow voor vrijdag, zaterdag, zondag en maandagmorgen.
Het All-in-the-family-weekend geldt niet alleen voor het
Gran Doradopark in Zandvoort, maar ook voor 'Port-Zélande', 'Het Vennenbos', 'Loohorst', 'Weerterbergen', 'De
Lommerbergen',
"t
Loo',
'Hochsauerland' en 'Heilbachsee'.

TV Vandaag
ZANDVOORT - Kabelexploitant Casema heeft een nieuwe
zender geïntroduceerd. TV
Vandaag laat zien wat er op tv is
en geeft informatie over programma's. TV Vandaag is te
vinden op kanaal 68+ (849,2
MHz).
Het verschil tussen de programmagegevens op teletekst
en op TV Vandaag Tekst is dat
de laatste volgens Casema ook
antwoord geeft op de vraag:
welke programma's beginnen
om acht uur. De traditionele teletekst is verdeeld naar zender.

Engelse drop
Vanwege de begrafenis van Lady Di deelde het
promotieteam van het Zandvoorts Nieuwsblad en
de Ondernemers Vereniging Zandvoort zondag in
plaats van zaterdag Engelse drop uit in het dorp.
Ook bij de Scotch Inn ging het team langs met een
mand vol drop van dropkraam De Jong, die elke
week op de markt staat. Scotch Inn verzorgt samcn met Toerkoop Reisburo Zonvaart de prijzen
voor de Engelse puzzel die vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad stond.
De winnaar van deze puzzel mag een weekeinde naar Londen op kosten van het reisbureau. De
tweede tot en met vierde prijs bestaat uit het
proeven van whisky bij de Schotse pub in de
Haltestraat.
Er zijn overigens al heel wat oplossingen binnen, zelfs één volledig in het Engels opgestelde
oplossing.
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een plaatsje te krijgen in het
Huis in de Duinen. Sinds het
overlijden van zijn echtgenote,
waarmee hij ruim 62 jaar is getrouwd geweest, verblijft hij
daar nu in een kamertje op de
derde verdieping.
Erg enthousiast is hij hier
niet over. „Ach, weetje wat het

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging;: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.

Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (0230 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 30 aug- 5 sept '97
In ondertrouw: Johan Paulus
Laarman en Geralda Henriette
Roos. Maurice Harm te Paske
en Nicole Jacobs. Getrouwd: Arnoldus Johannes de Vos en
Tine Koning. Renê Richard van
Roode en Annerose Abbenes.
Wilhelmus Jozef Duivenvoorden en Monica Petronella Kogels.
Geboren: Nikee Jara, dochter
van Albert Jan Vedela ar en Janna Wester. Renzo, zoon van
Cornelis Prancois Reinders en
Sandra Marina Willemsen.
Liav Rene, zoon van Simon
Corper en Shlomit Cohen.
Chantal Cherise, dochter van
Jan Duivenvoorden en Kitty
Eliveld. Nino Péhcian, zoon
van Clemens Maurits Maria
Kloos en Anja Johanna Kruijfi.
Robin, dochter van Peter Verswijveren en Helga Havers.
Youri, zoon van Hendrik Cornelis Zonneveld en Carola Anthoma Maria Wassenberg.
Overleden: Johanna Jennegien Meester-Ballast, 82 jaar.
Klaas Zwemmer, 83 jaar. Dingeman Beijer, 62 jaar. Johanna
Wilhelmina Zwart-Renes, 79
jaar. Johannes Jacobus Reinardus Boshuizen, 74 jaar. Klazina
Wegman-van Duijn, 70 jaar. Leopold Cornelis Antonius Dekkers, 73 jaar. Johanna van der
Meer-Donkers, 78 jaar.

men toen het Mannenkoor enige jaren geleden in Duitsland
het Zandvoorts volkslied ten
gehore bracht. Toch zou hij zijn
naderende levenseind graag
voor onbepaalde tijd willen uitstellen.
„Het gebeurt weieens dat ik 's
ochtends wakker wordt, en me
realiseer dat ik verschrikkelijk
lekker geslapen heb. Dan denk
ik: als dit de dood is, wat heerhjk is dat dan. Daar zie ik dus
niet tegenop. Maar aan de andere kant zou ik graag ouder willen worden om te weten hoe het
verder gaat met mijn kinderen
en kleinkinderen. Die meuwsgierigheid is voor mij de hang
naar het leven. Weliswaar geloof ik oprecht dat ik later vanuit het hiernamaals kan bezien
wat er hier verder op aarde gebeurt, maar dan kan ik niet
meer corrigeren, hè. Terwijl ik'
juist altijd gewend ben geweest
om in te grijpen als ergens iets
fout dreigt te lopen. Dat ik dat
moet opgeven is waar ik het
meest tegenop zie."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Er is een mysterieuze connectie tussen Zandvoort, Emmercompascum,
Adorp en La Pmeda. De ouders van Janny Wijma-Fneling uit Adorp woonden
in Emmercompascum. Ze gingen ooit op vakantie naar La Pmeda Inmiddels zijn ze dood (sinds 1983). Toch arriveerde daar m mei 1996 een kaart
van ene Bep en Jan. De kaart, een Spaanstalig exemplaar, was geschreven
in Zandvoort. Het opmerkelijke is dat het tamelijk ingewikkelde adres van
de ouders van Janny Wïjma-Frielmg helemaal precies klopte. Via de huidige
bewoners van haar ouderlijk huis en haar zus heeft ze de kaart in handen
gekregen. Uiteraard is ze heel nieuwsgierig naar Bep en Jan die na zoveel
jaren contact wilden opnemen. „We hebben er al een heleboel verklaringen
voor verzonnen. Misschien wonen Bep en Jan m Zandvoort en hebben ze
mijn ouders ooit in La Pmeda ontmoet. Of misschien waren ze op vakantie
m Zandvoort en stuurden ze een kaartje dat ze eerder m Spanje gekocht
hadden. Ik ben echt heel benieuwd." Wie meer weet over Bep en Jan kan
zijn reactie kwijt bij Janny Wijma-Fneling, Spoorlaan 22, 9774 PD Adorp, tel
050-3061646.

Hulp komt als geroepen

Half Zandvoort heeft onlangs voedselpakketten voor Polen ingezameld.
Inmiddels zijn de dozen aangekomen m Rzeszow. De directeur van het
Rode Kruis was enorm verbaasd en erg blij dat er maar liefst vijf vrachtwagens uit Nederland met stapels hulpgoederen arriveerden, meldt de Sttchting Polen-Oekraine. Het opslaggebouwtje van het Rode Kruis was zelfs te
klem. Overigens schrokken de chauffeurs en medewerkers van de Stichting
Polen-Oekrame wel behoorlijk. Op sommige plaatsen heeft het water vier
meter hoog gestaan. Huizen, gebouwen, wegen, alles is verwoest De
grootste zorg van de inwoners van de streek IE nu om alles te repareren
voor de winter invalt. In april of mei volgend jaar wordt er trouwens weer een
hulptransport op touw gezet.

Spionage
Veel kusttoerisme heeft Beverwijk niet. Toch nam het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad zondag een kijkje m Zandvoort. Op spionage bij de buurgemeente' Welnee, het jaarlijkse uitstapje.
Ze keken vanaf de watertoren over Zandvoort uit. En zwaaiden naar de
pijpen van de Hoogovens.

Holbewonergevoel
Max, een afkorting voor maximum. Groot is deze Rottweiler
reu zeker. Hij is nog vrij jong,
maar heeft al heel wat meegemaakt. Sinds 13 juni logeert hij

Lida Weilers, lid van de seniorenraad en van de Zandvoortse Huurders
Vereniging, is normaalgesproken een rustige dame. Behalve m het verkeer,
bekende ze tijdens de vergaderingvan de seniorenraad donderdagmorgen.
Ze fietst dagelijks door Zandvoort en wordt nogal vaak gesneden door een
auto. Dan wordt het beest in haar wakker. Zelf omschrijft ze het als het
'gevoel van de holbewoner'

Veel geslaagden

in het Kennemer Dierentehuis
in Zandvoort. Hij is op zoek naar De examens van de Reddingsbrigade zijn weer glansrijk verlopen. Maar
een nieuwe baas. Max is lief,

onderdanig en afhankelijk. Naar
vreemden toe is hij wantrouwend en waaks. Gezien zijn verleden zijn de medewerkers van
het asiel op zoek naar ene consequentc baas, zonder kinderen of
katten. Een baas die bereid is
energie en tijd in Max te stoppen, zodat hij zich kan ontwikkelen tot een prima gezel-

liefst 27 leden van de ZRB haalden zaterdag hun diploma. Zeven hebben nu
het brevet voor strandwacht, drie mogen zich 'strandwacht A' noemen en
vier 'strandwacht B'. Acht zijn er m de categorie 'varend redder' opgeklommen tot 'opstapper', een tot 'motoidnjver' en vier haalden de aantekening
'snelle boot'. Proficiat.

Stevig stucwerk

Het nieuwe stucwerk van de Hervormde Kerk ondergaat zondag 14 september zijn eerste test. Kan het tegen het prachtige harpspel van Janneke
schapshond. Zijn karakter biedt Vader en het vioolspel van Heleen van Leeuwen' Of krijgen de muren van
veel mogelijkheden, het is al- pure ontroering direct al barstjes' De gelovigen houden ongetwijfeld hun
leen een kwestie van goed bege- hart vast. Wie nog geen tijd heeft gehad om de opgeknapte kerk te
bewonderen is uiteraard welkom tijdens de speciale muzikale kerkdienst
leiden. Meer informatie: Kennezondagmorgen (aanvang tien uur). Ook tijdens de landelijke Monumentenmer Dierentehuis, Keesomstraat 5. Zandvoort, tel. 5713888. dag staan trouwens de deuren van de kerk open tussen tien en vijf uur

Kerkdiensten

Maandagmorgen trekken de medewerkers van Hervormde Gemeente: Zondag 10.00 uur: ds A. Spijkerboer uit
het Zandvoorts Nieuwsblad de winnaars uit de Santpoort. Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate,
HA. Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer. Zondag
stapel. Het inleveradres is: Gasthuisplein 12.
10.30 uur: pastor F. Meijer. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: geen dienst. Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur: ds Een delegatie uit Beverwijk bezocht zondag de watertoren
Foto André Lieberom Blomjous uit Aerdenhout.
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DEZE BON MAAKT MENSEN

DIT ZIJN ONZE LAGE PRIJZEN

WIN-TOT-15.7-MIUÖEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

d]
F]
L~J
D

/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Jk

\r

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar
tel.: 020 - 677 68 68.

NATIONALE l

NIEUW!

Naam:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

. MET
GRATIS

i-MY MAKTO

BOLLEKE
GLAS

Postbanknummer:

krtcoè

Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.09

DE KONINCK
DRAAGKARTON

CHIQUITA
RED D'ORANGE
LITERPAK

SMIRNOFF
SAFARI EXOTIC
VODKA
LIKEUR
0,7 LITER
0,7 LITER
ELDERS 2&95' ELDERS 22^5"

1998 1798

LOTERIJ

MIUONAIR!

Zwemmen in het
geld. Dut kan als je
de Mcga Jackpot
van de Postcode
Loterij wint. Een
echtpaar uit Bergen op Zoom overkwam dat deze
maand. Henny Huisman en Reinout Oerlemans
hadden een wel heel bijzondere prijsuitreiking
voorbereid.

Reinout Oerlemans kwam deze keer niet met een
Straatprijs aan de deur, maar nodigde de winnaars
uit voor een beauty farm arrangement. De winnaars
vermoedden dat er iets meer aan de hand was. En
ze hadden gelijk. Want nadat Reinout hen in een
leeg bad had gezet, kregen ze plotseling bezoek van
'masseur' Henny Huisman, die het bad liet 'vollopen'
met bakken geld. "Dat is nou hel gevoel dat hoort
bij het winnen van 7 miljoen", aldus Henny.

zeker wel? Dan moet u
gewoon meespelen in
de Postcode Loterij.
Dat kost een tientje per
maand per lot en voor
u het weet wint u miljoenen en komen uw wildste
dromen uit! Vul dus vandaag nog de bon op deze
pagina in en stuur 'm op.

ELDERS ,

EXCLUSIEVE TOPWUNEN'S
DOMAINEDELABALLE
VIN DE PAYS D'OC
Proelnolllies: kleur licht geel, bouquel
Iris smaak enigzins droog en elegant
aanbevolen bij vis- enwitvleesgerechten
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HELE LITER
ELDERS

Record Show 15 september
Kijk, bal en win

J

CHATEAU
TARIS
BORDEAUX
ROUGE

ELDERS

De eigenaar van Ghèteau Taris, monsieur Jean
Servanly, maakt voortretlelljke wijn. Door rijping
op eikenhouten vaten kreeg zijn wijn van de
oogst 1994 een verrukkelijk bouquel. Zijn ronde
en soepele karakter dankt hl] aan de druivensoorten Cabernet Sauvignon en Merlot.
Deze absolute topwljn, werd tijdens het Concours
Gônéral Agricole In Parijs door een aantal
gereputeerde wijnproevers onderschelden
met een gouden medaille

NBARON

CHEVIGNAC
' VIN DE PAYS D'OC
fProefnotlties: kleur stro geel, bou*
l quet licht kruidig smaak vol en zacht
' aanbevolen bij visgercchlcn

Heineken IMight of the Proms
Verrassingsprijs

ELDERS

25 november t/m 2 december, Ahoy Rotterdam

.•V'.'.-.V-Y*V-S:.

Bingolijn 0909-0077 (95 ct./min), ma. 21.30 tot di. 22.00 uur

kleur bordeaux rood, geur vanille
smaak rond, soepel en evenwichtig
aanbevolen bij vlees en kaas

iteaiM Tai

101

DE UITSLAGEN VAN 8 SEPTEMBER

EAUJOLAIS VILLAGE

BORDEAUX

PROEFNOTITIES:

kleur paars rood, bouquel
kersen smaak intens fruit
aanbevolen bij vlees en kaas

Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show

Baden in het geld. Wie zou dat niet willen? U toch

8 FLESSEN

REMY MARTIN
COGNAC ***
0,5 LITER
ELDERS 3435"

ELDERS!

vMAN-:|
CLASSIC*

Maakt u uw kaart vol met:

Agenda Kanjer Karavaan
14 september - Assen, Fashionade

36

Straatpms trekking augustus:

dan wint u de

Thuisbingo

Bekendmaking: 1 september
ƒ 5.0OO,-

ƒ 25.OOO,-

Extra Prijs

Zetfouten voorbehouden

VOOR PLAN
PARK D U I J N W I J K .
van een afspraak, bent u van harte welkom bij de

On/e hypollieekach iseur doel u graag een

uesneden. Voor meer informatie of voor liet maken

//VG Bank
Zamh'oort
(023) 5714545

Makelaardij
Ccnse et van Lingcn
(023/57/57/5

-

LET OP
U KUNT NU OOK
'S NACHTS TANKEN
BIJ ONZE
POMP NR.3
METUWPINPAS.
Het Parool / NRC,
middagkrant
zoekt met spoed een

Bezorg(st)er
ca. 15 jaar

onderstaande adressen,

kei ijk liypotheekaanbod.

vrijblijvend voorstel dat geheel op uw situatie is toe-

AS 003

ELKE DAG
GEOPEND

HYPOTHEEKAANBOD

'i"^/"^'

' föi x.
l IN \J JxJSggJ Jt$/\ IN iSt

HBR
Adviescentrum
(023) 5720024

De Hypotheker
Houtplein
(023)5311407

«2»j

'^1ÏSSS

ƒ 25.OOO,1O56

0,7
~*aasss.H LITER

SHELL STATION
DUINZICHT
GERKESTRAAT
ZANDVOORT

SPECIAAL

De INti Bank heelt \nor de toekomstige

1056 AS

re^ar*

De BMW's: 3034 NR 241 in Rotterdam
en 5231 R M 063 in Den Bosch

ER IS EEN

huiseigenaren van l'lan l'ark Dnijmvijk een aantrek-

G>

DUTCHl

45

voor wijk in
Nieuw Noord

heeft alle dranken!

HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel mor onze merige vestigingen: 0172 • 447 300
""JAlle aanbiedingen zijn geldig t/m 20 september, zolang dei voorraad sifeki. D

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Zondag 14 september
KUNSTMARKT
OOK OP DE BUUREWEG

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Ben je tussen de 18 en 24 jaar en
heb je altijd al chauffeur willen worden,
dan is dit je kans!
GPdWegvervoer biedt enthousiaste werkende jongeren (ook uitzendwerk valt hieronder
de gelegenheid om, in eigen tijd, een intensieve opleiding tot chauffeur beroepsgoederenvervoerte volgen. In circa 4 maanden kunnen het chauffeursdiploma (CCV-B),
het C rijbewijs en het ADR certificaat gevaarlijke stoffen worden behaald. Na de
opleiding worden de kandidaten (voorjaar 1998) via GPdWegvervoer, gedurende
6 maanden op betaalde werkervaringstrajecten geplaatst. Na het werkervaringstraject
bestaat de mogelijkheid om het CE rijbewijs en/of andere getuigschriften te behalen.
De totale opleidingskosten worden voorgefinancierd door het Studiefonds. Indien je na
de totale opleiding werk vindt in het beroepsgoederenvervoer, wordt je studieschuld in
delen kwijtgescholden.
Ook andere opleidingsmogelijkheden zijn bespreekbaar. Informeer hiervoor bij de
afdeling Studiefonds (0182 - 58 31 70).
Aanmeldingseisen
Leeftijd tussen de 18 en 24 jaar, werkend buiten het beroepsgoederenvervoer, minimum
inkomen verdienen, in bezit van rijbewijs B, goede motivatie, goede gezondheid,
bereidheid om in 1998 aan het werkervaringstraject van GPdWegvervoer deel te nemen.

Interesse?

Goede verdienste
Informatie telefonisch
(023)5715873.

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN,
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Voor meer informatie over het studiefonds/werkervaringstraject, kun je de
antwoordcoupon invullen en zonder postzegel in een envelop sturen naar:
GPdWegvervoer, afdeling Studiefonds, Antwoordnummer 10506, 2800 WB Gouda.
ANTWOORDCOUPON

Naam
Adres
Postcode
Telefoon

Plaats.

ïegvervoer

Hans Drost start
met schaakwinst
ZANDVOORT - Hans
Drost heeft op de eerste
competitieavond
van
schaakvereniging Chess Society Zandvoort een verrassende overwinning behaald
op eerste teamspeler Ton
van Kempen.
Dat de ervaren Hans Drost
kan schaken is al langer bekend. Maar meestal blinkt hij
uit in de snelschaakdiscipline,
waarbij er,partijtjes met een
luttele bedenktijd van slechts
vijf minuten worden afgewerkt.
De interne competitie is echter
een ander verhaal. In tegenstelHng tot de afgelopen jaargangen, maakte Drost nu wel een
bevredigende start in de belangrijkste competitie van het
jaar.
De met de witte stukken spelende Van Kempen kon geen
doorgang vinden in de Siciliaanse verdediging, die Drost
hem voorschotelde. De zwartspeler wist Van Kempen in het
middenspel een kwaliteit afhandig te maken. Dit voordeel
bleek uiteindelijk beslissend.
Dennis van der Meijden tekende eveneens voor een gedegen punt. Van der Meijden ontketende in een onregelmatige
pionopening een geweldige aanval op de koningsvleugel van
Rebecca Willemse. Via een aantal fraaie stukoffers werd de
zwate monarch in een hoekje
gedrukt.
De weg naar de overwinning
was voor Kees Koper met meer
hobbels bezaaid. Opponent
Jaap Bouma veroverde een
pion en leek met zijn dame beslissend binnen de defensie linie van Koper te dringen. Koper ontworstelde zich echter
aan de druk van Bouma, kreeg
spel en maakte zijn tegenstrever en passent een vol stuk afhandig, 1-0.

ZVM-handbalsters starten voortvarend

In het ZVM/Ratao-damesteam debuteerden een paar junioren zeer verdienstelijk. De
overgekomen junioren vormen
met de gebleven routine een
zeer goede mix en zouden dit
seizoen voor goede resultaten
kunnen zorgen. In de eerste
helft hielden ZVM/Ratao en
Aristos elkaar nog aardig in
evenwicht. De Zandvoortsen
.kwamen telkens op voorsprong, maar afstand kon er
niet genomen worden. Aristos
verdedigde zich knap en slaagde er evenzovele keren weer in
om de gelijkmaker te forceren.
Ruststand 7-7.
In de tweede helft werd de
wedstrijd snel beslist in Zandvoorts voordeel. Met een enorme tempo verhoging sloeg
ZVM/Rabo een gat van vijf
doelpunten en daar kon Aristos
weinig tegenover stellen. Na
deze verkregen voorsprong
handbalden de Zandvoortse dames de wedstrijd koelbloedig
uit naar een 14-11 overwinning.
Coach Joost Berkhout was
best te spreken over het optreden van het nieuwe team. „We
hebben junioren ingepast en
dat ziet er best leuk uit," zegt
Berkhout. „De selectie is niet
zo groot dus moeten we toch
oppassen en blijft het voorlopig
nog even zoeken, maar deze
wedstrijd leverde in ieder geval
leuk handbal op. Deze mooie
overwinning is niet meer in gevaar gekomen en was ook dik
verdiend."
De mannen stonden even-

eens onder leiding van coach
Joost Berkhout. Het herenteam heeft eveneens aardig wat
wijzigingen ondergaan. „We
hebben een nieuw team, er zijn
spelers gebleven ,maar er zijn
er ook bijgekomen. We hebben
wel een maand tijd nodig om
ingespeeld te raken, maar er zit
veel in de ploeg, Vorig jaar hadden we te weinig spelers, nu zitten we met veertien a vijftien
man goed in de spelers."
En dat het nog wennen is
voor het Zandvoortse team
bleek in de wedstrijd tegen
DSS. De Haarlemmers waren
duidelijk meer op elkaar ingespeeld en namen in de eerste
helft al een 7-14 voorsprong.
Ook in de tweede helft zocht
ZVM/Rataobank naar de juiste
combinatie. Zo af en toe zag het
er aardig uit en werd de DSSdefensie op het verkeerde been
gezet. De Zandvoortse verdediging moest het echter veelal afleggen tegen het snelle aanvalsspel van de gasten waardoor er
een 15-26 nederlaag op het wedstrijdfomulier kwam.
„Het werd een dikke nederlaag, maar dat geeft niets. We
zijn duidelijk spelers aan het
inpassen en over een paar weken komen de resultaten wel."
Doelpunten dames: Mireille
Martina 5, Maaike Cappel 2,
Linda Koper 2, Claudia Paap 2, Mireille Martina is ook door drie tegenstandsters niet af te stoppen
Mariëlle Peet l, Wendy van
Straaten l, Diana Pennings 1.
Heren: Patrick Terpstra'5, Peter Pennings 3, Gerard Damhoff 2, Paul Blom 2.

ZVM-zaterdag met negen
man naar puntendeling

mer, dat de beker in de
wacht sleepte.

kreeg allengs een overwicht,
mede doordat de eerste Zandvoortse speler om onduidelijke
redenen moest vertrekken. Nadat nummer twee een rode
kaart had gekregen werd de
druk op het Zandvoortse doel
groot. Met kunst en vliegwerk
bleef Zandvoortmeeuwen overeind. Bij goede en snelle uitvallen kreeg Zandvoortmeeuwen
zelfs een kans op de overwinning. Jordi Heidebrink soleerde door de defensie en bood Gareth Davies een niet te missen
kans. Helaas ging de bal hoog
over het doel. Het bleef 0-0.

(ADVERTENTIE)

www.zand voort, net

Heeft Zandvoort
een eigen
homepage?
Netexpo internet services
023-5730172 fax 023-5731886

net naast de titel in de tweede
klasse greep, was in het eerste
half uur meer in balbezit,. maar
de geweldig op dreef zijnde
Zandvoortse defensie gaf vrijwel geen kans weg. René Paap
en Edwin Ariesen vormden in
het centrum van de verdediging
een onneembare veste en kwamen om beurten gevaarlijk op
in het strafschopgebied van de
tegenstander.

sprong middenvelder lijkt als
inschuivende laatste man zijn
stek gevonden te hebben en
speelde een prima partij. Ariesen strooide met passes en zette zijn voorhoede telkens aan
het werk..Uit een van de snelle
aanvallen was het de topscorer
van vorig seizoen, die liet zien
het scoren nog steeds niet verleerd te zijn. Castien nam de bal
aan, draaide zich van een tegenstander weg en schoot onhoudZo ook vlak voor de rust toen baar in, 2-0.
Paap mee naar voren stormde.
Er leek voor EVC niets aan de
De Edammers bleven strijhand doch de doelman en een den voor een beter resultaat,
verdediger begrepen elkaar maar zoals reeds vermeld de
niet waarna de Zandvoort'75 Zandvoortse defensie gaf geen
aanvoerder de bal in het doel ruimte en kansen weg. Door het
schoof, 1-0. Een voorsprong die aandringen van EVC kreeg
gezien het vertoonde spel zeer Zandvoort'75 genoeg ruimte
verdiend was.
om lekker te counteren. Donny
In de tweede helft drong EVC
aan. De Edammers verkregen
meer balbezit en een veldoverwicht maar verder dan de rand
van het strafschopgebied kwamen zij niet. Daar stond een
ijzersterke Zandvoortse defensie, met aan het hoofd de later
tot 'man of the match' gekroonde Edwin Ariesen. De van oor-

ZANDVOORT - De ZHChockeyheren hebben de
competitie vlot en goed geopend. In Opmeer werd Spire met 1-3 geklopt en gezien
het grote aantal kansen had
de zege ruimer kunnen zijn.
Toch was het spel van ZHC
van een hoog gehalte. Met twee
goede debutanten uit de Ajeugd, Toep Zuidweg en Erik
Gerrits, begonnen de Zandvoorters met aanvallend hockey. Dat leverde al snel twee
enorme kansen op maar door
zenuwen gingen die verloren.
Na zwaar aandringen was het
echter na een kwartier eindelijk raak door Pepijn Paap.
Hieraan vooraf ging een zeer
snel uitgevoerde aanval.

Foto: Erick van Cleef

Jonker profiteerde daarvan
door de eindstand, met een
strak schot, op 3-0 te bepalen.
Elftalbegeleider Joop Paap
was uiteraard een tevreden
man na deze uiterst sterke
competitiestart. „In het begin
hadden we nog wat moeite met
EVC," had Paap geconstateerd.
„Maar we kwamen steeds beter
in ons spel en hebben verdiend
gewonnen. We wilden goed
voetbal laten zien en dat is gelukt. Dit is natuurlijk een lekker begin van de competitie,
maat het zegt verder nog niets.
De kracht van de andere teams
kennen we niet dus het is afwachten. Zaterdag weten we
meer als we uit hebben gespeeld tegen Amstelveen, dat
als één van de sterkere teams
wordt beschouwd."

Internationale
autosport opcircuit

veel jonge deelnemers.

Vlak voor de Touring MG-start werd een minuut stilte in acht wordt genomen

Pleines-duiven
vliegen rap

Op twaalf uur begint zondag
het raceprogramma met de
Sterrenrace. Jeroen van Inkels
Sterrenparade staat dit seizoen
voor de vierde maal in de
schijnwerpers op het Circuit
Park. Met acteurs uit Goede
Tijden Slechte Tijden, Goudkust, Onderweg naar Morgen
maar ook presentatoren van
programma's, sportmensen en
bekende Nederlanders, wordt
het een bont gezelschap.
Daarna wordt ongetwijfeld
spektakel geboden in de Pearle
Citroen Saxo Cup. De deelnemers aan de Franse merkenserie rijden twee wedstrijden
voor het Nederlandse kampioenschap. Het is een spannende titelstrijd in de Saxo Cup, die
vooralsnog gaat tussen de jonge
Berend Gesman, die de titelstrijd aanvoert en routinier Egbert Top, welke slechts vier
punten achterloopt.
Traditioneel is de competitie
in de Formule Ford een BelgiëNederland aangelegenheid, met
name in de 1800-klasse. Koploper in het Nederlands kampioenschap is de jonge Ricardo
van der Ende voor Marco Tobben en Klaas van Straaten. In
Foto: Chris Schotanus de 1600-categorie gaat de Deen
Hygaard aan de leiding voor
was het anders dan in voorgaande jaren. Isac van der Slok.
Even heerste er een serene rust op het
Spanning is er ook in het
Auto Trader Dutch Touring
circuit.
Car Championship. Met nog
Door het overlijden van Lady Di werd op twee races te gaan is Sandor
het circuit een korte herdenking gehou- van Es concurrent Duncan
den.
Huisman tot op een punt gena-

De parade door het centrum van ZandZANDVOORT - Het was weer genieten geblazen voor de liefhebbers van voort werd door vele toeschouwers gade
Britse automobielen. Op het Circuit geslagen. Bovendien werden de races in de
Park Zandvoort en in het dorp vielen Austin Martin, Jaguar en Rolls Royce aangebeurtenissen. Ook het histoZANDVOORT - De jonge zaterdag prachtige Engelse automo- trekkelijke
rische gedeelte van het Britisch Race Fesduiven van postduivenvere- bielen en motoren te bewonderen.
tival scoorde een dikke voldoende. Toch
niging Pleines kwamen aan
de start voor een vlucht vanuit het Belgische Houdeng.
ZANDVOORT - ZandIn een veld van 477 gestarte voortmeeuwen opende de
Zandvoortse duiven klokte competitie met een 2-3 neJohn Romkes het eerste derlaag tegen Velsenoord.
exemplaar.
De nederlaag tekende zich
Om 's morgens elf uur wer- al af in de eerste helft toen profcarrière heeft gezet en nu weg en Velsenoord kreeg uitdèn de duiven in Houdeng ge- de Zandvoorters naar een 0- als trainer/voetballer hij de zicht op meerdere treffers. Pie'ost. Met een zuidwesten wind 3 achterstand werden ge- meeuwen meedoet, begon in de ter Keur besloot wat omzettingen te doen om meerdere trefvlogen de jonge duiven meteen speeld. Een geweldig offen- spits.
fers te voorkomen. Hij ging zelf
richting Zandvoort.
Daar sief in de tweede helft leverDe Zandvoorters keken al in de defensie spelen. Toch was
wachtten hun bazen ongedul- de slechts twee treffers op
snel tegen een achterstand aan het doelman Schrader, die met
dig op de binnenkomst van de
door een misverstand in de de- een katachtige reactie voorlodieren, die een behoorlijke en dat was te weinig.

ZVM komt te laat op gang

Zandvoortmeeuwen
heeft
aardig wat spelers zien vertrekken en is er daardoor zeker niet
sterker op geworden. Bovendien meldden Paul Longayroux
en Riek de Haan zich op het,
laatste moment of wegens ziekte en werk af. Trainer Pieter
Keur, die een punt achter zijn

fensie, 0-1. De Zandvoorters
probeerden de bakens te verzetten, maar toen er nog geen twintig minuten gespeeld waren
leek de nederlaag al een feit.
Velsenoord zette een fraaie
aanval op en doelman Mario
Schrader werd met een mooi
schoot gepasseerd, 0-2.
Zandvoortmeeuwen
zakte

pig verder onheil voorkwam.
Aanvallend kwam Zandvoortmeeuwen kracht te kort
om echt gevaarlijk te worden.
Tweemaal werd de doelman
van Velsenoord op de proef gesteld, maar de goede schoten
werden door hem gepareerd.
De rust in de Zandvoortse defensie was weergekeerd, doch

De Zandvoorters bleven de
strijd dicteren en kregen kansen op meer. Met die kansen
werd echter onzorgvuldig omgegaan. Uit een strafcorner taepaalde Pepijn Paap de ruststand op 0-2. In de tweede helft
hield ZHC het beste van het
spel maar het moest lang wachten op een derde treffer. Door
een spierblessure van Eric van
Berkel en twee gele kaarten
speelden ZHC nog met acht
man, doch hield keurig stand.
Pepijn Paap was op dreef en
zorgde vijf minuten voor het
einde voor 0-3.
Spire wist in de slotfase de
eer te redden met een gelukkig
doelpunt. Volgens coach Henk
van Gameren was het een wedstrijd van de gemiste kansen en
gele kaarten, maar ook een
wedstrijd waarin ZHC weinig
kansen weggaf.
Zondag speelt ZHC de eerste
thuiswedstrijd van dit seizoen.
Om half drie komt Uitgeest op
bezoek.

Huldiging van
ZSC-kampioenen
ZANDVOORT - Morgenavond start het schaakseizoen van de Zandvoortse
Schaak Club met de eerste
ronde voor de interne competitie. Edward Geerts moet
proberen zijn titel te prolongeren.

Vorige week werden in het
Gemeenschapshuis de prijzen
ZANDVOORT - Komende zondag houden de Nederland- van het voorbije seizoen uitgese Autorensport Vereniging en het Circuit Park Zandvoort reikt. Geerts kreeg de bokaal
een internationale wedstrijden. Naast de reguliere autora- als intern kampioen. De rapidceklassen zoals het Auto Trader Dutch Touring Car Cham- titel was voor John Ayress en
pionship, de Formule Ford en de Pearle Citroen Saxo Cup, Hans Jansen greep het kampikomt uit Duitsland de Formule König, een raceklasse met oenschap bij het snelschaken.

Fraaie Britse auto's

In de sporthal Pellikaan, hadden zich na de voorronden, zes
paviljoens geplaatst voor de finale-avond. In de volle sporthal
werd het een hectische avond
die echter zeer sportief verliep.
Mede door de uitbundige supporters van Woodstock heerste
er een uitgelaten stemming op
de tribunes en kon het publiek
genieten van spannende wedstrijden.
Het opstellen van een dame
was verplicht en daardoor kwamën de meest verrassende uitslagen uit de bus. Een door een
dame gescoord doelpunt leverde namelijk twee punten op.
Met nog twee wedstrijden te
spelen waren er nog drie kanshebbers voor de titel. Paviljoen
Boom leed een 1-0 nederlaag tegen Jeroen en haakte hierdoor
af. De allerlaatste wedstrijd tussën Bakkerij Paap en Paviljoen
De Zwemmer moest de beslissing brengen. Het ongeslagen
De Zwemmer liet zien duidelijk
de sterkste te zijn en won met 41 en pakte de felbegeerde titel.
; Achter De Zwemmer eindigde Paviljoen Boom op een keurige tweede plaats en de derde
plaats was voor Paviljoen Jantje. Tijdens de prijsuitreiking
werd ook de meest waardevolle
dame van het toernooi gekozen.
Dat werd Charlotte Koops van
Paviljoen Jantje.

Vlot begin van
ZHC-hockeyers

Goed begin van Zandvoort '75

ZANDVOORT - Zandvoort '75 is de voetbalcompetitie op een goede manier
begonnen. De naar de tweede klasse gepromoveerde
Zandvoorters klopten het
ZANDVOORT - In een te een verdediger op de doellijn bezoekende EVC gedeciharde wedstrijd heeft het za- die doelpunten voorkwamen. deerd met 3-0.
terdagteam van Zandyoort- KDO kwam aanvallend niet in
meeuwen een 0-0 gelijkspel het stuk voor zodat de MeeuBehoudens het eerste half
bij KDO behaald. De Zand- wen defensie nauwelijks in acuur was er geen vuiltje aan de
voorters kwamen niet onge- tie hoefde te komen.
Ook in de tweede helft greep lucht voor Zandvoort '75. Het
schonden uit de strijd en Zandvoortmeeuwen
het intia- Edamse EVC dat vorig seizoen
eindigden door rode kaar- tief maar ook nu wilde
het niet
ten met negen man.
vlotten met de afwerking. KDO

De Zwemmer wint
zaalvoetbaltitel

Uitslag: John Romkes l, 4, 5,
6, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20.
Fred Spronk 2, 9, 15, 22, 23, 24.
«ook Driehuizen 3, 7, 8, 21.
Hans Heiligers 10. Peter Bol 12.
Combinatie Koper Twins 25.

SPORT

ZANDVOORT - Ook de handbalvereniging ZVM/Rataobank heeft de eerste competitie verplichtingen achter de
rug. De dames deden dat meteen heel voortvarend met een
14-11 overwinningen op Aristos, maar de heren waren
minder overtuigend en verloren van het sterke DSS met
15-26.

Mare Kok en Peter Kühn
kwamen niet tot een beslissing.
Aanvankelijk wist tweevoudig
clubkampioen Kok het initiatief naar zich toe te trekken en
leek via pionwinst op een vol
punt af te stevenen. Kühn, die
tijdens het zomerseizoen een
stijgende vorm etaleerde, was
echter een andere mening toegedaan en wikkelde af naar een
gelijkwaardig
toreneindspel.
Kok vocht nog lang door, maar
Volgens coach Fred van Rhee
moest toezien dat er na 58 zetten nog alleen maar de- konin- waren het onterechte kaarten.
gen op het bord stonden. Remi- Hij zal die dan ook aanvechten
bij de KNVB. Voordat de Zandse dus.
voorters het veld moesten verlaten hadden de punten al binnen kunnen zijn. Zandvoortmeeuweh liet de tegenstander
komen om vervolgens razend
snel te counteren. Deze tactiek
leverde enorm veel kansen op
ZANDVOORT - Het jaar- doch de afwerking faalde.
lijkse zaalvoettaaltoernooi
Zandvoortmeeuwen
zette,
voor de strandpachters is toen bleek dat van KDO niets
wederom een succes gewor- was te vrezen, de tegenstander
den. Dit keer was het met de rug tegen de muur,
strandpaviljoen De Zwem- maar nu was het paal en lat en

snelheid ontwikkelden. Om
13.34.45 uur klokte John Romkes de winnende duif.
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op slag van rust weifelde ZVM
opnieuw achterin, waarvan Velsenoord profiteerde (0-3).
In de tweede helft toog Pieter
Keur weer naar de spits en
werd daarin bijgestaan door
Chris Kuin. De Zandvoorters
drongen sterk aan zonder tot
echt goed voetbal te komen. De
begeerde tegentreffer liet eigenlijk te lang op zich wachten.
Velsenoord verdedigde naar behoren. Met nog twintig minuten te gaan scoorde Zandvoortmeeuwen eindelijk tegen. Pieter Keur legde de bal voor de
voeten van Raymond Hölzken,
die de bal fraai in de bovenhoek

krulde, 1-3.
De druk werd nog groter. Met
veel inzet werd Velsenoord
vastgezet, doch de Zandvoortse
defensie moest alert blijven op
de counter. Mario Schrader
redde een paar keer goed en
bovendien kreeg hij hulp van
de doelpaal. Met nog een kleine
tien minuten te gaan gloorde er
weer hoop in de Zandvoortse
gelederen, toen Keur met een
droge knal 2-3 liet aantekenen.
De kustbewoners zetten alles
op alles en pompten de bal telkens in het vijandelijke strafschopgebied. De bal wilde echter niet meer in het doel verdwijnen. Daardoor bleef voor
Zandvoortmeeuwen de gezien
het spel in de tweede helft verdiende gelijkmaker uit.

derd. De hele zaak kan echter
worden omgegooid als de vier
wagens van het H&P Panorama-team, naar aanleiding van
technische controle na de vorige race in Duitsland, de daar
toegekende punten kwijtraken.
Na de race om de Nederlands
toerwagentitel komen veelal
jonge rijders in de Formule König aan de star. Coureurs vanaf
zestien jaar mogen in deze klasse deelnemen. Naast de over
het algemeen Duitse rijders
komt de Nederlander Wouter
van Eeuwijk aan de start. Die
doet het goed en bezet de tweede plaats in het klassement.
Op zaterdagmiddag wordt er
eveneens een race gereden.
Tussen de kwalificatietrainingen door zal om vijf over half
drie de Race in de Vege Sierra
Cup worden verreden. In deze
race kan Zandvoorter Ronald
Vossen de nationale titel pakken.

Voor het eerste Amsterdam
Beachtoernooi, waaraan de
Zandvoortse Schaak Club haar
medewerking verleent, zijn de
locaties voor de verschillende
groepen bekend. De jeugd tot
vijftien jaar zal op zaterdag 20
september spelen op het pleintje voor Radio Peters in de Haltestraat. De amateurs spelen op
het Gasthuisplein voor Circus
Zandvoort, de clubschakers
binden op het pleintje voor café
Harlekijn de strijd met elkaar
aan.
Deelname aan dit unieke
schaakevenement is geheel gratis, maar persoonlijke inschrijving bij Radio Peters of café
Harlekijn is noodzakelijk. Inschrijven kan tot woensdag 17
september aanstaande. In de
diverse categorieën zijn fraaie
prijzen te winnen zoals, een televisie, een stereo-cassetterecorder en een discman. Ook de
minder sterke schaker heeft
kans een prijs te winnen.

(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-oraO
.
ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-14.00 Message Irom the beach
14.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonslop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1 1 .00 De Watertoren
1 1 .00-1 2.00 ZFM -t- (Een programma speciaal voor de senioren)
12.00-14.00 Message Irom the beach
14.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-19.00 ZFM Nonslop
19.00-20.00 ZFM Live!
20.00-22.00 Eurobreakdown
22.00-24.00 BPM
Zaterdag:
00.00-08.00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
1 9.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonslop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Geletter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

De toekomst

Proefabonnement?
bel: 020-562.6211

Zand voorts
Nieuwsblad
wie 'm leest weet meer!
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'Genezing met edelstenen is geen lariekoek'
Reistips
Wat doe je als Je met een tastbare kwaal zit die door de reguliere gezondheidszorg niet kan worden behandeld? Of als je
gewoon niet lekker in je vel zit en je dokter je naar huis
stuurt met de opdracht het wat kalmer aan te doen? Dan
berust je erin. Of je zoekt je heil in het alternatieve circuit,
paar is niks mis mee. Maar ren niet in je wanhoop naar de
eerste de beste zich paragnost of natuurgenezer noemende
persoon die beweert je wel even te genezen. En die je en passiint ook nog de ware liefde en zes goede lottocijfers in de
schoot werpt. Vraag in je kennissenkring naar een betrouwIniar iemand. Of ga naar de boekhandel en schaf de Klikgids
aan (Wie is wie in het alternatieve circuit). Daarin staan ontier meer de telefoonnummers van beroepsverenigingen.
Zo'n telefoontje spaart tijd, ellende en vooral geld. In een
korte serie: de lotgevallen van een zoeker naar een in alle
opzichten beter leven. Die er inmiddels wel achter is dat je
jjeluk en gezondheid grotendeels in je eigen hand hebt.

L

UDY HOOGEVEEN en
Paul de Leeuw (overigens geen familie van
onze nationale flapuit)
weven in het Ethisch Paranormaal Centrum Waterland
(EPC)
in Amsterdam-Noord
cursussen. Zowel Paul als Ludy
hebben jaren van opleiding achter de rug voor ze hun praktijk
begonnen. Beiden stralen iets
uit waardoor je je onmiddellijk
op je gemak voelt. Ze komen
nuchter over, zonder hocus-pocus. Op basis van hun eigen ervaring helpen ze anderen met
'puin ruimen'. Als die ander dat
tenminste zelf wil. Wie zijn problemen koestert of verwacht
dat een ander ze wel even oplost, is bij hen aan het verkeercle adres. Kortom: it tafces two

for tango Paul de Leeuw uit
Amsterdam-Noord is hypnotherapeut. Niet zo'n engerd die
je voor een groot publiek dingen laat doen waar je later spijt
van krijgt. Bij Paul ga je niet
onder zeil, maar raak je in een
diepe ontspanning. Daarbij komen signalen uit het onderbewustzijn naar boven. Die geven
weer inzicht in het ontstaan
van allerlei lichamelijke of
geestelijke klachten waarmee
je in het dagelijks leven worstelt. De hypnotherapeut helpt
je die storende factoren uit het
verleden te herkennen en te
verwerken.
„Niet in alle gevallen is hypnotherapie nodig om weer in
balans te raken," zegt Paul. „Afhankelijk van de aard van de

(ADVERTENTIE)

CLINT EN GENE
ZIJN
NA DE LUNCH
Ot* HUN BEST
Clint Eastwood en Gene Hackman
nu in de bioscoop te zien In
de superspannende actiethriller
ABSOLUTE POWER

'_:,
.'s Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas
.goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
ivPathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Alhambra, Bellevue Cinerama, Calypso,
:.-.Cinema, City en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé
£i: .
Cinemas in de GOUDEN GIDS.
.'
•"Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
; Belbios 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.bios.nl).
J.

Paul
de
Leeuw: 'Afhankelijk van
de aard van de
klachten pas
ik ook crystalhealing toe'
Bram de Hollander Fotografie

,

klachten pas ik ook crystal-healing toe. Genezing met kristallen en andere (half) edelstenen,
die ik op en naast je lichaam (in
de aura, het onstoffelijk hchaam) neerleg." Hij grinnikt
om mijn weifelende blik. „Zo
keek ik ook toen ik er een jaar
of tien geleden mee geconfronteerd werd door een Engelsman. 'Lariekoek', dacht ik. Tot
die man mij een behandeling
gaf. Die ervaring was zo overtuigend, dat ik besloot bij hem
in de leer te gaan."
„Edelstenen bestaan uit verschillende combinaties van mineralen en hebben daardoor
specifieke
geneeskrachtige
kwaliteiten. Indianen, Egyptenaren en Chinezen waren meesters in het benutten van de
energieën die van edelstenen
uitgaan."
Paul blijkbaar ook, merk ik
na een edelstenen-behandeling.
Er zijn mensen die de mooiste
voorstellingen voor hun geestesoog zien, bij wie lichaamsdelen gaan tintelen. Waarom gebeurt dat bij mij verdorie niet?
Ik voel alleen een beetje gekriebel bij mijn keel, val bijna in
slaap, maar voel me daarna wél
zo fris als een hoentje. „Behalve een kleine blokkade bij je
keel, was je al aardig in balans,"
constateert Paul achteraf.
Paul is niet van de ene op de
andere dag spiritueel genezer
geworden. Als verpleegkundige
in een ziekenhuis besefte hij al
snel dat niet alle klachten op
reguliere wijze te behandelen
waren. Hij 'voelde' ook dingen
die artsen en ander verpleegkundigen niet opmerkten. „Dat
vonden zij maar raar, en ik zelf
ook. Ik wist niet wat me bezielde. Het was een leerzame maar
ook een hoogst ongelukkige
tijd."
Om een lang - en boeiend verhaal kort te maken: via een

bekend medium ging Paul zich
verdiepen in de alternatieve geneeskunde en begon na de nodige studie in 1985 als hypnotherapeut. „Zelf genees ik niemand," benadrukt Paul. „Ik
creëer alleen de conditie in het

(ADVERTENTIES)

John (23): hardliner, veganist, VIP
en StraightEdger

'Respect voor al het levende op
aarde is m'n grootste drijfveer'

'E

Foto Gemcentplram (GVB)

Honderd jaar geleden nam de toenmalige
dienst Gemeenteveren van Amsterdam de ex'loitatie van een omvangrijk veerlijnennet ter
jand. Naar aanleiding hiervan, plus het feit dat
'« stichting Amsterdams Openbaar Vervoer
^useum tien jaar bestaat, besteden wij deze en
tornende weken aandacht aan dit stuk onbe*ende geschiedenis. En wel aan de hand van
fl
ude foto's van ponten, waarvan mogelijk een

aantal in het echt te zien is op 19 oktober. Dan
zal namelijk op het IJ het honderd-jarig jubileum worden gevierd. Over het programma leest
u binnenkort op deze pagina meer.
Overigens wordt uw medewerking aan de jubileumviering gevraagd, door foto's, herinneringen en eventuele attributen toe te zenden aan
AOM, t.a.v. P.W. Hemminga, postbus 2442,1000
CK Amsterdam.

oodschappen

_

R ZIJN VIER basisprincipes: niet
roken, geen alcohol, vegetarisme en don't
fuck around. Dat laatste
wordt door sommigen geïnterpreteerd als 'geen
seks voor het huwelijk,'
maar ik zie het meer als
'doe wat met je leven,
hang niet maar wat
rond."

Stoom)pont 15, opgeleverd op 2 juli 1928 door Verschure & Co te Amsterdam, baant zich een weg
loor het ijs op de Valkenweg-verbinding (oostzijde Centraal Station). De foto dateert uit 1929. Op
«e achtergrond is de bekende uniform-fabriek van Hollandia-Kattenburg zichtbaar. In 1996
verd de enkele malen gemoderniseerde pont verkocht aan transportbedrijf J. Pels in Zaandam,
'ie er sindsdien zware transporten over het water mee uitvoert. Wellicht is deze pont tijdens de
"bileumviering op zondag 19 oktober ook op het IJ aanwezig

* wfffje^ t?» >'• *

voor nieuwe produkten

Je ziet ze op straat, jongeren
met een kaalgeschoren
hoofd, de gabbers, of de rasta's die opvallen door hun
dreadlocks. Wat beweegt ze?
Waarom zweren anderen, de
StraightEdgers, alcohol, nicotine en drugs af? Provo's en
hippies zijn uit het Amsterdamse straatbeeld verdwenen. Krakers en punkers bcstaan nog, maar verder
schijnt een generatie niX de
jaren negentig te beheersen.
Dit is de laatste van vier afleverlngen over jongeren en
subculturen.

Heen en weer

Ludy Hoogeveen woont in Vi- in bepaalde tijden van je leven."
anen en is astrotherapeute. Zij
De één gebruikt zijn geboorbestudeert welke invloed de cy- tehoroscoop om er leuk over te
clus van de zon, de maan en de praten. Of als excuus als het
planeten hebben op ons tae- allemaal een tijdje niet meezit:
staan. Je ervaart wat jouw spe- 'Pluto staat immers op mijn
cifieke talenten, kwaliteiten en zon, of Saturnus is aan het
werk.' „Dat kan natuurlijk,"
zegt Ludy. „Maar je schiet er
niet veel mee op als je af wilt
van steeds terugkerende, vervelende gemoedstoestanden. Een
grote hulp daarbij is hetbijhouden van een dagboek, tekenen
of schilderen. Of in een verhaal
mogelijkheden zijn in dit leven. je gevoelens uiten. Samen met
Maar er is meer: „De symbo- de astroloog zoek je naar de
liek van de geboortehoroscoop vorm die je zelf het prettigst
kan knelpunten uit het heden vindt. Kun je de knelpunten onen verleden zichtbaar maken," der ogen zien en deze uitwergeeft Ludy aan. „De horoscoop ken. Dat is astrotherapie."
kan ook een antwoord geven op
Ludy heeft aan den lijve onde vragen die op je pad komen dervonden hoe het voelt als je
en waarmee je kunt worstelen nare gebeurtenissen uit je ver- op 27 augustus.

Dwaaltocht door het
alternatieve circuit
energieveld, waardoor iemand
in staat wordt gesteld zichzelf
te genezen."
Meer over de beginselen van
chrystal healing legt Paul uit in
de cursus van acht lessen
'Mens en Mineraal' in het EPC
Waterland
in Amsterdam
Noord. Aanvang 15 september.

leden wegstopt. Zij heeft ze in
Musical-weekend
de vorm van een zelfgeschreven
in Rijnland
sprookje verwerkt. Het tachtig
pagina's tellende boekje 'VinoEen leuk begin van het nadeha' lees je één adem uit.
rende herfstseizoen ib een
Ze baseert haar astrotherapie weekend Rijnland. Nu niet diop de filosofie van de Zwitserse rect denken aan een romantipsychiater Jung. „Zijn ideeën sche boottocht op de rivier de
zijn voor veel mensen steeds Rijn, maar wel aan cultuur. Op
weer een bron van wijsheid en dit moment spelen in Keulen
inzicht. Jung legt uit wat de taal en het nabij gelegen Monchenvan het onbewuste is en reikt gladbach namelijk twee musicals die de moeite waard zijn.
middelen aan die taal te lezen." Allereerst
is er Gaudi, een leLudy vervolgt : „Als mensen vendig zangen dansspel dat
van deze tijd, denken wij dat
alleen het bewustzijn telt, al het een hommage is aan de Spaanandere - ook dat waarschuwen- se architect Gaudi. In Monde stemmetje binnen in je - is chengladtaach speelt Gambler,
fantasie. Nare dingen worden waarin een casinobaas, eenjonge man, een showgirl en een
verdrongen, naar het onbewus- oude
gravin veel passie, afhante verschoven. Als het té erg is
watje is overkomen, is dat heel kelijkheid en verleiding op de
begrijpelijk. Je moet overleven. Duitse planken gooien. Om er
Maar het komt steeds terug, te komen is de comfortabele
vaak in de vorm van onbestem- Euro Citytrem een goede keus.
de gevoelens of depressies. Je Informatie: Duits Verkeersbubegrijpt helemaal niet hoe het reau, tel. 020 - 697.8066.
komt dat je je op een bepaald
moment zo rot voelt, in een beFietsen over
paalde situatie zo scherp reaoud spoorlijntje
geert of vluchtgedrag vertoont,
steeds weer met nachtmerries Evenals in Nederland zijn in
kampt, dingen niet afmaakt. België in de loop der jaren de
Het is gewoon te pijnlijk om
rendabele spoorlijnen geboven water te halen. Lukt dat - niet
geruggensteund door de thera- sloten. De rails bleven vaak ligpeut - wél, dan geeft dat een gen, want, zo zeiden onze zuije weet maar nooit.
enorm gevoel van opluchting." derburen,
Palaën, even ten noorden
Wie meer wil weten over dit Bij
Dinant had men waarboeiende proces en wil kennis- van
schijnlijk
ooit Buster Keaton
maken met het gedachtengoed
over een spoorlijn zien rijvan Jung, kan zich opgeven eens
en zo heeft men daar de
voor de cursus, die Ludy in het den
ontworpen: twee fietEPC geeft. De cursus begint Rail-Bike
op een ijzeren constructie
dinsdag 16 september en be- sen
met een bankje er tussen. In
slaat tien lessen.
Opgeven voor zowel de cur- een half uur trap je er door de
sus van Paul de Leeuw als van natuur en langs kleine dorpjes
het eindpunt, een klein
Ludy Hoogeveen, kan bij Hen- naar
stationnetje waar je dicht in de
nie Kruiswijk van het EPC, tel. buurt
de Abdij van Maredsous
020-631.3829.
kan bezichtigen. Het is slechts
van de tien attracties die er
M iep Wisselink één
zijn. Informatie: Belgisch VerEerste aflevering werd gepubliceerd keersbureau, tel. 023 -534.4434.

John Jansen (23) werkt zes
dagen per week in een winkel met sportkleding. Daarnaast is hij VIP, oftewel Veganisten Informatie Punt,
voor de Nederlandse Vereniging voor Veganisme. Op de
horlogeplaat van de Swatch
om z'n pols staat een X en
het is daarom hét horloge
van de StraightEdgers. Maar
John gaat verder dan veel
van hen: 'I love Vegan' staat
op z'n T-shirt. Alleen z'n
blauwe spijkerbroek is eigenlijk niet StraightEdge genoeg, vindt hij, want die is
gebleekt.
„Voor mij betekent
StraightEdge dat ik me 24
uur per dag onthoudt van intoxiderende, bedwelmende
middelen. Dus geen drugs,
nicotine, alcohol, suiker of
cafeïne. Maar StraightEdgers hebben naast de vier
basisprincipes allemaal weer
andere idealen. Voor mij is
het belangrijkste het veganist-zijn. Dat geldt bijvoorbeeld al niet voor de meeste

John gebruikt ook zo weinig mogelijk spullen van
dierlijke afkomst. Geen leren
schoenen aan z'n voeten dus,
maar witte sportschoenen.
„Respect voor al het levende
op aarde is m'n grootste
drijfveer. Dat geldt van het
ongeboren kind tot elk levend dier op aarde."
'Vanzelfsprekend' is John
tegen abortus. „Je mag niet
zomaar leven vernietigen. De
mens veroorzaakt ontzettend veel leed door z'n gebruik van de aarde. Een
aardappel als het bintje is zo
vervuilend - als je ziet wat bij
het telen aan bestrijdingsmiddelen gebruikt wordt."
„Vroeger was StraightEdge strenger. Nu zijn er veel
meelopers. Het wordt bekender, het wordt meer een
mode." „Mensen die alleen
maar vegetarisch zijn, vind
ik laks. Het is slap als je ook
niet zonder alcohol en roken
kan. Mensen moeten daar
becer over nadenken. Zowel
alcohol als nicotine worden
op dieren getest."
„Ikzelf ben aanhanger van
Hardline, een ideologie van
een groep in Amerika. En ik
volg een hardline-dieet: ik
eet dus niks onnatuurlijks,
geen gebleekte bloem, geen
bewerkt voedsel. Hardline
gaat tamelijk ver. In Ameri'I love Vegan' staat op John z'n T-shirt. Alleen z'n blauwe ka staat de groep bevrijding
spijkerbroek is eigenlijk niet StraightEdge genoeg, vindt hij, van de aarde voor volgens
want die is gebleekt
non-violent ways. Maar ze
Biam de Hollander Fotografie sluiten bij hun strijd voor
dieren geweld niet uit. Als ik
iemand een hond zie slaan,
ga ik heel ver, ik zou ik hem
StraightEdgers."
StraightEdge kan je volgens
„Ik kwam acht jaar geleden
John vertalen als de 'zuivere of desnoods..."
een jongen tegen, die een X op
harde lijn' en is een term afz'n hand getatoeëerd had. Ik
John wil het bezit van een
komstig van een Amerikaanse
wapen ontkennen noch bevroeg hem wat dat was en hij
band uit de jaren tachtig die
heeft me toen alles uitgelegd
over 's mens eigen vergiftiging vestigen. „Ik ben voor vrijheid van al het levende. Maar
over StraightEdge. Ik heb er
en die van de aarde zong.
toen voor gekozen vanwege een StraightEdge-bands als Youth- een willoos wezen als het
paar slechte ervaringen uit m'n of-Today en Earth-Crisis spedier staat voor mij boven de
jeugd. Ik heb van begin tot eind len metal of punkmuziek met
mens." John denkt niet dat
hij ooit zal veranderen in z'n
meegemaakt hoe een vriend
nummers over veganisme.
overtuiging. Het staat voor
van me aan drugs verslaafd
Daarnaast bestaan er talloze
raakte en uiteindelijk doodde rest van z'n leven op zijn
fan-zines, blaadjes van
rug getatoeëerd: Vegan.
ging. En ik heb familie van an- StraightEdgers met artikelen
dere vrienden met alcoholpro- over voeding en bedreigde f eblemen gezien."
genwouden.
Bram Couvreur

en acties_

i

Het nieuwe theaterseizoen begint in hel
Cultureel Centrum met een bijzondere vóórstelling op vrijdag 19 september.
Allereerst speelt de pianiste Tomoko
Mukalyama werken von Rzewski, Cowell,
Satie en Monk. Na de pauze treedt hel

(oio: Joris Jan Bos

Nederlands
Danstheater III
op met vier choreografieën. Hel NDTIII is
hel gezelschap van dansers von veertig joar
en ouder. De choreografieën zijn 'Couple of
Momenis' van Johan Inger, 'Two short slories' van de Israëlische choreograaf Ohad
Naharin en 'The Old Man and Me' van Hans
van Manen. De openingsvoorslelling wordt
afgesloten met het nieuwe werk van de
Franse danser en choreograaf Patrick
Dekroix.
Aanvong aihl uur 's avonds
Lezers krijgen legen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respeclieveh|k
37,50 en 35 gulden. Telefonisch reserveren
kan, vanaf maandag 25 augustus, op nummer 020-547.5175. De kassa van hel CCA
op Plein 1960, nummer 2, in Amstelveen is
geopend van maandag lot en met vrijdag
van lien tot drie uur en zaterdag en zondag
van twaalf tot drie uur.
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Gehoorzacimheiclstrciining

Blouse Peronne '-

voor elke hond ongeacht ras of leeftijd

arlelle
;ton Josely

en

OPEN HUIS

_Jƒ/'"•*!%.

Puppy-training

C. V.
ê
defect? ^

BEI GRATIS"^

Georganiseerd door Hondenkapsalon ELLEN CATS
Gediplomeerd Hondenlnstructrice
Aanvang van de cursussen:
Inlichtingen en Inschrijven voor de hondentraining

Wij zijn dolenthousiast over onze

WINTERCOLLECTIE

Vosten of arbeidsloon U heen z
abonnement vanaf f iz, Ps'
uookgeenmateraaltosten
/S

Hondenkapsalon ELUN CATS

Dat moet u beslist komen zien op

UW KETEL AAN VE : AANGING TOE'

n°

,

VRIJDAG 12 SEPTEMBER
ZATERDAG 13 SEPTEMBER

a/Ie bekende
de

'

Achterweg 1 -2042 LH Zandvoort Telefoon: (023) 573 OOM

.033,-,

Bij aankoop ontvangt u een leuke attentie!

offerte toegespitst

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l

Tot ziens bij

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

mei '#

/etter lady

Grote Krocht 19, Zandvoort

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Horeca-carrière.

start 'n SEC-opleidin.fi

B Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen Ook voor andere branches

•
•
•
•

E ff ft D

Koken
Serveren
Wijncertificaat '•"
Restaurantbedrijf

•t,'"'"";51

• Managementopleidingen

Wat komt er op
W vandaag

Bel voor informatie

training

&

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

«Welke F'
vanavond

Wo

* gebeurt er
, „vandaag
bl
J Catherïne?»

StvtAto \\$> t»flnce
stort nieuwe ooi-sus JOtZZ-DQUgt

voor klwJeren. vanaf 6 jaar
(gratis proefles)

oofc "Pré-baUet v.a, 4 jaar - klassiek
Jazz-baUet (voJw.) CotifÜtioning (vodv.)
LteKaxxmsruyudirig, B uiks (J ieroefening en
enz. enz. of> kedendaagse muziek.
Stutlio-adVes: Celsiusstraat 1 90, tel 57 1 2598
Sinde van net cursusjaar
voorstelling
In de Staassakouwburg te VeUen.

ZANDVOORT
"AMSTERDAM BEACH"
RADIO PEETERS
AMSTERDAM - ZANDVOORT

TV Vandaag Tekst. Completer en actueler kan niet.

Wat is W Vandaag?
TV Vandaag is de TV gids op TV, 7 dagen per

ORGANISEERT
I.S.M. DE ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

het eerste open en outdoor

Op de teletekst pagina's van TV Vandaag vindt u
op drie manieren alle informatie over het com-

week, 24 uur per dag. TV Vandaag geeft u het
complete programma-overzicht van alle zenders.

plete TV-aanbod, Niet alleen met de 'traditionele'
indeling per zender, maar TV Vandaag geeft ook
antwoorden op vragen als: Welke films zijn er

Niet zomaar, maar overzichtelijk ingedeeld over

AMSTERDAM BEACH

UAAlf
• •• na nim
•

acht rubrieken: Sport, Film, Soaps & Series,
Muziek, Jeugd, Nieuws, Informatie en Amusement
Met TV Vandaag wordt TV kijken een stuk over-

vanavond op TV? Wat begint er allemaal om
20.00 uur? Wat is er op Nederland i vanavond?

zichtelijker en haalt u méér uit het uitgebreide
programma-aanbod.

W Vandaag. Informatief, actueel en onderhoudend.

In Zandvoort
op kanaal 68,

• ITOERNOOII BA

Zaterdag 20 september, aanvang 10.00 uur

«Nieuw bij

849,25

Sluiting inschrijfdatum 17 september 1997.
Max. 30 inschrijvingen per categorie, geen inschrijfgeld.
Prijzen
Akal KTV
Akal Stereo Portable rad o CO dubbel cassetterecorder
Akil d scman
troostprijzen bekers modiilles en bloemen
Calcgorloôn
Clubschakers
Amnteurs
en kinderen

Lokattos
einde Hottostroat voor Radio Peotera
KerkedwarsptKl voor calé Harlekljn
Gasthuisplein voor Circus Zandvoort
Inschrijven bij
Radio Peetere Ha11estreat62a Zandvoort 0235710892
Radio Peclers O.Z. Kolk 71 Amstordnm 020-4213O69
Café Harlekljn Kerkedwanpad Zandvoort 023-5730350
C o F* Cosablanca Zeedijk 26 Amsterdam 020 6255665

AKAI

Kijk naar

Met previews, clips en prettige muziek geeft
TV Vandaag alvast een voorproefje van wat er
dagelijks op TV komt. TV Vandaag is geen TV
zender die u lang vast wil houden. Het is een
TV-gids die u snel en gemakkelijk op het
goede programma-spoor wil zetten.

V7

vandaag en dan weet u het

Voor meer informatie kunt u bellen met Casema, tel. (0252) 217 550.
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bijlage van W e e k m e d i a

Seat gooit hoge ogen

Boven
De Linea Luna heeft een rijke
standaarduitrusting.
Links
De Corolla heeft een aansprekend uiterlijk dat neigt naar
het frivole

Toyota Corolla 1.6 Linea Luna
Gevormd met gevoel
D
e Toyota Corolla is al
jaren de meest verkochte auto ter wereld.
Wat vormgeving betreft
sprong het model nooit echt
uit de band. Daarin komt
met de geheel nieuwe vanant nu verandering. Deze
achtste generatie van de
populaire Toyota heeft een
aansprekend uiterlijk gekregen.

Wij reden met de hatchback 1 6
Linea Luna De toevoeging staat
voor het uitrustingsniveau Hiermee heeft de fabrikant wat betreft
dit model afscheid genomen van
lettercombinaties als XL en XLi
Wat het meeste opvalt aan de
dnedeurs Corolla is de neus
Mooi of niet, deze is opvallend
Het midden wordt opgevuld door
een grille met metaalkleurig honmgraatmotief en dat geeft de
Corolla aanzien Aan weerszijden
treffen we ovaal ogende koplampen Daarnaast heeft Toyota ronde knipperlichten gemonteerd

Onder de bumper, net boven de
voorspeller bevinden zich breedstralers

De achterzijde van de auto is
eveneens anders dan wat we van
Toyota gewend zijn De wat kille
zakelijke vormgeving is verruild
voor frivole golvingen De achterlichten, de richtingaanwijzers,
remlichten en achteruitnjlampen
zijn bolletjes, gevangen in een
glazen driehoek Andere opvallende zaken zijn de dakspoiler en
het hoog geplaatste derde rem-

tilt
licht Een leuk detail is een bochtje m het midden van de achterruit Op deze wijze heeft de fabrikant ruimte geschept voor het
Toyota-logo
Achter het stuur van de Corolla
kan iedereen een goede zitpositie

vinden Je moet van een wel heel
vreemde planeet moet komen als
dat niet lukt Bestuurdersstoel en
stuur zijn beide m hoogte verstelbaar De ontwerpers hebben zich
op het interieur uitgeleefd De bovenste helft van het dashboard is
uitgevoerd in zwart, de rest in beige Opvallend is de prominente
plaats van de radio Deze zit bovenop het dashboard, als het ware erop geprikt
Een draai aan de contactsleutel
heft de startblokkering op en
brengt de 1,6 liter viercilinder motor tot leven Het blok reageert
pittig Dit vertaalt zich m flitsende
prestaties BIJ hogere snelheden
blijft de auto mooi stil Gemiddeld
kan de Corolla toe met 8 liter per
honderd kilometer De stuurbekrachtigmg is toerental afhankelijk Dit houdt m dat het sturen
lichter gaat naarmate de auto
langzamer rijdt Juist bij parkeersnelheden is de stuurhulp dus optimaal van dienst
De door ons gereden Linea Luna

uitvoering heeft een aantal zaken
voor op de basisuitrusting Linea
Terra Hieronder vallen breedstralers, elektrisch bedienbare ramen
en spiegels De handgrepen en
spiegels zijn uitgevoerd m dezelfde kleur als de carrosserie
In de auto onderscheidt de Linea
Luna zich door luxe velours bekleding De Corolla hatchback is
te koop vanaf 28 990 gulden Onder de kap staat dan een 1 3 liter
motor De geteste 1 6 Linea Luna
Airco komt op 36 390 Er is ook
een variant zonder airconditionmg Die is 1 500 gulden goedkoper

Het Spaanse merk Seat gooit wereldwijd hoge
ogen In juli zijn vijftien procent meer auto s verkocht dan in dezelfde maand een jaar eerder
De eerste helft van 1997 laat met een aantal
van 237 840 verkochte Seats een toename van
elf procent zien m vergelijking tot de eerste zes
maanden van 1996
De export vanuit Spanje steeg eveneens in juli
met dertien procent ten opzichte van dezelfde
maand in 1996 Dat komt mede door een verkoopstijging m ons land van 23 procent Seat
verwacht dit jaar af te sluiten met 400 000 verkochte auto's "Dat is een flinke stap m de richting van Seats toekomstige doelstelling van
500 000 auto's per jaar, aldus Detlev Schmidt,
vice-president van Sales en Marketing bij Seat

SPECIFICATIES: Toyota
Corolla 1.6 Hatchback
Linea Luna Airco
Motortype

viercilinder,
zestienkleppen
met multi-point
injectie en dubbele bovenliggende nokkenassen
Cilinderinhoud 1 587 cm3
Vermogen
81 kW/110 pk
bij 6 000 t p m
Max koppel
142 Nm bij
4 800 t p m
Acceleratie
10,2 sec van
0-100 km/uur
Topsnelheid
195 km/uur
Gem verbruik 8ltr/100km
Prijs

ƒ 36 390,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Airconditioning
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektnsch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
ABS
Twee airbags

D

Amsterdam.
Opvallend aan de smart is de bijzondere vormgeving De koper
kan daaraan straks ook zelf nog
wat veranderen Er zijn carrossenepanelen te koop in vijf kleuren
Ze zijn heel eenvoudig om te wisselen Dus wie op de kleur is uitgekeken, kiest een ander tintje

Op elke honderd kilometer verbruikt de diesel
afhankelijk van de omstandigheden, 8 4 tot 9 2
liter brandstof De laadruimte is met 7,5 m3 fors
bemeten In- en uitladen gaat makkelijk dankzij
de lage hoogte van de laadvloer en de brede
achter- en zijdeuren

Op veler verzoek:
Rover 620 Si Business
Op veler verzoek heeft de Rover-dealer een Rover 620 Si Business in huis gehaald De aanvragen voor deze rijkelijk toegeruste modelvanant
stroomden binnen na de lancering van de 618 i
Business enige tijd geleden Op het prijskaartje
van de 620 Si m zakenkostuum staat ƒ 53 990,Het is goed voor de dag komen met de Rover
620 Si Business Het dashboard is opgesierd
met wortelnotenhout Verder heeft de auto lichtmetalen velgen met daaromheen brede 185/65
HR 15 banden De uitrusting bestaat daarnaast
uit ABS, airconditioning, alarminstallatie met
startonderbrekmg, centrale portiervergrendelmg
met afstandsbediening (waarmee ook het alarm
is te activeren), elektrisch bedienbare ramen
voor en achter, elektrisch verstelbare en verwarmbare linker- en rechterbuitenspiegel en een
airbag voor de bestuurder
Voor deze Rover is een EGI-gasinstallatie te leveren voor een actieprijs van ƒ 1 750 - Dat is
inclusief BTW en inbouw

Fiat Ducato 10 met
pittige 2,5 liter diesel
De besteller van Fiat, de Ducato 10, heeft een
pittige 2,5 liter dieselmotor onder de kap gekregen Daarmee heeft de Italiaanse fabrikant een
antwoord op de vraag naar een hoog motorver

Audi A8 valt in de
smaak
De A8 van Audi valt in ons land m de smaak In
het eerste half jaar van 1997 bereikte dit model
een aandeel van 9,7 procent m het luxe segment Vorig jaar kwam de auto op een waarde
van 7,8 Het aantal verkochte Audi s A8 m de
eerste zes maanden van dit jaar bedraagt 114
Dat zijn er dertig meer dan in hetzelfde tijdvak
een jaar eerder

Titel voor Renault
Mégane Scénic
De Renault Mégane Scénic is door de lezers
van het Duitse autoblad AutoZeitung uitgeroepen tot de belangrijkste noviteit op de Duitse automarkt Om die reden is deze ruimtewagen onderscheiden met de titel Auto Trophy

Import FSO via
Daewoo-importeur
Import, distributie, verkoop en after sales voor
het merk FSO in Nederland verlopen met ingang
van 1 januari volgend jaar via de Daewoo-importeur Daewoo Motor Benelux b v m Hoofddorp
Deze ontwikkeling is een logisch vervolg op de
begin 1996 tot stand gekomen overeenkomst,
waarbij fabrikant Daewoo Corporation een meerderheidsbelang verwierf m FSO m Polen Tot januan worden de zaken nog ter hand genomen
door Abimex B V

Grote variatie met Citroen Xsara
Ruime keuze bij Xsara
Het motorenpalet van de 5-deurs Xsara bestaat uit een zestal mo
toren, vier benzine- en twee dieselversies Ze varieren qua inhouc
van 1,4 tot 1 9 liter Volgend voorjaar komt Citroen met de bijzon
der fraaie 3-deurs Xsara Coupe Voor deze sportieve auto is een
krachtige tweeliter zestienkleppenmotor gereserveerd

Definitieve smart in Frankfurt
e compacte tweezitsauto smart verschijnt
in definitieve vorm
voor het voetlicht. Dat gebeurt op de autoshow in
Frankfurt, waar hij zijn wereldpremière beleeft. Eerder
dit jaar debuteerde een prototype tijdens de AutoRAl in

mogen en grote prestaties m de gewichtsklasse
tot 2 800 kg GVW
De Ducato paart pittige prestaties aan een veelzijdig gebruik Zelfs m de hoogste vijfde versnelImg van de handgeschakelde bak is hij m staat
vlot te accelereren Het maximale vermogen bedraagt 62 kW/85 en het hoogste koppel van 164
Nm wordt bereikt bij 2 400 toeren per minuut

Motoren

Ook binnenin kan de eigenaar
zijn auto een facelift geven Kussens en stoelovertrekken zijn te
wisselen evenals de gekleurde
panelen op het dashboard

Xsara 5-deurs
1 4i
1 6i
1 8f
1 8i 16V
1 9D
1 9TD

De smart zet een nieuwe trend
als stadsauto met zijn lengte van
slechts 2,5 meter en een gewicht
van 680 kilo Het gevoel van
ruimte wordt versterkt door het
volledig glazen dak, dat doorloopt
in voor- en achterruit

55 kW/75 pk (5 500 tpm)
65 kW/90 pk (5 600 tpm)
74 kW/103 pk (6 000 tpm)
81 kW/112 pk (5 500 tpm)
50 kW/68 pk (4 600 tpm)
66 kW/90 pk (4 000 tpm)

112Nm (3 400 tpm)
135Nm (3 000 tpm)
153 Nm (3 000 tpm)
155 Nm (4 250 tpm)
120 Nm (2 00 tpm)
196 Nm (2 250 tpm)

* Alleen m combinatie met automatische versnellmgsbak

Xsara Coupe

Op de autoshow in Frankfurt is de smart in levenden lijve te aanschouwen.

Uiterlijk is de smart een bhkvanger Zijn koplampen zitten bijvoorbeeld tussen de grille en de voorruit m Dat geeft hem een eigen
gezicht Aan de achterzijde zorgen de verticaal geplaatste hchten voor een speels effect Twee
kleuren verdelen de achterzijde in
drieën duidelijk te onderscheiden
zijn de bumper, de laadklep en
een apart opklapbare achterruit
Achter die bumper zijn een turbomotor en versnellmgsbak geplaatst
De laadruimte meet 150 liter
maar is te vergroten tot 550 door
het weghalen van de rechter

Peugeot 806 Runabout
koerst op Frankfurt af
D
e ontwerpers van Peugeot hebben zich uitgeleefd. Het resultaat
is een prototype met de
naam 806 Runabout. Deze
creatie is te bewonderen
van 11 tot en met 21 september tijdens de autotentoonstelling in Frankfurt. De
open tweezitter roept associaties op met een klassiek
motorjacht. Geheel in stijl is
ook een waterscooter ontwikkeld. Die is via een katrol aan de versnellingspook
'binnen te halen' en achter
de voorstoelen te plaatsen.
De nautische uitstraling ontstaat
door het gebruik van teakhout
aan de binnen- en buitenzijde
Het design en de parelmoeren
kleur versterken dat beeld In het
vooronder van de Peugeot 806
Runabout huist een nieuwe 3,0 liter V6-motor, die ook m de topversies van de 406 en 605 gePlaatst is Voor de aandrijving
zorgt een elektronisch gestuurde
automatische transmissie
Het prototype heeft een massief
houten 'dek' achter de voorstoe-
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len, waaronder opbergvakken zitten Deze vloer is te verwijderen
zodat via twee kleine achterdeurtjes lading is mee te nemen, de
waterscooter bijvoorbeeld De
houten ondergrond harmonieert
met de armleuningen van de portieren en het dashboard die ook
van teakhout zijn gemaakt Het
stuurwiel is een heus roer met
houten sp_aken chromen ringen,

naturelkleung touwwerk en blauw
alcantara Het aantal zitplaatsen
is uit te breiden door twee stoelen, die achter de voorstoelen zijn
ondergebracht, uit te klappen De
dakloze Peugeot 806 Runabout
kan worden afgedekt met een
stoffen kap, die het interieur m
combinatie met twee opklapbare
deurtjes met ruiten achter de
voorstoelen, helemaal afsluit

193 Nm (5 500 tpm)

J

De Citroen Xsara is een moderne gezinsauto

e opvolger van de Citroen ZX, de Xsara
(spreek uit Kzara), verschijnt eind deze maand m
de showroom. Deze nieuwe
vertegenwoordiger van het
Franse merk is verkrijgbaar
in een groot aantal varianten. De prijs is nog niet
vastgesteld, maar importeur
Citroen Nederland verwacht
dat de vijfdeurs basisversie
rond de dertigduizend gulden gaat kosten.

D

De Xsara zit goed in zijn stan-

daarduitrusting De instapper
heeft stuurbekrachtiging een verstelbaar stuur (axiaal en in hoogte) een airbag voor de bestuurder
en twee dashboardkastjes De
ruimte van het bovenste kastje
wordt overigens m luxere versies
opgeofferd aan de passagiersairbag De omvangrijker aangeklede
uitvoeringen dragen de exotische
benamingen Ligne Seduction
Ligne Prestige en Exclusive Aan
de top van het programma staat
de Xsara VTS met lederen stuurwiel en velours/alcantara bekleding

De Xsara is uit de kluiten gewas
sen De auto meet m de lengte
de breedte en de hoogte respec
tievehjk 417 meter 1,70 meter en
1 40 meter De leden van een gemiddeld gezin vinden moeiteloos
een goede zitplaats m de Citroen
Achter de achterbank is dan nog
408 liter voor bagage voorhanden Het vervoeren van forse
voorwerpen is mot de Xsara geen
probleem want de Fransman
heeft met een neergeklapte ach
terbank een laadvolume van 1190
liter
BIJ de Ligne Prestige Exclusive

en VTS is de bank m twee ongelijke delen neerklapbaar Voor
kleinere zaken is in het interieur
voldoende plaats gecreëerd
Naast de genoemde dashboardkastjes zijn er opbergvakken m
de portieren en de middenconsole Citroen heeft de achterzijde
van de voorstoelen m de Ligne
Prestige de Exclusive en de VTS
van kaartenvakken voorzien Los
door de auto zwervende attnbuten behoren daarmee m de Xsara
tot het verleden
De modellen van Citroen staan
vanouds bekend om hun goede
weghggmg De Xsara vormt hierop geen uitzondering Grote de

len van de wielophanging zijn
overgenomen van de prima njdende ZX en verder verfijnd Dit
betekent dat de meesturende
achteras ook onder de Xsara zijn
diensten verleent In de bochten
maken de achterwielen een germ
ge tegengestelde draaiing aan die
van de voorwielen Voor het oog
onzichtbaar maar bij de weglig
ging is dat aan het strakke rijge
drag in bochten heel goed merkbaar Tijdens enkele testntten m
het Franse Straatsburg bewees
de achterasconstructie zijn nut
Lange korte en rap genomen
bochten gaan met het grootste
gemak De Xsara blijft stabiel zijn
weg vervolgen

Derde nieuweling dit jaar
Veelzijdige Daihatsu Terios
aihatsu zorgt dit jaar
voor een waar bombardement aan nieuwe
modellen. Na de aparte Move en Gran Move is het nu
de beurt aan de opvallend
gestileerde Terios. Ook deze
auto kenmerkt zich door
een vriendelijke uitstraling
die doet verlangen naar veel
vrije tijd. Bij de techniek valt
de permanente vierwielaandrijvmg op, waarmee Daihatsu duidelijk knipoogt
naar een stoere terreinauto.

D
De ontwerpers van Peugeot presenteren de 806 Runabout in
Frankfurt

120 kW/167 pk (6 500 tpm)

De aandnjfkrachten zijn gelijkelijk
over de voor- en achteras verdeeld Niet alleen naast het asfalt
maar ook bij gure, winterse omstandigheden garandeert de aandnjving van de Terios veel tractie
en een rotsvaste weghggmg Een
1 3 liter viercilinder zestienkleppenmotor met een vermogen van

61 kW/ 83 pk levert de broodnodi
ge energie voor de voortgang De
Terios is tot rappe prestaties in
staat mits de motor op toeren
wordt gehouden Dit is echter
geen probleem want de krachtbron voelt zich het meeste thuis
in de hogere toerenregionen HIJ
bereikt zijn maximum koppel van
105 Nm bij maar liefst 5 100 krukasomwentelmgen per minuut
Daihatsu s Terios is een allroad
auto HIJ is meer bedoeld voor ge
bruik op het asfalt met eventueel
voorzichtige uitstapjes op het on
verharde Om op verharde wégdek goede rij-eigenschappen te
creëren heeft het Japanse merk
aan de voorzijde het McPhersonveersysteem toegepast m combinatie met een stabilisatorstang
Deze antirol-slang weerhoudt de
1 70 meter hoge auto van overhellen m de bocht Achter heeft

Daihatsu gekozen voor een starre
as met schroefveren en vijf reactiestangen om de ophanging op
zijn plaats te houden Het resultaat van deze constructie is een
auto die veel njcomfort biedt
De Terios is 3 85 meter lang en
1 56 meter breed Dit zijn ideale
maten voor stadsgebruik Aan
boord is het echter wat krap dat
wil zeggen achterin Voorin gaat
het allemaal een stuk beter De
ledematen krijgen hier voldoende
ruimte De bestuurder zit lekker
hoog zodat hij veel overzicht over
het verkeer heeft Kijkt hij op het
instrumentenpaneel om de vitale
functies van de Terios te controleren dan ziet hij een mstrumentarium met meters tegen een blauwe achtergrond Het dashboard
maakt hierdoor een sportieve mdruk
Het interieur is behoorlijk com-

De Daihatsu Terios combineert de geneugten van een 4x4 met die
van een personenauto
pleet Standaard heeft de Terios
onder andere stuurbekrachtiging
twee airbags een gescheiden
neerklapbare achterbank en elektnsch te bedienen spiegels
De luxere SX heeft ook nog elektnsch bedienbare portierruiten
voor en centrale portiervergrendelmg Aan de buitenzijde is deze
versie te herkennen aan de m

twee kleuren gespoten carrossene (two-tone lak) en dakrails
Daihatsu zegt de Terios ontworpen te hebben voor mensen die
de geneugten van een 4x4 willen
combineren met die van een personenauto Aan de auto bungelt
een prijskaartje van ƒ 32 495 Daarvoor geeft de jongste loot
aan de Daihatsu-stam veelzijdig
heid plezier en veiligheid terug

12

woensdag 10 september 1997

Weekmedia 17

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S is de wekeli|kse autorubriek die op vri|dag verschi|nl m Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 020-665.86 86 Fax 020-665 63 21
Schriftelijk Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren'
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, /andvoorl- Gasthuisplem 12
Alle opdrachten (zowel lelefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in a!le nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
ƒ 45,00
voor elke extra regel
ƒ 15,20
mm-pri|S
ƒ 9,40
mm-pri|S met vignet
ƒ
9,40
AUTO/MAXI'S per mm
ƒ 11,15
(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
met breder dan twee kolommen)
Alle pri|zen zi|n excl 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), lanef op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

mett
Auto's te koop
tot ƒ 5.000,Opel Ascona 1.6S,
LPG, trekh, apk, ƒ1000
Jan Wals 020-4361697.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Ford Scorpio 2.0, aut., '90,
ƒ 7.500,-. NIEROP-DAIHATSU
020-6183951.
PANDA 1000 CL Italia '90,
prima staat, apk tot aug. '98, OLDTIMER. BMW 2002, aut,
'73, 1e eig., met boekjes,
wit, ƒ4950,- 62000 km
ƒ7750. Tel.:020-4869883.
Tel 020-6430031.

DAF

DAF 66 Super Luxe, 1975,
123000 km, 1e eigenaar, APK
850 GLE Estate Airco, b | '94. (6), rood, schuifdak. In goede
Km st 94 000. / 47 950
staat
Prijs n o t k
Tel.
Van Vloten Dealer 020 6369222 072-5120950
Peugeot 605 Turbo Diesel,
automaat, 1994, 130000 km
/ 24 500,- Tel. 020-6278410
Charade TXi rood L met velgen A spoiler, km 29000, '95.
BMW
Charade TS aut. '88, Applause,
BMW TOURING 318i edition, aut. '89 NIEROP-DAIHATSU,
5/93, Mauntiusblauw, 2e eig Vancouverstr 2-12, A'dam-W,
BMW huisselectie, / 27.950 020-6183951.
Tel 020-6625557
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
BX Break, '88, APK 8-'98,
165000 km, trekh., 5-bak, A'dam-C. Tel 020-6236491.
z.g s t , wit, / 8000 020 4630933

Daihatsu

Citroen

Fiat

Citroen BX rood, december
'87, nieuwe keuring / 1750,Te koop Fiat Uno 1100 IES, bj.
Tel. 030-6950590
31-12-91 Trekh. startblokkeCitroen Olthof B.V biedt aan nng.techn. 100% Vr.pr. ƒ 5 500.
AX Plaisir 5-'91 .
/ 8950 Tel 0206316575 (Van PartiAX Furore 11-'93
/12.950 culier).
AX 11 TGE 9'91
/ 9.750 T.k. Fiat Croma 20ie, bouwj.
AX 11 TGE 2-'93 .
/ 12 950 '87, radio/cass., goede auto,
AX First Class 6-'93 ƒ 12.250 ƒ1700. Tel 075-6168577.
AX GT 9-'91
ƒ11.950
BX 14E 3-'88
ƒ 5.750 T k Fiat Tempra SW 1.6, 7/94,
BX 14 6-'89 .
ƒ 7.750 apk-gekeurd 05-98, km 56.000,
BX 14E + LPG 12-'89 ƒ 4250 Prijs ƒ18000. Tel.. 0346~ 14RE 6BX
ƒ 5.950 569767.
BX 19 TZI 9-'89 . . ƒ 8.250
BX Toulouse 1-'91
ƒ 9.950
C15D5-'91
ƒ 7.500
Xantia 1 8 SX 6-'93 . ƒ 19.750 Ford Escort 1 8D 1991, in perXantia 18 SX 11-'93 ƒ24.950 fecte staat, juli APK-gekeurd.
N B. directiewagens.
Incl radio, trekhaak, lichtmet.
Xantia Activa V6 1-'97 ƒ 57.500 velgen, centr. vergrendeling
Berlingo Multispace
ƒ 8500. Tel. 0297-272663.
1.4 2-'97
ƒ29.990
Isolatorweg 40 A'dam Sloter- T.k. Ford Orion Diesel '91,
dijk (afslag S102 of eindpunt 125000 km, ƒ7500. Na 18.00
uur tel. 0299-429739.
sneltram 50) 020-6823520.

Ford

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
XM V6 VSX autom. '94/ 27.500
XM Turbo airco D.'94 ƒ 24 500
XM Diesel '94
ƒ 19.900
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 27.500
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
Xantia Tur. D 94-95 va/ 19 900
Xantia D SX '94
ƒ 17.500
Xantia 2.0i SX LPG '94/19 900
Xantia 1.8SXLPG '95/22 500
Xantia 1.8i SX LPG '94/ 15.500
Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500
ZX 14i Furore ''94
ƒ 14.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BXTGD Br. '94
ƒ17500
BX TGD Break '93 ƒ 14.500
BX TGD Break '89
5.950
9.950
BX 16 TGi '93
BX 16 TZi '89
4.950
BX 14TE '93
7 950
BX 14TE '91 50.000 km/ 7.950
BX 14 E LPG '89
3500
AX 11 TGE '92
9950
AX 11 TGE '90
5.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Honda
Civic, 3-drs, 1.5 DXi, 2-'92,
rood, apk '98, radio-cas.,
Jan Wals 020-4361697.

Mazda
Mazda 323 1.6 GLX, HB,
mooie, sportieve auto, APK 07'98,
Vr prijs
ƒ 2.250
020-4630875.
Mazda 323 F 1.6, GLX, automaat, 3-'91, apk 6-'98, rood.
Jan Wals 020-4361697.
T.k. MAZDA 626 2.0i GLX, 5drs HB, jan. '92, APK, wit, el.
ramen, centr. deurvergr. Met
ANWB keur.rapp. ƒ 12.800.
Tel. 020-6907066.

Mercedes-Benz
Te koop: Mercedes E 200 D,
Elegance, bouwjr., febr. '95,
120.000 km, d.groen metallic,
incl. alarminstal. m. afst. bed.,
1e eigen., i.z.g.st., schadevrij,
Prijs ƒ 57.000. Tel. 0229-591221.

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

• De autorubnek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
m Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
huisbladen van WEEKMEDIA.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
Tel. 020-6658686 Fax 020-6656321

Nissan

Peugeot

Te koop Nissan Sunny 1 4 LX,
5-drs, met grijs, bouwjaar 12'91, i z g s t , prijs ƒ9000. Tel.
0297-532447.

15 VOLVO STATIONS '85-'94,
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Motoren/Scooters

Van Vloten
Amsterdam

Honda motor SBS 450 sport te
koop, met stuurkuip, in perfecte staat. Uiterste prijs ƒ 5.000,-.
Tel. 023-5714056.

Te koop rode Peugeot 106 "Accent" 1.1 (als nieuw), 20000
km, kenteken- 28-2-96. Nw.
prijs ƒ24.750, vrpr. ƒ17.950.
T.k. Nissan Micra 1.0, '94, Tel. 072-5065068.
850 GLE Estate airco
'94
56.000 km , groen metall Vr.pr. T.k. Peugeot 306 SX, cabriolet, 940 Estate airco
'94
ƒ 14 000. Tel. 072-5158465
'94
type 1995, luc. rd/zw, elekt. 940 GLE LPG Ecc
'92-'93-'94
kap, ABS, luxe uitv./acc. 850 GLT
740 LPG
'90
020-6427182.
S 40 Comfort-Line
'96
V 40 Comf.-Line
'96
Astra 1.4i, zwart met.,
480 2.0 S
'92-'95
6-'94, APK '98, mooie auto
peugeot-dealer
460 Nordic Autm
'94
Jan Wals 020-4361697.
440
'90 t/m'96
106
div.
types
v.a.
.
,ƒ
12.950
Astra 1.6i, 3-drs, blauw met.,
340 autm
89
6-'92, apk 6-'98, prima auto 205 div. types v.a. . .ƒ 6.950
205
GTi
1.9
'92
.
.
72.300
km
Jan Wals 020-4361697.
uw Volvo-dealer
306 XR 1.45-d '94. 67,000 km
met persoonlijke service
Opel Kadett 1.8i GT, b.j. '89, 306 XS 1.6 '96.. . 27.000 km
APK3-'98, kl. rood, 137.000 km, 309 GL 1.45-d '86.146 500 km Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
pr.n.o.t.k. Tel. 0318-510998.
309 Profil '89 .. .138.000 km Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
405
GRX
break
D
'92
Te Koop Opel Astra Sportvelgen (nieuw) 5'/2x15H2, prijs Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km Te koop Volvo 164, voor rest. of
Subaru Mini '90 . . 81.000 km onderd., nw motor en overdr.
ƒ500. Tel. 0172-420012.
Opel Kadett '91 . . 93.500 km 1967. ƒ1.500. 020-6654055.
Te koop Opel Kadett, b.j. '88, Escort RS '89
ƒ 6.950
met kofferbak, zilvergrijs. Tel. Honda Civic 1.5 GL 16 V .'90 Volvo 340 bj. '89, Ipg, 1e eig.,
026-3270121.
Citroen AX 1.1
'93 orig. 92000 km, zr mooi. ƒ3750
Autobedrijf Schol: 020-6312830
T.k. Opel Rekord 20S 1979. In Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Tel. 6629517/6791864
zeer goede staat van onderhoud. Kleur oranje, APK-keuGarage Moen biedt aan: Volvo
rmg geldig t/m 22 april 1998
460, wit, '92, Ipg, 122 d. km,
Tel. 020-6992955.
ƒ 13.900, Chevr. Corsica 12-'93,
MINOR MOTORCARS
rood, 88 d. km. ƒ 11.900; Opel
Vectra 6-'91, aut. 5-d„ 66 d.
Sloterkade 43/44
km., zw.met., ƒ 15.250; Citroen
Amsterdam
Clio 1.4 RN, rood, 2-'92,
Tel. 020 - 6177975/6158022 ZX 1.4 3-'95, rood, 55 d. km
APK '98, leuke auto
ƒ 17.900; Auto's in prima st.
Rover-dealer voor
Jan Wals 020-4361697.
Amsterdam, Amsteveen e.o. Tel.: 020 - 4821298 / 6654055.
RENAULT AMSTERDAM
Johan Boom verhuisd naar
Top occasions met 1 jaar
Wijkermeerweg 46 Beverwijk
garantie
naast Zwarte Markt. Door heel
Wibautstraat 224
Te koop Volkswagen Golf GT Nederland bekend om onze
020 • 561 96 11
1.8, slechts 65.000 km, rood scherpe prijzen. Door grote
Uitgevoerd met o.a. boord- omzet en garantie al v.a. ƒ 1000
computer, startonderbreker. ± 100 auto's v.a. ƒ750 tot
ƒ 18.000. Tel: ƒ20.000. Tel. 0251-224730.
Subaru Justy 1.2 GLi '93 Vraagprijs
Hoge inruil fmanc. Geop. v. 9
020-4631889.
z.g.a.n., 29.300 km, ecvt aut.,
tot 19 uur. Donderdag koopwit, Sony radio/cass. Vr.pnjs T.k. 9 pers. VW-BUSJE (benz.) avond zondag's geop. v. 11 tot
ƒ11.250. Tel. 0299-652502 /
bj. 1987, vr.pr./4500. Tel.
17 uur. Tevens inkoop elke
020-5637219.
020-6684361 of 020-6157874. merk auto a contant.

Opel

Z UlDWlJK

Algemeen

Rover

Renault

Volkswagen

Subaru

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbrumlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)
l.v.m. verhuizing t.k. Suzuki
Alto, GLS 12/94, 1e eig. div.
ace. ƒ9250. Tel. 0297-273117. 940 Royal Line LPG 1/94
11/95
SUZUKI ALTO G6, wit, bj. '89, 855 T5 Turbo
6/92
APK '98, vrijwel roestvrij, 854 GLT 20 V
854 TDi
9/96
ƒ 4500. Tel. 0297-340898.
460 GLE 1.8 LPG 10/93
460 1.8 Spint
11/94
440 1.8 HTA
6/94
440 1.8 Holiday automaat.5/94
Voor een perfecte SAAB 99 440 1.8 Sportline airco . ..1/96
90, 900, 9000 ook Royal Class 440 1.8 Sporthne
1/96
S40 20 Exclusive/comfort.1/97
SAAB SERVICE
S70 2.5 Lux
1/97
MOLENAAR
VOLVO DICK MUHL
HOOFDDORP
Nijverheidslaan 1, WEESP
Tel.: 0294 - 418200.
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
440 GLE aut., km 40.000 '95,
voor Saab motoren
240 DL 2.3 Sedan '91, 440 DL
en versnellingsbakken.
2.0 L, km 80.000, '93 + 440 DL
Tevens verkoop van nieuwe LPG, 72.000 km, '95. NIEROP,
en gebruikte onderdelen
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W.,
023-5614097
020-6183951.

Volvo

Saab

soorten
vleeswaren

soorten
vlees

Woonbrochure 1998
ligt voor u klaar!

Accessoires
en Onderdelen

Service en
Reparatie

RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 22.00 UUR

Aanhangwagens(boot)trailers

Te koop aanhangwagen, afm.
155x110x42 met disselbak, afdekzeil en twee reserve wielen
waarvan een nieuw, prijs
ƒ500,-. Tel. 020-6911867 na
18.00 uur.

Autosloperijen
A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voornjkosten.
Lid A.R.N. R.D.W-vnjwaring.
Tel. 020 - 4.470.470.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD"" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 • 6319802.

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor ml.
0341-419354 of 0653-675799
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vnjwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640

is de verkoop vakuwa^
'J-

>,

Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

IAüTOl-IN-3

Met een advertentie in
i „

12,50

Triumph

3 dagen f 298,-

Amsterdam

verse Hollandse LAMSBOUT

uw keuze,
500 gram

Bedrijfsauto's

Ja, reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een compleet ingerichte wigwam.
* Elke wigwam is voorzien van water, elektra, verwarming,
kookgelegenheid, koelkast en T.V. Bovendien beschikt u over
een eigen sanitaire unit met toilet, douche en wastafel.
* 3 dagen lang gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star, HERFSTVAKANTIE
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
per wigwam max. 6 pers.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's.
Geldig voor de data:
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u !
VR 10 ZA 11 - Z O 120KT
ZO 12 MA 13 - Dl 14 OKT
Dl 14 WO 15 -DO 16 OKT
DO 16 VR 17 • ZA 18 OKT
ZA 18 ZO 19 - MA 20 OKT
MA 20 Dl 21 - WO 22 OKT
22 DO 23 - VR 24 OKT
SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST WO
VR 24 ZA 25 - ZO 26 OKT

malse RUNDERBIEFSTUK

malse Gelderse VARKENSHAAS

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
Te koop t.e.a.b. Kawasaki 1500
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Vulcan A. Bj. 9-1993 met lichte
Motorrijlessen ƒ 42,50
schade, 5000 km.st., schade
20 autorijlessen -t- examen ƒ 999
na vallen, motor was te zwaar,
20 motorrijlessen -f- examen ƒ 1149
tank, spatbord en uitlaat, is nog
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.
nieuw, en heeft nog geen druppel water gehad. Stoppen erRIJSCHOOL ROLF
Verkeersschool Trendy
mee, compl. met helm, luxe Rijden bij Rolf is een begrip in Amsterdam. Toppers in ri|les.
jas, alarm, slot en dure
Amsterdam. Met een goed
Bel voor gratis mfogidS'
afd.ho'es. 075-6875302.
team instructeurs geven wij op
Tel. 020-4205386.
Te koop YAMAHA Vigaro 750 een psychologische manier mC bouwjr. '95, donkergroen tensief les en nog leuk ook!
metallic, zo goed als nieuw, Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. 70 BESTELAUTO'S en pers.
slechts 2500 miles gereden.
Diverse accesoires. Vraagprijs Tel.: 020-6868063/6332405 of busjes v.a. ƒ3500. Garage
ƒ11.750,-. Tel. na 18.00 uur 06-54633678. P.S. Ook 8-week- Rijsenhout, lid Bovag.
se cursussen en examenroutes Meer 'dan 50 jaar gevestigd:
020-6994509.
rijden is vanzelfsprekend.
Bennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297T.k. Honda Shadow VT 600 cc,
324229. Ook t.k. gevraagd.
b.j. april 1993, 7400 km, kleur l.
blauw. Vr. pr. ƒ10750,-.
• Auto te koop? Plaats in deze
T.k. Triumph stag, bjr. '74, APK rubriek.
075-6312858.
zult verbaasd staan
aug. '98, motor 100%, plaat- over hetUresultaat.
T.k. Honda Vision met-in (mei werk moet gedaan. Prijs
'95), i.z.g.st., incl. helm, slot en ƒ 14.500. 023-5246632.
verzekering. Vr.pr. ƒ 1850,-. Tel.
072-5621617.

Avontuurlijk wigwammen bil
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

De splinternieuwe

Weteringschans I30,

Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596

Klassiekers
en Oldtimers

van 11.00 tot 17.30 uur.

130

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ55,- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

T.K.A. KAWASAKI
MOTORFIETS Z2R250,
BOUWJAAR 1994
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
KLEUR PAARS
Klaar terwijl u wacht.
KMSTANP 1400
Ruilstarters en dynamo's.
PRIJS N.O.T.K.
Valkenburgerstraat 152.
TEL: 020-6979170/0654-735439
Tel.: 020-6240748.
T.k.a. voor de liefhebber: ZZR Grote sortering ONDERDELEN
1100bj. '93, i.z.g.st, ƒ 15.500. van schade-auto's, alle
Tel. 030-2802269.
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
YAMAHA XV 920 Virago met Tel.: 023-5845435.
QUESTION CAR ?!
Alfa Romeo 33 Wag. '89/3950 sissybar b.j. mei '87 km 47.500
Austin Metro '88
ƒ 750 incl. windscherm + tanktas.
BMW 315 '83
ƒ 1050 Vr.pr. ƒ 6.500. 020-6314493.
BMW 728i LPG '86
ƒ 1950
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7750
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Citroen AX'89
ƒ3950
DIESELSERVICE
Citroen BX '86
ƒ 1250
brandstofpompen; verstuivers
Citroen Visa '83
ƒ 600
cil.koppen vlakken. Garage/
9e Haagse Oldtimerbeurs
Fiat Uno 45 '86
ƒ 900
motorenrevisie FEENSTRA
Ford Sierra 1.6 LPG '85ƒ 1250 20-21 sept. De Uithof, 3 hallen.
Honda Accord aut. '87 ƒ3250 ± 200 standhoud., 350 auto's. Industneweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
Isuzu bestel '91
ƒ7750 Info tel./fax. 070-3977210.
Mercedes 190D '84
ƒ6450 Frank Dordregter 5 jr
APK KEURINGEN ƒ 70,
Nissan Sunny '84
ƒ 800 PEUGEOT 404 import nu op de klaar terwijl u wacht.
Nissan Sunny 1.5 GL '86/ 1950 Oldtimerbeurs Veemarkthalen Garage West-Center:
Nissan Stanza aut. '83 ƒ 750 Utrecht. 06-54373493/
020-6122476 (zonder afspraak)
Opel Kadett '79
ƒ 150 020-6826974.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Opel Kadett '84
ƒ 995
Autobedrijf CRYNSSEN
Opel Kadett D '85
ƒ 1650 Mercedes Benz 280 CE, coupé
Crynssenstraat 10-14
Opel Corsa '84
ƒ 850 1972, autom., st.bekr., Ned.
Tel.: 020-6184402.
VW Golf D '84
ƒ2000 kent., incl. BTW. 023-5328900.
VW Golf '80
ƒ 950 Peugeot 404,1972, ƒ 7500; 404 APK-keurstation, reparaties
Van Slingelandstr. 14, A'dam. aut., 1968, ƒ 10.000; 404, 1968, alle merken en schaderegeling.
Tel.:020-4869883.
ƒ 10.000; 404 D, 1973, ƒ6.000; DIESEL- & BANDENSERVICE
APK-keurstation + roetm.
Johan Boom. Ook filialen in 404 break, 1972, ƒ 15.000. Ook
Wibautstr. 24-4, A'dam.
Den lip 55 Landsmeer 020- voor onderhoud + reparatie
Tel. 020-6655571.
4824640. Kanaalweg 30 E Drs Keimpe Cars. 020-6823615.
Landsmeer 020-4363543 en V.W. Kever 1971 A.P.K., goed- Garantie-autoschadebednjf ER
Kerkbuurt 83 Oostzaan 075- keurd, kleur beige, geheel op- Uitdeuken, spuiten, taxaties,
6845607 ± 300 auto's v.a. ƒ 400 geknapt en opnieuw gespoten. restauratie oldtimers.
Tel.
tot ƒ 10.000.
Inlichtingen Tel: 0294-291750. 072-5717348 of 06-51184246.

A.s. Zondag geopend
50

Te koop: bromscooter, merk
Rapido, type Scrennia, juli 95,
1450 km, pr. ƒ 1800, kl. zwart.
Tel. 020-6654994.
Te koop: Suzuki GS 1000 motprfiets, 1981, 34.000 km, geheel origineel, als nieuw en in
perfecte staat, ƒ4900. Tel.
020-6904500.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
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. Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINFS zetü uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers..:
,
s SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is cte^spedal^autorubriek van Hét Parool, Trouw en de Volkskrant
:
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weèkmëdia..
' '
"
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren.,SHOWROOM/AÖTO 1-IN-3MINFS is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland; SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trpuw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs! ,
,
HMI •••••• mm mi mm mm mm ~ w* mm m* ****** *m mmim»\mimmmmmm*mmmmmmmmmmmm*mmmmmmwmmmmmummmmmmmmm

BOUCHERIE

Zandvoort
Tel. 5719067

c -t Openingstijden:
**" ' maandag t/m vrijdag van
9.00 tot 18.00 uur.
zaterdag en zondag
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
surocheque.
j
ll
l
•1)
IMjtlnrl.
B.T.W.

Schrijfhierin Mokletlm
uw tekst, l letter per

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

hokje Cijfers. leestekens
en tussenruimten tollen
voor l letter. MinMens3
rebels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
?elf uitrekenen wat uu.
advertentie ko«M

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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52.88
70.74
88.60
106.46
124.32
142.18
160.04
177.HO

Telefoonnummer:

Naam:
Adrrs:

:i
•i
ïvl
r.
..

_

Postedt! + Plaats:

Handtekening:

Auto's vliegen nu de deur uit!
'
>
.• , s ' ' • ' • ' ' ' ï
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S. Postbus 156,
1000 AD Amsterdamof afgeven bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam.' ' . ^
Afgeven kan ook bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421B;
Zandvoort Gasthuisplein 12.
, ,
Faxen kan ook, is .wel zo snel en duidelijk: 020-665 63 21.

020-6658686
faxnr. 020-6656321

Weekmedia 17

„ woensdag 10 september 1997

13

Heb jij lange haren en ben je Hallo... ik ben Angelique. Ik
:ussen de 20 en 30 jaar. Ikzelf ben een vrouw van 40+, vrouleb kort donkerblond haar en welijk en zie er sexy en goed
zoekt
blauwe ogen. Ik ben 21 jaar verzorgd uit! Jij ook7 Houd je
n mijn hobby's zijn stappen, net als ik van lak en leer?
Uw kind als model? Special
saardrijden en genieten van Bel me dan SNEL!!
THEO RIETVELD VASTGOED,
Kids zoekt kinderen van O t/m
wat het leven te bieden heeft. 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
14 jr. Bel: 0344-652221.
Afbouwbedrijf Straetemans Reageer.
Boxnummer
304921
De
werkzaamheden
betreffen:
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven Wedden?
Succesvolle kleine advertenties
heeft nog tijd voor
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
- het werken in wisseldiensten;
Werken als visagist(e)?
voor de zakenman en particulier
stucadoors
werkzaamheden.
Boxnummer
338085.
Ik
ben
het
alleenzijn
moe.
- het bedienen in het restaurant;
T.I.P. verzorgt opleidingen
Tel.: 023-5313351.
Mirro-udvrrlrntirti kunnen worden grzri OVIT l of 2 koDaarom ben ik op zoek naar
0906-Nummers
- het bedienen op het terras.
i.s.m. modellenbureaus en foHeren opgelet. Ik ben Sandra, een leuke, aardige en humoIrmimrii hrmllr in diverse IrllergroolU'ii.
tostudio's. Ervaring niet noodDE
KLUSSENBUS
blond,
slank
en
weeg
54
kilo.
Piirtirulii'rrii verwijzen wij naur de speciale hnn oj> de
Functie-eisen:
zakelijk. Info: 0344-652778.
Voor iedere klus, bellen dus. Ik ben een leuke, spontane, nstische jongedame. Ben jij
puginu „MICRO'S".
dat misschien? Ik ben een 29- 0906-98.89 Rijpe Sjaan dd- LIVE1 Black, beautiful en hot'
werkervaring
en/of
vakdiploma;
Tel.: 023 - 5713780.
romantische vrouw. Ben jij jarige, leuke, Amsterdamse cup zkt jongens 18 j. Liveseks Voor de liefhebber v. zwarte
l'luutfeing i» mogelijk in de \olgende editie:
XXL-Fashion
zoekt
voor
diver-leeftijd tussen de 18 en 22 jaar.
/.ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per-millimeter.
se grote modeshows (geheel KLUSSENBEDRIJF VERMU tussen de 45 en 54 en wil je jongeman. Ik heb donkerbruin Grijp onder m'n rok1 99 cpm vrouwen' 99cpm 0906-0601
Sluitingstijd: iiiuundag 17.00 uur.
Nederland), beginnend op 30 voor alles wat met klussen te veel liefde ontvangen? Laat haar, groene ogen en ben
1
Wij bieden aan geschikte kandidaten:
U knul uw Icksl IrlcfoiiUcli opgeven: 023-5717166 of
september a.s. m De Doelen maken heeft. Vrijblijvend dan snel iets van je horen. Ik 1.85. 0906-50.15.15.6, 1 gpm. 60 cpm Seksdating vrouwen Live1 seks! Zonder wachttijeen
salaris
conform
de
Horeca
CAO;
(20-59)
zoeken een hete seks- den Direct een vrouw aan de
wacht
op
leuke
reacties.
nfgevcn/zendeu aun:
Rotterdam, mannequins met prijsopgave. Met garantie.
Boxnummer 370317.
- een werkweek van 38 uur.
afspraaki 0906-80.80
lijn' 0906-01 00 (60 cpm)
* Zundvoorls NiciiWbblucl, Gu^lluiisjileiii 12, 2042JM
een grotere confectiemaat 0299-644848 of 0655111758 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
1
Boxnummer 388450.
Zumlvoorl;
(mt
42-56).
Ervaring
niet
noodHoud
jij
net
als
ik
ook
van
60
cpm
Wijkdating:
vrouwen
Belangstellenden kunnen contact opnemen,
zakelijk. Opleiding mogelijk. SCHILDER heeft nog tijd v. Het is m zo'n advertentie ge- uitgaan, vakantie, leuke, gek- uit jouw wijk zoeken een afI'luulbing in ook mogelijk in de volgende combinatie:
Diverse clubs
telefoon 023-5713722.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
W2.Zundvoorts Nieuwsblad, Amstelveen* Weekblad,
Niet leeftijd-gebonden.
makkelijk om jezelf mooier af ke dingen doen of een roman- spraak! 0906-1717
prijsopgave.
Uithoonibe Courunl, de Koude Vener, Aalsmeerder
VAN HECKE CATERING B.V.
Bel snel: 020-4003402.
tische
bosof
strandwandeBellen na 18.00 uur: 5719800. te spiegelen. Ook ik ben niet ling? Ik heb een lief en zacht
BEL DAMES THUIS
Courant, alle edities van hel Amsterdams StudsBuro Noord-Holland voor eszoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
de dunste, maar wel ontzetlilud. ƒ5,94 per nüllimeter.
In heel Nederland
cort en pnvé-adressen
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
Wanden plafondafwerkings- tend aardig. Wil je horen wel- karakter. Ben jij gezellig, leuk,
Personeel
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.
GEHEEL PRIVÉ
Dames v.a 18 jr en chaufen omstreken. Wij bieden een contract voor min. 13 uur per
bedrijf D. SCHALLENBERG ke kwaliteiten ik heb, dan humoristisch, ondernemend
aangeboden
feurs gevraagd. 020-6322452.
week met variabele werktijden van maandag tot en met
"k Informatie over onze overige aantrekkelijke advervoor al uw stuc en sierpleis- moet je naar mijn advertentie en eerlijk'' ReageerN
teuliecombinalics in de Micro's zijn op aanvraag op
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je repreters. Tel./fax 020-6368802 of luisteren. De keus is dan ge- 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
24
u/pd
onze kantoren verkrijgbaar.
sentatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel Doris, hulp in de huish., b.z.a. 06-54920404.
Boxnummer 942462.
makkelijk! 0906-50.15.15.6,
Zie ook Nieuwsnet 9 pag. 450
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering, Tel.: 020-6144483, na 20 uur
X Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
All creditc. ace., 24 u p.d.
1 gpm. Boxnummer 310940.
• ANNULERINGEN van adtel.:023-5611211.
rekening gebracht, alsmede ƒ8,- adm.kosten.
BEL ME THUIS
Wil jij eens iets nieuws uitpro020-6700620/036-5360208
Riet. Dat is mijn naam. Ik ben beren, dan ben je bij mij aan
vertentie-opdrachten
kunt
u
http://www.tip nl/users/desire
'Ar Bij plaatsing in de Micro's worden geen hcwijsnumeen volslanke vrouw van 53 het juiste adres. Ik ben ChanOppas
gevraagd/
UITSLUITEND
SCHRIFTELIJK
Leuke dames gevraagd.
mers verstuurd. Op verzoek wordt aan udverteerCommercieel en administratief
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
richten aan Micro's Weekme- jaar, 1.70 lang en op zoek tal en zou graag m contact
aangeboden
ders buiten hel verspreidingsgebied een krant vcrnaar
een
leuke,
lieve,
gezelliLuxe
privé huis1 Topmeisjes.
personeel
gevraagd
dia,
Postbus
156,
1000
AD
willen
komen
met
een
aardistintrd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gege, ondernemende man. ge, niet verlegen man, die er- Binnen 5 seconden vrouwen 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
Amsterdam.
bracht.
Houd jij, net als ik ook van een varing heeft met vrouwen. 35+ direct live aan de lijn! bubbelbaden. Assistentes alBent u op zoek naar een
Alle prijzen cxcl. 17,5% BTW
terrasje
pikken,
theater, Luister of mijn stem je aan- 0906-00.20 (60 cpm).
tijd welkom. Sarphatipark
vast oppasgezin in uw
U kunt de tekst van uw Micro-advcrlenticcombinutic Z
Verhuizingen
zwemmen, lekker eten en van spreekt! 0906-50.15.15.6,
eigen woonplaats voor min.
Biseks1 Buurvr. en buurmeisje 118, A'dam. 020 - 672 30 22
telefonisch opgeven:
behoort tot de grootste en meest gerespecteerde manage- 2 dagen p.w. Bel dan de 24
dieren? 0906-50.15.15.6,
1 gpm. Boxnummer 470630. (18)! Hun spelletjes worden • Wij behouden ons het
ment consultancy bureaus ter wereld. In Nederland zijn 30 uurs oppascentrale gegaran1 gpm. Boxnummer 926031.
harder! 99cpm. 0906-95.26
recht voor zonder opgave van
consultants medeverantwoordelijk voor het succes van hun deerd werk. 036-5345436.
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Trefwoorden:
lief,
romantisch,
cliënten. De opdrachtgevers bestaan voornamelijk uit grote
•
Reflectanten
op
advertenDagelijks
seksen hete meis- redenen teksten te wijzigen
kamerverhuizingen/ transport.
multinationals en overheidsorganisaties.
Voll. verz. Dag-nachtservice. aardig, spontaan, exotisch, ties onder nummer gelieven jes (18) op onze LIVELIJN! De of niet op te nemen.
Woninginrichting
020-6424800 of 06-54304111. extreem en humoristisch, ervoor te zorgen dat het num- heetste! 99cpm 0906-0603
(dit nummer is niet voor bezorgklachten) afzenden aan:
maar ook open, gemeend, mer in de Imker-bovenhoek
Voor twee consultants zijn wij op zoek naar een zeer dienstMicro's Weekmedia
Onroerend goed
nieuwschierig en er goed uit- op de envelop staat vermeld Deze week seks op (buiten)
verlenende, flexibele
l'ostlniH 156 - 1000 AD Amsterdam
Inboedelverkoop 1-9, o.a.
zien. Ben jij die man, die zin en dat de brief geadresseerd SEKSLOCATIE. Kijken/meeHobby's
en
en woonruimte
Ook voor reacties met briefnumnicr
koelkast, kachels, geiser.
heeft m een afspraak met mij, wordt aan: Weekmedia, Post- doen? 0906-50.50.130 105pm
verzamelingen
te huur
Diaconiehuisstraat 3,10-14 u.
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
luister mijn advertentie en bus 156, 1000 AD Amster- GAY postcode dating: manweek.
aangeboden
reageer!
0906-50.15.15.6,
dam.
Dit
voorkomt
vertraging
nen uit jouw postcodegebied!
VERBOUWINGSVoor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.
Als rechterhand van deze consultants houdt u zich bezig met
0906-81.00 (50 cpm)
• Te koop: 280 telefoonkaar- 1 gpm. Boxnummer 316537. m de behandeling.
UITVERKOOP
zelfstandige correspondentie Nederlands en Engels, het bijhouden van de agenda, het boeken van reizen en het regelen De laatste keukens tegen ten, w.o. vele betere, ƒ 100.
Geen bandjes of operators,
GARAGE TE HUUR
afhaalprijzen, 2 landhuisTel.: 023-5717193.
van vergaderingen. U coördineert alle lopende zaken en
Opleidinget /cursussen
vrouwen ECHT live aan de
Tel.: 023-5714534.
modellen
in
hoekopstelling;
houdt alle belanghebbende partijen hiervan op de hoogte.
lijn! 0906-00.50 (60 cpm).
Oproepen - Mededelingen
hoogglans wit en massief
Dieren en
donker kastanje.
Hete seks m. knappe blonde
Vakantie
Deze functie vereist een zeer goede kennis van de Engelse
Info: A. Schram I.K.A.
stewardessen m. grote bordierenbuitenland
Heren gevraagd tot 50 jaar die de afgelopen 3 jaar een taal in woord en geschrift, een opleiding op havo/vwo-niveau tel.: 020- 6738652/6629213
sten.
Live!
99
cpm
0906-06.02
benodigdheden
nieuwe auto gekocht hebben en mee willen doen aan een en ervaring met soortgelijke werkzaamheden in een vergelijk- G. Flinckstraat 352. A'dam.
Franciscaans centrum vobr spirituele ontwikkeling.
bare omgeving.
Ik ben er
marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeding voor.
Zaterdag 13 septembe 14.00 uur - 17.00 uur.
Stacaravans t.h. in de ArdenALTIJD VOOR JOU
Inlichtingen: 020-6654447.
Derkinderenstr.
82,
1062
BJ
A
dam. Informatie: 020-3467530.
nen vanaf ƒ 240 per week all
De werving en selectie voor deze functie wordt verzorgd door
Beeld en geluid
Te koop jonge Agapornissen.
VWO Marktonderzoek zkt in A'dam e.o. kids van 13-18 jr en ProJob, Van Baerlestaat 63, 1071 AR Amsterdam. Telefoon:
in. Telefoon 043 - 4591598.
Tel.: 023-5714695.
STICHTING
MODES'
:HOOL
DINY
KELLY
ca. 1,05 p/m
mannen en vrouwen van 18-55 jr voor een kort marktonder- 020-6750909. Uw reactie, graag telefonisch, zien wij met
v.a. 1 sept. starten nieuwe dagopleidingen
idingen ont'
ontwerpen/styling
T.k.
Maltezer
Leeuwtjes
en
zoek tegen ruime financ. vergoeding. Het gaat over allerlei belangstelling tegemoet.
• Draaitafel Akai AP307,
deeltijdopleidingen ze als coupeur/euse, haute
Ik ga door waar anderen stopRijwielen,
lekkere soorten snoep, waar je niet makkelijk „nee" tegen
direct drive pitch & S-arm, mini-Yorkshire terriërs. Tel. Tevens
couture, hoeden, tassen/sch' enen, modetekenen, ontwer- pen! Schaam me nergens
0318-540179, evt. bezorgd.
kan zeggen. Wie zich aangesproken voelt kan zeker mee
ƒ200. 023-5715808.
motoren,
pen/styling, ontwerpen stofde ssins en ontwerpen/breien.
voor en wil harde SEKS!
Technisch personeel gevraagd
doen. Bel 026 - 381 50 36 (ook 's avonds). Vraag naar Robert.
bromfietsen
Tel.: 020-6948470,.Zuivelplein 9A, 1097 XD Amsterdam.
Harnet. 99cpm 0906-97.94.
• Helga en Peter, bedankt
Mode
DROGIST worden? Volg onze
Lokaal tarief! Amsterdam
ASTROLOGIE opleiding
voor onze mooie kleindochter
erkende (avond)cursus op 15
„Jupiter". 020-6384148
seksdating: vrouwen willen • Te koop: sportieve meisjesRobin. Opa en oma.
plaatsen of schriftelijk. Instiseks! 010-29.46.186
fiets, kleur paars, 5 tot 8 jaar,
tuut O.E.D., Pb. 45, 1759 ZG
• Hoi schilder, hou de moed
ƒ 75. Tel.: 023-5712245.
Ontdek
de
duistere
wereld'
Te koop
Callantsoog 0224-563550.
erin. Volgende week ben ik bij
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
SM. Je meesteres LIVE! Zij T.k. pr. sportfiets, roestvrijst.
je. Bo amigu Peter.
aangeboden
Wil graag in contact komen met een montage-meubelmaker Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
wijdt jou m! 99cpm 0906-96.26 spatb. + velg., ƒ 90. 5717193.
• Lieve papa en mama,
(bedrijf), die onze kasten op maat, accuraat en vakkundig weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkdiversen
Oudere vrouwen geven je
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
ik ben heel erg blij met
kan inmeten en monteren.
hun telnr!
Rijles auto's
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 5715021 of 06-52502188.
mijn zusje Robin. Youri.
Regelmatig
werk.
Condities
n.o.t.k.
Schoonmaak• Te koop: elektrische schrijf- 0906-15.00 (60 cpm)
en motoren
GRATIS
KINDERKLEDING?
* Maak van auto/motorrijles
machine
Olympia-Carera, Oudere vrouwen geven hun
personeel
Jan Rebelstraat 5, 1069 BZ Amsterdam.
Kunst en antiek
geen duur avontuur. '
ƒ75.
023-5716516.
Telefoon:
020
6101046.
telefoonnummer!
gevraagd
Geef een party!
Vraag de gratis rijlesAlblas Verkeersscholen
• Te koop: Maxi Cosi, wit, 0906-15.55 (60 cpm)
Merkkleding voor jongens
informatiegids: 020-4205386.
*Veilinggebouw Amstelveen*
ƒ50; 2 hamster/caviakooien, SEKS-ADRESSEN + tel.nrs
en
meisjes,
mt
56
t/m
176.
Divers personeel gevraagd
Heden INBRENG, Spinnerij 33 door gediplomeerd lerares ƒ5 p.st. 06-52681682.
• Nog 2 weken en dan zien Gevraagd
een
parttime
Bel voor info: 023-5719517. Amstelveen, 020-6473004.
van huisvr. & amateur-prosUW RIJBEWIJS
SCHOONMAAKSTER
we mekaar weer, want ik sta
klassiek en modern.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
• T.k.: z.g.a.n. strijkplank, ti's. 0906-50.50.145 (105pm).
nog in het dok hoor Jok.
voor diverse schoonmaakInl. tel. 023-5718486.
120x38, ƒ 15. 023-5719657.
werkzaamheden,
flexibele
SEKSALARMNUMMER
• Zie ook de pagina's
Kennismaking
• Uw particuliere Micro bon werktijden, en rijbewijs B
Snelseks direct live 99cpm
SHOWROOM
per post verstuurd bereikt vereist. Inlichtingen KAV
Te koop
voor een paar uur per dag werken
in deze krant.
ons pas over 3 a 4 dagen. Autoverhuur: 020-3119843 of
Onroerend
gevraagd
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Opdrachten die te laat
020-3119811 (R. Wagner).
goed te koop
Studentendating: studentes
diversen
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
binnenkomen worden
Auto's en
18+ zoeken NU een af7 dagen per week. Wat moet u doen?
automatisch de week
auto-accessoires
spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
Huishoudelijk
1. Kies een leuke advertentie.
daarop geplaatst.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Te koop gevraagd: schompersoneel
zoekt met SPOED
Thuiscontact:
vrouwen (20melstoel.
06-52681682.
• Wij behouden ons het
In Zandvoort mod., ruime 33. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
recht voor zonder opgave van
gevraagd
kam. (v/h 4-kam.) flat m. uitz. 59) zoeken een afspraak
van uw keuze.
T.k.
gevr.:
garnalenkro.
Rethuis. 0906-19.19 (60 cpm)
redenen teksten te wijzigen
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
actie op tel.nr: 023-5718652. op zee, vr.pr. ƒ 298.000. Info
of niet op te nemen.
Sinds 1954.
19.00-21.00 uur: 023-5712484. Voor 't echte handwerk bel je
Gevr.: nette hulp in de huish.,
Als je werkelijk iets anders Hoi kanjer? Ben jij een leuke
Autoruiten en kentekenplaten
0906-06.30.
Zij
praten,
jij
die
tenminste
20
jaar
zijn
en
in
Amsterdam
of
directe
voor
1
ochtend
per
week.
Zo begon het
wilt, omdat je bent uitgeke- jongen, die tussen de 18 en
Lijsterstraat 18.
Onroerende
komt! Live + Stories! 99cpm
omgeving wonen, om de krant te verkopen op plaatsen met ken op het alledaagse, dan 22 jaar oud is? Reageer dan
Telefoon: 023 • 5717595.
O wat zijn we blij!
Tel. + fax: 023 - 5731613.
Financiën
en
veel
passanten
en
op
terrassen
en
cafés.
goederen
te
koop
Jeroen je bent 21 jaar
moet je eens contact met mij vlug! Ik ben Shirley, 18 jaar en
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Wie wil mij op maandagmidhandelszaken
geworden op 9 september! dag helpen in de huishou
gevraagd
zoeken? Mijn naam is Thea, woon in Hoorn. Heb je integeven je hun telefoonnunr
De
werkzaamheden
vinden
plaats
van
maandag
t/rn
vrijdag
Diversen
We zijn trots op je.
35 jaar en ik heb 2 lieve kinde- resse gekregen en woon je in
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
ding. Tel.: 023-5717030.
tussen 13.00 - 19.00 uur.
ren. Ben jij die leuke, gezelli- Noord-Holland?
Reageer
Huis
te
koop
gevraagd
met
4
ZOMERKRIEBELS
?
ge, serieuze man die ik zoek? dan... 0906-50.15.15.6,
HAKIM, MEDIUM, helderz.
Geheel privé!
BELANGSTELLING ?
Verloren en
Winkelpersoneel
1 gpm. Boxnummer 260652. slaapk., door jong echtpaar
Doei! 0906-50.15.15.6,
helpt bij liefdesprobl., zaken,
(25 en 29 jr). Achterstallig onBel dan uitsluitend tussen 09.15-11.30 uur
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
1 gpm. Boxnummer 922693.
gevraagd
gevonden
examens, bescherming enz.
Houd jij net als ik ook van derhoud geen bezwaar. Tel.:
naar Het Parool en vraag naar mevrouw R. Steevensz,
blijft toch goedkoper!
24u./p.d. ca. 1 gpm.
Snel resultaat. 020-6827473.
Amanda. Dat is mijn naam. voetbal en volleybaj? Ik heb 023-5270284, b.g.g. 5730615.
tel.:020-5622932.
Bel nu: 023 • 5714534.
26, dat is mijn leeftijd. Ik houd blonde haren en bruine ogen.
• Verloren: sleutelbos met Videotheek Dombo zoekt een
van een goed gesprek, Ik ben Barbara, 25 jaar en op
klavervier sleutelhanger.
gezellige oproepkracht m/y,
strandwandelingen en uit mijn zoek naar een lekkere gozer.
Bel s.v.p.: 023-5716294.
gem. 8 uur per week, leeftijd
misschien?
dak gaan. Ben jij die vrolijke, Ben jij dat
18 tot ± 30 jr, met enige kenhumoristische man, die ik alSpreekt dit alles jou aan? Bel
nis van films. Info van 13.00tijden zoek? Pak snel die tele- me dan, voor het te laat is!
Uitgaan
21.00 uur: 023-5712070.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
foon en reageer!
• Rubrieksadvertentie op
Boxnummer 950198.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
Boxnummer 930123.
Elke donderdag dansen en geven? Zie voor adres en/of
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolIk ben Marijke, 1.78, donker(frankeren als brief) mei ver- NUMMER KOSTEN
ontmoeten v. alleengaanden telefoonnummer de colofon
blond
haar,
blauwgrijze
ogen
gende
voorwaarden:
•
geabonneerd
zijn
op
het
Amsterdam
en
omgeving:
ik
zoekt
meldin" van uw postcode naar FS-(.)0 *-*TRA .
v.a. 30 jr. De Ossestal, Nieu- in deze krant.
ben een eerlijke, spontane, en weeg 64 kg. Ik houd van
Zandvoorts Nieuwsblad* inzenden uitsluitend via de
nni.
fcintnnr(U dient er rekcnmR
welaan 34a, Osdorp, v.a. 20 u.
ons
kantoor
mee te houden dal hij
gezellige meid van 20 jaar wandelingen en een lekker
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeMicro
s
\Veekmcdia,
Postbus
uw
O no ave d e re„t.|
glas
wijn.
Ik
ben
op
zoek
naar
jong. Mijn naam is Naomi. Ik
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Horecapersoneel
156, 1000 AD Amsterdam.
b r o n r hur \ d
houd van uitgaan en heb een man, waar ik liefde, gelopen/vliegen
•
maximaal
3
regels
•
alleen
voor
pargevraagd
Fax: 020-6656321.
blad als l rtjjel hij uu
Markten/braderieën
daarbij nog veel hobby's. Ben zelligheid en verdriet mee kan
voor kleine wijk Zuid.
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
teksl gerekend «ordt).
jij een lieve jongeman? Aarzel delen! 0906-50.15.15.6,
i" 300.- uitkomen • bijv. huisraad ie koop aangeboOf afgegeven bij:
dan niet, maar reageer op 1 gpm. Boxnummer 963008.
Tevens RESERVE-BEZORGER/STER •
La Bastille is op zoek naar
den.
Wij /ijii niet aanspramijn box! 0906-50.15.15.6,
- Kantoor Zandvoorts
om in te vallen tijdens
Vlooienmarkt: zo. 14 sept., een keukenhulpje voor 3 a 4
Ik
ben
Ruud
en
hartstikke
gek
Gebruik
bij
het
invullen
van
uw
tekst
de
coupon
en
kulijk \oor (du 11'n ont1 gpm. Boxnummer 936304.
Nieuwsblad
afwezigheid vaste bezorger.
10-17 uur, Sporthal Zeeburg. avonden in de week. Tel.:
en onverantwoord! Ik zoek lestaan door onduidelijk
voor iedere letter, prut. komma of cijfer een vakje.
Gasthuisplein
12.
Telefoon: 023-5717166.
Info/boekingen: 020-6425871. 023-5715111 of 06-54946171.
handschrift.
Ben jij intelligent, impulsief, mand die mij wil heropvoeLaat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
2041 J M Zand voort
ondernemend en gezellig? den, of die mij in bedwang wil
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Wij hvlumdcn ons het
Dan moet je zeker contact houden! Je moet wel van
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
recht voor/onder
opnemen met mij! Ik ben Mi- goede huize komen! Durf jij?
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalchequc bijopK!i\L' van redenen
chel, heb kort, blond haar 0906-50.15.156, 1 gpm
sluiten of u omvangt van ons een acceptgirokaart.
teksten Ie nijzigen of
blauwe ogen en ben 25 jaar Boxnummer 378964.
Gratis Micro's en betaalde
niet op (e nemen.
Heb je zin om iets gezelligs te Jong en spontaan, dat ben ik,
Micro's
moeten
worden
ingeleGratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
ondernemen met mij, bel dan! Esther. Ik ben 18 jaar en 1.74
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanopgegeven.
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
da« 16.00 uur.
m lang. Ik heb donkerblonde
Boxnummer 358769.
haren en blauwe ogen. Houd
1
Ben jij ook op zoek naar een j )' ook van stappen en van het
RECHTSTREEKS VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT
leuke relatie? Stop dan met leven genieten. Dan zit je bij
zoeken, want misschien ben mij goed. Reageer en ik reaMaat en dikte
SG30 SG35 SG40 SG45 Latex
ik wel degene die jij zoekt! geer zo snel mogelijk terug.
80x190x14
115,- 130,- 145,- 165,- 390,Mijn naam is Yolanda, 26 en 0906-50.15.15.6, 1 gprn.
80x200x14
120,- 135,- 150,- 170,-'415,1.74 m. Ik heb zwart haar, Boxnummer 952971.
90x190x14
125,- 140,- 160,- 190,- 425,donkerbruine ogen en weeg Mijn naam is Karin, ben 43
90x200x14
135,- 150,- 170,- 195,- 440,65 kg. Houd jij net als ik ook
zeer goed verzorgd, huvan sporten? 0906-50.15.15.6, jaar,
120x190x14
175,- 195,- 205,- 235,- 545,monstisch en een opgeruimd
1
gpm.
Boxnummer
393918.
130x190x14
190,- 210,- 225,- 255,- 605,karakter. Ik ben op zoek naar
t/m 3 regels ƒ 5.39
140x190x14
205,- 225,- 240,- 280,- 645,Dit is de eerste stap; die heb een man tussen de 45 en 50
t/m 4 regels ƒ 7, 19
140x200x14
210,- 230,- 245,- 285,- 665,ik al genomen. Nu is het aan jaar. Heb jij ongeveer dezelfjou om tot een tweede stap te de eigenschappen? Dan ben
160x200x14
235,- 295,- 285,- 345,- 765,t/m 5 regels ƒ 8.99
komen. Ik heb donkerrood, jij wat ik zoek. Bellen dus.
180x200x14
265,- 295,- 320,- 385,- 875,t/m 6 regels/ 10,79
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
geverfd
haar
en
donkere
200x200x14
300,- 330,- 355,- 385,- 985,ogen, 1.79 m lang en 27 jaar Boxnummer 981919
t/m 7 regels ƒ 12.58
jong. Mijn naam is Nancy en Noord-Holland. Ik ben een 43'
ALLÉÉN BIJ ONS
t/m 8 regels/ 14,38
wie ben jij? Zin in een date? jarige blondine. Ik heb een
Bel nu! 0906-50.15.15.6, 1 normaal postuur, 1.72 m Ik
t/m 9 regels ƒ 16,18
gpm. Boxnummer 926026.
KWALITEITSMATRASSEN
houd van fietsen, op vakantie
t/m 10 regels ƒ 17.98
SG 45 SOFT KOUDSCHUIM
Hallo! Ik heb een lief en zacht gaan, wandelingen en alle
leuke
dingen
van
het
leven.
karakter en ben zeer gevoeLatten bodems
65,Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw adveitentie helaas niet opnemen.
lig! Je zou mij eens moeten Mijn naam is Yvonne en als jij
Rolbodem
35,Voorde particulier maximaal 3 regels gratis, niet voorde /akelijke maikt. tot een maximum \ a n één advenenniet ouder bent dan 45, dan
bellen,
dan
hoor
jij
meer
van
Dubbelzijdig verstelbaar
125,tie per week. Ook /.onder \ermelding \raagprijs (artikelen te /amen niet boven f ?()().-) kunt u niet gratis ad\ei
mij! Ik woon in Gouda. Enkele zoek ik jou! 0906-50.15.15.6,
Elektrisch verstelbare
teren. Alle prijken / i j n incl. I7.59r BTW.
kenmerken zijn: 46 jaar, slank 1 gpm. Boxnummer 327992.
lattenbodem 90x200 cm
595,postuur, donkerblond haar, Opgelet!' Ik ben een blonde
Naam:
blauwe ogen. Dennis!
vrouw van 52 jaar jong en op
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
zoek naar een ongebonden,
Amsterdam-Noord
Papaverweg 17
Boxnummer 273089.
Adres:
'.
veelzijdige, leuke, gewone,
Amsterdam-West
Postjesweg 87
• Uw rubrieksadvertentie lange man. Ben jij dat? Heb je
Postcode:
Plaats:
kunt u zowel schriftelijk als ook een goed en warm karakAmsterdam-Oost
Insulindeweg 509
telefonisch opgeven. Zie voor ter en een brede belangstel'
Zaandam (schuin t.o. station)
Provincialeweg 166
Telefoon:
het adres en/o? telefoonnum- Img? Reageer dan nuH
maandag en dinsdag gesloten
mer de colofon op de adver- 0906-50 15 15.6, 1 gpm. Box'
tentiepagma van deze krant. nummer 972043.
S.\.p. in uibriek:
«..

CAFÉ NEUF

medewerkster bediening

Interlook Modellenbureau zkt
fotomodellen/mannequins/
dressmen en figuranten voor
film en tv. Bel: 0344-652535.

Beter onder dak bij de

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

0906-98,50

* Desire Escort *

0906-96.80

BOOZ ALLEN & HAMILTON

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

SECRETARESSE

Open Dac La Verna

0906 - 9789

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

THE DOORS

OP MAAT GEMAAKT

Monet Strijkservice

Fotografie

Tel. 5713529

fotogram
020-6249994
Pianolessen

in 5 dagen

HOGE BELONING

0906*0611

HetPMOOU

aangeboden

WIKA AUTOGLAS

freelance medewerkers (m/v)

Autoverzekering

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

0906-96.88

voor de particulier:
3 regels gratis

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

bezorger/ster

MATRASSEN
Fabriekswinkel

Zandvoorts Nieuwsblad

GRANDIOZE
SPECIALE
AANBIEDING

LEVERBAAR ALLE
AFWIJKENDE MATEN

90x200 16 cm dik

125,-.

Tel. 020-6324959
Tel. 020-6186088
Tel. 020-6937355
Tel. 075-6172535

ed 17

ETNA FORNUIS

PANASONIC CD-COMPO

Gas/electro fornuis met regelbare thermostaat, grill, schakel
klok, glazen sierdeksel. Adviesprijs'1245.-

Am/Fm radio, cassettedeck, luxe CD-speler,
robuust design Adviesprijs'249.-

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61cm
beeldbuis, stereo,
TXT Adviespnjs'2439 -

1269.| PHILIPS BREEDBEELD
PW630, 70cm, stereo, teletekst Adviespnjs'3295 -

1569.| PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

l PT820, Black-Lme S grootbeeld.stereo,TXT Adv.'2795-

' 1669.i PHILIPS BREEDBEELD
P W9501; Tv van 't jaarl 70cm
Black-Lme S, lOOHzdigital
scan, stereo, TXT Adv "3895-

969.STEREO KLEUREN-TV
[LEUREN-TV
ilips garantie
Off Ned Philips
55cm,teletekst
kst Adv *1345.-

769.PHILIPS TELETEKST
PT156,Afstandbediend
idbediend "645"645 -

449.-

749.-

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening Adv" 1899

AEG WASAUTOMAAT
LavamatSOO 950 toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest' Adv." 1449.-

899.-

SONY STEADY SHOT
TR565,HiFi geluid "2200 •

PHILIPS
1300 WATT
STOFZUIGER

1199.SONY + LCD SCHERM

TC616; Elektronische
regelbare stofzuiger
met metalen buizen,
automatisch oprolsnoer,
micro filter systeem en
parkeerstand.
Adviesprijs-375.-

TRV11, Camcorder "1980-

1349.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750, STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv '3110 •

1499.-

ARISTONA
VIDEORECORDER MET SHOWVIEW
SB15, 2 koppen, 99 voorkeuzezenders, showview
programming, On Screen Display, scart aansluiting
en afstandbediening. Adviespnjs"549.-

Instelbarecentnfugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

GRDV; camcorder, 100x
zoom Adviespnjs'5279.-

2899.PHILIPS TOPKLASSE

319.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopemng. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

699.-

879.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

PHILIPSHIFI STEREO

KVC2981 ;Stereo,TXT. "2550 -

VR652, Turbo-Drive, 4 koppen, longplay Adv."1295.-

Conaum»ntan Helpdesk voor Jnlormatla «n
advlai. T»vent melder» van norlngen aan
kleurentelevisie «n groot huiihoudalllka app

669.
ARISTONA STEREO

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
O2O - 6474939 i

1179.ISONY BREEDBEE'LD

SB; SHOWVIEW, PDC,4koppen.audiodubb Adv"1095.-

1449.l SONY 100HZSUPER!

E800,4 koppen Tnlogic videorecorder, montage. "1670

KV24WS1; SuperTrmitron,
| stereo, teletekst. Adv. "2440.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv."2970.-

1789.-

j SONY BREEDBEELD
2BWS1; 70cm Super Tnnitron,
l eOWattstereo,teletekst. "2990-

16919.l SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst bed Adv."1770.

949.SONY 55CM STEREO
X2101; Tnnitron, TXT." 1440-

779.-

589.-

| SONY PORTABLE KTV
M1400; Afstandbed. "550.

389.-

799.SONY HIFI STEREO

679.

469.

699.-

PANASONIC 1STEREO

HD600; Topper 4 koppen,
Showview + PDC. Adv"1 299.-

789.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400, 4 koppen, Showview + PDC. Adv"1159.-

mmü.
-awl^^H •1'lii^^miHMH

649.-

JVC HIFI STEREO

648.

WHIRLPOOL
BOVENLADER

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

898.-

J620; Hi-Spec Drive. "1 1 89

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart cenIrifuge eenheid. Adv.'l 699.-

SAMSUNG STEREO !
SV1 25; Videorecorder met
PDC. Adviespnjs"749.-

569.-

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelljk. Waterbeveiliging. "1649.-

579.

389.SONY LONGPLAY

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

799.-

SIEMENS AQUASTOP l
SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbnjikswaarden."1348.-1

899.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs."949.-

599.-

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse. 6 Program-1
ma's.12 couverts. Wateront-l
harderenwaterstop. Adv. "2099.-1

1299.-

MIELE KOELKAST

K1321S;270litermhoud.
CFK-en
HFK-vri).
Adviesprijs. '1399.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
Advlesprijs.*1348.-

899.

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN]
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaarl
draaiplateau Adviespnjs'279.- [

179.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter inhoud.

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs."1849.-

1199.-

5 standen en kookboek, l

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. "599.-

209.-

MOUUNEXMAGNETRON
Y49; 17 literinhoud, 800 watt
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, recepten-1
boek. Adviesprijs."489.-

Fraaie en degelijke uitvoenng met vriesvak.

275
325.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviespnjs*749.'

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.'699.-

345.-

279.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 mi-1
nuten timer, automatische |
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk)
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs'699.-1

469.

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

395.-

SIEMENS KOELKAST

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, gnll en 1000 watt
magnetrcn.Dusontiooien.koten, l
bakken, braden en gratoneren. l
Adviespr]s"999.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. *729.'

425.- INBOUW

BAUKNECHT KAST

Alle merken', l
l AHe apparatuur! |
l
Voor de

140 liter inhoud. Adv.*749.-

495.-

1198.
WAS/DROOGKOMBNATË

E11; Afstandbediening "650.-

SPS1012;RVSinteneur 4
sproeimveaus. Adv.'l 179.-

GSF341; 3 programma's. Variabelemdelfng. Adv."1099.-1

Italiaanse vormgeving.
.... sterren mvriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WIM400; 10 programma's.
4.5 kg inhoud. Adv."799.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs'1099.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

INDESiïWASAUTOMAAT

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

E600, Trilogie, 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv" 1340.-

IYVIDEO

GARANT!!.;

FL700;750toenBncenlnfuge RVS
trommel, schokdempers '949.-

Koelgedeelte met automatische ontdoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
• ••• sterren mvneskapaciteit.
Adviespnjs'999.-

1-DEURS KOELKAST

Ui kleuren-tv s

Lndlen bl| d«
'

549.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

499.-

679.SONY HIFI STEREO

SONY55CMTELETEKST
M21; Hi-Black Trinitron.
j Adviespnjs'990.-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

1899.JVC DIGITALE STUNT!

VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed "1545-

WM20000, RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv" 1348.-

895.

SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HiFi
stereo Adviespri|S"3000 -

Off Ned Philipsgarante
ss garantie "599
"599-

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's." 1349.-

PORTABLEKTV37cm
.EKTV37cm

SONY72CMTRINITRON

Nederlands topmerk; 3 pro-1
grarnma's,12couverts Adv'899.-1

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

HI-8CAMERASTUNT!

SONYHi-STOPKLAs'sE
PHILIPS 70CM STEREO TR22,
SUPER STEADY

l PT4501; Teletekst "1645-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TO EREN

14x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht Adv'1099

/ van Nederla

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. *1549.-

l\
11

898.

E250;Showview+PDC "780.-

549.-

Dus ook voor
inbouw:
BCCBETERJN

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VIDEO + PDC

TX21; 55cm FSQ. Adv."849.

VR242, Turbo-Drive "895.-

699.-

449.-

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP PHILIPS VHS-VIDEO

G1; HiFi-stereo,
reo, TXT. "1599.-

999.ARISTONA\STEREOKTV
STEREO KTV
TA4411;63cm,tefetekst"1595.Ti,tefetekst"1595.-

2-DEURS KOELKAST

VR151; Afstandbed. "645 -

TOPMERKWASDROGER

Q"JQ
Of ïf«

MetljcMok en pUzenfter. "495.-

A237; Express ProDigi. "714.-

ZANUSSI WASDROGER

879.-

1099.-

I TV/VIDEO COMBI'S

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.NVSD22;Sh<wview+PDC "734-

jjQ^SMlEL^JBl:

469.-

ARISTONA
NA VIDEO!
SB;Afstandbediend
Jbediend "499
'499--

349.-

STUNT! VHS-HQ
HS-HQ VIDEO

KONDENSDROGER

VIDEO-TAPE PER 4

Geen afvoer nodg! RVS trommel

•OTW^BHB'MMWV^BHBllB^P

BCC, DE BESTE SER
KLEUREN-TV MET TELETEKST

Met afstandbediening.
mdbedienmg.

289.-

SONYföGSM PAKKET

ZANUSSI WASAUTOMAAT

FLS1074; 1000 toeren
De beste telefoon! SONY CMDXIOOO RVS trommel en kuip
Het beste abonnement! PTT HI GSM 13 programma's, spoelstop
Adviesprijs*1299.
* De beste Service! Incl. Verzekering.

Z180/40; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
A d v i e s p r i j s . "1 7 9 9 . -

PC; 8MB Intern, 1.2GB schijf,
W '95, klourenmonltor,

LASER MULTI-MEDIA

648.-

ETNA FORNUIS
OPZETVRIESKAST

Handigl
50
Adviesprijs.*595.'

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv. *698.-1

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS
Gasfornüis met dubbele l
ovenruit. Adviesprijs"798.-

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs."629.-

398,
WHIRLPOOL KAST

tHS l 447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
15" kteurenmonltor, Mwave, W95

Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

2999.-

ST650, Stereo. TXT.M829.-

448.BOSCH VRIESKAST

GRUNDIG 37CM + TXT

GSD1300;
3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

?g GRUNDIG 63 CM KTV

BCCPRfJS

528.-

CANON BJC4100
Super Wourenpnntcr. Adv.*769.-

439.

VRIESKISTEN!

BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurenprinter. Adv.'599 •

259.'
HP INKJETPRINTER

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK
iBreestraat 65

(ZAANDAM
l Westzijde 55

ETNA KOOKPLAATl
2-delige pannendragers.'345.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "295.-

158.ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs'gSO.-

128.-

De (opmerken leverbaarin
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

3-standen. Adviesprijs"135.-

278.-

> 68.-

Incl. sheetfeederen kleur. '499 -

Meer budget door de gralis •
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

528

liter.

348.-

2469.-

289.-

798.

ZANUSSI VRIESKAST

IBM APTTVA TOPMODEL

319.PORTABLEKTV37CM

Gas-etektrofomuis,gnll,sierdek-1
sel en ovenlade. Adv.'l 199.-

Met gnll, ovenveriichting, sier-1
dekséenkxkwekker.Aclv.*1049.-

*Voor aanvraag abonnement zi|n vereist Kopie geldig
legitimatie en Kopie bankalschrlU (zonder bedragen)

Van Katja'. Pentium133, 16MB Intem, 1 6GB schijf, CD-rom, 33K6
Fax*kxtem, boxen, W95, 1 Jaar
On-Site garantie. Adv. "3499-

KTV37CM+TELETEKST

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

3 vakken. Adviesprijs 698.-

1769.-

P730; STUNT' Adv."699 -

FQ01; Gasfornüis met elekt-1
rische oven, incl. grill en sierdeksel. Adviesprijs'1450.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS

Kreukbeschermmg. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

Elektronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs*1 099.-

ATAG
FORNUIS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

BOSCH WASDROGER

PENTIUM 133MINITOWER

PRIJS

ZANUSSI 2-DEURS

BAUKNECHT DROGER

MIELE WASDROGER

BCC

395

JVC SHOWVIEW + PDC

ARISTONA
IA 63CM KTV PANASONIC Beste Koop!

TA5212, Stereo,
tereo, teletekst,
neSS Adv.'l
795.top Black-Lme
Adv."1795.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

18 ELEKTRO-SUPERS
IN ut
DEKANUbTAU
RANDSTAD
in

ETNA WASEMKAP

l OPENINGSTIJDEN
l maandagmiddag
| zaterdag

(onder Dirk v.d. Broek)

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
l overjge

fi|ia|en do^de^dag

19.QO tot 21.00 UUr l

l*

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
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Stormloop op huizen
in Park Duijnwijk
ZANDVOORT - De belangstelling voor Park Duijnwijk
is zo groot, dat slechts eenderde van de aspirant-kopers in
aanmerking komt voor een huis. 372 mensen schreven in
voor de eerste 110 nieuwbouwwoningen. De huizen, die
vanaf eind dit jaar langs het spoor gebouwd worden, variëren in prijs van 295 duizend gulden voor een driekamerappartement tot 525 duizend gulden voor een twee-onder-een-kapwoning.
Sinds vanmorgen heeft de
Woningwinkel in Haarlem een
lijst klaarliggen met de namen
van aspirant-kopers die in eerste instantie een huis toegewezen krijgen. Vrijdag stuurt het
Bouwfonds alle inschrijvers
een brief met de uitslag van de
toewijzing.
Die toewijzing is afhankelijk
van de woning die men achterlaat en hoelang men erin
woont. Wie nu nog voor maximaal 1100 gulden een eengezinswoning van een woningbouwvereniging huurt, maakt
de meeste kans op een huis in

ZANDVOORT
- De
schoolgids van de Duinroos
is uit. Daarmee is de Duinroos de eerste school in
Zandvoort die precies volgens de richtlijnen van het
De Franse acteur Daniel Royai speelde zaterdagavond de eenzame fietser die met een lege koffer op het strand een groep
ministerie van Onderwijs
kinderen als ontvangstcomité vond
Foto Kann Schut een aparte gids heeft gemaakt. De gids geeft infqrmatie over het onderwijssysteem, de activiteiten die
de school organiseert en
vermeldt de resultaten van
Volgens de master himself ook ronddraaien. Dat geeft de Citotoets.
ZANDVOORT - Als zater- was zo sterk dat ik helaas een
dagavond op het strand de aantal onderdelen moest laten symboliseerden de schelpen en weer dat het leven doorgaat."
Het is niet helemaal een pribulderende muziek wég- vervallen." Zo hadden parachu- het ijs de prehistorie, wat weer
Hij geeft toe dat het verhaal meur, want onder andere de
sterft en de opening van het tisten bijvoorbeeld confetti verwees naar de titel van de
Kunstcircus achter de rug moeten uitstrooien boven het voorstelling: 'Tijdloze getijden'. moeilijk te volgen is als het pu- Beatrixschool heeft al enige tijd
Ook een scène met bo- Dat hij in dit stuk ook vuur bliek niet over al die achter- een uitgebreide brochure. Die
is, applaudiseert slechts een strand.
ging niet door. Met wat heeft verwerkt, komt door zijn grondkennis beschikt. „Het moet echter nog aangepast worhandjevol mensen. De wei- ten
elementen was het spek- Japanse achtergrond. „In Ja- verhaal is niet zo belangrijk. den aan de wensen van het minige toeschouwers hebben meer
takel
groter
geweest en zou het pan heb je tegen het einde van Het gaat erom dat de mensen nisterie van Onderwijs. „We
een beetje beschutting ge- publiek langer
zomer vuurvliegjes die rond- vooral genieten van het spekta- hebben de informatiegids die
vonden achter de terras- meent Shusaku. gebleven zijn, de
dansen in de lucht. Ik laat het kel en dat gebeurt ook. Als het we altijd al hadden omgeschermen bij een strandpawerkt," aldus directeur Van As.
Twee oudere dames, die hal- vuur niet alleen dansen, maar weer tenminste goed is."
viljoen. Wie geen verstokte verwege
de voorstelling naar
liefhebber van alternatief boven lopen en zich dik ingetheater is of iemand kent pakt hebben tegen de wind, vindie aan de voorstelling mee- den de voorstelling inderdaad
werkt, heeft dan allang een wat traag. Ze hebben het wel
warmer en minder zanderig gezien voor vandaag. „Soms
duurt het zolang voordat er
toevluchtsoord gezocht.
De spelers van de theater- weer wat nieuws gebeurt en we
ZANDVpORT - Een paar haar begroting gevoegd heeft. proef met een paar permanente
Een wpordvoerdster van het of semi-permanente (makkevoorstelling 'Tijdloze getijden' snappen ook niet goed waar het strandpaviljoens die in de
wachten een eventueel open over gaat," vertellen ze. Dat winter mogen blijven staan ministerie van Verkeer en Wa- lijk af te breken) paviljoens toe
doekje niet af. Met fladderende Shusaku heeft geprobeerd de en makkelijk afgebroken terstaat benadrukt dat Jorrits- te staan.
Bovendien probeert hij via
witte gewaden rennen ze naar droomwereld van een eenzame kunnen worden als de zee te ma echter wel over deze passade hulppost onder de Rotonde. fietser neer te zetten, is ze dan hoog wordt. Burgemeester ges wil praten met lagere over- politieke kanalen in de Tweede
Op de vlucht voor de zandstor- ook ontgaan.
Van der Heijden zegt dat hij heden, zoals de gemeente Zand- Kamer de mening van de minisOok Mario, een van de 23 j on- er op landelijk niveau alles voort, de provincie Noord-Hol- ter te beïnvloeden. Daarvoor is
men en de bui die net losbarst.
en
het nog wel enige gelegenheid, de
Achter hen dooft langzaam het ge Zandvoortse spelers, heeft aan wil doen om dat voor land
geen flauw idee wat de diepere elkaar te krijgen. Minister Hoogheemraadschap Rijnland. officiële inspraakronde in het
vuur langs de vloedlijn.
„We kunnen in Den Haag land begint binnenkort. Begin
„Buitenoptredens zijn erg af- bedoeling achter zijn rol is gehankelijk van het weer," con- weest. Wat er allemaal gebeur- Jorritsma heeft echter giste- niet bepalen wat er precies op volgend jaar of halverwege volren
in
de
nota
die
haar
belokaal niveau moet gebeuren. gend jaar komt het kabinet volstateert de Japanse theaterma- de en wat hij moest doen, weet
ker Shusaku droog. Enigszins hij uiteraard nog wel. „We groting vergezelde geschre- Bovendien is veiligheid niet het gens Jorritsma's woprdvoerdontgoocheld zit hij op een stoel speelden eerst met een groep ven dat ze erg huiverig staat enige dat de minister in ogen- ster met een definitief standin de catacomben van de Ro- kinderen op het strand. Toen tegenover permanente be- schouw wil nemen. De kustzo- punt, waarover de Tweede Kane heeft meer functies dan al- mer zich mag buigen.
tpnde tussen de spelers die zagen we een man op een fiets. bouwing op het strand.

Wind zit theatermaker Shusaku dwars

Park Duijnwijk. De gemeente
wil namelijk dat er meer betaalbare eengezins-huurwoningen
vrijkomen, omdat ze zo populair en schaars zijn in Zandvoort.
Negentien van de inschrijvers hebben volgens een medewerkster van de Woningwinkel
zo'n huurhuis op dit moment.
Zij hebben dus de meeste kans
dat hun eerste keus gehonoreerd wordt. Daarna volgen de
vijftig bewoners van sociale
huurflats, bovenwoningen en
hat-eenheden. Achttien particuliere huurders hebben als

Duinroos heeft
eerste infogids
„Maar we moeten nog wat details veranderen."
Het ministerie stelt de
schoolgidsen vanaf volgend
jaar verplicht. Ze zijn bedoeld
om ouders informatie te verschaffen over bijvoorbeeld het
onderwijssysteem, welke activiteiten de school organiseert
en hoe het docententeam kinderen met problemen opvangt.
Ook de resultaten van de Citotoets staan in de gids van zowel
de Duinroos als de Beatrixschool.
Dat laatste ligt in onderwijskringen weieens moeilijk. Directeur Van de Laar van de
Duinroos en Van As hebben er
echter beiden geen bezwaar tegen. „Onze leerlingen doen het

Minister ziet weinig in vaste paviljoens

zichzelf uitpeilen. „De wind

Rode kaart voor
motorrijders
ZANDVOORT - Zeventien
motorrijders hebben zondag op
de Zeeweg een rode kaart van
de politie gekregen omdat hun
motor te veel herrie maakte. De
politie wilde daarmee duidelijk
maken dat zij ver boven de toegestane norm zaten. Een Harley Davidson maakte het met
een overschrijding van 16 decitael het bontst.
Acht motoren produceerden
slechts iets te veel decibellen.
Hun berijders kregen een gele
kaart. Twintig motorrijders
kwamen weg met een groene
kaart, omdat hun motor wel
binnen de geluidsnormen bleef.
De politie deelde geen bekeunngen uit, omdat de controle
slechts diende om te oefenen
met geluidsnieters. Deze meters leenden de agenten van het
korps Amsterdam-Amstelland.
Binnenkort krijgen ze hun eigen meters.
Eigenlijk is de politie al sinds
1995 van plan om het geluidsniveau van motoren te meten,
omdat steeds meer mensen klagen over geluidsoverlast van
motoren. Tot nog toe beschikte
het politiekorps Zuid-Kennemerland echter niet over geschikte apparatuur.

Waterstanden
Datum HW LW HW LW
18 sep 05.02 00.35 17.26 15.16
19 sep 05.45 01.36 18.11 16.00
20 sep 06.32 02.15 18.56 14.24
21 sep 07.17 03.10 19.38 15.19
22 sep 08.08 04.05 20.25 16.06
23 sep 08.59 05.00 21.19 17.06
24 sep 10.06 05.56 22.35 17.55
25 sep 11.25 06.56 23.55 18.54
26 sep -.- 08.06 12.45 20.25
Maanstand:
LK di. 23 sep. 15.25 u.
Hoogwater za 20 sep. 18.56 uur.
NAP +122 cm.
Laagwater za 20 sep. 02.15 uur.
NAP -78 cm.

Samen liepen we naar boven,
naar de boulevard. Daar kregen
we ijsblokjes," vertelt Mario na
afloop. „Er zaten schelpjes in
en die moesten we uitdelen aan
het publiek. Dat was leuk. Toen
kwamen er vrachtwagens met
zand waar we op moesten klimmen. We reden weer naar beneden. Er was wat later allemaal
vuurwerk bij het water. Dat
vond ik heel mooi."

Volgens Jorritsma heeft veiligheid prioriteit nummer één.
'Dat betekent hoe minder we de
kust vastleggen door harde
constructies als dijken, dammen en permanente bebouwing, hoe beperkter de inspanningen zijn om de kust op zijn
plaats te houden,' schrijft ze in
de Vierde Nota Waterhuishouding die ze op Prinsjesdag bij

leen het tegenhouden van het
„Als bestuurder heb ik de
water, bijvoorbeeld ook recreatie en waterwinning," licht Jor- plicht om te kijken hoe de veiligheid gewaarborgd kan worritsma's woordvoerdster toe.
den en toch ook de ZandvoortBurgemeester Van der Heij- se economie enig perspectief
den neemt de handschoen die geboden kan worden. Maar,"
de minister hem toewerpt relativeert hij, „ik reken mij
graag op. Hij wil samen met de niet rijk. Ik heb namelijk inprovincie en de Noord-Holland- middels de indruk dat het
se directie van Rijkswaterstaat Hoogheemraadschap Rijnland
Jorritsma bewerken om een nu meer de lijn van de minister

volgt, terwijl Rijnland eerst wat
toeschietelijker was ten aanzien van permanente paviljoens."
Ongeveer twee jaar geleden
heeft voorlichter Van den Hoek
van het Hoogheemraadschap
inderdaad gezegd dat vaste paviljoens in de toekomst mogelijk waren indien ze bij een forse storm makkelijk af te breken
waren. Volgens zijn collega
Meijer wil het Hoogheemraadschap op dit moment echter
geen standpunt naar buiten
brengen, omdat er nog overleg
gaande is met de minister en
andere betrokkenen.
De strandpachters hopen al
jaren dat ze ook in de winter
hun paviljoen mogen laten
staan. Ongeveer vijf pachters
hebben in het verleden interesse daarvoor getoond. „Er wordt
al zo lang over gesproken. Het
zou zo fijn zijn als er nu eindelijk eens zekerheid over komt,"
aldus F. Mei van paviljoen Jeroen.
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Los nummer 2 gulden

derde de keus. Tot slot mogen
de 166 huiseigenaren beslissen.
Onder de belangstellenden
bevinden zich veel Zandvoorters. Van de 372 komen er 242
uit Zandvoort. 79 inschrijvers
wonen buiten de regio Zuid-Kennemerland. Zij vallen in
eerste instantie volgens de Woningwinkel buiten de boot.

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Middenstand
over de
Euro
pagina 3
iCiiCTUFnaBra>^^

Kunstkijken
in het
dorp

De 110 woningen die nu vergeven worden zijn de eerste
huizen van Park Duijnwijk, de
nieuwbouwwijk in de stationsvallei met in totaal 538 woningen. Volgens het Bouwfonds
begint de verkoop van de volgende 150 huizen begin volgend
jaar.

pagina 5

Dillon na
zijn eerste
racejaar

Hoe duur deze huizen worden, is nog niet precies bekend.
Het gaat om terraswoningen
langs de Van Speijkstraat en
maisonnettes in het hart van de
nieuwe wijk.
goed. Ze zitten ruim boven het
landelijk gemiddelde," zegt
Van de Laar. „Maar ik vraag me
af of ouders er zo verstandig
aan doen zich alleen door de
Citoresultaten te laten leiden,
want er kan op een school meer
aan de hand zijn. Creatieve vakken vind je bijvoorbeeld niet terug in de Citotoets. Ik hoop dat
ouders een weloverwogen besluit nemen."
Volgens Van de Laar hangt de
schoolkeuze in het algemeen af
van hoe goed een school bekend staat in de buurt, of deze
dichtbij huis is en of kinderen
er enthousiast over zijn. „Via
de peuteropvang komen ze bijvoorbeeld al vaak in aanraking
met onze school en als ze zich
hier prettig voelen, beïnvloedt
dat ook de keuze van de ouders."

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

pagina 7
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
teL 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel 571.8648

Mishandeld
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagnacht drie Haarlemmers van 17, 21 en 22 jaar
oud aangehouden, omdat zij ervan verdacht worden dat ze een
man uit Zandvoort mishandeld
hebben. De Zandvoorter maakte op het Kerkplein een opmerking over het luide gedrag van
het drietal. De jongens schopten hem onderuit, waarbij hij
met zijn hoofd op straat viel. De
man hield er alleen een buil aan
over.

(ADVERTENTIE)

ER IS EEN SPECIAAL
HYPOTHEEKAANBOD
VOOR PLAN
PARK DUIJNWIJK.

Dick en Cis Spaans redden Duinpantegeltjes

ING JU) BANK

ZANDVOORT - Heel voorzichtig zijn ze er de afgelopen weken uitgebikt, de tegeltjes van zwembad de Duinpan. Nu het bad in een Griekse sfeer omgedoopt wordt,
passen ze volgens de directie van eigenaar Gran Dorado
niet meer bij de inrichting. Dick en Cis Spaans hebben
geregeld dat ze uitgebikt werden, ze vonden het zonde dat
de wit met blauwe tegeltjes bij het afval terecht zouden
komen. 675 exemplaren (ongeveer 80 procent) zijn gered.
Half Zandvoort kocht in het
begin van de jaren zeventig
zo'n tegeltje om de bouw van
het zwembad mogelijk te maken. Het gemeentebestuur wilde namelijk wel besluiten om
de bevolking een 25 meter
wedstrijdbad te schenken,
maar dan moesten de Zandvoorters er zelf ook wat voor
doen: 25 gulden investeren. In
ruil daarvoor kregen de sponsors een tegeltje met naam.
Het echtpaar Spaans, enthousiaste zwemmers, liet destij ds de namen van de vijf kinderen aanbrengen pp hun tegeltje. Dat bevindt zich inmiddels in huize Spaans. Dick en
Cis Inten het vol trots zien. Het
is nog helemaal gaaf.
„Ik heb veel bewondering,"
zegt Dick, „voor de manier
waarop Harry Luyk, Pieter
Hoogendijk en Bert van der
Valk heel voorzichtig de tegeltjes uitgehakt hebben. Helaas
zijn er toch ook wel wat gesneuveld. De tegeltjes die vroeger in de hal zaten, verhuisden
eind jaren tachtig naar de
zwemzaal. Omdat er een stevi-

r\|ïl'ÉH11f*ll'l'lr die krant moet ik hebben.
J.^caiu.u.1. AAjrv, Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvar T ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

ger cementsoort gebruikt is,
was het onmogelijk om ze heel
van de muur te krijgen. Ik
stond ernaast terwijl Harry,
Pieter en Bert het probeerden.
De splinters vlogen om mijn
oren."
Al eerder dreigden de tegels
verloren te gaan. In 1988, toen
bungalowexploitant Vendorado (nu Gran Dorado) het
zwembad overnam en de Duinpan wilde verbouwen, konden
Dick en Cis de sloop van de
tegelwanden ternauwernood
tegenhouden. Ze haalden, samen met het badpersoneel dat
helemaal achter de actie
stond, 450 handtekeningen op
en de directie ging overstag.
„Zodra ik hoorde dat Gran
Dorado weer ging verbouwen,
trok ik meteen aan de bel bij
de managers van het vakantiepark," vertelt Dick, die veel in
het zwembad te vinden is omdat hij een groep zwemmers
begeleidt. „De directie van
Gran Dorado had alle begrip,
maar er was geen mogelijkheid om de tegeltjes in het bad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
D Nieuwsblad

\

Naam: (m/v)
l l i
l
Adres:
l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
l l l l l l i i i i i „ n amlrolebeatrRiïiK)
Giro/Banknr.:
l l l l i i i i l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40
Cis Spaans, Dick Spaans, Pieter Hoogendijk en Harry Luyk hebben de uitgebikte tegeltjes
voorzichtig in kratten gestopt
Foto Kann Schut

te laten. Ik mocht ze er wel
uithalen."
„Voor mij en ik denk voor
meer mensen, hebben de tegels een nostalgische waarde,"
vertelt zijn vrouw. Als haar
man voorstelt een pannenon-

derzetter van hun exemplaar telt Dick. Ze zijn opgeborgen
te maken, schrikt ze dan ook in een berghok op het Gran
Wanneer
even. „Grapje," stelt hij haar Doradocomplex.
hun bezitters ze mogen ophagerust.
len, weet hij nog niet. „Dat
„Behalve deze zitten alle te- maakt Gran Dorado binnengels inmiddels in kratten," ver- kort bekend."

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
.„.
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7 ÏÖ37ÏIIÖÏ70Ö311

L.
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FAMILIEBERICHTEN

Mijn genade is u genoeg.

2 Cor. 12 :9

Na een arbeidzaam leven van ons aller tante
Mientje, n;im de Heer haar in Zijn Heerlijkheid op.

Wilhelmina Alberta van Zeijl
•£ 25 augustus 1899
115 september 1997
Met dank aan iedereen die liefde en zorgzaamheid getoond heeft.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.

SLENDER YOU: Voor wie wél wil, maar wie niet kan,
voor wie wel kan, maar niet wil sporten!
Om ons eerste succesvolle jaar te vieren:
van 22 t/m 27 september
10% korting op alle ritten-kaarten!
Bel ons en spreek af voor een gratis proefsessie!

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen

Namens de familie:
Mevrouw E. van Zeijl
Zandvoort, 15 september 1997
„Het Huis in de Duinen"
Correspondentieadres:
Mevr. I. Brenclel
Frans Halsstraat 19
2021 EG Haarlem
De overledene is overgebracht naar het uitvaartcentrum aan de Ppststraat 7 te Zandvoort, alwaar
gelegenheid zal zijn lot afscheid nemen en condoleren op woensdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De bijzetting in het familiegraf zal plaatsvinden op
donderdag 18 september om 16.00 uur op de
Algemene Begraafplaats aan deTollensstraat 67 te
Zandvoort.
Er zal na afloop van de plechtigheid gelegenheid
zijn tot condoleren in de ontvangkamer van de begraafplaats.
Vertrek vanaf het uitvaartcentrum om 15.30 uur.

In memoriam
Paul George Teuwen
11-9-1992

11-9-1997
Waarom nou jij?

V

De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 25 september om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

'AERDÈNHOUT

Xv

„.^*

Slender You Aerdenhout
Bentveldsweg 116, Aerdenhout, tel. 5244732
Vanaf 9.00 geopend, woensdag- en zaterdagmiddag gesloten

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 9 september vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 37 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 16 september vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

HERPROFILERING DR. JOH.
MEZGERSTRAAT TUSSEN DE
JACOB VAN HEEMSKERCKSTRAAT
EN DE DR. SMITSTRAAT

ZANDVOORT
"AMSTERDAM BEACH"

Vanaf 23 september wordt gestart met de
herbestratmgswerkzaamheden aan de Dr Joh
Mezgerstraat tussen de Heemskerckstraat en de
Smitstraat De werkzaamheden worden in vier
weken uitgevoerd Geprobeerd wordt om overlast voor de bewoners zoveel mogelijk te beperken De garages en parkeerplaatsen in de straat
blijven, zonder tegenbencht, normaal bereikbaar De route voor het doorgaande verkeer
alsmede de route van de N Z.H worden omgeleid
via Boulevard Barnaart Voor meer informatie

RADIO PEETERS

Dat denk ik nog steeds.
Ik mis je nog elke dag
elke minuut, elke seconde
dikke kus

AMSTERDAM - ZANDVOORT

HERINRICHTING

KOSTVERLORENSTRAAT
TUSSEN ZANDVOORTSELAAN
EN JULIANAWEG

BOUWVERGUNNINGEN
Aanvragen bouwvergunningen
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

Het deel Kostverlorenstraat tussen Zandvoortselaan en Julianaweg wordt geasfalteerd en voorzien van fietsstroken m rood asfalt De uitvoermg start op 22 september 1997 en neemt ca
6 weken in beslag
Vrachtverkeer wordt omgeleid via de
Haarlemmerstraat, Hogeweg, Engelbertsstraat
en Boulevard Barnaait Het busverkeer wordt
omgeleid via de Pnnsesseweg en de Komnginneweg.
Het overige doorgaande verkeer wordt omgeleid
via de Haarlemmerstraat en de Koninginneweg
De omleidingen worden door middel van
bebording aangegeven
Geprobeerd wordt om de overlast voor bewoners zoveel mogelijk te beperken Tijdens de
werkzaamheden kunnen de inritten op dit gedeelte van de Kostverlorenstraat niet gebruikt
worden Bewoners worden verzocht hun auto
tijdelijk elders te parkeren
Huisvuil kan gedurende de werkzaamheden
normaal woraen aangeboden op de Kostverlorenstraat ter hoogte van de Julianaweg,
Wilhelmmaweg en de Zandvoortselaan
Voor meer informatie kan men terecht bij de
Centrale Balie in het Raadhuis.

97141B Brederodestraat 109 vernieuwen/
vergroten
woning
vernieuwen
97142MParnassialaan 15
tuinhuisje
97143B Haarlemmerstraat 48 vergroten
woning
Wijziging aanvraag bouwvergunning
97128B plaatsen noodwinkel RaadhuispTem
naast nr 9 wordt Raadhuisplem voor
nr. 10
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeImg van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
97071B Raadhuisplem 4 veranderen kantoor
totwmkel(OS-09-1997)
97094B Kostverlorenoprichten woning
straat 94b
(08-09-1997)

VRIJSTELLING ART. 2.5.29
BOUWVERORDENING
Tenbehoevevanhetbouwplan "winkeldomein
Jupiter" Schoolstraat, Haltestraat, Raadhuisplem
en Louis Davidsstraat is vrijstelling als bedoeld m
artikel 2.5 29 van de bouwverordening verleend voor'

Bouwvergunning van rechtswege
95101B Winkelcentrum verbouwen winkels/
Jupiter
woningen
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschnft hiertegen indienen bij het college van
Burgemeesteren Wethouders, Postbus 2,2040
AA Zandvoort Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval
van onverwijlde spoed kan een verzoek om
voorlopige voorziening worden ingediend bij
de president van de rechtbank Haarlem, sector
bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem.
Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan
van een afschrift van het bezwaarschrift.

het overschrijden van de achtergevelrooihjnen
ten behoeve van
- het volbouwen van het binnenterrein
- het oprichten van een kelderruimte
- de bebouwing aan de zijde van de Haltestraat
- het overschrijden van de voorgevelrooilijn ten
behoeve van
- het oprichten van een buizenframe aan de
zijde van de Schoolstraat.

GEMEENTE

ORGANISEERT

Jenny Teuwen

kunt u terecht bij de Centrale Balie m het
Raadhuis

I.S.M. DE ZANDVOORTSE SCHAAKCLUB

het eerste open en outcfoor
15-9-1991

12-8-1970

in liefdevolle herinnering
Ard Jansen
Zes jaar wat is tijd.
Wij zijn je kwijt.
Wat iedereen ook zegt.
Deze wond geneest nooit echt.
Allen die van je houden.

AMSTERDAM BEACH

DE CONTACTLIJN

F. B. Weenink huisarts

ow n M?" IV

afwezig van 18-9-'97 t/m 28-9-'97

Zaterdag 20 september, aanvang 10.00 uur

Waarneming de huisartsen:
C. A. Jagtenberg (Tel. 5713355)
ma. di. woe. vrijdag
J:G.Anderson(Tel.'57r2058)'" '
ma. woe. do. vrijdag
van 8.00-17.00 uur
na 17.00 uur en vrijdag na 16.30 uur
5730500 voor dienstdoende arts

Sluiting inschrijfdatum 17 september 1997.
Max. 30 inschrijvingen per categorie, geen inschrijfgeld.

DOKTERSBERICHTEN

Pnjzen
AkalKTV.
Akal Stereo Portable radio CD dubbel cassetterecorder,
Akat diicman,
troostprijzen, bakera, medailles en bloemen.

Lokatfea1
eind* Hallestraat voor Radio Peetera
Kerkedwarspad voor café Harlekljn
Gasthufsplein voor Circus Zandvoort

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dagen doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Michael en Yvonne

Chippo,

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(1.00 gpm)

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

NATIONALE l

'Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN

Let de komende
weken dus extra
goed op Martijn
Krabbé als hij de
bingocijfers trekt
in de Postcode
Loterij Record
Show, maandagavond 20.30 uur
op RTL 4. Heeft u
aan het eind van
de uitzending 12
of meer cijfers

^

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.
man/vrouw

straat:

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 79503,
2501 ZV Den Haag.

In de Postcode Loterij wint u elke maand schmerende prijzen die kunnen oplopen tot de 7 miljoen
gulden. Naast geldprijzen geeft de Postcode Loterij
ook regelmatig hele bijzondere verrassingspnjzen
weg. Ook vong jaar verraste de Postcode Loterij
meer dan 1000 winnaars met een volledig verzorgd
bezoek aan het spectaculaire Heineken Night of the
Proms concert in de Rotterdamse Ahoy. Deze keer
kan het uw beurt zijn.

of vul de bon in.

naam:

Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

postcode/woonplaats:
telefoon:

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

Agenda Kanier Karavaan

leeftijd(en):
| ••

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.09

BINGO MEE

voor meer informatie

Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Postcode:.
Plaats:

Het is weer tijd voor
een verrassingsprijs
in de Postcode
Loterij. Heeft u in
de Postcode Loterij
Record Show van de komende weken 12 of meer
getallen goed op uw bingokaart? Bel dan direct met
0909 - 0077 (95 ct/min). U maakt dan kans op een
fantastisch arrangement voor de Heineken Night of
the Proms, inclusief overnachting in het schitterende Kurhaus in Scheveningen!

BEL0 GRATIS 0800-0224535
„f'

Naam:

LOTERIJ

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,'""'-

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3 J45,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Van harte gefeliciteerd

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Q
C]
Q
ö

Intersport M. Lijesen

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort

Tel. 0235717940

Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

WIN EEN VERRASSING!

AKAI

Graag willen wij iedereen bedanken voor de overweldigende belangstelling en de vele cadeaus die
wij van U hebben mogen ontvangen bij de opening van onze sportzaak.

Schoenen van Nederlands
fabrikaat rijn een SKNS
ku.ahtcitsrepar.uie uaard

ruime
loods.

ter.

WIN-TOT-15,7-MILJOEN-BON

ADVERTENTIES

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Te koop

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

Inschrijven bl|:
Radio Peetars. Hallestraat 62a, Zandvoort, 023-6719892
Radio Peeters, O.Z. Kolk 71, Amsterdam, 020-421306»
Café Harlektjn, Kerkedwarspad, Zandvoort, 023-5730350
Cal* Caaablanca, Zeedlfk 26, Amsterdam, 020-6255685

Categorfefin:
Clubschakera
Amateurs
en kinderen

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code van de belcompu-

Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van legers die een
serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum l laarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laarlem.

•

17 september - Alphen a/d Rijn, Braderie
20 september - Dordrecht, Braderie

goed? Bel dan direct
0909 - 0077 (95
ct/min). Heeft u nog
geen bingokaarten
voor de Record Show?
Wordt dan nu lid van de Postcode Loterij. U krijgt
uw gratis bingokaarten dan zo spoedig mogelijk
thuisgestuurd. Vul dus vandaag nog de bon in en
stuur 'm op.

Record Show 22 september
Kijk, bal en win

Heineken Night of the Proms
Verrassingsprijs
25 november t/m 2 december, Ahoy Rotterdam
Bingolijn 0909-0077 (95 ct./min), ma. 21.30 tot di. 22.00 uur

DE UITSLAGEN VAN 15 SEPTEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

45
25
42

Stand Mega Jackpot:

De overige Bingoprijzen:

2 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:

1.000,
44 ƒ20,03
ƒ500, 37 ƒ10,43
21
39
/ 100.
ƒ9.10
ƒ50,
24
ƒ«,ƒ40,
14
23
ƒ7,11
ƒ 30,
16
ƒ6,32
ƒ25.
15
ƒ5,Straatprijs trekking augustus:

Getal
06
40
28

13
01
29

1 t/m 22
33 17 35 19
27 34 41 36
18 38 02 07

Maakt u uw kaart vol met:
O4

dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zotfouten voorbehouden

Bekendmaking: 15 september
ƒ B.OOO,1132 EP

Extra Prlj»

ƒ 25.OOO,1132

EP 031

De BMW's: 3082 JP 013 in Rotterdam
en 3446 GE 004 in Woerden

VVeekmedia 17

Meer inwoners
ZANDVOORT - De gemeente
Zandvoort gaat er in de nieuwe
begroting vanuit dat het inwoneraantal volgend jaar stijgt
van 15.396 naar 15.600. Vorig
jaar daalde het aantal inwoners
rnet honderd. De nieuwbouw
van 110 woningen in de vallei
bij het station is de belangrijkste reden waarom de gemeente
een groei verwacht.

Te snel
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdagavond bij een
snelheidscontrole op de Zandvoortselaan tien automobilisten bekeurd. Er kwamen 578
auto's langs. De snelste reed
104 kilometer per uur, terwijl
slechts 70 kilometer per uur is
toegestaan. Op de Boulevard
Barnaart reden donderdag 19
van de 196 auto's te hard. Een
van hen reed 125 kilometer per
uur. De maximumsnelheid was
80 kilometer per uur.

Inbraak
ZANDVOORT - In een apartement op het Burgemeester
Van Fenemaplein is woensdagnacht ingebroken. De inbreker
klom via een bouwsteiger op
het balkon van het appartement en nam een videorecorder plus een antiek bord mee.

De invoering van de euro,
die vanaf l januari 2002 de
gulden vervangt, brengt
voor winkeliers hoge kosten
met zich mee. Het omprijzen van de artikelen, het
ombouwen van de kassa's
alsmede het aanpassen van
de boekhouding zal volgens
het Hoofdbedrijfschap Detailhandel in Nederland een tisch gezien is het uiteraard
Gezien de financiële schade
investering van om en nabij best handig dat je dan nooit die de operatie met zich meede drie miljard gulden ver- meer vreemde valuta hoeft om brengt acht het Hoofdbedrijfgen. Het is dan ook geenste wisselen. Maar de hele opera- schap Detailhandel het redelijk
zins verwonderlijk dat niet tie kost wel een heleboel geld, als de overheid de winkeliers
elke Zandvoortse midden- dat uiteindelijk toch door de enigzins tegemoet zou komen.
stander zit te springen om consument betaald gaat wor- Van der Laan is het daar volkpde monetaire koerswijziden."
men mee eens. „Ja, dat zou in
Hij verwacht dat wat de elk geval heel welkom zijn.
ging, alhoewel volgens sommigen juist het Zandvoortse Hema betreft verreweg de Maar ik weet nu al wel zeker
meeste kosten zullen zitten in dat het niet gebeurt. Het is utobedrijfsleven er voordeel
het omprijzen van het assorti- pisch om daarvan uit te gaan."
kan hebben van de Euro.
ment. „Als je nagaat dat we in
ons filiaal, met alle varianten
Ook Peter Tromp van de gemeegerekend, zo'n 26.000 ver- lijknamige Zandvoortse kaasHEO VAN DER LAAN, di- schillende artikelen verkopen winkel verwacht niet dat het
recteur van het Zand- snap je wel wat voor een enorm landsbestuur zal bijspringen.
voortse
Hema-filiaal, karwei het wordt om die alle- „Hoe redelijk dat ook zou zijn,
maakt er geen geheim van dat maal van een nieuw prijskaart- gezien de voortrekkersrol die
hij zichzelf als 'euro-scepticus' je te voorzien. Bovendien moe- Nederland op dit gebied heeft
beschouwd. „Natuurlijk tae- ten in veel gevallen de verpak- gespeeld."
grijp ik vanuit macro-econo- kingen worden veranderd, en
In tegenstelling tot Van der
misch standpunt wel de ge- bovendien dient het personeel Laan is Tromp echter tamelijk
dachte dat één Europese munt tijdig op de nieuwe situatie te enthousiast over de komst van
tal van voordelen biedt. Prak- worden voorbereid."
de eenheidsmunt. „Ik vrees dat

Voorbereiding op euro dringt
winkeliers forse kostenpost op

T

mijn collega van de Hema niet
met zijn tijd meegaat," constateert hij. „Zelf zie ik op de langere termijn alleen maar voordelen. Zeker voor Zandvoort,
dat het toch voor een groot deel
moet hebben van de toeristen.
Voor de buitenlanders maakt
het alles namelijk een stuk eenvoudiger, wanneer ze niks meer
hoeven om te rekenen. En bovendien zullen er dan geen wisselkoersen meer zijn, zodat ze
daar geen geld meer aan kwijt
zijn."
Dat neemt niet weg dat
Tromp „een hele hoop problemen en aanloopkosten" voorziet in de overgangsperiode na
de invoering van de euro. „Al
zullen die in de kleine detailhandel, waartoe mijn winkel
behoort, aanmerkelijk minder
zijn dan bijvoorbeeld bij de gro-

Plassen in de natuur

ZANDVOORT - Vier van lende aspecten gaan uitwerken
de zes politieke partijen tot concrete plannen." Dat kost
kunnen zich vinden in de opnieuw 30 duizend gulden.

ft*

toerismenota, die het colle-

ge van Burgemeester en
Wethouders samen met het
Ondernemers

temtaer ongeschonden passeren, de commissie Be-

ZANDVOORT - Vrijwilligersorganisatie , De Zonnebloem
zoekt nieuwe leden. Tussen 22
en 26 september houdt de Zonnebloem een ledenwerfactie.
Dat is volgens voorzitster Winnubst hard nodig, omdat steeds
meer ouderen en gehandicapten een beroep op de Zonnebloem doen.

stuur lij ke

ZANDVOORT - Volgens T.
van de Leden van Galerie Paulus Loot behoort Sophie Olthuis Geesink tot de stroming
van de 'lyrische abstractie'.
Haar kunst is te zien in de de
galerie, die op de Boulevard
Paulust Loot 21 zit.

Strakke kunst
ZANDVOORT - In het Casino
op het Badhuisplein zijn de
olieverfschilderijen van Hans
Ouwerkerk te zien. Ouwerkerk
gebruikt veel primaire kleuren
en schildert abstracte vormen.
Zijn werk is daardoor erg expressief.

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopManager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangef™»nbl|<j« Nederlandse Nieuwsbladpers

er

Zandvoort moet zich volgens
de nota vooral gaan richten op
verblijfstoeristen met minimaal een modaal inkomen,
dagjesmensen
met allerlei
soorten inkomens en op
evenementen ------•
die het gehele
jaar door worden georganiseerd. In de nota staat dat dit
alleen kan als ondernemers,
burgers en de gemeente samenwerken. Bovendien is het volgens de nota van belang dat er
een evenwicht is tussen de belangen van de toeristenindustrie en die van burgers.
Op verzoek van Han van
Leeuwen (D66) wordt dan ook
aan de nota toegevoegd dat „ondernemers de huidige overlast
wegnemen en overlast in de toekomst proberen te voorkomen."

De politieke partijen nemen
daar voorlopig genoegen mee.
Maar zorgen hebben ze nog wel
over het toerisme. Zo vraagt
Piet Keur (Gemeentebelangen
Zandvoort) zich af of investeren in het Badhuisplein en het
Van Fenemaplein voldoende is
om het toerisme te stimuleren.
Han van Leeuwen (D66) maakt
zich zorgen over de werkgelegenheid buiten het toerisme.
„We moeten ons niet helemaal
afhankelijk maken van het toerisme. De afgelopen jaren zijn
er in de zorgsector in Zandvoort veel banen verdwenen.
Het is een goede zaak als de
gemeente een
actiever werkgelegenheidsbeleid voert."
Pim Kuijken
(Partij
van de Arbeid) vindt dat in
Zandvoort logerende toeristen
ook gewezen moeten worden
op de attracties die Haarlem en
Amsterdam bieden. WD-er
Van Vilsteren meent dat de gemeente moet uitspreken dat zij
ook risico's wil dragen bij het
ontwikkelen van projecten.

'Overlast moet
ook verdwijnen'

Een stille getuige van het leven op de oude camping De Duinrand,
achtergebleven na de verhuizing1. De nieuwe camping De Duinrand
zit een stuk dichter bij Zandvoort en is wat luxer, ook qua sanitair.
Volgens Hans Streumer (van de voormalige kampeerdersvereniging) bevalt de nieuwe,stek goed al moeten de kampeerders nog
wel wennen. „Het is heel prettig- om nu eindelijk goed stromend
water'te hebben bijvoorbeeld. We wisten niet beter of de water

'Wilde Westen dreigt
rondom watertoren'
ZANDVOORT - Rondom

de watertoren kunnen tot en
met volgend jaar huizen
makkelijker

in bedrijven

veranderen en omgekeerd.
Voor een deel van de Oosterparkstraat en de Westerparkstraat en het parkeerterrein geldt tot en met volgend jaar namelijk geen be-

zinnig vast te liggen."
Nieuwbouw- of verbouwplannen moeten wel voldoen aan de
bouwverordening van de gemeente Zandvoort, maar dat
zijn vooral technische criteria
volgens Van Boeckel. Volgens
gemeentevoorlichter Snelders
voorkomt de bouwverordening
wel eventuele chaos. „Bovendien moeten bouwplannen
langs de welstandscommissie,"
aldus Snelders. Het gebied
rondom de watertoren staat inmiddels op de nominatie voor
een bestemmingsplan. In 1992
heeft de gemeenteraad

'Bestemmingsplan
geeft burgers en
bestuur houvast'

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogs
tratcn, Eduard Hcrkos, Joyce OchreuUer.
Vormgevmg/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuylersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.

is

afhankelijke
D66-raadslid
Lpu Koper hebben hun mening nog niet uitgesproken.

stemmingsplan.
Deze vrijheid is gecreëerd
doordat de gemeente niet meer
(ADVERTENTIE)
mag terugvallen op de oude
Wederopbouwwet van vlak na
Hotel Hoogland
de oorlog, die
' Voor uw feest, party of receptie
tot nog toe het
vangnet was
'•
tel. 023-5715541 .•
voor het ontbreken van bestemmingsplannen
in
Zandvoorts
Zandvoort. De
Nieuwsblad
Wederop---Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
bouwwet is in
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
1992 afgeschaft. Volgens gewoensdag. Uitgave Weekmedia BV.
meentevoorlichter Egon SnelHoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
ders heeft de Raad van State in
Wnd.-hoofd commercie' B.L. Berger.
maart van dit jaar het vangnet
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- ongeldig verklaard.
Zandvoorter Lars van Boecbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 kel, projectleider bij een archiuur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag tectenbureau, voorziet problevan 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur; donder- men. „Als er geen. bestemöag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 mingsplan geldt, gelden de wétten van het Wilde Westen. Het
uur
Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)veroorzaakt veel verwarring,"
chargeert hij. „Bestemmingen
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax: van gebieden kunnen bijvoorbeeld eenvoudig wijzigen. Dat
(023) 573 0497.
is een situatie die voorkomen
E-mail' wmcomm@perscom nl
Micro advertenties (020) 562.6271. Fax: moet worden. Het is daarom
zaak zo snel mogelijk helder(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan heid te geven. De hoogtes, diepen bestemmingen van
van de Helende Meesters 421 B, Amstel- tes
veen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen, bouwkavels behoren ondubbellel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties (020) 562.6271 Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half Jaar; 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
r (023) 5717166

Zaken

woensdag al mee akkoord
gegaan. Het CDA en het on-

Lege batterijen

Lyrisch abstract

Platform

heeft opgesteld. De nota zal
de gemeenteraad op 29 sep-

Zonnebloem

ZANDVOORT - Padvinderscluta De Buffalo's komen op zaterdag 27 september langs om
lege batterijen op te halen. In
de week daarvoor krijgen alle
Zandvoorters een zakje en een
brief in de bus. Het zakje moeten ze al of niet gevuld met batterijen op 27 september aan de
voordeur hangen. De inzamelingsactie is opgezet door Stibat en de gemeente Zandvoort.
Stibat verloot een prijs onder
de mensen die gehoor geven
aan de oproep om het zakje aan
de deur te hangen.

een gulden zullen de gleuven
van zijn apparaten na 2002 euro's moeten verwerken. Medianisch is dat volgens Heino nog
niet eens zo'n punt. „Waar het
probleem voor ons vooral in zit
is dat die euro een andere waarde krijgt dan onze huidige munten, en dat vergt met name in de
software de nodige veranderinte supermarkten. Daar moeten gen."
ze hele rijen kassa's ombouwen, en vele duizenden artikeEen andere verliespost is dat
len omprijzen. In mijn zaak, hij het wisselkantoortje m het
met een beperkter assortiment, Circus tegen 2002 wel kan opis de aanpassing vanzelfspre- doeken. „Ja, die vervalt dan, en
kend veel minder intensief." Al- dat is uiteraard jammer. Maar
les bij elkaar schat hij de inves- meer dan een bescheiden winst
tering in zijn winkel op zo'n heeft het gewissel nooit opgelevier- a vijfduizend gulden. „En verd, hoor. Dat kantoortje moet
dat is uiteindelijk dus nog wel je meer zien als een extra serte overzien."
vice aan ons publiek."
Zo goedkoop zal het Circus
Ondanks de negatieve effecZandvoort er volgens directeur ten voor zijn nering acht Heino
Leo Heino beslist niet vanaf ko- de invoering van de euro al met
men. „Gezien het feit dat we er al een positieve ontwikkeling.
echt heel veel werk aan zullen „Soms moet je nu eenmaal een
hebben om hier alles aan te pas- stap vooruit doen om in de toesen vrees ik dat we er zó een ton komst te kunnen investeren,"
aan kwijt zullen zijn. Al onze meent hij. „En ik ben ervan
vierhonderd automaten moe- overtuigd dat dit een heel beten we tenslotte ombouwen. langrijke stap is, waar we op
Niet alleen de speelautomaten, den duur allemaal ons voordeel
maar ook de wissel- en de siga- mee zullen doen."
rettenautomaten."
Johan Schaaphok

Politiek schaart zich
achter toerismenota

'Richting 2000'
ZANDVOORT - Wat wil het
Aktiviteitencentrum in Noord
(voorheen 't Stekkie) tussen nu
en 2003 op poten zetten? Onder
de noemer 'Richting 2000 met
Stichting Aktiviteitencentrum
Zandvoort' presenteert deze
stichting op donderdag 23 oktober haar beleidsplan voor de
komende vijf jaar.

3 Zandvoorts
In plaats van een kwartje of Nieuwsblad

woensdag 1 /september 1997

£eist

wS

vlek in 1998
aan de beurt
is. De andere
witte vlekken
zijn al gedeeltelijk of geheel
ingekleurd. Voor de boulevard
(Noord en Zuid) en het centrum zijn de bestemmingsplannen in voorbereiding.
„Het opstellen van bestemmingsplannen kost veel tijd en
is daardoor erg kostbaar," vertelt Van Boeckel. „Gemeenten
zijn overigens niet wettelijk
verplicht om bestemmingsplannen voor de bebouwde
kom te maken. Wel voor het
buitengebied. Het is echter
wenselijk om ook voor de bebouwde kom bestemmingsplannen te hebben, want dat
geeft de burger en het bestuur
houvast over wat wel kan en
wat niet. Toekomstige ontwikkelingen kunnen gestuurd worden en dat is in ieders belang."

Onafhankelijke commissie
bekritiseert lakse gemeente
ZANDVOORT - Burgers veert waarom het een bepaald

moeten sneller antwoord
krijgen op hun bezwaar-

schriften. Dat stelt de Gommissie Beroep en Bezwaar-

schriftpn voor in het jaarverslag over 1996. Deze onafhankelijke commissie vindt
het onaanvaardbaar dat
zelfs wettelijke termijnen

soms overschreden worden.
In het jaarverslag uit de Commissie Beroep en Bezwaarschriften, een soort ombudsman, veel kritiek op de werkwijze van de gemeente. Zo menen de commissieleden dat het
college soms niet goed moti-

bezwaar afwijst.
Ook adviseert de commissie
de gemeente om ambtenaren
bij de centrale balie extra scholing te geven over sociale zaken,
zodat ze de burger beter kunnen informeren. Burgemeester
Van der Heijden heeft inmiddels beloofd om „er alles aan te
doen om de kennis van ambtenaren te vergroten."
Steeds meer burgers maken
overigens gebruik van de mogelijkheid om de onafhankelijke
commissieleden nog eens te laten kijken naar hun bezwaren.
Vorig jaar verdubbelde het aantal zaken.

kraan stotterde af en toe." Over de exploitante mevrouw Pomper is
hij zeer te spreken. „In goed overleg is er een oplossing gevonden
voor de spullen die sommige mensen wilden achterlaten op de
oude camping. Zij zorgt ervoor dat alles binnenkort opgeruimd
wordt." Wie comfortabel in de vrije natuur wil plassen, moet dus
snel zijn
Foto Karin Schut
(ADVERTENTIES)

LAATSTE GRATIS FEEST!
a.s. zondagavond 20.30 u

Danscentrum v. d. Adel
& De Bruijn-Bonel
Touwslagerij 11 (naast Canon) Amstelveen
Gratis parkeren! Zie AT-5 teletekst 781 & 802
Tel. 020-6407711/6430393

NU INSCHRIJVEN!
Aanvang lessen 22 september.

Tonny mag
naar Londen
ZANDVOORT - Tonny Drost
van Putte heeft de hoofdprijs
van de Britse Puzzel van het
Zandvoorts Nieuwsblad en On
dernemers Vereniging Zand
voort gewonnen. Zij mag op
kosten van Toerkoop Reisburc
Zonvaart een weekend naai
Londen. Tonny schreef haai
oplosbing op een zelf ontwor
pen kaart.
De tweede tot en met de vier
de prijs gaat naar: J. Paap, B
Zonneveld en 'mister' R. J
Bruntink. Zij kunnen whiskj
gaan proeven bij de Scotch Inn.
De eervolle vermeldmger.
zijn voor: Mevrouw Hendriks
G.F. van de Weerdhof, W J
Paap, F. Brune, J. Kerkman, Ti
neke Hartman en T. Brune.

Natuurfoto's
ZANDVOORT - Henk Ver
donk exposeert zijn natuurfo
to's in het bezoekerscentrum
van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Tot en met 12 okto
ber zijn ze te zien en zelfs in de
vorm van een ansichtkaart te
koop. Het bezoekerscentrum
De Oranjekom zit op de Eerste
Leyweg 4 in Vogelenzang. Wie
van stevig wandelen houdt, kan
er vanuit Zandvoort zelfs naar
toe lopen vanaf de ingang van
de Waterleidingduinen aan de
Zandvoortselaan.

Politiek niet eens
over koffieshops
ZANDVOORT - De meningen over hoeveel koffieshops er straks in Zandvport over moeten blijven,
zijn nog altijd verdeeld. In
de commissie Bestuurlijke

Zaken werd woensdagavond geen overeenstemming bereikt.
PvdA en D66 (Van Leeuwen/Visser) steunen het voorstel
van burgemeester Van der
Heijden om slechts drie van de
elf koffieshops toe te staan. De
VVD is volgens Theo van Vilsteren voor één gemeentelijke
koffieshop. Piet Keur (GBZ)
twijfelt nog en het CDA was
woensdagavond niet aanwezig.
Mocht de gemeenteraad op
29 september besluiten om er
drie te laten bestaan, dan kunnen de eigenaren van Yanks, La
Paz en Aladin opgelucht ademhalen. Zij hebben zich namelijk
als enige drie gemeld om in aanmerking te komen voor een legale status.

(ADVERTENTIES)

Volgens burgemeester Van
der Heijden, verantwoordelijk
voor het toeristisch beleid, kan
de nota Zandvoort „weer terug
op de kaart brengen." Hoe dat
concreet moet gebeuren is echter nog onduidelijk, geeft ook
Van der Heijden toe. „Het is
een abstract verhaal met vooral
uitgangspunten voor toeristisch beleid. Het is de bedoeling
dat ambtenaren samen met leden van het Ondernemersplatform in werkgroepjes verschil-

De modekleur is weer herfstbruin.
Of welke kleur u maar ziet op
Meubelboulevard AmsterdamDiemen. Kom herfstwinkelen!
BAA1BERGEN. HOUWELINGINIÏRIEUR, MUNDER5,

MONTEU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER. VAIHAL
Info (020)690 93 16

Eigen huis in park Duijnwijk?
CmemsL Ci
18 t/m 24 September
Dagelijks
13.30 & 15.30

IADY
&
DB VAQEBOHD
AL) Nederlands gesproken

Do l/m Dl
19.00 & 21.30

Dan nu nog de voordeligste hypotheek!

MEN IN BLACK
ttILL 5M1TH * TOMMY LEE JOnCS

Bent u kandidaat vooreen van de 110
woningen in park Duijnwijk? Neem dan
contact op met Alpha Hypotheken voor uw
persoonh|ke hypotheekplan

uit de markt te halen, moet \e behalve
deskundig ook een grote partij zijn
Aan beide voorwaarden voldoen wi|

16

VANAF 09 OKTOBER

Voor het nemen van de proef op de som,
belt u of komt u langs voor een vri|bhivend gesprek of de gratis brochure

In dit plan gaan we met alleen uil van uw
actuele omstandigheden
• wel/geen eigen geld.
• alleen of samen kopen,
Alpha Hypotheken, Zi|lweg 263,
• enkel of dubbel inkomen, 2025 CL Haarlem Telefoon (023) - 5277980
• bestaande hypotheek
wel/met meenemen,
• enz enz.
maar nemen we ook uw toekomstverwachtingen op
E

Om alle hypotheekvarianten, scherpste
rentes en exclusieve proiectaanbiedingen

K

E

N

Alkmaar-Amsterdam-Den Haag- Haarlem- Hoofddorp
Purmerend-Rotterdam-Schflgen-Utrccht-Scliiphol

Steven Spielbcrg's

THE LOST
JUKASdtCPAMC

Woensdag 20.00

BLOOD
AND
W1NE
JACK DlCMOlSOt * STLFMtl DOWT

FILMCLUB
fiaU.

woensdag 17 september 1997

Weekmedia 17

VAN GALENSTRAAT 32
ZANDVOORT
Modern appartement met zonneterras op het zuid-westen, gelegen op de l e woonlaag met uitzicht over zee en
boulevard.
Indeling: vestibule, gang met meterkast, modern (hangend) toilet met fonteintje, moderne badkamer met hoek
douche-cabine met wastafel/ombouw, moderne keuken
incl. inbouw apparatuur, L-woon/eetkamer met balkon
(betegeld) op het zuid-westen, twee slaapkamers.
Gebouw is voorzien van lift, de berging is op de begane
grond.
VRAAGPRIJS
ƒ298.000,- k.k.

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

II o m m P r P n Vo' enthousiasme in goede sfeer
IVc m lïl c r e 11 en samenwerking, zowel intern
RniJW bv
als in relatie met klanten en opWWMTT w w
drachtgevers realiseren van
bouwproducten die voldoen aan
alle te stellen kwaliteits-, milieuen gebruikseisen, tegen een
daarvoor geldende marktconforme prijs.
Dat is de bedrijfsfilosofie van
Kemmeren Bouw b.v.

(J

c.v.

0800998830

defect? *•

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

In verband met versterking van de uitvoering zoeken wij kandidaten voor
de functie van:

l BEL VOOR MEER INFORMATIE OF
l EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING
023-571 5531
maandag - vrijdag: 8.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

|

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES

/'l '
**»-/

|

DE FAVAUGEPLEIN 21/13
ZANDVOORT
Recentelijk gerenoveerd driekamer hoekappartement
met balkon op het zuiden en uitzicht op zee van IJmuiden
tot Noordwijk.
Indeling: gang met inbouw-kasten, woonkamer met moderne open keuken, ouderslaapkamer met grote garderobekast, logeerkamer, badkamer met ligbad, toilet en
wastafel. Gebouw is voorzien van twee liften en fietsenstalling. Tevens geschikt als tweede woning.
VRAAGPRIJS
ƒ425.000,-k.k.

Tel. 57 14764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Passage 36-40
ff%VAN DERftl

REIJDEN
Makelaardij o.g.

• Glazenwassen)
* • Specialiteit schoonmaak
O
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
«Verhuur tapijtreinigers

2042 KV Zandvoort

UITVOERDER m/v

'iNTERCAS
[lnstallatiekosten±f900.i_
, Bel voor een offerte toegespitst
{
j uw persoonlijke sauatie_
.-»..

t^
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Van Galenstraat 142, gezellig tweekamerapp. op
beg.gr. met zonnig terras op het zuidwesten. Ind.
gang; woonkamer; open keuken; slaapkamer; badkamer met wastafel en douche; toilet. Het app. is
geheel v.v. plavuizenvloer.
Vr. pr. ƒ 169.000,- k.k.
Schelpenplein 18, in centrum, aan pittoresk plein
gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind. hal: Lvorm. woonkam. met haard; keuken; kelder; toilet;
1e et. ruime slaapkamer met vaste kasten; ruime
badkamer met ligbad, douche en bidet, c.v.
Vr. pr. ƒ 259.000,- k.k.
Koningstraat 4, midden in het centrum gesitueerd
vrijst. woonhuis met zomerhuisje. Ind. hal; toilet;
doorzonwoonkam.; keuken; slaapkamer; 1e et. 3
slaapk.; badkam. met bidet, wastafel en ligbad.
Vliering. Ind. zomerhuis: hal; toilet/douche; keuken;
woonkam. 1e et. slaapkam.
Vr. pr. ƒ 298.000,- k.k.

NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS
EINDELIJK EEN MATRAS DIE JE BI/O SPAART EN JE CENTEN.
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbetgeweven damast.
f\D-~QP
Hygiënisch, antl-schimmol en anti-allergisch.
Ur-—_
Alle maten leverbaar. Vb. 70x200cm. Van 439.- Nu voor

Van M 198.- NU voor

OPEN HUIS
Boulevard de Favauge 2, zaterdag 20 september
van 11.00-13.00 uur. Uniek driekamerapp. op beg.
gr. met ruim terras (40 m2). Het app. is direct aan
de wandelboulevard gesitueerd en heeft vanuit alle
vertrekken uitzicht op zee. Ind. hal; gang met vaste
kastenwand; woonkamer met ruimte voor het
plaatsen van een open keuken; 2 slaapkamers;
badkamer met ligbad, toilet en dubbele wastafel.
Vr. pr. ƒ 198.000,- k.k.
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DE CONTACTLIJN
CS3 VOORDEEL

MET MEER DAN
280.000 KM/SEC
NAARDE
WIBAUTSTRAAT

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (l.OOgpm)

Zandvoorts Nieuwsblad
^feQSShVbHK
Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia
Sig.mag. Lissenberg

Digitaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Adverlenliebedrijf.

BEL NU: 020 • 562 29 85

PERSCOMBINATIE
ADVERTENT EBEDRUF

Zwarteweg 133
1431 VL Aalsmeer
Postbus 242
1430 AE Aalsmeer

Fa. Veldwijk
AKO

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein12, Zandvoort
Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 1 1 , Zandvoort

Bruna Balkenende

Grote Krocht 18, Zandvoort

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

Shell Geerling
Mobil
Het Station
Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort

pré.

- Rijbewijs.

Schriftelijke sollicitaties kunt u richten aan Kemmeren Bouw b.v., postbus
242,1430 AE Aalsmeer.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer C. van
Scherpenzeel, telefoon 0297-327345.

Tel. 0297327345
Fax 0297 34 41 24

'n Avontuurlijke vakantie
met een pony voor je deur
nabij SLAGHAREN

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
* 2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met TV op
slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
*3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
per vakantiehuisje max. 6 pers
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
Geldig voor de data:
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
VR 10 - ZA 11 - ZO 120KT
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's. ZO 12 - MA 13 - Dl 140KT
* 'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen. Dl 14 - WO 15 - DO 16OKT
DO 16 - VR 17 - ZA 180KT
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!
ZA 18 - ZO 19 - MA 20OKT
MA 20 - Dl 21 - WO 22OKT
WO 22 - DO 23 - VR 24OKT
VR 24 - ZA 25 - ZO 26OKT
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

HERFSTVAKANTIE
3 dagen f428,-

ïïH

SCHILDERWERK

WONINGSTOFFERING

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

9.M

VU\
NYM;

functie-eisen:

- Afgeronde M.T.S.-opleiding
Bouwkunde.
- Minimaal 6 jaar ervaring in een vergelijkbare functie.
- Leeftijd ca. 28-35 jaar.
- Ervaring met automatisering is een

Alleen zij die voldoen aan de gestelde eisen nodigen wij uit om te solliciteren binnen een termijn van 14 dagen na verschijningsdatum.
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WEEKMEDIA

zijn/haar taak zal zijn:
- Dagelijkse leiding op de bouwplaats.
- Verzorgt zelf planning- en kostenbewaking.
- Onderhoudt contacten met leveranciers, onderaannemers en opzichter(s).
- V&G coördinator uitvoering.
- Ondersteuning projectleider.

l 7'30

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN

KEMMEREN BOUW B.V. is een
bouwonderneming die vanuit
Aalsmeer de bouwuitvoering verzorgt in het werkgebied Noord- en
Zuid-Holland, Utrecht en de
IJsselmeerpolders.
Tot de belangrijkste activiteiten behoren de woningbouw, utiliteitsbouw, renovatie en groot onderhoud.

Waag vrijblijvend offerte.

Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marmoleum
Levering van alle luxaflex producten.
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

50
soorten
vleeswaren

130
soorten
vlees

magere RUNDER SCHOUDERLAPPEN
of
malse RUNDER BRAADROLLADE
l kilo 16,95
3x RUNDERSTEAK
Bourgondische
BIESLOOK

of

PEPERSTEAK

500 gr.
KVorht «5-7 Openingstijden:,'
IXTOGiH O- f maandag Vm vrijdag van

BOUCHERIE

Zandvoort '

• - 9.00 tot ïe.oo uur. - ,

TUI e-Mnne-»
Tel. 5719067
AMBACHTELIJKE KWALITEltSSLAGERU

,

; zaterdag en zondag ",
van 9.00 tot 17.00 uur

.

v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

VOOR HET: MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN
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Kunstcircus 1997 trekt nieuwsgierig publiek

Met

oog
en

oor

„Nu we hier zo rondlopen
merk je dat kunstenaars eigenlijk hele gewone mensen
zijn." De spontane opmerking van een van de dagjesmensen die zondag per ongeluk verzeild raakte op de
kunstmarkt geeft goed de
sfeer weer. Weinig blabla en
veel mooie kunstwerken
maakten het Kunstcircus
ook voor de minder overtuigde kunstliefhebbers interessant. Op verschillende
plaatsen in het dorp kon
kunst bekeken en gekocht
worden. Ook in een aantal
winkeletalages waren schilderljen en beelden te zien.

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Senioren praten met senioren
Dorothee Gassen is nog op zoek naar Zandvoortse senioren die graag zelf
van een groep gepensioneerde Duitse ambtenaren uit Brandenburg willen
horen hoe het leven vroeger in de DDR was en welke invloed de hereniging
heeft gehad. Naar aanleiding van het artikel in het Zandvoorts Nieuwsblad
en de uitgebreide uitzending van de lokale radiozender ZFM hebben zich
inmiddels diverse mensen aangemeld. Er is echter nog plaats voor meer
senioren. De ontmoeting tussen Zandvoort en Brandenburg vindt plaats in
het najaar op het Europa Instituut in Bocholtz. Als het een succes is, gaat
het Europa Instituut meer van deze uitwisselingen organiseren. De Zandvoorters worden in elk geval met open armen ontvangen, want de Brandenburgers zijn volgens Dorothee al bij voorbaat wildenthousiast. Wie zin heeft
om ook mee te gaan, kan vrijdagmiddag in Hotel Hoogland in de Westerparkstraat informatie inwinnen. Aanvang half één.
!

Feestvierders moeten wachten

L

ANGS DE kunstroute in
het dorp hing een gemoedelijke sfeer, die volgens
veel aanwezigen deed denken
aan Montmartre: de Parijse
wijk waar op zondag een schildersmarkt wordt gehouden.
Een maand geleden probeerde
het Zandvoorts Palet die sfeer
ook al op te roepen. Nu was het
opnieuw raak. Geheel in stijl
zaten veel kunstenaars, yoorzien van een glas rode wijn en
een toastje te genieten van de
belangstelling van het publiek.
Het aanbod aan kunst was interessant. Veel bronzen beelden en schilderijen, maar ook
heel vriendelijk
geprijsde
sculpturen uit gasbeton. Werk
van de kunstenaars Victor Bol,
Ria van Kooten en Paul Jansen Soms raakten de kunstenaar, zoals Cees Scholte, en de bezoekers ook uitgebreid met elkaar in gesprek
stond tussen werk van kunstenaars elders uit het land.
„Ik ben niet zo'n kunstlief- drempel, iedereen komt hier kenen op de kalender die bin- het jaar in het raadhuis óf zijn
maar wat maken ze naar binnen. Dat is in een gale- nenkort in een oplage van 500 nog in opslag.
De meningen van de exposé- hebber,
In tegenstelling tot voorgaanheel anders, bovendien is exemplaren verschijnt en derrende kunstenaars waren ver- hier een mooie dingen," aldus rie
dertiger die met vrouw en het voor kunstenaar heel duur tig gulden gaat kosten. De ka- de jaren waren de activiteiten
deeld over de opkomst. De een een
om in een galerie te exposeren. lender zal via de werkgroep en op de Buureweg niet in de
vond het dit jaar maar matig, kinderen eigenlijk voor de zee Je
toch al gauw over veer- in verschillende winkels in kunstroute opgenomen. Toch
anderen toonden zich tevreden. naar de badplaats was geko- tigpraat
procent
van de opbrengst." Zandvoort verkrijgbaar zijn. De was er van alles te doen in het
men.
Een
van
de
kinderen
was
Bijna iedereen was het er over
De
mensen
waren bovendien opbrengst van de kunstkalen- smalle straatje. Schilderijen al
intussen
zo
onder
de
indruk
eens dat het aanwezige publiek
het geschilderde scheepsta- heel geïnteresseerd in zijn ma- der is de eerste aanzet voor een dan niet op zijde geschilderd,
zeer geïnteresseerd was. Opval- van
dat hij wilde aanwijzen nier van werken. „Ik krijg vra- fonds dat kunstenaars in Zand- kunstige bloempotten, patclend was dat veel mensen de fereel
hwork en zelfs gedichten waren
de kapitein op het grote gen over de giettechnieken die voort moet ondersteunen.
gebruikte technieken ook zelf waar
er te koop.
stond. Het tekende de ik gebruik. Kinderen zijn ook
wilden gaan proberen en de schip
In een tent op het Gasthuiserg nieuwsgierig, ze wilkunstenaars het hemd van het ontspannen sfeer dat het kind altijd
Nel Sandbergen uit Zandweten of ik mijn beelden plein kon het publiek bekijken
lijf vroegen. Voor enkele kun- door de aanwezige dames met len
voort,
die in allerijl vlak voor
wat
de
burgemeester
en
zijn
van
kinderklei
maak."
een
lachend
'Mooi
hé,
maar
stenaars reden om cursussen te niet aankomen' van zijn plan
het
Kunstcircus
nog enige zijdrie
wethouders
kunst
vinden.
gaan geven.
deschilderijen
fabriceerde,
De
in
de
tent
getoonde
schildeDe
Culturele
Werkgroep
werd
afgebracht.
Veel mensen waren speciaal
Zandvoort maakte van de gele- rijen maken onderdeel uit van kreeg soms grappige reacties.
voor het kunstaanbod naar
In de grote tent op het Gast- genheid gebruik om een kunst- het gemeentelijk kunstbezit. „Er komen hier Zandvoorters
Zandvoort gekomen, sommivertelde beeldhou- kalender onder de aandacht te Het college van B en W mocht langs mijn kraampje die vergen zelfs uit Amsterdam. Daar- huisplein
Op de kalender staat dus een keuze maken uit werk baasd uitroepen dat ze niet wisnaast bleek ook een aantal dag- wer Frank Stoopman dat hij brengen.
zo van dat contact met het werk van verschillende Zand- dat normaalgesproken niet ten dat ik zulde dingen doe. Bojesmensen min of meer per on- juist
geniet. „Deze tent heeft voortse kunstenaars afgebeeld. voor het publiek te zien is. De vendien heb ik best veel vergeluk tussen de kunst verzeild publiek
letterlijk
en figuurlijk geen Liefhebbers konden vast inte- schilderijen hangen de rest van kocht."
geraakt.

'Groen en geel passen
goed bij nieuwe pomp'
ZANDVOORT - „Wanneer ik met vakantie kan?
Als het hier allemaal goed
loopt," glimlacht Johan
Lehman, eigenaar van de geheel vernieuwde benzinepomp op de Van Lennepweg. Een zomer lang heeft
hij dagelijks het station zien
verdwijnen en weer opbouwen. Maar nu is het klaar.

ten en geel binnen. „Dit was altijd een Mobilstation. Inmiddels is BP een joint venture
aangegaan met Mobil. BP levert de brandstof en treedt het
meest naar buiten, terwijl Mobil de smeermiddelen blijft verzorgen. Groen hoort bij BP."
Lehman vindt groen een mooie
kleur. „Er is een duidelijke connectie met het milieu, iets waar
we tegenwoordig allemaal mee
Zaterdag 20 september viert bezig zijn."
hij dan ook samen met zijn
De milieu-eisen voor benzinevrouw Ans, zijn kinderen Patrick en Nicole en uiteraard de pompen zijn dan ook veel strenklanten de heropening van het ger geworden. Een vloeistofbenzinestation.
Hij
heeft dichte vloer en het opvangen
clowns op stelten uitgenodigd van afvalwater zijn verplicht.
die ballonnen weggeven. Wie Het water van de eveneens vertrek in iets lekkers heeft, kan nieuwde wasstraat komt saeveneens rekenen op enige ver- men met het regenwater in een
put terecht. Via een slibput, een
snaperingën.
Lehman, al sinds 1983 eige- olie- en vetscheider en een filter
naar van de pomp, is blij dat hij wordt het water gezuiverd. Dat
de verbouwing bijna achter de wordt vervolgens voor een deel
rug heeft. Er moet alleen nog weer gebruikt om de onderkant
een grote BP-zuil met de prij- van auto's te wassen.
„Dat is belangrijk, want aan
zen van de benzine op het terrein neergezet worden en dan is de onderkant van auto's blijft
het werkelijk af. „Het was wel vaak heel wat modder hangen.
een heel gedoe. We moesten de De kabels gaan daardoor op
winkel leegruimen en de spul- den duur roesten. Kortom, wie
len bij ons thuis tijdelijk stal- de onderkant van zijn auto ook
len. Bovendien moest ik even wast, houdt zijn bezit langer in
slikken toen het oude station conditie," vertelt de pompeigegesloopt werd. Vooral omdat ik naar. „Onze nieuwe wasstraat
me moeilijk kon voorstellen heeft trouwens een speciale
hoe het eruit zou komen te droger, die ook om een hoekje
zien. Het is inderdaad heel blaast."
Minder opvallend, maar net
mooi geworden."
zo bijzonder, zijn de leidingen
De meest opvallende veran- die onder de grond liggen. „Als
dering is de kleurstelling. eerste in Nederland zijn er b.'j
Voortaan overheerst groen bui- ons leidingen aangelegd van

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
..
deze rubriek met
JOL öL (Q. <6
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5178648,
of Faxen:023-5730497.

een speciaal materiaal waarmee de koppelingen eenvoudiger te maken waren. Het duurde maar een paar dagen voordat de leidingen klaar waren.
Dat gebeurde onder grote belangstelling. Ik vond het erg
leuk dat er zelfs mensen van
andere maatschappijen en iemand van de gemeente naar de
aanleg kwamen kijken."
De reacties van de klanten
zijn volgens Lehman erg positief. „Toen iemand oprecht tegen me zei 'Wat is het hier mooi
geworden', deed me dat wel
wat. Ik hoor ook vaak dat mensen het lekker fris vinden. Dat
geldt zeker voor de winkel, die
nu geel als hoofdkleur heeft."
De winkel, met nieuwe koelcellen voor frisdrank en een
koffie-apparaat, is 20 vierkante
meter groter. „We hebben nu
ook de ruimte om praktische
producten aan te bieden, zoals
kattenvoer en koffiemelk. Het
is net een kleine supermarkt.
Voor ons is het fijnste dat we
tegenwoordig airconditioning
hebben. Lekker koel," aldus
Lehman.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

Het had eigenlijk een leuke opening van het Pitsgebouw moeten worden
tijdens de Marlboro Masters begin augustus. Maar het gebouw was nog
niet helemaal klaar en dus werd de opening uitgesteld. Maar ja, hoe gaat
dat. Eigenlijk is het gebouw al grotendeels in gebruik genomen en een
feestje is volgens Dirk Buwalda, voorlichter van het circuit, nu 'mosterd na
de maaltijd'. Het feestje is voorlopig verschoven naar 1998, als ook dé
nieuwe baan en de nieuwe tribune klaar is. Vermoedelijk zijn de zalm en de
kaviaar dus weer de diepvries ingegaan.

Familieverbanden
De negentigjarige George Molenaar, kleinzoon van De Bokkum, heeft meer
familie dan wij vorige week in het Zandvoorts Nieuwsblad stelden. Er zijn
nog vijf kleinzonen en drie kleindochters van De Bokkum in leven, zo meldt
LJ. Molenaar. Zelf is hij trouwens in mei al negentig jaar geworden en dat
maakt hem de oudste kleinzoon.

Tuut tuut, dat is snel
Foto André Lieberom

Initiatiefneemster bloemiste
Hanneke Voit toonde zich
meer dan tevreden over het
kunstmarktje op de Buureweg.
"Ik heb hier een aantal kramen
laten neerzetten waar kunstenaars hun werk kunnen laten
zien. Daar ben ik een aantal jaren mee'begonnen toen ik mijn
pandje hier in de straat kocht.
Met het beeldige pleintje moest
iets moois te doen zijn, de sfeer
vraagt er gewoon om. Het is
jammer dat we niet in de kunstroute zijn opgenomen, maar ik
vind desondanks dat Leo Heino
alle lof verdient voor het organiseren van het Kunstcircus.
Als je ziet hoeveel er door de
kunstenaars verkocht wordt
vandaag, dat is voor mij een teken dat hier behoefte aan is."

De krant lag nog niet eens bij haar in de bus of moeder Trix en dochter
Suzanne kregen bij de supermarkt al te horen dat ze in de rubriek Oog en
Oorstonden. Ze werden gezocht door Ingrid Pestana Ferreira uit Den Haag.
Die was op zoek naar het tweetal, omdat ze met hen zo'n leuke vakantie in
het Spaanse Lloret de Mar had beleefd. Maar na de vakantie verdween het
adres in de was. Ingrid zocht contact met het Zandvoorts Nieuwsblad. En
dat hielp. Dit weekend hebben ze elkaar weer ontmoet.

Radiostilte
Buiten bulderde de storm, klonken paukslagen en onbestemde muziek.
Binnen ... klonk niets. Althans, dat gold voor wie ver genoeg van de
boulevard vandaan zat tijdens de opening van het Kunstcircus zaterdagavond en via radio ZFM de voorstelling toch wilde volgen. De zender viel uit.
Geen kraakje of paukje meer te horen.

Vogelkunst

Clco Scheerboom

Dier
van de
week

023-5334323 (24 uur per dag).
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maan- Ooit hadden de hond Tanga en
dag+
donderdagavond haar acht huisgenoten het erg
19.00-21.00 uur.
goed. Ze woonden in een huis
Zandvoortse Vereniging van met
een openhaard en stoeiden
Huurders: Gratis advies voor op het
haardkleed. Maar hun leleden. Telefonisch spreekuur
ven werd op zijn kop gezet en
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
nu zitten ze in een kennel bij
uur: (023-) 5731618 (Secretarihet Kennemerdierentehuis. Ze
aat
zouden echter heel graag een
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
nieuwe baas krijgen die hun
287, 2040 AG Zandvoort.
weer een huiselijk leven kan
Storingsnummer gas buiten
bieden. Tanga is een van hen.
kantooruren: tel. 023 - (5)235100 Ze
is een wit Toy-Poedeltje en
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- haar
verzorgers schatten haar
merland. Tijdens kant.uren: op ongeveer
vijfjaar. Ze is wat
5235123
verlegen, maar als ze de menTaxi: tel. (023-) 5712600.
sen om haar heen eenmaal
Openbare bibliotheek: Prinses- goed
kent komt ze wel los. Een
seweg 34, tel. (023-) 5714131. lief, makkelijk
hondje. Meer inOpen ma. 14-17.30/18.30-20.30
bij het Kennemcr Dieuur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, formatie
5, tel.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 rentehuis, Keesomstraat
5713888.
u., zat. 10-14 uur.

Wie nieuwsgierig was hoe de vogels van het raadhuiskunstwerk er eigenlijk
uit hadden moeten zien, kreeg zondag de kans. Kunstenares Jacqueline
van der Laan waagde zich met haar vogels in het hol van de leeuw: ze stond
op nog geen honderd meter afstand van de plek waar haar kunstobject had
kunnen staan.

Liegen
Over het algemeen leiden zijsprongetjes van politici tijdens commissievergaderingen tot verveeldheid op de publieke tribune. Ze houden vaak de
vergadering onnodig op. Soms niet. Zoals woensdag 10 september 1997
om 21.45 tijdens Bestuurlijke Zaken. Han van Leeuwen (D66) tegen zijn
buurman Pim Kuijken (PvdA): „Ik ben altijd eerlijk." Een opmerkelijke
uitspraak voor een politicus.

Creatief
De bewoners van Nieuw Unicum hebben het druk. Twee van hen reizen op
26 september met Nel Sandbergen af naar een festival voor creatievelingen
in Breda. Ze mogen in het Turfschip hun schilderijen, zelfgemaakte sjaals,
stropdassen en brillenkokers verkopen namens Nieuw Unicum.

Big brother
Ongestoord eens lekker tegen die zwarte palen van het raadhuiskunstwerk
aan trappen is er straks niet meer bij. De gemeente is het vandalisme zo zat
dat er aan de gevel van het raadhuis drie beveiligingscamera's komen te
hangen. Althans, dat is het plan. Ze kosten maar liefst 28.500 gulden.
Maar dan kom je er wel in kleur op te staan. Zwart wit is 8.000 gulden
goedkoper.

Burgerlijke stand
Periode:
6 • 12 september 1997
Getrouwd:
Pieter Velthuijsen en Ellen Helena Neelis.
Gerben Onno Vrijburg en Uteke Maria Klaassens.
Geboren:
Amy, dochter van Hans Udink
en Donna de Grebber.
Overleden:
Hendrika Jacoba Wellmann, 84
jaar.
Jannetje Elsinga van der Voort.
91 jaar.
Fernanda Jacoba van der
Ploeg-Zom, 46 jaar.
Anna Luise Muis-Muis, 60 jaar.
Cornelia Heeres-Molenaar, 82
jaar.
Mariaii Reitze Wardenier, 69
jaar.

Kerkdiensten

Johan Lehman is trots op zijn totaal vernieuwde benzinestation

Hervormde Gemeente: Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10.00 uur: F. Omvlee uit Amsterdam.
Agatha Parochie: Zaterdag 19.00 uur: B. Bleijs en A. Beijnes, mmv
Caeciliakoor. Zondag 10.30 uur: B. Bleijs en A. Beijnes, mmv
Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Zondag 10.30 uur: drs A. Lambo Verstokte ZFM-liefliebbers hadden dit weekend pech. Wie niet het ongeluk had dat zijn
radiotoestel door de wind werd meegezogen, moesten het geluid van de lokale zender om een
uit Amsterdam.
andere reden missen
illustratie Mare de Boer
Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.
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Wilt u werken in het TOERISME?

Ministerie van Justitie

Haal m 7 mnd uw toeristisch vakdiploma SEPR.
Avondopleiding 1 avond per week met examengarantie voor o a reisbureau-medewerk(st)er

Medewerker Interne Bedrijfsvoering

Justitie

Info/brochure:
Bernel Opleidingen & Carnereplannmg 023-5325491

v/m 36 uur

Taken U voert het directiesecretariaat en notuleert vergaderingen; voert het secretariaat van het medezeggenschapsoverleg binnen de inrichting; bent
verantwoordelijk voor de postbehandelmg en het archielbeheer binnen de inrichting; beheert deelbudgetten op het terrein van kantooradministratie binnen

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJ(

MQcd
van der Y Cuijl

Gedipl. Tandprot leticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassmgen
• Snelle reparatie 3
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verz ekeraars

Tel. (023) i3366i088
Stresem annlaan 6J - Haarl em
Buslijn? 1-72-Sch alkwijk

/

W

)

Ld O N T

de inrichting en voert de sleuteladministratie, coördineert naar de ondersteunende functies in het complex, begeleidt hel personeel bij het invullen van
formulieren en declaraties, draagt zorg voor een juiste informatievoorziening m de inrichting.

FunCtlG-eiSen MAVO-werk en denkniveau, met

aanvullend een secretaresbe-opleiding; goede contactuele eigenschappen; goede lype-vaardigheid; kennis van geautomatiseerde administraties.
Salaris Een salaris van minimaal f 2616,- en maximaal f3855,- bruto per maand; 8% vakantietoeslag.

Standplaats Amsterdam.

VoOrkeiirSgrOepen Justitie draagt bij aan het vergroten van de werkgelegenheid voor vrouwen, gehandicapten en leden van etnische

Penitentiaire
Inrichtingen
''Over-Amstel'lHuis
van Bewaring 'De Weg'

minderheden Indien u tot één van deze groepen behoort wordt u uitdrukkelijk uitgenodigd te solliciteren.
Inlichtingen Telefonische inlichtingen kunnen worden ingewonnen bij de heer P M Molenaar, Hoofd Interne Bedrijfsvoering, telefoonnummer
[020] 462 11 11 toestel 21 90

SollicitatiewijZC Schriftelijke sollicitaties, binnen U dagenen onder vermelding van vacaturenummer 7 1734181,

richten aan de Penitentiaire Inrichtingen 'Over-Amstel', ter attentie van de heer J.W. Eikelboom, Hoofd Personeelsbeheer, afdeling Personeel & Organisatie,
Postbus 41901. 1009 CE Amsterdam

fUStïtïe: het juiste gewicht til de Schaal

Eigen horecabedrijf...
start 'n SEC-opBeidma
• Horeca Ondernemersvaardigheden
a Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.
Bel voor informatie:

training &

D

Cursusplaatsen:
Almere,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Pu rm erend

Grootse opening

SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

GRATIS TANKEN?
bij BP Lehman in Zandvoort op zaterdag 20 september a.s.

De modeflitsen bij Cortina Modes
waren als vanouds weer een groot sukses

foto: Karin Schut

De bruin- en cameltinten zijn favoriet deze winter.
Roklengtes zijn zeer variabel van kort tot kuitlengtes.
Geshowd werden de merken Heidemann, Yarell, Hammer
en Samoon. Het laatst genoemde merk is zeer geschikt voor
de mt. 42, 44 en 46.
Kortom de moeite waard om eens een kijkje te nemen bij
ons in de zaak.

Grijp de kans om uw tank op kosten van BP Lehman te vullen!
*è?

m
«ÈÜ

VERBOUWINGS

Deze clown op stelten geeft
ballonnen weg!
Hoc doet-ie d.it? Kinderen
k i j k e n ademloos toe ..en
mogen de ballonfigurcn mcc
naar huis nemen. Kom met
de k i n d e r e n langs bij
BI' Lehman op /aterdag 20
september van 10 tot 16 uur!

Een mimtnars kado'
Kom maar halen die minimars, want op /aterdag 20
september van 10 tot 16 uur
krijgt iedereen tr een gratis.
Zolang de voorraad strekt.

BIJ SANDERS MEUBELSTAD IN AMSTERDAM!

Gratis tanken bij BP?

Gratis truck voor beginners

Misschien wel! Zaterdag 20 september

Een heuse BP Mercedes Benz Truck,

a.s. maakt u kans om uw tank op kos-

met een elektromotor van maar liefst

ten van BP Lehman te vullen*. Als u

150 watt. Goed voor een snelheid van

op deze feestelijke dag tussen 10.00 en

5 kilometer per uur. Natuurlijk in echt

16.00 uur bij BP Lehman aan de Van

BP groen. Voorzien van een zware

Lennepweg in Zandvoort

accu die op het lichtnet

tankt, krijgt u na betaling

kan worden bijgeladen,

aan de kassa een sleutel.

met echte vrachtwagen

U loopt naar de speciale

geluiden, een versnelling,

BP a k t i e p o m p toe en
ff

Duyvis als er een fuif is!
Met een gratis £ikje Duyvisnooljes merkt u wel dat er
/aterdag 20 september van
10 tol !6 uur bi) ons een fuif
is'

Zolang de voorraad strekt

Dp f4 QM||

Red Buil geeft je vleugels
Dus v h t g m e t g c ï w i n d c
*Pt"-'l n a a r B P Lehman om
op Alterdag 20 september een
gram blikje Red Buil m ontvangst te nemen' Het promotit.-tt.im is er ook!
Zolang de voorraad strekt.

probeert of de sleutel

,a.

een stevige rem. Het kind

dat de leukste naam weet te verzinnen

en zwaailichten u luid en duidelijk

voor dit schitterende speelgoed, neemt

weten dat u hebt gewonnen! Als u

het BP truckje gratis mee naar huis!

inderdaad hebt gewonnen, krijgt u van

Haal het deelnameformulier op bij BP

de BP host een waardecheque waarmee

Lehman aan de Van Lennepweg in

u op vertoon van uw kassabon het

Zandvoort.

Spaar voor gratis thccglazcn
Haal snel de speciale spaarkaart b i j BP L e h m a n in
Z a n d v o o r t en spaar voor
fraai vormgegeven thecglazcn. De spaaraktie loopt
tot l december 1997.
Allang [Ie voorraij mckt en nllecn hi|
WLchminn/indviMin

- Let op. deze aanbiedingen gelden alleen op de

Spaar voor gratis theekan.
Bij BP Lehman in spaart u
met alleen voor de thccglazcn,
maar ook voor de bljbcllorcndc gla7cn thcckan. De spaaraktie loopt tot l december
1997.

aangegeven datum, zolang de voorraad strekt-

/ulang di voorr.iail Mnki en jllccti hi|
111' Lilunaii m Tanduxm

zojuist betaalde bedrag aan brandstof

hebt dan helemaal gratis getankt!

3 pakken heerlijke koffie
voor maar Fl. 9,99!
BP Lehman maakt het te dol!
De opening van het tankstation wordt mede gevierd
door u te laten profiteren van
deze spetterende (of: pruttclendc) aanbieding'

gaspedaal en n a t u u r l i j k
l

past... Past de sleutel dan laten sirenes

van BP Lehman terug ontvangt. U

BP Carwash...
BP Lehman beschikt over
een hypermoderne en supcrschonc Carwash. U k u n t
h i e r i n uw auto al v a n a f
fl. 7,00 laten wassen Uw
rijdt uw auto naar binnen en
de BP Carwash doel de rcsl!

* A iet ee n maximum van ft 100,00

BP Lehman

Van Lennepweg 4, 2041 LG Zandvoort, Tel. 023-5715466

Sanders

DONDERDAG :^^HTÏ e 11 n e i c T'A r\ ^^f DONDEHDftU
KOOPflVOND MM E U B E LSTAUK. KOOPAVOND
OVERTOOM 557. AMSTERDAM

Verkoper van BP produMen

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN,
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309 /16.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE K R A N I
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Dillon Koster: 'Ze zetten je zo van de baan'

TZB laat te veel
kansen liggen
ZANDVOORT - Na de
eclatante 10-0 overwinning
van vorige week stelde TZB
nu teleur met een 4-2 nederlaag tegen het Amsterdamse
Sport. De badgasten lieten
veel te veel kansen liggen.
TZB nam vanaf het eerste
tluitsignaal het heft in handen.
Sport werd met de rug tegen de
muur gezet, maar de Zandvoorters wisten geen raad met de
kansen. Alleen Dennis Schrader scoorde uit een serie van
kansen, 0-1. Toen de tweede
treffer van Schrader om onduidelijke redenen werd afgekeurd
brak er iets bij TZB. Sport profiteerde en maakte gebruik van
een paar missers in de Zandvoortse defensie door tweemaal te scoren, 2-1.
In de tweede helft drongen de
mannen van coach Willem Komng sterk aan. Opnieuw mogelijkheden, maar ook nu liet
Sport zien hoe er met kansen
omgegaan moet worden. De
Amsterdammers maakten er 31 van alvorens Dennis Schrader
met zijn tweede doelpunt de
spanning weer terugbracht. De
Zandvoorters bouwden een
groot slotoffensief op maar
slaagden er niet in de kansen te
verzilveren. Sport bepaalde in
de laatste minuut met een snelle tegenstoot de eindstand op 4(ADVERTENTIE)

Wat komt er op
TV vandaag

, Nu m 'j
',ZanövoorU

Nieuw op de kabel.
Niet meer zappen, mei meer ?oeken.
De TV gids op uw TV
Ki|k naar U\iniin3 en dan weet u het.
U vindt deze zender in Zandvoort op
kanaal 68, frequentie 849,25 MHz.

SPORT

Jan Lammers Is de allerbekendste autocoureur die
Zandvoort ooit gekend heeft. Hij verwierf nationale en
internationale faam. Inmiddels is er een nieuwe generatie coureurs uit Zandvoort die de racewereld bestorml. De magie van het circuit blijft trekken, maar ze
ontdekken ook hoe moeilijk het is om sponsors te
vinden voor deze geldverslindende sport. Over hun ambities, hun fascinatie voor het racen en hun sores
schrijft sportcorrespondent Aaldert Stobbelaar een serie verhalen. Deze week als laatste Dillon Koster.

sultaten met als gevolg dat hij
nog steeds kans heeft de nationale titel in de juniorcup te behalen. „Mijn doelstelling voor
dit jaar was om junior kampioen te worden en zo hoog mogelijk te eindigen in het totaalklassement. Dat zit er nog
steeds in maar dan moet ik in
Spa wel heel erg goed rijden.
Het wordt moeilijk maar ik ga
er wel voor De top-twaalf in het
klassement moet ook nog mogelijk zijn."
In zijn nog korte carrière
a vijf van de zeven races weet Dillon inmiddels wel dat
gereden te hebben weet de vreugde over een goed resulDillon Koster wat hem taat en de teleurstelling bij uitte wachten staat in de vallen dicht bij elkaar liggen.
autoracerij. De ambitieuze Dil- „Het is echt prachtig om op het
lon paste zich snel aan in het podium te staan toen ik tweede
werd in de juracegeweld
• niorcup, maar
van de Re- als je er af genault Megane.
reden wordt,
„Het is me
zoals tijdens
heel goed bede Marlboro
vallen," zegt
Masters dan is
de jonge Zandhet echt balen.
voorter.
„Het ___________
is een zware
____________ Bovendien is
het een meen harde klaschanische
se met veel
sport en moet
competitie en
een brede concurrentie. Ze zet- je wat geluk hebben de boel
ten je zo van de baan. Maar ik heel te houden. Maar ik vind
heb veel en snel geleerd en ben het prachtig om met de jongens
enorm vooruit gegaan. Je moet uit het klassement te strijden.
vooral geduld hebben en de Elke keer stuivertje wisselen
race opbouwen. In mijn eerste en met zijn allen de bocht in
race viel ik uit omdat ik te oner- gaan, dat geeft extra spanning.
varen was en alleen maar aan Van de autosport en vooral van
winnen dacht. Dat moetje uitje de snelheid krijg ik een kick."
hoofd zetten. Het is niet alleen
hard racen maar ook moet je je
Het raceseizoen is nog niet
hoofd koel houden. In het begin om maar Dillon is driftig bezig
dacht ik niemand mag er langs de plannen voor volgend seimaar zo werkt het niet. In de zoen uit te werken. Nu hij zich
twintig ronden moet je geen helemaal heeft toegelegd op de
domme dingen uithalen maar racerij wil hij er zo veel mogerustigblijven. Ik ben al rustiger lijk uithalen en oriënteert hij
geworden en wacht nu op een zich, met zijn steun en toeverzwak moment van de concur- laat Erik Weijers, op zijn toerent."
komst. „Erik weet hoe het
Die eerste race was een leer- werkt in de racesport en weet
school voor Koster want ver- ook hoe je sponsors moet benavolgens boekte hij aardige re- deren. Bovendien moetje vroeg

Boeiend bridge bij
Zandvoortse BC
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club hebben meteen een
boeiende opening gespeeld.
Het was de avond van de
slems met de heren Koomen en Van der Meulen, die
zeer op dreef waren.

ZANDVOORT - Als laatste in de serie Zandvoortse
autocoureurs het relaas van
de debutant in de autosport,
de 21-jarige Dillon Koster.
Het was voor het Zandvoortse talent een zwaar maar
heel leerzaam jaar in de Renault Megane. Hij heeft zich
inmiddels geheel op de autosport gestort en wil het niet
bij de Reanault laten maar
wil verder en hoger op.

Op woensdagavond begonnen zo'n vijftig paren in het Gemeenschapshuis met de bridgecompetitie. In de A-lijn ontstond een boeiende strijd om de
eerste plaats met veel spectaculair spel. De heren Koomen en
Van der Meulen trokken aan
het langste eind en behaalden
met ruim zestig procent de eerste plaats. Op fractionele achterstand eindigden de dames
Van der Meulen en Spiers op de
tweede plaats.

N

De dames Van Leeuwen en
Lemmens waren in de B-lijn te
sterk voor de overige paren, gezien hun score van 58 procent.
Op twee procent achterstand
eindigde het echtpaar Van der
Moolen op de tweede plaats. De
C-lijn gaf een gedeelde overwinning te zien voor het gelegenheidspaar de heren Santoro en
Verburg en de dames Beijer en
Rauwerda. Beide paren startten de nieuwe competitie overtuigend en scoorden zestig procent.

'Ik ben al
wat rustiger

geworden'

Dillon Koster: „Ik denk dat ik aan de verwachtingen heb voldaan"
Foto Chiis Kchotnnus

beginnnen om de zaken voor
volgend seizoen in orde te krijgen. Het is mij heel goed bevallen in de Renault Megane bij
het Van Vegten Racingteam en
volgend seizoen kan ik daar
weer rijden, maar ik wil verder
en zou ook wel in de Formule
Ford willen rijden. Dat is een
stapje hogerop, daarin hebben
alle grote jongens gereden. Het
in de Formule rijden is een goede leerschool voor nog later."

racewereld zijn divers en taovendien hangt het van geld en
sponsors af. „De één zegt je
moet dit doen en de ander zegt
je kan beter voor die klasse kiezen. Het is moeilijk een keuze
te maken en dan moet het ook
nog wel een verstandige keuze
zijn. Wat is wijsheid. Ik ben er
zelf ook nog niet uit. Tevens
hangt er een prijskaartje aan en
het verschil tussen deze twee
klassen is behoorlijk. Door
sponsoring van onder andere
De keuze valt hem zwaar en Java Holland, Buwalda Media
de adviezen van mensen uit de Adviseur, Autopassion, Mini-

champs en Speedworld was het
te doen in de Renault Megane.
Voor de Formule Ford heb zo'n
anderalve ton nodig en dat is
bijna de helft meer als nu. Dus
ik weet echt nog niet hoe het
afloopt maar je moet een
droom hebben. Mijn grootste
doel is dan ook, ooit nog eens
fabriekscoureur te worden."
Voor het zover is heeft Dillon
nog een lange weg te gaan en
concentreert hij zich voor dit
jaar nog op de laatste twee races waarin hij hoog probeert te

scoren en volgend seizoen moet
het opnieuw weer wat beter en
sneller gaan.
„Met een paar goede klasseringen hoop ik dit seizoen te
besluiten en voor volgend seizoen, als ik in de Renault Megane rijd, ga ik voor het kampioenschap in de juniorcup en
voor een plaats in de top zes
van het totaal klassement. Ja,
het was een heel leerzaam jaar
en ik denk dat ik aan de verwachtingen heb voldaan, alhoewel het op sportief gebied nog
beter moet kunnen."

De donderdagmiddag competitie trok twintig paren, die in
een A- en een B-lijn verdeeld
waren. Winnaar in de A-lijn
werd het echtpaar Kerkman
met een fraaie score van 61 procent. Het echtpaar Bekker legde met 56 procent beslag op de
tweede plaats.
De heren Hoogendoorn en
Weijers waren in de B-lijn oppermachtig en lieten een niet zo
vaak voorkomende score van
68 procent aantekenen.
Op maar liefst twaalf procent
achterstand was de tweede
plaats weggelegd voor de dames Nijsen en Van der Storm.

Kwekerij R van Kleeff
Van Stol berg weg 1
Zandvoort
Tel. 5717093

NAJAARS- en WINTERBEPLANTING

MERK/TYPE

BW.JR. KM KLEUR VR.PRIJS

Opel Corsa 1.4i
Swing 3-drs

1994 55000 Blauw ƒ18.500,00

Opel Corsa 1.616V
GSi-worldcup

1994 60000 Rood ƒ22.500,00
Z A N D V O O R T

OpelAstra1.6i
1996 30000 Groen ƒ29.950,00
Fresh S.W. Comfortpakket airco
OpelAstra1.4i
GL 5-drs

1994 77000 Blauw ƒ18.950,00

OpelVectra1.8i
Frisco 4-drs

1992102000 Blauw ƒ14.950,00

OpelVectra1.6i
GL 5-drs

1992 53000 Rood ƒ16.950,00

Opel Omega 2.0i
GL 4-drs

1996 24500 Groen ƒ46.950,00

Dames Dubbel Competitie '97/'98

Meer dan 40 v e r b e t e r i n g e n en t o c h is liet de v e r t r o u w d e l e e p C h c r o k c e g e b l e v e n .

Gedurende de winterperiode organiseert
Gran Dorado Zandvoort
een Dames Dubbel Competitie.

leep Chciokee vannl ƒ 65 700,-

CHRYSLER HEEMSTEDE
Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
• n k l i n niikiiiiiiMiuiiikiin^h»! 1,1 l i w MIMI l l i 'l
l'm ivl l! l \\
n il» II niku l lm-li i Imp'il M Iliml l \ KM l "T
Milllin

Opel Omega 2.016V 1995 33000 Blauw ƒ40.950,00
GL 4-drs
Buick Park Avenue
3.8 V6 Sedan

1992 44500 Blauw ƒ29.950,00

Door inruil verkregen:
Nissan Micra 1.2

1992 80000 Zwart ƒ10.950,00

Peugeot 106
"Kid"1.0

1993 37000 Blauw ƒ14.950,00

Wanneer
Tijd
Kosten
Ie speeldag

: op maandag- en vrijdagochtend
: tussen 09.00 en 12.00 uur
: ƒ 155,00 per deelneemster
: maandag 13 oktober
vrijdag 17 oktober

U kunt een inschrijfformulier opvragen onder
telefoonnummer 023-5720000 toestel 2001.

Inschrijven kan nog tot en met 30 september.

r op-idtiltr bij u In de huurt

OPEL•©• pZ VAN LENT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT

Tel: 023-5715346

Tot ziens in de Zandvoorthal!
OD/

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

De toekomst

Proefabonnement?
bel: 020-562.6211

IMieuweblad
wie 'm leest weet meer!

Verrassend spel
bij schaakclub
ZANDVOORT - In de eerste ronde van de interne
competitie bij de Zandvoortse Schaak Club vielen
meteen enige verrassende
uitslagen te noteren. Zo verloor de clubkampioen Edward Geerts in een ijzersterke partij van John Ayress.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 17 september 1997
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ZHC-heren geven visitekaartje af

SPORT

ZANDVOORT - De ZHChockeyers lijken de degradatie van vorig seizoen meteen goed te willen maken en
kwamen tot de tweede overwinning. Het bezoekende
Uitgeest werd met 5-2 teruggewezen. De Zandvoortse
dames hebben het moeilijker en verloren voor de
Hans Jansen kwam niet uit tweede keer. Nu bleef
de verf tegen Hans Lindeman Noordwij k aan de goede
en zag zijn partij verloren gaan. kant van de score, 1-3.

Voorzitter Jan Berkhout kwam
uit tegen Wim Gude en ondanks een goed benut zomerreces kwam hij niet tot winst.
Penningmeester John Atkinson verkeerde in dezelfde vorm
als vorig seizoen en boekte een
fraaie overwinning op Hielke
Gorter. De enige vrouwelijke
deelneemster bij de Zandvoortse Schaak Club, Hetty Sandbergen, kon het niet bolwerken tegen Wim de Oude en verloor.
Voor de externe competitie,
die in oktober van start gaat
heeft de Noord Hollandse
Schaak Bond, mede door de
goede resultaten van afgelopen
seizoen, de Zandvoorters mgedeeld in een hogere klasse. De
vorig seizoen bereikte tweede
plaats in de vierde klasse bleek
goed genoeg voor promotie
naar de derde klasse.
Volgens teamleider Edward
Geerts een terechte waardering
omdat het team vooral in de
tweede helft van de competitie
bijzonder goede resultaten op
het bord zette. Met een totaal
van maar liefst 31,5 bordpunten
eindigde Zandvoort vorig seizoen op de tweede plaats. De
Zandvoortse Schaak Club is indegeeld bij onder andere Chess
Society Zandvoort 2, Heemstede 3, Santpoort l, Hoofddorp 2,
Kijk Uit 3, De Uil 4 en de Jopen.

ZVM verschalkt
beter HBC
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen boekte zondag de eerste zege van dit
seizoen. In Heemstede werd
HBC met 1-2 geklopt. HBC
heeft in de eerste hellt de
mogelijkheid gehad Zandvoortmeeuwen op ruime
achterstand te zetten.

Vorig seizoen had ZHC al een
paar keer, met wisselend succes, geoefend tegen Uitgeest,
dus de tegenstander was geen
onbekende voor het team van
coach Henk van Gameren. Met
Wouter Slotemaker, terug van
weggeweest, in de spits werd
Uitgeest onder druk gezet. Slotemaker bleek het hockey nog
niet verleerd te zijn en opende
na een kwartier spelen de score
na een snelle aanval. Tien minuten later was het wederom
Wouter Slotemaker die vrijgespeeld werd en met een hard
schot voor 2-0 zorgde.
In de tweede helft liet ZHC
zich terugdringen door Uitgeest dat op zoek ging naar
doelpunten. Door een aantal
knappe reddingen van doelman
Rolant Paap hield ZHC een
kwartier lang stand. De openingstreffer
van
Uitgeest
bracht onrust in de ZHC-defensie en Uitgeest rook de gelijkmaker, die dan ook al snel viel,
2-2. Dit was het sein voor ZHC
om de zaken energieker aan te
pakken en de aanval te zoeken.
Toen dat resulteerde in een
treffer van Bernard Wiekmeijer was meteen de weerstand gebroken van Uitgeest.

Twee
spelers van
Uitgeesl
zijn niet
in staat
Niki
Gatsonides
af te
1 stoppen.
Toto Enck van
Cleef

halverwege de eerste helft in de
openingstreffer, 0-1. ZHC was
aangeslagen maar in de laatste
vijf minuten van de eerste helft
trad een herstel in en ontstonden er wat mogelijkheden. Jammer genoeg ontbrak de finesse
De Zandvoorters waren weer
De ZHC-dames speelden ze- om de kansen te benutten.
de baas op het veld en na een
„Deze overwinning geeft enig ker geen onverdienstelijke wedTot uiterlijk donderdag- snelle aanval door het midden
In de tweede helft pakte ZHC
avond kunnen liefhebbers van zorgde Ronald Roodhart voor inzicht in de sterkte van de vier- strijd tegen aartsrivaal Noordde schaaksport zich opgeven de genadeklap door 4-2 te sco- de klasse, gezien het feit dat wijk. Na een gelijkopgaand be- het initiatief en zette Noordvoor het toernooi 'Zandvoort ren. ZHC dicteerde de wed- Uitgeest vorig jaar op de vierde gin kreeg Noordwij k een licht wijk onder druk. Noordwijk
Beach Schaak'. Dat kan gebeu- strijd en gaf Uitgeest geen enke- plaats eindigde," aldus Henk veldoverwicht. Dat resulteerde moest het hebben van uitvalren in het Gemeenschapshuis.
Het openlucht schaakevenement vindt plaats op meerdere
(ADVERTENTIE)
plaatsen in het dorp.

Manegetoernooi
breidt uit
ZANDVOORTVBENTVELD - Tijdens de regionale
manegewedstrijden pp zondag 21 september vindt dit
jaar voor het eerst ook een
springconcours
plaats
naast de reeds bestaande
dressuurwedstrij den.
Tussen tien uur en half vijf
strijden ruiters van diverse maneges uit de regio met elkaar.
De toeschouwers krijgen overigens niet alleen wedstrijden te
zien, maar ook demonstraties.
Zo laat Heleen Lindeman een
dressuurproef zien.
Aan het toernooi op Marienweide in Aerdenhout doen onder andere ruitersportcentrum
Ruckert, manege Sandevoorde
en stal Naaldenhof mee. Naaldenhof is tevens organisator
van het toernooi.

Schaaktoernooi
ZANDVOORT - Radio Peeters organiseert op zaterdag 20
september het eerste open en
outdoor 'Amsterdam Beach
Schaaktoernooi'. Er wordt vanaf tien uur geschaakt voor de
deur van de radiowinkel in de
Haltestraat, voor café Harlekijn op het Kerkdwarspad en
op het Gasthuisplein voor het
Circus.
Bij Radio Peeters en de Harlekijn kan men zich ook (gratis) inschrijven. Wim Peeters
heeft 'Amsterdam Beach' in de
naam van het toernooi verwerkt omdat hij de aanval tegen Lovers heeft ingezet. Lovers gebruikt 'Amsterdam Beach' voor IJmuiden.

Mark Kroes
ZANDVOORT - De racer
Mark Kroes uit Zandvoort
heeft dit weekend tot tweemaal
toe de eindstreep niet gehaald
in de Pearle Citroen Saxo Cup.
Zijn teamgenoot jon Kok duwde hem uit de baan in de eerste
race. Bij de tweede manche
startte hij als achttiende en
maakte bovendien een fout in
de Hugenholtzbocht. Na een
tweede fout besloot hij uit de
race te stappen.

le kans in de wedstrijd te komen. Vlak voor het einde bepaalde Pepijn Paap de eindstand op 5-2. Paap is met vier
doelpunten uit twee wedstrijden goed in vorm en tevens de
topscorer van ZHC.

ZANDVOORT - Kees Koper heeft de leiding genqmen in de interne competitie van Chess Society Zandvoort.

Spreekt de geur van verf je aan?
Volg dan de cursus Oude Technieken bij het R.O.C. Amsterdam.
Je leert onder andere hout. marmer en brons imitaties te maken. De minimale
cursusduur is 1 jaar. Ook kun je de uigebreide cursus van 3 jaar volgen.

De clubkampioen van 1995
pakte tegen Hans Drost zijn
tweede overwinning van dit nog
prille schaakseizoen.
Tijdens de tweede ronde

De cursus zal deze week van start gaan, maar inschrijving is nog mogelijkl
Natuurlijk kan het R.O.C. Amsterdam ook alle andere soorten cursussen en
opleidingen voor je verzorgen.
Wil je graag meer Informatie?
Knip dan nu de bon uit en stuur deze GRATIS naar:
Stichting ROCON. Antwoordnummer 10164.1000 PA AMSTERDAM
(postzegel niet nodig)
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Zandvoort '75 redt het
niet tegen Amstelveen

stonden twee topwedstrijden
op het programma. Hans Drost
moest het opnemen tegen Kees
Koper en Ton van Kempen
bond de strijd aan tegen Mare
Kok. Kees Koper verdedigde
zich tegen de dame-pion-opening, van zijn opponent met de
Hollandse verdediging. In de
gelijkopgaande strijd offerde
Drost een volle toren. Koper

ZVM-zaterdag wint met
aantrekkelijk voetbal
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen boekte een fraaie
4-2 zege op het bezoekende
Badhoevedorp. Beide teams
zorgden, met aanvallend
spel, voor een aantrekkelijke partij voetbal.

ZANDVOORT - Na een
goede partij voetbal moest
Zandvoort'75 het afleggen
tegen Amstelveen, 2-0. Ondanks het knappe verzet
van de Zandvoorters was de
winst voor Amstelveen verdiend.

scheppen. Zandvoort'75 moest
Coach Fred van Rhee kon
komen en begon te werken aan
een overwicht. Enige hoek- weer beschikken op een voltalschoppen werden geforceerd, lige selectie en dat komt de
doch de weinige schoten of kop- kwaliteit van het voetbal zeer
ballen gingen naast het doel. In ten goede. Door met drie spitde slotfase betekende een snel- sen de aanval te kiezen trok
le uitval de definitieve beslis- Zandvoortmeeuwen het initiasing. Doelman Ferry Nanai tief naar zich toe. Dat zou in
kwam ver zijn doel uit om een eerste instantie nog niets opleAmstelveen speelde gegroe- doorgebroken speler af te stop- veren, aangezien een counter
peerd voetbal en was door de pen, doch de bal werd van verre van Badhoevedorp voldoende
verkregen ruimte wat beter dan in het verlaten doel geplaatst, 2- was voor een 0-1 tussenstand.
De Zandvoorters hadden de
Zandvoort'75. Grote kansen 0.
wedstrijd echter onder controwaren er niet omdat de Zand„De strafschop bracht de be- le en het wachten was op de
voortse defensie ook dit keer
goed dicht zat. De Zandvoor- slissing," vond Joop Paap. „We gelijkmaker. Het duurde nog
ters slaagden er in onder de liepen toen achter de feiten aan wel lang doch het was Robin
druk vandaan te komen en en echte kansen hebben we ook Luiten, die de bal, na een voorbouwden een licht veldpver- niet gehad. Het spel speelde treffelijke combinatie met Perwicht op zonder gevaarlijk te zich meestal op het middenveld ry van Rhee, in het doel schoof,
af. Amstelveen verdiende de 1-1. In de tweede helft bouwde
worden.
Zandvoortmeeuwen, gesteund
Vijf minuten voor de rust was overwinning."
het verdediger Rob Smits, die
een Amstelvener aan het shirt
trok waardoor de scheidsrech(ADVERTENTIE)
ter genoodzaakt was een strafschop toe te kennen. Doelman
Ferry Nanai werd kansloos geGoed idee; een lease-vloer van Solidwood
passeerd, 1-0. Vlak voor de pauSfeervol wonen U denkt daarbij aan brede vloerdelen van
ze leek Zandvoort'75 op gelijke
massief hout. Duurzaam, onderhoudsvnendelijk en expressief
hoogte te komen, maar de inzet
. Vakkundig geplaatst door ervaren vakmensen Dat kan nu
van Dpnny Jonker belandde in
••k nog voordeliger dankzij ons unieke lease- en serviceplan
het zijnet.
U?^ Tien jaar kwaliteitsgarantie Fiscaal aantrekkelijk
SOLIDWOOD
Het begin van de tweede helft
_
En flexibel, want u wordt eigenaar op elk gewenst moment.
was voor Amstelveen, dat echVLOEREN '
Meer weten' Bel Amstelveen (020) 441 54 33 of Oisterwijk
ter niet in staat was kansen te
<^«r (013) 528 68 32 Buiten kantoortijd (013) 522 04 66

De Zandvoorter deed dat op zijn eigen Zandvoortse circuit.
Zaterdag stond de race waarin het moest gebeuren op het programma. Ronalrt Vossen, die al een behoorlijk voorsprong had
opgebouwd in het algemeen klassement, kwam bij de start goed
weg en nestelde zich op de tweede plaats.
Bert Schaap had de kop genomen en achter Vossen vocht de
concurrentie om goede posities. Plaatsgenoot Vossen wilde geen
enkel risico nemen om pech te krijgen of om naast de baan te
geraken en liet twee aandringende coureurs passeren. Een vierde
plek was ruimschoots voldoende om de titel in de wacht te slepen.
Dat gelukte de uitgekookt rijdende Vossen en daardoor kwam het
kanmpioenschap op juiste plaats terecht. Tijdens deze internationale autoraces wist Duncan Huisman de vijfde seizoenszege te
behalen in de Auto Trader Dutch. De BMW van Huisman was veel
te snel voor de achtervolgers. Op ruime achterstand werd Rob
Karst tweede en Sandor van Es derde.

zag echter gevaar en weigerde
de toren te nemen. Dorst kon
lange tijd op een positioneel
voordeel bogen, maar dit plusje
bleek slechts van optische
aard. De zwartspeler hield het
hoofd koel en verschalkte Hans
Drost.
Ook Mare Kok toverde in zijn
partij met Ton van Kempen het
Hollands op het bord met de 64
velden en ook hier ging de overwinning naar de speler met de
zwarte stukken.

In een prachtige wedstrijd
heeft ZVM/Rabobank de strijd
tegen Dynamo beheerst. Ook
zonder topschutster Mireille
Martina was het team van
coach Joost Berkhout oppermachtig. Nu waren het de talentrijke jonge speelsters Suzanne Bruijnzeel en Maaike
Cappel die met respectievelijk
zes en drie doelpunten een belangrijk aandeel in de overwinning hadden. Bij de pauze was
de stand 4-7.
In de tweede helft zette ZVM
nog meer druk op het doel van

Dynamo. Met vlotte en goed uitgevoerde aanvallen liep ZVM
verder weg. Dynamo poogde
het tij te keren maar in het
Zandvoortse doel verrichtte
Anita Reumann ook nu voortreffelijk werk. De Zandvcortsen wonnen eenvoudig met 1017.
De Zandvoortse mannen
moesten het opnemen tegen
Aalsmeer en maakten er een
goede en doelpuntrijke wedstrijd van. De gehele wedstrijd
had ZVM/Rabobank een lichte
voorsprong maar in het zicht
van de haven greep Aalsmeer
alsnog de overwinning. Bij de
rust leidden de Zandvoorters
met 12-14.
De tweede helft was enerverend met fraaie staaltjes handbal. Beide teams knokten voor
elk punt waardoor het publiek
een zeer attractieve partij voorgeschoteld kreeg. Aalsmeer
was in de slotfase koelbloediger
en greep de winst met 22-21.

John Romkes wint
ook laatste vlucht

duiven van Pleines stond
een vlucht vanuit het Belgische Houding op het programma. Het was de laatste
vlucht van dit seizoen over
een afstand van 210 kilometer.
Romkes had de snelste jonge
duif onder de 333 gestarte duiven. Met een behoorlijke westen wind tegen werd er toch redelijk gevlogen door de duiven.
De duiven werden om half negen gelost en de duif van winnaar John Romkes werd om
10.53.03 ingeklokt. Bij de oude
duiven, met 24 stuks m concours, ging de overwinning
naar Hans Gaus.
Uitslag jonge duiven: John
Romkes l, 2, 3, 4, 6, 8, 11, 12,13,
16, 22. Peter Bol 5,19. Hans Heihgers 7, 17. Rook Driehuizen 9.
Pred Spronk 10, 15, 18, 21. Piet
La Grouw 14, 20, 25. Hans Gaus
23. Combinatie KoopmanKnegt 25. Oude duiven: Hans
Gaus 1. John Romkes 2, 3. Combinatie Koper-Koper 4, 5, 6, 7.

(ADVERTENTIE)

Handbalsters ZVM
ongeslagen aan kop

Wandelaars krijgen aandacht
tijdens Week van het Landschap Ronald Vossen pakt racetitel

Tussen 20 en 28 september
zijn er in het Bezoekerscentrum (halverwege de Zeeweg,
ingang Koevlak) video's te zien
over de bodem van Haarlem en
de sporen in het landschap van
Noord-Holland.
Bovendien
kunnen wandelaars zelf een
kaart ophalen met wat informatie over het gebied.
Begeleide wandelingen vinden op 21 september plaats, pp
die dag vertrekken er om tien

Noordwijk was aangeslagen
en ZHC trok ten aanval. De
Zandvoortsen forceerden een
aantal strafcorners maar kón-

Aanvankelijk maakte Van
Kempen een kleine kwaliteit
buit en trok het initiatief naar
zich toe. Kok counterde en ontwikkelde via goed samenwerkende paarden tegenactiviteidoor de straffe wind, een groot ten op de koningsvleugel. Kok
veldoverwicht op. De hoek- kwam een gezonde pion voor
schoppen waren zeer gevaarlijk
maar leverden niets op. Uit een
snelle aanval was het Frans
(ADVERTENTIE)
Valks, die de Meeuwen op een
2-1 voorsprong zette.
Badhoevedorp nam toen
De Stichting ROCON r\
meer risico en trok ten aanval.
De Zandvoortse voorwaartsen
kregen veel ruimte, waarvan
Ferry van Rhee profiteerde
Ook meteen in paniek als de elektriciteit in huis hapert?
door 3-1 te scoren. De gasten
Volg dan de cursus fliktrotfchnlfkbij het R.O.C. AmsterdamI
gaven zich echter nog niet geJe leert omgaan met elektra in en om het huis met aandacht voor theorie en
wonnen en door een fraaie trefpraktijk. .
.
.
fer (3-2) kwam de spanning volledig terug. Badhoevedorp prpDo cursus zal deze week van start gaan, maar inschrijving is nog mogelijkl
beerde de Zandvoortse defensie
Natuurlijk kan hot R.O.C. Amsterdam ook alle andere soorten cursussen en
uiteen te spel, doch die gaf niet
opleidingen voor je verzorgen.
thuis. Met een snelle counter
via Bob Brune en Ferry van
Wil |e graag meer Informatie?
Rhee, maakte Frans Valks aan
Knip dan de bon uit en stuur deze GRATIS naar
alle onzekerheid een einde door
Stichting ROCON, Antwoordnummerl 0164,1000 PA AMSTERDAM
4-2 op het scorebord te zetten.
(postzegel niet nodig)
. . • . ' .
„Het publiek heeft genoten
van de wedstrijd," meende
Ik ben geïnteresseerd in de cursus elektrotechniek
coach Fred van Rhee. „BadhoeNaam:
M/V
vedorp was zeker niet de minUdres:
ste ploeg, maar we hebben slim
IPostcode:
Plaats:
en goed gevoetbald. Het is nog
|Telefoon:
wK
vroeg in het seizoen maar er zit
best wel wat in."

ZANDVOORT - Ongeslagen gaan de handbalsters
van ZVM/Rabobank aan
kop. Ook op bezoek bij Dynamo was er geen vuiltje
aan de lucht, 10-17. De Zandvoortse mannen hebben nog
niet het zoet van een overZANDVOORT - Het zat er al een tijdje aan te komen, winning
geproefd maar waZANDVOORT - Wandelliefheb- uur en om één uur twee excur- maar eindelijk is de Zandvoortse autocoureur Ronald Vos- ren er tegen Aalsmeer dichtbers kunnen in het Nationaal sies vanaf het informatiepaneel sen er in geslaagd de nationale titel te bemachtigen in de bij, 22-21.
Park Zuid-Kennemerland hun bij Parnassia (de inrit zit bij de Vege Sierra klasse.
kop van de Zeeweg). De ene
gids vertelt tijdens de wandeling over de kustvorming, de
ander over jonge duinen. De
wandelingen duren anderhalf
uur. Op 27 september start de
excursie 'Zaadverspreiding' om
twee uur bij de ingang Bleek en
Berg (aan de Bergweg, achter
de hockeyvelden van HBS in
Santpoort-Zuid).
Deelnemers aan excursies
hoeven behalve hun toelatingsbewijs voor het park niets te
betalen. Opgeven is echter wel
verplicht. Dat kan via telefoonnummer 023-5411119.

len, doch de Zandvoortse defensie sloot goed. Het was Miranda
Schilpzand die uiteindelijk de
verdiende gelijkmaker scoorde,
nadat zij eerst de bal tegen de
doelvrouwe had geschoten en
vervolgens de rebound verzilverde, 1-1.

In de rust probeerde tramer/speler Pieter Keur zijn mannen met wat aanwijzingen op
den die met in doelpunten om- de rails te krijgen. En dat gelukzetten. Allengs kwam Noord- te aardig. Geen hoogstaand
wijk wat onder de druk van- voetbal maar HBC werd mindaan en profiteerde van onvol- der gevaarlijk, vooral door een
doende ingrijpen in de Zand- uitstekend spelende aanvoervoortse defensie door voor de der Sander Hittinger, terwijl
tweede maal te scoren. Met nog Zandvoortmeeuwen op jacht
vijf minuten te gaan probeerde ging naar de gelijkmaker.
ZHC het nog wel maar slaagde
De gelijkmaker kwam er
er niet in de gelijkmaker te forceren. Noordwijk liep zelfs uit maar liet wel een half uur op
naar 1-3 door een vlotte uitval zich wachten. Riek de Haan
kreeg in het strafschopgebied
af te ronden.
een elleboog van een tegenstander in het gezicht en de scheidsrechter besloot Zandvoortmeeuwen een strafschop te geven.
Pieter Keur klaarde dat klusje op eenvoudige wijze, 1-1. De
Zandvoorters probeerden door
en wikkelde af naar een gewon- te drukken en slaagden m de
opzet. Een vrije trap werd door
nen eindspel.
Vrijdagavond maken de le- Pieter Keur voor de voeten van
den van Chess Society een aan- Raymond Hölzken geplaatst,
vang met de snelschaakcompe- die knap raak schoot, 1-2.
titie. In korte partijtjes met een
„We hadden bij de rust al met
bedenktijd van slechts vijf minuten, zal de strijd om de 3-0 achter kunnen staan." was
schaaktitel weer in alle hevig- de conclusie van elftalbegeleiheid losbarsten. In de externe der Harry Schutte. „In de tweecompetitie gaat Chess zich op- de helft hebben we op kracht
maken voor de strijd, volgende gewonnen, maar we mogen
week vrijdag, tegen het derde toch wel onze handen dichtknijpen met de drie punten. Ik
team van ZSC Saende.
ben er best blij mee."
Ondanks de versterking van
Chris van Bockel, zullen de
manschappen van coach Hans
Drost er alles aan moeten doen
om zich te handhaven in de
sterke eerste klasse. Het tweede team komt op 10 oktober uit,
ZANDVOORT - Zowel
m een derby, tegen de Zandvoor de jongen als de oude
voortse Schaak Club.

Kees Koper koploper bij Chess Society

De Stichting ROCON maakt onderdeel uit van hè
Regionaal Opleidingen Centrum Amsterdam en b
deeltijdopleidingen en specifieke cursussen op
contractbasis.

Ik ben geïnteresseerd in de cursus oude technieken
Naam:
l Adres:
l Postcode:
Plaats:

van Gameren. „Tegen de echte
toppers zullen we met name defensief de zaak toch nog beter
voor elkaar moeten krijgen,
willen we ons zelf niet onnodig
in de problemen brengen."

Showroom Amstelveen, Binderij 2, (Wboncentrum Co van der Horst) Showroom Oisterwijlc, Beneluxstraat 17

hart ophalen. Tijdens de Week
van het Landschap wordt daar
van alles georganiseerd.

In die eerste helft heeft Zandvoortmeeuwen constant onder
druk gestaan. HBC was veel
sterker en kreeg ook vele kansen op doelpunten. Met goed
voetbal werd een weifelende
Zandvoortse defensie door de
Heemstedenaren uiteen gespeeld. Ook in snelheid moest
de Zandvoortse defensie het afleggen tegen de voorwaartsen
van HBC. Dat Zandvoortmeeuwen bij de rust slechts tegen
een 1-0 achterstand aan keek
kwam voornamelijk door de
onnauwkeurige afwerking van
de HBC-aanvallen.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 02-07-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00 OrOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1400 MessageIromthebeach
1400-1500 De Muziekboulevarcf
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb 8 Vloed
Vrijdag:
0000-0700
07 00-09 00
0900-1100
11 00-12 00
1200-1400
14 00-15 00
15 00-17 00
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
Message Irom the beach
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFMüvel
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
12 00-18 00
1800-1900
1900-2000
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Nuif)
Zandvoort op Zaterdag
ZFM Sport
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
0000-0930
09 30-10 00
1000-1200
12.00-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
De Duinroos (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

woensdag 17 september 1997

Weekmedia 17
Uw kind als model? Special
Kids zoekt kinderen van O t/m
14 jr Bel 0344 652221

Gevraagd
Freelance

Face to face

Werken als visagist(ey
T l P verzorgt opleidingen
i s m modellenbureaus en fotostudio's Ervaring niet noodzakelijk Info 0344652778

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE'
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen'
1 Kies een leuke advertentie
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
• Zie de colofon voor opga
van uw keuze
ve van uw rubieksadvertentie
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

INTERVIEW(ST)ERS
Heeft u
doorzettingvermogen,
gaat u graag
met mensen om9

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
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Oproepen - Mededelingen
• Dierenbescherming
Z'vrt
zkt spulletjes v rommelmarkt
023 573286 OT 5715772
• Irma 40 jaar, wat snel'
De 80 red je ook nog wel'
De Hoekstra's

Een pruik als het
nodig is!

• Irma, ouwe tante, wij komen van de week weer bij je
snaaien Menno en Jiska
* Maak van auto/motorrijles
geen duur avontuur
Vraag de gratis njlesinfnrmatiegids 020-4205386
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

* aparte
pasruimte
* ruime
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
*

het
ziekenhuis
ziekenfonds
leverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
herenlmqatjwerken
Dinsdags gesloteni

Heemstedestraot 28
bh Hoolddorpplem
het Amsterdam

• Wij behouden ons
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Tel 020-6157107

Felicitaties

Uitgaan

Bel voor aanmelding
020 6958681 (24 uur)
Indumar/Ogilvie groep
Interlook Modellenbureau zkt
voor diverse opdrachtgevers
modellen, figuranten voor film
en tv en mannequins/dressmen Bel voor info 0344652535 Gratis opleiding

KROON VIS
zoekt parttime medewerkers
n/v, iedereen mag reageren,
eeftijd van 17 t/m 65 jaar
Telefoon 06-53650772
'arttime medewerkers gevraagd voor een bedrijf in
Zandvoort Voor info, tel
023-5720212

WERKNET Uitzendbureau
op Schiphol zoekt bagagekei
der en platformmedewerkers
voor het laden en lossen van
vliegtuigen Het betreft werk
op oproepbasis waarvan de
dienstduur varieert van 3 tot 8
uur U bent een aanpakker
met een flexibele instelling en
bereid om in wisseldiensten
te werken Tevens bent u
i b v een rijbewijs B en beheerst u de Nederlandse taal
goed Woont u in de directe
omgeving van Schiphol neem
dan zo spoedig mogelijk contact op met Werknet Uitzendbureau
020 6535232,
Tanja v d Goes

Markten/braderieen

Vlooienmarkten
20 en 21 sept oud Ajax Stadion De Meer te Amsterdam
27 en 28 sept Sporthal Hogendorp te Amsterdam
4 en 5 okt Emergohal te Amstelveen
11 en 12 okt Spaarnehal te Haarlem
ORG HENSEN 023 - 540 23 34

Amsterdam en omgeving Ik
ben een eerlijke, spontane,
gezellige meid van 20 jaar
ong Mijn naam is Naomi Ik
noud van uitgaan en heb
daarbij nog vele hobby's. Ben
ij een lieve jongeman' Aarzel
dan niet, maar reageer op
mijn box 09065015 156, 1
gpm Boxnummer 936304
Amsterdam hoi, met
Michael Ik ben 24 jaar, heb
donker haar, bruine ogen,
ben 1 80 m lang Ik houd van
uitgaan, muziek, reizen en
sporten Kom jij uit de Randstad en durf je een Blind Date
met mij aan' Ja' Bel me dan
SNEU 0906-5015156
1 gpm Boxnummer 444038

Vrijwilligerswerk in de psychiatrie
een uitdaging'!

Beeld en geluid

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Top Hifi&DPL Koopjesshop.
Anon Tycho 12 buis 2x 50W
ver ClassA ƒ 6699 nu ƒ 4999
^rmKardon, TEAC,-Sony/ES Afbouwbednjf Straetemans
heeft nog tijd voor
^otel, Luxman, v Medevoort
Technics, B&W, JBL, Infmity stucadoors werkzaamheden
Tel 0235313351
CARIDAX HIFI, Adm de Ruy:erweg 131 Asd. 020-6837362
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780

Verhuizingen

Je zou het haar niet geven,
Hobby's en
maar Irma gaat vanaf donder • Grootmoeders schoorst •
dag als 40 er door het leven pendule, mah, facet gesl
verzamelingen
Gefeliciteerd Wijfje
glas, ƒ275 0235715567
• Nico, gef metje team, voor "Veilinggebouw Amstelveen*
de 3e prijs zondag op de Heden INBRENG, Spinnerij 33
Gratis af te halen doos vol
Houtrakgolfb Rini, Wim
oude tel kaarten 5717193
Amstelveen, 020 6473004

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 1800 uur 5719800
Wand- en plafondafwerkmgsbednjf D SCHALLENBERG
voor al uw stuc en sierpleisters Tel /fax 020 6368802 of
06-54920404

Monet Strijkservice
Geen tijd om te strijken, wi] doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 0235717177 of 06-52502188
zoekt met SPOED

Muziekinstrumenten

Dieren en
dierenbenodigdheden

• Zie de colofon voor opga
ve van uw rubieksadvertentie

Nationale Groothandel

VAN KERKWIJK

020-4657350
Oproep:

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Oproep:

Pianolessen

Rijles auto's
en motoren

Stacaravans t h m de Ardennen vanaf ƒ 240 per week all
in. Telefoon 043 - 459 15 98

Alblas Verkeersscholen

Biseks' Buurvr en buurmeisje
(18)' Hun spelletjes worden
harder! 99cpm 0906-95 26

SEKS-ADRESSEN + tel nrs
van huisvr & amateur prosti's 09065050145(105pm)

Dagelijks seksen hete meisies (18) op onze LIVELIJN' De
heetste' 99cpm 0906 0603

SEKSALARMNUMMER
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

GAY postcode datmg mannen uit jouw postcodegebied' Studentendating studentes
18+ zoeken NU een af0906-81 00 (50 cpm)
UW RIJBEWIJS
spraak' 0906-14 14 (60 cpm)
Nieuwkoop, 0172-408361
Geen
bandjes
of
operators,
Huur en verhuur
vrouwen ECHT live aan de Thuiscontact vrouwen (20
• Zie ook de pagina's
auto's en motoren
59) zoeken een afspraak
lijn' 0906 00.50 (60 cpm)
SHOWROOM
thuis 0906-19 19 (60 cpm)
in deze krant
Hete seks m knappe blonde
• Zie ook de pagina's
• Rubrieksadvertentie' Zie stewardessen m grote bor- Tongzoenen, FRANS z c
SHOWROOM
voor adres en/of telefoonnr. sten Live' 99 cpm 0906-06 02 dames in alle kleuren en
maten 09069090 121 1gpm
in deze krant
de colofon in deze krant.
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU
TUK-(BUITEN)-SEKS-CLUB
orgies op spannende loca0906-Nummers
ties 09065050130 (105pm)
ca 1,05 p/m

in 5 dagen

VROUWEN THUIS PRIVÉ 0906-900.90.96

0906-98.50

0906-96.80

0906 - 9789

Vrouwen privé thuis van 300
vrouwen zit hun prive-tel nr
m onze computer en kunnen
24 u p d. bereikbaar zijn voor
jou' LIVESEX' 99 cpm
0906 0898
ZOMERKRIEBELS
Geheel privé '

0906-96.88

24u /p d ca 1 gpm

Voor 'r echte handwerk bel je
09060630 Zij praten, jij
komt' Live +• Stories' 99cpm
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnummeri 0906-14 44 (60 cpm)
• Rubneksadvertentie opgeven? Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
m deze krant.

Diverse clubs
Buro Noord-Holland voor escort en prive-adressen
Dames va 18 jr en chauffeurs gevraagd 020-6322452

Luxe privé huis1 Topmeisjes
10 01 u, 7 dgn p w. Sauna +
bubbelbaden. Assistentes al
tijd welkom Sarphatipark
118, A'dam. 020 -6723022.

* Desire Escort *

Nieuw op Internet

All creditc ace , 24 u p d
Escorts
man/vrouw
020-6700620/036-5360208
http// dutch-tele-escorts com
http //www tip nl/users/desire
KIJKEN KOST NIETS
Leuke dames gevraagd
Hothne 020-5301001.
• Rubneksadvertentie opgeven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Omgeving Haarlem Ik ben 18
jaar en heb halflang blond
haar en bruine ogen Mijn
hobby's zijn winkelen, uitgaan
en noem maar op Ben jij die
lange, lieve jongen die ik
zoek Met een goed uit- en
innerlijk Bel me snel Groetjes 0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 931929
Uitgaan, zwemmen, winkelen
en lezen' Lijkt het je wat' Ik
ben Denise, niet dik, niet dun,
1 65 lang en 19 jaar. Ik heb
donkerbruin haar en bruine
ogen Ben jij m het bezit van
donkerblond haar' Aktie=
Reactie1 Bellen dus' 09065015.156, 1 gpm. Boxnummer 916525

HELP O
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling

Te koop
aangeboden
diversen

GARAGE TE HUUR
Tel 023-5714534

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst ondei de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 i egels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij hel invullen van uw tekst de coupon en
voor ledeie letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na iedei woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergiepen.
Indien uw advertentie een betaalde MICIO is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (guo)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstmen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
„„o
i-™,™,..
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Poslbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
f1 8;9 v rR.A .
<" d'ent «r rckenmj;
mee te houden dat bij
uw opgave d c
br.o.nr.... bur. v.d.
blad als l regel bij u\\
tekst gerekend \\ordt).

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 JM Zandvooit

Wij /ijn niet aansprakclijk voor fouten ontsluan door onduidelijk
luindschrift.
Wij behouden ons het
recht voor /onder
opt*a\e van redenen
teksten te uijrigcn ol
niel op Ie nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten worden ingeleveid aan de balie van ons kantooi lol uiteihjk niaandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Werkende j man zkt woonr in
de Randstad 020 6833922

ed 17

Werkende jongeman zoekt
app of etage m Zandvoort
Tel. 0651405053
t/m 3 regels ƒ 5,39

Financien en
handelszaken

t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79

Autoverzekering

t/m 7 regels ƒ 12,58

V A ƒ75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper'
Bel nu 023 - 5714534

t/m 9 regels ƒ 16,18

t/m 8 regels ƒ 14,38

1/m 10 regels ƒ 17,98

Auto's en
auto-accessoires

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
bezorger/ster

Vakantie
buitenland

Ik ben een ondernemende
vrouw met veel interesses. Ik
ben heel sportief aangelegd,
k doe aan wielrennen, fitness
en aerobics Ik ben 39 jaar en
n het rijke bezit van een kind300 dames in pikante lingerie kunnen door jou
je Ben jij die kindvnendelijke,
sportieve man die ik zoek' gebeld worden voor 'n live-seksgesprek 24 u/pd 105 cpm
0906-5015.156, 1 gpm Boxnummer 942999
0906-9889 Rijpe Sjaan dd- Ik ga door waar anderen slopJij bent zo gek als een deur, ;up zkt jongens 18 j. Liveseks pen' Schaam me nergens
lang, blond en woonachtig in Grijp onder m'n rok' 99 cpm voor en wil harde SEKS'
Noord-Holland
Klopt
dat'
Harriet 99cpm 0906-97.94
Neem dan snel contact op 60 cpmi Seksdating vrouwen
LIVE'
Black, beautiful en hot'
met mij Ikzelf ben spontaan, (20-59) zoeken een hete seksVoor de liefhebber v zwarte
vrolijk, zelfstandig, onderne- afspraak' 0906 80 80
mend, 22 jaar en 1 72 m lang 60 cpm' Wijkdating vrouwen vrouwen' 99cpm 0906-06 01
Ik heb blond kort haar en mijn uit jouw wijk zoeken een af- Live seks' Zonder wachttijnaam
is
Karin
0906- spraak' 0906-1717
den' Direct een vrouw aan de
50 15 15 6, 1 gpm Boxnumlijn' 090601.00 (60 cpm)
BEL DAMES THUIS
mer 375381
Lokaal tarief' Amsterdam
In heel Nederland
Lijkt het je wat om eens kónseksdating. vrouwen willen
GEHEEL PRIVÉ
takt op te nemen met mij, een
seks' 010-2946186
slanke, avontuurlijke vrouw
Ontdek
de duistere wereld'
van 32 Zo ja, laat dan een
24 u/pd
boodschap achter en wie Zie ook Nieuwsnet 9 pag 450 SM. Je meesteres LIVE! Zij
wijdt jou in' 99cpm 0906-96 26
weet
klikt
het
0906BEL ME THUIS
5015.156, 1 gpm. BoxnumOudere vrouwen geven je
mer 388070.
hun telnr'
0906-15.00 (60 cpm)
VERNIEUWD ca 1 gpm
Moniquei Dat is mijn naam Ik
ben 41 jaar, lief, spontaan en Binnen 5 seconden vrouwen Oudere vrouwen geven hun
zelfstandig. Ik houd van huis- 35+ direct live aan de lijn' telefoonnummer'
elijke gezelligheid, maar ook 0906-00 20 (60 cpm)
0906-15 55 (60 cpm)
van een Hollandse kroeg Ben
jij hef, teder en rond de 45
jaar' Dan zoek ik jou! Bel me,
voor een leuke afspraak'
0906-50 15156 1 gpm. Boxnummer 935520

Doorbreek de sleur1 Spring uit • Te koop elektrische schrijfde band1 Neem contact op machme
Olympia-Carera,
met mij1 Ik ben een mooie, 29 ƒ65 023-5716516
jarige, slechtziende vrouw Ik
ben van hbo-niveau en op
Onroerend goed
zoek naar een leuke man om
een mooie relatie mee op te
en woonruimte
bouwen Spreekt dit je aan'
te huur
0906-50 15 15 6, 1 gpm Boxaangeboden
nummer 969226

Hallo heren, ik heb halflang
blond haar en mooie blauwe
ogen Ik ben een leuke, jonge,
Leer uw hond beter begrijpen slanke vrouw en ga graag op
De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag
(non-verbaal communiceren) reis
naar
Griekenland.
tussen 1300 - 1900 uur
Kom dan naar de gehoor- Spreekt dit alles jou aan en
zaamheidstrammg, ongeacht ben je tussen de 40 en 50
BELANGSTELLING ?
U kunt bij ons al v a. ƒ 270,- ras of leeftijd van de hond jaar Dan wacht ik op een beBel dan uitsluitend tussen 09 15 11 30 uur
Info/opgave Ellen Cats, tel richtje 0906 50 15 15 6
voor het eerste haljaar
naar Het Parool en vraag naar mevrouw R Steevensz,
0235713368, na 1900 uur
een goede piano huren
1 gpm. Boxnummer 976917
tel 020 - 562 29 32
Te koop aangeboden jonge Hoe zie ik er uit' Lang, bruin
dwergpapegaaien Telefoon krullend haar, bruine ogen,
023 5714695
1 66 m lang Ik heb uitstraling
Amsterdamseweg 202
zoekt per direct ± 25 medewerkers voor div posities Veren een leuke glimlach Ik ben
AMSTELVEEN
koop, promotie, vertegenwoordiging chauffeur klein njbe
Bianca, 19 jaar en woonach020 6413187
wijs Erv /op! niet vereist Doorgroeimogelijkheden aanwezig
Boeken
tig in Amsterdam Ben jij niet
Bel voor afspraak RTF groothandel in non food producten,
Tijdschriften
Uw rubrieksadvertentie
ouder dan 25 en houdt je ook
kunt u zowel schriftelijk als
van kletsen' Bel me voor een
telefonisch opgeven Zie voor
blind date" 09065015156, 1
het adres en/of telefoonnum- Boeken t k gevraagd zoals gpm Boxnummer 304427
mer de colofon op de adver- literatuur, geschiedenis en
Het ROC Amsterdam e o organiseert de 1e bijeenkomst tentiepagina van deze krant. thrillers
Tel 0206185587
Hollandse j man, 35 jr, 1 73,
Netwerk Vrouwelijke Bakkers (ook in opleiding)
67 kg, z k m Hollandse
Woensdag 22 oktober, Elandsstraat 175, aanvang 1730 uur
j vrouw tot 35 jr 020-6634042,
Info Servicepunt Vrouwen & Techniek
Opleidingen/cursussen
na 20 00 uur
ma en di ochtend 020 535 68 68
Ik ben een charmante vrouw
van 50+ Ik heb donker haar
en bruine ogen Ik zoek een
Het ROC Amsterdam e o organiseert de 1e bijeenkomst vriend die wijs en geduldig is
Ik houd van muziek, lezen,
Netwerk Vrouwelijke Bakkers (ook in opleiding)
Woensdag 22 oktober, Elandsstraat 175, aanvang 17 30 uur schilderen,1 strand, film en
veel meer Ik vraag veel, maar
Info Servicepunt Vrouwen & Techniek,
ik heb ook veel te bieden1
ma - en di ochtend 020-5356868
0906 50 15 15 6 1 gpm BoxDROGIST worden' Volg onze Met een gehoorzame hond nummer 362741
zoekt
rkende (avond)cursus op 15 wordt u overal graag gezien Ik ben een goeduilziende,
plaatsen of schriftelijk Insti- Eind september starten de aardige,
lieve,
46-jange
hondentrainmgen,
tuut O E D , Pb 45, 1759 ZG nieuwe
vrouw Ben jij gezellig, tussen
Callantsoog, tel 0224-563550 voor puppy tot 6 mnd en van- de 40 en 55 en houdt je ook
af 6 mnd Tel 0235713368,
van liefde, warmte, tederheid
voor kleine wijk Zuid
na 1900 uur
romantiek, zon, maan, sterren, strand en bos' Dan wil ik
Tevens RESERVE-BEZORGER/STER
Rubrieksadvertentie''
Zie
graag in contact komen mei
door gediplomeerd lerares
om in te vallen tijdens
voor
adres
en/of
telefoonnr.
jou' 09065015156 1 gpm
klassiek en modern
afwezigheid vaste bezorger
Je colofon in deze krant
Boxnummer 967706
Inl tel 0235718486
Telefoon 0235717166

PIANO
SPELEN

Hoi, met Frank Ik heb ontzettend zin m een Blind-Date Jij
ook' Dan moet je even bellen
en je hoort gelijk wie ik ben en
zo 0906-50 15 15 6 1 gpm
Boxnummer 984877

Welke vrouw is net als ik het
ben ünda, 1 75 m lang en 35 alleenzijn moe en toe aan een
jaari 0906-50 15 15 6 1 gpm nieuwe start' Ik ben een alBoxnummer 912703.
leenstaande man van 46 jr en
zoek m de regio Rijnmond
Ben jij romantisch, een
levensgenieter en tussen de een lieve vriendin. Ikzelf ben
40 en 52 jaar Ikzelf ben op- 1 82 m, blond haar en blauwrecht, spontaan, eerlijk, be- gnjze ogen met een klem
trouwbaar en op zoek naar snorretje 0906-50 15 156
een aantrekkelijke man om 1 gpm. Boxnummer 371183
een serieuze relatie mee op Wil jij eens iets nieuws uitprote bouwen Lijkt dit jou wat
beren, dan ben je bij mij aan
Bel dan 0906-50 15 15 6
het juiste adres Ik ben
1 gpm Boxnummer 429522.
Chantal en zou graag in conDen Haag heb jij stijl en een tact willen komen met een
aardige niet verlegen man die
beetje niveau, ik zoek een
lieve man Gebonden mag je ervaring heeft met vrouwen
zijn Ik zoek geen glazenwas- Luister of mijn stem je aanser of bouwvakker, maar een spreekt' 0906-5015156
levensgenieter,
verzorgd, 1 gpm Boxnummer 470630.
met temperament Ik ben vol- • Reflectanten op advertenslank, gebonden, maar niet
ties onder nummer gelieven
fanatiek 0906-50 15 15 6
ervoor te zorgen dat het num1 gpm Boxnummer 293183 mer m de Imker-bovenhoek

Denise1 Dat is mijn naam
• ANNULERINGEN van ad-Leeftijd 36 jaar Lengte 1 63
vertentie-opdrachten kunt u lang Uiterlijk kort, blond
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK haar, blauwe ogen en volrichten aan Micro's Weekme- slank Ik heb een dochter van
dia, Postbus 156, 1000 AD 3 jaar en jij bent ouder dan 26
Amsterdam
jaar, lief, zorgzaam, verzorgd
en gezellig Snel belleni
0906-50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 937725
Mode

Divers personeel gevraagd

die tenminste 20 |aar zijn en m Amsterdam of directe
omgeving wonen, om de krant te verkopen op plaatsen met
veel passanten en op terrassen en cafés

Als je werkelijk iets anders wil
omdat je nieuwsgierig bent of
omdat je bent uitgekeken op
het allerdaagse, dan moet je
eens contact opnemen met
mijl Ik ben Angelique, 42 jaar,
1 65 m lang en heb 2 kinderen, bruine haren en bruine
ogen' 0906-50 15 15 6 1 gpm
Boxnummer 971318

Amsterdam ik houd van
romantisch tafelen, stappen
Vrijwilligers gevraagd
lekker eten Ik heb donkere haren, donkere ogen, een
snor en een bril Ik ben zelf 39
jaar en zoek een lieve vrouw
lussen de 35 en 45 jaar Wil jij
met mij een leuke relatie opbouwen' 0906-50 15156
3e Woongemeenschap Gooiland, Osdorp zoekt voor het 1 gpm. Boxnummer 371148
Dag-Aktiviteiten-Centrum vrijwilligers voor de soos, de krant, Amsterdam Ja, daar woon iki
de kringloopwinkel, sport & spel en papierverwerking
En jij' Ik ben vrij sportief aanHeeft u interesse in zinvol sociaal werk met deskundige gelegd en wat doe jij m je vrije
begeleiding en scholing' Bel voor info 5606733 (di, wo , do ) tijd' Mijn leeftijd is 22 jaar en
als jij niet ouder bent dan 25
laar, dan mag je reageren op
Oppas gevraagd/aangeboden
mijn advertentie1 Zeker doen
hoori 0906-50.15 156, 1 gpm
Boxnummer 940029
Actieve Zandv oppas gevr
Bent
u
op
zoek
naar
een
Ben jij een leuke man tussen
voor July (3) Rexibele oppasde 23 en 35' Dan wil ik jou
:ijden, ong 20 u p w in comb vast oppasgezin m uw
graag beter leren kennen Ik
m lichte opruimwerkz heden eigen woonplaats voor min
en strijken Niet rok , verg in 2 dagen p w Bel dan de 24 ben zelf een leuke, spontane
overleg Start 1 nov Tel uurs oppascentrale gegaran- meid van 23 Ik heb groendeerd werk 036-5345436
bruine ogen, blonde haren en
023 5354538, 's avonds
ben 1 60 Wil je met mij een
weekje op vakantie naar
Spanje' Bel me" 0906Woninginrichting
50 15 15 6, 1 gpm Boxnummer 219235
Te koop aangeboden DONKEREIKEN WANDMEUBEL
Ben jij nou die goeduitziende
(4 delen) Meubel bevat TV-kast en bar ƒ 400
man, met positieve eigenTel. 020 6457579
schappen, die ik al jaren
zoek' Ik heb een leuke uitGratis af te halen 2x 1-pers • Te koop zithoek, ƒ 150,
bed met spiraal en matras- 2 pers grenen bed + matras straling, een zoontje van 5 en
een stevig postuur, lang
sen 023-5717115
ƒ100 023-5720243
blond haar en groene ogen Ik

Elke donderdag dansen en
• Herman en je team, gef ontmoeten v alleengaanden
met de 2e prijs zondag op de v a 30 jr De Ossestal, Nieu- X Y Z BV. verhuizingen en
Houtrakgolfb Rmi, Wim
welaan 34a, Osdorp, v a 20 u kamerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag-nachtservice
• Jan-Hein '40 jaar1'
020-6424800 of 06 54304111
Gefeliciteerd Gr Gerard,
Kunst en antiek
Jeanette en Junior

freelance medewerkers (m/v)

Kennismaking

ïO

Wilt u ook n.uim. udies, woonplaats volledig invullen, undeis kunnen wij uw adveitenlie heku-, niet opnemen.
Vooi de paiticuliei maximaal 3 legels gratis, niet voorde zakelijke markt, tol een maximum van één advcrtentie per week. Ook zondei veimelding vraagprijs (artikelen te ramen niet hoven l 300.-) kunt u niel giatis adveileren. Alle pnj/en /-ijn incl. 17.5% BTW

WIKA AUTOGLAS

Naam

Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Tel + fax 023 - 5731613.

Adres

• Zie ook de pagina's
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Telefoon
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Cantabrique
maakt muren
tot kunst
Ooievaars
e veischenen opeens op de
Uitnmrkt. Om precies te
zijn bi) het optreden van
de 4tuoze Matroze, muzikan
ten die precies weten hoe ]e
weemoed, humor en onvervalst Amsterdams chauvinifeme tot smartlappen van iormaat moet kneden. Daai kan
Marco Borsato nog een hele
grote punt aan zuigen
De matrozen hebben het
over haaien, zcemietjcs en zee
meerminnen, maar het mooist
'Ik kan de kleur en compositie helemaal aan de omgeving
pok het zwembad van een groot Antwerps hotel heeft Nicole van Schaijik met een muurschilde- is het lied 'Wie aan Amsterdam
aanpassen'
Eigen Foto
ring opgevrolijkt
i:,K,.n rmc, komt' Juist als kapitein Koldijk zingt 'Al gaan we naar de
ANVANKELIJK WERKTE Ni- tels." Ze heeft een lerarenopleiding men, ijsverkopers, en charmante lacht. „Kan ik thuis zeggen, dat ik in sitie helemaal aan de omgeving aan- heel anders hadden gedacht."
Zuidpool of de Kasbah's van
cole van Schaijik in haar ate- tekenen gevolgd en tekent en schil- zonaanbidders aan.
een bordeel liggend op m'n rug mijn passen. Een schilderij hang je aan de
De tijd die Van Schaijik voor het Amman, waar we ook naar toe
lier, maar dat moest zij op een dert alles watje maar bedenken kan.
Een bordeelhouder heeft gevraagd geld verdien."
muur, een muurschildering is zelf maken van een muurschildering 110- gaan, wij komen terug in Amgegeven moment verlaten. Zij ontwerpt zelf, maar op verzoek bij hem in de zaak engeltjes op het
Wandschilderingen worden voor muur en valt niet meer weg te den- dig hoeft, varieert van een paar dagen sterdam', zie ik wat mensen m
Toevallig kreeg een vriendin in die maakt ze eveneens afbeeldingen van
ken."
tot meer dan een maand. „Als le- het publiek omhoog kijken en
tijd een nieuwe woning. Ze vroeg Van bestaande foto's en schilderijen.
Om teleurstelling achteraf te voor- mand op een klein muurtje de Venus wijzen
Schaijik om daar een fraaie wandkomen, tekent ze van te voren meest- van Milo wil hebben, dan doe ik dat
Ik volg de uitgestrekte vmschildering in aan te brengen. Dat
Menig interieur werd door haar
al haar ideeën op papier. Iedereen even snel voor zo'n achthonderd gul- gers: een grote vogel verschijnt
kon, want daar heb je geen eigen voorzien van Italiaanse landschapweet dan precies wat men kan ver- den. Maar als ik een speciaal ontwerp boven de Jodenbreeststraat.
werkruimte voor nodig. Van het een pen, Hollandse wolkenluchten, palwachten. „Je moet vaak erg peuren moet maken voor een grote muur en Anderhalve meter aan uitgekwam het ander.
menstranden of mythologische voorom er achter te komen wat iemand rekening heb te houden met veel as- strekte vleugels met lange rode
„Ik werkte bij vrienden en later stellingen. Ook het zwembad van een
wil," zegt Van Schaijik. „Mensen heb- pecten, zoals de lichtval en de stand poten erachter en een forse
ook bij hun vrienden," vertelt Van groot Antwerps hotel heeft zij opge- plafond te komen schilderen. Dat be- een lange periode aangebracht. Daar- ben doorgaans een plaatje m het van de zon, dan kan het duizenden rode snavel voorop. Een ooieSchaijik. „Het werd steeds professio- vrolijkt. De hotelgasten die er hun looft een zwaar karwei te worden, om komt Nicole van Schaijik door- hoofd, zonder zich daarvan bewust te guldens kosten."
vaar. Hij is niet bang voor de
neler en uiteindelijk kwam ik onder baantjes trekken, kijken tegen een waarbij ze liggend op een stellage bo- gaans eerst even ter plekke de sfeer zijn. Ze zeggen: doe maar wat. Maar
Jan Picter Nepveu mensenmassa en schrikt met
meer terecht in internationale ho- kleurrijk strandtafereel met palmbo- ven haar hoofd moet werken. Ze proeven. „Ik kan de kleur en compo- later blijkt dan dat ze eigenlijk iets Cant.ibrlqiie, alleen op afspraak, teleloon tt'.tt- van de uitroepen van verbaIZO.MiS'l.
zing. Hij zweeft laag over en zet
zonder een vleugelslag te doen
koers richting Zuiderkerk.
Dan duiken er boven de daken nog wat grote schaduwen
op. Ze voegen zich bij hun kameraad en zo draaien er vijf
Het bloembollenbedrijf van Rita van der Zalm ligt pal op de
ooievaars rondjes om de ZuiVaartochten door
grens van de duinen en het vlakke Hollandse land iets ten
derkerk heen. Dat zie je met
noorden van Noordwijk. Een mooi stukje natuur, en dat
vaak in Amsterdam. De laatste
het llperveld
Amsterdamse ooievaars, een
vindt Rita van der Zalm ook. Enthousiast verhaalt zij van
paartje dat broedde op de kruiNegen dagen lang zetten de
de nachtegaal in de rietschelf, de kwikstaarten in het veld
smg van Middenweg en Kruistwaalf Provinciale Landschap- en de work (grote, groene kikker) in de sloot voor het huis.
laan, hielden het rond 1900
pen hun deuren wijd open. In
Zij heeft 'groen bloed' in de aderen, maar werd, omdat zij
voor gezien en sindsdien is het
het kader van de Week van het een meisje was, niet geschikt geacht het bedrijf van haar
armoe troef.
Landschap, van 20 tot en met
vader voort te zetten. Ze trouwde met een bollenkweker en
Ik moet denken aan 1995
28 september, kan men bijvoor- is zo toch in het vak terechtgekomen.
Toen verschenen opeens twee
beeld in Noord-Holland varen
ooievaars bij weiland Meermet een bootje door het Ilperzicht m het Amsterdamse Bos.
veld. Een zeshonderd hectare
LOEMBOLLEN ZIJN hele jaar door bloeiende bollen
Een snel opgerichte paal met
groot veenweidegebied, gehet tussengerecht bij te hebben. Bij krokussen bijkarrewiel erop mocht niet ba-'
vormd achter de beschermde
het diner," verklaart voorbeeld, wordt altijd aan het
ten. De ooievaars bleven maar
strandwallen. Vanaf het bezoeVan der Zalm de plaats die voorjaar gedacht, maar de witeen paar dagen hangen. Later
kerscentrum in Landsmeer,
bloembollen in de tuinbranche bloeiende Crocus Cartwrightiableken het vrijgelaten jongen
aan de westkant van het
innemen. „Even belangrijk als nus albus bloeit toch echt in de
te zijn van Artis-ooievaars. Ze
Noordhollands Kanaal, worpeper en zout in een gerecht; herfst."
hebben zich uiteidehjk aangeden vaarexcursies gehouden.
het
lijkt
niets,
maar
als
ze
worsloten bij wilde ooievaars en
Maar u kunt ook zelf roeien.
den'
weggelaten,
worden
ze
„Kijk bij onzekerheid over de
zwerven nu wellicht rond bij
Tevens kunt u via een routebenode gemist."
verzorging en de standplaats
de Kashba's van Amman.
schrijving een interessante
Rita van der Zalm heeft zich van een bol altijd even naar de
De vijf Uitmarkt-ooievaars
fietstocht maken door Waterhebben na zes rondjes Zuiderland. Informatie: Stichting Het in de kleine wereld van bloem- oorsprong van het gewasje. Die
bollentelers een bijzondere po- zeggen heel veel over hoe de bol
kerk zin in verandering en verNoordhollands Landschap:
sitie verworven: zij trok het verzorgd moet worden," aldus
dwijnen langzaam zwevend uit
(0251) 659.750.
land in om tuiniers ervan te Rita van der Zalm. „De 'naald
het zicht. De 4tuoze Matroze
dat er meer is dan van Cleopatra', Eremurus, bijbesluiten hun lied met een
Wandelingen voor overtuigen
de rode tulp die in het voorjaar voorbeeld, is afkomstig uit Turdoor iedereen meegezongen
bloeit. Rita introduceerde het kije en Centraal-Azië, waar het
fijnproevers
'wat er ook gebeuren gaat, wij
'sandwichsysteem',
waarbij droog en warm is. Een standkomen terug naar Amsterdam'
Speciaal voor fijnproevers,
verschillende bloembollen in plaats in de natte klei op een
Hopelijk hebben de ooievaars
heeft Haarlem iets nieuws belaagjes op en over elkaar wor- schaduwrijke plaats is dus uit
het gehoord en spreekt het ze
dacht. Op initiatief van VVV
den geplant, teneinde voortdu- den boze."
aan De paal bij Meerzicht
Zuid-Kennemerland en een
rende bloei op één plek te krijDe Amaryllis is tegen het einstaat op ze te wachten.
vijftal eigenaren van verfijnde
gen.
de van het jaar massaal te koop,
restaurants, is voor het najaar
maar volgens Van der Zalm bijRcmco Daalder
een arrangement samengesteld
Zij diept steeds nieuwe bollen na altijd in een te kleine pot.
met wandelen en heerlijk eten
en toepassingen op. Zo introdu- „Verpot de Amaryllis, zodat hij
Rita van der Zalm houdt zelf maar ook zeer grote planten Wie zijn kennis o\er bloembollen en S). Kita van der Zalm lieeft een catalotoep.issinRcn wil verRroten. moet (fus samengesteld \an haar bijzondere
en drinken als ingrediënten.
ceerde zij de tulp 'Philippe de iets meer ruimte heeft, plant er erg van de Allium-soorten: de met bloemschermen die in een hun
het bock lezen dat Klt.i \.in der Zalm assortiment: door \ijf gulden o\er te
Het arrangement begint om
Comines', een zwartbloeier als een varen bij en vul de rest van ui-achtigen, een groot planten- bolvorm wiegen op een lange sesclire\en
heeft: Bloembollen • Ken maken op rekening :il.(i!).7'l.2-)2 (Raliotwaalf uur bij één van de restegenhanger van de overbeken- de pot op met kussentjes mos geslacht met niet alleen be- steel.
liefde \oor bet le\en.
bank Noordw ijk) of i;irorekeninï
taurants.
de tulp en bijna doodgeknuffel- of houtsnippers."
scheiden
bieslookachtigen,
Bram Wolthoorn
(Uitgeverij Contact. ISBN '10 2.ï l 2111 K588(iU:i. wordt deze u toegezonden.
Twintia klippers, tjalken en aken présenteEen deskundige gids neemt
de 'Queen of Night'. Haar geren zich zaterdag 20 september op de
een klein groepje mee voor een heim? Goed luisteren naar de
zeilmanifestatie
wandeling door de stad en ver- klanten en met haar kennis en
telt over de historie. Totdat hij kunde met hen meekijken. Of
Uzeilen 1997
de gasten een restaurant binzoals ze zelf zegt: „Met nieuwe
nenloodst waar het eerste geogen kijken naar oude bollen."
recht van een diner wordt geOp deze manier is zij in staat
serveerd. De wandeling gaat
de stromingen in het tuiniersvoort langs hofjes en straatjes, land te volgen, en zelfs te beïnkerken en musea met tussenvloeden. Bijvoorbeeld, abridoor een bezoek aan een volkoos en (zacht)geel zijn de mogend restaurant voor een ander dekleuren van dit voorjaar in
gerecht. Het gezelschap eindigt de tuin. Rita past haar assortiuiteindelijk met een Grand De- ment daarop aan en doet sugvan de Verenging Museumhaven
sert bij het beginpunt van de
gesties voor verrassende comAmsterdam. De presentatie wordl afgesloten
wandeling.
binaties van bollen en vaste
met het admiraolzeilen Afhankelijk van de
De culinaire wandelingen zijn
planten.
windrichting wordt gezeild vanaf of tot
op 21 september, 11 oktober, 8
Ze heeft een paar tips: „Plant
Buitenhuizen aan het Noordzeekanaal Start
en 16 november en kosten 99
niet alleen bollen voor de vooren afsluiting zi|n Ier hoogte van het
gulden per persoon exclusief
jaarsbloei; er zijn zoveel soorKNSM/Java-eiland
drankjes. Aanmeldingen: (023) ten bloembollen verkrijgbaar,
Weekmedio lezers kriigen de kans om de
571.2262.
dat het mogelijk is vrijwel het
zeilmanifeslatie van nabi| mee Ie maken,

Z

Muurschilderingen zijn de specialiteit
van de 'Cantabrique' van Nicole van
Schaijik.
Haar eenmansbedrijfje is genoemd naar
de noord-Spaanse landstreek Gantabria,
waar beroemde prehistorische
muurschilderingen gevonden zijn.
Saaie muren verandert Van Schaijik in
echte kunstwerken.
Kleur en compositie kan zij daarbij
afstemmen op de omgeving.

A

'Muurschilderingen zijn gewoon
niet weg te denken'

'Met nieuwe ogen kijken naar oude bollen'

'B

Heen en weer

door mee Ie varen op hel historische U-veer
XI uil 1927 van het GVB
'3 Morgens om elf uur stapt u aan boord,
vertrek K om half twaalf achter het CS (slei
ger 8) Om half vi|f bent u terug bi| het
opstappunt
De normale prijs van de boottocht is vi|ftien
gulden (kinderen 12,50 gulden) Tegen mlevenng van onderstaande volledig ingevulde
bon kriigen Weekmedm lezeres een Korting
van één rijksdaalder per persoon en belalen 12,50 gulden Kinderen van vier lot
twaalf (aar belalen tien gulden.
Kaarten i\\n telefonisch Ie reserveren op
werkdagen van negen tol twaalf uur bil hel
GVB, telefoon (020) 683 1691 Met gebruik
van onderstaande bon kunt u de kaarten na
telefonische resevenng met korting afhalen
op zaterdagochtend 20 september bi|
het IJ veer

(ADVERTENTIE)

P&P B0202

35 59 31

14 31

51

1

44 18

25 6

37

12 55

s. |

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l oprecht; 6
smaldeel; 12 Ierland; 14 kleur;
15 aan boord; 17 keuze; 20 argentum; 21 zeil; 23 hinderlijk;
24 open bosplek; 25 denkbeeld;
27 baksteenzijvlak; 28 deel; 29
pi. in Drenthe; 31 grondsoort;
32 schildpad; 33 pi. in Gelderl.;
35 vader; 36 boerenwerk; 37
graag; 39 kier; 41 vis; 43 dun
plaatje; 45 slaghout; 47 bunzing;
49 godheid; 50 golven; 52 plant;
53 spek; 54 portie; 56 vlaktemaat; 57 voorz.; 58 huzaar; 60
milliliter; 61 eerlijk; 62 bijb. fig.;
64 overblijfsel; 65 Oosterling.
VERTICAAL: l curve; 2 pers.
vnw.; 3 vordering; 4 godheid; 5

marterachtige; 7 strandgeul; 8
jong mens; 9 zangstem; 10 kindergroet; 11 zeilwedstrijd; 13
koeren; 16 koerier; 18 kansspel;
19 plas; 20 slede; 22 pissebed; 24
schorpioenspin; 26 voorm. Ind.
Raadslid; 28 groente; 30 vruchtje; 32 lichtje; 34 Europeaan; 35
kostuum; 38 toetsenbord; 40
verontschuldiging; 42 rolschaats; 44 slotwoord; 45 angstig; 46 twijg; 48 maatstaf; 50 pi.
in Utrecht; 51 beneden; 54 zangstuk; 55 riv. in RusL; 58 aanw.
vnw.; 59 zeehond; 61 vr. munt;
63 zangnoot.
De oplossing vermelden
we volgende week

21 april 1928: IJveer II, gebouwd in 1913 door Verschurc & Co, vaart op lijn I, die toen als route
had de Ruyterkade, Boorstraat en Sumatrakadc. De boot werd voor ongeveer driehonderd
passagiers geschikt bevonden. Later werd de stoommachine door een dieselmotor vervangen. In
1944-'45 werd de boot in Harderwijk gevorderd door de Duitsers. Na 1971 is de veerboot verkocht
en tot op heden nog niet gelokaliseerd. Overigens is de veerdienst CS-de Kuyterkade-Boorstraat
nog steeds in exploitatie, thans deel uitmakend van de spitsli.jn CS-Boorslraat-ZamenhofstraatJava-eiland-CS. Deze dienst wordt hoofdzakelijk door het in 1997 tot IJveer 35 omgebouwde
fraaie motorschip ex-Annemieke gevaren. Ook fietsers zijn er op welkom.
Honderd jaar geleden nam de toenmalige
dienst Gemeenteveren van Amsterdam de exploitatie van een omvangrijk veerlijnennet ter
hand. Naar aanleiding hiervan, plus het feit dat
de stichting Amsterdams Openbaar Vervoer
Museum tien jaar bestaat, besteden wij deze en
komende weken aandacht aan dit stuk onbekende geschiedenis. En wel aan de hand van
oude foto's van ponten, waarvan mogelijk een

aantal in het echt te zien is op 19 oktober Dan
zal namelijk op het IJ het honderd-jarig jubileum worden gevierd Over het progiamma leest
u binnenkort op deze pagina meer
Overigens wordt uw medewerking aan de jutaileumviering gevraagd, door foto's, hennnermgen en eventuele attributen toe te zenden aan
AOM, l a.v. F.W. Remming», postbus 2442, 1000
CK Amsterdam.
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•voiivo
V40T4

T4 OP DE SCHAAL VAN RICHTER!

Het zal u ongetwijfeld zijn opgevallen, dat de Volvo V40 op de weg én in de pers bijzonder succesvol is.
Dan kunt u nagaan hoe hooggespannen de verwachtingen van de nieuwste V40, de T4 zijnl Met de
Volvo V40
v.a. ƒ 47.900,-

buitengewoon opwindende prestaties van z'n 1.9 liter 16-kleppen Turbo
motor. Goed voor 200 pk (147 kW). Vergelijk ook z'n prijs, want het

T4-genieten begint al bij ƒ 59.400,-. En dan te bedenken dat ook z'n veiligheid, maar dat geldt voor
iedere Volvo V40, op eenzame hoogte staat.* Maar misschien wilt u eerst nader kennismaken met de V40
1.8, 2.0 of 1.9 TD. Want elke V40 zal bij u inslaan. Alleen daar kunnen we u niet tegen beschermen.

NIEUW: VOLVO V40T4.
* Consumentenbond veiligheidstest wees uit dal de S40 (1.6 al vanaf ƒ 43.900,-'.) de enige auto was die een maximum score behaalde in de
laatst gehouden Euro NCAP crash test. Testresultaten liggen ter inzage bij de trotse Volvo-dealer.
Volvo Nederland Personenauto B. V. Postbus 10,4153 ZG Reesd, (0345) 68 SS 88. Consumenten p rij s incl. BTW, excl. ƒ 660,- kosten rijklaar maken, ƒ 123,- ken teken kost e n en ƒ 250,- verwijderingsbijdrage. Wijzigingen voorbehouden. Leasctarief Volvo V40 vanaf ƒ 1.065,- p/mnd. excl. BTW, op basis van Full Operationaf Lease, 48 maanden, 20.000 km p/jaar.
Voor meer informatie kunt u bij de Volvo-dealer terecht. Vraag ook naar Volvo's unieke autoverzekering Amaxon. Voor Volvo Leasing belt u tijdens kantooruren de Volvo Leaselijn: (0345) 68 87 80. Afgebeelde auto is een Volvo V40 T4.

ALMERE-STAD, RON GEURS PERSONENAUTO B.V., MARKERKANT 1405, TEL: 036-5346235 • AMSTELVEEN, VOLVO AMSTELVEEN PERSONENAUTO B.V., VAN DER HOOPLAAN 180, TEL.: 020-6476586 • AMSTERDAM Z.O., VOLVO AMSTERDAM PERSONENAUTO B.V., KOLLENBERGWEG 13, TEL: 020-6966811 • AMSTERDAMNOORD, AUTOMOBIELBEDRIJF VAN VLOTEN B.V., MEEUWENLAAN 128, TEL: 020-6369222 • AMSTERDAM-ZUID, BANGARAGE VISSER B.V., BANSTRAAT 21-27, TEL: 020-6623979 • HAARLEM, AUTOBEDRIJF PRINSENHOF B.V., LEIDSEVAART 592, TEL: 023-5248141 • MIJDRECHT, AUTOBEDRIJF
J. VAN DER HELM B.V., HOFLAND 154-162, TEL: 0297-281495 • WEESP, AUTOBEDRIJF DICK MÜHLB.V., NIJVERHEIDSLAAN 1, TEL: 0294-418200.

Citroen
Auto's te koop
boven ƒ 20.000,- Auto * Etoile b.v.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ 11,1 5

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Volvo 850 GLE Estate Airco,
okt. '94. 94.000 km, ƒ47.950.
Van Vloten, Volvo Dealer
Tel. 020-6369222

Audi
AUDI 80 S, jan. '88,173.000 km,
met trekhaak, in goede staat.
Teij0252-673384.

Alfa Romeo
Alfa 75 1.8, bouwjaar 7-'87,
c.v., APK 7-'98, kl. rood, i.g.st.
023-5658214. Prijs ƒ 1950.

BMW
T.k. BWM Touring 318i, '93,
Mauritius blauw enition uitv.
Huisselectie garantie, 2e eig.
ƒ 29.500,-. Info: 020-6625557.

Ford
Ford Fiesta 1.1 CTX aut., '92,
grijs met., met radio/cassette,
3 drs, in zeer goede staat,
41.000 km, 1e eigenaar. Vraagprijs: ƒ9.975. Tel. 0252-517640
b.g.g. 06-53673053.
Ford Fiesta Automaat '90,
bord. rood, APK 7-'98, 40.000
km, ƒ9900. Tel. 0297-561646.
Ford Sierra 1.6 '84, APK juni
'98, incl. radio, trekhaak. Vraagprijs ƒ 950. Tel. 020-6852777.
Scorpioaut. 2-gi, '91, grn, APK,
alm. st.bekr., el. ram., a.c., cv,
radio ƒ 10.700. 020-6911012.
Sierra-Sedan autom. 2.0, '87,
grijs, sch.dk, APK, st.radio
cass., cv. ƒ 4900. 020-6911012.

Kia
Weg. leeftijd t.k. Kia Sephia '94
1.6 L, ƒ21.000, 1e eig., 20.000
km, veel ace.: 020-6840422.

Nissan
T.k. weg. omst. MICRA 10 LX,
3-'95,
10.000
km,
vr.pr,
ƒ 14,500. 06-54683125.

Bouwerij 85 Amstelveen
Telefoon 020 - 6479929
AX 10 Escapade '93 ƒ 10.950
AX11TGE'92
ƒ11.500
AX 11 TGE5 bak '90 ƒ 7.000
BX 14 Cannes '91
ƒ 7.900
BX 14 TGE '91
ƒ 8.500
Xantia 1.6 X '94
ƒ23.950
Xantia 2.0 SX '94
ƒ 28.950
ZX 1.4 Furore'94ƒ18.500
ZX 1.4 Reflex '93
ƒ15.950
ZX 1.6 Aura '92
ƒ14.950
ZX 1.6 Image '95
ƒ24.950
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK
DEMO'S
Xantia 1.8 X '97
Berlingo '97
Saxo 1.1 X '97
ZX 1.4 X '97
ZX 1.9 X Diesel '97

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000,-

Opel Diesel 1.6, 1985, roestvrij,
rijdt prima, apk 7-'98, ƒ2500. Peugeot J 5 Diesel bestel, '93,
Tel. 020-6893972.
schuifdeur, ƒ11.500 ex.
Visa Garage. Tel. 020-6278410.
QUESTION CAR ?!
APK gekeurde occasions
• Auto te koop? Plaats in deze
v.a. ƒ 150,rubriek. U zult verbaasd staan
Van Slingelandstr. 14, A'dam. over het resultaat.

Klassiekers en Oldtimers

van Rhijn... RENAULT

Oldtimer & Klassieker Beurs
Zwolle 1997

Ituri. KutnlDistniut 5-11. Amsterdam-Zuid. Tel. 673 81122.

£ 3000 m2 RENAULT-SHOW
Peugeot

Rover

Van part. Peugeot 605 SRI aut.,
airco. D.bl. met., l.m. velgen,
gem. verbr. 1:11, o.h.boek
!aanw., nwe banden, executive
uitv., aug. '93: 071-5413090.

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Tegen handelspr.: v. 1e eig.
Peugeot 405 1.6i GLX, LPG, 6'92, ƒ 10500. Pr. incl. BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, 0206627777. Zondag 14/9 geop.

Unieke
PEUGEOT
106D.
Green, zwart leer, lichtm.,
brede velgen, bekr., sp.st.
sch.dak, el.ramen, 3-'96 v.
ƒ 36.000 n. ƒ 26.700, zeer mooi,
XM V6 VSX autom. '95/ 27.500 Tel. 020-6436390.
XM Turbo airco D.'94 ƒ 24.500 Peugeot 205 accent 1.1, b.j.
XM Diesel '94
ƒ 19.900 dec. 1992, 44.000 km, i.g.st.,
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 27.500 ƒ11.000,-. Tel. 0299-471619.
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
PEUGEOT
106D.
Xantia Tur. D 95 va ƒ 24.500 Unieke
Xantia D SX '94
ƒ 17.500 Green, zwart leer, lichtm.,
Xantia 2.0i SX LPG '94/ 19.900 brede velgen, bekr., sp.st.
Xantia 1.8 SX LPG '95f 22.500 sch.dak, el.ramen, 3-'96 v.
Xantia 1.8i SX LPG '94/ 15.500 ƒ 36.000 n. ƒ 26.700, zeer mooi,
Xantia 1.8SX LPG '93/14.500 Tel. 020-6436390.
ZX 14i 17000 km '94 ƒ 14.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500 Te koop: Ford Escort Van, 1.6,
BX TGD Br. st.k '94 ƒ 17.500 diesel, grijs kenteken, kleur wit,
BX TGD Break '93
ƒ 14.500 goedgek. nov. '97. Vr.pr. ƒ 500,
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 Info: 0297-321553.
BX 16 TZi '89
ƒ 3.500
BX 14TE '93
ƒ 7.950
BX 16 TRI m. '88
ƒ 2.950
peugeot-dealer
BX 14 E LPG '89
ƒ 3.500
AX 11 TGE '92
ƒ 9.950 106 div. types v.a. . .ƒ12.950
AX 11 TGE '90
ƒ 5.950 205 div. types v.a. . .ƒ 6.950
205 Accent LPG
'88
VISA Garage B.V.
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km
306 XR 1.45-d '94. 67.000 km
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.
306 XS 1.6 '96.. . 27.000 km
309 GL 1.45-d'86.146.500 km
Te koop Citroen 2VC6 Doccy 309 Profil '89 . . . .138.000 km
'88, nieuwe APK, kleur crème/ 405 GRX break Diesel ... '92
bordeaux.
Prijs
ƒ 5950. 405 GR 1.9 break
'92
020-6991431.
405 GTX 1.8 break
'94
CHYPARSE, Soesterberg vult Golf GTi 2.0 '91 . 83.000 km
uw Citroën-veerbollen voor Subaru Mini '90 . . 81.000 km
ƒ 20,- p. st. Testen is GRATIS. Opel Kadett '91 . . 93.500 km
Telefoon: 03463 - 51150.
Escort RS '89
ƒ 6.950
Citroen AX 1.1
'93
Citroen BX rood, december
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
'87 nieuwe keuring ƒ 1750,-.
Tel. 6629517/6791864
Tel. 06-51387531.

Z U lD W l JK

Campers

weet

Renault

CITROEN D Special, aug. '73,
4 bak, leer, APK mrt '98
SUPER
ƒ 8950,-. Tel.:0341-424838.
SEPTEMBER VOORDEEL
Showdagen: vrij. 19/9 za. 20/9 Ruime keuze in 2 CV occasions
en ma. 22/9, 140 campers alle leeftijden. De Eendenspe
nieuw en gebruikt in show- cialist Leende.: 040-2061528.
room. Hymer, Dethleffs, Hobby
en Eriba-dealer. Camperren!
verhuur. Inruilers v.a. ƒ5.000,-.
Warmoeziersweg BergscnenOpel Kadett 1.6L, 6/'90, grijs
hoek: 010-5221515.
met., i.z.g.st., ƒ7.250,-. Tel
• De advertentie-afdeling be- (va. zo. 15 uur) 020-6649129.
houdt zich het recht voor ad
Adverteren in deze rubriek
vertenties eventueel zonder
Tel. 020 - 665,86.86
opgaaf van redenen te weigeFAX 020 - 665.63.21
ren. (Art. 16 regelen voor het
Postbus 156, 1000 AD A'dam
advertentiewezen).

Opel

Fiat

Suzuki
T.k. Suzuki Alto, 54.500 km, autorn.,
lichtblauw
metallic,
slechts 6000 km per jaar mee
gereden, nieuwstaat, APK tot
18-2-1998 ƒ5650 (incl. NMTzaktelefoon + access.). Tel.
020-4363450 (evt. antw.app.).

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebrpekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 02973P4229. Ook t.k. aevraaad.

Volkswagen
Te koop: VW Golf 1.6L, diesel
3-drs, d.blauw, '89, ƒ5700.
Tel. 030-2205940.
Tegen handelspr. v. 1e eig.:
VWGolf 1.6 CL, d.grijs metall.,
zonw. gl., si. 35.000 km, 5-drs,
3-'92, ƒ 15.500. VW Golf 2.0 GL,
blauw, el. dak, sportint. si.
22.000 km, 5-drs, aug. '95,
ƒ 27.500, VW Passat Variant 1.9
CL D, d.blauw met., zonw.
glas, st.bekr., febr.'92 ƒ 17.500.
BEREBEIT Amsteld. 25 A'dam
020-6627777 zond. 14/9 geop.
Van part., 2e eig., VW Golf GTI,
6-'88, zwart metall., LPG,
186.000 km, i.z.g.st. ƒ8.500,-.
Tel. 023-5286912.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkehburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Te koop: Fiat Tempra 1.6IE,
zw„ 9-1993, i.z.g.s., 76.000 km,
elektrische ramen, trekhaak, Grote sortering ONDERDELEN
CD-radio, APK 9-1998, Prijs van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
ƒ 14.750. Tel. 020-6253930.
GEBR. OPDAM B.V.
Te koop groene Uno 45, bj '90, Tel.: 023-5845435.
groot onderhoud + APK mei
'97, zeer goed onderhouden, Scheel-autostoel + onderstel
eerste eigenaresse, laatste en hoofdsteun ƒ 150. 2 Hella
prijs ƒ4500. Tel. na 18 uur: breedstralers ƒ50. 2 caravanspiegels op portier ƒ40. Tel.
020-6229942.
020-6431183.
T.k. Fiat Uno 60S, blauw, b.j.
Adverteren in
'86, APK tot febr. '98, trekh.,
deze rubriek
z.g.sl. ƒ 2000. 020-6384049.
FAX: 020 - 665.63.21

ZAT. 20 EN ZON. 21 SEPTEMBER IJSSELHALLEN.
Open: zaterdag 10-22 uur en zondag 10-17.30 uur.
Voor Inl. en deeln.: Tel. 0591-641028, fax: 644918

Algemeen

9e Haagse Oldtimerbeurs
20-21 sept. De Uithof, 3 hallen.
± 200 standhoud., 350 auto's. Div. inr.auto's: Citroen BX 1.4i
Info tel /fax. 070-3977210.
5/93, ƒ 8.500, BX 1.4 LPG 4/92,
PEUGEOT 404
ƒ7.250. BX 1.9 TRD, 1/88,
Een solide, comf. klassieker ƒ 2.950, Volvo 740 GLE 5 drs.
station 2/86, ƒ 7.250. BMW 324,
voor alledag. Altijd auto's
op voorraad. Frank Dordregter D. 10/86, ƒ4.750. BEREBEIT,
. 020-6826974 / 06-54373493
Amsteldijk 25, A'dam, 020Peugeot 404,1967, ƒ 4500; 404, 6627777. Zondag 14/9 geop.
1972 LPG ƒ 6500; 404, Inj. 1967,
ƒ 4500; 404, 1968, LPG, ƒ 8500;
404, break, LPG 1971, ƒ 15.000.
Drs Keimpe Cars. 020-6823615.

Garage- Moen biedt aan:
Chevr. Gors. rood met. 88 d.
km 3/93 ƒ11.750; Volvo 460,
wit, 122 d. km, st.bekr. Ipg.c.v.,
tr.h., abs ƒ 13.900; Opel Vectra
6/91, aut. 5-d., er. contr., 66 d.
km., zw.met., ƒ 15.250; Citroen
Voor een perfecte SAAB 99 ZX 1.4 3/95, rood met. 55 d. km
90, 900, 9000 ook Royal Class ƒ 17.750; 020-4821298/6654055

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097
SAAB 96, uit 10-79, APK tot 168'98. ƒ6250,- 020-6151252.

Motoren/Scooters
883 Sportster Hugger '89,
40.000 km, div. extra's,
wijnrood, zeer goede staat,
ƒ 11.500. Tel.: 020-6259648.

QUESTION CAR ?!
Alfa Romeo 33 Wag. Wf 3950
2x Austin Metro '80T88 v^ 400
BMW 315 '83
ƒ 1050
BMW 316i'88
ƒ7.750
BMW 728i LPG '86
ƒ 1950
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7750
Citroen BX '86
ƒ 1250
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ 1500
Citroen Visa '83
ƒ 600
Fiat Uno 45 '86
ƒ 900
Ford Sierra 1.6 LPG '85ƒ 1250
Honda Accord aut. '87 ƒ3250
ƒ6450
Mercedes 190D '84
ƒ 500.
Mazda 626 1.6 '84
2x Nissan Sunny
800
'84-'86 v.a.
950
Nissan Cherry '86
Nissan Stanza aut. '83 ƒ 750
Opel Kadett '84
ƒ 995
Opel Kadett D '85
ƒ 1650
Opel Corsa '84
ƒ 850
Opel Record Caravan
2.3 TD '85
ƒ 1050
VW Golf D '84
ƒ 2000
Audi 80, '83
ƒ 500
Van Slingelandstr. 14, A'dam.
Tel.:020-4869883.

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inGevraagd jonge auto's vanaf
tensief les en nog leuk ook!
1991 a contant! Belt u voor inl.
Hoog slagingspercentage en
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of DE HOOGSTE PRIJS voor elk
06-54633678. P.S. Ook 8-week- merk auto a cont. met vrijwar.
se cursussen en examenroutes
bewiis. Tel.: 020-4824640.
rijden is vanzelfsprekend.
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles. rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
Bel voor gratis infogids:
opgave van de advertentie
Tel. 020-4205386.
kenbaar maakt. De koster
Autorijschool Toni, goed en be- daarvoor bedraqen ƒ4,50
taalbaar, vaste lesprijs ƒ 40 per
heel uur, gratis theorieleerboek, voor beginners gratis
herexamen mogelijk. Tel. 0653365914 b.q.p. 0320-281636.

Auto's te koop
gevraagd

Service en
Reparatie

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
A.A.R.
cil.koppen vlakken. Garage/
Amsterdamse Auto Recycling.
motorenrevisie FEENSTRA
Inkoop loop, sloop en schadeTe koop BMW R45 in zeer
Industrieweg 27, Duivendrecht
auto's. Geen voorrijkosten.
goede staat, bj. '81, veel
Tel. 020-6980639
Lid A.R.N. R.D.W-vrijWdring.
nieuwe onderdelen, ƒ 5900,Tel. 020 - 4.470.470.
Tel: 0313-416531.
APK KEURINGEN ƒ 70,
Grote sortering ONDERDELEN klaar terwijl u wacht.
van alle schade-auto's, alle Garage West-Center:
merken, alle bouwjaren.
020-6122476 (zonder afspraak)
15 VOLVO STATIONS '85-'94,
GEBR. OPDAM B.V.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Sedans 740, 940 en 360.
Tel.: 023-5845435.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Autobedrijf CRYNSSEN
Het HOOGSTE BOD?? Bel
RENT A BRIK
Crynssenstraat 10-14
Herfstaanbieding. 10 tot 20 okt, voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Tel.: 020-6184402.
ƒ250 all in, kilometers vrij, Loop-, sloop- en schadeauto's
APK-keurstation, reparaties
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193. alle merken en schaderegeling.
020-6910411.

Volvo

Autosloperijen

Autoverhuur

Van Vloten
Amsterdam

GMC

DIESEL- & BANDENSERVICE
APK-keurstation + roetm.
Wibautsti. 24-4, A'dam.
Tegen handelspr. van 1e eig T.k. GMC '44,3200 km gelopen
Tel. 020-6655571.
Carina 1.6 Xli Stationwagon voorzien van lier huif closed caLPG 1-095, el. ramen, stuur bin, type banjo met BenHur car RDW Erkend auto-demontagebekr. metall, kleur, dakrail 1943. In goede staat. Wegens bedrijf STRIJDONK. Inkoop
trekh., ƒ25.000. BEREBEIT vertrek t.e.a.b. Tel. 0229- van sloop- en schade-auto's.
Amsteldijk
25,
A'dam, 237003 of tel. 0512-352655.
Tev. verkoop van onderdelen,
020-6627777 zond. 14/9 geop,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
Toyota Celica 2.0 GTi 16V, b.j
381, A'dam, 020 - 6319802.
'90, ABS, stuurbekr., alles elek
Daihatsu
uw Volvo-dealer
trisch, ƒ 14.250,-. 030-2805103
't
AMSTERDAMMERTJE
Adverteren in deze rubriek
met persoonlijke service
Amslel 340-342
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 020 • 6369222, Meeuwen Toyota Corolla station, 1.8 dietegenover
Carré
FAX 020 - 665.63.21
laan 128, Amsterdam-Noord. sel, 1991, grijs/geel kent.,
A'dam-C.
Tel.
020-6236491.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf. ƒ7.250.-. Tel. 020-4218942.

850 GLE Estate airco
'94
940 Estate airco
'94
940 GLE LPG Ecc
'94
850 GLT
'92-'93-'94
740 LPG
'90
S 40 Comfort-Line
'96
V 40 Comf.-Line
'96
480 2.0 S
'92-'95
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'94
440
'90 t/m'96
340 autm
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c o m m e r c i ë l e bijlage van W e e k m e d ï a

Land Rover Freelander
combineert 4WD met luxe
L
De naar voren kantelbare passagiersstoel biedt veel mogelijkheden.

)e nieuwe 626 hatchback heeft een compacter exterieur dan zijn voorganger.

azda 626 2.0i G LX
Ruimte in overvloed
azda heeft de 626 ontworpen volgens het
CORE-concept. De
ïtters staan voor de begripen Compacte buitenmaten,
)ptimale binnenruimte, Reaxte sfeer en Elegant ont/erp. Wij rijden met de 2.0i
3LX hatchback om te ervaen hoe de Japanners hun
;ORE-filosofie vertalen
aar de praktijk.
^- v
ij de vorige generatie van de
26 bestond er een verschil in afnetingen tussen de carrosseriearianten. De vierdeurs sedan tele in de hoogte een centimetertje
neer dan zijn vijfdeurs hatchack-broer. De huidige 626 sedan
eeft dezelfde buitenmaten-als de
atchback. De auto is met een
engte van 4,575 meter en een
reedte van 1,710 meter echter
;el gekrompen ten opzichte van
ijn voorganger. Die was 4,695
neter lang en 1,750 meter breed.
)e oude 626 moet in de hoogte
:ijn meerdere erkennen in zijn
ipvolger. De afstand tussen het
wegdek en het dak meet nu

1,430 meter tegen 1,390 meter bij
het vorige model.
Dankzij de verhoogde daklijn is er
meer hoofdruimte in het interieur.
Een binnenruimte die in de jongste telg van de 626 is gegroeid,
ondanks de verkleinde buitenmaten. Inzittenden hebben 55 mm
meer ruimte dan in de afgeloste
versie. Mazda heeft door het motorcompartiment compacter te
maken een grotere voetenruimte
voor de voorpassagiers weten te
creëren. Het surplus aan hoofdruimte maakt hoger geplaatste

test
stoelen mogelijk. In de 626 kunnen we, als we achterin zitten,
gemakkelijk onze voeten kwijt onder de voorzetels.
De 626 is een reisauto, zeker in
GLX-outfit. De stoelen zijn groot
en goed verstelbaar. De bestuurdersstoel heeft een middenarmsteun die de berijder tijdens lange
ritten een relaxed gevoel geeft.

Achterin treffen we een ruime
achterbank met drie hoofdsteunen. De middenarmsteun heeft
een handig opbergvak en bekerhouders. De achterkant van de
passagiersstoel is van kunststof,
terwijl die van de bestuurder van
stof is gemaakt. Een nadere beschouwing leert dat de rugleuning
helemaal voorover gekanteld kan
worden. De achterkant vormt dan
een handig tafelblao waarop bijvoorbeeld bekers of een draagbare computer neergezet kunnen
worden. De tot tafel te transformeren passagiersstoel is exclusief voor de GLX.
Mazda zegt bij de ontwikkeling
van de nieuwe 626 de ervaringen
met de toplijn Xedos te hebben
benut. De Xedos 6 en 9 staan bekend om hun geruisloze en trillingsvrije rijgedrag. Ook de 626
2.0i waar wij mee rijden, doet zijn
werk in een grote stilte. Slechts
op de achtergrond is de krachtbron hoorbaar. De Japanse fabrikant claimt speciale verfsoorten
te hebben gebruikt voor de wielkasten om bandengeruis zo goed
mogelijk in te kapselen.

jKangoo Express en Master
edrijvigheid van Renault

TECHNISCHE GEGEVENS
Mazda 626 GLX

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:

Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit elektrisch
verstelbaar
Airbag voor bestuurder
Centrale portiervergrendeling
Stuur in hoogte verstelbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Passagiersstoel te transformeren
tot tafel
Twee in hoogte verstelbare hoofdsteunen achterin
Vaste hoofdsteun midden achterin
Ski-luik
Velours bekleding

Viercilinder
zestienkleps
motor in lijn
Cilinderinhoud: 1.991 cm3
Vermogen:
85 kW/115 pk bij
6.000 t.p.m.
Max. koppel: 170 Nm bij 4.500
t.p.m.
Acceleratie:
9,9 sec van
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
198 km/uur.
Gem. verbruik: 7,9ltr/100km.
Prijs:

ƒ 44.995,-

Rijden met de 626 is een aangename ervaring. De GLX is bovendien van alle gemakken zoals airconditioning, elektrisch bedienbare ramen en velours bekleding
voorzien. Wie kiest voor de basisversie, de GX, is evenmin mis-

deeld. Stuurbekrachtiging, een
airbag, centrale portiervergrendeling en een in hoogte te verstellen
bestuurdersstoel zijn alle aan •
boord. De term instapmodel is in
dit opzicht eigenlijk een beetje
misplaatst.

Lexus GS300: sportieve sedan
Toyota's luxe divisie, Lexus, presenteert zijn opvolger van de
GS300 wereldwijd nu voor het eerst op de autoshow in Frankfurt
(nog tot en met 21 september). Deze sportieve sedan moet de
meest verwende automobilist kunnen bekoren. Ruimte, luxe, comfort en bijzondere vormgeving moeten de concurrentie aftroeven.
Naar verwachting begint de verkoop rond de jaarwisseling.
Aan weerskanten van de karakteristieke Lexus-grille zijn ovale
koplampen geplaatst. Het ronde profiel is in lijn met de teruglopende achterste dakstijl. De wielbasis is ten opzichte van zijn
voorganger toegenomen wat meer interieur- en bagageruimte
geeft. In het vooronder gaat een soepele 3,0 liter zescilinder
schuil die maximaal 163 kW/222 pk aan de achterwielen brengt.
Daarvoor zorgt een intelligente elektronische vijftraps automaat.
Vehicle Stability Control zorgt voor maximale stabiliteit en voorkomt uitbreken van voor- of achterzijde! De doublé wishbone achterwielophanging is vernieuwd wat het stabiele weggedrag ten
goede komt.

Verkoeld genieten in een
Suzuki Swift 1.3
Als het aan Suzuki ligt is airconditioning niet langer voorbehouden
aan auto's van de hogere klasse. De verkoelende accessoire is
nu standaard toegevoegd aan de Swift 1.3, die al was voorzien
van airbags en Stuurbekrachtiging. De dealer heeft deze auto
staan voor 23.495 gulden. De Suzuki Swift is in de afgelopen tijd
flink veranderd. Met uitzondering van de 1.0 GL hebben alle uitvoeringen airbags voor bestuurder en passagier. Ook is een elektronische startpnderbreker, een hoog geplaatst derde remlicht,
van binnenuit in hoogte verstelbare koplampen en een in twee delen neerklapbare achterbank aan de uitrusting toegevoegd.
Voor de GLS (driedeurs) en GLX (vijfdeurs) zijn elektrisch bedienbare zijruiten en dito zijspiegels, centrale portiervergrendeling en
een achterklepontgrendeling van binnenuit standaard. De prijslijst
van de Suzuki Swift start bij 18.995 gulden. De Swift 1.3 airco is
bovendien nog met ABS uit te rusten voor een donatie van 1.795
gulden. Een automaat kost 2.200 gulden extra.

Mazda 626-familie compleet
met Wagon
De nieuwe Mazda 626-familie is compleet. Kort na de introductie
van de hatchback en sedan verschijnt de stationwagen ten tonele.
Op de autoshow in Frankfurt, die nog en met 21 september duurt,
beleeft hij zijn wereldpremière. Begin volgend jaar arriveert deze
ruime Mazda 626 bij de dealer.
Het motprenpalet bestaat uit vier varianten: een 1,8 liter, twee 2,0
literversies en een nieuwe 2,0 liter turbodiesel die medio volgend
jaar zomer zijn entree maakt. Twee mogelijkheden zijn er voor de
aandrijving: automatisch of handgeschakeld. In de lengte meet de
Mazda 626 Wagon 4.660 mm, in de hoogte 1.515 mm en in de
breedte 1.710 mm. De inzittenden van de nieuwe Wagon hebben
een hoger plaatsje gekregen ten opzichte van het voorgaande
model. De voorstoelen zijn iets omhooggebracht. De achterbank
is eveneens hoger wat het in- en uitstappen vergemakkelijkt. •

and Rover heeft naam
gemaakt als fabrikant
van terreinauto's met
modellen als Defender en
Discovery. Voor de eerste
keer in zijn bestaan maakt
de fabrikant een ommezwaai door een vrijetijds auto te lanceren met een hoge
'fun'-factor. Het gaat om de
Land Rover Freelander die
op dit moment debuteert op
de autoshow in Frankfurt.
Met zijn vierwielaandrijving
en solide uitstraling is dit
model onmiskenbaar een
auto uit de stal van Land
Rover.

bruik van een visco-koppeling
tussen het voorste en achterste
differentieel. Optioneel zijn een
antiblokkeersysteem, Elektronische Tractie Controle (ETC) en
'Hill Descent Control' (HDC). Met
deze laatste vinding gaat de
Freelander gemakkelijk bergje af.
De snelheid wordt namelijk bij het
afdalen van hellingen heel precies gedoseerd.

lijk, terwijl het vijfdeurs model een
tijdloos, robuust en ingetogen
voorkomen heeft.

De drie- en vijfdeurs uitvoeringen
hebben dezelfde slandaarduitrusting. Uiterlijk onderscheiden ze
zich duidelijk. De versie met drie
portieren oogt jong en avontuur-

Vermoedelijk begint de prijs van
de Land Rover Freelander bij
ƒ 55.000,-. Het model gaat in het
voorjaar van 1998 in ons land in
de verkoop.

Dit jongste vrijetijdsvoertuig van
Land Rover is geheel naar de
persoonlijke smaak aan te kleden
met een honderdtal accessoires.
Daartoe behoren onder andere
dakdragersystemen, buil bars en
aanvullende verlichting.

De Freelander beschikt over het
rijcomfort en de wegligging van
een luxueuze personenauto,
maar heeft eveneens de eigenschappen en technologie van een
robuust vrijetijdsvoertuig. Het
model is te koop in twee varianten; als driedeurs Hardback/Softback en als vijfdeurs Station Wagon. Ook is een duo motoren beschikbaar, een 88 kW/120 pk
sterke benzinekrachtbron en een
71 kW/97 pk krachtige turbodiesel.
De jongste aanwinst van Land
Rover is het eerste model met
een zelfdragende carrosserie en
een geïntegreerd chassis. Door
die bouw heeft de auto een laag
gewicht en een opmerkelijke stevigheid. Rondom is de wielophanging onafhankelijk wat het rijcomfort onder alle omstandigheden
ten goede komt.
De Freelander kan wel tegen een
slootje dankzij het gebruik van
lichtgewicht materialen, die sterk
en duurzaam zijn en weerstand
tegen beschadigingen bieden.
De 4x4-technologie van de Freelander berust op veel ervaring.
Het 'intelligente' permanente 4x4systeem maakt bijvoorbeeld ge-

De Land Rover Freelander voelt zich net zo prettig op de weg als
daarbuiten.

Audi S4: twee turbo's
voor veel trekkracht
D
e Audi S4 beleeft zijn
wereldpremière op de
autoshow in Frankfurt.
Dat de 'S' bij Audi staat
voor Sportiviteit maakt de
fabrikant helemaal waar. De
producent lanceert namelijk
een zescilinder vijfkleppenmotor in combinatie met
een biturbo: de 2,7 liter
krachtbron heeft niet een
maar twee turbo's, wat een
hoger koppel geeft in het
laagste toerentalgebied.
Kortom, er is veel trekkracht, dus sportief rijden is
verzekerd.
Zijn uiterlijk straalt niets anders
dan sportiviteit uit: een 20 mm
verlaagd sportonderstel, grote
luchtinvoeropeningen in de ver
naar beneden doorgetrokken
voorbumper en een dubbele uitlaatpijp. De befaamde Audi quattro-aandrijving (vierwielaandrijving) houdt de grote dosis trekkracht in toom.
Daarmee zijn stabi'iteit en rijcomfort gewaarborgd. Optrekken on-

De Audi S4 paart sportiviteit aan elegantie.
der extreme omstandigheden is
geen probleem dankzij een elektronisch sperdifferentieel (EDS).
De zescilinder biturbo motor onder de kap brengt een vermogen
van 195 kW/265 pk aan de wielen. Dat doet hij via een handgeschakelde zesversnellingsbak.
Omdat de krachtbron twee turbo's
heeft, biedt hij zijn maximale koppel van 400 Nm in een breed toe-

rentalgebied van 1.850 tot 3.600
omwentelingen per minuut.
De Audi S4 is er als sedan met
vier deuren en als Avant, een stationwagen met vijf deuren. Standaard is het model uitgerust met
vier airbags, een automatische
airconditioning, een alarmsysteem, handmatig in hoogte verstelbare sportstoelen en een in
hoogte en lengte verstelbaar
stuur.

De Hyundai Satellite: onbegrensd veelzijdig
Pe Renault Master is een moderne en comfortabel rijdende bestelbus.

anneer we onze testauto vanuit Valbonne richting Nice stuen, stopt een fonkelnieuwe
"ercedes-Benz SLK naast
ns bij een verkeerslicht.
'e bestuurder kijkt naar de
enault waarin we rijden. In
lot Frans stort de Fransan een hele serie vragen
'ver ons uit. Met handen en
^eten maken we duidelijk,
at onze auto de nieuwe
aster is. De man reageert
aarpp zo blij alsof hij de
!°terij gewonnen heeft en
alles weten over de nieuturbodieselmotor. We
leven een demonstratie en
|e Master schiet weg rich'ng de boulevard van Nice.
opwinding rond de nieuwe
enault is te verklaren. De Fran6 fabrikant heeft dit decennium
aanbod personenauto's drasfsch vernieuwd. Aan de bestelfagens werd sinds 1985 (!) niets
pdaan. Met de nieuwe Master
f n de Kangoo Express haalt Re[ault de achterstand op formidae
'e wijze in.

De Kangoo Express lost de Renault Express af. De nieuweling
heeft bijzondere vormen. Typerend zijn z'n hoge bolle neus, grote koplampen met daarboven een
opbollénde motorkap en 'dikke'
wielkasten. Zijn interieur is Twingo-achtig vrolijk. Het laadvolume dat is waar het bij elke bedrijfswagen om draait - meet 2,7 kubieke
meter. Afhankelijk van de gekozen motorisering bedraagt het
laadvermogen 500 tot 800 kilo.
De lengte van de laadvloer komt
uit op 1,675 meter. Slim is de optionele schuifdeur aan de rechterkant: dan kun je vanaf de straatkant in- en uitladen.
Naast laadvolume gaat het bij dit
type auto vooral om kosten. Renault claimt tot wel veertig procent lagere gebruikskosten in vergelijking tot de Express. Hoe?
Ten eerste door een lager brandstofverbruik en door langere onderhoudsintervallen. Daarnaast
zijn zwaarbelaste onderdelen extra robuust uitgevoerd. Verder zijn
zaken die snel beschadigd raken
makkelijk vervangbaar gemaakt.
Renault zal de Kangoo Express

leveren met een 1,2 en 1,4 liter
benzinemotor en twee verschillende 1,9 liter dieselmotoren. De
nieuwe besteller is vanaf begin
1998 bij de Nederlandse Renault
dealers te vinden. De prijzen zijn
niet bekend, maar de goedkoopste Kangoo Express zal rond de
16.500 gulden (exclusief BTW)
gaan kosten.
Een slag groter dan de Kangoo is
de Renault Trafic. Die heeft op
zijn beurt een grotere broer, die
de naam Master draagt. Dit model heeft Renault eveneens hélemaal herzien. De serie Masters is
uitgebreid en vervangt tegelijk de
grootste Trafic-modellen. De nieuwe Renault bestelbus heeft een
laadvolume van 8,0 tot 13,9 kubieke meter en is leverbaar in vijfbasisversies, van gesloten bestelwagen tot laadvloer-cabine-uitvoering.
Nieuw is de direct ingespoten 2,8
liter turbodieselmotor (84 kW/115
pk). Net als de Kangoo Express
is ook de nieuwe Master vanaf
begin 1998 in ons land te vinden
bij de Renaull-dealers.

e nieuwe Hyundai Satel l i te biedt onbegrensde gebruiksmogelijkheden. De ruimtewagen is
handig voor de familie,
praktisch voor de zakelijke
gebruiker en ideaal als bedrijfswagen. Daarom noemde Hyundai deze nieuwe
loot aan de stam: Multi
Functioneel Voertuig (MFV).
Hiermee is Hyundai tevens
het eerste Koreaanse merk
dat een ruimtewagen op de
Nederlandse markt lanceert.
Vanaf 1 oktober is de Satellite te bewonderen bij de
Hyundai-dealer.

wezigheid van bijvoorbeeld zes
luidsprekers en een verlichte trede bij de schuifdeur. Dat laatste is
handig en veilig bij het uitstappen.

D

Meer dan een half voetbalelftal
kan er uiterst luxueus in zetelen.
En zelfs dan is er nog genoeg bagageruimte over voor een aantal
goedgevulde sporttassen. De Satellite voelt zich prima thuis op de
weg tijdens een lange rit. Omdat
de ruimtewagen het comfort en
de rijkwaliteiten heeft van een
personenauto komen de spelers
bij de uitwedstrijd heerlijk uitgerust aan. De MFV bezit reusachtige afmetingen. In de wereld van
de ruimte-auto's behoort de

Met de
Hyundai
Satellite
kan de
eigenaar
alle
kanten

op.

Voor een zwaar klusje is de Satellite ook nooit te beroerd.
De achterbank is in twee gelijke
delen neer te klappen, waarna hij
eventueel in opgevouwen positie
tegen de zijwand kan worden bevestigd. Als dit nog niet voldoende ruimte verschaft dan kan een
trekhaak uitkomst bieden. De Satellite kan een zware aanhanger
trekken van maximaal 1.500 kg
(geremd) of 700 kg ongeremd.
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Hyundai tot een van de langere
(4.695 mm) en in de hoogte staat
hij aan de top. Van straat tot dak
meet hij 1.885 mm, wat een zeer
grote bewegingsvrijheid in het interieur oplevert.
Na het weekend laat de Satellite

•***
•* \

zich inzetten als zakelijke partner.
De Hyundai komt met z'n representatieve uiterlijk overal goed
voor de dag. De vloeiende lijnen,
de slanke koplampen, de opmerkelijke grille en de krachtige achterzijde maken van de Satellite
een buitengewoon mooie ruimte-

wagen. Samen carpoolen in de
MFV is ideaal. Door de weldadige
stilte, de zeeën van ruimte en het
vele licht in het interieur zal het
vinden van medereizigers geen
probleem zijn. De Satellite is ook
zeer luxueus. Dat blijkt uit de forse standaarduitrusting en de aan-

De Hyundai MFV is leverbaar in
twee uitvoeringen, de GL en GLS,
en met twee motoren, een krachtige 2,4 liter benzine en een economische 2,5 liter turbodiesel.
Een automaat is als optie leverbaar, leder model is standaard
zeer rijk uitgerust met centrale
vergrendeling, airbags voor bestuurder en passagier, stuurbekrachtiging, elektrisch te verstellen buitenspiegels en elektrisch
bediende ramen voorin. De Satellite is er vanaf ƒ 49.995,-.

SONY GROOTBEELD STEREO KLEUREN-TV
KVX2501; 63cm Hi-Black Trinitron beeldbuis, HiFi stereo, teletekst met
geheugen, fraai monitorlook-design, eenvoudige bediening dankzij Doublé
Duty afstandbediening. Adviesprijs* 1770.-

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.-

1269.-

l PHILIPS BREEDBEELD

699.899.-

TR565; HiFi geluid.'2200.-

PT820; Black-Line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv/2795.-

SONY + LCD SCHERM

l PHILIPS BREEDBEELD

AEG WASAUTOMAAT
Lavamateoo. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv.*1449.-

SONY STEADY SHOT

l PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

1669.-

teletekst

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
atstandbediening. Adv"1899.-

1569.-

965.-

1199.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

TRV11; Camcorder.'1980.-

1349.SONY Hi-8 HIFI STEREO

SONY TOPKLASSE
MINI HIFI SYSTEEM

PW9501;Tvvan'tjaarl70crn
Black-Line S, 100 Hz digital TR750; STEADY SHOT, top| scan, stereo, TXT. Adv.*3895.- klassecamcorder.Adv.*3110.-

969.-

TR22; SUPER STEADY
SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HiFi
stereo. Adviesprijs'3000.-

769.PHILIPS TELETEKST

SIEMENS VAATWASSER

GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

SN23900; Luxe vaatwasser, 2 programma's, 4 sproeiniveau's, RVS
interieur, lage verbruikswaarden, WHIRLPOOL
geruisarm. Adviesprijs*1298.WASAUTOMAAT

2899.-

439.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

PORTABLE KTV37cm
Off.Ned.Philipsgarantie.*599.-

319.-

PHILIPS TOPKLASSE
VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. *1545.Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advle». Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

PHILIPS HIFI STEREO
VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv,*1295.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 1 6.00 UUR
l 020 - 6474939 l

SONY72CMTRINITRON
ARISTONA STEREO

1179.-

SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv*1095.-

I SONY BREEDBEE'LD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv. *2440.-

949.-

SONY 55CM
CM STEREO

X2101; Trinitron,
tron,TXT.*1440.TXT.*1440.-

779.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST
M21; Hi-Black
Hack Trinitron.
Adviesprijs*990.;*990.-

569.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs.'949.-

599.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs* 1099.-

789.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

649.JVC HIFI STEREO

KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesfaden.
Adviesprijs.*1348.-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.'1849.

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviesprijs*279.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoud!ge bediening. Adv. *599.-

209.-

MOUUNEX MAGNETRON
Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.*489.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

275.-

145 LITER KOELER

Indesit. Adviesprijs*749.-

325.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.'699.-

279.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

898.-

SIEMENS KOELKAST

AEG TURNAMAT

m

Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv.* 1699.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*749.-

569.-\

.AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. * 1649.-

395.-

E11;Afslandbediening. '650.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs*699.-

469.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, grill en 1000 watt
magnetimDuscritlooieakoken,
bakken, braden en gratineren.
Adviesprijs'999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. *729.-

425.-

INBOUW

BAUKNECHT
CHT KAST
140 liter inhoud.
Dud.Adv.*749.Adv.*749.-

l Alle apparatuur.
Voor de
Nederland.

495.-

1198.-

SONYVIDEC-RICORDER

SAMSUNG 24 LITER

345.-

WHIRLPOOL KAST

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1"435.-

J620; Hi-Spec Drive. *1189.-

389.-

1299.

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES

648.-

GRUNDIG HIFI STEREO

M1400; Afstandbed.
itandbed. *550.-

G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Wateronthanderenwaterstop.Adv.*2099.-

K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.'1399.-

INDESnrWASAUTOMAAT

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

HD600; Topperl 4 koppen,
Showview+PDC. Adv* 1299.-

SONYPORTABLEKTV
'RTABLEKTV

MIELE VAATWASSER

MIELE KOELKAST

1-DEURS KOELKAST

PANASONIC STEREO

D^vïï

SN23000; RVS binnenzijde.
Lage verbruikswaarden." 1348.-

•®»VRAAG EROM

SONY HIFI STEREO

\^3jLw

799.-

SIEMENS AQUASTOP

899.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

5 JAART1C

799.-

l SONY 63CM STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afstbed. Adv.*1770.-

679.

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

GSF341; 3 programma's. Vanabele indeling. Adv.'l 099.-

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

SONY HIFI STEREO

ISONY BREEDBEELD

1699.-

FL700; 750toerencentrifuge. RVS
trommel, schokdempers. *949.-

SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv/1179.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

499.

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1340.-

28WS1; 70cm Super Trinitron,
| 60Wattstereo,teleteksl*2990.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

679.-

I SONY 100HZSUPER!

1789.

469.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. *1670.E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv.*2970.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelle met 2 vakken en
.... sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999,-

699.-

879.-

l KVC2981;Stereo,TXT.*2550.-

Instelbarecentrifugegang, regelbarettiermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp."1199.-

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

895.-

JVC DIGITALE STUNT!

PT156;Afstandbediend.*645.-

845.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

STEREO KLEUREN-TV
Off.Ned.Philips garantie
| 55cm, teletekst. Adv.'l 345.-

WM200CO; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv*134B.-

Versterker 2x100 Watt, Surround
Sound, equalizer met 25 pre-sets; BAUKNECHT
tuner/timer met Radio Data System WASAUTOMAAT
en 30 pre-sets; dubbel auto- WA8214; Hoog centrifuge
reverse cassettedeck; 3 CD- toerental. Waterbeveiliging,
wisselaar, 3-weg bass-reflex bespaarprogramma's.'l 349.luidsprekers; afstandbediening. Adviesprijs*1110.-

1499.2399.I PHILIPS 70CM STER'EO SONY Hi-8 TOPKLASSE
PT4501; Teletekst. "1645.-

Nederlands topmerk; 3 programma's, 12couverts. Adv.*899.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv. *2299.-

Hi-8 CAMERA STUNT!

PW630; 70cm, stereo, te| letekst. Adviesprijs'3295.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TO EREN

14x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.'l 099.-

WAS/[)ROOGKOMBINATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren.'1549.-

«n
D aee" DOV»-meeste kleur

Dus ook voor
inbouw:
BCC BETER EN
GOEDKOPER

898.-

SONY LONGPLAY
E250; Showview+ PDC. *780.-

549."

PANASONIC KTV TXT PHILIPSVIDEO
VIDEO + PDC

TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

VR242; Turbo-Drive.
bo-Drive. *895.-

699.-

449."

G1;HiFi-stereo,TXT.*1599.reo, TXT. *1599.-

VR151; Afstandbed. *645.-

PANASONIC
^IIC63CMTOP
63CM TOP PHILIPS VHS-VIDEO

999.-

2-DEURS KOELKAST
TOPMERKWASDROGER

Q7Q
Of «f.

Met tjjddok en püzenfiter. *495.-

229.-

ARISTONASTEREOKTV
^STEREO KTV JVC SHOWVIEW + PDC

TA4411;63cm,tetetekst*1595.Tn,tetetekst*1595.-

A237;Express ProDigi. *714.-

ZANUSSI WASDROGER

879.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

JJrjM 449."
ARISTONA
IA 63CM KTV PANASONIC Beste Koop!

ereo, teletekst,
TA5212; Stereo,
top Black-Line
ieS.Adv.*1795.S. Adv.*1795.-

1099.rrv/viDEO COMBI's

379,

NVSD22;Showiew+PDC.*734.-

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodg! RVS trommel

ARISTONA VIDEO!

549.-

SB;Afslandbediend. *499.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

645.-

Met

afstandbediening.

289.-

STEREO KLEUREN-TV
Classic model.

IC, teletekst.
[ Adviesprijs. "1579.-

879.Slcrn, 100 voorkeuzezenderS,scart.Afstandbed.*999.-

799.-

SONY COMBO 37CM
KW;Showvïew,PDC.*1220.-

779.-

PENTIUM 133MINriDWER
PC; 8MB Intern, 1.2GB schijf,
W '95, kleurenmonltor,

LASER MULTI-MEDIA

t.-MWj.-;».* 2469.-

447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
15" kteurenmonttcx-, Mwave, W95

GRUNDIG 63 CM KTV SPEAKERSET80WATT
28.ST650; Stereo, TXT/1829.- f:MWJ.-»t.»
JOYSTICK SUPER!:

7OO
iï3Vmm

GRUNDIG 37CM + TXT
P730; STUNT! Adv.*699.-

AWG330; 1000 toeren, wassen en
drogen in één machine. Adv.*1499.BOSCH WASAUTOMAAT
WFB2000; 1000 toeren, RVStrommel, schokbrekers. Adv.*1349.SHARP KOMBI MAGNETRON
R7E47; 900 Watt vermogen, hetelucht oven. Adviesprijs*799.PHILIPS STOFZUIGER
TCX519; 1200 Watt vermogen,
BESTE KOOR Adviesprijs*350.-

PHILIPS AUTORADIO
CD-SPELER

949.- 4x12 Watt, RDS, afneembaar front, Adv/874.899.449.199.-

iBCCPRfJS:

Oplaadbare
tandenborstel.
Adv.MBZ.- '

599,

-2 PORTABLE KTV 37CM

289.-

648.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs* 1099.-

799.MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
A d v i e s p r i j s . ' 1 799.-

1149.-

!|p 65.'

Handig!
50
Adviesprijs.*595.-

528.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasfornuis met dubbele
ovenruit. Adviesprijs"798.-

398.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.398.-

^
i'thermoslaa

WATER.

WHIRLPOOL KAST

Adviesprlis'95.-

Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

Philips, inventu

§ARE
^
3 KOPS
PHlUSHAVE
-,.
erloosdusovera. a,

IBCC PRIJS]

sno

.Adv .*200.-

115.-

...^j-Hir» 269.-

448.-

BRAUN
FÖHN
1000 iNBtt
2 standen,

BRAUN.

l rolsnocr, metalen buizen. '440.-

239.IMOULINEX SUPER

KOFHEZETTER

11000 Watt vermogen. '229.-

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

KLANTENKAART

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk'.'
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
l ZAAN DAM
1 SÖOmZ Superstore Beter en goedkoper! 11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65
.
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "295.-

158.-

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

528.-

VRIESKISTEN!

ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

128.-

De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

ETNA WASEMKAP
IMKAP
3-standen. Adviesprijs'135.esprijs*135.-

278.-

68.-

18 ELEKTRO-SUPERS
•.«
iHiiuoiMU
IN ^v.
DE rRANDSTAlT
HILVERSUM

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345.-

BOSCH VRIESKAST

PHILIPS 1300 WATT

HP INKJETPRINT

Aanvraag-folder in de winkel!

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. *698.-

OPZETVRIESKAST

Ind. sheetfeedef en

Meer budget door de gratis

Met grill, ovenverlichting, sierdeksdenkcokwekker.Adv.*1049.-

ETNA FORNUIS

Super kleurenprinter. Adv.*769.-

O I*J«™

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

CANON BJC4100

r^fe?

Gas-elektro fornuis, grill, sierdeksel en ovenlade. Adv.*1199.-

ZANUSSI VRIESKAST

tuWifM
IBCCPR/JS;

439.KTV37CM+TELETEKST
BUBBLEJET STUNT!
FTgii
O-IQ
JP170; Kleurenprinter. Adv.'599.-

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

BOSCH WASDROGER

Van Katja'. Pentlum133,16MB Intem, 1.6GB schijf, CD-rom, 33K6
Fax/Modem, boxen, W95,1 Jaar
On-Site garantie. Adv.*3499.-

l PHILIPS TV/VIDEO IBM APTTVA TOPMODEL

699.-

WHIRLPOOL WAS-DROOG KOMBI

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

w

FG01; Gasfornuis met elèktrische oven, incl. grill en sierdeksel. Adviesprijs*1450.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

BAUKNECHTDROGER
STUNT! VHS-HQ VIDEO

ATAG
FORNUIS

(OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag

.....

.13.00 tot 18.00 uur

. .... .09.30 tOt 18.00 UUr

_ ..
..........
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Zandvoorts
Nieuwsblad

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 24 september 1997

De begroting
in het kort
Cultureel Centrum: Op de begroting staat opnieuw een half
miljoen gulden klaar voor het
saneren van de grond onder het
museum. Volgens wethouder
Van Marie komt zijn collega
Gerard Versteege (Welzijn) in
november eindelijk met een
voorstel over het Cultureel
Centrum.
Dat wordt volgens sommige
partijen hoog tijd. D66 heeft al
gedreigd met een motie als Versteege nog langer wacht met
voorstellen over het Cultureel
Centrum. Ook andere partijen
vinden dat er iets moet gebeuren. Het CDA en de PvdA steunen de motie van D66 hebben ze
laten weten. VVD-wethouder
Van Marie noemt het een „aanfluiting dat een college er vier
jaar over doet om de grond niet
gereinigd te krijgen."
Tot nog toe wilde het college
eerst duidelijkheid hebben
over wat er boven de grond
moet gebeuren voordat de sanering kan beginnen. Er circuleren namelijk al jaren meerdere ideeën daarover. Een mogelij kheid is het in zijn geheel opknappen van het gebouw, dat
momenteel in een zeer slechte
staat verkeert. De andere optie
is afbreken en achter de gevel
iets nieuws bouwen.
Volgens Van Marie zou er in
het laatste geval meer gelegenheid zijn voor een multifunctioneel gebouw. Er zou plaats
moeten zijn voor verenigingen
zoals het Genootschap Oud
Zandvoort, meent de wethouder. Bij een multifunctioneel
centrum denkt hij echter niet
aan een tearoom, zoals weieens
geopperd is door ondernemers
in het dorp. „En het blijft ook
een museum," benadrukt hij.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 39, oplage 5.425

Belastingen stijgen slechts klein beetje
ZANDVOORT - De meeste gemeentelijke lasten gaan volgend
jaar minder sterk omhoog dan dit
jaar. Dat blijkt uit de begroting die
het college van Burgemeester en
Wethouders maandag gepresenteerd heeft. De politiek buigt zich
in oktober uitgebreid over deze
begroting.

Het doel van de verhoging vorig jaar
was om dichter naar het landelijk gemiddelde toe te kruipen, zodat het
Rijk Zandvoort minder zou korten.
Dat is gelukt. Zandvoort krijgt wel
minder uit het Gemeentefonds, maar
niet de voorspelde vier ton minder.
Het is slechts 263 duizend gulden minder.
Dat het college voorstelt om de belastingen toch met 2 procent te laten
Vorig jaar verhoogde de gemeente stijgen, komt omdat het college vindt
de onroerend-zaakbelasting met 5 pro- dat de inflatie gevolgd moet worden en
cent, dit jaar slechts met 2 procent. die bedraagt 2 procent.

De onroerend-zaakbelasting komt
uit op 15,95 gulden in plaats van 15,62
gulden per vijfduizend gulden voor iemand die in zijn eigen koophuis
woont. De rioolrechten gaan omhoog
van 238,55 gulden naar 233,88. De hondenbelasting wordt als het aan het college ligt eveneens verhoogd. De eerste
hond kost straks 118 gulden per jaar,
de tweede hond 224 gulden en de derde
hond 443 gulden.

gaan, komt in werkelijkheid een stuk
lager uit. Het kabinet heeft namelijk
besloten dat gemeenten honderd gulden korting moeten geven. Ook mensen die geen belasting betalen omdat
ze onder het sociale minimum zitten,
krijgen honderd gulden.

Voor de strandpachters betekent de
nieuwe begroting wel een flinke aanslag op hun portemonnee. De pachtcontracten lopen namelijk in 1998 af
De afvalstoffenheffing, die van en de gemeente heeft al een paar jaar
311,16 gulden naar 317,38 gulden zou geleden aangekondigd dat de pacht

Nieuw Duynen in maart klaar

Woonwensen: Het college stelt
voor om toch een onderzoek
naar de woonwensen van Zandvoortse huurders te laten verrichten in samenwerking met
woningbouwvereniging Eendracht Maakt Macht. Hiervoor
wordt 30 mille gereserveerd. De
meerderheid van de partijen
toonden zich in het voorjaar
nog een tegenstander hiervan.

flink omhoog gaat.
In totaal wil de gemeente acht ton
extra inkomsten hebben. Het college
stelt in de begroting voor om de verhoging over een paar jaar uit te smeren.
Volgend jaar moet de pacht 50 duizend gulden meer opleveren. Het jaar
erop een ton en zo telkens 50 mille
meer. Dat moet in 2001 een feit zijn.
Hoeveel elke strandpachter precies
gaat betalen is nog niet bekend. De
gemeente onderhandelt nog over de
contracten.

De bouw van het appartementencomplex Nieuw Duynen, dat op de
plek van het vroegere Paviljoen Zuid staat aan het einde van de
Boulevard Paulus Loot, vordert al aardig. De eerste woning (van de
28) wordt in maart opgeleverd als alles meezit. Het complex is van
begin af aan omstreden geweest. In eerste instantie protesteerden

ZANDVOORT - „We waren sprakeloos toen we
hoorden wat er in kinderdagverblijf 't Kinderhof in
Den Bosch aan de hand is,"
zegt Relinde Adegeest, coördinatrice van Pippeloentje.
Volgens haar komt echter
geen van dé in Den Bosch
geconstateerde zaken in
Zandvoort voor.

omwonenden tegen de bouw, omdat hun uitzicht door het complex
zou worden bedorven. Vervolgens ontstond deze zomer een rel
over met asbest vervuild zand dat de aannemer van het gebouw op
het strand had gestort
Foto Karin Schut

'Bossche situatie hier ondenkbaar'
idioot. Troosten is het belangrijkste wat je moet kunnen als
je in een kinderdagverblijf
werkt," reageert Adegeest.
„Bij ons is het gelukkig allemaal perfect in orde. Geen van
de zaken die in Den Bosch geconstateerd zijn, komen bij ons
voor. We hebben bijvoorbeeld
twee gekwalificeerde krachten
per groep, soms aangevuld met

een stagiaire." Ook Ducky
Duck heeft voor elke groep voldoende personeel met een diploma volgens Van der Zwet.
„Per 16 tot 20 kinderen hebben
we vier groepsleidsters."
De inspectie is bij beide kinderdagverblijven dit jaar langs
geweest. Adegeest: „De inspectie had slechts een paar opmerkingen. Zo was de jodium te

Dat laatste is in de regio een
opmerkelijk gegeven volgens
Van Marie. „Lang niet alle gemeenten om ons heen hebben
een sluitende begroting. Heemstede komt 2,5 miljoen tekort.
De gemeenteraad van Heemstede moet nu bij de begrotingsbehandelingen beslissen
hoeveel de belastingen omhoog
gaan en waarop bezuinigd
wordt. Dat hebben wij in het
voorjaar al gehad."
Van Marie heeft in vergelijking met zijn collega's elders
het voordeel dat het Rijk Zandvoort gunstig gezind is. De gemeente zou in 1998 vier ton
minder krijgen uit het Gemeentefonds. Dat wordt het
komende jaar slechts 263 duizend gulden, verwacht de wéthouder.
Aan de einder doemen echter
wel donkere wolken op volgens
Van Marie, want voor 1999 verwacht hij een tekort van ruim
50 duizend gulden. Dat kan oplopen tot vier ton in 2001. Maar
sombere ramingen zijn gebruikelijk. Vorig jaar voorspelde de
begroting dat er in 1999 een tekort van 121 duizend gulden
zou zijn. Dat heeft Van Marie
oud en adviseerden ze ons een
kinderslotje op een bepaald
raam te doen. Dat vonden we
een goed idee."
Bij Ducky Duck werd na de
controle een camera opgehangen in een van de slaapzalen.
„Maar eerlijk gezegd was die
controle de eerste keer na drie
jaar. Ik heb de inspectie gevraagd om vaker te komen. Het
is alleen maar goed als je ouders kunt vertellen dat de kwaliteit in de gaten gehouden
wordt," aldus Van der Zwet.

flink bijgesteld nu het Rijk zo
coulant lijkt.
Vorig jaar, toen hij nog geen
wethouder was, probeerde Van
Marie de begroting van Flieringa (GBZ) onderuit te halen. Er
was zeven ton meer te besteden dan Plieringa had bedacht,
meende Van Marie. Wethouder
Flieringa ging volgens Van
Marie uit van een te hoog rentepercentage en een andere rekenmethode. Inmiddels is Flieringa, nu wethouder van Ruimtelijke Ordening, blijkbaar wel
akkoord gegaan met het hanteren van een laag rentepercentage (8 procent), want dat is in de
huidige begroting verwerkt. En
de begroting wordt ondertekend door de drie wethouders.

Waterstanden

NAP -74 cm.

Bij Yvonne
draait het
om water

ik gelukkig veel tips gekregen."
Ze legden hem bijvoorbeeld
uit dat dankzij een strandbed
op een strategische plek de
zandstormen een andere richting uit gingen. „In het begin
moest ik met een kruiwagen
hopen zand weg sjouwen. Ik
vroeg me maar steeds af of iedereen dat probleem had. Niet
dus."
Op de eerste warme zaterdag in maart ontdekte Jelle
eveneens dat hij een beginnersfoutje had' gemaakt. Hij
was aan het einde van de dag
door al zijn voorraad heen.
„De volgende morgen heb ik
een rondje langs de Zandvoortse supermarkten gemaakt en
de schappen
leeggekocht.
Voortaan zorgde ik uiteraard
wel dat ik een buffervoorraad
in de loods had."
Waarom begint iemand die
een keurige baan als hoofd van
de afdeling voorlichting bij het
Provinciaal Waterleidingbedrijf heeft aan een onzeker bestaan als strandpachter? Een
samenloop van omstandigheden volgens de 44-jarige Jelle.
Hij had zich net afgevraagd of
hij zijn hele verdere arbeidzame leven met vergaderen wilde slijten toen hij hoorde dat
er een paviljoen op het naaktstrand te koop stond.
„Als zoiets voorbijkomt,
moet je het doen. Zeker als de
bank, je vrouw en je kinderen
er geen bezwaar tegen hebben.
Sterker nog, de kinderen vin-
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Vrouw beroofd
ZANDVOORT - Een 82-jarige
Zandvoortse is maandagmiddag in een winkel van haar portemonnaie beroofd. In haar
portemonnaie zat vijfhonderd
gulden. De daders zijn volgens
de politie vermoedelijk een
man en een vrouw. De man leidde de vrouw af in de winkel,
terwijl zij bij de kassa stond.
Hij deed alsof hij wilde voordringen. Ondertussen maakte
de vrouw een opening in de tas
van het slachtoffer en haalde
haar portemonnaie eruit.
De vrouw had vlak daarvoor
vijfhonderd gulden bij het postkantoor opgehaald. Zij heeft de
man en de vrouw daar ook gezien. Volgens de politie is het
tweetal de bejaarde Zandvoortse gevolgd naar de winkel.

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - „Ik had nooit verwacht dat ik het zo
leuk zou vinden om strandpachter te zijn." Carla de Jong
straalt helemaal als ze het vertelt op de veranda van
Maribaya. De ruimte, de zee en de voldoening na een dag
hard werken verdringen de rode cijfers naar de achtergrond. Haar man Jelle laat zich evenmin van de wijs
brengen. „We bouwen beslist in maart ons paviljoen op
het naaktstrand weer op."

De afbraak is inmiddels begonnen. Zondag was Maribaya
voor het laatst open. Jelle
heeft alle onderdelen van het
paviljoen genummerd. „Dat
schijnen alle strandpachters
te doen," vertelt hij glimlaAfval: Er komen twintig onderchend. „Anders is het een
grondse containers voor paramp om volgend jaar orde in
pier, glas of vuil. In totaal kosde chaos te krijgen."
ten ze een ton.
Jelle en Carla hebben de investeringen van hun nieuwe
-Telefoon: Het college wil 35 milstrandtent er nét niet uitgekrele uittrekken om te achterhalen
gen, ondanks de mooie augushoe goed of slecht de gemeente
tusmaand. Het echtpaar betelefonisch bereikbaar is.
kijkt dat tegenvallende resultaat heel nuchter. „Dan gaat
Speeltulntjes: Voor nieuwe
Jelle toch gewoon weer een
speeltoestellen wil het college
paar maanden aan het werk
een ton reserveren. Daarmee
om nog wat geld te verdienen.
kunnen volgens het college
Daar is niets mis mee, ik werk
oude, kapotte speeltoestellen
toch ook," plaagt Carla, die
vervangen worden en eventueel
deze zomer zelfs naast haar
nieuwe speelterreinen
geparttimebaan bij een bank 's
plaatst worden.
avonds in de keuken meegeholpen heeft.
„Ik ben een optimist. De ervaring leert dat alles altijd wel
weer goed komt. Aan het weer
kun je trouwens niets doen,"
Datum HW LW
HW LW
zegt Jelle. „Al werd het natuur25 sep 11.25 06.56 23.55 18.54
lijk wel steeds spannender
26 sep -.- 08.06 12.45 20.25
naarmate de zomer vorderde
27 sep 01.25 09.14 14.00 21.56
en de zon het liet afweten. Ach,
28 sep 02.25 10.35 14.56 22.56
29 sep 03.16 11.15 15.31 23.45 en zo'n eerste seizoen is altijd
wat lastig. Financieel omdat
30 sep 03.45 12.05 16.09 --.~
01 okt 04.19 00.14 16.41 12.50 we veel moesten aanschaffen
02 okt 04.51 00.45 17.11 13.00 en praktisch omdat we alles
nog moesten leren. Ik heb ab03 okt 05.21 01.04 17.38 13.04
soluut geen ervaring als
Maanstand:
strandpachter. Eigenlijk ben
NM wo. 01 okt. 04.19 u.
ik voorlichter en journalist
Hoogwater wo 01 okt. 04.19 uur.
van beroep. Maar van mijn colNAP +118 cm.
lega's op het naaktstrand heb
Laagwater ma 29 sep. 23.45 uur.
VVV: Als de VVV langer openblijft, stelt het college van Burgemeester en Wethouders voor
om 30 mille te doneren.

pagina 3

tel 571.7166

Zelf noemt Van Marie als
grootste verschil tussen zijn financiële beleid en dat van zijn
voorganger echter dat hij drie
maanden eerder de rekening
van 1996 heeft kunnen presenteren. „Daardoor kregen de
fracties in het voorjaar al de
mogelijkheid om ideeën te lanceren over de besteding van de
twee miljoen die we aan 1996
overhielden."

*Het werd spannend toen de zon wegbleef

Minima: Om de mensen met
een zeer laag inkomen tegemoet te komen, wil het college
twee ton uittrekken.

Aandelen
zijn gesprek
van de dag

ZANDVOORT - Zijn eerste begroting als wethouder Financiën. VVD-er Andries van Marie is er tevreden over. Hij
constateert dat het komend jaar een 'oogstjaar' gaat worden. De belastingen gaan met niet meer dan 2 procent omhoog (om de inflatie te compenseren), half Zandvoort
krijgt een nieuw wegdek of nieuwe riolering en er is geld
voor nieuwe initiatieven. De gemeente is zelfs van plan
twee ton over te houden.

nog overwogen een briefje naar
alle ouders te sturen," vertelt
ze. „Maar ik spreek ze dagelijks
en als er vragen zijn dan hoor ik
het meestal meteen." Volgens
de GGD zijn de groepen van 't
Kinderhof drie keer zo groot
als toegestaan, schortte het aan
Ook haar collega Marion van de hygiëne en werden kinderen
Zwet van Ducky Duck is verwaarloosd. Troosten was
Eurotel: Voor 60 duizend gul- der
den wil het college tijdelijk het zeer geschokt. „Ik heb eerst bijvoorbeeld taboe. „Dat is toch
gat op het Badhuisplein aankleden totdat Eurotel daar eventueel een groot hotel neerzet. De
kwestie Eurotel sleept al jaren,
omdat de projectontwikkelaar
en de gemeente het niet eens
kunnen worden over de hoogte
en de vorm van het gebouw.
Kunst: In 1998 ligt er voor
kunst 50 mille extra klaar. Kunstenaars kunnen hiervoor plannen indienen.

DEZE WEEK:
U PAGINA'S

Van Marie: Dit wordt
een oogstjaar voor ons

Gebouw De Krocht: Er staat
weer 70 duizend gulden gereserveerd voor de renovatie van
gebouw De Krocht. Volgens
wethouder Van Marie komt er
nog dit jaar een voorstel over
deze opknapbeurt.
Grotere aula: In de begroting
staat dat er een onderzoek
komt naar de" aula" op dé 'Alge-'
mene Begraafplaats. Het college van Burgemeester en Wéthouders wil weten of de aula
wel groot genoeg is. Bij sommige begrafenissen, zoals onlangs
nog bij Ad Akkerman, moeten
de bezoekers buiten staan omdat er onvoldoende plaats is.
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Los nummer 2 gulden

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 6

]\ 5li~1 111 ï*l
11K die krant moet ik hebben.
Alt* VM. *•*•* JJJ*V> Omdat ik graag; wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
l Nieuwsblad
Veel tijd om uit te rusten hebben de kersverse strandpachters Jelle en Carla de Jong niet
gehad. „Dit is de eerste keer dat we op onze eigen strandbedden liggen," vertelt Carla
Foto Karin Schut

den het heerlijk, blijkt nu. Ze
moeten veel verder fietsen
naar school, maar hier kunnen
ze 's morgens en 's avonds zo
de zee in duiken."
Toch is de beslissing weloverwogen genomen. „Tegen
een strandpaviljoen op het textielstrand had ik nee gezegd.
Ik ben geen overtuigd naturist,
maar het naaktstrand is zo
lekker rustig. In twintig man
personeel had ik geen trek. Nu
hebben we met een clubje van
zes vrienden en familieleden
gewerkt."
Dat clubje maakte echter,

net als elke andere werknemer
bij een paviljoen, in augustus
erg lange dagen. De eerste gasten stonden tamelijk vroeg
voor de deur, overdag was het
zo druk dat er rijen voor de bar
stonden en 's avonds moesten
de bedden nog opgeruimd worden als de laatste gasten rond
een uur of tien huiswaarts gekeerd waren. „Maar als ik dan
's avonds om half twaalf tijdens de maaltijd om me heen
keek, voelde ik me heel gelukkig," zegt Jelle.
Ook Carla noemt dat een
van de hoogtepunten van de

zomer. „Bovendien," vertelt
ze, „vond ik het zo leuk om te
merken dat de klanten terugkwamen. Ik kende ze bijna allemaal bij naam. Als er een al
een tijdje niet gekomen was,
ging ik hem echt missen."
Omgekeerd gold dat blijkbaar ook. Carla: „Vorige week
belde er iemand op orn ons een
goede winter toe te wensen.
Hij was op reis in Duitsland en
had geen tijd meer om langs te
komen. Dat iemand dan toch
de moeite neemt om te bellen.
Fantastisch."

Naam: (m/v)
j l
Adres:
l i | | | l l l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 halfjaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 M03711017003H

L.

J
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- opheffen tijdelijke woonwagenlocatie
J P Thijsseweg,
- benoeming leden Seniorenraad,
- criteriumnota budgetsubsidiering

FAMILIEBERICHTEN

Activiteiten van Het
Nederlandse Rode Kruis

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het
overlijden van onze collega

Jos Temmink

Afdeling: Zandvoort.
Secretariaat: H. Gerke De Favaugeplein 31/2
2042 TP. Tel: 5712335.

Met een wilskracht die respect afdwong heeft zij
zich jarenlang tegen ziekzijn verzet; tot het laatst
toe bleef zij nauw verbonden met haar collega's,
haar werk op de krant. Wij zullen Jos' betrokkenheid, haar visie op het nieuws, haar collegialiteit en
haar kritische vragen zeer missen.

Soosmiddagcn:
I luis in de Duinen
Gemeenschapshuis
Rode Kruis
Nic. Beetslaan 13
Kerstviering

Haar dochters en verdere familieleden wensen wij
veel sterkte.
Amstelveen, Amsterdam, Zandvoort,
23 september 1997
Hoofdredactie en redactie Weekmedia

Donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Woensdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Donderdag van 13.30 tot 15.30 uur.
Dinsdag 16 december.

Tevens is er verkoop van de gemaakte materialen elke
laatste donderdag van de maand, behalve in december,
in Het Rode Kruis gebouw aan de Nicolaas Beetslaan

13, van 13.30 uur tot 16.00 uur.

Dank voor alle belangstelling bij het overlijden van

Inlichtingen Rode Kruis, Tel: 5714345 of Tel: 5714119.

Martha Maria Helena Marty

ADVERTENTIES
PROVINCIE

(JIJ uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Besluit
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
aan Circuit Park Zandvoort Beheer B.V. te Zandvoort een
nieuwe, de gehele inrichting omvattende, vergunning (zgn. revisievergunning) ingevolge de Wet milieubeheer hebben verleend
ten behoeve van haar aan de Burgemeester van Alphenstraat
t.o. nr. 63 te Zandvoort gelegen inrichting (auto-/motorcircuit).

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Het besluit is in vergeli|kmg met het ontwerp gewijzigd.

A. LAVERTU

Inzage
Het besluit en bijbehorende stukken liggen op werkdagen van
26 september tot 8 november 1997 ter inzage:
- bij de provincie Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33
te Haarlem;
- bij de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluestraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30 tot
12.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Pnnsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag
van 14.00 tot 17.30 uur
en
van 18.30 tot 20.30 uur;
dinsdag
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag
van 10.00 tot 12.00 uur;
vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur,
van 14.00 tot 17.30 uur
en
van 18.30 tot 20.30 uur.

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLUFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Kar.ierlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Beroep
/•
Beroep tegen het besluit kan tot 8 november 1997 schriftelijk
worden ingediend bi| de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag. Voor beroepsmogelijkheden wordt verwezen naar het
besluit.

Burgemeester, wethouders en politici
van Zandvoort
Laatste oproep voor 29 september

Op n december 1996 heef! hel algemeen bestuur van het toenmalig hoog
heemraadschap Vechl en Amstel nu hoogheemraadschap Armlcl, Gooi en
Vee h l de mcuwc keur en het verslag van inspraak vastgesteld
Deze keur zal grotendeels de bestaande keuren van Amstclland Orccht en
Vecht, De Proosdijlanden, De Vechl en m zijn geheel de keur van De Vmkc
vccnschc en Proosldijcrpolders vervangen In de keur zijn vcrbods en gcbods
bepalingen en onderhoudsverplichtingen geregeld voor (hoofd)waterkenngcn,
boczemwatercn, (hoofd)walergangcn en vaarwegen De keur is mede opge
stcld vanwege een streven naar uniformiteit en overzichtelijkheid

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

•

••.'•

.'. •-

,

'

de gemeentehuizen van.
Aalsmeer,
Drie Kolommcnplem i
Abcoude,
Raadhuisplein 3
Amstelveen, Laan Nieuwer Amstel i
Amsterdam,
Amstel i
Blancum,
Totenlaan 50
Markt 13
Brcukclcn.
Bussum,
Brinklaan 35
Dicmcn,
Dj den Hartoglaan i
's Cravcland,
Noordcrcmdc 36
Hilversum,
Dudokpark i
Huizen,
Graal" Wichman 10
Jacobswoudc
Herenwcg 165
licmecr, Teylcrsplcm i Nieuwvecn
Loencn
Molendijk 34
Loosdrocht Nw Loosdrcchtscdijk a
Maarsscn.
Cndclliovcnlaan i
Maartensdijk
Tolakkcrwcg 217
Muiden,
Het Anker 2

-

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

^•"//rll

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.;
_ o

de kantoren van de Amsterdamse
stadsdelen
De Pijp.
K du Jardmstraat 65
Buitcnvcldcrt,
Zwa arts vliet 5
Rivierenbuurt,
Pres Konnedyplantsocn 3
Watergraafsmeer. Hctmhollzstraat 61

Inlichtingen
Voor eventuele vragen of inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer
)F leijcn o f d e h c c r A M Qotdmg van de hoofdafdeling Beheer en
Onderhoud, Dienst Waterbeheer en Riolering, telefoon 035 • 64 77 829/777
txcmplarcn van de keur, exclusief de kcurkaartcn zijn verkrijgbaar door het
overmaken van f35 (Icgcskostcn) op bankrekeningnummer 636755517 van de
Walcrschapsbank, ten name van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht onder vermelding keur Amstel en Vecht Inclusief de keurkaarlcn komen
de Icgcskostcn op f 91,25

la, ik wil viijb!i|vencl meei informatie over do nntma-uitvaaitvci/ekcring.
Ik heb de gai.intie tint ik nog ncigens aan gebonden ben.
naam:

Naarden,
Raadhuisstraat 2
Nedcrhorst den Berg, Voorstraat 35
Nieuwkoop,
Achterweg i
Ouder Amstel, „
Dorpsstraat 14,
Ouderkerk a/d Arnslcl
De Ronde Venen, Croonstadtiaan 111,
Mijdrecht
Uithoorn,
Laan van Meerwijk iG
Utrecht.
Stadhuisbrug i
Wccsp.
„
Nieuwstraat ?oA

Beroep
Belanghebbenden kunnen binnen de termijn van ter inzage legging beroep m
stellen bij Gedeputeerde Staten van Noord Holland en Utrecht tegen bepalingen
uit de keur
Het beroepschrift dient ten minste te bevatten de naam en het adres van de
indiener, de dagtekening, een omschrijving van de bepalingen waartegen hel
beroep is gericht de gronden van het bctoep en een handtekening van de
indiener Het beroepschrift dient te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten
van Noord Holland, Postbus 3088 2000 DB Haarlem
Een beroep Iepen de keur heeft schorsende werking voor de bepalingen waar
tegen dat beroep is gericht Indien de keur. of een deel daarvan, wordt
geschorst wordt dit bekendgemaakt

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 3 6 , 2011 K W Haarlem.

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage by de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon(023)57401 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp
dat op de agenda staat het woord te voeren

De gemeenteraad vergadert maandag 29 september 1997 m het openbaar De vergadering
wordt gehouden m de raadzaal in het Raadhuis vanaf 20 00 uur
N.B.! Let op afwijkende vergaderdag!
Op de agenda staan o a de volgende punten
(onder voorbehoud)
- nota Toeristisch Ontwikkelingskader,
- eindnotitie coffeeshopbeleid,
- nieuwe verordening raadscommissies,
- aanschaf beveiligingscamera's raadhuis,
- niet aankopen Zandvoortselaan 1,
- beëindiging erfpacht Pellikaanhal,
- bestemmingsplan terrein Woodbrookers
Bentveld,
- doelstellmgennota voor bestemmingsplan
Boulevard-Zuid,
- voorbereidingsbesluiten voor
- bestemmingsplan Boulevard-Noord,
- Haarlemmerstraat 21,
- Max Euwestraat 5,
-Burg Engelbertsstraat 21,
- Beatrixplantsoen 1
- krediet t b v vervanging riolering en herstrating Brederodestraat,
- herinrichting tot duinterrein vm baantrace
circuit,

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 16 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 38 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 23 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien by de Centrale Balie

WERKZAAMHEDEN AAN DR.
MEZGERSTRAAT EN KOSTVERLORENSTRAAT OPGESCHOVEN
Vorige week zijn werkzaamheden aan de
Dr Mezgerstraat en Kostverlorenstraat aangekondigd Deze zouden deze week aanvangen
In verband met vertraging in het leveren van
het benodigde materiaal zijn de werkzaamheden opgeschoven
Het werk aan de Kostverlorenstraat begint
nu in de week van 29 september, het werk

Eiqen horecabedrijf'•*•-.
leiding

- . start 'n

^Sf^S/syjS^iaSêS^.,' JMnfir

• Horeca On'dernemersvaardigJieden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.
Bel voor informatie:

Cursusplaatsen:
' Al
Almere,' ,
Amsterdam,
Hilversum,
Haarlem,
Purmerend

"

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:

Hilversum, 24 september 1997

telefoon:
J£& l

Bon m envelop /onder post/egel zenden aan.
Uitvaartcentrum Ilaailem, Antwooidnummei 318, 2000 WC Haarlem.

SEC is erkend door de
bedrijfstak horeca.

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
by Burgemeester en Wethouders van Zandvoort. Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening juncto artikel 50 lid 5 van de
Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor
- het bouwen van een woning op het perceel,
plaatselijk bekend, Bentveldweg 3-5
Het bouwplan ligt met ingang van 26 september 1997 gedurende 14 dagen ter inzage by
de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelyk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende melding bouwvoornemen is
bij het college van Burgemeester en Wéthouders ingediend:
97144M Potgieterstraat 6 vergroten woning
De genoemde aanvraag ligt ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken DIJ het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt by de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan die ons tot de verlening van een
vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunning
97075B Raadhuisplein 4
veranderen winkel (17-09-1997)
U kunt deze vergunning inzien by de Centrale
Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen by
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed
kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend by de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

Het jeugd Rode Kruis
gaat weer van start!
&iëmand helpen,' weetje niet hoe?
Dan is hier de gelegenheid^om je Jeugd EHBO te gaan
''
* • ' ' c""-" J "* '
'
Dit seizoen zullen er herhalingen voor de A-jeugd
worden gegeven en een nieuwe B-opleiding.
De A is weer op een woensdagmiddag, de B-opIeiding wordt op de vrijdag gegeven van half 5 tot half 6.
Voor de B moet men 13 jaar zijn, en niet ouder dan
16, kosten ƒ 50,-. Start 3 oktober.
Inlichtingen of opgeven bij Anneke Beekhuijs.
Tel: 57 1 9590

Huis kopen in park Duijnwijk ?
Wordt het een
süikeroom of een regelneef... ?
De laagste netto hypotheeklast voor 'Park Duijnwijk'!
Maak gebruik van de projectaanbieding van

HBR AdviesCentrum

H Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Een rekenvoorbeeld - looptijd 30 jaar
Man 40 jaar - Inkomen: 90.000,- bruto per jaar
Hypotheek 400.000 inclusief fl 250.000,- overlijdensrisicoverzekering
Rente 7 jaar vast
HBR AdviesCentrum

Annuïteitenhypotheek

Spaarhypotheek

Hypotheek

400.000

400.000

400.000

Netto
per maand

1.504

v.a. 1.845

1.803

Ook voor u maken wij graag een vergelijkingsoverzicht op maat, voor een hypotheek naar
uw persoonlijke wensen.
Voor een professioneel en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met één van onze
adviseurs. Bel nu 023-5720024 of fax naar 023-5719127, of komt u even langs op ons
kantoor in Zandvoort, Passage 3b-40.

HBR AdviesCentrum

leeftijd(en):
| mmm

De volgende aanvraag is ontvangen
Leeuwerikenstraat 1 0 - 1 boom

W

t r a i n i n g Oc o p l e i d i n g

de kantoren van Amstel, Gooi en Vecht
Larcnseweg 30 Ie Hilversum. Spaklcrwcg 18 Ie Amsterdam

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-
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De commissievergaderingen staan voornamelijk in het teken van de conceptbegroting voor 1998.

AANGEVRAAGDE

KAPVERGUNNING

Inzage
U kunt de keur vanaf 29 september gedurende zes weken inzien bij

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluiteen natura-uitvaartverzekering
j)ij Uitvaartcentrum Haarlem.
: • . - = •

Volgende week behandelen de raadscommissies de conceptbegroting voor 1998 De gemeenteraad vergadert over de begroting op
28 en 29 oktober

Nieuwe keur
hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

bewoners Brugstraat en omgeving

'i . ' \ . , . - •

CONCEPTBEGROTING 1998
TER INZAGE/BEGROTINGSBERICHT VERKRIJGBAAR

Hel hoogheemraadschap Armlet, Goot en Vecht ts verantwoordelijk voor het water
kwanlilettsbehcer, wolerkwaliteilsbcheer en vaanvegbeheer m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap warden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWRj die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

BRUGSTRAAT GEEN
DRUGSTRAAT!
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KENNISGEVING

WET MILIEUBEHEER

Privé:

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- dinsdag 30 september 1997, 20.00 uur,
commissie Maatschappelijk Welzijn;
- woensdag 1 oktober 1997, 20.00 uur,
commissie Bestuurlijke Zaken;
-donderdag 2 oktober 1997, 20.00 uur,
commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Noord-HFo/fand

aan de Dr Mezgerstraat begint in de week van
13 oktober
Nadere informatie bij de Centrale Balie

N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

De conceptbeleidsbegrotmg ligt voor een ieder
ter inzage by de Centrale Balie De begroting is
ook verkrijgbaar voor f 29,50
Tevens is deze week het Begrotingsbencht
verschenen Het bericht bevat een samenvatting van de belangrijkste voorstellen uit de
begroting
Het Begrotingsbencht is gratis verkrijgbaar bij
de Centrale Balie

Fam.J. W. Seders
Zandvoort, september 1997

Bedrijf:

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 3 0 - 1 6 00 uur
donderdag
08 30 - 20 00 uur
vrijdag
08 30- 12 30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur pei dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02
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Hypotheekspecialisten

Weekmedia 17

Soos
ZANDVOORT - Ook in het
nieuwe seizoen organiseert het
Rode Kruis weer soosmiddagen. Op woensdagmiddag is er
van half twee tot half vier soos
m het Gemeenschapshuis en
op donderdagmiddag zowel in
het Huis in de Duinen als in het
Rode Kruisgebouw in de Nicolaas Beetslaan, eveneens van
half twee tot half vier. Tijdens
deze soos kunnen bezoekers
spelletjes spelen zoals rummikub, sjoelen en kaarten. Bovendien is er altijd een groepje
creatieve handwerksters aan
het werk.

Jeugd EHBO
ZANDVOORT - Dit jaar krijgen EHBO-ers van dertien tot
en met vijftien jaar extra aandacht van het Rode Kruis. Zij
kunnen, als ze hun A-diploma
al hebben, een B-opleiding volgen. De B-opleiding start op 3
oktober en wordt elke vrijdagmiddag van half vijf tot half zes
gegeven. Wie nog niet toe is aan
een B-opleiding maar wel in
vorm wil blijven, kan meedoen
aan de A-herhalingscurussen
op woensdagmiddag. Meer informatie bij Anneke Beekhuijs,
tel. 5719590.

Schoolgids
ZANDVOORT - De Oranje
Nassauschool beschikt inmiddels ook over een schoolgids,
net als de Duinroos en de Beatrixschool. In deze gids staan gegevens over de school, het onderwij s en de activiteiten die de
Oranje Nassauschool organiseert.

woensdag 24 september 1997

'Op de beurs moet je een bui durven afwachten'
Voetbal, auto's en kankeren op de
gemeente vormen van oudsher de
gespreksstof op menig Zandvoorts
verjaardagsfeestje, Inmiddels
hebben die gespreksonderwerpen
er een concurrent bij: de handel in
aandelen. Hoeveel Zandvoorters
investeren hun geld eigenlijk in
aandelen, opties of obligaties? En
is dat wel verstandig? Volgens
diverse deskundigen is de
verstandigste handelaar in elk
geval iemand met een
engelengeduld.

'H

ET LANDELIJKE beeld is dat
eenderde van de handel in effecten beheerst wordt door
particuliere beleggers," vertelt Theo
Peek, directeur van de ABN/AMRO in
Zandvoort. „Dat klopt aardig met mijn
ervaringen hier. Het afgelopen jaar
heb ik in deze sector een stijging gezien van 40 procent, gerekend over het
totaal aantal klanten, dus inclusief bedrijven."
Een woordvoerder van de ING-bank
in Zandvoort bevestigt dat ook de
klanten van die bank hun geld steeds
meer gaan beleggen in effecten. „In
eenjaar tijd is naar schatting 20 tot 25
procent van onze spaarders overgestapt."
Volgens Peter Weijers, sinds 1983
enthousiast belegger, is dat niet zo
verwonderlijk. Wie geld op een spaarrekening zet, krijgt volgens hem zo
weinig rente dat door de geldontwaarding en het betalen van belasting op

den duur weinig overblijft van het extraatje waar men zo op gerekend had.
„Aandelen leveren veel meer op. Over
een aantal jaren gerekend zo'n 10 a 11
procent. Sommige fondsen kennen
zelfs een stijging van 300 procent. Het
prettige is bovendien dat de winst belastingvrij is. Dat praat zich vanzelf
rond. De succesverhalen op verjaardagen zijn de reden waarom steeds meer
particulieren hun spaargeld investeren in aandelen."
Maar daar kleeft ook een gevaar aan,
waarschuwt hij. „Eigenlijk is het nu al

Geen feestje
of het gaat
over aandelen
te laat om nog in te stappen. Het is net
als met het piramidespel. De eersten
hebben het meeste profijt van hun investering. Hoe later je komt, hoe moeilijker om nog rendement te halen."
Ook de woordvoerder van de ING-bank vindt een waarschuwing op zijn
plaats. „Het blijft te allen tijde risicovol. De aandelen kunnen ook in prijs
dalen en dan leidt men verlies. Dat
vergeten mensen misschien weieens,"
zegt hij.
Weijers raadt iedereen die plannen
heeft om te gaan handelen in aandelen
aan daarvoor alleen geld te gebruiken
waar men niet van afhankelijk is. Handelen met geleend geld waarvoor men

zelf aansprakelijk is, raadt hij ten
zeerste af. „Ik moet erg lachen als lemand een extra hypotheek neemt. Als
het misgaat, ontstaan er enorme problemen. Dat is dus erg dom."
Zelf heeft hij de crash van 1987 meegemaakt. „Ook voor mij was dat vervelend. Maar ja, ik wist dat ik een risico
nam en ik kon het gelukkig hebben.
Voor sommigen lag dat destijds misschien anders."
„Het is inderdaad spijtig als iemand
zijn zuur verdiende centen zou verliezen," beaamt ABN/AMRO-directeur
Peek. Soms raken mensen volgens
hem in paniek en verliezen ze meer
geld dan nodig. „Nu de beurs de laatste weken een paar keer een klein dipje had, verkochten diverse particulieren plotseling hun aandelen. Ik vraag
me dan af, is het wel verstandig om je
geld in effecten te stoppen? Deze mensen kunnen misschien beter blijven
sparen." „Geduld is een belangrijke
eigenschap. Het geld komt dan vanzelf
naar je toe," vult Weijers aan. Peek:
„Je moet de rust hebben om een bui af
te kunnen wachten."
Wie voor het eerst de beurs op gaat
en niet meteen te veel risico wil nemen, kan het beste investeren in A-fondsen, fondsen van grote multinationals. Daar zijn de twee bankmedewerkers en Weijers het unaniem over
eens. Dat zijn fondsen zoals Ahold,
KLM en Koninklijke Olie. Die blijven
aardig stabiel volgens de drie deskundigen. Vooral het spreiden van het
geld over verschillende van deze grote
bedrijven is in het begin een verstandige zet, menen zij.

Kleinere fondsen stijgen wel harder
en leveren dus meer koerswinsten op,
maar zouden volgens sommige geluiden ook weer hard kunnen dalen.
Obligaties, die men bijvoorbeeld kan
inwisselen voor aandelen als de markt
net in elkaar gezakt is, zijn volgens
Weijers ook een goede zet. „Maar,"
zegt hij, „het blijft natuurlijk koffiedik
kijken. Als het allemaal zo voorspeltaaar was, zat iedereen te rentenieren
op Hawaï."
In beleggingsclubs proberen sommige Zandvoorters dat koffiedikkij-

'Het is te laat om
nu nog in aandelen
te stappen'
ken samen te doen. Meer mensen weten meer dan één is hun filosofie. Het
Kennemer Beleggingscollectief, waarvan Weijers overigens ook lid is, ontstond op die manier volgens Bob de
Vries.
„Ik had altijd al belangstelling voor
de beurs en ging naar een cursus in
Haarlem," vertelt De Vries. „Zo ontmoette ik wat mensen en daaruit is de
beleggingsclub voortgekomen." Inmiddels is hij een van de drie mensen
die binnen de club de bevoegdheid
hebben om de aandelen van het collectief te verkopen of nieuwe te kopen.
Hij heeft vertrouwen in de huidige
beurs, al voorspellen sommige men-

sen al enige tijd dat er een dag komt
waarop alle koersen in elkaar zakken.
„Er kan best een correctie komen,
maar daarna stijgt het wel weer. Hoe
ontstaat een crash? Ineens verkoopt
iedereen zijn aandelen en zakt de
koers. Aangezien er veel geld vast zit
in pensioenfondsen, kan het allemaal
nooit zo enorm snel in elkaar klappen."
Elke maand leggen de tien leden van
zijn collectief vijftig gulden m en een
deel draagt een bank bij. Alhoewel het
een collectief is, moet elk lid zelf aan
de fiscus opgeven hoeveel dividend hij
krijgt. Regelmatig komt de club bij
elkaar om te bepraten hoe de beurs
zich ontwikkelt. Vijf van hen wonen in
Zandvoort. De rest erbuiten.
Veel vrouwen zitten er trouwens
niet bij deze groep. De enige vrouw die
lid was van het Kennemer Beleggingscollectief is eruit gegaan. „Bij landehjke bijeenkomsten van beleggingsclubs is ongeveer een kwart vrouw,"
zegt De Vries. „Hoe dat komt? Zonder
te willen discrimineren verklaar ik dat
uit het feit dat mannen meer met eenten bezig zijn."

ZANDVOORT - Op zondag 12
oktober is er een kledingbeurs
bij kinderdagverblijf Pippeloentje in de Burgemeester Nawijnlaan (naast het Huis in het
Kostverloren).
Tijdens de
beurs, die van elf tot en met vier
uur duurt, wordt nieuwe kleding verkocht.

ZANDVOORT - In 't Stekkie
vinden binnenkort weer disco's
plaats. Op vrijdag 3 oktober is
er van acht tot en met elf uur
disco voor tieners (van twaalf
tot en met vijftien jaar). Voor
de jongeren (van zes tot en met
elf jaar) wordt op zaterdag 4
oktober muziek gedraaid van
zeven tot negen uur.

ZANDVOORT - Vanaf een
parkeerplaats bij het station is
een zwarte Audi 80 gestolen. De
auto verdween tussen zaterdagavond zes uur en zondagmorgen half elf.

Inbraak
ZANDVOORT - Tussen
kwart voor elf en half drie is er
zondagmiddag ingebroken in
een huis in de Kostverlorenstraat. De inbreker forceerde
de tuindeuren en nam diverse
bankpasjes en sieraden mee.

Foto André Lieberom

ZANDVOORT - Bij een auto-ongeluk op de hoek van de
Vondellaan en de Van Lennepweg is een 48-jarige Zandvoorter woensdagavond licht gewond geraakt. Hij raakte betrokken bij een botsing tussen
een 29-jarige Brit die geen vporrang verleende aan een 20-jarige Zandvoorter. Het slachtoffer
liep schaafwonden en een
hoofdwond op. De auto's raakten zwaar beschadigd.

(ADVERTENTIE)

OP
Op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen slaag je voor
het hele huis. Met complete

interieurs in de beste zaken
van 't land.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Amsterdam

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
Wnd.-hoofd commercie: B.L. Berger.

BAAIBERGEN. HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Info (020) 69093 16

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend' maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur.
Redactie. (023) 571.8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:

Kinderen mogen ponyrijden
tijdens kamp in Limburg

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten .loven Schreudpr
Vormgevmg/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleeslng, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider Andre Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
^leenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopManager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aange°'°ten bij de Nederlandse NleuwsblatJpers

Park Duijnwijk
ZANDVOORT - Rond l oktober beginnen de werkzaamheden voor de eerste 110 woningen van Park Duijnwijk, al hebben diverse bewoners van de
Van Speijkstraat bezwaren mgediend. Voordat de daadwerkelijke bouw kan beginnen
moet eerst de grond bouwrijp
worden gemaakt.

Duurzaam

Zeeweg

Licht gewond

E-mail, wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
lel. (020) 347.3434. Fax. (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementspnjzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per (aar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
gJ2 uur (023) 5717166.

PvdA-vergadering

ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum Zandvoort orgamseert in samenwerking met medewerkers van het Ecoteam uit
Haarlem een driedaagse cursus
over duurzaam bouwen. Inclusief lesboek kost deze korte
Wim Peeters (van de
25 gulden. De lessen zijn
gelijknamige winkel) hoopt dat cursus
op donderdagavond van half
dit drietal volgend jaar weer
acht tot tien uur. Opgeven bii
meespeelt. „Sportief gezien was Mia
van Westrop, tel. 5717113.
het een geslaagd evenement, al
was de opkomst niet zo groot.
Volgend jaar organiseren we
Geen rijbewijs
het weer," aldus Peeters. Hij
ZANDVOORT - De politie
wil echter het toernooi wel
heeft
donderdag in de Cornelis
verplaatsen naar een andere
Slegersstraat een 35-jarigc
datum. „Want op zo'n mooie
Zandvoortse automobilist aanzonnige zaterdag: als we nu
gehouden omdat hij zonder rijhadden, kun je niet altijd
bewijs reed. Hij had zijn rijbevertrouwen."
wijs tijdelijk moeten inleveren
omdat hij dronken achter het
stuur had gezeten.

Autodiefstal

(023) 573.0497.

ZANDVOORT - Het is de bedoeling dat voor het emdu van
het jaar het fietspad langb do
begraafplaats bij de Tollens,straat geasfalteerd en vei breed
wordt. Twee omwonenden heb
ben op de verandering van hol
fietspad gereageerd bij de ne
meente. Een van hen alleen te
lefomsch. Deze bewoner uit de
Tollensstraat vreest dat er auü
-parkeerpaaltjes voor zijn cm
port komen. Hij heeft echter
geen schriftelijk bezwaai in ge
diend. Het andere bezwaar acht
het college van BurgerneeMei
en Wethouders evenmin ^i>
grond. Deze bewoner (eveneens
uit de Tollensstraat) vreest dal
de weg smaller wordt. Dat is
niet het geval volgens de ge
meente. Daarom beginnen de
werkzaamheden binnenkort.

Postzegels

Wat is de beste zet? Of het nu
kleine of grote stukken zijn lijkt
nauwelijks enig verschil te
maken voor schakers. Zaterdag
speelde een groepje
schaakliefliebbers op
uitnodiging van Radio Peeters
en de Zandvoortse Schaakclub
hun favoriete spel voor café De
Harlekijn. Olaf Cliteur, die
regelmatig titels in de wacht
sleept, won dit eerste
Amsterdam Beach Openlucht
Toernooi. Hij eindigde voor
Dennis van der Meijden en Jan
Berkhout.

Dansen

Fietspad

ZANDVOORT - Het interim
bestuur van de Partij van de
Arbeid heeft voor 30 septembei
een ledenvergadering uilge
schreven. De vergadering bc
om acht uur en wordt 111
Volgens Peek treden vrouwen dan gint
Gemeenschap&huis gehou
wat minder op de voorgrond, aan veel het
beslissingen van zijn cliënten ligt vol- den.
gens hem de vrouwelijke intuïtie ten
grondslag. „Vrouwen sturen op de
achtergrond. Handelen in aandelen
ZANDVOORT - De Zandheeft namelijk weinig met het ratione- voortse
le te maken. Het is ook fingerspitzen- houdt opPostzegelvereniging
26 september de
gefuhl."
maandelijkse clubavond in het
in de Louih
Monique van Hoogstraten Gemeenschapshuis
Davidsstraat. Belangstellenden
(ook niet-leden) zijn vanal
kwart over zeven welkom. Post
zegels worden geveild, er is een
loterij en er zijn mensen die
veel verstand van postzegels
hebben. De entree is gratis.

Schaken
in de zon

Kinderkleding

Zandvoorte
Nieuwsblad

ZANDVOORT - Kinderen
hoeven zich in de herfstvakantie niet te vervelen. Voor
het eerst organiseren Rob
en Ingrid Drommel plus
Sylvia en Bob van Heijningen voor kinderen van zes
tot en met twaalf jaar een
sport- en ponykamp in
Swolgen.

kamp." Tijdens het kamp kunnen alle kinderen, ongeacht
hun niveau, op een pony rijden.
Ze krijgen elke dag les. Ze mpgen bovendien met zijn tweeën
een eigen pony verzorgen. „De
manen invlechten en goed borstelen, dat soort dingen," zegt
Ingrid. Naast het paardrijden
staan er ook allerlei andere
sportieve activiteiten en spelleIn dit Limburgse plaatsje tjes op het programma.
staat een kampeerboerderij
Er mogen maximaal 25 kinnaast een manege. „Het is een
ontzettend leuke plek. Rob deren mee en er zijn negen beheeft er ooit gelogeerd toen hij geleiders. Het kamp duurt van
met de Zandvoortse Reddings- 12 tot en met 17 oktober. De
brigade bij de watersnoodramp kosten bedragen 395 gulden inin Limburg ging helpen," ver- clusief verzekering. Op de aantelt zijn vrouw Ingrid. „Sinds- komstdag krijgen de ouders de
dien zijn we er met het hele kans om het kampterrein met
gezin meerdere keren geweest. eigen ogen te zien. Aanmelden
En we dachten: dit moeten we kan bij de familie Drommel
andere Zandvoortse kinderen (5714318) of de familie Van
ook laten zien. Vandaar dit Heijningen (5401204).

Concert Vocaviata voor het eerst gratis
ZANDVOORT - Het traditionele concert van Vocaviata dat
vrijdag plaatsvindt is voor het eerst gratis volgens Floris Faber
van de Stichting Zandvoort Promotie.
Lokale ondernemers en de Stichting Zandvoort Promotie sppnsoren het concert namelijk. Een van de sponsors zorgt bovendien
voor een podium waar het koor op kan staan.
De deuren gaan even voor acht open en blijven als het goed is
tijdens het concert openstaan.

'Ik heb nog altijd geen concrete
plannen gezien voor het toerisme'
„Met een aantal bedrijven
gaat het goed in Zandvoort,
maar de algemene trend is
minder positief. Teveel
winkeliers van buiten
willen het in één of twee
seizoenen maken en
vertrekken vervolgens
weer." Volgens accountant
Harry Huppelschoten is het
vijf voor twaalf. Nu de
gemeente en Ondernemers
Platform de nieuwe
toerismenota handen en
voeten proberen te geven,
wil Huppelschoten ook zijn
bijdrage daaraan leveren.
„Ik realiseer me dat ik vrij
makkelijk ideeën naar
voren breng en dat
sommige misschien niet
haalbaar zijn. Maar dat
geeft niet. Het gaat erom de
discussie te voeden."

H

ARRY HUPPELSCHOTEN herinnert het
zich nog goed. Begin
dit jaar hield de inmiddels veel besproken en geciteerde Belgische professor Allaert
zijn gehoor voor dat het belangrijk is om niet te lang te wachten met concrete projecten.
„Zorg dat de bevolking binnen
een jaar ziet dat je bezig bent
met toeristisch beleid, zei Allaert. Maar ik heb nog niets gezien," reageert de accountant.
„Als je in Zandvoort naar het
lange termijndenken kijkt, dan
beweegt zich dat tussen de ondernemer die voor één zomer
een winkelpand huurt en probeert in die tijd de buit binnen
te halen en de gemeente die
zeer veel op lange termijn
denkt, maar waar op korte termijn weinig zichtbare resultaten te bespeuren zijn." Zijn eigen visie heeft ook twee kanten.
Enerzijds spreekt hij het bedrijfsleven aan op zijn verant-

woordelijkheden, anderzijds de
gemeente.
Zo vindt hij dat sommige
middenstanders eerst de blik
op zichzelf moet richten. Hij
raadt winkeliers aan om een
buffer op te bouwen. „Dus na
een goed seizoen niet alle privéuitgaven en de nog te betalen
belasting vergeten," zegt Huppelschoten.
„Als winkels 's winters altijd
of alleen door de week dicht
zijn, worden ze door toeristen
gezien als amateurs en als zakkenvullers. Deze winkeliers
zien trouwens de altijd aanwezige Zandvoorters kennelijk
niet als klanten. Zo ontstaat er
geen klantenbinding. Langere
openingstijden
bevorderen
juist wel die klantenbinding."
Dat sommige winkeliers vrezen dat ze nauwelijks geld verdienen in de winter terwijl ze
wel kosten hebben, vindt Huppelschoten niet terecht. „Het is
de moeite waard om open te
zijn. De meesten van deze wmkeliers hebben niet zoveel personeel, dus aan personeelskosten zijn ze weinig kwijt. Het
kost ze alleen wat extra aan gas,
water en licht." De huur moet
toch wel aan de verhuurder
overgemaakt worden, of er nu
wel of niet wat verdiend wordt,
redeneert de accountant.
Die verhuurders spelen in
zijn visie een belangrijke rol. Ze
vragen te veel en houden te weinig rekening met de lange termijn volgens Huppelschoten.
„Door hoge huren krijgen ondernemers weinig speelruimte.
Als de huren en koopprijzen
van winkelpanden dalen krijgt
de huurder meer kans om de
kwaliteit van zijn winkel te verhogen."
„Bovendien," vervolgt de accountant. „moeten verhuurders ondernemers weren die
bewust in één seizoen willen
binnenlopen. Dat is op den
duur ook in het belang van de

verhuurder, want anders moet gressen of shows onder in het
hij na een half jaar of een jaar gebouw plaatsvinden. Het moet
weer een nieuwe huurder zien een markant punt worden dat
te vinden. Hij snijdt zichzelf op mensen trekt. Geen kil gede lange termijn in de vingers bouw."
Een tweede, verlaagde bouleals Zandvoort verpaupert en de
prijzen blijven hoog."
vard met eveneens terrasjes of
Meer variatie in het winkel- winkeltjes moet 's avonds voor
bestand trekt daarnaast meer leven zorgen. „Het liefst halvertoeristen aan. „Daar ligt mis- wege de zeereep of op een meschien een taak voor de ge- ter of vijf hoogte vanaf het
meente." Toeristen vinden het strand. De omwonenden moeook prettig om een rondje te ten er uiteraard geen last van
lopen, meent Huppelschoten. hebben." Dat minister JorritsDus vanaf de boulevard, via de ma wellicht wel wat bezwaren
Kerkstraat, de Haltestraat en zou kunnen hebben omdat zij
de Zeestraat weer terug naar de tegen bebouwing van de kust is,
boulevard. Hij stelt dan ook vindt Huppelschoten geen onvoor om niet alleen de Kerk- overkomelijk probleem.
straat en de Haltestraat mooi te
betegelen voor voetgangers,
(ADVERTENTIE)
maar ook de Zeestraat.
Dat er onder middenstanders
in Zandvoort veel aversie tegen
het afsluiten van winkelstraten
Wat komt er op
voor verkeer bestaat, is volgens
Huppelschoten op te lossen als
TV vandaag
er maar genoeg parkeergelegenheid in de buurt is. Een parkeergarage onder het Stationsplein juicht hij daarom toe. Het
verkeer dat vanaf de Zandvoortselaan naar Noord wil,
kan volgens hem via de Kostverlorenstraat en de Van Lennepweg rijden. „Het centrum
valt via de Haarlemmerstraat
en de Hogeweg of de Grote
Krocht te bereiken."
Om de toerist naar de boulevard te lokken, wil de accountant twee voetgangersbruggen
maken over de Burgemeester
Engelbertsstraat. Een aan het
Nu m \
einde van de Zeestraat en een
Zandvoort
aan het einde van de Kerkstraat.
Nieuw op de kabel.
De boulevard kan ook een
stuk fraaier, meent hij. Met een
Niel meer zappen, niet meer zoeken
attractie op het nu zo kale BadDe TV gids op uw TV
huisplein, waar ooit Eurotel
zou moeten verrijzen. „Als Eu- Ki|k naar u\jtnmn en dan weel u hel
rotel daar komt dan is het na- U vindt deze zender in Zandvoort op
tuurlijk beter wanneer daar
kanaal 68, frequentie 849,25 MHz.
omheen terrassen ontstaan en
wanneer er in de winter con-

ZANDVOORT - Op de Zeeweg heeft de politie zaterdag
tussen drie en vier uur 44 bonnen uitgedeeld wegens te hard
rijden. In totaal passeerden 360
auto's of motoren. De snelste
reed 87 kilometer per uur, terwijl slechts 50 kilometer per
uur toegestaan is.
(ADVERTENTIE)

Camemai Qreuuc
25 sep t/m l okt
V r t / m W o 1330
Dagelijks 1530
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DERUYTERSTRAAT4/8
ZANDVOORT
Vierkamer appartement mei balkon aan land- en zeezijde, gelegen op de 4e en tevens bovenste woonlaag
met riant uitzicht over zee, strand en boulevard.
Indeling: hal, woon/eetkamer met mogelijkheid tot
open haard, 2 balkons, waarvan één met bergkast,
keuken, twee slaapkamers, toilet met fonteintje, badkamer met ligbad. Het appartement is deels voorzien
van kunststof deuren/ramen met dubbele beglazing.
Het gebouw is voorzien van een goederenlift.
VRAAGPRIJS
ƒ259.000,- k.k.

van de maand OKTOBER
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023-521 5531

24.
22.

SLIP

maandag-vrijdag:S.30 -17.30 uur
zaterdag: 10.00 - 14.00 uur

AANKOOP -VERKOOP -TAXATIES
DE FAVAUGEPLEIN 21/20
ZANDVOORT
Gezellig appartement op de 12e etage met balkon op
het zuid-westen en riant uitzicht over zee, dorp, en duinen.
Indeling: entree, hal, woonkamer met niveauverschil,
zonnig balkon, open keuken, twee slaapkamers, badkamer met douche/toilet en wastafel. Het gebouw is
voorzien van twee liften en fietsenstalling.
VRAAGPRIJS
ƒ239.000,-k.k.
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VERHUIZEN?

HEMA

Verhuizen is vakwerk!

GOUDEN

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

ZANDVOORT

Zoekt weekend hulpen
Ben je tussen 15-20 jaar oud en wil je op
zaterdag of zondag werken.

Wit

Bel of schrijf HEMA ZANDVOORT,
t.a.v. hr. Th. v.d. Laan of mevr. A. Vörös,
Raadhuisplein 1, 2042 LR Zandvoort,
tel. 5712820

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

Verhuizingen

BULGAARSE
MERLOT RESERVE
Wij selecteerden voor
u uit het zuiden van
Bulgarije de Merlot
Reserve van Domaine
Boyai. Deze sctiitlerende volle, sappige,
veloursrode wijn van
de Merlül druif is
gerijpt op nieuwe,
Amerikaanse eikenhouten vaten, Zells de
Fransen zijn jaloers
op de kwaliteit.

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

Geniet

Sterk in perfect fotowerk

Herfsttinten

BUDGET
KLEURENFOTO'S
NOEMSERKUNST

JöluflS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Vraag ook naar de

DRUGSTORE

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET

GIGONDAS
appellation conlrólée
In het zuidelijke deel van
daCotesduRhóneligl
hel wijndorp Gigondas.
De gelijknamige wijn die
daar vandaan komt is
klacht^ met veel body en
kenmerkt zich door de
hoge kwaliteit.
Wij selecteerden daar
voor u deze schitterende.
i met goud bekroonde,
l Gigondas.

In hel noord-wesien van
Frankrijk, ingeklemd lussen de Vogezen en öe
Rijn, ligt de Elzas, Daar
vonden wij een schitterende TokayPinot Gris.
Onze keuze weid bovendien onderscheiden met
een gouden medaille. *
Deze in onze ogen
superbe wijn is een
absolute aanrader.

Sauvignon, Sémillon
en Muscadelle.

ELDERS

ERKENDE
VERHUIZERS

van onze

met nieuwe film voor slechts [ J,"

TOKAYPINOTGRIS
VEUVE ROTH

ronrjensoepeua"-

de Gaper Drugstore.

PRESTIGE-FOTO

\ «t *_ ChUwnSOBten

l GpUDEN

,„ bevolen bij roohlees

dus ook voor uw fotowerk naar

vanaf

Entre deux Men

TAVELROSÉ
lescelllersdelonlenallles
Onze Tavel is een pittige
Rosè uit hel dal van de
Rhone. Een aantal beroemde wijnproevers
onderscheidde deze Rosé
recentelijk op de wijnbeurs in Orange met een
gouden medaille. Onze
wijninkoper besloot
maar meieen een
grote order voor u Ie
plaatsen.

:n wit vlees

U bent de eerste die uw foto's ziet

van kleinbeeld kleurenfilms

ENTRE DEUX MERS
PERLE DES MERS
Ingeklemd lussen de
Dordogne en de
Garonne ligt één van
de bekende wijnstreken van de Bordeaux,
de Entte öeuxMers.
In deze streek (rollen
wij bij het wijnhuis
, Landerrouat deze heerPERLE des MERS | lijke witte wijn aan.
De wijn is gevinilieerd

"GOUDEN

rüemveloursrood,

WEKELIJKS EUROPA
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iKORÊNMbiirl

JOUKE DE
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KOREN-
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Passage 36-40
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BEL VOOR MEER INFORMATIE OF l
EEN VRIJBLIJVENDE BEZICHTIGING l

f%VAN DER l!

EEN KIEIM PRUS!

,. . .

in de kleuren BRUIN en MARNEBtAUW. *

DOOS
,6^ESSEA,

TE HUUR

-^-7,139.50

App. boven
discotheek in
Centrum.
Eig. opgang.
K.D.T. aanwezig.
Huur 950,- p.m.
Telefoon:
0653344660

OTOVDAS jlentóas_

ELDERS

ELDERS

DOOS
*W-ESSS

39.50

L™-15^^

DOOS
BESSE
57.00

- •»•-MiSaoo'

ELDERS

57.00

heeft alle
dranken!
Alle aanbiedingen *jn geklig t/m 4 oktober, zolang de voorraad strekt Druk- en zerfoulen voorbehouden!

HAARLEM: Calilorniëplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heen meer dan 50 sfenjen, bel voor ome overige vestigingen: 0172-447300

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden'en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Een kast is niet zomaar
een kast bij Oase!

Eigen huis in park Duijnwijk?

Unieke kastenshow vol met "Oase" kastideëen, draai- vouw- en
schuifdeuren in de laatste trend uitvoeringen. 1001 kastaccessoires

Nieuw schuifdeurkast met combi-element

Schuifdeurkast ISOcm breed
Wpine wit. hoogte 223cm aepte óôcm
Keuze h 10 houtkleuren. Standaard met
2 legplanken en l roede over gehele breedte

fl. 895,-

Dan nu nog de voordeligste hypotheek!
Bent u kandidaat voor één van de 110
woningen in park Duijnwijk? Neem dan
contact op met Alpha Hypotheken voor uw
persoonlijke hypotheekplan.
In dit plan gaan we niet alleen uit van uw
actuele omstandigheden:
o wel/geen eigen geld,
• alleen of samen kopen,
• enkel of dubbel inkomen,
• bestaande hypotheek
wel/niet meenemen,
• enz. enz.,
maar nemen we ook uw toekomstverwachtingen op.

uit de markt te halen, moet je behalve
deskundig ook een grote partij zijn.
Aan beide voorwaarden voldoen wij.

Vouwdeurkasten programma in 3 hoogtes,
2 dieptes en 8 kleuren leverbaar.

Schuifdeur kasten programma van
wand tot wand en van vloer tot plafond

Voor het nemen van de proef op de som,
belt u of komt u langs voor een vrijblijvend gesprek of de gratis brochure.
Alpha Hypotheken. Zijlweg 263,
2025 CL Haarlem Telefoon (023) - 5277980

Deurpanelen in:
beuken of matglas.

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de Woonboulevards:
H

Om alle hypotheekvarianten, scherpste
rentes en exclusieve projectaanbiedingen

2-deurs 175cm breed nu: II. 998,2-deurs 200cm breed nu: II. 1098,3-deurs 225cm breed nu: II. 1198,3-deurs 250cm breed nu: II. 1298,3-deurs 275cm breed nu: II. 1398,3-deurs 300cm breed nu: II. 1498,Meerprijs splegeldeur:
II. 150,Inklusief aflevering en montage

K

E

N

Alkmaar-Amsterdam-Den Haag-Haarlem-Hoofddorp
Purmcrend-Rotterdam-Schagen-Utrecht-Schiphol.

Apeldoorn - Breda - Capelle a/d IJssel - Den Bosch - Diemen
Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam Woonmall/Alexandrium III
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137.

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.
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Water als
bron van
schoonheid

NWEERSTAANBAAR
dreigt de huizenhoge
vloedgolf alles en iedereen mee te zullen sleuren. Het
is zelfs moeilijk niet onwillekeurig achteruit te deinzen bij
een blik op het bedrieglijk levensechte natuurgeweld. Yvonne Sebregts-Van Koningsbruggen heeft het doek, dat een prominente plaats inneemt in haar
huiskamer aan de Dr. Mezgerstraat, dan ook met een bijzondere motivatie geschilderd.
„Als kind droomde ik vaak dat
zo'n enorme golf op me af
kwam. Ik werd dan in paniek
wakker op het moment dat hij
over me heen stortte. Mijn vreselijke angst daarvoor heb ik
hierin als het ware vormgegeven."
Dat zij in haar kinderfantasie
uitgerekend het water tot boeman maakte is zeker niet toevallig, daar dit element haar
yan jongs af aan ontzag heeft
ingeboezemd. Niet alleen als
dreiging, maar ook als een bron
van leven, schoonheid en ontroering. Op het merendeel van
de 25 schilderijen die zij in de
expositieruimte van Nieuw
Unicum tentoonstelt speelt water dan ook een centrale rol.
„Ja, dat boeit mij nu eenmaal
van alles het meeste," zegt de
48-jarige kunstenares. „Het fascineert me dat water in principe altijd in beweging is, ook al
lijkt het soms of het volkomen
stilstaat. Voor mij is het een
eeuwige inspiratiebron."
Er gaat dan ook geen dag
voorbij of ze loopt wel even
naar het strand om de zee in
ogenschouw te nemen. „Als geboren en getogen Zandvoortse
is dat voor mij echt een levensbehoefte. En ik prijs mezelf gelukkig dat ik dat zo voel. Het
mooiste vind ik het als het
stormt, en het water heel woest
is. Maar ook prachtig is het
wanneer de zon er 's avonds
heel mysterieus op schittert.
En heb je het weieens gezien als
er fosfor in de golven zit, en het
's nachts net lijkt of dat blauwe
en groene schijnsel als een
soort van tl-verlichting functio-

Shape en sportschool Kenamju gaan voortaan samen verder. Zandvoorters
kunnen vanaf 29 september

daarom behalve voor vechtsporten, fitness en volleybal
in de sportschool terecht
voor aerobics, steps, ballet
en bodyshape (lichaamsoe-

feningen).

„Wij vullen elkaar zo goed
aan en zitten zo goed op één lijn
qua ideeën, dat het eigenlijk
heel erg logisch was om samen
verder te gaan," vertellen Anja
van der Voort van Studio Shape en Marcel van Rhee van
sportschool Kenamju. „Het
hele gezin is bij ons onder dak.
Mama zweet bijvoorbeeld bij
aerobics, zoonlief tegelijkertijd
bij de judoles en vader in de
fitnessruimte," schetst Marcel.
Tot nog toe zat Anja met haar
250 leerlingen in de Oranjestraat in een voormalige nogatfabriek. „Een stuk kleiner dan
de sportschool in de A.J. van
der Mpolenstraat. Daarom ben
ik blij met deze samenwerking." Anja woont bovendien
naast de sportschool.
Anderen, die al zeven jaar gewend waren in het centrum
hun lessen te volgen, moeten
voortaan wel een stukje verder
fietsen. „Geen probleem,"
meent Anja. „Zover is Oud-Noord toch niet? En wat voor
de een verder weg is, is voor de
ander dichterbij. We hebben
ook heel wat leerlingen uit
Oud-Noord." „Bovendien," vult
Marcel aan, „kun je in het centrum veel lastiger parkeren.
Hier hebben we plek zat."
De sportschool, die twee jaar
geleden volledig verbouwd is,
hoeft voor de nieuwe activitei-

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
CD

O

Meten is weten
Het wordt hoog tijd dat het Centraal Bureau voor de Statistiek eens met
een meetlat naar Zandvoort afreist. In de CBS-publikatie 'Gemeenten op
maat' (1997) krijgt Zandvoort maar liefst 44,3 vierkante kilometer toebedeeld, terwijl de begroting van de gemeente Zandvoort al jaren 3.375
hectare aangeeft. Omgerekend in voetbalvelden: het CBS gaat uit van
8860 voetbalvelden, de gemeente Zandvoort van 6750 voetbalvelden.

CD

Yvonne Sebregts-van Koningsbruggen is er
best trots op: haar tweede expositie binnen
eenjaar. Haar schilderijen hangen sinds vorige week in de tentoonstellingsruimte van
Nieuw Unicum. Water, in Zandvoort volop
te vinden, is haar grootste inspritiebron. En
toch is de Noordzee op haar expositie niet
daadwerkelijk te zien.
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Mysterie blijft

'S S"

Het mysterie rondom de kaart van de familie Wijma-Frieling is nog niet
opgelost. Janny Wijma-Frieling uit Adorp zoekt ene 'Jan en Bep' die vorig
jaar mei een kaart vanuit Zandvoort naar haar reeds overleden ouders
(destijds woonachtig in Emmercompascum) hebben gestuurd. Vermoedelijk hebben Jan en Bep en de ouders van Janny elkaar voor 1970 in La
Pineda ontmoet. Onlangs stond er al een stukje in Oog en Oor. Dat leverde
één reactie op: een boer uit Adorp met kennissen in Zandvoort zorgde
ervoor dat de krant met het artikel bij de familie Wijma belandde. De
Wijma's zetten de zoektocht voort.

CD
GO

Op weg naar de woestijn
Yvonne Sebregts probeerde het water van de Noordzee te schilderen, maar is er eigenlijk nog
nooit tevreden over geweest. Daarom kiest ze liever exotischer taferelen
foto Amiró Lieberam

neert?" Dat dergelijke taferelen
hoogst schilderachtig kunnen
zijn zal zij niet gauw ontkennen. Maar ondanks haar lyrische geestdrift voor de Zandvoortse zee heeft Yvonne deze
locatie nog nooit op het aangespannen linnen vereeuwigd. In
feite beperkt ze zich vrijwel uitsluitend tot exotische landschappen. Met name bergmeren en watervallen in Noord- en
Zuid-Amerika kiest ze graag tot
onderwerp.
„Tja, ik heb het weieens geprobeerd, om hier het strand te
schilderen," onthult ze met
charmante schroom. „Maar ik
denk dat ik dat niet kan. Het
was in elk geval niks, gewoon
niet bevredigend. Misschien
spreekt het me als onderwerp
toch niet zo aan als de veel ruigere landschappen die ik in natuurboeken uit de bibliotheek
tegenkom."
Vanaf het moment dat zij serieus begon te schilderen, nu
een jaar of vier geleden, is
Yvonne gewend om foto's als
voorbeeld te nemen. Maar als

Zoonlief op karate, moeder
op steps en vader bij fitness,
ZANDVOORT - Studio

Met

ten nauwelijks aangepast te
worden. „Ik wil wel lamellen
ophangen voor de ramen van de
grote zaal, zodat de deelnemers
aan de aerobiclessen zich niet
zo ongemakkelijk voelen als ze
staan te springen op popmuziek," zegt Marcel.
Volgens Anja en Marcel is
sport overigens noodzakelijk
en leuk. Ze kunnen zich in elk
geval een leven zonder sport
voor zichzelf moeilijk voorstellen. „Behalve dat het erg leuk is
om les te geven omdat elke
groep weer anders is, blijf ik
goed in conditie," vertelt Anja.
„Tijdens de vakantie gaat het
dan ook na een paar dagen alweer kriebelen. Dan moet ik gewoon weer wat actiefs doen,"
glimlacht ze. Marcel kijkt echter verbaasd. „Ik mis het sporten nou helemaal niet als ik op
vakantie ben. Het hele jaar
door ben ik al zo actief, dat ik
dan juist geniet van het uitrusten. Wat grappig trouwens. Dit
is het eerste puntje van verschil
tussen Anja en mij."

Onderbroeken
voor mannen
ZANDVOORT - Mannen die
's morgens zonder na te denken
een onderbroek uit de kast
trekken, beginnen schaarser te
worden. Volgens Paula Albers
van Beach-In (in de Passage tegenover het station) interesseren steeds meer mannen zich
voor ondergoed. Daarom verkoopt Beach-In ook vanaf deze
week ondermode voor de man.
„We kregen vaak van mannelijke klanten, die bij ons naar
een zwembroek keken, de
vraag of we ook mooie herenonderbroeken verkochten. Dus

het zonder meer in olieverf kopiëren van een kiekje mag haar
creativiteit absoluut niet worden gezien. „Nee hoor," lacht
ze, „het is gelukkig niet zo dat
elk streepje hetzelfde moet zijn.
Als ik eenmaal een mij aansprekende foto heb uitgezocht probeer ik die eerst te visualiseren.
Ik fantaseer dan dat ik me zelf
op die plek bevind, en zo komt
het beeld dat ik wil schetsen

ken tentoon tijdens de voorjaarsexpositie in het Cultureel
Centrum. „Dat was natuurlijk
reuze spannend," blikt ze tevreden terug. „Ik ben er zelfs weieens anoniem heengegaan om
zo de objectieve reacties van bezoekers te peilen. Ik wilde per
se weten wat onbekende mensen nu eigenlijk van mijn werk
vinden."
Die kans wordt haar dit keer

'Dankzij mijn vaderspenselen
ben ik gaan schilderen'
langzamerhand vanzelf tot leven. Voor mij is heel belangrijk
dat ik niet alleen het landschap
op zich, maar ook mijn gevoel
daarbij probeer uit te beelden."
Eerder dit jaar heeft Yvonne
voor het eerst haar schilderijen
buiten de huiselijke kring gebracht. Met nog een.handjevol
Zandvoortse amateur-kunstenaars stelde ze een aantal wer-

niet geboden, gedurende de expositie in Nieuw Unicum. Zowel de bewoners als het personeel daarvan kennen haar namelijk maar al te goed als voedingsassistente op de afdeling
aangeboren hersenletsel. Dat
Yvonne deze baan voor halve
dagen combineert met een
kunstzinnige roeping is echter
iets waarmee ze nooit te koop

heeft gelopen. „Nee, ik denk dat
dit voor de meesten volkomen
nieuw is. Het zal voor sommige
bewoners en collega's best een
hele verrassing zijn dat ik zulke
dingen schilder in mijn vrije
tijd."
Op zich ervaart Yvonnen het
als een wat rare gedachte dat zij
haar creativiteit zo openlijk
blootstelt aan haar werkomgeving. „Maar aan de andere kant
ben ik ervan overtuigd'dat ik
me er niet voor hoef te schamen. En dat blijkt ook wel uit
de reacties. Er zijn zelfs bewoners die trots op me zijn dat ik
in die expositieruimte hang."
Zij verwacht echter niet dat
haar artistieke bekendheid gevolgen zal hebben voor haar positie in het wooncentrum voor
lichamelijk
gehandicapten,
waar zij overigens met veel plezier werkt. „Och nee, dat maakt
naar ik hoop allemaal niets uit.
Als de tentoonstelling in december weer is afgelopen zal ik
er zelf in elk geval met geen
woord meer over reppen. Ik
weet trouwens uit ondervin-

Weekenddiensten
m.

Berichten
en tips voor
,•
deze rubriek met
JOL <ÖL <QL <ü
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5178648,
of Faxen:023-5730497.

breiden we nu ons assortiment
uit met ondergoed van Claessen's en Hom."
Behalve uit traditionele onderbroeken hebben de heren de
keus uit strings (touwtje met
lapje), boxershorts met grappige opdruk of onderbroeken met
pijpjes en sierknopen. De kleuren zijn over het algemeen nog
wel wat saai. „Grijs, zwart en
wit blijven favoriet bij mannen," aldus Paula.

Beste baas
ZANDVOORT - Welke hprecamanager heeft zich dit jaar
het beste geprofileerd? KoninkIrjk Horeca Nederland en het
vakblad Horeca Entree organiseren voor de vierde keer de
verkiezing van de meest markante horecamanager, zo meldt
de Kamerkrant (het huisorgaan van de Kamer van Koophandel).
Volgens de Kamerkrant zijn
'goed management en een financieel gezond bedrijf een
voorwaarde om iemand kandidaat te stellen, maar dient de
kandidaat zich ook op een aantal punten positief te onderscheiden van zijn collega's in de
branche.'

-POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging:: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst

Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: Om van de belbus (voor
bewoners van 55 jaar en ouder)
gebruik te kunnen maken,
dient men zich 24 uur van te
voren op te geven bij het Welzijnscentrum,
tel.
(023-)
5717373.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telëf. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging; EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand

ding hoe snel een bijzondere
prestatie weer vergeten wordt.
Als kind heb ik weieens ergens
met mijn accordeon opgetreden, en dan was ik opeens de
ster van de avond. Maar de volgende dag was alles gelukkig
weer heel gewoon."
Haar nuchtere afkeer van het
streven naar overdreven roem
en eer weerhoudt Yvonne er
evenwel niet van zich geweldig
trots te voelen op wat zij inmiddels heeft bereikt. „Ja, het
streelt mijn ego wel dat ik nu al
voor de tweede keer dit jaar
mijn werk aan het publiek mag
tonen. En hoewel ik niet kerkelijk ben hoop ik toch stilletjes
dat mijn overleden vader kan
zien hoe ver ik ben gekomen.
Het was namelijk het van hem
geërfde schildersetje waarmee
ik destijds aan de slag ben gegaan. Een paar jaar na zijn
overlijden bedacht ik dat ik
daar toch eens wat mee moest
gaan doen... En achteraf gezien
was dat één van de belangrij kste momenten in mijn leven."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Er lopen heel wat rare schepselen rond in Zandvoort, maar kamelen kom je
toch niet iedere dag tegen. Toch stond er één vorige week op de Boulevard
Barnaart tussen de parkeerplaats en het fietspad aan de zeezijde, ongeveer ter hoogte van Riche. Hij kreeg een aai van zijn baas en schraapte met
zijn voeten door het duinzand. Blijkbaar even een tussenstop op weg naar
de woestijn, want later was het dier alweer verdwenen.

Stratenmakers aan het werk
Er wordt nogal eens geklaagd over het wegdek in Zandvoort. Maar inmiddels zijn de stratenmakers volop aan het werk om hier en daar kleine
ongemakken weg te werken. En soms kan het dan opeens ook heel snel
gaan. Zo belden we naar de gemeente omdat er al twee mensen over de
klinkers voor de deur van ons kantoor op het Gasthuisplein gestruikeld
waren. Een dag later konden we alweer over een prima stoepje wandelen.
Overigens voorspelt de gemeente in de begroting dat Zandvoort het
komende jaar flink op de schop gaat. Deze week beginnen de stratenmakers waarschijnlijk in de Kostverlorenstraat. Eigenlijk zouden ze maandagmorgen al zijn begonnen volgens de advertentie van de gemeente in de
krant, maar om onverklaarbare redenen werd het nog even uitgesteld.

Wandelen niet altijd zo gezond
Dat haar wandelingetje zo pijnlijk zou aflopen had de 72-jarige mevrouw die
maandagavond rond elf uur door de Brederodestraat liep nooit durven
vermoeden. Het was nogal donker en ze lette even niet op de grond. Dat
werd haar ongeluk. Ze struikelde overeen mast van een surfplank en brak
haar enkel.

Overmand door slaap
ledereen heeft dat weieens, 's Morgens vroeg valt het niet mee om je ogen
open te houden. Een 24-jarige Zandvoortse had daar dinsdagmorgen ook
last van. Ze reed rond half vijf's morgens op de Zandvoortselaan ter hoogte
van De Bodaan pardoes tegen een vluchtheuvel aan. Zelf hield ze er niets
aan over. Haar auto echter wel: twee lekke banden en een kapotte
versnellingsbak.

(A-)Sociaal
Dat het CNV de gemeente Zandvoort niet zo sociaal vindt, is hard
aangekomen. De gemeente, die over het CNV-sociorapport in onze krant
las, is in allerijl bezig om te achterhalen of de gegevens wel kloppen waarop
de vakbond haar rapport baseert. Het zou toch wel a-sociaal zijn als het
CNV foute feiten in het rapport heeft gestopt.
(ADVERTENTIE)

HEMA
Slagroomtaart
Dagelijks vers uit eigen banketbakkerij, o 21.5 cm/11.95
De ideale gezinshond, zo kun je
Winnie het beste omschrijven.

Ze is een teefje van ongeveer
één jaar. Ze logeert in het Kennemerdierentehuis en heeft het

daar goed naar haar zin tussen
de andere honden. Toch zou ze
nog liever bij een leuke Zand-

voortse familie wonen. Winnie
is lief, aanhankelijk en supe-

renthousiast. Ze kan goed met

UU

Belegen Goudse kaas
1 kilo/14.50

PU

Gebakken Belgische achterham 9 25
100 gram/3.25

Snacksalades

PU X»

nu 2 fa 95

kinderen, honden en katten op-

Tonijn-, rundvlees-, ham/prei-, ei- of vruchtensalade/2.95 VOOT

schieten. Maar ze moet nog wel
wat leren, bijvoorbeeld wanneer ze wel en wanneer niet te-

Verpakt, 250 gram/1.25

gen iemand mag opspringen. In

elk geval zal ze haar nieuwe
baas uitgebreid begroeten, want
ze is erg blij om mensen te zien
die om haar geven. Meer informatie bij het Kennemer Dieren-

tehuis, Keesomstraat 5, tel.
5713888.

11.95

Gevuld speculaas
Huis wijn
Rood/wit droog of half-droog, l liler/5.95

nü2
voor

95

nü2
voor

Aanbiedingen gelden l/m zaterdag 27 september 1997. Zo lang de voorraad strekt.
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Periode: 13-19 sept 1997
In ondertrouw:

Ronald Tamerus en Barbera
Boom.
Getrouwd:

Mare Prederick
Yvonne Bol.

Bijster en

Overleden:

Margaretha Christina van der
Burg-van der Plas, 85 jaar.
Wilhelmina Alberta van Zeijl,
98 jaar.
Joan Mary Wade, 82 jaar.
George Marinus van Veen, 81
jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.30 uur: Oecumenische dienst in St Agatha.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.30 uur: Oecumenische dienst in St. Agatha.
Agatha Parochie:

Anja van der Voort (Body Shape) en Marcel van Rhee (Kenamju) bedenken samen plannen

Zaterdag 19.00 uur: geen dienst. Zondag 10.30 uur: oecumenische
viering, thema: Uit op verzoening.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
De oppervlakte van Zandvoort is blijkbaar variabel. Het CBS kwam tot een hele andere
Zondag 10.30 uur: Oecumenische dienst in St. Agatha.
conclusie dan de gemeente
illustratie Mnrc de Boer
Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur: Geref. Kerk.

woensdag 24 september 1997

Weekmedia 17
STIJL* KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE K L E U R E N EN U I T V O E R I N G E N . U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*
VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTEANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN O N Z E SHOWR O O M S MOET U OOK EENS N A A R

BOVEN KIJKEN.

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM.
U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE
ANALIST

PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL» K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, JARMUIOEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN: M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT I7.00U. ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16.00U. OOK' SHOWROOM IN V L A A R D I N G E N

VAN FENEMAPLEIN 2/1105

DR MEZGERSTRAAT 91

PASSAGE3/3

VAN FENEMAPLEIN 2/1106

Direkt aan zee gelegen 3 kamerapt. op de 11 e
verd. met schitterend uitzicht over strand en
zee. „Palace Hotel" heeft vele faciliteiten,
waaronder een centrale receptie, restaurant
en bar.
INDELING:
entree, woonkamer met moderne halfopen
keuken, balkon op het westen, 2 slaapkamers, moderne badkamer met ligbad en wastafel, apart modern toilet, balkon op het oosten. Berging.

Royaal 3 kamerappartement met groot terras.
INDELING:
entree, gang, ruime living met plavuizen, luxe
open keuken met alle apparatuur, slaapkamer
met spiegelkast, studeerkamer met spiegelkastenwand, toilet, c.v.kast, badkamer met
douche, wastafel en wasmachineaansluiting.

3 kamerflat op 1e verdieping in centrum dorp,
vlakbij zee gelegen. INDELING:
beg.grond: entree/hal, toilet, ruime woonkamer met parketvloer, moderne woonkeuken
met apparatuur, royale slaapkamer, zeer luxe
badkamer met bad, douche en aansluiting
voor een wasmachine. Berging in het souterrain.

Direkt aan zeer gelegen 3 kamerhoekapp. op
de 11 e verd. met schitterend zicht over strand
& zee en naar Umuiden „Palace Hotel" heeft
vele faciliteiten, waaronder een centrale receptie, restaurant en bar.
INDELING: entree, L-vorm. woonkamer rn.
moderne open keuken en balkon op het westen, 2 slaapkamers, moderne badkamer met
ligbad en wastafel, apart modern toilet, balkon
op het oosten. Berging.

* 2 balkons met fraai uitzicht over zee en land
* ook in combinatie te koop met nr. 1106
ƒ 269.000,Meilleur Boxspriiig van Sleep & Drcam.
Groot aanpassend vermogen en keu:e uit
twee hardheden. Als inzet of in honderden
dessins en kleuren, gestoffeerd.
Elektrisch verstelbaar: vanaf f2.780,Handverstelbaar: vanaf f 1.400,-

* plavuizen door de hele flat
* cuadro deuren tussen woonkamer en
keuken
* groot terras circa 30 mj
* servicekosten ƒ 308,- p.mnd.
ƒ 289.000,--

" balkon zuid over de hele breedte van de flat
(10 m)
* servicekosten 360,- p.m. incl. voorschot verwarming
* extra onderhoudsbijdrage ƒ 500,- per jaar.
ƒ 269.000,-

* 2 balkons met fraai uitzicht over zee en land
* ev. ook gemeubileerd te koop
* ook in combinatie te koop met nr. 1105
ƒ 275.000,»

HUIZEN VERKOPEN IS EElsf VAK

Vlak: v a n a f f 810,(90/200 Exclusief hoofd en voethord)

van Meeuwen.
Slapen is ons vak,
THORBECKESTRAAT 54
Grote showrooms
met complete
collecties voor de
slaapkamer o.a.

Hoofdkussens
in tientallen
uitvoeringen.
Navulbaar.
Vanaf f69,-.
Ook stofvrij.
Afgebeeld:
nekrolkussen

'Slimme' linnenkasten. De verschillende
systemen zoals draai-, schuif- of vouwdeuren zorgen dat u veel plaats bespaart
en toch bergruimte wint.
Gratis interneten en gemonteerd..

f 149,-

Vanaf f 1.000,-

Satijnen dekbcdO"crtrekset
van 100% katoen.
In prachtige
kleuren en
alle maten. Vanaf
95

f99,

• matrassen
• slaapkamers
• lattenbodems
• linnenkasten
• boxsprings
• seniorenbedden
• spiralen
• tienerbedden
• waterbedden
• bedtextiel
• en nog veel meer

Direct aan Boulevard, schitterend gelegen 4
kamermaisonnette met fantastisch uitzicht
over strand en zee.
INDELING:
1e verd.: entree/gang, toilet, keuken, woonkamer met balkon west.
2e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad
en wastafel.

* compleet gestoffeerd en gemeubileerd
* gaskachelverwarming
* warm water via gasgeijser
* servicekosten ƒ 1.700,- p.jaar

* schitterend uitzicht over zee en strand
*alles voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
* servicekosten ƒ 355,- per maand incl. voorschot stookkosten
ƒ319.000-

Bed op eomfortlioosjte.
Sleep & Dream l e d i k a n t
Cczorent in mahonie o f ,
beuken. (Exclusief bodem
en matras)
Vanaf f695,Ook op wielen leverbaar.

... dat laat u dus aan de vakman over:

Nachtkastje vanaf f450,-

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN

De Slaapvoorlichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

WIJ ZETTEN ZANDVOORT
OP Z'N KOP'!

IN

DE SCHELP 43
Recreatieflat op 1e verdieping op de oost
hoek
INDELING:
entree/hal, badkamer met toilet, douche en
wastafel, woonkamer met open keuken, 2
slaapkamers.

STATIpNSSTRAAT 2
Halfvrijstaand woonhuis in centrum van het
dorp, vlakbij zee gelegen. In 1996 inwendig
gerenoveerd
INDELING:
beg.gr.: entree/hal, trapkast, woonkamer, toilet, luxe woonkeuken. 1e verd.: 2 slaapkamers, badkamer met Idouche, toilet en wastafel. Achtertuin met stenen schuur,
* woonkamer met laminaat vloer
" moderne keuken en badkamer
" betegelde tuin op het oosten
* op loopafstand winkels en strand
* gaskachelverwarming
"grondopp.:115m'
ƒ319.000,-

CENSE & VAN LINGEN!
NVM

PRINSENHOFSTRAAT1 D
In het centrum en toch vlakbij zee gelegen
3 kamerparterre woning met klein plaatsje.
INDELING:
beg.gr.: entree, ruime hal, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, toilet, badkamer met
douche.

CENSE &
.MAKELAAR]

*****
lat

\LlNGEN

* houten vloeren door het hele huis
* in 1996 inwendig gerenoveerd
* moderne keuken en badkamer
* zeer geschikt 1 a 2 personen
* c.v. gas combiketel (1995)
* grondopp.: ca. 100 m2

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDIAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ 229.000,-

SHAH

SPORTCENTRUM

EN AM JU

WERQBICS JUDO IITNESS ^

SAMEN
STERK!!
M.I.V. 29 SEPTEMBER VOEGEN
WIJ ONZE KWALITEITEN
SAMEN EN KUN JE BIJ ONS
TERECHT VOOR AL JE
SPORTIEVE ACTIVITEITEN!
BEL VOOR MEER INFO MET
MARCEL 5715829
ANJA
5719701
SPORTSCHOOL KENAMJU
A. J. v. d. MOOLENSTRAAT 47 ZANDVOORT
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Dankzij onze succesformule heeft ons filiaal in
Diemen het erg druk.
Ter versterking van ons team, zijn wij opzoek
haar een enthousiaste

Z A N D V O O R T

Dames Dubbel Competitie '97/'98
Gedurende de winterperiode organiseert
Gran Dorado Zandvoort
een Dames Dubbel Competitie.

Wanneer
Tijd
Kosten
Ie speeldag

: op maandag- en vrijdagochtend
: tussen 09.00 en 12.00 uur
: ƒ 155,00 per deelneemster
: maandag 13 oktober
vrijdag 17 oktober

Oase is een keten
van slaapkamer
speciaalzaken,
door heel Nederland.
Onze succesformule
is gebaseerd op:
Unieke slaapvoorlichtings studio.
Complete presentatie van:
slaapkamers, tienerkamers
en senioren kamers
in diverse stijlgroepen.
Kaslenstudio OPMAAT.
Beütextiel en dekbedden.
Uitsluitend in top
kwaliteit, met
13 1/2 jaar garantie
en de verzekering
van gedegen,
persoonlijk advies.

Wij bieden een drukke, afwisselende baan.
Bent u een zelfbewuste, sympathieke vrouw
van 35-40 jaar die 15 - 20 uur per week
-in ieder geval koopavond, zaterdag en
koopzondagen- ons team wil komen versterken?
Schrijf dan een brief met uw C.V. naar ons
hoofdkantoor t.a.v. personeels afdeling.
Oase Slaapkamers Speciaalzaken
Postbus 122 - 2665 ZJ Bleiswijk.

U kunt een inschrijfformulier opvragen onder
telefoonnummer 023-5720000 toestel 2001.

Inschrijven kan nog tot en met 30 september.

Slaapkamer Speciaalzaken

Tot ziens in de Zandvoorthal!

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

GRUNDIG BREEDBEELD KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
M611690; 61 cm Megatron ultra platte beeldbuis, 40 Watt stereo, teletekst met geheugen,
99 voorkeuzezenders, On Screen Display en diverse formaat omschakelingen 16:9.
Adviesprijs*2439.-

i t=-i r^> t^-i :•*** m

BREEDBEELD STUNT!
TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.

TRAVELLER;TELAAG!
14x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.'l 099.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN

999.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

Nederlands (opmerk; 3 pro-1
gramma's, 12couverts.Adv."899-

230 LITER
AEG WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

BOSCH AFWASAUTOM.

499.

Hi-8 CAMERA STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening. Adv'1 899.-

899.-

PW630; 70cm, stereo, teleleksl. Adviesprijs'3295.-

1569.
PHILIPS MATCHLINE

TR565; HIFi geluid. '2200.-

PT820; Black-Line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

SONY+LCD SCHERM

LavamatSOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv/1449.-

SONY STEADY SHOT

965.-

100 Hz KLEUREN-TV

1669.
PHILIPS BREEDBEELD
PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan, stereo, TXT. Adv.'3895.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT4501; Teletekst.'1645.-

969.STEREO KLEUREN-TV
Off.Ned.Philips garantie
| 55cm,teletekst. Adv.M345.-

769.l PHILIPS TELETEKST

TRV1 1; Camcorder. "1 980.-

WM200CO;RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv*1348.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

1499.SONY Hi-8 TOPKLASSE
TR22; SUPER STEADY
SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HIFI
stereo. Adviesprijs'3000.-

895.-

INDESIT1200TOEREN
SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentrifugegang, regelMET DOLBY SURROUND PRO.LOGIC
barethemnostaat,RVStrommel,

JVC DIGITALE STUNT!

PHILIPS TOPKLASSE

SONY72CMTRINITRON
] KVC2981;Stereo,TXT."2550.-

ARISTONA STEREO

1179.BREEDBEELD

SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv"1095.-

ZONNE COMBINATIE
20 PHILIPS CLEO
LAMPEN

SONY HIFI STEREO

In hoogte verstelbaar, 30
minuten timer, extra breed
voor optimale zijbruining.
Adviesprijs*1999.-

|SONY 100HZ SUPER!
E2561; Super Trinitron,
PIP. stereo, TXT. Adv.*2970.-

1789.

X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afstbed. Adv." 1770.-

979.-

799.SONY HIFI STEREO

f\

|
t
l K

C l

1199.-

179.-

SHARP MAGNETRON!

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudi-1
ge bediening. Adv. '599.-

209.-

279.-

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

275.325.-

145 LITER KOELER

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs"1099.-

PANASONIC STEREO
HD600; Topperl 4 koppen,
Showview+PDC. Adv"1299.-

789.-

Indesit. Adviesprijs'749.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.'699.-

648.-

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen, Show
view + PDC. Adv'1159.-

345.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

Adviesprijs'699.-

395.-

898.-

J620; Hi-Spec Drive. '1189..

SIEMENS KOELKAST

AEG TURNAMAT
SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*749.

SONY PORTABLE
iRTABLEKTV
KTV

469.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, grill en 1000 watt
magne&on.l>jsontlooien,kciken, l
bakken, braden en gradneren.
Adviesprijs-999.-

599.-

BAUKNECHT KAST

1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1 649.-

389.-

Snelle 900 Watt magnetron, j
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kook-1
funkties. Adviesprijs'699.-1

425

.AEG BOVENLADER

M1400; Afstandbed.
itandbed. '550.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. "729.-

Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv.'l 699.-

SAMSUNG STEREO

1000 watt magnetron, 60 mi-1
nuten timer, automatische |
programma's.

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM
130 liter, met vriesvak.

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

JVC HIFI STEREO

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

569.-

679.-

INDESITWASAUTOMAAT

M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaar l
draaiplateau.Adviesprijs'279.-1

WW • TzaaMe vinden die er zo u--en

X2101; Trinitron,
tron,TXT."1440.TXT."1440.-

M21; Hi-Black-Trinitron.
Hack-Trinitron.
Adviesprijs*990.i*990.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs."1849.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draai-]
plateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.'489.-

SONY 55CM
CM STEREO

779.-

1299.-

MOUUNEXMAGNETRON

SONY BREEDBEELD

1699.
SONY 63CM STEREO

899.-

MIELE VAATWASSER

599.-

899.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1340.-

28WS1; 70cm SuperTrinitron,
60Wattstereo,tetetekst'2990.-

SN23000; RVS binnenzijde. [
Lageverbruikswaarden."1348.-

G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaleistop.Adv.'2099.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

RJOO;750loerencertrifuge.RVS
trommel, schokdempers. '949.-

• ••••• w* m **. w /•• • *•*•••«•4*

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT
iwi 16.00
i u«w UUR
wun
l O2O - 64749391
6474939 l

799.-

SIEMENS AQUASTOP

849.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

Coniumanten Halpdask voor Informatie en
•dvlei. TftVBni
Tevens melden
truiden van slorlngan
storingen aan
klBur«nlal0vlil« «n
kleurentelevisie
en grool
groot hulshoudalljka
huishoudelijke app.

GSF341;3programma's.Va- i
riabele indeling. Adv.'l 099.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs.'949.-

SIEMENS KOEL/VRIES
K G 2 5 V 0 3 ; 240 n e t t o
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.'1348.-

699.-

IffliCfllL CENTER

879.PHILIPS HIFI STEREO

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs."1399.

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. "1545.-

SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv.'l 179.-

MIELE KOELKAST

MHC991; Pro.logic, 2x75 Watt front, 30 Watt zelfreinigende pomp/1199.center en 2x15 Watt surround; tuner met RDS;
tiptoets dubbeldeck, auto-reverse; 3 CD-wisselaar; super woofer aansluiting; incl. 5 luidsprekers WHIRLPOOL
en afstandbediening. Adviesprijs'1440.WASAUTOMAAT

GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. "1670.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'1349.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen.longplay. Adv.'l 295.-

KV24WS1; SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv. "2440.-

599.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

439.-

l SONY

Italiaanse vormgeving.
«••• sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

845.-

TR750; STEADY SHOT, topklassecamcorder.Adv/3110.-

PORTABLE KTV37cm

319.-

469.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT ZANUSSI KOEL/VRIES

| PT156;Afstandbediend.'645.-

Off. Ned. Philipsgarantie.'599.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
• ••• slerren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

140literinhoud.Adv."749.-

495.-

1198.WASDROOGKOMBINATE

Voor de
vanNederlan

Wassen en drogen in 1 machine, 1 000 toeren. "1 549.-

SONY LONGPLAY

GARANTIE

948.-

E250; Showview+PDC. '780.-

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VIDEO + PDC

TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

VR242; Turbo-Drive. *895.-

699.-

PANASONIC
*IIC63CMTC
63CM TOP PHILIPS VHS-VIDEO
G1; HiFi-stereo.TXT.
reo,TXT.*159!
"1599.-

999.
ARISTONA\STEREOK1
STEREO KTV

2-DEURS KOELKAST

VR1 51; Afstandbed. "645.-

TOPMERKWASDROGER
MettyMck en pUzerflter. '495.-

ZANUSSI WASDROGER

879.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

i - i A f t K t i H » • •nEuliUiiail'''
EIQÉIVSl^CPRJl
DISC PER 2 iBiKwimUi

ARISTONA63CMKTV
IA63CMKTV PANASONIC Beste K<x>p!
l\TVSD22;Showview+PDC."734.-

iWiiiir^raP^^iiip

KONDENSDROGER

469.- Igffiisa^MSccsafaiiTi^jji
1099.ARISTONA VIDEO!
l TV/VIDEO COMBI'S
BCC. DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! DE LAAGSTE
349.STUNT! VHS-HQ VID*EO
SB;Afstandbediend.*499.-

SONYraGSM PAKKET ='
28PW6302;
70cm model, "| T A.V
? Nieuw roemmotel.
PHILIPS BREEDBEELD KTV

Met afstandbediening.

289.-

De beste telefoon! SONY CMDXIOOO.
Het beste abonnement! PTT HI GSM.

51 CM T V / V I D E O
Showview, PDC, teletekst.
Adviesprijs.'1579.-

879.-

SAMSUNG TV/VIDEO
51cm, 100 vobrkeuzezenders,scart.Afstandbèd.*999.-

_ 799.-

SONY COMBO 37CM
KW:Showview,PDC.'1220.-

De beste Service! Incl. Verzekering.

GEEN AANSLUITKOSTEN!

PENTIUM 133MINITOWER
PC; BMB Intern, 1.2GB schijf,
W '95, kleurenmonltor,

LASER MULTI-MEDIA
Van KatyT. Pertlum133,16MB Intem, 1.6GB schijf, CD-rom, 33K6
Fax/IUkxtem, boxen, VfSS, 1 jaar
On-Site garantie. Adv.*3499.-

•*Voor aanvraag abonnement zi|n vereist: Kopie geldige
egitlmatie en kopie bankalschrilt {zonder bedragen)!

699.-

mH

platen,™»"""-—

BR AU N l

Losse extra body. Past op alle laders.
Adviesprijs*89.'

BC C

prijs

1149.-

.
^

r, wjkventttr en ,

.WA-v/»»-

GRUNDIG 37CM + TXT 3KNOPSMUIS!

unwasb»8'lm

P730; STUNTI Adv.'699.- \BCCPRUSl

nmp»w"'~

V^Ss^^
^^

129.- IBCCPRMS] 279.-

-SStóSê,

179" IBCC PRIJS w-ifcl

CANON BJC4100

ÖM

Super kleurenprinter. Adv.*769.-

____
439.KTV37CM+TELETEKST
BUBBLEJET STUNT!

bS^
319."
PORTABLE KTV 37CM

289.-

JP170; Kleurenprinter..Adv.'599..

_
24

HP INKJETPRI
1INT
Ind. sheetfeeder en

FÖHN
1000W3* 1
Zstanden-

BRAUN
rhetveroliderenva

restaties

zuigkracht, automatisch oprolsnoer, metalen buizen. '440.M«MJ.W» 239.Ili

Iw enWllter

pga?rTCyiiiii'sgg?5iJi:

11000 Watt vermogen. *229.-

798.-

PELGRIM
GAS^LEKTRO FORNUIS |
Met grill, ovenverlichting, sierdekselenkcokwekker.Adv.'1049.- j

648.-

Gas-elektro fornuis met grill [
en sierdeksel. Adv. '698.-

OPZETVRIESKAST
Handig!
50
Adviesprijs."595.-

528.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasfornüis met dubbele!
ovenruit. Adviesprijs'798.-1

398.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.ZANUSSI VRIESKAST

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

448.BOSCH VRIESKAST

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.'345.-1

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '295.-

G S D 1 3 0 0 ; 3 laden,
11kg invriescapaciteit.
Adviesprijs"848.-

528.VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs'260.-

128.-

ETNA WASEMKAP

3-standen. Adviesprijs'135.-

iBCCPRtJS]

BCC BETER EN

KLANTENKAART
Meer budget door de gratis

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,grill,sierdek- j
sel en ovenlade. Adv.'l 199.-1

ETNA FORNUIS

398.WHIRLPOOL KAST
en Martex.

5nuc,.

l

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
A d v i e s p r i j s . ' 1799.-

MIELE STOFZUIGER

kenin luxe cassette. Mj-

645.-

599.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs' 1099.-

FG01; Gasfornüis met elèkt-1
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs'1450.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

BOSCH WASDROGER

Met uniek anti-

78.-

." IIBCCPR/JS3

445.-

BOSCH 2-DEURS

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

2999.-

.

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

BAUKNECHT DROGER

PHIUPS

SPEAKERSET80WATT

ST650; Stereo, TXT.M829.- gBCC PRIJS,

ZANUSSI 2-DEURS

ATAG
FORNUIS

3 vakken,
CFK-vrij.
Adviesprijs.'629.-

447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
15" Meurenmonttor, Mwave, W95

GRUNDIG 63 CM KTV Ig
-^-

749.049.469.329.-

stereo teletekst. Adv.*2139.PHILIPS 70CM KLEUREN-TV
J
28PT4503; Nieuwste grootbeeld, l
stereo, teletekst. Adv.*1499.l
ARISTONA KTV TELETEKST
51TA1472; 51cm, On Screen Display,
teletekst met geheugen. Adv.*699.PHILIPS PORTABLE KTV
37cm Full Square Hi Bri beeldbuis,
scart aansluiting, afstandbed. *529.-

Geen afvoer nodg! RVS trommel.

BRAVJN

2399.749.- f--t<«aa.-<pf»
IBM APTTVA TOPMODEL
14PV162; Showview. «1195.-I

395.-

JVC SHOWVÏEW + PDC

•n,tetetekst'159
TA4411; 63cm,
teletekst '1595.- A237; Express ProDigi. "71 4.-

TA5212; Stereo,
lereo, teletekst,
top Black-Line
neS.Adv.*1795.S. Adv.'l 795.

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. "789-.-

GOEDKOPER

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Brees,raat65

l ZAANDAM
ISOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
westzijdeSS (onder QlrK v.d. Broek) '

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
zaterdaq

•~ '
KOOPA VONDEN Bnrth

woensdag 24 september 1997

Weekmedia 17

De Stichting Verpleeghuizen Amsterdam (SVAI ia een veelzijdige
zorgaanbieder van met name de ouderenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Verdeeld over uier vestigingen met eigen specialisaties vinden ruim BSO cliënten de noodzakelijke zorg. Bij de
SVA werken 1,200 mensen in loondienst. Daarnaast levert de inzet
van vele vrijwilligers een onmisbare bijdrage. Er wordt met veel
kennis, kunde en enthousiasme gewerkt aan een eigentijdse zorg.
Respect voor het individu en het bevorderen van de zelfredzaamheld zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Dg vestigingen worden
ondersteund door een Facilitair Bedrijf (fBZ]. De SVA heeft een
eigen Mobiliteitsbureau en een Kennis en Ontwikkelingscentrum
IKOS).

SVA
IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT
NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS

OPLEIDING

EINDELIJK EEN MATRAS DIE JE RUQ SpfiABT f N JE CENTER
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam
Geleverd in een duurzame dubbelgeweven damast.
/lD-tflP
Hygiënisch, antl'schimmel en anti-allerglsch
SÏ-^~£
Alfa maten leverbaar, Vb. 70x200cm. Van 499,-^Nu voor

H

' "" l ' ,Y^l'rb 'u' VI^7lH^'ücril
ï n T i n h NU^I
*'•

-=--^

475.

DAAR WIL JE MEER OVER WETEN! Er is werk aan de winkel in de
gezondheidszorg. Er komen steeds meer oudere mensen die
zowel geestelijk als lichamelijk hulpbehoevend zijn. Dus enthousiaste mensen die hulp willen en kunnen geven, kunnen bij ons aan
de slag.

MATRASSEN

2-PEFHSOONS
M&F-LEDiKANT

EslïollKr MalraiHn Koen Sarei __
SG 20-2S.30-35-40

E7 .

VERZORGENDE INDIVIDUELE GEZONDHEIDSZORG, WAT HOUDT DAT PRE-

CIES IN? Samen met je collega's en vrijwilligers zet je je in voor de
bewoners van één van onze verpleeghuizen. Dat zijn meestal oudere
mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Je verzorgt hen
niet alleen, maar geeft hen ook persoonlijke aandacht. Luisteren en
begrip hebben is daarbij erg belangrijk. We willen graag dat onze
bewoners zich zo gezond en prettig mogelijk voelen. Jij speelt daarbij een heel belangrijke rol.

comfortabel en zeer solide MOF ledikant 160x200cnv
met r.u.vjii 2 solide lattenbodems •
2 luxe polyether matrassen •
met ki.uj.Ji 2rijkgevulde
hoenderverenkussens r
Compleet van F 1195. ,

•Echt <fcm»rf»UM<Ntt,m IN., man tl». _ 14Gx200~ 11O

DE OPLEIDING: LEREN EN WERKEN TEGELIJK Verzorgende is een vak
waar je best een tijd voor moet leren. Maar het leuke is, dat je
veel opsteekt in de praktijk. Na een theorieperiode van ongeveer
zeven maanden ga je in een van onze verpleeghuizen aan de slag.
Dan begint ook het praktijkgedeelte van de opleiding, waarbij je
tegelijk leert en werkt. De hele opleiding duurt drie jaar. Tijdens
de theorieperiode krijg je ƒ 495,- zakgeld bruto per maand. Daarna

Natuurlijk inran
Dacrvn antl'illtrtlsch
CMifeit k.ll.t|.i
D«u
Latex iutuumibb<r .

BEZICHTIGING -VERKOOP

KOOPHOME

•Alle artikelen 1(10% schriftelijke febrieksganntie.

ontvang je een salaris. Je gaat dus tijdens je opleiding al na zeven
maanden een normaal salaris verdienen.
WANNEER KOM JE IN AANMERKING? Je moet minstens 16 jaar en S
maanden oud zijn en niet ouder dan 35 jaar. En je moet MAVO-4
hebben, of een LBO-opleiding met Nederlands en vier vakken op
B-niveau.
KOM NAAR EEN VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN In tW66 van OPZB

verpleeghuizen organiseren we een informatiebijeenkomst. Je bent
van harte welkom op:
DINSDAG 30 SEPTEMBER van 10.00 tot 12.00 uur in verpleeghuis
Gaasperdam of op DONDERDAG 2 OKTOBER van 13.30 tot 15.30
uur m verpleeghuis Slotervaart. Voor informatie kun je bellen met
KOS [020] 614 45 55 (ma t/m do].
Als je meteen wilt solliciteren, stuur dan een brief naar een van
beide verpleeghuizen. Verpleeghuis Gaasperdam, afdeling Opleidmgen, Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam. Verpleeghuis
Slotervaart, afdeling Opleidingen, Louwesweg 10, 1066 EC
Amsterdam.

Spaameweg 22a
Cruquius

•Betalen met pippas mogelijk.
'•Bezorging mogelijk. . .

Wilt u werken in het TOERISME?
Haal in 7 mnd. uw toeristisch vakdiploma SEPR.
Avondopleiding 1 avond per week met examengarantie
voor o.a. reisbufeaumedewerk(st)er.
Info/brochure:
Bernel Opleidingen & Carrièreplanning 023-5325491

de

'n Avontuurlijke vakantie
met een pony voor je deur

Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van
de Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het
verpleeghuis in Osdorp. Beth Shalom biedt verzorging,
verpleging en huisvesting aan 350 bewoners.

nabij SLAGHAREN

Ja, dat kan in Vakantiepark Collendoorn in mooi Overijssel.
Reserveer snel voor een 3-daags herfstvakantie-arrangement:
*2 overnachtingen in een gezellig vakantiehuisje met W op
slechts 5 km afstand van Attractiepark Slagharen.
*3 dagen lang gratis entree in Attractiepark Slagharen met z'n
vele attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
* genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's,
•*•'n pony bij uw vakantiehuisje als kameraad voor uw kinderen.
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

-eev,

HERFSTVAKANTIE
3 dagen f 428,-

Werken met ouderen vergt veel van je. Maar 't zijn vaak
boeiende, inspirerende persoonlijkheden
die respect -en niet zelden een glimlach- afdwingen.

per vakantiehuisje max. 6 pers.
Geldig voor de data:
VR 10 - ZA 11 - ZO 12OKT
ZO 12 - MA 13 - Dl 14OKT
Dl 14 - WO 15 - DO 16OKT
DO 16 - VR 17 - ZA 18OKT
ZA 18 - ZO 19 - MA 20OKT
MA 20 - Dl 21 - WO 22OKT
WO 22 - DO 23 - VR 24OKT
VR 24 - ZA 25 - ZO 26OKT
Aankomst 12.00 uur; vertrek 10.00 uur.

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG 'T MEEST! RESERVEER SNEl: 0525-683000 TOT 22.00 UUR

Beth Shalom zoekt momenteel weer leerling

Je moet wel minimaal 16jaar en 8 maanden

Wil je meer informatie over salaris

Verzorgenden en leerling Helpenden voor

zijn en voor de eerste opleiding is één

en

de volgende opleidingen die 24 november

van de volgende diploma's vereist.

opleidmgscoordmator Frans Pieterson,

1997 en voorjaar 1998 van start gaan'

- LBO met minimaal 4 vakken op B niveau

020 - 610 62 05.

De Opleiding Verzorgende IG

mogelijkheden

bel

dan

met

de

en 2 vakken, w o. Nederlands, op

HIJ kan je ook onze uitgebreide opleidings-

C niveau

brochure even toesturen 't Is wel belangrijk

- Mavo of vergelijkbare opleiding

om te weten datje zelf geen studiekosten

Driejarig, te beginnen met 7 maanden

- Helpende

meer hebt.

'school', de zg. Basis Periode

Voor de Opleiding Helpende is een

(Individuele Gezondheidszorg)

De Opleiding Helpende

taal noodzakelijk

Direct reageren? Stuur dan je brief met

Tweejarig Je gaat meteen werken op de

Persoonlijkheid, teamgeest, initiatief en

cv naar:

verpleegafdelmg en een dag per week

relativeringsvermogen kun je m het werk

Beth Shalom, afd Personeel en Organisatie,

naar school

goed gebruiken.

Kastelenstraat 80, 1083 DE Amsterdam
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VAN LEUT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

l kilo mager
RUNDERGEHAKT

Kam. Onnesstraat15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

Parttime in het volle leven
In Amsterdam kan veel, héél veel. Maar niet alles mag. Daarom is er politie. Die geeft
u nu de kans om een parttime opleiding tot agent te volgen. Werken binnen de wijkteams van de regio Amsterdam-Amstelland betekent vooral: omgaan met mensen.
Op straat duidelijk aanwezig zijn om incidenten te voorkomen en op te lossen. Dat
vraagt om inlevingsvermogen, flexibiliteit, tact en natuurlijk overwicht. Omdat de
politie een afspiegeling van de bevolking wil zijn, zoeken we hiervoor allerlei mensen: vrouwen, mannen, allochtonen, autochtonen, homo-en heteroseksuelen. Wat
telt is uw inzet in deze zinvolle, afwisselende, maar ook veeleisende baan.

l kilo verse
HOLLANDSE KIPFILET
nu samen
BEENHAMSALADE

Parttime opleiding met baangarantie
De deeltijdopleiding tot agent duurt 26 maanden en begint op 2 maart 1998. Uniek is
dat deze opleiding een deeltijdopleiding is. Drie dagen per week gaat u naar het
Politie Opleidingscentrum Noord-Holland in Amsterdam om de opleiding tot agent in
deeltijd te volgen. Haalt u het diploma, dan kunt u gegarandeerd bij ons korps aan de
slag als agent in deeltijd. U werkt dan minimaal drie dagen per week. Tijdens de opleiding ontvangt u salaris als u ouder bent dan 25 jaar. Bent u jonger, dan krijgt u maandgeld. Dus: staat u stevig in uw schoenen, bent u tussen de 17,5 en 45 jaar oud, heeft u
een HAVO- of MBO-diploma, een overgangsbewijs naar VWO 6 of een MAVO-D diploma met drie jaar werkervaring, vraag dan met behulp van de coupon het informatiepakket met sollicitatieformulier aan of bel 0800-0097. Amsterdam heeft u nodig.

20,-

W e r k e n aan veiligheid

2,98

ik wil meer weten van de deeltijdopleiding tot agent in
f Amsterdam-Amstelland.
O Surveillant
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Sterke opening
Kroon Vis/ZVN
ZANDVOORT - De zaalvoetballers zijn inmiddels
de zaal weer in en daarbij
boekte Kroon Vis/ZVN een
fraaie 5-2 overwinning op
DSC '74. Het was een boeiende en goede zaalvoetbalwedstrijd, die verdiend door
de Zandvoorters werd gewonnen.
Kroon Vis/ZVN begon erg
aanvallend waardoor de Haarlemmers met de rug tegen de
muur werden gezet. Schoten
van Arthur Paap en Antoine
Eickhoff werden of door de
doelman gekeerd of kwamen
tegen het houtwerk. De Zandvoortse storm duurde voort,
maar toen doelpunten uitbleven zakte de concentratie bij de
badgasten. Doelman Mark Buchel moest in actie komen bij
een paar snelle counters. Hij
deed dat goed waardoor de
ruststand werd bepaald in een
voor zaalvoetbal niet veel voorkomende stand, 0-0.
In de rust poogde coach Alex
Verhoeven de mannen van
Kroon Vis/ZVN aan te sporen
nog korter op de man te verdedigen en DSC '74 op eigen helft
aan te pakken. Dit pakte goed
uit want de Zandvoorters trokken weer fel ten aanval en namen al snel een 2-0 voorsprong.
Arthur Paap kogelde de bal in
de bovenhoek en Rob Smits
scoorde na een fraaie solo. Uit
een benutte vrije trap brachten
de Haarlemmers de spanning
weer terug, 2-1.
De dekking van de Zandvoorters werd nog feller en DSC '74
slaagde er niet meer in de middellijn te passeren. Zandvoortse doelpunten konden danook
niet uitblijven. Antoine Eickhoff zette met een splijtende
pass Ted Saunier vrij voor het
doel en met een vloeiende beweging scoorde de balgoochelaar 3-1. Ondanks een opgelopen tijdstraf wist Kroon
Vis/ZVN de score uit te bouwen.
Met een schitterende lob
scoorde Arthur Paap de vierde
treffer. Even lette de defensie
van Kroon Vis/ZVN niet op en
Mark Buchel werd kansloos gepasseerd. Buchel wierp even later de bal voor de voeten van de
vrij staande Ted Saunier en die
bepaalde de eindstand op 5-2.

RAP slimmer
dan matig TZB
ZANDVOORT - Na de 100 overwinning in de eerste
competitiewedstrijd
gaat
het een stuk minder met
TZB. De Zandvoorters leden voor de tweede keer op
rij een 3-0 nederlaag. Ditmaal was RAP te sterk.
„De tegenstander was meer
gemotiveerd en speelde uitgekookter dan wij," meende
coach Willem Koning. De
Zandvoorters hebben wel getracht de score te openen door
fel te starten. Toen echter de
kansen niet benut werden zakte het tempo en kwam RAP met
een paar snelle tegenstoten.
Aangezien de defensie van TZB
geen al te beste indruk maakte,
had RAP geen probleem nog
voor de rust de wedstrijd in de
greep te krijgen door tweemaal
te scoren, 0-2.

Toen na tien minuten in de
tweede helft TZB op een 0-3
achterstand werd gezet was het
over en uit. De wedstrijd kabbelde rustig verder en iedereen
verlangde na het einde toe, 0-3.
„Ik ben bedroefd over deze vertoning. We kregen weer veel
kansen maar deden er niets
mee."
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Zandvoort '75 geeft WVHEDW geen kans ZHC
scoort er
lustig op los
ZANDVOORT - Zandvoort '75 maakt een prima indruk
in de tweede klasse van de KNVB. Het bezoekende
WVHEDW had geen schijn van kans tegen de vooral in de
eerste helft uitstekend voetballende Zandvoorters, 4-0.
Het enigszins tegenvallende
WyHEDW werd van het eerste
fluitsignaal bestookt door een
in hoog tempo spelend Zandvoort '75. Veelal werd de gevaarlijke spits Eobin Castien
aangespeeld, die met zijn acties
voor veel onrust in de vijandelijke defensie zorgde. Op het
moment dat het er alle schijn
van had dat WVHEDW de wedstrijd wat onder controle kreeg
sloeg Zandvoort '75 toe. Spits
Castien werd weggestuurd,
maar kon nooit bij de bal komen. De ver uit zijn doel gesnelde keeper van WVHEDW kopte
de bal weg, maar niet ver genoeg. Eobin Castien was er als
de kippen bij om de bal bijzonder fraai in het verlaten doel te
plaatsen, 1-0.
Dat was al na zeven minuten
voetballen, dus de weinige toeschouwers gingen er eens goed
voor zitten of staan. Meteen
daarna had de Zandvoortse topscorer de strijd kunnen beslissen. Met een onnavolgbare actie speelde Castien zich vrij om
vervolgens het doel op een haar
na te missen. De Zandvoorters
bleven de strijd dicteren en
bouwden onder aanvoering van
de prima spelende Dennis Keuning een groot veldoverwicht
op.
De aanvallen van de gasten
waren op een hand te tellen en
door sterk spel van de gebroeders Arthur en René Paap
kreeg doelman Ferry Nanai een
rustige middag. De Zandvoorters tikten de bal goed rond en
kregen mogelijkheden om de

score uit te bouwen. Wel goed
voetbal maar het belangrijkste,
de doelpunten bleven in de eerste helft verder uit.
In de tweede helft werd het
voetbal van een minder niveau,
maar toen zou Zandvoort '75
toeslaan. WVHEDW kwam
meer in baltaezit, doch een vuist
konden de gasten niet maken.
Na een kwartier spelen besliste
Dennis Keuning de wedstrijd
door uit een afgeslagen hoekschop de bal verrassend langs
de doelman te schieten, 2-0.
WVHEDW probeerde aan te
vallen en kwam een paar maal
dicht bij het doel van Ferry Nanai, die eenmaal gestrekt moest
naar de hoek en dat goed deed.
Door de defensie te verwaarlozen kreeg de voorhoede van
Zandvoort '75 heel veel ruimte.
Kansen volgden op rij en het
was dan ook geen verrassing
dat Donny Jonker scoorde na
een uitgespeelde aanval, 3-0. De
strijd was gestreden en vlak
voor het einde was het invaller
Mark Hoppe, die attent reageerde en de bal in het doel
schoof, 4-0. Met deze overwinning kruipen de Zandvoorters
naar een derde plaats op de
ranglijst.
„Ik had wel wat meer verwacht van deze tegenstander,"
stelde Joop Paap. „Maar ik Robin Castien krijgt van de scheidsrechter de gele kaart en is het daar natuurlijk niet mee eens
moet zeggen dat we een hele
goede wedstrijd speelden. De
volle buit is binnen en dat was
ook zeer verdiend. De competitie is nog pril, maar je kan de
punten maar hebben. We draaien nu lekker mee."

ZVM-zaterdag laat
twee punten liggen

doch AMVJ gaf verder niet
thuis.
„We hebben twee punten laten liggen," vond
coach Van
Vj
Rhee.
. !

voor waren Mare Kok, die
Koper ook daadwerkelijk een
puntje afsnoepte en Olaf Cliteur, die in een gewonnen stelling de bedenktijd overschreed

en daardoor alsnog zijn collega
bestuurslid mocht feliciteren.
De overige partijen speelde Koper oppermachtig en realiseerde een fraaie rondezege.
Mare Kok deed het met zijn
tweede plaats ook zeker niet
verkeerd. Ook hij kon met een
score van 9,5 uit 12 tevreden
huiswaarts keren. Wel enigszins teleurstellend eindigden
op de derde en vierde plaats
respectievelijk de snelschaakkampioen van vorig seizoen
Olaf Cliteur en Hans Drost, die
toen op een tweede plaats eindigde.
Cliteur had zich de laatste
maanden duidelijk teveel bezig
gehouden met het spelen van
normale partijen en kwam tot
tweemaal aan toe tijd te kort.
Met een score van 8,5 uit 12
hield hij de schade beperkt. Dat

gold in mindere mate voor
Hans Drost. Hij had duidelijk
zijn avond niet en kwam met
5,5 punt niet eens aan een vijftig
procent score toe. Hij bleef met
deze score Simon Bosma net
voor. Bij Bosma bleef de teller
op vijf punten steken.
Jaap Bouma en Rebecca Willemse speelden goede partijen
doch zagen met name vele punten bij hun tegenstanders belanden door problemen met het
uurwerk. De deelnemers aan de
snelschaakcompetitie mogen
hun slechtste resultaat laten
vervallen en aangezien de strijd
nog zeven ronden duurt, zal er
nog veel spanning ontstaan in
deze competitie.
De twee teams van Chess So-

Topscorer J

RCH te sterk voorZVM
ZANDVOORT - De 3-4 ne- scheuren, maar moest in de 41e
derlaag doet vermoeden dat minuut capituleren. Een vlotte
de wedstrijd tussen Zand- aanval werd door Steenbergen
voortmeeuwen en RCH afgerond, 0-1. Pieter Keur leek
spannend was, maar span- op weg naar de gelijkmaker en
nend waren slechts de laat- rukte met een vrij veld richting
Daar werd hij echter geste vijf minuten. RCH nam doel.
door een terugsnellende
na een 0-4 voorsprong zo- stuit
veel gas terug dat Zand- verdediger.
In de tweede helft kreeg de
voortmeeuwen bijna nog strijd
een feller karakter. Zandlangszij kwam.
voortmeeuwen kwam meer aan
Meteen al in de beginfase was aanvallen toe en probeerde de
het duidelijk dat RCH de beste achterstand weg te werken.
ploeg had. De Heemstedena- RCH moest even terug maar
ren, die vier jaar geleden nog toen na een kwartier spelen de
amateur kampioen van Neder- gasten met tien man kwamen te
land waren en daarna een vrije staan, Leuven was weggezonval maakten naar de derde klas- den wegens natrappen, was het
se, lijken de weg naar herstel snel gedaan met Zandvoortweer gevonden te hebben. Het meeuwen.
overwicht in de eerste helft was
RCH liet toen zien hoe er geduidelijk. Vele keren zag doelman Mario Schrader de RCH- voetbald moet worden. Vooral
voorwaartsen op zich af ko- middenvelder Radjin de Haan
men, doch die aanvallers faal- leefde zich uit. De Heemstedenaar liep zich goed vrij, gaf korden.
Zandvoortmeeuwen leek de te en lange passes op maat en
rust te halen zonder kleer- maakte, na een geslaagde solo,

een prachtig derde doelpunt.
Tussen de bedrijven door had
Steenbergen RCH al op een 0-2
voorsprong gezet. Zandvoortmeeuwen gaf het op en moest
na zwak defensief optreden
zelfs een vierde tegentreffer mcasseren, 0-4.
RCH nam toen wat al te duidelijk gas terug. Pieter Keur gaf
in de 81e minuut een voorzet
waaruit Ferry Boon onverwachts raak kopte, 1-4. De tijd
leek te kort voor meer, maar
binnen zes minuten werd de
RCH-doelman nog tweemaal
verrast. Eerst was het Raymond Holzken, die als een van
de weinige een voldoende haalde, die de tweede treffer scoorde en vervolgens zorgde Ferry
Boon voor 3-4 en nog een paar
minuten spanning. De tijd was
echter te kort om alsnog tot de
gelijkmaker te komen, die gezien de spelverhouding over de
gehele wedstrijd niet verdiend
zou zijn.
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ZANDVOORT - Tijdens
springwedstrijden en dressuurproeven in het Aerdenhoutse Marienweide hebben de leden van Manege
Ruckert Zandvoort uitstekend gepresteerd. Vooral in
het springconcours waren
de Zandvoorters op dreef.

Anneleen Schipper van manege Naaldenhof bezig met haar dressuur op Garfïeld
Foto: Enck van Cleef

chel Kuijl sprong met Belle
naar de tweede prijs, Janny
Dijkema sprong eveneens met
Belle, naar de derde positie en
Eline Sweenen was met Speedy
goed voor de vierde prijs.

Voor de ZHC-dames werd de
derde wedstrijd ook geen suc
ces. Terriërs won met 3-1 waardoor de Zandvoortse dames
stevig onderaan de ranglijst
staan. In de eerste helft kon
ZHC door een doelpunt van
ciety hebben dit seizoen geen Nina Tump aardig stand houklagen over de competitie-inde- den. Terriërs scoorde eveneens
ling. Beide teams worden voor eenmaal waardoor er gerust
het eerst namelijk niet gecon- ging worden met 1-1. In de twee
fronteerd met degradanten uit de helft was het verzet van ZHC
de hoger liggende afdelingen. snel gebroken en won Terriërs
Sterker nog, Chess l ziet er m met 3-1.
de eerste klasse B maar liefst
vier promovendi bij uit de tweede klasse en de reserves van
Chess zullen m de derde klasse
F gezelschap krijgen van drie
gepromoveerde teams uit de
vierde klasse.
Extern wedstrijdleider Olaf
Cliteur is zeker niet ontevreden
ZANDVOORT - Ook in de
over de indeling van beide tweede
ronde van de interne
Chess-teams voor het komend
seizoen. De verwachtingen zijn schaakcompetitie van de
dan ook hoog gespannen voor Zandvoortse Schaak Club
heeft kampioen Edward
het nieuwe schaakseizoen.

Ook de dressuurwedstrijd
bood de vele toeschouwers
prachtige en spannende paardensport. De jurering werd perfect uitgevoerd. In ring l voor
volwassenen was er groot suc-

ces voor Hans Volkers, die met
Odi een uitstekende wedstrijd
reed en zegevierde. De vijfde
plaats van Marjanne Kloosterman, met Jade, was eveneens
heel knap. Bij de privé paarden

Geerts zijn ritme nog niet te
pakken. Ditmaal verloor
Geerts van Hans Jansen.

Raymond Hölzeken
(ZVM.zon)
Dennis Schrader
(TZB)

3x
3x

@

2x

Ferry van Rhee (ZVM.zat.)

@

2x

Pieter Keur (ZVM.zon)

#L

2x

ZANDVOORT - Ook dit seizoen worden de scores van de voetballers nauwkeurig bij gehouden. Aan het einde van de competitie zal
dan wederom de topscorersbokaal aan de meest scorende speler
worden uitgereikt. De voetbalcompetitie is drie wedstrijden oud
zodat de verschillen nog heel erg klein zijn. Zowel Raymond
Holzken (Zandvoortmeeuwen) als Dennis Schrader (TZB) wisten
het doel driemaal te vinden en gaan aan kop. Het scoren vergaal de
Zandvoorters best aardig want er volgen maar liefst acht spelers
met twee doelpunten.

Handbalsters blijven
aan de winnende hand

ZANDVOORT - De handbalsters van ZVM/Rabobank gaan onverdroten
voort met winnen. Ze deden
dat voor de vierde keer op
rij. Op de velden aan de
Dumtjesveldweg werd WW
met 17-7 verslagen. De Zandvoortse mannen speelden
een spannende partij maar
scoorde Manja Boomans met verloren nipt met 28-29 van
Baydock een keurige vijfde S & K.

plaats, terwijl bij de volwassenen
L-dressuur
Chantal
Emans, met Idonja, en Yvette
Eelman, met Tico, op een gedeelde vierde plaats eindigden.
De jeugd kwam eveneens tijdens dressuurwedstrijden in de
ring. Ook hier toonden de deelnemers van Manege Ruckert
Zandvoort aan de trainingen
goed gevolgd te hebben met als
resultaat prima uitslagen. De
jeugd B-dressuur ring l leverde
voor Lisa Wisker op King een
mooie derde plaats op met op
de vierde plaats gevolgd Astrid
Uit den Boogaard op een vierde
plaats. In dezelfde klasse, maar
dan in ring 2, werd het een
prachtig Zandvoorts feest.
Daphne van Damme, die op
Tico reed, behaalde een schitterende eerste plaats, terwijl de
tweede plaats van May Buwalda met Idonja eveneens de
moeite waard was.
„Het was een groot succes,"
vond Annemarie Blankenstein.
„De jury deed het goed en bovendien waren het spannende
wedstrijden. Dit evenement
met andere maneges werd voor
de derde keer gehouden, maar
is zo leuk dat het volgend jaar
opnieuw georganiseerd wordt.
We rijden altijd op eigen terrein
en daarom is het extra spannend om ergens anders te rijden."

Geerts heeft
nog geen ritme

Robin Castien (Zandv.75)

Zandvoorts succes in springconcours
In het totale veld van 140
deelnemers was Manege Ruckert Zandvoort met 63 deelnemers goed vertegenwoordigd.
De overwinning in het springconcours voor volwassenen
over 70/80 centimeter ging naar
Mariska Bakker, die met Jade
een puike rit reed. Ook de tweede en derde plaats gingen naar
de Zandvoortse Manege. Annemarijn Laan reed met La Reine
naar plek nummer twee, terwijl
Marjanne Kloosterman op Jade
op een keurige derde plaats beslag legde.
Het springconcours over een
hoogte van 50/60 centimeter
werd eveneens een enerverende
wedstrijd. Linda van Hemert
pakte in deze wedstrijd een
fraaie tweede plaats met Gazi,
op de voet gevolgd op een derde
plek door Cilla Ekema op Odi.
Het Zandvoortse succes werd
geheel compleet gemaakt door
een vierde plaats van Karin
Bouwer met Belinka. Ook in de
jeugd wedstrijd waren de plaatsen twee, drie en vier voor
" Zandvoortsen weggelegd. Ra-

Foto Enck van Cleef

In hel team van ZHC maakte
Gilles Kok, na een afwezigheid
van zes jaar, een niet onver
diensteh]ke rentree. Ook het
spel van invaller Jeroen Goe
zmne stemde coach Henk van
Gameren tot tevredenheid De
Zandvoorters waren de gehele
wedstrijd veruit de sterkste en
leidden bij de rust met O 4 In de
tweede helft bood de wedstrijd
eenzelfde speltaeeld' een aan
vallend ZHC, dat de score vei
der opvoerde. Saxenburg redde
de eer omdat er een moment
van onachtzaamheid was m de
Zandvoortse defensie.
Voor de doelpunten produk
tie zorgde Bernard Wiekmeijer,
driemaal, Jim Gatsomdes, duemaal, en Ronald Roodhart en
Pepijn Paap maakten ieder met
een doelpunt de acht vol De
score had overigens veel groter
kunnen zijn De Zandvoorters,
misten twee straftaallen en uit
de elf toegekende strafcorners
wist ZHC er slechts één te scoren.

Kees Koper heerst bij Chess

ZANDVOORT - Kees Koper is, net als vorig seizoen,
de
snelschaakcompetitie
van de Chess Society Zandvoort voortvarend gestart.
De eerste snelschaakavond
schreef Koper overtuigend
op zijn naam en hij gaat nu
het snelschaken ook
ZANDVOORT - Het za- sloeg Zandvoortmeeuwen ein- naast
de gewone competitie aan
terdagteam van Zandvoort- delijk een bres in de verdedi- in
meeuwen speelde voor de gingsmuur van de Amsterdam- de leiding.
Met een score van 11 uit 12
tweede keer gelijk dit sei- mers. Gareth Davies probeerde
zoen maar is nog steeds on- het met een afstandsschot en maakte Kees Koper een prachzag de bal tot zijn grote vreugde tige start van de snelschaakgeslagen. In de uitwedstrijd in
doel verdwijnen, 2-2. In competitie. De nieuwe penningtegen AMVJ had er meer in- de het
slotfase heeft Zandvoort- meester van de vereniging wangezeten dan het 2-2 gelijke meeuwen
gepoogd alsnog de kelde deze avond slechts tweespel.
winnende treffer te forceren, maal. Verantwoordelijk daarDe spelers waren net aan
warm of de eerste treffer lag al
in het Amsterdamse doel. Ferry
van.Rhee kw^am even buiten het
strafschopgebied aan de bal en
met een doffe knal zette hij de
Meeuwen op een 0-1 voorsprong. Dat was het teken voor
de Zandvoorters om meteen
maar door te drukken. Jordi
Heidebrink kreeg een paar hele
goede mogelijkheden maar had
geen geluk met de afwerking.
Zo bleef AMVJ in de wedstrijd en tot overmaat van ramp
maakte AMVJ er halverwege de
eerste helft 1-1 van. De Zandvoorters waren nu aangeslagen
en zakten weg. Dat was mede
het gevolg door een portie gemakzucht. „We dachten na de
vlotte eerste treffer er al te
zijn," reageerde coach Fred van
Rhee. Het werd nog beroerder
toen AMVJ vlak voor de rust
zelfs op 2-1 kwam.
In de rust stelde Van Rhee
orde op zaken en maakte de
spelers duidelijk dat het zo niet
verder kon. Dat hielp, want met
heel veel inzet werd er nu gespeeld. Het overwicht van de
Zandvoorters werd gigantisch
groot en AMVJ kwam niet meer
aan aanvallen toe. Zandvoortmeeuwen slaagde er echter
voorlopig niet in te scoren.
AMVJ verdedigdce zich dapper,
de spelers wierpen zich voor
elk ingeschoten bal en bovendien was de doelman op dreef.
Na een half uur voetballen

ZANDVOORT - De ZHChockeyers laten er geen gras
over groeien en lieten de
derde overwinning tai]&chn.]ven. Saxenburg werd
in eigen huis afgedroogd
met 1-8. De Zandvoortse dames hebben het moeilijk en
verloren wederom. Nu blet'i
Terriërs met 3-1 ZHC de
baas.

„Het gaat niet verkeerd,"
meende coach Joost Berkhout
na afloop. En daar heeft hij natuurlijk gelijk in. De Zandvoortse handbalsters doen het
uitstekend en gaven WW geen
enkele kans Met goed samenspel, een hoog tempo en mooie
doelpunten werd WW meteen
op achterstand gezet. Ruststand 10-5.
De tweede helft was eigenlijk
een formaliteit. ZVM/Rabobank kwam aanvallend wat
minder uit de voeten, daarentegen verliep het in defensief opzicht perfekt. Slechts tweemaal
wist WW m dit gedeelte van de
strijd te scoren. Aangezien
ZVM/Rabobank regelmatig een
doelpunt aan het totaal toevoegde werd het een gemakkelijk 17-7 overwinning.
De mannen van ZVM/Rabobank vochten een sensationeel
duel uit met S & K. De Zandvoorters, met Cor van de Koekelt weer m het team, speelden
een goede partij en namen een
lichte voorsprong. Verder dan
een verschil van twee treffers
werd het niet, doch de mogelijkheid de punten in Zandvoort te houden was aanwezig.
Bij de rust was het 16-14 in
Zandvoorts voordeel.
In de tweede helft waren de

teams volledig aan elkaar gewaagd. Tot aan de laatste minuut zat er een overwinning of
minimaal een gelijkspel in. Ronald Vos zorgde m de laatste
minuut voor 28-28, doch het
met e'en man minder spelende
ZVM/Rabobank greep, door
een treffer van S & K, in de
slotseconden alsnog naast de
punten, 28-29.

Vorig seizoen pakte Edward
Geerts nog 1,5 punt van Hans
Jansen, maar dat verliep nu geheel anders. Jansen was gewaarschuwd en speelde keurig
naar een fraaie zege en voegde
een vol punt aan zijn totaal toe.
John Ayress maakt een tahksemstart door de nummer vier
van vorig seizoen Hans Lindeman te verschalken. Wim Gude
boekte eveneens weer een overwinnmg. John Atkinson, penmngmeester van de Zandvoortse Schaak Club, kon niet verhinderen dat Gude een positief
resultaat op zijn lijst liet bijschrijven.
Wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer kwam voor het eerst dit
seizoen in actie en won na een
zwaar gevecht. Na bijna drie
uur spelen moest Wim de Oude
zich gewonnen geven. Hielke
Gorter en voorzitter Jan Berkhout deden het rustig aan en
kwamen na amper een uur spelen remise overeen.
De stand ziet er voorlopig uit
1. Ayress, 2. Gude, 3. Schiltmeij
er, 4. Lindeman, 5. Atkinson, fi
Jansen, 7 De Oude, 8 Berkhout, 9. Gorter, 10. Geerts.
Vrijdagavond wordt een begin gemaakt met de eerste partyen uit de externe competitie
van de Noord Hollandse
Schaak Bond. Hans Lindeman
en Wim Gude spelen dan hun
wedstrijd tegen twee schakers
van Chess Society Zandvoort
De resterende zes partijen woiden volgens schema op vrijdag
avond 10 oktober gespeeld

(ADVERTENTIE)
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Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag
00 00-0700 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb S Vloed
Vrijdag
00 00-07 00
07 00 09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1900
19002000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM -t- (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeenlevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag
00 00 Off 00
0800-1000
10 00-12 00
12 00 18 00
18 00-19 00
19002000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Z?ndvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag.
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelrjk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

l
O

g
O
33

05
frt

ra
m

Weekmedia 17

woensdag 24 september 1997

10
Heren opgelet!! Ben jij een
lieve,
eerlijke, zorgzame
man? Heb jij zin in een gezellig avondje uit? Aarzel niet,
maar reageer! Ik ben een 55jarige, Surinaamse vrouw van
1.74 m lang. Wil jij met mij een
fijne relatie opbouwen?
0906-501S 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 972980.

SPEEL OOK MEE VOOR DE
WIN-TOT-15,7-MILJOEN-BON
[K Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer Q mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

D
[U
D
D

/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

Naam:

Postcode:.

Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

Bon uitknippen en in een
envelop Izonder postiegell
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

Wijsheid komt met
de jaren.

150.97.09

LOTERIJ

KANJER!

Nog drie maanden. Dan
gaat hij eruii: de PostcodeKanjer van de Postcode
Loterij. De Kanjcrprijs is
de rijkste prijs van Nederland en ook een hele leuke: in één klap kan een
hele postcode miljonair worden. U én uw buren
met dezelfde postcode. De Kanjer is nu minstens
15,7 miljoen gulden en groeit nog steeds.

U hoort meer over
de Postcode-Kanjer
in vier gloednieuwe speciale uitzendingen van
Henny Huismans
Surprise Show: de
Kanjer Surprise
Show. De eerste
ziet u aanstaande
zondag 28 september om 20.30
uur op RTL 4.
De vierde en laatste show is te zien
op l januari 1998.
En dat wordt een
wel heel spannende uitzending,
want daarin bent

Informatie »\<*r on/.e overige a n ut rekkelijke adverlentiermubinalies iti de Micro's /ijn op aanvraag op
on/c kantoren verkrijgbaar.

"fc Voor brieven onder nummer wordt l regel i*\lra in
rekening gebrac'bt. nlsmede ƒ!{.- mlm.kosten.
'Ar

Bij plaatsing in de Micro's uordrn geen bcuijsnurnmei's vt'fslnurd. Op ver/oek wordt uan adverteerders buiten liet verspreidingsgebied één krant verstinird. Hiervoor wordt ƒ6.,")() in rekening gebrarlil.
Al!«*priJ7.i'iir\rI. I7.5r/r BTW
V kunt de leksi van nu Miero-adverlenticcuuibinalie /
trlefouisrb opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(dil nummer i*, rm-l \rnir lii'7nr<:klnr!itiMi) of 7pii<l<>n u:in:
MirroV \VtM'kiin'<lia
1'o-llm- 106 - 1000 Al) Am-I.Tilam
Ook M>or rrart»1- 1111*1 brit'fiiiiinnu'r
!)<• *.litilni^slijtlcn ^«-'lilcti voor pla.it^in^ in dc/.clfilc
•.vl'f'k.

Voor dr iH'lulini; onU an<:l n ri-n iiriTpljïmikaHrl.

Oproepen - Mededelingen
• Dierenbescherming Z'vrt
zkt spulletjes v. rommelmarkt.
023-573286 of 5715772.
• Gerard Pol ziet Abraham!!
* Maak van auto/motorri]les
geen duur avontuur.
Vraag de gratis rijlesinformatiegids- 020-4205386.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Markten/braderieen
Nederlands grootste
VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
27 - 28 sept., 9-17 uur
Org. v. Aerle 0492-525483.
SUPER VLOOIENMARKT
Haarlem Extran Sportcenter
28 sept. 10-17 uur, 200 stands
Org. v. Aerle 0492-525483.

Deze uiterst scherpe prijzen zijn inclusief
montage, klein materiaal en BTW. Maar

dealer verreweg de verstandigste keus.

daar komt nog iets bij: door onze jaren-

Te duur, zegt u? Dan
nog, we hebben onze

lange ervaring kennen
Grote beurt: nu voor f 239,Kleine beurt: nu voor f 69,-*

prijzen voor onderhoud en reparaties onlangs sterk verlaagd.

Kijk, bel en win

Heineken Night of the Proms

Verrassingsprijs

wij uw Volkswagen als
geen ander. Deskundig-

heid die u gewoon gratis krijgt.
Bel ons bij uw eerstvolgende onder-

Een grote beurt kost nu nog maar f 239,-.

houdsbeurt voor een afspraak. Dan blijft uw

En is uw Volkswagen toe aan een kleine

Volkswagen gegarandeerd in topconditie.

beurt, dan betaalt u slechts f 69,-*.

Nog vele jaren lang.

25 november t/m 2 december, Ahoy Rotterdam
' A S S * T ICT EN MET ÊOU.VJA.

A '01 [N M E T bGUWJAAÏ 9! 'OIZL CRU 1 » GElDT VOO* EEN bENZ>NEMOTO* VOO* UN OlfSHMOlCK eE'A-UT U F 69

Bingolijn 0909-0077 (95 ct./min), ma. 21.30 tot di. 22.00 uur

IDE UITSLAGEN VAN 22 SEPTEMBER)
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
1

1

•

Getal 1 t/m 22

05 30 23 20 17 28 14
21 04 08 33 35 19 16
27 36 12 45 07 40 11
rt/laakt u uw kaart vol met:

02

f 1 000 -

38

f 20 -

29
ƒ 100,- 42
ƒ 9,41
ƒ 50,- 39
ƒ 8,13
ƒ 40,- 34
ƒ 7,15
ƒ 30,- 06
ƒ 6,32
ƒ 25.- 24
ƒ 5,•Straatprijs trekking augustus:!

dan wint u de
Thuiisbïngo
ƒ 25.OOO,-

Bekendmaking: 22 september
ƒ 5.OOO,3245 LM
Extra Prijs
f 25.0OO,3245 LM 020

Zetfouten voorbehouden

De BMW: 4851 SG 011 in Ulvenhout

Zondag 12 okt. vlooienmarkt
Sporthal Diemen, nog enkele
kramen
te
huur.
Info:
020-6904694 of 020-6992252
(na 20.00 u.).

Weggelopen of
gevonden dieren

Felicitaties

Wie mist poes? Sinds eind juli
bij ons in de tuin: schildpadpoes, ± 2-3 jaar oud. Goed
tehuis gezocht. 023-5714174.

• Barry weeft Tobias en Cidaq! Het is hier konijntisch!
l Gurt gefeliciteerd.
Je vriendinnen.
• Hallo, ook vanuit Curacao
van harte. Tot in november.
Droopy Koper.

Winkelpersoneel
gevraagd

Gevraagd:
freelance
face-to-face
INTERVIEW(ST)ERS
Heeft u
doorzettingvermogen,
gaat u graag
met mensen om?
Bel voor aanmelding:
020 - 695 33 79 (24 uur).
Indumar/Ogilvie groep

Uw kind als model? Special
Kids zoekt kinderen van O t/m
14 jr. Bel: 0344 - 652221.

EEN SCHOONMAKER (M)

Werkzaamheden: ma. t/m vr., 2 uur/dag; 06.30-08.30 uur of
07.00-09.00 uur. Schoonmaakervaring + het kunnen werken
met een schrobmachine zijn absolute voorwaarden. Tevens
• Pa en ma Koper, van hartezijn een fiscaal nummer en beheersing van de Nederlandse
met jullie 40-jarig jubileum. taal vereist. Hebt u interesse, belt u ons dan onder tel.nr
023-5719292. Antwoordapparaat? Spreek dan duidelijk uw
Kinderen en kleinkinderen.
naam en tel.nr in.
• Pa en ma, van harte met
jullie 40-jaar.
De kinderen Koper.

reparatie,
XXL-Fashion zoekt voor diverse grote modeshows,.begindoe-het-zelf
Werken als visagist(e)?
nend in oktober en november
T.I.P. verzorgt opleidingen mannequins met een grbte/e.
i.s.m. rnodellenbureaus en fo- confectiemaat (mt 42-56).
Afbouwbedrijf Straetemans
tostudio's. Ervaring niet nood- Ervaring niet noodzakelijk.
heeft nog tijd voor
zakelijk. Info: 0344 - 652 778. Bel: 0344- 652535.
stucadoors werkzaamheden.
Tel.: 023-5313351.
Horecapersoneel gevraagd

Woninginrichting

Verhuizingen

Te koop: side table (oud) met X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
2 laatjes en onderplank, kleur kamerverhuizingen/ transport.
blauw-grijs, ƒ 150, d. 50 cm, Voll. verz. Dag-nachtservice.
h. 80 cm, 1.107. 023-5713449. 020-6424800 of 06-54304111.
• Te koop: wit metalen stapelbed, z.g.a.n., ƒ 175.
Telefoon: 023-5717511.

Hobby's en
verzamelingen

i Pol, een feestelijke dag.
De borrelploeg.
zoekt met SPOED

HOUT- EN MARMERIMITATIES

020-4657350
Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
parttime dragers, chauffeurs

Pianolessen

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
bezorger/ster

Kunst en antiek

27 en 28 sept. Sporthal Hogendorp te Amsterdam.
4 en 5 okt. Emergohal te Amstelveen.
11 en 12 okt. Spaarnehal te Haarlem.
ORG. HENSEN 023 - 5402334.

*Veilinggebouw Amstelveen*
Heden INBRENG, Spinnerij 33
Amstelveen, 020-6473004.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
Wand- en plafondafwerkingsbedrijf D. SCHALLENBERG
voor al uw stuc en sierpleisters. Tel./fax 020-6368802 of
06-54920404.

Te koop
aangeboden
diversen
• Prima hardh. garage-kanteldeur, br. 222/hg 195 cm,

voor kleine wijk Zuid.

Monet Strijkservice

Tevens RESERVE-BEZORGER/STER
om m te vallen tijdens
afwezigheid vaste bezorger.
Telefoon 023-5717166.

Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

Als je werkelijk iets anders wil
omdat je bent uitgekeken op
het alledaagse, dan moet je
contact opnemen met mij! Ik
ben Irene, 29 jaar, gezet en
houd van dieren en lachen.
Ben jij tussen de 30 en 35 jaar,
spontaan en houd je van
stappen?
0906-5015156;
1gpm. Boxnummer 982965.
Amsterdam. Hobby's: fitness, aerobics, vakanties,
bos, strand, theater, lekker
eten, sauna. Ik heb lang haar,
groene ogen en veel interesses. Ik ben 34 jaar, 1.76 m
lang en weeg 64 kg. Ben jij lief
en atletisch? Heb je zin in een
date? 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 953453.

Ik ben een ongeb., warmbloedige vrouw van 40 jr, 1.68 m,
68 kg, bruin haar en bruingroene ogen. Ik zoek man
met niveau en stijl, voor regelmatig, ondeugend contact en
andere dingen met genegenheid. Ben jij ongebonden en
eerlijk, geef je nummer!
0906-50 15 15 6; 1 gpm. Boxnummer 920968.
Ik ben een wat rijpere vrouw,
zie er goed en lekker uit. Ik
zoek een aantrekkelijke man
van 40+, die met me op stap
wil gaan. Ben jij die man die
weet waar vrouwen van houden, dan moet je beslist bellen voor een stoute date!
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 929616.
Ik ben een zelfbewuste, jonge
vrouw van 24 en weet wat ik
wil! Een lekker contact met
spanning en meer. Ik ben op
zoek naar jongens en mannen die houden van spannende gesprekken via de telefoon. Ik heb halflang donkerblond haar en ben 1.70 m.
0906-5015156; 1 gpm.
Boxnummer 973176.
Ik ben woonachtig in Haarlem
en jij? Ik heb blonde haren en
donkere ogen. Hoe zie jij er
uit? Ik ben 1.65 m en 23 jr.
Mijn naam is Monique. Hoe
heet jij? Wil je mij beter leren
kennen? Reageer dan snel
voor het te laat is!
0906-5015156; 1 gpm.
Boxnummer 982886.

Ik heb groene ogen, 1.64 m
lang en weeg 77 kg. Mijn
naam is Wil, 34 jaar, eerlijk,'
spontaan, betrouwbaar en
heb een zoontje van 6 jaar. Ik'
houd van de bioscoop, fietGARAGE TE HUUR
sen en lachen. Ben jij kindTel.: 023-5714534.
vriendelijk, tussen de 34-40
jaar en betrouwbaar?
Te huur per direct voor permanente bewoning: studio 0906-50 15 15 6; 1 gpm. Boxmet open keuken, badkamer nummer 985639.
met ligbad, met of zonder Ik houd van alles wat het lemeubels, ƒ950 p.m., geen ven te bieden heeft en jij?
verdere kosten, 1 maand Aangenaam. Ik ben Tineke,
borg, en studio zonder ligbad, humoristisch, gezellig, aanƒ 750 p.m. all in. Boven Febo, trekkelijk en heb een brede
Kerkplein 5, Zandvoort: Info: belangstelling. Ben jij die leuke en aantrekkelijke man, die
020-6733330.
ik al tijden zoek?
• ANNULERINGEN van ad- 0906-5015156; 1 gpm.
vertentie-opdrachten kunt u Boxnummer 972346.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Ik houd van lekker eten, zon,
richten aan Micro's Weekme- zee, strand, tennis en een lekdia, Postbus 156, 1000 AD ker glas wijn. Ik ben Anja,
Amsterdam.
goedlachs en heb blauwe
ogen, blond haar en een
dochtertje van 15 mnd. Ben jij
Te koop
spontaan, humoristisch, tussen 32-38 je en ondernegevraagd
mend?
0906-5015156;
diversen
1gpm. Boxnummer 953399.

Kennismaking
Alleen is maar alleen. Misschien kunnen wij eens ergens heen! Ik heet Rob en
ben 40 jaar, 1.80 m. Ik houd
van de natuur, strand, fietsen,
sporten en fotografie. Ben jij
sportief, spontaan en sta je
met beide benen op de
grond? 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 449493.

Ik ben een lekkere stoeipoes
en zou via deze lijn graag in
contact komen met jou, met
jullie of met hem en haar. Ik
wil graag eens aan de rollebol/dus als je dit wat lijkt, bel
en ik geef je mijn nummer,
zodat we kunnen afspreken!
0906-5015156; 1 gpm.
Boxnummer 922544.

en woonruimte
, ( te huur
'aangeboden

• Wij behouden ons het
Te koop babykamer: ledikant, recht voor zonder opgave van • Gevraagd. Heeft iemand
commode + kast, i.z.g.st., redenen teksten te wijzigen misschien een vissenkom
over? Tel.: 023-5715830.
ƒ750. Tel.: 023-5719800.
of niet op te nemen.

• Reflectanten op adverten• Te koop: 5 zilv. rijksd., 5 ties onder nummer gelieven
versch. jaren, in luxe doosjes, ervoor te zorgen dat het numƒ 17,50. Tel.: 023-5717193.
mer in de Imker-bovenhoek
Oppas gevraagd/
die tenminste 20 jaar zijn en in Amsterdam of directe
Zat. 4 okt. MODELTREINEN- op de envelop staat vermeld
aangeboden
omgeving wonen, om de krant te verkopen op plaatsen met VEILING/OCCASIONMARKT en dat de brief geadresseerd
veel passanten en op terrassen en cafés.
in Postiljon Hotel Bunnik wordt aan: Weekmedia, PostActieve Zandv. oppas gevr De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag (Utrecht-Oost). Bel voor gratis bus 156, 1000 AD Amsterinfo per post: 073-6311564, dam. Dit voorkomt vertraging
voor July (3). Flexibele oppastussen 13.00 - 19.00 uur.
in de behandeling.
fax: 631 21 54. Vrij entree.
tijden, ong. 20 u. p.w m comb.
m. lichte opruimwerkz.heden
BELANGSTELLING ?
en strijken. Niet rok., verg. m
Bel dan uitsluitend tussen 09.15-11.30 uur
Opleidingen/cursussen
overleg. Start 1 nov. Tel. naar Het Parool en vraag naar mevrouw R. Steevensz,
023-5354538, 's avonds.
tel.: 020-5622932.
Bent u op zoek naar een
vast oppasgezin m uw
Bernice Grijns schildert in opdracht en geeft
eigen woonplaats voor min. Nieuw bedrijf heeft posities beschikbaar voor ± 35 mensen:
cursussen in dit oude schilderambacht, o.a. in
2 dagen p.w. Bel dan de 24
FULL/PARTTIME WERK
de musea Sypesteyn en Beeckestijn.
uurs oppascentrale gegaranJe kan direct beginnen in alle vacatures zoals:
Demonstraties op 28 sept. en 16 nov.
deerd werk. 036-5345436.
chauffeurs kl njb., verkoop, vertegenwoordiging, promotie,
Inl. en folder: 020-6235469.
marketing, distributie, managementtraining.
Oppas voor 2 jongens (6 en 8
Geen ervaring nodig. Maak nu een afspraak bel:
STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
jr), ma. of wo. of vrij.
RTF, groothandel in non-food producten,
v.a. 1 sept. starten nieuwe dagopleidingen ontwerpen/styling.
Tel.: 023-5717960.
Tevens deeltijdopleidingen zoals coupeur/euse, haute
couture, hoeden, tassen/schoenen, modetekenen, ontwerpen/stylmg, ontwerpen stofdessins en ontwerpen/breien.
Verenigingsnieuws
Tel.: 020-6948470, Zuivelplein 9A, 1097 XD Amsterdam.
DROGIST worden? Volg onze
• Klaverjasclub 't Stekkie
erkende (avond)cursus op 15
Dieren en
zoekt leden voor donderdag.
plaatsen of schriftelijk. InstidierenInfo: tel. 023-5715215.
tuut O.E.D., Pb. 45, 1759 ZG
benodigdheden
Callantsoog, tel. 0224-563550
Wij zoeken in de regio Amsterdam, Amstelveen, Zaandam
Uitgaan
.mprove your English, uitspraak en dagelijks gebruik.
Indiv./groepsles door Engelse • Liefdevol huis gezocht voor
Elke donderdag dansen en
gecastreerde kater, + 6 jr
academicus. 023-5717218.
bij de verzorging van begrafenissen
ontmoeten v. alleengaanden
oud, zeer lief. 023-5718634.
v.a. 30 jr. De Ossestal, NieuU kunt telefonisch solliciteren tussen 18.00 en 19.00 uur
welaan 34a, Osdorp, v.a. 20 u.
Te koop: Rhodesian Ridge
bij de heer R.J. Bakker, telefoon 0299 - 371 687.
door gediplomeerd lerares backpups, prima stamboom.
Nieuw! STIJLDANSAVOND v.
klassiek en modern.
0294-281687 of 06-53917848.
PAREN op elke 1ste zat. v/d
Inl. tel. 023-5718486.
mnd. 4 okt. openingsbal m.
zoekt
stijldans-DJ Peter. De Ossestal, Nieuwelaan 34a, Osdorp.
Mode
Grote vloer, ruime parkeergelegenheid. Info. 0297-328712.

Vlooienmarkten

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

Cinder/baby-artikelen ƒ250. Tel.: 023-5716391.

freelance medewerkers (m/v)

Nieuw groothandelsbedrijf geopend

Beter onder dak bij de

Wil jij tot ƒ 2.500,- per maand
bijverdienen.
Superfoon
THEO RIETVELD VASTGOED,
zoekt dames v.a. 18 jr voor
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
het voeren van gesprekken
met 06-bellers. Je kunt inge- Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
roosterd worden tussen 9 uur
's morgens en 1 uur 's nachts.
Onroerend goed
Onderhoud,
Infonr.: 010-2944020.

Per direct gevraagd: ervaren
VERKOPER/STER voor de
VAN HECKE CATERING B.V.
zaterdag en zondag in onze zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
sportzaak. Tel.: 023-5714593. voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken. Wij bieden een contract voor min. 13 uur per
week met variabele werktijden van maandag tot en met
Divers personeel gevraagd
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je representatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
HEIERMAN SCHOONMAAKBEDRIJF
tel.: 023-5611211.
vraagt voor een object in Zandvoort

• Opa en oma Koper,
gefeliciteerd!
Stephan en Ricardo Koper.

• Polleke,
gefeliciteerd 50 jaar!!!

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565 ••&'

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:

31

Auto Strijder B.V.

11 De overige Bingoprijzen: 1

Stand Mega Jackpot:

2 miljoen

27 september - Leeuwarden, Stationsfestival
28 september - Uden, Sportstad

Micro-julvrrtcntic.s kunnen uordcti "oxcl over I of 2 koloninien bnu-dtr in <liv<>r*r liMtrrgrnnltrn.
Particulit'n.'n vrnujücn %vij naar dr .speciale bon oj» <le
pagina ..MICRO'S".
PlualMiip; is mogelijk in <lc vullende editie:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0.51 per millinirirr.
Sluitingstijd: maandag 17.00 uur.
U kunt im tekst telefoni.seh op^cwn: 023-0717166 of
af^e\en//,rnden aan:
* 7,iin<hoor1h Nieuwsblad. Gastlmi.spli'in 12. 20(2.1 M
7find\oorl:
Plaatsing is ook innerlijk in de \ol<;endc combinatie:
\V2.Zand\oorlh Nirmvsblad. AnistrUet'iis Werkblad.
Uitlioornse Courant, de Ronde Vener. Aalsmeerder
Courant, allo edities \{in liet VmsU'rdam.s Stadsblatl. ƒ5.91 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 13.00 uur.

Zelfs een Volkswagen heeft regelmatig
onderhoud nodig. En dan is de Volkswagen-

heeft u het mis. Sterker

Record Show 29 september

Agenda Kanier Karavaan

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier

u rechtstreeks getuige van de
uitreiking van deze rijkste prijs
aller tijden! Nieuwjaarsdag is
dus Kanjerdag.

Maar u kunt alleen winnen als u meedoet. En meedoen is simpel. Vul de bon op deze pagina in en
stuur 'm op. En wacht niet te lang, want er zijn
elke maand meer dan 300.000 prijzen te winnen!

U moet er toch niet aan denken dat u met lege
handen staat als straks de Postcode-Kanjer op uw
postcode valt en u niet meedoet. We trekken de
prijs uit alle meespelende lotnummers, dus zorg
dat u er bij bent.

"A"

Ik ben Angelique, 1.70 m, modern, niet dik en niet dun, half
lang blond haar, bruine ogen
en een getinte huidskleur van
de zonnebank. Ik houd van
strand, bioscoop, barretjes
en uitgaan. Jij bent eerlijk,
spontaan en betrouwbaar!
0906-50 15 15 6; 1 gpm. Boxnummer 933893.

Plaats: ,

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklettcrs. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

NATIONALE l

Ik ben al tijden op zoek naar
een leuke en spontane jongen. Denk jij dat Ie zijn? Dan
hoor ik graag iets van je. Ik
ben een leuke meid van 18
jaar, luister naar de naam Jolanda en houd van uitgaan.
En jij? Bel me voor een leuke
afspraak! 0906-50 15156;
1 gpm. Boxnummer 449610.

Ik zou het met jou wel eens
willen proberen als je niet groter dan 1.70 m bent! Ik ben
een jonge, wilde meid uit
Noord-Holland en zoek via
deze weg een man, die weet
waar vrouwen van kunnen genieten. 0906-5015156;
1 gpm. Boxnummer 357937.

Ben jij een charmante dame
rond de 45 jaar? Dan ben ik
op zoek naar jou! Ik ben 49 jr,
1.68 m, blond haar, blauwe
ogen, snor, baardje en 2 uitwonende kinderen. Ik houd
van zeilen, tennis, strand en
doe-het-zelf. 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 318719.

Mijn naam is Rachida. Ik ben
een Surinaamse meid van 24
jr, donkerbruine ogen en half
lang donkerbruin haar, 1.78 m
spontaan, vlot en weeg 105
kg. Heb jij daar geen bezwaar
tegen? Dan hoor ik graag wat
van je! 0906-5015156; 1
gpm. Boxnummer 978024.

Ben jij sportief, humoristisch
en van enig niveau? Houd je
net als ik van uitgaan en een
goed gesprek? Reageer!! Ik
ben een slanke, goed uitziende, leuke meid van 19 jaar en
1.74 lang. Ik heb bruine haren,
groene ogen en heet Miranda! 0906-5015156, 1 gpm.
Boxnummer 959485.

Opgelet!! Ik ben een positief
ingestelde, sportieve, verzorgde, spontane en vrolijke
vrouw van 35 jaar. Ben jij
goed verzorgd, schoon, fris,,
ruik je lekker en ben je van
enig niveau? Dan wil ik jou
graag beter leren kennen!
0906-50 15 15 6; 1 gpm. Boxnummer 964054.

De Randstad: ben jij lief,
knap, romantisch, slank, rond
de 33 jr en heb je niveau en
stijl? Dan ben ik op zoek naar
jou! Ik ben een lieve, sportieve, avontuurlijke, unieke man
van 31 jr en 1.83 m lang. Lijkt
't je wat? 0906-50 15156;
1 gpm. Boxnummer 429444.

Rara, wie ben ik; een donkerharige meid met spannende
donkere kijkers. Ik zoek via
deze weg een stevige tijger,
die weet wat vrouwen kan bekoren. Ben jij diegene die
meer van me wil weten, twijfel
niet langer. Alvast een kusje
van mij! 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 939989.

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen. Nu is het aan
jou om tot een tweede stap te
komen? Ik ben Ruud, 26 jr en
zie er goed uit. Mijn hobby's
zijn sporten en uitgaan op zijn
tijd. Ben jij lief, gezellig en
betrouwbaar? Actie = reactie! 0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 307932.

Amsterdam: ik ben een gescheiden vrouw van 45 jaar
en in het bezit van 2 kinderen.
Ik ben op zoek naar een lieve,
ongebonden man van 45+.
Ben jij dat misschien? Heb je
zin in een lekker etentje of
een gezellig avondje uit?
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 965433.
Houd jij net als ik van gezelligAmsterdam: ik houd van rei- heid uit en thuis, strand en
bioscoop
zen, sporten en ik speel to- boswandelingen,
neei. Ik ben een spontane, en lekker uit eten? Ben jij huniet onaantrekkelijke, vlotte moristisch, tussen de 25-35 jr
man van 31 jr, donkerblond en serieus op zoek? Reageer
haar, grijs-groene ogen, 80 nu!! Ik ben 33, spontaan en
kg, 1.90 m lang en heet Eric. mijn naam is Egbert.
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 319495.
Boxnummer 956491.

Trefwoorden: gezelligheidsmens, humor, tennis, muziek
en toneel. Ik heb een jong
uiterlijk. Ik ben 50+, 1.73 m
lang en ongebonden. Mijn
naam is Loes en wie ben jij?
Aarzel niet en reageer op mijn
boxnummer! Actie = leactie!
Groetjes! 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 957199.
Zijn voor jou kinderen geen
bezwaar? Ben jij tussen de 35
en 45 jr, spontaan en vlot?
Neem dan contact op met
mij! Ik ben een volslanke, mollige vrouw van 41 jr, 1.70 m,
heb kort zwart haar, bruine
ogen en een zoon van 6 jr.
0906-5015156; 1 gpm. Boxnummer 946662.
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'Een spiegel hier en
een windgong daar,
dat geeft goede chi'

IR e i s t i p s
Oudste attractie
van Engeland
Dit jaar viert de oudste toeristische attractie van Engeland,
Mother Shipton's Cave in Knarestaorough in Yorkshire zijn
vijfhonderd-jarig jubileum. De
in 1488 geboren Mother Shipton werd in die tijd als een profeel van de duivel gezien. Zij
voorspelde namelijk de Spaanse Armada en de grote brand
die Londen in 1666 teisterde.
Nog steeds trekt de grot veel
toeristen en vanwege bet jubileum zal Mother Shipton's rol
worden gespeeld door een actrice. Griezelen dus in Yorkshire,
waar ook de pastorie en het museum van de zusjes Bronté, bekend van onder meer Jane Eyre
en de Woeste Hoogten, nog
steeds zijn te bezichtigen. Het
liefst ben ik hier bij flinke
stormwinden en sombere luchten, een passend decor voor de
sombere boeken. Informatie:
Brits Toeristenbureau, tel.
685.5051.

Wat doe je als je met een tastbare kwaal zit die
door de reguliere gezondheidszorg niet kan worden behandeld? Of als je gewoon niet lekker in je
vel zit en je dokter je naar huis stuurt met de opdracht het wat kalmer aan te doen? Dan berust je
erin. Of je zoekt je heil in het alternatieve circuit.
Daar is niks mis mee. Maar ren niet in je wanhoop
naar de eerste de beste zich paragnost of natuurgenezer noemende persoon die beweert je wel even
te genezen. En die je en passant ook nog de ware
liefde en zes goede lottocijfers in de schoot werpt.
Vraag in je kennissenkring naar een betrouwbaar
iemand. Of ga naar de boekhandel en schaf de
Klikgids aan (Wie is wie in het alternatieve clrcuit). Daarin staan onder meer de telefoonnummers van beroepsverenigingen. Zo'n telefoontje
spaart tijd, ellende en vooral geld. In een korte serie: de lotgevallen van een zoeker naar een in alle
opzichten beter leven. Die er inmiddels wel achter
is dat je geluk en gezondheid grotendeels in je eigen hand hebt.

De scheren
voor fijnproevers

Een opvallende verschijning kun je
Feng Shui-meester Stephen Deyine niet
noemen. Ik had toch op zijn minst een
statige in Chinese gewaden gehulde
mysticus verwacht
Eigen Foto

Ingrediënten
(voor zes a acht personen):
350 gram macaroni
zout, peper
l ui, fijngesneden

200 gram achterham, in reepjes
2,5 dl crème fraiche
150 gram gorgonzola
4 eieren
2 el fijngehakte tijm
40 gram paneermeel
2 el boter of margarine, in vlokjes
extra nodig:
springvorm 22 cm, ingevet

In deze macaronitaart is een heerlijke saus
verwerkt, gemaakt met de beroemde Italiaanse
gorgonzola-kaas.

De zuidwesthoek van de woning staat voor rijkdom en huiselijk geluk

O

F HET JE mee- of tegenzit
in het leven, heeft alles
met Feng Shui te maken,
zeggen de Chinezen. Is je huis,
tuin of bedrijf en de inrichting
ervan gebaseerd op deze eeuwenoude leer dan zit je op rozen. De Verboden Stad in Peking, is volgens dit principe
aangelegd. Hongkong ook, en toeval of niet - de nog steeds
florerende Londense Oxfordstreet eveneens. Succesvolle
Chinezen in het Westen bouwen voort op deze traditie.

Feng Shui (spreek uit Fong
Sjai) is inmiddels overgewaaid
naar Amerika. En ook NederfMacaroni- land, altijd in voor nieuwigheden vooral als het. geld op1-taOTt'met;*" brengt,
raakt in de ban van deze
gorgonzola- harmonieleer. De letterlijke
vertaling van Feng Shui is wind
en water, de elementaire vormen van levensenergie. Je hebt
positieve energie (chi) en negatieve chi (sha). De manier waarop beide zich in huis of bedrijf
manifesteren, blijkt bepalend
voor je levensgeluk.
Bereiding: ± 1,5 uur
>
„Handen gewassen?" „Ja
Kcalp.p.:±495
/
mam." „Deksel op de wc?"
„Nee mam." Het wil maar niet
tot kindlief doordringen, dat
Leuk dierendagje uit
door de open wc de goede chi
Duizenden bekende en bijzondere huis- en boerderijdieren, la- met een rotgang het riool inten zich op zaterdag 27 en zondag 28 september in de Brabanthal- duikt. En dat betekent verlies
len in Den Bosch bewonderen en aanraken. Van onschuldig kovan geld en huwelijksgeluk.
nijn, pratende kaketoe, griezelige vogelsping tot eigenzinnige kat Dat kunnen we nou net niet geen kakelende kip. Behalve allerlei shows (paarden, honden, scha- bruiken.
pen, raskatten) en presentaties (aquaria met zowel zee- als tropiTot overmaat van ramp is de
sche vissen) is er plaats vrijgemaakt voor een grote kinderboerwc ook nog eens naast de huisderij, konijnenberg en de grotere boerderijdieren. Bezoekers mogen hun hond of kat meenemen en kunnen voor vragen terecht
bij het specialistenspreekuur voor dierenbezitters. Openingstijden zijn van tien tot zes uur. De toegangsprijs voor volwassenen
bedraagt vijftien gulden, kinderen van vijf tot en met twaalf jaar
zeven gulden vijftig.
Macaroni volgens gebruiksaanwijzing in ruim
kokend water met zout beetgaar koken en laten
uitlekken. Helft van macaroni in vorm scheppen.
Ui en ham erover verdelen en afdekken met rest
van macaroni. Oven voorverwarmen op 175 °C.
Crème fraiche, gorgonzola, eieren en tijm tot
gladde saus roeren. Saus op smaak brengen met
zout en peper. Saus over macaroni schenken.
Taart in midden van oven ± 30 minuten bakken.
Taart met paneermeel bestrooien en boter erover
verdelen. Taart in oven terugzetten en nog
± 30 minuten bakken.

V

deur, tegenover de trap en pal
naast de keuken, waardoor de
chi alle kanten op gaat, behalve
de goede. Gelukkig ligt het
kleinste kamertje niet in de
zuidwesthoek van de woning,
anders had ik het helemaal
kunnen schudden. De zuidwesthoek, zo zegt Lillian Too in
haar fraai vormgegeven boek
'Feng Shui, harmonie in wonen
en werken', staat namelijk voor
rijkdom en huwelijksgeluk.
Dus dé plaats voor slaap, studeer- of eventueel huiskamer.
En niet voor de keuken. Maar
die is daar toevallig wel.
Sinds ik Too's boek onder
ogen heb gekregen, is het uit
met mijn harmonie. Ik, die zo
blij was toen ik zeven jaar geleden het 18-de eeuwse optrekje
aan de gracht betrok. Helemaal
weg was ik van de zware plafondbalken, de massieve steunbalken en de allesbehalve
rechthoekige kamers.
Fout, helemaal fout! 'Zichtbare balken en pijlers zijn mogelijk giftige pijlen (...). Wanneer stoelen, bedden of banken
onder een zichtbare balk worden geplaatst, veroorzaken ze
hoofdpijn, pech en zakelijke
problemen', aldus Too.
Gelukkig valt er nog iets te
redden. De sha, die zich nestelt
in de 'dode' hoeken, kan worden opgevangen door er mooie
planten met ronde bladeren
neer te zetten. Dat is te overzien. De in het oog springende
balken geven meer hoofdbre-

Tekening Senad Alic

kens. Wegwerken, of er een verkeer er tegenwoordig graag
windgong aan hangen, luidt het en het aantal werkopdrachten
devies. Wegwerken is een hei- stijgt gestaag.
dens en kostbaar karwei. Ga er
maar eens aanstaan, temeer
De maanden verstrijken en
daar mijn werkkamer óók nog Feng Shui raakt een beetje op
op de verkeerde plek in huis de achtergrond. Totdat een goeligt en de inkomsten dus nave- de vriend zijn huis en bedrijf
nant zijn. En om nou aan alle laat screenen door Feng Shuidertig balken een windgong te meester Stephen Devine. Deze
hangen...
Amerikaan houdt zich al twinHet beste is
tigjaar dag-inhet vermaledag-uit met
dijde boek erFeng Shui begens achter in
zig. Hij ging in
een boekende leer bij
kast te dumoude meesters
pen. Apropos,
in China en Jaboekenkaspan en maakten, die behote zijn eigen
ren deuren te
op westerse
hebben, waar- ------- ------ leest geschoeide concept.
schuwt Too.
De planken ervan fungeren als Vier keer per jaar komt hij naar
symbolische messen. Daar Nederland en geeft hier lezingaan we weer.
gen en consulten.
Mijn vriend heeft keurige
Ik besluit Too's ongetwijfeld
goedbedoelde raadgevingen in rechthoekige kamers, geen
de Feng te slaan en me te taeper- zichtbare balken en geen open
ken tot het sluiten van de plee- boekenkasten. Behalve een
deksel. Die gewoonte is er in- paar kleine aanpassingen toont
middels toch al ingesleten.
Devine zich tevreden met wat
Maar Feng Shui heeft me te hij ziet. Een spiegel hier, een
pakken. Als ik onder een balk kroonluchter of windgong
zit, schuif ik een stukje op. Bo- daar, een hap uit een conifeer
ven mijn bed hangt voor alle die de entree van chi tot het
zekerheid toch maar een wind- huis verspert en klaar is Kees.
gong. Ik heb naar beste kunnen Tot die kleine aanpassingen
de indeling van mijn werkka- hoort ook het uitmesten van de
mer veranderd en er de kleuren werkkamer, die bij die bofkont
wit, geel en rood aangebracht, al op de rijkdomplek ligt. De
want ook kleuren zijn van in- kamer wordt echter gebruikt
vloed. Ik moet bekennen, ik als opslagplaats van ander-

Dwaaltocht
door het
alternatieve
circuit

mans huisraad en afgedankte
kantoor-apparatuur. Dat is de
goden verzoeken.
„Een beetje troep in huis
mag, maar je moet er geen uitdragerij van maken," glimlacht
Devine. „Weg met oude en andermans spullen. Die geven alleen maar slechte chi."
Een opvallende verschijning
kun je de Feng Shui-meester
niet noemen. Ik had toch op
zijn minst een statige in Chinese gewaden gehulde mysticus
verwacht. Met zijn tengere postuur en zijn grijze kantoormannetjespak lijkt hij sprekend op
mijn boekhouder. Hij steekt
heel aards een sigaretje op en
heeft een voor een Amerikaan
uitzonderlijk gevoel voor humor.
Devine geeft mijn vriend ook
de nodige adviezen voor zijn bedrijf. En zie: mijn goede vriend
heeft de laatste tijd de wind
mee. Toeval of niet?
Al met al zit ik nog steeds niet
lekker in mijn huis en dus ook
niet in mijn vel. Als het aan Lillian Too en andere schrijvers
van Feng Shuigeschriften ligt,
kan ik maar beter meteen verkassen. Dat vertik ik. Ik wil een
second opinion. Maar Devine's
agenda is overvol. Het wordt
november voor hij een blik in
mijn sponde kan werpen.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l politiebeambte; 11 schateren; 12 schrijver; 14 aansporing; 15 nachtvogel; 17 medisch; 18 vogelproduct; 20 voor; 22 paardmens; 25
voedster; 26 gordel; 28 al; 29
koon; 30 duivel; 32 watering; 33
zalf; 34 vervoermrj.; 35 godin; 37
onderricht; 38 ten slotte; 39
bloem; 40 stadswal; 41 vice-president; 43 voorz.; 45 godin; 46
domina; 47 krantenabonnee; 49
hoeveelheid; 51 ontvangen; 53
riv. in Duitsland; 54 koren; 56
weigering; 57 pi. o.d. Veluwe; 58
clientèle; 60 lof; 61 lidw.; 62
groente; 63 spoedig; 65 de onbekende; 66 plaatselijk; 69 smetstof; 71 sportartikel.
VERTICAAL: l dwarshout; 2
Eur. munt; 3 elegant; 4 diefjes-

Momenteel zijn er zowel in het Cobra
Museum voor Moderne Kunst Amstelveen
als in het Museum Jan van der Togl werken
van kunstenaar

Meer informatie over Feng Shuiworkshops,lezingen en consulten bij
de Feng: Shui Society of Holland, tel.
020-412.5848.

P&P B0202

35 59 31

Nederlanders lopen je er niet
voor de voeten. Sterker nog:
pas dit jaar voor het eerst worden de scheren, een archipel
van zo'n honderdduizend eilanden tussen Zweden en Finland,
als toeristische bestemming geïntroduceerd. Voor de Scandinaviërs is het scherengebied
van bijna 25.000 vierkante kilometer altijd al een geliefde bestemming geweest. Sinds dit
jaar zijn er vanuit Nederland
arrangementen mogelijk. Het
gebied biedt de toerist veel mogelij kneden zoals 'eiland hoppen', fietsen, wandelen en golfen, maar ook vindt men er culturele, uit de Vikingentijd
stammende tradities, middeleeuwse stenen kerkjes, dorpjes,
enzovoort. Met de SeeSea Gard
kan voor slechts 115 gulden gedurende zestien dagen onbeperkt in het gehele gebied worden rondgereisd als men gebruik maakt van de diverse
veerdiensten. Informatie: Fins
Verkeersbureau,
tel. 020671.9876.

maat; 5 voegw.; 6 ongeveer; 7
teelaarde; 8 gast; 9 üedele; 10
Rijksuniversiteit; 11 naaldboom; 13 appel; 14 hoog getij; 16
prik; 19 ijverig; 21 eikenschors;
23 speelkaart; 24 groet; 25 voorbeeld; 27 onderwijzer; 29 cowboyfilm; 31 schoepenwiel; 33 gebaar; 36 tennisterm; 37 bijb. fig.;
42 roeispaan; 44 rechthoekig; 46
meisje; 48 watervlakte; 49 open
bosplek; 50 plank; 52 boerenbezit; 54 begerig; 55 kwaad; 58 ontwerp; 59 schaaldier; 62 sneeuwschaats; 64 bijb. fig.; 67 voorz.;
68 langspeelplaat; 69 met name;
70 milliliter.
Oplossing vorige week:
PROLONGATIEGELD

In het begin van deze eeuw werd, door de toenemende industrialisatie van Amsterdam-Noord,
de behoefte aan goederenvervoer per spoor steeds dringender gevoeld. Om hieraan tegemoet te
komen, werd in 1914 door de toenmalige spoorwegmaatschappij HSM een spoorpont in gebruik
genomen, om zodoende aansluiting op het spoorwegnet te geven. Hiervoor werd aan de
Ertskade bij het rangeerterrein de Rietlanden een steiger gebouwd, waar de spoorwagons de
pont op werden gereden. De eerste aansluiting in Noord was die van de Ned. Plantenboterfabriek aan de Distelweg, later gevolgd door Du Croo & Brauns aan de Adelaarsweg en Ketjen in
Nieuwendam. Oorspronkelijk werden de wagons in Noord met een lier van de pont getrokken,
later ging een locomotief mee die het rangeerwerk verzorgde. Na de Tweede Wereldoorlog
werden nog tee ponten aangeschaft: de Spoorpont II en de Spoorpont III. De exploitatie was
achtereenvolgens in handen van: HSM, NS, NACO en rederij Koppe. Op 28 april 1983 werd het
vervoer over water beëindigd.
Op de foto uit 1961 de steiger aan de Ertskade met de Spoorponten I en III Foto F.w. Vos
Honderd jaar geleden nam de toenmalige
dienst Gemeenteveren van Amsterdam de exploitatie van een omvangrijk veerlijnennet ter
hand. Naar aanleiding hiervan, plus het feit dat
de stichting Amsterdams Openbaar Vervoer
Museum tien jaar bestaat, besteden wij deze en
komende weken aandacht aan dit stuk onbekende geschiedenis. En wel aan de hand van
oude foto's van ponten, waarvan mogelijk een

aantal in het echt te zien is op 19 oktober. Dan
zal namelijk op het IJ het honderd-jarig jubileum worden gevierd.
Over het programma leest u binnenkort op
deze pagina meer. Overigens wordt uw medewerking aan de jubileumviering gevraagd, door
foto's, herinneringen en eventuele attributen
toe te zenden aan AOM, t.a.v. P.W. Hemminga,
postbus 2442,1000 CK Amsterdam.

te zien. Wij stellen u in de gelegenheid beide
bijzondere Amstelveense tentoonstellingen
op zondag 28 September te bezichtigen,
onder begeleiding van een kunsthistorica.
Voor het eerst wordt een overzicht getoond
van een tot dusverre onderbelicht aspect uil
hel oeuvre von Eugène Brands, de collages
en assemblages (1937 tot heden).
Gelijktijdig vindt een tentoonstelling plaats
van gouaches, met een accent op jaren vijflig en zestig.
De speciale rondleiding begint in het Cobra
Museum, Zandbergplein l (bij Plein 1960)
en het programma ziet er als volgt uil:
11.15-12.15 uur: rondleiding door de
tentoonstelling 'Eugène Brands, collages en
assemblages'.
Hierna wordl u een kopje koffie of thee
aangeboden door deze krant (u kunt desgewenst een lunch, op eigen kosten, reserveren via telefoonnummer 020-640.6172).
Om 13.30 uur wordl het programma
voortgezet in hel Museum Jan van der logt,
Dorpsstraat 50 (in het Oude Dorp) met een
rondleiding door de tentoonstelling 'A bird's
eye view'.
De speciale prijs voor deze rondleiding
bedraagt 10,50 gulden (normaal 16,50
gulden). In de prijs zijn de entreegelden
voor beide musea en de rondleidingen
begrepen. De musea liggen op loopafstand
(twintig minuten) van elkaar. U kunt ook
gebruU maken van een eigen vervoermidael of reizen per openbaar vervoer.
Tegenover het Cobra Museum bevindt zich
hel busslotion en een parkeergarage.
In totaal kunnen dertig mensen aan de
rondleiding deelnemen. Telefonisch reserveren is noodzakelijk; bij Gabriëlle Nederend,
telefoon 020-616.5772 (maandag lot en
met vrijdaa van 9 tol 17 uur). U betaalt op
de dag zelf bij de kassa van het Cobra
Museum. Alleen legen inlevering van onderstaande lezersbon betaalt u het kortingsbedrag (maximaal vier personen per bon).
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Van donderdag 25 t/m zondag 28 september. Maak kans op een weekend Disneyland Parijs!
Meer dan 120 occasions tegen
stuntpnjzen, o.a.: Renault Volkswagen,
en Audi.
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uitgestelde betaling tot april 1998** of

Maak uw keuze!

Weg is weg!

3. een financiering voor 24 maanden voor slechts 3,9% of
4. accessoires ter waarde van ƒ 1.250,- of 5. ƒ l .000,- contante korting.
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Gratis Future design klok bij
taxatie van eigen auto.
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ledere bezoeker maakt kans op
een schitterend Disney-arrangement.
Vul de slagzin in.

Een bezoek aan Disneyland Parijs is voor
mij een feest omdat:

Naam:
Adres:
Postcode/woonplaats:

Kom van donderdag 25 t/m zondag 28 september naar de Borchlandhallen.
Borchlandweg 8-12, 1099 CT A'dam/Duivendrecht. Tel. 020 - 69 614 41, fax 020 - 69 714 53.
Donderdag 25 en vrijdag 26 september van 10.OO tot 21.00 uur. Zaterdag 27 en zondag 28 september van 10.00 tot 17.00

Telefoonnummer:

Leeftijd:
Merk en bouwjaar huidige auto:..

uur.

U kunt deze coupon van donderdag 25 t/m zondng 28 september
inleveren bij de receptie van de occasionshow. ledere bezoeker kan
éénmaal meedingen naar hel arrangement m Disneyland Parijs.
i Oe winnoms voorden telefonisch van do ijilslag op de hoogte gesteld.

*mits 3 mnd. op naam en APK gekeurd. **Max. ƒ 10.000,-op 1-4-1998 te betalen o.v. v. BKR toetsing. ***Effectieve jaarrente 3,9%, looptijd 24 mnd. Kredietsom ƒ 10.000,-. kredietvergoeding ƒ404,-, maandtermijn ƒ 433.50.'Prijs bij verkoop op afbetaling ƒ i10.40.4;„-,.iVraagLnaardeiexaete.voorwaarden.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Chrysler - Amstelveen

Peugeot 306 "Summertime"
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
1.41, 3-drs, rood m., 83.000 km, Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
08-'94,
ƒ
20.900,-.
020-6121824.
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 • 561212.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse auto(Op afspraak gratis halen en brengen.)
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterPeugeot 605 Turbo Diesel, audag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
tomaat
'94, 130.000
km
edities van Weekmedia l.w.: Amsterdams Stadsblad, Buiƒ 22.500.
Visa Garage. Tel. 020-6278410.
tenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, UitT.k. Nissan Serena 2.0 d LX Te koop: Triumph Spitfire 1500,
hoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
BMW
ruimtewagen, 1994, bl./groen bj 1975, APK, div. extra's, o.a.:
en Zandvoorts Nieuwsblad.
met., 7 pers., C.V. stuurbekr., overdrive. Vr.pr. ƒ 7.500.
In opdracht van cliënt orig. getint glas, rondom .sunroof, Tel. 020-6659769.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
BMW M3, kleur wit, zonw. glas, teflon behandeling, schadevrij,
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
schuifd., l.m. wielen, st.bekr., 105.000 km, dealer onderhouTelefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
195 pk, okt. '87, ƒ 20.500.
den, boekjes aanwezig. Vr.pr.
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25, ƒ25.000. Tel. 0251-311535.
VW Polo 1.3, rood 5D '95,
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
46.000 km, nw.st. ƒ 18.500. Tel.
A'dam. 020-6627777.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
pr. 0297-272843; werk 020Mazda
•
Bewijsnummers
van
een
AD Amsterdam.
648810.
geplaatste advertentie in deze
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, AmT.k.: MAZDA mx-3 (jan. 96),
rubriek krijgt u alleen
sterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
toegezonden als u dat bij de 6 cycl., 10.000 km, zilver
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
opgave van de advertentie met., airco, elect. schuifdak,
Porsche 911 3.2 Carrera Targa,
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
kenbaar maakt. De kosten cruise c., radio-cass. etc.
0343-442705, 0343-44158 (fax). d.grijs met., beige leer int.,
daarvoor bedragen ƒ 4,50
stereo, 7-'87; 911 Turbo Coupé,
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
<l. zwart, airco, zwart leder int.,
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
Fiat
11-'88; Bovenst, auto's dealer
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
onderh., boekjes t.i. BEREBEIT,
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
Citroen 2CV6 CLUB, '88, wit Te koop i.z.g.st. Fiat TIPO 1.9
Amsteldijk 25, A'dam, 020'
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
i.g.st. APK 9/'98, o.a. nw dak. Turb. dies. DGT, bj, 1990, luxe
6627777.
Vr.pr. ƒ5000, tel. 0297-360902. uitv. Vraagprijs ƒ 6.950,-.
Totale oplage 1.1 miljoen exemplaren.
Tel. 0251-248742.
Citroen BX rood, december
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
'87, nieuwe keuring ƒ 1750,-.
AUTO l -IN-3 MINI'S?
Tel. 06-51387531.
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class
3 regels
ƒ 45,00
Daihatsu
Ruime keuze in 2 CV occasions
SAAB SERVICE
alle leeftijden. De Eendenspe't AMSTERDAMMERTJE
voor elke extra regel
ƒ l 5/20
MOLENAAR
cialist Leende.: 040-2061528.
Amstel 340-342
mm-prijs
ƒ 9,40
tegenover Carré
HOOFDDORP
Te koop Citroen Acadiane
mm-prijs me.' vignet
ƒ 9,40
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
1984, kleur blauw, pas gespoAUTO/MAXI'S per mm
ƒ11,15
Onderhoud, reparatie, APK.
ten, 90.000 km gelopen, laadEigen revisiewerkplaats
(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
ruimte met houten betimmevoor Saab motoren
ring en extra stevige rubberniet breder dan twee kolommen).
en versnellingsbakken.
Ford Granada 2.0, blauw, 1983,
mat. Prijs ƒ 2.000,-.
i.g.st., APK gek. Vraagpr. Tevens verkoop van nieuwe
Tel. 020-6593220.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
en gebruikte onderdelen
ƒ2400. Tel. 020-6757528.
Tegen handelsprijs v. 1e eig.,
023-5614097
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), laCitroen Xantia 1.9SDX, bj. nov. • Auto te koop? Plaats in deze
rief op aanvraag.
Saab
9000
CSE 2.3 Ecopower
'93, / 16.000 incl. BTW.; ZX1.4I rubriek. U zult verbaasd staan
aut., zwart, 1995, 45.000 km,
Voor meer informatie of advies, bel
Reflex 9-'92, ƒ9.500; BX 1.41 over het resultaat.
"iD-wis., tel. aansl., schuif-kanDeauville 5-'93, ƒ 9.500; BX 1.4i
teldak, ƒ52.500. 020-6475843.
Deauville LPG, 4-'92, ƒ7.250.
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Amsterdam, 020-6627777.
Honda Jazz, dec. '84, zilvergrijs, radio-cassetterec., zonMINOR MOTORCARS
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500 nedak, trekhaak, APK t/m juli
XM V6 VSX autom. '95/ 27.500 '98, prijs ƒ 1550,-.
Sloterkade 43/44
XM Turbo airco D.'94 ƒ 24.500 Tel. 020-6972310.
Amsterdam
XM Diesel airco '94 ƒ 19.900
Tel. 020 - 6177975/6158022
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 27.500 Te koop Honda Civic LSi, '92,
Rover-dealer voor
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500 goed onderhouden, 95.000 km,
metal. Vr.pr, Amsterdam, Amsteveen e.o.
XM CT Turbo aut. '93ƒ 17.500 donkerblauw
XM 20i '93
ƒ 15.500 ƒ 18.000,-. Tel. 0299-361385.
Xantia Tur. D 95 va ƒ 24.500
Xantia 1.8 SX LPG '95/22.500
MG-B '78, 20.000 mijl, tax
Xantia 181 SX '95
ƒ27.500
Xantia 20i Ipg '94
ƒ 19.900 70 BESTELAUTO'S en pers. ƒ25.000 inruil zeilboot/bijbet
Xantia 1.8ISX LPG'94/15.500 busjes v.a. ƒ3500. Garage mog. Tel. 050-5420599.
Xantia 1.8 SX LPG '93/ 14.500 Rijsenhout, lid Bovag.
ZX 141 Furore '94
ƒ 14.500 Meer dan 50 jaar gevestigd
ZX Diesel '93
ƒ 13.500 Bennebrpekerweg 17, Rijsen
Auto's te koop tot ƒ 5.000,BX TGD Break '93
/ 14.500 hout bij Aalsmeer, 0297- Opel Corsa 1.41 Swing b.j. 1994
BX TGD Break '89
ƒ 5.950 324229. Ook t.k. gevraagd.
turquoise, 51.000 km, i.z.g.st
BXGTichic'92
ƒ9.950
Ford Taurus wagon, 3.01 V6, in
QUESTION CAR ?!
ƒ15.950. Tel. 0297-348118.
BX
16
TZi
'89
ƒ
3.500
•
De
advertentie-afdeling
be'93 geïmporteerd uit California,
APK gekeurde occasions
BX 14TE '93
ƒ 7.950 houdt zich het recht voor ad- Opel Omega Caravan 2.3 die
kent. deel-l en RVD keuring
v.a. ƒ 150,ƒ 3.500 vertenties eventueel zonder sel, 1987, APK tot sept. 1998
1993, bj 1986, kleur blue meta- Van Slingelandslr. 14, A'dam BX 14 E LPG '89
lic, automaat, goede en comopgaaf van redenen te weige- trekhaak, nieuwe achterban
Adverteren in
VISA Garage B.V.
ren. (Art. 16 regelen voor het den + accu, olieverbruik nihi
fortabele auto. Prijs n.o.t.k
deze rubriek
Houtmankade 37 A'dam
ƒ4250. Telefoon: 0297-288490
Tel. 020-4121704.
advertentiewezen).
Tel. 020 - 665.86.86
Tel. 020-6278410.

Nissan

Triumph

Volkswagen

Porsche

Citroen

Daihatsu

Saab

Ford

020-665 86 86

Suzuki

Algemeen

Rijscholen

Amstelstein - Suzuki

Div. inr.auto's: BX 1.4, LPG 392, ƒ7250. BX 1.4 5/93,
ƒ8.000, BX 1.9 TRD, 1/88,
ƒ2.950, Volvo 740 GLE 5 drs.
station 2/86, ƒ 7.250. BMW 324,
D. 10/86, ƒ4.750. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, A'dam, 0206627777.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Chrysler

Honda

Bedrijfsauto's

Rover

MG

Opel

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Klassiekers en Oldtimers

Oldtimer & Klassieker Beurs
Zwolle 1997
ZAT. 20 EN ZON. 21 SEPTEMBER IJSSELHALLEN.
10.000 m2 oldtimers en klassiekers plus een grote beurs met
onderdelen, boeken, folders, miniaturen etc. Verkoop - show entertainment - demonstraties.
AUTOMOBLIELEN VAN BEKENDE NEDERLANDERS.
Open: zaterdag 10-22 uur en zondag 10-17.30 uur.
Voor Inl. en deeln.: Tel. 0591-641028, fax: 644918
9e Haagse Oldtimerbeurs
20-21 sept. De Uithof, 3 hallen.
± 200 standhoud., 350 auto's.
Info tel./fax. 070-3977210.

Peugeot

COBUSSEN AMSTERDAM
Peugeot dealer
Te koop Opel Ascona 1900 SR,
sinds 1930
4-drs, b.j. '74, geel, nwe voorschermen. Vr.pr. ƒ 1250,-.
106 Galerie 1.11 3-drs
01/95
Tel. 036-5342821.
106 Ace Diesel 5-drs
11/93
Peugeot 404,1967, ƒ 4500; 404, 205 1.1 "open" 5-drs 05/91
1972 LPG ƒ 6500; 404, Ini. 1967, 205 Accent 1.1 i 3-drs 10/91
ƒ4500; 404,1968, LPG, ƒ 8500; 205 Accent 1.1i 3-drs
01/93
404, break, LPG 1971, ƒ 15.000. 306 Summertime 1.41
Drs Keimpe Cars. 020-6823615. 3-drs
08/94
306 SR 1.41 Sedan 10/94
405 GL 1.61 Sedan 03/91
Rat Panda 1000 Fire
02/93
Te koop aangeboden:
Baarjesweg 249-253
Toyota Carolla Diesel 1.8, 5
Amsterdam 020-6121824
deurs, bj. 1987, APK tot 6/'98.
Direct bereib. v.a. Postjesweg
Vr.pr. ƒ4250: 020-6593134.

Toyota

Tegen handelspr. van 1e eig.
Carina 1.6 Xli Stationwagon,
LPG 1-'95, el. ramen, stuurbekr., metall, kleur, dakrail,
trekh., ƒ25.000. BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam.
020-6627777.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Peugeot 205 XR S6 Cachet,
sept. '87, niet mooi, wel goed,
ƒ 1500. Tel. 020:6150851.
T.k. van part. sublieme Peugeot 205 1100, 4-deurs, bj
1987, km.st. 89.000, nieuwe Mi'
chelin banden, APK april 1998,
kleur beige, geheel als nieuw.
Prijs ƒ 4.400,-: 0226-413347.

Z Ul DW l JK
peugeot-dealer

Volvo
15 VOLVO STATIONS '85-'94
Sedans 740, 940 en 360.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
T.k. i.z.g.st. Volvo AMAZONE
('64 model). Prijs ƒ 15.000.
Br. o. nr. 971-38051 v.d. blad
Wegens aank. bedrijfsauto
Volvo 940 GLE Sedan, b.j. '92
autom., airco, ABS, bordeaux
rood met., l.m. velg., trekhaak
startonderbr., 160.000 km
ƒ24.250,-. Inl. 06-53544132.

106 div. types v.a. . .ƒ 12.950
205 div. types v.a. . .ƒ 6.950
205 Accent LPG
'88
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km
306 XR 1.4 5-d '94. 67.000 km
306 XS 1.6'96.. . 27.000 km
309 GL 1.4 5-d'86.146.500 km
309 Profil '89 ... .138.000 km
405 GRX break Diesel ... '92
405 GR 1.9 break
'92
405 GTX 1.8 break
'94
Golf GTi '91 st.bekr. .85.000 km
Subaru Mini '90 . . 81.000 km
Kadett '91
93.500 km
Escort RS '89
ƒ 6.950
Citroen AX 1.1
'93

• Bewijsnummers van een Minervalaan 86, A'dam - Zuid
gepjaatste advertentie in deze
Tel. 6629517/6791864
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
Adverteren in deze rubriek
opgave van de advertentie
Tel. 020 - 665.86.86
kenbaar maakt. De koster
FAX 020 • 665.63.21
daarvoor bedragen ƒ 4,50
Postbus 156, 1000 AD A'dam

A'dam e.o. Goedkope autoverz. met termijnbet. PWO Ass.
020-6846060 (weekendserv.).
Johan Boom verhuisd naar
Wijkermeerweg 46 Beverwijk
naast Zwarte Markt. Door heel
Nederland bekend om onze
scherpe prijzen. Door grote
omzet en garantie al v.a. ƒ 1000
± 100 auto's v.a. ƒ750 tot
ƒ20.000. Tel. 0251-224730.
Hoge inruil financ. Geop. v. 9
tot 19 uur. Donderdag koopavond zondag's geop. v. 11 tot
17 uur. Tevens inkoop elke
merk auto a contant.
QUESTION CAR ?!
Alfa Romeo 33 Wag. '89/3950
BMW 315'83
ƒ900
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7750
Citroen BX '86
ƒ 1250
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ1500
Citroen Visa '83
ƒ 600
Rat Uno 45 '86
ƒ 900
Fiat Tipo 1.6 D. '88/4.250
Ford Sierra 1.6 LPG '85ƒ 1250
Honda Accord aut. '87 ƒ3250
Mercedes 190D '84
ƒ6450
Mazda
323
1. jr.
apk
'84
ƒ 1.450
2x Nissan Sunny
'84-'86 v.a.
ƒ 800
Nissan Cherry '86
ƒ 950
Opel Kadett '84
ƒ 995
Opel Kadett D'85
ƒ1650
Opel Corsa '84
ƒ 850
Opel Record Caravan
2.3 TD '85
ƒ 1050
VW Golf D '84
ƒ 2000
VW Golf Turbo D. 4 drs
'91
ƒ8.250
Audi 80, '83
ƒ 500
Van Slingelandstr. 14, A'dam.
Tel.:020-4869883.

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
DIESEL- & BANDENSERVICE
APK-keurstation + roetm.
Wibautstr. 24-4, A'dam.
Tel. 020-6655571.

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen -t- examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10'lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Autorijschool Toni, alleen in
Amsterdam vaste lesprijs ƒ 40
per heel uur, gratis theorieleerboek, voor beginners gratis
praktijk-herexamen mogelijk.
Tel. 06-53365914.

Auto's te koop
gevraagd
gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
MET SPOED GEZOCHT:
FIAT TIPO OF UNO DIESEL.
TEL. 0570-637591.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Motoren/Scooters

HONDA VFR 750 F, bj '96, fabr.
garantie, 9500 km. Vr.pr.
Verkeersschool Trendy
f 19.750. Tel. 020-6434258.
Amsterdam. Toppers in rijles.
Te koop Honda VT 700 ShaBel voor gratis infogids:
dow, b.j. 1986, kl. zwart, 16.000
Tel. 020-4205386.
miles, met twee sloten, i.z.g.st.
Prijs n.o.U. Tel. 0297-250303..

Campers

Autoverhuur

VW/Audi dealer A-Point
zoekt voor de Najaars Show
RENT A BRIK
VW fabrieks campers, vanaf
b.j. 1989. A-Point; uw dealer Herfstaanbieding. 10 tot 20 okt.
voor nieuw, gebr. en verhuur. ƒ250 all in, kilometers vrij.
020-6910411.
Tel.:020-4301600.

Autosloperijen

Aanhangwagens(boot)trailers

A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling. Aanhanger, laadvermogen 500
Inkoop loop, sloop en schade- kg, perf.staat, ƒ 325.
auto's. Geen voorrijkosten.
Tel. 06-51387531.
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Adverteren in
Tel. 020 - 4.470.470.
deze rubriek
Grote sortering ONDERDELEN
FAX: 020 - 665.63.21
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Accessoires
en Onderdelen

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020-6319802.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748,
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
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commerciële bijlage van W e e k m e d ï a

Toekomst in Frankfurt

Kijkje in de keuken
S

tudiemodellen en conceptcars zijn leuke bijkomstigheden van autoshows. Ze gunnen een
kijkje in de keuken van autoproducenten. Het is net
als uit eten gaan. Zodra je
kunt zien en ruiken wat de
kok bereidt dan loopt het
water je al in de mond.

arkante carrosserielijnen kenmerken de Nubira.

aewoo Nubira 2.0 CDX

annetjesputter
e absolute top van Daewoo's Nubira-programma wordt geormd door de 2,0 liter in
DX-uitvoering. Tijdens een
itgebreide kennismaking
iken wij onder de indruk
an de aansprekende presities van deze auto.

3

e vijfdeurs sedan trekt als een
:r en galoppeert moeiteloos in
jog tempo over het asfalt. De
ubira blijft ook bij hoogst illegale
lelheden heel comfortabel rijn. Hij toont hiermee aan goed
trekend te zijn op veel vermom.

de auto uithalen, hij blijft muisstil.
Het interieur maakt een goed afgewerkte indruk. Met name het
dashboard, een beruchte schuilplaats voor rammelende onderdeeltjes, is opvallend geruisloos.
Het hierin ondergebrachte instrumentenpaneel is klassiek van opzet: twee grote meters staan
recht voor onze neus. De één
geeft aan hoe hard we rijden terwijl de ander ons informeert over
het aantal toeren dat de motor
maakt. Links en rechts van de
grote meters heeft Daewoo twee
kleintjes gesitueerd die informatie

nder de motorkap gaat een vier|linder 2,0 litermotor schuil met
m kracht van 98 kW/133 pk. Hij
uwt de Nubira in negen seconm naar de 100 km/u. De 1.164
verschaffen over de brandstofiogram zware Daewoo haalt met voorraad en de temperatuur van
grootste krachtbron die de fade krachtbron. De middensectie
staat iets naar de bestuurder toe
ikant momenteel levert, een
gericht waardoor de radio en het
psnelheid van net geen 200
n/u.«Bij 195 blijft.de,naald.van-. ,- ., verwarmings-i en. ventilatièsys»
: kilometerteller steken.
teem eenvoudig te bedienen zijn.
De vormgeving van het dashboard geeft je als bestuurder bo'ie er flink de sokken inzet met
vendien het prettige gevoel door
i Nubira, wordt niet getrakteerd
i gepiep en gekraak. In tegende Nubira in het middelpunt gesel, wat voor toeren we ook met
steld te zijn.

1881

De CDX-versie kent een zeer uitgebreide standaarduitrusting.
Twee airbags zijn bijvoorbeeld
standaard evenals een airco.
Daarnaast heeft de Nubira de beschikking over een fijn werkende
stuurbekrachtiging. Het omvangrijke pakket aan voorzieningen
die het leven van de automobilist
veraangenamen, is verpakt in een
stijlvolle koets.
De carrosserie van de Nubira is
getekend door het Italiaanse bureau I.DE.A. Design. Ontwerpers
van deze befaamde studio hebben de Daewoo markante lijnen
meegegeven, die de auto een eigen gezicht geven. Meest opvallend zijn de gleuven die aan de
zijkant boven het achterwiel en
achter het voorwiel in het plaatwerk gehouwen zijn. Hierdoor ziet
de Nubira er stilstaand al sportief
uit.
Het levendige karakter is voorts
af te lezen aan de spoiler op de
achterruit en,.het dikke,;yerchj,;
roomde uiteinde van de uitlaat die
nadrukkelijk onder de achterbumper uitsteekt. Een auto met sportieve aspiraties is niet af zonder
lichtmetalen velgen. De Nubira
heeft die dan ook en ze staan

In navolging van de sportcoupé
Puma zal Ford volgend jaar een
coupé op basis van de Mondeo
lanceren. Op de autoshow in
Frankfurt (13-21 september) was
een vormgevingsstudie van dit
model te zien.

Toyota Funcoupe

Net als bij de Ka en de Puma is
gekozen voor, wat Ford noemt,
New Edge Design. Gebogen lijnen, die elkaar kruiselings snijden, beheersen en bepalen het
beeld van de carrosserie.

motor heeft een inhoud van 800
cm3. Dankzij een royaal vermogen van 52 paardenkrachten
haalt deze compacte Daewoo
een flitsende top van dik 140
km/uur.

Toyota funcoupe
De Nubira heeft apart gevormde achterlichten.

SPECIFICATIES
Daewoo Nubira 2.0 CDX

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

Motortype:

Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar (40/60)
Getint glas
ABS
Bestuurdersairbag
Airbag passagierszijde
Airco

Viercilinder
benzine
Cilinderinhoud: 1.998 cm3
Vermogen:
98 kW/133 pk bij
5.400 t.p.m.
Max. koppel: 184 Nm bij 4.400
t.p.m.
Acceleratie:
9,0 sec van 0-100
km/uur.
Topsnelheid:
195 km/uur.
Gem. verbruik: 9,5 Kr/100 km.
Prijs:
ƒ 40.995,hem bijzonder goed. Samen met
de brede banden vullen ze de
wielkasten mooi. De CDX ziet er
lekker dik uit.
De Daewoo Nubira 2.0 CDX met
alles er op en er aan heeft een
vlijmscherpe prijs. Voor ƒ 40.995,staat de dealer de sleutels af. De
optionele automatische transmissie stuwt de
prijs met drieduizend gulden op.
. Daewoo levert de Nubira echter
voor prijzen vanaf ƒ 33.995,-. In
de compacte middenklasse, waar
de gemiddelde prijs op 35 mille
ligt, heeft het Koreaanse merk
dus een concurrerende aanbieding.

Funtime, funcoupe en funcargo
zijn de namen van drie conceptcars uit de vormgevingsstudio
van Toyota. Beleving en vooral
het ondernemen van activiteiten
met de auto staan hier centraal.
Een van de ontwerpen komt in
1999 op de markt.

MS-X en SW-X zijn weinig inspirerende aanduidingen voor juist

heel aanstekelijk gevormde toekomstauto's van Mazda.
De eerste is een ontwerp van een
ruime en luxe vierdeurs sedan,
waarbij de vormgeving een sierlijk
beeld schept. De SW-X is een
studie van een ruimtewagen als
mogelijk opvolger van de Mazda
M P V.

Daewoo d'Arts

Daewoo presenteert de d'Arts:
een naar kunst verwijzende naam
voor een kunstzinnig gevormde
auto. Officieel is het een concept,
maar dan wel een die het productiestadium nabij is. In de loop van
'98 komt hij op de markt. Het model is 3,5 meter in de lengte. De

Elektrische Saxo
Bijna geluidloos voortsnellen met een snelheid van 80 km/uur. Dat
kan met de elektrisch aangedreven Citroen Saxo Electrique, die
onlangs in Frankrijk op de markt is gebracht. De motor levert een
bescheiden vermogen van 20 kW, waarmee de auto een top van
91 km/uur kan halen. De actieradius bedraagt bij volle accu's gemiddeld zo'n 80 km. Met deze waarden doet de elektrische Saxo
zijn benzinebroerders geen concurrentie aan. Volgens Citroen is
dit model dan ook vooral interessant voor gebruik in stedelijke gebieden, waar wordt gestreefd naar vermindering van de uitstoot
van uitlaatgassen. Niet zo'n,gekke gedachte, gezien het feit dat
afgelopen zomer in Parijs een enkele keer het rijden met benzineauto's aan banden is gelegd om de smog tegen te gaan.

Kartles van Jos Verstappen bij
Jaguar maakt autorijden nog leuker aankoop Escort Formule l

F

aguar is een traditioneel automerk. Maar
dat wil niet zeggen dat
t niet open staat voor verieuwingen. Binnen twee
-ar brengt de fabrikant een
hto uit die qua afmetingen
prgelijkbaar is met bijvoorield de BMW 5-serie. Het
il het derde model zijn van
jt Britse merk, dat de weg
mhoog inmiddels heeft gepnden. In Nederland, zo
wacht Geert Tax van imrteur Jaguar Nederland
V., zal dit jaar het recordntal van meer dan 620 au's worden verkocht.
het topsegment van de autorkt troeft Jaguar de concurrenmet name in de vorm van de
klasse van Mercedes-Benz en
!
7-serie van BMW, dus aardig
Die concurrentie kan de borst
trnaken: na de eeuwwisseling
Igt ook een Jaguar op het niau van de BMW 3-serie en de
ircedes C-klasse. Naar verluidt
Hen deze Jaguars zijn uitgerust
it permanente vierwielaandrij'9, een nieuw feature.
>ewel het prijskaartje van de
idige modellen nauwelijks onr
de anderhalve ton begint,
eft de Britse producent het veel
Isbruikte begrip Value for MoV hoog in het vaandel staan,
eerste 100.000 kilometer mei
vernieuwde XJ V8-serie kost
eigenaar aan vast onderhoud
Jarandeerd niet meer dan
00 gulden. Daar spreekt verJwen in de kwaliteit van het ei1
product uit en dat is precies
'• de Jaguars uit vroeger jaren
beerden.
bleven is de magnifieke uitstrïg van The Coventry Cat. De
'enkant van de XJ-serie is niet
'allend gewijzigd. Natuurlijk, de
r
nen van de bumpers, de grille
c
'e richtingaanwijzers zijn ron' 'geworden.
c
'e koplampen zijn van een
u
w type, dat een extra lichtopn
gst garandeert. Maar de
s
n elegante als fraaie hoofdlij"
gelijk gebleven, de koets
le
t perfecte huwelijk tussen
"'112 en elegantie. Een lust voor
°og van de kenner, daarover

ord introduceert een
Escort Formule 1 Edition. Deze speciale versie, waarvan er vijfhonderd
zijn gemaakt, is gebaseerd
op de Escort RS. Bovendien
staat kopers een leuke verrassing te wachten. Zij krijgen ieder persoonlijk een
rijtraining van de Nederlandse Formule l coureur
Jos Verstappen in zijn kartcentrum.

Eigenlijk gun je iedereen een uitgebreide testrit in dit voertuig.
valt niet te twisten.
IHet is sowieso heel bijzonder om
in een Jaguar te stappen. De leren stoelen zitten fantastisch, het
stuur ligt prettig in de hand, het
dashboard oogt aan alle kanten
plezierig. Van een tijdloze elegantie, zo valt het interieur uitstekend
te kenschetsen.
Draai de contactsleutel om en geniet van het geluid van de machtige V8 onder het vooronder. Inderdaad, een V8 want Jaguar heeft
met de vernieuwde XJ-serie de
zes-in-lijn motor en de twaalfcilinder V12 in het museum bijgezet.
De V8 hebben we al leren waarderen bij de introductie van de
XK8, de fantastische sportwagen
die wereldwijd heeft gezorgd voor
een sterke stijging van de afzet
van Jaguar.
De XJ-serie (in enigzins aangepaste verpakking ook verkrijgbaar
als Daimler) kent voortaan de volgende versies: de 3.2 Executive,
de 3.2 en de 4.0 Sovereign (beide met korte en lange wielbasis)
en de XJR.
In die laatste variant is de V8
voorzien van een turbo, oftewel
Supercharged. De motor levert
een vermogen van 370 pk en is

daarmee de krachtigste en snelste sedan die Jaguar ooit in serie
bouwde. Met deze 1.775 kilogram
zware gigant katapuleer je van O
tot 100 km/uur in 5,6 seconden.
De topsnelheid is bepaald op 250
km/h.

de rechtervoet, de vier wielen kleven aan het wegdek, de koets
blijft dankzij ingenieuze technische lekkernijen als Computer
Active Technology Suspension
onder alle omstandigheden stabiel.

Het zijn statistische gegevens, rijden in deze Jaguar is gewoon onbeschaamd genieten. De motor
luistert naar elke beweging van

Eigenlijk gun je iedereen een uitgebreide testrit in dit voertuig. Jaguar maakt autorijden nog weer
leuker.

Jos en Ford hebben een band.
De Tyrrell Formule l bolide waarmee Verstappen rijdt, wordt aangedreven door een Ford Cosworth motor. Tijdens de introductie van de speciale extra sportieve Escort laat hij op het circuit in
Zandvoort zien wat voertuigbeheersing inhoudt.
We stappen naast hem in een
BDA Sportscar. In een vreselijk
hard rondje met op het rechte
eind een topsnelheid van 240 kilometer per uur, krijgen we respect voor zijn prestaties in de
Formule-1. Remmen gaat ijzingwekkend laat, vlak voor een
bocht.
Razendsnel schakelt Jos terug
om met een bloedgang via de
ideale lijn door de fameuze Tarzanbocht aan het einde van het
rechte stuk van Zandvoort te rijden. Het kost zelfs moeite om het
in een helm verpakte hoofd recht

Dat legt enige beperkingen op,
wat we later onmiddellijk waarderen als we het circuit afrijden en
de Escort op de Zandvoortse klinkers uitproberen. De vering strijkt
de bobbels glad.

Jos Verstappen geeft iedere koper van de Ford Escort F-1 Edition
een speciale training.
houden, zo sterk zijn de zijwaartse krachten.
Na het rondje samen met Jos is
het onze beurt. In de Ford Escort
Formule 1 Edition kunnen we de
vaardigheden in de praktijk brengen, onder begeleiding van een
instructeur wel te verstaan, voor
het geval we overmoedig geraakt
mochten zijn.
De Escort is immers geen BDA
Sportscar, welke puur voor het

circuit is bestemd. Na een voorzichtig eerste rondje geven we
wat meer gas en blijkt de Escort
een uitstekende wegligging te
hebben. Schakelen met de van
een sportieve aluminium knop
voorziene pook gaat heerlijk soepel. We halen flinke snelheden
maar niet zo hoog als met de
Sportscar.
De Escort heeft een onderstel dat
ook op wegen buiten het circuit
voldoende comfort moet bieden.

Met 174 Grand Prix-overwinningen is Ford verreweg de meest
succesvolle motorenleverancier in
de Formule 1 aller tijden. Er is
voldoende reden om een Escort
naar deze strijd der titanen te
noemen. André Jonker van Ford
Nederland: "We willen onze sportieve kwaliteiten vertalen naar de
klant. Dat doen we nu met de
Formule 1 edition, die is gebaseerd op de Escort 1.8 liter RS.
Verder is dit model uitgevoerd in
een mooie State Blue metaallak
en herkenbaar aan de fraaie 15inch lichtmetalen velgen met brede banden. Ook is de Escort uitgerust met een RS-stylingpakket
en is de grille voorzien van een
honingraat-motief."
Comfort en veiligheid zijn niet uit
het oog verloren. De Escort heeft
airconditioning, het Easy Sound
System 5000. een airbag voor de
passagier en hoofdsteunen op de
achterbanK. Op de dorpels en
vloermatten prijkt het Formule 1
logo. De prijs voor deze Escort is
38.990 gulden. Wie geïnteresseerd is moet er wel snel bij zijn,
want nu al zijn er 150 van de 500
stuks verkocht.

Hyundai lanceert leuk gevormde ATOS

H

ij is slim ingedeeld,
ziet er modern en opvallend uit en is uiterst
betaalbaar. De compacte
Hyundai ATOS is daarmee
een bijzondere nieuwkomer.
Groot genoeg voor vijf Inzittenden of duizend liter bagage als de achterbank is
weggeklapt.

De ATOS nestelt zich in een vrij
jong segment van mini-MPV's.
Het zijn de kleine broertjes van
de grote ruimtewagens, welke al
weer enige jaren de wegen bevolken. Daihatsu lanceerde eerder
de compacte Move, Suzuki komt

Gemeten naar de standaard voor
kleine auto's biedt de ATOS een
hoge zitpositie. Dat resulteert in
makkelijk in- en uitstappen (mede
dankzij de grote deuren en lage
drempels) en veiligheid door perfect uitzicht in alle richtingen. In
een handomdraai is de achterbank weg te klappen.

binnenkort met Wagon R + en
Hyundai is de eerste Koreaan die
zich in deze klasse meldt. Begin
volgend jaar verschijnt de ATOS
in de showrooms.
De Hyundai is 3.495 mm. kort.
Misschien wel de meest opvallende eigenschap is zijn hoogte van
1.615 mm. Daarmee biedt hij opvallend veel hoofdruimte. De vier
wielen staan op de uiterste hoeken van de auto. De carrosserie
steekt slechts een klein stukje
voorbij de wielen. Dit zorgt niet alleen voor maximale interieurruimte, maar ook voor stabiliteit en
comfort.

Door de ovale koplampen en de strakke vormgeving valt de Atos op.

De 1,0 liter viercilinder motor
heeft drie kleppen per cilinder levert 40 kW/55 pk. Een vijfbak
stuwt het vermogen naar de voorwielen. Het als optie te bestellen
Automatic Clutch System (ACS)
is een van de technische innovaties. Deze techniek zorgt voor het

rijgemak van een auto met automaat en het gunstige verbruik
van een handgeschakelde wagen. ACS maakt het koppelingspedaal overbodig, maar laat de
bestuurder zelf schakelen.
Voor de ATOS is een keur aan
accessoires te leveren, variërend
van abs, airbags tot aan airconditioning. De veiligheid staat trouwens op hoog niveau. Hyundai
heeft de auto onderworpen aan
zowel de Europese als Amerikaanse crashtests. De ATOS
doorstond ze met glans, mede
dankzij een extra stevig gemaakte veiligheidskooi.
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Onroerend goed

handelszaken

en woonruimte
te huur gevraagd

14

Autoverzekering

T k gevr voor jonge werk
vr woonr met min 2 kmrs,
balkon, k /d / t , m Zandvoort,
huurmax ƒ800 023-5716351
WWB vraagt app en kmrs
o Wij behouden ons het A'da'n e o 7 dgn per week,
recht voor zonder opgave van 9-22 uur Tel 699 11 94
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen
Auto's en
V A ƒ75 - DORSMAN1
blijft toch goedkoper
Bel nu 023 - 5714534

Vakantie
buitenland

auto-accessoires

440DL20mj,'93,440GLE20
inj,nwmod,11 '93,240 DL 2 3
Sedan, '91, 340 GL, 5-drs,
Stacaravans t h in de Arden spec aut, 11-'89, 440 GLE,
nen vanaf ƒ 240 per week all aut, '95, NIEROP, Vancoum Te'efoon 043 \• 459 1598 verstr
212, A'damWest,
0206183951
Cuore Trendy, nw mod , 19 000
km, 1V95, ƒ 13250,-, Charade
TS, aut,'88, ƒ 5 500,- NIEROPTe koop surfplank, originele DAIHATSU, Vancouverstr 2klepper, nieuwprijs ƒ 3500, nu 12, A'dam-W, 0206183951
ƒ 350 incl z g a n strandtraiFord Scorpio 2 Oi CL, aut, wit,
ler Telefoon 0235713449
i z g st, 90, ƒ 7 250,- NIEROP
DAIHATSU 020 6183951
Rijwielen,
T k FORD ESCORT 1 4
Bravo met open dak en trekmotoren,
haak, bouwjr '88, eerste eigebromfietsen
naar, m perfecte staat, APK
7-'98, 22000 km, ƒ4000
Tel 0297-282184
• Opoefiets, Gazelle, kleur
zwart, technisch goede staat,
WIKA AUTOGLAS
ƒ150 Tel 0235715808
Sinds 1954
Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Rijles auto's
Tel + fax 023 - 5731613
en motoren

Vaar/surfsport

Diversen
Alblas Verkeersscholen

in 5 dagen
UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

l opstnptease Yankees
keuze uit 32 topdansers M/V
020-4888880/06-55347710

0906-Nummers
300 dames willen liveseks met jou' 105 cpm

0906-900.90.96 p.d. 24 uur bereikbaar
0906-9889 Rijpe Sjaan ddcupzkt jongens 18 j Liveseks
Grijp onder m'n rok1 99 cpm
60 cpm1 Seksdating vrouwen
(20-59) zoeken een hete seksafspraaki 0906-8080
60 cpm1 Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak' 0906-1717.
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

BEL ME THUIS

0906-96.80
VERNIEUWD ca 1 gpm.
Binnen 5 seconden vrouwen
35+ direct live aan de lijn1
0906-00 20 (60 cpm)
Biseks1 Buurvr en buurmeisje
(18)i Hun spelletjes worden
harder' 99cpm. 0906-95.26

Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste' 99cpm 0906-0603
Deze week seks op (buiten)
24 u/pd
Zie ook Nieuwsnet 9 pag 450 SEKSLOCATIE Kijken/meedoen'? 0906 50 50 130 105pm
Live1 seks1 Zonder wachttij- GAY postcode dating manden Direct een vrouw aan de nen uit jouw postcodegebied1
hjni 0906-01 00 (60 cpm)
0906 81 00 (50 cpm)
Lokaal tarief' Amsterdam Geen bandjes of operators,
seksdating vrouwen willen vrouwen ECHT live aan de
seks' 0102946.186
lijn' 0906 00 50 (60 cpm).
Ontdek de duistere wereld' Hete seks m knappe blonde
SM Je meesteres LIVE' Zij stewardessen m grote borwijdt jou in' 99cpm 0906-96 26 sten Live' 99 cpm 0906-06 02
Oudere vrouwen geven je
hun telnr'
0906-1500 (60 cpm)
Heerlijke vrouwen willen
samen rnet jou tot een
Oudere vrouwen1 geven hun
hoogtepunt komen' (1 gpm)
telefoonnummer
0906-15 55 (60 cpm)

0906-98.50

Hete sex!

0906 - 404.00.25.

SEKS-ADRESSEN + tel nrs
van huisvr & amateur-prosti s 0906 50 50 145 (105pm)

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

SEKSALARMNUMMER
Snelseks direct live 99cpm

ca. 1,05 p/m

0906 - 9789

0906*0611

Ik ga door waar anderen stoppen1 Schaam me nergens
1
Studentendating studentes voor en wil harde SEKS
18+ zoeken NU een af- Harriet 99cpm 0906 97 94
spraaki 0906 14 14 (60 cpm) LIVE' Black, beautiful en hot'
Thuiscontact vrouwen (20- Voor de liefhebber v zwarte
59) zoeken een afspraak vrouwen' 99cpm 0906 06 01
thuis 0906-19 19 (60 cpm)
Voor 't ech'e handwerk bel je
09060630
Zij praten, jij
komt1 Live t- Stones1 99cpm

Diverse clubs

Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnummeri 0906 14 44 (60 cpm)

* Desire Escort *

All creditc ace , 24 u p d
020-6700620/036 5360208
Vrouwen pnvo thuis van 300
http //www desire nl
vrouwen zit hun pnve-tel nr
Leuke dames gevraagd
in onze computer en kunnen
24 u p d bereikbaar zijn voor Luxe privé huis' Topmeisjes
jou' LIVESEX' 99 cpm 10 01 u, 7 dgn p w Sauna +
0906 0898
bubbelbaden Assistentes altijd welkom Sarphatipark
ZOMERKRIEBELS '
118, A'dam 020 - 6723022
Geheel privé'
PRIVE-HUIS OVERTOOM 443
15 meisjes, 10 u 's morgens 24u /p d ca 1 gpm
1 u 's nachts, 0206189110

0906-96.88

Fantastische aanbiedingen met veel extra voordeel tijdens de "Zweedse Weken" bij Santana, de grootste s pedalist
in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

Larnellen en Plavuizen

Junckers massief Parket

Tarkett Zweedse Topkwaliteit

Verhuisbaar met handig
clipsysteem 5-voudig
gelakt en gehard,
afm: 129x1850 mm

(10j'aar garantie) Kanten klaar, 5-voudig
gelakt en gehard lamelparket
afm. 188x2525 x 14 mm..

Beuken, Eiken - Variation
Massief 12mm
p.m.2
van 409T- voor
Hevea - Select
Massief 12mm
p.m.2
van -99^°r voor
Beuken - Flammen
Massief 22 mm
p.m.2
van 4 3 - voor

99,
89,
119,

Tarkett Fineerparket
(10 jaar garantie)
afm: 190x2450x7 mm.
Kant en klaar, 5-voudig
gelakt en gehard.

Eiken Rustiek
p.m.2
van
Berken, Essen Natuur
p.m.2
van ^44^ voor
Eiken - Plank-Antiek
Geborsteld metvellingkanten
afm: 155 x 2200x14 mm.
p.m.2

van

439?

voor

119.-

Pergo - Zweeds Toplaminaat
(10-15 j'aar garantie)
200x1200 x7mm.

Kersen, Maple en Essen
3 strooks
p.m.2
voor
van
Beuken
b reed strook
p.m.2
van

Beuken Rustiek
p.m.2
van

voor

59,
59,

Family (10 jaar)
6 schitterende dessins
p.m.2
van J&&Ï-'
Original (15 jaar)
24 schitterende dessins
p.m.2
van

Wicanders Zweeds Natuurlaminaat
(10 jaar garantie) Kant en klaar met kunststof
toplaag. En kurk tussenlaag.
afm:185x900x9mm
Hout:
Kersen, Beuken - 3 strooks
p.m.2
van 39^
voor
Maple - 3 strooks
p.m.2
van

voor

Kurk:
Euro-White
p.m.2
van

voor

Concerto-Naturel
p.m.2
van

voor

Ipokett Original Laminaat

voor

Elke 10e meter gratis

p.m.2

vanaf

27.

Aanbiedingen geldig t/m 19 oktober 1997

(10 j'aar garantie) Eiken, Kersen, Beuken,
Maple, Merbau, Grenen en
Berken. 3 strooks
+ Breedstrooks
afm: 190x1285 x8mm

p.m. 2
voor

74,
84,

Kurktegels massief
Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Lamellen: 15 x 90 en 15 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige, blauw,
geel, rood en zwart, metallic groen,
blauw en aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.

van -467-~

voor

Ipokett - Promo - Laminaat

67.-

afm:194x1290x8mm.
Berken, Beuken, Kersen en Maple *^ /.
p.m.2
van 36^"
voor «• Vi

5OO VLOEREN ONDER 1 DA»
Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tusse
Carpet-land en Praxis, tel. 020-669582:

EUROPA'S GROOTSTE IN KURKr L A AAI N A AT EN PARKET,
•

i

c. v.

defect?

voor de particulier:
3 regels gratis

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7, 19
t/m 5 regels ƒ 8,99

uoogenmatenaa/tosten

t

Bel voor een offerte toetst

GRATIS MICRO's worden geplaatst ondei de navolgcnde voorwaarden. • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» mxenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor paiticulier gebtuik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisiaad te koop aangeboden
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
vooi icdeie leuei. punt. komma ol'cijfer één vakje
La.it na icdei woord, punt of komma een vakje vnj.
Schti|l pei regel hele woorden of letteigrepen.

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar <}'u8dient
'(.'" EXTRA
cr
ons
knntoor
«kennis
ons Kantoor
mee te houden
dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus „„ op„av d
, J
156, 1000 AD Amsterdam.
br.onr bur v d
Fax: 020-6656321.
blad als f regel hij uw

Indien uw advertentie een betaalde Mieio is. kunl u
bi| uw teksl een gegaiandcerde (giro)betaalcheque bijsluiion ol u omvangt van ons een acceptgirokaait

Wij behouden ons het
recht voor /onder
opgave van redenen
te k sten tc
Gratis Mieio\ en betaalde
. , , «Ü«R«n of
Micro's moeten woidcn mgele- nlel °p tc ncmcnverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16 00 uur

Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
<>pt!ege> en.

tekst gerekend wordt).

Of afgegeven bij'
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zandvoort

Wij ?ijn niet aanspra-

kclijk \oor fouten ontstaan door onduidelijk

t/m 6 regels ƒ 10,79

\
\

t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas met opnamen
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke maikt, tot een maximum van één advertenlie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te yamen niei boven f 300,-) kunt u niet gratis advciteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.

handschrift.

Naam:
Adies:
Postcode:
Telefoon
S \ p. in tubiick

Plaats-

Nieuwsblad

Woensdag 1 oktober 1997

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648

Los nummer 2 gulden

57-3 jaargang nummer 40, oplage 5.425

Een-twee-hop naar de overkant

Asbest duikt op
in stationsvallei
ZANDVOOBT - Onder omwonenden is onrust ontstaan
over het feit dat asbest is gevonden in de stationsvallei. Bij
het bouwrijp maken van de grond voor de nieuwe huizen
van Park Duijnwijk is het asbest tussen het puin van de
drie voormalige loodsen ontdekt. Vanaf vrijdag zijn mannen in witte 'maanpakken' bezig geweest om het asbest
weg te halen. Volgens de NS en de gemeente bestaat er geen
gevaar voor de volksgezondheid.
De loodsen zijn volgens
woordvoerster J. Teevel van NS
Vastgoed m september 1996 gesloopt. De NS hebben twee van
de loodsen weggehaald, de derde is gesloopt door de toenmalige eigenaar. De loodsen hadden
daken van golfplaat, waarin asbest verwerkt was. Diverse
stukken golfplaat met asbest
zijn twéé weken geleden gevon-

Mishandeling
ZANDVOORT - De politie
stelt volgens politiewoordvoerder Jaap Hage een onderzoek in
naar een portier van Scandals
op het Kerkplein. De portier
zou dit weekend een 24-jarige
man uit Veenendaal mishandeld hebben. De man uit Veenendaal heeft aangifte gedaan
bij de politie. Hij zegt dat hij
tijdens een ruzie in het café taemiddeld heeft en dat vervolgens de portier op hem afgkomen is. Die zou hem met geweld uit de zaak hebben gezet.
Daarbij liep het slachtoffer een
snee boven zijn wenkbrauw op
en moest hij in het ziekenhuis
behandeld worden.
Volgens eigenaar Roland
Hendriks van Scandals is de
commotie zwaar overdreven.
De man uit Veenendaal behoorde volgens hem bij een groep
van zes jongens die -tot drie
maal toe een vechtpartij probeerden uit te lokken. „Bij de
derde keer gaf een van de jongens een meisje een klap en
daarop sprak de portier de jongens hen aan. Hij verzocht ze
om weg te gaan. Vijf van hen
deden dat inderdaad. Een weigerde. Toen de portier hem
vastpakte om hem eruit te zetten, sprongen er twee op zijn
nek. Hij deelde vervolgens een
klap uit," aldus Hendriks.

Overval opgelost
ZANDVOORT - De overval op
de snackkar van de Boulevard
Barnaart van 5 augustus is opgelost. De daders, een 28-jarige
Groninger en een 33-jarige Groninger, zijn in hun woonplaats
opgepakt. De 28-jarige bekende
de overval toen de politie hem
arresteerde omdat hij in een gestolen auto reed. De Groningse
politie keek extra naar hem uit,
omdat hij zich al enige tijd met
meer regelmatig meldde. Dat
was wel verplicht, want de man
werd vervroegd vrijgelaten uit
de gevangenis. Hij vertelde bij
zijn aanhouding dat hij de overval had gepleegd met een 33-jarige stadgenoot.

Vuurwapens weg
OVERVEEN - Op camping
het Helmgat aan de Zeeweg is
een politieman zondagavond
zijn revolvers kwijtgeraakt. De
59-jarige agent van het corps
Amsterdam-Amstelland zette
het doosje met de twee wapens
tijdens het inladen van zijn
auto om half acht even op een
muurtje. Hij vergat het doosje
echter en toen hij tien minuten
later terugkwam was het verdwenen. Het gaat om een Walther P4 met twee patroonhouders en een FN 7.65 plus minutie.

Inbraak
ZANDVOORT - Donderdagmorgen heeft een inbreker uit
een flat in de Lorentzstraat een
geldkist met een paar duizend
gulden gestolen.
De inbreker, die binnenkwam via de deur van het balkon, nam bovendien een videorecorder mee.

Waterstanden
Datum
01 okt
02 okt
03 okt
04 okt

05 okt
06 okt
07 okt
08 okt

09 okt

LW
0419
0451
05.21
05.55
06.25
06.57
07.27
0808
08.55

HW

LW

00.14 16.41 12.50
00.45 17.11 13.00
01.04 17.38 13.04
01.24 18 12 13.56
02.04 18.42 14.25
02.35 19.11 14.54
03.26 19.46 1547
03.56 20.27 16.15
04.36 21.18 17.05

Maanstand:
EK do. 09 okt. 14 11 u.
Hoogwater za

04 okt. 05.56 uur.

NAP +123 cm
Laagwater ma

NAP -56 cm.

06 okt. 06.57 uur.

den volgens Teevel. „Wie de
golfplaten achtergelaten heeft,
onderzoeken we nog," aldus de
woordvoerster.
De Nederlandse Spoorwegen
waren tot begin september van
dit jaar eigenaar van de grond.
Toen hebben zij de grond overgedragen aan de gemeente vanwege de bouw van ruim vijfhonderd nieuwe huizen. In het
koopcontract stond dat de
grond is „overgedragen in de
staat waarin het zich bevond."
Daaruit valt volgens Teevel niet
af te leiden wie de kosten voor
het opruimen van het asbest
moet betalen. „We overleggen
nog met de gemeente over deze
kosten. Hoe duur het is, kan ik
nog met zeggen."
Omwonenden zijn verontrust
over de vervuiling. „Het is toch
te gek voor woorden dat de omwonenden niet ingelicht zijn. Ik
zag zaterdag opeens allemaal
van die maanmannetjes, van
die mannen in witte pakken
met zo'n masker voor," verwoordt A. Bakels, die in de Van
Speykstraat tegenover de stationsvallei woont, de onrustgevoelens. „Vroeger als kind
speelde ik er al en ik was niet de
enige. Hele generaties Zandvoorters hebben er gespeeld.

Een dag na de overval is hij
nog een beetje trillerig, vertelt
hij. En hij voelt zich beroerd.
Volgens het ziekenhuis zitten
er scheurtjes in zijn oogkas als
gevolg van een klap die hij
kreeg van de overvaller.,
„Ik was net bij de Albert
Heijn op de Grote Krocht geweest. Terwijl ik via de Cornelis
Slegersstraat naar het postkantoor liep, reed er een man op
een fiets voorbij, ik denk dezelfde man die me neersloeg nadat
ik uit de PIN-automaat duizend
gulden had gehaald."
Volgens Van der Sloot was de

Vocaviata
zingt
prachtig

Bovendien laten honderden
mensen per week er hun hond
uit." Ze vindt het erg merkwaardig dat niemand ooit gewaarschuwd is dat het eventueel niet verstandig zou zijn om
het open terrein te betreden.
Het gevaar voor de volksgezondheid valt echter erg mee,
zeggen echter zowel de NSwoordvoerster als N. Dost van
de gemeente. „Het gaat om asbest in een harde vorm, het zit
verwerkt in de golfplaten. Asbest zit net zo goed in het dak
van het schuurtje van de buurman waar een kind naast
speelt. Zolang de platen niet
breken komen er ook geen
schadelijke vezels vrij," zegt
Dost. „Dat er mannen in pakken rondlopen komt omdat zij
dagelijks dit werk doen. Zij mogen niet het risico lopen dat er
ergens ook maar één vezeltje
per klus vrijkomt. Want dan
zouden ze over een jaar genomen met honderden vezels in
aanraking komen."
Teevel: „De stukjes golfplaat
bevinden zich tussen allerlei
ander puin en waren nauwelijks te onderscheiden. Die
stukjes nodigden niet uit om
mee te spelen." Dat de NS niet
eerder maatregelen hebben genomen komt doordat ze het volgens Teevel niet eerder wisten.
„We kwamen er pas achter toen
de eerste rails weggehaald werden. Als we het geweten hadden, hadden we het gebied natuurlijk eerder voor het publiek afgesloten."

Slachtoffer zoekt getuigen
van overval bij postkantoor
ZANDVOORT - „Het gaat
me niet om het geld, maar
om de veiligheid op straat.
Het is toch te gek voor woorden dat je op klaarlichte dag
in Zandvoort beroofd kan
worden," zegt Cees van der
Sloot. Maandagmiddag om
tien over half vier werd hij
overvallen bij het postkantoor en nu is hij op zoek
naar getuigen zodat de dader opgepakt kan worden.

DEZE WEEK:
U PAGINA'S

man tussen de 26 en 30 jaar. Hij
droeg een vaal oranje jas,- een
blauwe spijkerbroek en Nike
Air schoenen. Hij had een mediterraan gelaat en zwart krullend haar. Lengte 1.75 meter.
De overvaller vluchtte via de
Cornelis Slegersstraat.
Zijn slachtoffer zag sterretjes
en ging even op de trap van het
postkantoor zitten. „Ik dacht
dat het wel weer wat beter met
me ging, dus ik nam de bus
naar Noord. Daar werk ik bij de
visboer. Maar ik voelde me
steeds duizeliger worden. De
dokter stuurde me naar het ziekenhuis."
Dat hij nu 1000 gulden armer
is, vindt hij niet het ergste.
„Daarvoor ben ik verzekerd.
Maar dat ik me niet zo veilig
meer voel. Dat is wat anders.
Wie denkt er nou aan dat hij om
half vier 's middags een knal
voor zijn hoofd kan krijgen?"
Dat mag niet meer gebeuren.
Daarom hoopt hij dat iedereen
die een tip heeft over de overvaller zich bij de politie meldt.

pagina 3

Garnalen
dit jaar
extra groot

pagina 5
„Best wel spannend," vinden ze het. Marcel, zijn vrouw Marcella
Schoorl en hun zoontje helpen een handje mee tijdens de verhuizing van hun snackbar 'De Oude Halt'. Die staat samen met kiosk
De Vonk sinds maandag- voorlopig schuin aan de overkant op de
Vondellaan, omdat de werkzaamheden voor de nieuwbouwwijk
Park Duijnwijk inmiddels begonnen zijn. De snackbar werd in
twee delen op een enorme vork vervoerd naar zijn nieuwe plek. De
kiosk van Marcella's broer, Ronnie Van Kouteren, heeft de overkant niet gehaald. Maar dat was ook niet de bedoeling. De kiosk is
vervangen door een andere keet.
i

NVM

sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166 Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Twee van elf koffieshops
krijgen 'legale' status

(ADVERTENTIE)

ra

Hockeyers
behalen
monsterscore

Rondom de snackbar en de kiosk is de afgelopen jaren veel te
doen geweest. De twee ondernemers verkeerden lange tijd in
onzekerheid over de plek die zij zouden krijgen als Park Duijnwijk
gebouwd zou worden. De Tollensstraat zagen Schoorl en Van
Kouteren niet zitten. Ook de definitieve plek in de A.J. van der
Moolenstraat wezen ze af. In beide gevallen vreesden ze dat ze veel
minder klanten zouden krijgen dan op de route tussen Gran Dorado en het dorp. Maar ze zijn wel tevreden met de voorlopige plek
aan de overkant en uiteindelijk een onderkomen in de nieuwe
winkelruimtes op het Stationsplein
Foto Andre Lieberom

CENSE&

.MAKELAAR

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLESVAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 6
Raad beslist in november over Zuid
ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft maandagavond nog
geen beslissing genomen over de plannen voor Zandvoort-Zuid.
De behandeling van de plannen is uitgesteld tot november.
Wethouder Fliermga nam de doelstellingennota voor het toekomstige bestemmingsplan Boulevard-Zuid terug voordat de gemeenteraad erover kon stemmen. Hij wil er in de, commissie
Ruimtelijke Ordening nog eens met de diverse politieke partijen
over praten.
Onder diverse bewoners van Zandvoort-Zuid is onrust ontstaan
over de nota. Zo is een groepje bewoners, waaronder actievoerster
Elly de Vries van de vroegere Stichting Zandvoort-Zuid, het
bijvoorbeeld niet eens met een natuureducatiecentrum op het
Friedhoffplein en eenrichtingsverkeer in de Marisstraat.

ZANDVOORT - „Pas nu
Aladin dicht is, weet ik wat
een overlast we in het verleden hebben gehad," zegt Michel Leppink, buurman van
de koffieshop in de Brugstraat, „'s Avonds laat herrie op straat, auto's die voor
je deur parkeren en jongeren die aanbellen."
Hij kan, samen met de andere bewoners van de straat, echter opgelucht ademhalen. De
gemeenteraad heeft maandagavond besloten dat er na de
overgangsperiode van een jaar
nog maar twee koffieshops
over mogen blijven van de elf
die nu bij de politie bekend zijn.
Vermoedelijk krijgen Yanks en
La Paz een mm of meer legale
status.
Alhoewel er wat La Paz betreft wel een probleem is. Volgens het nieuwe koffieshopbeleid mag er geen sportveremging binnen een straal van 250

Te langzaam

meter zitten. Sportschool Afafa
valt binnen die straal. Tijdens
de gemeenteraadsvergadering
kwamen de raadsleden er niet
uit of een sportschool ook een
sportvereniging is.

ZANDVOORT - Twee jaar is
zo
voorbij,
vindt
het
VVD-raadslid Theo van Vilsteren. Hij vindt dat de gemeente
te langzaam is met het instellen
een commissie die het MilAladin, die zich m eerste in- van
voor het jaar
stantie had opgegeven om in leniumcadeau
aanmerking te komen voor een 2000 moet regelen.
legale status, moet na een jaar
„Sinds de gemeenteraad bewel dicht. Aladin is gevestigd in sloten
100.000 gulden mieen woonstraat en volgens de nimaalheeft
beschikbaar te stellen,
nieuwe regels is dat straks met is er niets
gebeurd," zegt Van
meer toegestaan. Aladin is oveDaarom heeft hij nu
rigens al een tijdje gesloten. Vilsteren.
zelf een stichting bp te
Maar tot nog toe wist niemand besloten
Hij heeft al diverse beof de koffieshop weer open zou richten.
stuursleden gevonden.
gaan.
(ADVERTENTIE)

ZONDAG GEOPEND
Santana, Europa's grootste in kurk, laminaat
en parket, is zondag 5 oktober geopend
van 10.00 tot 17.00 uur,
met kans op extra kassakortingen tot 20%.

Marie (80) rijdt zelfs Henny Huisman eruit
heeft het nakijken. Pas na
een uur zoeken in het dorp
komen de. televisiemakers
haar weer tegen.

ZANDVOORT - Dat
mensen met hun eigen
auto of in een geleende
race-auto een dag op het
circuit mogen
racen,
komt wel vaker voor.
Maar nog nooit eerder
kreeg een tachtigjarige
zingende Amsterdamse
door Henny Huisman de
sleuteltjes uitgereikt van
een snelle bolide voor een
rondje over de baan.

Het koor, dat met de trein
gekomen is, zit dan ondertussen al enige uren op haar te
wachten in een van de pitboxen op het circuit. Ze houden de sfeer erin door flink te
zingen. Glory Glory Halleluia
wordt al snel „Waar is nu
toch die Marietje gebleven "

Marie Zadelaar, oprichtster van het Surinaamse Antilliaanse Nederlandse koor
Sannas, vindt het woensdag
allemaal prachtig wat de televisieploeg van de Surpriseshow voor haar bedenkt. Wil
Henny haar in een rood racepak en met een 'helm op in
beeld? Marie doet wel mee.
Of ze zwabberend aan wil
komen rijden langs de pitboxen en dan vlak voor de
camera wil stoppen? Voordat
de cameraploeg het in de gaten heeft, arriveert ze al. Nog
een keer over? Onvermoeibaar zet ze haar auto in de
achteruit en keert met een
flink vaartje terug naar haar Henny Huisman verrast de tachtigjarige snelheidsduivel met een dagje op het circuit, een oorkonde
van een slipcursus en een fles champagne. De tachtigjarige wordt gadegeslagen door haar eigen koor
startpunt.
uit Amsterdam

Slippen vindt ze wel wat
eng. Dus een anti-slipcursus
wil ze alleen doen als Henny
naast haar blijft zitten. Die
belooft dat grif. Hij geeft haar
al voordat ze de slipcursus
heeft gedaan een oorkonde.
Want dat komt beter uit voor
de planning van de televisieploeg. Ze pakt de lijst wat aar-

zelend aan en protesteert een
beetje als ze vervolgens een
champagnefles met een harde
straal moet leegspuiten over
haar medekoorleden. „Zonde
van de champagne," vindt ze.
„De fles gaat zo te snel leeg."
Maar verder houdt ze wel van
snel. Vooral van hoge snelhe-

Foto Chris Schotanus

den in haar auto. Dat lijkt wat
in tegenspraak met haar gewone middenklasse auto, een wat
saai ogend donkergroen exemplaar met een invalidenparkeerkaart achter de voorruit.
„Nou," zegt ze olijk tegen Henny als die vraagt hoeveel kilo-,
meter per uur ze meestal rijdt,

,,ik haal eruit wat erin zit."
Dat ze met van een slakkegangetje houdt, heeft de cameraploeg van RTL op dat moment trouwens al aan den lijve
ondervonden. Op weg naar
• Zandvoort geeft Marie in haar
enthousiasme zoveel gas dat ze
uit het zicht verdwijnt. Henny

„Ze houdt inderdaad van
scheuren," vertelt Juanita
Maanster, die Marie heeft opgegeven voor de Surpriseshow. „Ik stond een keer bij
de bushalte te wachten na afloop van een repetitie toen ik
iemand met hoge snelheid de
bocht zag nemen. Tjonge jonge, wat reed ze snel. Later vertelde ze me dat ze geen race
op televisie mist. Zo is het
idee eigenlijk ontstaan om
haar voor de Surpriseshow
op te geven "
De stemming in de pitbox
blijft ondanks het lange
wachten net zo uitgelaten als
bij een schoolreisje. Soms
overstemmen de Antilliaanse
en Surinaamse dames zelfs
de race-auto's die brullend
voorbij komen. Maar als Mane m haar opmerkelijke outfit dan eindelijk parmantig
uit haar auto stapt en de camera flink snort, komen een
paar koorleden helemaal niet
meer bij. Eentje gilt er zelfs:
„Je lijkt wel een astronaut.
En dat op je tachtigste "

Amsterdam, A Fokkerweg, tussen Carpet-land en Praxis Tel 020-6695823

Natuurlijk,

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvanR ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:

l

l

L

l

l

l l

l

l

l

l

l

l

[
l

l

l

l

l

l

Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562 62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371*0 ï 70 03"
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Dankbaar en gelukkig zijn wij niet de geboorte van onze
dochter en mijn zusje

1997

PROVINCIE

Fréderique Carmen
Wim Wiebes
Peggy-Ann Wiebes-Reinders
Maxime-Robin
23 september 1997

Noord-mof/and

Zandvoortselaan 39
2042 XE Zandvoort
Tel.: 023-5730662

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

KENNISGEVING

WET BODEMBESCHERMING

Peggy-Ann en Fréclericiue ruslen van 13.00 tot 15.00 uur

Melding en ontwerpbeschikking
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij
op 4 september 1997 een melding ingevolge de Wet bodembescherming hebben ontvangen van de gemeente Zandvoort
met betrekking tot het voornemen om op de locatie plaatselijk
aangeduid Burgemeester van Alphenstraat l te Zandvoort
de bodem gedeeltelijk te saneren.

JËieoe (ofPa en (ofMa SQbeelen
Hartelijk gefeliciteerd me f
jullie 40 jarig huwelijk.

BIJ de melding is ter goedkeuring een saneringsplan gevoegd:
- Saneringsplan Burgemeester van Alphenstraat te Zandvoort.

c

] A '• Tmc/i/ & '*Bob en ôerge.
l!ffi.9ïlarianne&9ïico.
it^.'ftjt.'-i
ôiefanenJQaurie.
j$nne//e & *Jïonald en 9/r's.

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING
De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 6 oktober, 20.00 uur, commissie Financiën & Onderwijs

Gevraagd is een oordeel te geven of er sprake is van een geval van
ernstige bodemverontreiniging en zo ja, tevens de urgentie en het
tijdstip van de sanering te melden.
Het college van Gedeputeerde Staten heeft het voornemen hierover een beschikking te geven.

De commissievergadering staat voornamelijk in het teken van de conceptbegroting voor 1998.

Inzage
De melding, ontwerpbeschikking en alle daarop betrekking hebbende stukken liggen van 3 oktober tot I november 1997 ter
inzage:
- bij de provincie Noord-Holland, kamer 2090, Houtplein 33
te Haarlem;
- bij de Centrale Balie van de gemeente Zandvoort,
Swaluestraat 2 te Zandvoort van maandag tot en met
donderdag van 09.30 tot 16.00 uur en vrijdag van 09.30
tot 12.30 uur;
- bij de Openbare Bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
op:
maandag
van 14.00 tot 17.30 uur
van 18.30 tot 20.30 uur;
en
dinsdag
van 14.00 tot 17.30 uur;
woensdag en zaterdag van 10.00 tot 12.00 uur;
van 10.00 tot 12.00 uur,
vrijdag
van 14.00 tot 17.30 uur
van 18.30 tot 20.30 uur.

Voor Uw medeleven en belangstelling na het overlijden

van

Martha Maria Helena Seders
Marty
zeggen wij U langs deze weg onze welgemeende dank.
Uit aller naam:
J. W. Seders
Zandvoort, september 1997

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan
Telefoon (023) 574 01 62

GEMEENTE

Bedenkingen
Belanghebbenden kunnen tegen de ontwerpbeschikking tot
l november 1997 schriftelijk bedenkingen indienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, meldpunt bodemsanering,
Postbus 123, 2000 MD Haarlem. De indiener van een bedenking
kan (bij indiening) verzoeken om zijn/haar persoonlijke gegevens
niet bekend te maken. Voor een verzoek om een gedachtewisseling, waarbij u indien gewenst bedenkingen kunt inbrengen,
kunt u contact opnemen met de heer M.H. van Someren
tel: 023 5143993.

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
Het hooghecmroadsclwp Atmtd, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwantittilsbcheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbehetr m het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Hofland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(D WJ die gevestigd a in Amsterdam en Hilversum

Amstel- en Gooiland.
Hel hoogheemraadschap Amstel &. Vecht (HAV) en het Zuiveringschap
Amstel- en Gooiland (ZAG) zijn twee rechtsvoorgangers van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, tn de jaarrekening van deze twee rechtsvoorgangcrs staan de financiële gegevens vermeld over hel jaar 1996
Als u zelf over een exemplaar van de rekeningen wilt beschikken dan kunt u dit
aanvragen bij H E. Woerdcman. afdeling Financieel Beleid, DWR,
tel. 020 460 24 40 Ingevolge de prccano- en rcchienvcfordenmg bedragen de
kosten fl. 50,- per stuk
Tot en met 15 oktober kunt u schriftelijk bedenkingen indienen tegen de jaarrekemngen Het adres hiervoor is DWR, Postbus 94370,1090 G) Amsterdam

Gemeenschapshuis
Rode Kruis Nic. Beetslaan 14
Kerstviering

Weimoed Wiersma

020-6797026

Moorkoppen voor
Wij beleggen broodjes voor u terwijl u .
wacht.
Diverse hartige snacks uit eigen bakkerij.

Horeca-carrière
start 'n SEC-opleidinjp
training

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

'"-'-„

•
•
•
•
•

Koken
Serveren
,__J_^_.
Wijncerrificaat i--r—^-V-j
Restaurantbedrijf
Managementopleidingen

&

opleiding

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
Hor
KlIÜl
Ut^l rvuijl • Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

BEL GRATIS 0800-022 45 35

l

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
KWHaarlem.
Haarlem.
Parklaan 36,2011 KW

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van. één begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Tel.(023)5366088
t™
. . V. . -.„ **u,.-r*'.~n.' .v4*^i ~~., '
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

Ia,
natura-uitvaartverzekering.
Ia, ik
ik wil
wil vrijblijvend meer informatie over de
de natura-uitvaartver
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

AANHANGERS
tot 2.50 m-

straat:

bij Shell, Boul. Barnaart 58.

OPENINGSS TUNT

telefoon:

organiseren in de krant van 15 oktober een gezellige

HERFSTPUZZEL
MET VELE MOOIE PRIJZEN.

Vanaf heden te huur:

man/vrouw

H Nieuwsblad

üdO.N.T.

mm
mm ^^H
mm ^^M
mm ^^H
mm ^^H
mm ^^M
mm ^^H
^m ^^H
^m ^^B
•• ^^H
^m ^^H
^m ^^H
^m
^^M
• fJmM

ovzm

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

voor meer informatie

postcode/woonplaats:

023-5719587

Zaterdag 4 oktober

Bel voor informatie:

•* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

De Boer en Zwart Fysiotherapie
Medisch Fitness

Arjan de Boer

Wij bestaan 85 jaar
Om dat te vieren, onze jaarlijkse

• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

$
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944VFax 023-5717596

v/y//l«'

023-5719649

BANKET

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Een kompleet verzorgde begrafenis
. of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Letselschade

Elco Zwart

keur

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

NA ONGEVAL IN HET VERKEER OF BEDRIJF
Stoel c.a. Advocaten
Bel voor een vrijblijvend advies
Telefoon (0294) 432 567

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar!
Bent u geïnteresseerd, dan kunt u ons
's avonds bellen voor informatie.

BROOD

Raadhuisplein 2
Tel. (023)571 2404
Zandvoort

OPEN HUIS
Leeuwerikenstraat 3, zat. 4 oktober van
11.00-13.00 uur. In Zandvoort Zuid, in rustige
woonwijk aan de rand v.d. duinen gesit. ruim
woonhuis met voor- en achtertuin. Ind: vestibule; hal; toilet; kelderkast; L-vorm. woonkam.
met schuifpui naar besloten achtertuin; slaapkamer; ruime eetkeuken met inb. app.; 1 e et.:
3 sl.k. met vaste kasten; badkam. met ligbad
en wastafel; balkon'aan voor- en achterzijde;
2e et.: vliering. Parkeergelegenheid op eigen
terrein voor meerdere auto's.
Vraagprijs ƒ 498.000,- k.k.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

Tevens is er verkoop van de gemaakte materialen
elke laatste donderdag van de maand, behalve in
december, in Het Rode Kruisgebouw aan de
Nicolaas Beetslaan 13, van 13.30 uur tot 16.00
uur.
Inlichtingen Rode Kruis,
Tel.: 5714345 of Tel.: 5714119.

Sporten onder begeleiding van een
fysiotherapeut

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zand-

Van Galenstraat 100, op de vierde etage gelegen goed onderh. zonnig driekam. hoekapp.
(v.h. 4) met zeezicht. Ind.: hal; gang; L-yorm.
woonkam. met open haard en schuifpui, balkon zuidwest; keuken met inb. app.; 2 sl.k.;
badk. met ligbad.
Vr.pr. ƒ 285.000,-k.k.

Sinde van het cursusjaar
vootsteüing
in de Stadsschouwburg te Velsen.

Woensdag van
14.00 tot 16.00 uur
Woensdag van
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag van
13.30 tot 15.30 uur
Dinsdag 16 december

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onveiwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

MOORKOPAKTIE

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Soosmiddagen:
Huis in de Duinen

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Haarlemmerstraat 4
3 bomen
- Parnassialaan 1
- 4 bomen

OPENINGSTIJDEN:
IV1/X. TOT VR \//X.N l^t.OO TOT 23.OO
ZA. EN ZO VAN 13.OO TOT 22.OO

Studio-adres: Celstusstraat 1 80, tel 57 1 2598

Afdeling: Zandvoort.
Secretariaat: H. Gerke De Favaugeplein 31/2
2042 TP. Tel.: 5712335.

Verleende bouwvergunningen
97034B Koninginneweg 9 rood vergroten
woning (24-09-1997)
97035B Koninginneweg 7 rood vergroten
woning (24-09-1997)
97101B Pr Mauntsstraat 5 bouwen garage
(19-09-1997)

WINKELCENTRUM NIEUWNOORD TEL.023-5731957

enz. enz. of> kedendaagse muziek.

Activiteiten van Het
Nederlandse Rode Kruis

De zittingen zijn in principe openbaar, tenzij de
commissie anders beslist (bijvoorbeeld op verzoek van betrokkenen)
De indieners van de bezwaarschriften die op
de zitting worden behandeld, worden rechtstreeks door de commissie uitgenodigd

•M.U.V. DAGF1LMS

ook Pré-baüet v.a. 4 jaar - klassiek
Jazz-baüet (vo^w.) Ccmditiotung (vodw.)

Inzien van de stukken
De jaarrekeningen liggen ook, samen mcl de volledige agenda en de bijbchorende stukken, ter inzage op de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap: Urenseweg 30 IC Hilversum
Spaklerweg 18 te Amsterdam

De genoemde aanvragen liggen tei inzage bij
de Centiale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Bmgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echtei bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten.

WORDT NU
LID EN HUUR
GRATIS UW
2DE FILM*

stort nieuwe eursus Jozz-bctufit
voor kinderen vanaf 6 jaar
(gratis proefles)

Jaarrekening hoogheemraadschap Amslel, Gooi er Vecht en Zuiveringschap

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
971455 Haarlemmerstraat 48 slopen serre,
balkon en gedeeltelijk schuur
9 7 1 4 6 B A J v d Moolenstraat plaatsen verkoopkeet

ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

De volgende punten komen onder meer aan de orde:
- jaarrekening 1996 Hoogheemraadschap Amstel S. Vecht en Zuiveringschap

1998-2002

COMMISSIE BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN
De commissie Bezwaar- en Beroepschriften
houdt op de volgende dagen hoorzitting m het
Raadhuis
- kamer 1 maandag 6 oktober 16 00 uur
- kamer 2 maandag 6 oktober 15.30 uur

vooit, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze leacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Movie Centre Noord

Sfttóio n* fcawce (OHMVJ LoAewijfc

Amstcl- en Gooiland
. tarief Verontreinigingsheffing voor het jaar 1998
• reactie op ontwerp-Waterhuishoudingsplan provincie Noord-Holland

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvooit
hebben op dinsdag 23 september vergadeid
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 39 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 30 september vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

NIEUW IN ZANDVOORT

Vergadering van het
algemeen bestuur
Op donderdag 16 oktober 1997 vindt m het kantoorgebouw van hel hoogheem
raadschap Amstcl. Gooi en Vecht, Larensewcg 30 te Hilversum een openbare
vergadering plaats van het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap.
De vergadering begint om 20 oo uur,

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissieveigadermg het recht om over een onderwei p dat
op de agenda staat hel woord te voeren

Ons promotieteam
deelt zaterdag 18 oktober
weer een leuke attentie uit.

OVZ1
Ondernemers Vereniging Zandvoort

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

v.a.
i

Tevens verkoop. Info tel. 5715098
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Jazz

Vocaviata brengt publiek in vervoering

ZANDVOORT - Jazzliefhetabers kunnen vrijdag 3 oktober
terecht bij Café Arie Koper op
het Kerkplein. Het Haarlem
Jazz Quintet speelt daar vanaf
ZANDVOORT - Dat de Stichting Zandvoort Promotie er goed aan heeft
negen uur.
Het quintet brengt muziek gedaan om de jaarlijkse kooruitvoering in de Nederlands-Hervormde
uit de jaren vijftig en zestig ten Kerk gratis toegankelijk te maken, bleek vrijdagavond. Hoewel de pas
gerestaureerde kerkzaal niet geheel door toehoorders werd gevuld, was de
gehore.

Inspiratie

Koorconcert
ZANDVOORT - Tijdens de
eredienst op zondag 5 oktober
geeft het Interkerkelijk Koor
Watergraafsmeer, dat bestaat
uit tachtig leden, een concert in
de onlangs gerestaureerde Hervormde Kerk. De dienst begint
om tien uur. De kerk zit op het
Kerkplein.
(ADVERTENTIE)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
. tel. 023-5715541

Dronken
ZANDVOORT - De politie
heeft zaterdagavond op de Zeeweg een 41-jarige Zandvoortse
automobilist dronken automobilist aangehouden. De man
had twee keer zoveel alcohol in
zijn bloed als toegestaan.

Spijt zullen de concertgangers zeker niet van hun muzikale uitje hebben gekregen,
want het amateur-ensemble
Vocaviata, onder leiding van
Jaap de Boo, gaf een in toenemende mate sprankelend optreden. Na een wat aarzelend
begin, waarbij Gregoriaanse gezangen van componisten als
Gasparini en De Vittoria niet
geheel vlekkeloos ten gehore
werden gebracht, kwam het gezelschap lekker op dreef tijdens 'Ich freue mich im Herrn'
van G.A. Homilius. Het vrolijke
karakter van dit gezang vormde een prettig contrast met de
zwaarwichtige
plechtigheid
van het voorgaande, al was dat
aan de strak geconcentreerde
gezichten van de koorleden niet
af te lezen.
Van enige ontspanning bij de
zestien in stemmig zwart gestoken vocalisten, was pas sprake
gedurende het eerste applaus,
dat opklaterde na de laatste tonen van Handels jubelende
'Lift up your heads, o ye gates'.
Eens te meer bleek weer eens
hoezeer het swingende werk
van de Engelse hofcomponist
in staat is om zowel de uitvoerenden als de luisteraars tot enthousiasme op te zwepen. Met
name het vraag- en antwoordspel tussen de verschillende

koorsecties ('who is this King
of glory? - 'the Lord of hosts!')
bracht het publiek in vervoering.
Niettemin was er wel enige
kritiek te leveren op de toonzetting van dit pronkstuk uit 'The
Messiah'. Zo weerklonken de
stemmen van de hoogstreikende dames soms ietwat schril in
de overigens prachtige akoestiek van de kerkzaal. Kennelijk
voelde Vocaviata zich beter
thuis in het repertoire van Mozart, wiens 'Laudate Dominum'
voor een onbetwist hoogtepunt
zorgde. Dat de vertolking hiervan menigeen tot een spontaan
eerbetoon ('schitterend!') verleidde was niet in de laatste
plaats te danken aan de inbreng
van beroepssopraan Lisette
Emmink. Met haar warme, uiterst flexibele stem lukte het
haar moeiteloos om elke aanwezige tot ontroering te brengen.
Hoe indrukwekkend de zangkunst van de gastsoliste is,
-bleek vooral tijdens de uitvoering van Haydns 'Benedictus'
uit de Missa brevis Sti Joannes
de Deo, waarbij Lisette Emmink slechts door het orgelspel
van Wybe Kooijmans werd taegeleid. Deze intieme samenwerking gaf haar de kans om de
gewijde tekst zowel fluister-

Amateurensemble
Vocaviata,
onder leiding
van Jaap de
Boo, gaf een
in
toenemende
mate
sprankelend
optreden

Foto
Karin Schut

zacht te berde te brengen, als
tot welhaast de pijngrens door
de kerk te galmen, hetgeen het
duo een zeer terechte ovatie opleverde. Gezien de verzaligde
blik, die de zangeres na afloop
op het tegenover haar opgestelde orgel wierp, was zij zelf trouwens ook best tevreden over de
geleverde prestatie.
De toehoorders stond even-

wel nog een muzikale belevenis
van jewelste te wachten. Deze
bestond uit de verbluffende uitvoering van 'Hor mein Bitten,
Herr' van F. Mendelssohn Bartholdy. Terwijl de sopraan vol
gekwelde wanhoop bezong hoe
alleen zij zich voelde 'in dunkler Nacht' gaf het koor gepast
tegengas door de kans op redding te symboliseren met he-

melhoge uitschieters. Het vrouwelijke deel van Vocaviata wist
zelfs zulke hoge registers te bereiken, dat het soms nauwelijks
van een stelletje jongenssopraantjes viel te onderscheiden.

bestaande toegift helaas als een
anti-climax. Maar gelukkig
nam dit lauwe besluit geenszins de indruk weg een hoogst
memorabel concert te hebben
bezocht, hetgeen door de toehoorders werd bezegeld door
Na zoveel intense pracht en de uitvoerenden met een langdiepgang, werkten Mendels- durig huldeblijk te belonen.
sohns 'Te Deum' en de uit het
'Ave Verum' van Edgar Elgar
Johan Seliauphok

(ADVERTENTIE)

Horeca Groep Zandvoortziet
toeristisch dorp als warenhuis
7*. houweling
l j interieur

„Als Zandvoort een warenhuis is, dan vormt het Ondernemers Platform de directie, is de gemeente de Raad van
Commissarissen en bestiert de Horeca Groep Zandvoort
een van de vele etages." Voor horecamannen als Wiebe
Beekelaar, Roland Hendriks, Mathieu Emmen en René van
der.Moot van de Horeca Groep Zandvoort is de zaak inmiddels zo klaar als een klontje. „De enige manier om zo'n
warenhuis goed te laten draaien is door samen te werken."

D

ONDERDAG ZETTE de
Horeca Groep Zandvoort definitief een
streep door het verleden. Geen onderling geruzie
meer tussen de diverse belangengrpepen, maar samen vooruit kijken. In feite is het een
boodschap die al langer wordt
uitgedragen door het Ondernemers Platform: sinds de
Strandpachtersvereniging, de
Ondernemersvereniging Zandvoort (OVZ), de Stichting
Zandvoort Promotie en Koninklijk Horeca Nederland afdeling Zandvoort samen
dit overlegorgaan oprichtten, roepen zij
dat onderling
bekvechten
geen zin heeft.
Vooral niet als
je iets bij de
gemeente probeert te bereiken.
Een grote groep kan meer
voor elkaar krijgen dan een
kleine, menen ze. Torn Maintz,
beoogd OPZ-voorzitter, benadrukte dat bij zijn aantreden
als voorzitter van het OVZ,
ruim een halfjaar geleden eveneens uitgebreid. En nu heeft de
Horeca Groep Zandvoort opnieuw dezelfde boodschap.
Het handjevol café-eigenaren
dat vorig jaar bij de gemeente,
buiten Koninklijk Horeca Nederland om, aanklopte voor
verruiming van de sluitingstijden en waaruit de groep ontstaan is, ondervond het zelf
trouwens. Wie zijn jullie en wie
vertegenwoordigen jullie, vroeg
de gemeente. Een vraag waar
onvoldoende antwoord op
kwam met als gevolg dat het
dossier 'sluitingstijden' weer
dicht ging.

de Horeca Groep Zandvoort. Ze
opereren volgens voorzitter
Beekelaar naast de bestaande,
landelijke hpreca-organisaties
als Koninklijk Horeca Nederland of het Horeca Gilde. In tegenstelling tot'die twee richten
ze zich alleen op Zandvoort.
Wat wil die groep? Voor het
einde van het jaar moet er een
duidelijk actieplan op tafel liggen. Volgens Beekelaar, Hendriks, Emmen en Van der Moot
geven de horeca-ondernemers
daarin aan hoe ze zich gaan inzetten
voor
het organiseren van evenementen, het
promoten
daarvan, op
den duur - de
verruiming
van de sluitingstijden en
een beter terrassenbeleid, maar
op korte termijn overlast voor
burgers bestrijden en het uitgaanscentrum veiliger maken.
Dat laatste is plotseling actueel geworden en gaat de vier
aan het hart. „We zijn erg geschrokken van de toename van
het geweld. Zandvoort is dan
wel klein, ook hier gebeurt weieens wat," zegt Beekelaar. Concreet betekent het dat de horeca-ondernemers een telefoonlijst willen rondsturen onder de
leden'zodat de een de ander kan
waarschuwen voor bezoekers
die rotzooi willen trappen.
Daarnaast is de Horeca Groep
Zandvoort van plan om regelmatig met de politie te overleggen.

Beekelaar. „We willen af van
het imago dat horeca alleen
maar overlast betekent," vult
Emmen aan.
Beekelaar: „Volgend jaar vragen we aan de ambtenaar die
het geluid meet of hij al voor de
optredens met zijn apparaat
door het dorp wil lopen. Dan
zetten we op de geluidstafel bij
de volumeknop een streepje tot
hoever die open mag om het
geluid binnen de normen te
houden. Tot nog toe moesten
de technici altijd maar een
beetje gokken."
Om de verkeersoverlast te beperken tijdens evenementen
hebben de horeca-ondernemers bedacht dat er pendelbusjes zouden moeten rondrijden
die de bezoekers van buiten
Zandvoort haalt en wegbrengt
naar een vast punt.

(ADVERTENTIE)

A-S.

Samenwerken kan volgens
de vier horeca-ondernemers
Van 12 tot 17 uur is Meubelechter ook samen betalen beteboulevard Amsterdam-Diemen
kenen. Beekelaar: „Als de
open. En... de nieuwe collecstrandpachters of de onderneties mogen gezien worden!
mers in de Haltestraat gebaat
zijn bij mooie klinkers in de
BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR,
Kerkstraat dan is het een goed
MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
idee om hen ook mee te laten
CENTRUM, STOK MEUBEtCENTER, VALHAt
betalen aan de herbestrating."
Info (020) 690 93 16
„Maar," voegt Hendriks eraan
toe, „daarvoor is het nu wat te
laat, want de eerste rekeningen
voor de klinkers liggen al bijna
in de brievenbus bij de ondernemers van de Kerkstraat. Ach,
waar het om gaat is dat het een'
les voor de toekomst is." Beekelaar: „Dat iedereen inziet dat
we het samen moeten doen. Zoals iedereen in een warenhuis
er wat aan heeft als de roltrap
ZANDVOORT - De toeris- aangenomen. Doordat drie
loopt."
menota is maandagavond van de zeventien raadsleden
Monique van Hoogstraten niet door de gemeenteraad niet aanwezig waren en de

•Amsterdam
-

Stemmen staken
over toerismenota

stemming over een motie
van het CDA op zeven-zeven
eindigde, is er nog geen besluit over de nota genomen.
De raad zal zich in een volgende raadsvergadering op. nieuw over de nota buigen.

Horeca Groep
maakt einde
aan geruzie
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Joustra komt
terug bij VVD
ZANDVOORT - Pieter
Joustra, voorzitter van U>neelvereniging Wim Hildering en voormalig voorzitter
van het Cultureel Centrum.
keert terug in de politiek.
Tenminste, als de leden van
de VVD op 21 november de
keus van de kandidatencommissie
overnemen.
Maandag presenteerde de
commissie de concept-kandidatenlijst.

opkomst toch beduidend hoger dan bij voorgaande gelegenheden. Opvallend was het grote aantal Duitse bezoekers, die door gastheer Floris Faber
dan ook met een apart welkomstwoord 'in unsere Dorjkirche' werden
het begroet.

ZANDVOORT - In
NPB-getaouw in de Brugstraat
is op maandag 6 oktober om
acht uur een informatietaijeenkomst over inspiratie, gebaseerd op het Nieuwe Tijdsdenken. Ds S. van der Meer en F.
Six geven de vier lessen die op
de informatiebijeenkomst volgen.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Joustra was in de jaren zeventig en het begin van de jaren
tachtig raadslid voor de VVD.
Hij staat bovenaan de kandicla
tenlijst. Andries van Marie, de
huidige wethouder van Fmancién, komt op de tweede plaats.
Hij is het enige VVD-raadbhd
die de 'bijltjesdag' van mei
overleefd heeft. Tijdens een be
sloten vergadering probeerden
vorige week diverse leden RiUi
de Jong ook aan een plek op de
lijst te helpen, maar dat mislukte. Theo van Vilsteren zag van
die poging af. Frits van Caspel
trok zich al voor de 'bijltjesdag'
terug.
Op de derde plaats staat E.J.
Poster, voorzitter van de tennisvereniging en voormalig secretaris van het Cultureel Centrum. De outsider C. Oderkerk
volgt op de vierde plaats. Horeca-ondernemer Fred Paap, die
al vaker op de kandidatenlijst
heeft gestaan, heeft van de kandidatencommissie een vijfde
plaats gekregen. Erica Cramer
is de enige vrouw van de zeventien kandidaten. Zij is bekend
geworden doordat ze met succes de plannen voor een hoog
flatgebouw op het Stationsplein heeft tegengehouden.
Verder staan onder andere op
de lijst: J. Brons (8), voormalig
raadslid in Haarlem, voormalig
VVD-secretaris F. Henrion Verpoorten (9), Johan van Marie
(10), zoon van Andries van Marle, toneelregisseur Ed Fransen
(12), oud-rector magnificus F.
Bonke (13) en de twee horeca-ondernemers Frans Mei (15)
en H.Chi (Amasing Asia).

Bierviltjes
ZANDVOORT - De politie en
de Horeca Groep Zandvoort
willen samen de snelheidscqntroles op de Zeeweg extra onder
de aandacht brengen. Op 17 oktober presenteren ze nieuwe
bierviltjes met slogans tegen te
hard rijden.

Privatiseren
ZANDVOORT - Het verkopen van het Cultureel Centrum
aan particulieren is beslist niet
aan de orde volgens wethouder
Versteege. Hij wil alleen onderzoeken of een stichting het gebouw beter zou kunnen exploiteren dan de gemeente. In die
stichting zouden volgens Versteege eventueel het Genootschap Oud Zandvoort en de
Culturele Werkgroep Zandvoort zitting kunnen nemen. In
december legt hij de gemeenteraad een voorstel daarover
voor.

Het CDA diende maandagVersteege deed zijn belofte
avond een motie in omdat de maandagavond
nadat D66,
partij wil dat burgemeester Van PvdA, VVD en GBZ
dreigden
der Heijden een uitgebreide pa- met een motie.
ragraaf over de economische
aspecten aan de toerismenota
(ADVERTENTIE)
toevoegt. De partij wilde wel
dertigduizend gulden beschikbaar stellen zodat een paar
werkgroepen de nota ondertussen kunnen uitwerken. Maar
het vaststellen van de nota op
zich, vond het CDA niet verstandig.
De werkgroepen moeten het
nu echter voorlopig nog even
zonder die dertigduizend gulden doen, omdat de stemmen
staakten. De drie wethouders
stemden tegen de motie, al
werd die ingediend door een
college-ondersteunende partij.
Ook D66 en de VVD stemden
tegen. CDA, GBZ en PvdA \varen voor.
Een bulldozer verricht de laatste sloopwerkzaamheden

Foto Karin Schut

Villa Klimroos maakt plaats
voor twee nieuwe woningen
ZANDVOORT - Voor Villa De Klimroos in de Kostverlorenstraat is vrijdag het
doek gevallen. Er komen
twee huizen onder een kap
voor in de plaats. Volgens
Lpes Verhoef, een van de
nieuwe eigenaren, was vooral de buitenkant van de ongeveer negentig jaar oude
villa de moeite waard. Maar:
„Renoveren was voor ons
veel te duur. Dat zou inclusief de kankoopprijs een
miljoen gulden hebben gekost."
Ze kan zich goed voorstellen
dat sommige mensen het jammer vinden dat het karakteristieke huis op nummer 94b verdwenen is. „Ik zou misschien
ook zo gereageerd hebben als ik
het van binnen nooit gezien
had. Er zaten nauwelijks nog
leuke originele details in. Geen
brede trap, maar een smalle,
moderne trap. Geen prachtige
schouwen zoals in het huis van
Herman Heijermans dat inmiddels ook afgebroken is. En veel

kleine kamertjes. Kortom, we
hadden het zeer grondig moeten verbouwen. Daarom hebben we voor nieuwbouw gekozen."
Andere potentiële kopers
hebben zich overigens evenmin
laten verleiden tot het renoveren van de villa. Het huis heeft

'Renoveren
was veel
te duur'
maar liefst een jaar te koop gestaan voor 790 duizend gulden
voordat de familie Verhoef
hoorde dat er ook een mogelijkheid was om het te slopen en
met zijn tweeën twee nieuwe
huizen neer te zetten.
Die nieuwe huizen verrijzen
vrij snel. Over een maand staat
het karkas er waarschijnlijk al.
Verhoef: „In de fabriek wordt
zo'n huis al grotendeels in el-

kaar gezet. Het duurt daarna
nog een maand of vier voordat
het helemaal klaar is."
Villa Klimroos stond volgens
Ger Cense, lid van de monumentencommissie, niet op de
monumentenlijst. „Al jaren geleden heeft de gemeente namelijk een toezegging gedaan dat
het pand afgebroken mocht
worden. Dat was voor de monumentencommissie bestond."
Anders had de villa er beslist
op gestaan, meent hij. „Het
huis" is een representant van
een bepaalde bouwstijl uit het
begin van deze eeuw. In die tijd
zijn er veel villa's in het Kostverloren gebouwd. Vroeger
heette de villa trouwens De
Boerderij, omdat het de eerste
duinboerderij in het Kostverloren was." Volgens Cense is De
Boerderij waarschijnlijk in
1907 gebouwd.
Bij het pand hoorde veel
grond. In de loop der jaren is
daar steeds meer vanaf geknibbeld. „Daardoor stond de villa
uiteindelijk aan de rand van het
perceel," aldus Verhoef.

„Langer uitstellen leidt tot
vertraging," meende Van der
Heijden. De discussie werd
zelfs enigszins venijnig toen er
een welles-nietes spelletje ontstond over wie nu eigenlijk gelijk had. ,,U creëert een schisma
dat er niet is," zei Van der Heijden tegen Gert-Jan Bluijs (fractievoorzitter van het CDA). „Inhoudelijk zijn wij het eens."
Bluijs en Piet Keur (GBZ) zagen het echter anders. „U onderschat de waarde die we toekennen aan de economische aspecten," zei Bluijs. Zelfs PvdA-er Kuijken die tijdens de commissiebehandeling nog redelijk
positief over de toerismenota
was, ging om.
Ook hij hechtte samen met
zijn fractiegenote J. van Westerloo erg veel belang aan een
uitgebreidere nota.

Kalender Culturel
Werkgroep
ZANDVOORT - De nieuwe
kunstkalender van de CultureIe Werkgroep Zandvoort is vanaf maandag te bewonderen bij
alle vijftien deelnemende Zandvoortse kunstenaars. Hij kost
29,50 gulden. De kalender,
waarvan een prototype tijdens
het Kunstcircus al werd gepresenteerd. is zo populair dat er al
vierhonderd bestellingen voor
zijn.
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Oproepen - Mededelingen
Dames/heren gevraagd, 20 tot 50 jaar, die de afgelopen drie
jaar een nieuwe auto hebben gekocht en mee willen doen
aan een marktonderzoek U krijgt hier een vergoeding voor
Inlichtingen 0206654447

DE DAGERAAD ZOEKT KANDIDATEN

VOOR HAAR LEDENRAAD
Woningbouwvereniging de Dageraad roept haar leden op om
zich kandidaat te stellen voor de ledenraad De ledenraad
bestaat uit 30 leden en wordt door en uit de leden van de
vereniging gekozen Op dit moment zijn er 3 vacatures
EISEN
De statuten van de vereniging geven aan dat een kandidaat
over voldoende kennis, ervaring en tijd moet beschikken om
het ledenraadslidmaatschap uit te oefenen

Oppas gevraagd/
aangeboden

,

Corn.
Slegersstraat 2 b
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

Bent u op zoek naar een
vast oppasgezin m uw
eigen woonplaats voor min
2 dagen p w Bel dan de 24
uurs oppascentrale gegarandeerd werk 036 5345436

Hoii Ik ben Iwan, 1 90, 30,
Rubrieksadvertentie op- sportief en afgestudeerd aan
geven9 Zie voor adres en/of de Universiteit Ik zit in de
telefoonnummer de colofon muziekwereld en houd van
kletsen Ben jij humoristisch,
in deze krant
langer dan 1 80 m, sportief,
niet rokend en heb je innerlijke schoonheid7 Dan hoor ik
personeel gevraagd
graag
van
jou'
090650 15 156 1 gpm Boxnummer 459478

Divers

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
Jw kind als model? Special
<ids zoekt kinderen van O t/m
14 jr Bel 0344 - 652221

Woninginrichting

?

Werken als visagist(e)'
"" l P verzorgt opleidingen • Te koop Mechelse salontas m modellenbureaus en fo fel ƒ275,- Tel 0235716752
ostudio s Ervaring niet nood
zakelijk Info 0344 652778
Onderhoud,
XXL-Fashion zoekt voor diverreparatie,
se grote modeshows begin .
doe-het-zelf
nend in oktober en november,
mannequins met een grotere'
confectiemaat (mt 42 56) ,
DE KLUSSENBUS
Ervaring niet noodzakelijk
Voor iedere klus, bellen dus
Bel 0344 - 652 535
Tel 023 - 5713780

E en pruik als het
nodig is!

Videotheek

Dombo

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

** *

The Devil's Own

PIANO
SPELEN

The English Patiënt

Casper

VAN KERKWIJK
* bezoek aan
huis of m
sortering in
Koorwerken
en pruiken

het
ziekenhuis
* ziekenfonds
leverancier

Dus ... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(mgat)werken

B Zet je op de zaak wel het
vuil op tijd

Dmsdogs gesloten

• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

Heemsledestraol 28
bli Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-6157107

Verenigingsnieuws

Verloren en
gevonden

H Klaverjasclub
t Stekkie
zoekt leden voor donderdag
Info tel 0235715215

• KNORRETJE is uit mijn waa Zat 4 oktober is er weer gen gevallen Ik mis hem heel
klaverjassen bij de handbal erg Milan Sannier 5731059
Aanvang 8 uur 0235716219
Verl omg AH
GOUDEN
ARMBAND dierbare hennneFelicitaties
nng Hoge beloning Ter bez
br o nr 702 40040 v d blad
• Hansje, gefeliciteerd met je • Verloren in centrum zwart
verjaardag nieuwe keuken spijkerjasje met sleutelbos
en prachtige tuin Tnx
Tel 0235712129

Uitgaan
Trein modelautobeurs met werkende modelbaan Almere
Stad West ?on 5 okt 10 15 u Sporthal Stedenwijk, Kampen
weg 1 300 tafels' EUROSPQOR gigantisch modelspoor
evenement Jaarbeurs Utrecht, 16 t/m 19 okt 1997 Doeni
Elke donderdag dansen en
ontmoeten v alleengaanden
v a 30 jr De Ossestal Nieu
welaan 34a Osdorp v a 20 u

Nieuw' STIJLDANSAVOND v
PAREN op elke 1ste zat v/d
mnd 4 okt openingsbal m
stijldans DJ Peter De Osse
stal, Nieuwelaan 34a, Osdorp
• Rubrieksadvertentie7 Zie Grote vloer, ruime parkeerge
voor adres en/of, telefoonnr
legenheid Info 0297-328712
de colofon in deze krant

Markten/braderieen

Vlooienmarkten
4 en 5 okt Emergohal te Amstelveen
11 en 12 okt Spaarnehal te Haarlem
12 okt Sporthal Vennewater te Heiloo
ORG HENSEN 023 - 540 23 34
Zondag 12 okt vlooienmarkt
Sporthal Diemen, geopend
van 1000 tot 1700 uur Info
020 6904694 of na 20 00 uur
020 6992252

•

U kunt bij ons al v a ƒ 270,voor het eerste haljaar
een goede piano huren

• Remco en Petertje, succes
m het Metertje Von
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst

De nieuwste
dagfilms

Freeway

• Gevr voor musical Hippie
kleding jaren '60 5719676

• Rubrieksadvertentie opgeven' Zie voor adres en/of
telefoonnummer de colofon
in deze krant.

Ik ben een charmante, doch
ondeugende weduwe van 65
laar Ik zoek een energieke
man die er van houdt om te
verwennen en verwend te
worden, als in zijn jongere jaren Ik heb hbo-niveau, hou
van spanning en een glaasje
wijn Laat wat van je horen1
0906-5015156 1 gpm Boxnummer 973487

Ik ben een lekkere stoeipoes
en zou via deze lijn graag in
contact komen met jou, jullie
Verhuizingen
of met hem en haar Ik wil
graag eens aan de rollebol,
dus als je dit wat lijkt, bel
X Y Z BV verhuizingen en
(amerverhuizmgen/ transport Voor al uw stuc werk vnjblij- en ik geef je mijn nummer
Voll verz Dag-nachtservice vende prijsopg 0206120683 zodat we kunnen afspreken'
0206424800 of 06-54304111 • ANNULERINGEN van ad-09065015156 1 gpm Boxnummer 922544
vertentie-opdrachten kunt u
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK Ik ben een moderne, jonge
Kunst en antiek
richten aan Micro's Weekme- vrouw van 35 jaar, 1 80 m
dia, Postbus 156, 1000 AD lang, niet dik en niet dun Ik
heb blond haar en blauwe
1-pers ledikant, extra lang, Amsterdam
ogen Heb jij donker haar,
90x120, hout -t- gr met,
•
Rubrieksadvertentie
opgeen baard, geen bril, ben je
•rpr ƒ100 023-5719785
geven' Zie voor adres en/of langer dan 1 80 m en ben je
Veilinggebouw Amstelveen* telefoonnummer de colofon rond de 40 jaar? Een leesbrilHeden INBRENG, Spinnerij 33 in deze krant.
letje vind ik wel charmanti
Amstelveen, 020 6473004
0906-50 15 15 6 1 gpm Boxnummer 960481

Hobby's en
verzamelingen

De Klokkenluider
van de Notre Dame

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

Plumpfiction

Dieren en
dierenbenodigdheden
'.
GRATIS NAGELKNIPPEN
van 1000 tot 1200 uur
op Dierendag bij
Ellen Cats
Hondenkapsalon,
Achterweg 1, Zandvoort

' . ' . *•*'.*' ' : • : • • '
The Leopard Son
. . • *•'*•*. . .

Corn. Slegersstraat 2B
Tel. 023-5712070

Videotheek

Dombo
NIEUW!
. te huur
NINTENDO64
spelletjes en
afspelers
Corn. Slegersstraat 2b
Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur
023-5712070
Ik ben jong en spontaan Ik
ben 32 jaar Jij tussen de 30
en 40 jaar Ik vrouwelijk gekleed Jij verzorgd en netjes
Ik blond half lang haar en
groene ogen Jij weet ik niet
Ik spontaan, 1 80 m lang en
heb een zoon van 6 jaar Bel
0906 50 15156 1 gpm Boxnummer 966077

Ik ben woonachtig in AmsterHoud jij net als ik van gezellig- dam Ik ben een spontane en
heid uit en thuis, strand en vlotte meid van 21 jaar en
boswandelingen, de bio- 1 78 m lang Ik zie er vrij goed
scoop en lekker uit eten? Ben uit en heb zwarte haren tot
jij humoristisch, tussen de 25 over mijn schouders Spreekt
en 35 jaar en serieus op 't je aan en kom je ook uit
zoek? Reageer nu1 Ik ben 33, Amsterdam of de omgeving
spontaan en mijn naam is Eg- daarvan? Reageer dan' 0906bert' 0906-5015156 1 gpm 5015156 1 gpm Boxnummer 951287
Boxnummer 319495

SCHILDER heeft nog tijd v
binnen en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

HOEVEEL TIJD IS EEN LEDENRAADSLID KWIJT?
- De ledenraad vergadert circa vier maal per jaar De vergadenngen vinden meestal m de avonduren plaats
- De ledenraad kent ook commissies Deelname daaraan Zat 4 okt MODELTREINENkost tijd
yEILING/OCCASIONMARKT,
- Het lezen van stukken is noodzakelijk voor een ledenraadsPostiljon Hotel Bunnik'
lid om zich een oordeel te kunnen vormen Uiteraard neemt Utrecht-Oost) Bel voor gratis
dat ook tijd m beslag
nfo per post 073-6311564,
ax 631 21 54 Vrij entree
HEEFT U BELANGSTELLING''
Als u lid bent van de Dageraad en overweegt om zitting te
Muzieknemen m de ledenraad, kunt u telefonisch contact opnemen
met mevrouw S Parmentier, telefoon (020) 675 66 08 Wij
instrumenten
zenden u dan aanvullende informatie en een aanmeldingsformulier
Gepens van ABP zoekt con
tact met iemand die in 1997
met pensioen van ABP is gegaan Tel 023-5716538

Ben jij ouder dan 40 jaar'
Reageer dan snel op mijn
boxnummeri Ik ben Denise,
23 jaar en van Surinaamse
afkomst Lijkt 't je wat, om
samen met mij gezellige en
leuke dingen te gaan ondernemen' Bel me en ik reageer
zeker terug' 090650 15 156,
1 gpm Boxnummer 922872

023-5712070

mt i I*M- .iiintH kk< lijkt .itlu-i
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3en jij die jongen waar ik
smoorverliefd op zou kunnen
worden' Reageer dan snel
op mijn advertentie voordat
het te laat is" Ik ben Iris, 30
laar en 1 75 m lang Ik heb
lange blonde haren en blauJonge vr zoekt huish werk we ogen1 Actie = reactie' |
Groetjes 0906-50 15 15 6
op maandag 0235717890
1 gpm Boxnummer 968080

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Ik ben een verlegen, 25-jange
vrouw, zonder humor Nou, ik
zie er niet uit Ik ben 2 07 m
lang, ik weeg 36 kg en heb,
schoenmaat 45 MIJ haar ishartstikke dood en de rest is,
ook waardeloos Als jij reageert, dan zal ik je de waarheid
vertelleni
09065015156 1 gpm Boxnummer 984098

1

Opgelet Ik ben een blonde
vrouw van 52 jaar jong en op
zoek naar een ongebonden,
veelzijdige, leuke, gewone,
ange man Ben jij dat? Heb je
ook een goed en warm karakler een een brede belangstelmg? Reageer dan nu11 Groetjes 0906-50 15 15 6 1 gpm
Boxnummer 972043
Opgelet1 Ik ben een leuke
vent van 1 93 m lang Ik heb
donker haar, groene ogen,
een snor en zie er goed uit Ik
luister naar de naam Willem
en ben op zoek naar een
spannende relatie met een
gebonden of ongebonden
vrouw 0906-50 15 156
1 gpm. Boxnummer 383976

Ra ra, wie ben ik? Een donkerhange meid met spannende donkere kijkers Ik zoek via
deze weg een stevige tijger
die weet wat vrouwen kan bekoren Ben jij degene die
meer van me wil weten, tijfel
dan niet langer Alvast een
kusje van miji 0906-50 15156
1 gpm Boxnummer 939989.
Via deze weg ben ik op zoek
naar iemand om een fijne relatie mee op te bouwen Lijkt
't je wat? Ben jij rond de 24,
leuk, goed verzorgd en zie je
er goed uit? Dan zoek ik jou'
Ik ben een spontane, goed
uitziende meid Groetjes van
Minami 0906-5015156
1 gpm Boxnummer 962632.

Huur en verhuur
auto's en motoren

Hete seks m knappe blonde
stewardessen m grote borsten. Livei 99 cpm 0906-06 02
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

• Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant

0906-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Kabelteksl
Nieuwsnet 9 pag 450

Rijles auto's
en motoren

BEL ME THUIS

0906-96.88

Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

0906 - 9789

Thuiscontact vrouwen (20
59) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60 cpm)

Voor 't echte handwerk bel je
ca 1,05 p/m
0906-0630 Zij praten, Jij
Ik ga door waar anderen stop- komt' Live + Stones1 99cpm
pen' Schaam me nergens
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
voor en wil harde SEKS1
geven je hun telefoonnumHarnet 99cpm 0906 97 94
meri 0906-1444 (60 cpm)
Ik kan .niet buiten seks' Ik
moet elke dag een vent1 Doe • Zie de colofon voor opgajij 't vandaag LIVE met mij' ve van uw rubieksadvertentie
Sascha, 99 cpm 0906 96 08

LIVE" Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
Binnen 5 seconden vrouwen vrouwen' 99cpm 09060601
35+ direct live aan de lijn1
UW RIJBEWIJS
Live seks1 Zonder wachttij0906 00 20 (60 cpm)
Nieuwkoop, 0172-408361.
den1 Direct een vrouw aan de
Biseks1 Buurvr en buurmeisje lijn' 0906 01 00 (60 cpm)
Zie ook de pagina's
(18)1 Hun spelletjes .worden
SHOWROOM
harder' 99cpm 0906-95 26
in deze krant
Lokaal tarief' Amsterdam
Dagelijks seksen hete meis- seksdating vrouwen willen
jes (18) op onze LIVELIJN' De seksi 010-2946186
Diversen
heetste' 99cpm 0906-0603
Ontdek de duistere wereld'
GAY postcode daling man- SM Je meesteres LIVE' Zij
1
nen uit jouw postcodegebied wijdt jou in' 99cpm 0906 96 26
Topstnptease Yankees
keuze uit 32 topdansers M/V 0906-81 00 (50 -epen)
Oudere vrouwen geven je
020 4888880/06-55347710
Geen bandjes of operators, hun telnr1
vrouwen ECHT live aan de 0906-1500 (60 cpm)
lijn' 0906 00 50 (60 cpm).
0906-Nummers
Oudere vrouwen geven hun
HERFSTKRIEBELS ?
telefoonnummer1
Geheel privé i
0906-1555 (60 cpm)
0906-9889 Rijpe Sjaan ddcup zkt jongens 18 j Liveseks
24u /pd ca 1 gpm.
Grijp onder m'n roki 99 cpm
SEKSALARMNUMMER
1
60 cpm Seksdating vrouwen
Snelseks direct live 99cpm
(20 59) zoeken een hete seksHeerlijke vrouwen willen
afspraak' 0906-80 80
samen met jou tot een
1
60 cpm Wijkdating' vrouwen hoogtepunt komeni (1 gpm) Studentendating studentes
18+ zoeken NU een afuit jouw wijk zoeken een afspraaki 0906-14 14 (60 cpm)
spraaki 0906-1717
VERNIEUWD ca 1 gpm.

Alblas Verkeersscholen

Diverse clubs

in 5 dagen

0906-96.80

Hete sex!

0906*0611

0906 - 404.00.25.

* Desire Escort *
All creditc ace , 24 u p d.
020-6700620/036-5360208
http //www desire nl
Leuke dame.s gevraagd
Luxe privé huis1 Topmeisjes.
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom
Sarphatipark
118, A'dam 020-6723022

Nieuw op Internet
Escorts
man/vrouw
http// dutch-tele-escorts com
KIJKEN KOST NIETS
Hotline 0205301001.
PRIVE-HUIS OVERTOOM 443
15 meisjes, 10 u 's morgens
1 u 's nachts, 0206189110
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen

STRANDPAVILJOEN BONBINI!
ZANDVOORT

Toko

zoekt voor het seizoen 1998

EEN ZELFSTANDIG WERKENDE KOK

Weekmenu
Daging Bah niet sajoer boontjes

of
Smoor Daging met sajoer lodeh
, met nasi goreng, bami of witte rijst

Wij zoeken iemand die:
tussen 22 en 35 jaar oud is;
reeds meerdere jaren ervaring heeft;
creatief werkend en denkend is;
verantwoordelijkheden kan dragen;
flexibel en stressbestendig is;
Wij bieden:
een zelfstandige en afwisselende baan;
een goed salaris gekoppeld aan seizoenswcrk,
leeftijd en ervaring.

ƒ 12,50 p.p."
THUISBEZORGING

tussen 17 00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2.50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor
bestellingen vanaf} 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort

Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Interesse??
Neem dan telefonisch kontakt op met de heer
R. Paardekooper of reageer schriftelijk.
Strandpaviljoen BONBINI
Postbus 107,2040 AC Zandvoort
Tel. 023 5712788 of 06 54242506

OVZ». INFO

Zijn voor jou kinderen geen
bezwaar? Ben jij tussen de 35
en 45 jaar, spontaan en vlot?
Neem dan contact op met
mij1 Ik ben een volslanke, mollige vrouw van 41 jaar en 1 70
m Ik heb kort zwart haar, bruine ogen en een zoon van 6
0906-50 15156 1 gpm Boxnummer 946662

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Aan aile leden
ondernemersplatform

Ik ben een wat rijpere vrouw,
zie er goed en lekker uit Ik
zoek een aantrekkelijke man
van 40 plus, die met me op
stap wil gaan Ben jij die man
die weet waar vrouwen van
houden, dan moet je beslist
bellen voor een stoute datei
0906-5015156 1 gpm Box- • Reflectanten op advertennummer 929616
ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het numIk ben een zelfbewuste jonge mer in de Imker-bovenhoek
vrouw van 24 en weet wat ik op de envelop staat vermeld
wi|i Een lekker contact met en dat de brief geadresseerd
spanning en meer Ik ben op
wordt aan Weekmedia, Postzoek naar jongens en man- bus 156, 1000 AD Amsternen die houden van spannen- dam Dit voorkomt vertraging
de gesprekken via de telem de behandeling
foon Ik heb halflang donkerblond haar en 1 70 m lang
090650 15156 1 gpm BoxOnroerend goed
nummer 973176

Noteer:

30 oktober '97
in uw agenda.
Verdere info volgt

en woonruimte

Ik heb bruine haren en blauwe
te huur
ogen Ik ben Nelly, 1 60 m
aangeboden
lang, 60 jaar en van een goed
niveau Ik houd van reizen,
natuur, cultuur, gezelligheid
uit en thuis, wandelen, fietsen T h 2-kam flat ƒ 1250 p m
en muziek Ik ben eerlijk, at- voor 5 mnd 023-5719357
tent en jong van hart en uiterlijk 0906-5015156 1 gpm
Onroerend goed
Boxnummer 957035

en woonruimte
Ik houd van dieren, vechtte huur gevraagd
sporten, lekker eten, muziek
Mode
en gezelligheid Ik ben Jolanda, betrouwbaar, 1 61 m lang
en 28 Ik heb blauwe ogen, De Fac der Letteren v d UvA
donkerblond haar en een zoekt per direct woonruimte
dochtertje Ben jij die lieve, voor studenten internationale
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
grote, sportieve, betrouwba- uitwisselingsprogramma's,
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken re, zelfverzekerde beer" periode 3 tot 9 maanden
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- 0906 50 15 15 6 1 gpm Box- Tel reacties 020-5253094,
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot nummer 914984
fax 5253305 E-mail
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Digit@let uva nl
Ik voel me af en toe een beetje eenzaam, wil jij daar veran- Te huur gevraagd garage in
Opleidingen/cursussen
dering in brengen? Grijp dan Zandvoort Tel 023-5731370,
nu je kans voor het te laat is' na 1900 uur
Ik ben een spontane, vrolijke, Werk, jonge man zoekt
PRIVE-LES
Engels,
Latijn,
Engels v beginners + half42-jange,
Amsterdamse woonr centrum Z'voort,
Grieks,
Dutch
lessons,
J
Bakgev ƒ 5 p/u Begin 20 21, 23
vrouw en op zoek naar jou' ± ƒ 800 023-5846260
ker,
Botticellistr
38
2,
A'dam
okt Progress 0206738412
Actie = reactie' Groetjes van
(bij Olympiapl) 6751664
Karin 0906-50 151561 gpm
Improve your English uit
Boxnummer 971560
Financien en
spraak en dagelijks gebruik
Indiv /groepsles door Engelse • Zie de colofon voor opga- Ik zou het met jou wel eens
handelszaken
ve van uw rubieksadvertentie. willen proberen als je niet groacademicus 0235717218
ter dan 1 70 m bent' Ik ben
een jonge wilde meid uit
Kennismaking
Noord-Holland en zoek via
V A ƒ75 • DORSMAN
deze weg een man die weet
blijft toch goedkoper1
waar vrouwen van kunnen geREAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Bel
nu 023 - 5714534
nieten 0906-50 15 156,
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet 24 uur per dag 1 gpm Boxnummer 357.937
7 dagen per week Wat moet u doen''
Vakantie
1 Kies een leuke advertentie
Mijn naam is Rachida Ik ben
2 Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 een Surinaamse meid van 24
buitenland
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie jaar Ik heb donkerbruine
van uw keuze
ogen en half lang donkerbruin
Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
haar Ik ben 178 m lang,
Dit is de eerste stap, die heb Alleen is maar alleen Mis- spontaan, vlot en weeg 105
wij eens er kg Heb jij daar geen bezwaar Voor Cultuur- en Natuurreizen
k al genomen Nu is het aan schien kunnen
1
Soft Avonture1
ou orn tot een tweede stap te gens heen Ik heet Rob en tegen? Dan hoor ik graag wat
Als u eens iets bijzonders wilt1
•comen Ik ben Ruud, 26 jaar ben 40 jaar 1 80 m lang Ik van je i 0906-5015 156
Tel 020 4204536
en zie er goed uit Mijn hob houd van natuur strand, fiet 1 gpm Boxnummer 978024
3y's zijn sporten en uitgaan sen, sporten en fotografie Opgelet' Ik ben een positief
op z'n tijd Ben jij lief, gezellig Ben jij sportief, spontaan en ingestelde, sportieve, verAuto's en
sta je met beide benen op de
n betrouwbaar'' Actie =
zorgde, spontane en vrolijke
auto-accessoires
grond'' 0906 50 15 15 G
reactie1 090650 15 156
vrouw van 35 jaar jong Ben jij
1 gpm Boxnummer 307932 1 gpm Boxnummer 449493 goed verzorgd, schoon, fris,
Doorbreek de sleur' Spring uit Amsterdam ik heb spreken ruik je lekker en ben je van
de band1 Neem contact op de blauwe ogen Ik ben 48 enig niveau? Dan wil ik jou1
met Ramon1 Leeftijd 21 jaar jaar, romantisch humoris- graag beter leren kennen
Sinds 1954
Hoe zie ik er uit' 1 81 m lang tisch en lekker mollig Ben jij 090650 15 156 1 gpm Box- Autoruiten en kentekenplaten
zwart haar en bruine ogen Ik tussen de 48 en 55 jaar en nummer 964054
Lijsterstraat 18
ben een vrolijke, spontane heb je enig niveau' Heb je zin
Tel + fax 023 - 5731613
jongen en op zoek naar jou1 om samen met mij gezellige • Rubneksadvertentie opZie ook de pagina's
Pak die telefoon en bel snel dingen te gaan ondernemen'' geven? Zie voor adres en/of
SHOWROOM
telefoonnummer de colofon
0906 50 15 15 6 1 gpm Box Reagerenn 090650 15156
in deze krant
1 gpm Boxnummor 976288 m deze krant
nummer 378713

Monet Strijkservice

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's woiden geplaatst onder de navolgende voorwaaiden: • geabonneerd zijn op het
Zandvooits Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 rcgcjs • alleen voor particulier gebruik • hel aangebodene mag niet boven
f300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebodcn
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor icdeie letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder wooid. punt of komma een vakje viij.
Schnjl pci icgel hele wooidcn of lettel grepen
Indien uw advertentie een betaalde Micio is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeeide (giio)bctnalchcquc bijsluitcn ol u ontvangt van ons een acceptgnokaail
Grutis Micro's kunnen niet telefonisch «orden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstuien BRIEVEN ONDER
(frankden als blief) met vei- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naai F!H'."' E^TJtjV .
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Ol afgegeven bij:
- Kantour Zandvoorts
Nieuwsblad
Oasthuisplcin 12.
2041 JM Zand vooi t

br.u.nr.... bur. v.d.
l)l:id nis l regel bij uu
tekst gerekend wordt).
Wij /ijn niet uansprakelijk \oor fouten outsliuui door onduidelijk
lumdschril't.
Wij behouden ons het
recht > oor /onder
o|)|ia\e >an redenen
teksten te «ij/if;cii ol

Gralis Micio's en betaalde
Micio's moeten woidcn mgclc- nict "" 'C' nemeiu
veid aan de balie van ons kantoot lot uiteilijk maandag 16.00 uui.

Zandvoorts Nieuwsblad
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Autoverzekering

KOSMOS REIZEN

WIKA AUTOGLAS

t/m 3 regels ƒ 5.39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adics. woonplaats volledig invullen, andeis kunnen wij uw adveitcntic helaas niet opnemen.
Voorde paiticulici maximaal 3 icgels giatis. niet vooi de /akclijkc maikt. lot een maximum van één advcitcntic pei weck. Ook randci vcimclding vraagpiijs (aitikelcn te 7amcn niet boven t 300.-) kunt u niet gialis advcitcren Alle prijxcn zijn mcl. 17.5% BTW.
Naam
Adics
Postcode
Telcloon
S v p in uibiiek

.Plaats

\Veekmedia 17

1 oktober 1997

Jan Lammers
viert feest

Met

ZANDVOORT - Jan Laminers viert op 5 oktober zijn
25-jarige racejubileum op het
circuit. Hij rijdt op die dag
maar liefst zeven keer mee met
de andere racers. De Nederlandse Autorensport Vereniging en Circuit Park Zandvoort
organiseren het feest voor hem.
Dat feest bestaat uit onder anclere uit diverse wedstrijden.
Zaterdag vinden de trainingen plaats tussen half tien en
vijl uur. Een kaartje kost dan
vijftien gulden. Zondag begint
het programma om twaalf uur
met de Auto Trader Dutch Tounng Car Championship. Om
een uur rijden de historische
toerwagens en GT's. Om half
twee starten de wagens voor de
Marlboro Elf Renault Mégane
Trophy, bijna een uur later vertekken de wagens van de Formule Ford, om drie uur de Sterrenracers, om half vier is de
Euro TC-2000 finale en om half
vijf sluit de Ferrari Porsche
Challenge de racedag af. Een
kaartje voor de tribune en de
duinen kost twintig gulden.
Wie nog eens twintig gulden extra neertelt mag ook rondlopen
in het rennerskwartier.

en

oog
oor
de badplaats door
Monique van i loog s

Dubbele lof
Emmelme Bijlsma heeft haar doctorandusbul politicologie gehaald op 23
september. Haar vader is uitermate trots op haar Want Emmelines profes
sor, dr. Keman, gaf haar scriptie zelfs het predikaat 'met lof/cum laude
„Deze lof werd haar toebedeeld omdat liaar eindscriptie zeer gedegen was,
voldeed aan alle daaraan te stellen criteria en m duidelijk foutloos Neder
lands was geschreven," meldt vader Bijlsma Vooral dat laatste doet hem
deugd, want hij heeft Emmelme vaak gestimuleerd correct Nederlands te
schrijven. Zo heeft hij dus indirect ook een pluimpje gekregen.

Buiten beeld
Erwin van der Slik, die zich deze zomer zo nadrukkelijk profileerde als
woordvoerder van de Horeca Groep Zandvoort, blijft voorlopig buiten beeld
Na de commotie rondom het bonnenboekje en de actie in Amsterdam voor
het Centraal Station acht hij het verstandiger voorlopig even niet meer het
woord te voeren. „We willen de ledenwerving niet m gevaar brengen,
aldus Erwin.

Secretaris stapt op
Er is nog meer te melden over de Horeca Groep Zandvoort. Secretaris Ton
Timmermans is boos opgestapt. HIJ vond dat hij te weinig geld voor zijn
inspanningen kreeg. Inmiddels heeft hij een briefje onder de leden van de
Horeca Groep Zandvoort verspreid om te melden dat zij nog wel een beroep
kunnen doen op zijn reclamebureau.

Open
dag asiel
ZANDVOORT - Het Kenne-

mer Dierentehuis zet rondom
Dierendag de deuren open voor
het publiek. Op zaterdag 4 en Zandvoortse garnalenvissers zijn nooit te beroerd om uit te leggen wat er in hun kro zit
zondag 5 oktober kunnen dierenliefhebbers tussen tien en
vier uur een kijkje nemen in het
asiel in de Keesomstraat.
Dierentehuis wil vooral de
katten onder de aandacht brengen tijdens de open dagen. Er
zitten namelijk nogal veel katten in het asiel die op zoek zijn
CH JA, die toeristen," len is trouwens een opmerkenaar een nieuwe baas of bazin.
glimlacht de zestig- lijk ritueel, legt Willem omstanZe zijn allemaal gesteriliseerd Echte Zandyoorters kijken
jarige Willem, die al dig uit. De bees^es moeten leer nauwelijks nog van op,
of gecastreerd en ze zijn vollesinds zijn zesde op vend gekookt worden. Als ze
dig medisch onderzocht. Ook terwijl toeristen steevast de- garnalen vist
en zo Zandyoorts boven komen drijven, moeten
zelfde vraag stellen: „Wat
op landelijk niveau besteedt de
dat hij zelfs een bijnaam ze nog één minuut doorkeken.
Dierenbescherming aandacht wroet u toch met die paal in is
„Ik ben er eentje van de Met een ijzeren pook, die net zo
aan de vele katten in dierena- de zee?" Willem Bakkenho- heeft.
'Donder'. Mijn opa, oude 'Lip- lang in het vuur gehouden is
sielen. De Dierenbescherming ven en Paul Mietes zijn nooit pie',
hield niet van vloeken. Hij totdat de punt gaat gloeien,
schat dat het er ongeveer vijf- te beroerd om hun kro ver- noemde
mijn vadertje 'donder- krijgen de beestjes de laatste
duizend zijn.
volgens naar de kant te
tje' als die kattenkwaad uitge- schrik van hun leven.
brengen en menige wande- haald had."
„Dan valt hun jasje er bij het
laar schrik aan te jagen met
pellen makkelijker af," vertelt
een krioelende massa garVeel toeristen komen echter Willem.
r
ZANDVOORT - De Zand- naaltjes in de punt van hun
zo ver dat ze Willems bijvoortse vereniging Vrouwen driehoekige net. Wie geluk niet
horen. Ze concentreren
„Pellen doet moeders altijd."
van Nu (VANNU) gaat op dins- heeft, moet ook noguitwij- naam
zich meestal op de rare, grijze
De garnalen van Willem zijn
dag 7 oktober naar de Droste- ken voor de krabben die de wriemelende
beestjes in het bekend bij familie, vrienden en
tentoonstelling in het Histo- twee vissers vakkundig tus- net, die nauwelijks
lijken op de kennissen. „Ze staan dagelijks
nsch Museum Kennemerland.
wurmpjes die in restau- aan de deur om te vragen of ik
Om twee uur verzamelt de sen de garnalen uit pakken roze
rants geserveerd worden. „Pas nog een kilootje heb." Zijn
en met een brede zwaai op
groep (met donateurs) voor de
als ze levend gekookt zijn, krij- maat Paul vult aan: „Soms hebhet strand werpen.
deur van het museum.op het
gen ze hun roze kleur."
ben we genoeg voor de hele
Groot Heiligland 47 in HaarHet klaarmaken van garna- buurt."
lem.

Vrijwilligers kwijt
Foto K.nin Schut

*Ze worden pas roze tijdens het koken'
'A'

VANNU

Veel sangria in augustus
en snert tot ver in juli
Een korte lente in het
vroege voorjaar, een natte
aanloop naar de zomer en
een warm toetje in augustus.
Het weer was dit jaar grillig
tijdens het toeristenseizoen.
Wat merkten de Zandvoortse ondernemers daar eigenlijk van?
zijn het
Sweer.TRANDFACHTERS
meeste afhankelijk van het
„De hittegolf in augustus

hadden we echt nodig," zegt
Frans Mei van Paviljoen Jeroen. „Daardoor is het gelukt
om dit jaar toch de kosten, die
steeds hoger worden, eruit te
halen."
Maar hoe warmer het weer,
hoe harder hij moet werken. Op
drukke dagen stond hij al om
acht uur 's morgens in de keuken en was hij pas om half een
's nachts klaar. „Je moet dus
wel een beetje gek zijn om dit
werk leuk te vinden."
Ook in het Grand Café in de
Kerkstraat was het soms een
gekkenhuis, vooral 's avonds.
„Als het overdag mooi weer is,
rennen de mensen meteen het
dorp door naar het strand.
Maar na het eten willen ze
graag in het dorp een drankje
drinken en dan krijgen wij het
dus druk," legt Erik Koper uit.
Samen met Daniëlle Pront
heeft hij per l september het
bedrijf van Bert Pront overgenomen. Ze werken er echter
zelf al een paar jaar.
„In vergelijking met vorig
jaar verliep het seizoen eigenlijk een klein beetje hetzelfde.

De snert bleef populair tot ver
in de zomer en de sangria liep
goed in augustus."
„De vaste klanten, voornamelijk Duitsers, komen toch wel.
Aan de andere kant zie ik een
algemene trend onder de Duitsers dat ze wat meer de kat uit
de boom kijken. Het gaat in
Duitsland namelijk slechter
met de economie."
Die trouwe klanten zijn ook
voor Jeanne Molenkamp van
groot belang. „Veel meer nog
dan het weer. Ik hou op mijn
verkoopstaten bij hoe warm of
hoe koud het is, maar er is geen
peil op te trekken." Deze zomer
was haar tweede seizoen als eigenaresse van speelgoed- en
blikwinkel Touche op het Gasthuisplein. „Vorig jaar had ik uiteraard nog niet zoveel vaste
klanten. Nu komen ze echter
van heinde en verre. Uit Groningen, Nieuwegein, Den Haag
of Duitsland. Laatst tufte een
man op zijn Solex speciaal voor
mijn winkel van Den Haag naar
Zandvoort. Dat vind ik heel erg
leuk."
Ook een Duits echtpaar komt
elke zes weken langs om te kijken of er nog apart degelijk
Duits speelgoed te koop is.
„Het zijn verzamelaars die in
hun eigen omgeving alleen heel
duur blikken speelgoed kunnen krijgen."
„Ik hoor de ondernemers in
het dorp regelmatig klagen,
maar ik ben juist heel erg tevreden. Natuurlijk scheelt het wel
dat ik niet van mijn winkel alleen hoef te leven. Dan zou het
wel heel lastig worden."

üjfr'ttëtf'ii1. l.f A!' :!.t.!J:

Dit jaar zijn de garnalen
vroeg in het seizoen al vrij
groot. Half september vingen
Willem en Paul garnalen van
een centimeter of zeven. Meestal komen die alleen in oktober
en november voor. Ze waren
grotendeels gevuld met kuit.
„Hoe het komt dat ze het ene
jaar groot en het andere jaar
klein zijn, dat weet niemand,"
vertelt Willem. „Ze smaken
trouwens altijd lekker, hoor.
Dat weet wel iedereen."
Hij wijst naar een silhouet
een paar honderd meter verderop. „Willempie de Hoge. Al in
de tachtig is hij. Ik denk dat hij
de oudste van alle vissers is. Ik
heb er inmiddels heel wat van
het strand zien verdwijnen. Ze
worden ziek en gaan dood. Of
ze stappen in een kuil en verdrinken."

Weekenddiensten

EL a tiL C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

Elca van Baak, die in maart
startte met haar cadeau- en curiosawinkel Baak's Bende, is
evenmin afhankelijk van haar
winkel. „Ik verdien er wel wat
mee, maar niet voldoende om
van te leven. Maar dat hoeft ook
niet." Ze is dan ook tevreden
over haar eerste zomer.
„Door de publiciteit rondom
mijn winkeltje zijn heel veel
mensen komen kijken. Ik vond
het bijvoorbeeld heel erg leuk
dat meneer Waterdrinker, van
de vroegere veiling op het
Dorpsplein, mijn winkel uit
pure belangstelling bezocht."
De kermis had een positieve
invloed op het aantal kijkers en
kopers, maar de zomermarkt
zorgde er juist voor dat het erg
stil was bij Baak's Bende.
„Doordat ik precies aan de andere kant van het busstation
zit, liepen de mensen wel langs
de stalletjes op de busbaan en
niet langs mijn winkel."
In tegenstelling tot de strandpachters, is Van Baak meer gebaat bij slecht weer. „Blijkbaar
trekken de mensen dan het
dorp in, want ik heb juist op
mooie dagen weinig te doen."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (0230 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blume, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te taereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag

en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Weizij nscentrum

In de loop der jaren is er verder niettemin weinig veranderd. „Of het moet zijn dat ik al
twee jaar geen Pietermannen,
steekvisjes, heb gezien. En verder gebruiken we tegenwoordig
nylonnetten in plaats van netten van katoen. Katoen wordt
in het water heel zwaar, dus dat
nieuwe materiaal is wel een verbetering."

Hasjtest
Piet Keur, de keurige fractievoorzitter van Gemeentebelangen Zandvoort
zou je er niet zo snel van verdenken dat hij vroeger heeft geblowd. Laat
staan dat hij het nog doet. Alhoewel...HIJ wil een onderzoek naar de
kwaliteit van de softdrugs m de twee koffieshops die een (mm of meer)
legale status krijgen. Wie hij de hasj wil laten testen zei hij er maandagavond tijdens de raadsvergadering niet bij.

Consumptiemaatschappij

„Of het nooit saai is? Nee, het
geeft rust. Geen geouwehoer
aan je hoofd," zegt zijn maat
Paul, die bankdirecteur is en
eigenlijk te weinig tijd heeft om
vaak te vissen. Willem vat de
charme van hel vissen liever
anders samen. „Het is een ziekte en dat is het."
Monique van Hoogstraten

Dier
van
de week

Zandvoort:

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg.

De medewerkers van het Rode Kruis zijn wanhopig. Het krijgen van nieuwe
vrijwilligers is niet eenvoudig. Daarom waren ze zo blij dat negen mensen
zich als vrijwilliger hadden aangemeld tijdens de zomermarkt in augustus
Toen ze echter onlangs contact op wilden nemen met deze enthousiaste
lingen bleek de administratie verdwenen. Vermoedelnk heeft iemand iets te
gretig het Rode Kruisgebouw opgeruimd. ,,Een nachtmerrie," zegt üa Sol
,,We schamen ons dood. En we vragen bij deze heel nederig of al die negen
alsjeblieft Willem van der Mije willen bellen: 5715544."

Maatschappelijk

Wie op het strand rondloopt na afloop van een zomerse dag vindt
de gekste dingen. Peter Aarts uit Haarlem heeft deze zomer een
dagje gejut. Hij maakte er een paar foto's van. „Ik heb geen enkele
boodschap voor welke groep mensen of activisten dan ook. Ik wil
alleen maar aantonen in welke consumptiemaatschappij wij leven," schrijft hij in zijn begeleidende brief. „Hoe schijnbaar acliteloos wij alles overboord gooien en hoe onopgevoed of nonchalant
wij zijn ten opzichte van een van de mooiste stranden van Europa."

Werk

Zandvoort: Noorderstraat l, tel.

5713459

bgg
023-5320464.
is een kater die al vanaf
Spreekuur op werkdagen van Zorro
25 februari in het Kennemer
9.00-10.00 uur. Verder volgens Dierentehuis
zit. Hij weet preafspraak.
wat hij wil, gaat erop af en
Zandvoortse Vereniging van cies
rust niet voordat hij het ook
Huurders: Gratis advies voor
voor elkaar heeft. Als dank
leden. Telefonisch spreekuur
geeft hij stevige kopjes. Kortelke dinsdagavond 20.00 - 22.00 om,
een kater met karakter. In
uur: (023-) 5731618 (Secretan- een gezin
met grotere kinderen
aat
hij zich vast erg thuis. Met
ZVH). Schriftelijk: Postbus voelt
andere katten samenleven zou
287, 2040 AG Zandvoort.
problematisch kunnen
Woningbouwvereniging EMM: weieens
zijn, want Zorro is nogal eigenKlachtentelefoonnummer
Een huis met een tuin stelt
technische
dienst:
(023-) wijs.
hij zeer op prijs. De medewer5717577.
van het Kennemer DierenStoringsnummcr gas buiten kers
tehuis
hopen dat hij voor diekantooruren: tel. 023 - (5)235100
rendag/ijn eigen thuis heeft.
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- Meer
informatie: Keesomstraat
merland. Tijdens kant.uren:
5. 5713888.
5235123

'Net op tijd'
Blijkbaar heeft iemand nog net even zijn kans willen waarnemen. Een van
de ruiten van het raadhuis draagt sinds zondagnacht een ster. Iemand
heeft daar zijn woede op gekoeld. Binnenkort worden dergelijke vandalen
gefilmd. Want de gemeenteraad heeft nog geen 24 uur na de aanslag op de
ruit besloten om beveiligingscamera's op te hangen.

Woordspelletje
Is een donatie ook een subsidie of niet"? CDA-er Ruud van der Mey vindt van
niet De betekenis van die twee woorden is voor hem zo verschillend dat hij
daarom (overigens samen met Piet Keur en Ton van Eist,'beiden van GBZ)
maandagavond tijdens de raadsvergadering tegen de budgetsubsidie
stemde. ,.AIs een club een donatie krijgt is dat eenmalig. Dan kunnen ze
niet de volgende keer nog een keer terugkomen. In de nota over het nieuwe
subsidiesysteem staat dat niet goed vermeld," meende Van der Mey. Het
Prisma Woordenboek (Het Spectrum 1996) geeft hem niet helemaal gelijk
Een donatie is volgens dit woordenboek een schenking. En een schenking
hoeft niet per se eenmalig te zijn

Taxi: tel. (023-) 5712600.

Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij.

10-12/14-17.30/18.30-20.30

u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 20-26 sept 1997
In ondertrouw:
Paul Duik en Patricia Corneha
Maria Koper.
Geboren:
Fréderique Carmen, dochter
van Wim Wiebes en Peggy Ann
Remders.
Overleden:
Gozewina Ehzabeth Flipse-Tussenbroek, 88 jaar.
Henriette Josephine Maria Antoinette Enzweiler-Endenburg,
75 jaar.
Hendrika Catharina Markhof-Raaijen, 87 jaar.
Andrea van Duijn, 50 jaar.

KWAUT5 ir
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Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:

Zondag 10.00 uur: ds J. van
Leeuwen, met Interkerkelijk
Koor Watergraafsmeer.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
eerste mooie dagen in mei betekende veel drukte op het strand, maar daarna volgden twee Zaterdag 19.00 uur: pastor D.
S(
"nbere maanden
Foto Aichief Wcekmcdia/Andie Liebeiom Duijves.

Zondag 10.30 uur: pastor D.
Duijves, wereldmissiedag van
de kinderen.
Vrijzinnige
schap:

Geloofsgcmcen-

Zondag 10.30 uur: ds S. vd Meer
uit Haarlem, met Cantorij.
Nieuw Unicum:

Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.

Raadsleden testen de kwaliteit van de weed
I l l u M i . i t i p \ I a i L ik> HM, i
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adres

oppervlak

l

witbolstruai 24

2

papaverweg 2 L Ja

3

papuvtMAveg 29h

4

papaverweg 29e

5

papaverweg 1 29d

d

papavL'rweg 29e

7

papavcrweg 291'

S papaverweg 2'Jg
9

papaverweg 291)

K) wiiholstraal 42
1 1 witholstraat 44
12 witholslraat 46
13 wiiholstraat 14
14 witholsiraal 12
15 wiiholstruai 10
16 wiibolstraai 20
17 wilholstraal I S
18 witholslraat 16

koopsom. V.O.M.

1 24,5
178,5
134
134
140
140
134
134
1 78.5
127
124
1 56.5
109
104 '
109
109
104
109

verkocht

luxe uitstraling
veel lichtinval
hoogwaardige
materialen
op unieke lokatie
in
Amsterdam-Noord

verkocht
verkocht
verkocht
verkocht
ƒ322.000.verkocht
ƒ 308.200,ƒ410.550,ƒ299.100.ƒ 285.200.ƒ 359.950,verkocht

binnen 5 minuten

verkocht
verkocht

in Amsterdam-centrum

verkocht

of op ringweg AIO

verkocht
verkocht

er zijn nog slechts 6 van de 18

Bedrijfshallen te koop
PASSAGE 3 / 3
3-kamerflat op 1e verdieping in centrum .
dorp, vlakbij zee gelegen.
INDELING:
beg. grond: entree/hal, toilet, ruime woonkamer met parketvloer, moderne woonkeuken
met apparatuur, royale slaapkamer, zeer luxe
badkamer met bad, douche en aansluiting
voor een wasmachine.
Berging in het sousterrain.
* balcon zuid over de hele breedte van de
flat (10 m)
* servicekosten f 360,- p. maand
incl. voorschot verwarming
* extra onderhoudsbijdrage f 500- per jaar.

Bktauwhof makelaar.020-4203200
A. v/d Toom Éoiding b.v. 071-5216529

ƒ 269.000,-

THE DOORS
l N
VAN

A

M

S

MUUR

T

E

TOT

R

D

A

Amsterdam-Osdorp • jan Rebelstraat 5 . Tel. 020-6101046

<THE »0011S>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Naarden-Vesting, Tel.:035-6942982. Bel voor openingstijden!

Kinderen in de groei
Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies.
zeer goed geïsoleerd.
Van onderhoudsarm'en
degelijk materiaal.
In één dag geplaatst
^
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen vnn melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

DR. MEZGERSTRAAT91
Royaal 3-kamerappartement met groot terras.
INDELING:
entree, gang, ruime living met plavuizen,
luxe open keuken met alle apparatuur, slaapkamer met spiegelkast, studeerkamer met
spiegelkastenwand, toilet, c.v.-kast, badkamer rnet douche, wastafel en wasmachineaansluiting.
* plavuizen door de hele flat
* cuadro deuren tussen woonkamer en keuken
* groot terras circa 30 m2
* bouwjaar 1990
* ev. garage te koop
•*• servicekosten ƒ 308,- p.Tnnd.
ƒ 289.000-

WESTERPARKSTRAAT 22
Zeer goed onderhouden 2/1 kap villa met zomerhuis. Het pand is thans in gebruik als pension.
INDELING: Entree, woonkeuken, woonkamer-en-suite, garderobekast, kelderkast,
luxe toilet, zeer fraai trappenhuis.
1e verd.: ruime hal, 2 slaapkamers, balkon,
luxe badkamer met douche en toilet, via bordestrap naar 2e verd.: 2 slaapkamers. 3e
verd.: ruime zolder.
•*• Alle kamers met wastafel en t.v.
* Het pand voldoet aan brandweereisen en
wordt aangeboden met inventaris en klantenbestand
* Ruim zomerhuis met 2 slp.kamers
* Stenen schuur en zonnig terras
* 100 m. van strand
ƒ 565.000,-

PARKDUIJNWIJK

M

KAST...

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen. Eenvoudig en praktisch ol juist zeer luxueus en uitgebreid.
Indien u langskomt met de bouwtekening of de maten verstrekken wij u
direct een vrijblijvende offerte. Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tol i 3.00 uur.

STATIONSSTRAAT 2
Halfvrijstaand woonhuis in centrum van het
dorp, vlakbij zee gelegen.
In 1996 inwendig gerenoveerd.
INDELING:
beg.gr: entree/hal, trapkast, woonkamer, loilet, luxe woonkeuken.
1e verd: 2 slaapkamers, badkamer met douche, toilet en wastafel.
Achtertuin met stenen schuur.
* woonkamer met laminaat vloer
* moderne keuken en badkamer
* betegelde tuin op het oosten
* op loopafstand winkels en strand
* gaskachelverwarming
*grondopp:ca.115m 2
ƒ 319.000,-

laagste rentes:

THORBECKESTRAAT 54
Direct aan Boulevard, schitterend gelegen
4-kamermaisonnette met fantastisch uitzicht
over strand en zee.
.INDELING:
1e verd: entree/gang, toilet, keuken, woonkamer met balkon west.
2e verd: 3 slaapkamers, badkamer met ligbad en wastafel.
* schitterend uitzicht over zee en strand
* alles voorzien van kunststof kozijnen met
dubbel glas
* servicekosten f 355,- per maand incl.
voorschot stookkosten.

DE RUYTERSTRAAT 38
Fraai drie (voorheen vier) kamerhoekappartement met schitterend zicht op zee.
Gelegen op 1e etage in goed onderhouden
gebouw met lift.
* Ged. voorz. van kunststof kozijnen
* balkon op het zuid-westen
* berging op de begane grond
* eventueel garage te huur
'* bouwjaar 1960
* opperv. 90 m2
* in 1997 geheel gestukadoord
* serv. kosten ƒ 393,12 per maand.

i jaar 5jaar 7 jaar 10 jaar 15 jaar
vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

vanaf

ƒ279.000,-

O

Bel ons voor een onafhankelijk en vrijblijvend
adviesgesprek.

*OV

Tevens GRATIS waardebepaling van uw huidige
woning mogelijk!

Rijk aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 07Z-50ZZ700, £ax: 072-5022730
of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751, 1620WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon:

Ruiter!
DAKKAPELLEN

PRINSENHOFSTRAAT 1 D
In het centrum en toch vlakbij zee gelegen 3kamerparterre woning met klein plaatsje.
INDELING:
beg.gr: entree, ruime hal, woonkamer, woonkeuken, slaapkamer, toilet, badkamer met
douche.
* houten vloeren door het hele huis
* in 1996 inwendig gerenoveerd
* moderne keuken en badkamer
* zeer geschikt 1 a 2 personen
* c.v. gas combiketel (1995)
* grondopp:ca. 100 m2
ƒ 229.000,-

CENSE&
NVM

LMAKELAAR.

"N L ING EN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

SCHELPENPLEIN 4 BENEDEN
Woonstudio op de begane grond met ruime
kelder, in centrum dorp.
INDELING:
beg. grond: woonkamer met moderne open
keuken, badkamer met douche, toilet en
wastafel.
soust: 1 ruimte van ca. 40 mz
* woonkamer 8.60 x 5.00
* c. v. gas
* voorbehoud vergunning tot splitsing
ƒ 139.000,-

JHR. P.N.QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 71S 715 • FAX 023 - 5 715 747

Bezoek onze showroom, openingstijden: ma.-vr.: 9.00-17JO u. ia.: 10.00-14.00 u..ndres: Ni|vei heidstcrrem U. I645VX Ursem.

SCHILDERWERK
££~!•!••
buiten- en binnenwerk
f\ ÏJLso^. leveren en plaatsen van
* ••«<—-~• isolerende beglazing .
Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

Vraag vrijblijvend offerte.

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

novilon marrnoleum
Levering van alle luxaflex producten. .
U krijgt de stalen bij u thuis en kunt in uw eigen
interieur kleuren en kwaliteiten vergelijken.

Vrijblijvend

prijsopgaaf.

NU DE LEUKSTE, GROOTSTE EN GEZELLIGSTE
MEUBELWINKEL VAN NEDERLAND

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. M1JE
Marisstraat 13a. Tel. 5715186

NA DE G R O O T S C H E E P S E V E R B O U W I N G BENT U W E E R VAN HARTE WELKOM

Fa. Gansner & Co.

HEROPENINGS
• Glazenwassen]

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor usv sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex

enz.

•Verhuur tapijtreinigers

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

KORTING

• Specialiteit schoonmaak

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Kwekers] R van Kleeff
Van Stolbergweg 1
Zandvoort
tel. 5717093
NAJAARS- en WINTERBEPLANTING

2+3 zitcombinatie
van f3199? voor f 1999]

2-zits vanaf

f899,-

Sanders.
Wie anders?

Amsterdam • eigen porkecrgarag

GRATIS
ROTAN STOEI
VOOR DE EERSTE
100 KLANTEN
(l.w.v. F 69,95,-)

16 MANS GRATIS
l BRASSBAND [ZAKLAMPJE VOOR
OP ZATERDAG
DE EERSTE 100
4 OKTOBER
BEZOEKERS

| ZONDAG
5 oktober
GEOPEND

Sanders

woensdag 1 oktober 1997
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geeft u meer!

Eigen huis in park Duijnwijk?

Rondje Amsterdam: Vaar mee
over o.a. de prachtige Amstel

IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT
NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS
KOLOSmEOPHEFFmaSUEOVERKOOP
ar nielonüeperkl. Alles

AUES MOET WEM

EINDELIJK EEH MATRAS DIE JE RUQ SPAART EN Jg CENTEN.
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbelgeweven damast.
Hygiënisch, anll-sch/mmel en anll-allergisch.
Alle maten leverbaar. Vb. 70x200cm. Van 499, • Nu voor

SS &SsSSa beuken!»».
^Xnï"«S.*5£^0'm

Dan nu nog de voordeligste hypotheek!
2-PERSOONS
MDF-LEDIKANT

Bent u kandidaat voor één van de 110
woningen in park Duijnwijk? Neem dan
contact op met Alpha Hypotheken voor uw
persoonlijke hypotheekplan.

/AATRASSEN
Eolïollwr Hntr»Hn Kroon Sast __
SC 20-25-30-3S40
CT „
HM IIMf KMUI»*

comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200cm.
• met j-iiryH: 2 solide lattenbodems •
• met '^"'": 2luxepolyethermatrassen
• met ymüH 2 rijkgevulde
hoenderverenkussens (Compleet van F1195,.

In dit plan gaan we niet alleen uit van uw
actuele omstandigheden:
• wel/geen eigen geld,
• alleen of samen kopen,
• enkel of dubbel inkomen,
• bestaande hypotheek
wel/niet meenemen,
• enz. enz.,
maar nemen we ook uw toekomstverwachtingen op.

MET GRATIS MATRAS

uit de markt te halen, moet je behalve
deskundig ook een grote partij zijn.
Aan beide voorwaarden voldoen wij.
Voor het nemen van de proef op de som,
belt u of komt u langs voor een vrijblijvend gesprek of de gratis brochure.

Om alle hypotheekvarianten, scherpste
rentes en exclusieve projectaanbiedingen

KOOPHOME

U kunt aan deze tocht deelnemen op dinsdag -21,
woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 1997.
Vertrek om 10.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Aankomst: ca. 16.00 uur.
De kosten bedragen normaal f'47,50 per persoon inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu speciaal
voor de lezers van de kranten van Weekmedia slechts
f 37,50 tegen inlevering van onderstaande bon.
Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Alpha Hypotheken, Zijlweg 263,
2025 CL Haarlem Telefoon (023) - 5277980

Bon voor onze lezers
E

BEZICHTIGING • VERKOOP
•Alle artikc-k-n 11)0% schriftelijke f.ibrk'ks^
•Gospividt' betaling mogelijk (ffxn renlv).
•Gratis opslag tijdelijk mogelijk.
•Betalen met pinpitü mogelijk.
• Bezorging mogelijk;

Om 10.00 uur worden de trossen los gegooid en verlrekl
het salonschip Dr. Ir. F.Q. den Hollander vanuil
Amsterdam, Steiger 7 achter het Centraal Station, om
via het Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de
Weespertrekvaart op te varen. Aan boord wordt u ontvangen met een heerlijk kopje koifie mét. Bij de Omval
draait de kapitein de Amstel op en koerst richting
Ouderkerk aan de Amstel. Al varend passeert u prachtige landhuizen. Als u geniet van de prachtige route, is
het tijd voor de lunch en serveren wij u een drie gcmgendiner met soep vooraf en een ijsje toe. Rond 13.30
keert het schip bij Ouderkerk en vaart u terug over de
Amstel, door de stad langs Carré en de Stopera naar
Steiger 7.
Omstreeks 16.00 uur arriveert u in Amsterdam aan
Steiger 7, waar de boot afmeert.

N

Alkmaar-Amsterdam-Den Haag-Haarlem-Hoofddorp
Purmerend-Rotterdam-Schagen-Utrecht-Schiphol.

Deelname aan het Rondje Amsterdom op 21, 22, 23 oi 24
oktober 1997 is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen i 37,50 p.p.
Naam: .

Spaameweg22a
Cruquius

Adres:.
Postcode:

_ï *

^''-

_21_2_LJ

c. v:

-j--

-j

Aantal personen:

defect? ^
»"»",;„r;'S SS-» "T" ." n/Sü

130

soorten
vlees

soorten
vlees- -.,
waren

necontroieera eii^i ° .. hpp/f 2e/fsa/een/ii-t--»u
r/yfcosten of arbeidsloon u nee'
^ h/ermee betaaJt
vana f
abonnement
*
.^'"ji
uookgeenmatenaalkosten.
,S UW KETEL MN^RVANGlNGrOE.fant.e, ^
Wij bieden u een ottert e mawjj!everen a;;e bekende
mee betaalt u nooit te>v' •
b^oo,heeld:
merken tegen scherpe prijzen.^

JUNKERS zvuE24VRco m by 2 ^ 072 ^

l kilo malse Gelderse
VARKENSHAAS
normaal 32,95

Cornedbeef of
Leverkaas
150 gr.

L installatiekosten ± f 900.^
6e /voor een offerte toegesp/tst
gpuwpaf5QonJi(tesrtuaha_

,.:.NU

19,

..NU

l,

Grote KrOCht 5-7

Zandvoort'

TWI «H nne-7
TB!. 571 9067

Keesing is gevestigd in Amsterdam-Z.O. aan de Hettenheuvelweg. Met het
openbaar vervoer zijn we goed te bereiken.

me IS - os i-{
ma 2Q - df ai
> '
Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur.
*per vakantiehuisje max. 6 pers.

De laagste netto hypotheeklast voor 'Park Duijnwijk'!
Maak gebruik van de projectaanbieding van

van 9.00 tot 17.00 uur

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Heeft u belangstelling voor één van deze veelzijdige functies? Stuur dan
een schriftelijke reactie naar:
Keesing Mediaproducties B.V.
t.a.v. Mevrouw J.A. Simons, Manager Personeelszaken
Postbus 1118
1000 BC Amsterdam

498,-

Huis kopen in park Duijnwijk ?
Wordt heleen
suikeroom of een regelneef... ?

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

AMBACHTELIJKE kWALITEITSSLAGERIJ

Als offset-drukker draait u mee in een team van 6 collega's, voornamelijk
dagdienst ( 4 x 9 uur per week).
Wij vragen van u het diploma offset-drukker en enkele jaren ervaring in
het grafisch bedrijf.
De leerling-drukker begint als hulpvakker in de drukkerij. Daar assisteert
hij de drukkers bij een veelheid van taken. Daarnaast moet de leerling een
opleiding volgen.
Voor een schoolverlater met interesse voor een grafisch technische functie een prima kans om een boeiend vak te leren.

Ja, reserveer snel voor een herfstvakantie-arrangement:
* overnachten in een gezellig vakantiehuisje met TV.
*iedere dag gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog-véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's. 4 dagen slechts f
vr i o - za i i - ' . * • „
* Dat is een belevenis voor de kinderen én voor u!

Herfstvakantiemidweek
5 dagen slechts f 558,-*

St'HnKNTAHHIKAAT

Jm vrijdag van

Schoenen vun Nederlands
fabrikuat zijn een SKNS
kwalitcilsrcparatie wuard.

H B R AdviesCentrum

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort
*YANG

""Bömffitt

Een rekenvoorbeeld - looptijd 30 jaar
Man 40 jaar - Inkomen: 90.000,- bruto per jaar
Hypotheek 400.000 inclusief fl 250.000,- overlijdensrisicoverzekering
Rente 7 jaar vast

TE HUUR
voor 1 pers.
App. boven
discotheek
in Centrum.

DRUKKER OF LEERLING-DRUKKER (M/V)

'n Avontuurlijke herfstvakantie In
ATTRACTIEPARK SLAGHAREN

SLAGHAREN, DAAR GENIET IE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 22.00 UUR

'8-°° L|urzaterdag en zondag

KEESING MEDIAPRODUCTIES B.V. te Amsterdam
zoekt voor de drukkerij (vellen- en offsetrotatie) een full-time

geeft u meer!

>.

Vers gebraden ballen gehakt
5 halen 4 BETALEN
BOUCHERIE

Datum:

f

OOKVOOBOND£BHOUWWM«n«^7,,»°a"rfjM

5O

Woonplaats:.

Eig. opgang
K.D.T. aanwezig

Huur 950,-p.m.

HBR AdviesCentrum

Annuïteitenhypotheek

Spaarhypotheek

Hypotheek

400.000

400.000

400.000

Netto
per maand

1.504

v.a. 1.845

1.803

Telefoon: 06 53344660

r

Ook voor u maken wij graag een vergelijkingsoverzicht op maat, voor een hypotheek naar
uw persoonlijke wensen.
Visrestaurant „Duivenvoorden"
Haltestraat 49
2042 LK Zandvoort

Voor een professioneel en onafhankelijk advies kunt u contact opnemen met één van onze
adviseurs. Bel nu 023-5720024 of fax naar 023-5719127, of komt u even langs op ons
kantoor in Zandvoort, Passage 36-40.

Part-time bedjenend personeel
gevraagd voor enkele avonden per
week.
Enige ervaring gewenst
Tel.reakties na 16.00 uur
023-5712261
vragen naar mw. S. Hulst

HBR AdviesCentrum
Hypotheekspecialisten

woensdag 1 oktober 1997
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AL 30 JAAR
EEN FEEST
IN PRIJS
EN PRIMA
SERVICE!
Voor Expert
gaat niets te ver.
/öS Extrai lage'prijzen door gezamenlijke inkoop
v^7. vvan 3000 Experts
in Ëuropaü '•$;&;&$$&;
:
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JVC AV 28 WZ 2 BREEDBEELD-TV
DE ABSOLUTE TOP! 70 cm (eff. 66 cm) Super Flatsquare beeldbuis. 100 Hertz voor een trillingsvrij beeld. Dolby
Prologic voor schitterend bioscoopgeluid. Incl. Teletekst zonder wachttijd en afstandsbediening. VAN-3J99T-

BAUKNECHT AFWASAUTOMAAT . r ^.,. ,
.;-.-•.-. '' .: • •., '?.<:• •- r. ?>-^;'-.:,j,':;-ï\--»-;-v/-^ ,V^'V'i:^yv'r,'|W^W.^S^^f^\*^
-;:4AWasprograrnma's;-27einiging5tëmp^at^emi:Si:fiüinë9n;no^^
^if'V--:^'.(^..iV-.':'' ••f'«'>|.*;';iï'-''••'•-• -'!'*'-^"-i"»':'- :'" *.'^'- '*t W.'-J**."' '.•*'-•••••*''•*-"."'«•«i
'*iyerstelpBreibovenkorf;-/
r
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LMGSTE PRIJS

(M/lffi
JUBILEUMACTIE:
6 MAANDEN DREFT
AFWASPAKKET
CADEAU
r.C?
SAMSUNG VITALITY
^ 3-IN-1COMBIMACNETRON
NIEUW! 900 Watt magnetron, grill en hetelucht oven ineen. 10 Vermogensstanden
föik en diverse kookprogramma's. Eenvoudig elektronisch bedieningspaneel

UIT ONZE
TXA-REKLAIVIE

ALLEEN

eicpert

'Ww

LMGSTE PKUS

UNIEKE
RUTHJACOTT
CD-SINCLE
Speciaal voor Expert geproduceerd. Een unieke,
exclusieve CD-single met daarop de hits 'Eén nacl
metjcn/'(van de CD 'Geheimen') en 'Hou me vast'
(van de CD 'Geheimen' en... nog nooit eerder op single uitgebracht!).
Haast U, Want OP = ECHT OP!

E X PE

AAR

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64. _
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
'Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

(Maximaal 1 per pers.)
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Klaverjassen bij
handbalclub
ZANDVOORT - Gezien
het grote succes van voorgaande jaren organiseert de
handbalvereniging
ZVMRataobank dit jaar opnieuw
een klaverjascompetitie.
De klaverjascommissie organiseert dit jaar zeven koppelklaverjasavonden, waarvan de
twee minste resultaten afvallen. Minimaal moet aan vijf van
de zeven avonden worden deel
genomen om in aanmerking te
komen voor de hoofdprijs. Op
de speelavond kan tot kwart
voor acht worden ingeschreven
terwijl er om precies acht uur
wordt gestart.
Het inschrijfgeld per koppel
is tien gulden, waarbij inbegrepen een kopje koffie en bovendien' wordt er een loterij gehouden met fraaie prijzen. De eerste is reeds gespeeld maar de
volgende avonden staan gepland op 4 oktober, 8 november, 13 december, 10 januari, 7
februari en 7 maart. Voor de
oudere klaverjassers is het mogelijk van de belbus gebruik te
maken tegen een geringe vergoeding van twee gulden per retour. Opgeven bij Joke de Jong,
telefoon 5716219, voor vrijdagavond tien uur.

Wandelen
ZANDVOOET - Sporters die
van een recreatieve wandeling
houden kunnen op zaterdag 4
oktober terecht in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
Om twee uur start een excursie
over herfstkleuren bij de ingang Duin-en-Kruidtaerg aan de
Duin- en Kruidbergerweg in
Santpoort-Noord.
Tegenover
de hoeve moet men het weggetje inrijden. Verzamelen bij het
informatiepaneel. De excursie
is gratis, het aanschaffen van
een toegangskaartje voor het
natuurgebied is voldoende.
Honden mogen niet mee. Van
te voren opgeven is verplicht,
telefoonnummer 5411119.

Gezond

Monsterscore voor herenteam van ZHC

Goede prestaties
Koster en Kalff
ZANDVOORT - De Zandvoortse autocoureurs Dillon Koster en Allard Kalff
zorgden voor heel goede
prestaties. Koster won de
juniorstrijd in de Renault
Megane en Kalff zegevierde
in zijn klasse om het Britse
GT kampioenschap.

Vorige week
voorspelde
coach Henk van Gameren al
dat tegen Magnus een monsteroverwinning behaald zou worden. Magnus staat puntloos onderaan en bracht de Zandvoorters totaal niet in de problemen. Slechts zelden slaagde
Magnus er in de middenlijn te
passeren. Het klasse verschil
was dermate groot dat ZHC er
lustig op los scoorde. Het duurde even, zo'n negen minuten,
maar na de eerste treffer, viel
de score bijna niet bij te houden.
Zonder al te veel inspanningen werd Magnus door de
Zandvoorters op een 9-0 achterstand bij de rust gezet. Na de
rust ging het in eerste instantie
wat moeizamer omdat ZHC
met negen man op de helft van
Magnus ging spelen. Daardoor
werd de ruimte voor het doel
heel erg klein en ontstonden er
nauwelijks mogelijkheden. In
twintig minuten hockey werd
toen nog maar eenmaal gescoord.
Toen ZHC wat meer ruimte
op het middenveld creëerde,
kwam de doelpuntenmachine
weer opgang, wat uiteindelijk
resulteerde in nog eens zes
doelpunten. Magnus bood sportief tegenstand en probeerde er
het beste van te maken maar
heeft niets te zoeken in deze
klasse, eindstand 16-0 voor
ZHC.
Een van de zestien treffers

Een van de vele aanvalen van ZHC op het doel van Magnus
kwam op naam van A-junior ner doch Paap speelde ondanks
Erik Gerrits.en dat was een bij- het weinige werk een geconcenzonder fraaie. Gerrits onder- treerde partij.
nam een fraaie solo, passeerde
„Het doelsaldo kan meespevele tegenstanders om vervol- len aan het einde van de compegens de bal hard in te schieten. titie, dus moesten we net als
Doelman Rolant Paap, moest onze directe concurrenten veel
vrijwel niet in aetie komen. scoren," stelde coach Henk van
Magnus forceerde een strafcor- Gameren. „Volgende week
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Topscof er

Sport en spel

Foto: Erick van Cleef.

komt de eerste echte krachtmeting, want dan spelen we uit tegen medekoploper Mijdrecht.
Dat zal een spannende • partij
worden."
Het ZHC-damesteam kan
nog geen potten breken in de
hockeycompetitie. Ook tegen
Xenios was het vertoonde spel

Fitgames

Chess Society leidt tegen
Zandvoortse Schaak Club
schaakavond winnend had afgesloten, maakte korte metten
met Simon Bosma. Koper, die
de witte stukken hanteerde,
haalde met succes de Bird-opening van stal. Bosma werd al
snel in het defensief gedrongen,
waarna Koper met behulp van
het loperpaar en de zware stukken een beslissende koningsaanval ontketende. Op de 24ste
zet was het pleit beslecht.
Mare Kok is voolopig de enige schaker die enigszins in de
buurt van de koploper kan blijven. De tweevoudig clubkampioen had in de derde ronde echter een zware dobber aan Jaap
Bouma. Kok leek in een torendame-eindspel in remise te
moeten berusten, maar kreeg
na een door concentratieverlies
ingegeven fout van Bouma alsnog het volle pond.
Ook Peter Kühn schreef een
winstpartij bij. In een lang gelijkopgaand gevecht met Hans
Drost, waarbij beide kanten levendig spel ten beste gaven,
leek remise de enige terechte
uitslag. Drost wilde echter
meer. Deze.houding bleek na de
eerste tijdcontrole wat te optimistisch, waardoor Kühn na torenruil twee pluspionnen ten
gelde kon maken.
Vrijdagavond zal het eerste
team van Chess Society de zware
uitwedstrijd
tegen
ZSC/Saende afwerken. Vorig
seizoen werd in de externe competitie tegen de latere kampioen ZSC/Saende 2 een nipte

3'/2-4'/2 nederlaag geleden. Dit
maal dienen de troepen van
coach Hans Drost af te rekenen
met het derde achttal van de
Zaankanters. Een overwinning
zou het gestelde doel, handhaving in de eerste klasse B, direct een grote stap dichterbij
brengen.

ZANDVOORT - Zandvoort '75 liet zaterdag de
overwinning uit handen
glippen. Op bezoek in Alkmaar bij AFC '34 namen de
Zandvoorters een 1-2 voorsprong, maar door twee onachtzaamheden pakte de
thuisclub als nog een 3-2
overwinning.

ZANDVOORT - In de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
gaat John Ayress aan de leiding. Edward Geerts, kampioen van vorig seizoen,
boekte zijn eerste overwinning.

„Een gelijkspel had minimaal verdiend geweest," vond
elftalbegeleider Joop Paap.
„Het was een goede partij voetbal met wisselende kansen,
maar het zat niet mee." De

Zandvoorters begonnen goed
aan deze wedstrijd. Met aantrekkelijk voetbal werden de
Alkmaarders achteruit gedrongen. Door het goede voetbal
kwamen de Zandvoortse voorwaartsen menigmaal in het zestienmetergebied van AFC '34.
Na tien minuten werd Eobin
Castien in dat gebied aangespeeld, schudde een paar tegenstanders van zich af maar werd
toen neergelegd. De toegekende
strafschop werd door Castien
zelf ingeschoten, .0-1.
Na deze treffer kwam AFC '34
meer aan aanvallen toe zodat
een op en neer gaand duel ont-

einde eer er gescoord werd. Jordy Heidebrink werd vrijgespeeld en scoorde fraai, 1-1. In
de slotfase was het wachten op
het tweede doelpunt van Zandvoortmeeuwen. Uit het gigantische overwicht werd de paal genamelijk tot verdedigen be- raakt en haalde een HBC-er de
perkte, plaatste eenmaal een bal van de doellijn. Meer dan
snelle counter en dat leverde het gelijkspel zat er niet in.
een treffer op, 0-1.
„Voor de derde keer hebben
De Zandvoorters zetten toen we twee punten laten liggen,"
HBC geheel vast, gingen fel op ging Van Rhee verder. „Met
zoek naar de gelijkmaker en zo'n gebrekkige voorbereiding
eventueel meer. Het overwicht en met een bij elkaar geraapt
werd heel groot maar het duur- elftal, mag je nog niet eens ontede tot tien minuten voor het vreden zijn."

stond. Beide doelen ontsnapten pech met een schot op de paal.
aan doorboringen. Na een half Halverwege de tweede helft
uur, in een fase dat AFC '34 net moesten de Zandvoorters de geiets beter was, kwam de thuis- lijkmaker toestaan. Pascal Borclub op gelijke hoogte. Een af- man probeerde de bal nog met
geslagen aanval werd door een de borst weg te werken, maar
Alkmaarse voorwaarts onder- die bal verdween onhoudbaar
schept en keihard ingeschoten, voor Ferry Nanai in het doel, 21-1.
2.
Dat was voor Zandvoort J75>.
de aanleiding er een schepje po-. ,-. Er ontstond een spectaculair
venop te-gooien en wederom.de-- gevecht, i,prHKJde.«winstpunten.
aanval te kiezen. Vlak voor de Beide teams zochten de aanval
rust werd dit spel beloond met met de Zandvoorters, die de
een zeer fraai doelpunt. Dennis meeste kansen kregen. Robin
Keuning kwam, na een aanval Castien leek de winnende trefover vele schijven, in het bezit fer in te kopen , maar de bal
van de bal en liet een sublieme ketste via de binnenkant van de
lob los van zijn voeten. De bal doelpaal het veld weer in. Tien
verdween onhoudbaar in het minuten voor het einde sloeg
Alkmaarse doel, 1-2.
het noodlot toe toen de ZandHet fysiek sterke AFC '34 voortse defensie niet voldoende
toog in de tweede helft ten aan- ingreep en AFC '34 de stand op
val via • de lange aanvallers. 3-2 bracht. In de slotfase heeft
Zandvoort '75 had het moeilijk Zandvoort '75 het nog wel gemaar met snelle tegenstoten probeerd en waren er zelfs nog
had de zege veilig gesteld kun- kansen op de gelijkmaker, doch
nen worden. Zandvoort '75 had het zat niet mee.

Slechte eerste helft
nekt Zandvoortmeeuwen

ZANDVOORT - Door een
3-2 nederlaag bij Ripperda is
Zandvoortmeeuwen in de
onderste regionen terecht
gekomen. Oorzaak van de
ZANDVOORT - TZB boekte eindelijk weer eens een nederlaag kan opnieuw toeoverwinning. Na twee nederlagen werd nu in Amsterdam geschreven worden aan een
uitermate slechte eerste
gewonnen van BDK met 2-3.
Van goed voetbal was geen sprake. TZB was.veel sterker tegen helft.

Magere zege van TZB op BDK

een heel zwak BDK. De Zandvoorters maakten het zichzelf erg
moeilijk door heel slordig met de kansen om te gaan. Uit het grote
overwicht en de vele kansen wist alleen Mischa Tibboel een keer
raak te schieten, 0-1. Ook in de tweede helft een slechte partij
voetbal. TZB was meestal in balbezit en na een half uur voetballen
was het Stein Metselaar die 0-2 scoorde en even later stond
Metselaar weer op de juiste plaats om 0-3 in te knallen.

De Zandvoorters vonden dat kennelijk genoeg en lieten BDK
komen. Dat was geheel niet nodig. BDK profiteerde en kwam tot
2-3 terug. Meer liet TZB niet toe en zelfs kreeg John Schilder nog
een unieke mogelijkheid om de zege meer glans te geven. Hij liet
echter een toegekende strafschop onbenut. „Het enige positieve'
is, dat we weer stijgen op de ranglijst," stelde coach Willem
Koning. „Maar voor de rest was het een heel slechte wedstrijd."

Topper van de week

Hij was ruim eenjaar lang een tobber in plaats van een
topper. Langdurig tobde hij namelijk met een ernstige
knieblessure, maar zondag maakte Arnold Nijkamp zijn
cpme-back in het betaalde voetbal en wel op het hoogste
niveau, de PTT-Telecompetitie.

Toch slaagde hij er in tijdens zijn blessure een contract af te dwingen bij Volendam. Nijkamp heeft keihard
gewerkt aan zijn revalidatie

helft aanvallend te werk. Zette
Xenios even vast voor het eigen
doel maar ook nu ontbrak de
precisie. Aan vechtlust ontbrak
het niet. Xenios bleef eigenlijk
gemakkelijk overeind en profiteerde zelfs van een tweede fout
in de ZHC-defensie door 0-2 aan
te laten tekenen.

Zandvoort '75 laat zege glippen

Arnold Nijkamp is weer fit

De 24-jarige Zandvoortse
doelman verdedigde het doel
van Volendam en kreeg tegen
PSV maar liefst zes doelpunten om de oren, maar hij
stond er weer. In deze nieuwe
rubriek aandacht voor een
Zandvoorter die het keepersvak bij Zandvoort '75 leerde,
de overstap maakte naar het
IJmuidense Telstar alwaar
hij ruim eenjaar geleden een
ernstige knieblessure opliep.

niet onverdienstelijk, doch aanvallend kwam het er niet uit. De
Zandvoortsen wisten zich wel
enige kansen te scheppen maar
de afronding was onvoldoende.
Xenios speelde rustig en geroutineerd naar een 0-1 voorsprong
bij de rust.
ZHC ging ook in de tweede

Allard Kalff pakte de overwinning met teammaat Martijn
Koene en zij legden in het overall-klassement beslag op de
derde plaats. Koene gaf hel
stuur aan Allard Kalff over op
een vierde plaats. Kalff had zijn
zinnen gezet op een plaats bij
de top drie en hield constant de
druk op de ketel van de concurrentie. De leider in de GT-2
klasse voelde dat de Zandvoorter naderbij kwam en op het
moment dat Kalff de aanval
wilde plegen viel de koploper
uit. Daarmee werd de derde
plaats algemeen en de eerste
plaats in de GT 2 klasse gepakt.
In
Spa-Francorchamps
maakte Dillon Koster een heel
sterke indruk. In de Renault
Megane eindigde Dillon Koster
op de 16e plaats overall, maar
alle junioren werden achter
hem gelaten. Door de overwinning in de junior-cup en het uitvallen van leider in het klassement Rob van'Someren heeft
de Zandvoorter nog kans op de
junior-titel. In de laatste race
moet Koster dan wel winnen en
mag Van Someren niet bij de
eerste zes eindigen. Gezien de
perfekte race van afgelopen
zondag is een verrassing zeker
niet uitgesloten.

Eerste zege van
Edward Geerts

Onnodige puntverlies
voor ZVM-zaterdagteam

Zo'n viereneenhalf jaar geleden kruisten de formaties van
Chess Society en de Zandvoortse Schaak Club voor de laatste
maal de degens. In een bloedstollende krachtmeting werd
het destijds een 4-4 gelijkspel.
Dat resultaat bleek voor de reserves van Chess net toereikend genoeg voor het kampioenschap. Ook nu heeft Chess
de beste papieren op een positief resultaat.
Boudewijn Eijsvogel ontketende in de partij tegen Wim
Gude een gevaarlijke aanval.
Gude pakte een zwaar vergiftigde pion van het bord, waarna
een fraai aftrekschaakje voor
de beslissing zorgde. Hans Lindeman was niet in staat om de
partijen in evenwicht te brengen. Lindeman kreeg een licht
positioneel voordeel, maar wist
geen grote bres in de verdediging van Jean Paul Westerveld
te slaan. Na achttien zetten
werd tot remise besloten.
In de interne competitie
heeft Kees Koper zijn leidende
Positie
versterkt. Koper, die vor
ige week ook al de eerste snel-

SPORT

ZANDVOORT - De ZHChockeyers hebben dit seizoen grootse plannen. Na de
degradatie van . vorig seizoen naar de vierde klasse
wordt er alles aangedaan
meteen terug te keren in de
derde klasse. Het arme
Magnus ondervond aan den
lijve wat dit betekende gezien de 16-0 overwinning
van de Zandvoorters. De dames doen hot minder goed.
Door een 0-2 nederlaag tegen Xenios is ZHC rode lantaarndrager.

ZANDVOORT - Afafa start op
14 oktober een cursus van
twaalf weken, speciaal gericht
Pieter Keur
op afslanken. In de lessen wor(ZVM.zon)
den voedingsadviezen met lichaamsoefeningen
gecombineerd. De kosten van de cursus
bedragen vijftig gulden.
3x
Robin Castien (Zandv.75)
Volgens P. Koopman van Afafa is de cursus hard nodig. Uit
3x
Raymond Hölzeken (ZVM.zon)
een recent onderzoek blijkt dat
15 procent van de Nederlanders
3x
op 27-jarige leeftijd mét overge- Dennis Schrader (TZB)
wicht kampt en dat tussen het
13-e en 27-e levensjaar de hoeMischa Tibboel (TZB)
3x
veelheidlichaamsbeweging met
75 procent afneemt.
ZANDVOORT - Scoorde-liij ,in zijnvprofcarrière vele doelpunten,
op een lager niveau, de amateurs van Zandvoortmeeuwen, weet
Pieter Keur ook nog steeds de weg naar het doel te vinden. De
trainer/speler van De Meeuwen, scoorde tweemaal van de elfmeen voert nu het klassement aan. De winnaar van vorig
IJMTJIDEN - In de herfstva- ter stip Robin
Castien, scoorde ook al uit een strafschop en staat
kantie (van dinsdag 14 tot en seizoen.
op een tweede plaats, die hij moet delen met drie andere
met donderdag 16 oktober) or- nu
ganiseert het recreatiebad De voetballers.
Hopgeberg aan de Trompstraat
206 in IJmuiden een korte sporZANDVOORT - Het zat-en spelweek. Voor de jeugd is
er een spookglijbaaii, maar de terdagteam van Zandvoortkinderen kunnen ook touw- meeuwen verspeelde, door
klimmen, spekkies happen en een 1-1 gelijkspel . tegen
vingerverven. Deze activiteiten HBC, belangrijke punten.
zijn ook voor kinderen uit Door een communicatieZandvoort. De spelmiddagen stoornis werd coach Fred gelukt maar van een goede
duren van kwart voor twee tot van Rhee pas zaterdagmor- voorbereiding was geen sprake
half vier. De toegangsprijs be- gen op de hoogte gesteld dat meer," aldus een verbolgen
draagt 2,25 gulden.
er gevoetbald moest wor- Fred van Rhee.
den. Met kunst- en vliegHet zou de slechtste wedwerk wist hij elf spelers bij strijd worden van Zandvoortelkaar te krijgen.
meeuwen dit seizoen. Tegen
het nog puntloze HBC was
ZANDVOORT - Op 11 oktoVoor de Zandvoorters stond Zandvoortmeeuwen in de eerber vinden de Fitgames plaats een
vrij weekend gepland, doch ste helft iets sterker maar echt
in Fitness Paradise op de Para- de bond
had alsnog een wed- gevaar was er niet. Na de doeldij sweg. Deze open kampioen- strijd ingelast
dat kwam zeer puntloze eerste helft verhoogde
schappen beginnen om elf uur. ongelegen. „Ikenheb
alles en ie- Zandvoortmeeuwen in de tweeEr zijn diverse onderdelen, dereen gebeld om een
op de, helft het tempo en drong
waaronder ergoroeien en een de been te krijgen. Datteam
is nog meer aan. HBC dat zich voorstrandloop.

ZANDVOORT - De reserves-van Chess Society hebben in de ontmoeting, met
de hoofdmacht van de Zandvoortse Schaak Club een
l'/2-'/2 voorsprong genomen.
De resterende zes partijen
worden volgende week afgewerkt zodat er nog van alles
mogelijk is. •

Zandvoorts
Nieuwsblad
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kwam op de reservebank bij
de Volendammers terecht,
maar zijn doorzettingsvermogen werd beloond met een
plaatsje onder de lat in de
wedstrijd tegen de Nederlandse kampioen, PSV.
„Mijn knie is weer goed,"
aldus Nijkamp. „Ik ben er
eenjaar uitgeweest en pas
twee weken fit. Eigenlijk heb
ik acht tot negen wedstrijden
nodig om ritme te krijgen,
maar het ging goed en je hebt
tegen PSV weinig te verliezen. Vooral in het begin van
de wedstrijd lukt het aardig,
maar op een gegeven moment

dacht ik dat we een aantal
spelers misten en liep PSV
over ons heen. Het was mijn
debuut in de eredivisie maar
voor mezelf heb ik lekker gespeeld. Als ik goed blijf spelen dan doe ik nog zesentwintig wedstrijden mee. Ik heb
voor driejaar getekend bij
Volendam en niet om op de
reservebank te zitten, maar
om wedstrijden te spelen."

van Ripperda, waarna de voorzet in een doelpunt werd omgezet, 3-2. De tijd was toen voor
Zandvoortmeeuwen te kort om
nogmaals terug te komen.

John Ayress moest het opnemen tegen de goed op dreef
.zijnde.Wim Gude. Gude verdedigde zich knap maar moest
zich uiteindelijk toch gewonnen geven. John Ayress verstevigde daardoor zijn koppositie,
terwijl Gude zakte naar de der-'
de plaats. De tweede plaats op
de ranglijst wordt nu ingenomen door Hans Lindeman, die
won van wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer. Schiltmeijer daalde af naar de vijfde positie.
De clubkampioen van het vorig*seizoen, Edward Geerts, behaalde eindelijk de eerste
winstpunten. Ondanks het nadeel van de zwarte stukken
stuurde hij voorzitter Jan Berkhout met een nederlaag huiswaarts. Hetty Sandbergen kon
het wit-voordeel niet uitbuiten
tegen Hielke Gorter, wat wel
John Atkinson gelukte tegen
Wim de Oude.
Morgenavond wordt om half
acht in het Gemeenschapshuis
de jaarlijkse vergadering gehouden. Deze werd enige weken uitgesteld in verband met
de organisatie van het Amsterdam Beachtoernooi. De agenda
telt vijftien agendapunten maar
het bestuur verwacht in een
uur deze afgewerkt te hebben.

„Op basis van de tweede helft
hadden we wel een punt verdiend," meende Keur. „We spelen echter steeds een slechte
Na de vergadering wordt de
eerste helft en ook nu hadden vierde ronde van de interne
Zandvoortmeeuwen heeft in we met meer verschil achter competitie gespeeld. De Zandde vier competitiewedstrijden kunnen staan. Daarna trokken voortse Schaak Club staat in de
telkens last van een koude we ons op en hebben we goed wedstrijd tegen Chess Society
start. In de voorgaande wed- gespeeld. Ik heb altijd al gezegd met 1,5-0,5 achter. De grieperistrijden keken de mannen van dat het dit jaar moeilijk wordt, ge Lindeman speelde nog remicoach/speler Pieter Keur tegen maar zondag proberen we het se tegen Westerveld, maar
een achterstand aan en tegen opnieuw."
Gude verloor van Eijsvogel.
Ripperda was het al niet anders. De Haarlemmers starten
(ADVERTENTIE)
heel erg sterk terwijl Zandvoortmeeuwen vrijwel niets in
te brengen had. De Zandvoorters mochten nog blij zijn dat
de schade niet hoger was opgelopen dan de 2-0 achterstand bij
de thee.
In de tweede helft herstelde
Zandvoortmeeuwen zich en
werd er met een enorme portie
inzet ook beter gevoetbald. Ripperda moest nu terug en Zandvoortmeeuwen zou zelfs langszij komen. Eerst bestrafte de
scheidsrechter een handsbal en
Pieter Keur schot de strafschop onberispelijk in, 1-2.
De badgasten wilden meer en
drongen sterk aan. Ferry Boom
werd in het strafschopgebied
aangespeeld speelde zich vrij
maar werd gehaakt. De tweede
strafschop leverde ook geen
probleem op voor Pieter Keur,
2-2. Met nog twintig minuten te
gaan ontstond een geweldig gevecht om de overwinning. Beide teams zetteli alles op de aanval waardoor ook beiden kans
kregen op een doelpunt.
In de slotminuut forceerde
Ripperda de gelukkige winnende treffer. Pieter Keur verdedigde de bal uit, die bal kwam
heel gelukkig, via de rug van
een tegenstander in het bezit

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-O'TOO ZFM Nonslop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 De Watertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonslop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07 00-09 00
09.00-11.00
11 00-12 00
12 00-13 00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
1900-20.00
20 00-22 00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eürobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-Of 00
08.00-10.00
10 00-12.00
1200-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemoraen Zandvoort (Live vanuit Calé Neuf)
Zandvoorl óp Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09 30-10.00
10.00-12.00
1'2.00-17.00
17.00-1900
19 00-24 00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

PHILIPS MINI HIFI SYSTEEM

FW330; 2x30 Watt , Digital Sound Control; digitale tuner, 30
pre-sets, klok/timer; dubbel cassettedeck; programmeerbare
CD-speler; 2-weg luidsprekers; incl. Afstandbediening.
Adviesprijs*910.-.

B-R-EIDBiEl-D
TRAVELLER;TELAAG!
P BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61 cm beeldbuis, stereo,
TXT.
Adviesprijs'2439.-

k

MH

M

1199.-

PHILIPS BREEDBEELD

MATCHLINE
m PHILIPS
100 Hz KLEUREN-TV

M

PT820; Black-Line S grootbeeld, stereo, TXT. Adv.*2795.-

1669.-

699.

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening. Adv'1899.-

899.-

SONY STEADY SHOT
TR565;HiFi geluid.'2200.-

1199.-

SONY + LCD SCHERM
TRV11; Camcorder. '1980.-

1299.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamateoo. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.*1449.-

SONY CAMCORDER
TRAVELLER

H1045.-

TR330; 10x motorzoom, CCDbeeldchip, digitale ruisonderdrukking, Full Range autofocus, incl.
accessoirepakket.
Adviespnjs'1650.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
VVM20000; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv'1348.-

PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO

m

PW9501;Tvvan 'tjaar!70cm
Black-Line S, 100 Hz digital
scan, stereo.TXT. Adv."3895.-

2399.-

845.-

TR750; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv.*3110.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

1499.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

SONYHi-8TOPKLAs"sE
PHILIPS 70CM STEREO TR22;
SUPER STEADY
PT4501; Teletekst.'1645.-

mM
u

nm

969.-

895.-

SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HiFi
stereo. Adviesprijs"3000.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

STEREO KLEUREN-TV
Off.Ned.Philips garantie
55cm, teletekst. Adv/1345.-

769.-

Instelbare centrifugegang, regetbarettiermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

JVC DIGITALE STUNT
GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

INDESIT WASDROGER

PHILIPS TELETEKST

D933; Luchtafvoerdroger met ruime inhoud, links en
rechts draaiende trommel, tijdklok instelling, anti kreuk
programma. Adviesprijs*699.-

PT156; Af standbediend. '645.-

439.

299.-

PHILIPS TOPKLASSE

KVC2981; Stereo.TXT. *2550.-

1179.

1279.-

SB;SHOWVIEW,PDC,4koppen,audiodubb.Adv*1095.-

649.-

SONY HIFI STEREO

E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. *1670.-

799.-

SONY 100HZSUPER!

N
?.

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS
trommel, schokdempers. '949.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

679.-

l 02O . 6474939 l

1789.-

^J

1^1 • JjJJ aanbiedingen. l^,ô Gaat unOUE^,nY Dus niet alleen ^^

789.-

X2501; Hi-Black Trinitron,
teletekst, afst.bed. Adv.' 1 770.- GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400; 4 koppen,
<oppen, Showview + PDC.
C. AdV1159.-

979.
SONY 55CM STEREO

X2101;Trinitron,TXT.*1440.tron,TXT.*144

779.-

JVC HIFI STEREO

J620; Hi-Spec
!C Drive. '1189.*1189.-

P SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

i*
&

M21; Hi-Black
Hack Trinitron.
Adviesprijs*990.!*990.-

569.-

649.-

569.-

389..
m
M
k PANASONIC KTVTXT
të TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.$
ft PANASONIC699.63CM TOP
la G1; HiFi-stereo, TXT. '1599.H
k ARISTONA 999.STEREO KTV
h TA4411;63cm,tetetekst*1595.U
M
879.ARISTONA 63CM KTV
ti TA5212;
Stereo, teletekst,
ti top Black-Line
S. Adv.' 1795.'K
M
TV/VIDEO COMBI'S

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.'1849.

1199.-

549.-

G570; Topklasse. 6 Program-1
ma's. 12 couverts. Wateront-1
harderenwaterstop.Adv.*2099.-1

1299.SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaar i
draaiplateau.Adviesprijs*279.-1

179

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM2601
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. *599.-

209.

275.325.-

Indesit. Adviesprijs'749.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv.*699.-

345.-

WHIRLPOOL KAST

898.-

SIEMENS KOELKAST

395.-

279,

SAMSUNG 24 LITER |
1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische |
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kook-1
f unkties. Adviesprijs*699.-

469.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete tucht, grill en 1000 watt
rnagnetron.Dusonöooien,l<6ken, l
bakken, braden en gratineren. |
Adviesprijs*999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. *729.-

425.-

BAUKNECHT
CHT KAS
KAST
140 liter inhoud.
jud.Adv.*74i
Adv.*749.-

495.

INBOUW
' Alle apparatuur! l
Voor de
\ laagste pni«n j
] van Nederland.
Op bestelling

Snelle levcnng.l

Dus ook voor
inbouw:
BCC BETER EN
GOEDKOPER

VR242; Turbo-Drive.
•bo-Drive. '895.*895.-

PHILIPS

449.-

2-DEURS KOELKAST

VR151; Afstandbed. *645.-

TOPMERKWASDROGER

369.-

MettjcMok en pUzenfüter. *495.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

395

JVCSHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. *714:-

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

H

I j*ff1*9 •*•^vïx
PANASONIC Beste Koop!

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooilng. Adviesprijs*749.-

445.

NVSD22;Showvie«+PDC.*734.-

469.-

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodg! RVS trommel

ARISTONA V I D E O !
SB; Afstandbediend. *499.-

>
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De beste telefoon! SONY CMDXIOOO.
Het beste abonnement! PTT HI GSM.
De beste Service! Incl. Verzekering.

GEEN AAN
SLUITPOSTEN!

PC: 8MB Intern, 1.2GB schijf,
W '95, kleurenmonltor.

1699.-

: -.

:•

>\>*

s

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

645.-

BAUKNECHT DROGER

•?,'''••. s & •••>• •• s1- •. '„ 's-, "'•

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. "949.-

BRflUfl
SCHEERAPPARAAT

Elektronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs*1 099.-

NU MET

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.* 1799.-

1149.-

WK-VOETBAL

Van Katja'.166+prosec..32 MB
tem, 1.6GB schijf, CD-rom, 33K6
Fax/Modem, boxen, W95, 1 |aar
On-Site garantie. Adv. -3499.-

ATAG

FORNUIS _

_

FG01; Gasfornüis met elekt- j
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs* 1450.-1

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,grill,sierdeksel en ovenlade. Adv.* 1199.-1

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met grill, ovenverlichting, sier- j
del<selenkcckwekker.AcK/.*1049.-

648.-

BOSCH WASDROGER

5314; Oplaadbaar, tweelingscheerblad
+ zwenkend scheerhoofd.Adv.*244.

"Voor aanvraag abonnement zi|n vereist: Kopie gelBloe
legitimatie en kopie bankafschrlft (zonder bedragen)!

LASER MULTI-MEDIA

'ff

BOSCH 2-DEURS

-

DE BESTE SERVICE! DE GROOTSTE KEUS! DE LAAGSTE PRIJS!
SAMSUNG
SONYffiGSM PAKKET
^

PENTIUM 133MINiïOWER

ETNA FORNUIS
OPZETVRIESKAST
Handigl
50
liter.
Adviesprijs.*595.-

298.

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.

Gas-elektro fornuis met grill [
en sierdeksel. Adv. *698.- [

528.-

INDESIT FORNUIS

Qasfornuis met dubbele l
ovenruit. Adviesprijs'798.-1

398.-

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

2569.-

398.-

IBM APWA TOPMODEL

447; Pentium 133, 16MB, 2.0 GB,
15" kleurenmonltor, Mvrave,W95 mare P RUS

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
«... capaciteit, CFK-vrij.

I.-M4J.-JH.*» 2999.-

448,

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650; Stereo. TXT.* 1829.-

ETNA KOOKPLAATl
2-delige pannendragers."345.-

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. "295.- K

BOSCH VRIESKAST
QSD1300; 3 laden,
11kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

BCCPRMS

528.

CANON BJC4100
Super kleurenprinter. Adv-

____
BUBBLEJET STUNT!

rolsnoer, metalen buizen. '440.-

s .*MdJ.-JK*» 239.-

JP170; Kleurenprinter. Adv.'599.-

249.-

-

PORTABLE KTV37CM HP INKJETPRINTER

269.-

849,-

MIELE VAATWASSER f

PHILIPSVIDEO
VIDEO + PDC

VPH66; Stereo,
color view finder,
credit card afstandbediening. Adv.*1799.-

KTV37CM+TELETEKST

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.*1348.-1

948.-

HI-8 CAMCORDER

P730; STUNT! Adv.*699.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, recepten-1
boek. Adviesprijs.'489.-1

Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. '1549.-

E250; Showview* PDC. '780.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

GRUNDIG37CM + TXT

GSF341; 3 programma's. Va-1
riabele indeling. Adv.' 1099.-

MOUUNEXMAGNETRON

WAS/DROOGKOMBNATE

SONY LONGPLAY .

Sndenteelvanuw.
v
vraagerom!

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

1198.-

E11; Afstandbediening. *650.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.*1348.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.Wat8rt>eveiliging.*1649.-

389.-

GARANT E •

599.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

.AEG BOVENLADER

SPS1012;RVSinterieur.4 |
sproeiniveaus.Adv."1179.-

MIELE KOELKAST
K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.'1399.-

145 LITER KOELER

Uniek systeem metapartcentriluge eenheid. Adv.*1699.-

SV125; Videorecorder
ïorecordermet
met
PDC. Adviesprijs*749.esprijs*749.-

M1400; Afstandbed.'550.
;tandbed.*550.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen.
Adviesprijs.*949.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs'1099.-

AEG TURNAMAT

SAMSUNG3 STEREO !

SONY PORTABLEKTV
iRTABLEKTV

599.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

648.-

599.-

CM STERE

Italiaanse vormgeving.
•••• sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

WHIRLPOOL
BOVENLADER

499.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

1-DEURS KOELKAST

28WS1; 70cm SuperTrinitron,
60 Wattstereo, teletekst. '2990.- PANASONIC STEREO
HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv*1 299.-

SONY 63CM STEREO

469.-

499.-

WE1108; Luxe wasvolautomaat,
16 programma's, RVS trommel,
regelbare temperatuur en
centrifuge snelheid.
Adviesprijs*1199.-

699.-

SONY BREEDBEELD

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
*••• sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

INDESIT 1100 TOEREN
WASAUTOMAAT

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo, TXT. Adv.'2970.- SONY HIFI STEREO
E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv*1340.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

INDESrrWASAUTOMAAT

ARISTONA STEREO

SONY BREEDBEELD
KV24WS1; SuperTrinitron,
stereo, teletekst. Adv. '2440.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

ConiuirwiUn H»tpd«k voor Informiti» «n
•dvlM. T«v«» m*ld«n van itorlngan «art
ranUlavIsla «n flroot hulthoudclljk* app.

669.-

SONY72CMTRINITRON

699.-

CALL CENTER

879.-

PHILIPS HIFI STEREO

M

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. *1545.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.*1295.-

m

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

PORTABLE KTV37cm
Off. Ned. Philips oaranfe. '599.-

Nederlands topmerk; 3 prograrnma's,]2oouverts.Aclv.*899.-1

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv. *2299.-

Hi-8 CAMERA STUNT!

PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1569.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN

14x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv.'l 099.-

Incl. sheetfeedefen kleur.JJ92-

3Z9.-

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM >
Winkelcentrum "Schalkwijk
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK

l ZAANDAM

Breestraat 65

l Westzijde 55

MQULINEX SUPER
10OOWatt
vermogen. *M9.-

VRIESKISTEN!
De (opmerken leverbaarin
alle maten en soorten.
Er Is al een vrieskist

DEN HAAG - LEIDSCHENDAM - DELFT
HILVERSUM-MAARSSENBROEK

128.-

ETNA WASEMKAP

278.-

l OPENINGSTIJDEN
l maandagmiddag. . . . . .13.00 tot 18.00 uur
(zaterdag

(onder Dirk v.d. Broek)

3 standen. Adviesprijs*260.-

3-standen. Adviesprijs* 135.-

IBCC PRIJS!

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ATAG WAS EM KAP

I

.09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

91 a m'A i l '
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17*

1-15

woensdag 1 oktober 1997
Ss9*

i Gifkikkers die f luite

onaries

ZIJN huiskamer houdt
Kurpershoek
I NRobbert
(38) een kubieke meter

In een huiskamer op de negende etage van Leerdamhof in erbij houdt, /e zijn niet bang."
„Je hebt Amerikanen die padGaasperdam, leven zeven exemplaren van de Dendrolmtes
leucomelas. Ze komen uit Venezuela, zijn zwart niet felgele den likken. Die krijgen een kick
tropisch regenwoud in le- plekken, eten vlees en fluiten als kanaries: pijlgifkikkers. van kikkers. Het gif dat x,e op
hun huid hebben, werkt halluven. Zeven kleine kikkertjes
Het zijn wel héle speciale beestjes, die eigenaar Robbert
bewonen een grote glazen Kurpershoek op Dierendag extra moet gaan vertroetelen. cinerend. Een klein geel kikbak: een paludarium, ge- Overigens delen ze het huis met drie honden en vier katten. , kertje met veelzeggende naam
Phyilobates terribles, behoort
vuld met bromelia's en anmet een blauwe inktvis uit Audere planten, een waterpartot de twee meest: giftige
tij, stenen en boomstron- ik kiezen voor dieren, niet voor 26 graden, houdt Robbert heel stralië
diersoorten
ter wereld. Het gif
ken.
kinderen. Je moet beiden en- precies in de gaten. Kikkers in hun lijfje is genoeg om tien
mensen te doden. Je moet die
„Ik zie het als een levend thousiast zijn. Als je partner hebben een teer huidje.
schilderij. Een paar keer per valt over een fruitvliegje in de
Robbert, voorzitter van de kikker met handschoenen vastdag gaat de waterverdamper keuken, heb je een probleem." Nederlandse vereniging van houden, want het gif dringt
aan. Dan wordt alles omgeven De kikkers zelf zijn in elk geval liefhebbers van pijlgifkikkers: door je huidporiën je lichaam
door slierten mist. De kikkers dol op de vliegjes.
„Ik geniet van hun voortplan- binnen."
Die partner moet ook niet tingsgedrag, het geluid dat ze
„Niet alle kikkers zijn even
gaan dan spontaan als kanaries
fluiten."
schrikken als er in het vriesvak maken, hun kleuren, hun leef- giftig. De soorten die ik heb,
Robbert heeft van z'n hobby een kikker naast het brood ligt. wijze, de biotoop waarin ze Ie- pak ik gewoon beet. Wel even je
z'n werk gemaakt: dierverzor- Robbert legt uit dat hij zieke ven en de contacten met andere handen wassen daarna. Deze
ger in het aquarium van Artis. kikkers daar laat inslapen. liefhebbers. Ik heb met m'n beestjes hebben daardoor een
„Ik heb jarenlang op een scho- „Dat lijkt gruwelijk, maar een honden een andere binding. aaibaarheidsfactor van nul nalengemeenschap gewerkt. Daar kikker gaat in enkele seconden Kikkers laat je niet uit, je praat tuurlijk."
heb ik ontzettend leuk contact dood, door het grote tempera- niet met ze. Ze reageren niet op
K.C.
Robbert Kurpershoek bij zijn kweekbakken: 'Het houden van gifkikkers is niet zo duur. De met kinderen aan over gehou- tuursverschil." De luchtvoch- je zoals honden. Ze laten zien
meer informatie over ^il'kiklters,
fruitvliegjes die ze eten kweek je zelf. Het vreet alleen wat stroom door de verlichting en de den. Maar ik heb vooral affini- tigheid in het paludarium, het dat ze zich lekker voelen. Ze Voor
en tentoonstellingen, telefoon
verwarming van de bakken'
Foto Gerrit Hols teit met dieren. M'n vriendin en licht en de temperatuur van 25, springen niet weg als je je hand lr/.ins«'n
(():;()) lifi-l.nXK.

'Ikzelf word tijdens
het klimmen high'
In de Alpen waren deze zomer
helaas veel slachtoffers te betreuren. De Amsterdamse 'bergen' worden evenwel druk beklommen. Wie bijvoorbeeld
Klimhal Amsterdam bezoekt,
ziet de hype in de lucht hangen:
tientallen twintigers aan touwen. Sommigen zeven avonden
per week. En bedrijven werken
met het indoor-klimmen aan
teambuilding onder het personeel. „Als de conciërge het
touw loslaat kan de directeur
doodvallen."

klauterpartijen plaatsvinden,
zijn vreemde gebouwen. Bij het
Centraal Station staat een
schuin gekantelde kubus, bij de
Jan van Galenstraat kan geklommen worden in een voormalig kerkgebouw.
Klimhal Amsterdam, bij statipn Sloterdijk, valt iedereen
die in de trein passeert op, omdat er alleen een hoog puntdak
in het gras staat, met daarnaast
een enorme satellietschotel.
Van afstand ziet het pand er
niet eens indrukwekkend groot
uit. Je vraagt je af hoe dat indoor-klimmen zo populair en
spectaculair kan zijn.
Maar met een teveel aan
hoogtevrees leg je de laatste
meters naar de voordeur aarzelend af. En dan ben je nog niet
eens binnen, daar bedragen de
verticaal te overbruggen af standen maximaal 21 meter. „Onze
klimhal is daarmee één van de

vooral jongere klimmers actief,
de meesten midden twintig, zowel mannen als vrouwen. „Ik
denk dat we er nu zo'n dertig
binnen hebben. Met 150 mensen zitten we vol. Dan zijn er
dus 75 aan het klimmen, de andere 75 staan op de grond," zegt
Kaspers.
ledere klimmer draagt een
klimgordel, verbonden aan een
touw dat via het plafond naar
beneden loopt. Een partner op
de grond houdt het touw vast
en laat het vieren naar gelang
de vorderingen van de klimmer
IJ WIL BEST van een
op de klimwand.
hype spreken, Roberto
Ook Kaspers is via een lifeKaspers, één van de
line aan een partner verbonden,
twee bedrijfsleiders van
die via kleurige hand- en voetKlimhal Amsterdam. „Maar
greepjes langs de muur omeen vaste harde kern van klimhoog klimt. „Je moet die ster
mers zal altijd blijven. Een anhebben," roept hij naar het
dere groep blijft na één keer
meisje dat boven hem de wand
proberen weg. In die zin lijkt
heeft losgelaten en vrij in de
het op het snowboarden of
ruimte aan het touw bungelt.
windsurfen,
Als ze de sterdat wordt ook
vormige handnog steeds begreep ontdekt,
'Gaat het niet, laat dan los
oefend door
gaat ze verder.
een
- vast
„Het mooien hang even aan het touw'
groepje menste is als je de
sen."
route naar bo„Kijk, het
. • • . . . • .: -.
ven in een vast
pakt je, of het.,pakt je niet. Als hoogste van Europa,"-vertelt .tempo,. ,aüegt.„JVIaar V.bijvoorhet je pakt dan ga je er voor 200 Kaspers. „Qua klimoppervlak beeld yari de. twaalf -'stappen'
procent voor. Ikzelf word tij- zijn we zeker niet de grootste." waaruit een route bestaat, zijn
dens het klimmen zo'n beetje
Kaspers onderkent met een er vijf heel zwaar. Je kunt niet
high. Ik weet wat het is, want ik blik naar het plafond, dat die 21 te lang wachten met het nemen
heb genoeg joints gerookt, doe meter omhoog er zeker vijftig van een volgende stap. Je kunt
ik nog steeds trouwens. Nee, lijken. „Je hebt hetzelfde als je niet eindeloos aan je vingers
niet in de hal, hier mag niet in het zwembad onder een hangen, je verzuurt heel snel.
gerookt worden."
duiktoren van tien meter .hoog Als het niet gaat, moet je loslaZowel bij het Centraal Sta- staat, dan denk je ook 'tien me- ten en even aan het -touw hantion, als bij de Jan van Galen- ter? Het lijkt veel meer'."
gen."
Kaspers zit middenin de hal
straat en station Sloterdijk,
„Ik ben toch een stuk minder
heeft Amsterdam sinds een die iets van een jungle heeft relaxed als voor de pauze," zegt
aantal jaren z'n eigen 'rotswan- door de tientallen touwen die Koen uit Den Haag als hij zich
den'. De klimhallen waarin de naar'beneden hangen. Er zijn weer op de grond laat zakken.
Hij komt geregeld naar Amsterdam om te klimmen. „Ik bezoek ter afwisseling ook wel
'Tussen hemel en aarde', dat is
een klimhal in een voormalige
kerk bij de Jan Van Galenstraat."
Zijn klimpartner Humphrey:
„De sfeer is er anders dan hier,
andere muziek, andere mensen. Daar komen meer de echte
cracks. De routes zijn daar
moeilijker, het is er niet hoger
maar de wand helt 'meer over."
„Het hangt er van af," vult
Koen aan, „als je een route
kiest die je moet klimmen op de
toppen van je kunnen, dan kun
je op een avond vier, vijf keer
naar boven. Een route die je
goed beheerst kun je twaalf
keer doen."
Hoewel het indoor-klimmen
al langer bestaat komen er nog
steeds klimhallen bij. Kaspers:
„We hebben net in Nijmegen
een nieuwe hal geopend. Mensen hebben meer vrije tijd gekregen en komen dan bijvoorbeeld hier naartoe. Kijk naar
televisie-commercials van die
cola bijvoorbeeld, de trend is:
snel en spannend. Daarin past
P&P B0302
het indoor-klimmen voor veel
53 22 51 14 16 30. 35 33 12 55 54 5 28
jongeren. Al krijgen we hier ook
mensen van zestig, zeventig
jaar.""
„We hebben inderdaad veel
Helaas stond vorige week een verkeerde puzzel op deze pagina
afgedrukt, waarvoor onze excuses. Daarom publiceren we deze bedrijven die hier komen," zegt
week dezelfde opgave nogmaals, maar nu met de juiste puzzel Kaspers. Daarbij moeten we
erbij.
niet denken aan het postbedrijf
die de postbestellers aan hun
conditie laat werken. „Als er
binnen een bedrijf veel verloop
is onder het personeel, is dat
een teken dat het tussen werknemers niet lekker gaat. In
Amerika gaan nieuwe afdelinWelk woord komt er in het balkje?
gen van bedrijven twee weken
Zijn ze helemaal op elHORIZONTAAL: l politiebe- VERTICAAL: l dwarshout; 2 intern.
aangewezen en alles komt
ambte; 11 schateren; 12 schrij- Eur. munt; 3 elegant; 4 dief j es- kaar
buiten, men went aan elver; 14 aansporing; 15 nachtvo- maat; 5 voegw.; 6 ongeveer; 7 naar
gel; 17 medisch; 18 vogelpro- teelaarde; 8 gast; 9 Uedele; 10 kaar."
klimmen hier is een priduct; 20 voor; 22 paardmens; 25 Rijksuniversiteit; 11 naald- ma„Het
voor een bevoedster; 26 gordel; 28 al; 29 boom; 13 appel; 14 hoog getij; 16 drijf mogelijkheid
om met je personeel aan
koon; 30 duivel; 32 watering; 33 prik; 19 ijverig; 21 eikenschors; teambuilding
te werken, want
zalf; 34 vervoermij.; 35 godin; 37 23 speelkaart; 24 groet; 25 voor- je moet hier met
elkaar samenonderricht; 38 ten slotte; 39 beeld; 27 onderwijzer; 29 cow- werken. Dat zeggen
we ook exbloem; 40 stadswal; 41 vice-pre- boyfilm; 31 schoepenwiel; 33 ge- pliciet tegen ze. Kijk,
consident; 43 voor/,.; 45 godin; 46 baar; 36 lennisterm; 37 bijb. fig.; ciërge vormt een team de
met z'n
domina; 47 krantenabonnee; 49 42 roeispaan; 44 rechthoekig; 46 directeur, bij wijze van
sprehoeveelheid; 51 ontvangen; 53 meisje; 48 watervlakte; 49 open ken. Als de conciërge de direcriv. in Duitsland; 54 koren; 56 bosplek; 50 plank; 52 boerenbe- teur niet mag, hoeft hij alleen
weigering; 57 pi. o.d. Veluwe; 58 zit; 54 begerig; 55 kwaad; 58 ont- het touw los te laten en kan de
clientèle; 60 lof; 61 lidw.; 62 werp; 59 schaaldier; 62 sneeuw- directeur doodvallen. Maar gegroente; 63 spoedig; 65 de onbe- schaats; 64 bijb. fig.; 67 voorz.; vaarlijk, nee, autorijden is geke^ide; 66 plaatselijk; 69 smet- 68 langspeelplaat; 69 met name; vaarlijker."
70 milliliter.
stof; 71 sportartikel.
Bram Couvreur

H
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ATUUR KAN gevaarlijk
wezen. In India moet je
uitkijken voor giftige
slangen. In Afrika stampen olifanten soms hele dorpen plat.
Daar kunnen wij alleen muggen tegenover zetten. En wespen. De ringslangen die bij de
Amstelveense Poel huizen zijn
niet giftig, een gerookte paling
is gevaarlijker. Onze stadsnatuur heeft weinig tanden. Maar
dat kan in de nabije toekomst
gaan veranderen. Het gevaar
rukt op. Op een uur rijden van
Amsterdam kan je 's avonds
beter je ramen dicht laten.
Dirk Fey is beheerder van de
Biesbosch. Hij woont middenin zijn gebied, in een eenzaam
huis in een
door water
omringde polder die De
Dood is genoemd. Even
verderop in
De Dood staat
een oude
griendwerkerskeet, daar
mogen wij wel
eens een
nachtje slapen en dat deden we het afgelopen weekeinde. Bij die
keet staat een
oude populier
met een grote scheur in de
bast. Die scheur leek wel dichtgemetseld met papier, zagen we
toen we de omgeving verkenden. En er klonk luid gezoem.
En er vlogen grote insecten
rond. Merkwaardig grote insecten. Met geelzwart gestreepte
achterlijven, zwarte voorlijven
en gele koppen. De rillingen liepen over onze rug. „Hommels." „Veel te groot voor
hommels." ,,Ze hebben een
wespentaille, kijk dan, het zijn
een soort wespen!" „Zulke grote wespen, man, schei uit, ze
zijn drie keer zo groot als gewone."
Dan een geschuifel achter
De trend is snel en spannend. Daarin past het indoor-klimmen, zoals hier in Klimhal Amster- ons:
Dirk Fey duikt op. „Zo,
dam bij station Sloterdijk
Bram de Hüllnniler Foloraril!
jullie hebben de hoornaars al

N

'

Kurpershoek met in z'n hand
een geel-sewarte Dendrobates
tinctorius uit Brazilië. 'Ze laten zien dat ze zich Jekker voelen. Ze springen niet weg en
zijn niet bang'

gevonden. Aardige diertjes,
nietwaar? Het zijn een soort
wespen die gewoonlijk in warmere streken leven. Door die
warme zomers van de laatste
jaren rukken ze vanuit ZuidEuropa op naar het Noorden.
Als dat zo doorgaat zitten ze
over een paar jaar ook bij jullie. Hele nuttige dieren hoor, ze
jagen op insecten en zijn niet
agressief. Behalve als je te
dichtbij het nest komt."
Hij loopt weer verder. „Hou
je ramen maar dicht vanavond," roept hij nog over zijn
schouder.
Die avond loop ik naar de
aan de populier bevestigde
waslijn.
Opeens een
stevige tik op
mijn voorhoofd. Ik kijk
op en zie op
een paar meter afstand
een hoornaar
zweven. Ik
ben blijkbaar
net even te
dicht bij het
nest. Zéér
dreigend gezoem en daar
komt hij weer.
Nog nooit heb
ik zo hard gelopen, zelfs
niet in voetbalteam van het
Amsterdamse Bos. De avond
valt, de lichten gaan aan en de
ramen dicht. Niks aan de hand.
Dan horen we een tik, nog één,
een heleboel tikken. En dan
zien we dat het hele raam bezaaid is met hoornaars. Die slapen blijkbaar niet zo vast als
gewone wespen, en die komen
blijkbaar als muggen op het
licht af. In stil afgrijzen taekijken we de krioelende massa
reuzenwespen. Nuttige beesten
hoeven nog niet leuk te zijn.
Klaag niet over die laatste
wespen die de terrasjes afstropen. Wacht maar tot de hoornaars komen.
Kcntco Daalder

(ADVERTENTIES)

Heen en weer

De BoodschappeiiKraiit
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.
KIJK SNEL IN DEZE KRANT l! l
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GROTE DINO'S
VOOR EEN
KLEINE PRIJS!
Nu te zien
in de bioscoop
THE LOST WORLD
JURASSIC PARK
s£!.<?t"v.. •.' • '

Het IJveer ligt op 5 juli 1972, een maand na terugkomst in Amsterdam, bij de halte
Nieuwendam tijdens een van de (druk bezochte) zondagse zomervaarten in het kader van de
IJbuurtveer-exploitatie. Dit was vroeger de eindhalte van vecrlijn IV. Inmiddels is de
aanlegplaats in oude luister hersteld. IJveer XIII werd in 1927 gebouwd en heeft tot 1971
dienst gedaan. In 1992 werd de boot gekocht door de AOM en weer in oude luister hersteld.
Kol o: Frank llcmminya

Bij Pathé Cinemas KINDERTARIEF
voor kinderen tot 12 Jaar.

(Kindertarief geldt alleen voor alle films niét filmkeuring .alle leeftijden".)';
. • :
' Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama, Calypso, Cinema, City
en.Tuschinèki. U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in
deGOUDENGIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het fllmaanbod of bet de
Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren vla Internet: www.blos.nl).

Honderd jaar geleden nam de toenmalige
dienst. Gemeenteveren van Amsterdam de exploitatie van een omvangrijk veerlijnennet ter
hand. Naar aanleiding hiervan, plus hot feit
dat de stichting Amsterdams Openbaar Vervoer Museum tien jaar bestaat, besteden wij
deze en komende weken aandacht aan dit
stuk onbekende geschiedenis. En wel aan de
hand van oude foto'.s van ponten, waarvan
mogelijk een aantal in het echt te zien is op 19

oktober. Dan zal namelijk op het IJ het honderd-jarig jubileum worden gevierd. Over het
programma leest u binnenkort op deze pagina
meer.
Overigens wordt uw medewerking aan de
jutaileumvioring gevraagd, door toto's, herin'neringen en eventuele attributen toe te zenden aan AOM, t.a.v.. F.W. Hemminga, postbus
2442. 1000 CK-Amsterdam.
Kenlere afleveringen van 'l leen en Weer' pnlilieeerden
\vt' op 10. 17 en »-ï septeniher.

SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek dio op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Dienier Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20,00 uur. Tel. 020-665.86.80. Fax 020-665.63,21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO MN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraat 1 3 1 , Amsterdam of bij de volgende Weekmediakanloren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dog in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1-IN-3 MINI'S?
3 regels

ƒ 45,00

voor elke extra regel

ƒ l 5/20

mm-prijs

ƒ

mm-prijs met vignet

ƒ

AUTO/MAXI' S per mm

9,40
9,40

ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gev/one advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Te koop: GMC WOU met stalen Cuore Life Style, 19.000 km,
cabine met Le Roy luchtcom- 10/95; ƒ 13.250; Charade TS,
aut.,'88, / 5.500; Cuore TS,'88,
pressor. Tel. 0418-582289.
/ 4.950,-; NIEROP-DAIHATSU,
Vancouverstr, 2-12, A'damWest, 020-6183951.
Aangeb. CITROEN BX 19, automaat, dec. '88, 130.000 km.
Vr.pr. ƒ2500. 020-6163879.
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 -51150.

In opdracht van cliënt orig.
BMW M3, kleur wit, zonwerend
glas, schuifd., l.m. wielen,
Ruime keuze in 2 CV occasions stuurbekr., 195 pk, okt. 1987,
alle leeftijden. De Eendenspe- ƒ20.500. BEREBEIT, Amsteldijk 25, A'dam. 020-6627777.
cialist Leende.: 040-2061528.
T.k; Citroen BX, '86, APK jan.
'98, probleemloze auto, ƒ 1950,
Tel. 020-6222182.
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
XM Turbo airco D.'94 ƒ 24.500
XM Diesel airco '94 ƒ 19.900
XM 20i CT Turbo '94 ƒ27,""
XM 20i LPG '93
ƒ 17.51
XM CT Turbo aut. '93/ 17.500
XM 20i '93
ƒ 15.500
Xantia Tur. D 95
ƒ 24.500
Xantia 1.8 SX LPG'95/22.500
Xantia 18i SX '95
ƒ 27.500
Xantia 20i Ipg '94
ƒ 19.900
Xantia 1,8i SX LPG '94/ 15.500
Xantia 1.8 SX LPG '93/14.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500
/ 13.500
ZX Diesel '93
ƒ 14.500
BX TGD Break '93
BX TGD Break '89
5.950
9.950
BX 16 GTi chic '92
BX 16 TZi '89
3.500
3.500
BX 14 E LPG '89
1.950
BX 14 '87
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Ford Fiesta 1.1 Automaat '90.
Met radio/cass. APK tot 7-'98.
40.000
km,
ƒ8900. Tel.
0297-561646 of e-mail:
posdijk@ibm.net

l T.k. TOYOTA Landcruiser 2.4
Turbo Diesel 1989, km 115.000,
grijs k., apk t/m 8/98. Vr.pr.
ƒ 18.500, na 18 u.: 020-6972786

Mitsubishi
Mitsubishi spacewagon turbo
diesel, 7-pers. B.j. 6-'93, kl. wit,
airco, cruise control, trekhaak,
in nw.sC ƒ 29.000.0528-278046.

Peugeot 605 Turbo Diesel,
automaat '94, 130.000 km SCHITTERENDE Mits. Galant
Ford Scorpio 2.0i inj., aut., ƒ 24.500.
i.z.g.st., bj '90, / 7250 NIEROP- Visa Garage. Tel. 020-6278410. 20 GTI V6 24 V. 5 bak automatische airco!! ABS airbag cruiseDAIHATSU 020-6183951
contr., elek. ramen, l.m. velg.
• Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze ru- stereo etc., nw.pr. ƒ 62.800, nu
briek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de M '95 ƒ 24.750. inr. mog. NAP
BOVAG Gar. Wim Overeem
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ4,50.
Uitgeest 0251-312484 ook zo.

Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 • 665.86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam
• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen / 4,50

Renault

Peugeot

Lancia

Auto's te koop
gevraagd

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenwec
381, A'dam, 020 • 6319802.

Fiat

Bouwjaar nov. '94, 1e eigenaar.
Grijs metallic, 3-deurs.
16.700 km, in zeer goede staat.
ƒ11.500. Tel. 023-5634331.
Opel

Opel-dealer Van Lent Heemstede
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel. 023-5281550
Fax. 023-5470592

Seat

Postcode:.

Tel.:.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum:
Handtekening:

150.97.10

Loterij. Bovendien krijgt u nog voor elke
maand dat u meespeelt een Kanjer-punt dat
recht geeft op een aandeel in de PostcodeKanjer van 15,7 miljoen!.

Agenda Kanjer Karavaan
5 oktober: Rotterdam, Opening Alexandrium II

DE UITSLAGEN VAN 29 SEPTEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

De Bingocijfers:

3 miljoen
|| De overige Bingoprijzen:

Getal 1 t/m 22
17 07 35 26 15 43 39 44
28 45 08 33 13 32 34 40
11 30 29 02 41 37 04 19
12
Maakt u uw kaart vol met getal
31
18
10
dan wint u de
21
Thuisbingo

ƒ 25.000,-

Getal 23 t/m 36
ƒ 1.000,ƒ 500,ƒ 100.ƒ50,ƒ40,ƒ30,-

ƒ25,-

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van september verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.

1403

Meld u dus vandaag nog aan met de bon op
deze pagina.

Stand Mega Jackpot:

UITSLAG TREKKING SEPTEMBER 1997
1008
1011 GP
1011 HC
1013 BV
1016 LR
1019GH
1033
1033 LZ
1035VL
1052NC
1054
1055 M J
1055 TK
1055 ZJ
1075 LS
1077 GK
1090
1094 KD
1094 KX
1102 CN
1107 LM
1112 DM
1115
1131 PT
1165 NN
1191 KV
1211 AK
1213 AB
1216
1217 LN
1231 LM
1241 CH
1251 CT
1313 EN
1355
1357 BP
1394
1396 JL

BLOTER!JB

Volgende
maand zijn
er dus
opnieuw
miljoenen te
verdienen in
de Postcode

Te koop aangeboden
Triumph Spitfire MK3, b.j. '67,
rood, RDW gek., rvs uitlaat, gereviseerd, gerestaureerd, plus
veel extra onderdelen. Vraagprijs ƒ 15.000. Tel. 020-6115847
na 16.00 uur.

A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Tel. 020 • 4.470.470.

Z Ul DW l JK

Naam:_

Bel mij bij een prijs
boven / 10.000,-.

Pak uw
kansen
nu!

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Saab

Plaats:

De septembertrekking van de Postcode Loterij
leverde weer honderdduizenden winnaars op
in het hele land. Kijk snel in de lijst hiernaast
of u ook één van de gelukkigen bent.
De Mega Jackpot viel op lotnummer 6931 AJ
085 in Westervoort. Dit lotnummer bleek niet
verkocht te
zijn. Daarom
komt er
direct een
miljoen
gulden bij en
staat hij bij
de volgende
trekking op
3 miljoen!

Accessoires
en Onderdelen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Rover

Adres:.

De Postcode Loterij gaf in september weer
een Extra Straatprijs weg. De winnaars in
postcode 2741 TS in Waddinxveen ontvingen
samen een miljoen gulden rond. Hiermee is
de miljoencnregen echt begonnen. Zet u
alvast schrap voor de Postcode-Kanjer van
15,7 miïjoen! die er op Nieuwjaarsdag uitgaat.

Autosloperijen

Klassiekers
en Oldtimers

Rijscholen

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

l NATIONALE l

T.k.a. Kreidler RS, 1976, oranje, met
kenteken, 60cc, ƒ 2750, tevens
Raleigh racefiets, Sirocco, 10
versnellingen, nieuwe banden, ƒ350.
Tel. 0655-134053.

PEUGEOT 404
Autobedrijf CRYNSSEN
Een solide, comf. klassieker
Crynssenstraat 10-14
voor alledag. Altijd auto's
' Tel.: 020-6184402.
op voorraad. Frank Dordregter
APK-keurstation, reparaties
020-6826974 / 06-54373493
alle merken en schaderegeling.
Peugeot 404,1967, ƒ 4500; 404,
DIESEL- & BANDENSERVICE
1972 LPG ƒ 6500; 404, Inj. 1967,
APK-keurstation + roetm.
ƒ 4500; 404,1968, LPG, ƒ 8500;
• Wibaütstr. 24-4, A'dam.
404, break, LPG 1971, ƒ 15.000.
Tel. 020-6655571.
Drs Keimpe Cars. 020-6823615.

Autoverhuur

Algemeen

D de heer D mevrouw

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
250 7 2V Oen Haag.

APK KEURINGEN ƒ 70, •
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Motoren/Scooters

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
Gevraagd jonge auto's vanaf • Auto f e koop? Plaats in deze
GEBR. OPDAM B.V.
Peugeot 205 CL, m. '86, i.pr.st., Te koop: LANCIA
1991 a contant! Belt u voor inl. rubriek. U zult verbaasd staan
Tel.: 023-5845435.
RENT A BRIK
nwe apk, ƒ 1450. Kerkbuurt 83, DELTA HF INTERGRALE 16 V
0341-4193540(0653-675799. over het resultaat.
CABRIOLETS
Herfstaanbieding. 10 tot 20 okt. Te koop 1x gebr. THULE alles
Turbo b.j. '89, 220 PK. Zeer
Oostzaan, tel. 075-6845607.
Gevraagd: VOLVO 164 E.
snel, zeer mooi, gereyiceerde BMW 325i 2.7, 200 pk, Cabrio, ƒ250 all in, kilometers vrij. drager voor Golf 3 (VW) ƒ 125,• De advertentie-afdeling bePeugeot 205 CL, m. '87, i.pr.st., motor. Veel nwe rekeningen ter diamantzwart metallic, bor- 020-6910411.
Tel.: 020 - 6755006 of
Tel. na 19.uur 020-4560747.
houdt zich het recht voor addeauxrood; vol leer interieur,
nwe apk, ƒ 1950. Johan Boom, inzage. Vraagprijs /17.950,-.
074-2422120.
vertenties eventueel zonder
stuurbekr., ABS, elektr. ramen,
Kanaalweg 30-E, Landsmeer, Tel. 0653844254.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk opgaaf van redenen te weige6-'87. Ford Escort 1.4i Cabrio,
telefoon 020-4363543.
merk auto a cont. met vrijwar, ren. (Art. 16 regelen voor het
rood, 9-'89. Ford Escort 1.6
Te koop: Peugeot 205 GTI 1.6,
advertentiewezen).
bewijs. Tel: 020-4824640.
XR3i, 4-'90, Porsche 911 Carréb.j. '86, grijs kenteken, centrale
ra Targa, donkergrijs metallic,
deurvergr., schuifdak, elektr.
beige leer inter., 7-'87;
ramen, kleur: wit, APK maart
MINOR MOTORCARS
BEREBEIT,
Amsteldijk
25
'98, in zeer goede staat. Prijs
Amsterdam - Almere - Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
A'dam, 020-6627777.
Sloterkade 43/44
nader overeen te komen. Tel.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,Amsterdam
Div. inruilauto's: BX 1.4, LPG, 3
020-6868194.
10 motorrijlessen + examen ƒ835,Tel. 020 - 6177975/6158022
'92, ƒ7.250; BX 1.4, 5/93
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Te koop: Peugeot 405 GR 1.6,
Rover-dealer voor
ƒ8.500; BX 1.9 TRD, 1/88
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
bouwjaar 1989, APK tot maart Amsterdam, Amsteveen e.o.
ƒ2.950; Volvo 740 GLE, 5
Theorie op CD-I GRATIS
1998, km-stand 118.000, met
deurs, station, 2/86, ƒ7.250
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
sunroof. Prijs: ƒ 6.000.
BMW 324 D, 10/86, ƒ 4.750;
Tel. 020-6861331.
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Volvo 240 GLE, LPG, aut., 6/83
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
T.k. Peugot 205, b.j. '87, grijs Voor een perfecte SAAB 99 ƒ 1.250; VW Golf 1.8 CL, 10/89
kenteken, apk feb. '98, ƒ 3450. 90, 900, 9000 ook Royal Class ƒ4.500, BEREBEIT, Amsteldijk
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
25, Asd, 020-6627777.
Tel. 020-6222655.
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
SAAB SERVICE
Motorrijlessen ƒ 42,50
A'dam e.o. Goedkope auto
Opel Vectra CDX 2.5i V6, 4drs; '96, olive grey
ƒ 46.950
20 autorijlessen + examen ƒ 999
MOLENAAR
verz. met termijnbet. PWO Ass
Opel Corsa Woldcup 1.6i 16V, 3-drs, '94, magma rood/21.750
20
motorrijlessen
-texamen
ƒ1149
020-6846060
(wéekendserv.).
peugeot-dealer
HOOFDDORP
Opel Omega GL, 2.0i, 4-drs, airco, '96, nautilus blauw/ 46.950
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Garage Moen biedt aan
Opel Omega GL 2.0 16 V, 4-drs, '95, pplar sea blauw/40.950
106 div. types v.a. . ƒ 12.950 Onderhoud, reparatie, APK.
Chevr. Cors. rood met. 88 d
RIJSCHOOL ROLF
Opel Omega GL 2.0i, 4-drs, airco, '96, jungle green ƒ44.950
205 div. types v.a. . ƒ 6.950
Eigen revisiewerkplaats
km 3/93 ƒ 11.500; Volvo 460 Autorijschool Toni, alleen in Rijden bij Rolf is een begrip in Buick Park Avenue 3.8 V6 Sedan, '92, donker blauw ƒ 29.950
'88
205 Accent LPG ..
voor Saab motoren
wit, 122 d. km, st.bekr. Ipg, c.v. Amsterdam vaste lesprijs ƒ 40 Amsterdam. Met een'goed
205 GTi 1.9 '92 . . 72.300 km
en versnellingsbakken.
tr.h., abs ƒ 13.500; Citroen Z> per heel uur, gratis theorieleer- team instructeurs geven wij pp
306 XR 1.45-d '94. 67.000 km Tevens verkoop van nieuwe
1.4 3/95, rood met. 55 d. km boek, voor beginners gratis een psychologische manier in306 XS 1.6 '96 . . . 27.000 km
en gebruikte onderdelen
ƒ 17.500; 020-4821298/6654055 praktijk-herexamen
mogelijk. tensief les en nog leuk ook!
'86
309 GL 1.45-d . . .
023-5614097
Hoog slagingspercentage en
'89
309 Profil
Johan Boom, Wijkermeerwec Tel. 06-53365914.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
'9;
405 GR 1.9 break .
46, Beverwijk, 0251-224730
Tel.: 020-6868063/6332405 of
405 GTX 1.8 break . . . . . . . '94
Naast Zwarte Markt + 100 au
06-54633678. P.S. Ook 8-weekGolfGTi'91st.bekr. 85.000 km
•• Bewijsnummers van een
to's v.a. ƒ750 tot ƒ20.000.
Subaru Mini '90 . . 81.000 km Te koop SEAT IBIZA 1.2 GL, Bekend om onze garantie, a geplaatste advertentie in deze se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
93.500 km bw.jr. '91, apk gek. t/m mrt '98 v.a. ƒ 1000. Grote omzet, sturr
Kadett '91
rubriek krijgt u alleen
. . ƒ 6.950 Porsche syst. brede banden prijzen, ook export. Geopeni toegezonden als u dat bij de
Escort RS '89
Opel Kadett, m. '88,5-drs, nwe Opel Corsa, m. '89, , 3-drs
Verkeersschool Trendy
'93 sport, uitv., kl. zwart, pr van 9 tot 19 uur, donderdag opgave van de advertentie Amsterdam. Toppers in rijles, apk, ƒ 2950. Johan Boom,
Citroen AX 1.1 . . . .
i.pr.st., nwe apk, ƒ2950.
Wijkermeerweg 46, Beverwijk, Den lip 55, Landsmeer, tele
Minervalaan 86, A'dam • Zuid ƒ6500,- Tel: 0228-522074 ol koopavond. Ook zondag's ge kenbaar maakt. De kosten
Bel voor gratis infogids:
daarvoor bedragen ƒ 4,50
0320-284515.
opend van 11 tot 17 uur.
foon 020-4824640.
telefoon 0251-224730.
• Tel. 6629517/6791864
Tel. 020-4205386.

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639

Bedrijfsauto's

70 BESTELAUTO'S en pers.
T.k. 9 pers. VW-BUSJE (benz.)
busjes v.a. ƒ3500. Garage
bj. 1987, vr.pr./ 4500. Tel.
Rijsenhout, lid Bovag.
020-6684361 of 020-6157874.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, RijsenAdverteren in
hout bij Aalsmeer, 0297deze rubriek
324229. Ook t.k. gevraagd.
FAX: 020 - 665.63.21

Kart. UuIiilTsstrusit 541. AiiiNlvnliim-Zutd.Tv!. 673 HO 22.
2

WIN-TOT- 15,7-MIUOEN-BON

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

Volkswagen

180.000 km, 2 airbags, schuif
dak,
serv.boekjes. Vr.prijs
/17.500. Tel, 020-6158429.

E MILJOENEN KOMEN!
D
D
G
O

Service en
Reparatie

Fiat Cinquecento S

Jeeps
Terreinwagens

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

T.k. MAZDA mx-3 (jan. 96),
6 cil., 10.000 km, zilver met.,
airco, elek. schuifdak, cruise c.,
radio/cass: etc. Tel.: 0343442705; fax: 0343-441458.

ME > 3000 m RENAULT-SHQW

Ford

Auto's te koop
van / 5.000,tot ƒ 10.000,-

BMW

CITROEN BX Leader '86,
vraagprijs ƒ 950.
Tel, 0299-656354.

Voor meer informatie of advies, bel

U/M

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

QUESTION CAR ?!
Alfa Romeo 33 Wag. '89/3950
Audi 80 '83
ƒ 495
ƒ 900
15 VOLVO STATIONS '85-'94, BMW 315 '83
BMW 2002 1eeig. '73 ƒ7750
Sedans 740, 940 en 360.
ƒ 1250
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Itroèn BX '86
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ1500
440 2.0 GLT inj., rood, 70.000
:itroën Visa '83
ƒ 600
km, 11/92; 440 2.0 DL inj., '93, Fiat Uno 45 '86
ƒ 900
nw mod.; 440 DL LPG, 74.000 Fiat Uno SX '88
ƒ 2650
km, '95; 240 DL 2.3 Sedan, Fiat Uno Diesel '88
ƒ 1750
150.000 km '91; NIEROP, Varv Fiat Uno Champ '88
/ 2450
couverstr.
2-12, A'dam-W, FiatTipo 1.6 D. '88/4250
020-6183951.
Ford Sierra 1.6 LPG '85/1250
Honda Accord aut. '87 ƒ 3250
Mercedes 190D '84
ƒ5950
Mazda 323 1 j. apk '84/ 1450.
Nissan Sunny, Coupé '86/ 1950
Golf III, GTI, 16V, Dusty,
Nissan Sunny 2 drs '84 ƒ 800
mauve, b.j. 07/93, gr. kent.,
Nissan Cherry '86
ƒ 950
Recaro int., elek. schuifdak,
ƒ 1650
Eibach veren + gele Koni + Opel Kadett D '85
ƒ 850
Remus uitlaat, Gemini alarm. Opel Corsa '84
Heeft altijd binnen gestaan. Opel Record Car. '85 ƒ 995
VW Golf D '84
ƒ 2000
Verk. in zeer goede staat.
ƒ1900
Prijs:
ƒ20.500.
Tel.: V W Golf 1.3 C '85
020-6442558/06-52666580.
Van Slingelandtstr. 14, A'dam.
Passat Variant '93, LPG, Tel.: 020 - 4869883.

Volvo

T.K. 626,2.0 GLX, b.j. 1990, PS,
el. ramen, trekhaak, vr.pr.
ƒ8000. Tel. 0297-287548.

Citroen

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

020-665 86 86

Mazda

Daihatsu

GMC

14 ƒ20,01 ƒ10,27 ƒ9,22 ƒ8,20 ƒ?,38 ƒ6,06 ƒ5,-

Zetfouten voorbehouden

De BMW: 3315 BS 016 in Dordrecht

10,100,500,25,100,100,10,25,25,50,10,50,100,25,25,50,10,25,25,50,100,25,10,50,100,25,100,25,10,25,50,25,25,100,10,25,10,25,-

2914 XK
2959
2965 AS
2982 SE
2983 HL
2988
2989
3021 EG
3023 TC
3024 AA
3025
3042 SW
3051 VP
3054 AC
3063 DL
3067 PG
3068 CP
3068 EA
3068 LS
3068 MR
3068 VP
3073 AS
3073 RR
3074 TP
3076 JM
3081 NJ
3114 NV
3132 AG
3132 XH
3171 GC
3181 BK
3193VC
3197

LA 50,GH 25,10,WX 25,JS 25,AC 50,HK 50,LK 500,ZL 25,HD 25,10,10,fO,10,EB 500,10,JG 50,10,AH 25,10,LB 500,AC 50,EE 25,10,CR 25,-

1847
1851
1871
1902
1911
1946
1964
1966
1973
2011
2013
2022
2023
2026

10,10,CR 50,JC 25,NDÏ000,AE 50,TB 100,VP 25,PC 50,10,VJ 100,TJ 50,RK 100,SL 25,-

10,-

50,10,25,50,25,10,10,50,25,25,10,25,25,25,25,50,25,50,25,JOO,25,25,50,50,25,50,25,50,25,50,25,25,10,-

3708
3708
3721
3731
3741
3751
3814
3818
3834
3844
3852
3862
3880
3904
3906
3911
3925
3941
3941
3945
3945
3971
3992
3994
3997
3999
4024
4033
4132
4181
4190
4190
4254

HA 700,- 4484 SM
HK 25,- 4506 JW
HE 50,- 4542 NT
70,DE 50,70,70,XN 25,CL 700,JM 50,CK 700,KJ 7000,70,VC 700,CJ 500,BA 25,HW 50,70,BP 700,BA 25,CJ 25,70,70,XA 700,70,70,HL 25,GC 50,- 4551
EB 500,- 4564 RA
AZ 25,- 4651 LC
70,- 4664
70,- 4706 DX
EP 50,- 4724 HA

25,- 4861
700,- 4891 VE
25,- 4904 SR

70,- 5381
70,- 6045 CB 25,- 7312 DH 50,- 8305
70,25,- 5394
70,- 6093 GN 25,- 7328
70,- 8312
70,50,- 5402 ZM 25,- 6097 ER 50,- 7364
70,- 8312 AB 50,8313 AM 700,8383 EP 700,8421 RC 25,8422 DE 700,8431 BJ 700,8431 HS 50,8143 BT 25,8445
70,8452
70,8459
70,8468 BE 7000,8471 PG 25,8497
70,8529
70,8602
70,8629 PN 500,8715 HR 500,8722
70,8754 BW 25,8800
70,8802 ND 25,8874
70,8885
70,8892
70,DX7000,- 5403 LP 500,- 6129GJ 500,- 7413 AD 50,- 8901
70,70,- 5434
70,- 6141 MB 50,- 7423 BT 25,- 8915
70,70,- 8924 CV 50,PX 25,- 5443 NW 25,- 6151
70,- 7428
CT 50,- 5451 BA 7000,- 6224 AN 700,- 7439
70,- 8935 RM 50,AE 25,- 5469
70,- 6229 WE 50,- 7442 KL 25,- 9001 JA 25,70,- 7451
70,- 9023
NG 25,- 5472 LC 25,- 6247
70,5512 N J 50,- 6413 RE 25,- 7461 MC 25,- 9053
70,5521 GD 700,- 6416 HW 25,- 7481 HC 25,- 9075
70,70,- 7481 KP7000,- 9101 LB 25,5554
70,- 6417
5612 CP 50,- 6431
70,- 7497 NM 50,- 9135
70,5612 HK 700,- 6431
70,- 7513 XA 25,- 9211
70,5622 EN 25,- 6432 HV 25,- 7536
70,- 9231 MC 50,5642
70,- 6439
70,- 7544 BL 25,- 9241
70,5671 BN 25,- 6462 AE 50,- 7545
70,- 9287 NV 50,5683 NA 700,- 6462 BA 50,- 7546 CZ 25,- 9298 PA 25,5688 EB 25,- 6524 LG 50,- 7554 PA 25,- 9330
70,5701 HR 25,- 6534 TN 25,- 7555 LL 7000,- 9355 TC 50,5709 KS 50,- 6535 ZR 50,- 7555 LR 25,- 9407
70,5724
70,- 6544
70,- 7574 TZ 700,- 9450
70,5754
70,- 6561 EB 25,- 7591 TT 25,- 9457
70,5756 BC 50,- 6564
70,- 7597 NK 50,- 9465
70,5761 EA 50,- 6658 EV 700,- 7603 DH 700,- 9468 HC 50,5766
70,- 6661 WN 25,- 7603 XK 500,- 9471
70,5801 BA 50,- 6661 ZX 25,- 7615
70,- 9472
70,5808 AG 700,- 6684
70,- 7631 EW 700,- 9481 TH 7000,5863 AE 25,- 6705 AK 25,- 7637
70,- 9488
70,5911 HX 25,- 6721 BD 25,- 7638
70,- 9496
70,5912
70,- 6741 GV 50,- 7640
70,- 9501
70,5915 CV 50,- 6744 AG 25,- 7678
70,- 9551 CH 25,WJ 700,- 5921
70,- 6812
70,- 7707 BX 25,- 9618
70,XA 50,- 5977
70,- 6815
70,- 7721 CL 500,- 9642 BG 25,70,- 5984
70,- 6828 KH 25,- 7741
70,- 9649 DB 25,HP 50,- 5995
70,- 6903
70,- 7771
70,- 9663 SV 700,GZ 25,- 6002 AE 50,- 6921 WB 25,- 7771 EJ 500,- 9687
70,DB 50,- 6005
70,- 6953 AK 25,- 7791
70,- 9688 RA 25,70,- 6006 MP 50,- 6955
70,- 7811 AM 25,- 9691
70,6964 BM 25,- 7852
70,- 9713 RK 25,7000 AR 25,- 7861
70,- 9715 GV 50,7002
70,- 7963 CL 25,- 9716 BB 25,7002 DE 700,- 8011 MH 25,- 9728
70,7002 LV 25,- 8015
70,- 9733
70,7021
70,- 8016
70,- 9733
70,7071
70,- 801 6 CE 50,- 9801 GD 50,7100
70,- 8022
70,- 9863 PJ 50,70,- 9933
7118
70,- 8041
70,7123
70,- 8043
70,- 9964 AB 25,7131
70,- 8101 GL 50,- 9972
70,7151 GH7000,- 8141 MB 50,71 65 AN 7000,- 8148 RT 700,• ••
7213 ER 25,- 8221
70,7255 CE 700,- 8244 BK 700,7312 BB 25,- 8271 GM 700,-

2741 TS

EXTRA
ST RAATPRIJS
MILJOEN
1
70,50,700,70,25,50,-

4921
5017
5025
5049
5066
5089

5241 XC 036

10,-

1411
1441
1443
1443
1445
1454
1503
1544
1561
1602
1617
1636
1652
1661
1671
1702
1742
1749
1752
1759
1759
1786
1813
1823
1834

1843

2135 KB 100,2182 BW 50,2182CK 50,2182 EB 50,2182JG 25,2188
10,2211 AG 25,2215 DA 50,2215 NJ 100,2224 HD 50,2251 HW 500,2253 TT 500,2265 AP 25,2272 NG 25,2275 VG 25,2282 RN 50,2291 GJ 25,2315 ED 25,2317 RB 50,2342
10,2352 AJ 50,2353 XB 25,2387
10,2402 ML 500,2402 RB 50,2411 WC 50,2435 NP 25,2445
10,2451 BZ 25,2508
10,2513 SW 25,2513 TD 50,2531
10,-

M,AANDPRIJS

f100.000

•

en vroor iedere deelnemer in de postcode
52141 XC een troostprijs van ƒ 1.000,2545
2562
2573
2586
2591
2593
2594
2612
2616
2622
2631
2665
2675
2690
2710
2711
2717
2723
2726
2804
2811
2851
2911

HW 25,RL 50,EP 50,RT 50,ER 50,XA 500,10,SK Ï00,10,AR 50,AV 25,WE 25,KD 25,TO,10,GN JOO,10,BB JOO,10,JD 50,XE 500,AB 25,EG 50,-

3202 LJ 25,3203 XP 25,3207 WC 50,3216
10,3220
70,3225
70,3225
70,3232 VS 25,3271 LL 700,3319 CE 700,3319 HV 50,3328
70,3363 XP 700,3371 BC 50,3377
70,3401 TJ 25,3413
70,3417 CV 50,351 4 AG 25,3531 JA 25,3582
70,3582 XW 500,3703 TJ 25,-

4261
4283
4286
4286 AP
4315
4332 SJ
4334 BT
4336 AT
4337 AW
4341
4341 LD
4381 AX
4381 RA
4382 EZ
4383
4388
4389 VG
4400
4413 EN
4416 EC
4420
4471 BG
4475

70,70,70,25,70,25,25,25,25,70,50,700,25,25,70,70,50,70,50,25,70,25,70,-

4762
70,4782 PG 700,4794 SM 25,481 9 CW 500,4823 HA 50,4835 PL 50,4844 AK 25,-

•

^^^f^^^f**

5102
5151
5240
5256
5283
5341
5371

KAMJER

157

MILJOEN
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c o m m e r c i ë l e bijlage v a n W e e k m e d ï a

Vectra en Omega krijgen een tweeliter TDI16V
pel heeft haar familie
ECOTEC-dieselmotoren uitgebreid met
een drietal TDI zestienkleppers. Zowel de Vectra als de
Omega krijgen een 100 pk
sterke 2.0 TDI 16V terwijl de
grotere Sintra een 2,2 liter
variant incasseert. De gezinsuitbreiding gaat gepaard met een lichte modelwijziging. In die zin dat het
uitrustingsniveau van de
Omega voor het jaar '98 nog
completer is.

O

Octavia is een plezierige kameraad

5koda Octavia 1.6 GLX
Levendige vaandeldrager
koda heeft een roemrucht verleden. Kort na
de oprichting in 1895
rlieten al spoedig sportto's en limousines de bejfspoorten. Van de rijke
storie van dit Tsjechische
;rk was tot voor kort niet
veel meer te merken. Met
Octavia schrijft een van
oudste autofabrikanten
n Europa opnieuw gehiedenis. Skoda zal met
nieuwe vaandeldrager de
ncurrentie in de middenasse het vuur na aan de
henen leggen.
eigenaar van de Octavia zal
h de eerste tijd regelmatig genfronteerd zien met geïnteresrde omstanders, die vragen
ar de herkomst van de auto en
merk. Wij ondervinden het iri
geval als we uit de Octavia
ppen om boodschappen te.
en of te tanken. De neus doet
en denken aan die van een
ver. Anderen zien een Volksgen-product in de Skoda.
laatstên slaan de plank niet
mis, want de Duitse fabrikant
n kwaliteits-auto's heeft bij de
wikkeling van de Octavia een
ke vinger in de pap gehad. De
IV, die Volkswagen op stapel
eft staan, gaat straks op defde bodemplaat door het leven
de Skoda.
Audi A3 rijdt er eveneens mee
id. De Octavia heeft er zijn puiweggedrag aan te danken. Hij
kt zich niets aan van oneffenden of spoorvorming in het
gdek. Alleen in snel genomen
chten wil de Octavia over de
orwielen wegglijden. Even gas
laten en de auto komt direct in
gareel.
1.6 liter motor van de Octavia
ook te vinden onder de kap bij
idellen van Volkswagen, Audi
Seat. De krachtbron verricht
it een betrouwbare, gedempte
3m zijn werk. Bij fors accelerei laat de motor zich nadrukkelijhoren, maar het geluid overirijdt nimmer de irritatie-grens,
t schakelen gaat af en toe wat
kerig. Dat is even wennen. De
snellingsbak wekt de indruk
vig in elkaar geschroefd te
. De koppeling is goed te doen en grijpt soepel aan. Het
daal laat zich lekker licht bediet dashboard kent een typisch
itse opzet. Sober, maar overhtelijk. Alles zit keurig op z'n
ats. Door het verstelbare en
n een airbag voorziene stuur
iren twee grote klokken de be'urder aan. De linker vermeldt
:
aantal toeren dat de motor
tekt en de rechter toont de
elheid waarmee de Octavia de

kilometers verorbert. Daar tussenin verlenen twee kleinere metertjes informatie over de motortemperatuur en de inhoud van de
brandstoftank: De middensectie
van het dashboard is eenvoudig
van opzet.

test

Aan ruimte geen gebrek in de
Tsjech. Zowel voor- als achterin is
het goed toeven. Ook de bagageruimte is riant. Nog meer laadruimte is te verkrijgen door de
achterbank neer te klappen. Dit
kan in twee ongelijke delen. Wij
kunnen achter het stuur een prima zitpositie vinden dankzij de
verstelmogelijkheden van zowel
de bestuurdersstoel als het stuurwiel.

Alle drie de direct ingespoten
motoren hebben een Garrett turbocomp'ressor. De turbodruk is
evenwel verschillend. Eén nokkenas bedient de acht in- én uitlaatkleppen. De motoren van de Omega en Sintra krijgen bovendien
twee onderdelen meer dan de
Vectra krachtbron: balansassen.
Deze in tegengestelde richting
van de krukas draaiende assen
heffen ongewenste trillingen op
en zorgen voor een meer gebalanceerde motorloop.
Onder de motorkap van de Omega zal vanaf half december de
tweeliter TDI debuteren. De nieuwe turbodiesel komt onder de bestaande 2.5 TDI. De 2.0 TDI 16V
GL sedan kost 57.950 gulden.

tra doen ze het met een geschatte 30 procent ook niet slecht. De
Vectra GL sedan is vanaf 45.950
gulden voorzien van de TDI 16V.
De reden waarom de klant tweeduizend gulden meer investeert
voor de TDI is volgens Opel de
vermogens- en koppelwinst ten
opzichte van de goedkopere, turboloze variant. Deze 82 pk-sterke
Dl 16V levert een trekkracht van
185 Nm bij 1.800 toeren per minuut. De nieuwe turbodiesel produceert daarentegen een koppel
van 205 Nm en dat tussen 1.600
en 2.750 omwentelingen per minuut. Een intercooler is medeverantwoordelijk voor het grotere potentieel van de TDI. De turbodiesel neemt genoegen met gemiddeld slechts zes liter brandstof op
honderd kilometer.

45 procent van de Vectra Stationwagons zal worden verkocht met een dieselmotor.
Dat betekent ook dat het prijsverschil ten opzichte van de vergelijkbare tweeliter zestienkleps
benzineversie slechts duizend
gulden bedraagt. Opel Nederland
verwacht dat de nieuweling tweederde van alle dieselverkopen in
de Omega-serie op zich gaat ne-

Opel Combo Tour zakelijk en
privé verantwoord

De radio en de bedieningsknoppen van de verwarmingsinstallatie
hebben er een plaatsje gevonden. Wie van toeters.en bellen
houdt, overweegt een andere auto. Degene die kwaliteit en functionaliteit zoekt tegen een schappelijke prijs, is bij de Octavia aan
het juiste adres.

Skoda timmert behoorlijk aan de
weg. De tijden van de Skoda 120
LS en de Rapid zijn voorgoed
voorbij. De Octavia is een netjes
vormgegeven auto waarmee je .
prima voor de dag kunt komen.
Hij is zelfs een beetje chique en
dat is onverwacht gezien de prijs
van 31.995 gulden.

Als lichte bedrijfswagen is de Opel Combo zeer succesvol. Het nadeel dat doorgaans aan de zogenaamde 'grijskenteken'automobielén kleeft, dus ook aan de populaire Opel, is datje er meestal
één, hoogstens twee mensen mee kunt nemen. Vooral in de vrije
tijd van de chauffeur kan dit wel eens lastig zijn. Opel ondervangt
het probleem door een (neerklapbare) achterbank te monteren. De
laadruimte meet 804 liter en dat is gigantisch. De comfortabele
stoelen komen uit de Corsa.
Er is te kiezen uit twee motoren: een 1.7 dieselmotor, en een 1.4i
benzinemotor. Beide aggregaten leveren zestig pk. De Opel Combo in deze uitvoering gaat door het leven als Tour. De prijslijst start
bij 26:650 gulden.

SPECIFICATIES:
Skoda Octavia 1.6 G LX

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING .

Alfa Romeo Clubmèeting op
TT-circuit Assen

Motortype:
Viercilinder in lijn
Cilinderinhoud: 1.598 cm3
Vermogen:55 kW/75 pk bij
4.500 trp.m.
Max. koppel: 135 Nrivbij"^
3.200 t.p.m,
14,6 sec van 0Acceleratie:
100 km/uur.
Topsnelheid:
170 km/uur.
Gem. verbruik: 7,9 ltr/100km.

Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit elektrisch
verstelbaar
•~•••
•••

Prijs:

ƒ31.995,-

Spiegels verwarmbaar" ••••
••
Airbag voor bestuurder "' ' " ''
Centrale portiervergrendeling
Stuur axiaal en in hoogte verstelbaar
Bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar
Startblokkering
Infopaneel op dashboard

Opel doet er verstandig aan om
het dieselmotorengamma verder
uit te breiden. In het eerste half
jaar van 1997 koos 22 procent
van de kopers voor een
(turbo)diesel.

Opvolger legendarische
Mini komt in 2000

Wat valt er zoal te zien op het circuit: de 155 Procar van Philippe
Eliard, deAlfetta GTV8 van Bob van der Sluis, de Savali GTV6
van Ron Simmons en natuurlijk een bonte verzameling van:Alfa's.
Tevens is het mogelijk enkele rondjes te sturen met een formule
racewagen om onder leiding van Paul Maaskant je rijstijl te verbeteren. Verder zijn er talrijke accessoires en andere Alfa Romeoverwante artikelen. De aanvang van de Alfa Romeo clubmeeting is
10.00 uur.

e nieuwe Mazda 626familie is compleet. De
vijfdeurs hatchback en
vierdeurs sedan krijgen gezelschap van een stationwagen. Op de autoshow in
Frankfurt was hij als wereldprimeur te zien. Begin volgend jaar arriveert deze ruime Mazda 626 bij de dealer.

Gezin en bagage hebben de ruimte in de Mazda 626 Wagon
ven van lading te verhinderen.
Het laadruim is af te dekken met
een uitrolbare hoes.
Het motorenpalet bestaat uit vier
varianten: een 1,8 liter, twee 2,0
liter versies en een nieuwe 2,0 liter turbodiesel die medio volgend
jaar zomer zijn entree maakt.
Twee mogelijkheden zijn er voor
de aandrijving: automatisch of
handgeschakeld. In de lengte
meet de Mazda 626 Wagon 4.660

kleuren voor het koetswerk enïnterieur gewijzigd.
Met een verwacht aandeel van
45 procent van de dieselmotoren
zal de TDI zestienklepper een belangrijke rol gaan spelen in de
toekomstige Vectra's Stationwagon. In de vier- en vijfdeurs Vee-

Wie op zondag 12 oktober een kijkje neemt op het circuit van
Drenthe moet niet vreemd opkijken als er uitsluitend Alfa 's voorbij
stuiven. Op déze dag zal ongeveer iedere (internationale Alfist
zich naar Assen begeven om een flinke dosis clubgevoel op te "<" '
doen.'De'organisaf/e verwacht zo'rrvijf- lot zesduizend bezoekers. •

Wagon maakt Mazda
626-serie compleet
D
In technisch opzicht is de stationwagen gelijk aan de hatchback
en de sedan. De wielbasis is
evenwel met zes centimeter vergroot. De inzittenden profiteren
hiervan, want de winst in de lengte komt volledig ten goede aan
het passagiersgedeelte.
Veel aandacht is gegeven aan
beladingsmogelijkheden. Om te
beginnen heeft de 626 een handschoenenkastje met een inhoud
van maar liefst 7,4 liter. In de
console zijn tevens bergplaatsen
opgenomen en in de bagageruimte achterin zijn afsluitbare vakken
links en rechts. In de vloer zijn
acht sjorogen geplaatst om bagage aan vast te maken en schui- -

men. Het veiligheidsniveau van
de nieuwe Omega staat eveneens op een hoger peil. De Omega 'Sport' heeft allé vernieuwingen in zich: Xenon koplampen,
side-airbags, een tractiecontrolesysteem en een tweetal naviagatiesystemen. Bovendien zijn de

De Sintra tenslotte krijgt in de
loop van volgend jaar een 2.2
TDI 16V. De krachtige viercilinder
levert van 1.400 tot 3.750 toeren
per minuut maar liefst negentig
procent van het maximum koppel
(260 Nm).

mm, in de hoogte 1.515 mm en in
de breedte 1.710 mm.
De inzittenden van de nieuwe
Wagon hebben een hoger plaatsje gekregen ten opzichte van het
voorgaande model. De stoelen en
de achterbank zijn iets hoger. Los
van het feit dat dat automatisch .
meer ruimte voor de benen
schept, vergemakkelijkt dat tevens het in- en uitstappen. Je
hoeft niet zo ver door de knieën.

Custom Car
& Bike Show
in Autotron
Rosmalen

De ene autoliefhebber is de
andere niet. Dat blijkt op, de
Custom Car & Bike Show op
18 en 19 oktober in het Autotron Rosmalen. Voor de
derde maal wordt er een
compleet overzicht gegeven
van wat je zoal kunt wijzigen
aan-de heilige koe.
Genadeloos onthoofde auto's, weelderig verchroomde
'motoren en ruig rokend,rubber. Niets is te gek bij hét
'customizen' van een automobiel of motorfiets. De be' doeling is^eigenlijk. om, bijvoorbeeld van een stoere
Chevrolet piek up of een
charmante Cadillac een volledig onherkenbaar model te
maken.
Het fenomeen is een tijdje terug over komen waaien uit
de Verenigde Staten. Daar is
het 'aanpassen' van automobielen al een aantal jaartjes
aan de orde van de dag. De
resultaten van deze internationale huisvlijt zullen in het
derde weekend yan oktober
zij aan zij staan in het Bra- '
bantse autopretpark. Zowel
zaterdag als zondag is de
show geopend van 10.00 uur
tot 17.00 uur.

Het definitieve ontwerp van de nieuwe Mini is onlangs onthuld. Duidelijk zijn de contouren van de legendarische voorganger te zien.

eduld is een schone
zaak voor de liefhebbers van de Mini. Zeker voor degenen die de opvolger van deze legendarische compacte Brit willen
kopen. Het ontwerp is definitief, maar de auto wordt
niet eerder dan in het jaar
2000 in productie genomen.

G

Mini is verheven tot merknaam.
De nieuweling zal dus niet meer
onder het embleem van Rover
verschijnen. De toekomstige telg
is ook niet meer puur Brits te
noemen. In de ontwikkeling van
dit model heeft het Duitse BMW
sterk de hand.
Dit vloeit logischerwijs voort uit
het meerderheidsbelang van dit
concern in Rover. Enkele jaren

geleden is deze samenwerking in
gang gezet, nu begint deze de
eerste vruchten af te werpen.
De Mini is daarvan één. Het ontwerp van de carrosserie stamt
van de Rover Groep. Duidelijk is
gekeken naar het vorig model. De
contouren van de oer-Mini zijn
herkenbaar aanwezig. De voorzijde is echter gestroomlijnder en
de koplampen hellen sterk achterover, waardoor de koets in totaliteit modern voor de dag komt.
Voor de aandrijving is een nieuwe
viercilinder motor ontwikkeld.
BMW heeft dat samen met Chrysler gedaan.
Eigenlijk is deze Mini straks te
betitelen als een internationaal
product. "Hij is ontworpen als een
volwaardige wereldauto en zal
groter zijn dan zijn voorganger",

aldus Rover Nederland, die in de
toekomst de import ter hand zal
nemen in Nederland. "De Mini
nieuwe stijl is gericht op mensen
die op zoek zijn naar een vooruitstrevend en onderscheidend
compact vervoermiddel. De prestaties staan net als de wegligging
op een hoog niveau."
De Mini is een ontwerp van Nick
Stephenson, Design & Engineering Director van de Rover Groep.
"Het is een schitterende uitdaging
om een nieuwe Mini voor een
nieuwe eeuw te ontwikkelen. Ons
team van de Rover Groep is die
uitdaging vol enthousiasme aangegaan. Het resultaat mag er wezen: iedereen kan vooruitkijken
naar het jaar 2000 en naar een
auto die de harten van liefhebbers weer sneller zal late kloppen."

Torn Okker kiest voor Porsche Boxster

-iyundai introduceert dieselversie van Lantra

I

yundai gaat dieselen
in de middenklasse.
De Lantra'is verkrijgar met een 1,9 liter dieselotor op de prijslijsten. De
inige krachtbron komt
n de Franse dieselspeciat Peugeot en is leverbaar
zowel de sedan als wa>r
>. Zuid-Korea's grootste
prikant hanteert scherpe
'jzen. De Lantra Sedan 1.9
is.er vanaf 32.950 gulir
>. De ruime Wagon kost
echts duizend gulden
eer.

Dieselmotoren blinken uit in de
lage onderhoudskosten en het
gunstige brandstofverbruik. Bij
hoge jaarlijkse kilometrages is het
goedkoper rijden dan met een
benzineversie.
Peugeots dieselkrachtbron heeft
een volume van 1.905 cm3 en levert een maximum vermogen van
51 kW/69 pk (4.600 t/min). Het
koppel komt op precies 120 Nm
bij maar 2.000 toeren per minuut.
Uiterlijk verschilt de dieselversie van de Lantra niet van zijn benzinebroeders. Onder de kap huist een zuinige krachtbron.

Ur

>dai is de eerste Zuid-Koren
se fabrikant die een persolauto levert met dieselmotor.
!
' name op de West-Europese
geniet deze krachtbron de

voorkeur van zakelijke automobilisten vanwege de relatief lage kilometerkosten.
De nieuwe dieselversie, die lever-

baar is naast vier benzinemotoren
van 1,5 tot 2,0 liter, maakt de
Lantra extra aantrekkelijk voor
deze categorie automobilisten.

De motor munt uit in een soepel
koppelverloop, een geringe geluidsproductie en een extreem
lange levensduur. Daarnaast voldoet het blok ruimschoots aan de
Europese emissienormen.
Hyundai heeft de Lantra op enke-

le details gewijzigd om optimaal
te profiteren van de diesel. Aandrijving en overbrengingsverhoudingen van de transmissie zijn
toegesneden op de trekkracht
van deze motor. Extra geluidsolatie weert het typische dieselgeluid
uit het interieur.
Inspelend op het zakelijke gebruik
voorziet Hyundai de Lantra van
een forse standaarduitrusting
waaronder elektrisch te bedienen
ramen voor, een in hoogte verstelbaar stuur, centrale portiervergrendeling, een ruime middenconsole, elektrisch te bedienen
spiegels, Stuurbekrachtiging en
dergelijke. De extra luxe GLS
heeft daarnaast bijvoorbeeld dubbele airbags en elektrisch bedienbare ruiten achter.

Dat Tom Okker ooit een wereldbekende tennisser was, zal menigeen niet onbekend in de '
oren klinken.
Wat velen wellicht niet weten is

dat de oud-tenniskampioen ook
een liefhebber is van mooie snelle auto's. Een dezer dagen kreeg
hij uit handen van directeur Hans
vd Valk van A-point te Amsterdam
de sleutels overhandigd van zijn

nieuwe aanwinst: een staalblauwe Porsche Boxster. Zo blijft onze nationale tennisheld van weieer nog steeds een 'snelle jongen' al heeft hij het gravel verwisseld met het asfalt.

BOODSCHAPPEN

WIJZER"
T7

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschapperiKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

= Actie

O
O

1. Koffie, thee
2. Koffiefilterzakjes

O 3. melk

Uw eigen recept inde GoocischappenKrant? Dat kan 1 Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn
Het recept mag nier. meer clan
'10 regels omvatten lokker
en toch gemakkelijk te bereiden!

SUGGESTIE

voor uw voeten zün er nu on/Rb- f ^ Speciaal
doornpleisters Eelt pn i n,* ^Wsters, Ukenuteloor
ti-druknngen
npleisters,enAn-

Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

Maak van Dierendag
iets bijzonders

De BooüschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

Wist u dat er in Nederland
meer huisdieren dan mensen
wonen? Ruim 22 miljoen zijn
het er. Honden, katten, vogels,
goudvissen, konijnen, cavia's
en noem maar op. Op zaterdag
4 oktober is het voor al die
huisdieren weer een beetje
feest. Dan vieren we immers
Dierendag. *

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Arch' 8 tafelgrill klaar.

SUGGESTIE

Edet Decor toiletpapier
nu nog mooier!

Fraai van vorm en makkelijk in
gebruik. Goed voor vele uurtjes
gezellig tafelen met familie en
vrienden. Dat is de Courmet
'Arch' 8 Tafelgrill van Tefal. Natuurlijk zijn de grote grillplaat
en de bijgeleverde vierkante
pannetjes voorzien van de bekende Tefal anti-aanbaklaag.
Dat garandeert een perfect
bakresultaat en gemakkelijk
schoonmaken.

= Nieuw

O.= Suggestie

Veel mensen besteden steeds
meer aandacht aan de inrichting
van hun toilet- of badkamer.
Nieuwe tegeltjes en mooie, moderne accessoires maken het
kleinste kamertje tot een belangrijke ruimte in huis. Edet
speelt hierop in met haar vernieuwde Edet Decor toiletpapier.
Edet Decor toiletpapier is'in
een nieuwe verpakking verkrijg-

Natuurlijk is Dierendag nietde
enige dag waarop u uw huisdier
wat extra aandacht en liefde
geeft. Toch is het een belangrijke dag. Eigenlijk is Dierendag
vooral bedoeld om ons nog
eens bewust te maken van onze beschermende en verzorgende verantwoordelijkheid'.

Spaghetti Fine:
Spaghetti voor fijnproevers

baar waarin de decoratie en de
verbeterde zachtheid van het
product goed te zien zijn.
Weet u wat nu zo leuk is? Per
seizoen, dus zomer, winter,
herfst of lente heeft Edet een
nieuwe decoratie, waarbij de
bloemen die op dat moment
bloeien op het papier staan.
Bovendien is de papierkwaliteit
verbeterd. Het is zachter, sterker
en mooier om te zien.

Voor Italianen is de dikte van de spaghetti enorm
belangrijk. Want Hierdoor wordt de beet en de
smaak bepaald. Het meest favoriet zijn de dunne
spaghetti's. U kunt nu ook in Nederland proeven
waarom de Italianen hier zo dol op zijn. Fiorenza
spaghetti Fine (van Honig) is net iets dunner dan
andere spaghetti en heeft daardoor een lekkere,
fijne beet.
Wist u dat de Italianen de saus aan de dikte van
de spaghetti aanpassen? Hoe dunner de spaghetti, hoe dunner de saus. Onze eigen Mario heeft voor
u op deze pagina een heerlijke Bolognese-saus van

Zo zacht • zo mooi • zo Edet.

Dus geef uw huisgenoot)e(s)
op Dierendag gerust een extraatje maar kijk ook eens om u
heen hoe u andere dieren (in
nood) een steuntje in de rug
kunt geven. Dan maakt u dit
jaar van Dierendag weer iets
heel bijzonders.

Honig bij Fiorenza Spaghetti Fine die bovendien
snel klaar is. Doordat de spaghetti zo dun is, hoeft
zij maar 7 minuten te koken. Bon Apetito!
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4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Kruiden
7. Kip en gevogelte
8. Groenten
9, Fruit
10. Broodbeleg
H.Ontbijtkoek
12. Vleeswaren & Snacks
13. Suikervrij snoep
14. Pasta..
15. Fritessaus ,
16. Vla
17. Slagroom

O 18. Toetjes
O
O
O
O
O
O
O
$
O
O
O
@
®
@

19. Frisdranken
20. Vruchtendranken
21 Wijn
22. Kaugom
23. Koek en chocolade
24. Wasverzachter
25. Keukenreiniger
26. toiletpapier
27. Afvoerontstopper
28. Lichaamsverzorging
29. Nagelverzorging
30. Haarverzorging
31. Voetverzorging
32. Diervoeding

Klik-Klak-Klaar-Recept:

KERSENPAP

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Spaghetti Fine
met spek
en courgette

ingrediënten:
• een pond kersen, bij
voorkeur gebarsten

SULA Zonder Suiker
is niet te kopiëren

Bij de Fiorenza Spaghetti Fine
hoort een lekkere Bolognese
saus. Die mag niet te dik zijn,
want bij Spaghetti Fine (dunne
spaghetti) hoort ook een dunne saus. Het beste maakt u een
authentieke saus. Bijvoorbeeld
op basis van één van de Honig
sausmixen. Eventueel voegt u
er nog wat verse ingrediënten
aan toe. Zoals in het onderstaande recept voor Spaghetti
Fine met spek en courgette.

• 1 lepel suiker
• een beetje
aardappelmeel
• eventueel een pakje
vanillesuiker
Bereidingwijze:
De kersen wassen en van
de steeltjes ontdoen. Samen met de suiker opzet ten in een pan, met zoveel
water erbij dat de kersen
bijna onder water staan.
Het geheel bijna aan de
kook brengen en ongeveer een half uur op een
zacht vuurtje laten staan.
De kersen zijn goed, wanneer de pitten er makkelijk
uitgaan. Het sap zeven en
binden met een beetje
aardappelmeel, eventueel
een zakje vanillesuiker toevoegen. De kersenpap
koud serveren. Lekker bij
vla of yoghurt! ,

Sula" drups zijn heerlijk en fris
•van smaak, maar toch zit er geen
suiker in. Daardoor zijn ze vriendelijk voor uw tanden en bevatten ze maar liefst 40 % minder
calorieën dan suikerhoudende
snoepjes.
Sula is gemaakt van alleen natuurlijke ingrediënten, waaronder
een natuurlijke suikervervanger
die is gemaakt van mais.
Binnenkort wordt de verpakking van de suikervrije drups van

Ingrediënten: 350 gr. Fiorenza Spaghetti Fine; 1 pakje
Honig Mix voor spaghettisaus
Bolognese; 1 dl. rode wijn; 2
eetl. olie; 100 gr. gerookte
spekblokies; 200 gr. speklappen
in blokjes; 2 gehakte teentjes
knoflook; 1 kleine courgette in
kleine blokjes.

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke
huishoudelijke prijzen in petto. Want iedere
beller of inzender met de juiste antwoorden
maakt kans op een Rowenta Dymbo RS 010
stofzuiger. Het is een krachtige 1300 Watt
stofzuiger met elektronische zuigkrachtregeling. Bovendien ligt er voor iedere honderdste beller of inzender met het goede antwoord
een handig Rowenta koffiezetapparaat met
afneembaar waterreservoirklaar! , *

Eet smakelijk ü
Een recept van mevr. J.C.
Hopman-Schaap uit Zeist

Het BoodschappenSpel

SulÉ aangepast. Zo zien ze er in
de winkel nog frisser, natuurlijker
en lekkerder uit.
De suikervrije snoepjes zijn
verkrijgbaar in de smaken Orange, Lemon, Drop. cassis en
FreshMint. De smaken Orange,
Lemon en Cassis bevatten tevens
extra vitamine C. Alle smaken zijn
verpakt in zakjes van 75 gram.

woensdag van 16.00 - 24.00 uur

Sulé. Het lekkerste snoepje
zonder suiker.

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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Bereiding:
Kook de Spaghetti Fine volgens
de bereidingswijze op de verpakking. Meng de mix met 4 dl.
koud water en 1 dl. rode wijn.
Bak vervolgens de gerookte
spekblokjes en de in blokjes
gesneden speklappen goudbruin in de olie. Voeg de knof -'
look en de courgetteblokjes
toe en bak het geheel enkele
minuten. Roer nu de mix erdoor en breng het aan de
kook. Laat de saus circa 10
minuten zachtjes koken. Roer
af en toe. Serveer de saus door
of over de Spaghetti Fine.
Bon Apetito! Wilt u zelf zien
hoe onze kok Mario Spaghetti
Fine met spek en courgettes
klaar maakt, kijk dan naar De
BoodschappenBeurs

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45
en 14.45 uur

Krab tot ƒ 10,- korting
met Kitekat®
Hoe staat het met uw kennis
van de kat? Is die goed genoeg
om tot tien gulden te winnen?
Krabben, en u weet het: Op ieder
blik of pak Kitekat® vindt u tijdelijk de unieke kitekrabkaart. Op
deze kaart staan drie stellingen,
oplopend in moeilijkheidsgraad.

Hoe meer u, er goed beantwoordt, hoe meer u verdient.
Durft u het aan?

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Kijk op de actieverpakking in de
winkel. Succes!
Kitekat®. voor een fitte kat!

ROWENTA
KOFFIEZET
APPARAAT

2. Welk bedrag krijgt u ter kennismaking op uw bank- of girorekening gestort bij aankoop van Poly Vital Colors?

M
"^V^h^u^u^n""
**i Brok kan
W
Sb

spüsyertering en voor hit £W
Bove **™°™e
Maxi Brok ?xtra l(zer voor ^w
ndien beva?

en bei uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn

bedrag dan op
uw rekening, u
.kunt Inzenden
tot uiterlijk 51
decemberi997
(maximaal 1 uitDetaling per
gezin/adres in
Nederland).

^^
PEDIGREE PAL

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel
Postbus 1980, 3000 BZ Rotterdam

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Naam..
Adres.
, WatS'moePtUüS ö&d^^^n.
toupon samen mS*rtS^213SJ!?rt«jlö Ingev.

Postcode/woonplaats

,;;

j öërmaisert.

i' 11 // vy » t'
^:^:^^j^wc;^V'ff
ÜWlitJlS
""

De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

RIJNMOND

Coupon -----

PROBEER NU CRATISI

De winnaars van de handige
Soda-Club Starters-set krijgen hun prijs zo snel mogelijk
toegezonden.

Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

U

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Mevrouw Waardenburg
uit Oud-Beijerianti

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?

STADSOMROEP

rtv

En de
winnaar Is...
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft mevr. Waardenburg
uit Oud-Beijerland inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het BoodschappenSpel
heeft zij de eerste prijs gewonnen en mag nu gaan genieten
van zo'n schitterend Pro Station Strijkcentrum van Tefal.

OMROEP,
AMERSFOORT,

'""'i-«i«-JiLüj&Jt.r/H

.^

/

,r 1.

Bank/girorekeningnr.
PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Let op!

>e

n

zie voor verdere info in dit blad.
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'Zwembadaandeelhouders' krijgen tegels terug

'Maak parkeerkelder
onder Duijnwijk'
ZANDVOORT - Een ondergrondse parkeergarage
met 188 koopboxen en achthonderd plaatsen langs de
Van Speijkstraat. Daarmee
kan de gemeente Zandvoort
van zijn parkeerprobleem
afkomen volgens Johan
Derr en Hein Blokker, initiatiefnemers van het in mei
gehouden parkeerreferendum. Maar dan moet de gemeenteraad wel snel taeslissen, liefst voordat binnenkort de eerste paal van de
nieuwbouwwijk Park Duijnwijk de grond ingaat.

Tussen terracotta zuilen en Grieks gedecoreerde wanden passen
geen wit-blauwe tegeltjes, vindt de directie van Gran Dorado.
Daarom moesten de honderden tegeltjes die menige Zandvoorter
23 jaar geleden voor 25 gulden heeft gekocht om bij te dragen aan
de bouw van zwembad De Duinpan wijken. Dankzij Dick en Cis

22 procent
rijdt te hard
ZANDVOORT - 22 procent
van de automobilisten rijdt te
hard binnen en vlakbij de bebouwde kom van Zandvoort.
Dat blijkt althans uit "de resultaten van de snelheidscontroles
die-de politie vorige week gehouden heeft.
De politie controleerde op
dinsdag, woensdag, donderdag
en vrijdag 5323 automobilisten
en motorrijders op de Van Lennepweg, Boulevard Barnaart,
Zeeweg en Zandvoortselaan.
1169 van hen werden gefotografeerd omdat zij te hard reden.
Een bestuurder reed donderdag 44 kilometer te hard binnen
de bebouwde kom.
De Zandvoortselaan in Bentveld is het meest populair bij
snelheidsovertreders. Ruim 30
procent van de passerende bestuurders reed daar harder dan
vijftig kilometer per uur, constateerde de politie tot tweemaal toe.
Buiten de bebouwde kom
lijkt het verkeer op de Zandvoortselaan zich meer in te
houden, want bij een controle,
donderdag tussen twaalf uur en
kwart over twaalf, hielden alle
honderdvijftig automobilisten
en motorrijders zich keurig aan
de toegestane 70 kilometer per
uur.

Hond zet radio harder
ZANDVOORT - Een hond
heeft vrijdagavond in de Keesomstraat voor geluidsoverlast
gezorgd. Volgens de 37-jarige
bewoner is de hond op de afstandsbediening gaan staan,
terwijl hij niet thuis was. De
politie werd gewaarschuwd
door buren, ,die klaagden over
te veel herrie. Een agent klom
naar binnen en nam de versterker mee. De bewoner, die bij de
politie de volgende dag verklaard heeft dat de radio op een
normaal volume stbnd toen hij
wegging, krijgt een bekeuring.

Gevallen

Klokken

NAP -70 cm.

illustratie Gran Dorado

CDA en GBZ: 'Geen verhoging
van onroerende zaakbelasting'
ZANDVOORT - De fracties, van de coalitiepartijen
CDA en Gemeente Belangen
Zandvoort willen de onroerende zaakbelasting (ozb)
niet verhogen met 2 procent. Ze vinden dat deze belasting op nul moet blijven,
nadat vorig jaar de ozb met
5 procent steeg.
Dat hebben de fractievoorzitters van beide partijen maandagavond tijdens de commissie
Financiën gezegd. Het college
van Burgemeester en Wethouders wil de ozb wél met 2 .pro-

ZANDVOORT - De bouwstop voor een van de noodwinkels van Jupiter kan volgens eigenaar Cees Bruynzeel en buurman Jan Muider opgeheven worden. Het
tweetal is overeengekomen
dat de npodwinkel iets verder van de gevel van de apotheek van Mulder komt te
staan.

cent laten stijgen om de inflatie
te compenseren.
CDA-fractievOorzitter Gert-Jan Bluijs beloofde maandag
tijdens de commissie Pinanciën dat hij br d< • ^egrotingsbehandeling eind oktober met een
voorstel komt om de ozb op nul
te houden. „Daarvoor vinden
we beslist ruimte in de begroting," verwacht hij.
Volgens Bluijs zijn de lasten
voor de burger al hoog genoeg.
„De huizen in Zandvoort zijn de
duurste van Nederland. Zandvoort heft bovendien al het
maximumbedrag voor de onroerende zaakbelasting en veel

burgers hebben van vorig jaar
een rekening ontvangen die 20
procent hoger is doordat de
huizen opnieuw getaxeerd
zijn." Hij vreest dat over een
paar jaar bij een nieuwe hertaxatie de Zandvoortse bevolking 30 procent meer moet
gaan betalen aan ozb.
Bij GBZ vindt het CDA een
gewillig oor. Piet Keur, fractievoorzitter van GBZ, vraagt zich
af of de verhoging dit jaar wel
nodig is. VVD-wethouder Andries van Marie (Financiën)
vindt de ozb-verhoging van 2
procent wél nodig, zei hij maandagavond.

Bouwstop noodwinkels
lijkt niet meer nodig

Egon Snelders heeft de gemeente de bouwstop afgekondigd, omdat de inspraakprocedure rondom de bouwvergunning voor de twee noodwinkels
Maandag kondigde de ge- nog niet afgerond zou zijn. Nameente de bouwstop af, nadat dat er al problemen over de anapotheker Mulder aan de bel dere noodwinkel waren en nu
had getrokken. Die vond dat ook over de noodwinkel die het
een van de twee noodwinkels te dichtst in de hoek komt, wilde
dicht bij zijn privé-voordeur de gemeente volgens Snelders
werd gebouwd.
de procedurefout niet langer
Volgens gemeentevoorlichter door de vingers zien. Aan de

andere kant is het volgens hem
niet uitgesloten dat de gemeente alsnog overstag gaat nu Muider en Bruynzeel er samen uitgekomen zijn.
De noodwinkels zijn nodig
om Jupiter en Intertoys tijdelijk te huisvesten. Bruynzeel,
eigenaar van Jupiter en Intertoys, wil tussen het Raadhuisplein, de Haltestraat en de
Schoolstraat een nieuwe win-

' De twee actievoerders wilden
zelfs niet wachten op de officiele installatie van de parkeerstuurgroep, waarin zij ook een
afvaardiging hebben. Maandagavond presenteerden Derr en
Blokker daarom hun plan al
aan de politiek.
De parkeerkelder zou onder
de nog te bouwen nieuwe huizen langs de Van Speijkstraat
moeten komen. Derr en Blokker hebben een garage. in gedachten die uit drie delen bestaat: 188 boxen die voor dertigduizend gulden per stuk verkocht kunnen worden aan bewoners van Park Duijnwijk,
omwonenden en werknemers
van bedrijven. De andere twee
delen krijgen ieder twee stroken met parkeerplaatsen, in totaal achthonderd plaatsen. Die
zijn behalve voor inwoners van
(ADVERTENTIE)

Za.avond in
single dance sociëteit

"De Manege"
LET OP 3 DINGEN
GOED ONTHOUDEN

Kom vroeg s.v.p.
Géén spijkerbroek
Laat je ex thuis
i Reserveren of info ove:
| uitgebreid pn
571.60.23

Zandvoort ook bestemd voor
toeristen en mensen die in het
centrum of op het strand werken.
Derr en Blokker willen het
toeristisch verkeer via de Zeeweg en de Boulevard Barnaart
naar de Van Lennepweg leiden.
Daar kunnen de auto's via een
nog aan te leggen ventweg de
garage in- en uitrijden.
De garage levert volgens het
tweetal eenmalig 5,6 miljoen
gulden op als alle boxen ver-

Derr en Blokker
presenteren plan
tegen parkeerdruk
kocht zijn. Derr en Blokker
gaan verder uit van een huur
van vijf gulden per dag voor de
andere parkeerplaatsen. Ze verwachten dat die honderd dagen
per jaar volstaan. Dat brengt
volgens hen vier ton op. Om de
opbrengst omhoog te brengen
zouden de plaatsen ook 's
nachts verhuurd kunnen worden. Bewoners hoeven daar volgens Derr en Blokker slechts
een gulden per nacht te betalen,
toeristen iets meer dan vijf gulden. Volgens Derr bijvoorbeeld
zeven gulden.
Hoeveel de garage met dui-

DEZE WEEK:
16 PAGINA'S

Schelpenplein
wil snel
drempels

zend plaatsen gaat kosten, weten de plannenmakers nog niet.
Derr: „Dat is inderdaad de
zwakste schakel in ons verhaal
tot nog toe. We weten binnenkort echter meer, want we zijn
met een aannemer in gesprek
die ons daarover adviseert. De
bouwkosten zijn in elk geval
aanmerkelijk minder dan de 5,B
miljoen gulden die de boxen opbrengen. Daarnaast kost de garage natuurlijk jaarlijks ook
wat aan onderhoud en de camera's die er ter beveiliging in komen te hangen zijn evenmin
gratis. Maar daar staat dus vier
ton aan inkomsten van de huur
tegenover."

pagina 3

Om te voorkomen dat toeristen elders gaan parkeren, moet
de gemeente volgens het tweetal in de buurten vlakbij de garage belanghebbenden parkeren voor bewoners instellen.
Het idee om een parkeergarage onder Park Duijnwijk te taouwen is niet nieuw. Derr en Blokker hebben het zodra zij in het
geweer kwamen tegen het parkeerbeleid van wethouder Piet
Plieringa vorig jaar meteen geopperd. Tot nog toe heeft het
• college van Burgemeester en
Wethouders steeds gezegd dat
een garage onder de nieuwbouwwijk te duur is en niet
meer mogelijk omdat de plannen voor Park Duijnwijk al
rond zijn. „Maar," zegt Derr,
„dat laatste is pas het geval als
de huizen er staan."

ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft maandagavond
tijdens een extra ingelaste vergadering besloten om een
deel van de grond voor Park Duijnwijk in de stationsvallei
rechtstreeks r.an woningbouwvereniging Eendracht
Maakt Macht t., verkopen voor de bouw van 115 huurwoningen. Dat levert de gemeente drie ton op.

Koorleden
over dertig
jaar zingen
pagina 5

ZVM

is in
gevaar
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Bil verwond

ZANDVOORT - Een 24-jarige
man uit IJmuiden is maandagmiddag gewond geraakt aan
zijn bil bij een botsing met een
bestelauto van de gemeente. De
man liep op de Boulevard Barvlak voor het ongeluk
Het geld dat met deze rechtstreekse verkoop verdiend wordt, naart
geintjes te maken met de bewil de gemeente gebruiken om de huren te verlagen. Volgens het stuurder
van de bestelauto.
D66-raadslid Han van Leeuwen is dat een farce. „Als we ervan
uitgaan dat de woningen in dertig jaar worden afgeschreven, kan
de huur per maand per woning met 1,80 gulden omlaag. Dat is niet
veel. Bovendien hebben we van te voren afgesproken met het
ZANDVOORT - Dit weekend
Bouwfonds dat de extra verdiensten in een apart potje gestopt zijn
drie voertuigen gestolen.
zouden worden."
Vrijdagnacht verdween vanaf
het parkeerterrein bij het Gran
Doradohotel een groene Audi
100 van een Duitse toerist. Zaterdagnacht werd een VolkswaGolf, eigendom van een
ZANDVOORT - Toeristen bevestiging van het gekozen gen
Duitser,
in de Burgemeester
parkeervak.
Regelmatig
ontraken nog weieens in de war
Engelbertsstraat ontvreemd en
vangt
de
gemeente
tarieven
van
als ze denken voldoende
op de Zeeweg verdween zondaggeld in de parkeermeter ge- gedupeerden die weigeren de middag een Plymouth van een
gooid te hebben en dan na bon te betalen.
31-jarige man uit Huizen.
afloop toch nog een parkeerRita
de
Jong
(VVD),
haar
eibpn onder hun ruitenwisser
gen wethouder Andries van
vinden.
Marie en Han van Leeuwen van
oppositiepartij D66 voelen met
Ze hebben dan niet in de ga- deze goedwillende toeristen
ten gehad dat de Zandvoortse mee. Ze vinden dat er duidelijkparkeermeters vragen om een heid moet komen over de manier waarop de meters werken.

Eigenlijk zou de gemeente de grond eerst aan het Bouwfonds
moeten verkopen, maar dat betekent dat er voor drie ton aan tatw
betaald zou moeten worden. De gemeente en de woningbouwvéreniging hoeven daarentegen geen btw te betalen.

Autodiefstal

kelpassage, een parkeergarage
en appartementen bouwen.
Over de twee noodwinkels
wordt al langer gesteggeld.
Eerst zou er behalve een noodwinkel voor Jupiter ook een
keet naast de muur van Graftdijk en Manfred de Leerman
neergezet worden. Dat kon echter niet, omdat op die plek 's
winters altijd een oliebollenkraam staat. Bovendien had
Manfred bezwaren.
Bruynzeel besloot in overleg
met de gemeente zijn tijdelijke
winkel naast de andere noodwinkel voor de apotheek neer
te 'zetten.
Zie verder pagina 3

Politici leggen parkeermeter uit

ZAND VOORT - Van „welk boek vindt u het mooist" tot
en met „waarom zijn de hoofdstukken zo kort", „hoe
heet uw man" of „bestaan de hoofdpersonen in uw boeken echt?" Wie zich als schrijfster blootstelt aan de
vragen van kinderen, kan van alles verwachten. Vrijdagmiddag kregen de leerlingen van vier Zandvoortse scholen de kans om met schrijfster Rita Verschuur te praten.
sievolle en sprookjesachtige
boeken voor kinderen uit de
hogere klassen.
De laatste jaren richt ze zich
met autobiografische boeken
op kinderen tussen de tien en
dertien jaar. Haar bekendste
boek is Vreemd Land, waarin
ze vertelt hoe ze als jonge studente in Uppsala leefde. Daar
kreeg ze een Zilveren Griffel
voor. De Nienke van Hichtumprijs gaat binnenkort eveneens naar haar vanwege dit
boek.
Kinderen zegt al die lauwerkransen echter niet zoveel, zo
blijkt vrijdagmiddag. Slechts
een enkeling heeft Vreemd
Land gelezen. De meeste kinderen uit groep zeven en acht
van de Beatrixschool kennen
haar omdat ze op school Drie
is te veel hebben gelezen. „Kinderen lezen tegenwoordig heel
weinig in hun vrije tijd," verzucht Dick van As, directeur
van de Beatrixschool. „Sciencefiction en griezelboeken zijn
dan nog het meest populair."
Dat geldt niet vóór Diana,
Laura, Lesley, John Pieter en
Jonnie. Zij zijn wel enthousiaste bibliotheekbezoekers en lezen alles wat los en vast zit. „Ik

Editie 17

Rechtstreekse verkoop grond
stationsvallei levert drie ton op

'Kinderen zijn zo eerlijk, ze vragen van alles'

„Het lijkt alsof we dit in het
kader van de kinderboekenweek doen," bekent bibliothecaresse Siemerink een paar
dagen van te voren. „Maar eerlijk gezegd valt dit onder onze
reguliere activiteiten. Door
ziektes van ons personeel komen we niet toe aan bijzondere
dingen."
ZANDVOORT - Uit een huis
Het deert de schrijfster niet
aan de Kennemerweg zijn
dat haar bezoek aan de Zandmaandag twee antieke klokken
voortse bibliotheek los staat
gestolen. De inbreker kwam
van de kinderboekenweek. Ze
binnen door een raam te forcebezoekt vaker bibliotheken en
ren.
scholen. „Kinderen zijn zo eerlijk, ze vragen je van alles,"
zegt Verschuur vlak voordat
Waterstanden
ze de Beatrixschool begroet.
Ze heeft dan al drie scholen
gehad. „Het laatste uur is alDatum H W LW
HW LW
tijd het zwaarste, weet ik uit
08 okt 08.08 03.56 20.27 16.15
ervaring. Ik weet dan niet
09 okt 08.55 04.36 21.18 17.05
meer zo goed wat ik nu wel of
10 okt 10.00 05.35 22.35 17.54
niet verteld heb."
11 okt 11.30 06.50 ----- 19.10
Haar lijst met boeken is erg
12 okt 00.15 08.20 12.50 20.46
uitgebreid. Ze schrijft al twin13 okt 01.25 09.55 14.00 21.54
14 okt 02.21 10.45 14.51 23.00 tig jaar kinderboeken, eerst
onder de achternaam van haar
15 okt 03.16 11.30 15.37 23.25
echtgenoot, de Zweed Törnq16 okt 04.00 14.06 16.22 -.-vist, en na haar scheiding cnMaanstand:
der haar meisjesnaam: voorEK do. 09 okt. 14.11 u.
leegboekjes voor kleuters, zelfHoogwater wo 15 okt. 03.16 uur.
leesboekjes voor zes tot aehtNAP +130 cm.
jarigen en realistische, fantaLaagwater wo 15 okt. 23.25 uur.
ZANDVOORT - Een 79:jarige
Zandvoortse is zondagmiddag
over losse trottoirtegels gevallen op de Louis Davidsstraat.
De vrouw liep een gebroken
pols op.

Spaans zijn er 675 tegels gered. Donderdag, vrijdag, maandag en
dinsdag deelt het echtpaar Spaans ze tussen vijf en zeven uur uit
aan de rechtmatige eigenaren bij de voormalige receptie van het
bungalowpark, direct naast de ingang

Los nummer 2 gulden

Een folder in diverse talen bij
de VVV, de hotels en de pensions moet de oplossing bieden.
Wethouder Van Marie (Financiën) zegde maandag toe dat hij
er wat geld voor beschikbaar
stelt.

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur

tel. 5717166

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graas wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik hel
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
d Nieuwsblad

John Pieter Strijder, Jonnie Eisenring, Diana Achten en Lesley Achten lezen graag boeken
van schrijfster Rita Verschuur
Koio André Lieberom
heb niet zoveel vrienden en
speel weinig buiten. Daarom
lees ik veel," vertelt John Pieter. Diana is zo'n leesfanaat
dat ze zelfs in de kinderjury
voor de jaarlijkse boekenprijzen heeft gezeten. „Ik vind Iezen gewoon heel erg leuk,"
zegt ze.

De boeken van Rita Verschuur vallen volgens Lesley
op, omdat ze grappig zijn en
over kinderen gaan. „Ze
schrijft soms ook over zichzelf," constateert Jonnie.„En
er zitten rare woorden zoals
piemel in," vult John Pieter
aan. Zelf vindt de schrijfster

'monddiarree' een opmerkelijk woord. Ze heeft er in een
van haar boeken zelfs een
hoofdstuk aangewijd, omdat
het bij de Zweden een doodgewoon woord is. „Eigenlijk
raar, want de meeste Zweden
lijden juist aan mondverstopping."

Naam: (m/v) l l l L__L
Adres:
l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l l l l
Telefoon:
l l l l l l l l
Giro/Banknr.:
[ l l l ; l
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ34,60

l
l i i i i
l l l (,,m.„„,ln,l.k,„tsM
i l l l
jaar ƒ 60.40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven. .
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000-PA
,,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371"017Q03"
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FAMILIEBERICHTEN

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

In Memoriam

Guus Koper
6-10-1984
6-10-1997
Er is al zoveel gebeurd sinds jij niet meer bij ons
bent.
Zeker, het leven is weer waardevol, maar toch . . .
We missen je zo!
Trix Koper

rors n
ZANDVOORT
NIEUW!!!!! NIEUW!!!!! NIEUW!!!!! NIEUW!!!!!

MIJN liEVE "oppAS'MOEdER" ZJET

vANcWq SARAH
VAN rIARTE qEfElidTEERd.

EEN dikkE kus!
CrIANTAl

DOKTERSBERICHTEN

C. A. Jagtenberg

Vanaf vrijdag l O oktober
Heerfijke 'VX/IINTTBRGBRECHTBXl11
zoals: boerenkool
zuurkool
snert
Hollandse rijsttafel [capucijnes]
enz.
Afies zeer uitgebreid geserveerd v.a. F 16.=

Waarneming:
ma. t/m vrij. van 08.00-17.00 uur
de huisartsen:

J. G. Anderson tel. 5712058
F. Weenink, tel. 5712499
's avonds en weekend:
tel. 5730500

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 30 september vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 40 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 7 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

keuken geopend van 17.00-23.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Passage 6-1'O 2042 KT Zandvoort

BROOD

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Zandfvoortselaan 4 - 1 boom
- Bentveldweg 3-5, kavel 97-131B - 6 bomen

keur

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BANKET

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht

Raadhuisplein 2
Tel. (023) 571 24 04
Zandvoort

Praktijk voor logopedie
E. C. M. Schavemaker
Bakkerstraat 3
2042 HK Zandvoort

is per 1 oktober 1997 verhuisd naar:

Burgemeester Nawijnlaan 100
2042 PZ Zandvoort

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Nieuw telefoonnummer: 023-5731966

De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 14
oktober 1997.

Ineke Schavemaker
Suzanne van den Bosch

ADVERTENTIES
1OO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

Week van het brood.

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

W

GEMEENTE

Met brood de dag rond.
Uw bakker geeft een rondje

Vrijdag Rozijnenslof
van 2.95 voor 2.23
met spijs van 3-80 voor 3» 10
10 bolletjes + 5 krentenbollen samen
van 9-50 voor 4-95

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk
BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum-Haarlem.

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts f 3,"

BEL GRATIS 0800-022 45 35

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

Fa. P. Klein

_ o

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Weekmedia

Gasthuisplein12, Zandvoort

AKO
Bruna Balkenende

Haltestr. 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort
Grote Krocht 18, Zandvoort

l

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

l

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

l

Hotel Gran Dorado

Trompstraat 2, Zandvoort

straat:
postcode/ woonplaats:
telefoon:

Shell Geerling
l

leeftijd(en):
Uon in envelop /onder post/egel /.enden aan:
Uitvaarlcentuim Haarlem, Antwooiclnummei 318, 2000 WC Haarlem.

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Fa. Veldwijk

man/vrouw

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Sig.mag. Lissenberg

Ja, ik wil vi ijblijvcnd meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog neigcns aangebonden ben.

enz.

ovz
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g) Nieuwsblad
organiseren in de krant van 15 oktober een gezellige

HERFSTPUZZEL

•f-

Zandvoorts Nieuwsblad

of vul cfe bon in.

naam:

Verdere info volgt

BUDGET PHESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

voor meer informatie

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,
36, 2011 KW Haarlem.
I laarlem.

30 oktober'97

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

'

Noteer:

DRUGSTORE

A.U.B, reageren tel. 023-5616711

10

Aan alle leden
ondernemersplatform

BUDGET PRESTIGE BUDGET PHESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartuerzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

C

•

in uw agenda.
Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

Tussen grijze Peugeot 205 en
wit-rode motorfiets Honda

OVZK INFO
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NJET ZO SNEl OpEN klJNNEIN qAAN.

Zaterdag 11 oktober

Gezocht

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

BESTEMMINGSPLAN

jullJE JNZET rIAddEN WE

MARCE!.IA EN MhcHEll

Getuigen ongeval
d.d.OSaug. 1997
om ±21.00 u.
Boulevard Barnaard

Fa. Gansner & Co.

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden.
BIJ besluit van 29 september 1997 heeft de
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijraad van de gemeente Zandvoort vastgesteld
ke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
het bestemmingsplan "Bentveldweg 1-5 (de
maken DIJ het college van Burgemeester en
Woodbrookers)"
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoorHet betreffende besluit (met bijlagen) ligt met
ingang van 10 oktober 1997 gedurende 4 delmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
weken ter inzage bij de Centrale Balie op het
regels bestaan, die ons tot de verlening van
Raadhuis
een vergunning kunnen verplichten
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de
Verleende bouwvergunningen
gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende, die aantoont, dat hij
97070B Willemstraat 10 veranderen werk
redelijkerwijs niet m staat is geweest overeenplaats tot Woning
komstig het bepaalde in artikel 23 zijn ziens(01-10-1997)
wijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken,
97098B Willemveranderen bergkan gedurende de termijn van de tervisielegplaats (01-10-1997)
straat 12-14
ging tegen het bestemmingsplan schriftelijk
97113B Wilhelmmabouwen erker
bedenkingen indienen bij Gedeputeerde
(01-10-1997)
weg 56
Staten van Noord-Holland, Postbus 123,
2000 MD Haarlem.
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
VOORNEMEN OM BOUW- gedurende de openingstijden
VERGUNNING TE VERLENEN Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
Het college is voornemens om met toepassing
datum van verzending/uitreiking van de vervan artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
leende vergunning, schriftelijk een gemotiOrdening bouwvergunning te verlenen voor
veerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
- het veranderen van een supermarkt op het
het college van Burgemeester en Wethouders,
perceel Burgemeester Engelbertsstraat 21,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
- het uitbreiden van een woning op het pervan een bezwaarschrift heeft geen schorsende
ceel Haarlemmerstraat 21,
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van'
het bezwaarschrift.

BEDANKT VOOR HUN HULP:
GERARC!, DANiËÜE, SANC!ER,
PRAisk, HR. KEUR,
M ART! N LOUWEN.

van 1.10 voor 0.85

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

o.s. OVERSPAERN MAKELAARDIJ
LID NVM, Sandenburg 2
2036 PR HAARLEM. TEL. 023-5366366
H. v. Gog-Fransen
H. v. Gog
J. v. Gog - R. Huisman
R. v. Gog

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning en
meldingen bouwvoornemen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97148B Rozenobelveranderen woning
straat 13
97149B Mr Troelstravergroten woning
straat 12
97150B Park Duijnwijk bouwen warmte
productie eenheid
97151M Boulevard
plaatsen opberghok
Barnaart 20
97152B Burg van
plaatsen reclame
Alphenstraat 63 zuilen

De besluiten liggen met ingang van 10 oktober
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie.

VoNdEÜAAN 2B

Donderdag Mueslibollen

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

met de opening van jullie
eigen zaak

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

SNAckbAR "DE Oude HALT"

van 3-35 voor 2.50

uitvaartverzorging
kennemerland bv

WILLEM-WENDY
FRANSEN-BAARS

De bouwplannen liggen met ingang van 10
oktober 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie Gedurende deze termijn
kan een ieder tegen voormelde bouwplannen
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

de hele week Oogstbrood

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

qepeuci-ceepr>

- het plaatsen van twee noodwmkels op het
Raadhuisplein nabij de nummers 10 en 15
voor een periode van 1 jaar

De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

vol zonnepitten en rogge

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor

De gemeenteraad heeft op 29 september
1997 besloten, dat op grond van artikel 21 van
de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
VERGADERING
bestemmingsplannen worden voorbereid voor
- het perceel Burgemeester Engelbertsstraat 21;
WELSTANDSCOMMISSIE
- het perceel Haarlemmerstraat 21,
De Welstandscommissie vergadert donderdag 16 oktober 1997 om 15.30 uur. De - het perceel Max Euwestraat 5;
- het perceel Beatrixplantsoen 1,
plaats van vergaderen is Raadhuis, Swalue- Boulevard Noord (gebied globaal gelegen
straat 2, Zandvoort Voor nadere informatie
tussen de Boulevard Barnaart, Burgemeester
over de agenda kunt u terecht bij de sector
van Alphenstraat, Van Speijkstraat, StationsGrondgebied, afdeling Bouwtoezicht en
plein en de Jacob van Heemskerckstraat)
Milieu, telefoon (023) 574 01 00

KENNISGEVING

Ook om af te halen TTT
Gewoon even bellen (023) 571 95 38

huisarts
afwezig van 13 t/m 17 oktober

De Centrale Balie is gevestigd in
het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2
De Centrale Balie is geopend op
maandag t/m woensdag 08 30 - 16 00 uur
donderdag
08 30 - 20.00 uur
vrijdag
08 30 - 12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m n paspoorten, rijbewijzen e d )
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via
het centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verknjgen(023)57401 02

- het uitbreiden van een woning op het perceel Max Euwestraat 5

De route loopt via de volgende halteplaatsen'
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 1 5 - 1 0 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 15 - 11 00 uur
Tolweg
11 15 - 12 00 uur
Sophiaweg
12 45 - 13 30 uur
Van Lennepweg/
J P Thijsseweg
13 4 5 - 1 4 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 - 15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 - 16 30 uur

Mobil
Het Station

•

Circus Zandvoort

Hogeweg 2, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort

Hoofdprijs:
waardebon ad ƒ 125,voor een diner voor 2 personen beschikbaar gesteld door
Restaurant DE ALBATROS in de Haltestraat.
2e t/m 4e prijs:
3 prachtige Herfstboeketten a ƒ 30,- van Hanneke Voit, Buureweg.
Op 18 oktober deelt ons promotieteam weer een herfstattentie uit
van Drogisterij DE GAPER, Haltestraat.

OVZ
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Millennium
ZANDVOORT - De gemeente
gaat alsnog de Stichting Millenniumcadeau oprichten. Initiatiefnemer Theo van Vilsteren
dreigde vorige week een eigen
stichting op te richten, omdat
de gemeente zo weinig haast
maakte. De stichting wordt op
22 oktober om half vijf geïnstalleerd op het raadhuis. Wie erin
zitten behalve het VVD-raadslid Van Vilsteren, is nog niet
bekend.

Politiek Café
ZANDVOORT - Het strand
staat centraal tijdens het Politiek Café op dinsdag 21 novemtaer in Yanks (ingang Kosterstraat). De discussie begint om
acht uur. Naast strandpachters
komen ook politici aan het
woord.

Skaten
ZANDVOORT - Op zaterdag
11 oktober en zondag 12 oktober vinden er skatewedstrijden
plaats in het Skate Park Rollerwave op van Van Penemaplein.
De wedstrijden duren van
twaalf tot zes en zijn gratis toegankelijk voor het publiek.

Dierenbescherming
ZANDVOORT - De collecte
van de Dierenbescherming in
Bentveld en de openbare verkoop op zaterdag op het Raadhuisplein heeft negenduizend
gulden opgebracht. De Dierenbescherming ontvangt tainnenkort ook een gift van hondenkapsalon Ellen Cats. Zij geeft
20 procent van elk portret van
een huisdier dat gemaakt
wordt in haar kapsalon aan de
Dierenbescherming. Deze actie
duurt tot 4 november.

Fargo
ZANDVOORT - De film Fargo, die vanavond bij de Filmclub in het Circus draait, is een
absurde'thriller. De film begint
om acht uur. Leden en niet-leden zijn welkom.

Het Wapen
ZANDVOORT - Het Wapen
(op het Gasthuisplein)
is
woensdag met een klein feestje
voor genodigden heropend.
Een wat groter feest volgt op 19
oktober als de Ruud Janssen
Band optreedt vanaf vijf uur.

Talentenjacht
ZANDVOORT - La Bastille
organiseert een talentenjacht.
De voorrondes zijn op 9, 16 en
30 oktober. De halve finale
vindt plaats op 6 en 13 november. Op 27 november is de grote
finale. Opgeven kan tot 9 oktober (tel. 5715842).

Bewoners Zuid
blij met uitstel
van 'buurtplan'
ZANDVOORT - De leden
van de Stichting Zandvoort
Zuid zijn blij dat de gemeenteraad pas in november
over de plannen voor hun
buurt beslist. De nog altijd
springlevende
stichting
vindt namelijk dat de plannen gebaseerd zijn op 'twijfelachtige argumenten'. Uitstel van de beslissing hierover is dan ook volledig terecht, oordeelt ze.

Wethouder Piet Flieringa
trok vorige week tijdens de
raadsvergadering de doelstellingennota voor het bestemmingsplan, waarin de ruimtelijke en verkeerstechnische ideeen voor Zandvoort-Zuid globaal
aangegeven zijn, terug. Hij wil
zijn raadsvoorstel nog wat aanpassen.
Volgens zijn
woordvoerder
Egon
Snelders wil de
wethouder extra benadrukken dat Zuid
een
woonbuurt moet blijven, dat het grote parkeerterrein gehandhaafd
en gerenoveerd wordt, dat het
Priedhoffplein naast parkeerplaatsen ook een multifunctionele invulling kan krijgen en
dat de fietsverbinding naar
Noordwijk verbeterd wordt.
Welke straten eenrichtingsverkeer worden of juist weer
tweerichtingsverkeer, wil Plieringa nog niet prijsgeven. Daarop studeert hij volgens zijn
woordvoerder nog.
De Stichting Zandvoort Zuid
kijkt juist met spanning uit
naar de verkeerstechnische
aanpassingen. De belangengroep, die uit diverse bewoners
van Zandvoort-Zuid bestaat,
vindt dat de doelstellingennota
slechts een deeloplossing biedt
voor verkeersproblemen en dat
de nota vol tegenstellingen zit.
Zo verwerpt Flieringa enerzijds in de nota - volgens Emmy
Stobbelaar en Joop Berendsen,
bestuursleden van de Stichting
Zandvoort Zuid - de hoofdwegenstructuur, terwijl hij anderzijds juist zijn plannen voor een
deel baseert op dat oude plan.
Volgens die hoofdwegenstructuur moest het verkeer
vanaf de Zandvoortselaan via
een zuidelijke rondweg geleid
worden. Ook het verkeer naar
Noord en het centrum zou via

Unicef
ZANDVOORT - De Zandvoortse afdeling van Unicef verkoopt weer kaarten voor de behoeftige kinderen overal ter wereld. Meer informatie bij S.
Keur, tel. 5716049.

Noodwinkels
Vervolg van pagina l

de rondweg afgewikkeld worden. Een deel van de bewoners
van Zandvoort-Zuid zag dat
niet zitten en voerde er met succes actie tegen. Het werd zelfs
het breekpunt van de verkiezingen in 1994.
Tweerichtingsverkeer op het
noordelijk deel van de Boulevard Paulus Loot, zoals Flieringa in zijn oude plan voorstelt,
wijst de Stichting Zandvoort
Zuid dan ook af. Op dat punt
vindt de belangengroep dat de
nota zichzelf tegenspreekt. „In
de nota staat dat de toegankelijkheid van het strand vergroot
moet worden, terwijl tweerichtingsverkeer een drukkere boulevard en dus een grotere barrière betekent," legt Berendsen
als woordvoerder van de stichting uit. Eenrichtingsverkeer in
de Marisstraat vindt de bewpnersgroep uit
De kinderen die naar het speelplaatsje van het Schelpenplein
ZandvoortZuid wél een
goed idee.
Het verkeersprobleem ligt volgens Berendsen trouwens ook aan de gebrekkige samenwerking tussen
de politie, de gemeenten Zandvoort, Haarlem, Bloemendaal
en Heemstede. „De Marlboro
Masters hebben bewezen dat
het dus echt wel goed kan loZANDVOORT - Zeker, de gas aan het begin van de straat,
pen. Als er maar goede afspra- bewoners
rondom het bij café Harlekijn. Natuurlijk
ken gemaakt worden." De ze- Schelpenplein zijn erg blij zeggen we tegen onze kinderen
ventigduizend bezoekers van met de glijbaan en het speel- dat ze moeten oppassen, maar
het race-evenement waren toen huisje, die de gemeente vo- we kunnen er natuurlijk niet
rond acht uur bijna allemaal rig jaar neergezet heeft op elk moment op letten. Vooral
weer het dorp uit.
de kleintjes is de situatie
het plein. Maar nu het er voor
heel erg gevaarlijk, ook al omeenmaal
staat,
wordt
vol„Daarnaast hameren we al ja- gens de omwonenden eens dat de stoep aan de overkant
ren op goede bewegwijzering, te
de speelplaats nog geen memeer duidelijk hoe hard van
vooral aan het begin van het
ter breed is."
verkeersdrempels
nodig
dorp," zegt Berendsen. Of het
„De laatste jaren zijn hier
inzetten van pendelbusjes pp zijn. Daarom arriveert er steeds meer kinderen in de
een
dezer
dagen
een
brief
zomerse dagen een succes is,
buurt geboren. We hebben er
betwijfelen de woordvoerders van de bewoners op het nu zo'n 22. Uit andere buurten
van de belangengroep. „Volle- raadhuis.
komen er pok vaak kinderen op
digheidshalve wordt maar verhet pleintje spelen. Dus er zijn
zuimd aan te geven wie als Zoe„Al drie keer heeft een van de beslist heel veel mensen die bekinderen bijna onder een auto lang hebben bij drempels. Het
te Lieve Gérritje optreedt."
gelegen," vertelt Marja Spie- mooiste zou zijn als het Schel„Kortom," concluderen Stob- rieus-Brugman. „Ze schieten penplein en de Westerstraat
belaar en Berendsen, „het is vanaf de stoep zo de straat op een woonerf worden. Bovenmaar goed dat er nog eens goed en de meeste auto's geven net dien willen we graag borden om
over nagedacht wordt. Overigens is het erg opvallend dat we
slechts met de groots mogelijke
moeite de nota konden bemachtigen. Terwijl het toch
duidelijk een openbaar stuk is.
Het is dus kennelijk met de inZANDVOORT - „De den in de ontwikkeling van
spraak van burgers droevig ge- groeistuipen van het oude het noordelijk deel van het
steld."
Zandvoort zijn terug te vin- dorp. Het is heel interessant

'Nota spreekt
zichzelf tegen'

om dat in de geschiedenis
terug te vinden, want je ziet
het nu nog steeds," zegt Ger
Cense. Daarom houdt hij op
vrijdag 10 oktober tijdens de
Genootschapsavond een lezing over het Zandvoort ten
noorden van de spoorlijn.

Ook jazz na het festival

Dansen senioren
ZANDVOORT - Dansen zorgt
voor een gezonder lichaam.
Conny Lodewijk geeft daarom
wekelijks op donderdag van
half drie tot half vier dansles
voor senioren in Aktiviteitencentrum Zandvoort. Vijftien
lessen kosten 95 gulden. Meer
informatie: tel. 5717113.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie (023) 571.8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497
E-mail- wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 5626271. Fax:
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal,
ƒ34,60 per half jaar. 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormge'/mg'opmaakredactie. Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Mulöer, Andre Stuyfersant Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie. Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Het jazzfestivat ligt nog vers in het geheugen bij
menig Zandvoorter. Daarom vtas het vrijdagavond dan ook bijzonder druk in Café Koper. In
het begin stond het publiek vooral te luisteren,
maar in de loop van de avond kreeg het Haarlem
Jazz Quintet steeds meer mensen aan het dansen.

Kolo Andie Ijt-beiom

automobilisten te waarschuwen voor spelende kinderen."

van de Zuidbuurt met te wachten op een nieuw parkeervoorstel. Hun buurt staat bovenaan
om al voor die tijd aangepast te
worden. „Maar er moet nog wel
aparte besluitvorming over
drempels en een dertigkilometerzone plaatsvinden. Dat kan
dus niet zomaar. Op zo kort
mogelijke termijn gaat de gemeente met de bewoners praten," verwoordt Snelders het
commentaar van zijn wethouder.

De bewoners hebben hun
wens al vaker bij de gemeente
geuit. Ze kregen echter volgens
Spierieus steeds te horen dat ze
moesten wachten op het nieuwe parkeerbeleid. „Maar dat is
nu na het referendum afgeblazen. En het duurt nog lang
voordat er een nieuw parkeervoorstel komt. Wij dreigen
daarvan de dupe te worden." Ze
snapt niet dat er wel in het
buurtje tussen de Haltestraat,
Flieringa kan volgens Snelde Kostverlorenstraat en de ders niet precies aangeven wat
Prinsesseweg drempels neerge- hij 'onder zo kort mogelijke terlegd zijn.
mijn' verstaat. „Mochten de bewoners vinden dat het te lang
Volgens Egon
Snelders, duurt, dan kunnen ze altijd zelf
woordvoerder van wethouder ideeën aandragen," aldus de
Flieringa, hoeven de bewoners voorlichter.

Genootschapsavond belicht ontwikkeling van Noord

ZANDVOORT - Op 12 oktober wordt in het Gemeenschapshuis van tien tot vijf uur
de maandelijkse verzamelbeurs gehouden. De toegang is
gratis.

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur J.M. Pekelharmg.
Wnd -hoofd commercie: B L. Berger.

gaan, schieten soms zo de weg over

Schelpenplein wil drempels
bij glijbaan en speelhuisje

Verzamelbeurs

(020)6656321.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 8 oktober 1997

Eigenaresse Maaike Koper telde zeventig bezoekers binnen en buiten. Zij en haar man Fred
Koper houden erg van jazz. „We zijn dan ook van
plan beslist vaker deze winter een jazzavond te
organiseren," aldus Maaike
Foto André Lieberom

De bebouwing van Zandvoort-Noord begon langs de
kust nadat Eltzbacher en Kumders de spoorlijn aanlegden. Ze
bouwden het Kuhrhaus en de
Passage. Bovendien kwamen er
steeds meer hotels. In de jaren
twintig begon de bouw van de
woonwijk Oud-Noord en na de
oorlog verrees Nieuw-Noord.
De relatie tussen het dorp en
Noord is er volgens Cense altijd
een geweest van: wat niet in het
centrum past, schuiven we
door naar de gronden in het
Noorden.
Zo laat de voorzitter van het
Genootschap Oud Zandvoort
vrijdag een plattegrond zien
waarop drie scharrendrogerijen in het dorp ingevuld zijn.
Het kaartje stamt uit het begin
van de 19-e eeuw. De veldjes
waarop de vissen gedroogd werden, stonken echter zo hard dat
ze naar Noord verbannen werden. Dat gold ook voor de varkenshpkken. Cense: „Die hoorden niet meer in het centrum
thuis toen het Badhuis er eenmaal kwam."
Maar het was niet alleen een

Jasper Hoogencüjk reageert op van Brederodestraat 3-5.
Ir. Leliman leefde van 1878
het artikel over de sloop van
een villa in de Kostverlorcn- tot 1921 en was naast een toonstraat. Hij geeft enige achter- aangevend architect en publigronden over de architect van cist ook oprichter en redacteur
van 'De Bouwwereld'. Hij had
de villa.
bovendien een architectenbuIk zal niet de eerste zijn die u reau in Amsterdam. Hij heeft
erop attent maakt dat de ge- het bekende Noord-Zuid Holsloopte villa in de Kostverlo- landse Koffiehuis in Amsterrenstraat niet de Klimroos dam ontworpen en de paddemaar de Klaproos heette. Min- stoel van de ANWB. Hij heeft
der bekend is dat de villa inder- zijn hele leven lang erop gehatijd werd ontworpen door ir. merd dat er een architectenmuJ.H.W. Leliman, de geestelijke seum moest komen en ver na
vader van circa twintig (niet de zijn dood is dat gebeurd.
Als toevallige samenloop van
minste) bouwwerken in Zandvoort. Hij ontwierp bijvoor- omstandigheden is op 26 sepbeeld de gesloopte Clara Kil-' tember, de dag nadat de Klapniek in de Kostverlorenstraat, roos verdween, in het NederHotel Noordzee op de Boule- lands Architectuur Instituut in
vard Paulus Loot en Villa San- Rotterdam een tentoonstelling
devoerde in de Brederode- over het werk van Leliman geopend. De titel van de tentoonstraat.
Enkele gebouwen bestaan stelling, die tot 16 januari 1998
nog, zoals villa Duynhoeve in duurt, luidt 'Van paddestoel tot
Tevens
de Kostverlorenstraat, de IJsfa- architectenmuseum'.
briek in de Cornelis Slegers- werd op die dag zijn oeuvrelijst
straat en het dubbele woonhuis en publicatie-overzicht in boek-

de hand. De sporthal en de
sportvelden worden verplaatst
naar de rand van Zandvoort,"
aldus Cense.
De Genootschapsax ond \,in het Genootschap Oud Zamhoort vindt pUuits
op vrijdag 10 oktober in Gebouw De
Krocht. De bijeenkomst beeint om
acht uur, maar vanaf kw art <n er ze\en
worden er al dia's \ertoond. Tijdens de
avond \ertelt Ger Cense o\er Zand\oort-Noord. komt de ontwikkeling
van het circuit aan bod en wordt er een
film o\er het l April Genootschap medraaid.

Gemeente organiseert overlegronde
over bouwplannen winkelcentrum

De plannen bevatten onder andere uitbreiding van de supermarkt Super Noord, de woningbouw en extra winkels. Ook 't
Stekkie wil uitbreiden. De binnenplaats van het huidige winkelcentrum zou veranderen in een parkeerplaats. Althans, als de
plannen doorgaan. Na het overleg met alle belanghebbenden
moet de gemeenteraad er ook nog over beslissen en volgt er nog
een formele inspraakronde.

J. Hoogrmlljk
Zamhoort

Donatie
CDA-er Ruud van der Melj rea-

De vaststelling dat de wet die
de subsidiëring regelt alleen
het begrip 'donatie' kent, is niet
de reden waarom ik tegen de
subsidienota gestemd heb samen met de heren Keur en Van
Eist. Ons bezwaar betreft het
feit dat de nota stelt dat een
donatie eenmalig zou zijn. Omdat wij - met u - van mening zijn
dat dit niet het geval hoeft te
zijn, hebben we om die reden
tegen de nota gestemd.
H. \an der Meij
Zundxoort

ZANDVOORT - De kunste
naars van de Culturele Werkgroep Zandvoort organiseren
op zondag 19 oktober een vooi
het eerst een Open Ateherrou
te.
Bij zeventien leden van de
CWZ staat dan de deur van het
atelier of een speciale expositie
ruimte open van elf tot vrjf uur
(ADVERTENTIE)

Cinema
9 t/m 15 Oktober

HEMA écht ekkerim

1330
MU.V Do 09/10

l liet avontuuitijkc hondje

Nieuw: Advocaattaart
Dagelijks vers uit eigen banketbakkerij, o 23 cm/9.95

,795

nu /•

l (AÏ) Belgisch gesproken

,795

Do t/m Di
15 30 i. I'ÏOOA. 21 K)
Wo 15 W

nu /e

1 00 gram/3 50

Verse roombotercake
Naturel, marmer of kruidnootjescake, 500 gram/4.95

Drop
Engelse, zoete of zoute drop, zak 750 gram/4 95

geert, mede namens zijn colloga-raadsleden Piet Keur (GBZ)
en Ton van Eist (GBZ). op het
artikel 'Woordspelletje' in het
Zandvoorts Nieuwsblad van l
oktober. Hij maakt bezwaar tegen de zinsnede 'Is een donatie
ook een subsidie?' CDA-er Ruud
van der Mcij vindt van niet.

Open atelierroute

Dagelijks

Gekruide varkensrollade

vorm
uitgegeven
(ISBN
90-802401, uitgegeven door de
Stichting Bonas).
In dit boekje worden genoemd: Hoogduin, Duinhut,
Oostduijne, Jacobson, Van Es
en Koning (Kerkplein). Ook
wordt er vermeld dat De Klaproos in 1918 werd gebouwd en
dat de Brederodestraat 3-5 in
1906 het eerste project van hem
was. Dit dubbele woonhuis
werd in opdracht van de Maatschappij yillabouw Zandvoort
gebouwd door aannemer Groen
en opzichter Boddé. De bouwsom bedroeg 12.625 gulden.
Toch feiten om bij stil te
staan wanneer een bouwwerk
als De Klaproos gesloopt
wordt.

ZANDVOORT - Tijdens de
Ontmoetingsdag voor oudeien
en gehandicapten m Nieuw
Unicum op 5 november treden
Ria Valk, goochelaar Mr Pico.
het Volendams Vocaal Ensem
ble en Dico van Putten op De
ontmoetingsdag duurt van half
elf tot half vier.

(ADVERTENTIES)

1 kilo/1 1 5 0

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor bneven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplem 12 m Zandvoort.

Ontmoetingsdag

ZANDVOORT - Op 21 oktober vindt er overleg plaats over
nieuwbouwplannen voor winkelcentrum Noord tussen de gemeente, winkeliers, Activiteitencentrum Zandvoort en omwonenden. De bijeenkomst wordt gehouden in het Activiteitencentrum
('t Stekkie) en begint om acht uur.

Jonge Goudse kaas

MENINGEN

Architect gesloopte villa
ontwierp veeFgebouwen

kwestie van ongewenste geuren, waardoor bepaalde zaken
verhuisden. Ook plaatsgebrek
speelde een rol. De begraafplaatsen, ijsbanen en sportvelden kregen een eigen plek in
Noord. „Nu zien we opnieuw
dat er te weinig ruimte is.
Sportpark Duintjesveld is daar
een mooi voorbeeld van. Dat is
er gekomen omdat de wijk De
Meeuwen gebouwd werd. Met
Park Duijnwijk is hetzelfde aan

Dat stuitte echter op be/w,n< n
van apotheker Muldui en de
visboer. Uiteindelijk w e r d e n
die bezwaren ook opgelost
Volgens gemcentevoorhc In t i
Snelders mocht Bruyn/iel
daarom alvast beginnen met cu
bouw van de noodwmkels lei
wijl de formele procedures IK u
niet rond waren
Maar tijdens het bouwen \ , m
de twee noodwmkels eind uu i
ge week ontdekte Mulder d,tl
hi] er wel erg weimt> r u i m u
langs zijn gevel overbleef , l )i
keet die het meeste in de lim-K
verrijst, kwam op andeih.ihc
meter van mijn privcvooideur
Terwijl ik van te voren een tcl.c
nmg had gezien wauibi] du
ruimte veel groter leek Dat
ging me te ver, zeker na al dn.
moeilijkheden die we al nehad
hadden." De gemeente kondm
de pardoes een bouwstop al
met de mededeling dat Bi m n
zeel en Mulder eerst nog maai
eens' met elkaar moesten n.ian
praten.
Bruynzeel heelt zich innnti
dels na overleg met M u U U i
neergelegd bij het inkrimpen
van de noodwinkel dn eet vooi
Jupiter. „Het stomme is dat n
over deze noodwinkel nooit
problemen waren."
Hij begrijpt evenmin dat di
procedures rondom de bouw
vergunning nog niet afgeiond
zijn. „De gemeente heelt m ck
krant m een advertentie /ellh
op 20 augustus geschreven dat
ik een aanvraag voor een bouw
vergunning voor die noodwm
kei had ingediend. Toen beuun
de inspraak dus al en ik gma. ei
al die tijd van uit dat het wel
goed zat."
Uitzoeken of de gemeente w el
helemaal juist heeft gehandeld
en eventueel een schadeclaim
indienen, gaat Bruynzeel vooi
alsnog te ver „Eerst maar even
afwachten. Ik wil niet meteen
met scherp schieten. Met pra
ten bereik je over het algemeen
veel meer."
Hij vreest echter wel dat de
bouw van het winkelcomplex
mogelijk vertraging oploopt
„Dat de werkzaamheden nauw
met elkaar samenhangen, reah
seert niemand zich bij de »e
meente blijkbaar. En dat is dus
wel heel vervelend, want als het
eenmaal gaat vriezen kan ei
weinig meer gebouwd worden '

Hardys Private Bin
Australische volle rode of milddroge wille wijn, 0,75 1/12.95

m
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nu JL»

,795

l JUKASSICPARK

nu U*

l (AI.) Regie Slc%cnS[>n-lh:r f .

,^95
nu «?•
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Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 11 oktober 1997. Zo lang de voorraad strekt

Woensdag 15 Oktober
2000

|The peop... .
iLarry Flint §
l

Oktober is woonmaand. De
hele maand lang showen we
wat af, op Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Kijk,
nieuwe collecties!
BAALBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR. MUNDERS
MONTÈL, OASE, VAN REEUWIJK. SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER VAlHAl
Info (020) 690 93 16

Mcl V.."K Hurttv n C iiunr) l . *r t

HLMCLUBI
G»itktlipW»S,20ttJlI,3
' '• ' ; : . TM:(029)571I6M

,
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Weekmedia 17
Schelpenplein 18, aan pittoresk plein gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind.: hal; Lvorm. woonkam. met haard; keuken; kelder;
toilet; 1e et. ruime si.k.; ruime badk. met ligbad, douche en bidet. c.v.
Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT,

Dr. J. G. Mezgerstraat 105, luxe verbouwd
driekam.app op 1e et. Ind.: hal; woonkamer
met open, luxe keuken met inb.app.; balkon
zuidoost; 2 si.k.; badk. met wastafelmeubel,
douche, wastafel en toilet.
Vraagprijs ƒ 275.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage.
Vraagprijs ƒ 35.000,- k.k.
Burg. van Fenemaplein 22/14, uitstekend
gesit. dnekam. app. (vh 4) op 7e et. met schitterend uitzicht op zee. Ind.: ruime hal; L-vorm.
woonk. met open haard en ruim balkon; 2
si.k.; toilet; badk. met ligbad; keuken met inb.

app.

TJONH JtMEl, HÜJOHEIBOIS

VERHUIZEN?

FRttSCHE

Wit

Verhuizingen

m IL

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

SCHAIK
MAKELAAR O.G.

A N N O

ERKENDE
VERHUIZERS
\

VAN

IBEIRINBURG
DtSARONNOl,
.AMARJITO

Vraagprijs ƒ 359.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

MTERFLES

.

Jj*- ~

*l

><•/•'• f-

eigen

l

NAPOLEON BRANDY JOUKEDEJONGHE
1804V.S.O.P.
FRIESCHE
0,7 LITER
BEERENBURG
VERGELIJKELDERS iS^S"
BARE PRIJS l&SS'

IONG1

IOLSI

-_,.if< rf* '

«.,~Y*!*»t

PiirMé

&

ZILVEREN

MEDAILLE

' ; Elandsstraat 175,1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329,*

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

NIEUW IN ZANDVOORT
Movie Centre Noord

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

C.V.
defect?

DE EERSTE & ENIGE
COMPUTERGESTUURDE
VIDEOTHEEK VAN
ZANDVOORT

0800-0998830

uoofcflean
/S UW KETEL W

'remeha wai HR combi
Installatiekosten±f900^

AMSTEL
HERFSTBOCK

^ 2.645,-

IRISH WHISKEY
0,7 LITER

ELDERS2&9S"
ELDERS2&95'

ELDERS 32^5*
32795"

BAR.LE-DUC
ORANGE
_. _ _ _ „ . JTV.
ELDERS }&f

4%Jfe

In deze oktoberwijn- NAVARRA MONTE ORY
RESERVA1989
maand hebben wij
iets heel speciaals
kleur icxxl. bouquel zacni mei lichi
voor u geselecteerd
eiken tonen, smaak soepel en eerlijk
Bi| onze vaste Bcaanbevolen bij vlees en op ieder momenl
degas Villalranca
de Navarra (Monte
Ory) en Los Llanos
(Pata Negra) hebben
onze wijmnkopers
een tweetal wijnen,
de Monte Ory
Reserva 1989ende
Pata Negra Gran
PATA NEGRA
Reserva 1987, voor
GRAN RESERVA 1987
u in de kelders laten
rusten. Deze zyn
nu perlect op dronk.
kleur zacht rood bouquet krachtig
Eenmalig bieden
smaak vnenrJelijk zacht
aanbevolen bl] vlees en kaas
wi| u deze acht en
tien jaar oude kwal iteitswyn aan voor
een ongekend
lage prijs1

;

DAM

EDU AROCH£ ;

DAME DELAROCHE
CUVE D'OR
Vin de Table Blanc
kleur lictitgeel bouquel Iris en licht
eiken tonen smaak vrij droog en fris
aanbevolen bij allerlei soorten visgerechten en als aperitief

ELDERS .7*95"

heeft alle dranken!

DRAAGKARTON
6 FLESSEN

MEER
DAN 4.000
FILMS OP
VOORRAAD

l

OKTOBER

s ^Kl .

o p le i d i ng

JAMESON

Dl SARONNO
AMARETTO Originale
0,7 LITER

W152» 19!* 252» 99

• Horeca Ondernemersvaardfgheden , * Cursusplaatsen:
F j? fSLjJ D
• Cafébedrijf/Sociale .Hygiëne,
,
Almere,
L4\ IfEGI ^
Deze opleidingen voldoen aan'de nieuwste
^Arhshsrdam,
..^nn^
>
-vestigingseisen'. Ook voor'andere branches. ',t'( xHilversu'm, •
SEC is erkend doodde
"'t ' 'V/^Xê"-"'' ïl:' '". w>" ; Haarlem,- r , bedrijfstak horeca^'-."''
"^. - 'f,'1"» /'"'•,''"' t
* 'Purmèrend "
"
« "•
*"Bel voor informatie:
* \ " : ; -

L t r a riti n g

wwnX

m m

* • TM

HAARLEM: Calilomieplem 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt weer dan 50 sliferi/en, 6e/ voor ome overige vestigingen 0172-447300
.[ Alle aanbedingen zijn geldq t/m 16 oktober :dang de voonaaj slrag Druk enrettfjulenvooftjencuoen1

Bel voor een offerte <°^P'<S< y

WORDT NU
LID EN HUUR
GRATIS UW
2DE FILM*

ft V -

Tot 90% korting

met motief
Tel, 571 28 55

•M.U.V. DAGFILMS

geeft u meer!

WEEÏ

Te koop:
IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT

NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS
EINDELIJK EEN MATRAS DIE JE HUP SPAART EN JE CENTEN.

WINKELCENTRUM NIEUWNOORD TEL.023-5731957

Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbelgeweven damast
Hygiënisch, antl-schlmmel en antl-allerglsch.
Alle maten leverbaar. Vb 70x200cm. Van 499,- Nu voor

OPENINGSTIJDEN:
MA TOT VR VA.N 14.OO TOT 22.OO
ZA EN ZO VAN 13.OO TOT 22.OO

Rondje Amsterdam: Vaar mee
over o.a. de prachtige Amstel

f\D-OP
\Jr-*J*L

vin IIITO-NU voor

MATRASSEN
Pohrethef HatratHa Ktofiü Suttx
SQ 20-25-30-3WO

Om 10.00 uur worden de trossen los gegooid en vertrekt
het salonschip Dr. Ir. F.Q. den Hollander vanuit
Amsterdam, Steiger 7 achter het Centraal Station, om
via het Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de
Weespertrekvc'art op te varen Aan boord wordt u ontvangen met eeT heerlijk kopje koffie mét. Bij de Omval
draait de kapitein de Amstel op en koerst richting
Ouderkerk aan de Amstel. Al varend passeert u prachtige landhuizen Als u geniet van de prachtige route, is
het tijd voor de lunch en serveren wij u een drie gangendmer met soep vooraf en een ijsje toe. Rond 13.30
keert het schip bij Ouderkerk en vaart u terug over de
Amstel, door de stad langs Carré en de Stopera raar
Steiger 7
Omstreeks 16 00 uur arriveert u in Amsterdam aan
Steiger 7, waar de boot afmeert
U kunt aan deze tocht deelnemen op dinsdag 21,
woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 1997.
Vertrek om 10.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Aankomst ca. 16 00 uur.
De kosten bedragen normaal f 47,50 per persoon inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu speciaal
voor de lezers van de kranten van Weekmedia slechts
i 37,50 tegen inlevering van onderstaande bon
Reserveren is verplicht 020-6262466.

50
soorten
vleeswaren

l MALIGE
SUPERSTUNT
Botermalse
RUNDERBIEFSTUK

HEEL KILO

Bon voor onze lezers
Deelname aan het Rondje Amsterdam op 21, 22, 23 of 24
oktober 1997 is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel 020-6262466 Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 m Amsterdam De kosten bedragen f 37,50 p.p.
Naam
Adres

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

130
soorten
vlees

van 32,50

Uw voordeel 12.55
^

>. *

BOUCHERIE

Postcode: ............... Woonplaats. .
Datum

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

Aantal personen:

NU

KrOCht 5"7

Zandvoort

ï-i e-MrtAc-»
Tel. 5719067

maandag t/m-vrijdag van

e.oototie.oouur.

zaterdag en zondag ,
van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

geeft u meer!

MDF-LEDIKANT
comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200cm.
• met KIVH 2 solide lattenbodems •
• met M'.'KKt 2 luxe polyether matrassen •_.
• met l.-USill Z
rijkgevulde
/" ~
hoenderverenkussens p—^- /
Compleet van F 1195. .2

BEZICHTIGING - VERKOOP
•AllL- .irlikdm 11X1% schriftelijke l.ibrii-kst;.ir,inlic.
•Gespreide bolntint; mogelijk (Rt-en rvnle).
•Gratis opslag lijdelijk mogelijk.
•Betalen met pinp>is mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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Toonkunstkoor (15 jaar) blijft ambitieus

Met

oog
en

oor
de badplaats door

Dertig jaar bestaat het Toonkunst Oratoriumkoor
Zandvoort, Zondag vindt daarom een groots jubileumconcert plaats. Twee leden van het koor en de dirigent
kijken alvast vooruit naar dat concert, maar blikken
ook een beetje terug op de afgelopen jaren. „We zijn
zeker ambitieus. Altijd geweest ook. Het zingen staat
bij ons voorop," aldus secretaris E. Nieman.

'N'

EE HOOR, we voeren
zondagmiddag hélemaal geen moeilijke of
elitaire muziek uit. Integendeel, het concert bevat zeer toegankelijke werken, met melodieèn die iedereen zullen aanspreken. Het Laudate Dominium van Mozart bijvoorbeeld,
dat bijzonder geliefd is bij een
breed publiek," zegt dirigent
Pim Overduin van het Toonkunst Oratoriumkoor Zandvoort (TOZ).
Hij geeft zondag leiding aan
het jaarlijkse optreden van dit
koor in de Nederlands-HerVormde Kerk. Deze keer staat
het in het teken van het 30-jarig
bestaan van het gezelschap.
Om die reden is niet op een cent
gekeken, en heeft het koorbestuur zowel het 27-koppige begeleidingsorkest Florilegium
Musicum ingehuurd als een
viertal solisten aangetrokken.
Gezamelijk zal men voor de
pauze de 'Vesperae Solemnes
de Confessore' (KV 339) van
W.A. Mozart ten gehore tarengen, waarna de 'Nelson Mis'
van J. Haydn het tweede deel
van het programma vult.
Volgens Overduin mag er na
de pauze vuurwerk worden verwacht. „Die Nelson Mis is echt
een stuk van uitersten, van heel
ingetogen tot uiterst uitbundig.
Het is in feite een dramatische
weerspiegeling van de overwinning die destijds bij de Nijl op
de Franse vloot werd behaald.
De muziek heeft dan ook bij
vlagen een uitgesproken militair karakter. Het begint bijvoorbeeld heel ritmisch en
krachtig met pauken. Wat ik

„Ik had al een heleboel onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en de haalbaarheid,"
vertelt Mike Moor van To the
Point. „Maar helaas werd het
winkelpand net verhuurd aan
de tweedehandskledingwinkel
Monet." Mike wachtte zijn
kans af en is nu met zijn beste
vriend Mark Epker van Cube
Hardware Design en diens
compagnons (Gerry Uhlrich en
Robbie van der Planck) alsnog
de videotheek begonnen.
„We hoeven er niet meteen
van te leven, want we hebben
t onze eigen bedrijven al. Daar! door hebben we voldoende de
l kans om twee jaar lang flink te
investeren. Het derde jaar
wordt het oogstjaar. Zo realistisch moet je wel zijn," zegt
Mike.
„Een fout van veel jonge ondernemers is dat ze denken
snel rijk te worden. Terwijl ik
eerlijk gezegd door schade en
schande heb moeten leren dat
het zo niet werkt. Je moet je
ontzettend goed voorbereiden.
Marktonderzoek doen en vooral pessimistisch de kosten berekenen. Dan weet je van te voren tenminste zeker dat het altijd meevalt in plaats van tegenvalt."
Dat die methode succes
heeft, blijkt volgens Mike uit
zijn eigen To the Point. Dit grafische bedrijf is inmiddels gevestigd in Zandvoort, Amsterdam, Rotterdam en volgend
jaar in Noordwijk. Ook met
Cube Hardware gaat het prima.
Het vijfjaar oude bedrijf is onlangs verhuisd van de Cornelis
Slegersstraat naar een veel gro-

Wie graaft in oude archieven...
Professor Kumders is vooral bekend geworden door de aanleg van de
spoorlijn naar Zandvoort. Maar dat de familie Kuinders ook een gciblabnek
had, is minder bekend. Ger Cense, voorzitter van het Genootschap Oud
Zandvoort is bij de Archiefdienst voor Kennemerland enkele kas en
magazynboeken tegengekomen van de Pmtch Gasfabriek Er staat onder
andere in hoeveel gas Bakels en Dnehuizen in 1881 kregen De documen
ten horen bij een archief van de NV Zandvoortse Terrein- en Hotelmant
schappij en hebben lang bij de Twentse Bank (later ABN) rondgezworven
Voor Cense is het extra leuk. Zijn vader was immers ook directeur van het
Gas en Waterleidingbedrijf.

persoonlijk het mooiste vind is
de bassolo 'Qui Tollis', waaronder het koor heel zachtjes 'miserere nobis' mompelt. Dat is
toch wel zó'n prachtige
vondst."
Sinds anderhalfjaar is de Hagenees Overduin de vaste (betaalde) dirigent van het Toonkunstkoor en die job bevalt
hem uitstekend. „Ja, want weet
je wat-het is? Je hebt typische
gezelligheidskoren, die vooral
vanuit het sociale aspect bezig
zijn. Dit koor komt daarentegen echt bij elkaar om te zingen. De leden zijn duidelijk gemotiveerd om dat zo goed mogelijk te doen. Als het een keertje fout gaat merk je aan het
hele koor dat het er stevig van
baalt en dat is voor mij uiteraard heel prettig werken."
Deze visie wordt bevestigd
door E. Nieman, die als alt én
secretaris aan het TOZ is verbonden. „Ja, ambitieus zijn we
zeker wel," beaamt ze. „Zoals
Pim zegt, het zingen staat bij
ons echt voorop. Hoe groot het
enthousiasme daarvoor is kun
je heel goed merken aan de wekelijkse repetities m De
Krocht, waar iedereen altijd
trouw naar toe komt." Deze disciplme is volgens haar tevens
het sterke punt van het koor.
Aanzienlijk minder tevreden
is ze over de voortgaande vergrijzing van het circa zestig leden tellende gezelschap, dat
voor driekwart uit vrouwen bestaat. „Hoewel we er de laatste
jaren wel wat dertigers hebben
bijgekregen blijkt het toch erg
lastig te zijn om jongeren aan te

Inwoners Noord kunnen
vlakbij videoband huren
ZANDVOORT - Vier jaar
geleden kwam het er al bijna van: een videotheek in
Noord. Maar op het laatste
moment ging het niet door.
Sinds zaterdag is Movie
Centre Noord (Pasteurstraat 2) de eerste videotheek in het Zandvoort-Noord.

Monique van Hoogstraioisrr

ter pand op de 'Engelbertsstraat, omdat het uit zijn jasje
groeide.
„Of het niet te druk is om
naast een bloeiende zaak ook
een nieuwe winkel te beginnen?
Nee hoor," zegt Mike, „dat valt
mee. We werken als eigenaren
vooral 's avonds m de videotheek. Overdag staan er anderen in, zoals mijn vriendin Katja Sandbergen."
Noord is volgens hem -een
zeer geschikte plek voor een videotheek. „Veel jongeren tot
een jaar of veertig wonen in
Noord. Daarnaast heeft Noord
ook nog eens de meeste inwoners. Zij moeten voor een videoband nu nog naar de twee videotheken in het dorp. En het
gaat natuurlijk net als met je
pakje sigaretten, alsje 'm dichtbij kunt kopen ga je er met een
heel eind voor lopen."
Bovendien probeert de nieuwe zaak zich op diverse manieren te onderscheiden. „We zijn
volledig geautomatiseerd, net
als veel bibliotheken in Nederland. Zo kun je bijvoorbeeld
heel makkelijk een band vinden als iemand niet meer de
hele titel weet. Het was trouwens wel een heel werk om alle
titels in de computer te zetten,"
bekent Mike.
In totaal verhuurt Movie
Centre Noord drieduizend
films: onder andere de vijftig
meest populaire nieuwe films,
kinderfilms van bijvoorbeeld
Walt Disney, maar ook klassiekers als The Sound of Music.
Porno staat m een aparte hoek
zover mogelijk van de kinderfilms af.
Reality-horrorfilms worden
niet verhuurd. „Als videotheek
kun je er niet onderuit om ook
films met geweld te verhuren,
maar van die hele smerige reality-horror vonden we wat te ver
gaan. Op alle films staat trouwens vermeld of ze wel of niet
geschikt zijn voor kinderen onder de zestien of achttien. Daar
houden we ons strikt aan."
Luie televisiekijkers komen

Vergadertijgers
Over de nieuwelingen op de VVD-kandidatenlijst, waarover we vorige week
schreven, komt steeds meer informatie los Neem bijvoorbeeld C Oderkerk
(nummer drie). In Zandvoort is hij bij sommige mensen misschien niet zo
bekend. Toch is zijn cv beslist indrukwekkend HIJ is m Haarlem hoofd \an
de ambtelijke afdeling Onderwijs geweest. Verder zit hij nu nog m elf
besturen, waaronder de Watersportvereniging Zandvoort Kortom, een
vergadertijger. Je vraagt je bijna af of hij nog wel tijd voor commissie- en
raadsvergaderingen heeft. Ook de nummer twaalf, J Ovadia weet wat
vergaderen is, zeker binnen de politiek. Op zijn zeventiende bemoeide hij
zich m Israël namelijk al met politiek. HIJ komt uit Irak, woont nu 21 jaar in
Zandvoort en is zes jaar lid van de VVD.

Aftrekken en optellen

Het Toonkunst Oratoriumkoor oefende maandagavond nog- even flink voor het jubileumconcert van zondag
Foto K.n in Schut

trekken. Ik denk dat dit deels
aan ons repertoire ligt. Maar
wat ook wel mee zal spelen is
dat jonge mensen tegenwoordig
steeds meer besognes hebben.
Hoe dit ook
zij, we kunnen
nieuwe mannen en sopranen voortreffelijk gebruiken."
----Van een gebrek aan zanglustige jeugd was
volgens T. de Vries-Hollestelle
dertig jaar geleden beslist geen
sprake. Als de dag van vandaag
herinnert ze zich de oprichtingsvergadering van het Toonkunstkoor, die bij haar thuis

Katja Sandbergen, Mike Moor en Gerry Uhlrich bij de nieuwe
>deotheek in Noord

meer, hoor."
Als vrouw van het eerste uur
meent zij te mogen constateren
dat het niveau de laatste tijd
hoger ligt dan ooit. „We hebben
helaas jarenlang gezongen
onder een dingent die altijd
maar liep te
klagen en te
---- mopperen, en
die houding
sloeg tenslotte over op onze
prestaties. Heel vervelend. TJiteindelijk hebben we de man
ontslagen om Pim Overduin de
leiding te geven. En wat die niet
inmiddels met ons bereikt
heeft.. Het is gewoon fantas-

'Dat ons koor vergrijst
baart me wel grote zorgen
met meneer Kuiper, destijds de
hoofdredacteur van het Zandvoorts Nieuwsblad, heeft hij de
nodige mensen bij elkaar weten
te brengen. Zelf heb ik er als alt
vanaf het prilste begin bij gezongen. Maar zo zijn er nog wel

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakenmeuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12 Tel 023-5178648
of Faxen 023-5730497

over een maand aan hun trekken, want dan start Movie Centre Noord met een haal- en
brengservice. Wie twintig keer
een film heeft gehuurd, mag
een keer gratis een film uitzoeken. Nieuwe leden krijgen ook
de tweede film gratis. Dat geldt
in beide gevallen niet voor de
top 50-füms.

Manege bestaat
vijftien jaar
ZANDVOORT - Hij werd zaterdag al even in het zonnetje
gezet, Rob Cohen. Zijn Manege,
de uitgaansgelegenheid voor alleenstaanden op de Zandvoortselaan, bestaat namelijk vijftien jaar. De band College Latino vond dat een mooie gelegenheid om de nieuwe cd, die ook
in de Manege een maand of
acht geleden opgenomen is, officieel te overhandigen ten
overstaan van ruim zevenhonderd bezoekers.
„Dat was heel erg leuk," vertelt Cohen. Terugkijkend op
vijftien jaar Manege noemt hij
zichzelf een tevreden man. „We
zijn heel voorzichtig begonnen
en nu uitgegroeid tot een uitgaansgelegenheid die elke zaterdag vol zit. Het is niet meer
de vraag óf we de drie zalen en
de pianobar vol krijgen, maar
hoe laat. Wat wel opvallend is
dat ik elk jaar andere gezichten
zie. Mensen krijgen een relatie
of gaan weer eens ergens anders kijken. Ja, zo gaat dat."
In oktober en de eerste week
van november viert hij het vijftienjang jubileum uitgebreid.
Zo treden zaterdag Trafassi en
Lenny Salsbach op. Op 18 oktober is er een zestiger jaren feest
en op 25 oktober speelt de Afro
Caribbean Big Band, die dit
jaar tijdens het Tropicanafestival op het Gasthuisplein stond.
In de pianobar zijn op dezelfde
avond Ronny Wijngaarden en
Lisa Noya (ex-Mai Tai) te zien
en te horen. Het vijftienjarig jubileum wordt afgesloten op l
november met Dane and the
Dukes of Soul.

Nieuwe eigenaar

v

plaatsvond. „Mijn inmiddels
overleden eerste man, die R.J.
Robe heette, leek het fijn als
Zandvoort een eigen oratoriumkoor zou krijgen. Samen

ZANDVOORT - Donald van
Kuik heeft zaterdag Dierplezier
overgenomen van Emmy Janssen. Hij noemt zijn nieuwe dierenwinkel Dobey. Emmy Janssen heeft bijna vijftien jaar de
dierenwinkel gehad.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blume, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is met nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de ope
mngstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een

gesprek van mens tol mens.
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Burgerlijke stand
Periode: 27 sep - 3 okt 1997
In ondertrouw: Franciscus Joseph Spolders en Xufang Hu.
Getrouwd: René Densen en Janneke Koper.
Geboren: Phihppe, zoon van
Wouter Helder en Natasja Wagner. Mehssa, dochter van Danny Prinsen en Samantha Fagel.
Overleden: Johanna Adriana
Kuvener-de Geus, 74 jaar.
Hendrika Wansink-van den
Brink, 73 jaar.
Johan Berkhof, 70 jaar.

tisch, zoals het koor nu klinkt."
Mevrouw De Vries heeft er
dan ook alle vertrouwen in dat
het concert zondagmiddag een
groot succes wordt. „Al ben ik
nu al zenuwachtig. Het blijven
tenslotte moeilijke werken die
we uitvoeren. Maar ik denk dat
een zekere spanning vooraf
juist wel goed is. Op die manier
groei je met z'n allen naar de
uitvoering toe, die dan ook echt
een hoogtepunt kan worden."
Johan Schaaphok
Het jubileumconcert \an het Toonkunst Oratoriumkoor /„uuhoort ilndt
zondagmiddag om h.üf clrie plaats.
Toegangsbewijzen voor het concert in
de Nederlands-Hervormde Kerk kunnen zondagmiddag aan de kassa worden gekocht \oor (22,50 per stuk.

Dier
van de
week

BIJ de PvdA heb je onderhand een rekenmachine nodig om het nog te
kunnen volgen. Eens even kijken, er gaan er drie weg en er komen er ook
weer wat bij. Maar dat laatste is nog niet duidelijk, dus het rekenen blijft
lastig. Maaike Koper, Folkert Bloeme en Leo Heino geven m elk geval hun
pluchezetel bij voorbaat weg. Ze vormen het intenmbestuur van de partij en
ze hebben vorige week dinsdag tijdens de ledenvergadering van hun partij
gezegd dat ze niet verkiesbaar willen zijn. Dat betekent dat er van de negen
die zich opgegeven hebben voor de kandidatenlijst, er nog maar zes over
zijn. De uiterste datum voor het opgeven van nieuwe kandidaten is immers
al verstreken. Tenminste, dat zou je denken. Maar daar heeft het nieuwe
intenmbestuur een truc op verzonnen. De bestuursleden hebben even met
het gewestbestuur gesmoesd: lijstduwers mogen nog wel toegevoegd
worden. Wie dat zijn, wilde Leo Heino helaas tijdens de ledenvergadering
nog niet zeggen.

Ombudsman of vrouw
Een klacht over de gemeente? Wie nu naar de commissie Beroep en
Bezwaarschriften stapt, heeft volgens het VVD-raadslid Theo van Vilsteren
bijna een advocaat nodig. Allemaal veel te ingewikkeld, vindt hij Daaiom
wil Van Vilsteren met de 110 duizend gulden die de gemeente op de
begroting van volgend jaar overhoudt een ombudsman of -vrouw instellen
,,Iemand die gewoon echt luistert naar de mensen. Lekker laagdrempelig."

Onzichtbaar en reukloos plassen
Gert-Jan Bluijs (CDA) filosofeert eveneens graag over,,de leuke dingen voor
de burger." Als er na de begrotingsbehandelingen onverhoopt geld mocht
overblijven van de brandweer, dan weet hij daar wel een bestemming voor
een toiletgebouw. En dan geen lullig gebouwtje op het Kerkdwarspad, nee,
hij wil een urinoir waar de heren met plezier een plas doen en waar de
omwonenden geen last van hebben. Iets wat je niet ziet en niet ruikt
Kortom, volgens Bluijs kan dat maar een ding zijn. een toiletgebouw onder
de grond.

Aanzoek op grote hoogte
Rosita, wil je met mij trouwen? De Zandvoorter Robbert-Jan Nuis vroeg
donderdagmiddag zijn geliefde Rosita Ramdin wel erg origineel ten huwelijk. HIJ liet zich van een bijna dertig meter hoog kantoorgebouw op Schiphol
zakken om een spandoek uit te rollen. Dat deed hij niet zomaar HIJ had
daar, bij de marechaussee, zijn Rosita voor het eerst ontmoet. Zijn huwelijksaanzoek was trouwens niet eenvoudig te regelen. Van te voren heeft hij
heel wat moeite moeten doen om toestemming te krijgen en toen het
eenmaal zover was, stond er erg veel wind. De moeder van Robbert-Jan
hield dan ook haar hart vast. Gelukkig zei Rosita volmondig 'ja'

Udel zeehondje
Eigenlijk hadden de medewerkers van het Kennemer
Dierentehuis venvacht, en in

elk geval gehoopt, dat het konijn Donder tijdens de open dagen dit weekend ook een nieu-

we baas of bazin zou krijgen.
Donder is namelijk schattig.
Een lief wit knuffelkonijntje
met een pluizig-staartje en lan-

ge oren waar ze bijna over
struikelt. Er was wel veel interesse tijdens de open dagen

voor Donder, maar ze kon met
niemand mee. Wie op zoek is

naar een leuk konijn, is welkom
in het Kennemer Dierentehuis,
Keesomstraat 5, tel. 5713888.

Enige opwinding zaterdagmiddag op het strand. Er zwom een zeehondje in
de pierenbak ter hoogte van de watersportvereniging Opmerkelijk genoeg
genoot het zeehondje er zelf net zo van als de wandelaars die naar hem
keken. Langzaam zwom hij richting het Noorden, dook onder en loerde dan
steevast naar de kant om te zien of al die opgewonden volwassenen nog
altijd op het strand naar hem wezen. Een ijdel diertje dus, die zeehond

Asielmedewerker als psycholoog
Over dieren gesproken. Zaterdag was het dierendag. In het Kennemei
Dierentehuis zetten ze daarom twee dagen lang de deuren wijd open. Het
hielp, want maar liefst zeventien katten en vijf honden hebben nu een
nieuw onderkomen gevonden volgens Marcel Carels HIJ probeert wel altijd
de nieuwe baas goed te peilen, bekent hij „Want het komt nogal eens voor
dat mensen een poes of hond nemen die zo op hun overleden huisdier lijkt
Als ik dan weet dat zo'n dier nooit aan alle verwachten kan voldoen, probeer
ik de mensen toch een beetje te sturen. Niemand heeft er wat aan als een
dier over een paar maanden weer bij ons terug komt, omdat hij tegenvalt

'N5 NMR D5
OPTKIBN

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds Van Leeuwen, SOW, The New Choir Smgers.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor C. van Polvliet.
Zondag 10.30 uur: pastor C. van Polvliet.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: Ned. Hervormd.

Het kan natuurlijk ook zijn dat die zeehond gewoon een beetje kippig was en daarom \oortdurend naar de kant tuurde...
niustuitu M.IH <ii HIM

Weekmedia

woensdag 8 oktober 1997
(Para)medisch personeel gevraagd

Kennismaking

STOFFEREN
VOOR U:

Beth Shalom is het zorgcentrum en het verpleeghuis van d REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Stichting Joods Amsterdams Bejaarden Centrum.
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet,-24 uur per dag,
Het zorgcentrum is gevestigd in Buitenveldert en het ver 7 dagen per week. Wat moet u doen?
pleeghuis
in
Osdorp.
Beth
Shalom
biedt
verzorging,
verplegin1. Kies een leuke advertentie.
Succesvolle kleine advertenties
en huisvesting aan 350 bewoners.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4
voor de zakenman en particulier
nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Mirt o-mhorti'MUr.s kunnen \u>r<lt>n gt'/rt OUT l of 2 koWIJ ZOEKEN CONTACT MET KANDIDATEN (M/V) VOOR DE 3. Toets
van uw keuze.
lontitKMi hn-cdu- in ili\rrT Irttri-firnollrn.
VOLGENDE FUNCTIES:
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Particulieren \en*ij/.t'n u ij uuur dr nprcialt' l>on op ilr
Ben jij een leuke, nette, aardi Ik ben Lies, een leuke, lieve
1'l.üitMiit; ih 1110^4'lijk in dr \
VOOR HET VERZORGINGSHUIS
ge, slanke, gezellige, serieu vrouw van 35 jaar. Ik ben 1.76
milliim-U-r,
Z\M)V()OHTS \LKL'\VSlïl. \
ze en eerlijke jongedame tus m lang, weeg 78 kg en heb
Sliiilin-^lijil: iMuaiitl.i^ 17.00 nut'.
sen 19 en 25 jaar? Ik heb een kort blond haar en groene
U kunt m> l«'kM IrlrfniÜM'h opp>\t'ii: 0113-5717166 of
normaal
postuur,
bruine ogen. Ik heb 2 zonen en zoek
.ifp'vrM//rinlrn aan:
ogen, bruine haren, ben 27 een leuke, lieve man met don
* /.iimlvonrt- Nimu.-liliid. C-istluiispli'in 12. 20 1 L*. l M
jaar en 1.77 m lang. Pak sne kerblond haar en blauwe
(24 tot 32 uur per week voor alle diensten)
/iimh nor):
die telefoon en bel 0906 ogen, die tussen de 35-40 jaa
IMantsing i» on k moelijk in de \ol^cn<lt' combinatie:
5015156 1 gpm. Boxnum is! Zoek ik jou? 0906
WIJ
VERWACHTEN
VAN
U
DAT
U:
\\ 2./uinl\oorl-i .Nu'mvsliliul, Ani^icKrcns \\WkbIad,
50 15 156 1 gpm. Boxnum
- de bewoners, óp basis van zorgplannen, lichamelijke en mer 223706.
l'ithoorn^i' Coiiranl, <lr Hnmlf Vcnrr, XulMiicrrdi-r
huishoudelijke hulp levert;
('ruirunt. alle rdhit'h \an lu-I Amsterdams SladbBen jij net als ik serieus, eerlijk mer 472050.
- sociale begeleiding en verzorging geeft;
lilail. ./,">. 'H |irr millimeter.
en trouw? Ik ben een vlotte Ik houd van dieren, vecht- een speciale relatie met toegewezen bewoners creëert;
Sluitingstijd; imianil.i^ l f). 00 uur.
- inzet toont, initiatiefrijk bent en een goede teamgeest heeft; vrouw van 45 jaar en heb een sporten, lekker eten, muziek
kind van 16 jaar. Ben jij ook op en gezelligheid. Ik ben Jolan
lAr Infnrin.itu» over on/r o\t'ri(;f aantrekkelijke ndvi'r- bekend bent met het werken met bewonersdossiers.
zoek naar een nieuwe uitda da, betrouwbaar, 1.61 m en
teiitiernmliiiKilieï. in d<> Micro's /ijn op aaiuraa^ op
on/, t- kantoren \erkrijgbaur.
VOOR BEIDE FUNCTIES GELDT DAT U MINIMAAL AAN DE ging met een serieuze inzet 28. Ik heb blauwe ogen, donaarzel dan niet, maar reagee kerblond haar en een dochVOLGENDE EISEN VOLDOET:
^r Voor tirirvrn onder nummer \uirdl l regel extra in
rrkcninj; jjebraclil. alsmede /lï,- adm. koelen.
- het bezit van een diploma ziekenverzorgende of bejaarden op mijn boxnummer. 0906 tertje. Ben jij die lieve, grote,
5 ZITKUSSENS
50 15 15 6 1 gpm. Boxnum sportieve, betrouwbare, zelfverzorgende;
X Hij plaatsing in de M iero's \vordcn ^een bewiJMHinimer 936524.
- enige jaren relevante werkervaring in het verzorgingshuis.
verzekerde
beer!
0906mcrc \crMuurd. Op
ver/.oek
\sordl
aan
adverlcer5 RUGKUSSENS
dei> huilen hel \t i rspreidinf;s»el»ied «V' n krant vrrBen jij nou die goed uitziende 5015156 1 gpm. Boxnumcompleet gestoffeerd, v.a.
Mmird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gcman, met positieve eigen mer 914984.
VOOR HET VERPLEEGHUIS
hraclit.
schappen, die ik al jaren Ik speel in mijn vrije tijd de
Allf prij/en e\cl. 17,5<7r BT\V
zoek? Ik heb een leuke uit saxofoon in een groep! Nu
Insulindeweg 509
Amsterdam-Oost
Tel. 020-6937355
straling, een zoontje van 5 en zou ik het leuk vinden een
V kunt de irkht um im Micni-ad\ertrntierombiinitie 7.
telefonisch opgcwn:
een stevig postuur, lang vriendin te hebben die hier
Papaverweg 17
Amsterdam-Noord
Tel. 020-6324959
blond haar en groene ogen. Ik ook
van houdt. 0906(24 tot 32 uur per week voor alle diensten)
Postjesweg 87
Amsterdam-West
Tel. 020-6186088
heet ünda, 1.75 m lang en 35 5015 156 1 gpm. Boxnum
jaar! 0906-50 15 15 6 1 gpm mer 361166.
Provincialeweg 166 Zaandam (schuin t.o. station) Tel. 075-6172535
WIJ VERWACHTEN VAN U DAT U:
Boxnummer 912703.
(maandag en dinsdag gesloten, alleen in Zaandam)
- medeverantwoordelijk bent voor de algemene zorgverleninc
Midden-Nederland
(dil nummer U niet \oor be/or^klachtcn) of zenden aan:
van somatische of psychogeriatrische bewoners op de uni Ben jij ook op zoek naar een Ik ben Henk, een rustige man
(afdeling);
?
leuke partner om een leuke van 31 jaar. Ik ben 1.90 m
Micro'»* Wrekmediu
- beschikt over voldoende praktijkervaring in een verpleeghuis; relatie mee op te bouwen? lang, heb blauwe ogen en
BEL ME THUIS
I'»»lbiih 156- 1000 Al) Amsl.-rdani
SEKSALARMNUMMER
beschikt
over
voldoende
sociale
vaardigheden
en
oog
heef
Misschien ben ik, Willem, dan zoek een serieuze relatie! Ik
Ook >oor r«'u<'tH'* niet hrirfiinituiirr
Snelseks direct live 99cpm
voor
communicatie,
overleg
en
samenwerking.
wel degene die jij zoekt! Ik rook niet, ben geen bartype
De .sluitingstijden gelden voor plaatsing in de/elfdt*
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
ben een 34-jarige man van
week.
Er wordt gewerkt met een bewonerstoewijzingssysteem. Op 1.80 m lang. Ik heb donker- en houd van bos, strand en
Voor de betaling ont\an^l n een acceptgirokaart.
van leuke dingen doen!
Biseks! Buurvr. en buurmeisje Studentendating: studentes
de afdeling werken ziekenverzorgenden, leerlingen, bejaar
blond krullend haar en blauwe 0906-5015156 1 gpm. Box(18)! Hun spelletjes worden 18+ zoeken NU een afdenverzorgenden en afdelingsassistenten.
THEO RIETVELD VASTGOED,
ogen. 0906-50 151561 gpm, nummer 395484.
harder! 99cpm. 0906-95.26
spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
VERZEKERINGEN
HYPOTHEKEN
020-6418541
Boxnummer
356903.
VOOR DE FUNCTIE ZIEKENVERZORGENDE GELDT
Mijn hobby's zijn uitgaan, op Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden? Dagelijks seksen hete meis- Thuiscontact: vrouwen (20TEVENS DAT U:
Cindy, heel vrouwelijk, lekker
Oproepen - Mededelingen
jes (18) op onze LIVELUN! De 59) zoeken een afspraak
- in het bezit bent van minimaal het diploma zieken-verzor- figuurtje, halflang bruin haar, het strand wandelen, gezelligheid uit en thuis. Ben jij
heetste! 99cpm 0906-0603
gende of MDGO-VP;
thuis. 0906-19.19 (60cpm)
26
jaar
en
ondeugend.
Eigenserieus, romantisch, niet ou- ervaring heeft met het begeleiden van o.a. leerling zieken
Onroerend goed
Huur en verhuur
HERFSTKRIEBELS
?
lijk
een
vrouw
waar
je
altijd
Voor
't echte handwerk bel je
der dan 46 jaar, 1.80 m lang
en woonruimte
auto's en motoren
Geheel privé!
van droomt. Ben je al gebon- en heb je donkerblond haar?
0906-06.30. Zij praten, jij
DE DAGERAAD ZOEKT KANDIDATEN - verzorgenden.
bij voorkeur enige ervaring heeft met leidinggeven.
den? Geen bezwaar, ik zoek Heb je zin in een leuke af
komt! Live + Stories! 99cpm
te huur
0906-96.80
VOOR HAAR LEDENRAAD
namelijk een man voor alleen spraak, neem dan snel conaangeboden
Vrouwen
30+ uit Amsterdam
24u./pd ca. 1 gpm.
• Zie ook de pagina's
Wij bieden u voor alle functies, tenzij anders vermeld, in eer- een stout avontuurtje.
tact op met mij! 0906geven je hun telefoonnumSHOWROOM
Woningbouwvereniging de Dageraad roept haar leden op om ste instantie een contract voor bepaalde tijd voor de duur van 0906-5015156 1 gpm. Box- 5015156 1 gpm. BoxnumHete seks m. knappe blonde mer! 0906-14.44 (60 cpm)
in deze krant.
zich kandidaat te stellen voor de ledenraad. De ledenraad 1 jaar. Bij gebleken geschiktheid wordt u een contract voor nummer 283480.
stewardessen m. grote bormer 218572.
Te huur: 2-kam.app. in Z'vrt,
bestaat uit 30 leden en wordt door en uit de leden van de onbepaalde tijd aangeboden. De arbeidsvoorwaarden zijn
sten. Live! 99 cpm 0906-06.02
Dit gewillige meisje zoekl Mijn man is heel vaak van huis gestoff.
en/of
gemeub.,
conform CAO-Ziekenhuiswezen.
vereniging gekozen. Op dit moment zyn er 3 vacatures.
voor vanavond of aanstaande en dan mis ik de warmte van ' 1325 incl. voorschot g/l/w.
Rijles auto's
Diverse clubs
weekend een spannende een arm om me heen! Ik zou Tel.: 023-5717195.
BELANGSTELLING?
en motoren
EISEN
Heerlijke vrouwen willen
De statuten van de vereniging geven aan dat een kandidaat Voor meer informatie kunt u, tussen 9.00 en 16.00 uur, contact date! Ik ben erg toe aan een graag in contact willen komen
samen met jou tot een
over voldoende kennis, ervaring en tijd moet beschikken om opnemen met mevrouw E. Kruse, hoofd verzorging, telefoon afspraakje en zoek daarom met een lieve man. Ik heb
Onroerend goed
hoogtepunt komen! (1 gpm)
020 - 6611516 of de heer P. Rogge, hoofd verplegingsdienst een zeer lieve man. Ik ben lange benen, slank figuur en
het ledenraadslidmaatschap uit te oefenen.
Alblas Verkeersscholen
telefoon 020 - 6106205.
een tikkeltje dominant en wil zit strak in mijn vel en ben
en woonruimte
All creditc. ace., 24 u. p.d.
Uw schriftelijke sollicitatie, onder vermelding van de functie snel reacties ontvangen van goed gevormd. Alvast een
020-6700620/036-5360208
HOEVEEL TIJD IS EEN LEDENRAADSLID KWIJT?
te
huur
gevraagd
waarnaar u solliciteert, kunt u binnen 14 dagen richten aan:
jou! 0906-5015156 1 gpm.lekkere zoen. 0906-50 15 15 6
http://www.desire.nl
- De ledenraad vergadert circa vier maal per jaar. De vergaUW
RIJBEWIJS
Boxnummer 983445.
1 gpm. Boxnummer 935372.
Ik ben er
Leuke dames gevraagd.
deringen vinden meestal in de avonduren plaats.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
ALTIJD VOOR JOU
-De ledenraad kent ook commissies. Deelname daaraan
Doorbreek de sleur! Spring uit Mijn naam is Karin, ben 43 Gevraagd: woonruimte voor
1
Luxe privé huis! Topmeisjes.
Zie ook de pagina's
kost tijd.
de band! Neem contact op jaar, zeer goed verzorgd, hu- vr., 25 ir, liefst zelfstandig,
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna ±
SHOWROOM
- Het lezen van stukken is noodzakelijk voor een ledenraads
met Annemiek. Ik studeer moristisch en heb een opge- huur ± ƒ600. 023-5730831.
afdeling Personeel & Organisatie,
bubbelbaden. Assistentes alca.
1,05
p/m
in
deze
krant.
lid om zich een oordeel te kunnen vormen. Uiteraard neemt
Kastelenstraat 80, 1083 DE AMSTERDAM.
kunstgeschiedenis, ben vro ruimd karakter. Ik ben op
tijd wefkom. Sarphatipark
dat ook tijd in beslag.
lijk, gezellig, 21 jaar en heb zoek naar een man tussen de
Ik ga door waar anderen stop- 118, A'dam. 020 -6723022.
Financiën en
pen! Schaam me nergens
kort blond haar. Ben jij een 45 en 50 jaar. Heb jij ongeveer
Diversen
PRIVÉ-HUIS OVERTOOM 443
HEEFT U BELANGSTELLING?
voor en wil harde SEKS!
leuke jongeman? Wil jij sa- dezelfde
eigenschappen,
handelszaken
Woninginrichting
15 meisjes, 10 u. 's morgens •
Als u lid bent van de Dageraad en overweegt om zitting te
Harriet. 99cpm 0906-97.94.
men met mij leuke dingen on- dan ben jij wat ik zoek. Bellen
1 u. 's nachts, 020-6189110.
nemen in de ledenraad, kunt u telefonisch contact opnemen
dernemen? 0906-50 15 15 6 dus! 0906-5015156 1 gpm.
•Ik
kan
niet
buiten
seks!
Ik
met mevrouw S. Parmentier, telefoon (020) 575 66 08. Wij
1 gpm. Boxnummer 919098. Boxnummer 981919.'
Topstriptease Yankees
• Wij behouden ons het
moet
elke
dag
een
vent!
Doe
1-pers.
ledikant,
extra
lang,
•
Te
koop:
half
hoog
stapel
zenden u dan aanvullende informatie en een aanmeldingsforkeuze uit 32 topdansers M/V jij 't vandaag LIVE met mij? recht voor zonder opgave van
90x210, hout + gr. met., •kinderbed, wit-rood, incl. bu Hallo... ik ben Angelique.
Opgelet! Mijn naam is Kimmulier.
V.A.
ƒ75
DORSMAN
020-4888880/06-55347710
Sascha, 99 cpm 0906-96.08. redenen teksten te wijzigen
Ik ben een vrouw van 40 plus, berly. Ik ben woonachtig in
vr.pr. ƒ100. 023-5719785.
reau, ƒ300,-. 023-5716973.
blijft toch goedkoper!
of niet op te nemen.
Hoge beloning voor tip of
ben vrouwelijk en zie er sexy Amsterdam, 1.75 m lang,
LIVE! Black, beautiful en hot!
Bel
nu:
023
5714534.
T.k.:
mass.
eiken
kast,
Te
koop
aangeb.:
i.z.g.st.,
getuigen van het doorsnijden
en goed verzorgd uit! Jij ook slank, spontaan en vrolijk. Ik
Verenigingsnieuws
1
Voor
de
liefhebber
v.
zwarte
2
/2
jaar
oude,
rotan
2-zits
donk.br.,
klass.
mod.,
3-delig
van Manfred autobanden in
en houd je net als ik van lak
0906-Nummers
vrouwen! 99cpm 0906-06.01
bank, nieuwprijs was ƒ 1659, 1.55x2.17x54. Vr.pr. ƒ450 en leer? Bel me dan SNEL!! heb blonde haren en bruine
de Pakveldstraat. Manfred
ogen. Ben jij een Surinaamse
Auto's en
023-5716474.
nu
ƒ500.
023-5712367.
Leerman op Raadhuisplein.
0906-50 151561 gpm. Box- of Antilliaanse jongeman, reaLokaal tarief! Amsterdam daKlaverjasclub 't Stekkie
auto-accessoires
nummer 304921.
ting: vrouwen uit A'dam!
geer dan op mijn advertentie!
• Paul en Morne, van harte zoekt leden voor donderdag.
0906-98.89 Rijpe Sjaan dd- 010-29.46.186
Info: tel. 023-5715215.
0906-50
15156
1
gpm.
Boxwelkom in Zandvoort. Ko.
Heb
jij
een
rustig
karakter?
Beeld en geluid
Kunst en antiek
cup zkt jongens 18 j. Liveseks
Ben jij serieus, spontaan, nummer 380613.
• Gevraagd: Pioneer/Blau- Grijp onder m'n rok! 99 cpm Ontdek de duistere wereld!
• Uw particuliere Micro bon
sportief
en
niet
rokend?
Dan
SM. Je meesteres LIVE! Zij
Slank, sportief, 40 jaar en 1.83 punkt oud model autoradio
per post verstuurd bereikt
Uitgaan
60 cpm! Wijkdating: vrouwen wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
*Veilinggebouw Amstelveen* • Draaitafel Technics SLD2 ben ik op zoek naar jou! Ik m lang, dat ben ik! Ik zie er cass. Tel.: 023-5713700.
ons pas over 3 a 4 dagen.
uit jouw wijk zoeken een afHeden INBRENG, Spinnerij 33 direct drive pitch X S-arm heb kort donkerblond haar, goed uit en ben via deze weg
Opdrachten die te laat
Oudere vrouwen geven je
spraak! 0906-1717.
ƒ200. Na 18 u. 023-5715808. blauwe ogen en een rustig op zoek naar een leuke, IndiAmstelveen, 020-6473004.
binnenkomen worden
hun telefoonnummer!
WIKA
AUTOGLAS
Elke donderdag dansen en
karakter.
Ik
ben
een
sportieve
sche, goed verzorgde vrouw
automatisch de week
BEL DAMES THUIS
0906-15.00 (60 cpm) .
ontmoeten v. alleengaanden
jongeman
van
1.87
m
lang.
Sinds
1954.
tussen de 30 en 40 jaar. Ben jij
daarop geplaatst.
In heel Nederland
v.a. 30 jr. De Ossestal, NieuBel me! 0906-5015156
Oudere vrouwen geven je
Onderhoud,
Verhuizingen
dat misschien en wil je met Autoruiten en kentekenplaten
GEHEEL PRIVÉ
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
welaan 34a, Osdorp, v.a. 20 u.
Lijsterstraat 18.
1 gpm. Boxnummer 406721. mij romantisch dineren?
hun telefoonnummer!
reparatie,
Co-adverteren 020-4309116.
Tel.
4fax:
023
5731613.
0906-15.55 (60 cpm)
0906-5015156 1 gpm. BoxElke donderdag dansen en
doe-het-zelf
Heren opgelet! IK ben 31 zo- nummer 939922.
ontmoeten v. alleengaanden X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
24 u/pd (1 gpm)
Zie
ook
de
pagina's
SAMEN ADVERTEREN MET
Postcode GAY daling: gay's
mers jong, lief, spontaan en
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- (amerverhuizmgen/transport.
Zie ook Kabeltekst
SHOWROOM
UW RETAILERS.
uit jouw
postcodegebied!
vrolijk, dat ben ik Wilma. Ik Tussen alle advertenties die jij
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u Voll. verz. Dag-nachtservice.
Nieuwsnet
9
pag.
450
DAT
MAG WEL IN DE KRANT.
in deze kranl
0906-81.00 (50 cpm)
jen makkelijk in omgang en al gezien hebt, valt deze misDo. 9 okt. Tropical Dansav. 020-6424800 of 06-54304111.
DE KLUSSENBUS
niet op. Als je belt en
Voor iedere klus, bellen dus. leb nooit een slecht humeur. schien
3en jij tussen de 25 en 35 jaar, uistert des te meer!! OnderTel.:
023
5713780.
• Uw rubrieksadvertentie
ief, spontaan en respectvol? nemende, gezellige en spanSchoonheid en
kunt u zowel schriftelijk als
Robland-actie: combi zaag/ Reageer dan snel 0906- nende meid. Ik ben degene
verzorging
• Wij behouden ons hettelefonisch opgeven. Zie voor
frees/schaaf/vandikte/Lg.
5015156 1 gpm. Boxnum- die je zoekt, lief en in voor
recht voor zonder opgave van het adres en/of telefoonnumalles. Kan ik me met jou uitleboor + gratis afzuiger.
mer 233689.
redenen teksten te wijzigen mer de colofon op de adverven? 0906-5015 15 6,
Ook gebr. hout en metaalHobby's: voetballen, lezen, 1 gpm. Boxnummer 961891.
tentiepagina van deze krant. Gediplomeerd pedicure komt bewerkings machines.
of niet op te nemen.
aan huis, ƒ30 per behandevolleybal, strandwandelingen
De Visser Machines
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navoling. Tel.: 023-5730931.
en naar de bioscoop. Ik ben Via deze weg ben ik op zoek
tel.: 0345-572354.
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
een leuke, sportieve, donkere naar iemand om een fijne reMarkten/braderieën
melding van uw postcode naar f 8'9" EXTRA
SCHILDER heeft nog tijd v, vrouw, 27 jaar, 1.74 m lang, 65 atie mee op te bouwen. Lijkt
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
__ , u„Jf, _.,.
(u dient er rekening
Dieren en
binnen- en buitenwerk. Vrijbl <g en mijn naam is Jolanda. Ik t je wat? Ben jij rond de 24,
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgeons kantoor:
mee te houden dat bij
euk,
goed
verzorgd
en
zie
je
prijsopgave.
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
leb zwarte haren en donkerMicro's Weekmedia, Postbus uw Opgave de regel
dierenBellen na 18.00 uur: 5719800, bruine ogen. Reageer! Actie er goed uit? Dan zoek ik jou!
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par156,1000 AD Amsterdam.
br.o.nr bur. v.d
benodigdheden
k ben een spontane, goed
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
Voor al uw stuc.werk vrijblij- = reactie! 0906-5015156
uitziende
meid.
Groetjes
van
tekst gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebovende prijsopg. 020-6120683 1 gpm. Boxnummer 393918. Miriam! 0906-5015156
den.
Of afgegeven bij:
'e koop: kleine dwergpapaHoi,
ik
ben
Kim,
1.65
rn
lang
1
gpm.
Boxnummer
962632.
Wij zijn niet aanspra• ANNULERINGEN van adGeopend van 10.00 tot 17.00 uur.
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
- Kantoor Zandvoorts
gaai, parkieten en kanaries, vertentie-opdrachten
kelijk voor fouten ontkunt u en slank. Ik zoek een leuke, • Reflectanten op advertenInfo: 020-6904694 of na 20.00 uur 020-6992252.
"elefoon: 020-6918593.
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
Nieuwsblad
staan door onduidelijk
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK spontane, knappe, intelligen- :ies onder nummer gelieven
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
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Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
me dan voor het te laat is!
TELEMARKETEERS, BOEKHOUDERS
aangeboden
Voor alle vacatures geldt Nederlands in woord en geschrift Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken 0906-5015156 1 gpm. Boxdiversen
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Kinder/baby-artikelen
ogen en z.k.m. een man van
T.k.: naaimachine Phaff,
«/
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graag m contact komen met beeldscherm: 023-5712225.
dressmen voor modeshows op maandag. 023-5717890.
DANSEN DOEN!
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Adres:
da en ik ben via deze weg op
Telefoon 023-5717113.
14 jr. Bel: 0344 - 652221.
Bent u op zoek naar een
oek naar een lieve en eerlijke
vast oppasgezm in uw
Postcode:
Plaats:
Werken als visagist(e)?
man. Ben jij dat misschien? T.k. Puch Maxi Europa, nwe
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2
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Bel
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ziekenverzorgenden en/of
bejaardenverzorgenden

• BANKSTELKUSSENS
• FAUTEUILKUSSENS
maar ook

• BOOT- EN CARAVAN
KUSSENS
AANBIEDING!

295,-

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 6321

• Niet duur, wel erg goed
i Alles uit eigen atelier!

• Meer dan 100 verschillende
meubelstoffen voor u in
voorraad
•Tevens snijden wij polyester
voor uw kussens in iedere
gewenste maat en vorm

ziekenverzorgenden en
afdelingsassistenten

Beter onder dak bij de

0906-96.88

0906*0611

Hete sexi

in 5 dagen

BETH SHALOM

0906 - 404.00.25,

* Desire Escort *

0906 - 9789

Autoverzekering

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

0906-98.50

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

voor de particulier:
3 regels gratis

Vlooienmarkt Sporthal Diemen
Zondag 12 okt.

Monet Strijkservice

Zandvoorts Nieuwsblad

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden,
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Pianolessen

ed 17

Weekmedia 17

woensdag 8 oktober 1997

De Regionale Instelling Beschermende Woonvormen
(RIBW) PC-Hooft, die deel uitmaakt van de Stichting
Verpleeghuizen Amsterdam, lelt drie sectoren;
Beschermd en Begeleid Wonen, de Psychiatrische
Woonvoorziening en de sector Dagactiviteiten,
Arbeidsrehabilitatie en Werkvormen. Er zijn in totaal
169 plaatsen en T 20 medewerkers. Het innovatieve en
marktgerichte zorgaanbod gaat uit van hel rehabilitatieconcept: zorg op maat, waarbij de wensen van de
cliënt bepalend zijn.

PC-Hooft

zoekt voor haar nieuwe vestiging te
Amsterdam
nieuw op te leiden

vertegenwoordigers m/v

VLOERBEKLEDER.

In de Psychiatrische Woonvoorziening Nieuwe Laan te Amsterdam-Osdorp, waar voornamelijk oudere cliënten
met een psychiatrisch ziektebeeld wonen, ontstaat op korte termijn een vacature voor een

Activiteitenbegeleider

OVERWEEGT u EEN HOUTEN PARKET-, LAMINAAT- OF GEFINEERDE
VLOER? DE GRAAF HEEFT HET! BIJVOORBEELD IN DE WOONKAMER
EN GANG WARM LAMELPARKET MET EEN GEZELLIGE, SJIEKE SFEER;
NU OOK IN BREDE DELEN. OF MISSCHIEN IETS VOORDELIGERS:
FINEERPARKET, 'ECHT HOUT' VOOR IN UW SLAAPKAMER. OOK ZIJN ER
DRIE VERSCHILLENDE KWALITEITEN LAM l NAATVLO ER EN, VOOR
LICHT-, MIDDEL-, EN ZWAAR BELOPEN RUIMTEN. ALS PROFESSIONELE
VLOERBEKLEDER ADVISEREN WIJ VRIJBLIJVEND OVER ZO'N 7O KEUZEMOGELIJKHEDEN. MAAR PAS OP, HET ZAL MOEILIJK KIEZEN WORDEN
MET ZOVEEL MOOIS, DAT OOK DOOR ONS VAKKUNDIG GELEGD KAN
WORDEN; OF DOET U HET LIEVER ZELF? IN ONZE SHOWROOM BENT U

m/v

voor 29',uur per week.

De baan1
-U wordtVerantwoordelijk voor de ontwikkeling en
- het beheer van een basisaanbod aan activiteiten.
,'U stejtindividuele activiteitenplannen op en evalueert
-, déze.'Tevens begeleidt u de bewoners bij gerichte
Jndfviduele, groeps- en huiskameractiviteiten. Als lid
, van de staf levert u bovendien bijdragen aan algemene
;beleids- en beheerszaken.

Wij bieden
,
, >
Een zelfstandige en uitdagende job binnen een ihstelling waar volgens de nieuwste inzichten met veel inzet,
collegialiteit en enthousiasme wordt gewerkt. /
We bieden u een salaris van maximaal ƒ 4.150,-bruto;
per maand bij een volledige werkweek. De CAO- Ziekenhuiswezen is van toepassing.
U zult in eerste instantie voor eenjaar worden aan-'
gesteld. Bij gebleken geschiktheid kunt u rekenen op
een vaste aanstelling.

, {W
v

.Wij vragen
Naast een afgeronde MBO-opleiding Activiteitenbegeleiding heeft u werkervaring als activiteitenbegeleider in de geestelijke gezondheidszorg. U bent
gemotiveerd, initiatiefrijk en flexibel, kunt zelfstandig
de handen uit de mouwen steken en tevens teamgericht werken. U beschikt over goede socjale vaardigheden en weet kennis en vaardigheden aan anderen
/'over te dragen.

onderdeel van Dixons bv;

IN IEDER GEVAL VAN HARTE WEUKOM.

de

Uw reactie
Voor meer informatie kunt u bellen met de vestigingsmanager, de heer W. Rijsterborgh, telefoon
(020) 619 82 72. Uw schriftelijke sollicitatie kunt u
binnen veertien dagen richten aan RIBW PC-Hooft, •
ter attentie van de afdeling P&O, De Boelelaan 759A,
1082 RS Amsterdam.

Voor één van onze filialen in Amsterdam e.o. zijn wij op zoek naar
een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v.

Valkenberg is een

Import Prins B.V. is gespecialiseerd in het
leveren van een kwaliteitsproduct.
Kwaliteit, betrouwbaarheid en prestatie +
service staan bij ons hoog in het vaandel.
Als vertegenwoordiger werkt u in nauwe samenwerking met collega's binnen ons bedrijf. Na een inwerkperiode bent u werkzaam in een zelfstandige functie en verantwoordelijk voor het behouden
en uitbreiden van de bestaande klantenkring.
Het gaat om een beweeglijke functie in ons
bedrijf waar teamverband en enthousiasme
bijdragen aan een uitstekend klimaat en
goede resultaten.
Bent u in het bezit van een auto en denkt u geschikt te zijn!
Bel voor het maken van een afspraak 0203467111, afd. personeelszaken (b.g.g.
0653285352).

P L A F O N D S , W A N D E N , STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N EN V L O E R E N

WEE!

AMSTERDAM, J A R M U I D E N 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5 .
O P E N I N G S T I J D E N : M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00

TOT 17.00U.

Z A T E R D A G VAN 10.00 TOT 16.00U.

geeft u meer!
2-daagse reis
naar Londen

Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deur!

f

Wij zoeken contact met kandidaten die in aanmerking willen komen
voor de functie van:

FRONIK BV

PULL-TIME VERKOPER „/«
PART-TIME VERKOPER „/.
HULPKRACHT „/.

grond- water- en wegenbouw

36 uur per week

.12 t/m 24 uur per week

'

t/m 12 uur per week

een landelijke filiaalketen,
die meer dan 140 filialen
exploiteert onder
3 verschillende formules.
De Valkenberg filialen
bieden keus uit een breed
assortiment ktv/video/
audio apparatuur, grote
en kleine huishoudelijke
apparaten.
De formule van ons
succes? Een aantrekkelijk

Wij zoeken voor de functie van full-tïme en part-time
verkoper kandidaten met:
• een opleiding op MBO-niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio,
grote en kleine huishoudelijke apparaten.
• in bezit van rijbewijs
Voor de functie van hulpkracht zijn wij geïnteresseerd in
kandidaten die:
• een leeftijd van 18 tot 24 jaar hebben
• 12 uur per week en op koopavond en zaterdag beschikbaar zijn
• bij voorkeur in de omgeving van Almere woonachtig zijn
Dixons bv stelt daar het nodige tegenover:
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van ADAM aan:
Dixons bv,
t.a.v. Mevr. D. Wonink, afdeling personeelszaken,
Postbus 3480, .
520S DL 's-Hertogenbosch.

Ons middelgroot
aannemingsbedrijf is
actief op het gebied
van Grond-, Wateren Wegenbouw in de
ruimste zin van het
woord. Het dienstenpakket omvat o.a.:
grondwerk, stuwen,
beschoeiingen, damwanden, bruggen,
duikers, straatwerk,
(onderheide) riolering en persriolering
voor zowel nieuwbouwals onderhoud.

Voor ons bedrijf zijn we per direct op zoek naar een:

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit:

HOOFD CALCULATOR

DAG 1:
U reist in de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt in. Om 16.10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18.50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open: u
kunt eten in één van de restaurants, één van de nieuwste iilms bekijken in een van de videolounges oi voordelig tax-free inkopen doen in het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters.
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u in slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station, gelegen in het hart van de bruisende metropool aan the Thames. U checkt in bij uw hotel en heeft
dan de gelegenheid om het nachtleven in Londen te
verkennen. Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
film of gaat u naar een van de- nachtclubs? Het kan
allemaal.

Het kantoor is in
Mijdrecht gevestigd,
echter het werkterrein strekt zich uit
over de provincies
Noord- en ZuidHolland en Utrecht.

Wij
-

Functie-eisen:
- opleiding op MBO/HBO-niveau, weg- en waterbouwkunde.
- ruime werkervaring en interesse in het geautomatiseerd calculeren op basis
van zowel tradtitionele- als RAW-bestekken.
- ervaring om te werken volgens ISO-9002 en V&G-plannen.
- werkervaring in de uitvoering van GWW-projecten strekt tot aanbeveling.
- goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Functie-omschrijving:
- geheel zelfstandig verzorgen van complete inschrijfbegrotingen.
- zelfstandig overleg met opdrachtgevers over zaken die in de calculatie/
bestedingsfase spelen.
- beoordelen van prijzen van onderaannemers en leveranciers.
- opstellen van de werkvoorbereiding van projecten.
- bepalen van uitvoeringsmethodes.
- leidinggeven aan één of meerdere calculators/werkvoorbereiders.
bieden u:
een dienstverband voor onbepaalde tijd.
een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
een pittige en verantwoordelijke functie.
een plezierige werkomgeving in een resultaatgericht team.

Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw brief niet CV zo spoedig mogelijk naar: Fronik B.V.
t.a.v. dhr. R. Fronik, Postbus 104, 3640 AC Mijdrecht.

valkenberg

WERKLOZE ASPIRANT-CHAUFFEURS OPGELET!

service.

Hefpt u beter kiezen...

GPdWegvervoer zoekt kandidaten (m l v) voor het

informatie en bovenal

Ja, reserveer snel voor een herfstvakantie-arrangement:
*overnachten in een gezellig vakantiehuisje met TV.
* iedere dag gratis gebruik maken van de vele tientallen
geweldige attracties zoals de wildwaterbaan, de looping star,
de spannende wild west shows, het circus, lekker verwarmd
zwemmen in het unieke Bergbad en nog véél meer.
*genieten van gezellige familie-avonden en kinderprogramma's. 4 dagen slechts f 498,* Dét is een belevenis voor de kinderen én voor u!
x- 5 5 - zn ;; - .% * - ^ v : > s 5

Herfstvakantiemidweek
5 dagen slechts f 558,-*

HELP O
HELP E
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Vertrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997
Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
Reserveren kan door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:
H2WKM.
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveringsafdeling met u een alternatieve datum
zoeken.

Leer-werk-project Chauffeur
beroepsgoederenvervoer

'n Avontuurlijke herfstvakantie ?n
ATTRACTIEPARK SLAGHARE

SLAGHAREN, DAAR GENIET JE NOG T MEEST
RESERVEER SNEL: 0523-683000 TOT 22.00 UUR

Prijs: f 199.= p.p.
Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* treinretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Street
Station
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

een klantgerichte

assortiment, deskundige

DAG 2:
Na het ontbijt heeft u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs. Beroemde bouwwerken als de Tower,
Houses oi Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard. Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrod's en Selfridges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u weer op de trein
in Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23.59 uur aankomt.

Aankomst 14.00 uur; vertrek 10.00 uur. :
*per vakantiehuisje max. 6 pers.
i

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.

Interesse?
Als u een informatiefolder en een aanmeldingsformulier van het Leer-werk-project wilt
ontvangen, kunt u de antwoordcoupon invullen en zonder postzegel in een envelop
sturen naar: GPdWegvervoer, afdeling Leer-werk-project, antwoordnummer 10506,
2800 WB Gouda. U kunt ons ook bellen voor meer informatie, van 8 tot en met
15 oktober, via telefoonnummer (0182) 584744
Het Leer-werk-project wordt gerealiseerd door bijdragen van het Europees Sociaal fonds.
Arbeidsvoorziening en de bedrijfstak Beroepsgoederenvervoer over de Weg.

->£
ANTWOORDCOUPON
(insturen vóór donderdag 16 oktober a.s.)

Naam
Adres

SAMEN A D V E R T E R E N MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Plaats

geeft u meer!

DE CONTACTLIJN

Aanmeld i ngseisen
Werklozen die ingeschreven staan bij het arbeidsbureau; in het bezit van het Nederlands
B-rijbewijs zijn; een goede gezondheid bezitten; een uitkering ontvangen (bij voorkeur);
goed gemotiveerd zijn voor het beroep van chauffeur; een redelijke beheersing van de
Nederlandse taal hebben en in het bezit zijn van eigen vervoer, komen mogelijk voor
deelname in aanmerking. Een selectiegesprek en tests maken deel uit van de
selectieprocedure.

Postcode

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
. Co-adverteren 020-4309716.

WEEÏ

GPdWegvervoer biedt, in samenwerking met Arbeidsvoorziening, werklozen de kans om
een opleiding tot chauffeur beroepsgoederenvervoer te volgen. In circa vier tot zes
maanden kunnen de deelnemers bij de Vakopleiding
-<•.Transport en Logistiek het chauffeursdiploma (CCV-B),
het C/CE-rijbewijs en het ADR-certificaat gevaarlijke
stoffen behalen. Daarna volgt een praktijkstage.
** 'ÊM L O G I S T I E K
Deze (dag)opleiding volgt u met behoud van uitkering.

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel m contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen vla de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertcnlies van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-liuisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zeil anoniem. een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummrr en PIN-eodc van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingesproken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

Telefoon

*gvervoer

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. ll.OOgpm)

AL 30 JAAR
EEN FEEST
PRIJS
PRIMA
SERVICE!
Wie jarig is,
[. trakteert. Want
' f eest bij Expert
betekent ook
thuis lekker smullen.
Dus krijgt u bij aankoop
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TZB zorgt voor
een verrassing
ZANDVOORT - TZB
zorgde voor een enorme verrassing door het ongeslagen
AGT met 1-2 te verrassen.
Door de overwinning nemen de Zandvoorters een
plaats in de kopgroep in.

woensdag 8 oktober 1997

Zandvoortmeeuwen heeft het moeilijk

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen is er zondag
niet in geslaagd de broodnodige drie punten aan het totaal toe te voegen. In de
strijd tegen IVV bleef Zandvoortmeeuwen steken op 1Tegen het sterke AGT speel- 1 en verblijft daardoor op
de TZB een gemotiveerde partij een gevaarlijke plaats in de
voettaai. De sterk voorhoede onderste regionen.

van AGT werd aan taanden gelegd door de Zandvoortse defensie met een goed spelende
Mischa Tibboel en John Schilder. Vanuit de defensie zette
TZB een aantal knappe aanyallen op maar om onduidelijke
redenen werd een zuiver Zandvoorts doelpunt afgekeurd. Na
een half uur zou AGT op voorsprong komen. Marty Barkey
werd aan zijn shirt getrokken
en dacht een vrije trap te krijgen. .

Toen de scheidsrechter niet
floot rukte Barkey aan het shirt
van zijn tegenstander en nu
floot de scheidsrechter wel en
kende AGT een strafschop toe.
Martij n Versteege keerde de inzet in eerste instantie, maar
werd in de rebound geklopt, 1-0.
In de tweede helft ging TZB
op zoek naar de gelijkmaker.
Goed voetbal en AGT werd terug gedrongen. Patrick Barkey
zorgde na een kwartier spelen
voor de gelijkmaker door na
een sterke solo hard en laag in
te schieten, 1-1. Beide teams
gingen voor de winst waardoor
er een aanvallend partij voetbal
ontstond met kansen over en
weer.
Tien minuten voor het einde
zette Dennis Schrader de bal
voor en daar stond David Konijn, die onhoudbaar in de kort
hoek raak schoot, 1-2. In de
slotfase heeft AGT van alles geprobeerd, maar de Zandvoortse
defensie wenste niet te buigen.

Pijper verdedigt
Fitgames-titel
ZANDVOORT - Zaterdag
aanstaande wordt in Fitness
Paradise aan de Paradijsweg de Fitgames gehouden.
De winnaar van vorig jaar,
Willem Pijper, verdedigt
zijn titel.

IVV speelde over de gehele
wedstrijd genomen het betere
voetbal. Zandvoortmeeuwen
stelde daar een goede werklust
tegenover, maar bezit te weinig
opbouwende kwaliteiten. Daardoor wordt veelal vanuit de verdediging geopereerd.
IVV
kwam ondanks het technisch
betere voetbal echter niet tot
een uitgespeelde kans. Enige
vrije trappen van IVV kon doelman Mario Schrader niet verontrusten. Aanvallend moest
Zandvoortmeeuwen het hebben van vooral Paul Longayroux. De Zandvoortse spits stelde, met afstandsschoten, de
IVV-doelman een paar keer op
de proef, zonder succes.
Met de wind in de rug trokken de Zandvoorters meteen
ten aanval in de tweede helft.
Ferry Boom schoot net over en
de mannen van speler/coach
Pieter Keur zochten naar een
opening in de IVV-defensie.
Het Zandvoortse overwicht
was van korte duur. De opbouw
van de aanvallen geschiedde
meestal met lange trappen, het
middenveld werd overgeslagen
waardoor IVV steeds meer in
balbezit kwam en Zandvoortmeeuwen terugdrong.
De druk op het Zandvoortse
doel werd steeds groter maar
juist op dat moment sloeg
Zandvoortmeeuwen toe. De actieve Paul Longayroux speelde
zich goed vrij en knalde van
ruim dertig meter de bal snoeihard in de bovenhoek, 1-0. Dit
prachtige doelpunt gaf Zand-

Zandvoort' 7 5 zet ook
Jong Holland aan de kant

ZANDVOORT - Zandvoort "75 blijkt vooral in eigen huis een moeilijk te bestrijden tegenstander. Dat
ondervond ook Jong Holland dat met 5-2 aan de kant
werd gezet. Robin Gas tien
met drie doelpunten
De sporters zijn met de voor- had
belangrijk aandeel in de
bereiding in volle gang. Kei- een
hard wordt er getraind om de zege.
conditie en de vorm aan te
scherpen. De Fitgames tellen
zeven onderdelen, waaronder
ergometer-roeien,
push-ups
maken, fietsen op de cardiofiets en als sluitstuk een vier
kilometer strandloop voor de
mannen, terwijl de vrouwen
voor drie kilometer het strand
op moeten.

Kampioen Willem Pijper zal
dit jaar stevige concurrentie
ondervinden van Pepijn Paap
en Jeroen van den Berg. Bij de
dames verdedigt Rosa de Palma haar titel. De spanning zal
ook hier groot zijn want de
voorbereiding van Pauline van
den Berg, Ingrid van der Peet
en Sandra Aries was erg goed.
De inschrijving staat nog
open en ook-niet leden kunnen
zich aanmelden bij Remy
Draaijer, telefoon 5717742. De
strijd begint zaterdagmorgen
om elf uur en is ook toegankelijk voor publiek.

voortmeeuwen vertrouwen op
een goede afloop. Die goede afloop had Zandvoortmeeuwen
kunnen bereiken, maar dan
had er meteen doorgedrukt
moeten worden. De kansen waren aanwezig, maar Ferry
Boom schoot net over en vervolgens werd een snelle counter onvoldoende uitgespeeld.
IVV herstelde zich en drong
het te behoudend spelende
Zandvoortmeeuwen
terug.
Zandvoortmeeuwen koesterde
de voorsprong en probeerde
met de wissels Andy Beek voor
Riek de Haan en Chris Kuin
voor Raymond Hölzken, de verdediging nog meer zekerheid te •
geven. Door het vele balverlies
werd de druk echter gigantisch
groot en kon de gelijkmaker
niet uitblijven.
Tien minuten voor het einde
sloeg IVV terug. De taal wilde, in
een onoverzichtelijke situatie,
niet weg uit het Zandvoortse
doelgebied en vervolgens werd
doelman Mario Schrader van
dichtbij kansloos gepasseerd, 11. Bij de Zandvoorters sloeg
toen de paniek toe. Het was aan
Mario Schrader te danken dat
de stand gelijkbleef, want hij
verrichtte in de slotfase nog een
paar prachtige reddingen.
Middels een paar uitvallen
poogde
Zandvoortmeeuwen
alsnog de drie punten te pakken, doch een voorzet van Paul
Longayroux viel net niet op het
hoofd van Ferry Boom. In de
laatste vijf minuten probeerden
beide teams voor de winst te
gaan, doch gescoord werd er
niet meer. De 1-1 gelijke stand
gaf een goed beeld van de'
krachtsverhouding. De Zandvoorters zullen nu reeds op hun
tellen moeten passen om niet
verder op de ranglijst weg te
zakken. Zondag staat de belangrijke uitwedstrijd tegen
Bloemendaal op het programma.

Ook nu speelde Zandvoort '75
in de eerste helft een uitstekende partij voetbal. In-hoog tempo ging de bal rond en Jong
Holland werd weggetikt. Al na
tien minuten kon het thuisfront juichend opveren. Robin
Castien werd in het strafschopgebied aangespeeld en neergelegd, hetgeen een strafschop
opleverde. Vanaf elf meter had
Castien geen probleem de score
te openen, 1-0.
Jong Holland werd vervolgens overklast. Het Zandvoortse tempo was te hoog voor de
bezoekers en het wachten was
op meerdere treffers. Het goede
Zandvoortse voetbal leverde
een aantal mogelijkheden op,
maar de afwerking haperde.
Schoten op het doel werden gestopt of gingen voorlangs. Vijf
minuten voor de rust werd het
geheel tegen de verhouding in
1-1. De Zandvoortse defensie rekende op een fluitsignaal toen
de buitenspelval openging,

doch Jong Holland mocht doorspelen en scoren, 1-1. Toch zou
Zandvoort '75 met een voorsprong gaan rusten toen Dennis Keuning een geweldig schot
losliet dat onhoudbaar in het
doel verdween, 2-1.
In de tweede helft sloeg Zandvoort '75 snel toe. Robin Castien zorgde na vijf minuten al
voor 3-1 en de strijd was beslist.
Ook nu zakte het spelpeil wat,
maar de strijd bleef het aanzien
meer dan waard. Jong Holland
gaf het nog niet op en kogelde
in de tiende minuut de tweede
treffer in, 3-2.
De spanning was terug maar
Zandvoort' '75 dicteerde de wedstrijd. Na een half uur spelen
zorgde, Donny Jonker voor
meer lucht door een vrije trap
prachtig in te schieten, 4-2.
Jong Holland was nu wel op de
knieën 'en gaf zich gewonnen.
Zandvoort '75 kreeg nog een
paar mogelijkheden en door
één daarvan te benutten taepaalde Robin Castien de eindstand op 5-2.
De Zandvoorters nestelden
zich door deze overwinning op
een derde plaats. Zaterdag staat
de uitwedstrijd tegen PSZ op
het programma. De Zandvoorters die thuis nog geen punt
verloren hebben, wachten in
een uitwedstrijd op het eerste
winstpunt.

Lions-teams zijn kansloos
ZANDVOORT - De basketbalteams van The Lions
ondervonden te veel tegenstand om tot een positief resultaat te komen. De Zandvoortse heren verloren van
het derde team van Akrides
met 34-53 en.de dames waren kansloos tegen het zeer
sterke Challengers, 28-76.
Het vertoonde spel in de wedstrijd tussen Lions en Akrides 3
stond op een laag pitje. Verdedigend werd er nog wel acceptabel gepresteerd, doch aanvallend schoten taeide teams te
kort. Daardoor stond er bij de
rust een lage 15-21 stand op het
scorebord.
Het begin van de tweede helft
was hoopgevend voor Lions.
Met een paar goede scores kwamen de Zandvoorters naderbij
tot 20-21 en kans op meerdere
punten was aanwezig. De doelpogingen werden echter gemist
en Akrides stelde orde op zaicen. Met een paar driepunters
liep Akrides uit naar een 20-32
voorsprong en de strijd was gestreden. Het tempo van Lions
was niet hoog genoeg om het
Akrides verder lastig te maken.
Na vijftien minuten keken de
Zandvoorters tegen een 31-46
achterstand aan. Akrides hoefde niet tot op de bodem te gaan
om deze voorsprong te verdedigen. De gasten liepen zelfs uit
naar een 34-53 eindstand. „Het
zat er vandaag niet in," stelde
coach Rocus Driehuizen. „We
hielden het veld niet breed genoeg en bovendien speelden we
te langzaam om het Akrides
echt moeilijk te maken. Gezien
het spel is de nederlaag terecht."
De Zandvoortse basketbalsters troffen het niet tegen
Challengers. Dit team is veel te
sterk vóór deze klasse en over-
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Het gaat goed met
de Zandvoortse SC

Paul Longayroux haalt uit en scoort

Kriek van C'lwl'

Chess Society geeft punten cadeau
ZANDVOORT - De
macht van Chess Society
Zandvoprt heeft het in de
wedstrijd tegen het derde
team van het Zaanse, ZSC
Saende, lelijk laten liggen.
De stellingen rond na twee
uur spelen deden vermoeden dat de Zandvoorters
met 6-2 zouden gaan winnen, doch de Zaankanters
profiteerden van missers in
het Zandvoortse kamp en
wonnen alsnog met 5-3.
Vol goede moed, met nieuwkomer Chris van Bockel in de
gelederen, trok het eerste achttal schakers van Chess naar
Zaandam. De Zandvoorters begonnen voortvarend. Ben de
Vries, Walter Gerhards, Dennis
van der Meijden, Jacob de Boer
en Ton van Kempen hadden na
de eerste twee uur spelen allen
een half uur voorsprong in bedenktijd opgebouwd. Ook de

stellingen begonnen reeds meer niet meer kon winnen,
Zandvoorts voordeel te bevat- waardoor remise het gevolg
ten. Daarnaast stonden ook de was. De partij van Dennis van
partijen van Olaf Cliteur en der Meijden verliep nog veel
Mare Kok zeer gezond.
dramatischer. In een gewonnen
stelling offerde de jonge ZandHet was echter Chris van voorter verkeerd, waarna zijn
Bockel die als debutant de sco- opponent genadeloos toesloeg.
re voor Chess opende. De geroutineerde Amsterdammer
Dat Jacota de Boer het niet
maakte zijn tegenstander snel zou redden, was nog ingecalcumateriaal afhandig en incas- leerd, maar met een nederlaag
seerde trots het punt. Kort van Olaf Cliteur was geen rekedaarna brak het moment aan ning gehouden. De voorzitter
dat Chess op een grote overwin- van Chess stond namelijk niet
ning leek af te stevenen. In de alleen een kwaliteit voor maar
wandelgangen werd al gespro- zijn opponent kon ook werkeken van een 6,5-1,5 overwin- lijk helemaal niets doen. In de
ning. Het enige bord waar de tijdnood van zijn tegenstander
Zaandammers beter stonden deed Cliteur zo'n beetje de eniwas het bord van Jacob de ge zet die hij niet had moeten
Boer.
doen. De Zandvoorter stond
meteen een stuk achter, en gaf
De eerste tegenvaller kondig- zijn tegenstander eenvoudig de
de zich aan toen Ton van Kem- gelegenheid zich uit de tijdpen zijn voorsprong in tijd zag nood te redden en zelfs Cliteur
slinken, maar bovendien zijn te verrassen.
toreneindspel met een pion
Mare Kok was de enige

Chess-speler, met Van Bockel,
die niet alleen een goede partij
speelde, maar ook een overwinning bewerkstelligde en de achterstand terugbracht tot 3,5-2,5.
De vreugde was van korte duur
want Walther Gerards sneuvelde, door geheel in de fout te
gaan. Zijn tegenstander had
nog vijftien seconden taedenktijd, maar omdat Gerhards de
verkeerde voortzetting koos,
kon de Zaankanter alsnog met
twee zetten mat geven.
De wedstrijd was daarmee
ten einde en de remise van Ben
de Vries was slechts een formaliteit. De eindstand kwam hiermee op 5-3 voor ZSC/Saende.
„We zullen niet snel meer zulke
kansen krijgen," was het commentaar van de teleurgestelde
teamleider Hans Drost na afloop. „Wanneer je dit soort kansen niet benut, kun je alleen de
hand in eigen boezem steken.
We hebben het gewoon zelf
weggegeven."

ZANDVOORT - In de ledenvergadering van de (57 jaar oude
Zandvoortse Schaak Club, kwamen geen schokkende zaken
aan de orde. Zowel het te organiseren
schaakprogramma
voor het komende seizoen als
de financiën werden goedgekeurd.
Financieel gaat het de
schaakclub voor de wind mede
dankzij vakkundig beleid van
penningmeester John Atkinson. Door de positieve stand
van zaken kunnen nieuwe Ieden voor slechts vijftig gulden
een jaar volledig schaken, met
gratis gebruikmaking van borclen, stukken en klokken. Bovendien werd voorzitter Jan
Berkhout voor een nieuwe periode van twee jaar herkozen.
De vergadering' duurde langer dan verwacht maar om negen uur was er nog tijd genoeg
over voor het spelen van een
snelsschaaktoernooitje. Na zeven ronden bleek clubkumpioen Edward Geerts en snelschaakkampioen Huns Jansen
de meeste punten hadden verzameld. Geerts verloor een partij tegen Jansen, terwijl wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer
bij Jansen een belangrijk punt
wegkaapte. In de partij, die de
beslissing moest brengen was
Edward Geerts het beste en
schreef het toernooi op zijn
naam.

ZVM wint
van koploper

ZANDVOORT - De ZHChockeysters zorgden eindelijk voor de eerste overwinning. ZHC won, na een sterke eerste helft met 3-2 van
Castricum. De ZHC-heren
gingen onverdroten voort boekje. Na een vlotte combina- na fataal. Castricum kwam temet winnen en pakten Mui- tie kwam Miranda Schilpzand rug in de wedstrijd door tweederberg met 5-2 in.
intaalbezit, plaatste de bal op de maal te scoren. Met nog tien

trokken het spel geleidelijk
naar. zich toe. Door het spel
breed te houden kregen de
Zandvoortse spitsen genoeg
ruimte om kansen af te dwingen, maar die werden niet taenut. Uit twee benutte strafcorners van Pepijn Paap en een tipin van Jim Gatsonides kwam
ZHC op een 1-3 voorsprong bij
stick van Sabina Bruyn en die minuten te gaan werd het nog de rust.
wist wel raad met de kans, 0-2. spannend, maar ZHC bleef
Het overwicht van ZHC bleef mede door het uitstekende spel
In de tweede helft startte
groot, het was alleen jammer van Angeline van der Haak, Muidertaerg met een sterk ofdat de strafcorners niet verzil- overeind en boekte de eerste fensief. ZHC werd in de probleverd werden. Toch werd het zege, 2-3.
men gebracht maar doelman
nog voor de rust 0-3. Sophie
De Zandvoortse heren wer- Rolant Paap keepte een gewelHoytema ondernam opnieuw den dóór Muiderberg meteen dige partij. Alleen op een straf een solo, zette bal voor naar onder druk gezet. Het offensief bal moest hij het antwoord
Nina Tump, die de bal rustig in van Muiderberg betekende na schuldig blijven, 2-3. ZHC hield
het doel deponeerde.
negen minuten een 1-0 achter- echter stand. In het laatste
De Zandvoortse hockeysters stand voor ZHC. De Zandvoor- kwartier zorgde Wouter Slotedachten er al te zijn, maar de ters bleken over voldoende maker met twee treffers voor
hoera-stemming werd hen bij- veerkracht te beschikken en de verdiende 2-5 overwinning.

ZHC-hockeysters boeken
de eerste overwinning

ZHC speelde in en tegen Castricum een puike eerste helft.
De nog puntloze Zandvoortse
dames wilden de laatste plaats
overdoen en pakten de zaken
energiek aan. Middels . een
fraaie solo, besloten met een
onhoudbaar schot zette Sophie
Hoytema de ZHC op een 0-1
voorsprong. Met goed geconcentreerd spel en knappe combinaties werd het doel van Castricum bestookt. De tweede
treffer was er ook een uit het

ZANDVOORT - De strijd
bij de Zandvoortse Bridgeclub is reeds gevorderd tot
de vierde wedstrijd. In de Alijn is het een nek-aan-nekrace tussen de dames Koning en Van der Meulen en
plaats in de totaalstand.
de heren Emmen en Van tweede
De eerste plaats is onveranderd
der Meulen.
in handen van mevrouw Van

Nek-aan-nek-race
bij Zandvoortse
Bridgeclub

Toen de kruitdampen waren.
opgetrokken, bleken beide paren 168 punten ofwel zestig procent behaald te hebben. Na vier
wedstrijden gaan de heren Emmen en Van der Meulen aan de
leiding met 223 procent, op
twee procent gevolgd door het
echtpaar Hoogendijk.
De B-lijn' gaf een overtuigende zege te zien voor de dames
Meijer en Mom, een nieuw gevormd paar. Met een score van
71 procent bleven zij nummer
twee, de dames Verhage en Visser, maar liefst zes procent
voor. Als gevolg van hun score
stegen de dames Meijer en
Mom van de achtste naar de

Leeuwen, die nog steeds op
zoek is naar een vaste partner.
De Zandvoortse Bridgeclub
biedt niet-leden de mogelijkheid om ter introductie een
aantal avonden mee te bridgen.
De dames Boymans en Van de
Boogaard maakten hier gebruik van en veroverden gelijk
maar de eerste plaats in de Clijn met 65 procent. Tweede
werden de dames Sikkens en
Van der Meer. Op de eerste
plaats staat thans de heer Santoro, die ook nog geen vaste
partner heeft. Als tweede met
een achterstand van zeven procent volgen de dames De Dood
en Lammens.

ZANDVOORT - Door met
2-3 te winnen van koploper
Brandweer telt het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen weer mee in de
vierde klasse van de KNVB.
In een bikkelhard duel bleef
Zandvoortmeeuwen verdiend aan de goede kant van
de score.
Het fysiek veel sterkere
Brandweer gooide alles in de
strijd om de Zandvoorters te
intimideren. Met snel combinatie spel ontliep Zandvoortmeeuwen de meeste persoonlijk duels waardoor een overwicht werd verkregen. Halverwege de eerste helft kreeg
Zandvoortmeeuwen een lekkere ruggesteun toen de doelman
van Brandweer mistastte op
een ver schot van Pieter Brune,
0-1.
Zijn neef Bob Brune scoorde
0-2. In de tweede helft raakte
ZVM het spoor bijster en kwam
Brandweer terug tot 1-2. William Rutaeling vergrootte de
voorsprong van ZVM. Tien minuten voor het einde werd het
nog even spannend toen Brandweer op 2-3 kwam, maar Zandvoortmeeuwne hield verder het
hooofd koel en nam drie belangrijke punten mee naar
huis. Zaterdag speelt Zandvoortmeeuwen de thuiswedstrijd om twee uur tegen Alliance.

In de competitie op donderdagmiddag waren mevrouw
Robin Castien
ff?*
Lammens en de heer Van Leeu(Zandv.75)
wen, in de A-lijn, te sterk voor
6x
de overige paren. Met een score
van 61 procent verwezen zij de
dames Hilverdink en Voolstra
naar de tweede plaats. Met nog
Pieter Keur (ZVM.zon)
@
4X
twee wedstrijden voor de boeg
voeren mevrouw Lammens en
Raymond Hölzeken (ZVM.zon)
©
3
X
de heer Veldhuizen de ranglijst
aan met een aanzienlijke voor- Dennis Schrader (TZB)
©
3X
sprong op nummer twee, de dames Baard en Spits.
Mischa Tibboel (TZB)
@
3X
De heer en mevrouw Weijers
lieten in de B-lijn zien hoe brid©WeekmeduVhb
ge gespeeld moet worden. Een
ZANDVOORT - Door drie treffers voor zijn rekening te nemen,
zelden voorkomende score van waardoor zijn totaal op zes is gekomen, heeft Robin Castien zich
84 procent was het resultaat. De duidelijk kandidaat gesteld voor een hoge klassering. De winnaar
dames Nijsen en Van der Storm van vorig seizoen heefr de smaak weer te pakken en neemt afstand
bleven daar 31 procent bij ach- van Pieter Keur, die niet aan scoren toekwam. Zeven voetballers
ter en eindigden als tweede. De zijn in de achtervolging met drie doelpunten.
overige zes paren taleven allen
onder de vijftig procent, een
(ADVERTENTIE)
unicum. De heren Hoogendoorn en Weijers gaan hier aan
de leiding, op de tweede plaats
gevolgd door de dames Rooijmans en Versteeg.

Topscorer J

N

Zeven starts Jan Lammers

Topper van de week

Maandag tot en met donderdag:
00.00-07 00 ZFM Nonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-1200 De Watertoren
12.00-1500 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed

De finaleraces op het Circuit Park Zandvoort stonden
iri het teken van het 25-jarig racejubileum van Jan Lammers. Deze Zandvoortse topper luisterde het racefest'ijn
op door in maar liefst zeven races deel te nemen.
Peter van Koningsbruggen op weg naar een van de weinige
Zandvoortse punten

klast elke tegenstander. Zo ook
Lions, dat vanaf de eerste minuut een kansloze wedstrijd
speelde. Challengers pakte de
zaken voortvarend aan en zette
een press over het gehele veld
neer. Lions kon zich daar niet
aan onttrekken en keek bij de
pauze al tegen een 13-30 achterstand aan.
Ondanks
het
enorme
krachtsverschil bleef het best
een aardige partij. Lions deed
er alles aan om de schade zo
beperkt mogelijk te houden,
terwijl Challengers fanatiek
bleef strijden voor een grote
overwinning. De 28-76 nederlaag was groot maar eervol.

Foto: Erick van Cleef

„Challengers is gewoon een
klasse apart, en hoort niet in
onze competitie thuis," vond
coach Olaf Vermeulen. „Maar
ondanks de grote nederlaag
was het best een leuke wedstrijd en viel de uitslag me nog
niet eens tegen. Dat we zouden
verliezen stond van te voren al
vast, maar we verdedigden ons
goed. Challengers overrompelde ons en was een paar maten te
groot. Wij waren nu het slachtoffer en het kan niet anders of
dit team wordt lachend kampioen."
Scores Lions: José Koper 10,
Sabione • Dijkema 8, Aniecke
van Litsenburg 7.

Daarin toonde hij zijn klasse door telkens voorin mee te
strijden. Bovendien legde hij,
in die zeven races, bijna 350
kilometer af wat een vermelding in het Guinness Book of
Records opleverde. De 41-jarige Zandvoorter had in overleg
met zijn persoonlijke sponsor
Talk Line gezocht naar iets
bijzonders om het jubileum
iets extra's te geven. En natuurlijk moest dat op het circuit in Zandvoort plaatsvinden. Het circuit waar hrj op
zestienjarige leeftijd voor het
eerst in een raceauto stapte.
„Het was heel leuk en interessant om zeven races te rijden," zegt Lammers vanuit,

natuurlijk de auto, via de autotelefoon. „Je moet je dan
snel omschakelen omdat elke
auto anders is. Over het algemeen ging het vrij goed en kon
ik me aardig handhaven. Ik
had al eens in vier races mee
gedaan, maar nog nooit in zeven. Ik vind het heerlijk om te
doen. Omdat ik altijd in het
buitenland rijd neem ik me
elk jaar voor om éénmaal in
Zandvoort te rijden. Dit weekend was daar een uitvloeisel
van. Je strijdt tegen zo'n tweehonderd coureurs, die het wel
prachtig vonden dat ik meedeed, maar ze lieten me niet
zomaar gaan. Bovendien is
het leuk om weer hernieuwde

fe- weet niet wi
Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

contacten te leggen met vele
mensen op Zandvoort."
Na vijfentwintig jaar gaat
Jan Lammers volgend jaar gewoon door met zijn grote liefhetataerij. „Ik doe dan weer
mee in de GT-klasse en rijd
dan onder andere de 24 uur
van Le Mans. Ja, ik heta het
gewoon nog steeds erg naar
mijn zin in de autosport, heta
wat te taieden en talijf lekker
doorgaan."

Vrijdag:
00 00-07 00
07.00-09 00
0900-11.00
11.00-12 00
12.00-13.00
13.00-1500
15.00-17.00
17 00-19.00
19.00-20 00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM t- (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met dé gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-OffOO
08.00-10.00
10 00-12.00
12 00-18.00
1800-1900
1900-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09 30
09.30-10.00
10.00-1200
12.00-1700
1700-19.00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

B
l
o

Weekmedia 1 -2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13-14-15-17

1-15

woensdag 8 oktober 1997

Files in de Noordelijke Randstad..
Daar gaan we samen wat aan doen!

De files in de Noordelijke Randstad worden steeds langer
en hardnekkiger. Daarom werken overheid en bedrijfsleven
nauw samen om tal van projecten en maatregelen snel
door te voeren. Verbetering van wegen, aanleg van tramen metrolijnen, vrije busbanen, transferia; maar ook de
minder populaire parkeermaatregelen en de invoering van
betaald rijden horen daarbij. Andere vervoersvormen dan
de auto worden steeds aantrekkelijker. Alleen als daar
massaal gebruik van wordt gemaakt, blijft de Noordelijke
Randstad bereikbaar.
Samenwerken werkt

slanlies en het bedrijfsleven intensief
samen. De partijen van dit samenwerkingsverband
zijn:
Rijkswaterstaat directie NoordHolland, de Provincie NoordHolland, het Regionaal Orgaan
Amsterdam (ROA), de gemeente
Amsterdam en de Kamer van
Koophandel Amsterdam. Mei elkaar
realiseren zij oplossingen om de
bereikbaarheid van de Noordelijke
Randstad te verbeteren.

Iedereen die regelmatig op de weg is
in de Noordelijke Randstad kan het
•/elf constateren. Steeds terugkerende
(iles die elk jaar langer lijken te vvorden. De verkeersinformatie op de
radio bevestigt dat. File-meldingen
op.de A l , voor de Cocntunhcl en bij
hel Rotlepolderplcin zijn inmiddels
vertrouwde klanken geworden.
Vooral in de ochtendspits nemen de
files een lengte aan van vele, vaak
tientallen kilometers.
Daar moet verandering in komen.
Daarvoor werken vier overheidsin-
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Kosten: 1 miljard
Minder auto's op de weg waardoor er

'

meer ruimte komt voor het economisch noodzakelijke (vracht)verkeer.
Dat is een belangrijk uitgangspunt.
Met gaat economisch goed met de
Noordelijke Randstad. In elk geval zo
goed dat het meest belangrijke economische centrum van ons land verstikt dreigt te raken in het eigen succes. De fïles, als gevolg van de toenemende bedrijvigheid en de groeiende
bevolking, leiden in deze regio tot
een schade die jaarlijks op een miljard gulden wordt geraamd.

Een paar voorbeelden?
De opening van de Wijkertunnel en
de Piet-Hein tunnel, de elektronische
route-informatieborden boven de
snelwegen, de openbaarvervoertunnel onder de Buitenveldertbaan bij
Schiphol, de Ringlijn in Amsterdam
en het Transferium onder de ArenA.
Een kleine greep uit een lange lijst
van verbeteringen voor de doorstroming van het verkeer.

Resultaat telt

Om de Noordelijke Randstad bereikbaar te houden, is het niet voldoende
om alleen nieuwe wegen aan te leggen. Ook maatregelen om het aulogebruik te verminderen zijn noodzakelijk. En dat zijn vaak niet de meest
populaire maatregelen. Neem bijvoorbeeld het parkeerbeleid. Steeds
minder parkeerplaatsen waarvoor .de
automobilist meer moet betalen. Op
termijn zullen die automobilisten
bovendien worden geconfronteerd
met een systeem van betaald rijden.
Dat betekent dat zij voor het rijden op
bepaalde trajecten en op bepaalde
tijdstippen zullen moeten betalen. Dit
moet de mensen aanzetten hun reistijden te verleggen of voor alternatief
vervoer te kiezen.

De verantwoordelijke instanties bij
overheid en bedrijfsleven hebben de
laatste jaren bepaald niet stilgezeten.
Er is hard gewerkt aan tal van maatregelen om liet verkeer beter te laten
doorstromen, het openbaar vervoer te
verbeteren en ook alternatieven te
bevorderen, zoals carpoolen en fietsen. Zonder deze maatregelen was de
verkeerssituatie in de Noordelijke
Randstad echt uit de hand gelopen.

'^I'"""^
«T'
i-'*»''
•- ?
- -i>»
# i "V
j .i~*
(f

tijdens de ochtendspits rijden er 75..
Dat is één bus per 48 seconden!

Wijde Blik op het verkeer
Een belangrijk' element in de strijd
tegen de files is het verstrekken van
informatie. Daarom verschijnen in
rap tempo boven de snelwegen grote
matrixborden die files, routes en snelheid aangeven. Die informatie is
afkomstig van de nieuwe verkeerscentrale "De Wijde Blik". Vanuit deze
centrale kan met behulp van de
modernste technologie het gehele nétwerk van snelwegen worden overzien
in Noord-Holland, inclusief bruggen en
tunnels. De operators in de verkeerscentrale ontvangen hun informatie via
camera's en zogenaamde detectielussen in het wegdek. De weggebruikers
zien deze informatie terug in aanwijzingen op de matrixborden. Bij calamiteiten kunnen de operators onmiddellijk ingrijpen en zonodig zelfs het
verkeer stil leggen en ruim baan
maken voor de hulpverlening.
Binnenkort organiseert de verkeerscentrale "open dagen". Via de huisaan-huis bladen worden de data en het
programma bekend gemaakt.

Ook minder populaire
maatregelen

Informatie over alternatieven
Vanaf l oktober zullen de inwoners van de Noordelijk Randstad regelmatig allerlei informatie tegenkomen die betrekking heeft op de bereikbaarheid van deze regio. Via advertenties, radio, reclameborden, brochures en
reclame op bussen wordt iedereen uitgebreid geïnformeerd. Over bijvoorbeeld de aanleg en verbetering van wegen, de ingebruikname van nieuwe
busbanen, de opening van transferia en nieuwe carpoolplaatsen.
Kortom, over alle projecten en maatregelen die de doorstroming van het
verkeer in de Noordelijke Randstad bevorderen.
Deze reclame-uitingen zijn gemakkelijk te herkennen, want zij zijn altijd
voor/ien van hetzelfde logo: het rood-blauwe beeldmerk dat is samengesteld uit twee verkeersborden die verbonden zijn door een pijl. En* altijd
daarbij het zinnetje: "Hou de Noordelijke Randstad bereikbaar".
Samen moet dat lukken.

Hou de Noordelijke Randstad bereikbaar
Iedereen is betrokken
Niet alleen overheid en bedrijfsleven
spelen een rol in de bestrijding van de
files. Ook de burger als verkeersdeelnemer heeft grote invloed op de
bereikbaarheid van de Noordelijke
Randstad. Zonder bijdrage van zijn
kant zal er niets veranderen. Dat wil
niet zeggen dat hij zijn auto vaarwel
moet zeggen. Veel mensen kunnen
voor hun werk niet zonder auto. Maar
wat wel kan, en dat geldt voor iedereen: bewust nadenken over de dagelijkse vervoerskeuze. Er zijn immers
zoveel alternatieven. Het openbaar
vervoer is sterk in ontwikkeling. En
ook fietsen of carpoolen is soms een
verrassende en kostenbesparende oplossing. En als het mogelijk is kan het
aanpassen van werktijden - eerder of
later beginnen - de files verminderen.

Purmerend - Amsterdam :
half uur in de spits
De aanleg van vrije busbanen is een
belangrijk middel om de reistijden te
verkorten. Een echte doorbraak op
dat gebied vormt de vrije busbaan
langs de N235 van Purmerend naar
Amsterdam. De baan, een gezamenlijk project van de provincie NoordHolland en de NZH, brengt de reistijd op dit beruchte file-traject terug
tot slechts een half uur. Nu al kiest
40 % van de reizigers voor de bus. De
verwachting is dat door de opening
van het laatste stuk busbaan het aantal busreizigers nog zal groeien. Op
een gemiddelde werkdag zet de NZH
op dit traject 900 bussen in. Alleen al

'Jaarlijks J miljard aan files

Carpoolen: een
vernissende en
kostenbesparencle
oplossing

Kinderherfsttocht:
'Grappen en Grollentocht'
Winterverrassingstocht
(wegens succes blijft de route ook dit jaar een verrassing!)
Er staan slechts een paar zaken vast voor deze route. U krijgt
de verzorging die u van ons gewend bent; dus ontvangst met
koffie mét, een heerlijke lunch en een mooie vaartocht.
Eigenlijk willen we u verder helemaal niets vertellen, dan blijft
het lekker spannend. Dus of er wel of geen terugreis per bus is
blijft even raden en of Sinterklaas weer aan boord komt, wïj
weten het zelfs ook nog niet. We weten slechts 1 ding: laat u
verwennen aan boord van Rederij Naco en we maken er een
prachtige dag van.
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Data:
Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

.
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Ook dit jaar ontbreekt de Grappen en Grollentocht niet in
de herfstvakantie. Voor een verjaardagspartijtje of een
gezellige middag met opa en oma is dit vaartochtje reuzeleuk. Dit jaar verklappen we nog niet wat we voor je in petto
hebben. Zeker is dat het gezellig wordt, er weer een clown
is met vele gekke grappen en we gaan lekker varen met
een groot salonschip.
Data:
Vertrek:
Aankomst:

16.00 uur

di 25, wo 26, do 27 en vr 28 november 1997
10.00 uur
16.00 uur
f 49,00 p.p.
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Rondje Amsterdam: Vaar mee
over o.a. de prachtige Amstel
• Om 10.00 uur worden de trossen los gegooid en vertrekt
het salonschip Dr. Ir. F.Q. den Hollander vanuit Amsterdam, Steiger 7 achter het Centraal Station, om via het
Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de Weespertrekvaart
• op te varen. Aan boord wordt u ontvangen met een heerlijk kopje koffie mét. Bij de Omval draait de kapitein de
Amstel op en koerst richting Ouderkerk aan de Amstel. Al
varend passeert u prachtige landhuizen. Als u geniet van
de prachtige route, is het tijd voor de lunch en serveren wij
• u een drie gangendiner met soep vooraf en een ijsje toe.
> Rond 13.30 keert het schip bij Ouderkerk en vaart u terug
, over de Amstel, door de stad langs Carré en de Stopera
naar Steiger 7.
Omstreeks 16.00 uur arriveert u in Amsterdam aan
» Steiger 7, waar de boot afmeert.
1

Data:

«Vertrek:
Aankomst:
Kosten:

dinsdag 21, woensdag 22, donderdag 23
en vrijdag 24 oktober 1997
10.00 uur Amsterdam
ca. 16.00 uur
f 47,50 p.p. f 22,50 voor kinderen
van 4 t/m 11 jaar

Algemene wetenswaardigheden:
Sylvesterbrunch
Wanneer in december de laatste dagen van 1997 naderen heeft
Rederij Naco een prima gelegenheid om met de gehele familie dit jaar
af te sluiten. Op zondag 28 december bent u van harte welkom aan
boord voor onze Sylvesterbrunch.
Om 11.30 uur varen we uit voor een prachtige vaartocht. Aan boord
kunt u genieten van een overheerlijk brunchbuffet met diverse luxe
broodsoorten, croissants, scones, muffins, diverse luxe vlees- en kaassoorten en verschillende zoetwaren. Ook roerei en ragout ontbreken
niet tijdens deze brunch.
Na de brunch proosten we alsvast met een blik op het nieuwe jaar.
Omstreeks 13.30 uur meert de kapitein het schip weer af aan Steiger 7
te Amsterdam.
Datum:
Kosten:

zondag 28 december 1997
f 52,50 p.p. Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar geldt
een korting van 50 %.

Reserveren bij
,.•--.,.
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Reserveren is verplicht onder nummer 020 - 62 62 466.
Wij behouden ons het recht voor bij stremmingen of
versperringen een alternatieve route te verzorgen.
Ook onze najaarstochten zijn rookvrij/Alleen in de bar
en buiten mag gerookt worden.
Bij onvoldoende deelname (min. 25 personen) zullen
wij de tochten samenvoegen.
Groepen van 20 personen of meer krijgen 10 % korting
(m.u.v. de beide kerstdagen).
Vertrek- en aankomstplaats is (tenzij anders genoemd)
Amsterdam, de Ruyterkade Steiger 7, achter CS.
NIEUW DIT JAAR
'GRATIS BUSVERVOER MET NZH DAGKAART'
Dit jaar kan Rederij Naco in samenwerking met de. NZH u
gratis vervoer per bus aanbieden vanaf uw woonplaats naar
Amsterdam. U kunt bij u reservering aangeven of u hiervan
gebruik wilt maken. U dient echter wel te wonen in het NZH
Vervoersgebied. Voor meer informatie over de bereikbaarheid en bustijden kunt u bellen met OV.
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'Wachten in de
kou op pont
geen pretje'
Eén van de vele reacties
die Frank Heraminga de
afgelopen weken ontving,
naar aanleiding van de serie 'Heen en Weer' op deze
pagina, en de oproep daarin om hem foto's, herinneringen en andere attributen toe te sturen, is van
mevrouw L. Kok-Van He^
teren (of Hateren) uit Amstelveen.
„Ik ben op 't Spreeuwenpark in Amsterdam-Noord
geborenen moest dus als
we naar'de stad' gingen
met de pont. Die was gratis
en het bootje van Bergmannniet.
's Winters, als het hard
gevroren had, was het geen
pretje als je met de pont
moest. Die moest soms drie
of vier keer opnieuw proberen door het ijs te komen,
om uiteindelijk goed aan te
kunnen leggen.
Maar ja, alles went en het
had toch ook z'n charme.

'Zonde als dit erfgoed verdwijnt'

Michlel Pekelharing

Honderd [aar geleden nam de gemeente
Amsterdam de boolverbindingen over hel
IJ in eigen beheer. Tijdens de hoogtijdagen waren er drie ponlverbindingen en
zes lijnveerdiensten.
Ter gelegenheid van het jubileum wordt
op zaterdag 18 en zondag 19 oklober door de stichting Amsterdams
Openbaar vervoer Museum het

Honderd jaar geleden nam de gemeente Amsterdam de
bootverbindingen over het IJ in eigen beheer. Aanvankelijk
werd er gevaren met één pont tussen de De Ruijterkade en
het Tqlhuis, maar het net breidde zich snel uit. Tijdens de
hoogtijdagen waren er drie pontverbindingen en zes lijnveerdiensten over het IJ. Het honderdjarig bestaan van de
gemeenteveren is aanleiding voor het Openbaar Vervoer
Museum een feestelijk programma te organiseren op en
rond het Java-eiland.

I

N DE JAREN na de oorlog
werd er tijdens de spits gevaren met dertien ponten tegelijk: vier naar het Tolhuis, vier
naar de Valkenweg en vijf naar
de Distelweg. Daar kwamen
nog eens de zes diensten bij met
salonveerbootjes naar Nieuwendam, Schellingwoude en
Tuindorp-Oostzaan.
„En dan nog stonden de mensen tijden aan de wal te wachten,"
zegt
Frank Hemminga,
bestuurslid en
mede-oprichOok kan ik me nog goed
ter van de
herinneren, datdepont,in ,
stichting
de oorlogsjaren niet dl te
Openbaar
'welvoer, vooral 's nachts.
Vervoer MuMaar wij wilden met Kerstseum. Na de
mis wel graag naar de
aanleg van de Coentunnel in
ndchtmis indeSt. Nicofaas1966 en de U-tunnel in 1968,
kerk in het centrum. Bij
werd het heel snel rustiger op
ons, In de St. Rita zong het
de gemeenteveren.
koor namelijk niet zo mooi,
In 1987 is de stichting Amtenminste, dat vond mijn
sterdams
Openbaar vervoer
vader.
Museum opgericht, met als beUbegrijpt wel,'datjehet
langrijkste doelstelling het opals kind geenpretje vond
zetten van een museum. Daar is
als je midden in de nacht
men een eind mee gevorderd.
uit bed werd gehaald en
In de voormalige tramwerkdan soms ook nog zo'n vijfplaats in de Tollenstraat, wortieri of twintig minuten op
den historische trams .en busde pont moest wachten in
sen in orde gemaakt. De veerbode kou. '
.•
ten en ponten hebben echter
Dit waren zomaar wat
lange tijd te weinig aandacht
herinneringen die ik heb
gekregen. Op een gegeven moopgeschreven."
, ' '
ment heeft men het initiatief
genomen uit te zoeken waar de
boten na de verkoop uiteindelijk terechtgekomen waren.
Hemminga: „Dat heeft geleid
een speurtocht overal in.NeVan der Gijp 'trapt' tot
derland, de meeste bootjes hebbockbier seizoen af ben we weten te lokaliseren."
Het museum heeft twee vaarEen beetje zoetig smaakte tuigen gekocht en teruggehet eerste bockbier dat donder- bracht naar Amsterdam. De
dag officieel werd getapt in
biermuseum 'De Boom' in Alkmaar. Vrijwel overal is sinds
begin deze week weer bockbier
te krijgen, het meest bekende
'seizoensbier', wat wel blijkt uit
In het kader van het nonde 86 duizend hectoliter die voderd-j arig bestaan van gerig jaar werd afgezet.
meenteyeren op het IJ en het
tien-jarig bestaan van de stich^
Het Centraal Brouwerij Kanting Amsterdams Openbaar
toor had op donderdag 2 oktovervoer Museum,, heeft het
ber oud-voetballer René van
AOM het initiatief genomen in
der Gijp in 'De Boom' uitgenohet weekend van 18 en 19 oktodigd om het eerste vat aan te
ber, in aansluiting op open daslaan. Bockbier heeft meestal
gen op het Java-eiland (initiaeen robijnrode kleur en een altief van SPE Vastgoed), activicoholpercentage van ongeveer
teiten op en rond het IJ te or6,5 procent. Sommige brouweganiseren. Zowel het Javarijen gebruiken behalve hop,
eiland als Amsterdam-Noord
mout, water en gist ook wat kakennen-sinds lange' tijd veerramel om het bier een iets zoeverbindingen.
tere smaak te geven, wat in het
eerste bockbier dat werd getapt
ook duidelijk te proeven viel. Willem Flohil (73) is bijna
Oorspronkelijk werd er aan veertig jaar in dienst gehet begin van het brouwseizoen weestbij de afdeling Veren
een wat zwaarder bier gebrou- van het Gemeentevervoerwen om de kwaliteit van de bedrijf. In 1953 werdNedermout vast te kunnen stellen. land opgeschrikt door de waTegenwoordig wordt de moutkwaliteit machinematig vastge- tersnoodramp. Flohil, van
steld en heeft het bockbier zich oorsprong een Zeelander,
ontwikkeld tot het parade- voer mee op het IJveer II
paard) e van de Nederlandse dat, samen met IJveer VI, inbrouwerijen. Zo is de dubbel- gezet werd bij de hulpverlebock van Brand elk jaar wat ning aan het overstroomde
zwaarder en branderiger, ter- gebied.
wijl Dommelsch vaak weer een
wat zoeter bockbier heeft.
Een goede gelegenheid om de
interessante verschillen tussen
een groot aantal binnen- en buitenlandse bockbieren te proeven, biedt het twintigste Bokbierfestival in de Beurs van
Berlage. Dit door 'PINT' georganiseerde festival wordt op
vrijdag 31 oktober (17-23 uur),
zaterdag l november (12-23
uur) en zondag 2 november (1219 uur) gehouden en de toegangsprrjs is tien gulden.
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keuze was gevallen op een paar
salonveerbootjes. „De grote
ponten voeren nog, dus de eerste prioriteit was het terughalen van de kleine veerbootjes."
Het LJveer XIII, ook wel het
Nieuwendammer bootje genoemd, was het eerste bootje
dat teruggekomen is. Het was
gevonden in Makkum, waar het
voor de sportvisserij gebruikt
werd. „Het heette niet meer de
IJ-veer XIII de boot is intussen
tien
keer vernpemd - maar
de Snotdolf,"
aldus
Hemminga. Op 21
augustus 1961
heeft het veer
voor het laatst gevaren op lijn
I Va, van de De Ruijterkade
naar Schellingwoude.
Om één uur 's nachts, nadat
de boot de allerlaatste keer aangelegd had in Schellingwoude,
noteerde een verslaggever van
Het Vrije Volk een somber
vaarwel uit de mond van notaris .H.J. Nipperus, voorzitter
van de Belangenvereniging
Schellingwoude. 'Wij zijn dankbaar,' zei de notaris - kuif in de
wind, loden jas om de leden 'dat u ons altijd zo goed heeft
bediend. U was nooit te laat en
dat bleek de bus de eerste dagen
wél te zijn. U liet- nooit iemand
staan.'
Vijf jaar later, in 1997, is ook
het oude IJveer XI, dat als Zeewolf rondvoer op de Waddenzee, teruggekocht. Voor de
stichting Amsterdams Openbaar Vervoer Museum, is het
honderdjarig bestaan van de gemeenteveren aanleiding voor
een feestelijk programma op

eeuwfeest
gemeenteveren
gehouden van tien tot vijf uur op en rond
het IJ.
Gedurende dit weekend zullen de Ijveren
XI en XIII gratis verbindingen onderhouden tussen het Centraal Station, de
Meeuwenlaan en het Javo-eiland. De
bekende grote pont 13, die tot 1995 achter (S dienst heeft gedaan, keert even
terug naar Amsterdam en zal twee dagen
aan de Meeuwenlaan liggen. Op de pont
is een foto-expositie Ie zien met als
thema '100 joor heen en weer'. Verder is
er een kraampjesmarkt mei een presentalie van onder andere het AOM en het
Reddingsmuseum uit Den Helder.

Vervoermuseum
viert eeuwfeest
gemeenteveren

E HADDEN die verschrikkelijke zaterdagnacht gehad, dat
alles overal kort en klein lag,"
zegt Plohil, die in 1953 drie jaar
bij de gemeenteveren zat. Hij
was reserveschipper op het IJveer II, dat onder normale omstandigheden een lijndienst onderhield tussen de De Ruijterkade en de Boorstraat. Na de
storm bleken palen en steigers
in Amsterdam beschadigd te
zij n, maar met de veren zelf was
niets aan de hand. De volgende

(ADVERTENTIE)

Er kan bovendien een tochtje worden
gemaokt met het zogenaamde 'burgemeestersbootje' en er is open huis ap hel
Java-eiland met kinderacliviteiten, rondleidingen en een optreden van het
Zeemanskoor.

1

De ponten 15 en 16 in de tachtiger jaren op de Buiksloterweg-verbinding . Na de opening van de IJ-tunnel in 1968 kwam de bus
weer terug op de pont om ook de bewoners van oud-Noord een directe verbinding met het CS te geven. Dit duurde tot de inzet van
de nieuwe veren achter het CS in 1995
Foto GVB
zaterdag 18 en zondag 19 oktober, dat zich afspeelt op en rond
het Java-eiland. Het valt samen
met de promotie van een groot
woningbouwproject op het
eiland door een projectontwik kelaar, stadsdeel Zeeburg en de
gemeente Amsterdam.
Hemminga: „We hebben gezegd 'laten we dat samen doen',
want wat is leuker dan het oude
bootje, dat op zondagen al vaart
naar Zeeburg en Nieuwendam,
óp de toekomst te betrekken.
Want dit bootje moet het later

ook hebben van de bewoners op
het Java-eiland."
Gedurende' het weekeinde
zullen de IJveren XI en XIII
verbindingen
onderhouden
tussen het Centraal Station, de
Oostelijke Handelskade, en het
Java-eiland.
De bekende grote pont 13, die
tot 1995 achter het Centraal
Station dienst heeft gedaan, zal
even terug naar Amsterdam komen en twee dagen aan' de
Meeuwenlaan in AmsterdamNoord liggen. Op de pont ko-

men kraampjes te staan van de
stichting Openbaar Vervoer
Museum en stichtingen met
vergelijkbare
doelstellingen,
zoals de stoomtrein Hoorn-Medemblik en de museumlijn Amstelyeen. De pont is tegenwoordig in gebruik bij het Zaanse
transportbedrijf Pels, dat er
zwaar transport mee verricht.
Pels heeft destijds drie ponten
gekocht, waarvan er een is gesloopt. „Maar de stuurhut is er
keurig afgesneden en ter beschikking gesteld van het mu-

seum," zegt Hemminga.
Hemminga vraagt zich af of
in de toekomst een grote pont
in Amsterdam zal kunnen blijven. Er varen er nu nog twee bij
de Distelweg. „Maar er komt
een moment dat ook die veerverbinding wordt opgeheven.
Ik hoop dat we dan in ieder
geval nog één pont in Amsterdam kunnen houden, want we
zouden het zonde vinden als dit
erfgoed van de gemeente verdwijnt,"
Jan Pieter Nepveu

Tegen inlevering van deze'bon bij het
kraampje van het AOM op pont 1 3 is hel
mogelijk om tegen gereduceerd tarief
een drinkkroes van net Openbaar
Vervoer Museum te kopen voor 5,50 gulden (normaal 7,50 gulden), een allemanseind sleutelhanger voor drie gulden
{normaal vier gulden) en een kop Koffie
en/of frisdrank voor 1,50 gulden (nor-
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Jubileumvaarten op het IJ
Het programma voor beide dagêh ziet er als volgt'uit.

10.00-17.00 UUK

• Gratis pendelvaarten tussen CS en Java-eiland via PTA
per historische salonveerboot
IJveer-XIII (bouwjaar 1927).
• Open huis op het Javaeiland, met rondleidingen,
kinderactiviteiten etc; Basis is
het inföcentrum op het nostalgisch schip de Columbus.

12.00-17.00 uur:

• Gratis pendelvaarten tussen Java-eiland en Meeuwenlaan met IJveer XI (1923).
• Aan de Meeuwenlaan ligt
' de • oude, overkapte pont 13
waarop een foto-expositie met
als thema '100 jaar heen en
weer'-te zien is, met kraampjesmarkt met onder andere
presentaties van andere Openbaar - Vervoer-musea; Reddingsmuseum; (zelf) knopen
van allemans-einden; tekenwedstrijden voor kinderen. Ui-

4}
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teraard kan de pont zelf bezichtigd worden alsmede een
historische bus van lijn 22. Cateringvoorzieningen zijn aanwezig. .
• Touwtrekken en kinderspeurtocht door de pont.
13.00.en 14.30 uun

Votowfe week
in deze krant

• • Optreden Zeemanskoor
'Het -staande tuig* (Javaeiland).
13.45 en 15.15 uur:
• Poppenkastvoorstelling.

, ..;-"-

ondergelopen gebied met bootjes en alles wat verder maar
drijven kon. Ze hadden soms
twee nachten op hun dak gezeten en moesten overgebracht
worden naar Hellevoetsluis,
waar een bus naar Rotterdam
ging. Plohil: „We hebben daar
zo'n dag of tien tot het donker

^

B
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l J veertjes voeren in '53
naar watersnoodgebied
morgen besloot men met een
man of twintig in twee scheepjes naar het overstroomde gebied te gaan, om daar hulp te
verlenen.
Dezelfde middag, om een uur
of vier, verlieten de Ijveren II
en VI de veilige haven van Amsterdam. Door het AmsterdamRij nkanaal en
de Lek voeren
. ze naar de
Parkhaven ih
Rotterdam,
waar men 's
avonds order
kreeg door te
varen naar Middelharnis.
Die februari-nacht voeren de
twee kleine IJ veertjes door het
Hollands Diep en Haringvliet
naar Goeree-Overflakkee. „En
nergens brandde nog licht, en
nergens was nog een tonnetje te
vinden. En zo kwamen we in de
loop van de ochtend aan in Middelharnis," vertelt Flohil.
Daar kwamen mensen uit het
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voor nieuwe produkten
_
en acties_
A

Oud-schipper Willem Flohil,
drie jaar geleden gefotograniks meer. Maar wij gingen ge- feerd op een IJveer
woon over," zegt Flohil.
Foto ArchierWeekmedia/
De marine-commandant die
Bram de Hollander
de reddingsoperaties in HelleAmsterdam
en
bood
plaats aan
voetsluis leidde, had volgens
Flohil grote bewondering voor driehonderd passagiers. Het is
de Amsterdamse mannen op de het allerlaatste IJveer dat nog
IJveertjes. „Op een gegeven op stoom gevaren heeft. In 1944
moment zei hij: 'wat jullie me namen de Duitsers het in beflikken, heeft slag en bij Harderwijk werd het
me nog nie- tot zinken gebracht.
In juni 1945 is het, weliswaar
mand geflikt.
Al mijn sche- zwaar beschadigd, teruggekopen hebben men naar Amsterdam, waar het
hier al op het in 1950 een grote opknapbeurt
kreeg en werd voorzien van een
havenhoofd
gezeten, maar dieselmotor. Na de opening van
jullie komen binnen en er ge- de IJ-tunnel is het IJveer II verbeurt helemaal niets. En dat als kocht en dus uit beeld geraakt.
Naar eigen zeggen heeft Flohil
zoetwater schippers'."
het jaren geleden voor het
Overigens, het IJveer II is de laatst gezien in een televisieseenige veerboot dat door de rie. „Opeens zag ik het over een
stichting Amsterdams Open- Duits wad varen. Ze hadden er
baar Vervoer Museum na de een rookontwikkelaar in gezet,
verkoop in 1971 niet terugge- want het moest weer een echte
vonden is. Het is gebouwd in stoomboot lijken."
1913 door Verschure & Co in
J.P.N.

'We hebben daar zo'n dag of
tien heen en weer gepeddeld'
werd, heen en weer gepeddeld."
Eén keer werd hun 's nachts
gevraagd naar Hellevoetsluis te
varen. Daar was een lading babypoeder aangekomen en dat
moest naar Middelharnis.
„Maar je moet weten, er lagen
daar allemaal zandbanken en
nergens scheen nog een lichtje
op de havenhoofden, helemaal
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Welk woord komt er in het balkje?

De U-veren
VI, IX en X
eind_
jaren
zestig in de
ponthaven
van het GVB.
Deze werden
in 1969 verkocht; de IX
en X bestaan
nog, resp. als
woonschip
in de Spaarne
en als rondvaartboot op
de Grevelingen
• •••••••••••••••••••• l M 1 M B 1 1

HORIZONTAAL: l kledingstuk; 6 gepofte mais; 12 karakter; 14 vogel; 15 vogelproduct;
17 zangnoot; 18 berg; 20 laatstleden; 21 karaat; 22 tennisterm;
24 beroep; 27 grondsoort; 28
tocht; 30 muziekinstr.; 31
grondsoort; 32 lekkernij; 33
godsdienst; 35 Alg. Waarborgfonds Middenst; 36 auteurswet; 37 Rijksuniversiteit; 38 vis;
40 volgend; 43 dans; 44 vrucht;
46 zandaal; 48 hoofddeksel; 50
reeds; 52 oude maat; 53 knaagdier; 55 bijb. plaats; 56 familielid; 57 kijken; 59 bevrachten; 61
praalziek; 63 lidw.; 64 tijdperk;
66 opstootje; 67 regeringsregiement; 68 etage; 69 haringingewand; 70 slee; 72 numero; 73
dundoek; 75 stel; 77 vissersplaats; 78 slaapplaats.

VERTICAAL: l zandvlakte; '2
familielid; 3 erg; 4 dagdelen; 5
hetzelfde; 7 voorz.; 8 vacht; 9
gevangenis; 10 rund; 11 karaat;
13 poot; 16 Eur. taal; 18 kaartenboek; 19 uitstekend; 21 maal; 23
voorz.; 25 voegw.; 26 hetzelfde:
27 oosterlengte; 29 hechten; 31
tuinderij; 34 koord; 36 groet; 38
zangstem; 39 vogel; 41 keurig:
42 veerkracht; 45 dolheid; 47
langzaam; 48 schuin; 49 grapjas; 51 muziekinstr.; 54 slang; 56
%vortel; 58 voegw.; 59 militair; 60
tegenwoordig; 62 titel; 64 plaats;
65 hemellichaam; 68 bijb. fig.;
71 web; 73 Vrije Universiteit; 74
pers. vnw.; 75 familielid; 76
Rijksmerk.
Oplossing vorige week:
PROCESSIEGANGER

c

\\7 ->e
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SCHOONHEIDSSALON JOLANDAVAN DIJK
EN KAPSALON HAIRWAVE
EEN UNIEKE SAMENWERKING ONDER l DAK

dames- en kinderkleding
KERKPLEIN/- ZANDVOORT

Kent U ons al?
Wij van Elizabeth mode willen U graag onze
collectie laten zien.
Onze collectie bestaat uit kwalitatief betaalbare mode.
Tevens een aparte lijn in de maten 38 t/m 54.
Elizabeth mode nodigt U uit voor een rhodeshow,
welke in een gastvrije sfeer wordt gehouden.
Let hierbij op nadere aankondigingen in Uw weekblad.
v.l.n.r.Yvonne v.d. Broek, éig. Hairwave;Jolanda v. Dijk, eig. van Schoonheidssalon en Tes'sa, medewerkster van Hairwave.
In een gezellige sfeer kunt u eerst een
heerlijke ontspannen shoonheidsbehandeling krijgen om daarna bij Kapsalon
Hairwave een nieuw kapsel?? Er wordt
met veel aandacht en zorg zowel met uw
uiterlijk als innerlijk omgegaan.

w&de met 'n turnt

Uw gezicht zegt iets over uw persoonlijkheid. En zoals u uw persoonlijkheid
verzorgt, zo zou u ook uw gezicht moeten verzorgen. Dan kan het de charme
van gecultiveerde verzorging uitstralen.

Grote Krocht 19, Zandvoort

Droge lucht in kantoren, te veel zon, kou,
weer en wind - dit heeft allemaal en elke
dag weer invloed op uw huid. Als u er
niets tegen doet, gaat uw huid er oud en

r
j

Zeestraat 56 2042 LC Zandvoort tel. 023-5730643.

DE NEDERLANDSE HAARMODELIJN HERFST/WINTER 1997
Glamour feestkapsels, stralend-gezonde
natural coupes en gloedvolle tinten tekenen voor de allernieuwste 'Glossy' sfeer.

Short Sensation
De dynamische jaren '70 inspireren ontwerpers van nu tot verrassende mode en
trendy designs. Lange sluike rokken en
jasjes in chique materialen of vrolijk be-drukte stoffen zijn kenmerkend voor
deze stijl. Korte coupes versterken de
kracht van dit slanke modebeeld.

Grote Krocht 20b

de winkel
hangt weer vol!

Dames / Heren
Gezichtsbehandelingen:

NajaarsJcaüeJcüë
van o.a.:

90 min. (standaard- behandeling)
J 65,-Nek/Rug massage

DEYNIQUE produkten zijn speciaal afgestemd op de salonbehandelingen.
De behandelingen plus de dagelijkse verzorging vormen een eenheid.
Daarom zijn DEYNIQUE produkten alleen in de betere schoonheidssalons te
vinden.

Van party-look tot vrijetijdsstijl: de kapper geeft glans aan je haar!
Gloedvolle najaarskleuren als goudblond
en warm donkerbruin passen perfect bij
de nieuwe modetinten en geven extra
glans aan het seizoen. Ook kleuraccenten als highlights en ultra streaks garanderen een stralend resultaat.

Belli

Schoonheidssalon

Jolcindci van Dijk

trekkerig uitzien. En vooral als u een gevoelige huid heeft, die met de huidige mi-,
lieu-invloeden zeer snel vermoeid oogt.

± 20 min

ƒ 25,™

Harsen:
Hele benen

ƒ 37,50

TURIMÖVER

YELL
PORTOFINO

Street One
DONOVAN JEANS

. r e l

Er is ook weer veel nieuwe lingerie

l Kosarlto al sïtids 10 Jaar
f een begrip /// Zandw0rt
verkrijgbaar. Ook dit jaar zijn er weer de
'Dit vanwege haar eigenzinnige stijl, ruime keuze en
bekende Corel strechbroeken in veel
steeds wisselende collecties. Ook deze winter is er volop
winterkleuren nu ook in meer variaties
keuze in dameskleding en lingerie. Bijna voor iedereen
o.a. suedine, ruilen, strakke of uitlois er iets naar haar zin te vinden. Vanaf heel jong de korpende pijp. Zoals de klanten bij ons gete rokjes en strakke broeken, lekkere truien en jack's
wend zijn, ook deze winter weer een
van o.a. Street One en Donovah. Maar ook lange
modeshow op dinsdag 4 en woensdag
____.^^^
rokken, mantelpakjes én
5 november, welke gehouden zal wor^Y luxe truien voor de iets
\•\ oudere klanten van o.a. den bij Café Del Mar, Haltestraat 13
;
met dameskleding en lingerie van
* Vanjlia, Turn Over en
^ Sneaky Fox. Deze win- Rosarito kinderkleding van Belli en
Ribelli en herenkleding van First' ter zijn de kleuren" veel
Face. Het belooft zeker weer een gezwart en bruin, maar ook
zellige feestelijke wintershow te wor- grijs en lichte kleuren zoden. De prijs a ƒ 32,50 inkl. wintermenu
als ecru, lichtblauw en roze
(3-gangen). Reserveren is noodzakezijn erg populair. En speciaal
bij Rosarito is ook de lingerie van " lijk, tel. 5715697.
, Lovable, After Eden en Duet in dezelfde kleuren

Viva Mode: kleurig, speciaal
en stijlvol
Kleurige dessins, karaktervolle stoffen, verrassende details en speelse belijningen.
Dal zijn enkele in het oog springende kenmerken van de schitterende nieuwe
Viva-collectie!
.
.
'
De modekleuren dit seizoen zijn: bosgroen,'kobalt, turquoise, brique, roest en
geel en daarnaast komen de beige/bruintinten opnieuw in beeld.
Viva Mode heeft een aantal nieuwe merken in huis die beroemd zijn om hun
kwaliteitsstoffen, de ideale pasvorm, het optimale draagcömfort en de perfecte afwerking. Van de kleinere tot de grotere maten. Tegen zeer betaalbare prijzenü Deze nieuwe merken zijn: Setterlady, Setterlaine, Erfo en René Frères.
Een van de opvallende kenmerken van het modebeeld van Viva Mode voor het
najaar 1997 is de toepassing van allerlei structuurstoffen in pantalons en rokken. Heel karaktervol, met prachtige effecten en nog prettiger draagbaar dooi
het gebruik van stretchkwaliteiten.

De dessins van'de blouses en andere bovendelen van de collectie zijn kleurig,
krachtig en veelsoortig, van bloemdessins, klein en groot, tot abstracte dessins
en fantasie dessins. Naast mooi afgewerkte blouses met moderne halslijnen
omvat de collectie van Viva onder meer mantels, jacks, blazers, (Chancl)jasjes, tops, gilets en niet te vergeten de schaarse japon. Bijzonder zijn de langere blouses met zakken die open als jasjes gedragen worden.
Bij Viva ziet men dat ook stijlvolle bonnetterié uiterst modieus kan zijn. De
hoge kwaliteit van de gebruikte garens en de perfecte afwerking geven de collectie nog meer allure.
Kortom bij Viva Mode vindt u de juiste prijs-kwaliteit verhouding.
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HAIRWAVE

BELLI E RIBELLI
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l Kerkplein 3 Zandvoort
^^ Tel. 5714828

Yvonne

dames- en herenkapsalon

Wij werken
uitsluitend op
afspraak en
met produkten

De Yell Schoolcollectie
is weer binnen

van

Sebastian
Jeansbroeken

104 t/m 164

39*95

Salopette's

l 16 t/m 152

75 « M

Sweaters

104 t/m 152

39.95

presenteert de nieuwe
herfst/winter modellen.

H AIR
Buitengewone
kombinatiemode
van gebreide en
geweven stoffen.

Geopend:
Dagelijks geopend van 11.00-18.00 uur
Zondag van 13.00-17.00 uur. Maandag gesloten

di t/m zat.
van 9.00-17.30 uur

Haltestraat 45 Zandvoort

«.j

Cortina Modes brengt nieuwe kollektie voor herfst en winter
Veel bruin en camel gecombineerd l
met warm geel tinten zijn de nieu- ' f
we najaarskleuren.
f
De roklengtes zijn zeer variabel. |
Van kort tot kuitlengte.
\
l
Het merk Hauber had weer zeer |
verrassende elementen in zijn kol- \
lektie.
. •
j
l
De kollektie van Happy Heideman
is deze winter duidelijk geïnspirèerd op de iets jongere vrouw.
Talloze combinaties zijn ook hierbij weer mogelijk.

Herfst

MET HET REVOLUTIONAIRE

Een nieuw seizoen, een nieuwe collectie.
Zo gaat dat ook met
BE NIEUWE
haarmode
«ACHT
Een nieuwe coupe of een andere kleur.
Ook belangrijk is een goede verzorging voor *' )OR ELK
uw haar en hoofdhuid.
ERZWAKT
Gebruik daarom ook goede producten.
A. A D
.
Goed is nog niet goed genoeg.

De bodywarmer zowel in stof als
kunstbont mag eigenlijk in geen enkele damesgarderobe ontbreken.

JM Coiffeurs
t

"

VITA-C1MENT COMPLEX*

Yarrell vertegenwoordigt zich dit
jaar met een verscheidenheid aan
kleuren bruin.

Kerkplein 3

lÉRASTASE
ÉSISTANGE

KÉRASmSE

Kerkstraat 22
Zandvoort
tel. 5 714040

l
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van?ip|lTato een fluitie
van een cent. . .
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AD HOC KLUS

;I<^Ü,nu
autó's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
l
SHOWROOWAÜT01-IN-3^1iClNrS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
'«SHÖ^ROOM/ApTO*l-IN-3
MINFS is oe' speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
*alsmede1alle nieuws- en huïs-aan-huisbladén
van Weekmedia.
t^^Totalë oplage élke wèeü. ruim l,r:tniÜoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO MN-3MINFS is daarmee
" ;' 'déaütorubriekmefdè hoogste oplage VangeheerNederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
't" 'op vrijdag in Het Parool,^p.zaterdag in-Trouw en'de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
r/oièuwsbladen vanWeektnedia. Eö dat*alles voor één voordelige prijs!

INSPRAAK ZONDER INZICHT, GEEFT EEN
UITSPRAAK ZONDER UITZICHT

"•* \ v O x '

Dit willen wij, voorkomen en wel op 8 en 15 november a.s.

- -^

Dan zal de koers bepaald worden voor de PvdA Zandvoort, voor de
komende raadsperiode.
Belangstellenden, sympathisanten en leden verzoeken wij deel te nemen aan
dat proces.
Wij bepalen met elkaar welke vorm de driehoek WONEN, WERKEN EN
VERTOEVEN krijgt.
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Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eu n)ch<%[Ue.
i
Schrijf hier in bloklcttcrs
Prijs incl.
B.T.W.

IH-,

uw tcksl. l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l lener. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
Naam:

Aanmelden kan via: tel.nr. 5719130 of
postbus 151-2040 AD Zandvoort
e-mail playin@xs4all.nl

\
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Telefoonnummer: __

Adres:

of

v

Postcde + Plaats: -

. HandtekeninR:

M- ^^ Oi>stur<mm«Wgefrahk^deenTCl^^
-^v^, ^^Afeëven kan'ootóö dèyolgende^eeicmediakantoten:
?V , ; • ~ * . \ . - - '
6 6 \f«Acf/at^ A91"R»
^ \ * ^ Amstelveen:
Amc^uxkAn. kantoor
tonfï^n* Aem^sèlstijn,
AiamiBfAlefitn ^tLôan'ÖB
Aon v*m d^H
nAhtfoltfnrtï.
-' ^ Meesters 421B; , *

H
;

020-6658686

faxnr, 020^656321

woensdag 8 oktober 1997
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DE KANJER KOMT
WIN-TOT-15,7-MIUOEN-BON

eurrijk
op weg met

Clio

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot. •

D de heer Q mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven,

Adres:

D
O
D
D

Naam:

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Plaats:

Palette
al vanaf

L

Bel. mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen In blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

NATIONALE l

Postcode:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501ZV Den Haag.

Postbanknummer:
Banknummer:
Datum: ___
Handtekening:

150.97.10

L O T E R I Jl

DOE MEE i

. 19.995,

De eerste Extra Straatprijs van een miljoen
gulden is eruit! U zag het
feest in Waddinxveen
zondagavond bij Henny
Huisman in de eerste Kanjer Suprise Show.
Volgende maand kan het leest zijn bij u in de
straat. Zorg ervoor dat u de prijzen dan niet misloopt!

met meer loten wint u
meer geld.

Nog twee keer kunt u dit
jaar samen met uw buren
een miljoen winnen, want ook in oktober en
november gaan er Extra Straatprijzen uit. In
december wordt het echt verschrikkelijk spannend, want dan valt de Postcode-Kanjer van 15,7
miljoen gulden. Nu al spaart u met elke maand dat
u meedoet de Kanjerpunten die straks bepalen
hoeveel u wint. En ook dan geldt: hoe meer loten,
hoe meer geld.
Neem de bon van deze pagina en vul hem vandaag
nog in voor driemaal kans op miljoenenprijzen in
de Postcode Loterij. U wint, ook voor mens en
natuur!

DE UITSLAGEN VAN 6 OKTOBER |
Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

11 De overige Bingoprijzen: 1

3 miljoen

Auto van Wegen Zandvoort B.V.
Curiestraat 8-10, 2041 -CD Zandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
VAN LEVEN

Acht mensen in de winnende postcode in •
Waddinxveen konden deze maand een miljoen
verdelen! In totaal hadden zij 16 loteivdie dus ^.
62.500 gulden per stuk-waard bleken te zijn.'Eén:.;,
winnaar had 5 loten en won\dus meer dan DRIETON! Want zo gaat dat,bij de Postcode Loterij:

Chrysler

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autt>
rubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 'MINI'S,'Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ 15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ 11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].

•

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

Te koop wegens vertrek naar het buitenland

CITROEN XM BREAK 2.0I COMFORT
10-'92, als niéuw, km stand 46.000 Vraagprijs ƒ 19.500.Tel. 020-6936259.
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
XM Turbo airco D.'94 ƒ 24.500
XM Diesel airco '94 ƒ 19.900
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24.500
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
XM CT Turbo aut. '93/ 17.500
XM 20i '93
ƒ 15.500
Xantia 19 D '94
ƒ 16.500
Xantia1.8SXLPG '95/22.500
Xantia 18i SX '95
ƒ27.500
Xantia 20i Ipg '94
ƒ 19.900
Xantia 1.81 SX LPG '94/ 15.500
Xantia 1.8 SX LPG'93/14.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 14.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BX TGD Break '93 ƒ 14.500
BX TGD Break '89
5.950
BX 16 GTi chic '92
9.950
BX 14 TE '92
9.950
BX 14 TE '90
5.950
BX 14 E LPG '89
3.500
BX 14 '87
1.950

Eenden '84 t/m '90, ACA Diana
'82, Mehari '80, 4-zitter, Charlestorï geel/zwart. 0492-464914

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

VAN VLOTEN CAR BV

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
Tel: 020-4869883.

Mazda
Tegen handelspr.: van 1e eig.
Mazda 323 1.6 LX HB,. kl. wit 1'92, ƒ 9.500. Mazda 323 1.3 LX,
4 drs., 9-'93, ƒ 11.500 incl. BTW.
BEREBEIT Amsteldijk 25, 0206627777.
T.k. MAZDA 121 Cabrio Top
b.j. 1-1995. Vr.pr. ƒ 17.950,
met radio. Tel. 0182-581253.

Daihatsu

020-665 86 86

Fiat

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Rover

Ford

Honda

Opel

18
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ. 25.000,-

14 ƒ 20,03 ƒ 10.02
ƒ 9,08
ƒ8.29
ƒ7,13
ƒ6,16
ƒ 5,-

• Straatprijs trekking september: 1

Bekendmaking: 6 oktober
ƒ 5.OOO,3079 LR
Extra Prijs
f 25.OOO,Zetfouten voorbehouden
^*;tW&ft*ftèp1^tt^&*w;W$tt*x,'ïft, «ftWtt»-.". 3°79LR.0.14

De BMW: 3708 ZA- 008 in Zeist
Rijscholen

Service en
Reparatie

Div. inruilauto's: BX 1.4, LPG, 3'92, ƒ7.250; BX 1.4, 5/93,
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ81500; BX 1.9 TRD, 1/88,
DIESELSERVICE
Uw Suzuki dealer
/ 2.950; Volvo 740 GLE, 5
brandstofpompen; verstuivers
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
deurs, station, 2/86, ƒ7.250;
cil.koppen vlakken. Garage/
(Op afspraak gratis halen en brengen)
BMW 324 D, 10/86, ƒ4.750;
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
mbtorenrevisie FEENSTRA
Volvo 240 GLE, LPG, aut., 6/83,
/
20 autorijlessen •+• examen ƒ 1.000,Industrieweg 27, Duivendrecht
ƒ1.250; BEREBEIT, Amsteldijk
10 motorrijlessen + examen ƒ835,Tel. 020-6980639
25, Asd. 020-6627777.
Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen
ƒ
40,per
les;
ook
automaat-lessen
Nissan 100 NX 16V, zwart,Tegen handelspr. van 1e eig. A'dam e.o. Goedkope autoAPK KEURINGEN ƒ 70,
Theorie op CD-I GRATIS
elektr. ramen en vergrendeling, Carina 1.6 Xli Stationwagon, verz. met termijnbet. PWO Ass.
klaar terwijl u wacht. •
Speciale
spoedcursussen
theorie
+
praktijk
•
stuurbekrachtiging, 07/91. Uit- LPG 1-'95, el. ramen, stuur- 020-6846060 (weekendserv.).
Garage West-Center:
neembaar dak. Prijs ƒ 13.750. bekr., metall, kleur, dakrail,
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473. 020-6122476 (zonder afspraak)
QUESTION CAR ?!
Interesse? bel 010-4211969.
trekh., ƒ23.500. BEREBEIT,
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
Amsteldijk
25,
A'dam. Alfa Romeo 33 Wag. '89/3750
Audi .80 '83
ƒ 400
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
020-6627777.
Autobedrijf CRYNSSEN
BMW 315 '83
ƒ 900
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Crynssenstraat 10-14
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7750
Motorrijlessen ƒ 42,50
Tel.; 020-6184402.
Citroen BX '86
'ƒ1150
20 autorijlessen + examen ƒ 999
APK-keurstation, reparaties
Peugeot 205 1900 GTI, bj. '90,
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ1500
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
alle merken en schaderegeling.
APK 3-'98. Vr.pr. ƒ 12.500.
15 VOLVO STATIONS '85-'94, 2x Citroen Visa 85/87 va./ 600
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
Tel. 023-5624277.
Citroen AX '87
ƒ 2.750
Sedans 740, 940 en 360.
DIESEL- & BANDENSERVICE
Tel. 0492-464495. Fiat Uno 45 '86
ƒ 850 Autorijschool Toni, alleen in
Verkeersschool Trendy
APK-keurstation + roetm.
Z U l D W l J K ANWB-gek.
Fiat Uno SX'88
ƒ2650 Amsterdam vaste lesprijs ƒ 40 Amsterdam. Toppers in rijles.
Wibautstr. 24-4, A'dam.
440 2.0 DL inj., '93, nw mod.; Fiat Uno Diesel '88
ƒ 1750 per heel uur, gratis theorieleerpeugeot-dealer
Bel voor gratis infogids:
Tel. 020-6655571.
440 DL LPG, 74.000 km, '95; Ford Sierra 1.6 LPG '85/1250
boek,
voor
beginners
gratis
Tel. 020-4205386.
106 div. types v.a. . ƒ 12.950 240 DL 2.3 Sedan, 150.000 km Ford Escort '82
ƒ 850 praktijk-herexamen mogelijk.
106 green diesel '96div. opties '91, 460 GLE st.bekr. '90;
Honda Accord aut. '87 ƒ2950 Tel. 06-53365914.
205 div. types v.a. . ƒ 6.950 NIEROP, Vancouverstr. 2-12, Mercedes 190D '84
ƒ5950
205 Accent LPG
'88 A'dam-W, 020-6183951.
Mazda 323 1 j. apk '84/ 1450.
RIJSCHOOL ROLF
BMW K100RS, parelmoer wil
AAR.
306 XR 1.45-d'94. 67.000 km Company Cars
Nissan Sunny, Coupé '86/ 1950
306 XS 1.6'96.. . 27.000 km 440-1.81 groen metallic 04-96 Nissan Sunny 2 drs '84 ƒ 750 Rijden bij Rolf is een begrip in Amsterdamse Auto Recycling. met kofferset, door dealer onAmsterdam. Met een goed
306 XN 5-d '94 .. 82.000 km 440 1.8i groen metallic 01-96 Nissan Chérry '86
ƒ 950 team instructeurs geven wij op Inkoop loop, sloop en schade- derhouden, bw.jr. 1986, prijs
ƒ 8.750,-026-4425751. "
Geen voorrijkosten.
309 1.6 XR '89
5d 440 1.8i wit airco
' 01-96 Opel Kadett D '85 . ƒ 1650 een psychologische manier in- auto's.
309 GL 1.4 5-d
'86 V40 1.8i comfort/airco 01-97 OPel Kadett 1.6 085
ƒ950 tensief les en nog leuk ook! Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring. Yamaha Virago 700 '85 19000
Tel. 020 - 4.470.470.
309 Profil
'89 V40 1.81 comfort/airco 01-97 Opel Corsa '84
ƒ 800
ml, zwart met extra's z.g.st.
405 GR 1.9 break
'92 850 Tdi blauw Sedan 09-96 Opel Record Car. '85 ƒ 995 Hoog slagingspercentage en Grote sortering ONDERDELEN ƒ6500. 06-51237760.
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
405 GTX 1.8 break
'94
VWGolf D'84
ƒ2000 Tel.: 020-6868063/6332405 of van alle- schade-auto's, alle
Golf GTi '91 st.bekr. 85.000 km Demonstratie auto's
VW Golf 1.3 C'85
ƒ1900 06-54633678. P.S. Ook 8-week- merken, alle bouwjaren.
Subaru Mini '90 . . 81.000 km S40 2.0 16v oroen metallic Peugeot 205 XS'87
ƒ2550 se cursussen en examenroutes GEBR. OPDAM B.V.
Escort RS '89 . ' . . . . ƒ 6.950 Luxury line
~ '
08-96 Van Slingelandtstr. 14, A'dam. rijden is vanzelfsprekend.
Tel.: 023-5845435.
Citroen AX 1.1
'93 S40 2.0 16v zwart comfort +
RENT A BRIK
Tel.:020-4869883.
Het HOOGSTE BOD?? Bel Herfstaanbieding. 10tot20okt
Opel Kadett
6-'91 exclusive
01-97
voor vrijblijvende prijsopgaaf. ƒ250 all in, kilometers vrij
Minervalaan 86, A'dam - Zuid V40 1.8 16v wit jaquard
Loop-, sloop- en schadeauto's 020-6910411.
Tel. 6629517/6791864
stof/leder
06-97
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
850 2.5 10v turquoise metallic
+ sportvelgen
05-97
• Bewijsnummers van een
Gevraagd jonge auto's vanaf RDW Erkend auto-demontage- geplaatste
advertentie in deze
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Peugeot 404,1967, ƒ 4500; 404, 1991 a contant! Belt u voor inl. van sloop- en schade-auto's. rubriek krijgt u alleen
Occasions
440 1.8 GL blauw metallic 11-92 1972 LPG ƒ 6500; 404, Inj. 1967, 0341 - 419354 of 0653 - 675799. Tev. verkoop van onderdelen, toegezonden als u dat bij de
Motorische problemen?
11-94 / 4500; 404,1968, LPG, / 8500; DE HOOGSTE PRIJS voor elk ook NIEUWE onderdelen.
. opgave van de advertentie
Laat uw auto testen d.m.v. de 460 1.8 spirit groen
404, break, LPG 1971, ƒ 15.000. merk auto a cont. met vrijwar. Gratis gehaald. Meteorenweg kenbaar maakt. De kosten
440 1.8 aut. groen
modernste apparatuur.
metallic
06-94 Drs Keimpe Cars. 020-6823615.
daarvoor bedragen ƒ 4,50
bewijs. Tel.; 020-4824640.
381, A'dam, 020 • 6319802.
GARAGEBEDRIJF OUT,
020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.) 440 1.8 aut. rood metallic05-94 T.k. CITROEN DS special, 1e
460 2.0i sport silver
sand/airco
04-95 eig., 1e lak, orig. 63.000 km,
460 1.7i Turbo winw red/air- tel. 0172-408817.
co
' 10-95 T.k.: Volvo Amazone Station,
Er is een nieuwe efficiënte manier om
10-95 beige, leer int., totaal gerest.,
Voor een perfecte SAAB 99 480 2.01 ES wit
snel in contact te komen met leuke
nwe motor en Ipg-installatie
90, 900, 9000 ook Royal Class 850 GLT sedan grijs
meisjes, vrouwen en mannen via de
metallic
06-92 enz., ƒ 19.000. 033-4638745.
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906850 GLE sedan groen 10-93
SAAB SERVICE
501515.6 kunt u anoniem luisteren
940 GL Ipg 2.3 blauw metalMOLENAAR
naar talloze serieus Ingesproken
lic
.
01-94
HOOFDDORP
advertenties van lezers die een serleu850 T5 estate blauw
ze partner of gewoon een vriend of
11-95
Onderhoud, reparatie, APK. metallic
vriendin zoeken.
Eigen revisiewerkplaats
960 2.5 24v aut. groen metalvoor Saab motoren
lic
10-95 AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
U kunt als lezer van één van de
en versnellingsbakken.
VOLVO DICK MÜHL
Ruilstarters en dynamo's.
nieuws- en huis-aan-huisbladen van •
ALMERE: 036-5346235
Tevens verkoop van nieuwe
Valkenburgerstraat 152.
Weekmedia direct reageren op de
Weesp: 0294 - 418200.
en gebruikte onderdelen
Tel.: 020-6240748.
ingesproken advertenties door een
023-5614097
leuke reactie In te spreken.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
merken, alle bouwjaren.
ook zelf anoniem, een gratis contactGEBR.
OPDAM
B.V.
u ingesproken advertentie ook nog
advertentie plaatsen. U krijgt nadat u
T.k. Golf diesel '85, APK maart 70 BESTELAUTO'S en pers. Tel.: 023-5845435.
de advertentie heeft ingesproken auto- plaatsen In onze krant.
'98. Vraagpr. ƒ3750. Tel. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
matisch een boxnummer en PIN-code
Winterbanden met velgen,
0593-592351.
Probeer het direct. Veel mensen hebMeer dan 50 jaar gevestigd: band maat 185/70 R14 m+s
van de belcomputer. Hiermee kunt u
ben op deze wijze al binnen één of
T.k. VWGolf 1.6D, bj. '86, incl. Bennebroekerweg 17, Rijsen- 88T, merk Gisla bed. (rest. 4
later de reacties op uw eigen nummer
twee dagen leuke contacten met andeML velgen, vr. pr. ƒ 2500,- Info: hout bij Aalsmeer, 0297- stuks tegen elk aannemelijk
beluisteren.
06-51189923, na 18 uur.
324229. Ook t.k. gevraagd.
Voor nog meer reacties kunt u de doon ren gekregen. fi.OOgpm)
'bod. 020-4974721.

Amstelstein - Suzuki

Nissan

Citroen

323 P 1.5i PS'97
ƒ29.950
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
323 Coupé 1.5i PS '97/33.500
323 SED 1.5i PS '97 ƒ32.950
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta121 SED 1.3i'92
ƒ13.950
rief op aanvraag.
121 SED 1.3'93
ƒ15.950
Cuore
Life
Style,
19.000
km,
Voor meer informatie of advies, bel
,323 Coupé 1.5IPS '94/22.950
10/95; / 13.250; Charade TS, 323 Coupé 15i PS '96/26.950
aut., '88, ƒ5.500; Charade TS 323 Sedan 1.6i '92 ƒ 15.950
1.0 '90. NIEROP-DAIHATSU,323 Sedan 16i '94
ƒ 19.950
Vancouverstr. 2-12, A'dam-323 Sedan 15i PS '95/23.950
West, 020-6183951.
323 F 16i '90
/ 13.950
323 F 16i '91
ƒ 14.950
Daihatsu
323Fautom. 16i '92 ƒ15.950
't'AMSTERDAMMERTJE
323 F 18i '93
ƒ 19.950
Amstel 340-342
323F 15i PS'95.
ƒ28.950
tegenover Carré
ƒ 33.950
A'dam-C. Tel. 020-6236491. 626 HB 18i PS '97
626 Sedan 1.8i PS '92/18.950
626 HB 18i PS'92
ƒ20.950
626 HB 1.8i PS'96 ƒ30.950
Toyota Starlet 1.3 XLi 90/ 8.950
Tegen handelspr.:1e eig. Tipo Suzuki Alto GLS'94 ƒ9.950
1.4i S, 5-drs., st.bekr. 6-'94, Hyundai coupe '90 ƒ11.950
ƒ12.500. BEREBEIT, Amstel Nissan Sunny aut. '89 ƒ 8.950
dijk 25, 020-6627777.
VWGolf 1.8i '87
ƒ6.750
Draaierweg
10
A'dam-Noord
T.k.
Fiat
Uno
45
in
g.st.
bj
1988,
QUESTION CAR ?!
Mazda323F1.5iGLX, I. velg., APK tot april '98. Pr. ƒ3250.
Tel. 020 - 6365052.
APK gekeurde occasions
acht.spoil., mistl., '95, 52.000Tel.
020-6424179.
v.a. / 150,- pin of chip je auto km, ƒ 28.950 Tel. 020-6365052.
Van Slinqelandstr. 14, A'dam.
Peugeot 605 Turbo Diesel,
automaat '94, 130.000 km
T.k. Honda Civic 1.3 L, 1991,
ƒ22.500. Tel. 020-6278410.
rood, slechts 47.000 km, prijs
>10R MOTORCARS'
/ 9.950. Tel.: 0297-569746.
Sloterkade 43/44
Amsterdam'
Ford Scorpio 2.0i inj., aut.,1 Escort 1.3 CL, '87, 95000 km Tel. 020 - 6177975/6158022
i.z.g.st., bj'90, / 7250 NIEROP- bruin metallic, apk, i.z.g.st.,
Rover-dealer voor
DAIHATSU 020-6183951
ƒ2500, tel. 020-6638293
Amsterdam, Amsteveen e.o.
Tel: 020-4869883.

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Algemeen

Suzuki

Chrysler - Amstelveen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
1 42 ƒ 10.000,35 ƒ 1.000,Getal 1 t/m 22
37
ƒ 100,11 06 10 26 23 25 15 43 . ƒ50,ƒ40,24 39 04 12 45 44 30 21
ƒ30,36 01 31 07 05 28 38 20
27
ƒ 25,rt/laakt u uw kaart vol met:
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Peugeot 306 Break
1.4 XR Driewerf fraai

Renault Mégane in
jogging kostuum

t Fraai' is het woord wat ons direct te binnen schiet bij de
kennismaking met de 306 Break. Driemaal zelfs. En dat
gebeurt niet elke dag. Peugeot is er in geslaagd een
spannende koets te ontwerpen. Dit keer op basis van de
onlangs vernieuwde 306. De stationwagon luistert, geheel
volgens Peugeot-traditie, naar de naam Break.

L

Zet ze maar eens op een rij, de
modellen van Peugeot 306-serie.
je hebt de drie- en vierdeurs versie en de variant met vijf portieen. Samen vormen ze een sierlijk stel. De 306 cabriolet is gewoon bloedmooi. En dan is er
sinds juli dit jaar de 306 Break.
Het plaatje lijkt dus niet alleen

r
volledig maar is het nu ook. Volgens eigen woorden biedt de
Franse autofabrikant een "unieke
melange van comfort, veiligheid,
degelijkheid en dynamiek", in de
vorm van de nieuwe 306 generae welteverstaan.
'eugeot heeft een tijdje gewacht
met het introduceren van de Brèak. Net als veel collegafabrikan:en lepelt Peugeot een krachtbron
met een inhoud van 1,4 liter in de
basisuitvoering. De 75 beschikbare paardenkrachten zijn voldoende in de dagelijkse omgang. Een
uitblinker op de snelweg is de

ekker sportief voor de
dag komen is leuk. Renault heeft daarom op
basis van de vijfdeurs Mégane een RN Sport ontwikkeld. Deze auto is gelardeerd met een groot aantal
sportieve extra's ter waarde
van 3.500 gulden. De koper
betaalt hiervoor slechts 470
gulden waarmee de aanschafprijs van de RN Sport
uitkomt op 33.995 gulden.

306 echter niet. Wij zouden daarom solliciteren naar een 1.6 versie. Desalniettemin is de 306 Break 1.4 XR, zeker met de uitmonstering van het testexemplaar,
een benijdingswaardige auto. Zolang je geen razende haast hebt,
ben je verzekerd van een prettig
reisgezel. Wie een marge van
tien minuten op een afspraak beoogt, kan volop genieten van het
comfortabele rijkarakter.
De stoelen van de 306 XR zijn
bekleed met velours en in dit geval is de bestuurderszetel tevens
in hoogte verstelbaar. Achter het
stuurwiel prijkt een hendel waarmee je de radio kunt bedienen.
Het is een extra accessoire.
Voor duizend gulden monteert
Peugeot elektrisch bedienbare en
verwarmde spiegels én een regensensor. Deze bewuste sensor
zorgt er voor dat de wissers uitsluitend verschuiven als er daadwerkelijk een druppel de voorruit
raakt: Dus geen getrommel aan
hendels en geen overbodig gepiep meer van drooggevallen wisserbladen. Bijna elke 306 Break

Over smaak valt in dit geval niet te twisten, als Break is de 306 bijzonder fraai. De luxere XR heeft
onder meer radiobediening vanaf de stuurkolom en een dakreling.
heeft een dakreling. Alleen de XN
moet het zonder doen. De bagageruimte van de grote 306 is
voorzien van een opklapbare afdekplaat en vier sjor-ogen, waarmee je de bagage aan.de bodem
kunt vast-sjorren. Op de achterste
dakstijlen pronken 'roodgloeiende'
achterlichten. De richtingaanwijzers zijn eveneens in deze ovale
lichtunits geïntegreerd.
De Break is te koop vanaf 31.390
gulden. Het geteste exemplaar zit
met al de handige accessoires
dicht tegen de veertigduizend gulden aan.

SPECIFICATIES
Peugeot 306 Break 1.4 XR:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING TESTAUTO

viercilinder in lijn,
acht kleppen
Cilinderinhoud: 1-.360 cm3
Vermogen:
55 kW/75 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel: 111 Nm bij 3.400
t.p.m.
Acceleratie:
15,3 sec van
0-100 km/uur.
165 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 7,2ltr/100km.

Achterbank neerklapbaar in twee
delen
Airbag bestuurder
Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Elektrisch bediende zijruiten voor
Elektrisch bediende en verwarmde spiegels i.c.m.
Getint glas
.
Radiocassettespeler
Startblokkering
Stuur in hoogte verstelbaar
Stuurbekrachtiging

Motortype:

Prijs:

ƒ • 33.390-

De Mégane serie van Renault
kan zich in een grote belangstelling verheugen. Sinds de introductie zijn de modellen enorm in
trek. Met name de driedeurs variant en de ruimtewagen Scénic
zijn razend populair.
De RN Sport vijfdeurs is' gebaseerd op de RN 1.6 versie. Onder
de motorkap doet een viercilinder

motor het werk. Hij levert 66
kW/90 pk. Voldoende voor passende prestaties en toch zuinig
genoeg om glimlachend te tanken.
Bij deze versie in jogging pak
draait alles om uiterlijk vertoon.
De auto is herkenbaar aan de
lichtmetalen velgen (14 inch) en
brede banden in de maat 175/65.
Op de achterklep is onderaan de
achterruit een spoiler gemonteerd, die net als de bumpers is
gespoten in de kleur van de carrosserie. In de voorbumper zijn
mistlampen geplaatst.
De bestuurder legt de handen
rond een met leer bekleed stuurwiel. Zitvlak en rug rusten tegen
een met velours bedekte stoel.
Deze stof is niet alleen aangenaam zacht maar biedt ook comfort doordat-het goed ademt en .

de lichaamswarmte opneemt en
afvoert.
De uitrusting van de RN Sport is
uitgebreid. Standaard zijn onder
meer elektrisch te bedienen ruiten
voorin en verwarmbare buitenspiegels. Op het dashboard is
een display die de buitentemperatuur aangeeft.
Er is te kiezen uit vijf carrosseriekleuren, waarvan vier zogenaamde metallic lakken zijn. Die hebben een metaalachtige glans,
waardoor ze extra sprankelend
overkomen. Het past wel bij het
sportieve karakter. De meerprijs
van deze glinsterende kleuren bedraagt 725 gulden. Als opties zijn
nog een passagiersairbag, een
automaat en abs beschikbaar.
Voor de airco geldt tot aan het
einde van dit jaar een actieprijs
van 990 gulden:

Mitsubishi Carisma GDI biedt zuinigheid met vlijt
en tijdig de voet van gaspedaal te
halen bij het naderen van een
stoplicht.

zuinige en .schone auto neemt
Mitsubishi tot 1 januari 1998 het
verschil voor haar rekening tot
duidelijk is of de Nederlandse
Aangekomen in Born noteerden
staat het aanschaffen van zuinige
we een gemiddelde verbruik van
en minder milieuonvriendelijke
6 liter per honderd kilometer (1 op . auto's met een verlaging op de
16,7). Dat is een hele knappe
BPM gaat stimuleren.
waarde waar een gewone 1,8 liter
motor niet aan zal kunnen koNaar verwachting valt die beslismen.
sing mei volgend jaar. Voorlopig
begint de prijslijst van de Carisma
Cpllega's die nog beter hun best
GDI bij 37.275 voor de Sedan. De
hadden gedaan kwamen zelfs tot
hatchback kost 500 gulden meer.
1 op 19. Indrukwekkender was
het verbruik tijdens de terugweg.
Het competitie-element verdwenen en deed de gedachten aan
eten ons het gaspedaal dieper intrappen. Bovendien wilden we nu
weieens weten of de Carisma
e directe dieselinspuiGDI ook echt zo krachtig, is als op
ting rukt op bij Volkswagen. Voor steeds
papier wordt beweerd: 1.0 procent
meer modellen komen
meer vermogen.
krachtbronnen voorzien van
In minder dan tien seconden
deze brandstofbesparende
staat de snelheidsmeter op hontechnologie beschikbaar.
derd kilometer per uur. De motor
Onlangs beleefde een 2,8 liter viercilinder TDI motor
is, zeker voor een 1.8 benzinezijn première in de LT, een
motor, beresterk (92 kW/125 pk
bij 5.500 toeren per minuut). Al bij
weinig toeren is voldoende trekkracht voor handen. Hierdoor
schakel je vlotjes op om de pook
daarna niet meer te beroeren.

De Renault Mégane RN Sport komt sportief voor de dag dankzij de lichtmetalen velgen en de mistlampen in de bumpers voorin.

Volkswagen breidt bedrijfswagens uit

\an de buitenzijde onderscheidt de Carisma met GDI motor zich niet van een andere Carisma's.
| • itsubishi presenteert
if l de Carisma met revoV l lutionaire GDI-motor
ijs een auto met twee geichten. Enerzijds een sporieve variant waarmee flink
an akiet gegaan kan worJen. Anderzijds is het een
xtreem zuinig automobiel
vaarmee een gemiddeld
erbruik van een liter benziie op achttien kilometer prina haalbaar is. Nog een
/oordeel dat de nieuwe moor biedt is zo'n 20 procent
agere uitstoot van uitlaatjassen ten opzichte van
;en conventionele 1,8 liter
notor.
nj'dens een lange rit van zo'n 230
ilometer, van de Mitsubishi im'orteur in Sassenheim naar de
Carisma bouwer NedCar in Born
Limburg) kregen we de gelegenisid te ondervinden hoe bijzonder

(zuinig) deze auto is.
.
De route voerde over zowel binnenwegen als over de snelweg.
Er hing een sfeer van competitie,
omdat in totaal zo'n twintig collega-journalisten eveneens de rit
maakten. We deden extra ons

best om zuinig te rijden maar
nimmer hebben we ver onder de
maximum toegestane snelheid
gereden.
Wel hebben we erop toegezien
niet onnodig snel te accelereren

Ten opzichte van een gewone 1,8 motor biedt de GDI van Mitsubishi 10% meer vermogen, een 20% lager verbruik en 20 % minder uitstoot van kooldioxide (C02).

D

3MW heeft een prototype van
3en voertuig ontwikkeld dat een
s
oprt mix vormt van een tweewie& en een auto. Het apparaat is
gedoopt en hij moet in het
aar tweeduizend in productie
9aan. Althans dat is de bedoeling.
Echt verwonderlijk is het niet dat
Duitse producent met dit idee
°P de proppen komt. BMW maakt
a
' jaren auto's en motoren. Het
rk is op beide, terrein bijzonder
ac
tief. Met de bouw van motoren
s
zelfs al meer dan 75 jaar gelede
n begonnen. Het is de baker! van BMW.
C1 is het eenvoudigst te oms
chrijven als een overkapte tweewi
elige scooter. Hij is klein, kort
en
de bestuurder zit droog. BMW
Ji
et vooral toepassingsmogelijk-

De 2,8 direct ingespoten turbodiesel is een krachtpatser. Hij heeft
een maximum vermogen van 92
kW/125 pk. Behalve de directe inspuiting bezit de machine een andere technische bijzonderheid.

Door de kracht van de motor (174
Nm bij 3750 toeren per minuut) is
terugschakelen, bijvoorbeeld voor
een inhaalmanoeuvre eigenlijk
niet nodig.
Nog een heel sterk punt van de
Mitsubishi Carisma GDI is de
prijs. Ofschoon de auto zuiniger,
sterker en schoner is dan de Carisma met gewone 1,8 liter motor
is er geen prijsverschil (l). Eigenlijk kost de auto 1.700 gulden '
meer maar in afwachting van
eventuele fiscale voordelen voor

MW op twee wielen en Mercedes op drie
.*% ij regen, kou en wind
F"C is rijden op een motor«v f iets een kwelling. Aan
Ie andere kant biedt dit ver"oermiddel veel voordelen.
n de stad vergt hij nauweijks parkeerruimte. In veel
3evallen is tot aan de deur
rijden en kan de motor
s
en plaatsje krijgen op de
stoep.

bedrijfswagen in de gewichtsklasse van 2,8 tot 4,6
toelaatbaar totaalgewicht.

heden in de stad. De lengte bedraagt 2,15 meter en de C1 is 76
centimeter breed. De eencilindermotor van 125 cc levert 11 kW/15
pk. Het brandstofverbruik komt op
vier liter over honderd kilometer.
Veel aandacht is gegeven aan
veiligheid. Met de C1 zijn botsproeven uitgevoerd. Volgens
BMW biedt de tweewieler evenveel bescherming aan de inzittende -of is het een opzittende- als
een compacte auto. Dat is bereikt
door een frame te ontwikkelen
van aluminium.

Dat zijn de drie kleppen per cilinder, twee voor de inlaat en één
voor de uitlaat.
Het grote voordeel van deze constructie is de verbeterde werveling van het brandstofmengsel
(dieselolie-lucht) waardoor de
verbranding nog beter verloopt.
Verbruik en uitlaatgassen varen
er wel bij.

De VW LT
is nu ook
verkrijgbaar met
een heel
sterke 2.8
TDI motor.

Als aanschafprijs denkt BMW
aan een bedrag van ongeveer
10.000 Duitse marken, wat omgerekend in Nederland uit zou komen op 11.300 gulden. Als hij straks op de markt komt.

wielig voertuig ontworpen.

BMW is niet de enige die kijkt
naar alternatieve vervoermiddelen
voor stedelijke gebieden. Mercedes heeft bijvoorbeeld een drie-

Als bij een motorfiets hangt de
bestuurder schuin in de bochten,
maar bij het wachten voor een .
rood verkeerslicht hoeft het been

Goedkoop in gebruik en handig te parkeren zijn een paar kenmerken van BMW's idee van een toekomstig stadsvoertuig: de C1
niet te worden uitgestoken om de
'zaak in balans te houden.
Ook dit is een prototype, ontwikkeld als mogelijk voertuig voor de
volgende eeuw.

De 2.8 TDI is een uitbreiding van
het motorprogramma. Dat bestaat
verder uit een 2,3 liter viercilinder
benzine krachtbron (105 kW/143
pk) en een 2,5 liter viercilinder
TDI (75 kW/102 pk). De 2,8 liter
motor valt op door zijn forse trekkracht. Het maximale koppel bedraagt 280 Nm bij 2.200 krukasomwentelingen.
Een prima waarde voor een auto
waarbij kracht een belangrijke
vereiste is.

Veiligheidsrek beschermt dier en mens
Veilig vervoer van uw hond met Volvo-accessoires

E

op de hoedenplank. Die handige
wegenatlas, dat verbandtrommeltje, bij een aanrijding worden het
plotseling projectielen.

Je ziet het vandaag de dag maar
al te vaak onderweg: een auto
met de inzittende keurig in de veiligheidsgordels, terwijl de hond
achterin de auto op en neer drentelt. Dat beperkt niet alleen de
overlevingskansen van de hond
bij een botsing, ook de passagiers kunnen er zwaar letsel door
oplopen. Bij de sterke vertraging
die een aanrijding veroorzaakt,
worden de passagiers door veilig-

Veiligheidsrekken en
bagagenetten
Volvo accessoires bieden echter
uitstekende oplossingen voor het
veilig vervoer van huisdieren en
bagage. Volvo biedt meerdere oplossingen om een hond veilig onder te brengen. Het stalen scheidings- en veiligheidsrek vormt
niet alleen een afscheiding tussen
bagage, hond en inzittenden, het
kan ook verhinderen dat een
hond bij het openen van de achterklep uit de auto springt, wanneer de hondendeur is gemonteerd.
Indien het stalen veiligheidsrek
niet gebruikt hoeft te worden, kan
het rek worden opgeklapt. Voor
het vastzetten van losse bagagestukken heeft Volvo verschillende
bagagenetten. Daarmee kan bagage tegen de bodem of tegen de
zijkant van de kofferruimte worden bevestigd.

en versterkte kooiconstructie, het Side Impact Protection Sustem
(SIPS), veiligheidsgordels,
airbags, SIPS-bags. Elke
Volvo is af fabriek uitgerust
met een groot aantal veiligheidsverhogende voorzieningen om de inzittenden te
beschermen bij aanrijdingen. Maar Volvo vergeet ook
uw huisdier niet. Hondenbezitters kunnen voor hun Volvo een speciaal veiligheidsrek aanschaffen dat mens
en dier beschermt bij een
aanrijding.

Verder is gekeken naar gebruikskosten. De C1 zal goedkoop
moeten zijn om hem als aantrekkelijk alternatief naast een auto te
kunnen gebruiken. Het verbruik is
laag, maar ook de onderhoudskosten moeten dat zijn.

Over een afstand van honderd kilometer verstookt de motor
slechts 8.9 liter bij een laadgewicht van vijftig procent en bij een
snelheid van 90 km/uur. Dat is
een uitstekende waarde voor een
auto van dit formaat en in deze
gewichtsklasse. Een bedrijfswagen behoort nu éénmaal niet tot
de meest gestroomlijnde modellen. Het bereiken van een zeer lage luchtweerstand en tegelijk een
maximale laadruimte gaan niet altijd even goed samen. Ook al
heeft VW bij het ontwerpen van
de nieuwe LT, die vorig jaar is gelanceerd, sterk gelet op een zo
gestroomlijnd mogelijke vormgeving.

heidsgordels op hun plaats gehouden. Maar eenhond wordt
plotseling .met grote kracht naar
voren bewogen en vormt daarbij
een bedreiging voor alles wat op

zijn weg ligt. Zwaar nekletsel voor
de passagiers is daarbij zeker
niet uitgesloten. Overigens geldt
hetzelfde voor losse bagagestukken op de achterbank, achterin of

NEDERLANDS
TOPMERK KOELKAST
Ruime dubbeldeurs koelkast, 220 liter
jnhoud, 40 liter vriesvak, variabele Indeling,
deur links- en rechtsdraaiend te monteren,
_ CFK-vrij. Adviesprijs*849.-

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT! 14x motorzoom, auto-fo-

Nederlands topmerk; 3 pro-1
gramma's,12couverts.Adv.>899.-1

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

699.

1199.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN

cus, lichtgewicht. Adv.*1099.-

TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviespnjs'2439.

Hi-8 CAMERA STUNT!

PHILIPS BREEDBEELD
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviespnjs'3295.-

1569.-

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afstandbediening Adv*1899.-

AEG WASAUTOMAAT

899.-

Lavamateoo. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.*1449.-

SONY STEADY SHOT

STOOMSTRIJKBOUT

TR565,HiFi geluid.'2200-

l PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

1199.-

PT820; Black-Lme S groolbeetó, stereo, TXT. Adv/2795.- SONY + LCD SCHERM
TRV11; Camcorder. *1980.-

,_> 1669.-

1299.PHILIPS BREEDBEELD SONY Hi-8 HIFI STEREO

PW9501 ;Tvvan'tjaarl 70cm
Black-Lme S, 100 Hz digital TR750; STEADY SHOT, topscan, stereo, TXT. Adv.'3895.- klasse camcorder. Adv.'3110.-

Lichtgewicht, regelbare
thermostaat en sproeier.
Adviesprijs*59.-

PENTIUM 133 MULTIMEDIA PC
Minitower thuiscomputer, 16Mb geheugen, 1.2 Gb vaste schijf,
CD-rom, speakerset, 37cm kleurenmonitor, geluidskaart,
toetsenbord, muis, 1 jaar On-Site garantie en Windows'95.
Adviesprijs*2899.-

845.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.*1349.-

SONY Hi-8 TOPKLASSE
PHILIPS 70CM STEREO TR22;
SUPER STEADY
PT4501;Teletekst.*1645.-

895.-

SHOT, high end camcorder.42x digital zoom, HiFi
stereo. Adviespnjs'3000.-

969.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

STEREO KLEUREN-TV
OH.Ned.Philips garantie
55cm, teletekst. Adv.M 345.-

Instelbarecentnfugegang, negefbarethermostaat,RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

JVC DIGITALE STUNT!

769.PHILIPS TELETEKST
TELETEKST

GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

WHIRLPOOL
^
COMBI MAGNETRON
AVM355; Ruime "alles in r magnetron met hete-luchtoven, dus snel
koken, bakken, braden en grillen!
Adviesprijs*999.-^-ii^^«"^^

PT156; Afstandbediend.*645.idbediend.*645.-

439.-

PORTABLEKTV37cm
.EKTV37cm
Off Ned PhiliDsqarante.*599.DS garantie.'599.-

PHILIPS TOPKLASSE TOPKLASSE
DRAADLOZE TELEFOON

299.-

VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. '1545.-

879.-

PHILIPS HIFI STEREO
VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.*1295.'

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs *1079.-

699.-

CT1-techniek voor storingsvrije
ontvangst, afluisterveilig, groot
bereik, met intercom-functie.
Adviesprijs*349.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

1179.-

799.-

1789.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheld.
Adviesprijs*1099.-

PANASONIC STEREO

1699.-

HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv*1299.-

789.-

SONY 63CM
CM STEREO
X2501; Hi-Black
Black Trinitron,
teletekst, afst.bed.
Adv.'1770.t.bed.Adv/1770.-

GRUNDIG HIFI STEREO

979.-

779.-

ch.Adv.'.329.-

JVC HIFI STEREO

649.-

M21; Hi-Black
Trinitron,
lack Trinitron.
l Adviesprijs'990.i*990.-

6;

Radio-ca

eletoon.nieuv

449.-

J620; Hi-Spec Drive. '1189.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

WHIRLPOOL
BOVENLADER

10 me

599.-1

X2101; Trinitron,
tron,TXT.*1440.TXT/1440.-

648.-

lASSEM-B.t.

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv'1159.-

SONY55CM
CM STEREO

579.389.-

569.-

laaii*» •*

Adviesprijs.*1348.-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

I

PANASONIC KTV TXT PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive. '895.- |

449.-

| TOPMERKWASDROGER
Met tjdkfck en pk-zenfilter. '495.-

229.'
ZANUSSIWASDROGER

I ARISTONA STEREO KTV JVC SHOWVIEW + PDC
a.

PHU-li

.Links- en rechtsdraaiende
trommel. Advlesprijs'649.-

High Speed
MAXELL XL II 90

I ARISTONA 63CM KTV PANASONIC Beste Koop!
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv.*1795.-

15r

NVSD22;Showview+PDC "734.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

275.325.-

145 LITER KOELER

Indesit. Adviesprijs*749.-

ina.uu* r^ ' ~

u

QAQ • l '*

len, monieren,

' ,,r-k
SONY

ARISTONA VIDEO!

l TV/VIDEO COMBI'S

1U

ÏQQ „

^*fJIÏWnk

969."

DEEN-GEEC

OO -

E180V

KONDENSDROGER
Geen afvoer nodg! RVS trommel

SB;Afstandbediend. M99.-

met vriesvak. Adv.'699.-

345,-

WHIRLPOOL KAST

395.-

Met afstandbediening.

289.51 CM TV /VIDEO
. Showview, PDC, teletekst.

879.I BCCi

949,-

PENTIUM 133MINrTDWER

r.-w^j.-jif.-» 1699.-

799.-

149.739.549.379.-

AUTORADIO MF1

ARISTONA KTVVIDEO COMBINATIE Elektronisch gestuurde programma's,
1
grote vulopening. Adv.*1799.51TR426; 51cm, WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON
showview, PDC, AVM230;.34 liter inhoud, 1000 Watt
hete-luchtoven. *1599.2tuners.*1545.- vermogen,
INDESIT VAATWASSER
BAUKNECHT CONDENSDROGER

51 cm, 100 voorkeuzezen- PC: 8MB Intern, 1.2GB schijf,
ders,scart.Afstandbed."999, W '95, ktauranmonltor.

\PRIJSi
-x-l SONY COMBO 37 C Wil

425.
495.-

BAUKNECHT KA*ST

749.H
BCC
~
699.-

LASER MULTI-MEDIA
tem, 1£GB «chl|f, COrom. 33K6

\PRIJSi
GRUNDIG 63 CM KTV

2999.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs"749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

645.-

Geschikt voor 12 couverts, RVS
interieur, 3 programma's. Adv.*899!MIELE STOFZUIGER
1500 Watt vermogen, metalen
buizen, regelbare zuigkracht. *499.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Advlesprij's'1 099.-

122^
799.MIELE WASDROGER
Afneembaar front.
Adviesprijs*990.- •

Elektronisch' en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.* 1799.-

1149.-

OPZETVRIESKAST
Handig!
50
Adviesprijs.*595.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

269.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met gnll, ovenverlichting, sier-1
dekselenkcokwekker.Adv.*1049.-

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasfornüis met dubbele]
ovenruit. Adviesprijs*798.-

348.-

398.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

BCC PRIJS

528.-

Super kleurenprinter.

•VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist

BUBBLEJET STUNT!

2
HP INKJETPRINTER

[;w«ia;»^-»

ETNA KOOKPLAATl
2-delige pannendragers.*345.-

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *295.-

158.ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

128.-

ETNA WASEMKAP

3-standen. Adviespnjs'135.-

lncl.sheetfeederen kteur.MJJ.

r.-M«id.-->i.-»

l Meer budget door de grati
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrolomuis.gnll.sierdek-1
sel en ovenlade. Adv.'1199.-1

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

JP170; Kleurenprinter. Adv/

PORTABLE KTV 37CM

FG01; Gasfornüis met elèkt-1
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs" 1450.-1

ZANUSSI VRIESKAST

CANON BJC4100

KTV37CM+TELETEKST

ATAG
FORNUIS

3 vakken. Adviesprijs 698.-

GRUNDIG37CM + TXT
OSIÜ-i""

INBOUW

648.-

GSD1300; 3 laden,
11kg Invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

\M\M

599.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv. *698.-1

448.BOSCH VRIESKAST

P730; STUNTI Adv.*699.-

Ruime 3 'm 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, gnll en 1000 watt l
rnagrietroaDusontdooien,kol<en, [
bakken, braden en gratineren.
Adviespnjs'999.-

Dus ook voor
inbouw:
BCC BETER |N
\
GOEDKOPER

ST650; Stereo, TXT.*1829.-

nrg^ onn

469.-

WHIRLPOOL AVM

van Nederla

2569.IBM APTIVA TOPMODEL

447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
l 15"kleurenmonllor, Mvrave, W95

lunkties. Adviesprijs'699.-

0pbcS«ir.ng.Sncll«l«cnn

BOSCHWASDROGER

On-SU» garantie. Ad* •asa.-

JU l 14PV162; Showview. "1195.-

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk

140 literinhoud. Adv.*749.-

ijfiK? 599.-

71 KW:Showview,PDC.*1220.-| FnModam. boxm, WT9S. 1 |««r

BCC
\PRUSi

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

BAUKNECHT DROGER
STUNT! VHS-HQ VIDEO

279.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 mi-1
nuten timer, automatische |
programma's.

ZANUSSI KOELKAST fe reinigen. Vele kook-

•) M ^4 "

i4xl5Walt.au
a

^1099.-

189.-

WHIRLPOOL AVM260

2-DEURS KOELKAST

| G1; HiFi-stereo.TXT. '1599.- VR151; Afstandbed. *645.-

879.-

R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

GRUNi
Muzickk
bediening.

PANASONIC63CMTOP PHILIPS VHS-VIDEO

A237; Express ProDigi. '714.-

179.-

SHARP MAGNETRON

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, recepten-1
boek. Adviesprijs.*489.-

1-Bit, rando
Idviespriis.'3<»9- ,

E250;Showview+ PDC. *780.-

] TA4411;63cm,teteteksl'1595.-

M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaar l
draaiplateau.Adviespnjs'279.-1

299.-

1198.

Snderdeel van u
vraag erom;

999.-

1299.-

MOULJNEXMAGNETRON

WAS/DRCOGKOMB^IAT£

SONY LONGPLAY

pT«E4 QCQ
rJafey OU!!-"

G570; Topklasse. 6 Program-1
ma's.12 couverts. Wateront-1
haiderenwaterstop.Adv.<2099.-1

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. '599.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.-

699.-

849.-

MIELE VAATWASSER

849.-

SIEMENS KOELKAST

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

E1 1; Afslandbediening. '650.- |

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.*1348.-1

SIEMENS KOEL/VRIES SAMSUNG
KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen. MAGNETRON OVEN l

898.-

AEG BOVENLADER

J

SONYVIDEORÊCORI

s (hel duurste

799.-

SIEMENS AQUASTOP

K1321S;270l!termhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.'1399.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv.' 1699.-

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs'749.-

M1400; Afstandbed.'550.itandbed.*550.-

599.-

MIELE KOELKAST

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.- "

AEG TURNAMAT

SAMSUNG STEREO !

SONY PORTABLEKTV
RTABLEKTV

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen.
Adviesprijs.'949.-

1-DEURS KOELKAST

699.-

28WS1; 70cm
3cm Super Trinitron,
60Wattstereo,teleteksL*2990.reo,teleteksL*2990.-

599.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

499.-

E2561; Super Trinitron
Trinitron,
PIP, stereo,
TXT. Adv.*2970.- SONY HIFI STEREO
o,TXT.Adv.*2970
E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+ PDC. Adv*1340.-

SONY BREEDBEELD
BREEDBEELD

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invnescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv/799.-

649.-

1279.

469.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

679.-

iREEDBEELl
SONY BREEDBEELD
KV24WS1;;Super
Super Trinitron,
Trinitron
stereo, teletekst.
itekst. Adv. '2440.'2440. SONY HIFI STEREO
E800; 4 koppen Tnlogio videorecorder, montage. '1670.SONY 100HZ
OOHZ SUPER
SUPER!

749.-

INDESrTWASAUTOMAAT

KVC2981 ;Stereo,TXT.'2550.- ARISTONA STEREO
SB; SHOWVIEW. PDC,4koppen, audiodubb. Adv*1095.

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.

SPS1012;RVSinterieur.4
Koelgedeelte met auto- sproemiveaus. Adv.M 179.-1
matische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren invneskapaciteit. BAUKNECHT
Adviesprijs*999.VAATWASSER
GSF341; 3 programma's. Va-1
riabele indeling. Adv.'1099.-1

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
FL700; 750 toeren centnfuge. RVS Maar liefst 280 liter inhoud,
trommel, schokdempers. '949.- 3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs."1849.-

669.-

SONY72CMTRINITRON

WM20000; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv" 1348.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

1499.-

2399.

11045.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

BCC BETER EN G O E D K O P E R
-r -r\T

V!b;!L*rfi

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat65

l ZAANDAM
11 SOOmZ Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
«STERDAM - AMSTELVE?MT ALKMAAR

278.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
. .13.00 tot 18.00 uur
2™$**» "^ ' ' ' ' ' °^° {?« \*™ «"

™G "rDscTEN2D°AEMTESUTDE KaoOPAVÖNbËN BVdhoev'éd^p1 De°l«UeUn
HILVERSUM MAA^PMRÏnFK
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
JHILVERSUM - MAARSSENBROEK
overige fi|ia,en dorideFdag 19.00 tot 21.00 uur
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Versteege keurt actie
Cultureel Centrum af
ZANDVOORT - De poster- en handtekeningenactie
'Stop de sloop (van het Cultureel Centrum)' van het Genootschap Oud Zandvoort is bij wethouder Gerard Versteege in het verkeerde keelgat geschoten. Het Genootschap wil met de protestactie voorkomen dat de gemeente
het Cultureel Centrum op de gevel na afbreekt. Maar volgens Versteege is dat helemaal niet de bedoeling en voert
het Genootschap actie op basis van de verkeerde gegevens.
„Ik begrijp dit niet. Wie zegt
dat het Cultureel Centrum gesloopt zou worden. Ik niet,"
zegt de wethouder verbijsterd
als hij maandag hoort dat het
Genootschap vrijdag tijdens de
Genootschapsavond de actie is
gestart.
„Het college heeft de renovatieplannen nog niet eens taesproken. Een paar maanden geleden hebben we het Genootschap uitgenodigd om een reactie te geven op onze renovatieplannen voor het Cultureel
Centrum. Daarin stond wel dat
de beste manier om de vervuilde grond weg te krijgen het slopen van het gebouw achter de
gevel zou zijn. Maar er zijn ook
andere manieren, zoals schoonspoelen of isoleren van de
grond. Ik heb mijn nieuwe nota
dan ook aangepast."
Niettemin sprak het college
van Burgemeester in Wethou-

Asbest weg
ZANDVOORT - Volgens de
Nederlandse Spoorwegen is de
laatste asbest in de stationsvallei inmiddels opgeruimd. Vorige week haalden mannen in
witte pakken in de berm langs
de spoorlijn de laatste brokken
golfplaat weg.
Het onderzoek naar de golfplaatbrokken, waarin asbest
zat, is nog niet afgerond volgens een woordvoerster van NS
Vastgoed. Wie de brokken
heeft achtergelaten nadat de
opslagloodsen gesloopt zijn
waarop de golfplaten lagen, is
dus nog een raadsel volgens
haar. Er is ook nog geen duidelijkheid over de hoogte van de
kosten.

Alarm helpt niet
ZANDVOORT - Een Mercedes-Benz met alarm en startonderbreker is zaterdagnacht gestolen. De auto stond geparkeerd op de Hogeweg.

Wind
ZANDVOORT - Een forse
windstoot heeft ervoor gezorgd
dat een 22-jarige snorfietser
vrijdagmiddag op de Zeeweg gevallen is. De jongeman liep een
hersenschudding en een gescheurde lip op.

zich waarin voor velen een plek
is. „Het zou een museum moeten zijn, maar ook een expositieruimte voor moderne kunst,
vergaderruimte, een plek voor
de Bomschuitenclub, opslagruimte voor ons Genootschap,
een kleine trouwzaal en een
ruimte waar recepties gegeven
kunnen worden. Voor de catering zou bijvoorbeeld de buurman, café-restaurant- Het Wapen, kunnen zorgen," filosofeert hij.
„Hoeveel het gaat kosten,
weet ik niet. Dat moeten we nog
uitrekenen. Het gaat er nu om
dat we eerst het gebouw redden
en dat de kleinschalige structuur gehandhaafd wordt."
Ook Versteege zegt dat hij
het gebouw heel belangrijk
vindt. „Mijn voorkeur gaat uit
naar het zoveel mogelijk bewaren van het gebouw zoals het er
nu staat. De ideeën over een
multifunctioneel centrum
zoals Cense
oppert,
zijn
niet nieuw. Ik
heb daar ook
al eens over
gesproken.
Maar dat kunnen we niet
van de ene op de andere dag
realiseren."
Versteege noemt de protestactie „dom en kortzichtig. Het
is zonde van het geld dat het
Genootschap hierin steekt. Als
het voorstel al op tafel had gelegen en het Genootschap vlak
voor de raadsvergadering een
laatste poging had willen doen
om het voorstel tegen te houden, dan had ik het wat anders
gevonden. Maar dit maakt me
heel erg boos."

ders zich in een persbericht op
23 september uit voor 'volledige
herbouw van het pand met behoud van de karakteristieke gevel.' Op basis daarvan is het Genootschap de protestactie gestart, volgens voorzitter Ger
Cense. Het Genootschap verspreidt een dezer dagen zevenduizend posters in het dorp.
Onderaan de posters zit een
strookje waarop mensen hun
bijval kenbaar kunnen maken.
Samen met de handtekeningenlijst worden die half november
aan het college overhandigd.
„We vrezen
dat de gevel
instort als de
rest erachter
wordt weggehaald. Het is
maar een halfsteens muurtje," zegt Cense. „Het Cultureel Centrum is zelfs een gemeentelijk monument. Als je er
een modern gebouw achter zet,
blijft er niets van de kleinschaligheid van de bebouwing over.
Bovendien, wat moeten we met
een grote ruimte? Er is vooral
behoefte aan kleine ruimten."
Als het aan het Genootschapsbestuur ligt, betrekt het
Cultureel Centrum de twee
loodsen van Dorsman achter
het gebouw er ook bij. De open
ruimte tussen de twee loodsen
zou zelfs volgens Cense over,kapt kunnen worden, net als de
kleine binnenplaats van het
huidige Cultureel Centrum.
Alleen overkappen van die
kleine binnenplaats, zoals op
het gemeentehuis ook al eens is
geopperd, is volgens Cense onvoldoende. „Dat is te weinig als
je er een multifunctioneel centrum van wil maken."
Cense ziet een gebouw voor

(ADVERTENTIE)

icatesse

a la van der Horst

De avond smaakt naar meer aan een tafel van
Co van der Horst. Neem bijvoorbeeld deze
kersenhouten Cassma-tafel, ontworpen door
Frank Lloyd Wright. De perfecte symbiose
van schoonheid en functionaliteit.

Boze plasser
ZANDVOORT - De politie
heeft vrijdagnacht een 32-jarige
Zandvoorter op het Kerkplein
geboeid afgevoerd naar het politiebureau. De man stond te
plassen. Toen de politie hem
een bon van honderd gulden
wilde geven, verzette hij zich.

Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis Keukenarchitecluur. SamlairStudio B A D , Solidwood Plankenvloeren &
Parquet plancher*. Boley open haarden en Rem Art Gallery

Binden] 2 Amstelveen, 020-6412505 Maandag
tot 13 00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van derlhiorst

mimiiiiiimiimm

Inbraak
ZANDVOORT - Uit een woning in de Kamerlingh Onnesstraat zijn maandagavond siei'aden en bankpasjes gestolen.
De inbreker probeerde eerst via
de achterdeur en een raam binnen te komen.
Vervolgens heeft hij volgens
de politie vermoedelijk de voprdeur opengekregen via de brievenbus.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Waterstanden
Datum
15 okt
16 okt
17 okt
18 okt

HW
03.16
04.00
04.42
05.26

LW
11.30
14.06
00.20
01.05

HW
15.37
16.22
17.06
17.48

LW
23.25
-.14.52
13.14

19 okt 06.12 01.55 18.30 14.15

20 okt 06.57 02.55 19.15 14.06
21 Okt 07.45 03.50 20.02 15.44
22 okt 08.36 04.45 20.55 16.40
23 okt 09.29 05.14 22.06 17.14
Vaanstand:
VM do. 16 okt. 05.36 u.
Hoogwater vr 17 okt. 04.42 uur.
NAP +138 cm.

Laagwater vr 17 okt. 00.20 uur.
NAP -70 cm.

Nog open voor chocolademelk
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Genootschap wil
sloop monument
tegenhouden

Cense stelt daar tegenover
dat de twee weken tussen de
commissievergaderingen en de
raadsvergadering veel te kort is
om een actie op touw te zetten.
„Bovendien weet ik precies hoe
dat gaat. Politieke partijen hebben dan al uitspraken gedaan
en durven niet meer terug." Hij
ziet vooralsnog geen reden om
met de actie te stoppen.

„Of het nu mooi of slecht weer in de herfstvakantie is, ik draai toch
erg goed. Veel wandelaars komen koffie of warme chocolademelk
drinken. Dat is voor mij een reden om open te blijven deze week,"
vertelt Jaap Driehuizen van paviljoen Zwemmer. Samen met Maritime, Sky Line en Summertime staat Zwemmer nog overeind. De
overige strandpaviljoens zijn inmiddels dicht of afgebroken. Nor-

maalgesproken is afbreken verplicht voor l oktober, maar de
gemeente heeft de strandpaviljoens - net als vorig- jaar - toestemming gegeven om tot l november te blijven staan. Bang dat zijn
houten café wegspoelt tijdens de najaarsstormen, is Driehuizen
niet. „We zitten in een knik van de zeereep en hebben daardoor
minder last van afslag en van de wind."
Foto Andre Lieberom

De Tamagotchi's, computerspelletjes die je als een huisdier moet verzorgen, zijn een
ware rage onder kinderen. Nu
de flippo's in een oude schoenendoos zijn beland, overspoelt deze knuffelsoftware nu
de Zandvoortse basisscholen.
Vooral in de hogere klassen
zijn de computerkuikens populair. Groep acht van de Beatrixschool lijkt koploper.
Dertien van de vijftien leerlingen bezitten, volgens onderwijzer Dick van As, een Tamagotchi in die klas.
De computerwezentjes, die
de gedaante kunnen aannemen van allerlei ruimtedieren
of -mensen, hebben net als
échte wezens behoeften. Ze
piepen als ze iets willen. Jonge
wezentjes willen dan een nieuwe luier en de poep van oudere
Tamagotchi-wezentjes moet
met een soort wc-eend verwrjderd worden. Als ze om eten
vragen, krijgen ze bij voorbeeld
een snoepje of een dubbele boterham. Ze moeten zelfs geknuffeld worden.
Dat alles gebeurt door op
kleine knopjes te drukken.

Wie niet reageert op de piepjes, heeft de dood van zijn
computerwezentje op zijn geweten. Maar, anders dan in het
echte leven, kan de Tamagotchi gereset worden en dan verschijnt er weer een nieuwe
aandachtvrager in beeld.
Bij leerkrachten kan de Tamagotchi hoofdzakelijk op
enig gegrinnik rekenen. Alhoewel het computerspelletje volgens de één didactisch meer
verantwoord is dan volgens de
ander. „Die computerwezentjes doen een beroep op het
verzorgende dat in ieder mens
zit. Dus zo slecht zijn ze niet.
Aan de andere kant zeg ik: geef
kinderen een hond of een cavia
om te verzorgen. Die wjn tenminste echt," vindt Gerard
van de Laar van de Duinroos.
Veel Tamagotchi's heeft hij
nog niet gezien op zijn school.
„Daarom kijken we het voorlopig nog even aan voordat we ze
verbieden."
Op de Beatrixschool, waar
veel meer Tamagotchi's voorkomen, mogen de kinderen ze
ook overal mee naar toe nemen. Ze gaan volgens Dick van
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Jongsma twijfelt over kandidaatsstelling
ZANDVOORT - Gemeente
Belangen Zandvoort (GBZ)
is er nog niet uit hoe de kandidatenlijst voor de verkiezingen eruit gaat zien. Volgens bestuursvoorzitter Jan
Jongsma staat alleen vast
dat Piet Keur, op dit moment fractievoorzitter van
GBZ, lijsttrekker wordt. Hij

volgt daarmee wethouder
Piet Flieringa op. Jongsma
twijfelt nog of hij zichzelf
ook kandidaat stelt.
„Sommige mensen hebben
me dat wel verzocht, maar ik
weet het nog niet," zegt Jongsma, van 1982 tot en met 1986
wethouder van Sociale Zaken

Politie gaat rode kaarten
uitdelen aan herriemakers
ZANDVOORT - Staat de televisie bij de buren heel vaak
veel te hard of houden de buren wel van een feestje met
veel muziek? De politie gaat, volgens de onlangs aangetreden teamchef Ab van Deventer, nog voor l december als
een soort scheidsrechter met gele en rode kaarten de
geluidsoverlast bestraffen.
„De eerste keer krijgen overtreders een gele kaart, de tweede
keer een rode en bij de derde keer nemen we de geluidsapparatuur in beslag," legt Van Deventer uit. „Op overlast van horeca
richten we ons in dit geval niet zozeer. Het gaat specifiek om het
geluid dat mensen in woningen produceren."
De teamchef, die bij zijn vorige baan in de Haarlemmermeer
een zelfde soort project opzette, kwam op het idee doordat hij in
een bevolkingsonderzoek zag dat geluidsoverlast van buren
steeds meer als een probleem wordt ervaren. Klaagde in 1995 nog
12 procent daarover, in 1997 steeg dat aantal tot 15 procent.
„Daarom willen we de geluidsoverlast een halt toeroepen," aldus
Van Deventer. Wanneer de politie de eerste gele kaart uit gaat
delen, weet hij nog niet. Hij moet onder andere met het openbaar
ministerie nog wat zaken regelen. „Maar in elk geval beginnen we
vóór l december met het project."

(VVD). „Ervoor pleit dat ik het
vak leuk vind en ik denk dat ik
het goed kan. Aan de andere
kant hebben zich de laatste
twee weken in mijn privéleven
ontwikkelingen voorgedaan die
me tegen kunnen houden."
Andere namen die binnen
GBZ circuleren zijn: de twee
raadsleden Jaap Brugman en
Ton van Eist plus de ondernemers Michel Demmers en
Charles Moerenburg. „Maar,"
zegt Jongsma, „ik ben van plan
om nog met vijftien anderen te
praten." Wie dat zijn, wil hij
niet zeggen. De vier jongeren
die zich voor de Masterclass
hebben opgegeven zitten daar
niet tussen. Drie van hen waren
jonger dan achttien en één zit
volgens Jongsma in de groep
achttien tot dertig jaar. „Daar
hebben we er al genoeg van,"
aldus Jongsma.
Ook Liestaeth Challik, lange
tijd genoemd als nieuwe lijst-

trekker, komt niet op de kandidatenlijst. Zij heeft zich samen
met Torn Hendriks na het parkeerreferendum teruggetrokken uit GBZ. „Torn en ik vonden dat Flieringa moest opstappen. Dat gebeurde niet. Ik heb
nu weinig vertrouwen meer in
de verkiezingen. Een partij
wordt afgerekend op wat zij gedaan heeft. Bovendien vind ik
het niet goed als de ideeën blijkbaar zover uit elkaar liggen. Ik
wil geen splijtzwam zijn in een
fractie."
Hendriks gelooft evenmin
nog in GBZ. Hij heeft zelfs zijn
lidmaatschap van GBZ opgezegd. „Twee weken geleden
vroeg Jongsma of ik op de lijst
wilde. Ik heb gezegd dat ik dat
niet wil."
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(ADVERTENTIES)

.MAKELAAR,

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
lel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Diefstal fooien
ZANDVOORT - Een ex-werknemer van Gran Dorado is volgens de politie donderdagmorgen betrapt op het stelen van de
fooienpot van het bungalowpark. De 23-jarige Haarlemmer
was op het park omdat hij goederen kwam bezorgen. Er zat
28,10 gulden in de fooienpot. De
beveiligingsdienst van Gran
Dorado betrapte de man. De
verdachte werd overgedragen
aan de politie, die hem voorstelde om 250 gulden boete te betalen.

CENSE&
v
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MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
LUKON TWEEWIELERS
Kochstnuit 8
'n winkel vol brom/
fiets plezier

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 8

zie adv. elders m dit blad

ZANDVOORTS NIEUWSBLAD
ACETTERHAALTWATU j
ECHT INTERESSEERT

'Een hond stop je niet zo makkelijk in je zak'
ZANDVOORT - Een Tamagotchi kan een huisdier niet
vervangen. Voor Ferry en Clif Wardenier uit groep acht
en vijf van de Mariaschool is dat duidelijk. Toen hun
nieuwe konijn al na een week doodging, waren ze er meer
kapot van dan toen het computerwezentje in hun Tamagotchi overleed. Toch is dat ook niet leuk, vinden ze.
Daarom zouden ze op school een verbod voor Tamagotchi's beslist proberen te omzeilen.

Editie 17

Los nummer 2 gulden

te voren. Het is heel storend
als kinderen zich drukker over
hun computer maken dan
over hun taal- of rekenenles.
Dat het kinderen verantwoordelijkheidsgevoel zou geven
vind ik quatsch."
Een van zijn leerlingen, Kim
Molenaar, heeft wel begrip
voor het harde standpunt van
haar meester. „Ze piepen irritant, dat is waar. Maar ze zijn
wel erg leuk en je kunt ze makkelijk meenemen. Een hond
stop je niet zo snel in je zak."
Ook de Hannie Schaftschool
heeft paal en perk gesteld. „We
zien de Tamagotchi's als speelgoed en dat hoort niet op
school thuis. We hebben de
kinderen daarom duidelijk gemaakt dat ze maar beter een
Ferry kijkt bij zijn broertje Clif of zijn Tamagotchi nog leeft oppasmoeder kunnen zoeken.
Foto Karin Schut Want," grinnikt co-directeur
Marja Driehuizen, „we willen
As zelfs mee naar de film. de Oranje Nassauschool lacht. natuurlijk geen moord op ons
„Achteraf zei een leerling te- „Ze gaan wel vaker naar de wc geweten hebben."
gen me dat het maar goed was dan voorheen, is me opgevaldat het toch nog een beetje len. En wat ze daar doen? Dat
Op de Mariaschool hoeft het
licht was in de bioscoop, want wil ik niet weten." De didacti- volgens Marja Snijders Blok
anders kon hij zijn Tamagot- sche waarde valt volgens haar niet zover te komen. „We hebchi geen eten geven. Of ik niet mee. „Ik zie de Tamagotchi ben keurig opgevoede kindegek word van al dat gepiep? vooral als hebbedingetje. Som- ren, die uit zichzelf al begrijNou, dat valt mee, want ze migen hebben er zelfs wel pen dat de Tamagotchi's de les
moeten het geluid uitzetten in vier."
niet mogen verstoren." Een
de klas. Maar," geeft hij toe,
Maarten Bothe van de Nico- van die kinderen, Ferry, be„soms sta ik wel op het punt laasschool is een stuk minder kent echter dat hij bij een verom ze te verbieden."
laconiek. Hij geeft meteen toe bod toch stiekem zijn Tama„Verbieden? Nee, alhoewel dat hij een hekel aan de com- gotchi's
zou meenemen.
ze inderdaad alleen met het ge- puterspelletjes heeft. Ze wor- „Onze moeder werd er rtameluid uit de klas in mogen. An- den afgepakt zodra hij ze ziet. lijk gek van toen we onze Taders moeten ze op de gang. Dat „Dat ze dan doodgaan is hun magotchi's in het begin thmsgebeurt ook." Lies Konijn van eigen risico. Ze weten het van lieten," aldus zijn broertje Clif.

die krant moei ik hebben.
Omdat ik graag wil welen wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
'D Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l l l l
Poslcode/Plaats:
Telefoon:
L
Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
|
l
l

l

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Sluur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia. Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "71Ö37Ï"017Ö03"
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JAN WILLEM ALWEER 25 JAAR

FAMILIEBERICHTEN

^H HTIN(.
KWAijTtlUï
M M HUM»

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Onze (O)po, en. (O)ma. lUeber

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

zijrt of> 17 ofeto-ber as.
40 jaar getrouwd.

Van l
Saskia, Martin, Clmfrut, Mnrit, Jon, Karin,
flnnemniijn. Maarten, en Jasperina.
Schoenen van Nederlands
f.ibnkjai t\ln een SKNS
kwalitcltsrcparotle waard

17-10-'57

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

17-10-'97

"W. Krippendorf 40 jaar J. P. Visser ")

weer een paar.
Dat is feest
't is echt waar!
Iedereen tevreden
dik voor ELKAAR.
Hartelijk gefeliciteerd

.&
0o

"mMkb«*

Van harte gefeliciteerd
Rob en Patricia

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigfer^

INGELASTE COMMISSIE- EN
RAADSVERGADERING
23 OKTOBER/6 NOVEMBER

Ten behoeve van de procedure tot vaststelling
van het bestemmingsplan Stationsomgeving
(Park Duijnwijk) heeft het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegen en zijn er schnftelijke bezwaren ingediend De commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer fungeert m deze
procedure als hoorcommissie Om de procedure tijdig te kunnen afronden is er een ingelaste
commissievergadering op
donderdag 23 oktober 1997 om 20.00 uur
in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat)

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.

De commissie vergadert om 20 00 uur over
het bestemmingsplan Daarna houdt de commissie een hoorzitting over de bezwaren
omtrent de artikel 19 WRO procedure voor de
fasen 2 & 3 van het bouwplan
Op donderdag 6 november 1997 zal voor dit
onderwerp een extra raadsvergadering worden ingelast Aanvang 19 30 uur

Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co adverteren 020 4309116

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 91

Wim
Leo en Caroline
Jolanda en Hennie
Saskia en Rowan
en kleinkinderen

hebben op dinsdag 7 oktober vergaderd De
besluitenlijst van deze.vergadermg en van de
verdere in week 41 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 14 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

NIEUWE GEMEENTEGIDS
GEREED
Onlangs is de nieuwe gemeentegids gereed
gekomen De gids is inmiddels huis-aan-nuis in
Zandvoort verspreid In de gemeentegids staan
naast gemeentelijke informatie, gegevens over
instellingen en verenigingen die actief zijn in
Zandvoort
Echter, diegenen die door een sticker op de
deur hebben aangegeven geen prijs te stellen
op ongeadresseerd drukwerk, nebben de
gemeentegids niet ontvangen Indien men
daar wel prijs op stelt is de gemeentegids gratis te verkrijgen bij de Centrale Balie in het
Raadhuis.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen
- Kamerlingh Onnesstraat 20 -12 bomen
In verband met herinrichting remiseterrein. Er wordt voor nieuwe aanplant
zorggedragen.
De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken
RECTIFICATIE
Voornemen om bouwvergunning te verlenen
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5.29 van de Bouwverordening (en
niet zoals abusievelijk vermeld met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening) bouwvergunning te verlenen voor.
- het plaatsen van twee noodwmkels op het
Raadhuisplem nabij de nummers 10 en 15
voor een periode van 1 jaar.

BEDANKT
Om de Fitness Paradise Fitgames tot een succesvolle dag te maken is een goede samenwerking
nodig.

Bedroefd geven wij U kennis dat onverwacht van
ons is heengegaan mijn lieve vrouw, onze zorgzame moeder, schoonmoeder en fijne oma

Wij willen graag iedereen hartelijk bedanken voor
de enthousiaste inzet.

Adriana van der Eijken-Koper

- Sponsors: HBR adviescentrum.To the point van
idee tot uitvoering,Intersport Michael Lijesen en
Isostar

•fr 23 maart 1937
f 13 oktober 1997
Mede-oprichtster van de verzamelbeurs Zandvoort
G. H. van der Eijken
Gerrie
Jan en Elvira
Ralph
Flemingstraat 4
2041VH Zandvoort
Gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen
donderdag 16 oktober van 19.00 uur tot 19.30 uur
in het Uitvaartcentrum Poststraat 7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden vrijdag
17 oktober in het crematorium Velsen te DriehuisWesterveld. Tijd van samenkomst 11.15 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren.
Geen toespraken.

POOLS-RUSSISCH RESTAURANT „POLONIA"

de

Eten wat je bi| moeder thuis in
Polen en Rusland krijgt

Tegen inlevering van deze
advertentie GRATIS
een glaasje wodka of rode wijn
3e Oosterparkstr. 72, A'dam, telef. 020-663.26.25

- Algemeen:Cor Offenberg, Niels Meijer, Sandra
Aries, Dennis Lekkerkerker, Daniëlle van der
Linden, Strandpaviljoen Bonbini, strandpaviljoen
Far Out, strandpaviljoen club Maritime
- Deelnemers/sters:
Pauline, Rosa, Sandra,
Ingrid, Timo, Sebastiaan, Jeroen, Pepijn, Willem,
Niels, Frits en Chanselle

Lieve oma

- Gemeente Zandvoort
Hartelijk bedankt,
Remy enYvonne Draaijer
Fitness Paradise

Piet Perquin
Time will take care of everything

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

Een fantastische fijne vriend

Piet
„We will meet again"
For always in my heart
H.W.tje

Cornelia Heeres-Molenaar

Zandvoort, oktober 1997

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK
~N /•~

LA_I

vanderKuijl

I

>''°

of vul de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.
EN OMSTREKEN
Parklaann 36,2011
bb, zui i KW
KW Maariem.
Haarlem.
o

7*0*

naam:

man/vrouw

postcode/woonplaats:

Tel.(023)5366088

' ) -THUISBEZORGING ^ ,
s en"21.00 uur>. ; < f
^|pe*,bezorgkosten~ bedragen* ƒ 2,50 binrïetfó
attoVoorf erïbliiten "Zandvoort ƒ 5,00 voor be-

- . „tussen
.
.
17.00
'

'

'

' "•'

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Dr. Paardekooper/Dr. Hermans:

023 57 32023

Dr. Jagtenberg:

023 57 30770

Spoedlijn tijdens praktijkuren:

023 57 30333

Mede namens onze assistentes hopen wij dat u zich thuis
zult voelen in ons nieuwe centrum.

leeftijd(en):
üdONT

Zeestraat 48
Zandvoort
Tel. 5720072
Maandags gesloten

met

Oseng-Oseng of Tahoe-Taugé
Nasi/Bami of witte rijst
f 12,50 p.p.

straat:

telefoon:
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71 -72 - Schalkwijk

399,

v/a
STOKMAN
FOURNITUREN
• kledingreparatie

Het telefoonnummer voor de avond-, nacht- en
weekenddiensten blijft ongewijzigd:
023 57 30500

Ia, ik wil viijblijvcnd meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de gaiantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Gedipl. Tandproiheticus
• Vervaardigen gebitsprothesen
• Nauwkeunge aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

REPARATIE
ALLE MERKEN

Sambal goreng daging (lamsvlees)
pittig gekruid

De nieuwe nummers zijn:

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-022 45 35

C

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes weken na de aangegeven datum
van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift niertegen indienen bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort Het indienen van een
bezwaarschrift heeft geen schorsende werkmg In geval van onverwijlde spoed kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden
ingediend bij de president van de rechtbank
Haarlem, sector bestuursrecht, Postbus 956,
2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient
vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift.

De huidige telefoonnummers zullen worden gewijzigd:

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

ADVERTENTIES

97085B C v/d Lmdenstraat 28 vergroten
woning
(03-10-1997)
97145S Haarlemmerstraat 48 slopen erker,
balkon en
gedeeltelijk
schuur
(03-10-1997)

Huisartsencentrum Zandvoort
Beatrixplantsoen 1b
2042 PW Zandvoort

Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

betuigen wij u onze oprechte dank.
Uit aller naam:
Hetty

VERLEENDE BOUW- EN SLOOPVERGUNNINGEN

Het nieuwe adres is:

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*

Voor uw hartelijk bewijs van medeleven, ons betoond na
het heengaan van onze allerliefste moeder en oma

Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

Met ingang van 17 november 1997 zullen de huisartsen C. A.
Jagtenberg, C. F. Paardekooper en M. D. M. Hermans hun
praktijken voortzetten op een nieuw adres.

„Gevochten heb je als een tijger."

H. W. Ivonne en
Enzo Visser

Voormeld bouwplan ligt met ingang van 17
oktober 1997 gedurende 14 dagen ter inzage
bij de Centrale Balie op het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) te Zandvoort

BELANGRIJKE MEDEDELING

- Omwonenden Fitness Paradise

ik zal U erg missen.
Ralph
Tanny

lichtgewicht
naaimachines

4-gangen MENU
l voor slechts / 3O>-

Zandvoortse

- Verslaggeving: Ronald Wüstenberg, ZFM Jaap
Koper, plaatselijke kranten

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening en 50 lid 5 van de Woningwet vrijstellmg en bouwvergunning te verlenen voor
- het oprichten van een warmte productie eenheid op het perceel grond gelegen langs de
spoorlijn nabij de Vondellaan (Stationsomgevmg)

Weekmenu

UNIEK IN NEDERLAND

- Scheidsrechters: Gusta.Wanda, Kees.Volkert,
Joke, Robert, Charly, Andor, Elijah, Milan, Ralph,
Richard en Marcel
en

ART. 19 WRO EN 50 LID 5 VAN DE
WONINGWET

Toko

- Prijzengevers: Restaurant de Albatros, Lex
Bloemenshop.ReforrnhuisLigterink, Gaper drugstore, Intersport Michael Lijesen, Rem. Surfing,
Energetic Fitness oil en Radio Peeters.

- EHBO:
Lia Sol
Reddingsbrigade

Het bouwplan ligt met ingang van 17 oktober
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester -en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

• ••••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaai (centrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Hciarlem.
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Vluchtelingen
ZANDVOORT - Amnesty International organiseert samen
met Vluchtelingenwerk en de
Zandvoortse bibliotheek op 21
oktober een speciale avond
over vluchtelingen in Nederland. De bijeenkomst begint
om acht uur. 'De weg naar het
noorden'. Zo heet het boek
waarover de Marokkaanse
schrijfster Naïma El Bezaz zal
vertellen. Dat boek gaat over
economische
vluchtelingen.
Daarnaast zijn Marinella Panic
uit Bosnië, Amir Mobayen en
Neda Mobayen (beiden uit
Iran) aanwezig. Amir en Neda
zorgen voor dans en muziek.
Toegangskaarten zijn gratis
verkrijgbaar bij de bibliotheek.

woensdag 15 oktober 1997

Windscherm kan niet tegen wind

Eten en wandelen. Een goede combinatie volgens de
VW en diverse restaurateurs. Daarom vinden in verschillende Nederlandse steden culinaire wandelingen
plaats dit najaar. Ze zijn zo populair dat inmiddels zeshonderd mensen zich alleen al voor Haarlem hebben
ingeschreven. En er bestaat zelfs een wachtlijst voor
volgend jaar. Iedereen is enthousiast, restaurateurs,
wandelaars, de VW en de gidsen. Zandvoortse horeca-ondernemers worden zelfs aangestoken door het succes.

Park Duijnwijk
ZANDVOORT - Wie bezwaar
heeft tegen de tweede en derde
fase van het nieuwbouwproject
Park Duijnwijk kan die taezwaren op donderdag 23 oktober
om acht uur in de commissiekamer aan de politiek duidelijk
maken. Op 17 oktober geeft het
college commentaar op de bezwaren. De raadsvergadering
over Park Duijnwijk vindt op
donderdag 6 november om half
acht plaats.

Eten en wandelen vormen
smakelijke combinatie

T TROEGER BRACHTEN de

Vrijdagmiddag half zes. Victor van Boven legt de laatste hand aan de windschermen die bij zijn
kunstwerk horen. Op wat zwarte verf op de sokkels van de vogels na, is het kunstwerk dan klaar
na bijna twee jaar. Er is heel wat aan voorafgegaan: hevige discussies met gemeenteraadsleden,
ruzie met de architect van de nieuwbouw van het raadhuis, diefstal van de vogels

Ondernemers
Platform
ZANDVOORT - Het Ondernemers Platform presenteert zich
op donderdag 30 oktober aan de
leden van de deelnemende belangenverenigingen. De brjeenkomst vindt plaats in het restaurant van Gran Dorado en begmt om acht uur.

Collecte
ZANDVOORT - Tussen 26 oktober en l november wordt er
gecollecteerd voor de Nederlandse Brandwonden Stichtmg. Tegelijkertijd vindt ook de
Brandpreventieweek plaats.

Dagtocht
ZANDVOORT - De ANBO
gaat 'op 18 november op excursie naar Waalwijk. Het thema
van de dag is: Holland en Engeland. • Opgeven kan op dinsdgmorgen 11 november van half
tien tot half elf.
Vrijdagavond half acht. Een voorbijganger merkt op dat er een scherm is omgevallen door
rukwinden en belt fotografe Karin Schut. Gemeentebode Mario Voets ziet het scherm eveneens
liggen. Hij waarschuwt Victor van Boven en helpt later op de avond mee om de schermen naar
binnen te dragen.
ZANDVOORT - De nieuwe
huisartsenpraktijk op het Beatrixplantsoen is vanaf 17 november klaar. De doktoren Jagtenberg, Paardekoper en Hermans
werken vanaf die datum in dit
verbouwde
gezondheidscentrum.

Huisartsen

Mensen in nood
ZANDVOORT - De Stichting
Mensen in Nood houdt op 7 en 8
november een inzamelingsactie. Kleding, schoeisel en lakens die verpakt zijn in geslpten zakken zijn welkom op vrijdagavond tussen zeven en half
negen bij de Nicolaasschool, de
Hervormde Kerk, de Gereformeerde Kerk, de NPB en de
Agathakerk. Op zaterdag kan
men tussen tien en één terecht.

Y vrouwen de verse vis hè" lemaal lopend vanuit
Zandvoort naar Haarlem. Ze
droegen die vis in manden op
hun rug en waren blij als ze
eenmaal de Grote Markt hadden bereikt. Vis speelde trouwens een belangrijke rol in de
samenleving, al werd er anders
over gedacht dan nu. Op een
gevel staat bijvoorbeeld 'Al is
die salm goede vis, haring heeft
de croon gewis.' Advertenties
voor dienstboden vermeldden
destijds zelfs dat men slechts
twee zalm per week hoefde te
eten. Dat was dan een pre, want
zalm was niet geliefd.
Voor Zandvoorters en memge Haarlemmer is dat allemaal
geen wereldschokkend nieuws.
Ze wisten het ongetwijfeld al.
Maar een groot deel van de
groep die WV-gids Ruud van
Ooijen zaterdagmiddag bij zich
heeft, luistert wel aandachtig
naar de smakelijke verhalen
over de tijden van weleer. De
leden van deze groep komen
immers uit alle windstreken:
van Capelle aan den IJssel tot
Castricum en van Gemert tot
Amsterdam. En toch zijn zelfs
de Haarlemmers na afloop tevreden. „Een deel van de histprische details had ik eigenlijk
nog nooit gehoord," bekent een
al wat ouder echtpaar.
De deelnemers aan de culinaire wandeling door Haarlem
krijgen behalve verhalen ook
elk uur een bijzonder liflafje in
een eersteklas restaurant voorgeschoteld. Bij Costerlyck liggen drie soorten oesters in hun
schelp te wachten, Herberg De
Waag kiest voor pittige quiche
de veau (kalfsgehakt), in de Gekroonde Hamer wiebelt de

Riette de Samon (inderdaad,
twee soorten zalm) op een bedje van gekrulde sla en de vele
kaassoorten van In 't goede uur
krijgen gezelschap van een tienjaar oude zoete port. Tot slot
een uitgebreid dessertbuffet
met vuurwerk in het Carlton
Hotel.
Dat eten is volgens deelnemer Gerard Verbeek van onder-

Verhalen tussen
zalm en quiche
geschikt belang. De oesters en
het kalfsgehakt vond hij zelfs
niet eens lekker. „Maar toch is
het leuk. Het is de combinatie
van wandelen en eten." Het
commerciële belang van de restaurateurs onderkent hij ook.
„Een levende folder is het eigenlijk," zegt hij.
„Of ik een leuke middag heb
gehad? Jazeker," straalt Anske
Nauta, terwijl ze van een puddinkje smult. Ze is zeer te spreken over haar gids, Rob Sietaelink. Hij woont in Zandvoort,
werkt als leerkracht op de Beatrixschool maar is in Haarlem
opgegroeid. „Dat hij van Haarlem houdt, merk je. Hij vertelde leuke verhalen en wist de
mensen goed te bespelen," zegt
ze. „Ik vind het jammer dat we
hier maar een weekend zijn. We
logeren in het Carlton en morgen zijn we van plan om de wandeling nog eens terug te lopen.
Maar ik kom beslist nog een
keer terug. Als de restaurateurs
dit opgezet hadden om meer
mond-tot-mondreclame te krijgen, dan is dat zeker gelukt.

Zandvoortse horeca ook enthousiast
Een Zandvoortse culinaire wandeling, sommige Zandvoortse ondernemers pakken de handschoen graag op. Zo reageert Wiebe Beekelaar,
voorzitter van de Horeca Groep Zandvoort,
meteen wildenthousiast. „Wat een superidee.
Ik stel het meteen vandaag tijdens de vergadering van de Horeca Groep voor. Het is hélemaal leuk om er een echt Zandvoortse richting aan te geven, bijvoorbeeld door visgerechten te serveren en voor vleesliefhebbers een
alternatief te verzinnen. Zandvoort en vis worden toch al vaak in een adem met elkaar genoemd."
Ook Ploris Faber van de Stichting Zandvoort Promotie en Eveline van der Stuyt van
de VW juichen wandelingen met een thema
erg toe. „Sterker nog. Dat zit al in de pen," zegt
Faber. „Tijdens de besprekingen met de gemeente over het toeristisch beleid is het al ter
sprake gekomen. Het past namelijk helemaal
in dat beleid. Het is niet van de zon afhankelijk, we trekken het juiste publiek. Dat het er
nog niet van gekomen is, heeft louter met

Zomerrestjes

tijdgebrek te maken. Zoiets moet toch georganiseerd worden."
En dat blijkt moelijk, beaamt Michel Demmers. Hij zette het Lekkerste Weekend op,
maar inmiddels is dat evenement na twee jaar
ter ziele gegaan. Om dat laatste te voorkomen
adviseert hij om de organisatie op te zetten
met alleen restaurants. „Dus niet met winkeliers erbij. Dan gaat het hele idee verloren."
Bovendien moet het thema van de culinaire
wandeling volgens hem niet alleen vis zijn.
„Ook bijvoorbeeld wild. Maar wel specifiek op
Zandvoortse gerechten gericht."
Alleen Rob Siebelink, gids in Haarlem en
tevens inwoner van Zandvoort, aarzelt even
als hij de vraag moet beantwoorden of de combinatie wandelen en eten in Zandvoort ook
goed zou werken. „Als je het goed organiseert,
kan het. In Haarlem regelt de VVV al jaren
stadswandelingen, dus er zijn voldoende gidsen. Aan de andere kant zijn er ook genoeg
Zandvoorters die veel over hun dorp kunnen
vertellen. En er zijn genoeg aardige eettentjes."

ZANDVOORT - Voor kinderen vanaf acht jaar is er op vrijdag een speurmiddag in het bezoekerscentrum van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland
(ingang Koevlak aan de Zeeweg). De speurmiddag draagt
het motto: zomerrestjes. Het is Zaterdagmorgen. Het kunstwerk ziet er kaal uit. De'schermen liggen in de bodekamer en
de bedoeling dat kinderen aan worden twee dagen opgehaald door Vïctor van Boven. Die studeert inmiddels op een stevigere
de hand van leuke opdrachten constructie die wel tegen de windvlagen in Zandvoort kan.
de restjes van de zomer, zoals
Foto's Karin Schut
blikjes en ander afval, opruiZANDVOORT - Binnenkort stuurt de gemeente een
men. Opgeven: tel. 5411119.
dagvaarding naar de projectontwikkelaar of aannemer van

Gemeente spant rechtszaak
aan over opruimen asbest
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Bouwstop Jupiter bijna voorbij

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg
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ZANDVOpRT - Bruynzeel mag bijna weer verder
gaan met het bouwen van
zijn noodwinkel voor Jupiter op het Raadhuisplein.
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- Het college van Burgemeesbus 26, 2040 AA Zandvoort.
ter en Wethouders heeft
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 dinsdag, volgens gemeenteuur, dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag voorlichter Egon Snelders/
vDn 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donder- besloten dat de bouwstop
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 opgeheven wordt als zowel
uur
Cees Bruynzeel als zijn
Redactie: (023) 571.8648. Fax (023)
buurman apotheker Jan
573.0497.
Mulder zwart op wit verzeAdvertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
kert dat er overeenstem(023) 573 0497.
ming bereikt is over de juisE-mail wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax: te plaats van de noodwinkel.
(020)6656321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstel'een Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
lel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
ƒ34,60 per hall jaar; 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere taneven
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Knijpers (plv -chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesmg, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo_van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant Systeemredactie:
Hero Blok (chef) Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoop^anager). M. Oosterveld.
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immers al lang weer eens. Dat
ik vrijdag geen groen licht
kreeg van de gemeente, begreep
ik niet. Ik heb maandag meteen
een brief geschreven. De gemeente beseft namelijk niet dat

ik onderhand in de problemen
kom," klaagt de winkelier. „De
feestdagen komen eraan en het
duurt. ongeveer vier weken
voordat de noodwinkel opgebouwd en ingericht is."

Politiek Café

ZANDVOORT - Het strand, de uitbreidingsplannen van de
supermarkt in Noord, de parkeerkelder van Johan Derr en Hein
Blokker, het Cultureel Centrum en een presentatie van het boek
'Zandvoort tijdens de bezetting'. Dat komt allemaal aan bod
tijdens het Politiek Café op dinsdag 21 oktober. In het panel van
strandpachters zitten Jaap Driehuizen, Robert Kamerbeek en
Route 16. In het politieke panel nemen plaats Rita de Jong (VVD),
Piet Keur (GBZ), Han van Leeuwen (D66) en T. Kortekaas (inMulder klopte vorige week woonster van Zandvoort). Het Politiek Café vindt plaats in Dance
bij de gemeente aan omdat hij Club Yanks (ingang Kosterstraat). Aanvang acht uur.
vond dat Bruynzeel ide noodwinkel te dicht bij zijn voordeur wilde neerzetten. Het college kondigde daarop een
ZANDVOORT - De sportcompetitie van Nieuw Unicum is gebouwstop af. Die bouwstop wonnen door Klaas Enthoven. Inge Mudde werd tweede en Casgeldt nog even.
Bruynzeel heeft zijn brief al per Wilbret derde. Op woensdag 29 oktober is om drie uur de
op het raadhuis afgeleverd. prijsuitreiking op de Brink van Nieuw Unicum.
Mulder volgens Snelders nog
(ADVERTENTIE)
niet. Zodra dat gebeurt, heft de
gemeente de bouwstop op. „Er
zit echter wel een voorwaarde
aan verbonden," zegt Snelders
namens het college. „Formeelgesproken ligt de bouwvergunning nog ter visie. Mochten
eventuele bezwaren gegrond
verklaard worden als straks de
inspraakprocedure afgelopen
Oktober is woonmaand. De
is, dan betaalt Bruynzeel zelf de
hele maand lang showen wc
kosten voor het afbreken van
wat af, op Mcubclboulcvard
zijn noodwinkel en kan hij
Amsterdam-Dicmcn. Kijk,
niets op de gemeente verhalen.
nieuwe collecties!
Dat hebben we zo afgesproken
met hem."
BAAIBERGEN, IIOUWEUNG INTERIEUR. MUHOERS,

Sport Nieuw Unicum

Bruynzeel had het opheffen
van de bouwstop al eerder verwacht. „Mulder en ik waren het

MONTf L, OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEU8EUEHTER, VALIIAL.
Inlo. (020) 630 93 16

Want m sommige restaurants
heb ik heerlijk gegeten. Het zou
een goed idee zijn als meerdere
steden dit soort uitstapjes organiseren."
Haar disgenoten Ronald Nortaruis en Gerda Brenkman hebben echter wel wat optaouwende kritiek voor het geval deze
wandelingen nog eens georganiseerd worden. Ze misten een
alternatief voor sommige gerechten, zoals de oesters. Bovendien zijn ze minder te spreken over de drankjes die niet
waren inbegrepen. „Als je in elk
restaurant vijf of zes gulden
voor een glas wijn betaald,
komt er een flink bedrag bij,"
zegt Gerda. „Van te voren voor
de drank betalen scheelt ook
tijd. Nu was het een heel gedoe
om telkens af te rekenen na
elke gang," vult Ronald aan.
Joost van Rijmenam van restaurant Costerlyck, dagcoordinator, is het met de kritiek niet
eens. „Wie zich opgeeft, mag
een gewaagd culinair gerecht
verwachten. Met alternatieven
werken is bovendien erg lastig
met zo'n grote groep. Als je een
all-in prijs maakt, hebben mensen die alleen water drinken
daar misschien moeite mee."
Dat voor de culinaire wandelingen maar liefst zeshonderd
mensen zich inschreven, verbaast hem. „Dat had ik niet verwacht. Het is immers de eerste
keer dat we dit organiseren. Of
het ook een idee voor Zandvoort is? Waarom niet. Alhoewel voor de buitenwacht Haarlem wellicht wat interessanter
lijkt. Maar het is natuurlijk het
proberen waard. Laat het uitdaging zijn voor de Zandvoortse
ondernemers."
Monique van Hoogstraten

Kunstenaars
zetten deuren
wijdopen
ZANDVOORT - De Culturele
Werkgroep Zandvoort organiseert op zondag 19 oktober een
Open Ateherdag. Tijdens deze
dag exposeren zeventien Zandvoortse kunstenaars. Bovendien laat het Zandvoorts Palet
eigen werk zien en zetten het
Cultureel Centrum plus Galerie Paulus Loot hun deuren
open. Bezoekers kunnen met
de kunstenaars praten, want zij
zijn ook aanwezig.
Routebeschrijvingen zijn gratis verkrijgbaar bij de VVV m
de Schoolstraat, het Cultureel
Centrum op het Gasthuisplem,
het gemeentehuis en galerie Artatra in de Zeestraat. Op diverse plaatsen m het dorp hangen
eveneens posters.
Wie de route volgt, ziet een
groot deel van Zandvoort, want
de expositieruimtes liggen verspreid over het dorp. Sommige
kunstenaars exposeren thuis,
zoals Donna Corbani, Paola van
der Drift, Ria van Kooten, Adèle van Kemenade, Hilly Jansen
en Mananne Rebel. Hans van
Pelt, Roland van Tetterode en
het Zandvoorts Palet hebben
een atelier m de oude Mariaschool. In Galene 36d laat eigenaar Enk Holtkamp eigen
schilderijen plus sculpturen
van Paul Jansen en Victor Bol
zien. Arie van Norde toont
eveneens in zijn eigen galerie in
de Stationsstraat schilderijen.
René de Vreugd en Ton Tirrimermans hebben hun schilderijen in de Zeestraat bij Artatra
opgehangen. Harrie de Kroon
en Marjan Meijer tonen hun
werk in het Cultureel Centrum.

Geen uitspraak
over nieuw
winkelcentrum
ZANDVOORT - De rechtbank
in Haarlem heeft volgens Cees
Bruynzeel maandag nog geen
uitspraak gedaan over de bouwvergunning voor het winkelcentrum en het appartementencomplex dat hij op het Raadhuisplem wil bouwen. Volgens
Bruynzeel wilde de rechter nog
wat meer gegevens van de gemeente hebben. „Die zijn mmiddels opgestuurd, maar de
rechter had ze nog niet ontvangen," aldus Bruynzeel.
De rechtszaak is aangespannen door een bewoner van de
Louis Davidsstraat, die naast
de uitgang van de parkeergarage onder het winkelcentrum en
de woningen komt. Deze bewoner wilde dat de rechter de
bouwvergunning opschort. Die
bouwvergunning is van rechtswege verleend. Dat houdt in dat
de bouwvergunning verleend is
op basis van een niet meer bestaand bestemmingsplan.

Te veel op
ZANDVOORT - De politie
heeft zondagnacht een 24-jarige
automobilist uit De Zilk aangehouden die in de Haltestraat de
verkeerde kant op reed. Hij viel
bovnedien op doordat hij erg
slingerde met zijn auto. De politie constateerde dat hij twee
keer zoveel gedronken had als
toegestaan. Hij heeft een bekeuring gekregen.

(ADVERTENTIES)

Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

Clmema

het appartementencomplex Nieuw Duynen. De gemeente
wil namelijk de kosten verhalen van het opruimen van het
asbest dat aannemer Sandevoerde in februari op het
strand heeft gestort.

16 t/m 22 Oktober

Het opruimen kostte 123.500 gulden. De gemeente heeft dat
voorlopig voorgeschoten toen het met asbest vervuilde strand
deze zomer schoongemaakt werd. Gesprekken met de aannemer
en de projectontwikkelaar leidden niet tot resultaat. Zij wilden
niet meebetalen.
Of de dagvaarding aan aannemer Sandevoerde BV of projectontwikkelaar Maatschap Nieuw Duynen gericht is, kon gemeentevoorlichter Egon Snelders dinsdag nog niet zeggen. De adressering is belangrijk, omdat het aansprakelijk stellen van het verkeerde bedrijf bij de rechter tot problemen voor de gemeente kan
leiden. De rechter kan de dagvaarding dan niet-ontvankelijk verklaren.
(ADVERTENTIE)

DE SLOOP VAN HET CULTUREEL CENTRUM
Een gemeentebestuur dat zijn eigen gemeentemonumenten sloopt of verkracht
verdient wantrouwen en minachting.
Op de verantwoordelijken hiervoor rust
tot in de eeuwigheid de geschiedkundige
vloek van cultuurbarbaren en vernielers
van het cultureel erfgoed van onze voorvaderen.
W. A. H. Keur
' s-Hertogenbosch
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SLIP
STRING

CHUITENGAT25
ZANDVOORT
raai gelegen ruim tweekamerapparlement op de 2e
erdiepmg met balkon/terras op het zuiden en uitzicht
op zee.
VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.

VAN GALENSTRAAT 32.
ZANDVOORT
Modern appartement met zonneterras op het zuidwesten. L-woon/eetkamer, 2 slaapkamers, keuken
mcl. app.
VRAAGPRIJS ƒ 298.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 13/1 ZANDVOORT
Naar driekamers verbouwd vierkamer appartement
op de eerste etage met balkons aan land- en zeezijde.
VRAAGPRIJS ƒ 325.000,- k.k.

PARADIJSWEG16
ZANDVOORT
Gezellig woonhuis met schuur, tuin en zonneterras bij
centrum, duinen en dorp; woonk. met open haard en
serre, eetk., 3 slaapkmrs, deels dubb. beglazing.
VRAAGPRIJS ƒ 329.000,- k.k.

W. DRAYERSTRAAT 29
ZANDVOORT
Haltvrijstaand woonhuis met garage en schuur, nabij
zuidduinen; woonkamer met open keuken, 4 slaapkamers, kunststof kozijnen/dubbele beglazing.
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.

STATIONSPLEIN 9/3
ZANDVOORT
Driekamer hoekappartement met ruim zonneterras
op het westen, gelegen op de eerste woonlaag, met
berging en parkeerplaats in de onderbouw.
VRAAGPRIJS ƒ 427.500,- k.k.

BREDERODESTRAAT 6 C
ZANDVOORT
Modern, luxe uitgevoerd driekamer appartement op
de eerste woonlaag, bouwjaar 1995/1996, met eigen
parkeerplaats, nabij centrum dorp.
VRAAGPRIJS ƒ 439.000,- k.k.

WILHELMINAWEG 30
ZANDVOORT
Recent geren, hoekwoning met gar. en tuin; L-woonkamer met open haard en moderne open keuken; 3!
slaapkamers, partere grotendeels vloerverw., 398 m
eigen grond.
VRAAGPRIJS ƒ 529.000,- k.k.

DRJ.G.MEZGERSTRAAT135
ZANDVOORT
Schitterend penthouse, woonk. ca. 65 m2, 3 slaapk.,
2 compl. badk.; gehele app. voorzien van Marmo
Carrara tegels.
VRAAGPRIJS ƒ 535.000,- k.k.
Dubbele garage in onderbouw
ƒ 40.000,- k.k.

EMMAWEG 6
ZANDVOORT
Goed onderhouden halfvnjstaande villa met ruime
voor- en achtertuin en garage, zeer rustig gelegen in
het groene hart.
VRAAGPRIJS ƒ 565.000,- k.k.

HOGEWEG 76/1
ZANDVOORT
Zeer luxe driekamer appartement in kleinschalig
complex met tuin op het zuiden; inpandige garageplaats en berging.
VRAAGPRIJS ƒ 575.000,- k.k.

HOGEWEG 102
ZANDVOORT
In het centrum gesitueerd luxe, uitstekend onderhouden driek. app., gelegen op de 2e et. met zonneterras
op het zuidoosten. VRAAGPRIJS ƒ 595.000,- k.k.
Garageplaats in onderbouw
ƒ 30.000,- k.k.

maten 70 A- t/m 85 C-cup
36 t/m 44

BEACH-IN

Passage 22-26 (bij station)
Zandvoort
Telefoon 023-5716232

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

INFO

Ondernemersplatform
Zandvoort
Aan alle leden
UITNODIGING

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over deze en nog
vele andere objecten, alsmede over de
financieringsmogelijkheden vindt u bij

Het Ondernemers Platform Zandvoort heeft het genoegen u en uw partner uit
te nodigen voor een gezamenlijke informatie/feestavond die wij hebben georganiseerd op:

Donderdag 30 oktober a.s.
20.00 uur
Restaurant GRAN DORADO
Voor deze avond zijn alle leden van de deelnemende verenigingen in het
Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) uitgenodigd, te weten:
- Ondernemers Vereniging Zandvoort

DR C. A. GERKESTRAAT 74
ZANDVOORT
Perfekt onderhouden2 vrijstaande villa met garage en
tuin rondom, 435 m eigen grond; woonkamer met
gas open haard en parketvloer, 3 slaapkamers..
.
VRAAGPRIJS ƒ 719.000,-k.k.

Makelaardij o.g.

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 571 5531
fax 023 - 571 9127

ra
NVM
MAKELAAR

REGENTESSEWEG 6
ZANDVOORT
Recent gerenoveerde vrijstaande villa met
beschutte
tuin rondom en stenen garage. 570 m2 eigen grond,
voorzien van alarminstallatie.
VRAAGPRIJS ƒ 769.000,- k.ly

- Strandpachters Vereniging Zandvoort
- Stichting Zandvoort Promotie
Voor mensen die een bijzonder mooi én
praktisch tapijt zoeken, heb ik nu iets
heel nieuws in huis. Een uitgekiende
combinatie van natuurlijkheid en
gebruiksgemak. Het heet Ecotone en is

Voor de nieuwe
- Horeca Groep Zandvoort

ENDURA
KRASVASTE

- Ver. Voor Ambulante Handel - in oprichting Het ligt in de bedoeling u deze avond de doelstellingen van het OPZ toe te lichten en u te informeren over de stand van zaken wat het OPZ tot nu toe heeft gedaan, en over een aantal activiteiten die nodig zijn om ons dorp Zandvoort weer
die belangrijke plaats terug te geven die het verdient. Dit alles zal geschieden
onder het genot van een hapje en een drankje met muzikale omlijsting door de
Mr. Boogie Woogie & the fire Sweepbluesband.
Uw komst is voor ons en de toekomst van Zandvoort van het allergrootste belang dus wij rekenen op u.
Met vriendelijke groeten,
namens het ONDERNEMERS PLATFORM ZANDVOORT

enMONODEKvan
HISTORverf

Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar

'WE HEBBEN NU EEN
TAPIJT IN HUIS...'
Jan van der Poel
Woonservicewinkel Zandvoort, Zandvoort

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

geeft u meer!
Rondje Amsterdam: Vaar mee
over o.a. de prachtige Amstel

ontwikkeld door Bergoss. Het oogt
speels en natuurlijk als katoen, maar
is echt 100% polyamide, het allerbeste
tapijtgaren. Oerdegelijk, praktisch en
blijvend mooi. Ecotone is er in 21
prachtige kleuren en heeft een vriendelijk prijskaartje. Stap vandaag of morgen
eens binnen, ik laat het u graag zien.

Bergoss

Oogt mooi en natuurlijk als katoen,
maar heeft alle voordelen van polyamide

Haltestraat 26 - 2042 LN Zandvoort - Telefoon: 023 - 5712524

ttooftyerecfiten

VAN

Wilde eendcnborsl mei jrambo:ensans
Qcbali&fnjilets ajgeblusl met port
m puree vanjrambozen
ƒ 36,50

Voorgerechten

'Jlazcnntg, Jifets oj aan liet bol naar (yuze,
met prcissclbccmifaiis ajgebtiist mei rode port
f 37,50

Salade met Élolqef Slitton fyas,gerookte ganzenBorst
en croiitons,gegarneerdmct uitgebannen bloedworst
en een dressing op basis van rode port

f 14,50

'Duivelse tiazennig, liazenntgfitets, waarbij fict
braadvoüit ajgcbliist wordt met het bier van die naam.
'Lcn (jlas van dit 'Befijiscfic voefit wordt hierbij geserveerd.
ƒ 39,50

Tüïteitjegevuld met u'ildraqaul

f 12,50
Carpaccia van
fiertcnbicfftiif^mctganzcnki'erblolgcf
met ij*6cn]<fa en een 'frcnch dressing

f

yfiKcnpepcr, dit ftnafaftjff gereelit Èclioej t geen
uitweiding, en wordt net als altijd met
mttfcbreid garniluurgescmcerd
f 25,50

19,50

Soepen
'DubbclgclTolfan wildbouiiton met een licfitgarniluur
van prci, bosin en Kfrvcl

'fazant met Toolsc zuurlyol
'fa:antt'orsljiktsgero(din Kpolbladmcl
qestoojdcjazantcnpoot m Wildsaus
f 33,50

f 7,50

Oo/^vkes en vis speciaüteiten
Zaterdag en zondag
Rve muziel^Éij
yisnennans Jritnd

V

gemeester Engelbertsstraat 90
•2 KP Zandvoort, tel. 5731615

'Jlertcnbicjstufjes om en om gebraden met annagnacsaus
en oestcKwammcn.
f 43,50

2.

Ijesloofde fiazenbout op traditionele wijze
ƒ 32,50

HERFST|
Div. soorten bokbier
o.a. Brouwers-doos
6 flessen met bokaal

6.45

Gevuld speculaas
- roomboter amandel
pa/c 350 gram

3.99

Gr. Krocht 9 Zandvoort

VaLLen be
bLaberen Van
boom,
onze bloemen
bLi/Ven
vJoribersckoon

Om 10.00 uur worden de trossen los gegooid en vertrekt
het salonschip Dr. Ir. F.Q. den Hollander vanuit
Amsterdam, Steiger 7 achter het Centraal Station, om
via het Amsterdam Rijnkanaal en Diemen de
Weespertrekvaart op te varen. Aan boord wordt u ontvangen met een heerlijk kopje kofiie mét. Bij de Omval
draait de kapitein de Amstel op en koerst richting
Ouderkerk aan de Amstel. Al varend passeert u prachtige landhuizen. Als u geniet van de prachtige'route, is
het tijd voor de lunch en serveren wij u een drie gangendiner met soep vooraf en een ijsje toe. Rond 13.30
keert het schip bij Ouderkerk en vaart u terug over de
Amstel, door de stad langs Carré en de Stopera naar
Steiger 7.
Omstreeks 16.00 uur arriveert u in Amsterdam aan
Steiger 7, waar de boot af meert.
U kunt aan deze tocht deelnemen op dinsdag 21,
woensdag 22, donderdag 23 en vrijdag 24 oktober 1997.
Vertrek om 10.00 uur vanaf Rederij Naco, De
Ruyterkade, Steiger 7 (achter Centraal Station) in
Amsterdam. Aankomst: ca. 16.00 uur.
De kosten bedragen normaal f 47,50 per persoon inclusief het gehele bovenstaande programma. Nu speciaal
voor de lezers van de kranten van Weekmedia slechts
f 37,50 tegen inlevering van onderstaande bon.
Reserveren is verplicht: 020-6262466.

Bon voor onze lezers
Deelname aan het Rondje Amsterdam op 21, 22, 23 of 24
oktober 1997 is alleen mogelijk na telefonische reservering, tel. 020-6262466. Deze bon dient ingevuld ingeleverd te worden bij vertrek aan de kassa van Rederij
Naco, De Ruyterkade Steiger 7 in Amsterdam. De kosten bedragen f 37.50 p.p.
Naam:
Adres:

"erica"
Bloemenmagazijn sinds 1908
Grote Krocht 24
Zandvoort
•Telefoon 023-5712301

Postcode:

Woonplaats:.

Datum:
Aantal personen:

geeft u meer!

Weekmedia 17

woensdag 15 oktober 1997

'Vlagvertoon hoort
gewoon bij scouting'
D

Met

oog
en
"b
73

„Braaf? Hoc kom je daar nou bij? Onze
scoutinggroep is juist een heel bruisend
iets, met allerlei spannende activiteiten. Zo
leren de kinderen koken, knopen, hakken,
kamperen, pionieren, spoorzoeken met
kaart en kompas. En dat is al met al dus een
stuk minder eenzijdig dan bijvoorbeeld
PQ
voetbal, waarbij ze alleen maar met z'n allen achter een bal aanlopen," reageert Annckc Beekhuis op de stelling dat de padvinO)
derij eigenlijk een allang achterhaalde hob<D
„Doordat ze alles in een groep byis.
PQ
moeten doen, leren ze al vroeg
<D
<£> -1-3
om verantwoordelijkheid te
dragen en zich mondig op te ben in het overkoepelend taestellen. Op die manier verwer- stuur van het district Haaro> co
ven ze toch een wat andere lem."
mentaliteit dan hun leeftijdgeHoewel ze benadrukt het bij
nootjes."
de zeven- tot twaalfjarige weipen best naar haar zin te hebAls voorbeeld hiervan be- ben gehad, acht ze de begeleiCD
schrijft ze de door haar taegelei- ding van de twaalf- tot zestienO
de survivalweek die enkele jarige scouts, die vroeger vermavo-klassen een paar jaar ge- kenners heetten, een grotere
leden in de Franse Ardennen uitdaging. „De welpen moet je
doorbrachten. Zonder moeite echt de hele tijd bezighouden,
kon ze zo aanwijzen wie van de anders blijven ze aan je hanscholieren bij een scouting- gen," luidt haar ervaring. „De
groep was betrokken. „We za- scouts zijn daarentegen een
ten daar op een plek waar echt stuk zelfstandiger. Die kun je,
mks was. Nou, je hoorde dan tenminste een opdracht geven
ook heel wat kinderen piepen die ze in hun eentje tot een goed
en zuch'ten.'Dat ze zo moe wa- eind weten te brengen. Aan de
ren, en dat er niet eens een andere kant kan het soms ook
McDonald's in de buurt was. best lastig zijn dat de wat gróteTerwijl de scouts die erbij wa- re kinderen zich mondiger op- zijn altijd wel één of twee jonren hun hand er niet-voor om stellen. Die kunnen nog wei- gens favoriet."
draaiden om er het beste van te eens gaan puberen."
Niettemin zegt mevrouw
maken, omdat ze nu eenmaal
Beekhuis het uitstekend naar
gewend zijn om de dingen onTot gezagsproblemen van haar zin te hebben bij haar
dernemend aan te pakken. enige omvang heeft dat 'pube- groep, die ze elke zaterdag in
Kijk, dan zie je het verschil." ren' volgens haar nog niet ge- het Troephuis bij de Duintjesleid. „Wat natuurlijk nog niet veldweg ontvangt. Samen met
Zelf kwam Anneke Beekhuis wil zeggen dat het altijd koek de andere scouts („je mag nog
in 1980 bij the Buffalo's terecht. en ei is. Zo is het opvallend dat wel 'padvinders' zeggen, maar
„Ik ging weieens mee wanneer de meisjes van de groep veel dat is eigenlijk een heel oudermijn man als buschauffeur de meer kibbelen dan de jongens. wets woord") wordt de activipadvinders
teitendag daar
naar hun zo'•
steevast
bemerkamp
gonnen met
bracht. De oneen
saluut,
derlinge sfeer
waarna plechdie daar heerstig de vlag
te, vond ik zo
wordt gehegezellig dat ik
zen.
me als vrijwilliger heb aange- Jongens hebben vanzelfspreOp soortgelijke wijze wordt
meld. Sindsdien heb ik er heel kend ook weieens ruzie, maar in de late middag ook weer afgewat uurtjes in gestoken. Eerst dan is het doorgaans een kwes- sloten. Dat dit ritueel herinnert
heb ik zeven jaar lang als hati tie van even herrie waarna het aan het soldateske verleden
(zeg maar leidster) bij de wei- weer helemaal over is. Bij de van de ooit door de Engelse ijpen gezeten om daar tenslotte meisjes kan zoiets echter we- zervreter Baden Powell opgede akela van te worden. En van- ken doorsudderen... Die blij- richte jeugdbeweging, acht Anaf 1992 ontferm ik me over de ven maar stoken. Meestal blijkt neke een nogal overdreven
scouts, terwijl ik tevens actief het om jaloersheid te gaan. Er waarneming.

'Welpen moetje echt bezighouden,
anders blijven ze aan je hangen'

Voor één piek per uur gezellig
'parkeren' bij Café De Meter
ZANDVOORT - Wie re- zadel. „Vraag ons niet hoe we
gelmatig langs Haltestraat daar aan gekomen zijn," zegt
59a komt, heeft ongetwijfeld Remco grijnzend. Een tafel is
gezien dat het uiterlijk van

het café op deze plek veranderd is. Boven op de luifel
staan sinds kort twee gele
verkeerszuilen en een par-

keermeter. Daarmee willen
de nieuwe eigenaren van het

café, Remco Terpstra en Peter Bol, duidelijk maken

hoe hun zaak heet: De Meter.

zelfs van een blauw parkeerbord gemaakt.
„We vinden het leuk als klanten hier binnenkomen en telkens weer wat nieuws ontdekken, terwijl ze gezellig een
drankje drinken. Ons café is bedoeld voor mensen tussen de 25
en 55 jaar, die hier naar toe
gaan omdat ze weten dat ze er
altijd bekenden treffen. Bij ons
kun je rustig kletsen of dobbelen. We draaien muziek uit de
jaren zeventig en tachtig. En we
willen ook 's middags al opengaan. Waarom zo'n café? Omdat we ontdekten dat dit eigenlijk ontbreekt in Zandvoort."
Remco en Peter kennen als
geen ander het Zandvoortse uitgaangsleven. Ze houden zelf
van stappen en ze hebben jarenlang in diverse horecagelegenheden gewerkt. Zo stond Remco in de bar van het Gran Doradohotel, Café Bluijs en de Gipsy
Pub. Peter heeft in de Bastille,
Jaap's Café en Ton's Café gewerkt.
' Een paar jaar geleden wilden
Remco en Peter samen met een
derde al een horecabedrijf in
Spanje beginnen, maar door allerlei omstandigheden ging dat
volgens het tweetal niet door.
„We doen het nu met zijn tweeen en het gaat heel goed. Er is
nog geen onvertogen woord gevallen," zegt Remco. „Als we samen achter de bar staan, hebben we erg veel lol."

„We wilden een naam die niet
persoonsgebonden is," zegt
Remco. „Want dan vragen
klanten altijd wie het is. Bovendien zijn we met zijn tweeën,
dus dan moetje een rare combinatie verzinnen. Eigenlijk wilden we gewoon een originele
naam. Vandaar De Meter. Die
naam verwijst ook naar een meter bier. Of het een aanklacht
tegen het parkeerbeleid van
Zandvoort is? Nou nee, niet direct. We hebben zelfs niet eens
een auto. Onze bedrijfswagen is
een scooter."
„Mijn neef, kunstenaar Victor Bol, heeft ons enorm geholpen met de aankleding van De
Meter," vertelt Peter. „Zo haalde Victor meteen een paar parkeermeters te voorschijn toen
we hem over ons nieuwe café
inlichtten." De meest bijzondere staat normaalgesproken op
de hoek van de bar: een meter
die dertien jaar geleden nog in
de Haltestraat stond. „Victor
heeft hem gerestaureerd en hij
werkt echt. Voor een piek mag
je een uur parkeren."
Behalve parkeermeters zijn
er ook nog andere opmerkelij- Joke Eldering
ke voorwerpen in de zaak te viert jubileum
vinden. Aan de muur _ hangen
diverse verkeersborden, afzetZANDVOORT - Veertig
lint („van de politie gekregen") jaar zit Joke Eldering-Hoes
en een kunstbeen met een fiets- in de confectie-industrie.

m

oor

CO
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ZANDVOORTSE
groepsleidster van the
Buffalo's is er de vrouw
niet naar om kritiek
hardhandig de kop in te drukken. Zij staat wel pal achter het
ideaal dat de padvinderij van
oudsher uitdraagt. Zo is ze ervan overtuigd dat het scouten
kinderen een zekere voorsprong in het leven geeft.

Berichten
en tips voor
- .._ <- ^i
deze rubriek met
11 <SL <Qi. <C
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisp!em12 Tel.023-5178648,
of Faxen 023-5730497

<e

Zondag organiseerde haar
man daarom samen met familie, vrienden en bekenden

een yerrassingsfeest in de
taedrijfsloodsen van Eldering Mode Service op het in-

dustrieterrein in Noord.
„Er waren heel wat gasten uit
de confectie en stoffenindustrie, uit binnen- en buitenland,"
vertelt echtgenoot Paul Eldering. „Mijn vrouw heeft natuurlijk in veertig jaar veel mensen
leren kennen."
Joke Eldering werkte tot 1972
in Haarlem bij het confectiebedrijf Rio Grande. Daarna startte ze met een eigen firma in
Zandvoort. Inmiddels zit Eldering Mode Service op de Noorderduinweg en in de Nieuwstraat.
In de loop der jaren is het
accent van het zelf maken van
kleding voor groothandels verschoven naar het controleren
van de productie in het buitenland. „We doen nog wel wat
productie zelf, maar dat willen
we de komende anderhalf jaar
afbouwen omdat het financieel
erg moeizaam gaat. De textielindustrie in Nederland is volledig ingestort. We kunnen niet
concurreren tegen lage Ionenlanden. Maar de controles voor
grote bedrijven als Peek en
Cloppenburg kan mijn vrouw
uiteraard nog jaren volhouden," zegt Paul Eldering.

Nieuwe bakker
ZANDVOORT - Bakker Balk
opent 30 oktober een nieuwe
winkel op de Grote Krocht in
het pand van de voormalige stomerij. De bakkerij op de Hogeweg blijft daarnaast ook bestaan.
„Het gedrag van de consument is dusdanig veranderd dat
we het verstandig vonden om
dichter bij de mensen te komen," vertelt Jeroen Balk.
„We merkten de laatste tijd
dat vooral de klanten uit het
centrum het lieten afweten.
Veel mensen hebben minder
tijd om boodschappen te doen
en nemen dan niet meer de
moeite om helemaal naar de
Hogeweg te komen. Het opmerkelijke is dat de klanten
uit Noord wel blijven komen.
Zij nemen namelijk de auto."
De nieuwe winkel is gevestigd in een heel oud pand. „Het
is honderd jaar oud. Daarom
moest er veel aan gebeuren.
Als straks de deuren opengaan
Öe grote trots van Remco en Peter zijn de 13 jaar oude parkeer- hebben we een verbouwing van
ttieter en het verkeersbord
zes weken achter de rug."

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Eind-, begin- en tussenstation
't Eindpunt. Zo heet het café waar vrijdagmiddag de politie een stapel
bedrukte bierviltjes overhandigt aan vertegenwoordigers van de Zandvoortse horeca-ondernemers. Op die bierviltjes staan teksten die cafégangers
erop moeten wijzen dat ze niet te hard moeten rijden op de Zeeweg. Daar
zijn namelijk de afgelopen jaren de meest vreselijke ongelukken gebeurd. Is
't Eindpunt geen lugubure naam m dit geval? „Nee hoor," vindt Jaap Hage
(pohtievoorlichter), „voor mij is 't Eindpunt het vertrekpunt. Daarin mag je
mij best citeren." Overigens is het eigenlijk een tussenstop, want het
project loopt al ruim eenjaar. Met succes trouwens. Het aantal ongelukken
is drastisch afgenomen.

Da's pech, televisies weg
Zondagavond vergat een medewerker van het circuit het hek dicht te doen
en ja hoor, een dief maakte daar handig gebruik van. De inbreker forceerde
een ruit en een deur. Ontdekte m een opslagruimte een heleboel televisies
HIJ nam er negen mee, plus drie ophangarmen. De totale schade bedraagt
volgens Dirk Buwalda van het circuit naar schatting 15 duizend gulden
„Vervelend," zegt Dirk. „maar ja, dat soort dingen gebeuren dus blijkbaar
We hebben nu wat maatregelen genomen om inbraken te voorkomen.
Hoe' Nee, dat vertel ik uiteraard niet."

,
„In tegenstelling tot veel andere scoutinggroep_en dragen we nog altijd uniformen. Ik vind dat
dat er gewoon bijhoort," zegt Anneke Beekhuis
Foto Andie Licbeiom
bijdragen aan het truttige imago dat de padvinderij heeft bij
een substantieel deel van de hedendaagse jeugd, lijkt haar
geen reden voor de teruglopende populariteit van de bewegmg. „Nee hoor, in het algemeen lijdt de scouting nog best
een bloeiend bestaan. Goed, het
Maar ik vind dat die dingen is niet meer zo dat het een exer gewoon bij horen. Om dat clusieve hobby is. Je merkt wel
nou militair te noemen..." Zij dat veel kinderen na één of twee
haast
zich
overigens te
benadrukken
dat de aloude
kniekousen
met
groene
kwastjes allang zijn afgeschaft en dat ook de korte broe- jaar liever gaan hockeyen, of de
ken en rokjes niet meer ver- voorkeur geven aan softball of
plicht worden gesteld. „Tegen- judo. Maar vergis je met, de
woordig bestaat ons uniform scouting is in ons land nog aluit een spijkerbroek met daar- tijd de grootste jeugdvereniboven een • bruin overhemd en ging."
een das, plus voor de scouts een
baret of een hoed."
Anneke Beekhuis is dan ook
Dat deze kledij nochtans kan vast van plan zich nog vele ja-

ren aan haar functie als leidster
te wijden. Ook al krijgt ze nog
niet eens een onkostenvergoeding voor haar veeleisende vrijwilhgerstaak. „Maar daar staat
heel wat tegenover, hoor," tekent ze hierbij aan. „Ik beleef er
immers ontzaglijk veel plezier
aan. Als je bijvoorbeeld een
wandel- of puzzeltocht uitzet,
kom je zomaar op de mooiste
plekjes. En volgend jaar gaan
we zelfs naar
Engeland om
daar onze zustergroep op te
zoeken. Kijk,
dat zijn toch
------ leuke dingen.
Bovendien
vind ik het gewoon prachtig om
met mensen en kinderen om te
gaan. En wat dat betreft kom ik
bij de scouting goed aan mijn
trekken, want het is in feite één
grote familie."

Weekenddiensten

Dier
van de
week

„Ja, die verhalen dat het er bij
ons militaristisch aan toe zou
gaan, doen nog weieens de ronde, maar dat is gewoon niet zo.
Goed, we hebben dat vlagvertoon, en in tegenstelling tot veel
andere scoutinggroepen dragen we nog altijd uniformen.

'Veel kinderen gaan na één of twee
jaar scouting hockeyen of softballen'

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemeriand 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts;: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Welzijnscentrum Zandvoort:

Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 'uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
syp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vnjdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur ; Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretari-

Johan Schaaphok

Een gecastreerde kater, zo
die eigenlijk het liefste vanZVH).
Schriftelijk: Postbus één
uit de vensterbank de wereld
287, 2040 AG Zandvoort.
bekijkt. Dat is Rakker ten voeWoningbouwvereniging EMM: ten
uit. Hij is zes jaar, lief en dol
Klachtentelefoonnummer
op knuffelen. Sinds 14 april
technische
dienst:
(023-) woont
hij in het asiel, omdat hij
5717577.
alleen achterbleef en iemand
Sioringsnummer gas buiten
hem naar het Kennemer Diekantooruren: tel. 023 - (5)235100 rentehuis
bracht. Hij is op zoek
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenneeen nieuw onderkomen.
merland. Tijdens kant.uren: naar
Mensen die van een rustig
5235123
dier houden, waar je vooral van
Taxi: tel. (023-) 5712600.
genieten, hebben aan RakOpenbare bibliotheek: Prinses- kunt
nieuwe huisgeseweg 34, tel. (023-) 5714131. ker een prettige
noot.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
belangstelling voor hem
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, of Wie
een ander dier heeft, kan tevrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 recht
in het Kennemer Dierenu., zat. 10-14 uur.
tehuis, Kecsomstraat 5, Zandvoort. Telefoonnummer
5713888.

Poes is huis kwijt

Ze zit er heel erg mee, Henny Rubelmg. Eind juli is deze schildpadpoes
komen aanlopen in de Zr. Dma Bronderstraat en al die tijd heeft Henny de
poes verzorgd omdat niemand wist van wie ze was. Maar Henny kan haar
niet houden, omdat haar dochter allergisch is voor poezen. Nu slaapt het
dier daarom nog m de bijkeuken. Straks wordt het daar echter te koud. „Ik
heb mezelf tot l november de tijd gegeven om een nieuw huis voor haar te
zoeken. Daarna breng ik haar naar het asiel. Het liefst maak ik natuurlijk
haar oude baas of bazin blij," zegt Henny. Overal in het dorp hangen dan
ook briefjes en iedereen van wie Henny denkt dat ze een poes kwijt zouden
zijn, klampt ze aan. Tot nog toe dus zonder succes. Wie vindt voor de lieve,
gesteriliseerde, twee tot drie jaar oude poes een gezellige plek'
(ADVERTENTIE)

PRUSVERSCHIlMnMBIBTHEJH

NU LIEFST 1U

IET OP ONZE NIEUWE
OPENINGSTIJDEN
MAANDAG T/M WOENSDAG ...08.00 - 20.00 UUR
DONDERDAG NU VAN
08.00 - 21.00 UUR
VRIJDAG
08.00 - 21.00 UUR
ZATERDAG ..'
08.00-18.00 UUR

KOM MAAR HALEN!

Burgerlijke stand
Periode: 4-10 okt 1997
Getrouwd:
Ronald Tamerus en Barbera
Boom. Cornelis Johannes Frederikus Zuidam Joyce Kruisman.
Geboren:
Melissa, dochter van Danny
Prinsen en Samantha Fagel.
Rotaert Junior, zoon van Robert
Cohen Rodrigues en Monique
Brigitte Honders.
Overleden:
Piet Johannes Franciscus Perquin, 49 jaar. Geertruida Aleida
Schipper-Geenen, 83 jaar.
Chrisje Oostenrijk-Mebus, 95
jaar.

IK UAN

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Selms uit Haarlem.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds J. Roggeveen uit Heemstede
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: A. Beijnes en M. Wassenaar.
Zondag 10.30 uur: A. Beijnes en M. Wassenaar, Caeciliakoor,
wereldmissiedag.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds A. Hoeksema uit Haarlem.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.
Inbreker steelt negen televisies van het circuit

kistiatie Mm c do Hnoi
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LW MEWU
VOOR HM PIEK PM MAAND RIJD
JIJ OP DS SCOOTER VAN JOUW

TUKS

INBEGREPEN:
helm
all risk verzekering
goed gekeurd slot
kosten rIJWaar maken

ELDER

m mm
Dames/ herenfietsen v.a f. 425,Hybridefietsen v.a f. 499,Stadsfietsen v.a f. 599,Kinderfietsen v.a f. 199,ATB fietsen v.a f. 375,'N WINKEL VOL BROM/FIETSPLEZIER
CALIFORNISCHE
WESTERN'CELLARS

LUKON TW&W1ELEKS • KOCHSTMAT8 - NIEUW-NOORD
ZANDVOORT- T£L 023 - 5716504
's maandags gesloten

.

MON CMÉRI
KERSENBONBONS

DIAMANT FRITUURVET

gevuld met kersen en likeur

de enige echte! Grote knljpfles

LIEFST 1000 GRAM

wit (droog) of rood, fles 75 cl

VORSTELIJK
ETEN EN DRINKEN

NUTROMA HALFVOLLE
TOMATO KETCHUP

CALGONIT

MACHINEAFWASMIDDEL

IN

geconcentreerd, «oor een
schone stralende vaat

BRASSERIE-RESTAURANT

keuze uit aardbei
of perzik/passlevracnt, beker 135 gr.

LES PYRAMIDES
(onze keuken is 7 dagen per week
geopend van 12.00-21.00 uur)

SUIKERBROOD

OUDE KAAS
HEEL POND

LIEFST 700 GRAM

ELDERS

Op alle zondagen serveren wij tussen 13.00 en 16.00 uur
een traditionele Engelse high tea

- GEPANEERDE

Vanaf 17 oktober staan er weer volop wildgerechten op
onze menukaart

DRIJFKAARSEN

Les Pyramides is ook uitermate geschikt voor de organisatie van
ontvangsten en diners voor gezelschappen, zowel zakelijk als in
de privé-sfeer.

brandduur ca. 4 uur, In de kleuren
bordeaux, Ivoor, blauw
... „,..,ol groen
ELDERS

FLEMMING'S
CHEESEBURGERS

ZAK 15 STUKS

alleen even opwarmen In
de magnetron

SALAMI
SPECIAAL
PER 100 GRAM

PAK 2 STUKS

ELDERS

KINDER T-SHIRT

ENERGIE
SPAARLAMP

MET DIVERSE FLINTSTONES PRINTS

HEEL

POND
ELDERS

keuze uit 9 o! 11 watt
ELDEPS

Brasserie-Restaurant

"Les Pyramides"
Zeeweg 80, Bloemendaal aan Zee

tel. 023-5731700

STEPS BODYSHAPE KARATE
STEVIG OPSTAPJE

J.HOOAONYZ IV JLYy^iSN3100IM 'P'A 'f 'Y

MESSENSET

üIlAIYN35ï IMÜHIN3OlHOdS
TOZ6TZS
VllSLY
68891Z9 13OHY1/M
J3W OJNIH331AIHOOA13S

poten met
antlsllp,
gerlbbelde bovenkant.
Hoogte 25 cm

hoge kwaliteit, van gehard
roestvrll staal, onmlsbaar In ledere keuken
ELDERS

SET 3 STUKS

LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook' 'OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schattplein • HOOFDDORP: Matkllaan (centrum), Toolenbmg • NIEUW VENNEP: Hooldwag • VOLENDAM: Hyacintenstraat • ZWANENBURO: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal -AMSTELVEEN- NOORD' Koslverlorenhol • ZAANDAM: Wesltlj

OPEN HUIS
zaterdag 18 oktober 11.00 tot 13.00 uur.

NU DE LEUKSTE, GROOTSTE EN GEZELLIGSTE
MEUBELWINKEL VAN NEDERLAND

al TY HOOA J.HO3H3i SNO IlS
3f NftH N3 QO3OA3ON31AIYS
NSJiISilTYMH 3ZNO flM
N3993H H33O13O T AT1AI

Sï;

üHuaxs

a;

N3IAIVS

SANDERS AMSTERDAM
NA DE GROOTSCHEEPSE VERBOUWING BENT U. WEER VAN HARTE WELKOM

HEROPENINGSI

r»
ifl»

sa

KORTING

:i<i\ns

MI

2-zits vanaf

VAN

OOM HOO U3 flf M3S

SCHAIK
MAKELAAR O.Gr

Sanders.
Wie anders?
GRATIS
ROTAN STOEL
VOOR DE EERSTE
,100 KLANTEN
(l.w.v.f 69,95,-]

Koningstraat 4, vrijstaand woonhuis met zomer
huis met aparte opgang (uitstekende verhuurmo
gelijkheid!). Ind. woonhuis: woonk.; eetkeuken
4 slks.
Vraagprijs ƒ 298.000,- k.k.
Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

2+3 xitcombinatie
van f2199T- voor f 1999}

OOM SOISOUSV f899,IlH

~~

Hogeweg 54/1, vierkamerhoekmaisonnette op de
begane grond/eerste verd. van goed onderh. app
' complex. Uitstekende ligging aan de rand van hè
centrum, nabij scholen, duinen en strand. Woonk
met open keuken en diepe tuin zuid; 3 slks. waar
van 1 met riant zonneterras; badk. met ligbad
Bouwjr. 1977.
Vr.pr. ƒ 298.000,-k.k.

ZAKLAMPJE VOOR
DE EERSTE 100
BEZOEKERS

Sanders

Aankoop/Verkoopfiaxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
.YM,
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

i_ Zandvoorts
Nieuwsblad
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Eerste winst voor
ZVM-handballers
ZANDVOORT - Op de valreep behaalden de handbalIers van ZVM-Rabptaank
een knappe overwinning op
CSV. De Zandvoorters wonnen met 18-15. De Zandvoortse handbalsters verloren daarentegen voor de eerste keer dit seizoen en wel
met 14-15 van Quick.
Met een geweldig mooie
handbalpartij hebben de mannen van coach Joost Berkhout
het eerste gedeelte van de veldhandtaalcompetitie afgesloten.
Door koploper CSV te verslaan
is het vertrouwen in een sterk
zaalhandbalseizoen erg toegenomen. In de eerste helft hielden de teams elkaar behoorlijk
in evenwicht. Geen van beide
teams slaagden erin een groot
gat te slaan. ZVM ging de rust
in met een 7-6 voorsprong.
In het tweede gedeelte ontspon zich een zeer spannende
partij handbal. ZVM-Rabo controleerde de wedstrijd tegen
koploper CSV uitstekend. CSV
probeerde de opgelopen achterstand weg te werken, maar het
slim spelende Zandvoprtse
team liep uit naar een fraaie 1815 overwinning. „Dit is een
mooie opsteker voor de zaal,"
stelde Joost Berkhout.
De dames stonden ook onder
leiding van Berkhout. ZVMRabo leed een onnodige eerste
nederlaag. Tegen Quick werd
•het een ongemeen spannend gevecht met kansen voor beide
teams op de zege. Bij de rust
bezaten de Zandvoortsen nog
een 7-5 voorsprong, doch in de
tweede fase van de strijd werd
een paar maal balverlies noodlottig. Quick profiteerde knap
en pakte alsnog een 14-15 overwinning.
Doelpunten mannen: Ronald
Vos 5, Martijn Hendrikse 4,
John Terpstra 3, Paul Blom 2,
Patrick Terpstra 2, Peter Pennings l, Kamiel Doorgeest 1.
Vrouwen: Mireille Martina 6,
Claudia Paap 3, Suzanne
Bruijnzeel 2, Maaike Cappel l,
Daphne van Rhee l, Wendy van
Straaten 1.

Klaverjassen
ZANDVOORT - Het klaver
jasgebeuren in de ontmoetingsruimte van de Agathakerk gaat
weer van start. Vrijdagavond
aanstaande staan de deuren
van de ontmoetingsruimte aan
de Grote Krocht voor een ieder
open. Vanaf acht uur .kan er
geklaverjast worden. De déelname is gratis.

Aries en Pijper winnaars van Fitgames

SPORT

ZANDVOORT - Voor de vierde keer organiseerde Remy
Draaijer de Fitness Paradise Pitgames. Het wederom was
een groot succes met bij de vrouwen een nieuwe kampioen,
namelijk Sandra Aries. Bij de mannen troefde de 42-jarige
Willem Pijper de jongeren opnieuw af.
Het was bijzonder gezellig in
Fitness Paradise aan de Paradij sweg. Het publiek was in groten getale opgekomen en genoot van de sfeer. Die sfeer
werd mede bepaald door het
kundige commentaar van Eurosport verslaggever Ronald
Wustenberg. Bovendien werd
de wedstrijd live-verslagen
voor ZPM door Jaap Koper.
Was de publieke belangstelling
groot aan de wedstrijd namen
dertien atleten deel.
De onderdelen waren tien minuten roeien op de ergometer,
push ups, tien minuten steppen
op de traploopmachine, optrekken aan de rekstok, tien minuten fietsen, sit ups voor de dames, dips verticaal opdrukken
voor heren en als laatste onderdeel een strandloop.
De verstandhouding tussen
de atleten was uitstekend. Tijdens de strijd moedigden de atleten elkaar aan om vooral goed
door te gaan als het moeilijk
werd. Rosa de Palma, de winnares van vorig jaar, moest dit
jaar haar meerdere erkennen in
Sandra Aries. Sandra Aries was
voor de tweede keer deelnemer,
nadat zij het vorig jaar deelname als zeer gezellig en leuk had
ondervonden. Het sfeertje beviel haar toen zo goed dat ze nu
weer meedeed met als doel de

Topscorer l
lift m '
4
~58rw
~-•

resultaten van vorig jaar te verbeteren en als zij daarbij boven
Rosa de Palma en Pauline van
den Berg zo eindigen, dan was
dat mooi meegenomen.
Door onder andere 2452 meter te roeien, 43 push ups te
doen, 211 meter te steppen, 43
keer op te trekken, 6420 nieter
te fietsen, 60 sit ups te maken
en de strandloop van drie kilometer af te leggen in 17.09 minuten behaalde de voor een reserveringsbureau voor campings werkende Aries een totaal van 22 punten. Daarmee
bleef zij de nummer twee Pauline van den Berg, die een totaal
van 19 punten scoorde, voor. De
kampioene van vorig jaar Rosa
de Palma moest nu genoegen
nemen met een keurige derde
plaats, terwijl de 50-jarige Ingrid van der Peet met een vierde plaats uitstekend presteerde.
Bij de mannen was de strijd
ongemeen spannend. Willem
Pijper, in het dagelijks leven
brandweerman, voelt zo langzamerhand de hete adem van de
jeugd in zijn nek. De 42-jarige
Zandvoorter weet die jeugd nog
steeds van zich af te houden
maar moet alles uit de kast halen. Vooraf was Willem Pijper
met Jeroen van den Berg en Pepijn Paap als de kanshebbers

Robin Castien
(Zandv.75)

fljô

Pieter Keur (ZVM.zon)

©

6x

Dennis Schrader (TZB)

©

4

Dennis Keining (Zandv.75)

O

3X

Frank Valks (ZVM.zat.)

©

X

3X
©Weekmedia/hb

De strijd om de topscorerstrofee lijkt er één te worden tussen
Robin Castien en Pieter Keur. Keur, ex-prof en trainer-spieler bij
Zandvoortmeeuwen, had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in de zege van zijn team en Robin Castien pikte zijn doelpuntje
weer mee voor Zandvoort '75. Castien heeft een treffer meer op zijn
conto staan. Van de achtervolgers doet TZB-er Dennis Schrader
het goed door de winnende treffer voor zijn rekening te nemen en
op een totaal van vier te komen.

Bridgezege van dames Paap en Verburg
ZANDVOORT - In de A-lijn van de Zandvoortse Bridgeclub boekten de dames Paap
en Verburg een prima overwinning. Met
een score van 67 procent hield dit paar de
concurrentie achter zich.
Voor de vijfde wedstrijd van de Zandvoortse
Bridgeclub waren slechts 32 van de vijftig paren
komen opdagen. De oorzaak van deze matige
opkomst moet voornamelijk gezocht worden in
de deelname aan de onlangs gestarte externe
competitie in het district Kennemerland. In de
A-lijn deden maar acht van de zestien paren mee.
Achter de dames Paap en Verburg legden de
dames de Kruijff en Peeman met 58 procent
beslag op de tweede plaats. De heren Emmen en
Van der Meulen hebben de leiding nog steeds in
handen, op de tweede plaats gevolgd door het
echtpaar Hoogendijk.
De overwinning in de B-lijn werd behaald door
de heren Van de Pas en Holtrop met 69 procent.
Het zit er dik in dat deze heren in de tweede
competitie uit zullen komen in de A-lijn. De
tweede plaats was weggelegd voor de dames Verhage en Visser. De heren Holtrop en Van de Pas
gaan hier na vijf wedstrijden aan de leiding met
op de tweede plaats mevrouw Van Leeuwen.

In de C-lijn traden veertien paren met elkaar in
het strijdperk. Als sterksten kwamen hier tevoorschijn de dames Eijkelboom en De Fost met
67 procent. Met tien procent minder legden de
dames de Dood en Lemmens beslag op de tweede plaats. De ranglijst wordt hier aangevoerd
door de heer Santoro, met een minimale voorsprong op de dames De Dood en Lemmens.
Het echtpaar Bekker kwam in de A-lijn van de
competitie op donderdagmiddag als beste paar
uit de bus met een resultaat van 64 procent. Op
een gedeelde tweede en derde plaats eindigden
het echtpaar Kerkman en mevrpuw'Van Leeuwen met de heer Santoro, die 58 procent behaalden. Mevrouw Lemmens en de heer Veldhuizen
staan in deze lijn op de eerste plaats, gevolgd
door het echtpaar Kerkman.
De heren Hogendoorn en Weijers waren in de
B-lijn weer eens te sterk voor de rest van het
veld. Een score van 66 procent was daar ruim
voldoende voor. Mevrouw De Vries en de heer
Vergeest pakten de tweede plaats. Promotie
naar de A-lijn kan de heren Hopgendoorn en
Weijers niet ontgaan. Zij leiden in deze groep
met een voorsprong van 30 procent op nummer
'twee, de dames Rooijmans en Versteeg.

Rückert last
extra dag in
ZANDVOORT - Voor de
dressuurwedstrijden
bij
Manege Rückert bestond
dit weekend zoveel belangstelling dat de organisatie
de lichtere proeven heeft
doorgeschoven naar zondag
9 november.

Aan zijn gelaatstrekken is af te lezen dat Willem Pijper tot het uiterste moet gaan
Kolu Enc'k van Clt'i'f

getipt. Tijdens de trainingen
voor deze wedstrijd hadden de
favorieten al een vriendschappelijke psychologische oorlogsvoering opgang gezet maar tijdens de wedstrijd werd het een
broederlijk gevecht.
Vooraf had Pepijn Paap zich
tot doel gesteld Willem Pijper
te verslaan, een opvatting die
ook Jeroen van den Berg zich
had voorgenomen. Ondanks
alle goede bedoelingen van
Paap en Van den Berg prolongeerde een uiterst gemotiveer-

de en enorm getrainde Pijper
zijn Fitgame-titel van vorig
jaar. Willem Pijper behaalde totaal 54 punten en verwees Jeroen van den Berg, die twee
punten minder verzamelde
naar de tweede plek. Kort daarachter pakte Pepijn Paap een
derde positie, terwijl voor
Remy Draaijer een mooie vierde plaats was weggelegd.
Willem Pijper was na afloop
best te spreken over deze sportdag: „Als ik naar de puntentelling van vorig jaar kijk dan wa-

ren dat er vier meer dan de
nummer twee. Nu dit jaar is het
verschil nog maar twee punten
dus ik ben niet echt heel blij
want misschien is het volgend
jaar wel met me gebeurd. Maar
even zonder dollen ik wil alle
deelnemers en deelneemsters
hartelijk bedanken voor de hele
sportieve dag, dat vind ik het
allerbelangrijkst."
De organisatoren Remy en
Yvonne Draaijer van Fitness
Paradise waren zeer te spreken
over het verloop van de succes-

volle en sportieve dag. „Door de
enthousiaste
samenwerking
tussen sponsors, scheidsrecehters, deelnemers, verslaggevers, toeschouwers, ondernemers die de prijzen beschiktaaar stelden en de Gemeente
Zandvoort is het wederom een
groot succes geworden. Het
liep gesmeerd. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd
evenement. Volgend jaar staan
de Fitgames weer op het programma," aldus Remy Draaijer.

ZVM verrast met gave overwinning
ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen boekte een
belangrijke overwinning in
de uitwedstrijd tegen Bloemendaal.
Trainer/speler
Pieter Keur vertolkte een
hoofdrol door tweemaal te
scoren maar ook tegen twee
gele kaarten op te lopen. De
tien overgebleven Zandvoorters speelden echter
een uitstekende en gemotiveerde partij voetbal.
Zandvoortmeeuwen leek al
na een minuut spelen op achterstand te komen. Bloemendaler Arjan Engel liet zich over
het uitgestoken been van Keur
vallen en de scheidsrechter honoreerde deze 'Schwalbe' met
een strafschop. Doelman Mario
Schrader, die steeds beter voor
de dag komt, koos echter de
goede hoek en stopte de inzet.
Gesterkt door het uitblijven
van de achterstand was het
Zandvoortmeeuwen dat meteen het heft in handen nam. De
goede inzet van de Zandvoorters ging nu gepaard met uitstekend voetbal. Na tien minuten
werd het overwicht uitgebuit.
Na een door Raymond Hölzken
genomen hoekschop, plofte de
bal voor de voeten van Pieter
Keur, die er wel raad mee wist
en Zandvoortmeeuwen op een
0-1 voorsprong zette.
De strijd bleef Zandvoortmeeuwen dicteren. Het matige
Bloemendaal kwam er niet aan
te pas tegen het gretige Zand-

ZVM-zaterdag laat zich verrassen
ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen werd verrast door
het op bezoek zijnde Alliance. De Haarlemmers zorgden er voor dat de Zandvoorters de eerste nederlaag
van dit seizoen moesten
slikken, 2-4.
Het goed voetballende Alliance zette Zandvoortmeeuwen
binnen tien minuten op een 0-2
achterstand. Daardoor liepen
de Zandvoorters achter de feiten aan en zijn niet meer in het
spel gekomen. Kort na de achterstand moest opnieuw een tegenslag geincasseerd worden
toen Jordi Heidebrink geblesseerd het veld moest verlaten.
Toch probeerden de Zandvoorters het wel. Op de inzet
was niets aan te merken maar
het wilde gewoon niet lukken.
De positieve instelling zorgde
er voor dat Zandvoortmeeuwen
meer in balbezit kwam maar
echt hoogstaand voetbal werd
er niet gespeeld. Verdedigend
moest Zandvoortmeeuwen op Ferry van Rhee waagt van ver een schot dat geen doel zal treffen
Folo. Enck van Cleef.
de tellen passen want de snelle
uitvallen van Alliance waren
super gevaarlijk. Vlak voor de Rhee bleef knokken voor een zet. Daarbij zat het de Zand- der van de blessures," meende
Pauze gaf Bob Brune de Zand- beter resultaat maar moest toe- voorters niet mee, want tot coach Fred van Rhee. „Als we
voorters weer enige hoop door zien hoe blim Alliance counter- tweemaal toe moest een Haar- op volle kracht waren gebleven
de naar 1-3.
lemse verdediger de bal van de dan had er zeker een gelijkspel
1-2 te scoren.
Zandvoortmeeuwen
ging doellijn wegwerken.
ingezeten en acht ik een overDoor de ballen hard en ver winning ook niet uitgesloten.
Met de wind in de rug ging achterin één pp één spelen en
Zandvoortmeeuwen op zoek probeerde Alliance vast te zet- weg te trappen kwam Alliance Dit was gewoon domme pech.
naar de gelijkmaker. Het zat de ten op eigen speelhelft. Dat luk- wat onder de druk vandaan en Maar goed zo'n domper is het
badgasten niet mee, want kort te enige tijd, waardoor zelfs de vlak voor het einde werd het ook weer niet want we staan
°P elkaar moesten ook Ferry aansluiting weer tot stand werd zelfs nog 2-4. Ondanks deze ne- maar drie punten achter op de
v
an Rhee en Wim Buchel met gebracht. Frans Valks rondde derlaag blijft Zandvoortmeeu- bovenste. Over twee weken
blessures afhaken. Dat kwam een vlot lopende aanval netjes wen in de bovenste regionen krijgen we die thuis en dan kunnen we de stand weer rechttreköe eenheid niet ten goede. De af, 2-3. Er werd nog meer pres- meedraaien.
„We ondervonden te veel hin- ken."
equipe van coach Fred van sie op het Haarlemse doel ge-

voortse team. Pieter Keur
kreeg veel vrijheid en kon telkens ten aanval trekken. Middels een combinatie met Hölzken kwam Keur in scoringspositie maar werd gevloerd. De
toegekende strafschop werd
door de Zandvoorter onberispelijk ingeschoten, 0-2. Zandvoortmeeuwen kreeg nadien de
mogelijkheid aan alle onzekerheid een einde te maken, maar
Ferry Boom had pech met een
schitterende kopbal op de paal.
Met nog een kleine tien minuten te spelen liep Pieter Keur
kort na elkaar tegen twee gele
kaarten op, waarvan de tweede
heel erg dubieus was, en hij kon
vertrekken. De Zandvoorters
waren aangeslagen en het was
aan Mario Schrader, die enige

voortreffelijke reddingen verrichtte, te danken dat Zandvoortmeeuwen ongeschonden
de rust haalde.
In het tweede bedrijf was
Paul Longayroux als laatste
man geposteerd en moest Ferry
Boom het in de aanval alleen
opknappen. Boom speelde een
prachtige partij en hield constant drie Bloemendaal-verdedigers aan de praat. Ook met
tien man controleerde Zandvoortmeeuwen de strijd. Defensief zat het uitstekend in elkaar
en Bloemendaal kreeg geen enkele kans iets terug te doen. De
Zandvoortse aanvallen waren
bijzonder gevaarlijk. Riek de
Haan maakte, na een knappe
aanval nummer drie en met wat
meer geluk en overleg hadden

de Meeuwen zelfs zes of zeven
doelpunten kunnen maken.
Riek de Haan kopte op de lat en
enige prachtige kansen lieten
de Zandvoorters liggen.
Pieter Keur was uiteraard
zeer tevreden over de overwinning maar ook over het vertoonde spel. „We speelden de
beste wedstrijd van dit seizoen," stelde Keur. „De eerste
gele kaart die ik kreeg was terecht maar dat ik die tweede
kaart kreeg, was echt ongelooflijk. Met tien man hebben we
het ook perfekt gedaan. Dit is
een lekkere opsteker, het gaat
zo weer de goede kant op. Het
spelen en coachen levert geheel
geen probleem op. Zowel de
spelers als ikzelf vinden best
dat het zo goed gaat."

Zandvoort laat steek vallen
ZANDVOORT - Het dit
seizoen goed acterende
Zandvoort '75 liet in de uitwedstrijd tegen het onderaanstaande PSZ een steek
vallen. Door niet verder te
komen dan een 4-4 gelijkspel raakten de Zandvoorters verder achter op koploper Amstelveen.
De Zandvoorters waren in
het duel tegen het onderaanstaande PSZ onherkenbaar. In
de eerste competitie wedstrijden maakte Zandvoort '75 een
zeer frisse en sterke indruk,
maar tegen PSZ werd er weinig
van gebrouwen. De openingsfase viel niet tegen want na tien
minuten zette Arthur Paap de
badgasten op een 0-1 voorsprong; Dat deed het tempo geheel zakken bij Zandvoort '75

waardoor PSZ het initiatief
nam.
De Zandvoorters verloren de
duels en er ontstonden rommelige situaties voor het doel van
Ferry Nanai. Tussen de twintigste en veertigste minuut profiteerde PSZ driemaal van onnauwkeurig optreden van de
Zandvoortse defensie waardoor de ruststand op 3-1 werd
bepaald.
In de rust probeerde trainer
Talsma, door de spelers vermanend toe te spreken, het tij te
doen keren. Dat leek zijn vruchten af te werpen. De Zandvoorters waren bij de les en zetten
aan voor een fel offensief. Dat
offensief leverde binnen een
kwartier twee doelpunten op.
Dennis Keuniiig raakte de lat
maar de rebound werd door
René Paap ingekopt en even la-

Reumann zit in wereldteam
Wekelijks behoort de
doelvrouwe van ZVM-Rabobank, Anita Reumann,
tot de belangrijkste steunpilaren van het team. De
22-jarige studente fiscaal
recht verdedigt het Zandvoortse doel vanaf het
moment dat zij vanuit
Haarlem in Zandvoort
kwam wonen.

ter zorgde Tim van de Hoogen
voor de gelijkmaker, 3-3.
In plaats van door te drukken
zakte het spelpeil van Zandvoort '75 naar een ongekend
laag niveau. Toch waren er nog
enige kansen op een voorsprong maar toen die verloren
gingen was het PSZ dat via een
counter op 4-3 kwam. De Zandvoorters waren toch geschrokken en zetten aan voor een slotoffensief. Na een vlot lopende
combinatie tussen Dennis Keuning en Donny Jonker was het
Robin Castien die voor de 4-4
zorgde.
Zandvoort '75 probeerde nog
wel de winnende treffer te forceren maar de overtuiging ontbrak. „Dit was onze slechtste
wedstrijd van dit sezioen," vertelde Joop Paap. „In de rust
hebben we wat noten gekraakt
en het leek beter te gaan, maar
de periode van goed voetbal
was veel te kort. We hebben het
geheel aan ons zelf te danken
dat we twee punten hebben verloren."

Topper van de week

„Toen ik zes jaar was ben
ik begonnen bij TYBB. De
keepster van ons team viel in
het prikkeldraad en ik ben
toen gaan keepen en er nooit een stapje hoger kunnen we
best maken. De potentie is
meer vanaf gekomen. Ik
hiervoor aanwezig. In het
deed het goed en vind het
nog altijd heel erg leuk om te Nederlanderse team zie ik
doen," vertelt Anita Reuvaak meisjes met wie ik gespeeld en dan denk ik wel
mann.
Haar capaciteiten bleven
eens dat dat ook voor mij
niet onopgemerkt want zij
haalbaar was geweest. Maar
werd gekozen in diverse ver- het moet ook mijn hobby
tegenwoordigende teams.
blijven. Gezelligheid is ook
belangrijk. Bij ZVM gaat het
Onder andere in Jong Oranje. Deze zomer mocht zij het best lekker, we hebben een
Nederlands doel verdedigen
wereldteam."
van het KPN-team tijdens
„Het leuke van het keepen
een toernooi in Noorwegen.
is datje een meerwaarde kan
Ze volgt namelijk niet alleen zijn voor je team. Als keepeen studie, ze is tevens werk- ster kun je door goede redzaam bij KPN.
dingen de wedstrijd maken.
Reumann: „Ik heb best wel Ik vind het heerlijk om pehoog gespeeld en zou dat
nalty's te stoppen of als spemet ZVM ook wel willen. Na- lers vrij op me afkomen de
. dat we een paar jaar geleden bal tegen te houden. Ja, .
kampioen waren geworden
mooie reddingen verrichten,
dat is echt lekker."
zijn we blijven steken, maar

Op zaterdagavond zes uur
gingen de volwassenen met de
eerste proef van start en de laatste ruiter verliet de ring om
twaalf uur. In die periode hitdden 45 ruiters hun verrichtmgen in diverse disciplines aan
de jury laten zien.
In de pauze gaf de Carrouselclub een demonstratie, waar
ook veel publiek voor was gekomen. De Carrouselclub rijdt de
komend winter diverse wedstrijden (de eerste op 18 oktober in Maassluis). Op zondagn^iddag kwam de jeugd aan de
beurt en ook deze leverde goede
prestaties. Annemarie Blankenstein kijkt dan ook terug op
een geslaagd dressuurweekend.
Uitslagen: l'ensionpaanlen proel'Ll en
IS2:1. ICIine Swerncn • Falco, 2. Chant.il
Eman.s - Jesslca. 3. Cilla Ekc>ma • Itnlirdoes. I'ensionpaarden Proef BI: I.
Manjii Cowlc.v - Genti'lman, 2. Dagniiir
Mcy • Laurel, X. Manja liurrsmu • IJajdock. l'roef l£ en LI: 1. Naonil van den
Bunt - Oill. 2. l'alricla Eland • Anurska.
3. Miranda Ileesemans • Sasclia. I'rorl
B2: 1. Elise Wilkrs - Tic». 2. Linda MoU-naar - Ancic.sku, 3. Cllla ICkcm.t Stranjjer. l'roef lil: 1. Nutasclin SchrijIT • Sasclia,2..lacqucline Brink • Odi..'!.
IMen Kljnvlnk • Speedy. Jeu.ud l'roef
B2:1. Ellne Sweenen • Kakker'. 2. Eline
de Weer* • Belinka, 3. .lanint' Vink Banjer, l'roef IJ1 • groep 1 : 1 . Ju.se Leeder • Speedy. 2. Mal liiiwaldu - Belle. 3.
Kachel Kuyl - Speedy. l'roef BI • (troep
2:1. Loraine l'cter.s - Bellnk.i. 2. Ueliorali Laarnian • Kakker. :!. Steptumie
Engels - Banjer.

TZB verrast ook
de koploper
ZANDVOORT - Na de
verrassende zege van vorige
week stuntte TZB opnieuw.
Nu werd de nieuwe koploper ZRC/Herenmarkt met
1-0 teruggewezen. Dennis
Scharder zorgde voor de
enige en beslissende treffer.
Beide teams waren aan elkaar gewaagd en gingen voluit
voor de winst. Zowel TZB als
ZRC kreeg kansen op doelpunten. De Zandvoortse kansen
waren nog het mooist doch er
werd niets meegedaan. In deze
pittige wedstrijd had de
scheidsrechter de nodige inoeite de strijd in goede banen te
leiden. Door de strijd strak te
houden, waarbij wel heel veel
gele kaarten noodzakelijk waren, bleef alles binnen de perken.
Na de 0-0 ruststand bleef de
strijd geheel open. Felle gevechten op het middenveld en
een TZB dat iets meer de overhand kreeg. Na een kwartier
spelen zou de beslissende treffer vallen. De bal rolde uit een
scrimmage voor de voeten van
Dennis Schrader, die fraai inschoot, 1-0. Toen TZB met tien
man kwam te staan werd het
moeilijk. Met man en macht
verdedigde TZB zich en probeerde met snelle counters de
stand op te voeren. ZRC/Herenmarkt kon geen gaten forceren
in de hechte defensie van de
Zandvoorters, maar aan de andere had Mischa Tiboel de
strijd definitief kunnen beslissen. De ZRC-doelman vporkwam echter, met een prima
redding, een doelpunt.
„Het was een verdiende
zege," vond trainer Willem Koning. „Door deze overwinning
zijn we dicht bij de kop gekomen. De laatste drie wedstrijden hebben we goed gespeeld
en bovendien winnend afgesloten. "

(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort

(per 01 -09-97)
Maandag tot en met donderdag:
ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
De Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

oo oo-oroo

07 00-09 00
0900-1200
1200-1500
1500-1700
1700-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-1100
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorltchter}
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-Off 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Cale Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
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HEMA
TJES

AANBIEDINGEN GELDIG VAN
13 OKTOBER T/M 19 OKTOBER 1997

Diverse herenshirts
29 95 NU 20.-

Herensokken 'Corneille'
895 NU 2 VOOR 10.-

Nachthemden
UNI OF GESTREEPT 14 95/1

9 95 NU 1 0.-

VAN FENEMAPLEIN 2/1105

Damessokken

SCHELPENPLEIN 4 BENEDEN

GEDESSINEERD 4 95/5.95 NU 3 VOOR 10.'

Gezichtsverzorging
VOOR DIVERSE HUIDTYPEN 6.95

NU 2 VOOR 10.-

Sfeerlichten
25 STUKS, DIVERSE KLEUREN 3.95

NU 3 VOOR 10.-'

Woonstudio op de begane grond met ruime
kelder, in centrum dorp.
INDELING:
beg. grond: woonkamer met moderne open
keuken, badkamer met douche, toilet en
wastafel.
soust: 1 ruimte van ca. 40 m!
*• woonkamer 8.60 x 5 00
* c.v. gas
* voorbehoud vergunning tot splitsing

ƒ 139.000,-

Ringbanden
23-RINGS, DIVERSE KLEUREN 6.95

NU 2 VOOR 10.- <

C

Fotobladen

9 •••

Naast gelegen 3 kamerhoekapt.
Ind.: entree:, L-vorm. woonkamer met moderne open keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer m. ligbad, apart toilet, balkons
oost en west, berging.
ƒ 275.000,-

WESTERPARKSTRAAT 22

CORT V.D. LINDENSTR 2/20

Zeer goed onderhouden 2/1 kap villa met zomerhuis. Het pand is thans m gebruik als pension.
INDELING: Entree, woonkeuken, woonkamer-en-suite, garderobekast, kelderkast,
luxe toilet, zeer fraai trappenhuis.
1e verd.: ruime hal, 2 slaapkamers, balkon,
luxe badkamer met douche en toilet, via bordestrap naar 2e verd.: 2 slaapkamers. 3e
verd.: ruime zolder.
* Alle kamers met wastafel en t.v.
* Het pand voldoet aan brandweereisen en
wordt aangeboden met inventaris en klantenbestand
* Ruim zomerhuis met 2 slp.kamers
* Stenen schuur en zonnig terras
* 100 m. van strand
ƒ 565.000,-

Onder architectuur fraai verbouwde maisonnette op 3e en 4e verdieping in gebouw
„Duinzicht". INDELING: 3e verd.: entree/ruime hal, toilet, woonkamer met open keuken,
ruim balkon zuid, eetkamer met klein balkon.
4e verd.: Gang met linnenkast, ruime
slp.kam. met groot balkon, 2e slaapkam., 2e
toilet, badkamer met dubbele douche en
wastafel.
* zeer fraaie hoekmaisonnette met schitterend uitzicht over duinen
* luxe sanitair met marmeren vloer
* 4e verd. v.v. dubbel glas
* bijdrage aan Ver. v. Eigenaars ƒ 465,- p.m.
incl. voorschot verwarming. Gebouw v.v. lift.
ƒ 398.000,-

l

25 STUKS 0.50 NU 50 VOOR 10.-

•••

VAN FENEMAPLEIN 2/1106

Het „Palace Hotel" heeft vele faciliteiten, waaronder
een centrale receptie, restaurant en bar.
Eventueel zijn deze appartementen m combinatie te
koop.

. .(
:

Direct aan zee gelegen 3 kamerapt. op de
1 1de verd. met schitterend uitzicht over
strand en zee.
Ind.: entree, woonkamer met moderne halfopen keuken, 2 slaapkamers, moderne badkamer m. ligbad, apart toilet, balkons oost en
west, berging.
ƒ 269.000,-

'1.J

™

FISHERMANS FRIEND
Bar-terras - Restaurant

Elke zaterdag en zondag
Live-muziek vanaf 17.30 uur

U ZULT VAN ONS NIET HOREN

PARK DUINWIJK
laagste rentes:
1 jaar:
5 jaar:
7 jaar:
10 jaar:
12 jaar:
15 jaar:

MAX EU WESTRAAT 13
Zeer goed onderhouden woonhuis 2 onder 1
kap, met fraai aangelegde tuin en stenen
schuur. INDELING: beg. grond: enree/hal, toilet, L-vormige woonkam., luxe open keuken
met alle inbouwapparatuur.
1e verd.: hal, 3 slaapkamers, luxe badkamer
met grote douche, wastafel, toilet en bidet.
2e verd.: ruime zolder met aansluiting voor
wasmachine/droger.
•*- beg. grond plavuizen vloer met vloerverwarming
+ gedeeltelijk gestoffeerd
* mechanische ventilatie
* dubbele beglazing
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 223 m2
ƒ 579.000,-

'vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf
vanaf

4.1%
5.4%
5.9%
6.2%
6.3%
• 6.7%

Bel ons voor een onafhankelijk en
vrijblijvend adviesgesprek.
Tevens GRATIS waardebepaling
van uw huidige woning mogelijk!

Haltestraat 28
2042 LN Zandvoort
Telefoon 023-5731485
&m5*«

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
v. Stolbergweg 1 , Zandvoort
Telefoon 023-5717093

* * * BLOEMBOLLEN* * *

... DAT HOORT U WEL
VAN EEN ANDER!

DE RUYTERSTRAAT 38
Fraai drie (voorheen vier) kamerhoekappartement met schitterend zicht op zee.
Gelegen op 1e etage m goed onderhouden
gebouw met lift
* Ged. voorz. van kunststof kozijnen
* balkon op het zuid-westen
* berging op de begane grond
* eventueel garage te huur
* bouwjaar 1960
+ opperv. 90 m2
* in 1997 geheel gestukadoord
* serv. kosten ƒ 393,12 per maand.

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

ƒ279.000,-

DR. C. A. GERKESTRAAT 10
Goed onderhouden vrijstaande villa m. mpandig zomerhuis, nabij strand, duinen en
winkels. Rondom tuin met enkele parkeerpl.
op eigen terrein.
INDELING: beg.gr.. hal/gang, trapkast woonkamer, open keuken, waskamer. 1 e verd.: 3
slaapkamers, douche/toilet, kleine keuken.
2e verd.: grote zolder. Zomerhuis ook mogelijkheid voor kantoor: woonkamer open keuken, douche/toilet, slaapkamer.
* grote schuur
* goed geïsoleerd
* rondom dubbel glas
*c.v.gas H.R.ketel
* grondopp.: 316 m2
ƒ598.000,-

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Monodek
In één laag dekkend

Monodek dekt in één keer. Optimaal resultaat met een minimale
inspanning. Uitgebreide collectie van op elkaar afgestemde kleuren
in Inkverf, muurverf en struktuurverf
Monode*

Wat kan herfst
toch een warm
gevoel geven.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een waterschap dat per i januari 1997 is opgericht.
Het gebieti van hei waterschap bestrijkt het zuidoostelijk deel van Noord-Holland inclusief het grootste
deel van Amsterdam, het noordwestelijk deel van Utrecht en een klein gedeelte van Zuid-Holland.
In het werkgebied - met een oppervlakte van 700 km' - heeft het hoogheemraadschap de integrale zorg
voorde waterkwaliteit, het waterpeil en de waterkering. In het gebied wonen circa 1,2 miljoen mensen in
27 gemeenten.

Met onze
Bloementinten

De specialist in
al uw bloemwerken

109 kandidaten voor een nieuw bestuur

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Het hoofdstembureau heeft in zijn zitting van 6 oktober 1997 de opgayen van 109 kandidaten geldig verklaard. Het procesverbaal van die zitting en de opgaven van deze kandidaten liggen ter inzage tot 14 november 1997 op de kantoorlocaties aan de Spaklerweg 18 te Amsterdam (elke werkdag
van 8.00 tot 17.30 uur) en aan de Larenseweg 30 te Hilversum (elke werkdag van 8.30 tot 17.00
uur).

Monodek. De verf die in één keer dekt.

Versteege's Ijzerhandel
Pakveldstraat 19 Zandvoort

Tel. 5712554

In november a.s. worden verkiezingen gehouden voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap. De verkiezingen zijn schriftelijk. Alle kiesgerechtigden krijgen begin november een
stembiljet toegezonden. Zij kunnen kiezen voor personen in een bepaalde belangencategone.
In de categorie bedrijfsgebouwd worden geen verkiezingen gehouden omdat er evenveel kandidaten zijn als beschikbare bestuurszetels. Dit geldt ook voor de categorie ongebouwd in de kiesdistricten Amsterdam en Vecht.

Horeca-carrière...
start 'n SEC-opieidinc*
• Koken
F j? Wt^N f]
• Serveren
L »\ ^ifejj •ƒ
• Wi|neertificaat '
..^.y.-j^j
• Restaurantbedrijf

• Managementopleidingen
Bel voor informatie:

training &

0800-0998830

C-

defect?

Aantal kandidaten per kiesdistrict per categorie.
Kiesdistrict
Amsterdam
Amstel en Proosdij
Vecht

• Horeca Ondememersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

na»w
te

opleiding

Elandsstraat 175, 1016 SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

Ongebouwd

1(1)
20)
2(2)

Gebouwd
8(4)
30)
50)

Ingezetenen

Bedrijfsgebouwd

44(8)
11(2)

2(2)

2

9 (4)

S

l u ook geen matenaalkosten.

1(1)
1(1)

() = aantal beschikbare zetels
Amsterdam, 15,16 oktober 1997
De voorzitter van het hoofdstembureau,
ir. j.H. van der Vliet

'PADSON Multicom HR26 combi
l Installatiekostejii±_f900,:
l Bel vooreen offerte toegespitst
op uw persoonlijke situatie
,
INSTALLATIE &

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

IWEHS

'

'
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Strooikaas uit Zwitserse Alpen

LEKKER & GEZOND

Smakelijk natuurproduct
met weinig calorieën
Als het om eten gaat, zoeken steeds meer mensen
bewust naar producten die lekker smaken en ook
gezond zijn. Zwitserse strooikaas voldoet precies aan.
deze wensen. Dit traditionele natuurproduct bevat
minder dan 1% vet en is, ondanks het lage vetgehalte, zeer bijzonder van smaak. Aan de strooikaas zijn
bovendien geen extra stoffen toegevoegd.

WfSSWFB POSÏSUS 2f>2 • 3?40 M BMRN
WIN VtWmOORDEUlllMlD VAN ttMOIC Hïfffllö»«

we witlof of in tomaten- en groentensoep en is de ideale
'finishing touch' van
spaghetti, macaroni
of Italiaanse rijstgerechten. Heeft u
weinig tijd om te
koken, maak dan
eens Macaroni a la
Suisse. Bedek de
bodem van een schof
tel met gekookte * "V
V,
macaroni.
Strooi
hier een flinke laag
strooikaas overheen en dek Spaghetti op z'n Zwitsers
dat af met een nieuw laagje
macaroni. Afsluiten met een
rijke laag strooikaas en gar- vorm is afgeleid van de vorm
neren met bruine boter waar- waarin deze harde kaas uit de
in eventueel wat uien zijn Zwitserse
Alpen
wordt
gebakken,
gemaakt. Verkrijgbaar in de
Geska Zwitserse strooikaas supermarkt en kaasspeciaalzit verpakt in een eenvoudig zaak. Voor meer informatie:
en milieuvriendelijk karton- Craamer & Co,
nen strooidoosje. De conische tel. (0344)611056.

Zwitserse strooikaas kent een Bijzondere smaakmaker
historie van meer dan 100
jaar. Het is bereid uit afge- Geska Zwitserse strooikaas is
roomde koemelk, waarbij niet niet alleen een heerlijk beleg
alleen de kaasstof, maar ook voor de boterham, maar kan
de albumine wordt benut. voor uiteenlopende culinaire
Vroeger werd het gemaakt in doeleinden worden gebruikt.
kloosters, waar het naast voe- Wat te denken van een
dingsmiddel ook als medicijn tomaatje op z'n Zwitsers? Bevoor patiënten met maag- strooi plakken of stukjes
en darmstoornissen werd tomaat rijkelijk met strooigebruikt. De specifieke geur, kaas als broodbeleg of pikanSoep is een van de weinige gerechten die op uiteenlo- kleur en smaak zijn ontstaan te tomatensalade. Ook met
pende momenten kan worden geserveerd. Of het nu door de toevoeging van fijn- strooikaas versierde eieren
om een drukke werkdag, gezellige verjaardag of luie gemalen klaverblad, een spe- (gekookt of gebakken) krijzondag gaat, soep is vanwege de makkelijke berei- cialiteit waar het Zwitserse gen een pittige smaak. Strooikaas smaakt heerlijk met rauding en de talrijke variaties, een ideaal gerecht. Glarnerland beroemd om is.
Honig, 's lands grootste soepfabrikant, weet dat als
geen ander. Om een indruk te geven van de vele
mogelijkheden van soep, werden meer dan 8O soeprecepten en tips verzameld. Ze staan opgetekend in
Honigs nieuwste boek 'Wat een Soep!'.
Naast de normale maaltijden, drie maal
natuurlijk herstel
Op het gebied van kookboe- wetenswaardigheden op culi- daags, kennen we tegenwoordig steeds
van
tandglazuur
ken neemt 'Wat een Soep!' een nair en ander gebied maken meer snoep- en tussendoormomenten.
door de aanvoer van
bijzondere plaats in. Het het tot een multi-functioneel Natuurlijk is dat wel lekker, maar niet
de mineralen calciis ingedeeld naar zestien naslagwerk. De gebruiksmo- altijd even gezond. Ons gebit ondervindt
um en fosfaat. Xyligebruiksmomenten en bevat menten zijn prettig afge- hier de lasten van, waardoor een verhoogFresh 100 is door
naast soeprecepten ook han- stemd op onze huidige de kans op gaatjes ontstaat. XyliFresh 1OO
zijn vorm makkelijk
dige tips voor speciale gele- manier van leven. Zelfs het is een gebitsverzorgende kauwgom welke
mee te nemen en
genheden. Heeft u maar wei- uitbundige Oranje-gevoel dat ons gebit tussen de poetsbeurten helpt
biedt uitkomst na
nig tijd om een maaltijd te bij tijd en wijle de kop
een maaltijd of tusbereiden, dan bieden de recep- opsteekt, is niet overgesla- beschermen.
sendoortje als tanten van gezonde, snel-klaar gen. En natuurlijk is er volop
den poetsen niet
soepen uitkomst. Ze worden aandacht voor Pasen en XyliFresh 100 is gezoet met gaatjes met ruim
mogelijk is.
afgewisseld met adviezen om Kerst.
1OO% xylitol. Xylitol is een 70 % vermindert.
natuurlijke suikervervanger, Ook het Ivoren
effectief en efficiënt met tijd
Lekker en
die ondermeer voorkomt in Kruis dat landeom te gaan. Speciaal voor kin- Bestehvijze
gezond
pruimen, bloemkool en broc- lijke voorlichting
deren zijn er twee smulsoepen met variatietips en vijf 'Wat een Soep!' is te bestellen coli. Het remt de groei van geeft over mondXyliFresh 100 is
wenken voor ouders om eten door 4 streepjescodes van schadelijke plak die ontstaat gezondheid onniet alleen gezond,
zo aantrekkelijk mogelijk te Honig soepen (6 Borden, Soep na het eten of snoepen. En het dersteunt Xyli•maar geeft vooral
maken. En wie op zijn of haar Maaltijd,. Royaal voor 2 of geeft bovendien geen aanlei- Fresh 100 met de
ook een lekker fris
"Deze
verjaardag astrologisch juist Momentsoep) en een onderte- ding tot de vorming van claim:
gevoel. Er
zijn
wil eten, draait aan de ster- kende Eurocheque of girobe- zuren die het gebit kunnen kauwgom, bevat
3 mintsmaken: Peprenbeeldwijzer om te ontdek- taalkaart met uw naam en aantasten.
voor 100% het
permint, Freshmint
ken welke soep moet worden adres ter waarde van ƒ 19,95
gebitsveilige xylien
Mentholmint,
tol, zoals aaribebereid. Uiteraard staan de of ƒ 24,95 (zonder streepjes- Onderzoek
welke verkrijgbaar
volen door het
recepten erbij.
code) te sturen naar Honig
zijn in supermark'Wat een Soep!, Postbus 828, Onderzoek van de TJniversi- Ivoren Kruis".
ten, tabakszaken,
4870 CD Etten-Leur. Het boek teit van Michigan, onder
benzinestations en
Onderhoudend
is ook te koop bij de Bruna 1200 schoolkinderen, heeft Werking
drogisterijen.
'Wat een Soep!' is een onder- boekwinkels.
Bel
voor aangetoond dat regelmatig
speeksel dat de zuren die Voor meer informatie:
houdend boek dat boordevol meer informatie De Honig gebruik van XyliFresh 100 de Kauwen op XyliFresh 100 sti- gaatjes veroorzaken neutrali- Leaf Holland B.V.,
kans op het ontstaan van muleert de vorming van seert. Speeksel bevordert het tel. (020) 6944550.
grappige effecten zit. De Consulente O8OO-022.99.73.

Verrassend nieuw boek

Wat een soep!

XyliFresh 100 geeft gaatjes minder kans

Nog meer gezond lekkers van Mona
Op zuivelgebied zorgt Mona regelmatig voor gezond
en vooral lekker nieuws. Of het nu om gezonde drinks
gaat, desserts of het ontbijt.
Vifit smaakt naar meer
Vifit yoghurt of Vifit drink
zijn lekker zacht, fris van
smaak én extra gezond door
de goede melkzuurbacterie
LGG. Van LGG is aangetoond
dat het niet alleen de weer-

stand verhoogt, maar ook een
positieve bijdrage levert aan
een evenwichtige darmflora.
De reacties op de zes Vifit producten zijn zo positief dat er
nu drie nieuwe bijkomen:
Vifit yoghurt sinaasappel
(portie 2 x 150 g), Vifit drink

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305

Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123

*fc-'

DIO

DROGISTERIJ
PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

DRUGSTORE

KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
TEL: (023) 571 2513

Morrode vruchten (0,5 1) en Vifit
kwark naturel (450 g). Voor gen!
nog meer extra gezond genie- enorm succes
ten.
Heel veel enthousiaste
mensen
Zonder suiker,
belden ons om te
ook voor kinderen
vertellen dat ze
Wegens de grote vraag naar Goede Morgen!
producten zonder suiker, een geweldig lekkomen er weer drie nieuwe kere 'vondst' vinproducten bij. Twee daarvan, den. Weinig tijd
Yokidrink Multivrucht rode of niet kunnen
vruchten en de YokiDoki kin- ontbijten
zijn
derkwarkjes, zijn speciaal geen probleem
voor kinderen ontwikkeld. meer
dankzij
Kinderen krijgen genoeg sui- Goede Morgen!
ker en het mag best een beetje van Mona.
minder, vinden veel moeders. Voor nóg meer
Naast Yokidrink Multivrucht keus zijn er nu
gele vruchten zijn er nu dus: vier nieuwe Goede Morgen!
Yokidrink Multivrucht rode ontbijtmogelijkheden extra:
vruchten (l 1), YokiDoki (6 x Goede morgen! drinkontbijt
50 g), en Volfruit yoghurt sinaasappel (O,5 1), Goede
perzik/ abrikoos (0,5 1). Als u Morgen! kwark in portievermeer wilt weten over produc- pakking in de smaken
ten zonder suiker, dan heeft appel/rozijn en appel/perzik
Mona
Consumentenservice en Goede Morgen! yoghurteen folder voor u 'Lekker ontbijt appel/ rozijn (3/4 1).
heeft niet altijd suiker nodig'. En allemaal weer erg lekker.

Roerhakken is vroeger in China door gebrek aan brandstof
ontstaan. De oplossing was
om in een brede, vrij platte
ronde pan op hoog vuur kleine stukjes voedsel snel gaar
te bakken, waardoor de
smaak en vitaminen behouden blijven. De Roerbakmie
van Honig is speciaal ontwikkeld om te roerhakken. Het is
een fijne, kortgesneden mie,
die gemakkelijk omschept in
de pan. Om een Roerbakmie
maaltijd klaar te maken kunt
u naar wens gebruik maken
van vis, vlees, kip en talrijke
groenten. Honig Roerbakmie
en Mix voor Roerbakmie zijn
verkrijgbaar bij de supermarkt. Om u alvast op weg te

helpen, geven we
hieronder een smakehjk recept.
Thaise
Roerbakmie
Benodigdheden:
Honig Mix voor
Roerbakmie, Honig
Roerbakmie, 2 a 3 eetlepels
olie, l gesnipperde ui, l rode
Spaanse peper zonder zaadjes
in reepjes gesneden, 300 gr.
rundergehakt, 100 gr. kastanjechampignons in plakjes
gesneden, l prei in dunne
ruigen.
Bereiding: Kook de Roerbakmie volgens de gebruiksaanwijzing. Verhit de olie in een

Twee jaar geleden introduceerde Maggi de Groentesmoor. Niet veel later was Nederland massaal van de
kook. Het smoren van groenten bleek niet alleen erg
lekker, maar zorgt ook voor een beter behoud van
vitamines en smaak.
Om de traditionele aardappe- voor ongeveer 6 a 8 porties en
len-groenten-vlees maaltijd in de varianten: Italiaanse
verder te verrijken ging melange, Uitjes-Tumkruiden
Maggi - als versierder van melange en Nootmuskaat
huis uit - op zoek naar nieuwe melange.
smaakmakers.
Nieuw: Groeiitesmoor
Aardappelsmoor
Ham-Kaas
Onlangs verscheen speciaal
voor verse en voorverpakte
aardappelen de nieuwe Maggi
Aardappelsmoor. Het smoren
van aardappelen geeft met
alleen een lekker, smeuïg
resultaat, maar is bovendien
een supersnelle methode. Binnen ca. 12 minuten zijn de
aardappelen gaar. Maggi
Aardappelsmoor is verkrijgbaar in de smaken: Lente-uitjes, Kaas-Peterselie, KerrieTuinkruiden en MosterdRoom.
Groentestrooi
Ook groenten hebben volop
aandacht gekregen. Met Maggi Groentestrooi brengt u
gekookte groente op smaak
zonder dat er extra zout of
boter nodig is. Maggi Groentestrooi is verkrijgbaar in
potjes van 10O gram, genoeg

In een handomdraai maak jo
met lof of bloemkool een heer•lijk gerecht. De groente zo'n
15 minuten smoren met een
klontje boter en heel weinig
water. Groentesmoor HamKaas toevoegen, aan de kook
brengen en ... smullen maar
Ook kinderen worden zo gi'Ote groenten fans Maggi
Groentesmoor heeft ook nog
andere varianten in het assortiment: Kaas-Kruiden (voor
witlof of broccoli), Room met
tuinkruiden (voor bloemkool
of wortelen), Kerrie-Garni
(voor prei of bloemkool),
Mexicaanse Chili (voor broccoli of sperziebonen) en speciaal in het seizoen (oktober t/m
maart) Appel-Rozijnen voor
rode kool.
Maggi Groentesmoor, Aardappelsmoor en Groentestrooi
zijn verkrijgbaar in de supermarkt.

Westlite kaas houdt je
Kaas is een product dat van nature vet is. Voor liefhebbers van kaas én een slanke lijn is dat echter
geen reden om hun favoriete zuivelproduct te laten
staan. Want tegenwoordig zijn er diverse kazen die
weinig calorieën bevatten. Dat geldt bijvoorbeeld
voor Westlite, een belegen 3O+ kaas met een lekkere pittige smaak, maar met 33% minder vet
dan gewone Goudse.
Met Westlite kunt u gezond
en bewust genieten van een
heerlijk belegde boterham of
van een lekker blokje zomaar
tussendoor. Bovendien zorgt
Westlite ervoor dat u er goed
verzorgd uitziet. Want wie tijdelijk twee aankoopbewijzen
van Westlite opstuurt, krijgt
gratis een Yves Rocher proProberen is beslist de moeite duct naar keuze uit de serie
waard.
'Pureté de Nymphéa'. Als aankoopbewijs geldt het etiketje
Wilt u meer informatie?
op de voorzijde van de verpakBel dan met Mona Consumen- te stukken of plakken met de
tenservice, tel. (0348) 429267, houdbaarheidsdatum, de kasof schrijf naar Antwoord- sabon of het weegetiket
nummer 3310, 3440 ZB van versgekochte Westlite.
Woerden (postzegel niet Per huishouden wordt een
nodig).
maximum van twee inzen-

Roerbakmie:
verrassende én gezonde maaltijd
Kort bakken is een snelle manier van koken
die vitaminen en andere voedingsstoffen in
ons voedsel zo veel mogelijk behouden. Deze
snelle bereidingswijze -het zogenaamde roerbakken- wordt in Nederland steeds populairder. Honig Roerbakmie en Mix voor Roerbakmie zijn ideaal voor de bereiding van een
snelle maaltijd. Doordat u er allerlei verse
groenten aan kunt toevoegen, is het ook nog
lekker gezond!

Lekkere variaties op de
traditionele maaltijd

Serveer de Thaise Roerbakmie met plakjes komkommer
en kroepoek.
Prijsvraag
Zijn onderstaande stellingen
goed of fout? Stuur uw antwoorden naar Honig Roerbakmie, Postbus 755, 4870 CC
Etten-Leur en maak kans op
één van de tien hoofdprijzen:
met het hele gezin naar het
Wereldkerstcircus in Carré of
op één van de 1000 Roerbakmie pakketten.
1. Roerbakmie van Honig is
snel en gemakkelijk klaar
te maken
O goed
braadpan of wok. Voeg ui en O fout
Spaanse peper toe en bak dit
zeer kort. Voeg rundergehakt 2. Honig heeft geen speciale
toe en bak dit rul. Bak chammix voor Roerbakmie
pignons en prei even mee. O goed
Voeg l dl water toe aan de O fout
mix en verhit het geheel, al
omscheppend ca. l minuut. 3. Roerhakken is een gezonde
bereidingswijze.
Voeg de gekookte Roerbakmie toe en roerhak het O goed
gerecht, op hoog vuur, droog. O fout

dingen
aangehouden. Uiterste
inzenddatum is
15
december
1997.
Gratis Yves Rocher
De serie 'Pureté de Nymphéa'
is geschikt voor alle huidtypen en kenmerkt zich door
het ontbreken van zeep. De
producten zijn pH-neutraal
en hypoallergeen. U kunt kiezen uit een douche-gel ter
waarde van ƒ 9,95, een iedere
dag shampoo ter waarde van
ƒ 7,95 of badschuim ter waarde van ƒ 10,95. De twee aankoopbewijzen van Westlite
moeten worden opgestuurd
naar Westlite, Postbus 297,
1270 AG Huizen. Binnen vier
weken krijgt u de 250 ml flacon thuis gestuurd.

Roodblauw jasje
U vindt Westlite in de supermarkt en bij de kaasspecialist. De kaas is herkenbaar
aan zijn roodblauwe jasje.
Westlite is vers van het mes
verkrijgbaar, maar ook in
gesneden plakjes en als plat
stuk in een handige voorverpakkmg met hersluitbare
deksel. Op deze verpakkingen
staat ook alle informatie over
de Yves Rocher actie. Voor
meer informatie kunt u gratis bellen met 0800-02S0677.

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166
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Weekmedia 17

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter

IP

Ml

WINTERBEURT
Voor uw kostbare' . ._
tweewieler vanaf ƒ 35j'
Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd
afgesteld-gecontroleerd
+ ontroest en
, __
gepoetst voor
ƒ 75j'

j eü3

II

DONDERDAG

SLECHTS DRIE DAGEN
TOT

GROTE WINTERBEURT
Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts
TRIATHLON

ZATERDAG
, .__
ƒ 175,"

3+2 combinatie
originele Engelse
CHESTERFIELD

OKTOBER

WIELERSPORT

VAN 9.30-17.00 UUR

(met certificaat van echtheid)

Vorige week nog voor '

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

3+2 combinatie in
sierlijke Italiaanse styl,
houten afwerking
•*
Vorige week nog^Jg^r
3+2 ROBERTO
rundlederen zitcombinatie
Vorige week nog 2ÜHf"^

"NB

3+2 CORADO n
^
Italiaans ontwerp
:
Rundlederen topbankstel
Vorige week nog 240iK

ZANDVOORT

•::;:::::S:^::S:i$;:;;:«::::ï;»t::;:;:;:;:i:is;:i:i§|i-:;
::::;:!:::::;:::::::;;:;:^:;:;$:::^:::vi:v::;:::;r;:::::::::ö:::;::
ft W:S$^i^:x:;S::-5Ss*^^

i^^^
~m^

-m-m

-m

/
•»

Rundlederen
^
RELAX/DIL\AIFAUTEUIL ^
i
l
l
l
l
l
l
l
l
l
l
i Overal T'ftS-*?
^

NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW!!! NIEUW!!!
Heerlijke "WINTERGERECHTEN"
zoals: boerenkool
zuurkool
Snert
Hollandse rijsttafel (capucijners)
enz

-~~

Alles zeer uitgebreid geserveerd v.a. j" l DM™

SW

DE i/i««

Ook om af te halen!!!
Gewoon even bellen (023) 571 95 38
keuken geopend van 17.00-23.00 uur.
Maandag en dinsdag gesloten
Passage 6-10 2042 KT Zandvoort

'

• ^*-«^«» 9
(max. 2 per klant)
3+2 EIKEN
Oerdegelyk Hollands
bankstel met kuipkussens. 7"
In blank en donker
eiken leverbaar
mJ Vorige week nogjJJKH^T

rlS GELD

^ 3+2 NATUZZI combinatie
met Relax-systeem
top in zitten: wereldbekend^
( De
..^
sitmeubelmerk

31 oktober G UINNES halloween party

2 of 3 zits CORVER

GAAT DOOR
in BLOEMENDAAL en
ZANDVOORT
ZWEMMEN DIPLOMA'A, B EN C
PUPPY ZWEMMEN
met name bestemd voor de kleintjes vanaf 3 jaar

VOLWASSENEN ZWEMMEN
In onze heerlijk verwarmde baden kunt u beschermd leren zwemmen in kleine groepjes

AQUAROBICS
Bewegen op muziek in het
zwembad onder leiding van
een instructeur.
Voor mensen die willen beginnen met sporten is aquarobics ideaal.

Nu kopen en belalen
3 jaar garantie van het
CBW.
GBATIS THUISBEZORGD
door de gehele Benelux!
Reserveren tot Ijaar na
aankoop is altijd moge-

l EUROPEAN FURNITURE MASTERS

1

GEEN WACHTTIJDEN MEER
Bel voorinformatie en inschrijvingen 9.00-13.00 uur:

TEL. 023 537 99 44
In- en Outdoorcentrum
Bloemendaal
Brederodelaan 18 - Bloemendaal

elke portemonnee.

ALMERE-STAD

SHOWROOM 9.000 m*
l VIDEOSTRAAT 21, (TEL 036} 5361144
Industrieterrein GOOISE KANT
SNELWEG A6, AFSLAG ALMERE-STAD/WEST

FRIESE POORT 106/
HOEKFRIESEWEG
TEL. (072)5113698

Nieuw Unicum
Sprenkelveld Zandvoort

Openingstijden:
Ma. 13.00-17.30 uur.
Di. t/m vrij. 9.30-17.30 uur.
Za. 9.30-17.00 uur.
Donderdag én vrijdag koopavond
OP ZONDAG ALTIJD GESLOTEN.

IiaMHüNKAPSALOK

Achterweg l - 2042 LH Zandvoort
op afspraak, tel. 023-573 00 68

To the potnt
COPY-SERVICE / DRUKWERK / BELETTERING

Z A N D V O O R T

yoof elke hond ongeacht ra/ of leef lij<l
Grand Dorado Zandvoort beschikt in het hotel over een
schitterend sportcomplex waar u terecht kunt voor p.a.
tennis, badminton, tafeltennis, bowlen, kegelen, biljart en
darten.

gediplomeerd hondentrlmster / hondenlnstractrice
tevens puppy- en gehoorztuunheldstrainlngen
inlichtingen en opgave tel.: 023 - 571 33 68 na 19 nnr
UT OP: Diefenbesohefm!n9-Qktie 9ddi9 lol 4 november

\^/

--•

\^j

^^

Bowlingaktie
Tegen inlevering van deze coupon kunt u van 15 tot en
met 21 oktober voor ƒ25,00 met maximaal 6 personen
1 uur op 1 baan bowlen.
i,Wel graag de baan vooraf reserveren.
Gran Dorado Zandvoort
Trompstraat 2 (sportcomplex in het hotel) ...
204 U B Zandvoort
Telefoon: 023-5720000 toestel 1040/1041

SCHILDERWERK
buiten- en binnenwerk
leveren en plaatsen van
isolerende beglazing

WONINGSTOFFERING
Uitgebreide collectie tapijt nu met
5 of 7 jaar schriftelijke garantie

* e * 9H<e>

n <*

RECLAMEBORDEN-AUTORECLAME
HANDELSDRUKWERK-TROUWKAARTEN-STICKERS
^ DIGITAAL UITDRAAIEN-TEXTIELBEDRIMIN3
PAPIER-FAXROLLEN-ETC.

novilon marmoleum

Glasreparatie (zo mogelijk binnen 24 uur).

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

Vraag vrijblijvend offerte.

Vrijblijvend prijsopgaaf.

SCHILDER- EN AFWERKINGSBEDRIJF AUG. v.d. MIJE
Marisstraat 1 3a. Tel. 571 5 1 86

OPEN: MA. TOT VR. 09.00 TOT 18.00 / ZA. 10.00TOT17.0Ü
KLEINE KROCHT 2
ZANDVOORT
TEL.023-5720212
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dames- en kinderkleding
KERKPLEIN 7 - ZANDVOORT

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Daar zijn we weer!

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Onder het genot van een hapje en een drankje
nodigt Elizabeth Mode u uit voor een modeshow op
donderdagavond 23 oktober.

Fa. Veldwijk

Sig.mag. Lissenberg

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

De lokatie waar de
modeshow gehouden wordt is de
Mr. Randagzaal in het
Gemeenschapshuis te Zandvoort
U bent van harte welkom op deze modeshow
welke in een huiselijke sfeer gegeven wordt
De zaal is open om 19.30 uur en de toegang is gratis.

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

WA

Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk
Mobil

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Met dank aan:
Schoonheidssalon Jolanda van Dijk, Zeestraat 56
Dames- en herenkapsalon Hairwave, Zeestraat 56
Bloemen- en plantenkiosk Marcel Schoorl, Hogeweg 16
Foto Boomgaard, Grote Krocht 26

Grote Krocht 19, Zandvoort

Winkelcentrum
Noord
NIEUW ZANDVOORT

ovzm

Nieuwsblad

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Doe mee aan onze gezellige HERFSTPUZZEL
Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in deze
krant de herfstblaadjes en plaats
de gevonden letter op de aange:geyën pla&ts.
• •~:•
Stuur of breng uw oplossing uiterIijk2 nov. a.s. naar het kantoor van
Zandvoprts Nieuwsblad,
Gasthuisplein 12,
2042 JM Zandvoort

15 16 1718 1.9 20 21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

Movie Centre Noord
HEDEN GEOPEND
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP

Ransom (aktie met Mei Gibson) 16 jaar
Space Jam (Michael Jordon) AL
English Patiënt (9 oscars) 12 jaar
Jerry Maguire (Torn Cruise) AL
The Devil's Own (Ham'son Ford & Brad Pitt) 16 jaar
The Last Don (Mario Putsio) 16 jaar
Flipper (Paul Crocadite Hogan) AL
TheFan(RobertdeNiro)16jaar
WORDT, llü LID
Dante's Peak (Linda Hamilton) 12 jaar
ÉN HUUR UW
Gehele TOP-SO&Tip-Top-SO :
2de FILM GRATIS

De enige computergestuurde videotheek van Zandvoort
"Uitgebreide kinderiilm collectie"
"Uitgebreide klassieke collectie'
Overzichtelijke voorraad van meer dan 3000 films
OPENINGSTIJDEN:
MA T/M VR 14.00 TOT 22.00 UUR
ZATERDAG & ZONDAG 13.00 TOT 22.00 UUR

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 121314

wiet 'n turnt

-BAR-

1ASJA

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

-c A r g-

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

ROB TAN
LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap
5 oliebollen

2,50
Roomboter
amandelstaaf

6,50
Pasteurstraat 4 tel. 5731967
Potgieterstraat 24 tel. 5712865

VIDEOTHEEK WINKELCENTRUM NOORD
PASTEURSTRAAT 2 ZANDVOORT TEL.023-5731957

31 32 33 34 35 36 37

38 39 40 41 42 43 44 45 46
Deze oplossing inleveren voor 2 nov. a.s.

5
4
4
2

LU

Naam:
Adres:
Postcode + Woonplaats

1ste prijs:

Pasteiïrstr. 12
WMtVAZandvoort
Tel; 023-5714866

Waardebon ad. ƒ 125,Voor een diner voor 2 personen, beschikbaar gesteld
door Rest. DE ALBATROS
Haltestraat

2e t/m 4e prijs:
3 prachtige
HERSTBOEKETIEN a ƒ 30,- van
HANNEKE VOIT, Buureweg
Ons promotieteam deelt zaterdag 18 oktober weer een herfstattentie uit van Parf. Drogisterij DE GAPER, Kerkstraat

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

. 1\ap[te["

Heb je vragen of wil
je een afspraak maken
kom dan langs, of bel 5714866

Nieuwsblad

drogisterij
TON GOOSSENS

sliptong
bakharing
lekkerbekken
kibbeling

Geopend Haarlem
wo. 11.00-18.00
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftstraat
>(t.o.Aldi)

ƒ 10,ƒ 10,ƒ 10,ƒ10,-

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
za. 11.00-17.00

BOUWENS
TEL 5714361
Celsiusstraat 192

WINKELCENTRUM NOORD
- Geneesmiddelen

Herenkapsalon

•Homeopathie
-Vitamines

Tabaksartikelen

-Parfumeriën

Stomerij
Fotowerk

-±40 Soorten drop

Staatsloterij-Lotto

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

Ruime
parkeergelegenheid
Gratis parkeren

GRATIS

Pond Zuurkool
bij zak 2/2 kilo
Bildstar - Muizen Eigenheimers of Doré's

$ezeLLi$e w/mke[centrum
bef u in be buurt.

PHILIPS VIDEORECORDER
VR161; Met laser techniek
gesneden koppen voor een
, briljant beeld, On Screen
Display in het Nederlands,
afstandbediening.
Adviesprijs. *645.-

TRAVELLER;TELAAG!
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61 cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.-

1199.PHILIPS BREEDBEELD

14x motorzoom, auto-focus, lichtgewicht. Adv."1099.-

699.-

Hi-SCAMERASTUNT!
HiFi-stereo, 12xmolorzoom,
afstandbediening. Adv"1899.-

899.-

PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs'3295.-

1549.| PHILIPS MATCHLINE

TR565;HiFi geluid.'2200.-

PT820; Black-Line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv/2795.-

SONY + LCD SCHERM

1669.-

1299.SONY Hi-8 HIFI STEREO

WM20000;RVStoomrnelmkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv'1348.-

Off.Ned.Philips garantie
55cm, teletekst. Adv.'l 345.-

769.-

PHILIPS TELETEKST
PT156;Afstandbediend. '645.-

439.-

299.-

1499.-

70cm flat square beeldbuis, teletekst met
geheugen, On Screen Display, classic model.
Adviesprijs*999.-

SHOT, high end camcorder,42x digital zoom, HiFi
stereo. Adviespriis'3000.-

1769.-

GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

2899.

1179.-

l SONY BREEDBEELD
KV24WS1; Super Trinitron,
stereo, teletekst. Adv. '2440.'

SONY
MICRO HIFI SYSTEEM

l nstelbare centrifugegang, regelbarethermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp."1199.-

PMC202; Versterker 2x25 Watt;
4 equalizer pre-sets; digitale tuner,
24 voorkeuzezenders; cassettedeck;
CD-speler, programmeerbaar, muziekkalender; incl. luidsprekers en afstandbediening. Adviesprijs'670.-

~ 649.WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs '1079.-

PHILIPS TOPKLASSE

699.-

879.PHILIPS HIFI STEREO

1279.SONY 100HZSUPER!
E2561; Super Trinitron,
| PIP, stereo, TXT. Adv.'2970.-

1789.-

j SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm Super Trinitron,
60Wattstereo,teletekst.'2990.-

1699.SONY 63CM
CM STEREO
X2501; Hi-Black
Black Trinitron,
teletekst, afst.bed.
t.bed. Adv.'l 770.-

979.-

SONY 55CM
CM STEREO
X2101; Trinitron,
tron,TXT.'1440.TXT.M440.-

779.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST
M21; Hi-Black
lack Trinitron.
Adviesprijs"990.1*990.-

589.-

SONYPORTABLEKTV
RTABLEKTV
M1400; Afstandbed.'550.tandbed. '550.-

389.-

649.SONY HIFI STEREO
E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. '1670.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700;750loerencentrifuge.RVS
trommel, schokdempers. '949.-

679.-

WHIRLPOOL WASDROGER '

689.PANASONIC STEREO

Adviesprijs.'1348.-

899.

789.-

GV5400; 4 koppen, Showview + PDC. AdV1159.-

599.-I

Indesit. Adviesprijs"749.-

ZANUSSI KOELKAST

ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo,
tereo, teletekst,
top Black-Line
1795.-ie S. Adv.'
Adv.'1795.-

898.-

J620; Hi-Spec Drive. * 1189.-

649.-

.tC0.'2«.-

179.-

SAMSUNG STEREO !
SV125; Videorecorder
orecordermet
met
PDC. Adviesprijs'749.iesprijs'749.-

AEG TURNAMAT

Uniek systeem met apart cen1 rif jge eenheid. Adv.M 699.-

i titi-u*'

,aar,3-«eg boxen

.AEG BOVENLADER
1 000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. '1649.-

A

v

,

-

51 CM TV/ \VIDEO

PRIJSl

Met tjcMok en pUzenfiter. '495.-

PENTIUM 133MINITOWER
51 cm, 100 voorkeuzezen- PC: BMB intern, 1.ZGB schijf,
defs,scarLAtstandbed.*999.- W9S, kleurftnmonltor.

sca

799.+\ SONY COMBO 37CM

LASER MULTI-MEDIA
Von Ka<ja'.16a*pro«c-. 32MB kv
tem, 1.6GB Khl)(. CO-rom, 33K6
V l KW:Showview,PDC.*1220.-l fwJModim. boxan, VfX. 1 |*ar
On-SIt» garanll». Ad^-3«a\ PRIJS i

must
PRIJS

749.-I

699.-

ZANUSSIWASDROGER

SONY D'
HighSpeeouuu."-vj.g _ l. aln-"0"'" '^1-.
MAXELL XL II 90

U^- -'...TI men

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

l i-\ .~.. iTiiTc

l
SONY

Ic0i rnu''^*" ~vj

^nrti

379.

El 80 V

KONDENSDROGER
269." l DE ENIGE t»'""-'- oo _ Geen
afvoer nocig! RVS bommel

549.-

SB; Afstandbediend. '499.-

879.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

395.-

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. "729.-

209.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs'699.-

469.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, grill en 1000 watt
magnetnxi.DLBontdooien,koken,
bakken, braden en gratineren.
Advtesprijs'999.-

599.-

425.-

INBOUW

BAUKNECHT KAST
140 liter inhoud. Adv."749.-

Voor de ^
495.- i«fiW?ü\ laagste pniien j
| van Nederland.
Dus ook voor
inbouw:
BCC.BETEREN
GOEDKOPER

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. '789-.-

395.ZANUSSI '2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

445.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

645.-

BAUKNECHTDROGER

SONY HiFi MINI SYSTEEM
INCLUSIEF 4 LUIDSPREKERS

KTV/VIDEOCOMBINATIE

37cm, videorecorder met Showview.
Adviesprijs*899.2X80 Watt ,3 CD-wisselaar. Adviesprijs*990. SONY STEREO VIDEORECORDER
E705; 4 koppen, showview, PDC,
afstandbediening. Adv.*1200.PHILIPS HiFi STEREO KLEUREN-TV
21PT440; Beste Koop! 55cm,
teletekst. Adviesprijs*1195.SONY CAMCORDER STEADY SHOT
30x digital zoom, 0.7 lux, incl|
Accessoires. Adviesprijs*1890.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

WHIRLPOOL
WASDROGER

599.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.-

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.'1799.-

1149.-

ATAG
FORNUIS
FG01; Gasfornüis met elèktrische oven, incl. grill en sierdeksel. Adviesprijs* 1450.-

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,grill,sierdeksel en ovenlade. Adv.'1199.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met grill, ovenveriichting, sierdekselenkookwekker.Adv.'1049.-

648.-

BOSCH WASDROGER

AWZ120; Luchtafvperdroger, ruime vulopening,
reverserende
trommel.

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '698.-

OPZETVRIESKAST
Handig!
50
Adviesprijs.'595.-

528.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasfornüis met dubbele
ovenruit. Adviesprijs*798.-

398.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

2569.-

398.-

IBM APTIVA TOPMODEL
447; Pentium 133,16MB, 2.0 GB,
15" kteurenmonltor, Mwave, W95

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

GRUNDIG 63 CM KTV

448.-

ST650; Stereo, TXT.'1829.-

PTjgaj 7QQ
türn-r lïfaL"

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. '295.-

158.-

BOSCH VRIESKAST
GSD1300;
3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

GRUNDIG37CM + TXT
P730; STUNT! Adv.'699.-

BCC PRIJS

PTJÉ4 QQQ
IJM? 39ö.
KTV 37CM+TELETEKST

CANON BJC4100

528.-

Super kleurenprinter.

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurenprinter. Adv.*599.-

249.-

PORTABLEKTV37CM HP INKJETPRINTER

' 269.-

19 liter Inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. '599.-

2-DEURS KOELKAST

NVSD22;Shovwiew+PDC.-734.-

Showview, PDC, teletekst.
Adviesprijs.'1579.-

169.-

WHIRLPOOL AVM260

948.-

lnc>.a«essu

TOPMERKWASDROGER

PANASONIC Beste Koop!

289.-

5 standen en kookboek.

Versterker 2x»u«"

429.-

Met afstandbediening.

179.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1 000 toeren. *1 549.-

A237; Express ProDigi. '714.-

339.-

345.-

1198.-

PHILIPS VIDEO + PDC
VR242; Turbo-Drive. '895.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

met vriesvak. Adv.*699.-

WAS/DROOGKOMBNATIE

1099.- ARISTONA469.VIDEO!

I TV/VIDEO COMBI'S

M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uilneembaar
draaiplaleau. Adviesprijs'279.-

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM

PANASONIC
JIC63CMTOP
63CM TOP PHILIPS VHS-VIDEO

879.IA 63CM KTV

1299.

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.'489.-

275.325.-

850 toeren. Slechts 4.0 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

GRUND1G

E250;Showview+PDC.'780.-

•n, teletekst'1595.TA4411 ;63cm,teteteksL'1595.-

G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Wateronthaiderenwaterstop. Adv.'2099.-

MOUUNEX MAGNETRON

145 LITER KOELER

WHIRLPOOL
BOVENLADER

JVC HIFI STEREO

ARISTONASTEREO
\STEREOKTV
KTV

1199.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

648.-

GRUNDIG HIFI STEREO

369.JVC SHOWVIEW + PDC

849.-

MIELE VAATWASSER

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter inhoud.

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs."1849.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs'1099.-

HD600; Topper! 4 koppen,
Showview + PDC. Adv' 1299.-

VR151; Afstandbed. '645.-

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.*1348.-

849.-

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. Adv'1340.-

G1; HiFi-stereo,
reo, TXT.'1599.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

279,

>JM? O/ «K"
SONY LONGPLAY

699.999.-

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.'l 099.-

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

FTgjifr O"7Q

PANASONIC KTV TXT

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

CD/
SIEMENS KOEL/VRIES SAMSUNG
KG25V03; 240 netto
MAGNETRON OVEN
inhoud, 2 v r i e s l a d e n .

499.-

E11; Afstandbediening. '650.-

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

SPS1012; RVS interieur. 4
sproeiniveaus. Adv.'l 179.-

CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.'1399.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.'799.-

AWG906; Electronisch gestuurde
lucht-afvoerdroger met ruime
inhoud, reverserende trommel, anti
kreuk programma en beveiligd
tegen oververhitting.
Adviesprijs'949.__

SONYVIDEORECORDER

GARANTIE

599

INDESiïWASAUTOMAAT

779.SONY HIFI STEREO

569.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs."949.-

895.-

VR7; Videorecorder, stereo,
montage, afstandbed. '1545.-

ARISTONA STEREO
SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv*1095.

599.

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

549.-

INDESIT1200TOEREN MIELE KOELKAST
WASVOLAUTOMAAT K1321S;270lilerinhoud.

JVC DIGITALE STUNT!

669.

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

WA82.14; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.'l 349.-

VR652; Turbo-Drive, 4 koppen, longplay. Adv.M 295.SONY72CMTRINITRON
j KVC2981; Stereo.TXT.'2550.-

469.ZANUSSI KOEL/VRIES

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

O 000

j PORTABLEKTV37cm
-EKTV37cm

Off. Ned. Philips
'599.DS oatantje.
garantie.'599.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•"« sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs'999.-

845,

SONYHi-8TOPKLAs"sE
l PHILIPS 70CM STEREO TR22;
SUPER STEADY

969.STEREO KLEUREN-TV

BOSCH AFWASAUTOM.

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

TR750; STEADY SHOT, topklassecamcorder. Adv.'3110.-

PT4501; Teletekst.'1645.-

230 LITER
AEG WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

11045.-

-SM

TRV11; Camcorder.' 1980.-

2399.-

Nederlands topmerk; 3 programma's, 12oouverts. Adv."899.-

Lavamateoo.950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv.'1449.-

Met temperatuur sensor.
Advlesprijs'59.-

1199.-

PHILIPS BREEDBEELD
| PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
j Black-Line S, 100 Hz digital
| scan,stereo,TXT.Adv.'3895.-

PHILIPS
BROODROOSTER

SONY STEADY SHOT

100 Hz KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TO •REN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

Incl. sheetfeeder en kteiir..M!

BCC BETER EN G O E D K O P E R

l KLANTENKAART
t Meer budget door de gratis
i BCC-card!
'Aanvraag-folder in de winkel!

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Supërstore)

BEVERWIJK
1 1500m2 Supërstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65

ZAANDAM
•
1 500m2 Supërstore Beter en goedkoper!
Westzijde 55
55 (onder Dirk v.d. Broek)
'
'

18 ELEKTRO-SUPERS
• IN DE RANDSTAD
"
.

*"

.™
.. n ,
.
A
H,LVSRSÜM MAARSSENBROEK
HILVERSUM -MAARSSENBROEK

278.-

ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

ETNA WASEMKAP
3-standen. Adviesprijs'1 35.-

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag

68.
13.00 tot 18.00 uur

.
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssen.broek vrijdag . . 1 9.00 tot 21 .00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Weekmedia 17

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 15 oktober

Elke maand nieuwe kunst
Op zoek naar een typisch
Zandvoortse wandversiering? De
Culturele Werkgroep Zandvoort
brengt voor het eerst de
Kunstkalender 1998 uit. Vanaf eind
november is de kalender te koop,
maar het Zandvoorts Nieuwsblad
geeft nu alvast een voorproefje.
Vijftien kunstenaars stelden werk
beschikbaar voor de kalender, waaronder Harrie de Kroon, Marjan
Meijer en Ria van Kooten.
Tekst: Johan Schaaphok
en
Monique van Hoogstraten

EN BEELD VAN Ria van Kooten domineert,
samen met de pasfoto's van alle kunstenaars, de
voorpagina.
Het beeld is onderdeel van een uitgebreide serie,
waarmee ze het thema 'verhuizen' wil symboliseren.
Ze heeft het afgeleid van haar eigen verhuizing, vier
jaar geleden naar Zandvoort. „Dit beeld is een rood
houten huis, verpakt in het golfkarton van mijn verhuisdozen en dichtgebonden met touw. Het staat op
poten om aan te geven dat er sprake is van bewegen,
zij het langzaam. Daarom staat het huis ook op hoge
poten.
Inmiddels ben ik alweer verder met de beeldenreeks gegaan. Ik heb een serie half uitgepakte huizen, huizen op de grond zonder karton en tijdens het
Kunstcircus - een maand geleden - stond één van
mijn huizen op een top. Omdat ik weer uitzicht heb.
Ik richt me weer op de rest van de wereld."

E

Harrie H.T. de Kroon:

7

'Ik kan me niet beperken tot één genre
'

-A, IK DENK dat het zeker zo
is dat Marjan en ik iets
gemeenschappëlijks hebben.
AUetwee streven we uiteindelijk
hetzelfde doel na. Alleen is Marjan
bezig met wat het hart zou kunnen
doen en wat het veroorzaakt, terwrjl ik me meer op de binnenkant
richt. In tegenstelling tot haar ben
ik namelijk compleet introvert, en
dat brengt natuurlijk een heel
andere benaderingswijze met zich
mee. Maar in de praktijk vullen we
elkaar juist geweldig aan.
Zelfwas ik al heel jong aan het tekenen
en schilderen. Als autodidact heb mezelf
de kunst eigengemaakt door heel goed
te kijken naar het werk van anderen,
waarbij ik met name de vormen, de
kleurschakeringen en de lichtvlakken
bestudeerde.
Mijn grote voorbeelden waren daarbij
18-e en 19-e-eeuwse schilders als
Koekoek, Crombeek en Van Broekhoven.
Hun virtuoze en van grote veelzijdigheid
getuigende winterlandschapjes heb ik
deels gekopieerd. Ik wilde mezelf namelijk pas toestaan om eigen composities te
maken als ik de techniek naar mijn
gevoel tot in de perfectie zou beheersen.
Toen ik het gewenste niveau eenmaal
.had bereikt, vond ik eindelijk de vrijheid
om alles te maken dat in me opkwam.
Dat men mijn werk sindsdien meta-

v - - - / ' - 1 : - : •:••-•.:. •

realistisch of magisch-realistisch noemt,
is iets waarmee ik wel vrede kan hebben,
al zou ik me niet kunnen beperken tot
één stijl of genre. Ik houd ervan om
tamelijk veel te experimenteren, en voor
elk onderwerp de meest passende vorm
te kiezen.
Zo heb ik de gevleugelde vrouw die het
septemberblad van de kunstkalender
siert een bandje om haar ene been gegeven, wat gevangenschap suggereert.
Terwijl haar prachtig gekleurde vleugels
juist het vrijheidsgevoel symboliseren.
Op die manier heb ik geprobeerd de
beperking en inkapseling van het vrouwelijke gevoel weer te geven. Dat het
schilderij Angel's Dust heet, verwijst
naar de drug van die naam, eenvoudig .
omdat mensen die dat middel hebben
gebruikt vaak engelen zien.
Net als Marjan gaat het er mij niet
zozeer om zoveel mogelijk mooie doeken
te maken en te verkopen, maar vooral
om mijn levensfilosofie uit te dragen.
Niet alleen door te schilderen trouwens,
maar ook via een hele hoop neven-activiteiten.
Zo schrijf ik regelmatig artikelen voor
het esoterische blad Spiegelbeeld. Mijn
kerngedachte bij dat alles luidt kort
samengevat, dat wanneer je als mens
eenmaal daadwerkelijk in balans bent
gekomen het volstrekt duidelijk wordt
datje ego onlosmakelijk is verbonden
met de essentie. Helaas zijn we echter
doorgaans zo schijnbaar evenwichtig

Marjan Clarie Meijer:
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bezig, dat de luiheid van geest prevaleert
en we graag anderen voor ons laten denken, terwijl we de eigen inzet verwaarlozen.
Daarom is het vreselijk belangrijk om
alles uit te bannen dat vals is en overbodig. Maar ja, hoeveel mensen zijn daar
nu feitelijk toe bereid? Gelukkig is mijn
werk een schitterende mogelijkheid om
anderen met mijn inzichten in aanraking te laten komen.
Het publiek wil namelijk toch graag
weten welke boodschap er in verborgen
ligt en waar de symboliek voor staat.
Door daarover te praten kan ik mijn
ideeën dan proberen over te brengen. En
waar ik ook kom, er is altijd wel iemand
die daarvoor toegankelijk is. Ik ben dus
zeker geen roepende in de woestijn,
evenmin als Marjan dat is.
Toen ik haar leerde kennen en de vonk
tussen ons was overgesprongen, was ik
degene die voorstelde om samen te werken. Toch moest ik aanvankelijk een
enorme barrière overwinnen. De eerste
keer dat zij een doek van mij bewerkte,
was mijn spontane reactie dat ik zelf nog
in geen miljard jaar voor zó'n achtergrond zou hebben gekozen.
Toch hield ik er wel vertrouwen in,
omdat ik weet dat zij net als ik vanuit
het hart werkt. En door alle fenomenale
reacties die we op ons werk hebben
gekregen ben ik mijn twijfels inmiddels
helemaal kwijt. Momenteel zijn we met
z'n tweeën zelfs aan een serie bezig."

'Harten schilderen is voor mij een missie'
'M!
•IJN LEVENSFILOSOFIE is dat
'het hart' alle mensen aanspreekt,
.of ze nou in Afrika, China of misschien in Zandvoort wonen. Het hart is
immers het symbool voor vriendschap, voor
liefde en voor tal van andere gevoelens.
Maar ook voor leven en dood, want als je
hart het niet meer doet kun je het wel
schudden. Voor mij is het dan ook absoluut
een missie om harten te schilderen.
Inmiddels heb ik er al meer dan vijfhonderd
gemaakt, in alle mogelijke kleuren en formaten.

Eind '94, begin '95 is mijn serie 'sprekende harten'
ontstaan, die stuk voor stuk een vorm hebben
gekregen die iets te zeggen heeft. Uit die reeks heb
ik Devü's Marble gekozen om op de kalender te zetten. Dat roze hart met die witte lijnen symboliseert
voor mij een doorleefd geheel, waarmee ik aangeef
dat er toch wel heel veel pijn en ellende kan zijn in
wat een mens meemaakt. Daarom heb ik het ook
die naam gegeven, omdat het leven vaak heel
kwaadaardig is. Je wordt in deze maatschappij toch
keer op keer weer belazerd en bedonderd, of niet
soms?
Anderzijds duiden die spierwitte aders op vergeving. En omdatDevil's Marble ook een beetje op de
binnenkant van een schelp lijkt, tegen een zeeblau-

we achtergrond, is er bovendien een strandconnectie. Daaruit kun je afleiden hoe goddelijk ik het
hier in Zandvoort vind. Niet alleen vanwege de
gezellige dorpse sfeer en het feit datje midden in
de natuur zit, maar eigenlijk in alle opzichten. Dus
ook vanwege het race-circuit en de toeristen, die me
aan het TT-gebeuren in mijn geboorteplaats Assen
doen denken.

Mijn allereerste hart maakte ik in 1993, nadat ik
als journalist in contact kwam met de inmiddels
overleden kunstenaar Gerrit Lakmaker. Die vond
dat ik maar het beste op kon houden met al die
woorden te verwerken, omdat het volgens hem veel
belangrijker is om gevoelens zichtbaar te maken.
Door zijn inspiratie ben ik toen gaan tekenen.
Toevallig lag net in die tijd mijn vader in het ziekenhuis om een ernstige hartoperatie te ondergaan.
Dat bracht me op het idee voor hem een tekening te
maken van een splinternieuw hart, heel fris en vrolijk met allemaal bloemetjes erin. Én sinds die tijd
ben ik ermee doorgegaan. Of beter gezegd: ik vond
mezelf doende om alleen nog maar harten te
maken.
Onder de verzamelnaam Heart Art heb ik de afgelopen jaren niet alleen tekeningen en schilderijen
gemaakt, maar ook zeefdrukken, posters en prentbriefkaarten. En dan is er nog de Heart Wear, een
hele serie ingelijste mini-schilderijtjes die je als een
sieraad kunt dragen. Doordat er van die kitscherige

driehoekjes aan zitten kun je die overal aan ophangen. Tegenwoordig ben ik druk doende om met
mijn vriend en huisgenoot Harry samen te werken.
Voor mij is dat een enorme uitdaging, want hij
schildert al zijn leven lang en beschikt over een
fabelachtige techniek. Gelukkig is het hart een duidelijke link tussen Harry en mij.
Allebei zijn we er namelijk van overtuigd dat leven
vanuit je hart het allerbelangrijkste is. Dus dat je
probeert om volkomen oprecht en integer op deze
wereld te staan, vanuit een onvoorwaardelijk liefde
en respect voor alles dat leeft, groeit en hopelijk
ook bloeit. Het moet tenslotte maar eens afgelopen
zijn met alle corruptie en geweld, verdomme!
Daarom ga stug ik door met harten te maken totdat
iedereen bekeerd is. Als een soort therapeut of ;
traumaverwerker wil ik ermee over de hele wereld
op tournee.

Ondertussen is het natuurlijk schitterend dat
zowel één van mijn sprekende harten als een geweldig mooi schilderij van Harry op die kunstkalender
is terechtgekomen. Sinds ik in april, na een lange
zwerftocht langs diverse wereldsteden, in
Zandvoort ben komen wonen heb ik de leden van
de Culturele Werkgroep als een hele leuke club
mensen leren kennen. En wat is nou mooier dan
met andere geestverwanten uit je eigen woonplaats
iets prachtigs tot stand te brengen? Plus dat het
daarnaast een hele goede manier is om jezelf te promoten, want dat is natuurlijk ook heel belangrijk."

woensdag 15 oktober 1997
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nterlook
Mpdellenbureau
Werken als visagist(e)?
oudt casting in Amsterdam T.I.P. verzorgt opleidingen
v.m. jaarboek '98. Wij zijn op i.s.m. modellenbureaus en fooek naar modellen, figuran- tostudio's. Ervaring niet nooden voor film en tv. Tevens zakelijk. Info: 0344 - 652 778.
Gevraagd:
oeken wij mannequins/
mensen op zoek naar een
Iressmen voor modeshows Wil jij tot ƒ2.500 per maand
BAAN
i het nieuwe seizoen, maat bijverdienen.
in de regio Amsterdam
Superfoon
16-42. Alle leeftijden, ervaring zoekt dames v.a. 18 jr voor
liet
noodzakelijk.
Met een korte, bedrijfsgerichte fulltime opleiding bij SICA en
het voeren van gesprekken
Bel snel 0344 - 652 535.
een praktijkperiode m een bedrijf ben je
met 06 bellers. Je kunt ingeJw kind als model? Special roosterd worden tussen 9 uur
(ids zoekt kinderen van O t/m 's morgens en 1 uur 's nachts.
Infonr: 010-294.49.07.
4 jr. Bel: 0344 • 652221.

14
Opleidingen/cursussen

Divers personeel gevraagd

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-;i<lvt'i'lviiliiit> Kunnen uonlrn mvrt O\LT l of 2 koImiuilrn luTdllf in ilhiTM' Irlter^rnoltt-ll.
l'.liïinilU'mi vn'wij/.i'H v ij niiar ilt' hprriulf hnn <>)» «Ir
intimi ..MICHO'S".
l'liiiilsini; ii mogelijk in ilv vol»riniVr<lilir:

X. VM>VOOHTS MKIWSHL \D /O.M |M-r niilliinrliT.
Sluitiii^tijtl: m,iaii<la£ 17.00 uur.

t' kinn u» li-kM ii-li-foniM-h npprvfn: 02:<-5717166 of
aff;<'vi'M/*rnil('n uun:
*
Xumhnoi-l-, N i c i i H s l i l . i i l , CiiKtliiiii>iil(-iii 12, 21) 12 J M

/muhnwl:
1'hiulMii;; i» <>»k mn»clijk in de volucliclc i-unibimilir:
\\~./amUtmn* Nirmvslilatl. Anihlt'Urrni, \\Vrkblail,
IHlliooniM' CouiMiil. dr Itoiulf Vrnrr, Aalsmeerder
C.iui.inl. alle eclilies van lu'l Aiiislerdani» Slail»lil.nl. /.r>.'H per nlillilneter.
SIuilin£ï>lijil: maaiula^ 15.00 uur.
if

Informatie IIMT ou/e inrripi- aam rekkelijke aiUerleiitieeonilHiuilieo in ile Micni's /.ijn op aanvraag op
«n/r kantoren verkrijgbaar.

ie

Vuur brieven «nder niinnner vvordl l rep'l extra in
rekeniilKKeliraehl. aUiwilr ƒ!!.-- a<liu.kooien.

^r

lijj pla.it.iin;; iil de Micro's v>ordeu geen iM'wijsimmniers \<'l>liinnl. t)p \eiv.oek v\or<ll aan adverteerileri builen bet vel>preidilljj»};ebied één kraill verMiim'il. Hiervoor vvordl ƒ6.50 in rekening gebraelit.

\lle prij/.en excl. 17,.r>7r HTW
U kunt de teksl vau inv Mier«-auverteiiliroombinatir 7*
IrltToniM'li «ipge\en:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nummer is niel voor be/.orgklaelileil) of/enden aan:
.Mier»'* \Vei'knnMlia

l'ostliu» ] 50 - l 000 Al) Anu-UTilam
Ook v<Mir rraelien mei hriefiiumiiK'r
De slnitingstij<ltMi gelden voor plaatsing in dezelfde
Merk.
Voor dr belalhig <tlllvaugt u een aeeeptgirokaart.

BINNEN EEN JAAR BEDRIJFSKLAAR!!!

Als gemeenschappelijke opleidingsactiviteit van bedrijven
eidt SICA werkzoekenden, schoolverlaters en hetintreders
op voor banen in de:

ADMINISTRATIE
Assistent-Secretaresse
• Directie-Secretaresse/Management Assistent

BOEKHOUDEN
• Boekhoudkundig Medewerker (met DDB en o.a. EXACT)

NFORMATICA
• Medewerker Beheer Informatiesystemen
• Applicatiebeheerder
• Applicatieprogrammeur
• Netwerkbeheerder Windows-NT (aansluitend op MCSEtraject)*
• Programmeur in Windows omgeving (aansluitend op
MCSD-traject)»
De vooropleidmgseisen varieren per opleiding van MAVO-D
:/m HBO niveau.
Na afronding van de opleiding heeft 90% van onze cursisten
een baan. Het volgen van de opleiding is mogelijk met
behoud van uitkering. Voor de secretaresse-opleidingen zijn
er parttime mogelijkheden.
Start opleidingen: februari 1998
• januari 1998
Bel of schrijf ons voor meer informatie en een uitnodiging voor
een van onze voorlichtingsdagen.

Verenigingsnieuws

Oproepen
Mededelingen

• Klaverjasclub 't Stekkie
• Unicef wensk., kerstk., zoekt leden voor donderdag.
agenda's, spellen. Mw. Keur- Info: tel. 023-5715215.
v 7alinnp>n n?3-?V71fin4C).

• Uw particuliere Micro bon
Felicitaties
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
Juriaan en Madeleine, alautomatisch de week
tweer 2 jaar getrouwd. Hele
daarop geplaatst.
jne dag 19 oktober. Mama.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

• Wij behouden ons het Gevr. per direct: zelfst. hulp in
recht voor zonder opgave van de huish. v. 3 u. p.w., aant.b.
redenen teksten te wijzigen ref., leeft. v.a. 35 jr. Br. o. nr.
710-42049 v.d. blad.
of niet op te nemen.

Uitgaan
*NIEUW** *NIEUW***NIEUW***NIEUW* **NIEUW***

DANCING
Presenteert op 18 OKTOBER a.s. een gezellige dansavond
voor alleenstaanden en paren v.a. 30 jaar.
Entree: ƒ5,- p.p. incl. loterij en een hapje.
Tijd: 20.30 - 01.30 uur (zaal open v.a. 20.00 uur).
Sportlaan 147, Purmerend (Gemeenschapshuis Overwhere)
Elke 3e zaterdag v.d. maand. Correcte kleding is gewenst.
Info: 0299-651178.
Elke donderdag dansen en
IETS TE VIEREN?
ontmoeten v. alleengaanden
EETCAFÉ SANTÉ
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuZandvoort, 023-5719213.
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
S.v.p. tijdig reserveren.

SIC

SICA
Antwoordnummer 45228
1040 WB Amsterdam
Tel:020-6810500

STICHTING VOOR
INFORMATICA-OPLEID1NQEN EN
COMPUTERGEBRUIK
AMSTERDAM

Import Prins B.V.
zoekt voor haar nieuwe vestiging te Amsterdam
NIEUW OP TE LEIDEN

vertegenwoordigers m/v
mpprt Prins B.V. is gespecialiseerd in het lederen van een
waliteitsproduct. Kwaliteit, betrouwbaarheid en presentatie
f service staan bij ons hoog in het vaandel. Al'; vertegenwoordiger werkt u in nauwe samenwerking n/et collega's
binnen ons bedrijf. Na een inwerkperiode bent /werkzaam in
een zelfstandige functie en verantwoordelijk voor het behouden en uitbreiden van de bestaande klantenkring.
Het gaat om een bewegelijke functie in ons bedrijf waar
eamverband en enthousiasme bijdragen aan een uitstekend
klimaat en goede resultaten.
Bent u in het bezit van een auto en denkt u geschikt te zijn!
Bel voor het maken van een afspraak: 020-3467111, afdeling
personeelszaken (b.g.g. 06-53285352).

KAMERMEISJES/JONGENS
GEVRAAGD
Youngers International Hotel Services B.V.
zoekt met spoed gemotiveerde kamermeisjes en -jongens
'oor diverse 5-sterren hotels in de regio Amsterdam.
•rvaring is een pre, maar niet vereist.
Zowel Nederlands- als Engelssprekend is gewenst.
Jeinteresseerd? Bel dan ons kantoor in Amsterdam tussen
10.00 en 16.00 uur op maandag t/m vrijdag voor een afspraak:
020- 6381208.

Markten/braderieén
Nederlands grootste
• VLOOIENMARKT
Veemarkthallen Utrecht
18-19 okt, 9-17 uur
Org. v. Aerle 0492 - 525 483.

Winkelpersoneel gevraagd
BOUCHERIE CULINAIRE
zoekt nog enkele

enthousiaste medewerkers/sters

VNV
VNV is een eigentijdse, professionele en succesvolle dienstverlener, die gespecialiseerd is in het detacheren van onder
andere receptionistes en telefonistes. Onze klanten zijn gerenommeerde (internationale) bedrijven en instellingen die re:resentativiteit en professionaliteit belangrijk vinden. VNV
onderscheidt zich door haar personeelsbeleid, sterke servicegerichtheid en hoge kwaliteit van de dienstverlening.
Wegens sterke groei van onze activiteiten zijn wij voor de
regio Amsterdam/Hoofddorp op zoek naar:

Reacties naar bedr.leider M. Horneman, tel. 023-5719067.

RECEPTIONISTES/TELEFONISTES (m/v)*

(Para)medisch personeel gevraagd

(afroep, parttime, fulltime)

zoekt voor T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF

bejaarden/ziekenverzorgenden
(GEDIPLOMEERD)

bejaardenhelpenden/verzorgenden
(GEDIPLOMEERD)

verzorgingsassistenten
(MET

CERTIFICAAT)

Kies voor een
toekomst in de
telematica!
Wij bieden:
Doorbetaald salaris tijdens de opleidingsperiode.
Gratis vakgerichte technische opleidingen.
Goede onkostenregeling.
Contract voor onbepaalde tijd mogelijk.

* Wij nodigen ook speciaal
herintreders en studenten uit te reageren.
UW PROFIEL
- U heeft gevoel voor service en uitstekende contactuele
vaardigheden.
- U heeft een representatief voorkomen en een goede telefoonstem.
- U heeft een flexibele instelling ten aanzien van de werktijden.
- U heeft een goede mondelinge beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (Duits en Frans is een pré).
- U bent woonachtig m de omgeving van Amsterdam/Hoofddorp.
- U heeft een opleiding op havo/mbo niveau en relevante
werkervaring.

BUZZER voor elke nieuwe medewerker

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

Sluit KITU orijïini'k i, (.'tuiKschriftcn bij
uw sollicitatie. Soms komen zi- niet terug.
Kn dat terwijl heel veel boekhandels
voor een paar dubbeltjes uw getuigschrift
kopiëren!

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
~ dagen per week. Wat moet u doen?
Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Amsterdam: laat jezelf niet
<ennen en vertel even wat
over jezelf! Ik zou heel graag
eens ondeugend met je willen
<letsen. Laat je je nummer
/por me achter in mijn box?
vlijn naam is Deborah, ik ben
21 jaar en verlang nu al naar
e. 0906-5015156, 1 gpm.
3oxnummer 915423.

Ik ben een leuke, spontane,
lieve Amsterdamse meid. Ik
ben 22 jaar jong en 1.60 lang.
Ik houd van lekker koken en
romantiek. Heb jij blonde haren? Ben je spontaan en tussen de 20 en 25 jaar? Wil je
mij beter leren kennen tijdens
een lekker etentje? Neem
dan contact met me op!
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Boxnummer 988171.

Mijn naam is Angelo! Ik heb
een slank postuur, bruine
ogen en donkere haren. Ik
ben een Amsterdamse, ongebonden Spanjaard van 40 jaar
jong en 1.80 lang. Spreekt dit
alles jou aan? Dan wil ik jou
graag beter leren kennen tijdens een date! 09065015156, 1 gpm. Boxnummer 382980.

Ik ben een spontane, jonge
vrouw van 27 jaar, met een
vaste baan. Houd jij net als ik
pok van stappen, muziek,
film, bos en strandwandelingen? Ben jij een romantische
man, niet ouder dan 35 jaar?
Reageer dan op mijn advertentie! 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 973041.
Ik geniet volop van het leven,
maar ik mis alleen die liefde...
jou. Mijn hobby is lachen, Hoe
zie ik eruit? Lang blond haar,
grijsblauwe ogen, 1.77 lang
en weeg 59 kg. Ik ben een
zeer spontane meid en mijn
naam is Diaan. Bel me!
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Boxnummer 391584.

Kop Noord-Holland: Linda, 25
jr, lang rood haar, blauwe
ogen. Ik ben 1.70, slank en
een ondeugende boogschutter die op zoek is naar een
spannende jongeman tot ca.
35 jaar. Als je reageert, altijd
een berichtje van me terug,
dus bellen. 0906-5015156,
1 gpm. Boxnummer 942531.

Te huur Kerkplein 5,
boven Febo Zandvoort:

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
OKTOBERVEILING

voor de particulier:
3 regels gratis

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
/Vij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
veer terug. Tevens doen wij alle voorkómende verstelwerkaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
e koop: heel mooi leren jack
iit Amerika met stripfiguren,
lieuw, maat M, moet je zien,
500. 023-5717893.

f en pruik als het
nodig is!

Muziekinstrumenten

PIANO
SPELEN
U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,voor het eerste haljaar
een goede piano huren,

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het «
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw teksl de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden

opgegeven.

VAN KERKWIJK
sortering in
haarwerken
en pruiken

* bezoek aan
huis of in
het
ziekenhuis
•*• ziekenfondsleverancier

Dieren en
dierenbenodigdheden

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
melding van uw postcode naar f 8'9" EXTRA .
(u dlcnl cr
nn* l-nnlnnr™*cnmg
ons Kantoor.
mec te houden dat bij
Micro's Weekmedia, Postbus uw opgave de regel
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bun v.d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
kclijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JM Zandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
.Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

WIJ BIEDEN U
- Een leuke, uitdagende functie met veel afwisseling.
- Een aantrekkelijke werkomgeving.
Het betreft parttime, tijdelijke en oproepcontracten met de Een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden. CHARLOTTE COIFFURES
mogelijkheid tot een vast contract.
EN HAARWERKEN
• Grote witte konijnenkooi,
Functiegerichte trainingen.
Ook gespecialiseerd in
ƒ25. 023-5715817.
- Een uitgebreide inwerkperiode.
heren{mqat)werken
Salaris conform de CAO-verzorgingshuizen.
Past u in bovenstaand profiel en voelt u zich aangetrokken tot Dinsdags gesloten.
INLICHTINGEN VANAF 20 OKTOBER a.s. op werkdagen het werken in de dienstverlening? Stuur dan binnen 10 dagen
Rijwielen,
tussen 14.00 en 16.00 uur bij de heer Wolff, hoofd bewoners- uw brief met motivatie, CV en pasfoto aan VNV Services B.V.,
motoren,
Heemsledeslraal 28
zorg, tel. 020-6419351.
Keienbergweg 50, 1101 GC Amsterdam, t.a.v. mevrouw D. b.h Hoofddorpplein.
bromfietsen
Nagels. Graag duidelijk in de brief vermelden of u op fulltime, Amsterdam
Schriftelijke reacties binnen 10 dagen na publicatie t.a.v. de parttime of oproepbasis wilt werken.
Tel.0206157107
directie van Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, PopulierenUnique Uitzendburo is voor de Perscombinatie op zoek naar
laan 21. 1185 SE Amstelveen.
• Te koop: Gazelle jongens'•••••••^•«••••••••••«•^•JSSS5a>i^M»,^M«^B^»^»_»^^«M_^^^^«MMes' STRAATVERKOPERS/STERS. Werktijden van 15.00 tot 19.00
uur. Tevens zoeken wij PROMOTIEMEDEWERKERS/STERS. <inder/baby-artikelen fiets, 26 inch, leeftijd 10 t/m
14 jr, ƒ 75. 023-5712536.
Hier wordt men ingezet voor diverse acties. Voor meer
informatie over beide functies kunt u bellen met UNIQUE
UITZENDBURO, tel. 020-6933652 vragen naar Marjolein Kinderledik., evt. m. matr.
Financiën en
ƒ65; hobbelp. ƒ 10; Sesamstr.
Schreefel of Hans Tange.
jabygym ƒ 7,50. 023-5717426
handelszaken
1 r
(ERVAREN)

Info: ST. ACT.CENTRUM ZANDVOORT
Celsiusstraat 190, 2041 TR Zandvoort
Telefoon 023-5717113.
Engels v. beginners + half- Model (naakt) tekenen in de
gev. ƒ 5 p/u. Begin 20, 21, 23 oude Mariaschool, 23 okt. a.s.
okt. Proqress: 020-6738412. Telefoon: 023-.S71R1RT

Exclusief

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

verzorgingshulpen

DANSEN DOEN!
(oefeningen op hedendaagse muziek)
Cursus Meer met Dans voor 55 en ouder.
Gratis proefles of kom langs.

Welke 50-plusser is er nu echt
op zoek naar een gezellige,
spontane, goed uitziende,
gezonde, fulltime werkende
vrouw van 50-plus? Verlang
jij, net als ik, naar warmte in
alle opzichten? Bel me dan
SNEL op mijn box. 090650 15 15 6, 1 gpm. Boxnummer 982365.

Doorbreek de sleur! Spring uit
de bandl Neem contact op
met Jolanda! Ik ben een 29Wil jij eens iets nieuws uitprojarige gescheiden vrouw. Ik
beren, dan ben je bij mij aan
oen in het rijke bezit van 2
het juiste adres. Ik ben Chankinderen van 2 en 6 jaar. Mijn
tal en' zou graag in contact
hobby's zijn uitgaan en veel
Wij vragen:
willen komen met een aardilol maken. Lijkt 't je wat? Bel
Lbo/mbo opleiding, voorkeur elektrotechniek.
ge, niet verlegen man die erme! 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
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ijf gelopen? Neem dan eens contact op met mij! 0906-25 en 35 jaar? Dan wil ik jou wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amstercontact op met mij! Mijn5015156, 1 gpm. Boxnum- graag beter leren kennen!!
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Verkoop vr. 17 + za. 18 okt. 1 gpm. Boxnummer 404418. graag een afspraak met jou!
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0906keuken. Ge- of ongemeubileerd naar keuze.
Kunst en antiek
50 15 15 6, 1 gpm. Boxnum- haar, groene ogen en werk in
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naam. Ik ben een lieve, sponVoor iedere klus, bellen dus veride prijsopg. 020-6120683. :ane man van 45 jaar. Mijn
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Bellen na 18.00 uur: 5719800. Amsterdam.

SERVICES

• fulltime/parttime
liefst met enige ervaring.

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

Technisch personeel gevraagd

Gezien op TV?
(Osteoporose, botontkalking)

Ik ben een charmante doch
ondeugende weduwe van 65
jaar. Ik zoek een energieke
man die er van houdt om te
verwennen en verwend te
worden, als in zijn jonge jaren.
Ik heb hbo-niveau, hou van
spanning en een glaasje wijn.
Laat wat van je horen!
0906-5015156, 1 gpm. Boxnummer 973487.
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10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentie per week. pok zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
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Adres:

Te koop; baby Mickey Activity Center, in doos, ƒ7,50.
Telefoon: 023-5717426.

Autoverzekering

Postcode:

Te koop gevr.: Maxi Taxi
Maxi Cosi 2000. Anita van
Marie, tel. 023-5719778.
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Griezels
H

IJ WAS te ver van huis geraakt. Gedreven door de
drang om nieuwe gebieden te
verkennen had hij zijn vertrouwde taosbodem verlaten en
was op stap gegaan. Hij had
[linke einden omhoog geklommen, was door kieren geglipt
en uiteindelijk in een lekker
warme omgeving terechtgekomen. En daar begon de ellende.
Hij zat vast.
Kleverige draden beletten
hem het lopen. Hij kreeg ,
zijn sterke poten niet los.
Maar zijn geworstel lokte
wel de boosdoener naar
hem toe. Een
fragiel webspinnetje. Nog
niet de helft
zo groot als
hij en nog met geen tiende van
zijn gewicht. Op zijn jachtgronden in het bos had hij dat geval
onmiddellijk opgegeten. Maar
hier liep het anders.
Het webspinnetje bleef uit
zijn buurt, bleef uit de buurt
van zijn grote kaken. Af en toe
kwam het vlakbij zijn poten,
maar alleen om die met spindraden nog hulpelozer te maken en om dan weer snel ach- ,
teruit te springen. In een dodelijk spel van snel toespringen,
spindraden om het slachtoffer
heendraaien en snel weer wégspringen kapselde het webspinnetje de enorme wolf spin
langzaam maar zeker in. Pas
toen de wolfspin onbeweeglijk
was vastgesjord volgde de genadeklap: de verlammende

spinnebeet. Het huisspinnetje
had gezegevierd, de woeste rover van de taosbodem was nog
slechts een voorraadschuur.
Deze titanenstrijd speelde
zich af in mijn kantoor in het
Amsterdamse Bos, tussen de
kachelradiator en de muur. Ik
keek toe met gemengde gevoelens: fascinatie en afgrijzen.
Dat afgrijzen dat spinnen
vaak oproepen schijnt te
maken te hebben met hun
te grote aantal
poten en met
het snelle bewegen. Het is
nergens voor
nodig, want
van de vijftigduizend soorten spinnen
zijn er maar
zes gevaarlijk
voor de mens,
en die komen hier in de verste
verte niet voor. Wat mensen
ook vervelend vinden: 'de
vrouwtjesspinnen zouden de
mannetjes na de paring opeten.
Dat gebeurt echter maar bij
een paar spinnensoorten, en
dan overkomt het nog alleen
de ouwe sukkels die niet goed
genoeg opletten. Spinnen kennen juist een zeer gevarieerd
en uitbundig seksleven, met
urenlange vrijpartijen. Spinnen zijn dus niet eng. Het zijn
juist zeer nuttige insectenvangers. Op de tentoonstelling
'Herfstdraden' in het Bosmuseum in het Amsterdamse Bos
kunt u meer over spinnen te
weten komen. Nog te bezoeken
tot 2 november.
Remco Daalder

'Herfst mooiste tijd voor boswandeling'
De herfst is wellicht de
mooiste tijd van het jaar om
een gezonde boswandeling
te maken. De lucht is al wat
frisser, boven de velden
hangt een dunne nevel en
langzaam maar zeker veranderen de bomen van kleur.
Bovendien, wanneer het
eenmaal koud en vochtig geworden is, schieten als in
een sprookje de paddestoelen uit de grond.

r

N HET Amsterdamse Bos is
het nu volop herfst. De zon
staat lager aan de hemel en
beschijnt de fraai gekleurde
boomkruinen. Tussen' de takken hebben spinnen hier en
daar een web geweven. Spreeuwen, houtduiven en merels zijn
druk in de weer besjes te verzamelen. Met een beetje geluk
kun je tussen de pluizenkoppen
van distels een vinkje zien zitten.
Onverbrekelijk met herfst
verbonden zijn paddestoelen, al
hebben ze door de droogte van
dit jaar lang op zich laten wachten. Pas met vocht en koude,
steken zij hun kopjes boven de
grond. Het Amsterdamse Bos
heeft wat paddestoelen betreft
een goede naam. Naar schatkomen hier vijfhonderd
Per stoomtrein Hoogovens bekijken ting
van de bijna vierduizend padIn het Amsterdamse Bos geven IVN-gidsen tekst en uitleg tijdens zondagse herfstwandelingen
Om een indruk te geven van een modern staalbedrijf, organi- destoelensoorten voor.
seert Stoomclub Hoogovens elk jaar een aantal zondagsritten. Op
„Het ligt op kalkrijke klei en nietjes en bepaalde in Neder- land, een moerasachtig bosge- zwam, daar kun je een aardig te eten en het is met je gedaan.
26 oktober vindt de laatste rit over het bedrijfsterrein plaats, die
begint en eindigt op het NS-station Beverwijk. Er worden echter daardoor staan er bijzondere land zeer zeldzame champig- biedje bij boerderij Meerzicht reisje mee maken, maar je moet In het Amsterdamse Bos komt
geen fabrieken bezocht. Ook de treinen-liefhebber komt uitge- paddestoelen die je verder al- non soorten die in het Amster- aan de zuidoever van de Nieu- wel de juiste dosering weten. deze paddestoel overigens vrij
we Meer. Natuurgids Wim No- Persoonlijk zou ik de vliegen- weinig voor. Volgens Reijnders
tareid aan zijn trekken. Op het spoorwegnet van Hoogovens rijdt leen in Zuid-Limburg tegen- damse Bos te vinden zijn.
immers heel wat bijzonder materiaal rond en men krijgt nu de komt," zegt paddestoelen des- ' De Vereniging voor Natuur- tenboom, verrekijker om de zwam niet aanbevelen. Een is het meer een paddestoel voor
kans dit eens in actie te zien. De kaartverkoop voor deze ritten per kundige John Reijnders uit en Milieueducatie IVN, organi- nek en gestoken in passend kennis heeft er ooit flinkejast de zandgronden van de duinen
stoomtrein vindt plaats op de dag zelf aan een van de loketen in de Badhoevedorp. Als voorbeel- seert 's zondags herfstwande- groen, vertelt dat juist het van gekregen. Eerst kreeg hij en Het Gooi.
Wereldberoemd is het Amhal van station Beverwijk.
den noemt hij parasol-zwam- lingen over het Meerzichtei- oeverlandschap bij de Nieuwe het in zijn ingewanden en toen
Meer in principe bijzonder ge- aan zijn hart. Hij heeft het daar- sterdamse Bos geworden door
schikt is voor
de toverchampaddestoelen.
pignon,
die
Met
name,
hier in 1975
'De
vliegenzwam,
daar
kun
je
omdat men er
voor het eerst
de natuur zijn
ontdekt.
een aardig reisje mee maken' werd
Nu groeit hij
gang
laat
gaan.
--__ook in Flevo„Waar veel
land, in de
in de grond gerommeld wordt, na echt nooit meer gedaan."
Bijlmer en helemaal in Israël.
Een paddestoel waar je zon- Onderzoekers kunnen de toveromdat het bos er netjes uit
moet zien, zie je geen padde- der meer van af moet blijven, is champignon moeilijk over het
stoelen. Maar bij de berken hier de dodelijk giftige groene kno- hoofd zien, hij is zo'n twintig
vind je vliegenzwammen, dat lamaniet. Je hoeft er maar één centimeter groot, toch weet niebetekent dat de grond met rust
'is gelaten," zegt Notenboom.
(ADVERTENTIE)
Tegenwoordig genieten paddestoelen
ruime
belangstelling
Een middag lekker in de
vanwege de zogeheten paddo's,
frisse buitenlucht appels
die geestverruimende werking
plukken, wat wil een bleekzouden hebben. De vliegenneusje uit de stad nog meer?
zwam, rood met witte stippen,
Voor appels was 1997 een
waarvan we op school nog leergoede zomer, dus hangen de
Met alle nieuwtjes, akties en
den dat hij erg giftig was, wordt
bomen weer vol rijpe, rode
tegenwoordig
als
een
soort
vruchten. En op landgoed de
ideeën om goed en voordelig
drug beschouwd. Volgens de
Olmenhorst in de Haarlemdeskundigen gaan volwassenen
mermeer mogen kinderen
boodschappen te doen.
er niet aan dood, al moet men
en volwassenen ze plukken
ze natuurlijk niet met kilo's tevoor een habbekrats.
gelijk eten. Je schijnt er aardige
KIJK SNEL IN DEZE KRANT !!!
hallucinaties van te kunnen
krijgen.
PPELFLAPPEN, APPELNootenboom: „De vliegenTAART, appelbrood, appelstroop, appelazijn, appelchocolaatjes, appelsap; in de
Olmenhorstwinkel kun je alles'
krijgen waar appel in zit. Men
Schatkisten
komt van heinde en verre.
„Maar we hebben ook vaste
maken
klanten uit de buurt. De mensen kun je op de brommer zien
wegrijden met links een grote
Het Nederlands Scheeptas vol appels en rechts vol'
vaartmuseum in Amsterdam
brood," zegt uitbaatster Rose'Vers van de heeft voor kinderen van zes tot
marie de Clercq. Met name de
boom, fruiti- twaalf jaar een aantrekkelijk
eigen gemaakte appelsap moet
ger kun je ze programma voor de herfstvazij met pallets tegelijk aansleniet krijgen' kantie samengesteld, dat gepen. „Dat is ons best verkopenBramjde Hollanheel in het teken staat van het
de product, puur natuur; zonder Fotografie
75-jarig bestaan van het muder suiker, conserveringsmidseum.
delen en water."
Op 16,17,19, 23, 24 en 26 okLandgoed de Olmenhorst in productie te nemen. Mede daar- door oma De Clercq liefdevol van de boom."
kunnen kinderen twee
Vooral kinderen vinden ap- tober
Lisserbroek, biedt nog de rust om is het er prettig om te zijn. aangelegde bloemperken, elmaal per dag, om half twee en
en ruimte die vroeger zo ge- De boerderij, stallen en schu- ders heeft een geitenboerderij pels plukken volgens Plorian kwart
over drie, naar een verwoon was. De familie de Clercq, ren zijn zoveel mogelijk in de een plaatsje op het terrein ge- een belevenis om nooit te verge- haal luisteren
over verzameten,
maar
ook
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zijn
die sinds de drooglegging van oorspronkelijke staat gehou- kregen. Fruitteelt is echter
Daarna mogen ze zelf een
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de Haarlemmermeer het land- den.
Van alle
goed bezit, hoefde niet elke
Rond de monumentale boer- Clercq zegt: 'de kurk waarop Vergeet echter niet goed schatkist maken.
worden foto's gevierkante centimeter grond in derij, stallen en schuren liggen het bedrijf drijft.' Hij is de vijf- schoeisel aan te trekken. Flori- schatkisten
waarvan de mooiste in
de generatie De Clercq op de an: „We zitten hier op gezonde maakt,
museum worden tentoonklei dus het is verstandig om het
Olmenhorst.
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Welk woord komt er in het balkje?
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horst vol met fruit. „De mooie he de Vienne, Bonne Louise zijn voor 2,50 gulden
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grote vruchten, goed gekleurd leent zich uitstekend voor kin- ligt er bij een café of bezoekers- ster; 13 godheid; 14 aan boord; 9 bijb. vrouw; 10 briefaanhef; 11
AMSTERDAM: Tuschinski, Independence Day;
16 hamer; 18 zangstuk; 19 fami- pi. in N.-Holland; 15 serviesen goed gerijpt," zegt Florian. derpartijtjes in de gezonde bui- centrum onderweg een gratis
City, TTXAfister - GRONINGEN: Pathé Groningen,
Iedereen kan in een speciaal tenlucht. Rosemarie organi- katoenen rugzakje van Natuur- lielid; 20 gulden; 22 onwetend- goed; 17 vrg. koning; 18 kacheIndependence Day - MAASTRICHT;
heid; 24 guur; 25 stop; 27 wel- londerdeel; 19 perceel; 21 plas;
daarvoor bestemd deel van de seert kleine feestjes met fris- monumenten klaar, met een
Pathé Maastricht, Twister - ROTTERDAM:
penleidster; 28 muur; 29 nobele; 23 pi. in Gelderl.; 24 zitplaats; 26
boomgaard de appels zelf ko- drank en, hoe kan het anders, boomzoekkaart
Pathé Schouwburgplein, Independence Day en informatie
31 Gr. voorvoegsel; 32 troep; 33 aardewerk; 28 goedheid; 30
men plukken. „Vers van de appeltaart. Vast onderdeel van over een landschap.
SCHEVENINGEN:
mindere; 35 natie; 36 Chin. ge- vlak; 32 kraag; 34 drank; 35 lor;
boom, fruitiger kun je ze niet het kinderprogramma is een
Pathé Scheveningen, TViieter
De
wandelroutes
starten
wicht; 37 kleur; 39 robbenbont; 38 bloem; 39 hoon; 40 orgaan; 42
krijgen." Bij de zelfpluk gaat speurtocht door de boomgaard steeds bij NS-stations en voeDe prijs van de voorstellingen (incl. kopje koffie of thee) is
41 snelle gang; 44 bidhuisje; 46 woning; 43 trekje; 45 bloedvat;
het in hoofdzaak om Elstar en en in de herfst worden er uiter- reh door prachtige terreinen
U bent welkom vanaf 9.3O uur.
oevergewas; 48 neergaan; 50 46 grondsoort; 47 staf; 49 loopJonagored. Om ze goed te pluk- aard ook appels geplukt.
van
Natuurmonumenten
in
mondwater; 51 Afr. land; 53 vogel; 51 strijkinstr.; 52 slagaken is een klein trucje nodig dat
Noord-Holland,
Gelderland
en
vrouw; 54 keurig; 55 vuurwa- der; 55 sport; 56 dreef; 59 borstJan Plctcr Nepveu
eenvoudig te leren is. Florian
De opbrengsten komen ten goede aan de „Brandpreventieweek"
Olmenhorsl Is open: maandag tot Limburg. De vier natuurgebieeen samenwerkingsverband van verschillende stichtingen w.o.
pen; 57 gesloten; 58 titel; 59 been; 61 weefsel; 63 kilometer;
doet het even voor: „Per defini- De
met vrijdag van tien tot zes, zater- den en NS-stations zijn: 's Grabijv. de Brandwondensticnting.
bloem; 60 kist; 62 selderij; 63 65 vogel.
tie pluk je met je handen. Je en
dag van negen tot vijf uur. Appels pluk- velandse Buitenplaatsen (BusKaartverkoop vanaf vandaag mogelijk aan de kassa van de
gewicht; 64 opdracht; 66 verlomoet
de
appel
er
niet
aftrekken,
ken kan In september en oktober 's
bovengenoemde theaters.
en gedurende de herfstva- sum-Zuid), landgoed Leusveld
ting; 67 muziekkorps. •
maar er met een soepele kantel zaterdags,
(Dieren),
Bergherbos
(Doetinkantle
dagelijks.
Adres:
Llsserweg
481,
Oplossing puzzel vorige week:
l applaudisse. •••••••••••••••••
••rn beweging van afdraaien. Dan 21«5 AS Lisserbroek, telefoon 0252- chem) en het IJzeren Bos (Sit- ren;VERTICAAL:
LIJSTENVERGULDER
2 bijb. plaats; 3 bijenprokrijg je hem met steeltje en al 413165.
tard).

Het is goed appels
plukken op de Olmenhorst

De BoodschappeioICrant

Bram de Hollander Fotografie

mand waar hij oorspronkelijk
vandaan komt en hoe dat in ,
zijn werk gegaan is.
„We denken via Schiphol,"
zegt Reijnders. „Maar dat weten we niet zeker. We hadden
eerst het idee dat hij misschien
ergens
uit
Zuid-Amerika
kwam. Vorig jaar is hij ook op
de Golan Hoogvlakte ontdekt,
dus misschien dat hij daar oorspronkelijk vandaan komt."
Jan Pieter Nepveu
Tot en niet 2 november Is in het
Bosmuseum in het Amsterduni.se Bos
de tentoonstelling 'Ilerfsldraden' te
zien met veel herfstinformatie over
spinnen en paddestoelen. In deze periode verzorgen IVN-gidsen wandelinffen over het Meerzichteiland. De start
Is 's zondags om één uur bij het Bosniuseuni, telefoon (>43 1414.

Honderd jaar geleden nam de gemeente
Amsterdam de bootverbindingen over hel
IJ in eigen beheer. Tijdens de hoogtijdagen waren er drie pontverbindingen en
zes lijnveerdiensten.
Ter gelegenheid van het jubileum wordt
op zaterdag 18 en zondag 19 oklober door de stichting Amsterdams
Openbaar vervoer Museum hel

A

46

l

' 1

eeuwfeest
gemeenteveren
gehouden van tien tot vijf uur op en rond
het IJ.
Gedurende dit weekend zullen de Ijveren
XI en XIII gratis verbindingen onderhouden tussen het Centraal Station, de
Meeuwenlaan en hel Java-eiland. De
bekende grote pont 13, die lol 1995 achter (S dienst heeft gedaan, keert even
terug naar Amsterdam en zal twee dagen
aan de Meeuwenlaan liggen. Op de pont
is een foto-expositie te zien met als
thema '100 jaar heen en weer'. Verder is
er een kraampjesmarkt met een presentatie van onder andere het AOM en hel
Reddingsmuseum uil Den Helder.
Er kan bovendien een tothlje worden
gemaakt mei hel zogenaamde 'burgemeeslersboolje' en er is open huis op het
Java-eiland met kinderocliviteilen, rondleidingen en een optreden van het
Zeemanskoor.
Teger inlevering van deze bon bij hel
kraampje van hel AOM op pont 13 is het
mogelijk om tegen gereduceerd tarief
een drinkkroes van nel Openbaar
Vervoer Museum Ie kopen voor 5,50 gulden (normaal 7,50 gulden), een ollemanseind sleutelhanger voor drie gulden
(normoal vier gulden) en een koploffie
en/of frisdrank voor 1,50 gulden (nor-
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kontoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoorl: Gaslhuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO MN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Natuurlijk is de Audi A6 Avant ook
zakelijk gezien heel aantrekkelijk.

• WESTDORP '
' KIA ' Een klasse rijker'
Pride 1.3 GLXi 3 drs 10-96
Sephia 1.6 NLX 4 drs 12-94
Clarus 1.8 LX 4 drs 06-96
* Het adres voor KIA "
Kom langs en zie onze prijzen.
Adm. de Ruijterweg 396-398
A'dam. Tel. 020-6825983.
Ringweg A'dam afslag S 104.

Nissan
MICRA '87, 98.000 km, APK,
zeer mooie auto, ƒ 3950.
Autobedrijf Schol: 020-6312830

Peugeot
205 1.4, 3-'97, 19.500 km,
donkergroen metallic, met
fabrieksgarantie. 020-6855163.
Peugeot 106 XS.bj.'93, APK 8'98, XSI velgen, vr.pr. ƒ 13.500.
Tel :06-51178399.
Te koop: Peugeot 405 GRD,
dec. '92, 132.000 km, i.z.g.st.
zilver metallic, get. glas, sun^
roof, centr. vergr., el. ramen
etc., ƒ 11.500,-. 023-5278301.

Maak een testrit en ontdek
de veelzijdige Audi A6 Avant.

Z U l DW lJK
peugeot-dealer
106 div. types v.a. . ƒ 12.950
106 green diesel '96div. opties
205 div. types v.a. . / 6.950
205 Accent LPG
'88
306 XR 1.45-d '94. 67.000 km
306 XS 1.6 '96 . . . 27.000 km
306 XN 5-d '94 .. 82.000 km
309 1.6 XR '89
5d
309 1.6 XR
'89
309 Profil
'89
405 GR 1.9 break
'92
405 GTX 1.8 break
'94
Golf GTi '91 st.bekr. 85.000 km
Subaru Mini '90 . . 81.000 krn
Escort RS '89
ƒ 6.950
Citroen AX 1.1
'93
Opel Kadett
6-'91
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 6629517/6791864

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphenstraat.102, 2041 KP Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565

Porsche

Audi A6 Avant vanaf ƒ 69.790,-. Er is al 'een Audi A6 vanaf ƒ 67.900,-. Prijzen inclusief BTW/BPM, exclusief kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage.
Wijzigingen voorbehouden. De afgebeelde auto is o.a. uitgerust met tegen meerprijs leverbare meeruitvoeringen.

Motorische problemen?
Laat uw auto testen d.m.v. de
modernste apparatuur.
GARAGEBEDRIJF OUT,
020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.)

Auto's te koop
tot / 5.000,QUESTION CAR ?!
APK gekeurde occasions
v.a. ƒ 150,- pin of chip je auto
Van Slingelandstr. 14, A'dam.

Mooie ZX Furio 1.8i, rood, 103
pk, bj. 3/93, 75.000 km, veel
ace., i.z.g.st., ƒ 14.950,-.
Tel. 0346-352960.

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Bedrijfsauto's

Rijscholen

Rover
Heerlijk autootje: Citroen AX,
zwart, schuifdak, 78.000 km,
APKsept. '98, ƒ5750.
Tel, 020-6733365.

topmodel is de Audi S6 Avant met 4.2 liter V8-motor, met
een vermogen van 213 kW (290 pk) en quattro-vierwielaandrijving. Bovendien is .iedere Audi A6 leverbaar in een
Pro Line Comfort uitvoering. Voor slechts ƒ 3.990,- krijgt
u een volautomatische airconditioning, middenarmsteun
voor, leeslampjes voor en achter, verlichte make-up spiegels
en verstelbare lendensteunen in de voorstoelen. Maak een
afspraak voor een testrit en laat u meteen door ons
informeren over de leasevoordelen van de Audi A6 Avant.

Of u nu op zoek bent naar een representatieve zakenwagen, een ruime gezinswagen of het praktische
antwoord op uw vrijetijdsbestedingen: de Audi A6 Avant
is in alle opzichten een bijzonder aantrekkelijke
verschijning. Uiteraard door zijn sierlijke lijnen en
veelzijdige toepasbaarheid, waarbij de nadruk ligt op
comfort en veiligheid. Maar vooral ook door de befaam.de duurzaamheid en waardevastheid van Audi is de A6
Avant een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Het absolute

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen -t- examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen H- examen ƒ835,Motorrijlessen / 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 40,- per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Saab

Volvo 343 aut., 1e eig.,
Ruime keuze in 2 CV occasions Voor een perfecte SAAB 99
km. 75,000, APK 10/98, bj. '85, alle leeftijden. De Eendenspe- 90, 900, 9000 ook Royal Class Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
ƒ 1650.
NIEROP-DAIHATSU cialist Leende.: 040-2061528.
SAAB SERVICE
020-6183951
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
MOLENAAR
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
XM Turbo D AMB airco, radio,
HOOFDDORP
Motorrijlessen ƒ 42,50
CD, l.m. velg., '94
ƒ26.500
20 autorijlessen + examen ƒ 999XM Diesel '94
ƒ 19.900 Onderhoud, reparatie, APK.
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Eigen revisiewerkplaats
XM20iCT Turbo '94 ƒ24.500
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
voor Saab motoren
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
en versnellingsbakken.
RIJSCHOOL ROLF
Lada Samara 1.3 5 drs 05-92 XM CT Turbo aut. '93/ 17.500 Tevens'verkoop van nieuwe
XM
20i
m.
'94
ƒ
19.900
Rijdon bij Rolf is een begrip in
Veel extra's, zeer gaaf ƒ 8750
en
gebruikte
onderdelen
ƒ 15.500
Amsterdam. Met een goed Najaarscampershow
bij
WESTDORP, tel. 020-6825983. XM 20i '93
023-5614097
Xantia 18*SX 16V '95 ƒ 24.500
team instructeurs geven wij op VW/Audi dealer A-Point 25 t/m
Xantia 19 D '94
ƒ 16.500
een psychologische manier in- 29 okt. met ruim 30 ANWBtensief les en nog leuk ook! gekeurde occassions, nieuwe
Xantia 1.8 SX LPG '95/ 22.500
Xantia 20i Ipg '94
ƒ 19.900
Hoog slagingspercentage en
accessoires, ook info over
Xantia 1.8i SX LPG '94f 15.500 15 VOLVO STATIONS '88 -'95, toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u. verhuur. Kollenbergweg 11,
Sedans
240
'91,
Ipg
Xantia
1.8
SX
LPG'93/14.500
Tel.:
020-6868063/6332405
of
r
Amsterdam-ZO (bij Ikea).
ƒ 13.500 ANWB-gek. Tel. 0492-464495. 06-54633678. P.S. Ook 8-weekZX 14i Furore '94
Tel.: 020 • 430.1600.
Peugeot J 5 D bestel, '93, ZX Diesel '93
ƒ 13.500 240 GL Estate, mei '89, d.groen se cursussen en examenroutes
ƒ11.000,- ex BTW. VISA
BX TGD Break '93
ƒ 14.500 met., 140.000 km, i.z.g.st., rijden is vanzelfsprekend.
T.k. CAMPER VW,
GARAGE Tel. 020-6278410.
BX TGD Break '89
5.950 vr.pr. ƒ 16.000. 020-6369072.
2 persoons, 136.000 km,
Verkeersschool Irendy
9.950
BX 16 GTi chic '92
Amsterdam. Toppers in rijles. bouwjaar '81, ƒ 12.500.
11-92
BX 14 TE '93
9.950 440 1.8 GL
Tel. 023-5611381.
Bel voor gratis infogids:
05-94
4.950 440 1.8 aut.
BX 14 TE '90
Tel.'020-4205386.
06-94
3.500 440 1.8 aut.
BX 14 E LPG '89
BX 14 '87
1.950 440 1.8i groen metallic 01-96
AUTORIJSCHOOL FIRST,
Mazda323F 1.5IGLX, l. velg., AX 11 TGE 5-d. '90
01-96
5.950 440 1.8i wit airco '
UW ZEKERHEID.
acht.spoil., mistl., '95, 52.000
460 1.8 spirit
11-94
Beginners 1e t/m 4e les ƒ 17,50
VISA Garage B.V.
km, ƒ 28.950. Tel. 020-6365052.
460 2.0i sport airco
04-95
per uur. TTT-examen. voor
Houtmankade 37 A'dam
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
460 2.0 sport, LPG
04-95
maar ƒ 122,80 bij CBR.
.
Tel. 020-6278410.
Klaar terwijl u wacht.
460 1.7i Turbo airco 10-95
GRATIS PROEFLES.
Ruilstarters en dynamo'st.
460 1.8 airco
01-96
020-6959522/06-52971163.
Valkenburgerstraat 152..
480 2.0i ES wit
10-95
Tel.: 020-6240748.
850 GLT sedan
06-92
Bouwerij 85 Amstelveen
iuore lifestyle, rood, 19.000 850 GLE sedan groen 10-93
Grote
sortering
ONDERDELEN
Telefoon 020 - 6479929
11-95 Toyota STARLET 1.0, i.zgst
km, 10/95. Uit voorraad léve- 850T5estate
van schade-auto's, alle •
09-96 b.j. '86, APK gekeurd t/m juli
baar. Mooie auto. NIEROP-DAI- 850 Tdi blauw Sedan
merken, alle bouwjaren.
AX 10Escapade93-08/ 10.950 HATSU, Vancouverstr. 2-12, 850 2.5 10v l.m.velg.
05-9: '98, ƒ3000. Tel. 020-6435223
GEBR. OPDAM B.V.
AX 10 Furore 94-03 ƒ 12.450 A'dam-West, 020-6183951.
940 GL Ipg 2.3
01-94
Tel.: 023-5845435.
93-04 ƒ 11.950
AX 11 First
V40 1.8 comf.
01-9'
Daihatsu
94-06 ƒ 13.950
AX 11 First
V40 1.8 16v
06-97
't AMSTERDAMMERTJE
92-01 ƒ11.500
AX 11 TGE
V40 1.8 airco
07-9'
Amstel
340-342
93-01 ƒ 12.950
AX 11 TGE
V40 1.8 airco
07-9'
tegenover Carré
AX 11 TGE 5P 92-09 ƒ 11.950
S40 2.0 16v Luxury line 08-96
QUESTION CAR ?!
A'dam-C.
Tel.
020-6236491.
BX 14 Cannes 90-09 ƒ 7.000
S402.0 16vcomf.-+ excl.01-97
Alfa Romeo 33 Wag. '89/ 3750
PEUGEOT 404
BX 14 Cannes 91-01 ƒ 7.950
ƒ 900
Een solide, comf. klassieker BMW 315 '83
BX 14 TGE
91-01 ƒ 8.500
VOLVO DICK MÜHL
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7750
voor alledag. Altijd auto's
BX 16 Break van92-08 ƒ 6.950
ALMERE: 036-5346235
ƒ 1150
op voorraad. Frank Dordregter Citroen BX '86
BX 16 RE
88-10 ƒ 3.950 Te koop ivm auto v.d. zaak Fiat
Weesp: 0294 - 418200.
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ 1500
020-6826974 / 06-54373493
BX 16 TGI
90-03 ƒ 7.000 Punto 75SX 3-'94. APK ge2x Citroen Visa 85/87 va./ 600
BX 19TRS Break87-09 ƒ 5.950 keurd t/m 3-'98. Bordeaux rood 440 2.0 DL inj„ LPG airco, km Te koop: witte Volvo Amazone
Fiat Uno 45 '86
ƒ 850
Xantia 1.6 X
94-06 ƒ23.950 metalic, elec. ramen, centrale 70.000, '95/24.500. 460 GLE Station, bj. '65, Ipg en APK
Fiat Uno Diesel '88
ƒ 1750
Xantia 1.8 X
94-04 ƒ24.950 deurvergrendeling. 70.000 km. bj. '90, nw.st. ƒ9750. NIEROP gekeurd, ƒ 9750. 070-3030406.
Ford Sierra 1.6 LPG '85ƒ 1250
Vancouverstr. 2-12, A'dam-W
Xantia 2.0 SX '94-09 ƒ28.950 Prijs ƒ 16.500. Telefoon:
Ford Escort '82
ƒ 850
XM 2.0i Ipg-abs 94-05 ƒ23.750 0346 • 562368/06 • 53143056. 020-6183951.
Mazda 323 1 j. apk '84/ 1450.
ZX 1.4 Avantage92-01 ƒ11.500
T.k.: FIAT 127, bouwjaar 1986,
Nissan Sunny, Coupé '86/ 1950
ZX 1.6 Aura 5P 92-03 ƒ14.950
APK april '98, in goede staat.
Nissan Sunny 2 drs '84 ƒ 750
ZX 1.6 Image 3P95-10 ƒ 24.950
Vr.pr.: ƒ975,-. 0297-324338.
Nissan Sunny '87
ƒ 2950
INCL 1 JAAR GARANTIE
Nissan Cherry '86
ƒ 950
EN NIEUWE APK
Opel Kadett D '85
ƒ 1650
DEMO'S
Opel Kadett 1.6 '85
ƒ 950
Iliirl. KutiitTsMruut 5-11. Amstcr<liim>/uld. lel. 673 KO 22.
Berlingo 1.8D Grijs kent.
Opel Corsa '84
ƒ 800
T.k. weg. auto v.d. zaak Ford
z
Berlingo 1.8i multispace
Opel Record Car. '85 ƒ 995
Sierra HB Solar 1.8 turbo D, mei
Xantia 1.8 16V
VW Golf D '84
ƒ 2000
'93 incl. trekh., sch./kanteldak,
Xantia Activa V6
VW Golf 1.3 C '85
ƒ2050
vr.pr. ƒ 14.000. 020-6415352.
Renault
Twingo
uit
okt.
1994,
ZX 1.4 X
Ford Fiësta, '82
. ƒ 800
rood met., schuif-kanteldak.
ZX 1.9 Diesel
Van Slingelandtstr. 14, A'dam.
Vr.pr.
ƒ
13.000.
0297-283072.
Saxo VTR 1.6
Tel.:020-4869883.
Saxo 1.1 X
VAN VLOTEN CAR BV
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.CHYPARSE, Soesterberg vult
DIESELSERVICE
ƒ29.950 T.k. VW 1303 LScabrioinj., met
uw Citroen-veerbollen voor 323 P 1.5i PS '97
brandstofpompen; verstuivers
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS. 323 Coupé 1.5i PS '97/33.500 rood/beige, calif. imp., nwe cil.koppen vlakken. Garage/
rote sortering ONDERDELEN
323 SED 1.5i PS '97 ƒ32.950 motor, kap, in- en exterieur (br.
van alle schade-auto's, alle
Telefoon: 03463 - 51150.
motorenrevisie FEENSTRA
121 SED 1.3i '92
ƒ 13.950 chr. velgen) ƒ 19.750- + impemerken, alle bouwjaren.
Industrieweg 27, Duivendrecht
Deze maand minimaal ƒ 2000,- 121 SED 1.3i '93
" EBR. OPDAM B.V.
ƒ15.950 rial Renault 19 ƒ 100,-.
Tel. 020-6980639
inruil voor uw huidige auto 323 Coupé 1.5i PS '96/ 26.950 Tel. 020-6270375.
Tel.: 023-5845435.
(geldt niet voor handelaren) bij 323 Sedan 1.6i '94
ƒ19.950
APK KEURINGEN ƒ70,
uw Citroen Dealer Olthof B.V. 323 Sedan 1.5i PS '95/23.950 VW GOLF Variant 1800, febr. klaar terwijl u wacht.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
'96, 45.000 km, radio/cass.,
AX Plaisir 5-'91 . . . . ƒ 8.950 323F1.6i'90
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Garage West-Center:
ƒ13.950
trekhaak, vr.pr. ƒ29.000. Tel.
AX Furore 11-'93 . .. ƒ12.950 323F1.6i'91
020-6122476 (zonder afspraak) Loop-, sloop- en schadeauto's
ƒ14.950
AX 11 TGE 9-'91 . . . ƒ 9.950 323 F autom. 1.6i '92 ƒ15.950 075-6312838 / 06-53848329.
2e Helmersstraat 15, A'dam. m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
AX 11 TGE 2-'93 . .. / 12.950 323 F 1.81'93
Adverteren in
ƒ19.950
A.A.R.
Autobedrijf CRYNSSEN
AX First Class 6-'93 ƒ12.250 323 F 1.5i PS '95
deze rubriek
ƒ28.950
Amsterdamse Auto Recycling
Crynssenstraat
10-14
AX 1.1 impress. 4-'95 ƒ14.950 626 HB 1.8i PS '97 ƒ33.950
Tel. 020 - 665.86.86
Inkoop loop, sloop en schade
Tel.: 020-6184402.
AX First 8-'92 . . . . ƒ 10.950 626 Sedan 1.8i PS '92/18.950
auto's. Geen voorrijkosten.
APK-keurstation, reparaties
AX 14GT 9-'91 . . . ƒ'11.950 626 HB 1.8i PS '92 ƒ20.950
alle merken en schaderegeling. Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring
BX 14E 3-'88 . . . . ƒ 5.750 626 HB 1.8i PS '96
ƒ30.950
Tel. 020 - 4.470.470.
BX 14E 6-'89 . . . . ƒ 7.750
DIESEL- & BANDENSERVICE
BX 19 TZI 9-'89 . . ƒ 8.250 E2200 dubb.cap., '94 ƒ 17.950
RDW Erkend auto-demontage'
APK-keurstation + roetm.
BX Cannes 9-'90 . . ƒ 8.950 Suzuki Alto GLS '94 ƒ 9.950 Gevraagd jonge auto's vanaf
bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Wibautstr. 24-4, A'dam.
BX Palmares 12-'88 . ƒ 5.950 Hyundai coupe '90
ƒ11.950 1991 a contant! Belt u voor inl.
van sloop- en schade-auto's
Tel. 020-6655571.
BX Toulouse 1-'91 .. ƒ12.500 Nissan Sunny aut. '89 ƒ 8.950 0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Tev. verkoop van onderdelen
Isolatorweg 40 A'dam Sloter- VW Golf 1.8i '87
/ 6.750 DE HOOGSTE PRIJS voor elk • Auto te koop? Plaats in deze ook NIEUWE onderdelen.
dijk (afslag S102 of eindpunt
rubriek.
U
zult
verbaasd
staan
Gratis gehaald. Meteorenweg
Draaierweg 10 A'dam-Noord merk auto a cont. met vrijwar.
sneltram 50) 020-6823520.
over het resultaat.
381, A'dam, 020 • 6319802.
Tel. 020 • 6365052.
bewijs. Tel.: 020-4824640.

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Campers

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

de krant

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

R A UT

LA Ml

BIJ UW VW EN AUDI DEALER

Volvo

Auto's te koop
van ƒ 10.000,tot ƒ 15.000

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Accessoires
en Onderdelen

••;.,.] '_i_.i.r.^' •, .j

M^JÏj'iMiïUjïf'

Huurprijs

PRIJSLIJST
UTOVERHUUR

Extra km

55,--

0,30

Polo Sedan/Golf

69,--

0,35

Golf Variant/Vento

79,--

0,35

Passat/A3

89,--

0,40

A4

99,--

0,40

Caddy'

79,--

0,35

105,--

0,45

115,--

0,45

Combi

115,--

0,45

Sharan

130,-

0,45

Caravelle'

147,--

0,45

Citroen

Auto * Etoile b.v.

Daihatsu

Toyota

Klassiekers
en Oldtimers

Algemeen

Fiat

Renault

Ford

> 3000 m RENAULT-SHQW
Service en
Reparatie

Mazda

Volkswagen

Auto's te koop
gevraagd

Autosloperijen

*Dieseluitvoering
Alle prijzen zijn incl. B1W

Voor een auto met trekhaak, met automaat of dieseluitvoering wordt
het tarief van de volgende categorie berekend, met uitzondering van
de A4, deze komt dan in tariefklasse G.

Auto Strijder B.V.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort
tel. 023 - 571 45 65

Auôi
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OpelCorsa1.012V
Frivool en zuinig
E
en gedempte brom neuriet in de oren. Het timbre kenmerkt de Opel Corsa 1.0 12V. Het is afkomstig van de
driecilinder motor. Het trio zuigers produceert een ander ritme dan een viercilinder. Onprettig is dat geenszins.
Het klinkt zelfs sportief aan. Daarbij blijkt deze Corsa heel
zuinig met brandstof om te springen.
Spaarzaamheid is Opeis de drijfveer geweest bij de ontwikkeling
van deze 1,0 liter krachtbron.
Waarom zou je anders zo'n bescheiden motorvariant kopen, als

test
een Corsa 1.2 tweeduizend gulden goedkoper is. De negen
paardenkrachten die de driecilinder meer levert, merk je in de
praktijk nauwelijks. Maar wel het
lage brandstofverbruik. Nu de
prijs van een liter benzine door de
recente accijnsverhoging dik boven de twee gulden bivakkeert, is
dat een doorslaggevende factor.
De in frivool rood gehulde Corsa
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verstookte tijdens de test gemiddeld niet meer dan één liter over
17,5 kilometer. En dat bij een
rijstijl, waarbij het gaspedaal geregeld tot op de bodem is ingedrukt. Dat klinkt ruiger dan het in
werkelijkheid is. Bij deze driepitter
is het nodig om enigszins vlot te
accelereren. Ergens komt dat
spaarzame vandaan.
De Opel Corsa is behoorlijk comfortabel. Dat komt in de eerste
plaats door de trillingsvrije loop
van de motor. Verder is de auto
soepel geveerd, wat eveneens
bijdraagt aan het gerieflijke karakter. De zitruimte is royaal. De
stoelen zijn fors bemeten. Lange
mensen zullen dat waarderen,
omdat benen en rug dan veel
steun krijgen. Dat is wel eens an-

Ford Erkend
Schadeherstel.

Renaull mag zich dan als motorenleverancier
met ingang van 1998 terugtrekken uit de Formule l, de samenwerking met racepartner Frank
Williams wordt voortgezet. Onlangs is een handtekening onder een contract gezet. Dat behelst
de inzet van een op het circuit geprepareerde
Renault Laguna in het Britse toerwagenkampioenschap. Tot en met 1999 zal het Williams
Renault Dealer Racing Team deelnemen aan deze Engelse serie races. In het afgelopen jaar
heeft Alain Menu in een Laguna het kampioenschap behaald. In de strijd komen ook teams
met Audi, Volvo, Honda, Nissan, Opel, Ford en
Peugeot uit.

Schadeherstel via de dealer biedt de zekerheid
dat de klus wordt geklaard met kennis van zaken. Ford heeft daarvoor vijf jaar geleden zelfs
een formule ingevoerd: Ford Erkend Schadeherstel. 77 dealers werken hiermee. Speerpunten in
de formule zijn twee jaar garantie op de reparatie, geen waardevermindering van de auto en
behoud van zes jaar carrosseriegarantie.

Mercedes-Benz Leisure guide

De Corsa 1.0 12V Swing is herkenbaar aan in de carrosseriekleur meegespoten bumpers.
ders bij auto's van deze afmetingen. De bestuurdersstoel heeft
bovendien een hoogteverstelling.
Door aan een slingertje links onder de zitting te draaien gaat hij
omhoog dan wel omlaag.
De Corsa onderscheidt zich door
een informatie display midden op
het dashboard. Het geeft de tijd
aan en de buitentemperatuur. Bij
ingeschakelde radio projecteert
deze de gekozen zender. Er is
trouwens interiéurbreed stereo
geluid aan boord dankzij de zes
luidsprekers waarmee Opel dit
model standaard uitrust.

Het driecilinder motorblok doet bescheiden aan, maar presteert
toch heel behoorlijk.

Renault en Williams
blijven samenwerken

De 1.0 moet het in zijn basisversie Swing zonder stuurbekrachtiging stellen. Bij parkeren betekent
dat wat meer spierkracht, maar
echt overdreven sjorren aan het
stuurwiel is niet nodig. Als de auto éénmaal rolt, gaat de besturing
zelfs vrij soepel en bovendien direct. Elke commando volgt de

SPECIFICATIES
Opel Corsa 1.0 12V:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

driecilinder met
twaalf kleppen
Cilinderinhoud: 973 cm3
40 kW/54 pk bij
Vermogen:
5.600 t.p.m.
Max. koppel: 82 Nm bij 2.800
t.p.m.
Acceleratie:
18 sec van 0-100
km/uur.
Topsnelheid:
150 km/uur.
Gem. verbruik: 5,8 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 23.950,-

Spiegels van binnenuit
verstelbaar

Motortype:

Corsa alert op. Het maakt hem
heerlijk wendbaar. De uitvoe'ring
Strada heeft wel stuurbekrachtiging.
De Corsa is in een veelvoud aan
varianten leverbaar. Ook al is hij
inmiddels enige jaren op de
markt, aan waarde boet hij niets
in ten opzichte van de concurren-

Achterbank neerklapbaar
Getint glas

De nieuwe Mercedes-Benz Leisure Guide is uit.
Deze staat 'vol informatie voor automobilisten.
Tevens treft de lezer in de gids tips en wetenswaardigheden op het gebied van gastronomie,
reizen en mobiliteit. De Leisure Guide is het resultaat van een samenwerking tussen champagnehuis Veuve Clicquot Ponsardin, de Koninklijke
Nederlandse Automobiel Club (KNAC) en Mercedes-Benz Nederland. Het is een prima wegwijzer voor iedereen die een sfeervol restaurant
zoekt met een hoogstaande dis. Verder staan in
de gids aanbevelingen voor autotrips in binnenen buitenland en de nieuwe Mercedes A-klasse
wordt in uitvoerig belicht. Evenmin ontbreken
musea, kastelen en mooie wandelgebieden in de
Leisure Guide, die in totaal meer dan tweehonderd pagina's telt. De gids is verkrijgbaar bij de
Mercedes-dealer, Gall & Gall, de boekhandels
' en via de KNAC- en ANWB-vestigingen.

De bedrijven die met FES werken zijn herkenbaar aan een schild op de gevel. Het is een bewijs van kwaliteitszorg. Het Schadeherstel moet
aan 137 eisen voldoen. Meer dan zestig procenl
van de deelnemende bedrijven is zelfs ISO 9002
gecertificeerd: een onafhankelijk erkende hoge
kwaliteitsnorm.

'Black' sportief bij
Toyota
De Toyota Starlet 'Red' was er al. Een vurig getinte uitvoering, die dynamische ingestelde automobilisten moet aanspreken. Nu heef! de dealer
de Starlet 'Black' in de showroom. Deze biedt
een mix van chic en sportief. De zwarte metallic
lak, de in de kleur van de carrosserie gespoten
bumpers en lichtmetalen velgen geven hem een
gedistingeerd voorkomen. En de dakspoiler
zorgt voor een sportief toefje. De uitrusting is
voorzien van extra's als een airbag, stuurbekrachtiging en een toerenteller.
De prijs van deze uitvoering 'Black' bedraagt
25.990 gulden. Het is een voordeel van 3.245
gulden ten opzichte van de normale prijs van alIe extra's op deze auto.

Hoogteverstelling bestuurdersstoel
Infodisplay
buitentemperatuurmeter
ten. Het vlotte uiterlijk blijft een
sterk punt. De recente facelift
doet hem goed. De wat rondere
grille en koplampen geven hem
een guitig voorkomen.
Met de Corsa is het ongecompliceerd rijden, waarbij de neerklapbare achterbank de'beladingsmogelijkheden enorm verruimt.

Daewoo Leganza bestemd voor top
D

aewoo werkt in een geweldig tempo aan verbreding van het gamma. Na de onlangs geïntroduceerde Lanos en Nubira
staat een derde volstrekt
nieuw model in de schijnwerpers: de Leganza. Met
dit model dringt het Koreaanse merk door in een
segment .waar het in Nederland tot dusver niet vertegenwoordigd is geweest: de
hogere klasse.

Door de fraai gestileerde chromen grille is de Leganza herkenbaar als familielid van de Lanos
en Nubira. Bij de Leganza is dit
familiaire kenmerk even iets anders van vorm. De grille helt sterk
achterover en versterkt de gestroomlijnde carrosserie. Ovale
koplampen zorgen voor een eigenzinnige voorzijde. Doordat ze
om de hoeken buigen, lijkt het
alsof de rijwind ze heeft gevormd.
De voorzijde oogt zodoende bijzonder dynamisch.

De Leganza heeft een krachtige
tweelitermotor van 98 kW/133 pk.
Deze is in nauwe samenwerking
met Daewoo's Germany Technical Center ontwikkeld. Het is een
moderne krachtbron. Dubbele bovenliggende nokkenassen bedienen vier kleppen per cilinder: in
totaal dus zestien.
Deze constructie garandeert
energieke prestaties en een hoge
trekkracht over een breed toerenDaardoor oogt de carrosserie lan- bereik. Het maximale vermogen
komt aan een "royale 98 kW/133
ger. Die meet van bumper tot
pk. Het maximum koppel bebumper een royale 4.671 millimedraagt 184 Nm. De elasticiteit van
ter. Het is een auto voor de klasde motor is groot en de trekkracht
se waarin bijvoorbeeld de Opel
is hoog. De Leganza mag bijvoorOmega, Ford Scorpio, Toyota
beeld een aanhangwagengewicht
Camry en de Renault Safrane
• van 1.500 kg torsen.
vertegenwoordigd zijn.

De Suzuki Wagon R+ heeft standaard twee airbags en is als optie leverbaar met een anti-blokkeerremsysteem.

Suzuki Wagon R+ riant compacl
H
et succes van de Wagon R+ speelt deze
nieuwste Suzuki nu al
parten. En dat terwijl de auto nog niet eens in ons land
te krijgen is. In thuisland Japan en in de ons omringende landen is de auto zo'n
succes dat de leveringen
maar mondjesmaat op gang
komen. Suzuki-importeur
B.V. NIMAG heen nu de beschikking over 20 van deze
wonderdoosjes en daar
mochten we tijdens een korte rij-impressie alvast mee
kennismaken. Onze eerste
conclusie: de Wagon R+ is
het wachten waard.

De vormgeving van de Leganza
is representatief. Het interieur
ademt stijl en sfeer. In de fase
van ontwerp heeft Daewoo, samengewerkt met de gerenomrheerde Italiaanse ontwerpstudie
ItalDesign. Een slanke, iets gewelfde taille en een ver naar achteren doorgetrokken daklijn
scheppen het beeld van een
coupé.

De Leganza vertegenwoordigt het merk Daewoo in de hogere segmenten.
Daewoo levert de Leganza in
twee uitvoeringen: SX en CDX. In
beide varianten zijn elektrisch te
bedienen ramen, centrale ver-

grendeling en airconditioning
standaard. In veiligheid biedt de
Leganza een zeer hoge graad
van perfectie. Airbags voor zowel

X is bij Peugeot de code voor meer
fabet, dus we hebben hier te maken met heel royaal toegeruste
varianten van de 406, 605 en
806.
De 406 SRX heeft onder meer
elektrisch te bedienen ruiten voor,
velours bekleding, mistlampen in
de voorbumper, hoofdsteunen en
sportieve wielplaten. Standaard is
een 1,8 liter motor van 66 kW/90
pk. De 406 SRX Break kost
41.920 gulden.

De Peugeot 106 Accent rolt mee in de X-opwaardering bij Peugeot. De prijs van deze royaal toegeruste auto komt op 22.500 gulden.

D

e letter X staat bij Peugeot voor veel luxe. De
406 STX, 406 SRX Break, 605 STX en 806 SRX zijn
dan ook uitvoeringen, die
een scala aan extra accessoires meekrijgen. Daarnaast Is de Peugeot 106 Accent X opgewaardeerd. De-

ze heeft onder meer op afstand bedienbare centrale
vergrendeling gekregen.
Type-aanduidingen zijn soms lastig te ontcijferen coderingen. Wat
vertellen ze eigenlijk. Hoe meer
letters of hoe verder die in het alfabet staan, des te omvangrijker

is de uitrusting. Het is een wetmatigheid die goed is te hanteren
om de plaats van een model in
het gamma af te lezen.
Drie letters bij Peugeot dienen
dan ook te worden gelezen als:
omvangrijk. De X bivakkeert bovendien aan het eind van het al-

Peugeots topmodel 605 is in STX
uitdossing extra toegerust met
metallic lak en lichtmetaten velgen. De versie met 2,0 liter benzinemotor komt daarmee op 66.095
gulden. Dat is achthonderd gulden meer dan de ST, maar het
voordeel op de extra accessiores
bedraagt 2.750 gulden. De STX
is tevens verkrijgbaar met een 2,0
liter turbo benzinemotor of turbodiesel van 2,1 en 2,5 liter.
De ruimtewagen 806 SRX is voor
1.150 gulden extra voorzien van
metallic lak, lichtmetalen velgen
en mistlampen voor.
De prijs van de auto komt op
57.650 gulden. Het voordeel op
de accessoires beloopt in dit geval 2.465 gulden.

bestuurder als passagier zijn aanwezig. Verder zorgt een van ABS
voorzien remsysteem voor een
uitstekende vertraging, zodat de
auto bij een noodstop keurig onder controle is te houden. De
CDX voegt aan de uitrusting met
leer afgewerkte stoelen en achterbank toe. Tevens heeft deze versie traction control. Dat onderdrukt slip bij de aangedreven wielen, waardoor de stabiliteit en
trekkracht op natte of gladde wegen optimale waarden bereiken.
De Leganza heeft een handgeschakelde vijfbak. Een viertraps
automaat is als optie te leveren,
zowel voor de SX als voor de
CDX. Daewoo heeft deze in samenwerking met de Duitse transmissiespecialist ZF ontwikkeld.
Een koersvaste wegligging is gegarandeerd. Een solide chassis
en carrosserie dragen daaraan
bij. Het Worthing Technical Center
van Daewoo in Groot-Brittannië
heeft een belangrijk deel van het
ontwikkelingswerk verricht. Het
weggedrag is afgestemd op de
smaak van de Europese automobilist.
De Leganza heeft een beproefd
onderstel met rondom onafhankelijke wielophanging. Voor past Daewoo McPherson-veerpoten toe.
Achter is gekozen voor een Dual
Linksysteem met schroefveren.
De Leganza komt binnenkort op
de markt. De prijzen worden nog
bekend gemaakt.
Voor proefrit:
Daewoo Bartels Amstelveen
Bouwerij 73D Tel. 020-4418438.

Van buiten oogt de Suzuki lekker
compact en een tikkeltje eigenwijs. Dit komt vooral door de kloeke koplampen. Hiermee werpt de
auto een nieuwsgierige blik de
wereld in. De portieren scharnieren ver naar buiten waardoor de
instap riant is.
Voor je gevoel kun je bijna rechtdoor de auto 'binnenlopen'. Eenmaal in de auto valt ons direct op
dat de riante binnenmaten niet in
verhouding staan tot de compacte
buitenafmetingen. Dus maar weer
uitstappen en nog eens de bui'tenzijde aandachtig in ons opnemen.
Wind
Eenmaal op weg trekt de auto ui-

teraard veel bekijks. Sommigen
vinden hem het einde en steken
een duim omhoog. Anderen krabben zich achter het oor en bezinnen zich nog op een reactie. Achter het stuur van de auto is het
uitsluitend genieten geblazen. We
rijden een lang stuk snelweg en
kunnen de auto op geen enkel
minpunt betrappen. De auto is
mooi stil en ligt uitstekend op de
weg. Tot 130 kilometer per uur
accelereert hij vlot door. Daar
stokt de snelheidsmeter tamelijk
abrupt. Dat is het moment waarop de krachtige motor het verliest
van de wind.
In stadsverkeer is de auto lekker
snel en steek je menig medeweggebruiker de loef af. De auto is
vlot en dankzij de elektrische
stuurbekrachtiging enorm wendbaar. Een blik onder het motorkapje levert een aangename verrassing op. Speciaal voor deze
Europese Suzuki heeft de producent een eenliter viercilindermotor

ontworpen met zestien kleppen
en bovenliggende nokkenassen.
Het blok levert 48 kW/65 pk en
geeft dat vermogen met graagte
aan de voorwielen. Evenwel is
het gemiddelde verbruik beperkt
met gemiddeld slechts 6 liter
brandstof per honderd kilometer.
De auto heeft standaard een vijfversnellingsbak. Volgend jaar verschijnt de auto ook met automaat.
Met vier volwassenen zit je lekker
ruim in de 820 kilogram zware
auto. Verkies je bagage boven
mensen dan kan de achterbank
in twee delen worden neergeklapt. Het resultaat is een vlakke
laadvloer, goed voor 633 liter, gemeten tot de onderzijde van de
ramen. Een van de sterkste punten van de Wagon R+ is zijn prijs.
Aan de standaard dakrails bungeit een prijskaartje waarop staat
23.995.gulden. Voordat geld
biedt Suzuki een zeer complete
auto met veel gebruiksmogelijkheden.

Wagon R+ Promotour
Voordat de Suzuki Wagon R-t- bij de dealers verschijnt zal deze
eerst een promotour door Nederland maken. In de maanden oktober en november trekt een karavaan van zestien Wagons R-t- door
het land om geïnteresseerden alvast de gelegenheid te geven een
proefrit te maken. Regionaal organiseert Suzuki dertien van deze
ongetwijfeld feestelijke bijeenkomsten.

VW Caddy beste besteller
D
e titel Bestelauto van
het Jaar 1997/1998 is
ten deel gevallen aan
de Caddy van Volkswagen.
Deze besteller wint niet alleen op uiterlijk en gebruiksgemak, maar mede
dankzij de service van een
dicht dealernetwerk en een
'perfect functionerende
noodhulpdienst'.

De verkiezing is een initiatief van
het blad Automobiel Management
en wordt jaarlijks gehouden. Alle
in het voorafgaande jaar nieuw
uitgebrachte bestelauto's gaan
onder de loep.
Gunstige leaseprijzen, service, de
hoge restwaarde, gunstige verbruikscijfers en het reparatie-/onderhoudscontract zijn de positieve punten die in het eindrapport

De Caddy is uitgeroepen tot Bestelauto van het Jaar.
over de Caddy staan. Bovendien
is een pluim gegeven voor de
asymmetrische achterdeuren. De
één is wat groter dan de ander.
Ze zijn doordacht en praktisch en

vergemakkelijken het laden en
lossen. De Caddy is verkrijgbaar
met benzinemotoren van 60 en
75 pk en met drie zuinige diesels
met vermogens 64 pk en 90 pk.
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L u ca s *Ziekenhui*.
A n dreas
Een beroepsopleiding en een baan7
Als je verpleegkundige wilt worden, kan dat
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis biedt praktijkplaatsen aan

Leerling-verpleegkundigen (m/v)
die m maart of september 1998 willen starten met de
opleiding tot verpleegkundige, niveau 4, via de beroepsbegeleidende leerweg

Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis is
een groot interconfessioneel zieken
huis m Amsterdam, dat is voortge

De opleiding duurt m totaal 4 jaar In de beroepsvoorbereidende periode (BVP) van 9 maanden ga je naar school en
loop je enkele weken stage in het ziekenhuis Van het ziekenhuis ontvang je ti|dens deze studieperiode zakgeld Heb je de
BVP succesvol afgesloten, dan krijg je een leer-/arbeidsovereenkomsl met het ziekenhuis en een leerlmgensalans
conform de CAO voor het Ziekenhuiswezen Theorie en praktijk wisselen elkaar vanaf dat moment voortdurend af Het
diploma waarmee de opleiding wordt besloten, geeft je de
mogelijkheid om je als verpleegkundige te laten registreren

komen uit een fusie tussen het
Sint Lucas Ziekenhuis en het
Andreas Ziekenhuis Het is momen
teel nog gehuisvest op 2 locaties
maar 20! na de ver /nieuwbouw in
het /aar 2001 op de locatie
Sint Lucas zijn geïntegreerd
Samen wordt nu gewerkt aan een

patiënten topzorg moet blijven
bieden m al zijn facetten Daarbij
zijn opleidingen en wetenschap
t

Om een lang verhaal kort
te maken...

Als je in aanmerking wilt komen voor de functie van
leerling-verpleegkundige, moet je minimaal 17 jaar oud zijn
en voor de start van de opleiding een MAVO-diploma
hebben behaald met alle vakken op D-niveau Een gehjkwaardig diploma wordt ook geaccepteerd

nieuwe organisatie, die aan de

Informatie: Voor nadere informatie over de opleiding kun je
telefonisch contact opnemen met het Branche Opleidingencentrum Gezondheidszorg, locatie Jan Tooropstraat,
telefoon (020)5108309

pelijk onderzoek belangrijke pijlers
van het beleid
Het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis

Sollicitatie: |e schriftelijke sollicitatie kun je sturen naar het
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis, locatie Sint Lucas, dienst
personeelszaken, t a v de heer R H Wagemaker, sectorhoofd Personeel a i, Postbus 9243, 1006 AE Amsterdam

beschikt over vri/wel alle medische
specialismen en telt ongeveer
2200 medewerkenden

Wilt u precies weten wat de Polo Variant

Daar is 'ie dan de nieuwe Polo Variant
Verlengd met een heleboel extra ruimte voor

u allemaal te bieden heeft, kom dan gewoon

bagage en boodschappen', maar verder

een proefrit maken Dan kunt u na afloop ook

op-en-top een Polo Veilig, zuinig, comfortabel

meteen uw cadeautje mee naar huis nemen
Want omdat Volkswagen dit |aar z'n

en toch compact Z'n basisuitrusting is compleet, o a stuurbekrachtigmg, m hoogte ver-

50-|aricj bestaan m Nederland viert, kri|gt

stelbaar stuur, bagageruimte-afdekking en

u bi| een proefrit onze exclusieve |ubileum-

een derde remhcht Alles zit er op en

video cadeau Een uniek tijdsdocument

aan, en dat al vanaf f 28 080,-

dat de geschiedenis m beeld brengt

En

met

van Nederland en Volkswagen in de af-

het Polo-bouwstenen-

gelopen 50 jaar

systeem kunt u 'm verder geheel naar ei-

FRONIK BV

/
Graag tot zie/is m onze showroom1

gen smaak samenstellen

grond-, water- en wegenbouw
DEZE VIDEO AANBIEDING GELDT VAN l SEPTEMBER T/M 30 OKTOBER 1997 MAXIMAAL l VIDEOBAND PER KLANT DE PRIJS IS EEN VANAF PRIJS INCLUSIEF
BTW EN BPM EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN OOK IN UITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN

Voor ons bedrijf zijn we per direct op zoek naar een

Ons middelgroot
aannemingsbedrijf is
actief op het gebied
van Grond-, Wateren Wegenbouw in de
ruimste zin van het'
woord. Het dienstenpakket omvat o.a.:
grondwerk, stuwen,
beschoeiingen, damwanden, bruggen,
duikers, straatwerk,
(onderheide) riolering en persriolering
voor zowel nieuwbouw als onderhoud.

HOOFD CALCULATOR

Auto Strijder B.V.

Functie-eisen
- opleiding op MBO/HBO-niveau, weg- en waterbouwkunde
- ruime werkervaring en interesse m het geautomatiseerd calculeren op basis
van zowel tradtitionele- als RAW-bestekken
- ervaring om te werken volgens ISO-9002 en V&G-plannen
- werkervaring m de uitvoering van GWW-projecten strekt tot aanbeveling
- goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Functie-omschrijving
- geheel zelfstandig verzorgen van complete inschnjfbegrotingen
- zelfstandig overleg met opdrachtgevers over zaken die in de calculatie/
bestedingsfase spelen
- beoordelen van prijzen van onderaannemers en leveranciers
- opstellen van de werkvoorbereiding van projecten
- bepalen van uitvoeringsmethodes
- leidinggeven aan een of meerdere calculators/werkvoorbereiders
de énige échte drukkerij m Zandvoort

Het kantoor is in
Mijdrecht gevestigd,
echter het werkterrein strekt zich uit
over de provincies
Noord- en ZuidHolland en Utrecht.

Wij bieden u
- een dienstverband voor onbepaalde tijd
- een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- een pittige en verantwoordelijke functie
- een plezierige werkomgeving in een resultaatgericht team

van Petegem

Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw brief met CV zo spoedig mogelijk naar Fronik B V
t a v dhr R Fronik, Postbus 104,3640 AC Mijdrecht

IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT

Tot 90% korting
Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Valkenberg is een
• . \ ~•

•

Kerke pad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

Voor ons filiaal m Almere zijn wij op zoek naar een team van gemotiveerde en enthousiaste medewerkers m/v

„Ht.ntMMlM.MM

ALLES MOET WEQ»

onderdeel van Dixons bv;

NATUURLIJK LATEX
RUBBER
COMBI-MATRAS
EINDELIJK EEN MATRAS DIE JE Ht/O SPAART EN JE SENTEN.
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam
Geleverd In een duurzame dubbetgeweven damast
Hygiënisch anti schimmel en anti allergisch
fllte jfpfltefi leverbaar. Vb 70x2QOcm Van 499 - Nu voor

/)D-Of
Lii*~*Jr.

Wij zoeken

PART-TIME VERKOPERS
12 t/m 24 uur per week

een landelijke filiaalketen,
die meer dan 140 filialen
exploiteert onder
3 verschillende formules.
De Valkenberg filialen
bieden keus uit een breed
assortiment ktv/video/
audio apparatuur, grote
en kleine huishoudelijke
apparaten.
De formule van ons,
succes? Een aantrekkelijk
assortiment, deskundige
Informatie en bovenal
een klantgerichte
service.

vintniB Nuvooc

M/V

Wij zijn geïnteresseerd m kandidaten met
• een opleiding op MBO niveau
• verkoopervaring, bij voorkeur op het gebied van KTV, video, audio,
grote en kleine huishoudelijke apparaten
Dixons bv stelt daar het nodige tegenover
• prima basis salaris
• premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw
inkomen
• goede secundaire arbeidsvoorwaarden
Heeft u interesse in bovengenoemde functie.
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van WIE 158 aan
Dixons bv
t a v Mevr D Wonink afdeling personeelszaken
Postbus 3480,
5203 DL s-Hertogenbosch

valkenberg
Helpt u beter kiezen...

"De Oude Halt"
In een ommekeer zijn we er weer als vanouds
met verse friet en op de Vondellaan zoals u ziet met

loempia menu's

6,25

saté menu's kip of haas 7,50
shoarma kip menu
7,50
met salade, patat of stokbrood en eigen verse sauzen
Kunt u een heerlijk maaltj e vergaren
zeker voor de eerste jaren

2-PERSOONS
MDF-LEDIKANT

MATRASSEN
•ilra h«illtoK nwt h«l tarownd* Bwwi,.

"ST 129.

comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200cm.
• met li.mu 2 solide lattenbodems •
• met n:>.vin 2 luxe polyether matrassen
• met CUIViri 2 njkgevulde
hoenderverenkussens f - — „_
Compleet van F U&.

m999t
•EcM dor» tfcUmf mm iK-x»i«^nM_ f 40x200.119.

Natuurlijk v*ran
D«cr*n •nU-aII*rf isch
C.mf.rt bvlktjt*
O»ni
t«UM natuurrufclur

BEZICHTIGING • VERKOOP

Openingstijden
maandag gesloten
Di. t/m za van 12 00-23 00 uur
zo 12 00-21.00 uur

• Betalen met pinp.is mogelijk.
•Bezorging mogelijk.

Spaameweg 22a
Cruquius

Weekmedia 17

19

woensdag 15 oktober 1997

geeft u meer!
2-daagse reis
naar Londen

Fa. Gansner & Go.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair
Inrichting en renovatie bad en douche
Tegelwerk Vernieuwingen zinken goten,

Een fantastisch arrangement dat u (opnieuw') kennis
laat maken met
Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deur 1

EXTRA PRIJZENREGEN
WIN-TOT-15J-MIUOEN-BON

enz
Deskundig advies
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode Kanjer,
alle Bmgoprijzen en de Mega Jackpot

U de heer " mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven

Adres

[j
H
[J
D

/ 40
/ 30
/ 20
ƒ 10

Naam

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Plaats
Bel mij bij een prijs
Tel
boven / 10 000-

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen in bloklet
ters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement op aanvraag verkrijgbaar

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit

tel 020 677 68 68

UITNODIGING

DAG1:
U reist in de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt ra Om 16 10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18 50 uur aankomt
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open u
kunt eten in een van de restaurants, een van de nieuwste films bekijken m een van de videolounges of voordehg tax-free inkopen doen in het uitgebreide winkelcentrum En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u m slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station gelegen m het hart van de bruisende metro
pool aan the Thames U checkt in bij uw hotel en heeft
dan de gelegenheid om het nachtleven m Londen te
verkennen Wordt het een pubbezoek gaat u naar de
film of gaat u naar een van de nachtclubs' Het kan
allemaal

ONTBIJT

l NATIONALE l

Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing
Reserveren kan door te bellen met Stena Line
tel 0174-315 850 onder vermelding van reiscode
H2WKM
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is zal de
reserveringsafdeling met u een alternatieve datum
zoeken

Banknummer
Bon uitknippen en in een
envelop (zonder posttegell
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij
Antwoordnummer 73503
250 7 ZV Den Haag

Datum
Handtekening

15097 10

SPEEL

(en koekjes na de middag!)

Het icgtni miljouienpnjzen bij de Postcode
l otcrij du najj.il Tot en mu de Kanjcrlickkmg in
cktcmbu is hu elke maand raak met txtia
prijzen en Gouden Bingos Bent u er klaar

meeste loten heelt en het langste meespeelt, \\int
het meest 1 Eerlijk is eerlijk
Speelt u nog mei mee' U \\ilt dat goud toch niet
aan u\s deur \ooibij laten gaan 7 Meldt u zich dan
zo snel mogelijk aan dan bent u er straks zeker bij
als een groot deel van uv» stiaat bewoond wordt
dooi miljonairs Vul vandaag nog de bon in op
deze pagina en slum hem direct op U bent dan
zelfs nog op tijd voor de trekking van de C\tra
Straatpnjb van l miljoen gulden van deze maand 1

Maandag 13 oktober \ i t l de Gouden Bingo Deze
extra Bmgopnjs \ a n een half miljoen gulden kunt
u ook \\innen' Maar even makkelijk \\int u nog
deze maand de Extra Straatprijs \an een miljoen
of aan het eind \an du jaar de Postcode Kanjer
van 15,7 miljoen gulden
Op nieuujaaisclag
gaat de Postcode
Kanjer eruit De
Kanjcrpnjs is de
rijkste prijs -\an
Nederland Hiermee kunt u m een
klap met u\\ buren
miljonair v. orden
De Kanjer is nu
minstens 157 miljoen gulden en
groeit nog steeds'

Prijs: f 199,= p p.

Vertrekmogehjkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997

Postbanknummer

LOTERIJ

DAG 2:
Na het ontbijt heeft u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs Beroemde bouwwerken als de Tower
Houses of Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrods en Selfndges of beroemde winkel
straten als Oxford Street regent Street en Bond Street
is een belevenis Om 17 25 uur stapt u weer op de trein
in Londen Liverpool Street Station De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland
waar u om 23 59 uur aankomt

Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* treinretour 2e klas Harwich Londen Liverpool Street
Station
* l overnachting in een 2 persoonskamer m een
driesterren hotel m het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

Postcode

Bent u klaar «m een Utaal nieuw coml
mini-test «eelt u h«t »ntwo»rdl
1. Ik w*rri w«l •«» wakker zonder echt uitgeslapen te zijn
(ja/ne*|.
2. In hed wil ik «en ideal* slaaphouding met een perfect*
Iichaams*n4«rst*uning (ja/ne«).
3. Ik hou van hoogwaardige kwaliteit (ja/nee).

Welterusten.

3x Ja? D« rev»luti«nalr* SWISSFLEX en wijzelf heten u van harte welkom! D* koffio staat
klaar en <tm croissants zijn nog warm (on in o> namiddag is er nog koffie, én koekjes).

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van M EEUWEN

Het enige dat u
hoeft te doen om
deze fantastische
prijzen te \\ innen
is meespelen in de Postcode Loteiy En hoe meer
loten u heeft hoe groter u\\ aandeel m de Kanjer
Want alle deelnemers m de \\innende postcode
krijgen een deel \ a n de Kanjer Maar \\ie de

De Slaapvooriichter voor Kennemerland
RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM TEL 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag Donderdag koopavond

geeft u meer!

| DE UITSLAGEN VAN 13 OKTOBEfc
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot: 11 De overige Bingopriizen:

l

3 miljoen

Getal 23 t/m 36

?"% f i n nnn . ?n / on
1
De Bmgogetallen:
|
07 ƒ 1 000,02 ƒ 10,Getal 1 t/m 22
04
ƒ 100,12
ƒ 9,31
ƒ 50,36
/ 8,22 42 28 09 27 25 30
44
ƒ 40,33
/ 7,08 41 40 24 13 38 35
ƒ 30,15
ƒ6,19 17 18 21 32 06 26 29
34
ƒ 25,11
f5.Maakt u uw ka: rt vol met
O3
1 Straatprijs trekking september:
dan wint u de
Bekendmaking 13 oktober
ƒ 5.000,Thuisbingo
8064 XM
f 25.OOO,Extra Prijs
f

De BMW: 29ut> uu uu»
in Capelle a/d IJssel

Woningruil

60 cpm1 Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een af
spraaki 0906 1717

Auto's en
auto-accessoires

1942
LV
2037 PA

LIVE' Black beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen' 99cpm 09060601
Lokaal tarief' Amsterdam da
Dagelijks seksen hete meis
ting vrouwen uit A dam1
1
jes (18) op onze LIVELIJN De 0102946186
heetste' 99cpm 09060603
Ontdek de duistere wereld'
HERFSTKRIEBELS ?
SM Je meesteres LIVE' Zij
Geheel pnve'
wijdt jou in' 99cpm 0906 96 26

Rijles auto's
en motoren

DE NIEUWSTE DAG FILMS

Alblas Verkeersscholen

All Stars, My Fellow Americans, Rosewood,
Dante's Peak, Baps,The step-sister.

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop 0172408361

VIDEOTHEEK DOMBO

in 5 dagen

1

Zie ook de pagina s
SHOWROOM
in deze krant

0906-9680

004
023

Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnum
meri 0906 14 44 (60 cpm)

Diverse clubs

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

* Desire Escort *

24u /pd ca 1 gpm

0906-9850

Hete sex

0906-9688

0906-4040025

0906*0611

0906 - 9789

Met een advertentiein SHOWR001AUTO l-IN-3
inlevering
van deze

inlevering
van deze

kinderfilms
hele week

weekfilms

dagfilm

is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskiant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO l-DN-SMINI'S is daaimee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag m de
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
f - - - - -- -- - - - -••---- «
.
»
«
•
.
M
«
« _ - _ -_1

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
ut r m bl kl u. iu u t i k M I I lltr|i r
tiokjt (.ijftrs Inslik ns
tnluss [iruimtt n tt 11 it
uor l t t t t t r MmMins l

_ ss
U l
ss l o

•£
^

I M II
1.1 l.
I L Is

tl Inntl \ n n t l tlnnnisl .3
^,t]>hiMt l int M u kunl il
ztlhiitr kt n n w u n *
iilMrttillu k ••!

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

027
017

Voor t echte handwerk bel je
09060630 Zij praten jij
komt' Live + Stonesi 99cpm

Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur
deze aanbieding is geldig t/m 31/10

inlevering
van deze

5684 CP
5751 JM

Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer'
09061500 (60 cpm)
All creditc ace 24 u p d
Hete seks m knappe blonde
020 6700620/036 5360208
Oudere
vrouwen
geven
je
stewardessen m grote bor
http //www desire nl
hun
telefoonnummer'
sten Live'99 cpm 0906 06 02
Leuke dames gevraagd
09061555 (60 cpm)
24 u/pd (1 gpm)
1
Zie ook Kabeltekst
Tel + fax 023 5731613
Postcode GAY dating gay s Luxe pnve huis' Topmeisjes
Nieuwsnet 9 paq 450
Heerlijke vrouwen willen
uit jouw postcodegebied1 1001 u 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Assistentes al
samen met jou tot een
0906 81 00 (50 cpm)
. Zie ook de pagina s
tijd welkom Sarphatipark
BEL ME THUIS
hoogtepunt komen1 (1 gpm)
SHOWROOM
SEKSALARMNUMMER
118 Adam 020 6723022
in deze krant
Snelseks direct live 99cpm
PRIVÉ
HUIS OVERTOOM 443
VERNIEUWD ca 1 gpm
Ik ben er
15 meisjes 10 u s morgens
. Wij behouden ons het 1
Buurvr en buurmeisje
recht voor zonder opgave van Biseks
ALTIJD VOOR JOU
1 u s nachts 0206189110
1
redenen teksten te wijzigen (18) Hun spelletjes worden
Studentendating studentes
harderi 99cpm 0906 95 26
of niet op te nemen
ca 1 05 p/m
18+ zoeken MU een af
Diversen
• Rubneksadvertentie op Ik kan niet buiten seks' Ik Ik ga door waar anderen stop spraak' 0906 14 14 (60 cpm)
geven' Zie voor adres en/of moet elke dag een vent1 Doe pen' Schaam me nergens Thuiscontact vrouwen (20
Topstriptease Yankees
telefoonnummer de colofon jij t vandaag LIVE met mij7 voor en wil harde SEKS'
59) zoeken een afspraak keuze uit 32 topdansers M/V
in deze krant
Sascha 99 cpm 0906 96 08 Harnet 99cpm 0906 97 94
thuis 0906 19 19 (60cpm)
020 4888880/06 55347710

Aangeb 5 kam won m box
en zolderk 2 balk + tuin
A dam W Slotermeer huur
Sinds 1954
ƒ605 subs mog Gevr
3 kam won geen hoge huur Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18
Tel 0206133753

WIKA AUTOGLAS

VIDEOTHEEK DOMBO'S
SUPER HERFST AANBIEDINGEN

OOO,-

1 Gouden Bingo Winnaars:

0906-Nummers
09069889 Rijpe Sjaan dd
cup zkt jongens 18 j Liveseks
Grijp onder m n rok' 99 cpm

25

8064 XM 036

Zetfouten voorbehouden

Naam
Ailus
1'osluU <• 111 lis

II [ I 0 |

r 10
11K foommmnu i
II mtlti Kt umi:

Auto's vliegen nu de deur uit!
Opsturen in een gefrankeerde envelop aan SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S Postbus 156
1000 AD Amsterdam of afgeven bij Het Paiool, Wibautstiaat 131, Amsterdam
Afgeven kan ook bij de volgende Weekniediakanloren.
Amstelveen, kantoor Aemstelshjn, Laan van de Helende Meesters 421B.
Zandvoort: Gasthuisplem 12
Faxen kan ook, is wel zo snel en duidelijk 020-665 63 21.

020-6658686
faxni 020-6656321

BOODSCHAPPEN
Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties,
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

= Actie

O = Suggestie

f Tv^T''""

'« •''

Coo

'Best/s bereid uit het hPPriii

JÜÜ

Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

Kantonese
gehaktballetjes

De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Aren' 8 tafelgrill klaar.

Fraai van vorm en makkelijk in
gebruik. Goed voor vele uurtjes
gezellig tafelen met familie en
vrienden. Dat is de Gourmet
'Arch' 8 Tafelgrill van Tefal. Natuurlijk zijn.de grote grillplaat
en de bijgeleverde vierkante
pannetjes voorzien van de bekende Tefal anti-aanbaklaag.
Dat garandeert een perfect
bakresultaat en gemakkelijk
schoonmaken.

<Ü = Nieuw

Ingrediënten: 300 gr. gehakt,
2/3 eetlepels gemberpoeder, 1
pot Hak Extra Oosterse
Groenten In Zoet-Zure saus; 2/3
eetl. Ketiap.

?$&s#y

Bereiding:
Maak het gehakt aan zoals u
gewend bent, maar voeg er
extra de gemberpoeder aan toe.
Maak ballefles ter grootte van
een walnoot en bak deze rondom bruin en gaar.
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Hansaplast FootCare:
de oplossing voor uw
voetproblemen
Hansaplast FootCare is een
' serie nieuwe voetverzorgingsproducten van Hansaplast, het
vertrouwde kwaliteitsmerk bekend van pleisters en andere
wondverzorgingsproducten.
Speciaal voor uw voeten zijn er nu
ook Blaarpleisters, Likdoornpleisters, Eelt- en Likdoornpleisters,
en Anti-drukringen.
Blaarpleisters verlichten direct de pijn, de druk van de blaar
en absorberen het vocht uit de
blaar waardoor het natuurlijke
herstelproces van de huid wordt

Sheridan's likeur is dubbel genieten!
Sheridan's is de naam van de nieuwe unieke likeur die binnenkort
te koop is. Het is eigenlijk een dubbele likeur want in één geraffineerde originele fles worden twee likeuren gescheiden bewaard. Enerzijds is het een crèmekleurige romige vanillelikeur met 17 procent alcohol, anderzijds een donkere en krachtige koffiechocoladelikeur met
19,5 procent alcohol. Alleen al het schenken van Sheridan's is een feest.
Dankzij de speciale schenkdop kunnen de twee likeuren gelijktijdig in
het glas vloeien, waarin ze twee aparte lagen vormen. Zo ontstaat er
een heerlijk harmonieus drankje dat overal bij past en bij elke gelegenheid geschonken kan worden. Sheridan's wordt uitsluitend gemaakt van natuurlijke ingrediënten zoals verse Ierse room, zuivere extracten van koffie en vanille en -uiteraard- Ierse Whiskey.
Sheridan's laat zich zowel puur op kamertemperatuur als met ijsblokjes goed smaken!
Sheridan's: om het te mengen moetje het drinken.

bevorderd. De Blaarpleister voelt
aan als een tweede huid en blijft
goed zitten.
De Eelt- en Likdoornpleisters
zorgen voor verlichting van de
pijn en de druk bij likdoorns en
maken de verharde huid zacht.
De anti-drukringen verminderen de pijnlijke druk op gevoelige plekken en zijn zacht en
comfortabel.
Hansaplast FootCare neemt
even de verzorging van uw
voeten van u over.

Voeg de inhoud van een pot Hak
extra oosterse groenten in
Zoet-Zure saus toe en laat het
geheel door en door heet worden.
Breng het gerecht op smaak met
de ketjap.
Serveer de Kantonese gehaktballetjes met rijst of mihoen, stukjes komkommer en
gefruite uities.
Eet smakelijk!
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l Koffie, thee
2. Koffiefilterzakjes
3. melk
4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Kruiden
7. Kip en gevogelte
8. Groenten
9. Fruit
10, Broodbeleg ••
11. Ontbijtkoek
12, Vleeswaren & Snacks
13. Suikervrij snoep
14. Aardappel producten
15. Fritessaus
16, Vla
17. Slagroom

O 18, Toetjes'
O
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19. Frisdranken
20, Vruchtensap
21. Likeur
22. Kaugom
23. Koek en chocolade
24. Wasverzachter
25. Keukenreiniger
26. Toiletpapier en tissues
27. Afvoerontstopper
28, Lichaamsverzorging
29. Nagelverzorging
30, Haarverzorging
31. Voetverzorging
32, Dierverzorging

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario Kantonese gehaktballetjes klaar maakt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs

Hak Extra Oosterse Groenten
in Zoet-Zure saus: gezond en
makkelijk klaar te maken
Klik-Klak-Klaar-Recept:

Een feestmaaltijd met smiles

WITLOF ANDERS
Ingrediënten:

Mario's recept is deze keer
een waar feest voor de allerkleinsten!

• 1 pond witlof
• rode paprika
• doosje champignons

Ingrediënten: 1 zak Mccain
Smiles; 4 kleine hamburgers;
ketchup en mayonaise uit een
tube; een hele komkommer; 4
cherrytomaaties.

• 2 ons taugé
• boter
• ketjap
• worchestershiresaus
Bereidingwijze:
Was de witlof, haal de bittere kern eruit en verdeel'
de stronkjes in blaadjes.
Kook de witlofbJaadjes
beetgaar en laat ze goed
uitlekken.
Snijd de champignons in
plakjes en de paprika in
blokjes. Bak de champignons en de paprika in een
klontje boter bijna gaar.
Voeg de witlof en de (gewassen en goed uitgelekte) taugé toe. Op smaak
brengen met de ketjap en
worchestershiresaus. Op
een hoog vuur om en om
lichtbruin bakken.
Lekker met gekookte krieltjes en een Cordon bleu!
Eet smakelijk!!
Een recept van Manon
Bouwhuis uit Hilversum

HET BOODSCHAPPENSPEL!
Het BoodschappenSpel heeft vobr,u leuke huishoude^
lijke prijzen in petto. Want iedere beller of inzender
met de juiste antwoorden maakt kans op een luxe
geelkleurige Rowenta keukenset bestaande uit
een Café Forma koffiezetapparaat voor 6.tot 8
koppen, een snoerloze waterkoker Express met een
inhoud van maar liefst 1,7 IIter en een Quadro Brood- >
rooster.
lWW<i?I/^l.
' f ' **•'*~.,, J.» ,~' ^
Bovendien ligt ervoorJedére'
f honderdste beller'pf Inze'ncler^V
'
het goede
'
C

Het BoodschappenSpel
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Bereiding:
Bak.de Smiles volgens de
aanwijzingen op de verpakking
goudbruin in de oven of frïteuse, bak de hamburgers
goed door en snijd de komkommer in plakken van een halve centimeter dikte. Leg de
Smiles in een halfronde vorm
op de bordjes, leg daaronder in
de zelfde vorm de kornkommer en spuit daarop drie toefjes mayonaise of ketchup op
een rijtje, zodat het een buik
met knoopjes lijkt. Halveer de
tomaatjes en maak er de voetjes van. Serveer de hamburgers
en laat uw kinderen er zelf een
"Smile" van ketchup en mayonaiseopmaken.Zomaaktueen
vrolijk en gezond dineetje, wat
nog lekker smaakt ook!
Wilt u zelf zien hoe onze
kok Mario deze feestmaaltijd
met smiles bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs

Snel en gemakkelijk, maar toch
gezond en dus verantwoord is
op dit moment de trend . Met
Hak Extra Oosterse Groenten
in Zoet-Zure saus hoeft u zich
daar geen zorgen over te maken
. Want deze nieuwe Hak Extra
Oosterse Groenten in Zoet-Zure
saus heeft dat allemaal in zich:
zeer knapperige verse groenten
boordevol vitaminen en voedingsstoffen met een heerlijke
saus. Het is een onverwachte
groentencombinatie van de beste kwaliteit met champignons,
sperziebonen, taugé, ui, wortel,
bleekselderij, rode paprika, bamboescheuten in een Oosters gekruide zoetzure tomatensaus.
Bovendien is het gemakkelijk
klaar te maken. Met kip en rust
maakt u er een feestelijk Oosters
dineetje van!
Naast. Hak Extra Oosterse
groenten in Zoet-Zure saus heeft

Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Da" t heeft mevr. Borsboom uit
Vlaardingen inmiddels ontdekt! Dankzij de deelname aan
het BoodschappenSpel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
mag nu gaan genieten van zo'n
schitterend Rowenta Dymbo
stofzuiger.
De winnaars van de handige
Rowenta koffiezetapparaat
krijgen hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

OMROEPA'

woensdag van 16.00 - 24.00 uur
Hak nog drie Hak extra varianten,
namelijk Bruine Bonen in Groente-tomatensaus, Kidney Bonen
in Mexicaanse groentesaus, en
Gemengde Groenten in Italiaanse saus.
Dat wordt weer een week vol
variatie!
Kortom, u moet de groenten
van Hak hebben.

STADSOMROEP
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uui
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

rtv

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur

vrijdag 10.45 en 12.45
en 14.45 uur

Maak een kinderfeest
met McCain "Smiles"
Kent u ze al, de lachende aardappelwafeltjes van McCain? Ze
heten dan ook "Smiles", afgeleid
van het overbekende lachende
gezichtje. En dat doen ze dan
ook: Smiles lachen u toe als ze
op uw bord liggen. Smiles hebben een gepaneerd, krokant
laagje van buiten en zij zijn van
binnen gevuld met een heerlijke,
zachte aardappelpuree. Smiles
kunnen worden bereid in de
oven of frituur.

En de
winnaar is...
Mevrouw Borsboom
uit Vlaardingen

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

Vooral voor kinderen wordt de
maaltijd een waar feest met
Smiles. Met kip, hamburgers, salade of appelmoes erbij heeft u
een heerlijke combinatie waarin
alle ingrediënten voor een gezonde maaltijd aanwezig zijn.
Smiles doen het goed op verjaardagsfeestjes maar kunnen
ook de 'door-de-weekse' maaltijd opvrolijken. Dus wat doe je
met Smiles? Lekker opeten natuurlijk!

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

ff&EST

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

ROWENTA
SURFLINE
INOX313
mstrijk

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
l.Uit welke twee smaken bestaat Sheridan's likeur?

De Boocischappenlijn

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

2. van wie zijn de vitaminenrijke
groenten die snel en gemakkelijk te bereiden zijn?
en bel uw antwoorden door naar:

06 - 350.220.05

fnnovatie van Poiv-

*

(loocnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het BoodschappenSpel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam, de winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

517.975 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

Woensdag 22 oktober 1997

Tijd terug

In de nacht van
zaterdag op zondag gaat
de wintertijd In ' •

Voetballers
raken slaags

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 43, oplage 5.425
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Grotere Super Noord krijgt warm onthaal

ZANDVOORT - Omwonenden
van winkelcentrum Noord en medewinkeliers zien de eerste uitbreiding van de Super wel zitten.
Dat is gisteravond gebleken tijdens een bijeenkomst over de
plannen voor het winkelcentrum.
Een parkeerplaats op het binnenterrein en woningen op het huidige parkeerterrein aan de Celsiusstraat stuiten wel op bezwaren.
Vooral sommige bewoners van de
Pasteurstraat die op binnenplein uitkijken, vinden het jammer dat groen
plaats moet maken voor auto's. Ook
het bestuur van het Aktiviteitencentrum Zandvoort ('t Stekkie) heeft er

ernstige bezwaren tegen omdat de kinderen van de naschoolse opvang hun
speelplaats verliezen.
Over de veranderingen op de huidige parkeerplaats aan de Celsiusstraat
maken enkele bewoners van de flats
ernaast zich zorgen. Veertien meter
van de parkeerplaats wordt mogelijk
opgeofferd voor vijf drive-in woningen. De bewoners vrezen dat daarmee
hun uitzicht verminderd wordt. „Ik
voel me steeds meer ingesloten. Eerst
is de Van Pagéehal er gekomen en nu
zetten ze er woningen neer," zei Ingrid
Koper uit de Celsiusstraat.
Over de extra winkelruimte voor de
supermarkt klonken gisteravond weinig afkeurende opmerkingen. Als de

gemeenteraad uiteindelijk de plannen
goedkeurt, breidt de Super zowel aan
de voor- als aan de achterzijde uit.
Daarmee wordt de supermarkt twee
keer zo groot.
Dat laatste is volgens wethouder
Plieringa, Supereigenaar Souwens en
de meeste van zijn collega-middenstanders hard nodig. „Het is vijf voor
twaalf," hield drogist Goossens de
ruim vijftig aanwezigen gisteravond
voor. „Veel winkeliers staat het water
aan de lippen. Als Leen Bouwens niet
mag uitbreiden zegt hij straks 'bekijk
het maar' en dan kunnen wij het zeker
allemaal vergeten. Er had al veel eerder wat aan dit winkelcentrum moeten gebeuren."

De vergroting van de supermarkt
staat als eerste op het lijstje. Daarna
moet volgens de plannen zoals ze er
nu liggen het binnenplein opgeknapt
worden en heeft architect Oosterhuis
een overkapping tussen de supermarkt en 't Stekkie in gedachten.
Wat er in die ruimten onder deze
overkapping komt is nog niet duidelijk. „Dat hoeven niet per se winkels te
zijn, mogelijk kan het Aktiviteitencentrum die ruimten gebruiken," stelde
Bouwens voor, om bezwaren van zijn
collega-winkeliers in de kiem te smoren.
Als derde fase heeft architect Oosterhuis vijf drive-in woningen op de
huidige parkeerplaats gepland. Tus-

DEZE WEEK:
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sen de woningen en de supermarkt
heeft hij een paar meter ruimte gelaten voor de vrachtwagens die de supermarkt bevoorraden. Deze aanvoerweg moet wel overkapt worden volgens Oosterhuis.

Stekkie:
'Nieuwe

start'

Peter Kramer, directeur van woningbouwvereniging EMM, heeft wel
belangstelling om woningen voor zijn
vereniging te bouwen. Hij staat niettemin kritisch tegenover de plannen.
„Ik vraag me af hoe de gemeente kan
garanderen aan de overige middenstanders dat de Super ook de tweede
en derde fase van het plan doorzet en
niet na het uitbreiden van de supermarkt denkt: de buit is binnen."
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Bejaarden verhuizen tijdelijk
ZANDVOORT - Vijfentwintig bewoners van bejaardencentrum Huis in de
Duinen moeten zes weken
logeren in De Voghelsanck
in Vogelenzang. Dat hebben
zij vorige week woensdag
gehoord. Ze verhuizen 29 en
30 oktober.

ZANDVOORT - Een zaalvoetbalwedstrijd in de Pellikaanhal tussen Haricamo
uit Zandvoort en het Haarlemse Dio 4 is woensdagavond in een vechtpartij geëindigd. Over de aanleiding
voor de vechtpartij lopen de
meningen uiteen. Minimaal
één speler van Haricamo
heeft aangifte bij de politie
gedaan.
Volgens diverse spelers van
Haricamo, scheidsrechter Aad
Leijen en sporthalbeheerder C.
Zwemmer doken de spelers van
Dio vlak voor tijd op de Zandvoortse voetballers. Zij sloegen
en schopten enkele spelers. De
meeste leden van het Zandvportse team konden echter op
tijd wegkomen, volgens Sander
Schomaker. „Maar mij kregen
ze wel tot tweemaal toe te pakken. Ik heb er een dikke knie en
een paar bulten op mijn hoofd
aan over gehouden. Bovendien
ben ik heel erg geschrokken.
Van mij hoeft het zaalvoetballen niet meer."

De verhuizing is volgens
René de Vries (directeur van
Huis in de Duinen) nodig omdat de appartementen van de
bewoners verbouwd worden.
„We maken twintig appartementen op de tweede en derde
etage geschikt voor mensen
met een rolstoel. De meeste
aanpassingen zijn nodig in de
douchecel en het toilet," legt hij
uit.

woners het nieuws redelijk positief ontvangen. „Natuurlijk is
er altijd wel wat commotie.
Maar het valt allemaal mee
deze keer. Bij de verhuizingen
van een aantal bewoners uit het
Huis in het Kpstverloren naar
Huis in de Duinen ontstond er
veel meer gekrakeel. We hebben er nu bewust voor gekozen
om de bewoners het pas een
paar weken van te voren te vertellen zodat ze niet te lang in
onzekerheid zitten. Dat heeft
goed gewerkt."

Wandelen
langs
ateliers
pagina 5

„Bovendien," zegt De Vries,
„scheelt het dat ze weten dat
het maar voor een redelijk korte periode is. De bewoners worden daar zes weken lang opgevangen door onze eigen personeelsleden. Het eten wordt uit
het Huis in de Duinen aangeVolgens hem hebben de be- voerd en hun

Lezers over
Cultureel
Centrum
pagina 9

Ook scheidsrechter Leijen is
van zijn stuk. „Het was afschuwelijk. Tegen het einde van de
wedstrijd begonnen de Haarlemmers plotseling te vechten,
Al vanaf het begin af aan vertrouwde ik het niet trouwens.
De spelers van Dio gedroegen
zich heel erg agressief en ze
trapten de bal tegen het plafond. Ik heb daarom op een gegeven moment gevraagd of de
sporthalbeheerder erbij wilde Kok Joost Kooij bereidt het eten nog wel in grote hoeveelheden, maar verder is er veel veranderd in de nieuwe keuken van Nieuw
komen," vertelt hij.
Unicum
Foto Karin Schut
Die wil eigenlijk niets over de
wedstrijd zeggen. Beheerder
Zwemmer wil alleen kwijt dat
„het al erg genoeg is. Ik heb nog
nooit'zoiets extreems als deze
week meegemaakt. Het heeft
ZANDVOORT - „De smaak van het eten is er beslist op aan zeer strenge Europese nordiepe indruk op me gemaakt. vooruit gegaan," zegt Cees Horseling, bewoner van Nieuw men. Dat betekent dat niemand
In elk geval gaat er een verslag- Unicum. Hij is zeer tevreden over de nieuwe keuken van de meer zomaar de keuken mag
je naar de KNVB hierover."
gehandicapteninstelling en maakt directeur Henny Uijte- inlopen. Iedereen die er toch
móet zijn, moet na de open dag
De begeleider van Dio, Piet waal dan ook graag een compliment. Die glimlacht als hij van morgen voortaan overhet
hoort.
Hrj
is
dan
ook
erg
trots
op
de
nieuwe
keuken,
die
Lefferts, geeft scheidsrechter
schoenen en een witte jas aanLeijen de schuld. Die zou in het morgen officieel in gebruik wordt genomen maar al een trekken. „Minder gezellig,"
paar
weken
proefdraait.
voordeel van de Zandvoortse
geeft Uijtewaal toe. „Maar een
ploeg hebben gefloten en overstuk hygiënischer."
tredingen niet bestraft hebben.
De verbouwing van de keu- het budget. Nieuw Unicum legComputers hebben ook hun
Leijen ontkent echter dat hij ken heeft een halfjaar geduurd. de bij het College voor Zieken- intrede gedaan. De eetwensen
partijdig was.
Dat staat echter niet in verhou- huisvoorzieningen een plan van bewoners komen terecht in
dingtot de tijd die de onderhan- neer dat uitging van 2,7 miljoen de computer. Op het beeldLefferts vervolgt: „Toen een delingen in beslag namen. Al in gulden. Dat vond het college te scherm kan het keukenpersovan die jongens van Haricamo 1991 stond de nieuwe keuken duur. Uiteindelijk kregen we neel bovendien precies in de gaeen elleboogstoot uitdeelde en op de agenda van de directie- een budget van twee miljoen ten houden hoe warm of koud
begon te lachen, waren mijn vergaderingen, legt Uijtewaal toegewezen."
het overal is in de keuken en of
spelers niet meer te houden." uit. „Een van de problemen was
De nieuwe aanwinst voldoet er ergens een storing van de apDat zijn voetbalteam zich al
vanaf begin af aan agressief gedroeg, is volgens hem onzin.
„Gewoon een beetje hard naar
elkaar schieten. Dat mag toch
wel. Die jongens van Zandvoort
waren al juist de hele wedstrijd
De toekomst is dat als eerste
aan het kwallen en schelden op
ZANDVOORT - Nog voor menselijke verhoudingen de
de quarantaine-ruimte voor de
ons. Of we zelf naar de KNVB de winter begint eindelijk de oorzaak van de vertraging.
katten verbouwd wordt. „De
stappen? Nee, dat is nergens renovatie van het KenneHet bestuur van de Dierenbe- hokken voldoen nog wel offivoor nodig."
mer Dierentehuis in de Keesomstraat. De quarantaine- scherming Haarlem en het be- cieel aan de eisen, maar-ze zijn
-afdeling en de verkoop- stuur van de Stichting Beheer ouderwets," zegt Petersen. Vol(ADVERTENTIE)
Kennemer- gens hem zit er ook asbest in de
ruimte voor katten en de Dierentehuizen
die de asielen van Zand- isolatie van de hokken. „Dat is
dokterskamer krijgen een land,
voort en Haarlem beheert, heb- ongevaarlijk zolang het er in zit
facelift. Na de winter is het ben
een paar jaar lang ruzie en er niet aan gerommeld
de bedoeling om de rest van met elkaar
gemaakt. Kortgelemaar het is goed dat. het
het asiel ook in stapjes te den is er een nieuw bestuur van wordt,
nu eindelijk vervangen wordt."
verbouwen.
de Stichting Beheer Dierente- Daarnaast wordt het aantal
huizen Kennemerland aange- hokken verdubbeld. Op langere
Vanavond vergadert de Die- treden. „Daarom moeten we nu termijn wil Ruivenkamp een
renbescherming Haarlem, die naar de toekomst kijken," al- verblijf voor zwerfkatten opzetten.
eigenaar is van het gebouw, dus Ruivenkamp.
Bel dan i.v.m.
over de verbouwingsplannen.
nabezorging
De eerste opknapbeurt kost
(ADVERTENTIE)
donderdagmorgen
vijftigduizend gulden. Dat bevóór 12 uur
drag komt volgens secretaris
Marijke Ruivenkamp uit een
tel. 5717166
Bouwfonds, waarin de Dierenbescherming Haarlem en de
Dierenbescherming Zandvoort
al enige jaren geld gestopt hebben.
„Eigenlijk zou je alles moeWaterstanden
ten slopen en een nieuw gebouw moeten neerzetten. Maar
dat kost anderhalf miljoen,"
LW
Datum HW
HW
LW
zegt Ruivenkamp. Rob Peter22 okt 08.36 04.45 20.55 16.40
sen van de Dierenbescherming
23okt 09.29 05.14 22.06 17.14
Zandvoort vult aan: „Nu ge24 okt 10.34 06.26 23.14 18.25
beurt het vervangen dus in
25 okt 12.04 07.25
19.35
Op zondag 26 oktober a.s. bent u van harte welkom in ons wooncentrum.
stukjes en beetjes, uitgesmeerd
26okt 00.55 07.46 12.26 19.55
U kunt dan kennismaken met onze architecten, die u kostenloos aan 'n
over een aantal jaren. Het ge27okt 00.56 08.50 13.14 20.54
verrassend interieuradvies helpen. Dit op basis van uw specifieke woonbouw is 35 jaar oud. Dat zie je
28 0 kt 01.45 09.34 14.02 22.06
wensen. Wij zien uw komst graag tegemoel tussen 11.00 en 17.00 uur.
wel af aan zo'n gebouw."
29okt 02.20 10.35 14.40 22.46
Al jaren is de verbouwing een
30 okt 02.49 11.10 15.09 23.10
heet hangijzer. Niemand vari de
Maanstand:
2.
dierenbeschermers wil echter
van derl horst Amstelveen
do. 23 okt.06.38 u.
graag
over
het
verleden
praten.
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Hoogwater do 30 okt. 02.49 uur.
020-6412505
„We moeten het verleden laten
NAP +116 cm
rusten,"
zegt
Ruivenkamp.
VolLaagwater di 28 okt. 22.06 uur.
gens Petersen zijn verstoorde
NAP -63 cm.

'Eten smaakt beter in nieuwekeuken'

Dierenasiel wordt verbouwd

Uw krant
niet
ontvangen?

Onsvooradvies
1
-|
komende
zondag
iiiiiiiiiiiiiimiiimii

paratuur optreedt.
„Of ik nu ook verstand van
computers moet hebben? Dat
valt wel mee. Het werkt tamelijk eenvoudig. Een blik op het
scherm is voldoende," zegt
Joost Kooij, sinds kort gediplomeerd kok.
Ingrijpender is volgens hem
de nieuwe manier van koken.
Voortaan wordt het voedsel een
paar dagen van te voren bereid.
De koks maken de aardappels,
groenten en vlees half gaar en
koelen het voedsel heel snel af
van honderd graden naar vier
graden. Vervolgens worden op
een transportband de porties
voor de bewoners verdeeld. De
dienbladen met de maaltijden
verdwijnen in een rijdende
koelcel, die naar de huiskamers
van de bewoners gaat. Zij kunnen op elk tijdstip van de dag
hun maaltijd in een opwarmapparaat stoppen. Na een half uur
is de maaltijd warm en gaar.
„Zelfs warmer dan eerst,"
zegt Ida Leijen-Westerveld.
„Daardoor smaakt het ook een
stuk beter. Het is fijn datje zelf
kunt bepalen hoeveel jus je op
de aardappels wilt. Dat je ook
pp een ander tijdstip kunt eten,
lijkt me handig. Maar dat heb
ik nog niet gedaan."
Ze vindt het ook erg prettig
dat er nieuwe menulijsten aan
de bewoners zijn verstrekt.
Sinds de nieuwe keuken er is,
kan iedereen kiezen uit meerdere groenten en verschillende
vleessoorten. „Ik mag bijvoorbeeld geen rookworst hebben.
Dan is het heel fijn dat ik toch
iets anders kan eten."
Over de porties die al in de
keuken verdeeld worden in
plaats van op de kamers, is ze
eveneens zeer te spreken. „Ze
zijn wat gelijker dan voorheen."

'Vliegveld in zee is
geen feestvariant'
HAARLEM - Het bezoek
van een delegatie_ van de
provincie Noorü-Holland
aan Japan en Hong Kong
was duur, maar zeker de
moeite waard, meent gedeputeerde Friso de Zeeuw.
Hij voelt zich gesterkt in
zijn opvatting dat een dependance van Schiphol op
een eiland in de Noordzee
moet komen.
De provinciale delegatie bestond onder meer uit gedeputeerden en statenleden en was
vijftien man sterk. Het bezoek
zou 180 duizend gulden hebben
gekost. De expeditie kreeg
vooraf kritiek vanuit Provinciale Staten. Het bezoek zou onnodig zijn.
Gedeputeerde De Zeeuw zegt
veel van het bezoek opgestoken
te hebben. „Ik ben er in ieder
geval van overtuigd dat een
eiland geen feestvariant is. In
Nederland zijn we niet zo gewend dergelijke grote besluiten
te nemen. De Deltawerken,
maar daar ging een ramp aan
vooraf. Een luchthaven op een
eiland in zee is ook zo'n verstrekkend besluit. Dat nemen
we hier niet zo maar."
De gedeputeerde heeft in het
verre Oosten geleerd dat het bedrijfsleven financieel wil bijspringen bij een dergelijk project. „Particuliere investeerders doen daar voor eenderde
mee." Ook leerde De Zeeuw dat
het belangrijk is dat er uitstekende verbindingen met en op
het land zijn. „In Hong Kong
ligt de infrastructuur al klaar,
terwijl het vliegveld nog in aanbouw is. Daar willen ze 50 procent van de mensen in het openbaar vervoer krijgen. Daarom
wordt onder meer tol geheven
op de snelwegen."

Japan heeft een vorm van milieu-compensatie
toegepast.
„Bij dat eiland heeft men de
visgronden verbeterd. Vooral
vissers waren aanvankelijk tegen aanleg, maar hebben er nu
geen spijt van. In Hong Kong
was dat heel mager. Daar hadden ze een rotsje met wat zeldzame kikkers. Dat vond ik wat
petieterig."
Andere Oosterse wijsheden
die in de bagage gingen waren:
verreken in de kosten van de
aanleg van een eiland ook de
opbrengsten van de gronden
die straks gebruikt kunnen
worden omdat de geluidshinder afneemt, en zorg voor een
goede project-aansturing, zodat
de kosten binnen de ramingen
blijven.
Dat De Zeeuw deze wijsheden
ook uit kranten of per fax vanuit Japan en Hong Kong had
kunnen oppikken, bestrijdt hij.
„Nu kunnen we zelf heel gericht vragen stellen. Natuurlijk,
we hebben pittige kosten gemaakt, maar die wegen op tegen de enorme investeringen
die ons te wachten staan. Het
niet onbelangrijke neveneffect
is dat Japan wellicht met een
tegenbezoek zal komen. Aanvankelijk was ik ook sceptisch
over ons bezoek, maar ik denk
dat onze handelsrelaties aan
betekenis zullen winnen. Dat
levert op termijn wat op. Maar
het hoofddoel was een luchthaven in zee te onderzoeken. En
dat lijkt mij voor Nederland
een betere keuze dan bijvoorbeeld een tweede Kaagbaan."

In Japan vroeg de besluitvorming enige tijd. „Daar hebben
ze een soort consensusmodel
zoals wij dat kennen. Dat is
toch wel het beste, hoewel hier
de procedures wel wat korter
zouden kunnen. Hong Kong is
meer autoritair. En milieu
wordt daar nog met kleine lettertjes, leestekens eigenlijk, geschreven. Dat telt niet echt.
Maar zelfs met dat geringe milieubesef ziet men het belang
van het openbaar vervoer."

Verijdeld
ZANDVOORT - Een bewoner van de Troelstrastraat heeft
maandagmorgen om kwart
voor twaalf een inbraak bij zijn
buurman verijdeld. De man zag
dat bij de buren een twintigjarige jongen, in een donkerblauw
jack, met een spijkerbroek en
een baseballpet, stond te morrelen aan de achterdeur. Toen
de Zandvoorter eraan kwam,
ging de inbreker er vandoor.

Snelheid
ZANDVOORT - Op de kop
van de Zeeweg heeft de politie
vrijdagmiddag tussen kwart
over drie en vijf uur honderd
automobilisten en motorrijders bekeurd die harder dan
vijftig reden. In totaal kwamen
419 auto's en motoren voorbij.
De snelste reed negentig kilometer per uur.

Alcohol
ZANDVOORT - De politie
heeft donderdag in de Koningstraat een 35-jarige Zandvoortse automobilist bekeurd die
ruim drie keer zoveel alcohol
gedronken had als toegestaan.
Zijn rijbewijs is ingenomen en
hij heeft een bekeuring gekregen. Tijdens een alcoholcontrole op de dr. Gerkestraat en de
Jac. van Heemskerckstraat
heeft de politie vrijdag twaalf
ademtesten afgenomen en
slechts één man bekeurd.

die krant moet ik hebben.
_ LJ Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v) l l l l l l l
Adres:
l l l l
Postcode/Plaals: l l l l i l
Telefoon:
I I I
Giro/Banknr.:
l l l l l i
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar/34,60

Paard stapt in Nato-draad
ZANDVOORT - Er is zondag op het binnencircuit een paard
ernstig gewond geraakt. Het dier stapte in Nato-prikkeldraad dat
op het ruiterpad lag. Het paard heeft volgens zijn baas Brenda
Kerkman diverse wonden aan zijn benen, een ontsteking en
bloedvergiftiging opgelopen.
Ze heeft inmiddels zowel bij de gemeente als bij het circuit
gevraagd om een schadevergoeding en verzocht of het draad zo
snel mogelijk weggehaald kan worden. Juridisch ligt dat volgens
een woordvoerster van de gemeente echter vrij lastig omdat het
gebied van de gemeente is terwijl het circuit er erfpacht voor
betaalt. Noch het circuit noch de gemeente heeft op beide vragen
tot nog toe positief geantwoord. Wel heeft circuitvoorlichter Dirk
Buwalda beloofd dat hij vandaag met Brenda gaat kijken op de
plaats des onheus. „Zodat we alsnog actie kunnen ondernemen,"
aldus Buwalda.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648
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jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia,Antwoordnummer 10051,1000PA
.,..,,.,.,..
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÓ37 ï"oÏ7ÖÖ3'

l

l

woensdag 22 oktober 1997

Weekmedia 17

o

bD JlLode

11, oktober 7997
om 13 1/5 uur
(jcwlcht: 3010 gram
1cn()tc: J/7 cm

dames- en kinderkleding
KERKPLEIN 7 - ZANDVOORT

Mi 111 trotse oudeia zijn
Ab en Cmolme
van der M ooien

Weet U het nog?
Onze modeshow op

donderdag 23 oktober

Cclsiusstiaat J12
201,1 TN Zandvoort
Til. 023-5731 J,',7

aanstaande.
De lokatie waar de modeshow gehouden wordt
is de Mr. Randagzaal in het
Gemeenschapshuis te Zandvoort.

Bel even van tevoren,
voordat u mij m mijn slaap
komt stoi en!
Diep bedroefd, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard is gebleven, delen wij U mede dat
toch nog onverwacht van ons is heengegaan onze
rots in de branding, onze vader, schoonvader, mijn
opa en mijn schoonzoon
Franciscus Johannes Herwegh
Frans
19 augustus 1934
19 oktober 1997
Ellen en Riek
Jesse
Daan en Monique
mevrouw Versteege-Switser
Zandvoort, 19 oktober 1997
Correspondentieadres:
Flemingstraat 78
2041VK Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren woensdag 22 oktober van 19.00 uur tot 19.30
uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat 7 te
Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden donderdag 23 oktober in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst aldaar
13.45 uur.
Na afloop is er gelegenheid tot condoleren in één
van de ontvangkamers.
Vertrek vanuit Hofdijkstraat 19 te Zandvoort omstreeks 13.00 uur.

U bent van harte welkom op deze modeshow
welke in een huiselijke sfeer gegeven wordt.
De zaal is open om 19.30 uur en de toegang is gratis.
Met dank aan:
Schoonheidssalon Jolanda van Dijk, Zeestraat 56
Dames- en hcrenk.ipsalon Hairwave, Zeestraat 56
Bloemen en planken kiosk Marcel Schoorl, Hogeweg 16
Foto Boomgaard, Grote Krocht 26

ras

GAAT DOOR
in BLOEMENDAAL en
ZANDVOORT

ZWEMMEN DIPLOMA A, B EN C
PUPPY ZWEMMEN
met name bestemd voor de kleintjes vanaf 3 jaar

VOLWASSENEN ZWEMMEN
In onze heerlijk verwarmde baden kunt u beschermd leren zwemmen in kleine groepjes

De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluèstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

OPENBARE RAADSVERGADERING
De gemeenteraad vergadert dinsdag 28
oktober en woensdag 29 oktober 1997
m het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal in het Raadhuis vanaf
20.00 uur.
N.B.! Let op afwijkende vergaderdag!
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- voorbereidingsbesluit
Dr. C.A. Gerkestraat 19
- voorbereidingsbesluit
De Savornin Lohmanstraat 15
- voorbereidingsbesluit
Dr. Schaepmanstraat 12
- voorbereidingsbesluit
Haarlemmerstraat 48
- vaststelling begroting 1998
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen m de agenda optreden. BIJ
het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar. De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN

De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Westerduinweg 3 4 - 7 bomen
- Vinkenstraat 3 0 - 1 boom
- Fazantstraat 8 - 1 boom
- Kostverlorenstraat 109A - 1 boom
- Keesomstraat 3 6 - 1 boom

De aanvragen liggen gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van
het Raadhuis Belanghebbenden kunnen
tijdens deze termijn schriftelijk hun reacties
indienen bij Burgemeester en Wethouders van
Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERLEENDE KAPVERGUNNING

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunmg verleend voor
- Leeuwerikenstraat 10-1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president
van de Rechtbank m Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

GEMEENTE

NIGtiT

TEL. 023 537 99 44
Nieuw Unicum

Weer zo'n super
single da neen ig h t in

DE MANEGE
INFO 571.60.23

VAN VLIET
BUREAU VOOR MEDIA-ADVIES

ZANDVOORT
WEEKMENTJ FL.29;RQ
ROMIGE KAASSOEP

Zandvoort 5715351 of 023-5331975
WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU

VANILLEIJS MET S1NAASAPFELSA US
ENCOINTREAU

ITTTIIIT WINTERGERECHTEN TÏTÏÏTÏ
keuken geopend van 1 7.00-23.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Passage 6- 10 2042 KT Zandvoort
(023) 571 95 38
31 Oktober GUINNESS halloween party

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op luim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

verzorgt in opdracht van derden de advertentie-exploitatie van een breed assortiment
printtnedia.

Zaterdaghulpen
Leeftijd 15-20 jaar
Bel of schrijf HEMA ZANDVOORT, t.a.v. de hr. M. v.d.
Scheur, Raadhuisplein 1, 2042 LR Zandvoort
Telefoon 5712820

Tevens willen wij onze gasten van Restaurant Pierrot
bedanken, die uiteraard na de verbouwing van harte
welkom zijn.

Horeca-carrière.
start 'n SEC-opleidinfi
• Horeca Ondernemersvaardigheden
• Cafébedrijf/Sociale Hygiëne
Deze opleidingen voldoen aan de nieuwste
vestigingseisen. Ook voor andere branches.

Wij zijn op zeer korte termijn op zoek naar een

• Koken
•
•
•
•

E KW D

Serveren
Wijncertificaat '
•SUB"'
Restaurantbedrijf
Managementopleidingen

t r a i n i n g Ot o p l e i d i n g

JUNIOR
BOEKHOUDKUNDIG
MEDEWERKER M/V

Elandsstraat 175, 101 ó SB Amsterdam Telefoon 020 521 9329

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f 3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afltankelijk zijn!"

Hij/zij is verantwoordelijk voor de facturatie
van de door Bureau Van Vliet vertegenwoordigde titels.
Daarnaast zie je toe op correcte afrekeningen
voor de uitgevers. Tevens assisteer je bij het
verlenen van service aan adverteerders met
betrekking tot de klachtenafhandeling.
Van de kandidaat verwachten wij:
- opleiding op VBO-niveau;
- commerciële instelling;
- enig boekhoudkundig inzicht;
- kan zowel in teamverband als zelfstandig
werken;
- leeftijd 17-22 jaar;
- woonachtig in Haarlem e.o.

'adminton

Heb je belangstelling voor deze veelzijdige
functie, bel dan, of stuur een sollicitatiebrief
per omgaande vergezeld van je CV, naar:

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,voor meer informatie

Bureau Van Vliet B.V.
t.a.v. de heer M. Kaldenbach, manager P&O
Postbus 20 - 2040 AA Zandvoort,
E-mail: vlietvan@euronet.nl
Voor verdere informatie 023-5714745.

Bedrijf:
Privé:
Kamerlingh Onnesstraat 5 Kostverlorenstraat 87
2041 CB Zandvoort
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714160
Tel. 023-5714168

vraagt

Café-Biljart

Z A N D V O O R T

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

ZANDVOORT

Wegens een kleine verbouwing zijn wij gesloten.
In november gaan wij verder als

Wij bieden goede primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

HEMA

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift.

Bel voor informatie:

MIXED GRILL
********

HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE

Verleende bouwvergunningen
97090B Prmsesseweg
parkeerplaats
bouwen
bergingsbassin
(14-10-1997)
97091B Grote Krocht 30-36 veranderen
bankgebouw
(16-10-1997)
97112B Ebbmgeweg 1
bouwen
zwembad
(16-10-1997)
97129B Hogeweg76-7
aanbrengen
luifel
(16-10-1997)
97132B Boul Paulus Loot 63 veranderen
woning
(16-10-1997)
971378 Boul. Paulus Loot 53 vergroten
woning
(16-10-1997)

Kees en Arinemièk.

Dico v. Putten ^i

uitvaartverzorging
kennemerland bv

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken DIJ het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

Haltestraat 52

a.s. za. avond

Sprenkelveld Zandvoort

B. M. van der Mije-Kuik
Kinderen en Kleinkinderen
Brederodestraat l Flat 8
2042 BA Zandvoort

Bij deze bedankt voor het
verzorgen van de fantastische
muzikale omlijsting tijdens
ons huwelijksfeest.
Sonja en Arie.

BOUWVERGUNNINGEN

De volgende meldingen bouwvoornemen zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97153M Keesomstraat
plaatsen kas
volkstuin nr 21
97154B Badhuisplem 2 veranderen hotel

Bewegen op muziek in het
zwembad onder leiding van
een instructeur.
Voor mensen die willen beginnen met sporten is aquarobics ideaal.

GEEN WACHTTIJDEN MEER

In- en Outdoorcentrum
Bloemendaal
Brederodelaan 18 - Bloemendaal

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 14 oktober vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 42 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 21 oktober vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

AQUAROBICS

Bel voorinformatie en inschrijvingen 9.00-13.00 uur:

Na een kort ziekbed is op 19 oktober 1997 vredig
ingeslapen mijn lieve man
Johan van der Mije
in de leeftijd van 90 jaar.
Wij hebben in zeer besloten kring afscheid van
hem genomen.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Dorsman
Assurantiën

Tegen inlevering van deze advertentie van
donderdag 23 oktober tot en met dinsdag
28 oktober tot 16.00 uur voor Fl 16,00 l uur
op l baan badmintonnen

.„•"'

Parklaan 36,2011
parklaan
3b, zuil KW Haarlem.

naam:

ADMINISTRATIEF MEDEWERK(ST)ER

_man/vrouw

postcode/woonplaats:,
telefoon:

Durf jij wat verantwoording aan en
beschik je, naast enthousiasme,
over een Havo- of Meao-diploma.
Bel dan 023-5714534 en vraag
naar de heer M. van der Wees.

o

straat:.

van ongeveer 20 jaar die ons gaat
assisteren bij diverse werkzaamheden.

Interesse?

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van'een begrafenis
of crematie.
Dirckt hulp bij een sterfgeval.

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie oyer de natura-uitvaartverzekering
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Sandra gaat ons na 6 jaar verlaten
en daarom zoeken wij als aanvulling op ons team een

Trompstraat 2 Zandvoort

of vut de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN

Zandvoort-Passage 11

Wel even reserveren a.u.b.

023-^720000

BEL GRATIS 0800-022 45 35

leeftijd(en):-

• •••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem.
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Straten centrum
gaan open
ZANDVOORT - De eerste
werkzaamheden voor de opknaptaeurt van de Kerkstraat
en omgeving is begonnen. Op
het Gasthuisplein staat inmiddels een gele bouwkeet voor de
bouwvakkers. Er komt nog een
tweede keet naast. In de Kosterstraat hebben stratenmakers deze week de eerste voorbereidingen getroffen.
Naast de Kosterstraat komen
ook het Kerkplein, de Poststraat, de Kerkstraat, de Buureweg, de Bakkerstraat, de Kerkdwarsstraat, de Bodeweg, het
Dorpsplein en het Badhuisplein aan de beurt. Deze straten
krijgen nieuwe klinkers, nieuwe verlichting en andere putdeksels.
Volgens een brief die de gemeente naar bewoners en belanghebbenden gestuurd heeft,
is er ook overleg geweest met
het Ondernemers Platform om
de overlast te beperken. „Het is
echter onmogelijk om de hermrichting zonder overlast te laten plaatsvinden," schrijft de
gemeente. „Maar aan de uitdrukkelijke wens van de ondernemers om in de maand december geen werk uit te voeren,
hebben we kunnen voldoen."
De werkzaamheden duren
tot april volgend jaar. In die periode is het centrum voor verkeer dan ook beperkt toegankelijk. Tot 28 november zijn de
Kerkstraat en de Kosterstraat
zelfs afgesloten voor doorgaand verkeer. Leveranciers
kunnen via het Badhuisplein
een deel van de Kerkstraat wel
inrijden totdat ze op het zand
stuiten.
De
herinrichtingsplannen
staan niet op zichzelf. In de toekomst wil de gemeente ook de
Haltestraat en omgeving aanpakken.
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't Stekkie schudt naam en grenzen van zich af
te jong voor De Boomhut."
Een nieuw bestuur, twee nieuwe medewerkers en een
Een eigen onderkomen voor
nieuw beleidsplan. De Stichting Aktiviteitencentrum Zandjongeren, ook een wens van het
voort (beter bekend als 't Stekkie) presenteert morgen
haar nieuwe gezicbt. Kinderen, jongeren en ouderen. Daar- bestuur van het Aktiviteitencentrum, zou eveneens buiten
op gaat het buurthuis zich vooral richten. En dan niet al't Stekkie moeten komen. „Niet
leen in Noord, maar ook op andere plaatsen in het dorp.
in een café of een koffieshop.
Nee, dat gaat te ver om daar de
verantwoordelijkheid voor te
STEKKIE, zo heet de niet alleen dat 't Stekkie in dragen."
Stichting Aktiviteitencen- Zandvoort-Noord staat en dat
Alcohol en soft drugs zijn
trum Zandvoort in de de binding met het centrum en echter wel heikele onderwervolksmond. „Maar die naam met Zuid enigszins onbreekt, pen, erkent Gillissen. „Je kunt
dekt allang de lading niet maar ook vindt hij dat het ge- tegen zestien- en zeventienjarimeer," vertelt interimvoorzit- bouw zelf niet ideaal is.
gen niet zeggen dat ze geen sticter Koen Gillissen, „'t Stekkie
kie mogen roken of geen bier
is eigenlijk alleen maar de
„We huren het voor een gul- mogen drinken. Het getuigt van
naam van een deel van ons ge- den van de gemeente. Die moet struisvogelpolitiek als mensen
bouw aan de Celsiusstraat. voor het onderhoud zorgen. denken dat dat wel kan. Maar
Daar zit bijvoorbeeld ook De Dat levert regelmatig proble- mocht het tot uitwassen leiden,
Boomhut, de naschoolse op- men op. De sanitaire voorzie- dan vind ik dat je met de jongevang. En in de toekomst is het ningen zijn versleten. Wij heb- ren om de tafel moet gaan zitniet uitgesloten dat we ook in ben het gevoel dat 't Stekkie bij ten. Sowieso ben ik er een voorandere delen van Zandvoort ac- de gemeente niet zo hoog op de stander van om samen met de
tiviteiten ontplooien. Daarom prioriteitenlijst staat als het jongeren spelregels op te stelzullen we steeds meer naar bui- gaat om onderhoud."
len. Van te voren, bedoel ik. Zij
ten treden als de Stichting AktiDaarnaast is de ruimte vol- gaan immers het jongerencenviteitencentrum Zandvoort. Zo gens Gillissen soms te klein. trum beheren als het aan mij
staan we officieel ook geboek- „Voor ad hoc dingen hebben we ligt."
staafd trouwens."
nauwelijks
mogelijkheden."
„Alles staat of valt met handCursussen en workshops zou havingsbeleid. Als je bijvoorHet blijft niet alleen bij het hij daarom ook wel in accom- beeld tien biertjes afspreekt,
verkondigen van een andere modaties elders in Zandvoort moet je ook zorgen dat het na
naam. Gillissen en zijn mede- willen organiseren.
tien biertjes afgelopen is. Maar,
taestuursleden hebben ook een
als bestuur hebben we nog geen
hoop plannen voor de toeEen tweede voorbeeld van de standpunt hierover ingenokomst. Zij willen dat het Aktivi- expansiedrift van het Aktivitei- men."
teitencentrum voortaan zijn tencentrum is de mogelijke saHet idee voor een jongerenpijlen ook op de rest van Zand- menwerking met Pippeloentje. centrum is overigens niet
voort richt.
„Dit kinderdagverblijf heeft in nieuw. Zandvoort had al eerder
„We moeten over de drempel een gesprek aangegeven dat het een dergelijke voorziening, de
van ons eigen gebouw heen kij- graag een overloopgroep wil Nachtuil. Die. is echter in de jaken," vindt de voorzitter. „Het starten voor kinderen die net ren tachtig ter ziele gegaan.
gebouw heeft namelijk zijn tae- naar de basisschool gaan. Zij
Tot nog toe besteedde het Akperkingen." Gillissen bedoelt zijn te oud voor Pippeloentje en tiviteitencentrum meer aan-

't

dacht aan kinderen dan aan
jongeren. Dat blijft, sterker
nog, die aandacht wordt zelfs
breder. „Voor sommige kinderen zijn de lessen te schools.
We denken dat kinderen en tieners meer voelen voor workshops. Om dat zeker te weten
willen we in de toekomst een
kinder- en jongerenpanel opzetten, ook voor de kinderen van
de Boomhut, de naschoolse opvang."
Gillissen: „Het is goed als
kinderen en jongeren kunnen
meedenken over wat ze graag
willen doen. Dat is op zich ook
al een agogische aangelegenheid. Ze leren samenwerken en
discussiëren. Het is de taak van
de beroepsmedewerkers om
vervolgens hun wensen in activiteiten te vertalen."
Naast kinderen en jongeren
zien de bestuursleden van het
Aktiviteitencentrum ouderen
ook als doelgroep. In de nieuwe
beleidsvisie wordt zelfs gesproken over het verstrekken van
maaltijden aan ouderen. „Overlap met Tafeltje Dekje? Nou, we
bedoelen met het verstrekken
van maaltijden eerder de open
eettafel die we nu al organiseren. Die zijn een groot succes.
Natuurlijk moet je oppassen
dat je niet hetzelfde als een andere organisatie doet. De gemeente pusht ons niet voor
niets om met andere instellingen te overleggen. En dat gaan
we ook zeker doen."
Monique van Hoogstraten

'Ik kan nu zeggen: we blijven'
De nieuwe weg die het Aktiviteitencentrum inslaat met

het nieuwe beleidsplan staat niet op zichzelf, volgens
interimvoorzitter Koen Gillissen. Behalve dat het vorige beleidsplan tot en met 1997 liep, deden zich allerlei
externe en interne ontwikkelingen voor.

Zo heeft de gemeente nieuw jeugdbeleid verzonnen en
krijgen de instellingen en verenigingen per l januari op een
andere manier subsidie. Zij worden strenger beoordeeld op
het aantal en op de soort activiteiten die ze organiseren. De
subsidiestroom gaat dus wat minder automatisch.
Intern zijn er ook veranderingen volgens Gillissen.„Die zijn
eigenlijk nog belangrijker." Coordinatnce Mia van Westrop
en jeugd- en jongerenwerker Mare Hilletarink hebben een
andere baan. Voor Mare is Pemke Verseput aangenomen,
naar een vervanger voor Mia wordt nog gezocht.
Ook in het bestuur wijzigt het een en ander. Jo Voolstra en
Koen Gehssen nemen in februari afscheid. Ton Timmermans
en Eugène Weusten zitten sinds kort m het bestuur. Maandag zijn Jaap Kerkman en Don de Grebtaer benoemd.
„Ze wonen allemaal in Zandvoort en komen allemaal uit
een andere hoek. Ze brengen dus ook hun eigen netwerk mee.
Gevaar voor belangenverstrengeling? Nee, dat verwacht ik
niet," zegt Gillissen. „Er zijn meer organisaties waar mensen
meerdere petten op hebben. Bovendien zijn het niet de bestuursleden die zeggen welke activiteiten of cursussen er
precies moeten komen. Het bestuur komt met beleid, de
beroepskrachten vullen dat beleid in."
De nieuwe ploeg wil duidelijk maken dat het Aktiviteitencentrum springlevend is. Gillissen: „Eenjaar of twee geleden
pakten zich donkere wolken boven ons samen. We hadden te
weinig personeel voor nieuwe taken, zoals de naschoolse
opvang, en de opkomst bij sommige activiteiten viel tegen.
We waren te klein om ons staande te houden en te groot om
op te heffen. Wijze mannen hebben ernaar gekeken; we hebben nieuw personeel en nieuwe bestuursleden. Nu kan ik
morgen dan ook met een gerust hart zeggen: het Aktiviteitencentrum blijft voor Zandvoort behouden."

ZANDVOORT - Leerlingen
van het Kennemer Lyceum onderzoeken dinsdagmorgen tussen kilometerpaal 60 (Parnassia) en paal 65 (Golden Tulip)
het strand. Zij doen dat in het
kader van het jaarlijkse Coastwatchproject. Dat is een landelij k project waar tweeduizend
middelbare scholieren aan
meedoen. De leerlingen doen
diverse proefjes.

Nieuwe
gevel
Metselaars zijn druk bezig in
de Van Galenstraat. Bijna
elke flat aan de Noord-Boulevard is al een keer gerenpveerd of staat op de nominatie om opgeknapt te worden.
De flats zijn ongeveer dertig
jaar oud en kampen vaak met
betonrot en verzwakt metselwerk. Het eerste is te zien
aan de randen van de balkons
die afbrokkelen, het tweede
valt op bij nadere bestudering van de gevel. Zwak metselwerk zorgt ervoor dat er
vocht door de muren heen
kan komen. Op dit moment
wordt gewerkt aan drie flats,
in de Tjerk Hiddestraat, de
De Ruyterstraat en de Van
Galenstraat. De werkzaamheden aan de flat in de Tjerk
Hiddestraat zijn bijna klaar.
De oplevering van de Van
Galenstraat, waar alleen de
buitenmuur opnieuw opgemetseld wordt, is over vijf of
zes weken. De opgeknapte gevel en balkons van de De
Ruyterstraat moeten net voor
kerst klaar zijn

Shine
ZANDVOORT - Filmliefhebtaers kunnen woensdag, 22 oktqber genieten van de Australische film 'Shine'. Filmclub Simon van Collem draait deze
film om acht uur voor leden en
niet-leden in het Circus op het
Gasthuisplein. Thys Qckersen,
filmkenner en filmmaker,' leidt
de film zoals altijd in.
'

Café Neuf
ZANDVOORT - Carlo en Erica Cramer nemen Café Neuf
over van Jan en Andries Filmer.
Volgende week wordt het koopcontract getekend. Carlo werkt
al jaren bij het bekende grandcafé in de Haltestraat.

Postagentschap
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ZANDVOORT - De belangenverenigmg Stationsomgeving i&
van plan om donderdag tijdens
de extra commissievergadering
en de hoorzitting over Park
Duijnwijk de bezwaren over de
tweede en derde fase van het
bouwplan toe te lichten. Dat
meldt de belangenvereniging in
haar nieuwsbrief van oktober.
De belangengroep, die hoofdzakelijk uit bewoners van de
Van Speijkstraat bestaat, heeft
vooral bezwaar tegen de wonmgen die aan de overkant van de
straat komen. Die komen volgens de groep te dichtbij staan
en zijn te hoog.
Volgens de nieuwsbrief komt
er wel een oplossing voor parkeerproblemen in de Van
Speijkstraat. De gemeente
heeft volgens de brief laten weten dat bewoners op eigen kosten in hun voortuin mogen parkeren. Dat kost achthonderd
gulden per inrit.

Park Duijnwijk
ZANDVOORT - Voor de
nieuwbouwwijk Park Duijnwijk hebben het Bouwfonds en
de gemeente Zandvoort vrijdag
een overeenkomst getekend.
Daardoor kan de bouw volgens
de gemeente nu werkelijk beginnen. Het Bouwfonds en woningbouwveremging Eendracht Maakt Macht hebben
eveneens vrijdag een contract
getekend voor de bouw van 118
huurwoningen.

ZANDVOORT - Het RIBW
(Regionale Instelling voor Beschermd Wonen) stuurt deze
maand een aanvraag naar het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de
verbouwing van het Strandhotel. In de kelder en op de begane
grond van het Strandhotel
moeten een restaurant, vergaderzalen en mogelijk een tearoom komen. Het RIBW wil
dat plan bekostigen door twee
verdiepingen te verkopen. Het
aantal bewoners van het
Strandhotel wordt bovendien
sterk teruggebracht. Zij gaan
naar een andere woning in
Zandvoort of worden in een andere gemeente ondergebracht.

Overstappen
ZANDVOORT - Uit een onderzoek dat de Vereniging voor
Reizigers van het Openbaar
Vervoer (Rover) gedaan heeft
blijkt dat de overstap van bus
80 op de trein naar Leiden en
vice versa slecht is. Rover heeft
dat geconstateerd na bestudering van de dienstregelingen op
station Heemstede-Aerdenhout
en na een enquête onder reizigers. Andere overstapmogehjkheden op dat station kunnen
volgens Rover eveneens verbeterd worden.

Klapband
ZANDVOORT - Vermoedelijk door een klapband heeft
een twintigjarige politie-agente
zaterdag met een surveillance-auto diverse betonnen paaltjes
op de Boulevard Barnaart geramd. De auto raakte aan de
onderkant zwaar beschadigd.
(ADVERTENTIE)

'Elke barkeeper weet al jaren: Politie en horeca wijzen
geef dronken gasten niets meer' gasten op gevaren Zeeweg IUBELBÖJHW
(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - Op erg
veel bijval van Zandvoortse
hqreca-ondernemers hoeft
minister Borst niet te rekenen als ze kroegbazen die
dronken bezoekers een
nieuw glas alcohol voorzet-

ten wil laten bekeuren. En

ook de politie is niet meteen
wildenthousiast.

Hans Nees van de Horeca
Groep Zandvoort noemt de
maatregel van Borst bijvoorbeeld „een goedkope verkiezingsstunt." Hij vindt een verbod overbodig. „De meeste baruur.
Redactie- (023) 571 8648. Fax. (023) mensen geven gasten die boven
hun theewater zijn geen alco573.0497.
Advertentieverkoop (023)571.7166. Fax: hol meer. Dat is al jaren zo.
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Van Speijkstraat
roert zich

Strandhotel

Coastwatch

ZANDVOORT - Supermarkteigenaar Leen Bouwens wil
het postagentschap graag overnemen van de familie Loos.
Bouwens heeft al diverse gesprekken daarover gevoerd
met het echtpaar Loos en PTT
Post. Eenvoudig is dat echter
niet volgens Loos, want PTT
Post wil uit commerciële overwegingen een groot deel van de
agentschappen opdoeken. Bouwens hoopt echter op een afgeslankt postagentschap.

Zandvoorts
Nieuwsblad

leerd. Het is bovendien een morele verplichting naar je klanten toe, vind ik. Trouwens,
dronken mensen verpesten de
sfeer in je café. Daar zit niemand op te wachten."
Alcoholmisbruik is een probleem dat veel verder gaat dan
wat er in cafés geschonken
wordt, meent hij. „Het is een
sociaal probleem. Hoe je dat
probleem moet oplossen? Ja,
dat weet ik niet zo snel. In elk
geval niet zoals minister Borst
voorstelt. En excessen, tja, die
zullen er altijd wel blijven."
Ook Doorns, chef van het politiedistrict, twijfelt aan de
noodzaak van een wettelijke
maatregel. „Ik ben er van overtuigd dat een heleboel horeca-ondernemers al rekening hou-

ZANDVOORT - Hans Ho-

mentine Lenting zijn de
nieuwe namen die op de

kandidatenlijst van het CDA
prijken. Wie lijsttrekker

wordt voor de verkiezingen
van volgend jaar, is echter
nog niet bekend. Het CDA-bestuur maakt dat pas na
de ledenvergadering van 9
december bekend.

Gerard Versteege, wethouder
Maatschappelijk
Welzijn,
wordt naast de nieuwkomer
Hogendoorn door insiders het
vaakst als lijsttrekker genoemd. Hogendoorn is voormalig manager bij de provincie
Noord-Holland. Menigeen herinnert hem zich mogelijk nog

ZANDVOORT - Twintig kilometer te hard op de Zeeweg

betekent een tijdwinst van 55 seconden, maar ook kans op
een bon van honderdtwintig gulden. Die waarschuwing

T—E

De politie wil samen met de
horeca namelijk de snelheid op
de Zeeweg terugdringen om
daarmee de verkeersveiligheid
te verhogen. Dat doet de politie
door extra op snelheid te controleren. De horeca-ondernemers wijzen
hun gasten op
de
gevaren
van racen op
de
Zeeweg
door middel
van bierviltjes
enVrijdag
posters.
_________

doen honderddertig bedrijven
mee; een woordvoerder van de
Horeca Groep Zandvoort zegt
dat dit aantal zelfs inmiddels
op honderdzeventig ligt. De viltjes en posters zijn bezorgd bij
cafés, maar ook bij restaurants,
hotels
en
snackbarren.
De actie is
een onderdeel
van een groot
project voor
de Zeeweg dat
opgezet werd
- nadat er in een
paar jaar tijd
driehonderd ongelukken gebeurd waren. Daarbij raakten
87 mensen gewond en overleden er vijf. De politie vond dat
te gortig.
Op 15 juli 1996 gaf Jan Lammers dan ook het startsein voor
de eerste uitgebreide snelheidscontroles. Tegelijkertijd ver-smalde de provincie de weg en
legde een rotonde aan. Smdsdien hebben 3045 automoblisten en motorrijders tijdens 28
controles een bekeuring gekregen wegens te hard rijden. Dat
is ongeveer 10 procent van de
automobilisten en motornjders die voorbij reden. Volgens
politievoorlichter Hage hielpen
de controles in eerste instantie
wel, maar neemt nu de gemiddelde snelheid weer toe.
De politie heeft daarom besloten om voorlopig nog te blijven controleren op de Zeeweg,
in elk geval totdat de provincie
de verkeersmaatregelen die nu
nog tijdelijk zijn definitief
maakt. Dat kan volgens een medewerker van het politieproject
nog anderhalf jaar duren.

Cinema Circuits
23 t/m 29 Oktober

staat op bierviltjes en op posters die bezioekers van horecagelegenheden in Zandvoort en Bloemendaal sinds dit
weekend tegen kunnen komen.

\7\ houweling
f l interieur
Snl.P 5

T.I_J"0___,__i_l

specialisten

Waarschuwing
op bierviltjes
en posters

Mocht Borst haar wet doorzetten, dan weet de districtchef overhandigde
korpschef
nog niet hoe hij zijn agenten plaatsvervangend
laat controleren of kroegbazen Van den Berg een stapel biervilaan dronken gasten blijven tjes aan een van de vertegenschenken. „We hebben het - net woordigers van de Horeca
als iedereen - pas net gehoord. Groep Zandvoort. Deze groep
Ik voel meer voor een conve- heeft alle horecagelegenheden
nant met de horeca waarin over in Zandvoort gevraagd om mee
alcoholmisbruik afspraken ge- te doen aan de actie. Volgens
politievoorlichter Jaap Hage
als voorzitter tijdens de discus- maakt worden."
siebrjeenkomsten over de
structuurschets.
(ADVERTENTIE)
De raadsleden
Gert-Jan
Bluijs en Ruud van der Mey
hebben zich wel opgegeven,
maar zij hebben al eerder bekend gemaakt dat ze geen volgcnde raadsperiode op zich willen nemen. Zij komen naar verwachting dan ook als lijstduwer op de kandidatenlijst.
Ook op de lijst staan: Peter
Je blijft lopen op MeubelbouleIngwersen (voormalig wethouvard Amsterdam-Diemen. Meuder), zijn moeder Mies Ingwerbels hier, meubels daar. Trek uw
sen-Goldschmeding,
Minke
beste schoenen aan en gaan!
van der Meulen (onder andere
'trouwambtenaar' en bestuursBMLBERGEN, HOUWEUNG INTtRIEUR. MUNDER5
lid van de Hervormde Kerk),
MONTÈU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
Dick Bos, V. Brune, R. Kras,
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
Jan Kreuger (voorzitter van het
Info (020)69093 16
CDA-bestuur) en P. van der
Mij e.

CDA maakt lijsttrekker
pas in december bekend
gendoorn, Peter Kok en Cle-

den met het welzijn van hun
klanten. Daarom kun je je afvragen of het verstandig is om
daar een wet voor te maken.
Zeker als er niet voldoende
draagvlak onder de horeca-ondernemers is voor wettelijke
maatregelen."
„Anderzijds kan ik me ook
voorstellen dat de horeca zo'n
wet als een steuntje in de rug
ziet. Het signaal dat minister
Borst heeft afgegeven, vind ik
in elk geval wel goed. Als je
hoort hoeveel de jeugd drinkt,
dan baart mij dat ook zorgen."
Doorns vindt dat de verantwoordelijkheid van horeca-ondernemers daarom verder gaat
dan het verkopen van drank.

Do t/m Di
1530.1 19 00 & 21 30
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Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

Oase" slaapkamers met 1272 jaar garantie,
uniek in Nederland!

K I E Z E N

V O O R

H E T

W A T E R S C H A P ' S B E S T U U R

NU AL STEMMEN?

Exclusief en romantisch slapen in de laatste trend metaal
met dennenhout, dat kan alleen bij "Oase" de Trendsetter.

Moderne slaapkamer in beukendecor inclusief verlichting en achterwand,
Ledikant 140/200 cm inclusief 2 nachtkastjes nu tijdelijk: FL 1095.-

W''-ü:^SÊiM^M^a' >n november kunt u schriftelijk
'• kie^ri'^vooi^eeh nieuw waterschapsbestuur. Een
ï&éstyiïrf dateer voor zorgt dat u veilig kunt
r'.tööiïéft'&töérk'en en recreëren. Het stembiljet en
'ï,aanY$tiénd&iïnforrnat.ie over de kandidaten

l^]X.yXlX-A''^Ért: er ligt een verkiezingskrant
'£yoQ%tô§lgei£;m'èt informatie over de verkiezingen
fen.:iijj[&!§^e^ffivan: uw waterschap. U kunt
'ja'e^krafiïjïei^pnisch aanvragen bij het hoogfheèMriajQ$$c]ïap of afhalen bij gemeentehuis

Een goede voorlichting, de basis voor gezond slapen
Hülsta elektrisch
verstelbare
lattenbodem
inc. schuimrubber
matras 90/200cm
van: fl. 2419.-

nu: fl. 1695,-

Slaapkamer in beuken decor met kleur. Keuze in kleur
combinatie's: antraciet, vanille en terra blauw.

tegen meerprijs leverbaar in 70 • 80 -100 cm breed.
Lengtematen 190-210-220 cm

U vergeet toch niet te stemmen?

Kom eens proefliggen in Nederlands meest veelzijdige slaapvoorlichting.
Goed slapen' begint bij het kritisch beoordelen van de mogelijkheden.

In de ideale combinatie wordt de wervelkolom in welke lighouding dan ook over de gehele lichaamslengte gelijkmatig
ondersteunt. Oase staat borg voor een deskundig slaapadvies.

Slaapkamer Speciaalzaken
Vestigingen op de Woonboulevards:

WATERSCHAPSVERKIIEZINGEN

I N F O R M ATI E

Apeldoorn - Breda - Capelle a/d Llssel - Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - RotterdamWoonmall/Alexandrium III - Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk - Bleiswijk Hoefweg 137.
Meer informatie Internet: WWW.Woonnet.com

Hoogheemraadschap
Amstel, Cooi en Vecht

"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort.

Verkiezingaelefoonnr.
(035)6477647

u stemt

natuurlijk!

Vriiv.a. l-ll-'97

l pers. app.

FRONIKBV
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grond- water- en wegenbouw
Ons middelgroot
aannemingsbedrijf is
actief bplfiet gebied
van Grond-,: Wateren Wegènbpuwin de
ruimste zin van hei
woord. Het dienstenpakket omvat da.:
grondwerfafstuwen, ,
beschoeiïrigen, damwanden^brjuggen,
duikersfsffaatwerk,
(bnderiïeidè)yiôlering én pèrsriólering
voor zoweïwieuwbouw als onderhoud.
*

*

, v.'

J

'

Het kantoor is in
Mijdrecht gevestigd,
echter het \verkterrein strekt, zich uit
over de provincies
Noord- énZuidHolland en Utrecht.

We maken werk van uw
IT-(loop)baan

Voor ons bedrijf zijn we per direct op zoek naar een:

Trainee MCSE/Unix

HOOFD CALCULATOR

Kansen voor ambitieuze HBO-ers/Academici die van de IT hun vak willen
maken. U volgt een compact, zeer compleet opleidings/stagelraject dat resulleert in certificering MCSE of Unix.
Onze opdrachtgever (een van de 25
beste werkgevers in Nederland) biedt
een vast dienstverband en uitstekende
condities. Tevens worden zeer goede
doorgroeimogelijkheden geboden.
Regio: Amsterdam, Apeldoorn en
Midden Nederland. Kandidaten dienen
een (bij voorkeur technische) HBO of
universitaire opleiding genoten te hebben, aantoonbare affiniteit te hebben
met automatisering, techniek en mensen. Momenteel selecteren wij voor
aanvang: november, december en januari.

Functie-eisen:
- opleiding op MBO/HBO-niveau, weg- en waterbouwkunde.
- ruime werkervaring en interesse in het geautomatiseerd calculeren op basis
van zowel tradtitionele- als RAW-bestekken.
- ervaring om te werken volgens ISO-9002 en V&G-plannen.
- werkervaring in de uitvoering van GWW-projecten strekt tot aanbeveling.
- goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden.
Functie-omschrijving:
- geheel zelfstandig verzorgen van complete inschrijfbegrotingen.
- zelfstandig overleg met opdrachtgevers over zaken die in de calculatie/
bestedingsfase spelen.
- beoordelen van prijzen van onderaannemers en leveranciers.
- opstellen van de werkvoorbereiding van projecten.
- bepalen van uitvoeringsmethodes.
- leidinggeven aan één of meerdere calculators/werkvoorbereiders.
Wij bieden u:
- een dienstverband voor onbepaalde tijd.
- een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden.
- een pittige en verantwoordelijke functie.
- een plezierige werkomgeving in een resultaatgericht team.
Heeft u belangstelling?
Stuur dan uw brief met CV zo spoedig mogelijk naar: Fronik B.V.
t.a.v. dhr. R. Fronik, Postbus 104,3640 AC Mijdrecht.

Voor andere vacatures: URL:www.meddo.nl
Meddo bemiddelt In functies In de informatie- en
communicatietechnologie, betrokken en effectief.
Bij Meddo maken we professioneel werk van de
IT loopbaan waarover u ons aanspreekt. In een goede
sfeer en met resultaat.
Meddo bv, Weesperzijde 86
1091 EK Amsterdam
Tel 020 66 86 565, Fax 020 46 32 898

E-mail: info@meddo.nl

Gezinsuitbreiding
Dakkapellen in alle soorten en maten
Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
Van ondcrhoudsarm en
degelijk materiaal.
In een dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
Verzorgen van melding
of bouwvergunning.
Doorlopende garantie
en financiering mogelijk.
Aantrekkelijke project kortingen.

7,

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

Rijk aan Ruimte met Ruiter

Wit Verhuizingen

vraag naar onze documentatie, bel: 072-5022700, fax: 072-5022730
WEKELIJKS EUROPA

Stuur mij uw documentatie:

Woonplaats...

Telefoon:.

ƒ 600,- p.m.
incl. g.l.w.
l mnd. borg
verplicht

ZATERDAGAV. l NOVEMBER

DANEAND
THE DUKES OF SCUL.

Tel. 5715620

in „De Manege" Zandvoort

I n f o 5716(023

Op de financiële administratie is een fulltime
vacature ontstaan voor de functie van

Z i G kCn l
__,

medewerker bedrijfsadministratie m/v
met ambitie voor leidinggeven
Het Ziekenhuis Amstelveen heeft doelmatig werken hoog in het
vaandel staan. Dit houdt in dat er meer en meer bedrijfsmatig wordt
gewerkt. Om de bedrijfsprocessen nog beter te ondersteunen gaat
binnenkort het ziekenhuis gebruikmaken van een modern automatiseringssysteem (SAP/R3). Daardoor gaat er veel veranderen in de
organisatie van de afdeling en de aard van de werkzaamheden.
De afdeling:
Op de financiële administratie verwerken 11 medewerkers alle boekhoudkundige gegevens. De verrichtingen van de medisch-specialisten worden geadministreerd ondermeer voor declaraties en er wordt
een aparte bedrijfsadministratie gevoerd voor onze bijzondere activiteiten, zoals Kosjer Culinair. De salarisadministratie behoort eveneens tot de financiële administratie.
Het werk:
U stelt met een zeer grote mate van zelfstandigheid perio'dieke overzichten en statistieken samen ter voorbereiding van Balans en Resultatenrekening. Deeladministraties worden door u in kwalitatieve en
kwantitatieve zin aangestuurd en op resultaat gecontroleerd.
U steunt en assisteert het hoofd financiële administratie en niet in de
laatste plaats levert u een belangrijke bijdrage aan de veranderingen
op de afdeling.

A W STEL v e e n

Ziekenhuis Amstelveen is een
centrum ziekenhuis dat een
stevige positie heeft opgebouwd
in de regio. Een kleinschalig
ziekenhuis waarin bijna 600
entlhousiaste collega's zorgdragen voor zo'n 250 patiënten.
En waar twee van de zes
ver pleegafdelingen speciaal
bestemd zijn voor patiënten met
de joodse levensovertuiging.

De toekomst:
U heeft er begrip voor, dat de productie van de financiële administratie gewoon door moet gaan. In dat werkproces levert u dan ook uw
bijdrage. Met visie, inzet en enthousiasme groeit u boven het standaardwerkpakket uit naar de functie van hoofd financiële administratie. Wij denken aan een termijn van een jaar waarin dit fasegewijs
zijn beslag zal krijgen. Op ondersteuning en coaching kunt u rekenen.
Wij zoeken:
Een goed opgeleide vrouw of man met minimaal mba/meao bedrijfsadministratie en studerend voor spd/heao. Bereidheid tot het volgen
van gerichte cursussen. Enige leidinggevende en organiserende ervaring en veel ambitie deze ervaring uit te bouwen. Goede contactuele
eigenschappen en sociale vaardigheden zijn van belang voor de uitvoering van de functie. Het spreekt vanzelf dat er vaardig kan worden omgegaan met automatiseringssystemen, bij voorkeur SAP/R3.
Salaris en arbeidsvoorwaarden:
Het salaris is afgestemd op de zwaarte van de functie. Een 36-urige
werkweek. Uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden conform de
CAO voor het Ziekenhuiswezen. Goede studiefaciliteiten.

Postadres:
Pcbstbus 328
11J80 AH Amstelveen
i

of post de bon zonder postzegel naar:

Antwoordnummer'\ 751, 1620 WK URSEM.
Naam:
Adres;

m. eig. keuk.
Gem.schap.
douche/toilet

SOUL NIGWT FOR &INGLES

DAKKAPELLEN

B«o*k onit ihowroom. openingstijden: <na.-vi-.: 9.00-17.30 u. ia.: 10.00-M.OQ u..adics:Ni|verhcidsterrein 14, I64SVX Urjem.

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

Informatie en sollicitatie:
Meer informatie over de functie wordt verstrekt door mevrouw
Laurian Kappert, telefoon (020) 347 47 47. Uw schriftelijke sollicitatie
kunt u - uiterlijk tot 8 november 1997 - richten aan de heer W. Wouda,
afdeling P & O. De oriënterende gesprekken zullen plaatsvinden op
vrijdag 14 november.

B t?zoekadres:
L.han van de Helende Meesters )
A,mstelveen
T'elefoon (020)3474747
l'elefax (020)3474900.
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Stijve hemden en spannende totempalen
Totempalen van een windsurfer, paradijselijke vrouwenfiguren van een ex-mannequin, harten van een journalist en stijve hemden van
een textieldocente. Wat het
verband is tussen deze mensen en dingen? Wie zich dit
afvraagt, is niet op de Zandvoortse open atelierdag geweest. De surfer, de ex-mannequin, de journalist en de
textieldocente maken deel
uit van een groep Zandvoortse kunstenaars en zij
toonden afgelopen zondag
hun werk in ateliers, verbouwde garages en hulskai
mers.

D3 patiënten van Jagtenberg
blijfen gescheiden van die van
de andere twee. Paardekoper
en Hermans delen al een paar
j aai hun patiënten. „Voorlopig
doen we het zo," legt Hermans
uit; „Jagtenberg vindt dat prettiger voor zijn patiënten." Die
moeten toch. al behoorlijk wennea, want zij moeten voortaan
najr het Beatrixplantsoen in
plaats van de Thortaeckestraat.
Een probleem is dat niet volgens Hermans. „In Zandvoort
komen de patiënten meestal uit
het gehele dorp en het Gezondheidscentrum kennen ze al,
want daar gaan ze al naar de

en

de badplaats door
Monique van Hoogstraten

Gemeente versus van der Slik
Er broeit nog altijd een ruzietje tussen de gemeente en Erwin van der Slik.
Van der Slik overweegt om de gemeente aan te klagen, omdat die hem in
discrediet gebracht zou hebben na de actie op het Centraal Station (de
gemeente Zandvoort had van de gemeente Amsterdam op haar kop
gekregen en de gemeente Zandvoort sloeg vervolgens Van der Slik weer
met een brief om de oren). En nu mag Van der Slik ook nog niet meedoen
met de Stichting Millenniumcadeau. Hij kreeg een brief waarin staat dat hij
negatief in de pers gekomen is en dat hij controversieel zou zijn. Dat vindt
het college volgens Egon Snelders (de gemeentevoorlichter) geen leuke
binnenkomer als de stichting her en der om geld voor het millenniumcadeau
gaat vragen. Van der Slik is het uiteraard niet eens met de brief. Hij keert
het om. ,,lk ben door de gemeente negatief in de pers gekomen en dat ik
wat problemen heb met de Ondernemers Vereniging Zandvoort is mijn
probleem." Hij heeft de brief bij zijn advocaat gedeponeerd. Voor het geval
het tot een rechtszaak mocht komen.

Beetje krap
Nieuw Unicum heeft bij het verbouwen van de keuken ook aan de artiesten
gedacht die bij zo af en toe op de Brink optreden: ze beschikken voortaan
over een prachtige nieuwe kleedruimte met twee schminkspiegels. Ria Valk
en Dico van Putten kunnen daar tijdens de Ontmoetingsdag als eersten
gebruik van maken. Van directeur Henny Uijtewaal mogen ze zelfs een
momentje in de douche verpozen. Die douche is alleen wel wat krap. Niet
alleen voor twee personen. „Maar," zo grapte Henny,„ook voor Sugar Lee
Hooper die weieens bij ons gezongen heeft. Die moeten we de volgende
keer een zetje geven."

Kunstwerk speelt verstoppertje
Het kunstwerk voor het raadhuis heeft een rare neiging, zo constateerde
onze fotografe Karin Schut vorige week al. Het ene moment staan de
windschermen er wel, het volgende moment zijn ze weer verdwenen.
Donderdag was het weer raak. Nog geen drie uur hebben er een paar
schermen gestaan. Zij heeft ze 's middags nog gezien, maar ik niet meer
toen ik er rond half zes langs liep.

Toeschouwers zien hoe Paul Jansen zijn totempalen maakt
Pelt is in Zandvoort vooral bekend van zijn cartoons. Naast
cartoonist is hij kunstschilder
en tekenleraar op het Linnaeus
College in Haarlem. Waar je
ook kijkt in zijn atelier zie je
tekeningen. Niet keurig ingelijst, maar als kindertekeningen aan de wand geprikt.
Zijn kunst hoeft niet extra
versierd te worden om de boodschap over te brengen. Als een
jongen hem vraagt of het klopt
dat hij zijn werk heeft gezien in
een kaartenwinkel, wordt zijn
vraag bevestigd met een map
vol verschillende, kaarten. Dat
Van Pelt als kunstenaar niet genpeg verdient, ligt in elk geval
niet aan een te lage productivi-

Huisartsen kijken uit
naar nieuwe praktijk
ZANDVOORT - Al in 1970
vas er al sprake van dat er
ijaast het Gezpndheidscentrum een huisartsenpraktójk zou komen. Maar uitéindelijk werd toen alleen
het Gezondheidscentrum
zeil gebouwd. Nu, op 17 novernber, is het alsnog zover.
Dotter Chris Jagtenberg,
Peter Paardekoper en Mare
Heimans openen op die dag
hun gezamenlijke praktijk.
„We zien het helemaal zitten," zegt Hermans.

oog
oor
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IJ HET beginpunt van
de atelierroute, het Cultureel Centrum, blijken
i de routebeschrijvingen
rondjtwee uur al pp te zijn. De
heer jichter de balie deelt vriendeliji mee dat hij nieuwe gaat
kopiëren en raadt aan om in de
tussentijd alvast in de aangrenzendb expositieruimte te gaan
kijken. Hier zijn de bekende
harten te zien van Marjan Meijer eri het magisch realisme van
Harrie de Kroon.
„Er zijn weer verse routebeschrjvingen langs de zeventien
ateliprs," zegt de heer achter de
balie. Mijn plan is om tenminste de helft te bezoeken. Bij de
gale'ie van beeldhouwster Paola vai der Drift, op de hoek van
het jCultureel Centrum, staat
een j lange man met halflanggrijii haar en een grote grijns op
zijngezicht. Zijn naam is Hannes. Deze Haarlemse kunstenaa' is op bezoek bij de beeldhouwster en knoopt een praatje
aan „Kunst leeft hier echt in
Zarüvoort," meldt hij.
D3 Zandvoortse surfer Paul
Jansen is net bezig aan een
nieiwe totempaal in galerie
36E aan de Diaconiestraat. Een
massief blok hout steunt op
eer; werkbank en wordt nog
heel wat uren onder handen genohen. „Hier ben ik zeker vier
vole weken mee bezig, maar ik
mfak ook kleinere objecten. Zo
mdak ik kleine totempaaltjes
als^ prijzen voor surfwedstrijde;i." Al heeft Paul regelmatig '
opbrachten, zonder zijn werk
bijeen strandtent kan hij niet
roidkomen. Dit blijft het heikele punt in het kunstenaarsbesttan.
tri de oude Mariaschool kent
ock Hans van Pelt deze kant
van het kunstenaarschap. Van

Met

oogarts of laten ze hun bloed
prikken."
. De nieuwe praktijk heeft een
centrale balie en een grote
wachtruimte. Bovendien zijn er
vier artsenkamers met een onderzoeksafdeling.
Hermans:
„We hebben een reservekamer
voor het geval we een arts willen opleiden."
Het gebouw heeft andere
kleuren dan het Gezpndheidscentrum. Antraciet zit aan de
onderkant, wit erboven en een
zilvergrijs dak. De kozijnen
worden wit.metblauw. „De omvang van het gebouw is net zo
groot als bij de eerste tekeningen uit 1970 het geval is. Maar
de architectuur en de aankleding van binnen is natuurlijk
wel aangepast," zegt Hermans.
Tegen de buitenkant hadden
omwonenden dan ook geen bezwaar. Ze maakten zich van te
voren vooral zorgen om het extra verkeer. „Dat hebben we
goed opgelost door een aantal
maatregelen. Zo werken we alleen op afspraak en hebben
geen inloopspreekuur. Het parkeerterrein heeft een aparte
uitgang en ingang zodat het verkeer meer doorstroomt. Hèrha-

Foto André Lieberom

teit. Bij binnenkomst in het ate- die troep die hier aan de wand
lier van Roland van Tetterode, hangt."
dat grenst aan dat van Van Pelt,
Even later blijkt dat het inzijn slechts twee mensen aan- derdaad niet makkelijk is om
wezig. De kunde waarheid te
stenaar en eens
vertellen als
jonge vrouw,
de kunstenaar
waarschijnlijk
op nog geen
zijn vriendin.
meter afstand
Zij denkt dat
zit.
Drie keuriedamesvan

Open atelierdag
toont allerhande
mensen
eng vinden het
om Zandvoorste kunst s
in

het atelier bin- _^____^___
nen te stappen. „Bij een atelier stap je de
werkruimte van een- kunstenaar binnen; hier zul je niet geneigd zijn tot de uitspraak: De
kunst van mijn dochter van
vier is van een hoger niveau dan

de vijftig
----^- drentelen het
atelier binnen.
Geconfronteerd met zijn absurd-humoristische werk kijken ze verward. En dan die
prangende vraag naar hun mening over het werk van Van Tetterode. „Ja, eh, -wel grappig,"

zegt er een. De andere twee
glimlachen wat onbeholpen.
Maar buiten gekomen blijken
ze er toch wel verstand van te
hebben. „Het is niet mooi, voor
een zinnig mens niet te begrijpen en de aquarellen van het
Zandvoorts Palet, een groep
amateurschilders, zijn veel
mooier," zeggen ze.
De huiskamer en de tuin van
Ria van Kooten staan vol met
objecten van onder andere
hout, stof en papier. In de kamer staat een rij stijve hemden.
Deze textiel-docente heeft de
hemden in een laag gips gehuld.
Dit geeft een bijzonder effect.
Haar man vertelt dat de kunst
van Ria eigenlijk nooit af is. Dit

Weekenddiensten
m

Berichten
en tips voor,
,,
deze rubriek met
11 <ÖL (QL <L
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26. 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel:023-5178648, .
of Faxen:023-5730497.

e

lingsrecepten hoeven niet opgehaald te worden. Sinds vorig
jaar belanden die per computer
bij de apotheken."
„Ik kijk er wel naar uit om
daar te werken," vertelt een
trotse dokter Hermans. „Alhoewel de verhuizing een flinke
klus wordt, want we gaan op
vrijdag 14 november dicht en
moeten in een weekend alles in
de nieuwe praktijk inrichten.
Maar we hebben gelukkig hulp
van onze assistentes en van familie. En mocht het nog niet
allemaal op zijn plek staan
maandag, dan is dat niet zo erg.
We komen al een heel eind als
we over een onderzoekstafelbeschikken. Het belangrijkste is
dat de nieuwe telefooncentrale
werkt en daarvoor zijn we van
derden afhankelijk. Ach, ik heb
er alle vertrouwen in."

Geurig najaar

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging-; Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).

Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag móet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Frinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

.Burgerlijke stand
Periode: 11-17 oktober 1997
Getrouwd: Pranciscus Joseph
Spolders en Xufang Hu. Arie
Paap en Sonja Wilhelmina
Loos.
Geboren: Thomas Ernst, zoon
van Egbertus Jozef van Thienen en Julia Mary Ann Smith.
Rosalie Elise, dochter van Peter Anthonie Veeze en Manon
Bras. Michèlle, dochter van Perenc Laszló Nanai en Christa
Felicia Maria Castien. Kaan,
zoon' van Muhammet Kaptan
en Seghan Kaptan. Ivar Albertus, zoon van Albertus Johannes van der Moolen en Caroline
van den Hoorn. Laszló, zoon
van Carlo Cramer en Erica Clazina de Beus.
Overleden: Annigje Hooglugt-Veen, 90 jaar. Adriana van der
Eijken-Koper, 60 jaar. Eitje Siebel-Ramaker, 71 jaar. Maartje
Hoogvorst-Noordervliet,
80
jaar.

klinkt niet echt als een compliment, maar de man geeft vol
trots een rondleiding dus hij
vindt het waarschijnlijk geen
probleem.
Aan het eind van de dag nog
een bezoek aan Hilly Jansen.
Haar schilderijen zijn geïnspireerd op haar ervaring als mannequin. Gereserveerde, koele
vrouwen omringd door duivels
en enge dieren. De drie keurige
dames zijn ook iixhet atelier. Ze
raken niet uitgepraat over haar
werk. „Kunst met een grote K.
,Zo knap gemaakt, ja toch, mevrouw, dat kunt u niet ontkennen," zeggen ze.

Samen swingen

Britt Stubbe

Dier
van de
week

Brandweerman Herman van der Klauw, politieman Jan Hollander en Elly
Keur van het Rode Kruis dansten zaterdagavond op het circuit voor het
eerst samen om het raceselzoen af te sluiten. Tot nog toe vierden de drie
hulpdiensten van het circuit altijd hun eigen feestje, maar omdat ze in de
toekomst In het nieuwe pitsgebouw toch ook meer gaan samenwerken
hebben alle helpers op dezelfde avond feestgevlerd. Uiteraard tussen een
politiewagen, brandweerauto en ambulance in.

Aantrekkelijk werk
Zo eens in de zoveel tijd verschijnt er in het blad Binnenlands Bestuur een
advertentie met de tekst 'Zandvoort aan Zee, da's toch geen plaats om te
werken.' Willen de strandpachters Zandvoort onder de aandacht brengen
van lokale bestuurders elders in het land? Heeft de Algemene Bond van
Gemeente Personeel een advertentie gezet om het jaarlijkse uitje te
promoten? Nee, het is de gemeente Zandvoort zelf die zo eens in de zoveel
tijd een personeelsadvertentie met deze ludieke tekst opfleurt. In dit geval
op 17 oktober om een administratief medewerker te interesseren.

Stevie, een rode gecastreerde
kater van ongeveer zeven jaar
oud zoekt een nieuw onderkomen. Hij is aanhankelijk, lief,
erg sociaal en een echte knuffelkat. Hij is vermoedelijk na
een avondje uit de weg kwijt geraakt. Ambulancemedewerkers
vonden hem in Haarlem. Dat
hij verdwaalde is geen wonder.
Zijn naam geeft het al een beetje aan, hij is vernoemd naar
Stevie Wonder omdat hij net als
de beroemde zanger blind is.
Hij is op zoek naar een rustige,
• lieve schoot waar hij zich lekker op kan nestelen. Wie interesse heeft in een van de vele
dieren die in het Kennemer
Dierentehuis wachten, kan het
beste contact opnemen met
5713S8S. Of langskomen in de
Keesomstraat.

Kras dringt diep door
De vader van Ruud Houweling parkeerde onlangs zijn mooie Lancia Kop het
De Favaugeplein. Nee, niet op een officiële parkeerplaats. Gewoon, even
voor de deur. Hij bracht zijn zoon Ruud de was en dronk nog even wat. Tja,
dat had hij beter niet kunnen doen. Een kras van voor tot achter over de
zijkant van de auto. ,,lk heb erom gehuild," zegt Ruud. „Van woede en
machteloosheid. Natuurlijk stond die auto daar fout. Maar mijn vader heeft
er zijn hele leven voor krom gelegen. Vanaf zijn veertiende werkt hij al hard
gewerkt en nu is 'ie eindelijk aan het genieten en dan gebeurt dit."

Bloemrijk
Laatst schoten er wat bloemetjes uit de grond langs de Zandvoortselaan.
Het leek wel voorjaar. Opmerkelijk, want de plantsoenendienst gaat over
twee weken pas 35 duizend bloembollen planten. Die bollen worden
ondere andere op het Raadhuisplein, het Thorbeckeplein en het Friedhoffplein in de grond gepoot. Bovendien worden honderdtwintig bloembakken
gevuld. In februari schieten de bloemen ongetwijfeld de lucht in, tenminste,
als de vorst niet te lang aanhoudt. Nu zijn er hier en daar nog bakken met de
laatste geraniums te zien en half november plant de plantsoenendienst
alvast viooltjes.

Kerkdiensten

Het promotieteam van de Ondernemersvereniging Zandvoort en het Zandvoorts Nieuwsblad
deelde dit weekend in het kader van de gezamenlijke herfstactie heerlijke geurtjes uit aan het
winkelend publiek. Ook Albatroseigenaar Demmers (links), die de eerste prijs van de herfstpuz7
-el beschikbaar stelt, kreeg van een medewerkster van De Gaper (op de voorgrond) een
geurtje

Foto André Lieberom

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate met Hervormd Koor.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor P. Meijer, Caeciliakoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: J. Broström-Bruin uit Boskoop.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: Gereformeerd.

Victor van Boven en zijn kunstwerk

Illustratie Mare de Boer

woensdag 22 oktober 1997

Weekmedia 17

geeft u meer!
2-daagse reis
- naar Londen

Yv'/EESMÖ

Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met Londen, de iascinerende wereldstad
naast de deur!

IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT

Tot 90% korting

7jMriehrlft«l«W
, tTibrW»8««ntl» i
Hriwto*"»*""™'

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit.

DAG 2:

Na het ontbijt heelt u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs. Beroemde bouwwerken als de Tower,
Houses of Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard. Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrod's en Selfridges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u weer op de trein
m Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23 59 uur aankomt.

° L~

OP=OP

OP=OP

PRQJECT-TAPUT
HOm. KWALITEIT

CuvôaGastronomlque Rouge
kleur rood, bouquel bosbessen,
smaak zachl en vol, aanbevolen
bil rood vlees en kaas
Cuvee Gaslfonomlque Blanc
kleur Ichloeel, bouquetlns,
smaak vri droog, aanbevolen
bil allerlei soorten zeebanket
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MATRASSEN
EstalherMsiniKmrV aSuetf
SQ 20-25-30-35-

AflMM »**M«M <M T H. HM

MDF-LEDIKANT

57,

0,7 LITER

Blnn^nvering pQMlhEMr»
•xln hw*ttt*H nMl h*l

!^™. jtin

comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200cm.
• met M.'V.H 2 solide lattenbodems •
• met M.II'JU 2 luxe polyether matrassen •
met MJtiU 2 rijkgevulde
hoenderverenkussens r "~5
Compleet van F1195 "*'

BLANC en ROUGE
Paul Bocuse Is Frankiijks beroemdste
meesterkok Aan zin stand te hi|
verplicht uisluitend hel beste van
het beste op lalel te brengen Ki| selecteerde dan ook hoogst persoonlijk
de rode en witte Vin de lat* Francais
voor zijn witnkaan Wij konden beslag
op een grote partij van
verrukkelijke wijnen

r&&

PI

STROP

kleur donkerrood, bouquel
geurig smaak harmonisch,
rond en vlezig, aanbevolen bl|
kaas en rood vlees

^'

m

Van l n™

PAUL BOCUSE

\esssissssss* 4 -935"

EINDELIJK EEM HATRAS OEJEKUi SBAABI Ht JE CBUEH,
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbelgetreven damast.
OP-OP
Hygiënisch, antl-schlmmel en antl-allergisch.
iJrAlle maten leverbaar. Vb. 70*200cm. Van 499,- Nu voor

iLUS MOET WEM

CUVÉE GASTRONOMIQUE

kleur paars rood, bouquel
vanil e tonen, smaak elegante,
raglijna aldronk, aanbevolen bij
rood vlees, kaas en op
gezellige momenten

NATUURLIJK LATEX _ M ^
RUBBER COMBI-MATRAS

„,n.ndltt woning-

DAG1:
U reist m de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt in. Om 16.10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18.50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open: u
kunt eten in één van de restaurants, een van de nieuwste films bekijken in een van de videolounges of voordehg tax-free inkopen doen m het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u m slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station, gelegen in het hart van de bruisende metropool aan the Thames. U checkt in bij uw hotel en heeft
dan de gelegenheid om het nachtleven m Londen te
verkennen Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
film of gaat u naar een van de nachtclubs' Het kan
allemaal.

BORDEAUX
BARRIQUE O'OR

ZZ.
Pockolveer E«ln
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ELDERS J223S
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I MET GRATIS MATRAS I
luxe btukenfamt, binnenvenng'. interieur, op wielen, kwzt vil m- METGIUnSONDEmOERII
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PARADE
VIEUX
HELE LITER
ELDERS2W5'

4LLES

OLD COLLEGE
FINE RUBY
0,75 LITER
ELDERSTtSS"

HELE LITER
ELDERS IftTJT

HERO CASSIS
REGULAR
ELDERS Uff

Mf*f^tPf

LUXE KUSSENS

••TlWBil

Tlpp^ni/fwiflin

HEG; U, 377..

vS^~

P«r m* tvljljmmr «•r«if/>J

Prijs: f 199,= p.p.
Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* treinretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Street
Station
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

heeft alle dranken!

BRAND
PILSENER

HAARLEM: CaWomièplein 17 (raast Postkantoor).
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraal 21 (Bi| Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meet dm 50 sü/faijBi bel mx ome menge wngogn. 017! • «7300

KRAT 24
FLESSEN

Verlrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997
Deze reis. kan niet aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
Reserveren kan door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:

ü DOORS

H2WKM.

Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveringsafdeling met u een alternatieve datum
zoeken.

N
VAN

geeft u meer!
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WIN-TOT-15,7-MILJOEN-BON

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101046

<THK »OOKS>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal Ie Naarden Vesting, Tel 035-6942982 Bel voor openingstijden!

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraal 60
Werkplaats Schelpenplein

>

PAK DIE KANJER

M

TOT KAST...

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening of de molen verstrekken wi| u
direct een vri|bli|vende offerte Onze adviseur is aanwezig von maandag
t/m vri|dag van 9 00 tot 17 00 uur en zaterdag van 10 00 tot 13 00 uur

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

A

MUUR

Verpleeghuis

De Stichting Verpleeghuizen Amsterdam (SVAj is een veel- >.zifdige zorgaanbieder van met name de ouderenzorg en de
geestelijke gezondheidszorg Verdeeld over vijfvestig!agen~„
met eigen specialisaties vinden ruim 850 cliënten „de nood- >
zakelijke zorg. Bij de SVA werken 1.200 mensen in loon;
dienst. Daarnaast levert de inzet van vele vrijwilligers een '
belangrijke bijdrage Er wordt met veel kennis, kundeden ,
enthousiasme gewerkt aan een eigentijdse zorg. Respect
voor het individu en het bevorderen van de zelfredzaam- "
heid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten.
Verpleeghuis Slotervaart is een van de vijf vestigingen van
de SVA en biedt, naast verschillende externe projecten,
plaats aan 276 bewoners, verdeeld over negen afdelingen
(drie somatische en zes psychogeriatrische} en een afdeling
Dagbehandeling De afdelingen zijn verspreid over twee .
sectoren, een sector Kortdurende Zorg/Somatiek en een
sector Psychogeriatrie
,

Teamleiders m/v
voor 36 uur per week.
Afdeling A-2 maakt deel uit van de sector
Kortdurende Zorg/Somatick. Op deze afdeling
verblijven 34 cliënten. Kenmerkend voor de
afdeling is het bieden van specifieke zorg aan
patiënten met niet-aangeboren hersenletsel.
Binnenkort starten wc met een project
Kortdurende Revalidatie na CVA. De doelstelling
binnen de afdeling is enerzijds het creëren van
een zo goed mogelijk woon-lcefklimaal waarin
de bewoner centraal staat, en anderzijds het streven
naar een prettig en gezond werkklimaat voor het
team. De afdeling werkt volgens hel model van
teamverpleging.

• een stimulerende en motiverende houding'
ten aanzien van hel team;
• een flexibele instelling;
• actieve deelname aan het formuleren van
het afdclingsbelcid;
• kunnen werken in multidisciplinair verband.
Specifiek voor afdeling A-2:
• affiniteit met de zorg voor somatische bewoners,
bewoners met niet-aangeboren hersenletsel en
revalidatie na CVA.

Afdeling B-3 maakt deel uit van de sector
Langdurige Zorg/Psychogeriatric. Er verblijven
op deze afdeling 30 bewoners, die intensief begeleid moeten worden. Tevens biedt afdeling B-3 in
samenwerking met de afdeling Dagbehandeling
aan iwee cliënten dagverplcging. De doelstelling
van de afdeling is de bewoner en zijn/haar netwerk
te begeleiden en te ondersteunen in de laatste
fase van het demcntieproces.

Wat wij u bieden

• een diploma Ziekenverzorging of Verpleegkunde,
aangevuld met het diploma Teamleiding of
Management (IBW);
• ervaring in de functie van teamleider;

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

D
D
D
D

Per direct zijn er bij Verpleeghuis Slotervaart twee vacatures voor

Wat wij verwachten

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Specifiek voor afdeling B-3:

• affiniteit met de zorg voor verpleegbchoeftige
psychogeriatrische bewoners.
In eerste instantie betreft het een aanstelling
voor de periode van een jaar, met uitzicht op een
vast dienstverband. Salariëring vindt plaats conform
de CAO-Zickcnhuiswezen, functiegroep 40.
Informatie en sollicitatie

Nadere informatie over de inhoud van de functie
kunt u verkrijgen bij mevrouw W. Panman,
zorgmanager afdeling A-2, of mevrouw A. Drayer,
zorgmanager afdeling B-3, telefoon (020) 3462111.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u binnen tien ,
dagen na verschijning van dit blad richten aan
Verpleeghuis Slotervaart, t.a.v. de afdeling P & O,
Louweswcg 10,1066 EC Amsterdam.

/ 40,ƒ 30,ƒ 20,/ 10,-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
tel.: 020 - 677 68 68.

NATIONALE

Naam:

Postcode:.
Plaats:.
Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.
Postbanknummer:
Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Datum:
Handtekening:

15097 10

LOTERIJ

SPEEL MEE!
Met deze bon kunt u veel geld winnen. Heel veel
geld. Bijvoorbeeld de Postcode Kanjer van minstens
15,7 miljoen gulden. Maar ook de Gouden Bingo,
een extra Bingopnjs van een half miljoen. Vier winnaars kunnen daar deze week weer over meepraten.
De Gouden Bingo is een extra bingoprijs die u kunt
winnen in de
Postcode Loterij
Reqord Show. Deze
keer kwam hij
terecht in
Beverwijk, Deurne,
Haarlem en Best, bij
maar liefst vier winnaars! Zo ziet u het
weer: winnen doe je
in de Postcode
Loterij!
Minstens
15,7 miljoen
Maar er is meer.
Over twee maanden, in december,
valt de Postcode
Kanjer. Dat is de
grootse loterijprijs
van Nederland, van
minstens 15,7 miljoen gulden. De
Kanjer groeit nog steeds en kan daarom nog hoger
uitvallen. U wint hem samen met uw buren, want
de Kanjer is een Postcode Straatprijs en gaat naar

alle deelnemers m de winnende postcode. Dat
wordt dus een geweldig straatfeest!
Hoe langer u meespeelt en hoe meer loten u heeft,
hoe groter uw aandeel in de Kanjer is. Wacht dus
niet tot morgen, maar vul vandaag nog deze bon
in en stuur hem op.
Er liggen gouden kansen op fortuin op u te wachten. Laat ze niet liggen! Dat doen uw buren ook
niet.

DE UITSLAGEN VAN 20 OKTOBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
De overige Bingoprijzen:
Stand Mega Jackpot:

3 miljoen
De Bingogetallen:

Getal 1 t/m
13 29 25 40 01
21 35 43 32 28
08 36 41 15 39

22
11 14
42 18
23 20

Maakt u uw kaart vol met:

16
dan wint u de
Thuisbingo
ƒ 25.OOO,Zettouten voorbehouden

Getal 23 t/m 36
05 ƒ 10.000,44 ƒ 1.000,02
/ 100.ƒ50.17
04
ƒ40,31
ƒ30,03
ƒ25,-

38 ƒ20,37 ƒ 10,33
ƒ9.19
ƒ8,27
ƒ7,45
09

Straatprijs trekking september:
Bekendmaking: 20 oktober
ƒ S.OOO,6374 AE
Extra Prijs
ƒ 25.OOO,6374 AE 008

De BMW's: 8031 WD 007 in Zwolle
2272 BZ 019 in Voorburg
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Bridgestrijd
lijkt beslist
ZANDVOORT - Met nog
een wedstrijd in de strijd bij
de Zandvoortse Bridge Club
hebben de heren Emmen en
Van der Meulen toegeslagen. Door een mooie zege is
de eindoverwinning in deze
competitie een kwestie van
tijd.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 22 oktober 1997

Chess-viertal valt net buiten prijzen
ZANDVOORT - Door een
nederlaag in de laatste ronde van een rapidschaaktoernooi voor viertallen in Amsterdam viel Chess Society
(met een vierde plaats) net
buiten de prijzen. Olaf Cliteur behaalde opnieuw een
mooi succes tijdens een
groot schaaktoernooi. De
Chess-speler bereikte in een
zeventig deelnemers tellend
toernooi in Gouda de tweede plaats.

Met een score van 65 procent
grepen Emmen en Van der
Meulen de overwinning. De
voorsprong op nummer twee,
het echtpaar Hoogendijk, is uitgebouwd tot achttien procent.
In de B-lijn ging de overwinEen Chess-viertal, bestaande
ning naar de dames Van den uit Dennis van der Meijden,
Nulft en Scipio Blume met een Olaf Cliteur, Chris van Bockel
score van 57 procent. Tweede
werden mevrouw Van Leeuwen
en de heer Santoro met 55 procent. In deze lijn voert mevrouw Van Leeuwen de ranglijst aan, op negen procent gevolgd door de heren Van de Pas
en Holtrop.
In de A-lijn van de donderdagmiddag competitie moest
een B-paar invallen. De heren
Hogendoorn en Weijers deden
dat heel erg goed en wonnen
met een fraaie score van 63 procent. De dames Baard en Spits
scoorden drie procent minder,
hetgeen goed genoeg was voor
de tweede plaats. Mevrouw
Lemmens en de heer Veldhuizen gaan hier nog steeds aan de
leiding, op een royale achterstand gevolgd door het echtpaar Kerkman.

en Ben de Vries, begon matig in
het door De Raadsheer uit Amsterdam georganiseerde viertallen-rapidtoernooi. Door een
4-0 nederlaag tegen Nieuwendam en een 2-2 gelijkspel tegen
de sterke jeugdploeg van- Amstelveen kwam Chess in de onderste regionen terecht.
Het herstel was uitstekend
met een 3-1 en een 4-0 overwinning tegen respectievelijk de reserves van De Raadsheer en
Zwijndrecht. In de vijfde ronde
werd een verwachte 1-3 nederlaag geleden tegen het in de landelijke competitie spelende
Caïssa uit Amsterdam. De zes-

de ronde verraste het Chessteam door De Plassche uit Nijmegen een 2-2 gelijkspel af te
dwingen.
Door dit resultaat kwam
Chess Society op de derde
plaats in de B-groep voor teams
met een sterkte van maximaal
promotieklasse. In de laatste
ronde moest het op de tweede
plaats staande Zwijndrecht l
verslagen worden om een goede
eindklassering te bewerkstelligen. De Zandvoorters slaagden
er niet in door te drukken en
door met 1,5-2,5 te verliezen
moest genoegen worden genomen met de vierde plaats.

In het rapidtoernooi in Gouda deed Olaf Cliteur wederom
van zich spreken. De Zandvoorter, die al eens eerder het toernooi op zijn naam had geschreven en ook al eens derde was
geworden, legde ditmaal beslag
op de tweede plaats in de sterk
bezette hoofdgroep.
Cliteur voelde zich in deze
hoofdgroep, ondanks dat hij als
zesde en laatste geplaatst was,
thuis als een vis in het water.
De oorzaak hiervan was dat er
uitsluitend tactisch ingestelde
spelers in de groep waren ingedeeld. De wedstrijdleiding
schoot daarmee in de roos.

TROS-loop trekt veel deelnemers

Sterk racedebuut
van Joost Koenders
ZANDVOORT - Joost Koender s uit Bentveld heeft zijn
eerst race-sezioen in de Pearle
Citron Saxo Cup voorbeeldig
afgesloten in het Duitse
Oschersleden. Na een tactisch
gereden race kwam Koenders
als vijfde over de finish, een
prestatie waarmee hij zijn derde plaats in het eindklassement
veiligstelde.
Koenders maakte meteen indruk door met de allersnelsten
de trainingen af te sluiten. Tot
enkele minuten voor het einde
had Koenders zelfs de snelste
tijd gereden. De debutant in de
racerij nam toen iets te veel risico en schoof van de baan
waardoor drie deelnemers een
iets snellere trainingsronde lieten afdrukken.
Na de start van de wedstrijd
viel Koenders snel een plaatsje
terug doordat Egbert Top, die
samen met Berend Gesman tot
de overgebleven titelkandidaten behoorde, hem passeerde.
Koenders reed een tactisch
race om zodoende zijn derde
plaats in het klassement te taehouden. De aandringende Michel Schaap wist hij achter zich
te houden waardoor de race
met een vijfde plaats werd besloten.

Afstandsrace
ZANDVOORT - Zaterdag aanstaande eindigt het raceseizoen
op het Circuit Park Zandvoort
met een spectaculaire uitsmijter, de 'Zandvoort 500'. Aan
deze lange afstandsrace over
maar liefst 500 kilometer wordt
deelgenomen door 42 automobielen.
De wedstrijd start om twaalf
uur, gaat over 199 ronden en zal
circa vier uur in beslag nemen.
In de Zandvoort 500 wordt gereden in drie klassen.
Een tribune- en duinenplaats
voor zaterdag 25 oktober kost
vijftien gulden. Vanaf het grote
pitsdak van het nieuwe complex op het Circuit Park Zandvoort is de wedstrijd prima te
volgen. Kinderen tot twaalf jaar
betalen de helft van genoemde
bedragen.De kwalificatietrainingen zijn ook op zaterdag en
worden tussen negen en elf uur
's morgens verreden.

Angelina Kanana, de winnares bij de
dames, loopt
bijna fout op
de Van Lennepweg FotoKarin Schut

ZANDVOORT - Bijna
vierduizend
deelnemers
trok
de
zonovergoten
TROS-loop. Onder hen zo'n
twintig Zandvoorters, die
zich in het zweet liepen over
de wegen door Haarlem en
Zandvoort.
Gingen de Zandvoorters uit

sluitend voor de prestatiemedailles, bij de wedstrijdlopers op de halve marathon
heersten de Kenyanen. De winnares bij de vrouwen, de Kenyaanse Angeline Kanana, liep
bijna fout.

Kanana nam een wijdere bocht zorgden er vervolgens voor dat
en verloor belangrijke secon- iedere deelnemer de juiste rou•te nam.
den.
Toch zou zij met bijna twee
Bij de mannen won een landminuten voorsprong als eerste genoot van Kanana, Isaac Gheeindigen. De toeschouwers mobwo, de wedstrijd.

De mannen sloegen op de
Van Lennepweg rechts af, doch

Winst Chess Society
in Zandvoortse derby

(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-OTOO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17.00-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
0000-0700 ZFM Nonstop
07 00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11.00 De Watertoren
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-1900 ZFM Nonstop
1900-2000 ZFMLivei
20 00-22 00 Eurobreakdown
2200-2400 BPM
Zaterdag:
0000-03.00
0800-1000
10 00-12.00
1200-1800
1800-19.00
1900-2000
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

ZANDVOORT
- De
schaakontmoeting tussen
de
twee
Zandvoortse
schaakverenigingen
is in
:
een 5 /2-2'/2 overwinning geëindigd voor het tweede
team van Chess Society. In
deze wedstrijd zorgde Ruud
Schiltmeijer, lid van de
Zandvoortse Schaak Club,
voor de grootste verrassing
door een niet verwachte
zege op Simon Bosma.

Die overwinning was te weinig om zijn team op winst te
zetten, aangezien slechts John
Ayress, Hans Lindeman en
Hans Jansen tot een remise
kwamen tegen respectievelijk
Jaap Bouma, Jean Paul Westerveld en Ton van Kempen. Door
nederlagen van Geerts, Berkhout en Gude ging Chess er met
een fraaie overwinning vandoor.
De spelers van de Zandvoortse Schaak Club gaan onder leiding van teamleider Edward
Geerts proberen dit verlies
goed te maken in de volgende
competitiewedstrijd. Dat zal
een moeilijke opgave worden,

want er moet aangetreden worden tegen de kampioen van vorig jaar, het tweede team van
Heemstede. Deze wedstrijd
staat voor 6 november op het
programma.
Voor de interne competitie
van de Zandvoortse Schaak
Club werden nog twee partijen
gespeeld. De twee vrouwelijke
deelneemsters, Hetty Sandbergen en Anna Bouwers, moesten
hun meerdere erkennen tegen
de heren Wim de Oude en Hielke Gorter.
In de interne rapidcompetitie
ging clubkampioen John Ayress voortvarend van start met
drie overwinningen. Zonder
problemen pakte Ayress de
winstpartijen evenals Hans
Jansen. Beiden delen de eerste
plaats met drie fiunten. Twee
winstpartijen boekten Lindeman, Berkhout en Atkinson,
terwijl Geerts, De Oude en Gorter een punt pakten. De in de
Zandvoortse derby nog uitblinkende Ruud Schiltmeijer stelde teleur en kwam er niet aan te
pas. De wedstrijdleider van de
Zandvoortse Schaak Club
kwam in het geheel niet tot scoren.

Zandvoortse teams
uit bekertoernooi

ZANDVOORT - Voor de
want in vrijwel alle vijftien par- de was een remise voldoende
tijen was er sprake van veel voor een gedeelde tweede voetbalteams stonden er bekerwedstnjdcn op het prospektakel.
plaats.
Zo ook in de eerste partij van
de Chess-voorzitter. De Zandvoorter offerde maar liefst twee
stukken om daarna, zijn op papier sterkere tegenstander,
hardhandig van het bord te zetten. Na een remise in de tweede
ronde boekte Cliteur zijn beste
resultaat in de derde ronde
door de als eerste geplaatste
Hagenees Alberts te vellen. In
de vierde ronde leed Cliteur de
enige nederlaag met de zwarte
stukken maar in de laatste ron-

Vrijdagavond
speelt
de
hoofdmacht van Chess Society
Zandvoort haar eerste thuiswedstrijd van dit seizoen. Tegenstander is het derde team
van het Verenigd Haarlems
Schaakgenootschap (VHS). De
Haarlemmers wonnen de eerste ronde met 5-3 van HWP, terwijl de Zandvoorters in de eerste competitiewedstrijd met dezelfde cijfers verloren in Zaanstad. De strijd begint om acht
uur in het Gemeenschapshuis.

Cliteur is spelletjesfanaat
Spreekt men in ZandTopper van de week
voort over schaken, dan
valt ongetwijfeld de naam
van Olaf Cliteur. Deze 34jarige Zandvoorter voegt
de ene na de andere knappe prestatie toe aan zijn
niet geringe erelijst. In de
competities bij de Chess
Society Zandvoort heerst
Cliteur en op schaakteernooien in den lande
spreekt hij een hartig
woordje mee. Zo ook vorige week toen hij in een
sterk bezet toernooi in
spreekt hem aan. „Dat zijn
Gouda op een fraaie twee- persoonlijke successen,
de plaats eindigde.
maar de promotie met Chess
„Vanaf mijn dertiende
schaak ik in clubverband,"
vertelt Olaf Cliteur. „Ik ben
een spelletjesfanaat. Voor
sinterklaas kreeg ik een
schaakspel. Mijn vader leerde mij toen schaken en met
Kees Koper ben ik later naar
de Zandvoortse Schaak Club
gegaan. Het schaken is voor
mij hoofdzakelijk een leuke
hobby, word ik er 's nachts
wel eens wakker van. Vooral
als ik heb verloren heb ik er
behoorlijk de pest in. Maar
het blijft voor mij gezelligheid en de contacten er omheen. Het spel is bovendien
veelzijdig. ledere partij is anders.

De voorzitter van Chess
Society Zandvoort heeft in
de loop der jaren een aardige
staat van verdiensten opgebouwd. Als uitschieters naar
boven noemt hij zijn overwinning in Gouda, een tweede plaats in Hoogeveen en
ook de prestaties tijdens de
Hoogoventoernooien

naar de eerste klasse, waarin
wij behoorlijk meedraaien,
behoort eveneens tot het rijtje knappe prestaties. Onze
doelstelling is ons in deze
klasse te handhaven. Persoonlijk hoop ik in toernooitjes lekker te kunnen spelen."
„Belangrijk is natuurlijk
het Hoogoventoernooi. Dat
is het toernooi in Nederland.
Daar komen heel veel deelnemers. Ik vind dat het toch
wel goed gaat met de schaaksport. Landelijke doen zo'n
dertigduziend schakers aan
deze sport en dat aantal is
vrij stabiel. De bereidheid tot
het spelen wordt wel minder,
maar dat geldt ook voor andere sporten." „Het clubleven lijdt volgens mij onder
de bedrijfssport en de computer. Met veertig schakers
heeft Zandvoort best een
hoog percentage wat in clubverband schaakt. Wij hebben
een leuke club met sterke
spelers, die makkelijk meekunnen in de eerste klasse."

(ADVERTENTIE)

Gevuld speculaas
Met roomboler en zuiver amandelspijs/3.95

S|

5.95

nü2 2.95
voor

Pok 400 gram/1.95

Kersenbonbons
Zakje 200 gram/2.95

nu 2
voor

.-

Snijworst
100 gram/2.25

Magere rookworst
250 gram/3.75

Navarra Homenaje

nü2
voor

nü 150 gram

95

4.

2.25

575

nu 2
voor •*•

nü 21150

Spaanse volle rode of fruitige droge witte wijn, 0,751/6.95 VOOT l ••
Aanbiedingen gelden t/m zondag 26 oktober 1997. Zo lang de voorraad strekt.

gramma. Daarbij is de rol
van de Zandvoortse teams
uitgespeeld. Zandvoort '75
verloor kansloos met 4-0
van RCH en Zandvoortmeeuwen was niet opgewassen tegen eerste klasser
DCG en ging met 6-0 ten onder.
Zandvoort '75 moest het doen
zonder de inbreng van de i outi
mers Dennib Keuring en Edwm Anesen. Daardoor konden
de Zandvoorters wat uitprotae
ren, maar het verliep niet naai
wens De teams, die elkaar m
competitieverband over twee
wekpn treffen konden er geen
hoogstaande wedstrijd van maken. RCH was meer gemotiveerd en kwam in de eerste
helft op een 1-0 voorsprong.
Ook m de tweede helft heelt
Zandvoort '75 geen indruk kunnen maken. RCH dicteerde de
strijd en combineerde in de
tweede helft er lustig op los
Doelman Ferry Nanai heeft het
dit seizoen nog niet zo duik gehad als afgelopen zaterdag Hij
kon echter met verhinderen dat
RCH uitliep naar een 4-0 overwinmng.
Derdeklasser
Zandvoortmeeuwen moest het opnemen
tegen het Amsterdamse DCG,
dat uitkomt in de eerste klasse
Het klasse verschil taleek te
groot. De Amsterdammers lieten heel goed voetbal zien en
maakten Zandvoortmeeuwen
vanaf de eerste balomwenteling
kansloos. DCG toonde geen
ontzag en speelde snel en goed
voetbal. Bij de rust keken de
Zandvoorters al tegen een 3-0
achterstand aan.
De tweede helft taleek een formaliteit te zijn. Zandvoortmeeuwen probeerde het wel,
maar werd op alle voettaalfronten afgetroefd. De Zandvoortse
defensie werd vele keren m grote problemen gebracht, protalemen die met konden worden
opgelost. De Amsterdammers
bleven in hoog tempo voettaallen en verdubbelde de 3-0 ruststand naar een 6-0 eindstand

Bekers voor
jonge judoka's
van Kenamju
ZANDVOORT - Tijdens
het jaarlijkse herfst-judotoernooi in Purmerend bij
Sporting De Gors presteerden de judoka's van de Kenamju heel erg goed. De
acht beginnende wedstrijdjudoka's van twaalf jaar en
jonger (bruine band) vielen
allen in de prijzen.
Chff Wardenier, die aan zijn
eerste toernooi meedeed, won
zijn eerste partij overtuigend
en na nog drie zware partijen
eindigde hij op de vierde plaats
De zevenjarige Renée Rubelmg
moest het als meisje opnemen
tegen vier jongens. De eerste
twee wedstrijden gingen verloren, maar daarna werden de
volgende partijen met groot
overwicht gewonnen en zij
werd daardoor knap derde.
Fredy Pieters, Yuri van der
Poel en de jarige Jasper Reyenga verloren één keer maar door
overwinningen in de overige
partijen werd een fraaie tweede
prijs behaald. Peter van Vegte,
Hilmar van der Veen en Dave
Rubelmg werden ongeslagen
kampioen en mochten de plek
op het ereschavot innemen
Sportcentrum Kenamju weid
in het totaalklassement derde
achter sportinstituut Van der
Kolk en Sporting de Gors.

MENINGEN

'Politici moeten regels
buurhuizen veranderen'
Volgens Jopie van den Brom-Roomeijer worden sommige
burgers de dupe van de huidige
regels voor het verdelen van de
woonruimte in Zandvoort. Zij
roept de politieke partijen op
om nog eens goed naar die regels te kijken.
Woonruimte is Zandvoort is
erg schaars. Dat heeft tot gevolg dat zich soms zeer schrijnende situaties voordoen. Zeker door het nieuwe systeem,
waarmee de buurhuizen sinds
een paar jaar verdeeld worden,
vallen mensen die om sociale
redenen een ander huis nodig
hebben, buiten de boot.
Zelf woon ik bijvoorbeeld al
anderhalfjaar in mijn eentje in
een huis zonder ramen, omdat
ik geen ander betaalbaar huis
kan krijgen. Via het dak komt
er licht binnen, maar luchtten
kan alleen door de voordeur
open te zetten. Bovendien heb
ik maar één kamer, een keuken
en een douche. Als mijn kleinkinderen of moeder blijven slapen is dat heel erg lastig 's
nachts. Omdat ik geen werk
heb komen overdag vaak de
muren op me af. Gevaarlijk is
het ook, want als er brand uitbreekt bij de verwarmingsketel
naast de voordeur, zit ik als een
rat in de val.
Kortom, ik ben heel hard op

zoek naar andere woonruimte
en ik heb al van alles geprobeerd. Maar het heeft nog niet
geholpen. Ik heb de pech dat ik
tot nog toe alleen voor de categorie 'vestigers' in aanmerking
kom, terwijl die categorie vooral huizen voor minimaal twee
personen heeft. Ik heb namelijk wel twintig jaar in Zandvoort gewoond, maar ben drie
jaar weggeweest.
Pas over een half jaar mag ik
ook bonnen insturen voor de
categorie 'starters'. Jammergenoeg staan er in de woningkrant ook niet zoveel starterswoningen.
Mijn situatie is niet uniek. Er
zijn veel meer mensen die in
Zandvoort een betaalbaar
huurhuis willen hebben.
Daarom zou het goed zijn als
de Zandvoortse politici zich dat
eens vaker realiseren. Op dit
moment zijn de politieke partijen bezig met het schrijven van
een verkiezingsprogramma. Ik
vind dat ze daarin ook moeten
zetten dat er meer betaalbare
buurhuizen in Zandvoort moeten komen en dat de regels aangepast moeten worden. Zodat
mensen die vanwege sociale
problemen een ander huis zoeken, makkelijker geholpen
kunnen worden.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26,2040 AA Zandvoort
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 m Zandvoort.

Het Cultureel Centrum op het Gasthuisplein
Foto archief Weekmedia

Cultureel
Centrum (1)

Bruno Bouberg Wllsoii reageert
op het artikel in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 15 oktober over
het Cultureel Centrum. Daarin
wordt het meningsverschil tussen wethouder Versteege en
Ger Cense van het Genootschap
Oud Zandvoort beschreven.
Het Genootschap Oud ZandJople van den Brom-Roomeljer voort startte een handtekeningZandvoort

enactie die moet voorkomen
dat het Cultureel Centrum, op
de gevels na, gesloopt wordt.
„Wie zegt dat het Cultureel
Centrum gesloopt wordt,"
vraagt wethouder Versteege
zich verbijsterd af. Het gemeentelijk persbericht spreekt echter duidelijke taal: het college
van B en W is voor volledige
herbouw van het pand met behoud van de karakteristieke gevel. Welnu, je kunt iets alleen
volledig herbouwen als je het
eerst volledig sloopt.
De handtekeningenactie van
het Genootschap is daarom ze-

ker niet voorbarig en verdient
alle steun. De instandhouding
van Zandvoorts erfgoed heeft al
jarenlang een lage prioriteit.
Als we nog iets van het oude
Zandvoort willen behouden, in
de oorspronkelijke kleinschaligheid, dan moeten we nu eens
en voor altijd paal en perk stellen aan de onnodige kaalslag.
Wie zich tegen de teloorgang
van het laatste stukje authentiek Zandvoort wil verzetten
moet het NU doen.
Zandvoort is een klein dorp
dat is grootgegroeid. Er is niet
veel historisch gevoel bij de
vroede vaderen aanwezig geweest. Vroeger niet en nu niet.
Mogelijk omdat men de schrale
oude tijden het liefst zo snel
mogelijk wilde vergeten. Daarom is veel van het oude Zandvoort weggevaagd. Het beetje
dat nu nog over is, wordt opgezadeld met volkomen misplaatste bouwwerken, zoals het Circus. Ook de schaal van het recentelijk uitgebouwde gemeentehuis botst met de omgeving.
Dit alles hoort thuis in de categorie: eens maar nooit meer.
Nu wil men het Cultureel Centrum op de gevels na slopen en
daarna modern en multifunctioneel op veel grotere schaal
weer opbouwen. Weg historie,
weg kleinschaligheid, weg laatste stukje authentiek dorpsgezicht.
De gemeente laat zich adviseren door deskundigen, maar
waarom klinken de adviezen
van de monumentencommissie
zo weinig door? Waarom heeft
de gemeente het onderhoud

van het Cultureel Centrum zo
verwaarloosd? Is dat toeval,
vraag je je nu af.
Blijkbaar
beseffen
veel
dorpsgenoten dat het gemeentelijk beleid als hoeder van ons
cultureel erfgoed een ferme impuls verdient. De aanwas van
het Genootschap (nu 1200 leden) spreekt duidelijke taal.
Mijn voorstel: laat iedereen
zich aansluiten bij dat protest,
kom op voor het behoud van
het Zandvoorts erfgoed. Laat
uw stem horen, dan gaat het
voortaan anders in Zandvoort.
Bruno Bouberg VVIlson
ZamHoort

Cultureel
Centrum (2)
J. van der Werf f waarschuwt de
gemeenteraadsleden. Zij moeten beter de vinger aan de pols
houden wat betreft het Cultureel Centrum, vindt hij.
Het Genootschap Oud Zandvoort heeft groot gelijk om nu
al te reageren op de plannen
voor het Cultureel Centrum.
Door geklungel van ambtenaren en een niet alerte gemeenteraad zit er nog steeds een olietank en vervuilde grond onder
het Cultureel Centrum. Niemand heeft blijkbaar de advertentie over de actie 'Tankslag'
gelezen. Dankzij die actie had-

den we gratis van de narigheid
af kunnen komen.
Maar er zit waarschijnlijk
meer achter. Die tank moet op
een gegeven moment weg. Dan
is er geen geld om het gebouw
weer op te knappen. Wat onzin
is, want Zandvoort is een rijke
gemeente.
Dit gebeurt er volgens mij: De
raad voor het blok gezet. De
kosten zijn te hoog en dat kun
je de inwoners van Zandvoort
niet aandoen, dus slopen. Meteen wordt het Wapen van Zandvoort gesloopt en er ligt een
groot stuk grond waar de eerste
flat midden m het dorp gebouwd kan worden. Het gebouw mag net zo hoog worden
als het gemeentehuis.
Wie het niet gelooft hoeft alleen maar naar zwembad De
Duinpan te kijken. Daar was
veel moeite en geld door Zandvoorters in gestoken. Gran Dorado verschijnt, plotseling is er
een jaarlijks tekort van negen
ton en het argument is: dat kan
de Zandvoorters niet aangedaan worden. Kort geleden kon
men de tegeltjes ophalen.
Wanneer de gemeenteraad
niet op zijn tellen past, gaat het
met het Cultureel Centrum dezelfde kant op. Misschien mag
ik wel de eerste paal straks
slaan.

ge dagen bezig gehouden. Het
jonge dier kroop \voenstlagmcirgen in een rioolput in de tuin
van de familie Lefcrink en kon
daar niet meer uitkomen onclanks pogingen van de Dierenambulance, de gemeente en cl e
politie. UitcMiidelijk is donderdagavond de vloer opengelmiken. Het dier, dat toebehoorde
aan een \:m de buren, overleefde het voorval niet. Mevrouw
Peterren, al jaren actief binnen
de Dierenbescherming, geett
aan hoe bij een volgende keer
veel problemen voorkomen
kunnen worden.
Veel tijd en werk had men
kunnen voorkomen door eei
der een gespecialiseerde firma
te vragen de kat via een camera
te lokaliseren. Ook is er door
deskundigen dringend verzocht om geen hoge dtukspuit
te gebruiken. Daardoor kan een
dier namelijk verdrinken Dat
is niettemin toch gebeurd
Nakaarten heeft nu weinig
zin meer, maar het is wel zinvol
om dit m het achterhoofd te
houden bij een volgende keei

Door een gat te graven in vier
lagen beton en marmer hebben
Haarlemse en Zandvoortse dierenbeschermers. onder leiding
van een vrijwillige ondernemer,
het dier opgegraven en aan de
.1. \/d Werft eigenaar overhandigd. Hulde
Zandt oort aan een ieder die aan deze zaak
heeft meegewerkt.

Kat in riool

Een kat heeft in de Kruisstraat
de gemoederen vorige week eni-

I'ctersen \.m ilp V ||UT
ZamixoiH t
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Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micru-tnlvrrtrnlir.s kllllnrii woniru £r/.rl mor l of '2 kuI
l artirnlicrrn vcnvij/ru wij miiir dt' .sjM-rialr hou op <lr

Interlook
Mpdellenbureau
houdt casting in Amsterdam
i.v.m. jaarboek '98. Wij zijn op
zoek naar modellen, figuranten voor film en tv. Tevens
zoeken wij mannequins/
dressmen voor modeshows
in het nieuwe seizoen, maat
36-42. Alle leeftijden, ervaring
niet noodzakelijk.
Bel snel 0344 • 652 535.

l
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DOMBO
barst uit zijn voegen.
Daarom nu 2 koopfilms
van 10,4 _
voor slechts
l 3j"

Werken als visagist(e)?
T.I.P. verzorgt opleidingen l
i.s.m. modellenbureaus en fo- 5 koopfilms
tostudio's. Ervaring niet nood- van 10,-voor
zakelijk. Info: 0344 - 652 778.

Corn.
Slegersstraat 2 b

lilad. fï*.() l per millimeter.
Sluitingstijd: maandag Ifi.OO uur.

Wij zoeken dames die dominant of onderdanig heren j
kunnen verwennen via een
06-lijn. Je kunt werken van
thuis uit of op ons kantoor aan
de Waalhaven in R'dam. Je |
kunt zo ƒ2.500,- bruto p.m.
bijverdienen. Meer info:
010-294.49.07.

Informatie over on/r overige aantrekkelijke adverteuliecnmliinalies in dr Mirrn's zijn op aanvraag op
on/r kanlorrn verkrijgbaar.

Op ons moderne en volledig beveiligde „BP Tankstation"
kunnen wij plaatsen een

/miilvoorl:
l'liial^in^ is ook mogelijk in dr volgende romliimitie:
\\':!. Xiimlvoorls Niemvslilud. Amslclveens Weeklilüd.
rillmornse Conraiu. de Koude Vener. Aalsmeerder
Courant. alli' edities van llrl Amsterdams Stads-

~k

Videotheek

~k

\ oor brieven onder nummer wordt l regel extra in
rekening gehraehl. alsmede /IL- adm. kosten.

"A:

Itij plaatsing in de Micro's worden geen liewijsnmnui'rs verstuurd. .Op ver/oek wordl aan adverteerders Imile» hel
spi idil
i'liied ,
slunrd. Hiervoor wordl ƒ6.50 in rekening gelii-iielil.

Alle prijzen rxrl. 17.:,% HT\V

l' knul dr Irksl van uw Miero-advertenlieeomliinalie '/.
telel'oniseli opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

'Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

023-5712070

KASSER(E) parttime
Werkzaamheden kunnen op elke dag van de week plaatsvinden, evt. ook 's nachts.
Als u positief ingesteld bent en het leuk vindt om met mensen
om te gaan, bent u de juiste persoon voor ons team.
Leeftijd is minder belangrijk dan klantvriendelijkheid.
Schriftelijke sollicitatie aan:
BP Commandeur
t.a.v. dhr P. Lijzenga
Buitenveldertselaan 1 02
1082 VA AMSTERDAM

(«lil nummer Is niet voor Ix'/ur^klurlilrii) of /riiih'ii nun:

Uw kind als model? Special
Kids zoekt kinderen van 01/m
14 jr. Bel: 0344- 652221.

MicroV \\VrUturilia
Postlius 156- 1000 AI) AiiiMi'rdnm
Ook voor r«':u'tirs uu-I Itricfminimrr

Of sluiting! iji Irn jj
w re k.

Personeel
aangeboden

\ ooc dr hrUilin^ onlvanjjt u <M-II iicr

Oproepen - Mededelingen
Jongeren gevraagd t/m 35 jaar die shag en/of sigaretten
roken en mee willen doen aan een marktonderzoek. Je krijgt
hier een vergoeding voor. Inlichtingen: 020-6654447.
o Beste mens. bed. voor het
zorgv. verw. v.d. teg.zwemb.
Gran Dorado, W.G. de Joode.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529
Financiën en
handelszaken

Videotheek

Dombo
NIEUW!
te huur
NINTENDO 64
spelletjes en
af spelers
Corn. Slegersstraat 2b

Autoverzekering

Geopend dagelijks
13.00-21.00 uur

V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

023-5712070

Markten/braderieën

Hobby-, Kunst- & Creatiefbeurs
Amstelveen: Sporthal Bankras
Zon. 26oktvan 10.30-17.00 u. Ruim 100 amateur kunstenaars
uit het hele land tonen en demonstreren hun creatieve hobby's o.a. keramiek-, poppen-, naald- en papierkunst.
Vlooienmarkt, 2 en 23 nov.
Haarlem. Tybb/Henk
van
Turnhoutsporthal van 9.00 tot
16.00 u. Toegang ƒ2,50.
Kraam ƒ 36, 0320-256656.

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Dieren en
dierenbenodigdheden

voor |ila;itsin<>; in

Uitgaan

T.k.: witte half Persjes, 6 a 7
Huishoud, hulp biedt zich aan weken, ingeënt en bijna zindelijk. Tel.: 023-5716457.
in Zandvoort. 06-54668185.

Computerapparatuur en software

Gevraagd: een zelfstandige
hulp in de huishouding voor 6
uur per week in Zandvoort,
ƒ 15 per uur. Voor inl. bellen Zat. 1 nov. stijldansavond v.
naar mevr. Wagner, tel. paren. Ossestal, Nieuwelaan
34 Osdorp. Info: 0297-328712.
023-5713180 na 18.00 uur.

Horecapersoneel gevraagd
VAN HECKE CATERING B.V.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken. Wij bieden een contract voor min. 13 uur per
week met variabele werktijden van maandag tot en met
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je representatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
tel.: 023-5611211.

Divers personeel gevraagd

• Te koop: interactieve precomputer leermachine, ƒ60.
023-5731326.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Verhuizingen

DE KLUSSENBUS
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.
kamerverhuizingen/transport.
Voll. verz. Dag-nachtservice. SCHILDER heeft nog tijd v.
020-6424800 of 06-54304111. binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
prijsopgave.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.

Muziekinstrumenten

Diversen

Gitaar, merk Esquire, model
Topstriptease Yankees
Telecaster, incl. koffer en keuze uit 32 topdansers M/V
snoer, ƒ275. 023-5715808.
• 020-4888880/06-55347710

Mode

Monet Strijkservice
Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.

<inder/baby-artikelen

• Wij behouden ons hetTe koop: schitterende Peg
recht voor zonder opgave van Perego kind./wandelw., met
redenen teksten te wijzigen alle toebeh., kl. donkerblauw
of niet op te nemen.
met wit, ƒ400. 023-5712121.

Dombo

MEDIAPRODUCTIES BV

Keesing Mediaproducties B.V., het grafisch bedrijf van de
Keesing-groep, zoekt voor het magazijn een

oproepkracht magazijn
voor enkele dagen per maand
De oproepkracht wordt ingezet bij de maandelijkse aflevering
van een internationale uitgave. Het werk daarvoor bestaat
voornamelijk uit het verpakken en verzenden van materiaal.
Daarnaast kan de oproepkracht bij extra drukte worden
ingeschakeld, waarbij de taken zich dan meer richten op
algemeen magazijnwerk. Daartoe behoren, naast inpakken
en verzenden, ook het werken met een heftruck en het laden
en lossen van materialen.
Heeft u belangstelling voor deze oproepfunctie? Stuur dan
een schriftelijke reactie (met c.v.) naar:
Keesing Mediaproducties B.V.
t.a.v. Mevrouw J.A. Simons, manager personeelszaken
Postbus 1118
1000 BC Amsterdam
Keesing is gevestigd in Amsterdam Z.O.
Met het openbaar vervoer zijn wij prima te bereiken.

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Lamellen en Plavuizen

Junckers massief Parket
Verhuisbaar met handig
clipsysteem 5-voudig
gelakt en gehard,
afm: 129x1850 mm
Beuken, Eiken - Variation
Massief 12mm
p.m.3
van -109."- voor

Hevea - Select
Massief 12mm
p.m.2
van -99?°' voor
Beuken - Flammen
Massief 22 mm
p.m.2
van A%y.-

99.
89.-

Tarkett Fineerparket
(10 jaar garantie)
af m: 190x2450x7 mm.
Kant en klaar, 5-voudig
gelakt en gehard.

(10 jaar garantie) Kant en klaar, 5-voudig
gelakt en gehard lamelparket
afm. 188x2525 x 14 mm,.
Beuken Rustiek
p.m.2
van 409/- voor
Eiken Rustiek
p.m.2

van

voor

Berken, Essen Natuur
p.m.2
van J44"^ voor

p.m.

,

50

84.
50
86.
86.-

van

voor

119.

voor

(10-15 jaar garantie)
200 x 1200 x7mm.

59,
59,

Family (10 jaar)
6 schitterende dessins
p.m.2
van ,62T-"

Kurktegels massief

(10 jaar garantie) Kant en klaar met kunststof
toplaag. En kurk tussenlaag.
afm:185x900x9mm
Hout:
Kersen, Beuken - 3 strooks
p.m.2
van
Maple - 3 strooks
van Jjy.-"1
p.m.2

voor

Kurk:
Euro-White
p.m.2
van

Plavuizen: 30 x 30 en 30 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Lamellen: 15 x 90 en 15 x 60 cm
met/zonder facetkanten.
Kleuren: naturel, roomwit, beige, blauw,
geel, rood en zwart, metallic groen,
blauw en aubergine.
Of uw kleur naar wens...
Dessins: moderne strook- en blokpatronen
of Romeinse klassieke motieven.
Elke 10e meter gratis

-. voor

p.m.2

vanaf

27,

voor
Aanbiedingen geldig t/m 26 oktober 1997

Ipokett Original Laminaat
(10 jaar garantie) Eiken, Kersen, Beuken,
Maple, Merbau, Grenen en
Berken. 3 strooks
-t- Breedstrooks
afm: 190 x 1285 x8mm
p.m.2
van A&? voor

Ipokett - Promo - Laminaat

Original (15 jaar)
24 schitterende dessins
p.m.2
van ,72^

Wicanders Zweeds Natuurlaminaat

Concerto-Naturel

Pergo - Zweeds Toplaminaat

Kersen, Maple en Essen
3 strooks
p.m.'
van Jo9s- voor
Beuken
breedstrook
p.m. 2 ,
van

Tarkett Zweedse Topkwaliteit

Eiken - Plank-Antiek
Geborsteld met vellingkanten
afm: 155 x 2200x14 mm.

voor

voor

afm: 194x1290 x8mm.
500 VLOEREN ONDER 1 DAK
Berken, Beuken, Kersen en Maple *J f 50 Amsterdam, Anthony Fokkerweg, tussen

p.m.2

van ,36^

voor <£ Wi

Carpet-land en Praxis, tel. 020-6695823.

EUROPA'S GROOTSTE IN KURK, LAMINAAT EN PARKET.

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen. Nu is het aan
Kennismaking
jou om tot een tweede stap te
komen! Ik luister naar de
naam Karin, ben 1.65 lang en
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
heb blonde haren. Ben jij een
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, nette man en houd je, net als
7 dagen per week. Wat moet u doen?
ik van lekker uit eten?
1. Kies een leuke advertentie.
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. Boxnummer 971981.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
Hoi, met Frank. Ik heb ontzet4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
tend zin in een blind-date. Jij
Als je werkelijk iets anders Samen genieten van een war- ook? Dan moet je even bellen
wilt omdat je bent uitgekeken me vriendschap of lat-relatie en je hoort gelijk wie ik ben en
pp het alledaagse, dan moet met een intelligente man, die zo. 0906-50 15 15 6,
je eens contact met mij opne- gezellig is in de omgang. Dat 1 gpm. Boxnummer 984877.
men! Ik ben een slanke vrouw wil ik! 0906-50 15 15 6,
Ietsje volslank, geen punt
van 48 jaar, donkerblond 1 gpm. Boxnummer 388992. toch?! Ik ben Margreet, 36,
haar, groenbruine ogen, 1.73
1.62, strak in het velletje, lang
m lang. Groetjes van Karin.
donker haar en blauw-grijze
0906-5015156, 1 gpm.
ogen, z.k.m. man van 26 tot
Boxnummer 952668. .
circa 40 jaar die op geen enkel vlak in de romantiek remAls je werkelijk iets anders
mingen kent. Gaan wij eens
wilt omdat je bent uitgekeken
uit ons dak? 0906-5015 156,
op het alledaagse, dan moet
1 gpm. Boxnummer 903297.
je eens contact opnemen
met mij! Ik ben Irene, 29 jaar,
Ik ben al tijden op zoek naar
gezet en houd van dieren en
een leuke en spontane jonvan lachen. Ben jij tussen de
gen. Denk jij dat te zijn? Dan
De nieuwste
30 en 35 jaar, spontaan en
hoor ik graag iets van je! Ik
dagfilms
houd je van stappen? Bel
ben een leuke meid van 18
0906-5015156, 1 gpm.
jaar, houd van uitgaan en jij?
Boxnummer 982965.
Ik luister naar de naam Jolanda. Bel me voor een leuke
Ben jij het alleenzijn ook beu?
Maximum Risk
afspraak! 0906-50 15156,
Ben jij, net als ik ook op zoek
1 gpm. Boxnummer 449610.
naar een serieuze relatie?
Neem dan eens contact op
Ik ben een ongeb., warmbloemet mij! Ik ben Ria, 33 jaar,
dige vrouw van 40 jaar, 1.68,
One Fine Day
1.70 lang en weeg 55 kg. Ik
68 kg met bruin haar en groeheb sprekende, bruine ogen |
ne ogen. Ik zoek man met
*
*
*
'
en donkerblonde haren!
niveau, stijl, voor regelmatig
Bel 0906-5015156, 1 gpm.
ondeugend contact en andeBoxnummer 973308.
re dingen met genegenheid.
All Stars
Ben jij ongebonden en eerlijk,
Breda: dit is de eerste stap,
geef je nr. 0906-5015 156,
•*•**
die heb ik al genomen. Nu is|
1 gpm. Boxnummer 920968.
het aan jou om tot een tweeDantes Peak
de stap te komen! Ik ben op l
Ik ben Lies! Een leuke, lieve
zoek naar een leuke relatie.
vrouw van 35 jaar, 1.76 m, 78
Misschien wel met jou! Mijn
kg, kort blond haar en groene
naam is Angela en ik ben een |
ogen! Ik heb 2 zonen en zoek
39-jarige, volslanke vrouw.
een leuke, lieve man met donMy Fellow Americain
0906-5015156, 1 gpm.
ker haar en blauwe ogen, die
Boxnummer 407995.
tussen de 35-40 jaar is! Zoek
ik jou? 0906-5015156,
Mijn naam is Angelo! Ik heb
1 gpm. Boxnummer 472050.
Rose Wood
een slank postuur, bruine
Ik ben Marjan, 1.79 m lang,
ogen en donkere haren. Ik |
blond haar en blauwe ogen,
ben een Amsterdamse, onge46 jaar en houd van sporten
bonden Spanjaard van 40 jaar l
en de sauna. Ben je lief, heb
jong en 1.80 lang. Spreekt dit
je humor en ben je niet ouder
alles jou aan? Dan wil ik jou
Corn, Slegersstraat 28
dan 50 jaar? Bel! Dan wil ik
graag beter leren kennen tijgraag verliefd op jou worden!
dens
een
date! 0906- tel. 023-5712070
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
50 15 15 6, 1 gpm. BoxnumBoxnummer 433960.
mer 382980.

Videotheek

KEESING

in kurk, laminaat en parket. Een onvoorstelbare keus: meer dan 500 verschillende vloeren. En-een onvergelijkbare service-opvatting: van meenemen .en zelf leggen tot de medewerking van top-ambachtslieden.

GEZOCHT:
MORTAL KOMBAT 2
voor (Europese) Super Nintendo
(het liefst met boekje en doosje)
ƒ 50, over de prijs valt te onderhandelen.
Bel na 18.00 uur naar: 075-6703932,
VRAAG NAAR VINCENT, HARM OF ANITA.

Elke donderdag dansen en
3 jong.broeken, 164-170, p.
ontmoeten v. alleengaanden
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- st. ƒ 2,50; nwe witte broek, 34,
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u. ƒ 7,50. Alles i.g.st. 5713509.
IETS TE VIEREN?
EETCAFÉ SANTÉ
Zandvoort, 023-5719213.
S.v.p. tijdig reserveren.

Fantastische aanbiedingen met veel extra voordeel tijdens de "Zweedse Weken" bij Santana, de grootste specialist

Heb jij dat nu ook, dat vrien- Dit is de eerste stap, die heb Ik ben Wendy, 35 jaar, vrolijk,
den zeggen, joh dat jij nog ik al genomen. Nu is het aan heb kort blond haar, blauwe
alleen bent? Je opgeven voor jou om tot een tweede stap te ogen en een zoon van 5 jr. Ik
een ty-programma lijkt me komen. Mijn naam is Joop. Ik ben niet een van de slankste,
walgelijk, echter, op deze wij- ben 63 jaar jong, woonachtig maar ik heb geen rot karakter.
ze wil ik het proberen. Er is in Amsterdam en op zoek Ben jij een gezellige man tusbeslist niets mis met me. naar een gezellige vrouw van sen de 35 en 45 jaar en geen
bartype? 0906-5015156,
Man, geen kids, rookt niet en dezelfde leeftijd. Groetjes!
is gek op vakanties. 0906- 0906-50 15 15 6, 1 gpm. Box- 1 gpm. Boxnummer 408200.
5015156, 1 gpm. Boxnum- nummer 424786.
Waar zijn alle leuke, charmanmer 932430.
Ik, leuke, blonde vrouw, 35 te vrouwen gebleven, die
Heb jij een rustig karakter? jaar, 1.60 m, zoekt een man graag een vrolijke en onderBen jij serieus, spontaan, die met volle teugen van het houdende relatie willen? Als jij
sportief en niet rokend? Dan leven geniet. Doe mij een leuk dit bent, bel dan en ik vertel je
ben ik op zoek naar jou! Ik voorstel en ik reageer altijd over mijzelf. 0906-50 15 156,
heb kort donkerblond haar, terug. Ik wacht op je reactie... 1 gpm. Boxnummer 941253.
blauwe ogen en een rustig 0906-50 15156, 1 gpm.
karakter. Ik ben een sportieve Boxnummer 438432.
Te koop
jongeman van 1.87 lang. Bel In ben woonachtig in Haarlem
me. 0906-50 15 15 6,. 1 gpm. en jij? Ik heb blonde haren en
gevraagd
Boxnummer 406721.
donkere ogen. Hoe zie jij erdiversen
Randstad: Deze lekkere, uit? Ik ben 1.65 m en 23 jaar.
langbenige blondine zoekt Mijn naam is Monique en hoe • T.k. gevr.: kinderstoeltje v.
een heerlijke vriend voor een heet jij? Wil je mij beter leren
fijn contact! Ik ben Sandra kennen? Reageer dan snel achterop fiets. 023-5716425.
met lange blonde haren, blau- voor het te laat is!
we ogen. Ik ben dol op verras- 0906-5015 156, 1 gpm.
Rijles auto's
singen en-heb voor jou een Boxnummer 982886.
en motoren
verrassing in petto. Ook ou- Kop van Noord-Holland. Ik
dere mannen welkom.
ben Anna, een vrouw van
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Alblas Verkeersscholen
1.75 m lang, kort donker haar,
Boxnummer 968399.
groene ogen en werk in de
Tikkeltje ondeugend amigo! gezondheidszorg. Mijn voorUW RIJBEWIJS
Ik ben een vrouw van 30 jr en stel: jij en ik op een terrasje, Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
bos
en
strand!
Interesse?
Bei
zou je graag ontmoeten. Val
jij op een vrouw met lange me NU! 0906-50 15 15 6,
Auto's en
blonde*haren en spannende 1 gpm. Boxnummer 463200.
blauwe ogen, goed en slank Met 45 jr beginnen de meeste
auto-accessoires
figuur en erg lief?. Ik zou vrouwen burgerlijk te worden
graag weten hoe jij eruitziet, en is het vuur er uit. Bij mij is
dus
reageer
nu. 0906- dit niet het geval, ik begin er
50 15 15 6, 1 gpm. Boxnum- net lol in te krijgen. Leeft, onSinds 1954.
mer 985832
bel, hoewel een jonge, energieke knul me aantrekt. Je Autoruiten en kentekenplaten
Lijsterstraat 18.
Ik kom al 5 jaar in de IT, maar krijgt waar je recht op hebt.
nu wil ik eens met jou daar 0906-5015156, 1 gpm. Box- Tel. + fax: 023 - 5731613.
heen. Ik ben Sharon, 23 jaar, nummer 981891
1.83 m lang en heb blond
Onroerend goed
haar en blauwe ogen. Ga jij Ik houd van reizen, romantiek,
en woonruimte
een keer mee? Durf je echt? paardrijden, lekker eten, waBel dan snel mijn boxnummer tersport, wintersport en squate huur
en ik reageer zeker terug. sch. Ik ben een vrolijke, jonge,
aangeboden
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
slanke, werkende vrouw van
Boxnummer 254419.
34. Ben jij vrolijk, sportief, ondernemend en spreken mijn Te huur: gemeubileerd app. in
Ik ben soms wel een beetje in hobby's jou aan?
centrum van Zandvoort, t/m
voor extreme dingen... Hoi Bel 0906-50 15156, 1 gpm. maart
1998, ƒ1200 per
met Prescilla, een ondeugen- Boxnummer 935689.
maand all in, 023-5732027.
de meid, die snel wat met jou
zou willen afspreken. Wie
VBO-Makelaars
weet kunnen we eens kennismaken via een telefoongesprek. Als het klikt maken we
snel een date... tijgertje. 0906THEO RIETVELD VASTGOED,
5015156, 1 gpm. BoxnumVERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
mer 333579.
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?

in 5 dagen

WIKA AUTOGLAS

0906-Nummers
0906-98.89 Rijpe Sjaan dd- Ontdek de duistere wereld!
cup zkt jongens 18 j. Liveseks SM. Je meesteres LIVE! Zij
Grijp onder m'n rok! 99 cpm wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
60 cpm! Wijkdating: vrouwen Oudere vrouwen geven je
uit jouw wijk zoeken een af- hun telefoonnummer!
0906-15.00 (60 cpm)
spraak! 0906-1717. .
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Oudere vrouwen geven je
hun telefoonnummer!
0906-15.55 '(60 cpm)

0906-98.50

Postcode GAY daling: gay's
uit jouw
postcodegebied!
0906-81.00 (50 cpm)

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Kabeltekst
Nieuwsnet 9 pag. 450
BEL ME THUIS

SEKSALARMNUMMER
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611

0906-96.88
VERNIEUWD ca. 1 gpm.

Studentendating: studentes
Biseks! Buurvr. en buurmeisje 18+ zoeken NU een af(18)! Hun spelletjes worden spraak! 0906-14.14 (60 cpm)
harder! 99cpm. 0906-95.26
Thuiscontact: vrouwen (20Dagelijks seksen hete meis- 59) zoeken een afspraak
jes (18) op onze LIVELIJN! De thuis. 0906-19.19 (60cpm)
heetste! 99cpm 0906-0603
Voor 't echte handwerk bel je
0906-06.30. Zij praten, jij
HERFSTKRIEBELS ?
komt! Live + Stories! 99cpm
Geheel privé !
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnum24u./pd ca. 1 gpm.
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
Hete seks m. knappe blonde
stewardessen m. grote bor- • Reflectanten op advertensten. Live! 99 cpm 0906-06.02 ties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nurhmer in de linker-bovenhoek
op de envelop staat vermelc
Heerlijke vrouwen willen
en dat de brief geadresseerc
samen met jou tot een
wordt aan: Weekmedia, Posthoogtepunt komen! (1 gpm)
bus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

0906-96.80

Hete sex!

0906 - 404.00.25.
0906 - 9789
ca. 1,05 p/m

»

Diverse clubs

Ik ga door waar anderen stoppen! Schaam me nergens Blonde Moniek, FF cup, 24 jr
donkere Sabrina, 21 jr.
voor en wil harde SEKS!
Overtoom 443, 6189110.
Harriêt. 99cpm 0906-97.94.
Ik kan niet buiten seks! Ik
moet elke dag een vent! Doe
jij 't vandaag LIVE met mij?
Sascha, 99 cpm 0906-96.08.

* Desire Escort *
All creditc. ace., 24 u. p.d.
020-6700620/036-5360208
http://www.desire.nl
Leuke dames gevraagd.

LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
Luxe privé huis! Topmeisjes
vrouwen! 99cpm 0906-06.01 10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
Lokaal tarief! Amsterdam da- bubbelbaden. Assistentes altijd welkom. Sarphatipark
ting: vrouwen uit A'dam!
118, A'dam. 020 - 6723022.
010-29.46.186
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'Directeuren
schoonmaker
spelen samen
in de zandbak'

In hel Cultureel Centrum Amstelveen speelt
op donderdag 23 oktober om kwart
over acht 's avonds

Foto: Ben van Duin

orkater
de voorstelling 'De Nielsfabriek'.
Het stuk is geschreven door Judith Herzberg
die dit jaar de P.C. Hooftprijs won. Zij benadert in dit stuk op een luchtige en toegankelijke manier de consumptiemaalschappii en
hel probleem van de werkloosheid.

Sinds anderhalfjaar heeft Aalsmeer
z'n eigen strand. En nog overdekt ook.
Viskarren en topless zonnebaadsters
ontbreken echter. Er wordt vooral
beachvolleybal gespeeld. Sokken
kunnen 's winters uit, want het zand is
verwarmd. De enorme zandbak van
The Beach aan de Oosteinderweg is
behoorlijk populair. Palmen, rieten
stoeltjes, cocktails en keiharde
muziek: in de oude veiling
Bloemeiilust kun je zelfs barbecuen.

Er zijn genoeg asbakken in de wereld, dus
de fabriek waar vader Wolswerk werkt, kan
dicht. De werknemers willen hun arbeidzame leven niet kwijt. Ze gaan in de fabriek
iets anders maken: geen asbakken en nog
meer niets.

u >^ï*T u**», •"••••
^%^^8êW

Spel: Porgy Franssen, Moena Goeman
Borgesius, Rolph Wingens en onderen. De
regie is van Evert van der Meulen en muziek
van Gerard Atema.
Lezers krijgen tegen inlevering van onderslaande bon een korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk
35, 32,50 en 30 gulden.

'Sokken kunnen 's winters
uit, want het
zand is verwarmd'

De kassa van het Cultureel Centrum op Plein
1960 nummer 2 is geopend: maandag tot
en met vrijdag van tien tot drie uur (telefonisch vanaf half elf 's morgens). In het
weekend van twaalf tot drie uur (telefonisch
vanaf één uur). Het telefoonnummer van de
kassa is 020-547.5175.

Fotoburo
Luuk Gosewehr

ET ZAND IS heerlijk
van
temperatuur,"
zegt Claire Paterson.
„Zo'n 18,3 graden."
Zij, Heleen Crielaard en Simone Kooy rusten even uit op de
rand van de zandbak. De dames
hebben op het middelste van de
drie velden al ruim een half uur
getraind: beachvolleybal.
„Het zand hier is lekkerder
dan op de Copa Cabana, niet zo
heet," lacht Paterson, voormalig Nederlands kampioene beachvolleybal. Qua prestaties
gaat het volgens de drie nu even
iets minder. „Want we zijn inmiddels een paar kilo's en kinderen verder," zegt Heleen
Crielaard.
„Heleen en Claire • spelen
sinds 1990 beachvolleybal, ik
sinds '92. Vroeger trainden we
's winters in een sporthal. Maar
sinds deze hal er is, trainen we
hier twee keer per week," aldus
Simone Kooy. „Sorry, maar we
moeten verder trainen, anders
koelen we teveel af. Je krijgt het
hier snel koud."
„18,3 graden?" Irene van
Uden, bedrijfsleider van- The
Beach, moet lachen. „Ik zou
het niet durven zeggen. We steken nooit een thermometer in
het zand." Van Uden, Ruud Vismans en Michel Penterman
zijn de drie initiatiefnemers en
directeuren van The Beach.
Hun idee om in een veilinghal

i Ingrediënten
(voor vier personen):
2 uien, in dunne ringen
3 teentjes knoflook
4 cm gemberwortel, geschild
2 el olie 500 g basmati rijst
lui

een indoor-strand te creëren, is
niet zo gek als het lijkt. „Het
slechte weer in Nederland
vormt de rode draad in ons verhaal," zegt Yan Uden, die aan
een van de tafeltjes zit met uitzicht op de zandbak.
„Het is precies twee jaar geleden dat Ruud en ik hier in de
buurt rondfietsten, toen we op
deze veilinghal stuitten. We waren al een tijdje op zoek naar
een locatie waar je binnen beachvolleybal kan spelen. Ik was
al een aantal jaren betrokken
bij de organisatie vanbeachvolleybaltoernopien. Het is erg
leuk om buiten allerlei leuke
dingen te verzinnen, maar niet
als het regent of stormt."
„Het seizoen voor het buiten-

beachvolleybal is voorbij," vertelt Eelco Kooy. „Nu het zaalseizoen weer is begonnen, train
ik hier twee keer per week. Het
voordeel is datje hier ieder moment van de week kan afspreken met je vrienden. Heb je
geen zin, dan ga je niet. Je bent
niet aan een club verbonden. Je
hebt niet het verplichte trainen,
twee, drie avonden per week en
het moeten presteren."
„Op woensdagavond is er een
instuif. Dan kun je een half uur
van tevoren individueel beslissen of je gaat of niet. Voor een
tientje krijg je een training."
Volgens Kooy is The Beach
min of meer de enige plek in
Nederland waar je ook in de
winter in het zand kan volley-

ballen. „In Breda is geloof ik
een sporthal voor de helft met
zand volgestort. En ik ben in
Rotterdam in een klimhal geweest, waar ze een veld in het
zand hebben. Maar daar is het
zand ijskoud, vooral 's winters

voorheen weer naar het 'gewo- komen beachvolleyballers, volne' zaalvolleybal moesten over- gens Van Uden, om het Aalsstappen. Kooy: „Beachvolley- meerse strand te beproeven.
bal is veel leuker, omdat je veel Maar The Beach haalt ook
meer bij het spel betrokken trouwpartijen, kinderfeestjes,
bent. Je speelt als team immers vrijgezellenparties en bedrijfsmet z'n tweeën. Je bent veel feesten binnen. De voormalige
veilinghal is sfeervol aangekleed met palmen, rieten stoelen op terrasjes en een bar. Ook
is er een klimwand aanwezig.
Een restaurant staat op de verlanglijst van directeur Irene
van Uden.

Beachvolleyballers houden het
op Aalsmeerse 'strand' droog
moet je dan met sokken aan
spelen."

meer aan de bal. Dat vergt weer
een heel andere conditie, 's Zomers zijn er tien toernooien,
De beachvolleyballers hoe- waarbij je alle badplaatsen
ven met het invallen van de langs gaat. Er is geen competiherfst dus niet langer naar een tie, je speelt elk toernooi om te
sporthal uit te wijken, waar ze winnen." Zelfs uit Groningen

(ADVERTENTIE)

Of het nou KLM-personeel is
dat The Beach regelmatig bezoekt of de crew van Goede Tijden, Slechte Tijden: bezoekers
moeten even het zand in. „Mensen doen rare dingen in het
zand, ze gaan zich vanzelf weer
kind voelen. Een directeur en
een schoonmaker spelen hier
allebei in korte broek en t-shirt
in het zand."
Bram Couvreur

The Beach, Oosteinderweg 247a Aalsmeer, 0297-347.444

Verhalen van maan en magie,
van zon en van zand

Volgende weeK

Tot eind november organiseert het Tropenmuseum in Amsterdam een nieuwe, spannende activiteit voor kinderen van zes tot
en met twaalf jaar: 'Verhalen van maan en magie, van zon en van
zand.' In anderhalfuur gaan ze op zoek naar manieren om vrije
tijd op een leuke manier door te brengen. Ze horen verhalen die
mensen elkaar vertellen als het donker wordt. In het museum
wordt de groep in tweeën gedeeld. De ene helft gaat met een begeleider naar de afdeling Zuid-Oost Azië. De andere groep gaat naar
Afrika. Ze leren het Wari-spel kennen, een spel dat over de hele
wereld wordt gespeeld. Terug in de groep gaan de kinderen het
zelf spelen. Dat wordt met simpele middelen gespeeld; een hand
vol knopen en een paar kuiltjes in het zand zijn voldoende. De
kinderen kiezen hun eigen spelstenen uit: knopen, schelpen of
bonen. De kinderen nemen het Wari-spel mee als het programma is afgelopen.

ant
voor nieuwe produkten
en acties
A

l kaneelstokje
3 kruidnagelen
3 kardamonpitten, geplet
l blik tomaatblokjes (400 g)
6 dl groentenbouillon
l dl volle yoghurt
350 g doperwten (diepvries)
zout, peper
75 g gezouten cashewnoten
blaadjes van 3 takjes koriander

Knoflook en gemberwortel pureren.
2 el olie verhitten en uimengsel hierin 5
minuten zachtjes bakken.
Rijst en l ui toevoegen en al opscheppend 5
minuten bakken.
Kaneel, kruidnagel, kardamom, tomaatblokjes
met vocht, bouillon en yoghurt erdoor roeren en
mengsel afgedekt 25 minuten zachtjes laten
sudderen.
Laatste vijf minuten doperwten mee laten
koken.
Pilav met zout en peper op smaak brengen en
met cashewnoten en koriander gameren.

Data waarop de kinderactiviteit nog wordt gehouden zijn: 23/24 oktober van 1213 uur en 25/26 oktober van 14.30-16 uur en 2,16 en 30 november van 14.30-lfi
uur. Kosten: zes gulden per deelnemer, exclusief museumentrce. Reserveren
noodzakelijk: (020) 568.8215 (dagelijks van 12-17 uur).

'r

Vegetarische
pilavmet
doperwten

Iris Miller: 'Zwerver gaat niet bij iedereen op schoot zitten'
Bereiding: 40 minuten.

, Tip Culinair

(ADVERTENTIE)

IN HET KADER VAN DE
BRANDPREVENTIEWEEK

'Ze heeft haar voorkeuren'
Mijn
Huisdier

binnen zien te krijgen. Pas als ik de deur na
sluitingstijd dicht doe, komt ze aanrennen
en wil ze naar binnen."

Wat voor huisdier heeft u?

Wat geeft u ze te eten?

„Wij hebben in het café de kat Zwerver.
Het is een vrouwtje. De exacte leeftijd weet
ik niet. Zij is zestien of zeventien jaar oud."

„Dat is verschillend. Vroeger vaak hart,
nu blikjes met speciaal voedsel voor oude
katten. Zij drinkt regelmatig water uit een
jeneverglas."

* (26/tO t/m 1/11 '97)

ORGANISEERT PATHÉ CINEMAS
SPECTACULAIRE
OCHTENDVOORSTELLINGEN
OP ZATERDAGOCHTEND
25 OKTOBER '97, 1O.OO UUR.
In het kader vah deze week vinden er in e Pathé bioscopen, verspreid
over Nederland, ontruimingsoefeningen plaats (waaraan het publiek
' deelneemt) tijdens de filmvoorstelling, de film wordt daarna vervolgd.
Deze voorstellingen zijn in:

AMSTERDAM: Tuschinski, Independence Day;
City, TWister - GRONINGEN: Pathé Groningen,
Independence Day MAASTRICHT:
Pathé'Maastricht» Twister - ROTTERDAM;
Pathé Schouwburgplein, Independence Day SCHEVENINGEN:
Pathé Scheveningen, Twister
De prijs van de voorstellingen (incl. kopje koffie of thee) is
. U bent welkom vanaf 9.3O uur,

De.opbrengsten komen ten goede aan de „BrahdpreventieweeV
een samenwerkingsverband van verschillende stichtingen w.o.
bijv. de Brandwondenstichting.

Waar komt ze vandaan?

Moet u wel eens met ze naar de dierenarts?

„Zwerver is hier binnen komen lopen
toen zij één of anderhalfjaar oud was. Een
hele tijd geleden dus. Zij heeft eerst een
week in de kelder gezeten en is daarna naar
boven gekomen. Zij vindt een hoop mensen
die hier binnen komen aardig. Maar zij
heeft haar voorkeuren. Zij gaat niet bij iedereen op schoot zitten."

„Ja, zij kwam een keer binnen met een
voetafdruk op haar vacht. Zij had van iemand een schop gekregen. Nee, daar heb ik
geen woorden voor. Zwerver heeft toen
twee jaar aan de valium gezeten. Ze kon in
die tijd moeilijk plassen."

Waarom een kat, wat is daar zo gezellig
aan?
„Simpel, omdat zij binnen is komen lo- Praat u tegen uw dier?
pen. Maar ik houd ook van katten."
„Dagelijks. Wat ik zeg? Dat hangt ervan
af. 'Dag, lieverd' of een enkele keer: 'Vervelende kat'."
Wat voor bijzondere trekjes heeft se?

„Zij heeft een eigen plekje naast de kassa. Wat komt er bij de verzorging zoal kijken?
Daar moet en zal ze liggen. Ze legt ccn hele
Kammen, aaien en eten en drinken geweg af om er te komen. Zij loopt bijvoor• •••••••••••••••••••••••••••i beeld over de bar en ontwijkt alle glazen." ven, 's Avonds laat moet ik haar ook naar
Kaartverkoop vanaf vandaag mogelijk aan de kassa van de
bovengenoemde theaters.

Bram de Hollander Fotografie

Iris Miller is eigenaar van café Museum in de Linnaeusstraat in Amster-

dam.

1

„Wij combineren sport en
amusement. Dat past ook in het
imago van beachvolleybal. We
kunnen een deejay of een band
regelen. Je kan hier dansen,
barbecuen, we kunnen cocktails schenken. Maar als een

groep alleen komt om te drinken, nee."

Wat kost het dier u gemiddeld per week?
„Behoorlijk wat. Exact houd ik het niet
bij, maar ik schat vijftig, zestig gulden per
week."
Oscar Borghardt
Heeft u ook een dier In huls (hond, kat, papegaai,
cavia, parkiet, schildpad, konijn, slang, tamme rat,
noem maar op), waarover u In deze rubriek wat zou
willen vertellen, schrijft u dan even een bricf(kaart)
naar: Redactie Weekmedla, postbus 2201, 1000 EK
Amsterdam, met In de linker bovenhoek 'Mijn Hulsdier'. U kunt ook faxen: (020) 5B2.2012. Vergeet niet
uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij eventuecl contact met u kunnen opnemen.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 landstreek; 6
suffer; 11 dor; 13 volzin; 14 langspeelplaat; 16 in het jaar; 17 verh.
huid; 18 zangnoot; 19 dwaas; 21
herhaaldelijk; 23 eer; 24 Az. land;
26 voorz.; 27 verlegen; 28 vestje;
30 vochtig; 31 neerslag; 32 land
bewerken; 34 vis; 35 heldendicht;
36 tabakssoort; 37 Eur. land; 40
wondvocht; 43 hoefslag; 44 beet;
46 de wind; 48 palm; 49 weefsel; 51
moeraspalm; 52 wee; 53 loon; 55
onbep. vnw.; 56 naschrift; 57 plakband; 58 woltrommel; 60 jongensnaam; 61 uitbouw; 62 scheik. verbinding; 64 stroom; 65 hetzelfde.

water; 5 showen; 6 vrucht; 7 dans;
8 Europeaan; 9 pers. vnw.; 10 afdak; 12 Isr. hoogvlakte; 13 party;
15 huidopening; 18 logement; 20
huidsmeer; 22 zuivelprodukt; 23
holle; 25 smijten; 27 zangstem; 29
speen; 31 diepte: 33 kloosterlinge;
34 sprookjesfig.; 37 Eur. hoofdstad; 38 bakplaats; 39 vader; 41
rustoord; 42 vr. munt; 43 beroep;
44 opkoper; 45 stang; 47 snoekbaars; 49 zeerover; 50 jongensnaam; 53 rijstdrank; 54 vleesgerecht; 57 oplosmiddel; 59 loop; 61
en volgende; 63 eerw. heer.

VERTICAAL: 1 vraatzuchtig; 2
waarnemend; 3 tijdrekening; 4 Eur.

Oplossing puzzel vorige week:
LEVENHYPOTHEEK

Weekmedia 17
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SHOWROOM/AUTO 1-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uitlioornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zondvoorts Nieuwsblad

Een Volkswagen-occasion van Auto Strijder
biedt u voor een beetje meer...
Auto Strijder B.V., Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort.
Tel.:023-5714565.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrqdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel. 020-665 86 86 Fax 020-665.63 21
Schnheli|k Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bi| Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort- Gasthuisplein 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8 00 uur m ons bezit zi|n, worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst, zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-pri|s met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ 1 5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen].

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET- PRESTIGE

Chrysler

Rijscholen

Chrysler - Amstelveen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen )

Volkswagen

Klassiekers
en Oldtimers

Golf GTi 1 8, b j '84, motor '88,
d. blauw, APK 5/'98, extra ace.,
T k Mercedes Benz 230/6, '66, Vrpr ƒ5750,-. 06-54663689
119000 km, APK 9/'98, prima
staat, prn.o.tk, 0228-519351 T k a. Volkswagen POLO (coupe), bjr '89, bordeauxrood,
VOLVO AMAZONE bj '66, pas i . z g s t , 165000 km, ƒ5500
ingevoerd uit Finland, ƒ 15.000,- Tel. 0297-560420 na 18 uur
Tel. 020 - 6392298.

Alle prijzen zi|n excl 17,5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

dus ook voor uw fotowerk naar

Je hebt toch ogen ?
Wij leren je zien!

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

Autorijschool

BUDGET
KLEURENFOTO'S

PhUWaaniog

van kleinbeeld kleurenfilms

KosLverlorenstraaL 70
TeL 5712071

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000,10 motornjlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min
Autorijlessen ƒ 40,- per les, ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

• Deze autorubriek
heeft een oplage van 1,1 miljoen ex.

Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophehalaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motornjlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel • 020 • 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
AUTORIJSCHOOL FIRST,
Rijden bij Rolf is een begrip m
UW ZEKERHEID
Beginners 1e t/m 4e les ƒ 17,50 Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
per uur TTT-examen voor
een psychologische manier mmaar f 122,80 bij CBR.
tensief les en nog leuk ook'
GRATIS PROEFLES
Hoog slagingspercentage en
020-6959522/06-52971163.
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p u.
Verkeersschool Trendy
Tel 020-6868063/6332405 of
Amsterdam Toppers m rijles 06-54633678 P S. Ook 8-weekBel voor gratis infogids
se cursussen en examenroutes
Tel. 020-4205386
rilden is vanzelfsprekend.

WW

weet
Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel, 0492-464495.

Lancia
LANCIA THEMA 2.0 i.e. 1986.
Lichtgrijs metallic. Gereviseerde motor. Electr. ramen, deursloten en open dak (schuif- en kantel) Startonderbrekerbeveihging.
APK tot sept. '98. Goede banden (lichtmetalen velgen) en
uitlaat. Door Lancia dealer onderhouden, nota's aanwezig Motor loopt goed en wagen rijdt prima. Tot mijn verdriet moet hij
weg wegens auto van de zaak. Prijs ƒ2750. Tel. 020-6372607.

240 D, '87, wit, apk, mot. geref.
nwe band., schokbr, uitl., rad
Rek t.i. sch d trekh ƒ5900,Tel 070-3507236

440 1.8 GL
11-92
440 1.8 aut.
06-94
440 1 81 groen metallic 01-96
440 1 81 wit airco
01-96
460 18 spint
11-94
460 2.0i sport airco
04-95
460 2.0 sport, LPG
04-95
460 1.7i Turbo airco
10-95
460 1 8 airco
01-96
480 2.0i ES wit
10-95
850 GLT sedan
06-92
850 GLE sedan groen 10-93
850 T5 estate
11-95
850 Tdi blauw Sedan
09-96
850 25 10v l.m.velg.
05-97
940 GL Ipg 2 3
01-94
V40 1.8 comf
01-97
V40 1 8 16v
06-97
V40 1.8 airco
07-97
\/40 1 8 airco
07-97
340 2.0 16v Luxury line 08-96
340 2 O 16v comf. + excl.01-97

LANCIA YPSILON 1 4LX, luxe
uitv., electr ramen + spiegel,
Peugeot 605 Turbo Diesel, auQUESTION CAR ?!
stuurbekr., centrale vergrend.,
tomaat '94. ƒ22500. VISA
APK gekeurde occasions
okt.'96, d'blauw, 25.000 km, 205 1 4, 3-'97, 20.000 km,
GARAGE Tel 020-6278410
v.a. ƒ 150,- pin of chip je auto licht metall, velgen. Vr pr. d.groen met., met fabrieksgar
ƒ19500. Tel. 020-6855163.
Volvo 850 GLE Estate Airco, Van Slmgelandstr. 14, A'dam ƒ20000, tel 020-6329046.
Goed onderhouden Peugeot
okt '94. 94.000 km, ƒ47.950.
309; bj '90, 70.000 km; vraagVan Vloten, Volvo Dealer
pr^9700; 020-6458719
Tel. 020-6369222
Tegen handelspnjs van 1e eig. (Amstelveen)
• De advertentie-afdeling be<\stra 16i GL, LPG, 1-'93,
Motorische problemen9
houdt zich het recht voor ad'13.500 Astra 1.7 TD GLS
vertenties eventueel zonder Laat uw auto testen d m.v de Dlauw met., c.v., st.bekr., el
modernste apparatuur.
Peugeot-dealer
opgaaf van redenen te weigeamen, 9-'94, ƒ16.500. Opel
GARAGEBEDRIJF OUT,
ren. (Art 16 regelen voor het
<adett20GSi,
sch./k.dak,
12106
div.
types v.a . ƒ12.950
0206441020 (ma/vr 8-17 u.
advertentiewe^pnl
88, ƒ9.500. Omega 20 CD, 106 green diesel '96div. opties
;ch /k.dak, ABS, l.m. vlg, 205 div types v.a. . ƒ 6.950
Jiam. zw. met., st.bekr., 10-87, 205 Accent LPG
'88
'7.250. BEREBEIT, Amsteldijk 306 XR 1.4 5-d '94. 67.000 km
'5, Asd, 020-6627777.
VOLVO DICK MUHL
306 XS 1.6'96.. . 27 000 km
ALMERE 036-5346235
• Auto te koop' Plaats in deze 306 XN 5-d '94 .. 82.000 km
WEESP: 0294 - 418200.
'89
rubriek. U zult verbaasd staan 309 1 6 XR 5-d
309 Profil
'89
over het resultaat.
405 GR 1.9 break
'92
405 GTX 1 8 break
'94
Golf GTi '91 st bekr. 85 000 km
Micra b j. 92, kmst. 40.000, Subaru Mini '90 . 81.000 km
i.zgst., vraagpr. ƒ7.250,-. Escort RS '89 . . . . ƒ 6.950
.. '94
Citroen AX 1 1
'93 850 GLE Estate airco
020-6900188 of 020-6179536
'94
Opel Kadett
6-'91 940 Estate airco
Te koop Nissan 1.6i SGX cou940 GLE LPG Ecc
'94
Mmervalaan 86, A'dam - Zuid 850 GLT
'93
pe, 1989, Knalropod, st. bekr.
Tel 6629517/6791864
V 40 Comf -Line . .
.. '96
etc. apk, i z g s t ƒ6.850 Beschikbaar per week 46/47. Tel
480 2 0 S
'92-'95
460 Nordic Autm
'94
0297-340223
440
'90 t/m'96
Heerlijk autootje Citroen AX,
"340 autm
89
zwart, schuifdak, 78000 km,
Bouwerij 85 Amstelveen
APK sept. '98, ƒ5750.
APK + grote beurt v a ƒ 299 •
Telefoon 020 - 6479929
uw Volvo-dealer
AAR.
Tel 020-6733365
DIESELSERVICE
met persoonlijke service
Amsterdamse Auto Recycling.
AX 10 Escapade93-08 ƒ 10950 Ruime keuze m 2 CV occasions Inkoop loop, sloop en schade- brandstofpompen, verstuivers Tel 020 • 6369222, Meeuwencil koppen vlakken Garage/
AX 10 Furore 94-03 ƒ 12450 alle leeftijden De Eendenspe- auto's Geen voornjkosten
laan 128, Amsterdam-Noord.
motorenrevisie FEENSTRA
AX 11 First
93-04 ƒ 11 950 ciahst Leende 040-2061528. Lid A R N R.D.W-vnjwanng
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Industneweg 27, Duivendrecht
AX 11 First
94-06)13950 Tegen handelsprijs v 1e eig , Tel 020 - 4.470470
Volvo244GLE'81,230000km,
Tel 020-6980639
AX 11 TGE
92-01 ƒ11500 Xantia 1.9 SDX, bj 11-'93,
autom , rem- en stuurbekr., led.
AX 11 TGE
93-01 ƒ12950 / 16 000, ZX 1 9 SDX Diesel, 5- Grote sortering ONDERDELEN APK KEURINGEN ƒ 70,
bekl, goed techn. onderh ,
AX 11 TGE 5P 92-09 ƒ 11 950 drs, rood 11-'94, ƒ14500 ZX van alle schade-auto's, alle
klaar
terwijl
u
wacht.
APK febr '98 Vr pr ƒ 2250
BX HCannes 90 09 ƒ 7000 14iReflex9-'92J9500,BX19 merken, alle bouwjaren
Garage
West-Center
Tel 070-3616387/3464914
BX 14 Cannes 91-01 ƒ 7950 TR Diesel 1-'88, ƒ 2.250, BX 1 4i GEBR OPDAM B V
020-6122476
(zonder
afspraak)
Tel 023-5845435
BX 14 TGE
91-01 ƒ 8500 LPG 4-'92 ƒ 7 250.
Adverteren m
2e Helmersstraat 15, A'dam
BX 16 Break van9208/ 6950 3EREBEIT, Amsteldijk 25, Am- Het HOOGSTE BOD"" Bel
deze rubriek
BX 16 RE
88-10 ƒ 3950 sterdam, 020 6627777
Autobedrijf
CRYNSSEN
Tel. 020 - 665.86 86
voor vrijblijvende prijsopgaaf
BX 16 TGI
90-03 ƒ 7000
Crynssenstraat 10-14
Loop-, sloop en schadeauto's
BX 19 TRS Break87-09 ƒ 5 950
Tel 0206184402.
m vrijwaring Tel 0206754193.
Xantia 1 6 X
94-06 ƒ 23 950
APK-keurstation, reparaties
RDW Erkend auto-demontage- alle merken en schaderegeling
Xantia 1 8 X
94 04 ƒ 24 950
Daihatsu
bedrijf STRIJDONK
Inkoop
Te koop i.v.m. vertrek naar buiXantia 2 O SX 94 09 ƒ 28 950
't AMSTERDAMMERTJE
van sloop- en schade-auto's DIESEL- & BANDENSERVICE tenl Mercedes 230C, '77, wit,
XM 20i Ipgabs 94 05 ƒ23750
Amstel 340 342
APK-keurstation + roetm
Tev. verkoop van onderdelen,
13000.- Tel. 020-4964247
ZX 14Avantage92-01 ƒ 11 500
tegenover Carré
Wibautstr 24 4, A'dam
ook NIEUWE onderdelen
Adverteren in
ZX 1 6 Aura 5P 92-03 ƒ 14 950 A'dam-C Tel 0206236491
Tel 020-6655571
Gratis gehaald Meteorenweg
deze rubriek
ZX 16lmage3P95-10/24950
381. A'dam, 020 - 6319802
Tel 020- 6658686
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK
Adverteren m deze rubriek
DEMO'S
Ford FIESTA 1 1 mj. CL Cneers,
Tel 020- 6658686
Voor een perfecte SAAB 99
Berlmgo 1 8D Grijs kent
bj '92, APK 7-'98, nette auto,
FAX 020 - 665 63 21
90, 900, 9000 ook Royal Class
Berlmgo 1 8i muliispace
vrpr ƒ9750 0206132126.
Postbus 156, 1000 AD A'dam
Xantia 1 8 16V
SAAB SERVICE
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Xantia Activa V6
MOLENAAR
Klaar terwijl u wacht.
ZX 14 X
HOOFDDORP
Ruilstarters en dynamo's.
ZX 1 9 Diesel
Honda Civic 1 5i U9 16 V, b|
Valkenburgerstraat 152.
Saxo VTR 1 6
70 BESTELAUTO'S en pers
Onderhoud, reparatie, APK
1990, APK tot april '98, kl wit
Tel. 0206240748.
Saxo 1 1 X
busjes v a ƒ3500 Garage
Eigen revisiewerkplaats
vrpr /8950,- 0206752134
Rijsenhout, lid Bovag
voor Saab motoren
Grote
sortering ONDERDELEN
XM 20i Ipg airco 95 / 29 500
Meer dan 50 jaar gevestigd
en versnellmgsbakken
</ar\ schade-auto's, alle
XM Turbo D AMB airco, radio
Bennebroekerweg 17, Rijsen- Tevens verkoop van nieuwe
•nerken, alle bouwjaren.
CD. l m velg , 9 4
ƒ 26 500
hout bij Aalsmeer, 0297en gebruikte onderdelen
3EBR. OPDAM B.V.
XM Diesel '95
/ 27 500 Mazda 626 GLX '88, 220000 324229 Ook t k gevraagd
023-56M097
fel 023-5845435.
XM Diesel 94
ƒ 19 900 km LPG. APK 303-'98, zeer
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24 500 compleet, met onderh.rapp
XM 20i LPG '93
ƒ 17 500 Prijs ƒ 5 400 0306774887
XM CT Turbo aut '93/ 17 500 Tegen handelsprijs, van 1e eig
QUESTION CAR ?i
XM 20i m '94
ƒ 19 900 Mazda 323 1 3 LX. 4 drs, groen
Alfa Romeo 33 Wag. '89/ 3750
XM 20i '93
ƒ 15 500 met, open dak, 9 '93, ƒ 11.500
BMW 315 '83
ƒ 900
Xantia 18 SX 16V '95/24500 mcl BTW BEREBEIT AmstelBMW 2002 1e eig '73 ƒ7500
Xantia 19 D '94
ƒ16500 diik 25 020-6627777
Citroen BX '86
ƒ 1150
Xantia 1 8 SX LPG 95/ 22 500
Citroen BX 16 TRI '87 ƒ 1500
Xantia 20i Ipg '94
ƒ 19 900 • De advertentie afdeling be
Citroen Visa '87
ƒ 1500
Xantia 1 8i SX LPG 94/ 15 500 houdt zich het recht voor adFiat Uno 45 S '87
ƒ 2250
Xantia 1 8 SX LPG '93/ 14 500 vertenties eventueel zonder
Fiat Regata 85 S'84
ƒ 950
ZX 14i Furore '94
ƒ 13 500 opgaaf van redenen te weigeZX Diesel '93
ƒ 13 500 ren (Art 16 regelen voor het Ford Sierra 1 6 LPG '85ƒ 1250
Nissan Sunny 2 drs '84 ƒ 725
BX TGD Break 93
ƒ 12 500 advertentiewezen)
Nissan Cherry '86
ƒ 750
BX TGD Break '89
ƒ 4 950 In prima st BX 1 9D, b j 6'90,
ƒ1650
BX 16GTi chic '92 ƒ 9950 235000 km, sch knt dak, trekh , Opel Kadett D'85
Opel Kadett '84
ƒ 950
BX 14 TE '93
ƒ 9 950 radio ƒ4200 0297-560696
ƒ 700
Opel Corsa '84
BX 14 TE '90
ƒ 4 950
VW Golf D '84
ƒ1750
BX 14 E LPG '89
ƒ 3500 Lenden '84 t/m '90, Mehari b j
ƒ1900
VW Golf 1 3 C '85
BX 14 '87
ƒ 1 950 '69 en '80, tevens nwe daken
Citroen 2 CV '87
ƒ2500
BX 19 TRi '89
ƒ 4 500 2^325 Tel 0492-464914
ƒ2650
Fiat Uno SX '88
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
ƒ2500
VISA Garage B V
CITROEN BX 16 TRI break, bj, MB 200 T '82
Uw Suzuki dealer
Houtmankade 37 A'dam
;, wit, APK 9-'98, i z g s t Van Shngelandtstr 14, A'dam.
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel. 0297 - 562055
Tel. 020-6278410.
/3500.- Tel 020 6478152
Tel 0 2 0 - 4 8 6 9 8 8 3
(Op afspraak gratis halen en brenqen)

Porsche

Peugeot

Opel

ZU l D W IJ K

Van Vloten
Amsterdam

Nissan

Citroen

Auto * Etoile b.v.

Autosloperijen

Service en
Reparatie

Daihatsu

elke InnLslc za.lcnla^v.d. maand llicoriclcs viaCD-l
spoodoplciding voor mensen die haasl hebben

Vraag ook naar de

PRESTIG E-FOTO
met nieuwe film voor slechts [ 3,-

Weekmedia op microfiche.

DRUGSTORE

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE

Volvo

/®
X^

• Auto te koop? Plaats in deze
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.

KASSABONNEN

P. OLIESLAGERS
BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

Auto's en motoren

BMW

RIJ EERST NAAR DE RAI
...EN KOM DAN NAAR
SAFE MOTORS AMSTERDAM

In opdracht van cliënt ong.
BMW M3, kleur wit, zonwerend
glas, schuifd., l.m. wielen,
stuurbekr., 195 pk, okt 1987,
ƒ20.500. BMW 535i, donkergnjs metall., zwart leder mter.,
el. dak, airco, el.' ramen, ABS
radio/cd-mstall., alarm, 1-'89,
ƒ17.500. BMW 3251, 2.7 200
pk, Cabno, zwart metall., donkerrood leder mter., el ramen,
ABS, 5-'87, ƒ20.500.
BEREBEIT,
Amsteldijk
25,
A'dam. 020-6627777

Vrij entree, permanente show,
[GMT/S koffie, de echte motorsfeer en een ]
GRATIS RAM)ew[/s op de koop toe.
De RAI mag u niet missen. U wilt toch weten wat de internationale
motorwereld te bieden heeft voor het komende seizoen. En als u
dan toch zo dicht in de buurt bent, stuurt u uw machine daarna
langs Safe Motors Amsterdam, een paar afritten verwijderd van
. de RAI.
.
.
U bekijkt op uw gemak de zaken waar U op de RAI niet aan toe
kwam. En als u voor ƒ250,- of meer besteedt, krijgt u op vertoon
van uw RAI entreekaart uw entreegeld terug.

AMSTERDAM. Jarmuiden 31, 1046 AC, Tel. 020 - 6145339.
NERGEMS ZOVEEL MOTORMOOIS TE ZIEN

lntemefMtp://www.*tfe.nl

.

E-m*U:pT(n uft.nl

Dé autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
in Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aanhuisbladen van WEEKMEDIA.
Tel. 020-665.86.86. Fax. 020-665.63.21
Bewijsnummers van een geplaatste advertentie in deze rubriek krijgt u alleen toegezonden als u dat bij de opgave van de
advertentie kenbaar maakt.
De kosten daarvoor bedragen ƒ 4,50.

• Deze autorubriek heeft een
oplage van 1,1 miljoen ex. "

Campers
Najaarscampershow
bi
VW/Audi dealer A-Point 25 t/m'
29 okt. met ruim 30 ANWBgekeurde occassions, nieuwe
en accessoires, ook info over
verhuur. Kollenbergweg 11,
Amsterdam-ZO (bij Ikea).
Tel.: 020 • 430 16 00.
T.k. pickup merk Suzu, b.j '91,
met afzeiunit, zeer compleet
mcl. luchtvenng. 0187-491386.

Auto's te koop
gevraagd
Bevraagd jonge auto's vanaf
1991'a contant' Belt u voor ml.
0341 - 419354 of 0653 - 675799
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont met vrijwar.
bewns. Tel: 020-4824640.

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

BWJR

VR.PRUS

KLEUR

Opel Corsa
1.2 Eco 3drs

ceramic 1995
blue

23.000 ƒ 18.750,00

Opel Corsa
1.4 Swing 5drs

smoke
grey

18.000 ƒ 22.500,00

Opel Astra
1.6 GL Station

casabl.wit 1995

38.000 ƒ 26.950,00

Opel Astra
2.0GT5-drs

magma 1992
rood

123.000/16.950,00

OpelVectra
1.8expr.5drs

marseille 1993
rood

81.000/19.250,00

OpelVectra

olivegrey 1996

40.500 ƒ 46.950,00

Opel Omega
2.016VGL

polarsea
blue

1995

33.000 ƒ 40.950,00

Opel Omega

riojarood

1996

45.000/41.950,00

1997

2.5-V6 CDX

2.5-V64-drs

Door inruil verkregen:
Nissan Micra
1.23drs

zwart

1992 80.000/10.950,00

Peugeot 106
"Kid"1.0

blauw

1993 38.000/14.750,00

Chevrolet Corsica
2.2 LT sedan
grijs
Al onze
occasions op

Rover

www.AutoNL.com

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

KM

MERK/MODEL

1994

45.000 ƒ19.950,00

uto Ixtl
pag- 200 Nieuws TV |

D« op«ld««ler bij u In dt buurt

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT

Tel.:023-5715346

Visie krijgt vorm

Mercedes-Benz

Ford

Saab

Accessoires
en Onderdelen

Honda

Bedrijfsauto's

Mazda

De nieuwe Audi A6 "Think forward".

Algemeen

Suzuki

Amstelstein - Suzuki

Dit is het moment voor ccn exclusieve kennismaking. Bij
ons in de showroom staat nu de nieuwe Audi A6. Een auto
voor hen die niet conventioneel maar vooruitstrevend
denken. De Audi A6 combineert het comfort van ccn
limousine mcl liet opwindende van ccn coupe en de
betrouwbaarheid van Audi. In alle opzichten is de nieuwe
Audi A6 een exclusieve onderscheidende verschijning in
het hedendaagse topscgmcnl. Standaard voorzien van
onder andere full-sizc airbags en zij-airbags vóór. De
geavanceerde viermaal geleide voorwiclophanging, ABS
met clcctronische rcmkrachtvcrdcling EBV en bet clcctronischc spcrdiffcrcntiecl EDS geven de nieuwe Audi A6 een

optimaal weggedrag onder alle omstandigheden. Waarmee
de nieuwe Audi A6 de technologische voorsprong die Audi
al decennia waarborgt onnavolgbaar in praktijk brengt.
Dat blijkt o.a. uit de ultra moderne motoren met vijfklcppcn-tcrhnick en de even zuinige als pittige TDI-motor.
Bovendien biedt de Audi A6 u de keuze uit drie
verschillende intcricurconccptcn: Advancc vol natuurlijke
elementen: Ambition met ccn klassiek, sportieve clcgancc
en Ambienlc dat zich kenmerkt door ccn comfortabele
klassieke sfeer. In alle opzichten is de nieuwe Audi A6 ccn
bijzondere ervaring. Gun uzelf het genoegen van een
proefrit in de limousine van de toekomst.

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphcnstraat 102, 2041 KP Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565
AiuliAf. l S 5V')2 kW/125 pk ƒ f.7 Wil.-, l S 5V mrtxi l Hl kW/I 50 pk ƒ 76900.-. 24 5V 121 kW/165 pk ƒ «O «00.-.
2 S SV 142 kXWI'H pk ƒ ')S WO. , l l)TDI / 72 «1(10.- Pni/cn milinicf 1)1 W/BI'M, cw.lmicrkiv.ten njklnnr maken en M-raijdcntiKsbij
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Toyota Corolla 2.0 Diesel
Geslepen speerpunt
oyota sleutelt aan het
imago van de Corolla.
Het model geniet over
de gehele aardbol een mateloze populariteit (hij is tenslotte de meest verkochte
auto ter wereld). Desondanks vond de Japanse fabrikant het noodzakelijk om
nog eens goed te kijken
naar de uitstraling van de
23 miljoen tot nu toe geproduceerde Corolla's. Het gevolg is een opvallend gevormde opvolger.
De operatie is geslaagd. In tegenstelling tot de voorgaande generaties heeft de nieuwe Corolla
duidelijk een meer opwindend
voorkomen. De Toyota kijkt nu
door twee vriendelijke schijnwerpers zelfverzekerd hetgeen wat
komen gaat tegemoet. Tussen de
ronde koplampen zorgt een gaatjes grille voor speelse afwisseling.

T

In de luxe 'Linea Luna' uitvoering
krijgt de grille zelfs een behandeling met chroom. Het plaatwerk is
met zorg gemasseerd zodat de
carrosserie lekker gespierd overkomt.

test
Andere stijlelementen zoals de
opvallende achterlichten en het
meerkleurige interieur boycotten
elke vorm van verveling. De Toyota hoeft dus niet meer alleen
aangeschaft te worden omdat hij
zo goed is, maar ook omdat ie er
nu gewoon leuk uitziet. Wij trokken erop uit met een Liftback diesel, voorzien van een 'Linea Terra' badge.
Importeur Louwman en Parqui

Seat Arosa is in het land
at in het vat zit, verzuurt niet. Dat geldt
zeker voor de Seat
Arosa. Tijdens de autoshow
van Genève in maart beleefde hij zijn première, op 22
oktober arriveerde hij bij de
dealers in Nederland. Geduld is een schone zaak, zeker als dat is voor een auto
waarvan we een prima rij-indruk hebben gekregen.

W

voegde het zogenaamde comfortpakket toe aan de uitmonstering
van de Liftback. Dat houdt in: toerenteller, buitentemperatuurmeter,
in hoogte verstelbaar stuurwiel,
centrale vergrendeling en elektrische ruitbediening voor. De lichtmetalen spaakvelgen zijn eveneens optioneel, net als de radio.
De uitsparing voor de radio zit bovenop het dashboard. De positie
vraagt om een vervaarlijk uitziend
decibelapparaat. Gelukkig onderkende de Nederlandse Toyota-importeur dit en monteerde een hypermoderne installatie'waarbij het
frontje naar voren moet klappen
om toegang te bieden tot de CDspeler. Bij de eerste beweging
van de contactsleutel kwam zelfs
spontaan de kreet 'Drive carefully'
op het display in beeld. En dat
kan want de Corolla is een probleemloze rijmachine.

De vljfdeurs Liftback wordt vergezeld door een Hatchback, een
Sedan en een Stationwagon.
Bij het ontkoppelen hoeft nauwelijks weerstand overwonnen te
worden, terwijl de mate van vertraging eenvoudig te doseren is.
Wat de acceleratie betreft, presteert de ongeblazen tweeliter dieselmotor keurig. Hij versnelt de
Liftback binnen vijftien seconden
naar honderd kilometer per uur.
Aan de passieve veiligheid is gedacht.
Elke nieuwe Corolla heeft sowieso vier hoofdsteunen, een airbag en gordelspanners. Voor een
passagiers-airbag en side-airbags
moeten nog wat extra muntjes op

tafel gelegd worden.
Op de rijeigenschappen van de
dieselende Corolla valt weinig
aan te merken. Hij vervoert je
zonder enige uitspatting van A
naar B. Of dat nu van thuis naar
de supermarkt is of van de
Noordpool naar een exotisch
oord, zoals de nieuwste televisiecommercial van Toyota laat zien.
Aan kwaliteit ontbrak het de Corolla in ieder geval nimmer. Nu er
ook op visueel gebied een hoge
score behaald wordt, zal de veelzijdige Toyota er weinig moeite
mee hebben om de koppositie te
behouden.

SPECIFICATIES Toyota Corolla
Liftback 2.0 diesel Linea Terra:

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING

viercilinder in lijn, Achterbank gescheiden
acht kleppen,
neerklapbaar
elektronisch gere
gelde inspuitpomp Airbag bestuurder
Cilinderinhoud 1.975 cm3
Vermogen:
53 kW/72 pk bij
Getint glas
4.600 t.p.m.
Max. koppel: 131 Nm bij 2.600 Hoogteverstelling
t.p.m.
bestuurdersstoel
Acceleratie:
14,4 sec van
0-100 km/uur.
Startonderbreker
165 km/uur.
Topsnelheid:
Gem. verbruik: 6,4 ltr/100 km.
Stuurbekrachtiging
Gewicht:
1.135 kg.
Prijs:
ƒ 35.340,Motortype:

De motorkap heeft net als de rest van de carrosserie een goedbedoelde kneep gehad.

Alfa 156 om op
verliefd te raken
V
ol verwachting stappen we achter het
stuur van de Alfa 156.
Het is de eerste rij-ervaring
met deze bekoorlijke Italiaanse. In de carrosserie zijn
de klassieke kenmerken van
Alfa Romeo verwerkt. De vvormige lijnen over de motorkap gaan vloeiend over
in de basis van de voorste
raamstijlen. De hoge taillelijn, de brede achterste stijlen, de geprononceerde,
scherp gebakende achterkant en natuurlijk de typerende Alfa Romeo grille geven deze coupé-achtige sedan een krachtige persoonlijkheid met een unieke uitstraling.

Wie bedenkt het trouwens, om de
deurgrepen voor bijna klassiek
vorm te geven en de grepen achter
vrijwel onzichtbaar in de hoek van
het raam te plaatsen? Het is mooi.
Hier laat de Italiaanse school zich
van zijn beste kant zien. Ook in het
interieur is alles in het werk gesteld
om een typisch Alfa gevoel op te
roepen. Door het met leer beklede
stuurwiel (naar keuze ook in hout
verkrijgbaar!) zien we twee fraaie
meters met de voor de rijder noodzakelijke informatie. Drie andere
meters zitten rechts in het middenconsole, grijze wijzerschalen geven
een apart effect. De stoelen zitten
heerlijk, zo is autorijden een genot.
Het opwindende gevoel blijft als we
wegrijden in de Alfa 156. De Italiaanse producent is al vele tientallen
jaren een meester in het ontwerpen
van schitterende carrosserieën,
maar stak in het verleden nog wel
eens de draak met het begrip kwaliteit. Dat vertaalde zich dan onverbiddellijk in rammeltjes en piepjes.
Wie koos voor het sportieve karakter van Alfa moest daarmee maar
genoegen nemen. Deze keer lijken
de Italianen ook dal probleem onder
de knie te hebben. Tijdens onze uit-
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gebreide testrit door Portugal blijven
die nare bijgeluiden uit.
Van een dergelijke Alfa Romeo verwacht je natuurlijk een vrijwel subliem weggedrag. Het moge duidelijk zijn dat we wat dat betreft niet
teleurgesteld zijn. De technische
specificaties leren, dat Alfa alles in
het werk heeft gesteld om dat te bereiken. Zo is de wielophanging totaal nieuw (dubbele triangels voor
en McPherson techniek met dubbele onderste dwarsdraagarmen achter). We voelen op de bergachtige
wegen tussen Lissabon en Sintra
diverse motoruitvoeringen aan de
tand. Natuurlijk ontpopt de 1.6 liter
benzineversie zich als de minst
krachtige, maar met 120 pk bij
6.300 tpm mag je zeker niet van
een stakkertje spreken. Met een
topsnelheid van 200 km/h en een
acceleratie van O tot 100 km/h in
10,5 seconden kan de 156 zich ook
in deze uitvoering meten met heel
veel anderen. Het hoeft geen betoog, dat Alfa opnieuw de vertrouwde Twin Spark toepast. Wie echt
gaat voor sportiviteit kieze natuurlijk
voor de 1.8 of 2.0 liter benzinevarianten, die respectievelijk goed zijn
voor 144 pk en 155 pk. Dan is er
nog de 2,5 liter V6, die een respectabele 190 pk aan de krukas brengt.
Bij deze versie heb je 7,3 seconden
nodig om uit stilstand naar de 100
km/h te spurten. Opvallend sportief
zijn ook de twee nieuwe turbodiesels die debuteren in de 156, die
zijn voorzien van zogenaamde
UniJet-techniek, welke hoge prestaties bij een zo laag mogelijk brandstofverbruik oplevert. De 1,9 liter
turbodiesel levert 105 pk, de 2,4 liter vijfcilinrier 136 pk. De top van
het Fiat concern heeft er goede
hoop op, dat de 156 de verkoop
van Alfa Romeo uit de neergaande
spiraal zal halen. De prijzen, uiteenlopend van 43.950 gulden voor de
1.6 tot 61.151 voor de 2.5 V6, bieden een reële basis voor het uitkomen van deze wens.

Deze nieuwe Seat is het resultaat
van de modernste productie en
technologie. Het is een Spaanse
auto van Duitse geboortegrond.
Seats jongste telg is 'made in
Germany'. Hij rolt van de band in
Wolfsburg, daar waar Volkswagen ook zijn producten bouwt. Dit
samenspel vloeit voort uit het
nuchtere gegeven dat beide merken deel uit maken van de VWgroep, waartoe ook Audi en Skoda behoren.
Reeds in de basis heeft de Arosa
een aantrekkelijke uitrusting.
Bumpers zijn in de carrosseriekleur gespoten, hoofdsteunen zijn
er zowel voor als achter en in het
dashboard prijkt een toerenteller.
Op de versie 1.4i is een airbag
voor de bestuurder standaard.
ABS en airconditioning zijn leverbaar, alsmede luxe verhogende
uitrustingspakketten: Comfort en
Electric.
Het eerste biedt onder meer in
hoogte verstelbare voorstoelen
en speciale Menorca bekleding.
De uitvoering Electric maakt het
leven in de Arosa extra gemakke-

Beenderen met snelle Audi's
p commando van het
gaspedaal klinkt een
zacht fluittoontje uit
het vooronder van Audi's
nieuwste: de S4. Het is net
het huilen van de wind. Het
geluid stamt echter van
twee turbo's, die op het
punt staan 265 paardekrachten te ontwaken. Een
2,7 liter zescilinder biturbo
motor maakt zich op voor
een indrukwekkende
krachtsexplpsie om de auto
vervolgens in luttele seconden weg te katapulteren.

O

De trekkracht van de motor is
enorm. Voor de liefhebbers van
techniek: deze bedraagt een
maximale waarde van 400 Nm
tussen 1.850 en 3.600 toeren per
minuut. Daarvoor hoeft een
vrachtwagen zich zelfs niet te
schamen. Onder de regenachtige
condities tijdens onze kennismakingsrit is het beslist oppassen
geblazen.
Ondanks standaard Quattro vierwielaandrijving blijken de banden
met gemak tot slip te dwingen.
Maar de S4 is gezegend met een
perfect onderstel en een elektronisch koerscorrigerend systeem,
dat tijdig ingrijpt en voorkomt dat
de auto onbeheersbaar uit de
koers raakt.
Van stilstand naar 100 km/uur
duurt slechts 5,6 seconden. De
motor is ook enorm soepel. Zelfs
in de zesde (hoogste) versnelling
rijdend, met een snelheid van vijftig, duurt het niet meer dan 6 tellen om de honderd te passeren.

Zowel de S4 als de A4 2.5 TDI
verschijnen begin volgend jaar
ten tonele. De eerste is bestemd
voor een kleine groep begenadig-

De Seat Arosa is met zijn 3,5 meter lengte als uiterst compact te
betitelen.
lijk. De portierruiten laten zich
elektrisch bedienen en de deuren
zijn centraal te vergrendelen.
De motoren stammen uit de stal
van de VW-groep. De 1,0 liter gebruikt gemiddeld niet meer dan
5,8 liter benzine over honderd kilometer. De 1,4 doet daarvoor
weinig onder met 6,2 liter over
honderd kilometer. De Arosa is
trouwens een van de weinige au-

to's in zijn klasse waarvoor een
automatische transmissie als optie in plaats van de handgeschakelde vijfbak beschikbaar is. De
viertraps automaat is volstrekt
nieuw en met name afgestemd
op motoren met een geringe cilinderinhoud. De bak schakelt opmerkelijk soepel en schokvrij. Hij
is verkrijgbaar in combinatie met
de 1,4 liter krachtbron.

Mazda GSG valt in de smaak
Wij kennen hem als de 626 maar in Japan gaat deze Mazda door
het leven als Capella. Daar valt het nieuwe model bijzonder goed
in de smaak. Sinds de introductie op 20 augustus zijn er in een
maand tijd 4.300 exemplaren verkocht. Ook in Europa staan kopers in de rij, zo lijkt het. In Nederland zijn er in de maand augustus 1.027 626-en verkocht. Dat is 56% boven de doelstelling. Een
topmaand, die uitstekend aansluit bij het totale verkoopresultaat
van deze Mazda. Tot nu toe zijn er sinds de introductie in juli al
meer dan 5.300 van dit model in ons land verkocht.

Opel te winnen met proeftijden
Bij de Opel dealers ligt een stembiljet klaar. Niet om een stem uit
te brengen op een politieke partij maar op enkele modellen van
Opel. Dat zijn de Corsa Sport, Astra Sport, Astra Edition 'Cool',
Vectra DI-16V of de Vectra TDI-16V. Iedereen van achttien jaar
en ouder en in het bezit van een rijbewijs kan zijn keuze aankruisen, waarna een proefrit kan worden gemaakt met het gekozen
model. Op een stembiljet is later de mening over de geteste Opel
in te vullen. Dit biljet verdwijnt in een stembus. Hieruit doet de
dealer later een trekking. Van elk type rolt er dan een winnaar uit
de bus. Die mag zich eigenaar noemen van de wagen waarmee
hij of zij heeft proef gereden. Deze vrije verkiezingen bij de Opel
dealer duren tot en met 31 december.

BMW's vierde generatie
sgsteemhelmen
BMW heeft haar lijn systeemhelmen verjongd met een vierde generatie: heel toepasselijk Systeemhelm IV genaamd. Het hoofddeksel blinkt uit in aërodynamica en eveneens in uitstekende geluidsisolatie. De helm is gemaakt van sterk compositiemateriaal
van Kevlar- en Carbonvezel. Het vizier vertekent niet en is krasvast en condenswerend. En zoals alle voorgaande systeemhelmen van BMW is het kinstuk eenvoudig opklapbaar. De helm is
verkrijgbaar in de maten 48/49 tot en met 64/65 en kost vanaf
855 gulden

Hun op ruimtewagens
De verkoop van ruimtewagens is sinds '93 vervijfvoudigd. Naar
verwachting verlaten er dit jaar 18.000 de diverse showrooms,
wat een aandeel van vijf procent is in de totale autoverkopen.
Vier jaar geleden was dat nog één procent. Ook stationwagens
zijn in trek. In de eerste negen maanden van dit jaar zijn er meer
dan 60.000 verkocht, wat een marktaandeel vertegenwoordigt
van 16,8 procent. In '93 was dat nog 8,5 procent. De totale autoverkopen geven een lichte stijging te zien ten opzichte van de
eerste maanden van vorig jaar. Toen waren er tot en met september 393.228 verkocht, nu zijn dat er 394.799.

De S4 is een meesterwerk van
Audi. Bedoeld om liefhebbers van
sportauto's te bekoren, die tegelijk de ruimte en het gebruiksgemak van een sedan of een stationwagen wensen. Audi levert
zijn specialiteit als Limousine en
als Avant, gebaseerd op de A4.
De prijzen bivakkeren op topniveau: ƒ 126.900,- en ƒ 130.900,-.

De kennismaking met een andere
nieuweling, een A4 met 2.5 TDI
motor, maakt evenveel indruk.
Deze auto is uitgerust met een
zescilinder turbodiesel van 110
kW/150 pk. In negen seconden
Hert hij de A4 van nul naar honderd kilometer per uur. Met een
naar dieselbegrippen ongekend
grote kracht en stilte verorbert deze Audi zijn kilometers. Daarbij
moet hij heel zuinig zijn, want het
gemiddelde verbruik vermeldt 6,8
liter/100 km. Dat is weinig voor
zo'n kwieke zescilinder.

De Alfa 156 Is stilistisch zéér geslaagd, dat valt niet te ontkennen.

De Arosa meet in de lengte
slechts 3,5 meter lengte. Seat
heeft de instapprijs onder de twintig mille weten te houden, zoals
destijds was voorspeld. De versie
met 1,0 liter motor (37 kW/50 pk)
komt op ƒ 19.800,- en voor de
1,4 liter variant (44 kW/60 pk
dient er duizend gulden bij deze
prijs te worden opgeteld.

Wintercursussen Outch Racing
Schaal

Dat de S4 van de A4 stamt is direct te zien. Slechts aan een dikkere bumper, grote lichtmetalen velgen en een subtiele spoiler is deze krachtige variant te herkennen.

den. Importeur Pon's Automobielhandel verwacht van dit model in
de loop van '98 zo'n vijftig exemplaren te verkopen. Van de 2.5
TDI zullen dat er naar schatting
tussen de tweehonderd en drie-

honderd zijn. De prijs van deze
variant is nog niet vastgesteld.
Die zal in de buurt van de zeventig mille gaan bedragen, zo luidt
de verwachting. Het is een fors
verschil met de S4, maar deze is

dan ook toegerust met alle mogelijke accessoires van Audi. Zelfs
de bekleding is bijzonder: die bestaat uit een mix van leer met alcantara, een op suède lijkende
stof.

Het winterprogramma van de Dutch Racing School gaat op zondag 16 november weer van start. Een team van ervaren instructeurs laat iedere cursist de coureur in zichzelf ontdekken op het
circuit van Zandvoort. Voor beginnend coureurs heeft de Dutch
Racing School tourwagencursussen in petto. Het rijden van
ideale lijnen, rem-, schakel- en stuurtechniek en vlagsignalen komen onder andere aan bod tijdens de opleiding. Voor meer ervaren rijders is er de Drift & Powerslide cursus. Deelnemers leren
tijdens deze opleiding perfecte wagenbeheersing en gecontroleerd slippen. Het Winter Challenge-programma, tenslotte omvat
sprints en orièntatieritten. Geïnteresseerden kunnen voor gedetailleerde informatie contact opnemen met de Dutch Racing
School in Zandvoort, tel. 023-5740790

Daihatsu NCXvoorbode voor volgende generatie
e NCX is een prototype
van een model dat zich
in de Daihatsu-familie
tussen de Cuore en Charade kan nestelen. Met zijn
lengte van slechts 3,7 meter
behoort hij tot de kleinere
auto's, maar door een korte
neus en een ver naar achteren doorlopend dak is ruimte gecreëerd.

D

Volgens Daihatsu kunnen vijf volwassenen goed zitten in de NCX.
Vier portieren geven toegang tot
het interieur. Op tal van plaatsen
zijn bergvakken gemaakt. In totaal zijn het er dertien. Alle hoekjes en gaatjes zijn benut.
Onder de korte motorkap huist
een 1,0 liter motor, die via een
vier-traps automaat voor de aandrijving zorgt. Hij levert een vermogen van 55 pk. Extra grote
wielen zorgen voor stabiliteit en

een koersvast weggedrag.
Met een hoge veiligheidsuitrusting verwacht Daihatsu dat een
compacte auto als de NCX in de
smaak valt bij automobilisten die
doorgaans grotere modellen kopen. Airbags voor bestuurder en
passagier zijn standaard en de
veiligheidskooi is ontworpen om
bij aanrijdingen van achteren, in
de flank of van voren veel bescherming te bieden.
Abs maakt deel uit van de uitrusting en mochten de portieren tijdens het rijden op slot zijn gezet,
bij een botsing zorgt een systeem
voor automatische ontgrendeling.
De NCX is een studie van een
auto voor de toekomst. Daihatsu
heeft hem echter zo werkelijk
vormgegeven, dat het niet lang
meer zal duren voordat het Japanse merk een dergelijk model
aan het gamma zal toegevoegen.

De NCX is ontworpen als ruime city-auto.

COMPACTE ZONNEHEMEL

ZANUSSI
WASDROGER

SONY TRAVELLER!
BREEDBEELDSTUNT! TR330;
10x motorzoom,

TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT.
Adviesprijs'2439.-

ichtgewicht. Adv. '1650.-

949.-

SAMSUNG
1199.l PHILIPS BREEDBEELD CAMERA STUNT!
689.Hi-8
CAMERA
STUNT!
1549.PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
899.SONY STEADY SHOT
1669.l PHILIPS BREEDBEELD
1199.SONY+LCD SCHERM
PW630; 70cm, stereo, teletekst. Adviesprijs"3295.-

VPK60,14xmotorzoom, '1099.-

HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
atstandbediening.Adv'1899.-

PT820; Black-Line S groot| beeld, stereo, TXT.Adv.*2795.-

3 Philips 400 Watt HPA-lampen, optimaal gebruiks
gemak: verrijdbaar, inklapbaar en in hoogte verstel
baar. Adviespnjs'1299.-

TD100, Lucht-afvoerdroger, 4 5 kg vulgewicht,
zowel links- als rechtsciraaiencie trommel, tot
120 minuten mstelbaar.
Adviespnjs'599.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

SONY DIGITALE RADIO-CD-RECORDER

845,

Digitale AM/FM tuner met 20 voorkeuzezenders
Megabass, 4 equalizer pre-sets, sleeptimer, 1-Bit CD
speler, cassettedeck. Adviesprijs'330.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

PT4501; Teletekst. "1645.- TR750; STEADY SHOT, topklasse camcorder. Adv.'31 10.-

1499.JVC DIGITALE STUNT !'

799.-

PHILIPS HIFI STEREO

WASAUTOMAAT

FL700;750toerencentnfuge.RVS
trommel, schokdempers. '949.-

679.-

SONY72CM TRINITRON ARISTONA STEREO'

599.-

, OP ÖNDÊBDELEM

648.-

V 5 4 0 0 ; 4 koppen,
Showview+ PDC. AdV1159.-

649.649.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

JVC HIFI STEREO

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

J620; Hi-Spec
ie Drive. *1189.-

898.-

AEG TURNAMAT

SAMSUNG3 STEREO

Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv."1699.-

SV125; Videorecorder
jorecorderme
met
PDC.
Adviesprijs"749.esprijs"749.

589.-

579.-

.AEG BOVENLADER

M1400;Afstandbed."550.'
tandbed. "550.-

389.-

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelljk. Waterbeveiliging. "1649.-

SONYVIDEORECORDER

1199.-

G570; Topklasse. 6 Program-1
ma's.12 couverts. Wateronthaiderenwaterstop.Adv.*2099.-

I-_J
SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaarl
draaiplateau.Adviesprijs'279.- [

179.-

5 standen en kookboek.

179.-

WHIRLPOOL AVM260

19 liter inhoud. Eenvoudi-l
ge bediening. Adv. "599.-l

209.-

MOUUNEXMAGNETRON
Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.'489.-

279.

üü

SONY LONGPLAY

275.325.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviesprijs*749.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699.-

345.

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs"699.-

395.-

SIEMENS KOELKAST

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk)
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs"699.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, gnll en 1000 watt
magnetroaDusontdooien,koken, l
bakken, braden en gratineren. l
Adviespnjs*999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. "729.-

425.-

BAUKNECHT KAST

INBOUW

140 liter inhoud. Adv."749.-

aagste pni«n
an Nederland.

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. "1549.-

Dos ook voor
inbouw:
BCC BETEREN

948.-

549 •"

299.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

469.-

WAS/DROOGKOMBINAHE

E250; Showview + PDC. "780.-

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische |
programma's.

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM

1198.

El 1;Afslandbediening. "650.

GARANJ E

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.'1849.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs*1099.-

799.-

SONYPORTABLEKTV
RTABLEKTV

849.-

MIELE VAATWASSER

VRAAG EROM

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

l SONY 63CM STEREO GRUNDIG HIFI STEREO
l X2501; Hi-Black Trinitron,

M21; Hi-Black
lack Trinitron.
Adviesprijs*990.;*990.-

SN23000; RVS binnenzijde. |
Lageverbruikswaarden. "1348.-

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER)

HD600; Topper! 4 koppen,
| 60Wattstereo,teletekst."2990.Showview + PDC. Adv"1299.-

779.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

B-JAAR,,,-

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview + PDC. Adv"1340.-

SONY55CMTELETEKST
MTELETEKST

899.-

«UTÖlATEN

SONY BREEDBEELD
28WS1; 70cm Super Tnnitron, PANASONIC STEREO

X2101; Trinitron,
tron,TXT.*1440.TXT.*1440.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER
GSF341;3programma's.Va-1
riabeleindeling.Adv.M099.-1

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter inhoud.

499.-

~ 779.SONY HIFI STER'EO

949.SONY 55CM
CM STEREO

K G 2 5 V 0 3 ; 240 netto
Inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.*1348.'

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

KV24WS1; SuperTrinitron, SONY HIFI STEREO'
stereo, teletekst. Adv. "2440.- E800;4 koppen Trilogie videorecorder, montage. "1670.-

l .teletekst, afstbed. Adv." 1770.-

SPS1012;RVSinterieur.4
sproeiniveaus. Adv.M 179.-1

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES

INDESrrWASAUTOMAAT

l KVC2981;Stereo,TXT."2550.- SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv"1095.-

1699.-

CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs."1399.

699.ZANUSSI

VR665, Showview+PDC, 4 koppen, FoltowTV, longplay. * 1095.-

1789.

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs.*949.-

Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

Off. Ned. Philips
Bios garantie. "599.- VR; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog&Shuttle. '1545.-

E2561; Super Trinitron,
PIP, stereo.TXT. Adv."2970.-

599.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

599.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

439.299.-

SONY100HZ SUPER!

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

895.-

649.-

PORTABLEKTV37cm
LEKTV37cm PHILIPS MATCH-LINE

1179.ISONY BREEDBEE'LD

469.-

549.

INDESIT1200TOEREN MIELE KOELKAST
WASVOLAUTOMAAT K1321S;270literinhoud.

RDV;
camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

PT156; Afstandbediend.
ndbediend."645."645.-

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
•*•• sterren invrieskapacileit.
Adviesprijs*999.-

WM20000;RVStromrnelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv*1348.-

2399.- SONY Hl-e1299.HIFI STER"EO
769.-

BOSCH AFWASAUTOM.

11045.-

l PHILIPS 70CM STEREO

PHILIPS TELETEKST

230 LITER
AEG WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT ZANUSSI KOEL/VRIES

PW9501; Tv van't jaarl 70cm
Black-Line S, lOOHzdigital
j scan, slereo, TXT. Adv.*3895.- TRV1 1 ; Camcorder. '1 980.-

Off.Ned.Philips garantie
55cm, teletekst. Adv/1345.-

Nederlands (opmerk; 3 pro-1
grarrnH's,12couverts.Adv.*899.-1

LavamatBOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'1449.-

FL922C, Luxe wasvolautomaat, hoogtoenge
centrifuge, roestvrijstalen trommel, regelbare
thermostaat en centrifugesnelheid, correctiesysteem
Adviespri|s'1179.-

TR510;HiFigeluid.'1890.-

STEREO KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv."2299.-

PHILIPS SHOWVIEW

VR165; +PDC, afst.bed. "745.-

PANASONIC KTV TXT

449.-

| TX21;55cmFSQ.Adv."849.-

699.IC63CMTOP

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Afstandbed."645.-

2-DEURS KOELKAST

G1; HiFi-stereo.TXT.
eo, TXT. "1599.-

999.-

D£a$9lBCCP>"£
(ifüffiËEB ••••fRWiir.

JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. "714.-

ARISTONA STEREO KTV

TOPMERKWASDROGER
Met tjckok en pUzenfiter. "495.-

TA4411;63cm,teteteksl*1595.'
i,tetetekst.*1595.-

ZANUSSI WASDROGER

879.-

PANASONICBesteKoop!
NVSD22;Shownew+PDC.*734.-

ARISTONA63CMKTV
A 63CM KTV
TA5212; Stereo,
jreo, teletekst,
top Black-LinssS.Adv."1795.S. Adv."1795.-

ARISTONA VIDEO!

1099.I TV/VIDEO COMBI'S

SB15Showview.Afst.bed *695.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

289.4.151CM TV/VIDEO
V l Showview, PDC, teletekst.
'\ Adviesprijs. '1579.-

879.+\ SAMSUNG TV/VIDEOI

PENTIUM133MINrTOWER

Multimedia; 16MB, 1.2GB,
W95, monitor. Adv. '2799.? l 51 cm, 100 voorkeuzezen-lBCCPR/JS
X| ders,scartAfstandbed."999.-l LASER MULTIMEDIA
Van Katja'. 166+ Processor,
32MB Intern, 1.6GB schijf, CDrom, 33K6 lax/modem, W95, 1
jr. On-Site garantie. Adv*3499.KW;Snowview,PDC.*1220.-

1999.-

799H

749.-

PHILIPS TV/VIDEO

csEr 699."

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.

AÜDIO-TAPE PER 5
immmfi^nminfafi

SXÊmMll^^Mimmm^^

379.-

KONDENSDROGER

BBSS533^BTTiMi5SffliaiM'SlilrinHl VIDEO-TAPE PER 4 lIBpIjipffiBBiKpJff^PfflS-fll^
BOCPRU£j|yjf|g^^

Geen afvoer nodg! RVS trommel

BCC BETER EN GOEDKOPER
PHILIPS SOLARIUM
SOLARIUM
ARISTONA STEREO
"IPHILIPS
4
HB812; 3 lamps HPA zonnehemel. l
VIDEORECORDER
HBB12;3lampsHPAzonnehemel.
Adv.*2300. •
SB65; 4 koppen, Showview Makkelijk op te bergen. Adv.*2300.en PDC. Adviesprijs*1 095.- ATAG GAS/ELEKTRO FORNUIS
J|
Fornuis met hete lucht oven, draaispit
en vonkontsteking. Adv.*1599.BAUKNECHT CONDENSDROGER
TRK; Electronisch gestuurde programma's. Grote vulopening.*1799.TEFAL VLAKGRILL
1310; Uitneembgrillplaten met anti
aanbaklaag. Adviesprijs*169.-

799.MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.'1 799.-

1149.

BAFIE

e

n

.

_^

i'230.- lAlr-Clean-filter. Adv. '449.-

IBCCPR/JS]
BBI
z«o; Me» maae

CANON BJC4100

269.-

ir i J:iE

"'

399.

DJ400; Incl. sheetfeeder.*499.-

1000 w»« '
2 standen. Vj
Advlesprüs'36;311 ,- gQ

«a^S1331'^.- l ba1a7siatlef.Adviespn|^_ , '

fejJS^'g

"V29.-

:

V

369.

BCC B E T E R EN G O E D K O P E R
Meer budget door de gratis
.

• .

'Aanvraag-folder in de winkel!

Handig!
50
Adviesprijs."595.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.-

I

Gunstig energie verbruik,
**•* capaciteit, CFK-vrij.

448.BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

IPHILIPS 1300 WATT

528.-

239.-

ffiFRBETTEB

i-i* lNMt+ 329.-

D*^^ *i'ifHI

OPZETVRIESKAST

v. --r ' „.(baar. '2"-' ITCB16; Elektronisch regelbare
ironlscn rea
H|OQ . l zuigkracht, automatisch op-VRIESKISTEN!
• **•»• l roisnoer, metalen buizen. '440.- De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
iBCCPRfJS;
NILF1S
Er is al een vrieskist

10 LAWIPS
FÖHN

f\WATT"

i

1

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met grill, ovenverlichting, sier-1
dekselenkcokwEkker.Adv."1049.-

648.-

WHIRLPOOL KAST
WIIELE STOFZUIGER

fOaSCEH» 19.951 rno«>ooSdusq«^

PORTABLE KTV 37CM HP INKJETPRINTER

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,grill,sierdek- j
sel en ovenlade. Adv." 1199.-1

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill |
en sierdeksel. Adv. *698.-

398.-

'

| 3 KNOPS MUIS! K200I ^p in luxe cassett.

239.-

FG01; Gasfornüismet eleKtrischeoven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs'1450.-

528.

INDESIT FORNUIS
Gasfornuis met dubbele)
ovenruit. Adviesprijs"798.-1

398.-

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs/629.-

t.-mj-jifr» 2999.-

JPUOjKleurenprinter. Adv'599.-

645.-

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI VRIESKAST

Super kleurenprinter. Adv*769.-

269.

Elektronische besturing.
Zeerslil.Adviesprljs'1099.-

599.-

Pentium 166, 16MB, 2.5GB,
15" KleurenmonMor, Mwave,
Windows'95.' Adviesprijs.'4499,-

KTV37CM+TELETEKST BUBBLEJET STUNT!

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

599,

Inclusie
race game-CD.
Adviesprijs*499.-

ST650; Stereo, TXT." 1829.-

P730; STUNT! Adv."699.-

475.-

BOSCH 2-DEURS

BOSCH WASDROGER

IBM APTIVA454 TOP

27.95

Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

O. )l A l
1% SONY PLAYSTATION
Jf\ U . H
>r"
»
fc • */•
J'
% jH***-*" '"*"*
:
A AA
' ^O*
|4hT V
' *^&

1249.1099.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

BAUKNECHTDROGER

r.-mj.'W» 2499.-

GRUNDIG 63 CM KTV |

799.GRUNDIG37CM + TXT

549.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. "789-.-

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstbre)

(

BEVERWIJK
.
(ZAANDAM
.
1500m2 Superstpre Beter en goedkoper! , llSOOm'Z Superstore Beteren goedkoper!
BreestraatGS
' IWe " ' - • - - • • -

__ 11000 Watt vermogen. '229.-

SCCPR/JS:
18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ETNA KOOKPLAAT)
2-delige pannendragers."345.-

228.

SUPER KOOKPLAAT
30KPLA;
4-pits gaskookplaat.
)kplaat. '29!
'295.

158.ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

ETNA WASEMKAP
3-standen. Adviesprijs*135.-

278.-

°«^"C;?HTJJDEN
l maandagmiddag
. . . . .13.00 tot 18.00 uur

KOOPA.VONDEN Badhoevedorp Delft en
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

t
\t

HEMA

Zandvoort

De slimme Sint koopt nu al zijn
chocoladeletters.
Let op! Onze aanbiedingen
echt koud!... echt lekker!
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Algemene
Beschouwingen
ZANDVOORT - CDA,
VVD, GBZ en D66 (Van
Leeuwen/Visser)
hebben
gisteravond tijdens de algemene beschouwingen over
de begroting van volgend
jaar diverse ideeën geopperd.
Het CDA en GBZ willen dat
de OZB niet met 2 procent verhoogd wordt, omdat de lasten
voor de burger toch al zo hard
stijgen en omdat de OZB vorig
jaar met 5 procent omhoog gegaan is. WD-wethouder Van
Marie wil de verhoging echter
wel. Vanavond vergadert de
raad daar tijdens de voortzetting van de begrotingsbehandelingen verder over.
De VVD vindt dat de gemeente de provincie moet laten meebetalen aan een onderzoek naar
de gevolgen van de hoge grondwaterstand. De provincie is medeverantwoordelijk, want die
heeft het waterleidingbedrijf
opdracht gegeven nog maar een
vijfde van het drinkwater uit de
duinen te halen. Daardoor is de
grondwaterstand gestegen. Juridisch ligt "dat echter moeilijk
volgens wethouder Flieringa.
Volgens D66 (Van Leeuwen/Visser) kan het Zandvoortse
gemeentebestuur het vertrouwen van de burger terugverdienen door meer te praten met
wijkcomités, bindende referenda mogelijk te maken, onderzoek te doen naar de doelmatigheid van overheidsuitgaven en
een spreekuur van het college
in te stellen.

Bruin water
ZANDVOORT - In een groot
deel van Zandvoort kwam dinsdagmiddag enige uren bruin
water uit de kraan. Volgens W.
Horn, voorlichter van het waterleidingbedrijf PWN, was de
oorzaak een breuk in een leiding bij de Zeeweg. Hoe die
breuk is ontstaan kon hij niet
zeggen. De storing duurde enige uren. In allerijl legde PWN
een omleiding aan. Ondertussen stond de Zeeweg blank en
werd het verkeer omgeleid.
Het water kreeg volgens
Horn een bruine kleur doordat
er bezinksel in het water zat.
„Als er een leiding breekt, gaat
het water anders stromen. Op
sommige plaatsen valt de druk
weg en op andere plaatsen ontstaan kolken. Daardoor wordt
het bezinksel dat in de leidingen zit ook meegenomen. Gevaarlijk voor de volksgezondheid is dergelijk water niet. Er
kan gewoon mee gekookt worden. Alleen raden we mensen in
zo'n geval aan om geen kleren
te wassen."

Snelheidscontroles
ZANDVOORT - Op de Zeeweg heeft de politie woensdag
en vrijdag 218 bekeuringen uitgedeeld. Vooral op het vijftigkilometer stuk reden vrijdag veel
automobilisten te hard, maar
liefst 206 van de 728 die voorbij
kwamen. De snelste reed 103
kilometer per uur.
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PvdA valt uit, raad reageert geschokt
ZANDVOORT - Ongeloof, een
spottend lachje, drie raadsleden
van andere partijen die uit protest
de raadszaal verlaten, wethouders die weigeren inhoudelijk
commentaar te geven en PvdA-er
Pim Kuijken die zich distantieert
van het verhaal van zijn eigen
fractievoorzitster Jeannette van
Westerloo. De Partij van de Arbeid heeft gisteravond tijdens de
algemende beschouwingen veel
afkeuring geoogst met een ongekend felle aanval op de drie collegepartijen, de wethouders en de
burgemeester.
„De raadsperiode is een absoluut
dieptepunt geweest," concludeerde
Van Westerloo, die in haar eigen frac-

tie alleen wordt gesteund door Huub
van Gelder.
Zij noemde wethouder Andries van
Marie gisteravond diverse keren een
leugenaar. Hij zou zichzelf een brevet
van onvermogen hebben gegeven
door een extern bureau bij de onderhandelingen met de strandpachters in
te schakelen.
Volgens Van Westerloo zijn Plieringa's optredens in het openbaar ongelofelijk en had hij na het parkeerreferendum moeten aftreden. „Zoals elke
fatsoenlijke wethouder had gedaan.
Maar misschien dacht hij als ik blijf
zitten krijg ik een lintje."
Burgemeester Van der Heijden zou
zich bemoeid hebben met de collegevorming en zelfs uitgeroepen hebben
dat Van Westerloo geen wethouder

mocht worden. „En hij gebruikt het
woord zorgvuldig drie maal per yergadering. Maar hoogstwaarschijnlijk
kent hij zelf de betekenis van het
woord niet."
Ook Versteege kreeg te horen welke
fouten hij volgens de PvdA allemaal
had gemaakt. Hij zou gelogen hebben
over zijn betrokkenheid bij de besprekingen over het appartementencomplex De Zwaluw.
Ook het CDA kreeg een veeg uit de
pan. De fractie zou volgens de PvdA
'een vreemde, smerige manier van politiek bedrij ven'. Bovendien insinueerde Van Westerloo dat het CDA
eigen leden bevoordeeld zou hebben
en dat het GBZ doet aan „achterkamertjespolitiek en vriendjespolitiek."

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Vrienden maakte Van Westerloo,
Brugman na afloop. „Want dit is te
die na de verkiezingen niet meer tegek voor woorden. Ik dacht eerst nog
rugkomt, met haar betoog beslist
dat het een grapje was. Toen bleek dat
niet. Alleen fractiegenoot Huub van
ze het serieus meende, ben ik weggeGelder stond achter haar. Pim Kuijgaan."
ken, die zich wel verkiesbaar heeft gesteld voor de PvdA, steunde zijn fracDe drie wethouders en de burgetievoorzitster niet. „De toonzetting
meester verklaarden dat ze niet invan haar betoog vind ik niet acceptahoudelijk op de argumenten van Van
bel. Het is onnodig hard en kwetsend, Westerloo en Van Gelder wilden inteveel op de personen gespeeld. Daar- gaan. Plieringa reageerde het felst.
om kan ik er niet achter staan. Een ei- Zijn stem schoot omhoog toen hij uitgen verhaal wilde ik ook niet houden, riep: „Als het negativisme, nihilisme
want dat zou alleen maar de indruk
en het beschadigen van mensen al
wekken dat er een splijtzwam zou be- niet uitgevonden was, had mevrouw
staan. Maar we praten nog gewoon
Van Westerloo dat vandaag gedaan.
met elkaar, hoor."
Ik heb geen zin om tot haar niveau af
Lou Koper (D66), Ton van Eisten
te dalen. Dit zijn de slechtste, lelijkste
Jaap Brugman (beiden GBZ) verliealgemene beschouwingen die ik ooit
ten de raadszaal. „Uit protest," zei
heb gehoord."

Bezwaren
Park Duijnwijk
opzij gelegd
pagina 3
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bestuurszaken
Aan welke zaken geeft de gemeente volgend jaar meer of minder externe onderwijsbureaus. Een buitenbeentje vormt de meest
dan dit jaar uit volgens de nieuwe begroting? De gemeente wil rechtse post, de belastingen en de uitkering uit het landelijke
vooral investeren in de wegen en fietspaden. Minder geld gaat er gemeentefonds.
naar onderwijs, omdat de gemeente wat werk uitbesteedt aan
Daarbij gaat het niet om extra uitgeven of bezuinigen, maar om

ZANDVOORT - De Zandvoortse WD-afdeling wil
dat er een onderzoek komt
naar een tunnel tussen de
Zandvoorterweg in Aerdenhout en de N208, de Westelijke randweg in Haarlem.
Die tunnel zou het fileprobleem bij station Heemste- krijgt, kan het verkeer vanuit
de-Aerdenhout moeten op- Zandvoort makkelijker wegkolossen.
men. Dat geldt niet alleen voor

VVD wil
tunnel na
Haringbuys

De weg gaat volgens Johan
Derr, lid van een werkgroep die
het voorstel binnen de Zandvoortse WD heeft voorbereid,
net na het Tolhuis op de Zandvoorterweg onder de grond. In
de bocht van de randweg komt
het verkeer weer boven. De tunnel zou onder de nieuwe woningen moeten komen die tussen
de Zandvoorterweg en de randweg gepland zijn.
„Eventueel zou de tunnel ook
nog voor de stoplichten bij de
Haringbuys kunnen beginnen,
alhoewel daar niet het grootste
knelpunt zit. Dat bevindt zich
meer bij het station en bij de
kruising met de Herenweg.
Daar staat het verkeer heel
vaak stil, zeker nu de afslag
naar Haarlem veranderd is. Als
de tunnel dubbele rijbanen

toeristen, maar ook voor forensen," zegt Derr.

Het toeristisch verkeer richting Zandvoort is volgens hem
een minder groot probleem.
„Dat komt meer gespreid over
de dag Haarlem en Heemstede
binnen. Ik verwacht daarom
niet dat er problemen bij het
uiteinde van de tunnel ontstaan."
Over de kosten van een dergelijke tunnel rept het plan niet.
Derr: „Een onderzoek moet uitwijzen of de tunnel technisch
en financieel haalbaar is. Dus
daar kan ik nu nog niets over
zeggen. Evenmin wie de tunnel
zou moeten betalen."
Aan het onderzoek hoeven
Haarlem, Heemstede en Bloemendaal volgens Derr in elk ge-

val niet mee te betalen, al ligt de
tunnel op hun grondgebied.
„Maar het initiatief gaat wat de
WD betreft uit van Zandvoort.
Dan vinden we ook dat de gemeente Zandvoort in elk geval
de kosten van het onderzoek
moet dragen, eventueel samen
met de provincie."

Ruimtelijke
ordening

ZVM zakt
flink naar
beneden

Belasting en
uitkering
v/h rijk

extra opbrengsten, zoals hogere belastinginkomsten en meer geld
van het rijk. In dit staatje is de verhoging Van de OZB-belasting met
2 procent, zoals het college van burgemeester en wethouders heeft
voorgesteld, ook meegerekend.

sportpagina

Overbodige reclameborden op
Zandvoortselaan moeten weg
ZANDVOORT - De Lokale Raad van Kerken, het casino, Hotel Hoogland en Rose's Cantina moeten binnen
een jaar hun borden van de
Zandvoortselaan halen. De
gemeente heeft hen een
brief hierover gestuurd.

De WD-afdelingen in de belanghebbende gemeenten hebben volgens de Zandvoortse
WD positief gereageerd op het
idee voor een tunnel. Ook Gedeputeerde Hen de Boer heeft interesse, meldt Derr. „Ze zijn alDe gemeente vindt dat de borlemaal blij als het sluipverkeer
den 'de omgeving ontsieren en
en de files verdwijnen."
ze voldoen niet aan de kwaliOverigens is er volgens wét- teitseisen voor reclame-objechouder Flieringa ook al overleg ten,' zo schrijft de gemeente in
gaande met de buurgemeenten de brief. Als Zandvoorters zoover een groene golf van stop- maar overal borden neerzetten,
lichten om het verkeer beter te kan er bovendien hinder voor
het verkeer ontstaan volgens de
laten doorstromen.
gemeente.
Ondernemers en instellingen
Flieringa vertelde gisteravond tijdens de begrotingsbe- die willen adverteren, kunnen
handelingen dat de buurge- wel gebruik maken van reclameenten nog een keer met me pp lantaarnpalen. Er zijn
Zandvoort willen praten over maximaal 75 palen in Zandeen betere doorstroming van voort die reclame-uitingen mohet verkeer. „Wij moeten dan gen dragen.
Al in 1991 heeft de gemeentewel beloven dat we ons parkeerbeleid aanpakken, anders zijn raad dat besloten. De raad stelde toen een nota vast over borze ons niet ter wille."

den op trottoirs, uitstallingen,
terrassen en reclameborden
langs de weg. Dat de gemeente
nu pas de eigenaren van de borden aan de Zandvoortselaan
sommeert om actie te ondernemen komt volgens voorlichtster Kitty de Hoog omdat de
prioriteit eerst lag bij het vrijmaken van stoepen.
Niet alle borden moeten verdwijnen. „Sommige zijn meer
een verkeersbord en hebben
dus een verkeersregulerende
werking. Ze maken niet alleen
reclame. Die kunnen blijven
staan," zegt De Hoog. Zij doelt
op de borden van onder andere
Nieuw Unicum en de Kennemer Golfclub.
Ook de billboards, reclamevitrines en abri's (reclamevensters in bushokjes) zijn volgens
De Hoog legaal. „Merkwaardig," vindt Floris Faber van Hotel Hoogland en voorzitter van
de Stichting Zandvoort Promotie. Hij stoort zich vooral aan
de billboards. „Dat het hier

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel 5717166 „
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: teL 571.8648

geen Benidorm moet worden,
daar ben ik het van harte mee
eens. Ik heb mijn bord dan ook
meteen weggehaald. Maar de
gemeente moet ook de hand in
eigen boezem steken. Het is
flauwekul om ondernemers te
vragen of ze hun bord willen
verwijderen omdat die niet
mooi in de omgeving staan, terwijl de billboards op het plein
bij de watertoren en het Friedhoffplein net zo goed de omgeving ontsieren."
Casinodirecteur In 't Veld
laat via zijn secretaresse weten
dat hij het net als Faber niet
eens is met het beleid van de
gemeente. Uitleg over dat
standpunt wil hij echter niet geven. „Hij communiceert liever
niet via de krant," aldus zijn
secretaresse. •

Tegen garage
ZANDVOORT - Wethouder
Flieringa ziet een parkeergarage onder de nieuwe huizen
langs de Van Speijkstraat niet
zitten. Dat schrijft hij aan de
commissie Ruimtelijke Ordening, die daarover op op 6 november vergaderen.
Johan Derr en Hein Blokker
hebben het idee voor een parkeergarage van duizend plaatsen onlangs geopperd. Flieringa vindt die garage echter niet
passen in de nieuwbouwwijk,
omdat daar de plannen al bijna
klaar voor zijn. Bovendien
vreest hij dat de garage tientallen miljoenen guldens gaat kosten en dat de aan- en afvoerwegen een probleem vormen.

(ADVERTENTIE)

Slagboom
ZANDVOORT - Een 29-jarige
Zandvoorter, in dienst van de
gemeente Bloemendaal, is gewond geraakt doordat hij de
slagboom bij de politiepost op
de kop van de Zeeweg bestudeerde. De man was in de buurt
van de slagboom aan het werk.
Hij hoorde de boom piepen en
nam een kijkje. Net toen hij er
met zijn hoof d boven hing, ging
deze open. Hij mist nu enkele
tanden. De gemeente Bloemendaal heeft de slagboom buiten
werking laten stellen en gaat
het mankement laten opsporen.
(ADVERTENTIE)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Datum
29 okt
30 okt
31 okt
01 nov
02 nov
03 nov

HW
02.20
02.49
03.25
03.52
04.25
04.59

LW
10.35
11.10
11.25
12.00
00.34

04 nov 05.35 01.26
05 nov 06.15 01.55

HW
14.40
15.09
15.39
16.12
16.41
17.15
17.52
18.27
19.09

LW
22.46
23.10
23.30
00.54
12.36

13.05
13.46

14.15
06 nov 06.55 02.36
15.06
Maanstand:
NM vr. 31 okt. 11.01 u.
Hoogwater do 30 okt. 02.49 uur.
NAP +116 cm
Laagwater wo 05 nov. 14.15 uur.
NAP -70 cm.

NATO-draad ligt nog steeds op circuitterrein

zaterdag l november
zondag 2 november

ZANDVOORT - De afdrukken van paardenhoeven in
het zand._Dat is wat er in eerste instantie een paar nieter
naast de oude circuitbaan achter de Toyotabocht nog te
zien is van het drama dat zich er afspeelde. Daar stapte
vorige week Felicia, het paard van de 18-jarige Brenda
Kerkman, in vlijmscherp Nato-prikkeldraad.
De schijn-bedriegt echter,
want Brenda en circuitvoorlichter Dirk Buwalda zien bij
nadere bestudering van de
plek steeds meer slierten
draad half verstrikt in het
helmgras. Het omstreden Nato-draad is nog altijd niet van
het circuitterrein "verdwenen.
Buwalda trekt zelfs een stuk
van een meter of zes los. De
vlijmscherpe mesjes bedekt
met bruine roest. „Dat is toch
ontzettend gevaarlijk. Ik heb
heel erg geluk gehad dat mijn
paard bescherming om haar
benen had. Als haar pezen waren doorgesneden, had ze het
niet gehaald," huivert Brenda.
Ze denkt met afschuw terug
aan vorige week zondag. „Mijn
paard schrok, ik hoorde wat
rammelen en toen ik van haar
af sprong zag ik dat haar been
'bloedde." Het dier liep diverse
. sneeën op en naar later bleek
ook nog een ontsteking en
bloedvergiftiging.
Buwalda heeft met haar te
doen. „Ik vind dit heel vervelend voor Brenda en haar
paard. Mijn dochter rijdt ook
paard, dus ik begrijp wel een
beetje hoe ze zich voelt," zegt
hij.
„Of dit niet voorkomen had
kunnen worden? Het is zeker
ons pakkie aan, maar eigenlijk
snap ik niet dat het er nog ligt.
Een week of twee geleden hebben we nog met de gemeente
een rondje over het terrein gemaakt en wat we toen tegen-

kwamen is op een grote berg
daar verderop naast de vangrail van de oude circuitbaan
gedeponeerd. Tijdelijk, totdat
we een manier hebben gevonden om het definitief af te voeren. Uiteraard gaan we dit ook
opruimen."
Het Nato-draad is menigeen
al jaren een doorn in het oog.
In 1987 heeft de toenmalige
circuitdirecteur het leger het
draad laten leggen om publiek
te weren. Sindsdien is het verspreid geraakt over het hele
gebied rondom de circuitbaan.
Toen twee jaar geleden een
hond zeer ernstig gewond
raakte, haalde het circuit een
groot deel weg. Een half jaar
geleden sommeerde de gemeente het circuit per brief
nog een keer om een opruimactie te houden.
„Ik ben zeer verbaasd en
boos dat er nu weer een dier
gewond is geraakt," zegt Janny
List, de eigenaresse van de
hond die twee jaar geleden in
het prikkeldraad liep. „Blijkbaar is het circuit geen stap
verder gekomen."
„Het probleem," zegt Buwalda, „is dat het een beetje net
als met zwerfvuil is. Door allerlei omstandigheden komt
het overal terecht. Dat kan zijn
doordat jongetjes die hier rovertje spelen het overal naar
toe slepen of doordat een volwassene hier wandelt en het
van het pad af gooit. Later
loopt daar misschien weer ie-

HOTEL HAARLEM ZUID
LANCASTER GOLF
HEE/V1SKERKSE GOLFCLUB

mijn omgeving afspeelt Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
d Nieuwsblad
„Met Pelicia gaat het gelukkig weer een stuk beter," zegt Brenda Kerkman
Foto André Lieberom

mand anders, of in dit geval
een paard."
Hij vindt dat Brenda nooit
op het terrein had mogen komen. „We hebben niet voor
niets overal borden staan met
'Betreden op eigen risico'. Verbodsborden kunnen we niet
zomaar neerzetten; dat moet
de gemeente doen en ik zal
daarover intern bij ons zeker
een voorstel doen."
Brenda heeft wel wat begrip
voor het standpunt van het circuit, zegt ze. „Maar," voegt ze

eraan toe, „op de plek waar het
ruiterpad het circuitterrein
opgaat, staat geen bordje. Ik
wist helemaal niet dat hier
prikkeldraad lag. Ik rij hier al
vier jaar. En ik niet alleen, ook
de andere ruiters."
Wat Brenda nog het meeste
steekt, is dat de gemeente en
het circuit in eerste instantie
weinig .medeleven toonden.
„De gemeente verwees ons
door naar de circuitdirectie
omdat die het terrein huurt en

daar zei iemand dat ik aan het
einde van de week nog wel zou
horen wat de circuitdirecteur
eraan ging doen. Ik voelde me
in de kou gezet."

Naam: (m/v)
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Postcode/Plaats:
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Giro/Banknr.:
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Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal ƒ 19,15 half jaar ƒ 34,60

Inmiddels voelt ze zich meer
serieus genomen, want het circuit heeft aangeboden om de
kosten van de dierenarts te
vergoeden. En met Felicia,
haar paard, gaat het een stuk
beter. „Over een paar dagen
mag ik van de dierenarts weer
op haar rijden."

J—la. m controle bezorging)

l

l

l

l

jaar/60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.

Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
..,..
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7ÏÓ37 ÏUÖÏ7Ö03
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FAMILIEBERICHTEN

„ Veilig in Jezus armen."
Na een leven van zorg en liefde voor allen die hem
dierbaar waren, is van ons heengegaan onze vader
en opa

Waarom al dat vechten
Waarom al die pijn
Je wilde hier niet weg
Je wilde bij ons zijn
De strijd was oneerlijk
en geheel niet terecht
Je wilde graag verder
maar verloor dit gevecht.
Dankbaar voor alle mooie en fijne herinneringen
die zij ons achterlaat, geven wij u kennis, dat van
ons is heengegaan onze lieve, zorgzame moeder,
schoonmoeder en oma

van 3.35 voor

2.50

van 3.25 voor

2.00

Rozijnenbol royaal gevuld met kaneelsuiker

Weekendbroodjes, 5 stuks

Butterscotch-rol
van 10.95 voor
7.50
Rol cakebeslag, gevuld met butterscotchcrème en gedecoreerd met stukjes
caramel

voor lichte schoonmaak'
werkzaamheden.
Werktijden van 06.00 tot maximaal
09.00 uur, van ma. t/m zo. op basis van
enkele dagen per week.
Telefonische reacties tussen 20.00 en
22.00 uur op: 035-6938058.

Deze aanbiedingen gelden van 30 oktober t/m 1 november in onze beide winkels:
Hogeweg 28 - tel. 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel. 571 84 73

Et'AHATIE
^^^ ^HÓËNFADHlmAT. _

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

HALLO WEEN
WEEKMENU
FL.29.50
~"
f
~~

van der Kuijl

I.v.m. het 50-jarig jubileum van
Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Volkswagen in Nederland

is

Auto Strijder B.V
a.s. vrijdag 31 oktober

POMPOENSOEP
Schoenen van Nederlands
fabrikaat zijn een SKNS
kwaliteitsreparatie waard.

DUIVELS GEMARINEERD,
KIPFILET

vanaf 17.00 uur gesloten.
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

ü'd O.N.T.

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

ED EN HERMAN STRIJDER

HALLOWEEN SUPRISE DESSERT

^VRIJDAG 31 OKTOBER
HAI1QWEEN PARTY
~
AANVANG 2LQQ üür
DIVERSE PRIJZEN VOOR LEUKST VJSRKLEED
j= (5consumpties ~+gehele avond hapjes)

_

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

^
De Centrale Balie is gevestigd in het
Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag
kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

keuken geopend van 17.00-23.00 uur
Maandag en dinsdag gesloten

Passage 6-1'O 2042 KT Zandvoort
(023) 571 95 38

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn:
- dinsdag 4 november, 20.00 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 5 november, 20.00 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- donderdag 6 november, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

De commissievergaderingen worden gehouden in de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat). Bij het bureau Voorlichting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan. Telefqon(023)57401 62.
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren.

;

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*

Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 21 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 43 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 28 oktober vastgesteld.
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,--,

voor meer informatie

i''*

of vvl cfe bon in.

CBEL GRATIS 0800-0224535
~

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE

__o

De Welstandscommissie vergadert donderdag 6 november 1997 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon
(023) 574 01 00.

Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.

COMMISSIE BEZWAAR- EN
BEROEPSCHRIFTEN

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
. of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

naam:

De commissie Bezwaar- en Beroepschriften
houdt op de volgende dagen hoorzitting in het
Raadhuis:
- kamer 1 donderdag 6 november 19.00 uur
- kamer 2 maandag 3 november 19.00 uur

man/vrouw

straat:

De zittingen zijn in principe openbaar, tenzij de
commissie anders beslist (bijvoorbeeld op ver-

postcode/woonplaats:
telefoon:
Tonny lislher
Dave
Sylvia Marcel

Scharrenkop

65+ers

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

-j

Jan

Openingsaanbiedingen:

ALBATROS B.V. HOTELDIENSTEN
zoekt voor een hotel in Zandvoort

(Jij uitvaartverzorging
kennemerland bv

Katharina Semel

Dit meisje vvoidt maandag 3 november
50 jaar

De opening van onze nieuwe winkel op de Grote Krocht
vieren wij feestelijk met de volgende

Zachte bolletjes, vol en smaak en dagenlang lekker!

Martine Paap heeft haar bul
in internationale financiële economie.
Hartelijk gefeliciteerd!
Papa, mama, Sylvia,
Martin en oma,
tante Ans, ome Nico.

Onze lieve moeder, schoonmoeder, oma, overgrootmoeder, (oud) tante en nicht

ADVERTENTIES

BALK

Tel. 020-6184733
Gratis parkeren in onze
eigen parkeergarage!
Overtoom 557 Amsterdam

DE EURO
KAN KOMEN!

Johannes Sijtsma

is gestorven.
Wenkheim
Zaandam
14 november 1907
24 oktober 1997
Zij was sinds 25 juni 1967
weduwe van Gerrit Arie Kop
Zaandam, 24 oktober 1997
Correspondentieadres:
K. Jesse
De Vennen 6
1151 BL Broek in Waterland
De begrafenis heeft plaats gevonden op woensdag
29 oktober op de Algemene Begraafplaats Ie
Zandvoort.

10.00 tot 17.00 uur

SANPERS
MEUBELSTAD

Bedroefd, maar dankbaar dat hem een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat
van ons is heengegaan onze lieve broer, zwager en
oom
in de leeftijd van 77 jaar.
Redbank (Australië):
P. Sijtsma
Zandvoort:
B. E. Lagerweij-Sijtsma
Th. Lagerweij
Ommen:
J. Sijtsma-van der Meij
Neven en nichten
Correspondentieadres:
Celsiusstraat 93
2041TD Zandvoort
Ingevolge zijn wens heeft de bijzetting in het familiegraf, op woensdag 29 oktober jl, in besloten familiekring plaatsgevonden.

geopend van

Pap, Mam, Amie

Petronella Aleida Adriana
Bruynzeel-Hooft
weduwe van Cornelis Johannes Bruynzeel
-fr Wageningen
t Zandvoort
30 april 1912
24 oktober 1997
Jaap en Nelly
Alexandra en William
Susanne en Bert
Kees en Joke
Natascha en Norman
Diana en Jacco
Rosalinda
Richard en Myrna
Chantal en Jaap
Richard
Lydia en Maarten
Mariëlle
Maarten
29 oktober 1997
Raadhuisplein 12
2042 LR Zandvoort
De teraardebestelling heeft heden plaatsgevonden
in het familiegraf op de Algemene Begraafplaats,
Tollensstraat te Zandvoort.

bakker

zondag 2 november

Aksel en Alie, veel geluk!

Frederik Albert Rovers
Frits
weduwnaar van Lijsje Wilhelmina van Santen
l lillegoni, l juli 1919 Zandvoort, 24 oktober 1997
Ruud en Nelly
Martijn
Sjoerd
Wiebe
Frits en José
Simone
Walter-John en Edith
Frits
Rodrigo
Marcia
Correspondentieadres:
F. A. Rovers Jr.
Polgieterstraat 26
2041 PD Zandvoort
De alscheidsdieiist met aansluitend de begrafenis
hebben dinsdag 28 oktober plaatsgevonden te
ZandvoorL

KOOPZONDAG

ONDER
ÉÉN DAK

.

.

GEMEENTE

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,2000 WC Haarlem,

i

zoek van betrokkenen).
De indieners van de bezwaarschriften die op
de zitting worden behandeld, worden rechtstreeks door de commissie uitgenodigd.

COFFEESHOPBELEID
Op 29 september 1997 heeft de raad, rekening houdend met hetgeen tijdens de
inspraakprocedure naar voren is gebracht, de
Eindnotitie coffeeshqpbeleid vastgesteld. Als
gevolg van dit beleid mogen in Zandvoort
slechts twee coffeeshops gevestigd zijn.
Op verzoek van de ondernemers van La Paz en
Yanks Saloon worden beide aangemerkt als
coffeeshop. Yanks Saloon zal daartoe eerst
gelegenheid maken van de overgangsregeling
die bepaalt dat zij vanaf 30 september 1997
nog één jaar naast softdrugs ook alcohol
mogen verkopen. Ook de Snookerbar valt
onder deze overgangsregeling. Vanaf volgend
jaar 30 september 1998 mag dit bedrijf echter
alleen alcohol verkopen.
De betrokken ondernemers zijn hierover geïnformeerd waarin tevens is opgenomen dat
erop toegezien wordt dat de zogenaamde
AHOJ-G criteria en overige richtlijnen van het
Openbaar Ministerie, zoals zijn opgenomen in
de notitie, worden nagestreefd.
Ten aanzien van alle overige horecainrichtingen zal er op toegezien worden dat geen
(spft)drugs worden verkocht.-Hierover zijn zij
bij brief geïnformeerd.

3 NOVEMBER START WERKZAAMHEDEN BRAMENLAAN
Op maandag 3 november wordt op de Bramenlaan in Bentveld gestart met onderhoudswerkzaamheden. Het betreft het herbestraten van
de rijweg en een gedeelte van het trottoir. De
werkzaamheden zullen, afhankelijk van de
weersgesteldheid, ongeveer één maand in
beslag nemen. Omwonenden worden middels
een brief van de aannemer op de hoogte
gesteld van de geplande werkzaamheden.
Wij vragen uw begrip voor de te verwachten
overlast.

WIJZIGING VERORDENING
PREMIEBELEID ALGEMENE
BIJSTANDSWET
De wijziging betreft artikel 2, lid 2 van de verordening Premiebeleid in het kader van de
Algemene Bijstandswet. De wijziging houdt in
dat voor een tweetal groepen uitkeringsgerechtigden recht op vrijlating van een deel
van de inkomsten uit deeltijdarbeid ontstaat.
Het gaat om alleenstaande ouders met kinderen jonger dan 5 jaar en uitkeringsgerechtigden van 57,5 jaar en ouder. De huidige verordening voorziet in een premie voor deeltijdarbeid voor onder andere de genoemde
groepen. Om cumulatie van beide regelingen
te voorkomen dient de huidige verordening
gewijzigd te worden.
De wijziging van de verordening premiebeleid
ligt tot 27 november 1997 ter inzage bij de
Centrale Balie in het Raadhuis.

KOUDETOESLAG
Tot 15 november bestaat nog de mogelijkheid
om een aanvraag te doen voor de koudetoeslag. Deze koudetoeslag geldt voor mensen
met een minimuminkomen.
Indien men huursubsidie ontvangt heeft men
deze toeslag al ontvangen en is een aanvraag
dus niet nodig.

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING
De volgende aanvraag is ontvangen:
- Julianaweg 1 - 1 boom
De aanvraag ligt gedurende één week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
- Kamerlingh Onnesstraat 2 0 - 1 2 bomen
- Zandvoortselaan 4
- 1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot
6 weken na publicatie yan bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van de artikelen 2.5.10, 2.5.16 en 2.5.29 van
de bouwverordening juncto artikel 50 lid 5 van
de Woningwet bouwvergunning te verlenen
voor:
- het verbouwen van een hotel op het perceel
Badhuisplein 2
Het bouwplan ligt met ingang van 31 oktober
1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de
Centrale Balie. Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus
2, 2040 AA Zandvoort.
Bouwvergunningen
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97155B Mr. Troelstrastraat 48 vergroten
woning
97156MBrederodestraatt.h.v. plaatsen transNieuw Duynen
formatorstation
97159B Zandvoortselaan
bouwen
naast nr. 44
woning
97160B C. v.d. Lindenplaatsen
straat 38
dakkapel
De genoemde aanvragen liggen Ier inza-ge bij de Centrale Balie van net Raadhuis,
Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen
een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken.
Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat
er wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten.

Knutselen
mor kerst
ZANDVOOET - In 't Stekkie
probeert het Aktiviteitencenrum Zandvoort alvast de
cerstsfeer op te roepen. In norember en december zijn er diterse workshops voor volwasenen en ouderen die zelf kerstcaarten of -beeldjes willen macen,
Op maandg 3 november van
icht tot tien uur 's avonds of op
linsdag 4 november van kwart
rver negen 's morgens tot
cwart over elf geeft Marion
vlooij de workshop 'drie dinensionele kerstkaarten macen'. Op donderdag 11 decemvan kwart over negen 's
norgens tot kwart over elf legt
uit hoe kruidenkaarten genaakt kunnen worden.
Yvonne ten Brink leert haar
jursisten op maandag 24 no-,
emtaer tussen half negen en
waalf uur 's morgens boetse•en met fimoklei. Het thema
ran deze workshop is eveneens
terstmis. Speciaal voor senioen geeft ze deze workshop ook
log een keer op maandag 8 de:ember van half tien tot twaalf
.mr 's morgens.

Zandvoorts
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ZANDVOORT - Op het
strand tussen Parnassia en
het Golden Tulip Hotel
zwerft in het najaar nog altijd veel vuil. Tot die conclusie komt het Kennemer Lyceum uit O verveen. 105 Derdeklassers van deze school
hebben gisteren net als vorig jaar ontdekt dat het
meeste vuil langs de zeereep
bij Parnassia ligt. De vloedlijn is overal wel redelijk
schoon. Het Kennemer Lyceum deed de vondsten in
het kader van het CoastZANDVOORT - De bezwaarmakers tegen de nieuw- watchproject, waar 2200
bouwwijk in de stationsvallei kunnen er van uit gaan dat leerlingen uit kustplaatsen
hun protesten zonder gevolg blijven. Tijdens de bijeen- aan meedoen.
komst van de raadscommissie, waarbij de bewoners hun
„Prikkeldraad, plastic flesargumenten nog eens mochten toelichten, bleken alle aanwezige politieke partijen er donderdag van overtuigd te sen, hout, blikjes, te veel om op
zijn dat het belang van het woningbouwproject nu eenmaal te noemen. Het strand bij Parzwaarder weegt dan de opgesomde minpunten.

Politiek wuift
protest Park
Duijnwijk weg
GBZ, D66 (Van Leeuwen/Visser) en CDA keurden het bestemmingsplan voor de stationsvallei goed. Lou Koper
(D66), de Partij van de Arbeid
en de VVD waren niet aanwezig. Tevreden constateerde wéthouder P. Plieringa dan ook dat
men daadwerkelijk met Park
Duijnwijk aan de slag kan.

Nadat onder meer de voorzitter van de Belangenvereniging
Stationsomgeving en een afgevaardigde bewoonster van de
Zeestraat nog eens hadden verteld waarom zij Park Duynwijk
niet zien zitten, zette D66-fractievoorzitter Han van Leeuwen
de toon van de avond. „In mijn
iouseparty
partij hebben we volledig beZANDVOORT - Dance Club grip voor de bezwaren van de
iTanks (ingang Kosterstraat) buurtbewoloudt op vrijdag 31 oktober een ners. „Maar
louseparty. De zaal gaat open het zal niejm tien uur. De discjockeys mand verbasijn Br. It (Raymond), Adil en zen als ik ver'atrick.
klaar dat we
Er staan diverse dance acts desondanks
jp het programma en er is een instemmen
aser act van Robby.
met het plan.
Gezien
de
enorme druk op de woningmarkt achten we het namelijk
alleszins acceptabel om die
Hotel Hoogland
broodnodige huizen op deze
Voor uw feest, party of receptie
manier te bouwen."
Deelname aan de cursus kost
7,50 gulden. Opgeven bij het
\ktiviteitencentrum
Zand'oort, Celsiusstraat 190, teleoonnummer 5717113.

Leerlingen: Strand bij
Parnassia is het vieste

nassia is volgens onze leerlingen de vieste plek," zegt scheikunde-leraar Maarten Dijkstra.
Daar lag zó veel troep dat de
scholieren zich maar op 250
meter concentreerden. Dijkstra: „Hun klasgenoten namen
op alle andere stukken vijfhonderd meter voor hun rekening."

Over de opruimwoede van de
Bloemendaalse strandpachters
is de scheikundeleraar echter
wel tevreden. „Je kon duidelijk
zien dat zij hun plaats opgeruimd hebben nadat ze hun paviljoen afbraken. Want na de

plek waar de paviljoens hebben
gestaan, neemt het vuil weer
toe."
Opmerkelijk is volgens hem
ook het verschil tussen de hoeveelheid zwerfvuil op het terrein van de strandhuisjes bij
Helios en bij Riche. Bij Riche
ligt veel meer. De leerlingen
kwamen daar onder andere
veel slippers en lege shampooflessen tegen. Bovendien lag er
een tuinstoel half in het zand.
„Elk jaar vinden we weer de
gekste dingen," vertelt Dijkstra, „deze keer een hockeybal,
een plastic vat uit Estland en

een olievat uit Spanje. Ook turfde een groepje een stoffer en
blik, waarvan de steel, de borstel en het blik op ruime af- Creatief
stand van elkaar lagen. De gul• Wie op zoek
den die ze vonden, hebben ze in is ZANDVOOET
naar een creatief cadeautje
hun zak gestoken."
kan terecht bij het Rode Kruis.
handwerksters van het
De leerlingen, die na afloop De
Bode Kruis verkopen hun zelfvan het onderzoek op het gemaakte
op 12 nostrand op school nog enige vember in artikelen
het
Huis
in
proefjes verrichtten, bundelen nen van tien tot een uurdeenDuiop
hun gegevens. Die gaan naar 19 november op de weekmarkt
het landelijke Coastwatch- van tien tot vier uur. Ook op
team, dat het weer doorspeelt elke laatste donderdag van de
naar de minister van Verkeer maand, met uitzondering van
en Waterstaat. Het Kennemer de maand december, is er een
Lyceum bood vorig jaar het verkoopstand in het Bode
rapport over het strand tussen Kruisgebouw.
Bloemendaal en Zandvoort boMet de opbrengst van de vervendien aan de burgemeesters koop
koopt het Rode. Kruis
van beide gemeenten aan. Of weer wol
dat dit jaar weer gebeurt, kan materiaal. en ander handwerkDijkstra nog niet zeggen.

Info over school

lud nu in het bezit is van de NS
of van bewoners, „Ik neem tenminste aan dat daar juridisch
wel uit te komen moet zijn," gaf
hij te kennen. Langer bleef hij
stilstaan bij de bezwaren tegen
de inspraakprocedure.

ZANDVOORT - Waar naar
toe na de basisschool? Voor ouders en kinderen een moeilijke
vraag. Daarom organiseren tien
middelbare scholen, waaronder de Gertenbach Mavo uit
Zandvoort, op dinsdag 4 november een voorlichtingsbijeenkomst.
De informatie-avond vindt
plaats in het gemeentehuis van
Heemstede. Aanvang half acht.

Volgens de Belangenvereniging zou onvoldoende gelegenheid zijn gegeven om in te spreken, omdat de bewoners pas bij
het voorontwerp-bestemmingsplan hun reactie mochten geven. Tevens bestaat de ernstige
verdenking dat de gemeenteraadsleden niet alle informatie
kregen doorgesluisd die de bezwaarmakers hebben opgestuurd. Wat betreft dat laatste
punt voelde Brugman zich niet
bevoegd om een oordeel uit te
spreken.
„Maar het is
zeker zo dat
het
overleg
met de taewoners naar mijn
mening wat te
laat op gang is
gekomen. Indien daartoe
eerder initiatief was genomen
had ongetwijfeld een hoop zeer
voorkomen kunnen worden."

Ontmoetingsdag
ZANDVOORT - Voor de 26-e
keer wordt op woensdag 5 november de Ontmoetingsdag gehouden. Deze dag is bedoeld
voor ouderen en gehandicapten. Daarnaast is het de bedoeling dat andere Zandvoorters
ook met hen kennismaken. Dat
kan tussen kwart voor een en
twee uur op de Brink in Nieuw
Unicum.

'Oplossen
woningnood
belangrijker'

•

tel. 023-5715541

Postzegels
ZANDVOORT - Een eendagszegel of een zeldzaam exemplaar uit een ver oord, op de
maandelijkse bijeenkomst van
de postzegelvereniging bestaat
er altijd een mogelijkheid dat
ze tevoorschijn komen. De leden en sympathisanten van de
postzegelclub komen op vrijdag 31 oktober bij elkaar in het
emeenschapshuis in de L. Davidstraat. De entree is gratis.
Vanaf kwart over zeven staat de
deur open voor leden en niet-leden.

Verkoopmiddag
ZANDVOORT - De Vrijzinni;e Geloofsgemeenschap NPB
loudt op zaterdag 8 november
de jaarlijkse verkoopmiddag in
iet gebouw Brugstraat 15. De
)eurs duurt van twee tot vier
uur. Er zijn zelfgemaakte articelen, boeken en kinderspeeltjes te koop.
> Een deel van de opbrengst is
voor de Vrienden van Nieuw
Unicum bestemd. De toegang is
echter wel gratis.

Omdat hij meent dat 'de
schoonheidsfoutjes nog wel
weggewerkt kunnen worden'
kon de GBZ-woordvoerder
nochtans van harte instemmen
met het plan. In soortgelijke bewoordingen liet ook CDA-commissielid R.M. van der Meij
zich uit, al richtte deze er nog
eens extra de aandacht op dat
het parkeerprobleem tijdig
goed geregeld moet worden.
„En niet alleen voor de bewoners zelf, maar ook voor onze
forenzen."

Van Leeuwen benadrukte dat
de belangen 'gewoon te groot'
zijn om er vanaf te zien. Ondanks de, naar zijn gevoel terechte, kritiek op een aantal onderdelen. Zo achtte hij het, in
navolging van de insprekers, teleurstellend dat nog altijd niet
duidelijk is hoe het toekomstige parkeerprobleem in en rond
de nieuwe wijk wordt opgelost.
„Maar ik denk dat dit wel goed
komt. Tenslotte duurt het nog
wel een tijdje voordat die huizen er ook werkelijk staan.
Wethouder Plieringa haakte
Voor mij is dit punt zeker geen hier gretig op in door de aanwereden om 'nee' tegen het plan te zige burgers op te roepen zich
zeggen."
alvast te verenigingen. „Om in
de straten rondom het StaOok over de onzekerheid wie tionsplein een goede parkeerrenu eigenlijk de eigenaar is van geling te kunnen treffen is het
het talud aan de zuidzijde van heel belangrijk dat we te zijner
het Stationsplein, maakte Van tijd mensen vinden waarmee
Leeuwen zich niet al te be- we kunnen praten," verkondigzorgd.
de Flieringa.
„Daarom raad ik U dringend
„Gelukkig heeft eigendom aan om in uw eigen wijken acvan grond niets te maken met tiegroepen te gaan vormen, die
een bestemmingsplan." Ook te zijner tijd namens de buurtJaap Brugman van GBZ leek genoten met ons kunnen onderhet van weinig belang of het ta- handelen over het hoe en wat."

Schijn en werkelijkheid lopen
door elkaar bij schilder Tielen

Historie

Wethouder Gerard Versteege deelt bollen uit

Foto André Lieberom

Stekkiemedewerkers: Vaag is niet erg
ZANDVOOBT - Ambitieus zijn ze zeker, de beleidsvoornemens van de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort.
In het hoofdkwartier aan de Celciusstraat liet het nieuwgevormde bestuur van wat in de volksmond 't Stekkie heet er
geen misverstand over bestaan het in de komende vijfjaar
over een geheel andere boeg te willen gooien. Inspraak van
de gebruikers en onderlinge samenwerking staan daarbij
voorop. Dat de plannen nog erg vaag zijn, vinden die
gebruikers niet erg. „Dit bestuur is al een hele vooruitgang,
daar ben ik al blij mee," constateert een van hen.
Vooral medewerkers van 't
Stekkie waren donderdagmiddag op de feestelijke presentatie van het verse beleidsplan afgekomen. Deze werd ludiek ingeluid door wethouder Gerard
Versteege, die met een kruiwagen vol bloembollen het podium op kwam sjouwen. Informeel („voor jullie ben ik gewoon Ome Gerard, hoor") gaf
hij de aanwezige peuters te ken-

nen dat zij de bollen zelf mogen
planten om Zandvoort even
bloemrijk te maken als zijn navolgende speech zou zijn.
Versteeges toespraak was
echter niet alleen bloemrijk
maar ook volstrekt abstract.
Na afloop werd in de wandelgangen zelfs schande gesproken over het onbegrijpelijke betoog van de beleidsman, die
hakkelend en vol verkeerde

Nog weinig animo voor
actie tegen vliegeiland

ZANDVOORT - Een engel die neerknielt bij autowrakken, een boom met vingers die naar de hemel reiken of een
ZANDVOORT - 'Laat de kust met rust'. Onder die noeZANDVOORT - De Neder- zelfportret waarbij de schilder uit zijn eigen doek stapt. mer organiseert de Stichting Duinbehoud op 8 en 9 novem.andse Vereniging van HuisBram Tielen laat zien dat kunst die een aanklacht tegen de
een protestactie tegen een vliegveld in zee. Bewoners
vrouwen, afdeling Haarlem en consumptiemaatschappij vormt niet saai hoeft te zijn. Zijn olie- ber
kustgemeenten lopen en reizen die twee dagen van
omstreken, organiseert op zon- verfschilderijen hangen van 2 november tot en met 14 december van
Bergen aan Zee naar Scheveningen.
dag 9 november voor haar le-

Vrouwen

op de bovenetage van het Cultureel Centrum.
den een wandeling door de WaHij komt uit Maarssen, al is hij in 1921 in Utrecht geboren. Hij
terleidingduinen. Het vertrek- heeft zichzelf schilderen geleerd. Sinds 1976 exposeert deze fijnaunt is De Oase. Meer informa- schilder. Het werk van Tielen hing onder andere naast Carel
tie: 53797997.
Willink tijdens een andere tentoonstelling.
In het Cultureel Centrum toont Tielen drie soorten schilderijen: de mens en de natuur versus de techniek, de natuur op zich en
(zelf) portretten met Droste-effect. Daarmee probeert hij op een
Zandvoorts
beetje surrealistische manier iets te zeggen over hoe hij naar de
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, wereld kijkt, zonder dat hij al te zeer belerend wil zijn. Zelf noemt
hij het 'onwerkelijk realisme', waarbij schijn en werkelijkheid in
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
elkaar over vloeien.
"oensdag. Uitgave Weekmedia BV.
•toofdredacteur: J.M. Pekelharing.
Wnd.-hoofd commercie: B.L. Berger.

(ADVERTENTIES)

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
iur; dinsdag van 9 tot 11 uur; woensdag
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

A-S. 2O1TDAG

uur.

Redactie: (023) 571.8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
023) 573.0497.
^•mail: wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
:020) 665.6321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
'an de Helende Meesters 421 B, Amstelv
een. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel.: (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)665.6321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
/34.60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
aostabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9J2 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
jpers (plv.-chef), Monique van Hoog*aten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
dal, Theo van der Linden, Yvonne Mulde
r. Andrê Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef). Redactiepromotie: Trudy
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopManager), M. Oosterveld.
dvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941. Aange°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers.

sl

Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

Amsterdam

Of er ook boze Zandvoorters
meedoen, is volgens Eugène
Weusten, contactpersoon van
de Stichting Duinbehoud in
Zandvoort, echter nog zeer de
vraag. Hij deed al eerder een
oproep daartoe, maar niemand
reageerde. „En dat is heel jammer," vindt hij, „want de kans
op een vliegveld ter hoogte van
de Waterleidingduinen of bij IJmuiden wordt steeds groter."
Vrijdag bespreekt het kabinet de eventuele groei van
Schiphol. „Waarom we de actie
pas daarna houden? We richten
ons meer op de Tweede Kamer," zegt Mare Janssen, voorzitter van de Stichting Duinbehoud. „We hebben niet de pretentie en de verwachting dat we
het kabinet kunnen beïnvloeden. De Tweede Kamer staat

meer open voor onze mening,"
hoopt hij.
Het protest tegen een vliegeiland wordt steeds groter volgens Janssen. In vijftien gemeenten is inmiddels een contactpersoon van de Stichting
Duinbehoud. De meest actieve
protestgroepen zitten in Wijk
aan Zee, Bergen aan Zee, Egmond en Den Haag. Uit Noordwijk, Katwijk, Zandvoort en IJmuiden komt weinig protest.
Volgens Janssen ligt dat aan de
afwachtende houding van de
Katwijkers en de Noordwijkers. „Die zijn gewend dat bestuurders de kooltjes uit het
vuur halen. En in Zandvoort,
tja, ik weet het niet. Ik heb daar
zelfs geluiden gehoord van
mensen die een vliegeiland als
een extra attractie zagen."

CENTRUM, STOK MEUBEICENTER.
Info: (020) 690 93 16

Appeltaart
Dagelijks vers uit eigen banketbakkerij, B 23 cm/9.95

DU

Schwarzwalder Schinken

O 50

IOOgram/3.50

HU /••

Extra belegen Goudse kaas

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
u stemt

natuurlijk!

l O 95
RU l Ai*

nu 10
voor

St. Chinian A.C. 1995

nu 2 J250

Moulin de l' Ermile. Volle (ranse rode wijn, 0,751/7.50

VOOf

Pôté
Diverse smaken. Plak 170 gram/2.25

30 okt. t/m 5 nov.

MENINGEN
De rubriek Meningen staat open
voor reacties op artikelen die recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven
plaatsen we niet. Stuur uw brief
naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort of
lever uw brief af pp de redactie aan
het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

apole
het avontuurlijke hondje

specialisten

Dagelijks 15.30
Dot/m Wo 19.00

nu 2

voor

Regie: Steven Spielberg

C. van Mcrriënboer reageert op
het artikel 'Jongsma twijfelt
over kandidaatsstelling' (Zandvoorts Nieuwsblad 15 oktober).
De voorzitter van GBZ zei dat
hij in zijn kaïididaatsstelling
laat afhangen van prive-'omstandighcdcn.

MONTEL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER

Kaiserbroodjes

Cinema Circuns

Jongsma

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,

0.50 per stuk

klemtonen een tekst weergaf de plank nogal eens misgesladie hij zo te horen voor het gen.
In het kinderwerk bijvoor- Jeugd in de natuur
eerst onder ogen kreeg. Tot zijn
geluk was het publiek echter beeld en vooral wat betreft de
- Op woensdag
dermate beleefd dat het de gie- jeugd van 14 tot en met 17 jaar. 5 ZANDVOORT
november is er in het Natiochelbuien, die hier en daar de „We weten eigenlijk niet goed naal
Park Zuid-Kennemerland
kop dreigden op te steken, tij- wat die groep leuk vindt en aan- 's middags
een speciale excurdig wist te onderdrukken.
spreekt," aldus Gilissen. In- sie voor kinderen
in het kader
De leden van het nieuwe be- spraak van de jongeren plus van de nationale jeugdnatuurstuur, die zich vervolgens pre- een eigen jeugdhonk moeten week. Het thema is 'op reis'.
senteerden, maakten tot veler hierin verandering gaan-brenmogen met een gids
opluchting geen gebruik van gen. Dat is althans de bedoe- Kinderen
natuur in om te zien hoe en
het jargon waarop Versteege ling, want van concrete plan- de
planten en dieren reizijn toehoorders meende te nen is in de beleidsnota niet of waarom
moeten trakteren. Van de pas- nauwelijks sprake. Laat staan zen.
Wie daaraan mee wil doen
benoemde
leidinggevenden van een tijdschema dat aanzich opgeven via telefoondrukte Don de Grebber het geeft wanneer de voornemens moet
nummer
5411119.
wilskrachtige elan het meest geconcretiseerd moeten zijn.
kernachtig uit met de leus 'we „Maar dat is iets wat de komengaan ervoor'. Waarvoor pre- de tijd gaan invullen," aldus
cies, werd door Koen Gilissen Don de Grebber.
VANNU
haarfijn uitgelegd toen hij het
ZANDVOORT - Vrouwen
beleidsplan beschreef. In grote
Het merendeel van de aanweNu gaat op 13 november
lijnen: het Aktiviteitencentrum zigen zat er overigens niet mee Van
de koksschool in Haarwil meer dan vroeger op de dat het allemaal wel erg vaag naar
De leden van deze verenivraag en behoefte van de ge- bleef. „In vergelijking met het lem.
krijgen daar een uitgebreibruikers inspelen.
vorige bestuur is deze club in ging
de
maaltijd
voorgeschoteld.
Gezien het recente verleden elk geval een hele vooruitgang," Verzamelen: om
kwart voor
lijkt dit voornemen geen over- aldus de yoga-lerares. „Veel zabij de ingang van de
bodige koerswijziging. Gilissen kelijker en to the point." Ook twaalf
memoreerde dat het bestuur een vrijwilliger van het tiener- school op de Kleverparkweg in
uit een diep dal is gekropen. werk waardeert de vooruitstre- Haarlem.
„We voelden ons alleen staan in vendheid van de nieuwe lei(ADVERTENTIE)
de maatschappij en vroegen ding. „Al zal het denk ik nog wel
ons in toenemende mate af we een paar jaar duren voordat we
datgene wat we wilden wel goed eindelijk een eigen onderkokonden realiseren. Knelpunten men voor jongeren krijgen."
waren onder meer starheid, een
slechte pr, het ontbreken van
(ADVERTENTIE)
product-evaluatie en het feit
dat we teveel intern georiënteerd waren." Bovendien werd

JUKAMHC rAKK

(ADVERTENTIE)

l kilo/l 6.00

ZANDVOORT - Leden van
het Genootschap Oud Zandvoort mogen met Lieuwe
Zoodsma, directeur van de archiefdienst voor Kennemerland, een rondwandeling door
het archief in Haarlem maken
op dinsdag 18 november. In dat
archief liggen ook historische
stukken uit Zandvoort. Deelname aan de excursie is gratis.
Opgeven bij Arie Koper
(5718441) of Jaap Paap
(5715967).

75

3.

Aanbiedingen gelden l/m zondag 2 november 1997. Zo lang de voorraad strekt.

Met verbazing las ik dat Jan
Jongsma twijfelt over zijn kandidaatsstelling voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen. Waar haalt die man toch
het lef vandaan? Laat hij eerst
puinruimen na het failliet van
zijn bedrijf, want daarbij liet hij
van de ene op de andere dag
mensen volledig in de kou
staan die jarenlang trouwe
dienst bij hem hadden verricht.
Inclusief achterstallige betalingen. Hoe denkt zo'n figuur iets
voor de gemeente Zandvoort te
kunnen betekenen, terwijl hij
niet eens orde op eigen zaken
kan stellen? Volgens mij'komt
het woord schaamtegevoel niet
in zijn woordenboek voor.
C. van Merrlënbocr
Zandvoort

msterdam

woensdag 29 oktober 1997
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Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

GAAT DOOR
in BLOEMENDAAL en
ZANDVOORT

Ondernemers Vereniging Zandvoort
K I E Z E N

V O O R

H E T

W A T E R S C H A P S B E S T U U R

DECEMBERMAAND ACTIVITEITEN

ZWEMMEN DIPLOMA A, B EN C AQUAROBICS
Bewegen op muziek m het
PUPPY ZWEMMEN
zwembad onder leiding van

22 NOVEMBER

met name bestemd voor de kleintjes vanaf 3 jaar

29 NOVEMBER

07 DECEMBER

20 DECEMBER

Intocht Sint Nicolaas
13-30 uur aankomst met een stoomlocomotief op het station
14.00 uur aankomst met een open
limousine bij het Raadhuis
Sint wordt begeleid door een 40-tal
Zwarte Pieten in de strandbus,
ontvangst door Burgemeester van der
Heijden.
14.45 uur ontvangst in het Stekkie
15.45 uur ontvangst in Grand Dorado
Promotieteam deelt verkleed als
Zwarte Pieten pepernoten uit aan het
winkelend publiek.
KERSTMARKT
CENTRUM ZANDVOORT
Aanvang 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Gasthuisplein, Kleine Krocht,
Kerkplein
Optreden Zandvoorts Mannenkoor

NU AL STEMMEN?

een instructeur.
Voor mensen die willen beginnen met sporten is aquarobics ideaal.

VOLWASSENEN ZWEMMEN
In onze heerlijk verwarmde baden kunt u beschermd leren zwemmen in kleine groepjes

GEEN WACHTTIJDEN MEER
Bel voorinformatie en inschrijvingen 9.00-13.00 uur:

TEL. 023 537 99 44
Vf:v^SiSyffSjiïJa, in november kunt u schriftelijk
fc;tö|n||^ïp>i;;|éf? nieuw waterschapsbestuur. Een
;|fe|M||||fflt ;ér voor zorgt dat u veilig kunt
JWjiïwjïjjei'kM en recreëren. Het stembiljet en
taaullËndlliiwformatie over de kandidaten

In- en Outdoorcentrum
Bloemendaal
Brederodelaan 18 - Bloemendaal

Nieuw Unicum
Sprenkelveld Zandvoort

OPENING
SIEF OOSTERS RESTAURANT

iiisSjjli^^Éri: er ligt een verkiezingskrant
ÖQJjui§ajjiK[n)et informatie over de verkiezingen
Mlitlll^e^i van uw waterschap. U kunt
éÏKjjaiïïStflefonisch aanvragen bij het hoog;;;r:: ^;':--:;:;."^'£'£^?\.ï^y.ï<;'ï
ce^ipii||||fep of afhalen bij gemeentehuis

ZATERDAG
8 NOVEMBER

1997

Promotieteam deelt verkleed als
Kerstman mandarijnen uit aan het
winkelend publiek.

Muntbergweg 24,1101 ED AMSTERDAM

U 'vergeet ' toch niet
te
stemmen?
'
•

bij McDonald's en IKEA. Tel. 020 - 342.56.56 Fax 020-691.28.64

NADERE INFORMATIE VOLGT

In de decembermaand is het de bedoeling dat er een muziekinstallatie in het centrum komt met passende muziek
om de sfeer te verhogen.

l

WlJ verheugen

ons erop u mede te delen,
dat wij op deze dag onze deuren van ons
nieuwe restaurant voor het publiek zullen
openen met diverse OOSTERSE KEUKENS. Dit gaat gepaard met een grote

OPENINGS-LOTERIJ

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023 571 49 24
Telefoon 023 571 7741

M .

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

l N FO RMATIE
Hooghetmmiulschaf
Amstel, Gooi en Vecht .

Huurt u een woning van woningbouwvereniging E M M en heeft u nog geen
HUURSUBSIDIE aangevraagd? Huursubsidie aanvragen kan nog steeds.
Er zijn in Nederland zo'n 200.000 huurders die wel recht hebben op huursubsidie, maar het niet aanvragen. Misschien bent u wel een van hen. Door het verlengen van de indieningstermijn hoopt het kabinet dat meer mensen de huursubsidie, waar ze recht op hebben, ook daadwerkelijk aanvragen.
Heeft u nooit huursubsidie aangevraagd omdat u het de moeite niet waard vond?
Als u ƒ 25,00 per maand aan huursubsidie ontvangt, dan betekent dat toch een
aanvulling op uw totale jaarinkomen met ƒ 300,00! Dus maak gebruik van deze
kans: u kunt nog tot 1 december 1997 huursubsidie aanvragen.
Of u recht heeft op huursubsidie en zo ja, hoeveel huursubsidie u dan ontvangt,
is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw inkomen, uw vermogen, de leeftijd
van u en uw medebewoners en de gezinsgrootte.

Verkieziitgstelefoonnr.
(035)6477647

w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g EM

Fa. Gansner & Co.

• Glazenwasserij
• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Tel. 5 7 1 4 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93
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voorgrote groepen en partijen
leder weekend zullen wij in het restaurant live muziek ten gehore brengen.

KWEKERIJ
P. VAN KLEEFF
v. Stolbergweg 1 , Zandvoort
Telefoon 023-571 7093

* * * BLOEMBOLLEN* * *
KENNEMER
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Voor de divisie Thuisverpleging /.ocken wc op korte teimijn voor de AVOND-/WEEKENDDIENST:

(WIJK-)VERPLEEGKUNDIGE M/V
(WIJK-)ZIEKENVERZORGENDE M/V
Het vvcikgebicd van de avond-/vvcckcnddienst is verdeeld in
diie icgio's (Nooid, Midden, Zuid) met elk een eigen avond/vvcckcnclteam De vveik/aamheden, die met een grote mate
van /elfstandighcid worden uitgevoerd, komen voort uit door
de vvijkvciplcgmg gemaakte /oigplanncn en hebben een ovcrvvcgcnd cuiaticl, veipleegkundig en/of vcr/oigend kaïakter
Het gaat om een B-dienst in icgio Zuid, werkgebied
Zandvooit, vvaaibij volgens tooster één keer per twee weken
K) uui woull gewelkt (gespreid over één zaterdag- en één
/ondagochtcnd)

WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN
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10 uur pci 2 weken
DE FUNCTIE

Oog voor je

natuurlijk!

Het restaurant beschikt naast het a la carte restaurant over enige zalen

Met een aparte ingang voor afhaalgerechten is rekening gehouden.

Als u nog geen huursubsidie heeft aangevraagd en wilt weten of u daarvoor in
aanmerking komt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de heer Wassink,
bereikbaar via telefoonnummer 023-5717741.
Huurt u wel een woning maar niet van E M M, dan kan de gemeente u verder
helpen.

u stemt

EIGEN PARKEERRUIMTE

met als HOOFDPRIJS een
REIS NAAR HET VERRE OOSTEN
VOOR TWEE PERSONEN
Behalve deze mooie hoofdprijs zullen nog
andere mooie prijzen worden verloot,
waaronder:
Een reis voor twee personen naar:
Portugal, Londen en Parijs.

CREËREN

Kcnncwcr '[litti^ziny K de regionale
tljiitszoiyotgaiiimtit in Zitid-

D)ES-AMSTERDAM

Kcnnctticrland met een cnmpkct
dienstenpakket op lictgibtcd van
kraamzorg, jcn$dgc:nndlji,idszmy,
InnthoitAchjkt zmy, \wzaiyniff en
tbiitn'krplejjiHji

Dnar zijn tint;

picntitiere liieihtcn bij inlieijrcpcn,
DE FUNCTIE-EISEN
A het diploma Ziekcnvei/orging, Ziekenverplegmg-A of HBO-V; nlsnicdc uitleen van rn.jpli.eji- en htilpA /cllstandig kunnen wcikcn,
nnddclen. In de tbitt\~ojjf wordt
A bij vooikcui ervating in de wijk,
A woonachtig m of nabij hel vvcikgebicd van on/c organisatie
jjcivcrkt in ten één op LUI sittintic
ONS AANBOD

Inj de tlicnt tbtiu Dat vraagt

A Lonttau voorshands vooi de duin van één jaar, i.vm herindcling primair proces,
A salans, afhankelijk van opleiding en ervaiing, tussen
f 2 720, - en f 4 331,-- biuto per maand (bij een fulltime
dienstverband, 37-ungc \vcikvveck), exclusief ORT,
A deelname in het pensioenfonds PGGM,
A mogelijkheid tot deelname aan een spaatloomegeling en
collectieve ver/ekeiingen,
A mogelijkheid tot kinderopvang;
A oveiige aibudsvooiwaardcn volgens CAO Thuis/.oig

pj-ojcstionalitett, zelfvertrouwen en

\'ooi telelomschc mlormatic kunt tl contact opnemen met meviotivv G. Knjgei, hoofd 'lhuisvcipleging, tel. (023) 51S 56 61
Uw solliutaticbncf kunt u sturen naar Kennemer Thuis/org,
tav meviouw C Oude Luttikinns, personeelsconsulent,
Postbus 6166, 2001 H D Haarlem en dient uiterlijk op
6 novcmbci a s bij ons binnen te /ijn.

knndigc zmg die nan^lmt op de spect-

Ui vvoidt gelijktijdig intern en e\tem geworven, eventuele
geschikte inteine kandidaten hebben v ooi rang

zelfstandigheid van onze ongeveer
1800 medcwcrkei \

In de divisie 'Ihniwcrpleging werken
wijkverpleegkundigen en wijkzitkcnvt-rzorgendcn Zij verlenen verplccg-

^ i^v.„.

Jïcke thuissituatie van de cliënt, aanvnllcnd op de zelfzorg en mantelzorg,
met ah doel men\cn Jiut verschillende
ziekten en handicaps ui staat te stellen
thuis te blijven wonen.

Kennemer Thuis7org is op l juli 1997 ontstaan uit de fusie nissen Kruiswerk Zuid-Kcnnemcrland
en Thuiszorg Haarlem.

D Stuur mij de informaliebrochurc deeltijdopleidingen
D Ik wil graag een afspraak met de coördinator deeltijdopleidingen

naam
adres
postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

. voorletters .

. telefoon ('s avonds) _

Stuur deze bon in een envelop-zonderpostzegel-naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 63 11)

_m/v
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'Oude ambulance
Haarlem ging aan
onze neus voorbij'

Met

oog
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Monique van Hoogstraten'
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Zijn grootvader was de beroemde arts Dr.
Carl August Gerke, naar wie één van de
meest prominente straten van Zandvoort is
vernoemd. Volgens Hans Gerke is er echter
geen sprake van dat hij als secretaris van de
plaatselijke Rode Kruis-afdeling de familiefakkel bewust voortdraagt. „Nee hoor, het is
heslist geen opzet dat ik uiteindelijk in min
of meer dezelfde branche ben terechtgekomen. Ik was toevallig beschikbaar toen ze
een nieuw bestuurslid zochten. Maar voor
die tijd heb ik nooit iets met medische zaken te maken gehad."
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Voortaan doctorandus

O

Voor Martine Paap en vooral voor haar ouders is 31 oktober een bijzondere
dag. Dan krijgt zij namelijk haar bul van de Universiteit van Amsterdam en
mag ze zich voortaan doctorandus Internationale Financiële Economie
noemen. Martine heeft volgens haar moeder tot 1982 op de Beatrixschool
gezeten. Daarna verhuisde het gezin naar Haarlem. Inmiddels woont
Martine alweer drie jaar in Zandvoort. ,,Ze kan goed leren en het is al die
jaren dan ook prina gegaan met haar studie. Voordat ze naar de UvA ging,
heeft ze een jaar m Spanje gezeten," vertelt haar moeder.,,Zelf is ze nogal
nuchter, maar ik ben heel erg trots op haar, hoor."
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Monique en Monique
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Ik dacht dat alleen mensen die Paap, Koper, Kerkman, Keur of Driehuizen
heten het kon overkomen: je eigen naam ergens in de krant terugzien en
dan weten datje net zelf niet bent. Maar ik ben er ook 'slachtoffer' van. Wie
het Haarlems Dagblad leest komt sinds kort de naam Monique van
Hoogstraten tegen. Mijn naamgenote is freelance-medewerkster van die
krant geworden. Ze schreef al eerder voor het Parool en Trouw. Ooit heb ik
haar een keer ontmoet. Nee, ze is niet blond en l 58 meter. Integendeel.
Ze steekt een paar koppen boven mij uit en heeft donker haar en donkere
ogen. Bovendien is ze een jaar of vijf ouder dan ik. Ze heeft wel dezelfde
naam. Sterker nog, onze tweede naam begint ook nog met dezelfde letter,
een H. En ze is bijzonder aardig. Maar of dat een overeenkomst met mij
is...
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Metamorfose

„In Zandvoort is het wellicht wat moeilijker om te besturen dan elders," zegt Hans Gerke
behoedzaam. „Het zit de bewoners nu eenmaal een beetje ingebakken om snel te mopperen" De leerlingen van basisschool De Duinroos wisten na de herfstvakantie niet
Foto André Lieberom
ren zestig weieens een Ehbo-cursus gevolgd. Maar gelukkig
heb ik de kennis die ik daarbij
opdeed nooit in de praktijk hoeven te brengen. En mijn huidige taak blijft strikt beperkt tot
een bestuurlijke functie. Zo
verzorg ik de ledenadministratie en de correspondentie en
woon ik alle mogelijke vergaderingen bij."
Opgeruimd stelt hij vast dat
'het nog behoorlijk tegenvalt'
hoeveel werk er aan zijn vrijwilligersjob vastzit. „Ik ben hier
toch zeker twee middagen per
week onder de pannen en doe
er gerust ook nog maar een
avond bij. Er valt namelijk heel
wat te regelen. Zo zijn we mo-

Murphy's Inn ontvangt
gasten voor een keer
in griezeloutf it
ZANDVOORT - Een doedelzak en Schotse rok aan
de muur, houten betimmering, Irish Stew op het
menu. De Angelsaksische
tradities wil Murphy's Inn
graag hoog houden. Daarom
vindt er vrijdagavond vanaf
negen uur een Halloweenfeest plaats in het eetcafé op
de Passage tegenover het
station. Gasten die in griezeloutfit verschijnen, maken
kans op een prijs. De serveersters geven in elk geval
het goede voorbeeld. Zij
'aan verkleed als duivels.
* „Halloween is een soort Sint
Maartenfeest in Groot-Brittannie en de Verenigde Staten. Eigenlijk is het zelfs grootser opgezet dan dat. Kinderen gaan
niet alleen als dracula's verkleed langs de deuren, volwassenen houden ook horrorfeestjes. Wat ik zelf aantrek? Dat
hou ik nog even geheim," zegt
bedrijfsleider Ron Brouwer. Al
staat hij tevens in de keuken,
hij is toch te bewonderen in zijn
verkleedkleren. Want Murphy's Inn heeft een open keuken.
Die open keuken bevalt erg
goed volgens Ron, die terugkijkt op zijn eerste half jaar in
Zandvoort. „Ik heb veel contact
met de gasten. Ze steken vaak
na afloop van het diner hun
duim naar me op. Bovendien
kijk ik altijd met een schuin
oog naar hun gezicht als ze
mijn mooi opgemaakte bord
krijgen. Ik geniet van hun reacties."
In april ging Murphy's Inn
open. Het
café-restaurant

de badplaats door
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AT HIJ eind vorig jaar
werd gevraagd om tot het
bestuur toe te treden
kwam voor Hans Gerke (59) als
een geschenk uit de hemel. Na
een intensief arbeidsleven als
regiochef op het hoofdbureau
van ABN-Amro had hij als kersverse vut'er geen idee hoe hij
zijn zeeën van vrije tijd moest
oesteden. Aanvankelijk kwam
tiy niet verder dan nu en dan
boodschappen doen met zijn
vrouw, wat wandelen bij mooi
weer en zijn zoon bijstaan met
de boekhouding van diens bednjf.
„Maar verreweg het grootste
deel van de tijd had ik mets
speciaals te doen," vertelt Gerke in het Bode Kruisgetaouw
aan de Nicolaas Beetsstraat.
„Om niet vroegtijdig achter de
geraniums weg te kwijnen wilde ik dan ook graag proberen
op één of andere manier in de
running te blijven. Toen ik
werd uitgenodigd om secretaris
van het Rode Kruis te worden,
heb ik daarom meteen 'ja' gezegd. Dat kwam als een aardige
invulling van mijn lege uurtjes.
Maar als een voetbalclub me
had benaderd, zou dat voor mij
ook interessant zijn geweest."
Het aantrekkelijke van een
bestuursfunctie is voor Gerke
de mogelijkheid om met mensen („en ook met jongeren") in
contact te blijven. „Nee, het
gaat me niet om de macht. In
dat geval zou ik me wel in de
politiek storten. Weliswaar erger ik me er regelmatig aan zoals het hier in de gemeente toegaat, maar om me nou in dat
wespennest te steken... Zo
strijdbaar ben ik nu ook weer
met."
Van enige affiniteit met de eigenhjke taken van het Rode
Kruis laat hij nochtans weinig
blijken. „Ach, op verzoek van
mijn werkgever heb ik in de ja-
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kwam in de plaats van een Indisch restaurant. Ron is niet de
eigenaar van het restaurant.
Hij voert namens Rob Bouman, die een computerbedrijf
heeft in Ierland, de scepter over
het restaurant. „Vandaar de
doedelzak aan de muur," legt
bedrijfsleider Ron uit.
De uitbater is pas dertig,
maar heeft al veel ervaring in
de horeca. Tot voor kort had hij
7,5 jaar een restaurant annex
partyservice in Wienngerwerf.
Hij werkte daarvoor als koksleerling in twee eersteklasrestaurants, do Swarte Walvis op
de Zaanse Schans en restaurant Excelsior van Hotel L'Europe in Amsterdam. „Daar heb
ik de basistechnieken aangeleerd. Bijvoorbeeld hoe ik een
bouillon zelf moet trekken. Dat
doe ik nu dan ook zelf. Dus ik
gebruik geen kant-en-klare
bouillons zoals in veel andere
restaurants."
Hij noemt zichzelf een Bourgondisch type en dat is volgens
hem ook te zien aan de maaltijden die hij serveert. Zuurkool
met worst gaat bij hem bijvoorbeeld vergezeld van twee soorten spek, stoof peertjes en gemarineerde krabbetjes.
„In dit café-restaurant probeer ik een gezellige sfeer te
creëren. Neem de piano. Die
stond hier al en we hebben 'm
gewoon laten staan omdat het
extra leuk is als iemand erop
speelt. Dat gebeurt regelmatig.
Mijn overbuur man Dico van
Putten? Jazeker, die stapt hier
zo af en toe binnen om een riedeltje te spelen en dat heeft altijd succes."

menteel bezig om een nieuw
district te vormen van onze afdelmg en die van Haarlemmermeer."
Wat eveneens zijn aandacht
vergt, is de vervanging van het
wagenpark. Omdat de versnellingsbak van één van de ambulances is versleten, moet er binnenkort een andere ziekenwagen worden aangeschaft. „Als je
bedenkt dat een nieuwe ambulance, met alles erop en eraan,
zo'n anderhalve ton kost, begrijp je dat zp'n aankoop buiten
ons bereik ligt. Daarom sturen
we aan op het bemachtigen van
een tweedehandsje. Laatst hadden we al een oogje laten vallen
op een oude ziekenwagen die

m

Berichten
en tips voor
~ TKI> a ,HI /n»
deze rubriek met
IJl <ÜL <UL <E5
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12.Tel 023-5178648,
of Faxen 023-5730497

Golfbeurs
ZANDVOORT - Golfen is erg
populair m Zandvoort. Sterker
nog, er wonen zelfs niet alleen
recreatieve spelers maar ook
twee golfprofs in het dorp: Nigel Lancaster en Dennis Kerkman. Zij organiseren samen
met hun echtgenoten op l en 2
november voor het eerst samen
een beurs van Lancaster Golf
en de Heemskerkse Golfclub in
Hotel Haarlem Zuid.
Op de beurs zijn golfartikelen
van grote merken, speciale reizen, verzekeringen voor het
materiaal en trolleys (karretjes) te koop. Bovendien kunnen bezoekers hun eigen slag
verbeteren door in het net te
slaan of op de kunstgreen te
proberen hun bal in het putje te
krijgen. Professionele leraren
houden daarbij een oogje in het
zeil.
„Dat twee profs samenwerken is erg bijzonder," zegt Paula Lancaster. „Dat gebeurt in de
golfwereld namelijk niet zo
vaak. Deze beurs is vergelijkbaar met een skibeurs. Consumenten vinden er van alles wat
met de golfsport te maken
heeft."

door Haarlem werd afgedankt.
Maar wat gebeurt er? Geven ze
hem weg aan hun zustergemeente, in het kader van de jumelage! We gingen hier bijkans
door de grond toen we daarvan
hoorden. Maar goed, ook andere GGD's houden weieens opruiming, dus onze tijd komt
nog wel."
Dat Gerke in zijn huidige
functie belandde, dankt hij volgens eigen zeggen aan zijn managementkwaliteiten. „Ze wisten dat ik net met mijn actieve
loopbaan was gestopt en dachten aan mij een goede te hebben
voor de opvolging van de secretaris. Die was namelijk - net als
de rest van het bestuur - opgestapt nadat de leden voorzitter
Frits van Caspel hadden weggestemd. De grote klacht was dat
die zich te weinig liet zien. Toen
ze met W.J.A. Verhorevoort als
tegenkandidaat kwamen, vonden de andere bestuursleden
dit geen manier van doen en ze
verklaarden zich stuk voor
stuk solidair met Van Caspel.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Welzljnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:

Er moest kortom een hele nieuwe ploeg aantreden, waarvan ik
nu deel uitmaak."
Of de bezwaren tegen het
oude bestuur terecht waren, is
iets waarover Gerke zich niet
wil uitspreken. „Ik zou het echt
niet weten hoor; daar heb ik me
niet m verdiept. Wel heb ik
meteen besloten om niet thuis
te gaan werken - wat best had
gekund, maar om hier in ons
hoofdgebouw tenminste enkele
middagen per week aanwezig te
zijn. En ik heb wel het idee dat
dit door de vrijwilligers op prijs
wordt gesteld."
Toch gaat hij er niet voetstoots vanuit dat alles in het
vervolg wel op rolletjes zal lopen. „In Zandvoort is het weilicht wat moeilijker om te besturen dan elders," formuleert
hij behoedzaam. „Het zit de bewoners nu eenmaal een beetje
ingebakken om snel te mopperen. Kijk maar eens naar wat er
allemaal niet gebeurt bij het
mannenkoor, bij de voetbalclubs en bij de politieke partij-

Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Weizij nscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretan-

en. Het punt is, dat men tegenover vreemden al gauw een
houding aanneemt van 'waar
bemoei je je eigenlijk mee?'. En
dat lot treft velen, want als je
hier geen Keur, Paap of Koper
heet word je domweg niet beschouwd als een echte Zandvoorter."
Gerke weet waarover hij
spreekt, want zelf is hij wehswaar getogen doch niet geboren
in de badplaats. Erg druk
maakt hij zich hier voorlopig
niet over. „Welnee, ik ben hélemaal niet bang dat ik zelf in de
knel kom te zitten. Als het zover komt, zien we dat dan wel
weer. Bovendien heb ik er gelukkig geen broodwinning aan.
Ik denk echter dat het allemaal
wel mee zal vallen. Het huidige
bestuur vormt een leuke ploeg
mensen, die goed met elkaar
overweg kunnen. Van interne
tegenstellingen heb ik tot nu
toe gelukkig niets gemerkt."

Zandbak

Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Al een paar weken ziet de Kostverlorenstraat eruit als een zandbak
van een paar honderd meter. Voor kinderen een leuke speelplek,
maar voor volwassenen die snel vanaf de Zandvoortselaan naar
Noord willen rijden is het een ramp. Voorlopig duurt het echter nog
wel een tijdje. Tussen de Zandvoortselaan en de Quarles van
Uffordlaan wordt de Kostverlorenstraat geasfalteerd. Aan weerszijden krijgt de weg een fietspad volgens een brief die de bewoners
hebben gekregen. De esdoorns moeten daarvoor wel wijken. Zij
verhuizen naar de algemene begraafplaats en de Brederodestraat.
De gemeente belooft nieuwe bomen op de Kostverlorenstraat neer
te zetten. Over bet stuk tussen de Quarles van Uffordlaan en de
Sophiaweg is nog geen duidelijk besluit genomen. Het probleem is
namelijk dat voor een fietspad aan beide kanten te weinig ruimte
is. Tenzij er een groot aantal bomen verdwijnt. Maar dat ligt nogal
gevoelig. Kortom, ze zijn er nog niet uit op het gemeentehuis. Als de
stratenmakers op witte rook wachten, zou het weieens heel erg
lang kunnen duren voordat de straat weer dicht ligt.
Foto Karin Schut

Dirty Harry is er niks bij...Harry, een dwergkeesje was
namelijk behoorlijk vies toen
hij in het Kennemer Dierentehuis belandde. Hij stond bibbeZVH).
Schriftelijk: Postbus rend van de kou en de stress 's
morgens vroeg bij het asiel voor
287, 2040 AG Zandvoort.
Storingsnummer gas buiten de deur. Op zijn leeftijd behoor
je niet in een asiel thuis. Daarkantooruren: tel. 023 - (5)235100 om
zoekt de veertienjarige Har(nv Energiebedrijf Zuid-Kennery een lieve baas of bazin die
merland. Tijdens kant.uren: hem
een prettige oude dag wil
5235123.
Hij is welopgevoed, ontOpenbare bibliotheek: Prinses- geven.
lief en zachtaardig. Hij
seweg 34, tel. (023-) 5714131. zettend
kruipt bij de verzorgers op
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 schoot
en kijkt hen dan verliefd
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30, aan. Wie
iets in Harry ziet, kan
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30 terecht bij
het Kennemer Dieu., zat. 10-14 uur.
rentehuis, Keesomstraat 5, tel.
5713888. Overigens heeft Stevie, de blinde kat van vorige
week, inmiddels een leuke plek
gevonden.

Jumenlijké-stancT
SS «,*.£»? i <*. jj&^A £. t
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wat hen overkwam toen ze de hoofdingang inliepen. Hun school heeft
namelijk een metamorfose ondergaan. Het bruin en oranje uit de jaren
zeventig en tachtig is grotendeels verdwenen. Het plafond in de gang is
bijvoorbeeld voortaan wit. Dat geldt ook voor de houten kozijnen m de aula.
De deuren van de klaslokalen zijn fnsgeel en de kasten van de mediatheek
hebben een perzikkleurtje gekregen. „Dankzij twintig ouders is dat gelukt,"
vertellen Rob Boekelman en Fetze Krakau van de oudercommissie. „We
zijn allemaal keihard aan het werk geweest tijdens de herfstvakantie. Het
meeste werk was nog het schuren van het plafond. We zagen eruit als een
beest en na afloop hadden we flinke spierpijn van het werken boven ons
hoofd." De metamorfose is echter nog niet helemaal voltooid. „Als straks
de nieuwe gordijnen m de aula hangen en het zitje van de mediatheek op
zijn plek staat, zijn we pas echt tevreden. Want we willen de uitstraling van
de school wat verbeteren," meldt het tweetal.

Kunstwerk (1)
Jacquelme van der Laan was ooit in de race voor het kunstwerk van
Zandvoort. Victorvan Boven had haar al gevraagd om de bionzen vogels te
maken toen bleek dat dat technisch op problemen stuitte. Dus week hij
naar een ander uit. Dat is Jacquelme m het verkeerde keelgat geschoten.
Vorige week dinsdag was ze op televisie bij de rijdende rechter. Ze klaagde
hem aan, maar veel heeft het nog niet geholpen. Want de vogels staan er
(nog) en de rijdende rechter is geen officiële instantie. Ik heb gehoord dat
Jacquelme het alsnog bij een echte rechter gaat proberen.

Leesvirus
Milou van Sluisdam uit groep drie van de Oranje Nassauschool kan voortaan volop lezen. Ze heeft een boekenbon van vijftig gulden gekregen,
omdat ze zo'n mooie tekening van een Tijdmachine voor een boekhandel m
Heemstede heeft gemaakt. Dat was het onderwerp van de Kinderboekenweek half oktober namelijk. Tien andere leerlingen van de Nassauschool
zijn eveneens m de prijzen gevallen. Zij krijgen ook een boek. Wie zich
afvraagt waarom het op de Oranje Nassauschool m groep drie en vier soms
zo stil is, begrijpt nu wat er aan de hand is. Het leesvirus waart er rond

Periode:
18-24 oktober 1997
In ondertrouw: Marcellmo Gerardus Johannes Maria Zwirs
en Petronella Maria de Rooij.
Geboren: Daan Schuiten, zoon
van Christiaan Simon Schuiten
en Hermiena Dirkje Fenneke.
Demi Mulder, dochter van
René Maria Mulder en Monique Slag.
Jelle van Marie, zoon van Johannes van Marie en Amta
Anne Maria Koekenbier.
Overleden: Hans Schutte, 54
jaar. Gerrit Oudshoorn, 71 jaar.
Johan van der Mije, 90 jaar.
Pranciscus Johannes Herwegh,
63 jaar. Johannes Heesemans,
73 jaar. Elisabeth Kist-Hubert,
79 jaar.

è Kerkdiensten
Pomphouder Lehman legt de
^veejarige Tim Loos uit hoe de
°P-truck werkt, die hij gewon»en heeft. Tim snapt het alleJflaal nog niet zo goed, maar hij
's wel vanaf het eerste moment
verknocht aan de auto en het
kost enige overredingskracht
°ï*i hem eruit te krijgen. „Dat is
»iet zo vreemd," vertelt zijn

Jonge chauffeur
moeder, „want pa Loos is truckchauffeur." Zij verzonnen samen de winnende naam Rumtumtummetje voor de wagen.
Volgens pomphouder Lehman kwamen er heel veel leuke

namen binnen, in totaal zo'n
honderdvijftig mee aan de prijsvraag naar aanleiding van de
heropening van het benzinestation. Zestien van hen krijgen
een troostprijs, een bouwdoos
of een barbiepop. De lijst met
prijswinnaars hangt in de autoshop bij het BP-station op de
Van Lennepweg

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: niet ontvangen.
Zondag 10.30 uur: niet ontvangen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds A. in 't Veld uit Haarlem.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.

Het bankje voor de oudere Zandvoorters op het Raadhuisplein is verhuisd illustratie Mare de Boer
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Artikel voor
UNIEKE KANS!

gulden.

}

Voor een groot deel van ons assortiment geldt nu, , ,
dat als u één artikel koopt, u eeri tweede artikel uit
\t
ons uitgebreide Kombi.-Kraker-assortimént voor maar
1,- kunt kopen*. Bij artikelen vanaf 250,- kiest u bijv. 'X
een Braun haardroger t.w.v. 29,-; vanaf 5.00,-. bij v. een . /
fiwfo^ntStó^
V, '
waterkbkert.w.v. 69,-ein vanaf .ipop^bijy: ejen'Sonys 5, ;
wereldontvanger t.w.v!" M,-/!n de winkel yin'dt u % / \,.
nog veel meer Kombi-Krakers waaruit u kunt kiezen. ,
Wees slim en pak het voordeel van Kornbi-Krakers.

v

UIT ONZE
TV-RECLAMË

PANASONIC 3-IN-1
COMBIMAGNETRON
NIEUW! 900 Watt magnetron, grill en
hetelucht oven. Met maar liefst
12 combinatieprogramma's. Eenvoudig
digitaal bedieningspaneel. Grote
inhoud van 32 liter.

l

UIT ONZE
TV-RECLAME

gaat niets
te
S

PANASONIC TXW 28 R 3 BREEDBEELD-TV
Primeur in Nederland.
Digitale TV met een
70 cm (eff. 66 cm)
Quintrix beeldbuis voor
de mooiste kleuren,
helderheid en contrast.
Incl. Teletekst en
afstandsbediening.

Extra lage prijzen door gezamenlijke.
inkoop van 3000 Experts in Europa.

@
_i_^^

Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490,•);
\

'

\ *

r

(B!€) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.

Illllllllil

lUIHUIlI

(lOl) Vakkundige en snelle service.
ST\

(m_M) Gratis Geluidsgarantie.
l~€j Gratis Video-onderhoud,
ll€ Gratis Omruilgarantie.
Modern betaalgemak met
o.a. de Expert Creditcard.

E X PE

1
fe?
' i 4 AEG ELEKTRONISCHE CONDENSDROGER
'* NIEUWSTE MODEL. Geen afvoer nodig.
Elektronische vochtmeting voor diverse
^ droogtegraden. Eenvoudige eenknopsbediening.
Uitneembaar stoffilter in deur.
-. ADV.

eicpert
ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg &Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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Grote Krocht 21a, midden in het dorpscentrum
gelegen royale bovenwoning. Opp. 80 m2. Ind.
beg.gr. hal; 1e et. riante hal; woonkam.; mogelijkh.
voor terras; 3 si.k.; keuken; toilet; douche.

Modeshow van ELIZABETH MODE
is met veel sukses ontvangen.

Vr.pr. ƒ 215.000,-k.k.

Schelpenplein 18, in centrum, aan pittoresk plein
gesitueerd charmant klein woonhuis. Ind. hal; Lvorm. woonk. met haard; keuken; kelder; toilet; 1e
et. ruime sl.k.; ruime badkam. met ligbad, douche
en bidet. C.v.

NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS

Vr.pr. ƒ 259.000,- k.k.

Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbelgeweven damast.
Hygiënisch, anti-schimmel en anti-alterglsch,
Alle maten leverbaar. Vb. 70x200cm. Van 499.- Nu voor

7e et. gesit. driekam.app. (vh 4) met uitz. op zee.

Burg. van Fenemaplein 22/14, uitstekend, op de

rtD-OP
\Jr~\J£.

Ind. ruime hal; L-vorm. woonk. met open haard en
ruim balkon op west; 2 slaapkam.; toilet; badk. met
ligbad en wastafel; keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 359.000,- k.k.

vin l l I'B.-Nu «oor

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

MATRASSEN

VAN

MOF-LEDIKANT
foto Andre Lieberom

comfortabel en zeer solide MOF ledikant 160x200cnv
• met t-'j';MH 2 solide latlenbodems •
• met fo"'"i 2 luxe polyether matrassen. •
• met H-'-UH 2 rijkgevulde
hoenderverenkussens f"
Compleet van F119' "*

Donderdag 23 okt. jl. hield Elizabeth Mode haar eerste modeshiow in
het Gemeenschapshuis.
Ondanks dat er maar l van de 8 modellen professioneel was, hun
enthousiaste inzet was er beslist niet minder om.
De maten liepen uiteen van 36 t/m 54, dus de keuze in de modellen is
groot.
De kinderen stalen de show in de vrolijke kleurige kollektie van Sturdy.
In een gezellige huiselijke sfeer werd zowel sportief, gekleed als avondkleding geshowd.
Ook dit jaar is de tijgerplint weer veel verwerkt in div. combinaties,
feestelijke glitters, fluweel en immitatiebont wordt veel gebruikt voor
avondkleding.

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën

•echt tont ««*«a »M» i*, man n 4. _ f 40x200-119.-

Cfl

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

BEZICHTIGING • VERKOOP

r

Spaameweg 22a
Cruquius

Alleen was het jammer dat de muziek en het geluid nog wat te wensen
over liet, maar dat is voor de volgende keer weer een leer om dit beter
te doen.
Mede door de inzet van het hele team is de modeshow een sukses geworden en zeker voor herhaling vatbaar.

Autorijschool

TE HUUR
App.boven
discotheek
in Centrum
Eig. opgang
K.d.T. aanwezig

Huur 950,- p.m.

WIN-TOT- 15,7-MIUOEN-BON
D de heer Q mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

Naam:

Postcode:.

Q ƒ 40,- (vier lotnummers)
Plaats:.

D / 30,- (drie lotnummers)
O ƒ 20,- (twee lotnummers)
Q ƒ 10,- (één lotnummer)

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
teL:02

°- 6 7 7 6 8 6 8 -

NATIONALE l

Tel.:.

Postbanknummer:
Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop {zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij.
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Datum:
Handtekening:

150.97.11

LOTE RIJ

De maandhoofdprijs van een ton kwam
terecht op lotnummer 5063 EG 011 in het
Brabantse Oisterwijk. Bovendien vielen er
weer meer dan 300.000 prijzen op andere
postcodes in Nederland. Het totale overzicht
vindt u op deze pagina. Maar er is meer...
Er is deze maand ook nog een Extra
Straatprijs
van één miljoen gulden.
Over twee
weken ziet u
in de Kanjer
Surprise
Show waar
die terechtkomt. Kijk
dus op
2 november
om 20.30
uur naar
RTL 4!

ook weer een stap dichter in de buurt van
de Postcode Kanjer, de grootste Straatprijs
uit de geschiedenis van minstens 15,7 miljoen gulden! Deze fantastische prijs wordt
uitgereikt op l januari. Nieuwjaarsdag
is dus Kanjerdag!
U kunt nu nog (extra) loten bestellen om
zoveel mogelijk Kanjer-punten te verzamelen voor de trekking van december. Want u
krijgt nog voor elke maand dat u meespeelt
een Kanjer-punt, dat recht geeft op een
aandeel in de de Kanjer van 15,7 miljoen!

DE UITSLAGEN VAN 27 OKTOBER
Elke maandag 20.30 uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 22

|| De overige Bingoprijzen:

29 19 27 26 33 23 44
06 12 15 32 39 35 38
24 02 11 14 34 43 08
Maakt u uw kaart vol met getal

17
dan wint u de

Met de Extra
Straatprijs en
de Mega
Jackpot op 4
miljoen
komen we

4 miljoen

Stand Mega Jackpot:

Thuisbingo

ƒ25.000,-

Getal 23 t/m 36
30 ƒ 1.000,- 45 ƒ20,13
ƒ 500,- 36 ƒ10,28
/ 100,- 20 ƒ9.'
ƒ50,- 03 ƒ8,21
37
ƒ40,- 22 ƒ7,09
ƒ30,- 41 ƒ6,ƒ25,- 01 ƒ5,40
Zetfouten voorbehouden

De BMW: 4882 BC 137 in Zundert

* elke laatste zaterdag v. d. maand
theorieles via CD-I
* spoedopleiding voor mensen
die haast hebben

UITSLAG TREKKING OKTOBER 1997
Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van oktober verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden.
1013
1019
1025
1054
1054
1062
1062
1071
1078
1082
1097
1121
1151
1171
1183
1185
1187
1188
1211
1216
1241
1260
1274
1314
1314
1324
1324
1333
1338
1394
1411
1423
1433
1441

10,-

AM 500,VM
EK
ES
LX
JT
LK
MN
NL
EJ
AX
KS
CP
JW

1462
1474
1476
1507
1521
1531
1562
1600
1601
1602
1622
1624
1634
1679
1715
1718
1740
1753
1781
1785

10,10,50,25,-

2312

25,25,-

100,-

2401

50,-

2402
2404
2404
2420

100,-

700,50,-

700,100,25,-

500,-

LP 700,GJ 500,KS 25,RM 25,10,-

RH 50,LG 25,TX 25,KB 500,DD 50,ZM7000,HJ 25,70,70,PS 25,EG 25,ET 50,XN 25,10,-

2501
2515 HL

70,25,-

2522 WX 25,2524
70,2541 CK 25,2553
70,2562 CE 25,2565 RB 50,2571 AE 25,2572 NE 25,2597 EK 500,2613 M J 25,2623 NN 50,2631 CG 700,2636 CX 25,2641 PG7000,2651 AC 500,2671 JG 25,2671 U
25,2678
70,2681

70,-

3074 GA 25,- 3972
3077 EP 500,- 3972
3079 EL 25,- 4132
3089
70,- 4141
3100 AV 50,4191
3105
70,4202
3116
3118
3119
3134
3136
3181

70,70,DB 50,NG 25,SB 25,WS 50,-

HG 50,- 5420
70,- 5685 AG 50,- 6023
70,- 6825 HC 25,- 7792
ZE 700,- 5425
6834 DC 25,- 7827 NJ
70,- 5702 GG 700,- 6061
70,CM 500,- 5443 BW 700,- 5704 CP 50,- 6093 PP 25,- 6891
70,7831

10,WN 25,LG 50,GD 25,VM 25,10,RN 50,-

HA 700,DL 50,GL 50,10,-

GS 25,VS 50,-

LN

10,10,10,25,70,-

1822
70,1826 CM 700,-

1934 CV 1000,1964 KE 50,1966
1972
1975
1985
2013

10,50,25,-

4231

8617

4311

GH
EB
AJ 700,CG 700,2022 RX 25,2034 CP 50,2035
70,2041 XD 50,2042 LW 50,2101 RD 25,10,-

TT
VG
DT
SK
AM
NG

100,50,25,-

700,-

25,25,70,70,SL 50,WD 25,70,RT 25.-

jf100.000
r

en\ oor iedere deelnemer in de postcode
5C 63 EG een troostprijs van ƒ 1.000,-

5011
5017

5644
5652
5653
5663
5664
5673

JS
GC
KB
HG

5953
5975
5975
5985
5993

50,-

5161

70,-

5202
5247
5264
5308 JP
5342 VJ
5343
5364
5401 CB

70,70,70,50,25,70,70,50.-

6414
6414
6416
6451
6461

6469
6527
6532
6533
6538
6551

6582
6584
6585
6591

6595
6602
6631

6644
6666
6668
PA 500,- 6678
MT 25,- 6691
NB 50,- 6721
70,- 6733
NK7000,- 6816

50,50,50,25,6821
70,- 6001
70,70,- 6006 BP 700,- 6822

70,70,-

5022 LJ 50,5042 EG 25,5042 PG 50,5087
70,5091 CH 25,51 52
70,-

6224
6224
6225

6296

M.AANDPRIJS

5616 LN

6101
6102
6118
6131
6131
6163
6212

6261
6271

5063 EG 01 1

4824 CA 50,4891 AD 25,4927
JO,4931 EM 50,4956
70,-

8758
8801 KT

8822
8831

3

5464 VC 500,- 5711 EW500,5465
70,- 5721 ZV 700,5491 ZH 25,5768 RR 50,5492 BT 700,- 5768 RS 25,70,5500
70,- 5817
5504 BE 25,- 5861 BT 25,5923 BE 25,5521
70,5932 BS 25,5581 TE 50,5591 CR 25,5953 LB 25,-

AX
CL
EH
JK
JP
LG

25,25,25,-

6901 CB

6904

70,6931 AL 500,6942 XN 50,6951 LN 25,-

7841 AV
7861 AL

50,25,-

7873 BJ 25,7885
70,7902
70,50,50,7903 BD 25,7103
70,7107
70,7907 AE 25,70,7931 TR 50,CN 50,- 7121 CN 25,7121
VP
25,7944 LL 50,GC 25,7944 XJ 25,AR 25,- 7131
70,NH 25,7131 BS 50,7948 BC 25,CS 700,- 7151 MR 25,- 7954 GD 50,7958 SV 25,70,- 7165
70,AM 700,- 7203
70,70,- 7970
N J 25,AD 25,AT 25,TK 500,70,70,BG 25,GC 25,ZV 25,BK 25,AJ 50,BP 25,70,VT 25,MA 25,70,7216 PL7000,- 7975 AD 50,70,70,- 8003
70,DT 25,- 7227
70,- 8012 DT 25,70,- 7240
70,- 8014 HH 700,70.- 7244
AN 25,- 7263 SC 50,- 8032 DE 50,PG 50,- 7339 EG 25,- 8061 CG 25,AX 50,- 7412
70,8081 KW 50,8085 BE 700,70,- 7418 ES 25,10,TC 50,- 7419 BG 50,- 8111
70,DH 25,- 7431 RE 50,- 8124
8141
70,70,- 7461 CD 50,7471 VA 25,8162 VC 50,7521
70,8242
70,7521 E J 25,8243
JO,7552 CG 25,- 8262 CK 25,7552 KL 25,- 8265 BS 25,7558 HV 700,- 8303 EX 50,8307
JO,7581 DA 25,7591 CD 700,- 8316 PR 50,7601 GG7000,- 8338 SL 25,7666
70,- 8375 AV 25,7700
70,- 8391 XP 7000,7707 BS 700,- 8398
10,7731 CV 25,8434 NX 50,7738
10,- 8438
70,7741 VH 25.8448 GD 50,7753
70,- 8456
70,7782
70,- 8462
70,-

500,-

"li ^

Is^rSTTF"

50,-

KANJER

157

70,-

70,70,70,-

70,-

8701 AD 700,8711 CR 700,-

MEGA
JACKPOT
[MILJOEN

70,-

4814
70,4817 BD 500,-

8680

3077 HO 096

70,-

4286 EA 50,4301 XN 700,-

4333 EHJOOO,4336 CX 700,3207
70,- 4339 AA 25,3221
70,4351 AL 50,3238 LB 50,- 4415
70,3245
70,- 4434
70,3281 TC 25,4454 AV 50,3297 CC 25,- 4537 CX 25,3314 SG 500,- 4543
70,3314 TH 50,4565
JO,3319 VD 25,4571 SV 500,3332 AA 50,- 4611 GH 25,3333 GK 50,- 4611 LB 50,3342 VR 700,- 4624
JO,3352
70,- 4634
JO,70,3372
70,- 4651
3401 HE 700,- 4664
70,3430 BM 500,- 4690
70,3432 BG 25,- 4702 PW 25,3437 EJ 25,- 4707 PZ 700,3437 KA 50,- 4708
70,3441
70,4725 AC 50,3448 KM 50,- 4750
70,3512 HV 50,4761 CS 25,3521 XR 50,4797 BW 25,-

70,2692 AM 50,- 3532
2723
10,- 3534 RH 700,2742 VX 700,- 3585
70,2831
70,3601 CE 25,2871 GE 100,- 3648 JA 25,2906 RG 25,- 3703 XC 25,2907 DA 700,- 3742 MP 700,2912 PJ 700,- 3751 ZC 50,3752
70,2913
70,2935
70,- 3752 AW 25,2935 XE 700,- 3774 BP 25,2965 BB 25,- 3794
70,2969
70,- 3815 VS 700,JO,2986 VS 700,- 3829
70,3003
70,- 3832
3892 AX7000,3021 ZH 25,3024 SL 700,- 3911 CT 25,3032 HD 700,- 3911 VG 25,3036 MD 25,- 3931
70,3045
70,- 3945
70,3053 MC 700,- 3945 EK 25,3053 XE 25.- 3945 EP 25,3067 DP 25,-' 3956 RM 25,3068 CW 50.- 3971 PB 700.-

70,- 8471
25,- 8475
8528
70,-

70,-

KT 500,70,-

HD 25,PE 25,-

1811 GB7000,-

2106
2132
2141
2151
2151
2153
2182
2191
2201
2201
2201
2210
2241

2242
2253
2263
2283
2318
2324
2360
2362

10,BE 25,PZ 25,EJ 50,10,RV 50,LS 25,PN 25,AA 25,WH 25,WJ 50,MS 25,LS 50,-

1 451

De Mega Jackpot van de Postcode Loterij is
deze maand gevallen op lotnummer 3077 HD
096 in Rotterdam. Dit lotnummer bleek niet
verkocht te zijn. Dat betekent dat de Jackpot
daarmee automatisch groeit naar een bedrag
van 4 miljoen gulden. Die kunt u volgende
maand al winnen.

Kostverlorenstraat 70
Tel. 5712071

adverteer in de krant

Telefoon: 06-53344660

!KEL NU MEE VOOR DE KANJER!

PhilWaaning

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

voor 1 pers.

Kortom, het was een zeer geslaagde avond.

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Je hebt toch ogen?
Wij lezen je zien!

KOOPHOME

70,50,-

70,70,-

8854 RP 50,8896
70,8918 KW 25,8921 GB 50,8923 BX 25,8933 BD 50,8937 BN 50,9074 AG 25,9101 KC 700,9114 RA 50,9201 BX 25,9203 KB 700,9223
70,9257
70,9271 AL 50,9286 EP 5O,9301 NM 700,9321 GD 500,9333 P R 50,9351 HB 25,9363
70,9363 GG 50,9402 WE 700,9463 TB 25,9496
70,9527
70,9529
70,9533
70,9600 AC 25.-

EXTRA PRIJZEN!

HeinekenNightoftheProms
Verrassingsprijs
1.872 winnaars wonnen een VlP-arrangement
9615
JO,9617 BL 25.9621 TH 25,-

9662
70,9665 KN 50,9687 PL 50,9695
70,9712 TL 50,9721
9741 CG
9761 KH

70,25,25,-

9793 PD 25,9794
70,9851 AD 50,9901

70,-

9902
10,9946
fO,9964 BE 50,9982
70,9997
10,-

MILJOEN

DE RIJKSTE PRIJS VAN NEDERLAND: 15,7 MILJOEN

PANASONIC VIDEORECORDER
MET SHOWVIEW EN PDC

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV

BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
l 61 cm beeldbuis, stereo,
TXT Adviespri|S'2439.

1199.PHILIPS BREEDBEELD
PW630, 70cm, stereo, teleteksl Adviespnjs*3295.

1549.l PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

PT820, Black-Lme S groot| beeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

1669.-

| PHILIPS BREEDBEELD

KVX2501; 63cm Hi-Black Trinitron
beeldbuis, HiFi stereo, teletekst
met geheugen, fraai monitorlookdesign, Doublé Duty afstandbediening. Adviesprijs'1770.-

teletekst

SONY TRAVELLER!
TR330, lOx motorzoom,
lichtgewicht A d v . ' 1 6 5 0 -

949.-

laatste
Informatie:

SAMSUNG
CAMERA STUNT!

^

VPK60,14xmolorzoom, • 1099 -

l
St
inaiïcier

689.-

eer
nregio

Hi-8 CAMERA STUNT!
HiFi-stereo, 12xmotorzoom,
afstandbediening. Adv' 1899 -

101
201
301
401
SOI
601
701
801

HET 899."

m 1199.-'

MET GRATIS
INTERNETKIT

PHILIPS 70CM STEREO SONYHi-8 HIFI STEREO

STEREO KLEUREN-TV
Off.Ned Philips garantie
55cm, teletekst. Adv.'l 345.-

Nederlands (opmerk; 3 prograrnma's, 12couverts. Adv.*899 •

230 LITER
AEG WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

BOSCH AFWASAUTOM.

11045.-

PW9501; Tv van'tjaaM 70cm
Black-Lme S, 100 Hz digital SONY +LCD SCHERM
scan, stereo, TXT. Adv.'3895.- TRV11; Camcorder '1980.-

PT4501; Teletekst.'1645.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299.-

LavamatSOO 950 toeren centnfuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv/1449.-

Adres centrale redactie: Studiocomplo

TR510;HiFigeluid.'1890.-

PENTIUM 166MMX
MULTIMEDIA PC
De ideale internet / thulscomputer, 16Mb geheugen, 2.1Gb vaste schijf,
CD-Rom, 80 Watt speaker
set, 33K6 fax / modem,
37cm monitor, 1 jaar OnSite garantie.
Adviesprijs*3499.-

TR750; STEADY SHOT, topklassecamcorder.Adv.'3110 •

WM20000,RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Ad v" 1348.-

845.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's.*1349.-

Instelbarecentnfugegang.regelbarethermostaatRVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

PHILIPS TELETEKST
WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

PT156;Afstandbediend.'645 -

VR665,Showview+PDC,4koppen, FoltowTV.tongplay. '1095.-

STEREOi
SONY72CMTRINITRON ARISTONA
SB, SHOWVIEW, PDC,4kop-

| KVC2981,Stereo.TXT *2550.-

1179.ISONY BREEDBEE'LD

pen, audiodubb. Adv*1095 -

599.-

1279.-

TEFAL PARTYOVEN
Compacte grillbakoven met
vlakgrill, regelbare thermostaat en verstelbaar rooster. Adviesprijs'149.95

R14; HiFi receiver, 4x40 Watt
DPL of 2x120 Watt stereo vermogen, digitale tuner met Radio
Data System (RDS) en 59 voorkeuzezenders. CDU; luxe 1-Bit
CD-speler, geheugen voor 30
titels, muziekkalender. Inclusief
systeemafstandbediening. Totaal
adviespnjs*1458.-

779.-

699.ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700; 750toerencertnfuge. RVS
trommel, schokdempets *949.-

679.-

l

INDESITWASAUTOMAAT
WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

C All CENTR

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviespnjs*1099.-

799.-

l SONY 63CM STEREO GRUNDIG HIFI STEREO
X2501; Hi-Black Trinitron,

GV5400; 4 koppen,
teletekst, afstbed. Adv.*1770.- Showview+PDC. Adv*1159.-

648.-

949.649.SONY 55CM STEREO JVC HIFI STEREO

WHIRLPOOL
BOVENLADER

X2101; Tnnitron, TXT.'1440.- J620; Hi-Spec Drive. * 1189.-

589.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*T435.-

teleloon, niW

649.-

g

SAMSUNG STEREO
SV125, Videorecorder met l
PDC Adviespnjs'749.-

898.-

Reeev

AEG TURNAMAT
Uniek systeem met apart centrifuge eenheid. Adv.*1 699.-

"

579.-

l SONYPORTABLE KTV

AEG BOVENLADER

OjUi r>v"~•

iNYVIDEORECORDER
El 1 : Afslandbediening. '650.- 1

1198.
WASIDROOGKOMBINATE

SONY LONGPLAY

Wassen en drogen in 1 machine, 10OOtoeren. *1549.-

E250, Showview+ PDC. "780.GARANTIE.

799.-

SIEMENS AQUASTOP
SN23000; RVS binnenzijde.
Lage verbruikswaarden. *1348.-

849.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waleronthanderenwaterstop.Adv/2099.-

849.-

SIEMENS KOEUVRIES

/
SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135; Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau. Adviespnjs*279.-

179.

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter inhoud.

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs."1849.-

5 standen en kookboek

1199.-

19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. '599.-

179.-

WHIRLPOOL AVM260

209.-

MOUUNEX MAGNETRON
Y49; 17literinhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, receptenboek. Adviesprijs."489.-

275.325

145 LITER KOELER
Indesit. Adviespnjs'749.-

549.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

met vriesvak. Adv."699.-

345.-

469.-

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

395.-

SIEMENS KOELKAST

Ruime 3in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, gnll en 1000 watt
magrielron.Dusontdooien.koken,
bakken, braden en gratneren.
Adviespnjs*999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

425.- INBOUW l

495.-

alle merken.
Alle apparatuur'.
Voor de

/vanNederla..
>csreii>"y' —

„
fl

948.-

ncl. accessoires

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviespnjs"699.-

ZANUSSI KOELKAST

CHT KAST
1 000 toeren centrifuge. Zui- BAUKNECHT
3ud.Adv.*749.Adv. *749.I nig, stil en milieuvriende- 140 literinhoud.
lijk. Waterbevelliging. *1 649.-

M1400; Afstandbed.'550.-

389.-

GSF341; 3 programma's. Vanabele indeling. Adv.M099.-

CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.*1399.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

HD600; Topper! 4 koppen,
| 60Wattstereo,teleteksL*2990- Showview+PDC. Adv"1299.-

M21; Hi-Black Trinitron.
| Adviespnjs*990.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

279.-

699.-

779.-

SPS1012;RVSinleneur.4
sproeiniveaus. Adv/1179.-

1-DEURS KOELKAST SAMSUNG 24 LITER

l SONY BREEDBEELD PANASONIC STEREO
28WS1; 70cm Super Tnnitron,

SONY55CMTELETEKST

599.-

Coniumantin H«lpdt«k voor Informtli» *n

E2561; Super Trinitron,
E600; Trilogie, 4 koppen,
l PIP, stereo, TXT. Adv.*2970.Showview + P DC. Adv" 1340 -

1699.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen.
Adviesprijs.'949.-

499.-

SONY HIFI STER'EO

1789.-

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

899.-

GRUNDIG FINE ARTS
DOLBY SURROUND
PRO-LOGIC COMBINATIE

KV24WS1; Super Trinitron, SONY HIFI STEREO'
l stereo, teletekst Adv. '2440.- E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. '1670-

l SONY 100HZSUPER!

Italiaanse vormgeving.
*••• sterren invriescapaclteit.
Adviesprijs 899.-

KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
AWM800; 1 5 programma's. Adviesprijs.'1348.Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveilig•ing. Adviesprijs *1079.-

PORTABLE KTV37cm PHILIPS MATCH-LINE

• teletekst!

469.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT ZANUSSI KOEL/VRIES

895.-

RDV; camcorder, 100x
zoom. Adviespri|S'5279.-

979.PHILIPS HIFI STEREO

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vnesged.eelte met 2 vakken en
•••• sterren invrieskapaciteit.
Adviespnjs'999.-

549.

INDESIT1200TOEREN MIELE KOELKAST
WASVOLAUTOMAAT K1321S;270literinhoud.

JVC DIGITALE STUNT!.

O«.Ned Philipsqarante.'599.- VR; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog&Shullle. '1545.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN

Publieks
Informatie:
2O1
(allen In
kantoorlijd

j 310 VARA 320 KRO 33O
•v^nv t,™ ,-.-. JS 350 VOO 360 EO
370
VPRO 380 IKON 391 Educatief
392-399

SONY STEADY SHOT

NVSD22; Super Drivel Stabiel loopwerk
DD motoren en aluminium chasis, optimale beeldkwaliteit, scartaansluiting en
afstandbediening. Adviesprijs'734.-

Dus ook voor,
inbouw:

PHILIPS SHOWVIEW l
PANASONIC KTV TXT

VR165;+PDC,afstbed.'745- |

TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

449.PHILIPS VHS-VIDEO

PANASONIC63CMTOP

VR1 51; Afstandbed '645.-

G1; HiFi-stereo, TXT. *1599.-

ARISTONASTEREOKTV

379.JVC SHOWVIEW + PDC

SONYAUTO-CD
2-DEURS KOELKAST
TOPMERKWASDROGER

nlet.seimcl.CO-

Met tjddok en pUzenHter. *495.-

•n. AO» »"=•

449.

A237; Express ProDigi '714-

TA4411,63cm,tetetekst'1595-

ZANUSSIWASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

PANASONIC Beste Koop!
ARISTONA63CMKTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Lme S. Adv.'1795.-

MAXELL XL II 90

NVSShowvew+PDC 734-

ARISTONA VIDEOI

SONY

SB15,Showview.Alstbed '695 -

oen

I TV/VIDEO COMBI'S

379.-

ten. i*""ltereni'"IUAQ9.-. l t^^Tf^'
E180V

269.' l DEENIGÊËCHTE1

25:

549.-

OÖÏJ-"

BAUKNECHTDROGER

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

289.*I51CMTVY VIDEO
V l Showview, PDC, teletekst.
| Adviesprijs. "1579.l PRIJS l

879.-

PENTIUM ISSMINTOWER

Multimedia; 16MB, 1.2GB,
+\ SAMSUNG TV/VIDEOIl W'95, monitor. Adv. '2799.•71 51 cm, 100 voorkeuzezen-llBCCPRIJS
"*l ders,scartAfstandbèd.'999.-l LASER MULTIMEDIA

1999.-

BCC i

IPRfJSj

799.-

KW:Showview,PDC.M220.-

IBCC^

\PRUSi
PHILIPS TV/VIDEO

IBCO
iPR/JSi

699.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650, Stereo, TXT.*1829.-

GRUNDIG 37CM + TXT
P73Q; STUNT! Adv.*699.-

Van Kat|a'. 166+Procossor,
32M8 intern, 1.6GB schijf, CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,1
jr. On-Site garantie. Adu'3499.-

KONDENSDROGER

_ GeenafvoerncdgiFIVStommeL

PHILIPS BREEDBEELD KTV

PW6301, Ultra platte 63cm beeld- l
buis, stereo, teletekst. Adv.*2095.- l
SONY 63CM STEREO KLEUREN-TV U
KV25X1; Super Trinitron, teletekst]
met geheugen, momtorlook *1770- l
SHARP KTV TELETEKST
37DT25; 37cm, 40 voorkeuzezenders, teletekst met geheugen. *549
ARISTONA VIDEORECORDER
SB25; 2 koppen, Turbo-Drive,
showview en PDC Adviespri|S*845 -

349.-

STARWARS
LAV1270; 1200 toeren, wassen en
TRILOGIC 3 BOX
"SPECIAL EDITION" drogen in één machine. Adv.*2599.Vanaf 29 oktober 1997
WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
Het videospectakel AWG1024; 40cm brede bovenlader
van het jaar!
met 1000 toeren. Adviespri|s*1599.WHILRPOOL KOEL/VRIES COMBI
Nu met
ART800; 221 liter netto inhoud, autom.
ontdooiing, 2 vriesvakken. *999.ZANUSSIWASDROGER TDS463E
Electronisch gestuurde afvoerdroger,
EXTRA KORTING reverserende trommel. Adv.*799.AEG WAS-DROOG AUTOMAAT

149:
379:
449:

749,
969,
619,
569,

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

Pentium 166, 16MB, 2.SGB,
15" kleurenmonitor, Mwave,
Windows'95.' Adviespnp.'4499,-

Oplaadbare
t»n

Elektronische besturing.
l Zeerslil. Adviesprijs'109'9.-

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.'1799.-

1149.-

PHILIPS,

O1O
ö Kt •"

I

MIELE STOFZUIGER
S227; Sterke motor.Optimale
zuigkracht. Metalen buizen.

t?^Sniniöv.a.45."

[ïYi
l BCC PRIJS^
3 KNOPS MUIS! K200I Keninlux«<=»
IBCCPRMSJ

IBCC PRIJS:

r."iis.-

6.95| gggaa

CANON BJC4100

JP170; Kteurenpnntef. Adv"599.-

239.

PORTABLE KTV 37CM HP INKJETPRINTER

269.-

DJ400; Incl. shectfoeder. '499 •

329.-

Meer budget door de gratis

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

645.-

FG01; Gasfornuis met eleKtrischeoven, incl. grill en sierdeksel. Adviespnjs'1450.-

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,gnll,sierdeksel en ovenlade. Adv/1199.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met gnll, ovenverlichting, sierdeksdenkockwel<ker.AoV.*1049.-

648.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '698.-

OPZETVRIESKAST
Handigl
50
Adviesprijs.*595.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.ZANUSSI VRIESKAST

398.WHIRLPOOL KAST

IBCC PRIJS'!

KTV37CM+TELETEKST BUBBLEJET STUNT!

475.-

BOSCH 2-DEURS

599.-

269.-

Super kleurenprinter. Adv*769 -

nrgi4
l-^Rf

2180/4D; Automatische ontdooiing. Adviespnjs*749.-

ATAG
FORNUIS

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasfornuis met dubbele
ovenruit. Adviesprijs'798.-

398.-

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

<WJ:»J>-» 2999."
SPEAKERSET80WATTI

399.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS

BOSCH WASDROGER

i.-rwj,-»j.-» 2549.IBM APTIVA454 TOP

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

Gunstig energie verbruik,
.... capaciteit, CFK-vrij.

448.BOSCH VRIESKAST
GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapacitelt.
Adviesprijs*848.-

528,

4OQ . l zuigkracht, automatisch op-VRIESKISTEN!
I *»»!. l rolènoer, metalen buizen. '440.- De topmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er Is al een vrieskist
lOOOWattvermogen

BRAUN
,
FÖHN ,

. h.-uMJrm* 239.-

1000 watt
Z standen.

^r^rnnr^^fl.SO l *d(<lespti.15'59'" aft 95 l 2ï^?nr»SI"l139-'

278.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum, "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

11500m2 Superstore Beter en goedkoper! ' I l 500m2 Superstore Beter en goedkoper!
IBreestraat 65
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)
_
•

ETNA KOOKPLAA1
2-delige pannendragers.*345.-

228.-

SUPER KOOKPLAA1
4-pils gaskookplaat. '295.-

158.ATAG'WASEMKAP
3 standen. Adviespnjs*260.

128.

ETNAWASEMKAP
•MKAP

3-standen. Adviesprijs'135.
esprijs*135

68.

°S9Nrn1dSdTalgJDEN..,3.00,ot1800uur

„ „ „ . . .„„
„
H,LVERSÜM MAARSSENBBOEK
HILVERSUM -MAARSSENBROEK

KOOPAVONDEM Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag .. 19.00 tot 21.00 uur
, overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Eerste cyclus
ZBC zit er op

'Een gelijkspel was verdiend geweest'

ZANDVOORT - Het doek
in de eerste cyclus van de
parencompetitie van de
Zandvoortse Bridgeclub is
gevallen. Zoals werd verwacht zijn de heren Emmen
en Van der Meulen met vlag
en wimpel eerste geworden
in de A-lijn.

ZANDVOORT - In een
stormachtige partij voetbal
heeft het zaterdagteam van
Zandvoortmeeuwen het onderspit
gedolven tegen
Overbos, 2-4. De Zandvoorters vallen daardoor uit de
kopgroep terug naar de middenmoot.

Hun voorsprong op nummer
twee, mevrouw Molenaar en de
heer Koning, bedroeg 24 procent. De laatste avond gaf overigens een overwinning te zien
voor de dames Groenewoud en
Smit. Door 67 procent te scoren
stegen zij vijf plaatsen op de
ranglijst. De heren Groenewoud en Smit bleven vijf procent achter bij hun echtgenotes. Vier paren degraderen naar
de B-lijn.
Hun plaats in de A-lijn wordt
ingenomen door de heren Van
de Pas en Holtrop, mevrouw
Van Leeuwen met partner, de
heren Hoogland en Van Leeuwen en de dames Meijer en
Blom. De eerste plaats op de
laatste avond werd behaald
door de heren Holtrop en Van
de Pas met 63 procent, terwijl
de tweede plaats naar de dames
Götte en Koning ging.
De laatste wedstrijd in de Clijn gaf een overwinning te zien
voor de heren Van Gellekom en
Verburg, die een resultaat van
68 procent behaalden. De dames De Dood en Lemmens eindigden als tweede. Deze twee
paren te zamen met de dames
De Jong en Voolstra, nemen de
vrijgekomen plaatsen in de Blijn over van de gedegradeerde
paren.
In de donderdagmiddag-competitie mochten de heren Hogendoorn en Weijers na hun
overtuigende promotie uit de
B-lijn, hun krachten meten met
de A-lijners. Zij gaven gelijk
hun visitekaartje af door met 58
procent als eerste te eindigen.
In de B-lijn trokken de dames
Hilverdink en Voolstra aan het
langste eind met een score van
57 procent. Het echtpaar Effern
bleef daar met 56 procent niet
ver bij achter.

Ayress heeft nog
steeds volle pond

De wind was van grote invloed in de partij tussen Zandvoortmeeuwen en Overbos. De
Hoofddorpers dicteerden de
eerste helft mede door de straffe wind in de rug. De Zandvoorters slaagden er niet in een
knappe aanval op te zetten in
de eerste helft en werden met
de rug tegen de muur gezet. Het
fysiek sterke Overbos drukte
op het doel van Michel Winter
en na twintig minuten voetbal
was het raak, 0-1. Aan dit doelpunt ging foutief uitverdedigen
van Zandvoortmeeuwen vooraf.

Topscorer

ZANDVOORT - De 'Zandvoort 500', traditioneel de afsluiter van het autosportseizoen op het Circuit Park
Zandvoort, leverde een
overwinning op voor de
BMW-équipe Stoeltie/Deelstra.
Op de tweede plaats eindigde
het Belgische duo Van de Heyning/Meers met Porsche. Een
knappe prestatie leverde het
team Van Riet/De Vos, die met
öe veel lichtere Renault Mégane de derde plaats algemeen opeiste en met afstand de klassezege. Favorieten voor de eindzege in de ruim vier uur durende slijtageslag, Ploeg en Bleekemolen met
Porsche
en
Pellinkhpf en Huisman met
BMW, vielen in het eerste geöeelte van de 500 kilometer lange race uit met mechanische
Pech. Van de 51 gestarte wagens haalden 27 de eindstreep.

SPORT

met snelle counters te taeslissen en kreeg de hulp van de
Zandvoortse verdediger Willem Buchel. Buchel wilde de
taal wegwerken maar raakte
deze zo ongelukkig, zodat het
leder onhoudbaar achter zijn
eigen doelman verdween, 2-4.
De Zandvoorters zagen het
toen niet meer zitten en kwamen deze tegenslag niet meer te
boven.

ZVM verlaat
degradatiezone

„De eerste helft was puur
slecht," aldus Van Rhee. „De
tweede helft was echter geheel
voor ons. Toen werkten we ontzettend hard en was het wachten op de gelijkmaker. Die zat
er echt wel in, maar door een
ongelukkig eigen doelpunt was
het gebeurd. Het is heel jammer want gezien het spel in de
tweede helft was een gelijkspel
zeker wel verdiend geweest."

ZANDVOORT - Door met
1-3 te winnen bij rode lantaarndrager KW
heeft
Zandvoortmeeuwen
zich
losgewerkt uit de onderste
regionen. Het was de derde
uitoverwinning van de
Zandvoorters. In een thuiswedstrijd is dat nog steeds
niet gelukt.

Sporting moet genoegennemen met gelijkspel

Robin Castien
(Zandv.75)

Pieter Keur (ZVM.zon)

6x

Dennis Schrader (TZB)

5x

David Konijn (TZB)

4x

Ferry Boom (ZVM.zon)

4x

Robln Castien voegde wederom een doelpunt aan zijn totaal toe en
komt zodoende op een totaal van acht treffers. Naaste concurrent
Pieter Keur scoorde niet waardoor Castien zijn voorsprong vergrootte. TZB schoot met scherp en won met 10-2. De doelpunten
werden aardig verdeeld maar door een doelpunt te scoren kruipt
Dennis Schrader omhoog naar een totaal van vijf. Diverse schutters zijn op een totaal van vier gekomen, waaruit blijkt dat de
strijd nog geheel open is.

ZANDVOORT - De volleyballers van Sporting OSS
moesten genoegen nemen
met een 2-2 gelijkspel tegen
FHC '91. De Zandvoorters
zijn dit seizoen nog ongeslagen. De Sporting-dames waren niet opgewassen tegen
het sterke Velsen en verloren met 0-3.
De eerste set begon voor de
Zandvoortse volleyballers veelbelovend. FHC had geen passend antwoord op het afwisselende spel van Sporting OSS.
De eerste set ging danook snel
naar Sporting OSS met 15-8. In
de tweede set maakte FHC veel

Zandvoort '75 verliest punten

ZANDVOORT - In een
matige en rommelige wedstrijd heeft Zandvoort '75
twee punten laten liggen.
Tegen het laaggeplaatste
ZCFC kwamen de Zandvoorters niet verder dan een
In een zeer lange partij bouw- 2-2 gelijkspel.

Zandvoort 500 voor
Stoeltie/Deelstra

de groter voor de Zandvoorters.
Van verre werd doelman Winter kansloos gepasseerd door
een fraai schot in de bovenhoek, 0-2.
In de tweede helft waren de
rollen omgekeerd. Nu had
Zandvoortmeeuwen het voordeel van de wind en trok fel ten
aanval. Het team van coach
Fred van Ehee zocht de aanval
maar kwam onverwachts op
een 0-3 achterstand. Bij een
Hoofddorpse counter greep de
Zandvoprtse defensie onvoldoende in en de strijd leek taeslist.

De Zandvoorters wensten
zich nog niet gewonnen te geven en verkregen een groot
veldoverwicht. Door doelpunten van Ferry van Rhee en Bob
Brune kwam de spanning volledig terug, 2-3. Met nog twintig
minuten te gaan werd de druk
op het Overbos doel gigantisch
groot. Het wachten was op de
gelijkmaker, doch de bal wilde
Even later had het weer raak niet het doel in. Schoten van
kunnen zijn doch doelman onder ander Ferry van Rhee en
Winter redde en bovendien had Bob Brune gingen naast of wer- Door de bal goed te bescherZandvoortmeeuwen geluk met den een prooi van de Overbos- men geeft Guus de Jong- zijn
tegenstander geen kans
twee schoten op de doelpaal. doelman.
Foto. Enck van Cleef
Vlak voor de rust werd de schaOverbos probeerde de strijd

ZANDVOORT - In de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
staat John Ayress nog
steeds op een honderd procent score. Ook Atkinson
kon Ayress niet stoppen.

de John Ayress, met zijn zwarte
stukken, de partij goed op. In
het eindspel was er voor John
Atkinson geen houden meer
aan en boekte Ayress zijn vijfde
overwinning. Clubkampioen
Edward Geerts lijkt de smaak
te pakken te hebben gezien zijn
fraaie winst op De Oude. Door
de zwakke start blijft Geerts
echter nog steken op een achtste plaats op de ranglijst.
Hans Jansen had een makkie
tegen wedstrijdleider Ruud
Schiltmeijer. Na amper 26 zetten kon Jansen de gelukwensen
van zijn opponent in ontvangst
nemen. Door deze overwinning
stijgt Jansen naar de vijfde
plaats. Hans Lindeman hield
Hielke Gorter op afstand en
blijft daarom zeker van zijn
tweede plek op de ranglijst. De
partij tussen voorzitter Jan
Berkhout en Hetty Sandbergen
eindigde in een overwinning
voor de praeses.
Morgenavond start de Zandvoortse Schaak CLub de eerste
ronde van de interne snelschaakcompetitie. Totaal zullen er zo'n veertig partijen gespeeld worden over vier avonden. Voor iedere partij bestaat
er een bedenktijd van maximaal vijf minuten per persoon.
Het wordt dus niet alleen een
strijd tussen twee schakers
maar ook tegen de schaakklok.
Volgende week speelt het
Zandvoortse schaakteam de
tweede wedstrijd voor de externe schaakcompetitie. Op bezoek, in het Gemeenschapshuis, komt het sterke derde
team van Heemstede. Heemstede werd vorig seizoen kampioen en de Zandvoorters zullen er alles aan moeten doen
om dit schaakgeweld tegen te
houden.

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 29 oktober

weekmedia 17

Zonder een viertal bassisspelers trad Zandvoort '75 de strijd
tegen ZCFC aan. Desondanks
waren de eerste aanvallende daden van de Zandvoorters en al
na vijf minuten was het raak.
Robin Castien werd in het straf schopgebied gevloerd en benutte zelf de toegekende strafschop, 0-1. Dit zou wat rust in
het team moeten brengen,
maar de spelers konden elkaar
maar moeizaam vinden.
De combinaties liepen niet en
door taalverlies kon ZCFC meer
richting doel van Ferry Nanai
komen. Toen in de 20e minuut

René Paap voor een blessurebehandeling aan de kant stond
profiteerde ZCFC van een mindere dekking in de Zandvoortse
defensie. Uit een vrije trap kon
een voorwaarts van ZCFC raak
koppen, 1-1. ZCFC probeerde
door^te drukken door fel op de
bal te spelen. Het" was echter
Zandvoort '75 dat opnieuw de
leiding nam. Dennis Keuning
lanceerde Mark Hoppe, die met
een prachtige uithaal de doelman verraste, 1-2.
In de tweede helft trok ZCFC
ten aanval en moesten de Zandvoorters terug in de defensie.
Veel hoekschoppen op de Zandvoortse veste maar geen doelpunten. Toen Mark Hoppe in
botsing kwam met een tegenstander en daarna zijn been uitstak mocht hij vertrekken en
moest Zandvoort '75 met tien
man verder. De gemoederen
raakten verhit en vooral de
thuisclub zaaide veel onrust op
het veld. De scheidsrechter

voelde zich bedreigd en staakte
de wedstrijd.
Na een pauze van ruim een
kwartier besloot hij om de wedstrijd toch maar af te maken.
Het rommelige en onoverzichtelijke gebeuren werkte niet in
het voordeel van de.Zandvoorters. Ook een speler "van ZCFC
mocht in de kleedkamer blijven. Het voetbal was echter van
een mager niveau. De Zandvoorters waren geheel van slag
en moesten ZCFC zelfs nog de
gelijkmaker toestaan, 2-2. In de
slotminuut was Robin Castien
nog dicht bij de winnende treffer maar zijn inzet ging net
naast het doel.
„Het was een van onze mindere wedstrijden," constateerde Joop Paap na afloop. „We
hadden wel veel invallers maar
we moeten toch beter kunnen.
Het was een rommelige wedstrijd die we maar snel moeten
vergeten."

fouten en werd het spel slordiger. Sporting had hiervan moeten profiteren, maar liet zich
meeslepen in het zwakke spel
en verloor alsnog met 11-15.
Ook in de derde set was het
niveau niet erg goed en de stemmmg zakte bij de spelers van
Sporting OSS, waardoor FHC
met 7-15 won. In de vierde set
startte Sporting met dezelfde
opstelling als in de eerste set.
Vanaf dat moment werden de
passes weer zuiverder waardoor spelverdelers Kasper
Bonset en Rob Blom goede setups afleverden. Mede door het
goede serveerwerk en de harde
klappen van Jorg de Bruijn
kwam de sfeer terug. Na een 3-6

Bol valt in als fluitist
, Omdat de coach van
TZB, Willem Koning een
weekendje weg was, ging
een van de vrijwilligers
van TZB, Ab Bol, maar
mee naar Amstelveen om
het Zandvoortse team te
- coachen in de strijd tegen
Schollevers. Maar als
coach zou Ab Bol in deze
wedstrijd niet optreden,
nee hij zou de wedstrijd
gaan fluiten omdat anders
TZB onverrichter zaken
huiswaarts had moeten
keren.
„Het was daar een zooitje,"
stelde de 39-jarige Bol. „Ik
ben al zo'n twintig jaar bij
TZB maar wat ik bij Schollevers meemaakte heb ik niet
vaak gezien. Er waren geen
cornervlaggen, de netten hingen opgerold in het doel en
dan komt er vlak voor de
wedstrijd begint de medede-

Slechte start zaalhandbalteams

ZANDVOORT - De start
van de zaalhandbalcompetitie is niet erg succesvol verlopen voor de teams van
ZVM/Rabobank. De handballers speelden een spectaculaire partij maar verloren
nipt van de reserves van
Aristos, 22-25. Een incompleet Zandvoorts damesteam was geen partij voor
het sterke RKDES en verloor kansloos met 9-18.

In de eerste helft leek er geen
vuiltje aan de lucht voor
ZVM/Rabobank. De Zandvoorters speelden fris van de lever
en scoorden er lustig op los.
Aangezien Aristos fel tegenspel
bood werd het een bijzonder
aantrekkelijke partij. Tot lang
in de eerste helft bleef ZVM/Rabo aan de goede kant van de
score, doch vlak voor de pauze
kwam Aristos op een 11-12
voorsprong.
Ook in de tweede helft gaven
de partijen elkaar weinig toe.
De strrjdbleef het aanzien meer
dan waard. Veel spanning, goed
handbal en fraaie doelpunten
waren de ingrediënten van een
lekkere partij handbal. Tot ver
in de tweede helft kon het nog
alle kanten op, maar toen Aristos in de slotfase profiteerde
van wat ruimte was het gat geslagen en leed ZVM/Rabo een
ongelukkige 22-25 nederlaag.
„De wedstrijd had alles in
zich," vond trainer Joost Berkhout. „Het is jammer dat het zo
afliep, want de wedstrijd had
evenzo door ons gewonnen
kunnen worden. Ons spel zag
er goed uit en ik zie nu al dat
het er beter voorstaat dan vorig
jaar. We zijn verder wat het vertoonde spel betreft en dat geeft
hoop voor de komende wedstrijden."
Het ZVM/Ratao-damesteam
kende een minimale bezetting
Door blessures was coach
Berkhout genoodzaakt een beroep te doen op enkele junioren. Die zijn van goede wil en
hebben zeker wel talent maar

achterstand walste Sporting
OSS met speels gemak over
FHC heen en won de set met 158. Daardoor kwam er een 2-2
gelijkspel op het formulier te
staan.
De vrouwen van Sporting
OSS konden in de eerste thuiswedstrijd niet voor een verrassing zorgden. In het begin probeerde Sporting OSS het Velsen vooral moeilijk te maken
door plaatsballen. Dat lukte
aanvankelijk niet goed. Velsen
liep uit naar een 7-1 voorsprong
en na een time-out kwamen de
Zandvoortsen weliswaar beter
in het ritme maar toch konden
zij niet voorkomen dat de eerste set met 15-5 verloren ging.

De voorsprong van Chess
werd weer verder uitgebouwd
door een knappe overwinning
van Olaf Cliteur, 3-1. Deze overwinning betekende eigenlijk de
nekslag voor de Haarlemmers.

komen in het damesgeweld nog
kracht te kort. In de openingsfase leek het best wel goed te
komen en bood ZVM/Rataobank goed tegenspel. Na vijf minuten was de stand 2-2.
Daarna was het gedaan.
RKDES schroefde het tempo
omhoog en ging er steviger tegenaan. Daar was het Zandvoortse team niet tegenop gewassen en scoren was er niet
meer bij in de eerste helft.
RKDES voerde de score op
naar een 2-9 ruststand.
Ondanks de grote achterstand bleven de Zandvoortse

dames met grote inzet strijden
voor een-goed resultaat. Aanvallend verliep de tweede helft
een stuk beter waardoor de
stand een dragelijk aanzien
bleef behouden. RKDES was
de betere en won uiteindelijk
met 9-18.
„Over twee weken moeten we
weer volledig zijn," meldde
Joost Berkhout. „Dit verlies
neem ik op de koop toe, maar
zoals ik al zei met twee weken
moet het team er weer staan."
Doelpunten heren: Martijn
Hendrikse 7, Cor van de Koekelt 4, Ronald Vos 3, Peter Pen-

Foto Enck van Cleef.

nings 3, Guido Weidema 2, Patrick Terpstra 2, John Terpstra
l, Gerard Damhoff 1. Dames:
Mireille Martina 5, Wendy van
Straten 3, Claudia Paap 1.
Naast het verlies van de beide
Zandvoortse teams nam de
handbalvereniging zaterdag afscheid van voorzitter Geert
Dijkstra. Dijkstra heeft negen
jaar deze functie bekleed en
deed de voorzittershamer over
aan Nanning de Wit. Tijdens
een druk bezochte receptie
werd Geert Dijkstra in het zonnetje gezet.

ZHC-hockeysters
op de goede weg

Topper van de week

Chess Society haalt uit

De strijd tegen het vorig jaar
gepromoveerde en reeds anderhalfjaar lang ongeslagen derde
achttal van VHS toonde na na
zo'n twee uur de eerste Zandvoortse voordeeltjes. Het was
Dennis van der Meijden, die de
score opende door zijn opponent met actief stukkenspel tot
pure wanhoop te brengen, 1-0.
Mare Kok deelde vervolgens
de de tweede tik uit door zijn
tegenstander van het bord te
vegen, 2-0. Rebecca Willemse
maakte haar debuut in het
team van Chess Society en
bood heel goed tegenspel. De
Zandvoortse belofte moest echter toch het onderspit delven, 21.

Patrick Terpstra wordt zwaar belaagd, maar gaat toch scoren

In de tweede set had Sporting
OSS verdedigend een beter antwoord gevonden op de Velsense slagkracht. Aanvallend kónden de dames te weinig brengen
en punt voor punt liep Velsen
verder weg. Een uitstekende
periode bracht Sporting OSS
weer op gelijke hoogte, 6-6.
Hierna brak het matige talokkeren op en liep Velsen soepel
naar 7-15 setwinst. Sporting
OSS bleef knokken voor een beter resultaat en nam in de derde
set brutaal een 6-2 voorsprong.
Tegenstander Velsen sloot het
ZANDVOORT - De ZHCverdedigingsblok en kroop naderbij. Na de 8-8 was het verzet hockeyers leden een ruime
van Sporting OSS gebroken en en teleurstellende 5-1 nederpakte Velsen de set met 11-15. laag tegen koploper Mij-

ling dat de scheidsrechter er
niet is. In deze klasse maak je
wel meer mee dat een
scheidsrechter zo maar wégblijft, maar dan zorgt de
thuisclub altijd wel voor een
andere scheids."
„Daar niet. En niemand
was te bereiken om de fluiten.
Aangezien de jongens wilden
voetballen en ik ook geen zin
had om nog een keer terug te
komen, stelde ik voor dat ik
niet bang voor. Het liep allehet dan maar zou doen. Ieder- maal heel rustig, mede omdat
een ging akkoord en zodoenTZB veel te sterk was. Als
de konden we na een half uur scheidsrechter moest ik me
vertraging toch nog voetbalwel inhouden. Soms had ik
len."
de neiging de spelers aanwijVoor Ab Bol werd het een
zigingen te geven en dat kan
gemakkelijke partij, die hij
natuurlijk met."
zonder problemen naar een
„Het was een makkelijke
goed einde floot. Bovendien
en sportieve wedstrijd, maar
wonnen de Zandvoorters met dit mag eigenlijk niet gebeu10-2, dus de dag van TZB (en
ren. Het is natuurlijk van den
Bol) was toch nog goed. „Ik
gekke als een coach moet
heb wel eens de lagere elftalfluiten om een wedstrijd door
len gefloten, dus was ik er
te laten gaan."

ZANDVOORT - Het eerste achttal van Chess Society Zandvoort heeft zeer goede zaken gedaan door de
thuiswedstrijd tegen het
derde team van VHS met
maar liefst 5'/2-2'/2 te winnen.
Ondanks de nederlaag in de
eerste ronde, staat Chess nu
op de derde plaats in de eerste klasse B.

De algehele overwinning was
een kwestie van tijd, daar Walter Gerhards vrijwel verzekerd
was van remise en Jacob de
Boer een gewonnen eindspel op
het bord had. Gerhards remiseerde inderdaad, doch nieuwkomer Chris van Bockel werd
onverwachts de matchwinnaar
door in vliegende tijdnood zijn
tegenspeler toch nog te verschalken.
Ben de Vries verloor door een
onnauwkeurigheid in het middenspel maar door het verwachte punt van Jacob de Boer
kwam er een schitterende 5'/22'/z overwinning op het scorebord te staan. „Een goede re-

Zondag krijgt Zandvoortmeeuwen een nieuwe kans als
de KHFC op bezoek komt.
Door in de uitwedstrijd tegen
KVV met 1-3 te winnen is het
zelfvertrouwen weer wat toegenomen bij de Zandvoorters. De
Meeuwen waren veel beter dan
het zwakke KVV. In de eerste
helft werd het overwicht van
Zandvoortmeeuwen beloond
met een 0-2 voorsprong. Ferry
Boom en Michel van Marm
zorgden voor de doelpunten.
Door nonchalance moest
doelman Mario Schrader een
paar maal handelend optreden,
hetgeen hem goed af ging. Ook
in de tweede helft bezat Zandvoortmeeuwen een groot veldoverwicht. Daaruit scoorde Ferry Boom 0-3 en toen geloofden
de Zandvoorters het wel. In de
slotminuut redde KVV de eer,
1-3.

vanche op onszelf," luidde het
commentaar van teamcaptain
Hans Drost, die met name te
spreken was over de partij van
Rebecca Willemse. „Zonder de
anderen te kort te willen doen,
was zij voor mij de speelster
van de avond." Voor de Zandvoorters was dit de grootste
overwinning ooit behaald in de
eerste klasse.
Op maandag 17 november
wacht de volgende wedstrijd in
Heemstede tegen de hoofdmacht van de gelijknamige
club.

drecht. De dames deden het
beter en zorgden door met 30 te winnen van FIT voor
meer lucht in de onderste
regionen.

De Zandvoortse dames begonnen sterk aan de wedstrijd
tegen FIT. Aangezien FIT eveneens voor een aanvallende tactiek gekozen had ontstonden er
aan beide kanten doelrijpe kansen. Die werden echter niet verzilverd zodat er gerust ging
worden met een 0-0 stand.
In de tweede helft wierp het
aanvallende Zandvoortse spel
vruchten af. Daniélle van Hemert scoorde de openmgstreffer na een vlotte combinatie
met Miranda Schilpzand en
vervolgens voerde Sophie van
Hoytema de score op na opmeuw goed aangeven van
Schilpzand. FIT was geklopt en
kon door het goed functionerende middenveld van ZHC,
geen greep op de strijd krijgen.
Tien minuten voor het einde
maakte Nina Tump aan alle onzekerheid een einde door de
derde treffer voor haar rekening te nemen.
Na de herfststop gaat het
moeizaam met de ZHC-heren.
Eerst een gelijkspel tegen Loenen en nu een ruime kansloze
nederlaag tegen Mijdrecht.
Vanaf het eerste fluitsignaal
dicteerde Mijdrecht de wedstrijd en creëerde enkele kansen. Middels counters kwam
ZHC een paar keer gevaarlijk
voor het doel van Mijdrecht
maar de kansen werden met benut. Voor de pauze sloeg Mijdrecht toe door drie doelpunten te scoren.
In de tweede helft was het
spel van Mijdrecht nog dominanter maar de gastheren
sprongen onzorgvuldig om met
de kansen. Slechts twee keer
werd de Zandvoortse doelman
gepasseerd. De Zandvoorters
konden daar niet veel meer tegenover stellen dan een treffer
van Niki Gatsonides, 5-1.

(ADVERTENTIE)

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-oroO ZFM Nonslop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFMNonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
22 00-24 00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFMNonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-OSOO
08 00-10 00
10 00-12 00
12 00-18 00
18 00-19 00
1900-2000
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag.
00 00-09 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
1700-1900
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht
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Randstad: ik ben op zoek
naar een leuke knul met huTe koop
mor, een leuke' babbel en
gevraagd
donker haar. Herken jij jezelf
hierin? Reageer dan op mijn
diversen
advertentie. Ik ben een stevige, 34-jarige meid en mijn
Vondellaan 7
naam is Patricia. Lijkt 't je • Te koop gevraagd: homeGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken wat? 0906-50 15 15 6; 1 gpm trainer. 023-5717030.
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- Boxnummer 917267.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Miranda, dat is mijn naam
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
Onroerend goed
Naar de bioscoop, een terrasen woonruimte
je pikken, fietsen, naar de
sauna, lekker eten en bos/
te huur
Onderhoud,
Woninginrichting
strandwandelingen maken.
aangeboden
reparatie,
Daar houd ik van. Ik ben een
doe-het-zelf
6 rotan stoelen, i.z.g.st., goe- lieve, spontane jongedame
de kwaliteit, ƒ 85 p.st.; 1-pers, van 32 jaar. Ben jij tussen de
bed + linnenkast, kleur ivoor, 28 en 35 jaar?
DE KLUSSENBUS
0906-5015 156; 1 gpm.
t.e.a.b.
023-5719987.
Voor iedere klus, bellen dus.
voor 1 pers.
Boxnummer 369405.
Tel.: 023 - 5713780.
T.k.a. Allmilmö keuken, lichtGepensioneerde
schilder groen 6 m lang, incl. 2 koelk, k, spontane gozer, van rond
heeft nog tijd over voor schil- -t- oven + afzuigkap ƒ2000, de 20, z.k.m. spontane meid
om A'dam onveilig te maken
derwerk en klein onderhoud. Tel.: 023-5716954.
Bel snel, druk op de 2, rea
023-5718248.
geer en ga met me mee,
SCHILDER heeft nog tijd v. Opleidingen/
0906-50 15 15 6, 1 gpm. BoxEig. opgang
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
nummer 993207.
cursussen
K.D.T. aanwezig
prijsopgave.
Zie ook de pagina's
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
SHOWROOM
Genieten in de sneeuw?
Voor al uw stuc.werk vrijblij- Neem langlauf/rolski-les bij
in deze krant.
vende prijsopg. 020-6120683. erv. gedipl. instructeurs, ƒ 75,Telefoon: 06-53344660.
• ANNULERINGEN van ad- incl. materiaal. 020-6949859.
vertentie-opdrachten kunt u R.L Club, Amstelland.
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Onroerend goed
richten aan Micro's Weekmeen woonruimte
dia, Postbus 156, 1000 AD door gediplomeerd lerares
te
huur gevraagd
Amsterdam.
klassiek en modern.
Inl. tel. 023-5718486.
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Mode

Monet Strijkservice

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
MuTn-julvrrti-nlM's kunnen wonirn {•r/rl ovrr l ni' '2 ko-

lommrii l>r<T<lii' in ilivnx 1 Ifllrr^ruoiirii.

i

Purlimlirmi vrrwij/rij wij n nar tic >.|HM i;ili* Itiiu o|i »)r
Plaatsing U tiio»clijk in ilr vol^t-mlc ntilir:
/ANDVOOlïTS MKt'\VSlll,Al>./'0.r>l \wr iiiillimHi-r.
Slnitin^lijil: maandag 17.00 uur.
l kimt uw irksi iclrluiiisrli op^t-vcn; (KÏ3-;)7l7lMi of
af^<'Y«'ii//rinlrii aan:
* /.umlvoorl* Mniwshlail. <;aslhnis|ilrin \'2. 2(M:MM
/andvmirt:
l'hi;il>inj: is ook Minnelijk in ilr voljimHr coinliinatir:
\\ 2./.;m<h<M>rls \inm>Mail. .\iii>lrlvtM'ii* ViWkMud.
l ilhooriiM' ('oiiranl. tli' Homlr Vrnrr. AiilMiirrnirr
('minint. allr rditio van lid AmMrnliims SlailsMuil. /.VH per millimeter.
Sluiliiijfslijd: nuKin<la<i 15.0(1 uur.
"Ar

Infui'iiuilie OMT tm/.e overige aantrekkelijke adverleiilieeonil>inalies in de Micro's /ijn op aanvraag op
on/.r kantoren vcrkrij^liaar.

"ik

Voor lirievru «ni.lt']- miiiuiier wordt l n-j;el extra in
rekening fiehrarht, alsmede /K.-- adm. kosten.

T*T

Hij plaatsing in tic Micro's worden »een hewijsniimmers verstuurd. t)p ver/oek wordt aan adverteerder> huilen liet verspreidingsgebied één krant verstiuird. Hiervoor wordt /ï>.ï)0 in rekening »eliriieht.
Alle prij/.en e\rl. 17.~><7r BTW
l: kunt de lekst van uw Miero-adverlenlieeomhinatie /
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(ilil nummer is uii'l voor lu'xiir^kliicliti'n) ot /omlrn aan:
Mii'roV \\V*'knii'<liit
r<»llms 156- 10(1(1 Al) Ain-lrnlaiii
Ook voor n'iu'lirs nu't brii'fiitiniinrr
Oc .>liiiliiit£Stijilrn ^cltlrn voor plaalsill^l in <lr/<'lf<Ii'
u'rt'k .
\'oor ilf l>tM:itiii£ ontvang u rrn nfccpl^irokaarl.

Oproepen - Mededelingen
Gevraagd: dames en heren vanaf 18 jr voor marktonderzoek
over diverse onderwerpen. Uiteraard tegen vergoeding.
Telefoon: 0297-554861 of 0297-569899.
De NPB-Zandvoort organi- • Unicef wensk., kerstk.,
seert op zaterdag 8 nov. de agenda's, spellen. Mw. Keurjaarlijkse verkoopmiddag van v. Zalingen. 023-5716049.
2-4 uur. De toegang is gratis.
• Rini, Herman, welkom thuis.
Gezocht: 30 kandidaten voor Het was een geslaagde golfgratis opleiding theorievakantie. Nico, Wim.
certificaat
motorrijbewijs.
Info: 020-6633773.
Ik ben op zoek naar een oud
emaille reclamebord met afbeelding en wil daarvoor ±
ƒ450 betalen. 0514-571498.

Felicitaties

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
' Tel. 5713529
Uitgaan

130

50

soorten
vlees

soorten
vlees*
waren

TE HUUR

App. boven
discotheek
in Centrum.

Huur ƒ 950,- p.m.

Pianolessen

Een pruik als het
nodig is!

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
Amsterdam: ben jij een hu- Hallo, ik ben een vrouw van
moristische, betrouwbare, se- 50 en ik ben op zoek naar een
rieuze, ondernemende man eerlijke, lieve, spontane man
uit dezelfde omgeving? Rea- voor een gezellig telefoongegeer nu! Ik ben een niet ro- sprek. Als het klikt, kunnen
kende, 43-jarige vrouw van;we misschien eens een keer1.72 lang en op zoek naar jou! tje wat afspreken. Ik hoop dat
Spreekt dit alles jou aan? je reageert! 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 429421.
Groetjes! 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 923764. Hallo met Yvonne. Ik ben een
Amsterdam en omgeving. spontane vrouw van 40 jaar,
Ben jij die leuke, niet rokende heb bruin haar, bruine ogen
jongeman van 1.80 m lang, en ben op zoek naar een rodie ik al jaren zoek? Ik heb mantische man voor een seblonde haren en blauwe rieuze relatie. Spreek een reogen. Ik ben Wendy, 18 jaar, actie in met je telefoonnum1.72 lang. Spreekt 't je aan? mer en ik bel je terug voor een
afspraak. 0906-5015156;
Bel me! 0906-50 15 15 6;
1 gpm. Boxnummer 984410. 1 gpm. Boxnummer 479169.
Ben jij die leuke, lieve en humoristische man die ik al jaren
zoek? Geniet jij ook volop van
het leven? Mijn naam is Annemieke. Ik ben 36 en ben in het
bezit van een zoon van 7.
Heb jij geen bezwaar tegen
kinderen? Bel dan nu!
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 989668.

• Hoera, opa en oma zijn 30
jaar bij elkaar. Dikke knuffel Elke donderdag dansen en
van Dave.
ontmoeten v. alleengaanden
• Hoera, Wim wordt vrijdag v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuwelaan 34A Osdorp, v.a. 20 u.
50 jaar! Gefeliciteerd!
Ben jij die spontane vent tusIETS TE VIEREN?
• Jan en Gerda alweer 30
sen de 37 en 43 jaar jong?
EETCAFÉ SANTÉ
jaar een paar. Van harte!
Ben je verder ook nog roZandvoort, 023-5719213.
Marcel en Sylvia.
buust, breed geschouderd en
S.v.p. tijdig reserveren.
• Jan en Gerda, gefeliciteerdZat. 1 nov. stijldansavond v. romantisch (uit en thuis)?
met jullie 30-jarig huwelijk. paren. Ossestal, Nieuwelaan Zoek je een leuke, romantische, vaste relatie om leuke
Tonny en Esther.
34 Osdorp. Info: 0297-328712. avonden bij kaarslicht door te
brengen? Bel dan!
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Markten/braderieën
Boxnummer 981503.

•k aparte
* bezoek aan
pasruimte
huis of In
*• ruime
het
sortering in
ziekenhuis
haarwerken * ziekenfondsen pruiken
leverancier

Dus . . . maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespec/a/i'seerd In
heren(mqat)werken
Dinsdags geslole

Huur en verhuur
auto's en motoren
' Zie ook de pagina's
SHOWROOM
in deze krant.

Tel.020-61 571 07

Rijles auto's
en motoren

normaal 33,90

NU

/*£

=

**3*

Rijk gevulde
STAMPPOTTEN
andijvie, boerenkool,
Cfc 95
zuurkool, hutspot l kilo
^rP*%f»rP^*j5^ymaarid^

BOUCHERIE

Zandvoort wiss Wsioo'iot le-oo-üur;^ s °"

:
'^fôï^X^^lSS-SS:'zaterdag:eri:zondag.:=:
pel.v57Mi '9067i &:fimm van 8.00 tot 1 ?.00 uurï;

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSIAGERIJ

Rijwielen,
motoren,
bromfietsen

Heemsledestraal 2fi
b.h. Hoofddorpplein,
Amsterdam.

'VOOR HET MOOISTE VÏEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Hete seks m. knappe blonde
SEKSALARMNUMMER
• Damesfiets, 3 versn., handstewardessen m. grote bor- Snelseks direct live 99cpn
0906-Nummers
remmen, 26", rvs velgen,
sten. Live! 99 cpm 0906-06.02
bruin, ƒ 125. 023-5715808.
Ik ben er
• Voor de prijs van 2 nieuwe Ik ga door waar anderen stop- 0906-98.89 Rijpe Sjaan ddStudentendating: studenti
ALTIJD VOOR JOU
banden damesfiets ƒ 50. pen! Schaam me nergens cup zkt jongens 18 j. Liveseks
18+ zoeken NU een i
voor en wil harde SEKS!
023-5712098.
Grijp onder m'n rok! 99 cpm
spraak! 0906-14.14 (60 cpr
Harriët. G9cpm 0906-97.94.
ca. 1,05 p/m
60 cpm! Wijkdating: vrouwen
Ik kan niet buiten seks! Ik uit jouw wijk zoeken een afDiverse clubs
moet elke dag een vent! Doe spraak! 0906-1717.
jij 't vandaag LIVE met mij?
Sascha, 99 cpm 0906-96.08.
BEL DAMES THUIS
Blonde Moniek, FF cup, 24 jr;
LIVE! Black, beautiful en hot!
In heel Nederland
donkere Sabrina, 21 jr.
Voor de liefhebber v. zwarte
GEHEEL PRIVÉ
Overtoom 443, 6189110.
vrouwen! 99cpm 0906-06.01

0906*0611

0906 - 9789

Alblas Verkeersscholen

Heb jij lange haren en ben je
tussen de 20 en 30 jaar. Ikzelf
UW RIJBEWIJS
heb kort, donkerblond haar
en blauwe ogen. Ik ben 21 Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
jaar, mijn hobby's zijn stap' Zie ook de pagina's
pen, paardrijden en genieten
SHOWROOM
van wat het leven te bieden
in deze krant.
heeft. Reageer.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Boxnummer 338085.

in 5 dagen

Hoi, hier is Fleur. Ik hou van
sporten en muziek luisteren.
En ik heb zin om met een
goed uitziende, spontane jongen iets gezelligs te gaan
doen. Ga je mee?
0906-50 15 15 6; 1 gpm.
Boxnummer 343927.

Copywriter zoekt met spoed
zeezicht appartement (2 of 3
kamers), liefst met balkon, in
Zandvoort of omgeving, voor
tenminste 6 mnd. Voor reacties, bel: 0487-314621.

kilo malse
RUNDERBRAADLAPPEN

Financiën en
handelszaken

Autoverzekering
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
blijft toch goedkoper!
Bel nu: 023 - 5714534.

Zandvoorts Nieuwsblad

* Desire Escort *

Lokaal tarief! Amsterdam daAll creditc. ace., 24 u. p.d. ting: vrouwen uit A'dam!
010-29.46.186
020-6700620/036-5360208
http://www.desire.nl
Ontdek de duistere wereld!
Leuke dames gevraagd.
SM. Je meesteres LIVE! Zij
ESCpRT
Noord-Holland wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
meisjes v.a. 18 jr aan huis of Oudere vrouwen geven je
hotel. M. sp. gevr. dames v.a. hun telefoonnummer!
18 jr. Tel. 020-6322452.24hpd 0906-15.00 (60 cpm)
Escortbemiddeling zkt meis- Oudere vrouwen geven je
jes/studentes en huisvrouwen hun telefoonnummer!
v.a. 18 jr, voor escort-dinners 0906-15.55 (60 cpm)
& dates. Goede verdiensten.
Tevens telefoniste gevraagd. Postcode GAY dating: gay's
Bellen do. + vr. tussen 16 u. uit jouw postcodegebied!
0906-81.00 (50 cpm)
en 20 u. Tel. 020-4228403.

0906-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Kabeltekst
Nieuwsnet 9 pag. 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca. 1 gpm.
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
(18)! Hun spelletjes worden
harder! 99cpm. 0906-95.26

Fa. P. Klein

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

Fa. Veld wij k

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

Ik ben een charmante doch
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
ondeugende weduwe van 65
Dagelijks seksen hete meisjaar. Ik zoek een energieke Groothdl in partij goederen
jes (18) op onze LIVELIJN! De
Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
Ben jij een humoristische en man, die er van houdt om te
heetste! 99cpm 0906-0603
SUPER VLOOIENMARKT
charmante vrouw? Dan ben ik verwennen en verwend te
Groot ass. excl. kerstart.
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
worden als in zijn jonge jaren. Bewegende kerstpoppen.
Haarlem Extran Sportcenter
HERFSTKRIEBELS ?
op zoek naar jou! Ik ben
2 nov., 10-17 uur, 200 stands.
Geheel privé!
Guido, 53 jaar en sportief, ik Ik heb hbo-niveau, hou van
Muziek- en speeldozen.
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
Org. v. Aerle 0492 - 525 483.
zie er goed en verzorgd uit, spanning en een glaasje wijn. Riet- en decoratie-artikelen. Luxe privé huis! Topmeisjes. Thuiscontact: vrouwen (20(Supermarkt)
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna + 59) zoeken een afspraak
ben 1.76 m lang en weeg 79 Laat wat van je horen!
Olielampen, kandelaars.
24u./pd ca. 1 gpm.
kg. Spreekt dit alles jou aan? 0906-5015156, 1 gpm. Box- Heksenballen in dierfiguren. bubbelbaden. Assistentes al- thuis. 0906-19.19 (60cpm)
Shell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
tijd welkom. Sarphatipark
Pak dan snel die telefoon en nummer 973487.
Glaswerk en cadeau-artikelen 118, A'dam. 020-6723022. Voor 't echte handwerk bel je
2 nov. Emergohal te Amstelveen
reageer! 0906-5015156, 1 Ik ben een leuke, vlotte meid
A
16 nov. Weth. Verhey Sporthal te Amsterdam
0906-06.30. Zij. praten, jij
De Vonk
Vondellaan 2 , Zandvoort
gpm. Boxnummer 299265.
Ook zondags geopend.
• Wij behouden ons hetkomt! Live + Stories! 99cpm
23 nov. Sporthal Het Vennewater te Heiloo
Heerlijke vrouwen willen
uit de Randstad en zoek via
Org. HENSEN 023^ 5402334.
samen met jou tot een
BP Lehman
Ben jij een leuke, nette, aardi- deze lijn mannen die, leuk, Provincialeweg 1, Uithoorn. recht voor zonder opgave van Vrouwen 30+ uit Amsterdam
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Tel.: 0297 - 531 612
redenen teksten te wijzigen
ge, slanke, gezellige, serieu- ondeugend en dominant zijn.
Vlooienmarkt, 2 en 23 nov.
geven je hun telefoonnum- hoogtepunt komen! (1 gpm)
Fax.:
0297
533
149
of
niet
op
te
nemen.
Horecapersoneel
ze en eerlijke jongedame tus- Ik ben 28 jr oud en mijn naam
Circus Zandvoort Gasthuisplein 5, Zandvoort
Haarlem. Tybb/Henk van
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
sen de 19 en 25 jaar? Ik heb is Marianne. Ben jij een fijn
Turnhoutsporthal van 9.00 tot
gevraagd
een normaal postuur, bruine baasje, dan wil ik jouw hondje
16.00 u. Toegang ƒ2,50.
Auto's en auto-accessoires
ogen, bruine haren, ben 27 wel zijn. Hoe moet ik je bereiKraam ƒ 36. 0320-256656.
ken? 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
jaar
en
1.77
m
lang.
Pak
snel
* Wij behouden ons het De Manege Zandvoort vraagt die telefoon en bel! 0906-Boxnummer 967073.
recht voor zonder opgave van voor de zaterdagavond keu- 5015156, 1 gpm. BoxnumIk ben geboren en getogen in
redenen teksten te wijzigen kenhulp voor hapjes en af- mer 223706.
Amsterdam! Ik ben Alex, mowas. 023-5716023.
of niet op te nemen.
Ben jij een prettig gestoorde dieus, 1.70 lang en sportief. Ik
en temperamentvolle vrouw heb rood/rozig haar en overal
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolDivers personeel gevraagd
tussen de 27 en 32 jaar, die sproetjes. Mijn hobby's zijn
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
een steun en toeverlaat disco dansen en rollerskaten.
melding van uw postcode naar f 8'V° EXTR^ .
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
(U dlcnt Cr rukt
zoekt? Neem dan contact op Ben jij een leuke, intelligente
r,™
k-intnnr-'"m8
ons
kantoor.
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
opgemcc ,c houden da, b y
met mij! Ik ben eerlijk, be- man zonder snor?
geven
•
verloren/gevonden
•
weg/aan
komen
Micro's
Weckmediaj
Postbus
opgave
de
regel
uw
trouwbaar, slank, 1.90 lang, D906-50 15 15 6; 1 gpm.
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bun v.d.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor par29 jaar en woonachtig in Den Boxnummer 927057.
blad als l regel bij uw
Fax: 020-6656321.
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
Haag! 0906-50 15 15 6,
teksl gerekend wordl).
Ik ben in het rijke bezit van
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebo1 gpm. Boxnummer 452435. 4 kinderen (18, 16, 8 en 5
Of afgegeven bij:
den.
Wij /.ijn niet aanspraDit is José, ik zit er helemaal jaar). Ik ben 1.70 m lang, heb
- Kantoor Zandvoorts
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
kclijk voor fouten ontklaar voor. Ik ben gescheiden bruine haren en bruine ogen.
Nieuwsblad
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
staan door onduidelijk
Drie uur werken en zes uur Interlook
Modellenbureau en ben er eigenlijk wel weer Ik ben weduwnaar, 44 jaar en
Gasthuisplcin 12,
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
handschrift.
verdienen? Dat kan!!
houdt casting in Amsterdam aan toe. Hoewel ikzelf 38 jaar mijn naam is Jan. Trefwoor2041 JM Zandvoort
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
WERKNET Uitzendbureau te i.v.m. jaarboek '98. Wij zijn op ben, val ik eerlijk gezegd toch den: huiselijkheid, eerlijkheid
Wij behouden ons liet
Schiphol zoekt met spoed zoek naar modellen, figuran- een beetje op jongere knul- sr\ betrouwbaarheid! 0906Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
recht voor zonder
flexibele mensen die op op- ten voor film en tv. Tevens len. Beheers jij de kunst van 5015156, 1 gpm. Boxnumbij uw teksl een gegarandeerde (giro(betaalcheque bïjopgave van redenen
roepbasis in de vrachtafhan- zoeken wij mannequins/
•ner
443520.
het masseren, bel me dan.
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
deling willen werken. Ben je in dressmen voor modeshows 0906-50 15 15 6, 1 gpm. Boxniet op te nemen.
ik ben soms wel een beetje in Raar, maar waar. In 1985 ging de Engelse zakenman en
Micro's
moeten
worden
ingelehet bezit van je rijbewijs B en in het nieuwe seizoen, maat nummer 996855.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
*roor extreme dingen... Hoi uitvinder Sir Clyve Sinclair, bekend van o.a. de Spectrum
verd
aan
de
balie
van
ons
kantoor
tot uiterlijk maanvind je het niet erg om stand- 36-42. Alle leeftijden, ervaring
computer, failliet. Hij was de bedenker en producent .van dit
opgegeven.
Doorbreek de sleur! Spring uit net Precilla, een ondeugen- uniek
by te staan? Neem dan zo niet noodzakelijk.
dag 16.00 uur.
mooie voertuigje, de Sinclair C5. De C5 had hét transde
meid,
die
snel
wat
met
jou
de band! Neem contact op
snel mogelijk contact op met: Bel snel 0344 - 652 535.
van de toekomst moeten worden, energie-zuinig
met Irene! Ik ben 51 jaar en in zou willen afspreken. Wie portmiddel
Werknet Uitzendbureau
en bijzonder milieuvriendelijk. Goedkoop en makkelijk te
020-6535232 Tanja v.d. Goes. Uw kind als model? Special het bezit van een hond. Ik heb A^eet kunnen we eens kennis- berijden. Door de gigantisch hoge ontwikkelingskosten (meer
Kids zoekt kinderen van O t/m veel interesses en houd o.a. Tiaken via een telefoonge14 jr. Bel: 0344- 652221. van wandelen en van een lek- sprek. Als het klikt maken we dan 70 milj.) stierf het enorme project een vroege dood.
Stomverbaasd waren wij toen we vorige week in Engeland
ker glas wijn. Pak snel die snel een date... tijgertje!
Werken als visagist(e)?
Reclame- en promotiebureau
nog een klein aantal C5's ontdekten. Fonkelnieuw, in het
3906-50 15 156; 1 gpm.
telefoon
en
reageer.
uil Amsterdam opent nieuwe T.l.P. verzorgt opleidingen
originele krat, compleet gemonteerd en nooit gebruikt.
Boxnummer 333579.
0906-5015156;
1
gpm.
vestiging in Centrum en zoekt i.s.m. modellenbureaus en fo- Boxnummer 967817.
k houd van reizen, romantiek,
per direct 45 nieuwe mensen tostudio's. Ervaring niet noodvoor o.a. distributie, chauf- zakelijk. Info: 0344 - 652 778. Haarlem: vind jij de telefoon Daardrijden, lekker eten, wa- De C5 heeft naast de zacht-zpemende electromotor ook
normale pedaal-aandrijving. Tijdens het rijden worden
feurs kl. rijbew., PR, marke- Wij zoeken dames die domi- ook zo'n leuk speeltje, dan :ersport, wintersport en
ting, promotiewerkzaamhe- nant of onderdanig heren moet je maar eens snel rea- squash. Ik ben een vrolijke, stroomverbruik en accu-conditie digitaal aangegeven. Door
t/m 3 regels ƒ 5,39
den, klantenservice en ass. kunnen verwennen via een geren. Ik zou graag een af- onge, slanke, werkende het lage zwaartepunt is-ie zeer stabiel en hij stuurt als een
t/m 4 regels ƒ 7, 19
scheermes.
De
maximum
snelheid
is
rond
de
20
km/u,
de
managsrs. Geen spec. voor- 06-lijn. Je kunt werken van spraakje maken of een span- ./rouw van 34. Ben jij vrolijk,
opleiding of ervaring nodig. thuis uit of op ons kantoor aan nend telefoongesprekje met sportief, ondernemend en actie-radius ongeveer 35 km. De Sinclair C5 is een verzamelt/m 5 regels ƒ 8,99
Zij die direct kunnen begin- de Waalhaven in R'dam. Je je voeren. Ik ben Bianca en 19 spreken mijn hobby's jou stuk pur sang en een mijlpaal in design. Zeer geschikt als
t/m 6 regels ƒ 10,79
aan? 0906-50 15 15 6; 1 gpm. opvallend en sympathiek promotievoertuig. Enkele techninen, krijgen voorrang.
kunt zo ƒ2.500,- bruto p.m. lentes jong. 0906-5015156; 3pxnurnmer_935689,
sche gegevens; Motor 250W, verlichting 40W, accu 12V,
Bel nu voor afspraak RTF bijverdienen. Meer info:
1 gpm. Boxnummer 960132.
t/m 7 regels ƒ 12,58
gewicht 45KG, bagageruimte 30L. Y-chassis uit staal (by
(qrooth. in non-food prod.)
010-294.49.07.
Regio Amsterdam: heb jij zin Opgelet!! Dit is gericht aan Lotus) en carrosserie uit ABS. Reserve-onderdelen leverbaar.
t/m 8 regels ƒ 14,38
alle leuke mannen, met een
020-4657350
om met mij iets spannends te gewone
uitstraling!
Geen
patt/m 9 regels ƒ 16,18
beleven? Ik ben een gezellige sers, maar ook geen doetjes.
vragen naar Petra.
Muziekstoeipoes en zou met een lie- Ik ben Gaby, 26 jaar jong en in U kunt nu 1 of meerdere exemplaren reserveren, levering
t/m 10 regels ƒ 17,98
instrumenten
volgt binnen 3 weken. Prijs ƒ 3350,- excl. BTW.
ve beller willen afspreken. Ik
het
bezit
van...
Wil
je
dat
Kunst en antiek
Inclusief nieuwe accu, accu-lader, owners manual,
ben blond, klein en heb een
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
serviceboekje en 2 contactsleutels.
mooi lichaam. Heb jij tijd en ECHT weten? Bel me dan
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één adverlenvandaag
nog
op:
Voor
informatie
en
reserveringen:
zin,
dan
spreken
we
dit
week'Veilinggebouw Amstelveen"
tic per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adver0906-5015 156; 1 gpm.
end
al
af!
0906-50
15
15
6;
HEDEN INBRENG.
Boxnummer 358413.
tcren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
1
gpm.
Boxnummer
956710.
Spinnerij 33, Amstelveen.
(Za. en ZONDAG tot 18.00 u., ma t/m vr. van 8.30 tot 17.00 u.)
Midden-Nederland
Tel. 020 - 6473004.
Zin
in
een
gezellige
afspraak?
Numansgors 139, 3281 HA Numansdorp (géén winkelNaam:
U kunt bij ons al v.a. ƒ270,- Grijp dan snel je kans voordat Ik ben Henk, een rustige man
verkoop), fax 010-4256615. K.v.K. Dordrecht nummer 54432
voor het eerste haljaar
van
31
jaar.
Ik
ben
1.90
m
het te laat is! Ik ben llona, 46 lang, heb blauwe ogen en
Verhuizingen
Adres:
een goede piano huren.
jr, volslank en gezellig. Ik heb zoek een serieuze relatie! Ik
Diversen
lang kastanjebruin haar, blauPostcode: ..Plaats:
rook niet, ben geen bartype
we ogen en een dochter van en
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
Sinds 1954.
houd
van
bos,
strand
en
13 jr. Lijkt 't je wat? Ik wacht
kamerverhuizingen/transport.
Amsterdamseweg 202
Topstriptease Yankees
leuke dingen doen! 0906- Autoruiten en kentekenplaten
Telefoon:
,
op je! Doei!! 0906-50 15 15 6; van
Lijsterstraat 18.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
AMSTELVEEN
keuze uit 32 topdansers M/V
5015156,
1
gpm.
Boxnum1 gpm. Boxnummer 260613. mer 395484.
Tel. + fax: 023 • 5731613.
020-6424800 of 06-54304111.
020 - 6413187
020-4888880/06-55347710
S.v.p. in rubriek:

RoRo Import Export

0906-96.80

Vlooienmarkten

Hete sex!

voor de particulier:
3 regels gratis

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Sinclair C5
Electromobiel

Zandvoorts Nieuwsblad

Grand Opening

Nog maar 12 stuks, ƒ3350,- p.st.

Een uniek stuk techniek

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Match Fine Arts tel. 010-4762535

WIKA AUTOGLAS
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Groen- en sf eermarkt in teken van mode-trends
Trends in het
toepassen van
bloemen en planten
in het interieur
spelen dit jaar een
belangrijke rol op de
Bloemen
Vaktentoon
stelling. Ook op de
Groen- en
sfeermarkt, speciaal
voor het 'gewone'
publiek op zondag 9
november, kan
iedereen
demonstraties
bekijken die
bekende arrangeurs
dan in het
Trendcenter op de
beurs geven. Ze
laten zien hoe
verschillende
interieurs verfraaid
kunnen worden met
\ bloemen en planten.
'In een modern interieur past bijvoorbeeld een mooie vaas met
daarin slechts een paar bloemen'

H

Ook op de publieksdag is de bloemententoonstelling zélf de grote trekker
r'otoburo Luuk Cïosc'Wuhr

Fotoburo Luuk Gosewehr

E INTERNATIONALE
Bloemen
Vaktentoonstelling vindt van woensdag 5 tot en met zondag 9 november plaats in Bloemenveiling Aalsmeer. Op de eerste vier
dagen richt de beurs zich vooral op de vakmensen en op de
laatste dag op het publiek. Dat
kan dan tegen gereduceerd tarief de circa vierhonderd
stands met de mooiste bloemen
en planten bekijken. Jaarlijks
maken duizenden mensen van
deze gelegenheid gebruik.
Als extra attractie vindt er op
de publieksdag een grote markt
plaats met in totaal circa 120
kramen. Daar worden bloemen,
planten, potten, vazen en aanverwante artikelen verkocht.
Ook staan er jaarlijks stands
van bloembollenverkopers.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 1 pi. in Friesl.; 4
dier; 8 vogel; 11 afgod; 13 elk; 15
getij; 17 vogel; 18 boom; 19 namiddag; 20 plank; 22 groet; 24 vlaktemaat; 25 woud; 26 put; 28 gevangenis; 30 kleur; 32 toespraak; 33
stijf; 35 slijk; 37 voegw.; 38 goedzak; 40 soort; 42 bordspel; 43
boom; 44 gat in 't ijs; 45 pers. vnw.;
47 uitroep; 49 godheid; 51 uitroep;
52 watervogel; 54 sieraad; 57 gemeen; 59 luizenei; 61 houding; 62
afwas; 63 pi. o.d. Veluwe; 64 pers.
vnw.; 66 vrijgevig; 68 buis; 70 tegenover; 71 voor; 72 Europeaan;
74 zangnoot; 75 voorz.; 77 doodmoe; 79 reukorgaan; 80 zacht; 81
eter.
VERTICAAL: 1 praalziek; 2 heilige; 3 kever; 4 akker; 5 voorz.; 6
vogelproduct; 7 theorie; 8 raar; 9
slee; 10 af en toe; 12 opdracht; 14
beest; 16 merkteken; 19 vereist; 21
lor; 23 loot; 24 vogel; 25 broodje;
27 onderricht; 29 walvis; 31 pi. in
N.-Brab.; 32 spelleiding; 33 stoet;
34 inl. dorp; 36 gratificatie; 39
nachtvogel; 41 bijl; 46 stokvechten;
47 lofdicht; 48 oplosmiddel; 50 bijb.

fig.; 51 eeuwig; 53 weigering; 55
lokspijs; 56 hevig; 58 zoogdier; 60
joodse wetrol; 62 smet; 63 voedsel;
65 vogel verblijf; 67 melkklier; 69
veer; 71 stap; 73 web; 75 tegenwoordig; 76 voorz.; 77 dierengeluid; 78 zangnoot.
Oplossing puzzel vorige week:
LEPELBLADZIEKTE

De markt wordt in de nacht
van zaterdag op zondag opgebouwd op de plaats waar tijdens de 'vakdagen' de 'technische' stands staan van grondproducenten, kassenbouwers
en verkopers van allerlei machines. De opbouw en afbraak
is een enorm karwei, want de
beurs gaat op zondagmorgen
om negen uur al weer open.
Net als tijdens de vakdagen
spelen ook op de publieksdag
trends in het gebruik van bloemen en planten in het interieur
een belangrijke rol. De demonstraties die arrangeurs tijdens
de beurs in het Trendcenter geven, worden ook op de publieksdag voortgezet.
Arrangeurs laten op elk heel
uur de toepassingsmogelijkheden zien van bloemen en planten in twee soorten interieurs:
modern en gezellig. „In een modern interieur past bijvoorbeeld een mooie vaas met daarin slechts een paar bloemen,"
licht Riena Tienkamp toe. Zij is
voorzitter van de commissie
die de activiteiten op de publieksdag organiseert. „In een

Overal beestjes

gezellig interieur is de trend om
te werken met natuurlijke materialen. Daarin passen bijvoorbeeld heel goed Belgische potjes met afgebrokkelde randjes,
met daarin een hedraatje,"
„We verwachten dat het
Trendcenter het publiek zeker
zal aanspreken," stelt Riena
Tienkamp.
„Bovendien
vindt alleen
op zondag ook
verkoop
plaats van de
produkten die tijdens de demonstraties getoond worden.
Ook dat doen we speciaal voor
het publiek, want op andere
beursdagen wordt er niets verkocht."
Naast het Trendcenter komt
het 'Plexa-plein', waar de verfproducent de nieuwste trends
op het gebied van muurbekleding toont. Tienkamp erkent
dat er geen relatie is met bloemen. „Maar wel met interieurs."

ter. De honderdjarige middelbare tuinbouwschool komt met
een presentatie waarbij zintuigen en bloemen een rol spelen.
Ook daarbij wordt ingespeeld
op trends. Bij het onderdeel
'tastzin' kan het publiek bijvoorbeeld de wratjes op de populaire pompoentjes betasten.

als voorgaande jaren wel eens
gebeurde.
De route voert onder meer
langs de stand waar bezoekers
zelf corsages kunnen maken.
Verder worden de bezoekers
langs twee stands geleid, waar
bezoekers informatie kunnen
krijgen over verzorging van
bloemen en
- planten. „Het
gaat daarbij
om basisprincipes,
zoals
welke plant
- moet ik waar
neer zetten en
bij welke bloemen moet de
steel schuin afgesneden worden. Deze informatie wordt op
een leuke manier gebracht. De
bedoeling van deze informatie
is dat we teleurstellingen bij de
consument voorkomen, want
maar al te vaak gebeurt het dat
bloemen niet lang blijven staan
door onjuiste behandeling."
Belangstellenden die alles
willen weten over de nieuwste
producten, kunnen ook op de
publieksdag terecht in het speciaal hiervoor opgezette Introcenter. De organisatie van de
Bloemen Vaktentoonstelling

'We proberen mensen op
nieuwe ideeën te brengen'

„We proberen zo mensen op
nieuwe ideeën te brengen, waar
het gaat om het toepassen van
bloemen en planten," licht
Tienkamp toe.
De commissie Publieksdag
heeft de traditionele groenmarkt inmiddels omgedoopt
tot 'groen- en sfeermarkt'. „Die
naam past beter bij het aanbod," meent Tienkamp. Dit jaar
wordt er ook een speciale looproute ingesteld, die langs alle
kramen en andere onderdelen
Het Aalsmeerse Florens Col- van de markt voert. Dat om te
lege vult het resterende deel -voorkomen dat bezoekers bevan het plein bij het Trendcen- paalde onderdelen missen, zo-

maakt daar onderscheid tussen
markt- en productintroducties.
Daarmee maakt zij duidelijk
welke bloemen en planten het
publiek binnenkort in de winkel kan verwachten en op welke
producten het enkele jaren
moet wachten, omdat de marktintroducties nog verder ontwikkeld moeten worden.
Voor bezoekers met kinderen is er op de publieksdag een
speeltuin met oppas aanwezig.
In tegenstelling tot voorgaande
jaren wordt deze nu bij de ingang van de beursruimte geplaatst. „Voorheen was de
speeltuin achter de ruimte met
de kramen, maar daardoor ontdekte het publiek vaak te laat
dat er ook nog een speeltuin
was. Daar hebben we nu dus
veranderingen
in
aangebracht."
Eddic de Blieck
De Internationale Bloemen Vaktentoonstelling wordt gehouden in Bloemrnvelllng Aalsmeer aan de Legmcerdijk. De publleksdag vindt zondag (l
november plaats van negen uur's morgeus tot vijf uur 's middags. De toegangsprijs bedraagt 12,50 gulden per
persoon (voor kinderen, (>5-plussers en
groepen een tientje). Tijdens de vakdagen bedraagt de toegangsprijs 25 gulden per persoon.

OERA, HET is weekend!
Tijd om de smerige stad
te ontvluchten! Allemaal
naar buiten, naar het Amsterdamse Bos! Behalve „ds je al de
hele week in dat bos hebt gezeten natuurlijk. Dan wil je wel
eens wat anders als natuur.
Stad wil je dan, zoveel mogelijk
stad en zo weinig mogelijk
groen. Even de natuur vergeten. Dan ga je bijvoorbeeld
naar café Koekenbier, bij de Albert Cuijp. Een doorrookte en
bijzonder lawaaiige ruimte vol
kleurrijk volk, waar de natuur
ver te zoeken is. Dacht ik.
Tot ik aanschuif bij een gezelschap achterin. 'Ha! De bioloog! Die weet het!' roept stamgast Tjeerd. Hij opent zijn briilenkoker en haalt er heel voorzichtig een prachtig gemummifieerd dierenlijkje uit. Een
centimeter groot padje, donker
met een lichte lengtestreep.
'Een rugstreeppadje,' zeg ik,
want dat is niet zo moeilijk. 'In
Europa een tamelijk zeldzaam
beestje, in Nederland wat algemener. Bij Amsterdam zitten
ze vooral in het Westelijk Havengebied en ten zuiden van
het Amsterdamse Bos, in de
buurt waar het nieuwe Schinkelbos gaat komen. Hij maakt
een prachtig ratelend geluidje.
Je hebt een beschermde diersoort in je brillenkoker zitten.'
Luid gebulder, gevolgd door
een lange discussie over Natuur en Mens.
Laat in de avond terug naar
huis. In de Pontanusstraat,
kruising Van Swindenstraat,
beweging in de goot. Een behoorlijk grote egel zoekt systematisch het gootafval af. Kijk,
daar heeft hij een fijne, halfvolle zak patat gevonden. Ik vind
dat die egel daar weg moet. Hij
zit aan de verkeerde kant van
de straat: bij de huizen, terwijl
aan de overkant de ruige begroeiing van de spoorbermen
staat. Eén inparkerende auto
en hij is er geweest. Oppakken
dat ding. Maar dat gaat nog
niet zo makkelijk, hij rent met
zak patat en al de stoep op en
verschuilt zich in een portiek,
staat omhoog te kijken of hij
ergens aan wil bellen. Ik pak
het tegenstribbelende beestje
op en ren naar de overkant, zet
hem in de struiken daar. Hij
verliest zijn patat ook nog onderweg.
Thuisgekomen ontdekken
we waarom onze basilicumplanten het zo slecht doen. Er
zitten rupsen in, behoorlijk
grote, wel vier centimeter lang.
De boeken erbij: die moeten
van een illegaal binnengedrongen nachtvlinder zijn. De gamma-uil? We komen er niet uit.
De rupsen wel: die mogen de
struiken op straat gaan opeten.
Discussieëren, determineren
en praktische hulp voor verdwaalde dieren. Wat een weekend. Ik zal blij zijn als ik weer
op mijn kantoortje in het Amsterdamse Bos zit. Daar blijft
de natuur tenminste netjes buiten.
Rcmco Daalder

(ADVERTENTIES)

In het Cultureel (enlrum Amstelveen geeft
op dinsdag 11 november om kwart over
acht 's avonds

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!

Wilma de Groot:
'Hij
eet mee,
loopt
gewoon
over tafel'

Foto: Gocdefroit Music

Stef Bos

Fotoburo
Luuk Gosewehr

'We kletsen altijd tegen hem'
Wilma de Groot woont met haar man,
kinderen en huisdier in Amstelveen.

Wat voor huisdier heeft u?
„De parkiet Turbo. Hij ziet er uit als een
gewone, groene, ordinaire grasparkiet."

JVtifn
Huisdier

Waar komt hij vandaan?
„Van een kweker uit Amstelveen, acht
jaar geleden. Mijn man en de jongens hebben hem uitgezocht. Waarom hém, dat
weet ik niet, misschien om zijn uiterlijk.
Hij was fel groen met een geel koppie. Ik
denk dat ze daar op vielen."

Moet u luel eens met hem naar de dierenarts?
„Die hersenbloeding is ondertussen al
weer vijfjaar geleden. Hij was omgevallen
in zijn kooi en lag op de bodem. Hij ademde
nog wel, maar bewoog zich verder niet. De
dierenarts herkende het meteen. Hóe, weet
ik niet. dat is zijn vakgebied. De vogel heeft
vier weken medicijnen gehad. Behalve dat
hij nu op zijn ellebogen loopt, is hij weer
helemaal normaal."

Waarom een parkiet? Wat is daar zo gezellig aan?
„Het is een heel sociaal beest, eet mee en
komt naar iedereen toe. Een parkiet kun je
makkelijk tam maken. Zangvogeltjes - een
parkiet is geen zangvogel - zitten meestal in
een kooi. Wij vinden het leuk om zo'n beest
los rond te hebben vliegen."
Wat voor bijzonder trekjes heeft Turbo?
„Hij zit anders dan een normale parkiet.
Die klemt zijn tenen om een stokje heen,
maar deze loopt als het ware op z'n cllebogen. Dat komt omdat hij ccn hersenblocding heeft gehad. Daarom ligt hij ook vaak
plat op zijn buik in plaats van dat hij op zijn
pootjes zit."
Praat u tegen uw parkiet?
„We kletsen altijd tegen hem. De kindc

Wat geeft u hem te eten?
..Hij eet mee, loopt gewoon over tafel. Hij
krijgt ook z'n normale voer en z'n krachtvoer, maar vindt het leuk om hier en daar
te pikken wat hem interessant lijkt. Als je
een boterham maakt op het aanrecht, is hij
er als de kippen hij. Ken pak yoghurt, daar
gaat hij helemaal in zitten als hij de kans
zou krijgen. Maar dat wordt zo'n kleddcrboel hè."

een concert met de titel 'Onderstroom'. Stef
Bos maakt en zingt liedjes over dingen die
hem roken en loat doormee zijn publiek niet
onberoerd. Een oanlal jaren geleden veroverde hij met het nummer 'Papa' de hitlijslen. Inmiddels is Slef Bos uitgegroeid lol de
meest eigenzinnige dichter en zanger van
Nederland. Zijn composities zijn eenvoudig
en sterk. In 'Onderstroom' begeleidt hij zichzelf op de vleugel, bijgestaan door een vijftal allround musici.
Lezers van deze krant krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van
vijf gulden op de normale prijzen van
respectievelijk 32 gulden (l-e en 2-e rang)
en 30 gulden (3-e rang).
De kassa van het Cultureel Centrum op Plein
1960 nummer 2 in Amstelveen K geopend:
maandagtot en met vrijdag van tien tot drie
uur (telefonisch vanaf half elf 's ochtends).
In het weekend van twaalf lot drie uur (telefonisch vanaf één uur). Het telefoonnummer
van de kassa is: 020-547.5175.

Wat kost de parkiet 11 gemiddeld per week?
„Dat is weinig, hoor. Even denken, een
gulden of drie, vier. schat ik."
ren zeggen 'groene clown' en 'Turbootje'. Je
kan een parkiet zelf ook leren praten. Deze
praat al op zijn eigen manier, maar daar is
weinig van te verstaan."
Wat komt er bij de verzorging zoal kijken?
„Omdat hij vrij rondvliegt, maakt hij er
overal ccn bende van. Dus je bent flink aan
liet schoonmaken. En 'ramen dicht!' is ccn
geijkte kreet hier."

Jan IMeler Ncpvcu

Heeft u ook een (lier in huis (linnit. kat, papegaai.
e;ivia. parkiet, schildpad, konijn, slang, lamme rat.
norm maar op), waarover tl in deze. rubriek wat zou
willen vertellen, schrijft u dan even een hrief(kaart)
naar: Hedactle \Veekniedia. postbus 2201. 1000 EK
Amsterdam, niet In de linker bovenhoek 'Mijn Hulsdier'. U kunt ook faxen: (020) 5(12.2012. Vergeet niet
uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij eventueel contact met u kunnen opnemen.
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt m Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities van Weekmedia t w.. Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Renault

BX 14 bj. '90 APK 6--'98 incl.
rekh. en imperiaal ƒ 3500,- Tel
020-4630996

vanRhijn...RENAULT

BX 1.4 Toulouse, '91, d.blauw
metallic, 162000 km, 5-drs,
schuifdak, radio/cass. APK 1/2,
5000. Na 18 u.: 020-4271533.

£ SOOft m2 RENAULT-SHOW

BX 19 GTI, '89, 124.000 km,
APK 7-'98, ƒ 4250 0204713571

QUESTION CAR 'l
MINOR MOTORCARS
,lla Romeo 33 Wag '89/ 3750
BMW 315 '83
ƒ 900
Sloterkade 43/44
BMW 2002 1e eig. '73 ƒ7500
Amsterdam
itroen BX '86
ƒ 950
Tel. 020 - 6177975/6158022
Citroen Visa '87
ƒ 1500
Rover-dealer voor
iat Regata 85 S'84
ƒ 950
Amsterdam, Amsteveen e o
:
ord Sierra 1.6 LPG '85 ƒ 1250
Nissan Sunny 2 drs '84 ƒ 725
san Cherry '86
ƒ 750
Opel Kadett D '85
ƒ 1650
Voor een perfecte SAAB 99 Opel Kadett '84
ƒ 950
90, 900, 9000 ook Royal Class Opel Corsa '84
ƒ 700
/W Golf D '84
ƒ 1500
SAAB SERVICE
/W Golf 1 3 C '85
ƒ 1900
MOLENAAR
;itroen 2 CV '87
ƒ 2500
HOOFDDORP
V1B 200 T '82
ƒ 2500
Ford Sierra stal. '92
ƒ 5450
Onderhoud, reparatie, APK. Ford Resta 1.6D '88
ƒ2250
Eigen revisiewerkplaats
Citroen BX limité '86
ƒ 1450
voor Saab motoren
;eat Ibiza '87
ƒ 1300
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe Van Slingelandtstr. 14, A'dam.
Tel.: 020 - 486 98 83.
en gebruikte onderdelen
023-5614097

HYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon. 03463 - 51150.

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20 00 uur. Tel 020-665 86.86. Fax 020-665.63 21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

:iTROEN-njders lezen
3ITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen1 Nummer
5 nu in de kiosk.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende • 040-2061528.

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibaulstraat 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantorerr
Amstelveen kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gaslhuisplein 12.

XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
XM Turbo D AMB airco, radio
CD, l m. velg.,'94
ƒ26.500
XM Diesel '95
ƒ 27.500
XM Diesel '94
ƒ 19.900
XM Diesel '90
ƒ 6.950
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24.500
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
XM CT Turbo aut '93 ƒ 17.500
XM 20i '93
ƒ 15.500
XM 20i comf. '92
ƒ 12.500
Xantia 18 SX 16V '95 ƒ 24.500
Xantia 19 D'94
ƒ16.500
Xantia 18 SX LPG '95ƒ 22.500
Xantia 20i Ipg'94
ƒ19900
Xantia 18i SX LPG '94/ 15.500
Xantia 18 SX LPG '93/ 14.500
ƒ 13.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 13.500
ZX Diesel '93
ƒ 12.500
BX TGD Break '93
9.950
BX 14 TE '93
4.950
BX 14 TE '90
3500
BX 14 E LPG '89
1.950
BX 14 RE '87
4.500
BX 19 TRi '89
4.50C
BX 19 GTi '88

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18 00 uur m ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren
Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO 1 -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l5/20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

Alle prijzen zi|n excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Honda

at
Auto's te koop
boven ƒ 20.000,Peugeot 605 Turbo Diesel,
automaat '94. ƒ22500. VISA
GARAGE Tel. 020-6278410.

Algemeen

Rover

Klassiekers
en Oldtimers

Auto's te koop
gevraagd

Bedrijfsauto's

Motoren/Scooters

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel'340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Campers
CAMPER, Elnagh Tropy II, 4pers., b.). '92, 80000 km, Ford,
2500 CC D, gaskachel, luifel,
douche/w.c.,-ƒ 39000. Almere
Campers, 036-5327787.

Zaterd. 25 t/m woensd. 29 okt.:
NAJAARS-CAMPERSHOW
met ANWB-gekeurde
occasions, nieuwe campers en
Scorpio 2.9 Automaat, '96, veel veel accessoires. Ook info over
extra's o.a. airco/open dak, verhuur: A-Pomt, Kollenberg45.000 km, noten stuur/dash- weg 11M A'dam-ZO nabij
board, ƒ42.500. 020-6952161.
Ikea. 020-4301600

Ford

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a ƒ 299 DIESELSERVICE
brandstofpompen, verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27, Duivendrecht
Tol. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling
DIESEL- & BANDENSERVICE
APK-keurstation + roelm
Wibautstr. 24-4, A'dam.
Tel. 020-6655571.

Fiat
Panda 1000 Fire, b.j. 1994, 1e
eig., APK, blauw
metall
Vraagpr. ƒ 7 950. Tel
06-53474001/020 6314733.

BMW
T k. mooie BMW 316i, 2-drs,
grijs metalic, bj. '91, ƒ8900
Tel. 075-6217537.

VW Transporter '87 omg. tot
camper APK 4-'98, ƒ 3500.
Tel 0182-529858

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
Ie 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Peugeot-dealer
1e eig. Mazda 323 GLX Sedan Tel.' 020-6868063/6332405 of
106 1.1 XN
10-'97 1.6 L, , wit, 11-'91, APK gek., 06-54633678 P.S. Ook 8-week106 1.5 Diesel
03-'96 4 nieuwe band. + accu, 45.000 se cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
106 1.0 Sketch
10-'96 km, ƒ 14.000. 023-5713509.
205 1.4 XS
01-'90
Verkeersschool Trendy
205 1.1 XR
03-'91
Amsterdam. Toppers in rijles.
205 Forever
07-'96
Bel voor gratis infogids:
06-'94 280 SE, autom., 08-'82, zilver
306 1.4 Comfort
Tel. 020-4205386
grijs,
apk,
zeer
mooi
en
goec
306 1.6 XS
01-'96
309 Profil
01-'89 vaste prijs ƒ 4950,020-6867717
405 Break 1.9i
lO-'92
405 Break 1.8i
06-'94
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Citroen AX
01-'93
Sedans 240 '91, Ipg
Subaru Jumbo
08-'90
Motorische problemen7
Opel Kadett
06-'91 Laat uw auto testen d.m.v. d ANWB-gek Tel. 0492-464495.
VW Golf GTi
06-'91
modernste apparatuur.
Volvo 940 GL 2.3i station '92
Ipg,
i.z.g st. Veel extra's
GARAGEBEDRIJF OUT,
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
020-6441020 (ma/vr. 8-17 u.) ƒ22.990 Tel 035-5242449.
Tel. 020 - 662 95 17

Mercedes-Benz

Volvo

Porsche

nieuwe Jaarmeterkaart voor 1997-1998. Het

Jaarmeterkaart niet bij u in de bus gevallen?

komende weekend kunt u weer beginnen met
het noteren van uw meterstanden.
Met de Jaarmeterkaart kunt u
gemakkelijk uw verbruik van gas en

Neem dan even contact op met Energie Noord
West (023 - 546 46 46) of Energiebedrijf
Zuid-Kennemerland (023 - 523 51 23). U
krijgt dan de Jaarmeterkaart thuis gestuurd.
Ook voor verdere informatie kunt

elektriciteit bijhouden. Elke week
staat de stooktabel in de krant en
kunt u uw gasverbruik controleren.

u daar terecht.
Want de energiebedrijven
zijn royaal met zuinige adviezen.

En eventueel maatregelen nemen om te bezuini-

HET IS WEER TIJD OM UW JAARMETERKAART IN TE VULLEN

Autosloperijen
A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
Lid A R.N. R.D.W-vrijwanng.
Tel. 020 - 4.470.470.
Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?' Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam, 020 • 6319802.

MERK/MODEL

KLEUR

BWJR

Opel Corsa
1.2Eco3drs

ceramic
blue

1995

23.000 ƒ 18.750,00

Opel Corsa
1.4 Swing 3drs

heliotrop
purple

1997

20.000 ƒ 22.500,00

Opel Astra
1.6 GL Station

casabl.wit 1995

38.000/26.950,00

Opel Astra

magma
rood

1992

123.000/16.950,00

2.0 GT 5-drs
OpelVectra
1.8expr.5drs

marseille
rood

1993

81.000/19.250,00

OpelVectra
2.5-V6CDX

olivegrey

1996

40.500/46.950,00

Opel Omega
2.016VGL

polarsea
blue

1995

33.000/40.950,00

Opel Omega

VR.PRIJS

riojarood

1995

45.000/41.950,00

- - . u ook geen
& ,S UW KETEL WMWWGINGTOE?ant.e
_._.
" efin °/re"..",iA/"jo,/pfpn a/te bekende

»---

*C-Ï.

l- Bel voor een offerte toegespitst
^ opuwpersoonliikesituaHe

2.5-V64-drs

Door inruil verkregen:
Nissan Micra
1.23drs

zwart

1992

80.000 ƒ 10.950,00

Peugeot 106
1.0KID

blauw

1993

38.000 ƒ 14.750,00

1994

45.000 ƒ19.950,00

Chevrolet Corsica
2.2 LT sedan
grijs

www.AutoNL.com

SOUL NIGJ-FT FOT* SINGLES

KM

Kt

uto Ixt

Al onze
occasions op

ZATERDAGAV. l NOVEMBER

gen en dus minder te betalen. Is deze week de

Deze week komt hij er weer aan. De

Volkswagen

Rijscholen

Te koop
Peugeot GLD 405
kleur: donkerblauw, bouwjaar nov
1991, met trekhaak, APK nov. 1998
In goede staat. Vraagprijs ƒ8000,Tel. 040-2012477
Mazda
Z U l D W IJ K

TIJD VOOR EEN
KRABBELT JE IN DE METERKAST

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren
GEBR. OPDAM B.V.
Tel: 023-5845435

Saab

Peugeot

DB

QUESTION CAR ?!
APK gekeurde occasions
v.a. ƒ 150,- pin of chip je auto
Van Slingelandstr. 14, A'dam.

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraal 152.
Tel: 020-6240748.

llurl. ItuliitïsMruat 5-11. Amsli;ril!mi-/u!d.'IVI. 073 Hl) 22.

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Bell u voor inl.
PEUGEOT 404
Een solide, comf. klassieker 0341-419354 of 0653-675799
voor alledag. Altijd auto's
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
op voorraad. Frank Dordregte merk auto a cont. met vrijwar.
020 6826974 / 06-54373493
bewijs. Tel.: 020 4824640.
Blijf niet dromen, nu komen OPGELET!! Grote auto-inkoop
Peugeot 404's, alles moet weg actie. Gespecialiseerd in alle
DRS KEIMPE CARS, Ook rep merken auto's v a. '88; ook be^
enonderh. Tel.. 020-6823615 dnjfsauto's en 4x4.
010-4154648 of 06 53277644
CITROEN-liefhebbers lezen
CITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen1 Nummer
VISA Garage B.V.
6 nu m de kiosk.
Houtmankade 37 A'dam
70 BESTELAUTO'S en pers.
Tel. 020-6278410.
jusjes v.a. ƒ3500 Garage
3ijsenhout, lid Bovag.
Vleer dan 50 jaar gevestigd
T.k. Yamaha XJ900S diversion
Jennebroekerweg 17, Rijserv
bj
'97,
560
km,
incl.
2x30
It
Tk. Honda Acccrd LX '91 2 drs
lout bij Aalsmeer, 0297koffer,
hoes,
2x
slot.
Weg
2.2I., 85.000 km, autom., airo
324229. Ook t k gevraagd.
apk 9-98, ƒ 17000.020-6479546 omst. ƒ 17.000 070-3214024

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Accessoires
en Onderdelen

Citroen

geeft u meer!
2-daagse reis
naar Londen
Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deur!

Pag. 200 Nieuws TV |

D« ofwkfeahr W) u In d« buurt.

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

DANE AND
THE DUKES OF SOUL

Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.: 023 - 5715346

in „De Manege" Zandvoort

Info 5716023

=§^4
2tô

CHRYSLER VOYAGER

VANAF F 55.990,-

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit:

DAG1:
U reist in de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt in. Om 16.10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18.50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open: u
kunt eten in één van de restaurants, één van de nieuwste films bekijken in een van de videolounges of voordelig tax-free inkopen doen in het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters.
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u in slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station, gelegen'in het hart van de bruisende metropool aan the Thames. U checkt in bij uw hotel en heeft
dan de gelegenheid om het nachtleven in Londen te
verkennen. Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
film of gaat u naar een van de nachtclubs? Het kan
allemaal.

STIJL" KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE

WENSEN:

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE
UIT VELE K L E U R E N
STRAKKE

EN U I T V O E R I N G E N . U WILT

MODERNE SCHUIFDEUREN

OF RUSTIEKE*

DAG 2:

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS

RUIMTE-

ANALIST- GRAAG UW VRAGEN. IN O N Z E S H O W R O O M S MOET U OOK EENS N A A R

BOVEN KIJKEN.

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS

Op Internet: http://www.chrysler.nl

IN HOUT EN ALUMINIUM.
U

BENT V/iN HARTE _

WELKOM.

RUIMTE

ANALIST

Okay, we zijn nummer 1.
Maar hoe zijn we't geworden?

Prijs: f 199,= p.p.
Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* treinretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Street
Station
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

De Chrysler Voyager: de best verkochte ruimte-auto in Nederland. Hoe kan het ook anders. De Voyager
is er in 36 uitvoeringen, waaronder de nieuwe Grand Voyager 2.4i SE. Hij biedt plaats aan 5 tot 7
volwassenen en hun bagage. Dat hij ,uit het land van de onbegrensde mogelijkheden komt, ziet u ook aan
de lijst met standaard extra's: o.m. airco (SE/LE), twee airbags, portierdwarsbalken, stuurbekrachtiging en
elektrisch bedienbare buitenspiegels. Kom langs voor een proefrit. We geven uw wensen graag de ruimte.

Vertrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997

de Gr-aiifblafonds
CHRYSLER HEEMSTEDE
PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL" K A S T W A N D S Y S T E M E N

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN- MAANDAG T/M VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU ZATERDAG
VAM 1O.OO TOT 16 OOU. OOK SHOWROOM IN V L A A R D I N G E N

Cruquiusweg 29, Heemstede. Telefoon 023 - 529 60 29. Openingstijden: maandag t/m vrijdag
8.30 -17.30 uur. Zaterdag 10.00 -17.00 uur.
eld Chr\skr Vo\a«cr 11 vinaf l 93 105 Priiïcn mtl BTW af importuir cxcl kosten njklaar maken en vcrwijilcringsbijdraKc Lease vanaf ƒ l 393,- p rn (cxcl BTW
Chr>OcrU.i^ tel 01-17-367850 \Vl|iiKlnntn voorlxhoutlin ChrjOcr Import Hollaml B V Tel 0347 363400

Na het ontbijt heeft u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs. Beroemde bouwwerken als de Tower,
Houses of Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard. Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrod's en Selfridges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u weer op de trein
in Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23.59 uur aankomt.

en brandstof)

Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
Reserveren kan door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:
H2WKM.
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveringsafdeling met u een alternatieve daturn
zoeken.

geen u meer

Weekmedia 13-14-15-17

woensdag 29 oktober 1997

13-19

Citroen Xsara 1.4i

Kwaliteit voorop bij Opel Astra
D

Stil, soepel en doordacht

D

e Xsara is een doordachte auto. Met dit
model, de opvolger
van de ZX, bewijst Citroen
zijn inzicht voor detail. Ook
al is de vormgeving minder
apart dan dat van de vroegere Diane of DS, de Xsara
heeft een aantal slimmigheidjes waardoor hij zich
onderscheidt.
Een goed voorbeeld is de verstelImg van de buitenspiegels in de
door ons gereden versie 1.4i Ligne Prestige. Links is de buitenspiegel met de hand te verstellen,
terwijl dat rechts elektrisch gaat.
Dat scheelt ver reiken of het vragen om assistentie van een passagier, als die tenminste aan
boord is.
De elektrisch bedienbare rechterbuitenspiegel is standaard in de
Ligne Prestige en in de minder rijkelijk toegeruste Ligne Séduction.
In de basis Xsara 1.4i heb je wel
een lange arm of de hulp van een
ander nodig. Lastig? misschien

e Astra, het meest
populaire model uit de
range van Opel, moet
honderd procent in orde
zijn. Kwaliteit staat voorop.
Liever een paar maanden later beginnen met de verkoop dan een auto die in
zijn eerste levensfase wordt
geteisterd door kinderziektes. Daarom onderwerpt Opel de nieuwe Astra, die begin volgend jaar uitkomt,
aan een reeks zware beproevingen.

maar er valt mee te leven, zeker
gezien de heel behoorlijke standaarduitrustmg van elke ZX-opvolger. Comfort verhogende zaken die in deze klasse aanspreken zijn onder meer centrale vergrendeling, een in hoogte verstel-

baar stuurwiel en stuurbekrachtiging. De veiligheid is gediend met
gordelspanners en een airbag in
het stuur. Die voor de passagier
is voor zevenhonderd gulden
meerprijs verkrijgbaar.
Aan de veiligheid heeft Citroen bij
de ontwikkeling van de Xsara
veel aandacht geschonken. De
carrosserie is extra stevig gemaakt. De deurstijlen vormen in
combinatie met een centrale dakspant een soort inwendige rolbeugel. Het duidt op een forse dosis

Een overzichtelijke tellerunit prijkt achter het stuurwiel.

De Xsara is uiterlijk heel herkenbaar als een Citroen door de gelijkenis met de grotere Xantia.
ingebakken stevigheid. Wellicht
dat daardoor de carrosserie nauwelijks enige vorm van resonanties vertoont. Het geluidsniveau in
de auto is laag. Citroen past een
trillingsvrije bodemplaat toe. De
portierrubbers zijn op sommige
plaatsen driedubbel uitgevoerd,
waardoor windgeruis wordt uitgebannen.
De 1,4 liter motor levert 75 paardenkrachten. Hiermee maak je
geen vuist als je eens een keer
rap wil accelereren. Citroen heeft
dan andere varianten, zoals de
krachtige 1.8i 16V. Deze zestienklepper levert 112 pk. De 1.4 is
opvallend spaarzaam. Ondanks
dat we er tijdens een lange rit
stevig aantrokken, verstookte de
krachtbron een bescheiden 7,5 liter over honderd kilometer.
Achter het stuurwiel is het goed
toeven, zeker in de luxe Ligne
Prestige. De stoelen en achter-

SPECIFICATIES Citroen
BIJZONDERHEDEN
Xsara 1.41 Ligne Prestige: UITRUSTING
Motortype:
Viercilinder
Cilinderinhoud: 1.360cm3
Vermogen:
55 kW/75 pk bij
.500 t.p.m.
Max. koppel: 112 Nm bij 3.400
t.p.m.
14,1 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
175 km/uur.
Gem. verbruik: 7,2ltr/100km.
Prijs:

ƒ31.790,-

bank zijn bekleed met zacht velours. Het stuurwiel is niet alleen
in de hoogte maar ook in de diepte te verstellen en de zetel van de
bestuurder valt in verticale richting te variëren. Achterin is de
Xsara ruim voor zijn klasse. Ben
je echt lang, dan kan het hoofd
het dak raken. De bagageruimte

Veelzijdige grijs kenteken-versie

Fiat introduceert Marea Weekend Van
G
rijs-gekentekende versies van stationwagens doen het goed in
de zakelijke markt. Fiat
heeft deze ontwikkeling ook
gesignaleerd en introduceert de Marea Weekend
Van. Dit model is voorzien
van een verhoogd dak om
aan de eisen te voldoen die
de Nederlandse wetgeving
aan grijs kenteken auto's
stelt.

De Fiat Marea Weekend Van combineer representativiteit en functionaliteit.

Voor de functionele Marea is te
kiezen uit een tweetal turbodieselmotoren. Fiat vraagt voor de
Marea Weekend Van 1.9 TD SX

Baleno Estate ook met 1.3 motor
uzuki heeft de Baleno
voor het modeljaar
1998 aangepast. Tevens versterken nieuwe versies het gamma. De Baleno
stationwagen is er nu ook
als 1.3 Estate. De 1,3 liter
motor kennen we al van de
driedeurs Baleno. Het is een
gewillige viercilinder met
een laag brandstofverbruik.
Sinds zijn première op de AutoRAI in 1995 heeft de Baleno een
sterke positie verworven. Om de
stevige concurrentie goed partij te
bieden heeft Suzuki de Baleno
van meet af aan gewapend met
onder meer standaard van dubbele full-size airbags. Volstrekt
vernieuwend en uniek in deze
Wasse was en is het Suzuki SusPension Control System (SSCS):
een elektronisch geregelde

schokdemping. Deze zorgt onder
alle omstandigheden voor een
veilige en comfortabele wegligging. Het is standaard op de 1.8
GTX-uitvoeringen.
Voor het modeljaar 1998 zijn een
derde remlicht en in hoogte te
verstellen koplampen toegevoegd. Uiterlijk is de vernieuwde
Baleno te herkennen aan een anders ontworpen grille en wieldoppen. Met de 1.3 GLX Estate presenteert Suzuki een scherp geprijsde stationwagen. Hij kost
30.995 gulden. Stuurbekrachtiging, centrale vergrendeling, elektrisch te bedienen ramen en buitenspiegels, twee airbags, toerenteller, startonderbreker en een regelbare interval voor de ruitenwissers zijn aan boord. Het is een
greep uit de omvangrijke lijst,
maar juist deze zaken tonen aan

dat de Baleno heel veel te bieden
heeft. De motor levert een vermogen van 62,5 kW/85 pk. Op de
buitenweg nuttigt hij volgens de
EEG-normen een bescheiden zes
liter over honderd kilometer.
De elektronisch geregelde viertraps automaat met brandstof besparende lock-up is nu tevens beschikbaar voor de 1.8 GTX Sedan. Deze Baleno-variant komt
op een prijs van 37.095 gulden.
Die is heel aantrekkelijk, want
zelfs airconditioning en het SSCS
zijn standaard.
Deze auto biedt de top in het Csegment als het gaat om veiligheid, comfort en rijdynamiek. Dat
laatste komt voor rekening van de
krachtige 1,8 liter motor met een
maximum vermogen van 89
kW/121 pk.

75 ƒ 31.250,-. Deze prijs is exclusief btw en zonder BPM, een luxe
belasting die louter wordt geheven over auto's op geel kenteken
en dus ingericht voor het vervoer
van personen.

Centrale vergrendeling met afstandsbediening
Stuurbekrachtiging
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Stuur verstelbaar in hoogte en diepte
In hoogte verstelbare stoel
Toerenteller
Elektrisch te bedienen ruiten voorin
Getint glas
Airbag

is toegankelijk via een vijfde deur.
Door de achterbank neer te klappen is die verder te vergroten.
De Citroen heeft een zijdezachte
vering. Comfort is geheel in de
traditie van dit Franse merk met
een grote C. Opvallend is de directe precisie waarmee de auto
reageert op het stuur. Met name
de achterwielophanging met een
licht meesturend effect veroorzaakt dit koersvaste karakter.
Citroen zet met de Xsara een prima vervanger van de ZX in de
markt. In alle opzichten stijgt hij
een trede op de ladder. De prijs
doet dat echter nauwelijks. De
auto is te koop vanaf 29.990 gulden. De geteste 1.4i Ligne Prestige met de top in luxe komt op
31.790 gulden.

De echte kennismaking is best
een bijzonder moment: gedurende twee dagen mogen we met
een testteam uit Duitsland de Astra's aan de tand voelen. Ons
wacht een rit van bijna 1.200 kilometer naar en van de Grand Canyon, over de vaste testroutes
van General Motors. Met veel gevoel voor drama wordt het ons
verboden de Astra's persoonlijk
van het terrein af te rijden.
Vreemdelingen mogen nu eenmaal op deze testbaan niet achter het stuur, zo luiden de regels.
De eerste paar honderd meter
van onze testrit nemen we dan
ook plaats op de passagiersstoel.
En waag het vooral niet om op

De Astra ondergaat een reeks pittige beproevingen alvorens hij
wordt losgelaten op de markt.
deze haast sacrale grond een fototoestel ter hand te nemen, dat
is hier absoluut uit den boze. We
stellen vast, dat de interieurruimte
groter is dan bij het huidige model. Dat stemt overeen met de
verwachtingen, omdat bijvoorbeeld de nieuwe hatchback volgens de verstrekte informatie met
een lengte van 4,11 meter zes
centimeter langer is dan de huidige. En de wielbasis is toegenomen met tien centimeter tot 261
centimeter. Zoiets vertaalt zich
natuurlijk in een ruimer interieur,
een goede zaak voor een typische gezinswagen.
Gedurende de eerste dag deel ik
de auto met Will Firnhaber (64).
Hij is als directeur Voertuigontwikkeling van Opeis Internationale
Technische Ontwikkelingscentrum
in Ruesselsheim onder meer verantwoordelijk voor al het testwerk
en de daaruit voortvloeiende ontwikkelingen voor nieuwe auto's.
Speciaal ten behoeve van de Astra heeft hij zijn pensionering, bereikt na een dienstverband van
meer dan 40 jaar, met een jaar
uitgesteld. "Ik wil de auto tot een
succes maken," verklaart hij. "De
Astra moet vanaf het eerste moment helemaal goed zijn, we kunnen ons geen misser veroorloven."
Wat betreft rijgedrag is de nieuwe
Astra een enorme stap voorwaarts. Het onderstel is volledig
gemodificeerd. Zo zijn in de wielophanging voor (systeem McPherson) vele lichte aluminium onderdelen gebruikt. Het subframe
is voorzien van nieuwe, in rubber

miljoenste

Honda
Honda heeft onlangs een
mijlpaal bereikt. Dat betreft
de productie van de 100
miljoenste motorfiets. In augustus '49 rolde de eerste
van de band, een zogenaamd D-type, en op 13
oktober is historie geschreven met het onvoorstelbaar
hoge aantal van een één
met daarachter acht nullen.

De bestuurder hoeft niets in te leveren aan comfort en luxe. Aan
de buitenzijde blijft de representativiteit van de standaard stationwagon behouden. Dat maakt dit
soort auto's aantrekkelijk.
Fiat voorziet zijn wagon-modellen
al sinds jaar en dag van een
neerklapbare bumper. De Regata
en de Tempra weekend hadden
deze voorziening al. De Marea
Weekend vormt geen uitzondering op de regel. De auto is een
decimeter langer dan de sedan.
De laadruimte is fors te noemen.
Deze meet 1,68 meter. De breedte tussen de wielkasten is 96 centimeter. De laadhoogte varieert
van 90 tot 98 centimeter.
Om ook met een zware last nog
goed met het overige verkeer te
kunnen meekomen, is de Weekend Van uit te rusten met een 75
of 100 pk sterke turbodieselmotor.
Beide krachtbronnen hebben een
inhoud van 1,9 liter.

gevatte ophangpunten. De sterk
gemodificeerde semi-onafhankelijke torsie-as achter draagt er
aan bij, dat de Astra een bijzonder vast weggedrag vertoont. Het
blijft een gezinsauto, maar vaders
die heimelijk hunkeren naar een
sportief voertuig kunnen er uitstekend mee uit de voeten. En met
name de driedeurs hatchback zal
het onder jongere automobilisten
uitstekend doen. Aardig detail: in
de meest sportieve uitvoering,
met sportstoelen, zit onder de
meters een grijs vlak. Dat doet
bijna Italiaans aan.
De nieuwe Astra is straks verkrijgbaar met zes benzinemotoren
(van 60 tot 175 pk) en twee dieselkrachtbronnen (respectievelijk
68 en 82 pk). Voor deze testrit
heeft Opel twee varianten met de
bekende 1.6 en twee met 2.0 liter
Ecotec motoren (goed voor 100
pk en 136 pk) bijeengebracht alsmede een 2.0 liter diesel met automaat. Die laatste variant is een
openbaring. Het betreft de 2 O Dl
16V die een jaartje geleden debuteerde in de nieuwe Vectra. De
82 pk sterke krachtbron levert
een trekkracht van 185 Nm bij
1.800 r/min. Gekoppeld aan de
automaat presteert de motor uitstekend, moeiteloos nemen we
een zeer bochtig bergtraject. Onder deze zware omstandigheden
leer je de elektrisch aangedreven
stuurbekrachtiging op waarde
schatten. Na twee dagen gooien
we het portier voor de laatste
keer dicht. De conclusie is helder:
de nieuwe Astra is een stap voorwaarts.

WO

BPM-vrije wagon-uitvoeringen
van gewilde middenklassers combineren twee grote voordelen. Ze
bieden door het ontbreken van
een achterbank en door een hoger dak natuurlijk veel laadruimte.
Voor het overige is zo'n van-versie echter een gewone personenauto.

De Alfa 146 Junior is een sportief toegeruste versie.

Alfa 146 Junior jong van hart
D
e Alfa 146 Junior is
ontworpen naar de
beste Alfa Romeo traditie. De naam suggereert
klein, maar staat voor een
extra sportief toegeruste
model, zoals dat eveneens
het geval was bij de Alfa Juniors van weleer.
De nieuwe Junior is ontwikkeld
op basis van de 146 Twin Spark

Schakelen zonder koppelen
Rijden in druk verkeer. Afremmen en schakelen. Weer
optrekken en schakelen. De linkervoet die het koppelingspedaal bedient, maakt overuren. Zeker bij mensen
die dag in dag uit met de auto op pad zijn. Gearmaster
Europe in Nieuw Vennep heeft een handige oplossing
hiervoor: Click 'n Go. Het is schakelen zonder koppelen. Het systeem zorgt ervoor dat de koppeling automatisch wordt bediend bij het schakelen. Het is achteraf in te bouwen in elke auto. Aan de auto zelf hoeft
niets te worden veranderd, zodat de garantie niet in het
gedrang komt. Op Click 'n Go zelf rust een jaar garantie of 100.000 kilometer. Het systeem is leverbaar via
de autodealers en kost vanaf 1.599 gulden inclusief
btw en montage.

Opel City Trekker primeur in Tokyo
Opel slaat de vleugels uit. Het is één van de producenten dat zijn producten op steeds meer markten voor het
voetlicht schuift. Op de Tokyo Motor Show presenteert
het merk binnenkort de CTC (City Trekker Concept).
Het is een studiemodel vol technologische snufjes. Opel omschrijft de CTC als een ruime stationwagen die
het leven in de 'stadsjungle' een stuk aangenamer kan
maken. In de praktijk vertaalt Opel dat in een aantal attributen die standaard zijn in deze auto. Dat is in de
1.3 versie is nieuw In de Suzuki Baleno Estate serie.

We staan op de hermetisch van
de buitenwereld afgesloten testbaan van General Motors in
Phoenix. De temperatuur loopt al
tegen de 30 graden Celsius, hoewel de zon nog maar nauwelijks
aan zijn dagelijkse klim is begonnen en de hemel enigszins rood
is gekleurd. Hier wandelen we in
alle rust langs een rijtje Astra's.
Het betreft de drie- en vijfdeurs
hatchback alsmede de tot op heden geheim gehouden stationwagon. Het is een robuust ogende
auto, net als de hatchback. In de
loop van 1998 maakt de sedan
de lijn compleet, maar Opel wil
vooralsnog niet het doek trekken
van deze versie.
De carrosserie is nu volledig verzinkt, wat de duurzaamheid natuurlijk ten goede komt. Het veiligheidsniveau is ook hoger. Zo
klappen de pedalen weg bij een
frontale botsing, hetgeen de kans
op kwetsuren aan de voeten aanzienlijk vermindert. Dat de airbag
standaard is hoeven we heden
ten dage natuurlijk niet meer te
vermelden.

1.4-16V. De motor levert een vermogen van 103 pk, dat borg staat
voor stevige prestaties. De topsnelheid bedraagt 187 km/uur terwijl de Junior in 11,5 seconden
van nul naar honderd sprint.
Het onderstel stamt van de sportieve 146 1.8 en 2.0 ti versies.
Het betekent dat de Junior enkele
millimeters dichterbij het asfalt
staat, wat de wegligging ten goede komt. De grote 15 inch licht-

metalen velgen doen daar nog
een schepje bovenop. Ze zijn omrand met brede 195/50 banden.
De bumpers zijn in de kleur van
de carrosserie gespoten, zijskirts
en een achterspoiler geven hem
een gespierd uiterlijk. Getint glas,
elektrisch bedienbare ramen en
een in hoogte verstelbare stoel
en stuurkolom maken het mteneur lekker luxe. De 146 junior is
te koop voor 35.450 gulden.

eerste plaats een satelliet-navigatiesysteem. Het systeem geeft tevens informatie over hotels, benzinestations, theaters en centra voor vrijetijds activiteiten. Tevens is het systeem te koppelen aan een automatische
alarmering van hulpdiensten bij een ongeval of diefstal.

Mitsubishi Carisma GDI in de racerij
Mitsubishi pakt de handschoen opnieuw op. Na een
succesvolle deelname met de Carisma start het merk
in het nieuwe raceseizoen volgend jaar met een Carisma GDI in het Dutch toerwagenkampioenschap. Bijzonder is dat deze auto is voorzien van een direct ingespoten benzinemotor. In de dagelijkse praktijk levert deze
een laag brandstofverbruik en hoge prestaties. Uit een
cilinderinhoud van 1,8 liter heeft Mitsubishi een vermogen van 126 paardenkrachten weten te ontfutselen
dankzij het ingenieuze elektronische GDI systeem.
Voor de preparatie van de Carisma voor het circuit is
Cavallino Engineering in Loosdrecht in de arm genomen. Mitsubishi importeur MMSN b.v. wil twee auto's in
de strijd werpen. De eerste resultaten met prototypes
van de race GDI's zijn veelbelovend. Wie achter het
stuur van deze Carisma's zullen kruipen is nog niet duidelijk. In 1996 had Mitsubishi Allard Kalff en Sandra
van der Sloot gecontracteerd. Kalff was heel succesvol.
In het eerste jaar van de Carisma in racetenue deed u';

De meest succesvolle Honda tweewieler aller tijden is
de Supercub, die wij in Nederland kennen als het
scooterachtige bromfietsmodel C50. Deze maakte
vooral in de jaren zeventig
furore als een handzame
tweewieler met beenschermen die de kleding droog
hielden. Van deze Supercub zijn er wereldwijd meer
dan 26,5 miljoen verkocht.
Honda heeft in Japan het
leeuwendeel van zijn bromen motorfietsen verkocht.
Dat zijn er sinds '49 tot heden meer dan 58 miljoen.
De rest van de 100 miljoen
is elders in de wereld geproduceerd en verkocht.

zelfs een gooi naar het kampioenschap in de Auto Trader Dutch. Dit is trouwens een race waarin louter productie-auto's strijden met cilinderinhoud tot maximaal
2,0 liter.

Fiat in de plus
De Fiat-groep heeft over de eerste helft van dit jaar
goede resultaten geboekt. Dat heeft Cesare Romiti,
voorzitter van de Raad van Bestuur, recentelijk bekend
gemaakt. De omzet van de groep steeg met twaalf procent ten opzichte van de eerste zes maanden van vorig
jaar. De winst is met meer dan de helft omhoog gegaan
naar een totaal van 2,55 miljard gulden. Cruciaal voor
de Fiat-groep, waartoe de merken Fiat, Lancia en Alfa
Romeo behoren, is de sterk groeiende afzet in Italië.
Dit is een direct gevolg van de premie die de overheid
in het vooruitzicht stelt aan mensen die hun oude auto
van de hand doen voor een nieuwe 'schonere' wagen.
De totale verkopen stegen daardoor met dertig procent
ten opzichte van 1996. Fiat verkocht 27,9 procent meer
auto's, met name Punto's welke momenteel het best
verkochte model is in Europa. In Brazilië scoort de in
dit land geproduceerde Palio het goed. Met dit model is
een groei van 29,5 procent geboekt. Romiti verwacht
dat de groep het jaar bijzonder goed afsluit. De positieve resultaten zetten zich immers voort in de tweede
helft van 1997.
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RECEPT
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!
stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
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De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.
De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet-set Arch klaar.

Fraai van vorm en makkelijk
in gebruik. Goed voor vele
uurtjes gezellig tafelen met
familie en vrienden. Dat is de
Gourmet'Arch'STafelgrill van
Tefal. Natuurlijk zijn de grote
grillplaat en de bijgeleverde
vierkante pannetjes voorzien
van de bekende Tefal antiaanbaklaag. Dat garandeert
een perfect bakresultaat en
gemakkelijk schoonmaken.

Klik • Klak - Klaar • Recept:
Karnemelkkruidkoek

Proef de énige echte
chocoladevlokken!
Alleen bij vlokken van De Ruijter
proeft u échte chocolade. Want
de vlokken van De Ruijter bevatten meer cacaobestanddelen dan
imitatievlokken en zijn bovendien
met cacaoboter bereid. Hierdoor
hebben de vlokken een volle,
zachte chocoladesmaak. De vlokken van De Ruijter mogen zich
dan ook als enige chocoladevlokken noemen.
Chocoladevlokken zijn niet
alleen lekker op brood, je kunt er
ook heerlijk mee variëren.

Wat dacht u van een bijzondere
vlaflip:
Schenk een g/as halfvol met
vanillevla, leg hier schijfjes banaan op en bestrooi het met
vlokken. Vul het glas op met
chocoladevla en wederom een
laagje bananenschljfjes en
vlokken. Versier de vlaflip met
een toefje slagroom en een
oublie.
Geniet ervan...

Ingrediënten:
• 250 gram zelfrijzend bakmeel
.
• 250 gram bruine basterdsuiker
• 100 gram rozijnen,
.50 gram krenten
• 1 eetlepel speculaaskruiden
• 2,5 deciliter karnemelk

Deze karnemelk-kruidkoek is
na een aantal dagen op zijn
lekkerst en kan prima een
tot twee weken worden
bewaard in de koelkast.
Eet smakelijk!
Een recept van' G.' van den
Akker uit Driebergen

Het BoodschappenSpel

Lentespinazie

Kent u ze al, de lachende aardappelwafeltjes van McCain? Ze
heten dan ook "Smiles", afgeleid van het overbekende lachende gezichtje. En dat doen
ze dan ook: Smiles lachen u toe
als ze op uw bord liggen. Smiles hebben een gepaneerd,
krokant laagje van buiten en zij
zün van binnen gevuld meteen
heerlijke, zachte aardap-pelpuree. Smiles kunnen worden bereid in de oven of frituur.

met Room
Lentespinazie van Iglo laat zich
uitstekend combineren met
aardappelties of pasta en met
vlees, kip óf vis. Onze kok Mario.
zet een combinatie van Lentespinazie met schnitzelreepjes
en aardappelties op het menu.
Ingrediënten (2 personen):
1 kleine ui; 25 gram boter; 1
pak Iglo Lente-spinazie met
Room; 200 gram schnitzelreepjes; 1 eetlepel shoarmakruiderv en eventueel 2 eetle'pels droge witte vermout.

Vooral voor kinderen wordt
de maaltijd een waar feest met
Smiles. Met kip, hamburgers,
salade of appelmoes erb'u heeft
u een heerlijke combinatie
waarin alle ingrediënten voor
een gezonde maaltijd aanwezig zijn. Smiles doen het goed
op verjaardagsfeestjes maar
kunnen ook de 'door-de-weekse' maaltijd opvrolijken. Dus
wat doe je met Smiles?
Lekker opeten natuurlijk!

Sparen voor exclusieve pluche Page puppy bij
Page Plus en Page Ultracomfort toiletpapier
Bij Page toiletpapier loopt een
fantastische actie! Want naast de
kwaliteit die u gewend bent te
krijgen als u een pak Page toiletpapier koopt, kunt in november
en december sparen voor een
leuke pluche Page puppy bij
Page Plus 8-rol en Page
UltraComfort 4-rol en 8-rol toiletpapier. Deze puppy is speciaal
voor Page gemaakt en heeft een
vergelijkbare winkelwaarde van
ten minste fl. 19,95. U krijgt deze.
l leuke Page puppy in uw bezit
[door drie streepjescodes van

Page toiletpapier te sparen en
fl. 9,95 over te maken voor verzend- en portokosten.
Overigens maakt u met deze
exclusieve Page puppy niet alleen
uzelf, uw kinderen of kleinkinderen blij. Want voor elke Page
puppy die wordt besteld, maakt
Page nog eens f 1.1,50 over naar
het Koninklijk Nederlands BlindenGeleidenhonden Instituut.
Hier worden honden, met name
labradors, opgeleid om blinden te
begeleiden.
Puppies
voor
Puppies zogezegd!

Bereiding: Pel en snipper de
ui. Verhit de helft van de boter
in een wok of hapjespan en
fruit hierin het uitje 2 tot 3
minuten zachtjes. Voeg de
Lentespinazie met Room en
eventueel de vermout toe en
bak alles onder regelmatig
omscheppen 6 tot 8 minuten
tot al het vocht verdampt is.
Bestrooi intussen het vlees met
shoarmakruiden. Verhit de rest
van de boter in een andere wok
of hapjespan en roerbak hierin
de schnitzelreepjes in 4 tot 5
minuten bruin en gaar.

Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Robijn
droogtr
Zijdezac
Naast de gewone
droogtrbmmeldoekjes van Robijn,
zün er nu ook Robijn
droogtrommeldoekjes met de verfünde, frisse geur
van Robijn zijdezacht.
Door de hoge
temperatuur in de
droogtrommel ruikt
was uit de droger
niet altijd zo lekker
f ris als was die buiten
inde wind gedroogd
is. Robijn droogtrommeldoekjes
zorgen er daarom
voor dat de was niet alleen lekker geurvan Robijn Zijdezachtstaan nu
zacht, maar ook heerlijk fris uit de
in de winkel. Probeer ze eens en
drogerkomt. Bovendien helpen ze
ervaar zelf hoe fris de was uit de
tegen statische electriciteit. Wel zo droger kan zün met de nieuwe
handig dus! De nieuwe droog- droogtrommeldoekjes Zjjdezacht
van Robijn!
trommeldoekjes met de heerlijke

o
o
o
ö
o
o
o

1. Koffie, thee
2. Kofflefilterzakjes
3. Melk
4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Kruiden
7. Kip en gevogelte
8. Diepvriesgroenten
9. Fruit
® 10, Broodbeleg
@ 11. Ontbijtkoek
012. Vleeswaren & Snacks
O 13. Suikervrij snoep
® 14. Aardappelproducten
O 15. Fritessaus
O 16. Vla
O 17. Slagroom
O 18. Toetjes
O 19. Frisdranken
O 20. Vruchtensap
O 21. Likeur
O 22. Kauwgom
O 23. Chocolade
® 24. Droogtrommeldoekjes
O 25. Keukenreiniger
O 26. Toiletpapier en tissues
O 27. Afvoerantstopper
O 28. Lichaamsverzorging
O 29. Nagelverzorging
O 30. Haarverzorging *
O 31. Voetverzorging
O 32. Cezondheidsproducten

.*/

Right Naturel: een lekker
en verantwoord tussendoortje
Peijnenburg heeft een nieuw,
lekker en verantwoord tussendooitie: Rigtit Naturel. Right
Naturel combineert de vertrouwde smaak van ontbijtkoek
met een uitgebalanceerde kruidenmelange. Het is een heerlijk
zachte koekreep die niet breekt
of kruimelt.
Bovendien is Right Naturel
vetarm, zuiver plantaardig en
ruk aan koolhydraten. Daardoor

geeft Right Naturel na zware
lichamelijke inspanning snel
weer energie.
Right Naturel is verkrijgbaar in
een doosje met acht per stuk
verpakte repen. Gemakkelijk
mee te nemen naar schooi,
voor onderweg, naar het werk
of tijdens het sporten. Naast
Right Naturel zijn er ook nog de
mixrepen jn de smaken AppelRozijnen en Noten-Vruchten.

- jonge.
blaacües spinazie uit
net dfepvrïesvak

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag van 16.00 - 24.00 uur
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

Serveer de Lentespinazie
met de schnitzelreepjes en
gebakken of gekookte krieltjes.
EET SMAKELIJK!

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Mario roergebakken schnitzelreepjes met Lentespinaz!e met Room klaar maakt.
kijk dan naar De BoodschappenBeurs
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woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45

en 14.45 uur

HET BOODSCHAPPENSPEL!

ACTIE

Aroma-Filters van
Melitta nu slechts fl. 0.99
Kent u de Aroma-Filters van
Melitta al? Daarmee kunt u van
koffie genieten als nooit tevoren
want door de minuscuul kleine
gaatjes wordt het koffie-aroma
beter doorgelaten dan bij gewone filters. Zo komt de smaak van

winnaar is...
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het
BoodschappenSpel?
Dat heeft H. Noorlander uit
Capelle a/d Ussel inmiddels
ontdekt! Dankzij de deelname
aan het BoodschappenSpel
heeft zij/hij de eerste prijs
gewonnen en mag nu aan de
slag met zo'n luxe geelkleurige Rowenta keukenset
bestaande uit een Café
Forma koffiezetapparaat
voor 6 tot 8 koppen, een
Quadro Broodrooster en
een snoerloze waterkoker
Express met een inhoud van
maar liefst 1,7 liter.
De winnaars van het handige
Rowenta surfline inox 313
stoomstrijkijzer krijgen hun
prijs zo snel mogelijk toegezonden.

• = Nieuw

OMROEP,

En de
H. Noorlander
uit Capelle a/d ussel
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AMERSFOORT

Bereidingswijze:
Verwarm de oven voor op
175°C. Meng het zelfrijzend
bakmeel,
basterdsuiker,
rozijnen, krenten en de speculaaskruiden door elkaar.
Voeg de karnemelk toe en
roer goed. Giet het mengsel
in een cakevorm of bakblik:
Bak de koek in een uur.
Controleer met een breinaald de koek gaar is.

Roergebakken
Schnitzelreepjes met

l

• = Actie O=Suggestie

Maak een
kinderfeest
met McCain
Smiles11

Weinig tijd,
te vaak krijgen
VltölHincii o

," frfj r^HHfj

Het BoodschappenSpel heeft-voor,.... u. leuke huishoudelijke prijzen in
petto. Want iedere beller of inzender'met-de Juiste antwoorden maakt
kans op een Rowenta Dymbo RS010 stofzuiger. Het is een krachtige
1300 Watt stofzuiger met elektronische zuigkrachtregeling.
Bovendien ligt er voor iedere honderdste beller of inzender met het goede
antwoord een handig Rowenta café Cento koffiezetapparaat met
af neembaar waterreservoir klaar!

pure koffie het best tot z'n recht.
U kunt dit nu- heel voordelig
zelf proeven dankzij de speciale
probeerverpakking voor maar
99 cent. Geniet daarom nu van
'Koffie met gaatjes' en probeer
de Melitta Aroma-filters.

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

ffvVEST

donderdag 16.30 en oo.oo uur
vrijdag om 16.30 uur

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. van wie zijn de enige echte chocoladevlokken?
2. Welk tussendoortje is vetarm, zuiver plantaardig en rijk aan koolhydraten?
*£4

en bel uw antwoorden door naar:

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Boodschappenüjn

-35026005
(100 cnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien
van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:
Het BoodschappenSpel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Melitta, voor volmaakt koffie-aroma.

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Zandvoorts
IMieuwsblad

GROENTE EN FRUIT

Grote Krocht 25

Let op onze
advertentie
met speciale aanbiedingen
Woensdag 5 november 1997

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 45, oplage 5.425

Renovatie Cultureel Centrum schuift weer op

Politie lost
15 inbraken op
ZANDVOORT - Met de
aanhouding van een 24-jarige Haarlemmer heeft de pplitie vijftien inbraken in
Zandvoort opgelost. De man
heeft bovendien vier keer
met een gestolen bankpas
geld opgenomen, in totaal
bijna dertienduizend gulden. Daarnaast heeft hij de
collecte van de Dierenambulance en het Prinses Beatrixfonds in zijn eigen zak gestoken. Hij heeft al zijn misdaden bekend.
De politie heeft de man op 14
oktober aangehouden, maar dit
pas maandag bekend, gemaakt
omdat het onderzoek nog-niet
rond was. De Haarlemmer zit
op dit moment vast, volgens politievoorlichter J. Hage.
De man brak tussen mei en
oktober vijftien keer in, waarbij
hij vooral in Zandvoort Noord
zijn slag sloeg. Hij nam geld,
sieraden, cheques en taankpas-

Los nummer 2 gulden

ZANDVOOET - Het Cultureel
Centrum wordt niet gesloopt,
maar wat er wel precies met het
museumgebouw op het Gasthuisplein gaat gebeuren blijft nog altijd onduidelijk. Daarover gaat
een werkgroep nadenken. Maar,
beloofde wethouder Versteege gisteravond tijdens de commissie
Maatschappelijk Welzijn, nog
voor de verkiezingen ligt er wel
een plan van deze werkgroep op
tafel.
Die werkgroep zal bestaan uit de
wethouder, beheerder Bram Krol en
uit vertegenwoordigers van het Genootschap Oud Zandvoort, de Culturele Werkgroep Zandvoort, de Bom-

schuitenclub, de provincie en de
Stichting Musea Zuid-Kennemerland.
Zij moeten zich buigen over de invulling van het gebouw.
Ruud van der Meij (CDA), Ton van
Eist (GBZ) en Rita de Jong (VVD)
namen gisterenavond (dinsdag) genoegen met die toezegging. Het onafhankelijk D66-raadslid Lou Koper
niet. Hij vindt het een erg mager resultaat, omdat de discussie over het Cultureel Centrum al jaren speelt. Derek
Visser (van de andere D66-fractie)
vindt dat ook, al zei hij dat pas na
afloop van de vergadering in de wandelgangen.
Over de sanering van de vervuilde
grond onder het Cultureel Centrum
waren tijdens de commissievergadering de drie coalitiepartijen het ook

jes weg.
Doordat hij bij een van de inbraken op heterdaad betrapt
werd, ontdekte de politie hoe
hij eruit zag. De politie vergeleek de vingerafdrukken van de
HaaritVimer met vingerafdrukken die bij andere inbraken achtergebleven waren. Bovendien kwam de politie erachter dat hij twaalf keer bij een
juwelier sieraden verkocht had.

met de wethouder eens. Versteege wil
de grond voor een deel met schoon
grondwater spoelen en gedeeltelijk afgraven. Dat kost bijna negen ton.
Al kan volgens Versteege pas pre-

Wethouder Versteege:
'Slopen achter gevel
is nu van de baan'
cies duidelijk zijn hoe het Cultureel
Centrum verbouwd moet worden als
de werkgroep klaar is, toch heeft hij
het oude plan van architect Braaksma
weer uit de kast gehaald. Dat gaat uit

van het overkappen van de tainnenplaats, het verplaatsen van de receptie
naar de kamer rechts naast de voormalige voordeur, het opdelen van de
huidige receptieruimte in kleinere kamers en het weghalen van de muur
tussen de twee ruimten links achterin.
Die verbouwing zou ongeveer een miljoen gulden kosten.

Dat was een paar weken geleden nog
wel favoriet bij het college van burgemeester en wethouders. Het college
bracht zelfs een persbericht daarover
naar buiten, waarop het Genootschap
Oud Zandvoort in grote woede ontstak en een poster- en handtekeningenactie organiseerde. Het Genootschap vreesde dat de muren als luciferhoutjes in elkaar zouden zakken
Het Genootschap Oud Zandvoort omdat die volgens voorzitter Ger Cenwil graag dat de schuur van Dorsman se erg zwak zijn. Daarmee zou een
achter het Cultureel Centrum aange- gemeentelijk monument verdwijnen.
kocht wordt. Versteege voelt daar wel
wat voor. Eigenlijk kan de verbouwing
Versteege maakte gisteravond puvolgens hem nog alle kanten uit, zo- taliekelijk zijn excuses tegenover Cenlang het huidige gebouw maar zoveel se en gaf zijn ambtenaren de schuld
mogelijk intact blijft. Uitsluitend de van alle commotie. Die hebben volgevel laten staan is voor hem daarmee gens hem de voorkeur van het college
van de baan.
als een collegebesluit gepresenteerd.

Victor Bol zat zaterdag eenzaam op een eiland voor de kust
uit protest tegen een vliegeiland. „Maar," zei hij, „het is
niet alleen mijn stille protest.
Ook de natuur protesteert. De
zee spoelt dit eiland en de boom
erop weg. Dat symboliseert
voor mij dat een vliegveld op
een kunstmatig eiland voor de
kust niet wenselijk is." Stil was
het echter allerminst rondom
zijn protest. Veel wandelaars en
diverse media schonken aandacht aan hem.
Eigenlijk had de kunstenaar
de actie al op woensdag gepland. Op die dag was echter de
vloed sneller dan degene die de
boom zou leveren. Tot grote
spijt van Bol, want die had vier
uur gespit. Zaterdag kreeg hij
hulp van een shovel. Toen was
het in tien minuten bekeken en
was de berg zand in het water
nog een stuk hoger ook

Nieuwe PvdA-ers
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D66-lijst anders
ZANDVOORT - Marit Zwemmer, de derde op de voorlopige
kandidatenlijst van D66; heeft
zich teruggetrokken wegens
drukke werkzaamheden. André van Huijstee neemt haar
plaats in.
Bovenaan de lijst staat Han
van Leeuwen, de huidige fractievoorzitter van D66. Het
raadslid Derek Visser staat op
de tweede plaats, al kreeg hij bij
de schriftelijke poststemming
een stem meer dan Van Leeuwen.
Het
onafhankelijke
D66-raadslid Lou Koper heeft
geen plaats op de kandidatenlijst gekregen.
Visser en Van Huijstee hebben aangegeven dat zij willen
dat Van Leeuwen lijsttrekker is
voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Of dat ook het
geval is, hangt af van de leden.
Die kiezen op 11 november de
definitieve volgorde van de kandidaten.

Foto André Lieberom

ZANDVOORT - De WD
vindt dat er een nieuwe weg
naar Nieuw-Noord moet komen. Doortrekken van de
Herman Heijermansweg, al
jaren een punt van discussie, is echter niet de enige
mogelijkheid. Volgens de
hun oorzaak vinden in
WD moet de volgende ge- sluitend
de
topdrukte,"
schrijft de parmeenteraad ook onderzoeDe WD hoopt bovendien
ken of er meer opties zijn. tij.
door overleg met de buurgeDat schrijven de liberalen in meenten en een tunnel vanaf de
het verkiezingsprogramma Zandvoorterweg in Heemstede
dat zaterdag openbaar ge- naar de Randweg de bereikmaakt is.
baarheid van Zandvoort te verVerkeer krijgt in dat pro- beteren.
gramma veel nadruk. Na de
Als het om verkeersveiligverkiezingen moet de gemeente heid gaat, kiezen de liberalen
van de WD samen met burgers liever voor camera's dan voor
een verkeers- en vervoersplan verkeersdrempels of bloemopstellen. „Maar als randvoor- bakken die de snelheid van het
geldt wel dat er geen verkeer verminderen.
Blij met sporthal waarde
structurele maatregelen moeDe WD is voor parkeergaraZANDVOOET - J. Kerkman, ten worden getroffen die uit- ges en parkeerterreinen aan de
voorzitter van de Sportraad, is
blij met de keus van de politiek
voor de nieuwe sporthal op het
Duintjesveld. De meerderheid
van de partijen heeft zich gisteravond uitgesproken voor
een ontwerp van Van den Belt:
een rechthoekig gebouw los
ZANDVOORT - 'Alleen maakten bekend dat ze in
van de duinen erachter en met tomaten kunnen de verziek- maart voor de SP aan de verkieeen kantine die naar voren uit- te Zandvoorte politiek weer zingen meedoen. Ze hopen op
steekt.
op de been helpen. Want de drie zetels.
„Dat de hal los komt te staan, politiek in Zandvoort hangt
Van Westerloo en Van Gelder
betekent dat de hal makkelij- helemaal aan elkaar van gaven deze zomer, na een coup
ker te onderhouden is. Dat zorgen voor jezelf en van van acht PvdA-leden, al aan dat
geldt ook voor de stalen ribbels
ze niet op de kandidatenlijst
die verticaal lopen. Bij horizon- vriendjes helpen.'
van de PvdA wilden staan. „We
tale ribbels blijft er meer vuil
Dat schrijven Jeannette van kregen echter zoveel reacties
hangen," zegt Kerkman.
Westerloo en Huub van Gelder van mensen in Zandvoort dat
„Bovendien heeft deze hal als in de partijkrant van de Socia- we besloten om door te gaan,
voordeel boven de andere twee listische Partij. De twee traden maar dan voor een andere parontwerpen, dat sporters niet vorige week af als raadslid van tij," zegt Van Westerloo. „Want
met hun schoenen door de de Partij van de Arbeid en bij de PvdA voelen we ons niet
sportzaal hoeven als ze naar de
kleedkamers lopen. Er is een
(ADVERTENTIE)
vieze voetengedeelte. En," zegt
hij, „ik vind het nog een mooi
ontwerp ook. Het is creatief
doordat het restaurant iets uitsteekt."

WD wil nieuwe weg
naar Nieuw-Noord
rand van Zandvoort, mits ze
geen financiële molensteen
worden. Pendelbusjes kunnen
de mensen bij het strand of in
het dorp brengen. Bovendien
moeten toeristen al voor het
dorp op een bord kunnen zien
waar nog parkeerruimte is.
Foutparkeerders moeten een
bon krijgen en zelfs weggesleept worden door een sleepwagen die permanent in Zandvoort staat.
Verder pleit de VVD voor:
• een multifunctioneel centrum
• een ontmoetingsplek voor
jongeren

• meer dagattracties
• openbare toiletten
• een bus naar Zuid, vrachtverkeer over de busbaan
• sluiting van drugspanden en
koffieshops
• politie 24 uur per dag zichtbaar op straat en/of strand aanwezig
• bestuurders die regelmatig
een ramp oefenen
o een burgemeester die na twee
termijnen weggaat, tenzij in het
belang van de gemeente een
derde termijn nodig is
• één wethouder voor Toerisme, Verkeer en Economische
Zaken (nu zijn die portefeuilles
gespreid over burgemeester
Van der Heijden en wethouder
Flieringa) en één ambtenaar
Economische Zaken als aanspreekpunt voor het bedrijfsleven

Ex-PvdA-politici stappen over naar SP
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Thuiskomen
a la van der Horst
Na een drukke dag verdient u topcomfort,

meer thuis. Die partij loopt aan
het handje van suikeroom Leo
Heino."
„De SP is zeker niet te links
voor ons," meent de voormalige
PvdA-fractievoorzitster.
„We willen meer opkomen voor
de mensen die het moeilijk hebben. Voor hen wordt onvoldoende gedaan. We willen onder andere mensen met een minimuminkomen gaan helpen
bij het invullen van formulieren voor de huursubsidie en de
bijzondere bijstand," vult Van
Gelder aan.
Hij geeft de andere raadsleden ervan de schuld dat Van
Westerloo en Van Gelder voor
de PvdA minder bereikt hebben
de afgelopen jaren dan ze hadden gewild. „Zij keken niet of
onze plannen goed of slecht waren, maar keurden ze af omdat
wij ermee kwamen."
Van Westerloo: „Of dat in de
volgende periode niet opnieuw

het geval is? We gaan ons hard
maken voor een aantal zaken."
Concrete zaken kan ze nog niet
noemen. „Want het verkiezingsprogramma is nog niet
klaar. De SP is namelijk pas
deze maand opgericht."
Haar toon blijft in elk geval
even scherp, waarschuwt ze.
„Ik speel niet op de persoon,
maar ik spreek de portefeuillehouder aan op zijn handelen.
Als SP-er zal ik dat alleen nog
maar duidelijker doen."

Bewoners Zuid: Tlieringa
betitelt ons als sufferds'
ZANDVOORT - „Wethouder Flieringa betitelt ons in
feite als sufferds en dat
stoort me bijzonder. Terwijl
zijn nieuwste stuk over het
bestemmingsplan
Zuid-Boulevard alleen maar
ambtelijke prietpraat bevat," zegt Joop Berendsen
van de Stichting Zandvoort
Zuid. De bewoners uit de
Frans Zwaanstraat en omgeving zijn opnieuw in hun
wiek geschoten. Donderdag
zitten ze dan ook tijdens de
commissie Ruimtelijke Ordening op het puntje van
hun stoel, beloven ze.
De leden van de Stichting
Zandvoort Zuid maakten er een
maand geleden al bezwaar tegen dat in een zogeheten 'doelstellingennota voor het bestemmingsplan' over tweerichtingsverkeer op de Boulevard Paulus Loot werd gesproken. Dat is
volgens de bewoners een slecht
idee. Ze vrezen daarnaast dat
Flieringa stiekem de omstreden hoofdwegenstructuur van
begin jaren negentig probeert
door te drukken. Dat plan,
waarbij de Frans Zwaanstraat
een doorgaande weg moest
worden, heeft de Stichting
Zandvoort Zuid destijds met
succes weten tegen te houden.
Flieringa laat in de doelstellingennota ook doorschemeren
dat hij een natuureducatiecentrum op het Friedhoffplein wil
bouwen en dat is bij de bewoners evenmin goed gevallen. Ze
vinden zo'n centrum onnodig,
omdat er al twee bezoekerscentra rondom Zandvoort zijn.
Daarnaast willen ze dat de
ruimte open blijft.

Bij de SP hoopt het tweetal
niet alleen meer idealisme te
vinden, maar ook meer partijsteun. De nieuwe SP-afdeling in
Zandvoort, die nu ongeveer
twintig leden heeft, is opgericht
door teleurgestelde PvdA-ers.
Daaronder bevinden zich enkele uitgedienden zoals Van Westerloo's vader en de afgetreden
Over de doelstellingennota is
bestuursleden Kees Hoed en
echter nog geen beslissing geLoes Bruijnes.

vindt Co van der Horst. Bijvoorbeeld

Datum HW
05 nov 06.15
06 nov 06.55
07 nov 07.41
08 nov 08.50
09 nov 10.05
10 nov 11.19
11 nov
12 nov 00.55

in de multi-verstelbare fauteuil

LW

HW LW
01.55 18.27 14.15

Wink van Tochiyuki Kita. Een

02.36 19.09 15.06
03.16 20.05 15.45

spraakmakend

ontwerp

voor ontspanning

04.15 21.25 16.46
05.15 22.50 17.44

op hoog niveau.

07.00 00.55 19.05

08.30 12.25 20.24

09.36 13.25 21.24
13 nov 01.51 09.55 14.15 22.04

Maanstand:
EK vr. 07 nov.22.43 u.
Hoogwater vr 07 nov. 20.05 uur.
NAP +108 cm
Laagwater vr 07 nov. 15.45 uur.
NAP -68 cm.

Ook in onswooncentrum: Mare Sm i thuis KeukërtaJCT
tuur, SanitairStudio BAD., Solidwood Plankenvloeren
Parquel plancher', Bolcyopen haarden en Ren! Art Gallery
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iinderij'2 Amstelveen, 020-6412505. Maandag
ot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.
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ZANDVOORT - Maarten Weber en Arie Citroen zijn maandag benoemd tot opvolgers van
de afgetreden PvdA-raadsleden
Jeannette van Westerloo en
Huub van Gelder. Weber stond
als zevende op de lijst van de
Partij van de Arbeid bij de vorige verkiezingen. Citroen als
tiende. Het tweetal wordt op 25
november geïnstalleerd.
Van Westerloo en Van Gelder
dienden vorige week woensdag
na afloop van de begrotingsbehandelingen hun ontslag in bij
burgemeester Van der Heijden.
Zij willen in maart opnieuw
proberen een zetel te veroveren, maar dan voor de Socialistische Partij.
-

Editie 17

nomen. De wethouder nam in
september nog voor de behandeling van het stuk in de raad
zijn voorstel terug. Hij beloofde
dat hij met een nieuw stuk zou
komen.
Dat nieuwe stuk vinden de
bewoners nog vager dan de
doelstellingennota. „Er blijkt
nauwelijks uit wat Flieringa nu
echt van plan is," zegt Elly de
Vries, eveneens van de Stichting Zandvoort Zuid.
„Bovendien," zegt Berendsen, „worden we beledigd. Flieringa schrijft dat zijn doelstellingennota verkeerd begrepen
is door bewoners." „Het zou allemaal anders kunnen lopen
als de wethouder maar met ons
zou willen praten, dan zouden
we er wel samen uit kunnen
komen," meent De Vries.
„Maar we krijgen telkens nul
op het rekest."

pagina 3
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
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Redactie: tel. 571.8648

Op heterdaad
ZANDVOORT - Een 72-jarige
Zandvoortse uit de Beeckmanstraat heeft zaterdagavond een
inbreker op heterdaad betrapt
toen ze rond negen uur thuiskwam. De man spoot haar met
traangas in haar gezicht. Ze
heeft daar volgens de politie
geen gevolgen aan overgehouden. De inbreker vluchtte weg
en vergat de spullen mee te nemen die hij al klaar gezet had.

Snelheid daalt
ZANDVOORT - De snelheid
op de Zeeweg lijkt te dalen. De
politie fotografeerde donderdag, vrijdag en zondag slechts
42 automobilisten en motorrijders die te hard reden. Er kwamen 871 voertuigen voorbij.
Een van de automobilisten
reed donderdag 72 kilometer
per uur op een vijftig kilometerstuk.
Een ander reed 107 kilometer
per uur terwijl slechts tachtig
toegestaan is.

Brand
ZANDVOORT - De bijkeuken van een huis in de Gerkestraat is zaterdagnacht uitgebrand. De brand ontstond door
kortsluiting van de droogtrommel.
De brandweer bluste de
brand vanaf twee bluswageiis
en een hoogwerker.

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, dieOmdat
ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik liet
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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Telefoon:
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l
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Giro/Banknr.:
Daarna word ik abonnee en betaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60 jaar ƒ 60,40
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Heino reageert niet op Van Westerloo
ZANDVOORT - Leo Heino, directeur van het Circus
en van Play, In wil niet reageren op de beschuldigingen
van Jeannette van Westerloo dat hij de PvdA financieel
flink zou ondersteunen.
Volgens Van Westerloo loopt de PvdA „aan het handje van
suikeroom Heino. Die geeft gul als de PvdA geld nodig heeft,
zodat hij ook wat terug kan vragen om zijn amusementsimperium verder uit te bouwen." Heino wil niet vertellen hoeveel
geld hij de PvdA toestopt. „Dat is iets persoonlijks en niet
relevant voor de krant. Een keer per jaar kunnen de leden van
de PvdA de rekening van de partij zien."

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken.

L.
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WO JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

FAM1LIEBERICHTEN
S-11-'62

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort

M

Postbus 505
2040 EA Zandvoort

A. LAVERTU

8-ll-'97

Fax 023 57149 24
Telefoon 023 571 77 41

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

JOKE en KO LUIJKX
35 jaar getrouwd

FRANTZGN
rWLNieRSPORT - O U T D O O R

i SALOMONl sM-set

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie, bijschrijving van namen en teksten, belettering en
alles wat ermee verband houdt.

IN 7000
7000
model EVOLUTION

L sk!b!nding SALOMON!

GARAGES EN BERGING IN DE VERHUUR
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Van harte gefeliciteerd
Petra, Frank, Marlies en Lisette
Jolanda, Bar, Jasper - Victor
Andre en Petra
Wiin en Margo
Bedroefd om haar heengaan, maar met dankbare
herinnering aan de liefde die zij ons heeft geschonken, geven wij U kennis van het overlijden
van mijn lieve vrouw, onze moeder, schoonmoeder
en oma

Als je ouder wordt,
en niet meer weet waar je bent,
als je mensen ziet,
maarze niet meer echt herkent,
als je toch blijft strijden,
om bij ons te leven,
dan hopen wij datje nu
de eeuwige rust is gegeven.

i skischoen

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 69A hebben huurders van de
woningen met de huisnummers 273 t/m 395 de voorkeur.

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOA hebben huurders van
de woningen met de huisnummers 149 t/m 395 de voorkeur.

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

i-Snowboard-Goggle

Bij de toewijzing van de berging Keesomstraat 29-2F hebben de huurders van
de woningen met de huisnummers 3651/m 385 de voorkeur.

GEOPEND: MA. T/M ZAT. KOOPAVOND: DONDERDAG AMSTERDAM, VRIJDAG BUSSUM

Activiteiten van Het
Nederlandse Rode Kruis

Oog voor

Uw reactie moet uiterlijk woensdag 12 november 1997 om 12.00 uur, in ons
bezit zijn.

Afdeling: Zandvoort
Secretariaat: H. Gerke De Favaugeplein 31/2
2042 TP. Tel.: 571335.
Soosmiddagen:
Woensdag van
Huis in de Duinen
14.00 tot 16.00 uur
Gemeenschapshuis
Woensdag van
13.30 tot 16.00 uur
Rode Kruis Nic. Beetslaan 14 Donderdag van
13.30 tot 15.20 uur
Dinsdag 16 december
Kerstviering

Amsterdam

w o n i n g b o u w v e r e n i g i n g EMM

Tevens is er verkoop van de gemaakte materialen elke laatste donderdag van de maand, behalve in december, in Het Rode Kruisgebouw
aan de Nicolaas Beetslaan 14 van 13.30 uur tot
16.00 uur.
Inlichtingen Rode Kruis,
Tel.: 5714345 of Tel.: 5714119.

VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.
Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.
EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT

13 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en verrekeringbwezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)

Zandvoorts Nieuwsblad

economisch-linguibtisch (EL)
fiscale economie (FE)

Jo

internaüonaal management OM)
international management - english stream QM-ES)

weduwe van Anthoon Drommel
Piet en Janny
Ranghild en Gera
Luka
Edwin en Chantal
Ton en Yvon
Sander
Wendy
Haarlem, 2 november 1997
Correspondentieadres:
P. J. Drommel
A. J. v.d. Moolenstraat 66
2041NG Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren op woensdag 5 november van 19.00 uur tot
20.00 uur in het Uitvaartcentrum aan de Poststraat
7 te Zandvoort.
De crematieplechtigheid zal plaatshebben op donderdag 6 november in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld.Tijd van samenkomst aldaar
11.45 uur.
Na de plechtigheid is er gelegenheid tot condoleren in één der ontvangkamers.

Fa. P. Klein

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

06 Wit Verhuizingen

Kerkstraat 12, Zandvoort

Super Noord

WEKELIJKS EUROPA

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Zandvoort - Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem - Tel. 023 - 531 04 04.

ERKENDE
VERHUIZERS

logistiek management (LM)

management, economie en recht (MER)
management & informatie (MD

A M s l l KD AM
H o r. l. s c H o o L v o o K
ECONOMISCHI
iiJi, 295

W WW

STU1JI1.S

1000 AG A.MSTFWIAM

H L S A S I)

NL

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerling
De Vonk
BP Lehman
Circus Zandvoort
„Het Station"
Restauratie

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort
v. Lennepweg 4, Zandvoort
Gasthuisplein 5, Zandvoort
Stationsplein 6, Zandvoort

4-ll-'95
4-ll-'97
In liefdevolle herinnering aan mijn allerliefste zusje

Hoe bespaart
uruimte,tijden
geld op uw
krantenarchief?

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
03.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Marjan Coule-Laarman
De grenzeloze liefde,
die jij hebt uitgestraald.
Wordt nu in eindeloze
herinnering vertaald.
Karin ^

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

ADVERTENTIES

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 28 oktober vergaderd. De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 44 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 4 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

JA, h ET is WAAR
7 NOVEMDER

EXTRA RAADSVERGADERING
OP DONDERDAG 6 NOVEMBER
Ten behoeve van vaststelling van het bestemmmgsplan Stationsomgeving (Park Dunnwijk)
is op donderdag 6 november, voorafgaand
aan de commissievergadering Ruimtelijke
Ordening & Verkeer, een extra raadsvergadenng ingelast De vergadering heeft plaats m de
Raadzaal en begint om 19.30 uur.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

--,

voor meer informatie

OPENBARE COMMISSIEVERGADERING

BEL GRATIS 0800-022 45 35

,,

De eerstvolgende commissievergadering is
- maandag 10 november 1997, 20.00 uur
Commissie Financiën & Onderwijs

of vol de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

De commissievergadering wordt gehouden in
de commissiekamer m het Raadhuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan Telefoon (023)

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

l

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

574 01 62

l

man/vrouw

l

l

straat:
l

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

l

l

l

l

l

leeftijd(en):
l
• •••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318,
318,;2000 WC Haarlem.

'
•

AFSPRAAK MET COLLEGELID
Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is. Op deze wijze kan
een gesprek zinvol worden voorbereid

DE PORTEFEUILLEVERDELING
IS ALS VOLGT:
- burgemeester Van der Heijden- algemeen
bestuur, openbare orde, veiligheid
- de heer Fliennga ruimtelijke ordening,
(lokaal) verkeer en parkeren
- de heer Versteege maatschappelijk welzijn
- de heer Van Marie' financiën en onderwijs
Een gedetailleerde lijst met portefeuille-onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

KLEIN CHEMISCH AFVAL

Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten in het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht.
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 11
november 1997.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15 - 10 00 uur
Brederodestraat/
Fnedhoffplein
10 15 -11.00 uur
Tolweg
11 15 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12 45-13 30 uur
Van Lennepweg/
J.P Thijsseweg
13.45 -14 30 uur
Prof v d Waalstraat
14 45 -15 30 uur
Bramenlaan (Bentveld)
15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn

GEMEENTE

Ordening bouwvergunning te verlenen voor
- het uitbreiden van een woning en het
plaatsen van een schuur op het perceel
Dr C A Gerkestraat 19,
- het uitbreiden van een woning op het perceel Haarlemmerstraat 48,
- het vergroten van een garage op het perceel
Dr. Schaepmanstraat 12,
- het uitbreiden van een woning op het perceel De Savornin Lohmanstraat 15
Het college is voornemens om met toepassing
van de artikelen 2 5 14 f van de bouwverordenmg bouwvergunning te verlenen voor
- het uitbreiden van een garage op het perceel
Boulevard Paulus Loot 53
De bouwplannen liggen met ingang van
7 november 1997 gedurende 14 dagen ter
inzage bij de Centrale Balie Gedurende deze
termijn kan een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk bedenkingen kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
aanvragen bouwvergunningen
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend
97161B Dr C.A Gerke- oprichten 6 apparstraat 39-43/
tementen en 6
Schelpstraat
bergruimtes
97162B Ing Fnedhoff- vernieuwen en
plein 11
vergroten bijgebouw
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

VOORBEREID INGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

Verleende bouwvergunningen
97055B Vinkenplaatsen zwembad
straat 30
(31-10-1997)
97080B Burg Engelbert- veranderen snackbar
straat 80
(31-10-1997)
97096B Zandvoortseoprichten garage
laan 60
(31-10-1997)
97102B Nieuwstraat 4 wijzigen zijgevel
(31-10-1997)
97124B Frans Zwaanplaatsen dakkapel
(31-10-1997)
straat 18

De besluiten liggen met ingang van 7 november
met de bijbehorende tekeningen, waarop met
een rode omlijning de betreffende percelen zijn
aangegeven, ter inzage bij de Centrale Balie

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van
het bezwaarschrift

De gemeenteraad heeft op 28 oktober 1997
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor'
- het perceel Dr C A Gerkestraat 19,
- het perceel Haarlemmerstraat 48,
- het perceel Dr Schaepmanstraat 12,
- het perceel De Savornin Lohmanstraat 15

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNINGEN TE VERLENEN

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke

postcode/woonplaats:
telefoon:

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

AMSTERDAM, Churchilllaan 83, 020 6625 988
BUSSUM, Vlietlaan 5O, 035 6911 397

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummeren lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus 505,
2041 EA Zandvoort.

Johanna Drommel-van den Bos

HERENWEG180,
2101 MV HEEMSTEDE

fn KORTING!

eoaeettetsïjïanenï

Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat op 83-jarige
leeftijd is ingeslapen onze lieve moeder, oma en
mijn omi

(J j) uitvaartverzorging
kennemerland bv

, oo

Garage Keesomstraat 69A, huur ƒ 120,00 per maand en
Garage Keesomstraat OOOOOA, huur ƒ 115,00 per maand en
berging Keesomstraat 29-2F, huur ƒ 16,00 per maand.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Pieterke Trientje Visser-Looijer

Petra
op de leeftijd van 82 jaar.
P. Th. Visser
A. F. Hermeling-Visser
A. M. Hermeling
Jacqueline en Cees
Wesley
Nicolet en Jan
Vincent
Pieter
29 oktober 1997
Tollensstraat 43
2041PRZandvoort
De teraardebestelling heeft maandag 3 november
op de Algemene begraafplaats te Zandvoort plaatsgevonden.

MOBDICAMEXT67

Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:
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Fietsen tegen
vliegeiland
'

ZANDVOORT ' - Eugène
Weusten heeft toch een fietsactie met de Stichting Duinbehoud tegen een vliegveld voor
de kust opgezet. Hij doet dat in
navolging van andere actiecomités in de kustgemeenten tussen Bergen aan Zee en Scheveningen.
Zondagmorgen om half negen verzamelen de protesterende fietsers bij hotel Zuiderbad
(Boulevard Paulus Loot 5). Zij
fietsen na het startsein van
Klaas Koper dertien kilometer
naar Noordwijk en overhandigen daar een estafettevlag en
een protestbrief van de gemeente Zandvoort aan een
nieuwe groep actievoerders.
Weusten nodigt alle burgers
van Zandvoort uit die tegen een
vliegeiland voor de kust zijn
om mee te fietsen. Hij hoopt
bovendien dat zij hun fiets versieren.

Afstand
ZANDVOORT - Het interimbestuur van de Partij van de
Arbeid distamieert zich van de
uitlatingen van Jeannette van
Westerloo en Huub van Gelder,
die van de sociaal-democraten
overgestapt zijn naar een 'eigen' Socialistische Partij (SP).
Het interimbestuur vindt de algemene beschouwingen van de
twee voormalige PvdA-ers teveel gericht op personen. „Bovendien," schrijft Maaike Koper namens het bestuur in een
verklaring, „dreigt de SP zich
nu al politiek te isoleren. Door
de opstelling van de nieuwe
SP-leden en gelet op de toonzetting van hun eigen verklaring
en folder moet worden verwacht dat slechts weinigen gebaat zijn bij de komst van een
SP-afdeling in Zandvoort."
Huub van Gelder wijst Kopers
zienswijze af. „Het is een reactie van de onmacht."

Oud Noord
ZANDVOORT - De gemeente
gaat een werkgroep formeren
om plannen te ontwikkelen
over Oud Noord. De gemeente
vindt dat deze wijk een opknapbeurt kan gebruiken. Wie er in
de werkgroep komen te zitten,
is nog niet duidelijk. Wel is volgens gemeentevoorlichtster K.
de Hoog duidelijk dat deze
groep een integraal plan moet
maken. „Dus worden de riolering, het parkeren, de bestrating, de plantsoenen en speeltuintjes in een plan meegenomen," aldus De Hoog.

Natte duinen
ZANDVOORT - In november
leggen de medewerkers van Natuurmonumenten ter hoogte
van de Zeeweg de laatste hand
aan de voorbereidingen voor
het natter maken van de duinen
in het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
De duinen worden natter
doordat de waterwinning verminderd wordt. De vereniging
Natuurmonumenten hoopt dat
in de natte duinen planten als
gentiaan, parnassia en geelhartje terugkomen in het Noorder
en Zuidervlak. Liguster en
duindoorn hebben die planten
de afgelopen jaren verdrongen.

Ondernemers Platform vindt feestje terecht

B

IJNA ELKE bruiloft lijdt
eraan. De familie van de
bruid zit aan de ene kant
van de zaal, die van de bruidegom aan de andere kant en ergens daartussen bevindt zich
de tafel met collega's of vrienden. Zo leek het in het begin
van het feestje van het Ondernemers Platform Zandvoort
(OPZ) donderdagavond in het
Gran Doradohotel ook. Maar
aan het einde van de avond
praatte een enkele politicus
met een winkelier en een
strandpachter met een cafébaas. In een hoek stond een
bandje te swingen. En niemand
danste.
„Jammer voor de band, positief voor het OPZ," kijkt Torn
Maintz terug.
„Ik vond het
heel
prettig
dat mensen
discussieerden over het
OPZ.
Type- .
rend ook dat
bijvoorbeeld de burgemeester
een paar uur lang uitgebreid
stond te praten met diverse ondernemers, terwijl hij gezegd
had dat hij meteen na het officiële stuk, de presentatie van
alle belangenverenigingen, zou
vertrekken."
De verhouding met het colle-

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kutjpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgevlng/opmaakredactie. Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, André Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef) Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.
Advertentieverkoop: R. Post (verkoopfnanager), M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uil 1941 AangeJtoten bi| de Nederlandse Nieuwsbladpers

ge van Burgemeester en Wéthouders is volgens Maintz op
dit moment constructief. „Dat
is weieens anders geweest.
Maar het is nu duidelijk dat we
allemaal graag met elkaar willen samenwerken."
Uiteindelijk heeft echter de
gemeenteraad de macht en
daar verandert na de verkiezingen in maart nogal wat. Al was
het alleen doordat er drie nieuwe partijen aan de verkiezingen
meedoen: Eén Zandvoort,
AOV/Unie 55 plus en de zeer
recent opgerichte Socialistische Partij van de twee ex-PvdA-raadsleden Jeannette van
Westerloo en Huub van Gelder.
Maintz ziet een coalitie van
WD, CDA, PvdA of D66 wel zit-

is waar ik persoonlijk op stem,
ben ik blij met de mensen die
nu binnen de Partij van de Arbeid het voortouw hebben genomen."
Is dat niet erg makkelijk om
te zeggen, twee bestuursleden
van het OPZ (Leo Heino en
Gert Toonen)
- horen immers
bij de nieuwe
groep PvdA•ers?
„Dat
speelt
wel
---- mee," bekent
Maintz, „maar
ik verwacht wel dat Gert Toonen uit de strandpachtersvereniging en uit het OPZ stapt als hij
in de raad komt. Dat valt niet
met elkaar te combineren. Dan
krijg je belangenverstrengeling."
„Waarom ik geen coalitie
met de Socialistische Partij

ten. „Dat zijn belangrijke partners voor ons. Bovendien verwacht ik dat zij de meerderheid
van de stemmen binnen zullen
halen, zeker als de landelijke
trend gevolgd wordt. Binnen de
WD zijn veel nieuwe gezichten
en dat geldt ook voor de PvdA.
Alhoewel de PvdA niet de partij

Prijswinnaars
herfstpuzzel

ZANDVOORT - Helen Piet
wordt en dat daarna in december de stuur- en werkgroepen mag bij restaurant De Albatros
van ondernemers en amtatena- voor 125 gulden samen met een
ren een vliegende start maken. tweede persoon heerlijk gaan
„In het voorjaar liggen er bij de eten. Zij heeft de herfstpuzzel
gemeenteraad concrete voor- van het Zandvoorts Nieuwsstellen op tafel over hoe het toe- blad en de Ondernemers Vererisme gestimuleerd moet wor- niging Zandvoort gewonnen
De tweede tot en met vierde
den. Dat garandeer ik."
Over het verleden wil hij niet prijs (een herfsttaoeket van
praten. „Ik heb geen oordeel Hanneke Voit) gaan naar meover wat er de afgelopen ander- vrouw Huygen, E. Keur en Anja
half jaar is gebeurd, want toen de Graaf. De juiste oplossing
voor ogen heb? Ik heb nog geen
was ik nog geen voorzitter van luidde: Kastanjes op het Gastflauw idee wat ik van die partij
het OPZ," zegt Maintz diploma- huisplein, dan moet het herfst
moet vinden. Ik heb alleen de
tiek. „Zelf heb ik de afgelopen zijn.
Tussen de vele inzendingen
krant gelezen en als dat klopt
vier maanden vooral geprodan lijkt me dat Jeannette van
beerd om de interne structuur bevonden zich ook opvallende
Westerloo niet geschikt is voor
op te zetten. De Stichting On- oplossingen. Zo stuurden G.P.
dernemers Platform heeft nu van Weerdhof, J. Gerritsen en
de politiek," zegt Maintz, doelend op haar forse persoonlijke
een bestuur waarin de voorzit- E. Hendriks een leuke kaart. G
aanvallen op
ters van de Oonk, A. Jansen en A. Smits
deelnemende leverden een prachtige zelfgewethouders
maakte creatie in. Tineke Harten de huidige
verenigingen
'In het voorjaar liggen er concrete
zitten. Dus we man verblijdde het Zandvoorts
collegepartijen tijdens de
nu Nieuwsblad met een herfstvoorstellen voor het toerisme klaar' hebben
algemene beniet meer drie stukje, dat inmiddels in de ven----- winkeliers en sterbank staat te pronken.
schouwingen
vorige week.
een
strand„Op zo'n manier zet je jezelf op dat er na twee jaar bitter pachter in het bestuur, maar Schaatsen
buitenspel, de samenwerking weinig bereikt is. „Er ligt alleen van elke belangengroep een
ZANDVOORT - De Oranje
met andere partijen komt in een toeristische nota op tafel vertegenwoordiger."
het gedrang, je wordt als politi- die de gemeenteraad nog niet
„Ik zie het zo: na twee jaar Nassauschool gaat dinsdag 11
cus een soort boer Koekoek. eens officieel aangenomen bouwen staat het huis nu over- november schaatsen om geld
Maar," houdt hij een slag om de heeft. Dat gebeurt pas in no- eind, de discussie over de leng- op te halen voor een project van
te van het bouwproces heeft nu Poster Parentsplan m Malawi
arm, „ik heb haar nog nooit per- vember. Beetje pover."
Met de opbrengst van de sponsoonlijk gesproken dus zou het
Maintz is er echter van over- geen zin meer."
Monique van Hoogstraten sorschaatstocht worden 81 dieheel misschien ook anders kun- tuigd dat de nota aangenomen
pe putten geboord en negen ondiepe waterbronnen uitgegraven. Aan de schaatsactie doen
in totaal 76 scholen mee in Kennemerland.

Zet honderd Zandvoortse ondernemers in een zaal en het
wordt hommeles, want ieder strijdt alleen voor zijn eigen
belang. Of toch niet? Donderdagavond vierde het Ondernemers Platform Zandvoort (OPZ) feest in het Gran Doradohotel om te bewijzen dat de oude scheidslijnen tot het verleden behoren. Bij het OPZ zijn ruim twee jaar na de oprichtlng bijna alle belangenverenigingen binnen het Zandvoortse bedrijfsleven aangesloten. Maar hebben zij ook reden tot
feestvieren? Volgens Torn Maintz, de nieuwe voorzitter van
het OPZ, in elk geval wel.

Torn Maintz vergelijkt Jeannette
van Westerloo met Boer Koekoek

nen liggen."
Behalve de samenwerking
met de politiek vindt Maintz
ook de interne samenwerking
binnen het OPZ van belang. Inmiddels hebben zich sinds kort
ook de Horeca Groep Zandvoort onder leiding van Wiebe
Beekelaar en de Visverkopersvereniging van Jaap Kroon aangemeld voor de koepelorganisatie. Kroon wil trouwens zijn
vereniging uitbreiden met andere ambulante handelaren,
uiteenlopend van de snackkarren tot en met ijsverkoper Driehuizen.
Maar binnen de groep wordt
ook gemord. Een kritische
strandpachter merkte donderdagavond in de wandelgangen

Bewoners Haarlemmerstraat zijn verkeer zat

Kalender
ZANDVOORT - Gerard Versteege, wethouder van Maatschappelijk Welzijn en Cultuur, heeft maandag middag samen met de directeur van het
Casino de eerste kunstkalender
van de Culturele Werkgroep
Zandvoort ten doop gehouden,
waarvan er inmiddels vierhonderd zijn besteld. In het casino
is voortaan elke maand een expositie te zien van de kunstenaar die ook die maand op de
kalender staat.

Maandagmorgen half elf.
Het speelt zich allemaal in
luttele minuten af. Een oudere man loopt op het fietspad van de Haarlemmerstraat. Hij kijkt aandachtig
omhoog naar een van de
huizen. Een bromfietser
rijdt richting het dorp. Op
hetzelfde fietspad. Bijna
gaat het mis, maar de bromfietser mindert vaart en de
voetganger doet verschrikt
een pas opzij.

Boek komt later

„Ik had het in scène kunnen
zetten, zo illustratief is dit tafereel," zegt Marcel de Boer, een
van de bewoners uit de Haarlemmerstraat, terwijl hij naar
de man wijst. „Dagelijks gebeuren hier bijna-ongelukken en
echte ongelukken doordat het
fietspad dezelfde kleur stoeptegels heeft als het voetpad en
doordat er geen afscheiding
tussen die twee zit. Mensen die
hier niet bekend zijn, weten
niet dat ze vanuit de auto zo op
het fietspad staan. Bovendien
rijden sommige fietsers of
brommers tegen het verkeer in
en dat vaak met hoge snelheid."

Het is één van de drie grootste ergernissen die de bewoners
uit de Haarlemmerstraat hebben. Behalve dat ze willen dat
het fietspad aangepakt wordt,
hopen ze vooral dat de snelheid
van de auto's naar beneden
gaat, naar dertig kilometer per
uur, en dat er minder vrachtverkeer door de straat rijdt. Dat
moet allemaal leiden tot meer
verkeersveiligheid, minder geluidsoverlast en minder trillinKledingactie
gen en dus minder scheuren in
ZANDVOORT - Mensen in de muren van hun huizen.
Nood zamelt kleren in op vrijdag 7 november tussen half
De bewoners klagen al tien
acht en half negen en op zater- jaar. Ze hebben diverse keren
dag van tien tot één. Op zater- brieven naar de gemeente gedag kunnen de kleren bij de Ni- stuurd, maar tot nog toe is er
colaasschool en de Agathakerk weinig veranderd. Sterker nog:
afgeleverd worden. Op vrijdag eerdere beloften zijn recentekan men daarnaast bij de Her- lijk weer teruggedraaid, volvormde Kerk, de Gereformeer- gens Ronald Zuurendonk en
de Kerk en de Vrijzinnige Ge- Marcel de Boer van het buurtloofsgemeenschap NPB te- comité. Daarom zijn de bewprecht.
ners het zat en hebben ze vrijdag besloten dat ze wat fanatieker actie gaan voeren. Maandag
hebben ze een brief naar het
college van Burgemeester en
Zandvoorts
Wethouders gestuurd, die ook
Nieuwsblad
bij alle politieke partijen beOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
zorgd wordt.
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
„Pikant detail is dat er vier
woensdag. Uitgave Weekmedla BV.
mensen in de HaarlemmerHoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
straat wonen die banden met de
Wnd -hoofd commercie: B.L. Berger.
politiek hebben," zegt Zuurendoelend
op
het
Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Post- donk,
GBZ-raadslid Jaap Brugman,
bus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16 CDA-fractievoorzitter Gert-Jan
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ZANDVOORT - Het boek
'Zandvoort tijdens de bezettingstijd' ligt later in de winkel
dan beloofd. De uitgave van het
boek heeft volgens Arend Bos
enige vertraging opgelopen,
omdat de vormgever ziek geworden is. „Maar voor de feestdagen moet het boek wel klaar
zijn," aldus Bos.

Bord
ZANDVOORT - De Lokale
Raad van Kerken mag haar
bord op de Zandvoortselaan
toch laten staan. Dat heeft het
college van Burgemeester en
Wethouders inmiddels besloten. Het bord moet wel iets aangepast worden. Voor Hotel
Hoogland, het Casino en Rose's
Cantino blijft het verbod gelden.

Verzamelbeurs

Wie vanuit de Schelpstraat de Haarlemmerstraat opdraait, ziet hoe snel de auto's voorbij scheuren
ten gebonden zijn," zegt Zuurendonk.
Maar juist de politiek zat het
comité in het verleden dwars.
Want eind 1990 leek het bijna
alsof de oplossing gevonden
was, het verkeer zou voortaan
via de Frans Zwaanstraat gedirigeerd worden. Dat stuitte echter op zoveel verzet bij de bewoners van Zandvoort-Zuid dat de
gemeenteraad het plan nooit
aangenomen heeft. De bewoners van de Haarlemmerstraat
waren weer terug bij af.
Begin dit jaar kregen ze echter opnieuw hoop, want een delegatie van de bewoners mocht
verkeerswethouder Flieringa
persoonlijk het probleem uitleggen. Bovendien gaf de wéthouder daarna het bureau Goudappel en Coffeng de opdracht
de Haarlemmerstraat onder de
loep te nemen.
Dat bureau kwam met drie
varianten om de snelheid van
de auto's terug te dringen: ge-

mene ovale bobbels van een
centimeter of tien hoog, ronde
versmallingen zodat het verkeer meer moet slalommen of
brede verkeersdrempels. De bewoners hebben volgens Zuurendonk inmiddels gekozen
voor de ovale bobbels. „Die
remmen vooral de auto's goed

kilometerzone en het opheffen
van de voorrang op de kruising
Zandvoortselaan, Kostverlorenstraat, Tolweg en Haarlemmerstraat."
Vooral het ontbreken van
plannen over het fietspad, vinden de bewoners een probleem.
„Temeer daar het wel zat in de

Een dertig kilometerzone mstellen is volgens Snelders niet
mogelijk omdat de Haarlemmerstraat een doorgaande weg
is. „Dat vereist bovendien een
Bewoners teleurgesteld in
vergaande reconstructie en die
komt pas op de langere termijn
plannen van de gemeente
aan de orde. Op dit moment
kijkt onze verkeersambtenaar
welke soort drempels hij gaat
af, zijn niet te duur en kunnen uitgangspunten die de gemeen- voorstellen aan het college."
gemakkelijk weggehaald wor- te opgesteld heeft voordat tauden."
reau Goudappel en Coffeng erDe bewoners kan het echter
bij betrokken werd."
niet snel genoeg gaan. „We hoZe zijn echter wel teleurgepen dat de gemeente nu eindeVolgens Egon Snelders, voor- lijk wat doet en dat er niet eerst
steld. „Over verschillende zaken waar we met de gemeente lichter van de gemeente Zand- een ernstig ongeluk moet geover gesproken hebben, lezen voort, heeft het wegvallen van beuren," zegt bewoner Adrie
we niets meer in de plannen," het fietspad een financiële ach- Driehuizen. „De buurt is daarzegt Zuurendonk. „Zo missen tergrond. „We hebben toege- naast aan het verjongen en er
we een voorstel over het fiets- zegd dat we zouden kijken naar lopen dus ook steeds meer kinpad, het instellen van een dertig betaalbare plannen voor de deren op straat," vertelt Elly

voor

RU

Fricandeau
Belegen Goudse kaas
i kiio/i4.5o
Kaaszoutjes
Vlinders, kantjes of stengels, 100 gram/1.95

6 nov. t/m 12 nov.

Monique van Hoogstraten

Dagelijks 1530
Dot/mWo 19.00

JURA68IC PARK

HU

2.50

l A 95
nü i w»
nü2 2.95
voor

Montepuldano Molise

nü 310 50

Soepele, volle rode Italiaanse wijn, 0,751/4.95

VOOr IJL*

Aanbiedingen gelden l/m zondag 9 november 1997. Zo lang de voorraad strekt.

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor
brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300
woorden kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet.
Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
Zandvoort of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in
Zandvoort.

die hij zelf wil screenen op kwaliteit en integriteit. Wie heeft
meneer De Vries gescreend? van Zandvoort daar niet in
Over zijn politieke ervaring trappen.
P. Minderhoud
wordt niet gesproken, waarZiindvoort
schijnlijk is die volstrekt afwezig. Zitten wij, ouderen, nu echt
Bob de Vries, zelf met zijn 51 op zo'n man te wachten?
jaar nog lang niet oud, werpt
zich op om voor ons ouderen op
Met de seniorenraad zal volde barricaden te klimmen. gens De Vries een vorm van sa- Melissa Jonker reageert op het
Dank u wel, maar voor mij menwerking komen. Dit is ab- artikel over de opengebroken
solute kolder. De seniorenraad Kostvcrlorcnstraat in de ruhoeft het niet.
De gebruikelijke vergoeding is door de gemeenteraad inge- briek 'Met oog en oor de badvoor raadsleden van negenhon- steld en politiek onafhankelijk. plaats
door'
(Zandvoorts
derd gulden per maand vindt Van een samenwerking met Nieuwsblad 29 oktober). Zij
hij te weinig. Hij denkt zelf welke politieke partij kan dan heeft bezwaar tegen de zlnsnemeer aan drieduizend gulden. ook geen sprake zijn. De Vries de 'Voor volwassenen die snel
Dat plaatst hem meteen in de probeert, niet gehinderd door vanaf de Zandvoortselaan naar
enige kennis van zaken, over de Noord willen rijden is het een
categorie 'zakkenvullers'.
Zij n partij mikt op drie of vier ruggen van de Zandvoortse ou- ramp.'
zetels. Dus is De Vries nog op deren in de gemeenteraad te kozoek naar enkele kandidaten men. Ik hoop dat de ouderen
Een ramp is een hongersP. Minderhoud verbaast zich
over Bob de Vries, lijsttrekker
van de nieuwe ouderenpartij
AOV/Unie 55-plus, die in maart
voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoet.

Slagroommokkataart
100 gram/3.50

(ADVERTENTIE)

Dat de bewoners zich realiseerden dat ze in een drukke
straat een huis kochten, beamen ze volmondig. „Jazeker,"
zegt Joke van Bennekokm, „alleen gingen we er allemaal vanuit dat de auto's hier vijftig reden, maar in werkelijkheid
scheuren ze veel harder."

MENINGEN

HEM A écht lekker! 'Bob de Vries (AOV) valt in
de categorie zakkenvullers'
nü 4 95
Koffiebroodjes
Dagelijks vers uil eigen banketbakkerij, e 21,5 cm/11.95

Scheffer, een van zijn buurvrouwen.
„Bovendien zijn heel veel
mensen uit de straat hun huis
aan het renoveren, Het is zo
jammer dat we meteen weer de
scheuren in onze pas gestucte
muren zien terugkomen. Kijk,
daar maar op de muur." wijst
ze. Co Castien, die al 26 jaar m
de Haarlemmerstraat woont,
knikt. „Toen we hier kwamen
wonen, reden er ook vrachtwagens door de straat, maar nu
zijn het veel zwaardere wagens.
Zelfs als ze niet hard rijden trilt
mijn huis."

T

(ADVERTENTIE)

O.a. appel, kersen en abrikozen/1.35

korte termijn. Aanpassen van
het fiets- en voetpad blijkt niet
haalbaar voor weinig geld. De
enige tegemoetkoming is dat
we regelen dat brommers ook
op de rijbaan mogen rijden."

Foto Andre Lieberom

ZANDVOORT - Van tweedehands bankbiljet tot en met pop
en van telefoonkaart tot en met
meubelstuk. Op de verzamelbeurs is het allemaal te koop.
De beurs vindt op zondag tussen tien en vijf uur plaats in het
Gemeenschapshuis in de L. Davidsstraat.

Ramp

nood waaraan kindertjes doodgaan, omdat er geen rijstkorrel
meer te eten is. Een ramp is de
grote hoeveelheid bosbranden
in Indonesië, waardoor mens
en natuur grote verhezen lijden.
Iets minder snel van A naar B
kunnen rijden met je autootje
omdat daar de weg openligt, is
hoogstens ongemakkelijk. Wat
verder kijken dan je eigen
straatje, helpt wellicht de betrekkelijkheid van onze eigen
problemen in te zien. Iets wat
voor sommige andere 'problemen' die in het Zandvoortse
spelen, ook erg verfrissend zou
zijn.
M. Jonker
Zand* oort

woensdag 12 november
20.00

Les affinitcs
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Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Brugman badkamer Malilm
Lu\e complete badkamer in de kleur
wit. Bestaande uit: tweepersoons
ligbad, grceploos meubel met
wastafel, wandclosct en kranen,

Voor3.750f
Perfecta Corner
Luxe kwartronde
scheidingswand, voorzien j
van kristalhelder veilig- J
heidsglas, compleet met
bijhehorende kunststof j
dotichebak 90x90 cm.
Voor

^r

Digitaal aanleveren van advertenties.
De nieuwste service van Perscombinatie Adverlenliebedrijl.

BEL NU: 020 • 562 29 85

1.995,-

PERSCOMBINATIE

Brugman
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•^i
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OPEN NA
SLUITINGS
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' " uitgebreid hyuromassE
paneel van Italiaans design^
Een aanwinst voor, elke
douchecabine.

Passage 22-26>(bij(stdtldn»
Zandvoort •
«;. ,v?ö^
Telefoon 023-5716232*1

Fa. Gansner & Co.

-, Hol nieuwste op hadkiinu'r^eliicd is present op de Noviteiten Show
vuil Brugman. De nieuwste trends en de nieuwste modellen op hel
^gebied van whirlpools, inassagezinlcn, sloom- en doiicliecabiucs,
N. baden, kranen, badmeubelen en nog veel meer.
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Brugman
badmeubel Veronn

BADKAMERS

Zeer praktisch meubel met veel
bergruimte". Breedte 105 cm,
links of rechts uitgevoerd.
Compleet met luxe wastafel.
Leverbaar in mt of jasmijn.

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMA1V SHOWROOMS:

FITNESS dames & heren CARDIO-FITNESS (konditie V )

HOOFDDORP, Kruisweg 785 C, 020-6533482.
ZAANDAM, Pieter Chijsenlaan 11/Provincialeweg, 075-6355920.
Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

Brugman installatieplan
voor de complete installatie
van uw badkamer

Brugman biedt zekerheid

Groente en Fruit
Grote Krocht 25 tel. 5714404

WINTERKOST

c. v.

bakker

(ï

M30

defect? ^

kant en klaar maaltijden

l OOK VOOR ONDERHOUD, -

BOERENKOOL STAMPPOT ZUURKOOL STAMPPOT
RODE KOOL STAMPPOT
PREI/KAAS STAMPPOT
BIETENSTAMPPOT
VLAAMSE HUTSPOT
ANDIJVIE STAMPPOT
HUTSPOT

^

Deze week:
Zonnerond

WITLOF MET HAM EN KAAS
AARDAPPELTERRINE
LASANGNE BOLOGNESE
MOUSAKA
PREI/SPEKTAARTJE
VEGETARISCHE SCHNITZEL
DIV. SOEPEN

BRUINE BONENSOEP
of
ERWTENSOEP MET WORST EN SPEK
per beker

Y

Nu halve prijs

3/

75

EEN UITGEKIEND PROGRAMMA WAARIN EDUCATIE, ONDERSTEUNING EN
EEN OP MAAT SAMENGESTELD' BEWEGINGSPROGRAMMA ZORGEN
VOOR EEN VERANTWOORD OPTIMAAL RESULTAAT.

ook geen materiaalkosten.

IS t

START AFSLANKPROGRAMMA: DOORLOPEND
KOSTEN: 12 WEKEN INCL. GEBRUIK SAUNA + TURKS STOOMBAD ƒ 255,=

VERDIEN ƒ 15,= KORTING OP HET AFSLANKPROGRAMMA
BEANTWOORD DE VOLGENDE VRAGEN:

ff l Be/ voor een offerte toegespitst
rrrlopuwpersoon/ijkesituaüe

Speculaastaartj e

^X<

&

van 8.75 voor 6.5O

1 Er zijn twee belangrijke manieren om af te vallen en het gewicht er
af te houden. Een is bedoeld om de calorie-opname te verlagen. Wat
is de andere?
2 Het toenemen van iemands metabolisme (energieverbruik in rust) zal
gewichtsvermindering tot gevolg hebben,
zelfs bij dezelfde hoeveelheid calorie-opname. Hoe kan men het metabolisme verhogen?
UW ANTWOORD:

4 gebak naar keuze
nu slechts 7.5O

Waardebon geldig do-vrij-zat.

dfo

U

K-U Installatiekosten ±1

(KUIPJE)

OOK KANT EN KLAAR:

3

Prof it HR 20+

van 2.30 voor l .75

GRATIS ÉÉN KUILTJE JUS

GEZOND AFSLANKEN

BALK

Een uitkomst voor iedereen die wel 'ns een dagje makkelijk wil
eten. Allemaal uit eigen keuken.

Deze aanbiedingen gelden
t/m 8 november
in onze beide winkels:

Hogeweg 28 - tel. 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel. 571 84 73

HEMA

l O Dieeten
O Lichaamsweging
2. O Konditietraining en spierversterkende
oefeningen
O Alleen konditetraining

ZANPVOORT
vraagt

Zaterdaghulpen
Leeftijd 15-20 jaar
Bel of schrijf HEMA ZANDVOORT, t.a.v. de hr. M. v.d.
Scheur, Raadhuisplein 1, 2042 LR Zandvoort
Telefoon 5712820

(uiterste inleverdatum kortingsactie: 30 nov
1997)

FITNESS PARADISE
Paradijsweg 1 (t.o. politiebureau)
TEL 093-5717742
ZANDVOORT

Uw advertentietekst vanaf alle grotere
postkantoren naar onze fax,
het faxnummer is:

O23-573O497
XE
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Met de kerst zijn we gelukkig weer thuis'

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
Achtentwintig bewoners
van het Huls in de Dulnen logeren sinds een .
week In Huize Voghel- sanck in Vogelenzang,
omdat hun kamers gerenoveerd worden, Woensdag en donderdag gingen
de bewoners over met
hun spullen. Sommigen
van hen hebben het er
heel moeilijk mee, anderen proberen de moed
erin te houden.

Sirene
Was er maandag oorlog, dreef er een gifwolk over of stonden de Hoogovens
onder te hoge druk? Een loeiende sirene op maandagmorgen behoorde
toch tot het verleden nu er nieuwe alarmpalen overal in Zandvoort staan?
Wie dat dacht, heeft het mis. De sirene loeide maandag om twaalf uur
gewoon weer als vanouds en zal dat de komende vier maanden blijven
doen. Want de nieuwe palen worden getest. De brandweer reed dan ook
maandag in het dorp rond om te luisteren of ze wel genoeg lawaai maken.
Maar toch ook weer niet te veel. Aardig (en veilig) klusje trouwens, tenzij je
doof bent als brandweerman. Overigens is het de bedoeling dat de sirenes
na de testperiode slechts één keer per jaar afgaan.

Op zijn pootjes terecht
Zwervertje gaat een prachtig leven tegemoet, meldt mevrouw Rubeling.
Twee weken geleden stond deze schildpadpoes in de krant omdat mevrouw
Rubeling hem niet meer kon houden wegens de allergie van haar dochter.
Het dier was komen aanlopen. Enige tijd sliep hij in de bijkeuken, maar nu
het zo koud werd wilde mevrouw Rubeling heel graag dat hij een betere plek
zou krijgen. Dat is gelukt dankzij het stukje in de krant. Susan Beliën zag de
foto en het verhaaltje en belde direct. Vorige week heeft ze de poes
opgehaald. „Haar eigen poes, die heel erg op Zwervertje leek, is verongelukt," vertelt mevrouw Rubeling. „Ze is erg blij met een nieuwe poes en ik
ben zelf ook ontzettend opgelucht. Ik heb het gevoel dat die poes het daar
heel goed gaat krijgen." Alles is dus toch nog op zijn pootjes terechtgekomen.

Kunstwerk

M

EVROUW BERKHOUT
bijt op haar lip en probeert de opkomende
tranen weg te slikken. De eerste
maaltijd op het tijdelijke adres
staat voor haar, maar ze lijkt
weinig eetlust te hebben. Voor
mevrouw Berkhout is de stap
van Huis in de Duinen naar een
bejaardenhuis in Vogelenzang
erg groot.
Haar tafelgenote, mevrouw
Bakkenhoven-Zwemmer, probeert haar te troosten. „We
moeten er zelf wat van maken,
de kamers zijn hier in elk geval
heel mooi. Mijn kamer is hier
groter dan in Huis in de Duinen. Het uitzicht is ook prachtig. Ik kijk uit op de koeien.
Daar geniet ik wel van. Het is
net alsof we op vakantie zijn en
gelukkig zijn we met de kerst
weer terug."
De dochter van mevrouw
Berkhout grapt: „Straks willen
jullie vast niet meer terug naar
Zandvoort." Maar dat is voor
mevrouw Bakkenhoven net
een brug te ver. Ze kan niet zonder Zandvoort.
Mevrouw Kersten evenmin.
Ze moppert. „Ze doen met ons
maar wat ze willen." Willem
Bos, de voormalige Zandvoprtse groenteboer, schikt zich èchter wat makkelijker in zijn lot.
„Natuurlijk vind ik het niet

Ook Nieuw Unicum wil een nieuw kunstwerk neerzetten. De kunstcommissie van de instelling voor gehandicapten houdt echter angstvallig geheim
hoe dat eruit moet gaan zien. De plek mag wel al genoemd worden: de
glazen koepel. Het budget is vele malen kleiner dan de 123 duizend gulden
die de gemeente voor het kunstwerk voor het nieuwe raadhuis heeft
uitgetrokken. Volgens de geruchten is echter het aantal vergaderingen over
het kunstwerk van Nieuw Unicum en de zorgvuldigheid van de kunstcommissie een stuk groter.

De verhuiswagen reed woensdag en donderdag zes keer heen en weer tussen Zandvoort en Vogelenzang om de spullen van 28 bewoners tijdelijk te verhuizen. De
bewoners zelf werden met de bus of met een personenauto naar hun logeeradres gebracht
Foto Karin Schut

leuk, maar het zorgt wel voor
afwisseling, zo'n verhuizing.
Gelukkig heb ik een gouden
schoondochter. Die heeft mijn
zestien dozen in- en uitgepakt.
Negen zitten er nu nog vol, de
rest is al leeg."
De dochter van mevrouw
Kersten duwt zijn rolstoel een
stukje verder, want ze heeft de
ruimte nodig om dozen uit elkaar te halen. Ze verontschuldigt zich voor haar moeder en
maakt directeur René de Vries
een compliment. „Die heeft ons
goed geholpen, hoor."
„We hebben er veel energie in
gestoken om de bewoners goed
te informeren," vertelt De
Vries. „Drie weken voor de verhuizing hebben we ze verteld
dat ze naar Voghelsank gingen
en vanaf dat moment kregen ze

'Steeds meer mensen zijn
binnen bezig met hun huis'
ZANDVOORT - Ze is 27,
dol op het inrichten van
haar eigen huis en heeft nu
van haar hobby haar werk
gemaakt. Judith van Luinen
heeft zaterdag Judy's Home
Decorations geopend in de
Kerkstraat. Een winkel
waar elke hoek er anders
uitziet.
„De opening was heel bijzonder," vertelt Judith maandagmorgen. „Heel veel mensen
kwamen even langs, sommigen
wel vier keer zelfs. En ik heb
ook leuk verkocht." Zo gingen
onder andere een witte kast,
twee salontafels, een dressoir
en een heleboel fotolijstjes naar
een nieuwe eigenaar. „Ik moet
als een gek opnieuw inkopen."
Dat laatste doet Judith in het
jaarbeursgebouw in Utrecht,
bij groothandels in België en in

Zandvoort ontmoet Brandenburg

de omgeving van Zandvoort.
„Ik heb meestal precies in mijn
hoofd wat ik wil hebben. Vaak
weet ik ook al waar ik het ga
neerzetten. Dat is niet zo raar,
want ik heb diverse hoekjes
met een eigen sfeer ingericht."
Zo heeft ze een grenen hoek,
een hoek met houten meubels
en crèmekleurige spullen, een
Engelse hoek met een teakhouten kast, een hoek met kussens
en kleden in tijgerprint en een
hoek met een grote tafel en zes
rieten stoelen. Bij elk deel van
de winkel hoort een ander behangetje. „Ik wissel elke paar
maanden. Of het niet een hoop
werk is om die muren telkens
weer te behangen? Ik heb gelukkig een handige vriend."
Haar, vriend woont in Zandvoort, zelf komt ze echter uit
Noordwijkerhout. „Maar ik
werk in Zandvoort in de horeca," vertelt ze. „Dat blijf ik ook

elke vier dagen een nieuwsbrief
met informatie over de wasserij, de post, de maaltijden enzovoorts. Ook onze personeelsleden en de contactpersonen van
de bewoners gaven we die informatie, zodat ze vragen konden
beantwoorden. Want het was
vantevoren allemaal al moeilijk
genoeg voor de bewoners."
En inderdaad, de zenuwen
zijn vlak voor de reis van Zandvoort naar Vogelenzang erg gespannen bij de meesten,
beaamt verzorgster Irene van
Haselen. Ze haast zich net als
haar collega's van de een naar
de ander om iedereen te helpen
met instappen. Ondertussen
spreekt ze wat gerustellende
woorden.
Een mevrouw die slecht ter
been is, wordt in allerijl in een
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

doen, twee avonden per week.
Want het is niet eenvoudig om
meteen van zo'n nieuwe winkel
te leven."
„Ik had altijd al in mijn hoofd
dat ik een eigen zaak wilde.
Maar de horeca is vooral leuk
als je jong bent. 's Avonds en 's
nachts werken breekt je op een
gegeven moment op als je ouder wordt, denk ik. Behalve in
een café heb ik ook gewerkt in
een kledingzaak in de P.C.
Hooftstraat in Amsterdam."
„Dus het was ook nog een
mogelijkheid geweest om een
kledingwinkel te beginnen. In
Zandvoort is dat erg moeilijk.
Veel kledingzaken redden het
niet. Ik denk dat dit wel lukt,
omdat ik aansluit bij een trend.
Steeds meer mensen interesseren zich voor de inrichting van
hun huis, zeker nu het weer
kouder wordt. Daarom is het
ook niet erg dat ik na de zomer
deze winkel open."
Ze is erg blij met de plek van
haar nieuwe winkel, midden in
de winkelstraat. „Bovendien is
het een prachtig pandje. Ik was
er al heel lang verliefd op," aldus Judith.

Paula verkoopt
ook japonnen
ZANDVOORT - Wie een
mooie japon of een stijlvolle
smoking wil aanschaffen, kan
daarvoor sinds kort ook in
Bentveld terecht. Paula's Cocktailkleding Verhuur verkoopt
namelijk tegenwoordig ook uitgaanskleren.

tijgerhoek van Judy's Home Decorations

Vanaf vijfhonderd gulden is
een jurk te koop die uit New
York, Parijs of Londen komt.
Een smoking kost bijna vierhonderd gulden. Bij de kleding
kunnen klanten ook accessoires huren.
De verhuur blijft van kleding
blijft daarnaast bestaan. Paula
doet dat sinds 1995 en het gaat
prima. Zij heeft inmiddels klanten uit het hele land die naar de
Zandvoortselaan 371 komen.

andere rolstoel gezet als blijkt
dat ze in het eerste exemplaar
onderuitzakt omdat de zitting
van de stoel verschoven is.
„Het is een hele operatie en allemaal erg erg vermoeiend,"
vindt de 87-jarige. „Ik vind het
niet fijn om hier weg te gaan."
Ook mevrouw Luyte, die al
een dag eerder verhuisd is, bekent dat ze behoorlijk zenuwachtig is geweest voor de verhuizing. „Ik heb goed geslapen
en voel me nu een stuk kalmer,
al zit ik nog wel tussen de ingepakte dozen."
Mevrouw Huis in 't Veld,

kijkt met een goed gevoel terug
op de reis. „Een mooie rit door
een mooie omgeving," zegt ze
tijdens de lunch. „En het zonnetje scheen, daar hou ik van."
Verrukt signaleert ze dat de
kok van Huis in de Duinen ook
meegekomen is.
Volgens directeur De Vries
komt niet alleen de kok uit het
eigen bejaardenhuis. Ook de
verzorgers, activiteitenbegeleidster en de technische dienst
van Huis in de Duinen werken
in Voghelsanck. „We hebben
Voghelsanck zo'n beetje hélemaal overgenomen. Want hier
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POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer

023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur.
Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.

Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

wonen op dit moment slechts
negen anderen. Op den duur
wordt dit huis namelijk gesloten."
Mede om het contact tussen
de huidige bewoners en de
Zandvoortse loges te verbeteren, eten ze allemaal samen in
de eetzaal. Volgens De Vries
heeft een van de heren uit Voghelsanck in elk geval geen bezwaar tegen de nieuwelingen.
„Hij heeft al kennisgemaakt
met een paar van onze dames
en ik geloof dat hij ze wel ziet
zitten," grijnst De Vries.
Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week

Een groep van Brandenburgers en Zandvoorters keek zaterdagmorgen toe
hoe Rlen Couvreur vanuit Bocholt naar ZFM in Café Neuf belde. Rien mocht
even vertellen hoe leuk de ontmoeting tussen de gepensioneerde Oostdultsers en Nederlanders verliep. Maandag was hij zo mogelijk nog
enthousiaster. „Hartverwarmende mensen," vertelde hij toen hij de foto
kwam brengen. „We hebben heel wat afgepraat met hen over hun
ervaringen. Wist je dat ze wel onder druk leefden maar dat ze dat eigenlijk
zelf niet zo heel erg voelden? Het dagelijks leven was namelijk een stuk
goedkoper dan nu. Maar ik sprak ook een leraar die vertelde dat tussen
zijn collega's ook stasi-Informanten zaten." De Zandvoortse delegatie,
onder leiding van Dorothée Gassen, liet een VVV-film en dia's van Joop
Menger zien. Rien:,,Dat ze Zandvoort helemaal niet kenden vond Ik heel
opmerkelijk. Er liggen nog een hoop kansen voor de Zandvoortse horeca In
de voormalige DDR." Maar daar verandert wel Iets In. Volgend jaar komen
de tien Brandenburgers in oktober vijf dagen naar Zandvoort en in mei
logeren de tien Zandvoorters vijf dagen in Brandenburg.

Voorzitter als pyromaan?

De medewerkers van de Dierenambulance brachten op 10 Het archief van de Partij van de Arbeid schijnt verbrand te zijn, zo gaan de
juni een rode kater naar het geruchten. Kees Hoed, de afgetreden voorzitter van de PvdA, heeft volgens
Kennemer Dierentehuis. Daar de roddels in het dorp alles verbrand uit woede. Hij heeft nu overigens een
kreeg hij een naam, Rossi. Het nieuwe kans om een partij-archief op te zetten. Want hij is nu voorzitter van
dier liep al enige tijd te zwerven. de net opgerichte Socialistische Partij in Zandvoort. En in die functie kwam
Waarschijnlijk is de vorige eige- ik hem donderdagavond tegen. Ik vroeg hem of hij wat hij met het archief
naar verhuisd zonder hem. Dat had gedaan. Zichtbaar zenuwachtig antwoordde hij dat de spullen van het
is jammer, want Rossi is een secretariaat bij de nieuwe PvdA-secretaris zijn beland en dat zijn „persoonleuke rode 'je-weet-wel-kater'. lijke archief zich op de plek bevindt waar het thuishoort." Nee, hij wilde niet
Hij houdt van rondscharrelen in zeggen waar dat nu precies is.
de tuin, maar zo op zijn tijd is hij
ook heel huiselijk en komt hij
een knuffel halen. Wie Rossi een
gezellige nieuw thuis wil geven,
kan terecht in het Kennemer Hij is inmiddels een bekende persoonlijkheid binnen en buiten de gemeenDierentehuis, Keesomstraat 5, tegrenzen van Zandvoort. Gert Toonen, voorzitter van de Strandpachterstel. 5713888. Over Harry, het vereniging, stond zelfs op de voorpagina van het huisorgaan van de Kamer
keeshondje van vorige week, van Koophandel. Maar nu is de reus tijdelijk geveld. Gert heeft vanwege
valt trouwens goed nieuws te een hardnekkige hernia net een ligkuur van tien dagen in het ziekenhuis
melden. Hij heeft een fijne plek achter de rug. Hij is al vijf keer aan zijn rug geopereerd en moet binnenkort
opnieuw een operatie ondergaan.
gekregen.

Reus tijdelijk geveld

.^Burgerlijke 'stand
Periode:
25-31 oktober 1997
In ondertrouw:
Samir Hachache en Brenda
Melissa Polder.
Getrouwd:
Willem Albertus de Lange en
Karin Yvonne Kaspers.
Hendrik Marinus Rebergen en
Winnifred Gertrude Roggeveen.
Overleden:
Frederik Albert Rovers, 78 jaar.
Johannes Sijtsma, 77 jaar.
Petronella
Aleida Adriana
Bruijnzeel-Hooft, 85 jaar.
Pieterke Trientje Visser-Looyer, 82 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate, SOW, HA.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW in Hervormde Kerk.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor F. Meijer.
Zondag 10.30 uur: pastor F. Meijer, koor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: geen dienst.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: M. Ridder (geestelijk verzorgster N.U).

SP in opkomst: Gaan Jeannette van Westerloo en Huub van Gelder met rotte of rijpe tomaten naar de
burgemeester gooien?
Illustratie Mare de Boer
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Een Volkswagen-occasion van Auto Strijder
biedt u voor een beetje meer...

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amslelveens Weekblad, Uithaornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Hel Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekrnediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO I -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan rwee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Auto Strijder B.V., Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort.
Tel.:023-5714565.
Citroen
Auto * Etoile b.v.
Bouwerij 85 Amstelveen
Telefoon 020 - 6479929

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Alfa Romeo

Te koop Alfa Romeo 145 TDL,
RenaultNevadaTL'91 110.000 5-'95, zwart, electr. ramen en
spiegels, plus verwarming, in
km, als nieuw ƒ9.950.
Visa Garage. Tel. 020-6278410. hoogte verstelbare stoel,
velours bekleding, trekhaak,
radio, cd wisselaar, air bag, 4
BMW
hoofdsteunen,
mistlampen,
520i, casco '85, motor '87, service documenten aanw.
stuurbekr., bl.met, 142.000 km, Voor informatie bel Hoofddorp:
APK 2-'98 f 4.500.033-4622875 023-5641735.

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen -t- examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.

Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

Ford

AUTORIJSCHOOL FIRST,
UW ZEKERHEID.
Beginners 1e t/m 4e les ƒ 17,50
pei uur. TTT-examen voor
maar ƒ 122,80 bij CBR.
GRATIS PROEFLES.
020-6959522/06-52971163.

Honda

Hyundai

Accessoires
en Onderdelen

Peugeot

XM 20i SX Prestige '95/ 27.900
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
XM Turbo D AMB airco, radio,
CD, l.m. velg., '94
ƒ 26.500
XM Diesel '95
ƒ 27.500
XM Diesel '94
ƒ 19.900
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24.500
XM 20i LPG '93
ƒ 17.500
XM CT Turbo aut. '93/ 17.500
XM 20i '93
ƒ 15.500
XM 20i comf. '92
ƒ 12.500
Xantia 19 D '94
ƒ 16.500
Xantia 18i SX LPG '94/15.500
4 st Xantia 1. SX '95 v.a/ 19.900
Xantia 18 SX LPG '93/ 14.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 13.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BX TGD Break '93
ƒ 12.500
BX 14 TE '93
9.950
BX 14 TE '90
4.950
BX 14 E LPG '89
3.500
BX 14 RE '87
1.950
BX 19 TRi '89
4.500
BX 19 GTi '88
3.950
AX 1.5 Diesel m'95 ƒ 12.500
AX Rrst m'92
ƒ 7.500
ƒ 7.250
C 15 D bestel '92

Z UlDWlJK

106 1.1 XN
10-'91
106 1.5 Diesel
03-'96
106 1.0 Sketch
10-'96
205 1.4 XS
01-'90
205 1.1 XR
03-'91
306 1.4 Comfort
06-'94
306 1.6 XS
OV96
309 Profil
OV89
405 Break 1.9i
10-'92
405 Break 1.8i
06-'94
Citroen AX
OV93
Subaru Jumbo
08-'90
Opel Kadett
06-'91
VW Golf GTi
06-'91
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
Mercedes 300SE, b.j. 1990, alle
Tel. 020-6629517
opties, APK 08-'98, zwart met.
Inruil diesel mog. 026-3254609.

Daihatsu
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Mercedes-Benz

Saab

Nissan
Prairie 2.0 SLX 5 pers., km
45.000, bj. '91 ƒ 17.500.
NIEROP-DAIHATSU, Vancouverstr
2-12, A'dam-West,
020-6183951.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

Algemeen
Ford Escort 18D, '89. Audi 80
20, '92. Suzuki Swift 13, '89.
Protracon 020-6623774.
• De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor advertenties eventueel zonder
opgaaf van redenen te weigeren. (Art. 16 regelen voor het
advertentiewezen).

Chrysler - Amstelveen
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
(Op afspraak gratis halen en brengen.)

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
Raar, maar waar. In 1985 ging de Engelse zakenman en uitvinder rijden.is vanzelfsprekend.
Sir Clyve Sinclair, bekend van o.a. de Spectrum computer,
failliet. Hij was de bedenker en producent van dit uniek mooie
Verkeersschool Trendy
voertuigje, de Sinclair C5. De C5 had hét transportmiddel van de Amsterdam. Toppers in rijles.
toekomst moeten worden, energie-zuinig en bijzonder milieuBel voor gratis infogids:
vriendelijk. Goedkoop en makkelijk te berijden. Door de giganTel. 020-4205386.
tisch hoge ontwikkelingskosten (meer dan 70 milj.) stierf het
enorme project een vroege dood. Stomverbaasd waren wij toen
we vorige week in Engeland nog een klein aantal C5's ontdekten. Fonkelnieuw, in het originele krat, compleet gemonteerd en
nooit gebruikt'

205 1.4, 3-'97, 20.000 km,
d.groen met., met fabrieksgar. AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Tel. 020-6855163.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Peugeot-dealer

Mazda

VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Chrysler

Rijscholen

Klassiekers en Oldtimers

AX 1.1 first
92-01 ƒ 7.250
AX 10 Escapade93-08 ƒ 10.950
AX 10 Furore 94-03 ƒ 12.450 Ford Scorpio 2.4i Gli zeer g.
AX 11 First
94-06/13.950 onderh. 130.000 km, pr.
AX11TGE
92-01/11.500 ƒ4.500. Tel. 023-5712267.
AX11TGE
93-01/12.950
AX 11 Volcane 94-09 / 13.950
BX 14 Cannes 90-09 / 7.000
BX 14 Cannes 91-01 / 7.950
BX 14 TGE
91-01 ƒ 8.500
BX 16 RE
88-10 ƒ 3.950 T.k. HONDA CIVIC '88, 3-drs,
BX 19 TRS Break87-09 ƒ 5.950 16V,autom.,APK9-'98,/5900.
Xantia 2.0 SX 93-09 ƒ 24.950 Tel. 020-4452453.
Xantia 1.9 Turb.D95-02 ƒ 29.950
XM 2.0i Ipg-abs 94-05 ƒ 23.750
ZX 1.4 Avantage92-01 ƒ 11.500
ZX 1.6 Aura 5P 92-03 ƒ14.950
ZX 1.6 Image 3P95-10 ƒ 24.950 T.k. HYANDAI PONY 1.5 GL
'87, 3-drs, grijs, met trekhaak,
INCL 1 JAAR GARANTIE
EN NIEUWE APK
slechts ƒ450,-.
Tel. 020-6412531.
DEMO'S
Berlingo 1.8D Grijs kent.
Xantia Activa V6
ZX 1.4 X
ZX 1.9 Diesel
Mazda 626 2.01 GLX HB, '92,
Saxo VTR 1.6
155.000 km, sch.dak, gr. meSaxo 1.1 X
tall., uitst. st., ANWB-gek.
BX19TZI, '90, wit, i.z.g.st., Ipg, ƒ 12.500: 020-6900274 na 20 u.
open dak, apk 7-'98, ƒ5.500.
0183-602818, Vianen.
CITROEN-rijders lezen
CITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen! Nummer
6 nu in de kiosk.

/Q
^

Electromobiel

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Schade-herstel-onderhoud en
reparatie, laswerk voor de apk.
Focwa en Inovan gedipl. Autobedrijf Michel Been.
Aalsmeerderdijk 386, Aalsmeerderbruq. Tel. 0297-327262
- Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Voor een perfecte SAAB 99
30, 900, 9000 ook Royal Class
SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Sinclair C5

Nog 12 stuks, ƒ3350,- p.st.
De C5 heeft naast de zacht-zoemende electromotor ook normaIe pedaal-aandrijving (je kunt er ook prima mee fietsen). Tijdens
het rijden worden stroomverbruik en accu-conditie digitaal aangegeven. Door het lage zwaartepunt is-ie zeer stabiel en hij
stuurt als een scheermes. De maximum snelheid is rond de 20
km/u, de actieradius ongeveer 35 km. De Sinclair C5 is een
verzamelstuk pur sang en een mijlpaal in design. Zeer geschikt
als opvallend en sympathiek promotie-voertuig. Enkele technische gegevens; Motor 250W, verlichting 40W, accu 12V, gewicht
45KG, bagageruimte SOL. Y-chassis uit staal (by Lotus) en
carrosserie uit ABS. Reserve-onderdelen leverbaar. Wij garanderen de goede werking bij ingebruikname.

Volvo
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
440 2.0 inj., km 89.000 11/93
(nw mod.) ƒ 20.500. 460 1.8 inj.
Nordic-line, km 63.000 '95
ƒ 24.500.440 1.8 inj. DL aut. km
44.000, 11/92/17.500.
NIEROP, Vancouverstr. 2-12,
A'dam-W, 020-6183951.

Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

Renault

Van Vloten
Amsterdam

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een waterschap dat per T januari 1997 is opgericht.
Het gebied van het waterschap bestrijkt het zuidoostelijk deel van Noord-Holland inclusief het grootste
deel van Amsterdam, het noordwestelijk deel van Utrecht en een klein gedeelte van Zuid-Holland.
In het werkgebied • met een oppervlakte van 700 km2 - heeft het hoogheemraadschap de integrale zorg
voor de waterkwaliteit, het waterpeil en de waterkcring. In het gebied wonen circa 1,2 miljoen mensen in
27 gemeenten.

Nu al stemmen...?
In de loop van volgende week ontvangt u -als u stemgerechtigd bent- per post een stembiljet van
het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. Op dat moment zijn de schriftelijke verkiezingen
voor de leden van het algemeen bestuur begonnen. Dit bestuur beslist onder meer over belangrijke zaken als: de begroting, de tarieven voor belasting en verontreinigingsheffing, het waterpeil en
de kwaliteit van het oppervlaktewater.
De verkiezingen worden georganiseerd in drie kiesdistricten en in drie categorieën. Het kan dus
zijn dat u meerdere stembiljetten ontvangt. U mag per categorie één stem uitbrengen. Bij het
stembiljet ontvangt u een kandidatenboekje waaruit u uw keuze kunt maken voor een vertegenwoordiger ir het bestuur van het waterschap. U stemt door het vakje van uw keuze in te vullen op
het stembiljet, dat dicht te plakken en op de post te doen. Uw biljet moet uiterlijk 25 november a.s.
om 12.00 uur in het bezit ;:;n van het hoogheemraadschap.

U kunt nu 1 of meerdere exemplaren reserveren, levering
binnen ± 10 dagen. Prijs ƒ3350,- excl. BTW.
Inclusief nieuwe accu, accu-lader, owners manual,
serviceboekje en 2 contactsleutels.
Voor informatie en reserveringen:

:

Aang.:RENAULT19GTR 1991,
75.000 km, wit, 3-drs, apk: jan.
-t-trekhaak+allesdrager: ƒ9000 940 Estate airco
'94
020-6717405. nacduits@xs4all 850 GLT
'93
'96
RENAULT 4 BESTEL, rood, b.j. V 40 Comf .-Line
480
2.0
S
'92-'95
'85, APK 10-'98, ƒ2250.
460 Nordic Autm
'94
TR|. 043-3fi3?1D?.
440
'90 t/m'94
• Auto te koop? Plaats in deze 340 autm
'89
rubriek. U zult verbaasd staan
over het resultaat.
uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Toyota Starlet 1.3 Inj XL.30,
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
5 versn., APK 5-098, grijs metallic, perfecte st., vr.pr. T.k.: Volvo 460 GL Safety,
08-'91, apk 09-'98, Ipg, airco,
f 10950. Tel. 0320-262016.
airbag, ABS, gordel sp., winterbnd op velg, trekh., mistlamp, pr.: ƒ 13.500,-. Tel/fax.:
072-5051361, 18.00-21.00 u.
KAMPEERBUS PEUGEOT J7
b.j. 1980, 3 slaapplaatsen
ƒ2500. Tel. 020-6417586.
Adverteren in
70 BESTELAUTO'S en pers.
deze rubriek
busjes v.a. ƒ3500. Garage
FAX: 020 - 665.63.21
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297Te koop SCOOTER Peugeot 324229. Ook t.k. gevraagd.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel, 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381. A'dam, 020 - 6319802.

Service en
Reparatie

Auto's te koop
gevraagd

APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht

Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 - 419354 of 0653 - 675799.

Tel. 020-6980639
APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenslraat 10-14
Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

DE HOOGSTE PRIJS voor elk
merk auto a cont. met vrijwar.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
OPGELET!! Grote auto-inkoop
actie. Gespecialiseerd in alle
merken auto's v.a. '88; ook bedrijfsauto's en 4x4.
010-4154648 of 06-53277644.
T.k. gevr. alle merken auto's,
vrachtwagens, busjes en 4x4.
Wij geven ƒ 10JD tot ƒ 25.000 m.
geldig PTT-yrijw. en komen 7
dgn p.w. vrijbl. langs van 8-23
u. 035-6835858 / 06-53331964.

Je hebt toch ogen?
Wij leren j e zien!
Autorijschool

PhilWaaning

Toyota

Kostverlorenstraat 70
Tel. 5712071
* elke laatste zaterdag v.d. maand
theorieles via CD-I

Campers

Blijf niet dromen, nu komen.
Peugeot 404's, alles moet weg.
DRS KEIMPE CARS, Ook rep.
en onderh. Tel.: 020 - 6823615.

Bedrijfsauto's

Adverteren in
deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86

CITROEN-liefhebbers lezen
CITROExpert. Alles over uw
favoriete Citroen! Nummer
6 nu in de kiosk.

SV 50, groen metallic, windscherm, alarm, met afstandsDediening, helm, nieuwe
vlichelin banden, dealer onderlouden, bouwjaar eind novem- Gave 500, i.z.g.st. oranje, '73,
ber 1993, vraagprijs ± ƒ 2400,-. apk 9-'98, nwe kop. en rem.
Vr.pr. ƒ 6750. 0299-371032.
Tel. 020-6641115.

Fiat

* spoedopleiding voor mensen
die haast hebben

KAJ^EJI-KRIJG' JE NIET,
DIEÜÏifelllfe CREËREN

T.k. FIAT 600 L 1973, kl. rood,
v.v. schuifdakje, APK gek. tot
juni 1998, verk. in prima staat,
vr.pr. ƒ 6000. 070-3809494.
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T.k. Mercedes Benz 230/6, '66,
119.000 km, APK 9/'98, prima
staat, pr.n.o.t.k., 0228-519351.
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PLAFOND i EXPERT.
EEN HOUTEN PLAFOND BRENGT
MET DIE SPECIFIEKE W A R M E
DE MOOISTE U I T V O E R I N G E N .
EEN STIJLVOL ALUMINIUM

PLA-

WIJ

ZULLEN U W V R A G E N

MAAKT U OOK K E N N I S MET

U

UITSTRALING. BIJ ONS VINDT U
OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN
FOND IN M A A R

LIEFST

125

-ALS

PLAFONDEXPERT-

UW SHOWROOMBEZOEK

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ

KASTWANDSYSTEMEN

SFEER IN UV/INTERIEUR. HOUT,

TEN HALOGEENVERLICHTING?

KLEUREN, MET DIVERSE SOOR

UITVOERINGEN.

IN

BENT

H O G E S CH

ECONOMISCHE

ONS HUISMERK STIJL"

LEGIO KLEUREN

EN

VAN HARTE WELKOM.

Als er iets is misgegaan met uw stembiljet, dan kunt u een duplicaat aanvragen tot 24 november
a.s., 12.00 uur via telefoonnummer 0900 8998611.
Voor meer informatie over de verkiezingen kunt u de verkiezingslijn bellen: (035) 64 77 647.

A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Tel. 020 - 4.470.470.

Match Fine Arts tel. 010-4762535
(Za. en ZONDAG tot 18.00 u., ma t/m yr. van 8.30 tot 17.00 u.)
Numansgors 139, 3281 HA Numansdorp (géén winkelverkoop),
:
fax 010-4256615. K.v.K. Dordrecht nummer 54432

Motoren/Scooters

Suzuki
Amstelstein - Suzuki

Een uniek stuk techniek

Autosloperijen
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D Stuur mij de informatiebrochure deeltijdopleidingen

laf onds
7

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

D Ik wil graag een afspraak met de coördinator deeltijdopleidingen
voorletters .
adres

PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL* KASTWANDSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-8134775
OPENINGSTIJDEN: M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17.001). ZATERDAG VAN 10.00 TOT
16.OOU. OOK S H O W R O O M IN VLAARDINGEN

postcode/woonplaats
telefoon (overdag)

_ telefoon ('s avonds) _

Stuur deze bon in een envelop - zonder postzegel - naar: Hogeschool voor Economische Studies
Amsterdam, Antwoordnummer 10751,1000 RA Amsterdam (telefoon 020 - 523 6311)

.m/v
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Daihatsu Terios

Grandioos VW feest in Arena

Een driedimensionale bloedlijn

K

ruis eens een terreinauto, een gezinsauto
en een sportieve GT
met elkaar. Het resultaat zal
beslist sterk overeenkomen
met de nieuwe Terios van
Daihatsu. Hij heeft een onverwoestbare 4x4-uitstraling, is praktisch en houdt
van lekker opschieten. Wie
daaruit concludeert dat zo'n
Terios dan wel heel erg
duur zal zijn, heeft het mis.
Hij kost namelijk 32.495 gulden.
Gedurende de testperode zijn we
eigenlijk weinig mensen tegengekomen die als een blok vielen
voor zijn uiterlijk. De Terios staat
hoog op de wielen, lijkt tamelijk
smal en heeft een erg braaf en
klein grilletje tussen de koplampen. De hele auto is een vermenging van stijlen: het ruwe ongeboetseerde dat elke terreinauto in
zich heeft en het glad gepolijste
van een aërodynamsiche perso-

nenauto. De tweekleurige buitenzijde (onderste helft zilverkleurig,
daarboven donkerblauw) verscherpt de tegenstelling. Een ding
staat daarbij vast: hij valt wel heel
erg op.
De 'instap' is een verrassing. De
auto is lekker hoog, maar toch
plof je onverwacht op de stoelzitting. Je zit 'diep'. Dat komt door-

dat de stoel vrij laag geplaatst is.
Die opzet zorgt voor veel hoofdruimte. En omdat de Terios hoog
op zijn wielen staat, zit je nog
steeds hoog boven het overige
verkeer.
Verder is er niets in het interieur
dat erop wijst dat de Terios een
terreinauto in de bloedlijn heeft
zitten. De uitzondering die de re-

V

olkswagen is vijftig
jaar in Nederland. Dat
is vrijdagavond op
grandiose wijze gevierd in
de Amsterdam ArenA. Meer
dan veertigduizend mensen
waren te gast bij de jarige.
Ze zagen een wervelende
show met vele artiesten en
een karavaan modellen, die
VW in die vijftig jaar heeft
verkocht. Tevens is tijdens
het evenement de nieuwe
Golf officieel op de Nederlandse markt geintroduceerd.

gel bevestigt is de transmissietunnel. Dit is de ruimte in de vloer
die gebruikt is voor de extra aandrijfas tussen de motor en de
achterwielen. Zodoende is er met
name voorin wat minder ruimte
voor de voeten. Een blik over het
dashboard leert dat Daihatsu aan
alles gedacht heeft. Als leuke extra was de auto uitgevoerd met
notenhouten versieringen van
dashboard en middenconsole. De
fraaie pookknop, eveneens notenhout, rondt de sfeervolle inrichting
af. Je waant je bijna in een luxueuze sedan.
Daihatsu bouwt een hele serie
personenauto's, terreinwagens en'
twee opmerkelijke ruimtewagens.
Derhalve produceert de fabrikant
allerlei benzine- en dieselmotoren. Voor de Terios viel de keuze
op de reeds bestaande 1,3 liter
benzinekrachtbron. Opmerkelijk,
want de relatief kleine motor moet
een forse auto voortbewegen. De

Het reservewiel zit achterop. Dat staat stoer en spaart binnenruimte.
SPECIFICATIES Daihatsu Terios

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING

Motortype:

Stuurbekrachtiging

viercilinder in lijn,
benzinemotor
Cilinderinhoud: 1.296 cm3
Vermogen:
61 kW/ 83 pk bij
6.100 t.p.m.
Max. koppel: 105 Nm bij 5.100
t.p.m.
16,1 sec van
Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 145 km/uur.
Gem. verbruik: 8,6 ltr/100 km.
Prijs:
ƒ 32.495Daihatsu is bovendien niet echt
gestroomlijnd.
Vanaf de eerste meter bewijst de
motor dat hij meer dan uitstekend
tegen zijn taak is opgewassen.
De Japanse technici hebben er
een wonderbaarlijk kwiek motortje van gemaakt. De Terios is misschien geen sprintkanon a la Carl
Lewis, hij komt vlot van zijn plek.
Zit de snelheid erin, dan reageert
de motor zelfs uitgesproken vrolijk op het gaspedaal. Zonder tegenstribbelen schiet de Terios
vooruit. Ook op de snelweg in de
hoogste versnelling luistert'is hij

Half familie-auto, half terreinwagen: helemaal Terios.

Elektrisch bediende zijruiten voor
Spiegels elektrisch verstelbaar
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
Dubbele airbag
Differentieelslot
Wis-was installatie achter

Een reis door de tijd, dat was wat
importeur Pon's Automobielhandel zich voor ogen stelde bij de
organisatie van de show in de
ArenA. Een jaar geleden is daarvoor al het startschot gegeven.
Het moest een evenement worden dat zijn weerga in de autobranche niet zou kennen. Daarin
is de importeur zonder meer geslaagd.
Voor het Volkswagen Event waren
45.000 mensen uitgenodigd, onder wie 17.500 klanten. Verder
waren er 6.500 leden van VWclubs, een dikke tienduizend medewerkers van de Volkswagen-organisatie in Nederland en nog
duizenden andere relaties. Om al
deze bezoekers vrijdagavond

naar de ArenA te transporteren
had Pon's Automobielhandel
meer dan vierhonderd bussen en
zelfs tien dubbeldeks en twee enkeldeks treinen gereserveerd.
De show begon met een reeks
luide knallen, waarna Johnny Logan, tweevoudig winnaar van het
Eurovisie songfestival, het spits
afbeet. Een lange karavaan van
VW Kevers en andere oldtimers
reed onderwijl door het stadion.
André van Duin kwam later met
één van de meest beroemde
Volkswagens aanrijden. Dat is
Herbie, de witte Kever met het
nummer 53, een aandoenlijke auto die in gelijknamige Disney films

uiterst bereidwillig. De motor
snort een ruime 5.000 toeren per
minuut en de Terios lijkt er volop
van te genieten, terwijl hij over de
linkerbaan voortsnelt.
We hebben de Terios ook over
zandpaden en wieianden gestuurd. Gewoon, omdat hij nu
eenmaal vierwielaandrijving heeft.
Hij kan het best hebben, zolang
steile hellingen, diepe kuilen en
gladde klei overgeslagen worden
weert de 4X4 zich kranig. Hij
heeft veel pit en biedt buiten de
gewone weg heel wat vermaak.
Op de weg trouwens ook.

Tal van klassieke Volkswagens reden door de ArenA tijdens de
viering van vijftig jaar VW in Nederland.

in tal van avonturen verzeild raakte.
CB Milton, Edsilia Rombley (winnares Play-back show), Rob de
Nijs en de groep Total Touch
zorgden voor een swingende
noot, terwijl huidige modellen van
VW een rijdend ballet opvoerden
in het stadion. En onder de klanken van René Frogers succesnummer 'This is the moment' verscheen als hoogtepunt van de
avond de nieuwe Golf ten tonele.
"Een puur Nederlands verjaardagsfeest", dat was de opdracht
waarmee het Volkswagen Event
is georganiseerd. "De rode draad
is heden, verleden en toekomst
van Volkswagen. Daar horen Kevers en VW-busjes bij, maar ook
de nieuwe Golf. Zo hebben we
een programma in elkaar gezet
dat qua omvang en dynamiek zijn
weerga niet kent in Nederland",
aldus schetst Marcel Benard als
verantwoordelijke voor de organisatie in een speciaal voor het
feest uitgegeven krant, die alle
bezoekers na afloop kregen.
De nieuwe Golf verschijnt in december bij de dealers in de
showroom. Voor deze auto ziet
de toekomst er rooskleurig uit. Te
meer omdat hij kan bogen op
succesvolle voorgangers, waarvan er sinds 1974 meer dan zeventien miljoen zijn verkocht.

e Japanse auto-industrie bruist en tintelt. Het ene na
het andere verrassende en prikkelende model rolt
naar buiten. We zien het in ons eigen land, waar opmerkelijke nieuwkomers als de Daihatsu Move, de Suzuki
Wagon R+ en de nieuwe Toyota Corplla de showroom bevolken. Zij zijn de voorbode van de jongste trend in autoland: die van opvallende en tegelijk heel functionele auto's.

D

Op de 32e Tokyo Motor Show zagen we tientallen even schitterende
als innovatieve voorbeelden van deze trend. Sommige modellen
staan volgend jaar al bij de dealer, op andere moeten we wat langer
wachten. Maar vroeg of laat wordt fantastische fictie functionele realiteit.
Tussen de vele tientallen toekomstmodellen vonden we de Suzuki
Escudo die de Vitara opvolgt. De Daihatsu NCX - eerst gepresenteerd als studiemodel - kunnen we volgende zomer in Nederland
verwachten. De nieuwe Nissan King Cab is er dan al. Bij Mazda
stond behalve de nieuwe MX-5 en de 626 Wagon ook de MX-V, die
de ruimtewagen van Mazda zal aflossen (Mazda MPV). De Demio
van Mazda stond er ook. Volgend jaar zomer is hij in ons land. Toyota presenteerde in een onopvallend hoekje de nieuwe Land Cruiser
Custom Wagon, nu nog Grand Cruiser gedoopt.

Mitsubishi ruimtewagens

Fraaie zet van BMW

Minivan x Wagon = Honda J-MW

Sportief werk van Toyota

Het Duitse BMW liet zich in Tokio niet ondersneeuwen en onthulde de
Z07, een designstudie voor de opvolger van de legendarische 507 uit
1956. Hij heeft een afneembaar dak. De Z07 beschikt over een achtcilinder motor en een versnellingsbak met zes versnellingen.

Uit de serie Joyful Movere (J-Movers) van Honda stamt de J-MW, oftewel Joyful Minivan Wagon. Het is een schitterende mix van een ruimtewagens als de Daihatsu Move en een compacte stationwagon. Het is
nog een studiemodel, maar... laat maar komen die Honda!

De MR-S wordt in de wandelgangen van de Tokyo Motor Show getipt
als opvolger van de MR-2. Hij telt twee zitplaatsen en heeft de motor
vlak achter de stoelen ('middenmotor1). Het is een ultralage en korte
auto. Wat ons betreft is hij helemaal af.

Krachtige terreinwagen

Compacte S+S

Rijden met de Demio

De nieuwe generatie ruimtewagens van Mitsubishi staat klaar. De
Space Runner en Wagon krijgen waardige opvolgers, in Japan de
Chariot Grandis en RVR (foto) geheten. Beide modellen krijgen de
revolutionaire GDI-motor van Mitsubishi.

De Harrier van Toyota verschijnt binnenkort op de Amerikaanse markt.
Het is een buitengewoon luxe en grote stationwagon die veel weg heeft
van een krachtige terreinwagen. Of andersom. Een drieliter zescilinder
motor zorgt voor volop vermogen en drijft de vier wielen permanent
aan.

De grote liefde van Daihatsu is de compacte auto. In Tokio vonden we
een schitterende, supercompacte 2+2 sportcoupé. De motor meet
slechts 850 cc maar levert 66 kW/100 pk, terwijl de auto slechts 750
kilo weegt. Een heerlijke auto.

De Mazda Demio oogt fris en hoekig en is enorm ruim van binnen.
Toch oogt hij niet als een stationwagon of ruimte-auto. In en rond Tokio
konden we er al mee rijden. De Demio is een pittige auto die bovendien stil is. Het interieur is robuust uitgevoerd en er is enorm veel binnenruimte. Deze zomer is hij in ons land.

Compacte Pajero van Mitsubishi

Hyper en mini

IMieuwe terreinwagen van Suzuki

Extreme luxe van Mercedes-Benz

Nog twee jaar wachten, dan komt de Pajero Junior van Mitsubishi naar
°ns land. Hij wordt wel iets verbreed, waardoor hij nog steviger oogt.
Het is een fraaie, compacte terreinwagen, die de Japanse fabrikant
v
anaf 1999 in Italië laat produceren.

De Nissan Hypermini is een elektrisch aangedreven tweezitter. Het is
een ideale stadauto, die bovendien nauwelijk parkeerruimte vergt. Hij is
slechts 2,5 meter lang. Extra bagage meenemen kan, maar dan moet
wel even de passagiersstoel eruit.

De Suzuki Escudo treedt in de wielsporen van de Vitara. Het is één
compacte en vernieuwende 4WD. Je zou kunnen spreken van een
stadse terreinauto. Met andere woorden: hij is beschaafd en comfortabel maar niet bang voor een beetje ruig terrein.

De Maybach van Mercedes-Benz heeft een nadeel: het is de bedoeling
dat een chauffeur het stuurwiel hanteert. De 'baas' zich achterin, geniet
van een drankje uit de bar en surft ondertussen over het World Wide
Web. Alles kan in dit extreem luxe studiemodel van Mercedes-Benz.

PHILIPS STOFZUIGER
HR6300; Lichtgewicht stofzuiger, 1000 Watt vermogen,
dubbelwandige behuizing en zuigkrachtregelmg.
Adviesprijs*230.-

JH Ü|^

SONY TRAVELLER!
TOPMERK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT Adviespnjs'2439.-

1199.- SAMSUNG
CAMERA STUNT!
PHILIPS BREEDBEELD

PK60,14x motorzoom, '1099 -

PW630, 70cm, stereo, te'
letekst Adviesprijs'3295

PT820; Black-üne S grootbeeld, stereo, TXT Adv '2795.-

1669.-

l PHILIPS BREEDBEELD
PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
Black-Lme S, 100 Hz digital
| scan, stereo, TXT. Adv/3895.-

969.l STEREO KLEUREN-TV

R510,HiFigeluid.M890

1199.-'
SONY+LCDSCHERM
RV11; Camcorder '1980-

1299.-

iONYHi-8
i-8 HIFI STEREO
R750, STEADY
SHOT, topTEADYSHOT.top<lassecamcorder.Adv."3110.icorder.Adv."3110.-

WM20000, RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv* 1348.-

CCDTR780; HiFi stereo, 24x
digital zoom, 4 standen program AE, Steady Shot. LCDdisplay, afstandbediening.
Compleet met standaard
accessoires.
Adviesprijs'2530.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

845.-

w te\ #$»

PHILIPS MATCH-LINE
|PORTABLEKTV37cm
>
VR, Turbo-Drive, stereo, monOff.Ned Philipsgarantie. 599-

age,

Jog&Shuttle. '1545-

979.-

STEREO'
SONY72CMTRINITRON ARISTONA
SB,SHOWVIEW,PDC,4kop-

1179.l SONY BREEDBEELD

audiodubb. Adv*1095-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
020 - 6474939 i

679.-

^

^cC7;n ZEKERHEID

TRU

Snaren voor nog
.^rarTen geschud " *^S BCC-JOKER* sparen

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrif ugesnelheid.
Adviesprijs*1099.-

..k. »1luis»e«;
' ruisvrii- Adv.1

ONY DPL MINI

SONY55CMTELETEKST SAMSUNG STEREO
M21; Hi-Black Trinitron.

DS-tuner.CD-

.

VR151; Afstandbed '645 -

379.JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi '714 -

439.
PANASONICBesteKoop!
NVSD22;ShcMiview+PDC *734 -

799.-

LJ

^rTi.iv MiTn-CD

speler en

AUDIO-TAPE PER 5

j trommel. Advlesprijs*649.-

jgSBSBEHÏ
MINI DISC PER 2
_5333SM^nOBE

D,gtt.»

379.

opnemen.

KONDENSDROGER

VIDEO-TAPE PER 4

Geen afvoer ncdg! RVS trommel

BCC BETER EN GOEDKOPER!
Mei Gibson

GRUNDIG PORTABLE KLEUREN-TV

599;
1149:
699:

EH3i3IE>2549.-

IBM APTIVA454 TOP
Pentium 166, 16MB, 2.5GB,
15" kleurenmonltor, Mwave,
Windows'95.' AdvKSprijs.'4499,-

MIELE WASAUTOMAAT

299

Indesit. Adviespnjs*749.

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON

ZANUSSI KOELKAST

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk)
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviespnjs'699.-1

met vriesvak. Adv.*699.-

395.-

469.-

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, gnll en 1000 watt
magnetron.Dusontdooien.koken,
bakken, braden en gratneren.
Adviespnjs*999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. "729.-

425.- INBOUW

BAUKNECHT KAST

140literinhoud.Adv.*749.- ,

495.-

^ laagste P"l«"
) van Nederland. \
/Op b-tdüng. Snelle Icvenng.

ii
\\

RANSOMl
De spannendste f
actie-thriller
van het jaar
nu op video

25.-

Dus ook voor
inbouw:
BCC BETER EN

i

CONTROLl
laad M r
op
. . !.-. Bil
tanden

645.-

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS l
Met gnll, ovenverlichting, sier-1
dekse)enkockwekker.AcV.*1049.-

599.

Elektronische besturing.
Zeerstll. Advlesprijs'1099.-

799.
MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.*1799.-

1149.-

Adv-"

PWUPS ,

648.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv. *698.-1

OPZETVRIESKAST
Handigl
50
Adviesprijs.*595.-

528.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST

INDESIT FORNUIS

Gasfornuis met dubbele)
ovenruit. Adviesprijs*798.-

398.-

3 vakken. Adviesprijs 698.-

348,

398.WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
...» capaciteit, CFK-vrij.

448.

en M»r«ex.

279.-

ÏCCPR1JS3
TiTïl
lizen '379-" l Elektronisch regelbaar.

115.-

CANON BJC4100

179.- MVWJ.W* 269.-

BBAUN
FÖHN

528.-

«OQ . zuigkracht, automatisch op- VRIESKISTEN!
• *'^Jj rolsnoer. metalen buizen. '440.- De (opmerken leverbaarin
S ÏMim* 239.- alle maten en soorten.
ToP
Er is al een vrieskist
^!"qdoonrekimers- M O U L I N E X S U P E R
vanaf:
'.".'.'.'"m9 9
««rt
1000 Watt vermogen.-229, '

IBCC PRIJS;

329.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreet 37 (Superstore)

[

BEVERWIJK
l ZAANDAM
1500m2 Superstore Beter en goedkoper! 11500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

SUPER KOOKPLAAT
4-pits gaskookplaat. *295.-

GSD1300; 3 laden,
11 kg Invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

Èlectronisch rege

DJ400; Incl sheetleeder. '499 -

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345.-1

BOSCH VRIESKAST

ou «

10 LAMPS

HP INKJETPRINTER

' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrafomuis.gnll.sterdek-1
sel en ovenlade. Adv.*1199.-1

235 liter. Variabele Indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

BOSCH WASDROGER

11

Super Weurenprinter. Adv*769 -

ix<*-jMt+

FG01; Gasfornüis met elèkt-1
rlsche oven, incl. grill en sier- [
deksel. Adviesprijs'1450.-1

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.*629.-

IBCCPR/JSJ

i.-rvwj.-jif.-» 239.-

455.-

BOSCH 2-DEURS

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI VRIESKAST

27.95 BARE

JP170; Kleurenprinter. Adv'599.-

2180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

MIELE STOFZUIGER

r.T<f^J.-»rt 399.'
BUBBLEJET STUNT!

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

BAUKNECHTDROGER

2249,
949.-

W907; 1400 toeren, programmaverloop, geluidsarm. Adv.*2899.WHIRLPOOL WASAUTOMAAT
AWM281; 1200 toeren, RVS trommel,
ruime vulopening. Adviesprijs*1399.INDESIT WAS/DROOG AUTOMAAT
1000 toeren centrifuge, wassen en
drogen in één machine. Adv.*1549.SHARP MAGNETRON
R2J28; 800 Watt vermogen, draaiplateau, LC-Display. Adviesprijs*279.-

QQBQ3Z& 19.951

269.-

275.325.-

145 LITER KOELER

ZANUSSIWASDROGER ZANUSSI 2-DEURS
Links- en rechtsdraaiende

ST650, Stereo, TXT.*1829.- f

399.KTV37CM+TELETEKST
319.
PORTABLEKTV37CM

1000 watt magnetron, 60 mi-1
nuten timer, automatische |
programma's.

395

speler en bo««-

32MP Intern, 1.6GB schijf, COrom, 33K6 tax/modem, W'95, 1
jr. On-Site garantie Adv-3499.-

GRUNDIG 63 CM KTV IBCC PRIJS]

P730; STUNTi Adv.*699.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

2-DEURS KOELKAST
Met tyHok en pUzenfilter. *495.-

SB1S,Showview AfsLbed '695 -

699.-

GRUNDIG 37CM+TXT

SAMSUNG 24 LITER

'OOOOOOC

c

^v

37cm; 70 voorkeuzezenders, OSD,
afstandbediening Adviespri|s*489.PHILIPS KLEUREN-TV TELETEKST
51CMTV/VJDEO
21PT166; 55cm flat square blackline
Showview, PDC, telelekst.l
beeldbuis, frontaansluiting. *945.PHILIPS TV/VIDEO COMBINATIE
PENTIUM133MINFTOWER 21PV267; 55cm, 2 tuners, showview
Multimedia; 16MB, 1.2G3,
en PDC, teletekst Adviespri|S*1645.+\ SAMSUNG TV/VIDEOl W'95, monilor. Adu. '2799.SONY STEREO VIDEORECORDER
v l 51cm, 100 voorkeuzezen-IIBCC PRIJS 1999.
LASER MULTIMEDIA SLVE705; 4 koppen, super Trilogie,
Van Katja . 1661 Processor,
showview, PDC, afstandbed. *1200.-

*l PHILIPS TV/VIDEO!

|l

- «^M i r* C

&/
S!^fe
, verse, dolbyP
TOPMERKWASDROGER

469.ARISTONA VIDEO!

289.

1 KW;Showview,PDC.'1220.-|

279.-

1-DEURS KOELKAST

898.-

AQVlcai--"1"

449.PHILIPS VHS-VIDEO

Met afstandbediening

1

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt l
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, recepten-1
boek. Adviesprijs.'489.-1

VR165; +PDC, afst bed '745 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO

799.-

299.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. '1549.-

549.PHILIPS SHOWVIEW

1099.l TV/VIDEO COMBI'S

179.-

WHIRLPOOL AVM260

MOUUNEXMAGNETRON

1198.
WASDROOGKOMBINATE

ECHNICS 1-BÏT

E250,Showview+PDC'780-

TA5212; Stereo, teletekst
top Black-üne S Adv.'1795.

179

19 liter inhoud. Eenvoudi-1
ge bediening. Adv. *599.-1

SIEMENS KOELKAST

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-

E ENIGE ECHTE'.

379.SONYLONGPLAY

M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uitneembaarl
draaiplateau. Adviespnjs'279.-1

1199.-

898.-

AEG BOVENLADER

E11; Afstandbediening '650.-

879.ARISTONA 63CM KTV

G570; Topklasse. 6 Programma's.12 couverts. Waterontharderenwaterstop.Adv.*2099.-1

5 standen en kookboek, l

130 liter, met vriesvak.
Adviespnjs'699.-

SONY S'

SONYVIDEORÉCORDER

TA4411,63cm,teteteksL*1595

849.-

MIELE VAATWASSERl

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.*1849.-

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1436.-

Uniek systeem met apart centnfugeeenheid. Adv.*1699.-

M1400; Afstandbed. *550.

999.-

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbaiikswaarden.*1348.- [

WHIRLPOOL KAST WHIRLPOOL AVM

AEG TURNAMAT

SV125; Videorecorder met '
PDC. Adviespnjs'749 -'

579.-

899.-

345.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

X2101; Tnnitron, TXT.M 440.- J620;Hi-Spec Drive '1189.-

ARISTONASTEREOKTV

799.-

SIEMENS AQUASTOP l

BOSCH
ELECTRONISCHE
MAGNETRON
KOEL/VRIES KOMBI SHARP
R2V14; 15 liter Inhoud.)

MET _

e

649.SONY 55CM STEREO JVC HIFI STEREO

G1,HiFi-stereo,TXT.*1599.

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.*1 099.-

5 ' J A AR..

GRUNDIG HIFI STEREO

649.-

Adviesprijs.*1348.-

499.-

X2501; Hi-Black Trinitron, G V 5 4 0 0 , 4 koppen,
teletekst,afst.bed.Adv.*1770.- ;howview+ PDC. Adv' 1159.-'

699.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

849.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.

HD600, Topperl 4 koppen,
| 60Wattstereo,teletekst*2990- Showview+ PDC. Adv' 1299.-'

PANASONIC63CMTOP

SPS1012;RVSinterieur.4|
sproemiveaus. Adv.*1179.-

SIEMENS KOEL/VRIES SAMSUNG
KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vrlesladen. MAGNETRON OVEN

INDESITWASAUTOMAAT

,_,- WEKEN is
itacuïaire EXTRA

1789.-

PANASONIC KTVTXT

CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.*1399.-

FL7DO;750toerencenlnfuge. RVS
trommel, schokdempers. *949.-

l SONY BREEDBEELD PANASONIC STEREO
28WS1; 70cm SuperTnnitron,

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

Instelbarecentnfugegang, regelbarethetmostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

Kleuren-TV en videorecorder in 1;
37cm, 99 voorkeuzezenders, videorecorder met showview programmering, afstandbediening.
Adviesprijs*899.-

C ALL C ENTER
Consumenten Helpdesk voor Informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke «pp.

E2561; Super Trinitron,
:600; Trilogie, 4 koppen,
PIP,stereo,TXT.Adv.*2970.- Shovwiew + PDC. Adv' 1340.-

SONYPORTABLEKTV

599.-

699.-

PORTABLE KLEUREN
TV/VIDEO COMBINATIE

1279.- m 779.l SONY 100HZ SUPER! SONY
HIFI STEREO

| Adviespnjs*990 -

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

895.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveilig•Ing. Adviesprijs *1079.-

KV24WS1; Super Trinitron, SONY HIFI STEREO'
l stereo, teletekst. Adv. *2440.- E800.4 koppen Trilogicvideo- (
ecorder, montage. '1670-

1699.l SONY 63CM STEREO

Italiaanse vormgeving.
***• sterren mvnescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

ARG647; 156 liter koelen
en 60 l i t e r v r i e z e n .
Adviesprijs.*949.-

WASAUTOMAAT

MHC991; Pro.logic, 2x75 Watt front, 30 Watt center
en 2x15 Watt surround; tuner met RDS; tiptoets
dubbeldeck, auto-reverse; 3 CD-wisselaar; super
woofer aansluiting; incl. 5 luidsprekers en afstandbediening. Adviespnjs*1440.-

'RèeS.Showview-rPDC^koppen,Folk>wTV,longplay "1095-

pen,

469.

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.*1349.-

649.WHIRLPOOL

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
MET DOLBY SURROUND PRO.LOGIC

PHILIPS HIFI STEREO

| KVC2981;Stereo,TXT.*2550.-

Koelgedeelte met automatlscheontdooung. Vnesgedeelte met 2 vakken en
'* sterren invneskapaciteit.
Adviespri|s"999.-

549.-1

INDESIT1200TOEREN MIELE KOELKAST
WASVOLAUTOMAAT K1321 S; 270 liter inhoud.

Off Ned Philips garantie
55cm, teletekst. Adv.*1345.- GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviespnjs'5279 -

PT156;Afstandbediend '645 -

BOSCH AFWASAUTOM.

SONY HI-8 CAMCORDER
STEADY SHOT

1489.JVC DIGITALE STUNT!i
£799.-

230 LITER
AEG WASAUTOMAAT KOEL/VRIES KOMBI

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT ZANUSSI KOEL/VRIES

SONY STEADY SHOT

PHILIPS TELETEKST

Nederlands topmerk; 3 pro-1
gramma's, 12couverts. Ad**899.-

965.-

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
alslandbediening Adv" 1899-

2399.-

| PHILIPS 70CM STEREO
| PT4501;Teletekst.*1645.-

Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.'2299 -

LavamatSOO. 950 toeren centnfuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv."1449.-

1549.- HI-8CAMERASTUNT!
PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

LUXE VAATWASSERl

MIELE 1000 TOEREN

"R330, 10x motorzoom,
chtgewicht Adv '1650 -

18ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK - ZAANDAM - ZOETERWOUDE
DEN HAAG - LEIDSCHENDAM - DELFT
HILVERSUM • MAARSSENBROÉK '

I

278.-

ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

128.-

•MKAP
ETNA WASEMKAP

3-standen. Adviesprijs*
iespnjs*135.135.-

OPENINGSTIJDEN
l maandagmiddag

68.13.00 tot 18.00 uur

09.30 tot 18.00 uur
zaterdag
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur
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ZANDVOORT - Door een
eenvoudige 3-0 overwinning
hebben de volleyballers van
Sporting OSS zich in de
kopgroep genesteld. De spel. De eerste set werd toch
met 15-9 winnend afgesloten. In
ZANDVOORT - In de Zandvoortse dames verlo- de tweede set ging Sporting
hockeycompetitie zorgden ren, na een boeiend duel OSS over op het 5-1 systeem.
de dames van ZHC voor een met 1-3 van PHC.
Daarmee ging het tempo omgrote verrassing. Koploper
Na het kostbare puntverlies hoog en met mooie combinaHaarlem werd met 1-0 opzij van vorige week, waren de he- ties denderde Sporting OSS
gezet.
ren van Sporting OSS gebrand over Gazelle Heemstede heen,
Haarlem begon met een groot op een overwinning. De eerste 15-5 en 15-6. Deze regelmatige
veldoverwicht maar door goed set werd redelijk gespeeld, overwinning is een opsteker
en fel spel van het middenveld maar de Sporting-mannen wa- voor de wedstrijd van aanstaanhaalde ZHC de vaart uit het ren niet tevreden over het eigen de maandag, wanneer Sporting
Haarlemse spel. ZHC begon
goed te spelen en middels een
paar fraaie aanvallen ontstonden er kansen en strafcorners.
Het bleef echter tot aan de rust
0-0.
In de tweede helft probeerde
Haarlem sterk aan te dringen
door ook verdedigsters ten aanZANDVOORT - In een nog niet geleden voor Zandval te sturen. De counters van doelpuntrijk duel bleek voortmeeuwen want een paar
ZHC waren echter zeer gevaar- Kon. HFC te sterk voor minuten later lag nummer drie
lijk. Haarlem kwam in de ver- Zandvoortmeeuwen. Met 3- achter doelman Mario Schradrukking en aangezien het niet 7 werden de Zandvoorters der. Pieter Keur trok aan de
zo lukte bij de koploper leidde naar ruime nederlaag ge- noodrem waardoor Kon. HFC
dat tot irritatie. De Haarlemse speeld. Het team van speler- een vrije trap mocht nemen.
hockeysters kletsen zichzelf uit /coach Pieter Keur heeft het Keur kreeg geel en de toegekende wedstrijd en ergerden zich thuisfront
vrije trap werd schitterend
nog steeds niet de
aan de arbitrage. ZHC bleef rus- op een overwinning
over de muur in de bovenhoek
kunnen
tig doorspelen en kwam halvergekruld, 0-3.
wege op een verdiende voor- trakteren.
De wedstrijd leek gestreden
sprong. Miranda Schilpzand
Vooral in de eerst helft speel- maar op slag van rust veerde de
kwam, na een lange corner in de Kon. HFC overduidelijk een Zandvoortse aanhang op toen
balbezit, draaide zich weg en betere partij voetbal dan de Pieter Keur een voorzet van
schoot de bal hard en hoog in Zandvoorters. Het combinatie- Raymond Hölzken fraai inkophet doel, 1-0.
spel van Kon. HFC werd in te, 1-3. In de tweede helft nam
hoog tempo uitgevoerd en con- Zandvoortmeeuwen grote risiHet laatste kwartier was erg stant waren de spelers in bewe- co's door met vier spitsen te
rommelig. Haarlem drong aan ging en aanspeelbaar. Zand- gaan spelen. Riek de Haan en
en scoorde zelfs een doelpunt, voortmeeuwen bood toch wel Chris Kuin kwamen in het veld
maar omdat de taal via een ver- aardig tegenstand en kon tot voor Mathijs van de Brink en
dedigster in het doel belandde halverwege de eerste helft bij- Ferry Boom.
werd de score geannuleerd. Het blijven. Vooral door keihard
Zandvoortmeeuwen
zocht
werd een zwaar bevochten werken hield Zandvoortmeeu- veelal de aanval met de lange
overwinning voor ZHC.
wen tot die tijd het doel schoon. trap voorwaarts, terwijl Kon.
Aanvallend was er geen groot HFC heerlijk counterde en gegevaar geweest voor het doel vaarlijker was. Bij die counters
onderscheidde doelman Mario
van Kon. HFC-doel.
Aan de andere kant werd de Schrader zich door knap reddruk op de Zandvoortse veste ding te brengen, doch na twingroot. De Zandvoortse coach tig minuten werd hij kansloos
van Kon. HFC, Frans Post, gepasseerd. De razendsnelle
ZANDVOORT - Schaker moet tot zijn genoegen hebben Noorman omzeilde de buitenOlaf Cliteur kon wederom gezien dat de eveneens uit spelval en was door niemand af
een fraai succes op zijn ere- Zandvoort afkomstige Richard te stoppen. Op schitterende wijlijst bijschrijven. Met een Mettes tweemaal kort na elkaar ze ronde Noorman zijn actie af,
score van vijf uit zes won de werd vrij gespeeld en fraai twee- 1-4.
speler van Chess Society maal scoorde, 0-2. Het leed was
Even later was Noorman opZandvoort het jubileum rapidschaak-toernooi van de
schaakclub Santpoort. De
Zandvoorter moest de eerste plaats delen met de uitgeweken Rus Nicolai Drel.

Verrassende zege
ZHC-hockeysters

Sporting OSS nestelt in top van ranglijst
OSS tegen de nummer twee in aan elkaar gewaagd. Veelvuldig
de competitie speelt. Bij winst wisselde de service en lang
kunnen de heren de koppositie bleef Sporting in het spoor.
van SV Velsen overnemen.
PHC profiteerde echter knap
van een korte inzinking van
In het ongeslagen PHC trof- Sporting OSS en pakte de eerfen de volleybalsters een zware ste set met 7-15.
opponent. Ondanks dat de wedDe tweede set gaf eveneens
strijd met 1-3 verloren ging,
toonde Sporting OSS aan op de weinig krachtsverschil te zien.
weg terug te zijn. In de ope- Via een 5-5 tussenstand sloeg
ningsfase waren beide teams PHC een gaatje naar 8-11. Dank-

zij prima verdedigen van Marja
van der Lugt kwam OSS op 1313 en door twee harde smashes
van Isolde van de Guchte werd
zelfs de set met 15-13 gewonnen. Ook de derde set stond bol
van de spanning. Door het gevarieerde spel van spelverdeelster
Thea Terol werd FHC tot een
uiterste krachtsinspanning gedwongen. Door een paar foutjes
pakte PHC de set met 15-11.

De vierde set moest gewonnen worden om nog een gelijkspel uit het vuur te slepen.
Sporting OSS raakte na een
snelle 0-6 achterstand van slag
en FHC liep eenvoudig naar
een 1-15 setwinst. Coach Ria
Akkerman toonde zich na afloop optimistisch. „Eindelijk
beschikken we weer over een
fitte selectie en dat was direct
merkbaar. Er werd bij vlagen
goed gespeeld, we moeten nog
iets meer naar elkaar toe groeien, dan komen de resultaten
vanzelf."

Kon. HFC een maatje te groot voorZVM

Opnieuw succes
voor Olaf Cliteur

Zandvoorts
Nieuwsblad

SPORT
Nipte zege
Kroon Vis/ZN

ZANDVOORT - In de
zaalvoetbalcompetitie taehaalde Kroon Vis/ZN een
nipte overwinning op HBC.
nieuw de Zandvoortse defensie
Een 4-1 voorsprong ging in
te snel af en sprintte richting
de slotfase bijna verloren,
doelman Schrader. De Zandmaar verder dan 4-3 lieten
voorter dook naar de bal, terde Zandvoorters HBC niet
wijl Noorman die eigenlijk te
komen.
ver wegspeelde. Met een sierlijk
duik liet de Kon. HFC-spits
Het begin van de wedstrijd
zich vallen en kreeg een strafwas van Zandvoortse zijde te
schop, terwijl Mario Schrader
slap, waardoor HBC al snel op
met rood de kleedkamer mocht
een 0-1 voorsprong kwam.
opzoeken. Schrader verliet laaiNaarmate de wedstrijd vorderend het veld omdat hij Noorde kwam Kroon Vis/ZN beter
in de wedstrijd. Na ruim tien
man geheel niet aangeraakt zou
minuten kwam danook de gehebben. Sander van der Wal
lijkmaker op het scorebord. Oskwam het Zandvoortse doel
verdedigen en kon de toegekencar Vos lanceerde Edwin Ariesen, die behendig scoorde. De
de strafschop, genomen door
Zandvoorters bleven aandrmMettes, niet keren, 1-5.
gen en vijf minuten later lag
De strijd was al lang beslist.
nummer twee in het Heemsteedse doel. Henk Gaus zette
De Zandvoorters bleven bij het
oude stramien van de lange balmet Arthur Paap een fraaie aanlen, terwijl Kon. HFC middels
val op, die door Paap met een
een counter, op het randje van
diagonaal schot werd afgerond,
buitenspel, naar 1-6 uitliep.
2-1.
Paul Longayroux zorgde kort
Ook in de tweede helft bleef
daarna voor 2-6 en nadat Kon.
Kroon Vis/ZN de strijd domineHPC naar 2-7 uitliep bepaalde
ren, maar miste vier kansen op
rij. Na tien minuten was het einRaymond Hölzken de einddelijk raak. Edwin Ariesen onstand op 3-7. In de slotfase had
Pieter Keur pech met twee kopdernam een prachtige solo en
maakte een fraaie treffer, 3-1.
taallen die van de doellijn werDe Zandvoorters leken na een
den gehaald. De overwinning
kwartier spelen op rozen te zitvan Kon. HFC was terecht en
ten toen Henk Gaus de 4-1
Zandvoortmeeuwen mag het
stand liet aantekenen. De badzondag in een uitwedstrijd,
gasten namen echter te veel gas
waarin het tot nu toe veel betSterug waardoor foutjes in de deVA proberen aan een herstel te
fensie werden afgestraft, 4-3.
werken.
In de slotminuut kwam
Kroon Vis/ZN goed weg toen de
bal tergend langzaam tegen de
doelpaal rolde en vervolgens
Aanvoerder Sander Hittinger heeft handen en voeten nodig om een tegensrgang te beletten doelman Mare Buchel een uiFoto- Rob Knotter terste inspanning moest léveren om de rebound te keren.
Coach Jan Koper sprak na afIn de tiende minuut namen zen waardoor het duel het aanZANDVOORT - De vierde
loop over een zwaar bevochten,
thuiswedstrijd van Zand- de Zandvoorters een 1-0 voor- zien volledig waard was. Het
maar terechte overwinning.
voort '75 leverde ook de vier- sprong. Robin Castien werd op team uit Zuid-Oost-Beemster
„Teveel gemiste kansen zorgde
de overwinning van dit sei- de rand van het strafschopge- kreeg loon naar werken en
er voor dat we tegen het einde
zoen op. In een aantrekkelij- bied aangespoeld, draaide zich scoorde in de tiende minuut de
tie begonnen. De A-lijn werd be- nog in de problemen kwamen."
ZANDVOORT - In de eer- de A-lijn te willen heroveren.
ke partij voetbal bleven de vrij en knalde de bal fantas- gelijkmaker, 2-2. Beide teams
De
eerste
wedstrijd
voor
de
heerst door mevrouw Lemgingen
op
jacht
naar
de
winnentisch
in
de
bovenhoek.
Met
ste
ronde
van
de
tweede
Zandvoorters het bezoekengoed technisch voetbal pro- de treffer. Beide doelen door- bridgecompetitie bij de tweede competitie in de C-lijn mens en de heer Veldhuizen.
de ZOB met 3-2 de baas. Ro- beerde
de wedstrijd naar stonden enige gevaarlijke situa- Zandvoortse Bridge Club werd gewonnen door mevrouw Zij legden een mooie score van
bin Castien was de grote zich toeZOB
ZANDVOORT - Dankzij de
trekken. Er was een ties en zodoende leken de hebben de heren Groene- De Muinck en de heer Henrion 65 procent op tafel. Op een achman door de drie doelpun-. fase dat teZOB
daarin slaagde, teams genoegen te moeten ne- woud en Smit hun goede Verpoorten met een mooie sco- terstand van negen procent ein- deelnemers aan de bridgedrive
ten, die van grote klasse wa- doch de Zandvoortse defensie men met een gelijkspel.
van 57 procent. Het echtpaar digden de heren Hogendoorn op het strand deze zomer kunspel van de vorige week re
ren, voor zijn rekening te ne- stond tot de veertigste minuut
Van der Werff bewees dat zij en Weijers als tweede. Na twee nen de bewoners van Nieuw
De Zandvoortse topscorer voortgezet.
men.
het bridgen na een afwezigheid wedstrijden bezetten deze twee Unicum voortaan een fietspaLDe gasten maakten gebruik Robm._Castien dacht daar ech-..
Met een score van 57 procent van een paar maanden nog niet paren" de eerste en tweede tocht maken. Met de opbrengst
van onvoldoende wegwerken ter anders over en hij zorgde
van de bridgedrive is een plaNa een paar mindere wed- uit de Zandvoortse defensie en met wederom een bijzonder trokken zij de overwinning verleerd waren en legden be- plaats in de rangschikking.
De dames Hilverdmk en teau aangeschaft met een fiets
fraai doelpunt voor de derde en naar zich toe. Het ging er nu slag op de tweede plaats. Derde
strijden, vooral op vreemde tao- het was 1-1.
winnende treffer, 3-2. In de slot- wat rustiger aan toe, na de tu- werd mevrouw Baard, die met Voolstra en het echtpaar Kla- ervoor. Bewoners met aangebodem, slaagde Zandvoort '75 er
Met een paar snelle aanvallen fase liet de Zandvoortse defen- multueuze slotzitting van de zeven verschillende B-lijners verstijn legden met z'n vieren ren hersenletsel in hun rolstoel
weer in tot goed voetbal te kobeslag op de eerste plaats in de op het plateau vastgezet wormen. Aangezien het jeugdige poogde Zandvoort '75 een nieu- sie zich niet voor een derde eerste cyclus. Achter de heren speelde.
B-lijn. Beide paren scoorden 64 den en verzorgers kunnen zo
ZOB naar Zandvoort was geko- we voorsprong te nemen. Op keer verrassen waardoor de Groenewoud en Smit ging de
De donderdagmiddagbrid- procent. Door dit resultaat pnj- met hen een tochtje maken. Zamen om te voetballen ontstond slag van rust leverde het slotof- drie punten in Zandvoort ble- tweede plaats naar de dames
er een bijzonder fijne voetbal- fensief van de eerste helft de ven. De tweede plaats op de Van der Meulen en Spiers, die gers zijn al weer met de tweede ken zij in de totaalstand op de terdag wordt in Nieuw Unicum
een rolstoelfiets getoond.
slechts één procent minder wedstrijd in de tweede competi- eerste en tweede plaats.
wedstrijd. Vooral het Zand- tweede treffer op. Opnieuw was ranglijst mag er zijn.
scoorden. Met 55 procent
voortse middenveld draaide het Robin Castien die de ZOB„Ik vergeet de mindere wed- scoorde het pas gepromoveerweer op volle toeren. Daar werd doelman met een machtig
strijden van de laatste weken de paar, de heren Hpltrop en
fel gestreden om de bal en daar- schopt kansloos liet, 2-1.
Beide teams bleven in de maar, want dit was echt weer Van de Pas een keurige derde
door werd veel balbezit verkretweede helft voor de aanval kie- een mooie wedstrijd," aldus plaats.
gen.
De overwinning in de B-lijn
Joop Paap. „Dit is een lekker
ZANDVOORT - Een jaar We zouden graag zo'n tien se- financieel zo niet vol te nouopsteker en geeft weer zelfver- werd behaald door de dames
trouwen voor de zware uitwed- Rudolphus en Slegers met 61 na de oprichting van de niorleden erbij willen hebben. den."
Om in ieder geval dit jaar af te
strijd tegen RCH aanstaande procent. Als tweede eindigden Zandvoortse
Tafeltennis- Dan zou het best wel gaan. De
zaterdag. Zonder datje anderen de dames Polm en De Vries, vereniging, meteen besloten stap wordt echter niet gemaakt maken en toch te proberen voltekort doet, want het hele team terwijl de derde plaats was wég- met een kampioenschap om lekker te gaan tafeltennis- gend seizoen door te gaan, heeft
ZANDVOORT - Er gaat bij de Zandvoortse zwemvereni- was strijdvaardig, Robin Cas- gelegd voor de heren Bakker en van het eerste team, ver- sen. Ik denk dat de mensen niet de club wat maatregelen in petging De Zeeschuimers wat veranderen in het opleiden en tien was natuurlijk de man van Brandse, die 58 procent scoor- keert de club in hoge nood. zo veel zin meer hebben om er to. „We willen het liever niet,
afzwemmen voor de nationale zwemdiploma's. Er worden de wedstrijd met drie fenome- den en met dat resultaat aan- Het leden aantal is niet ge- 's avonds op uit te gaan, dat is maar denken toch aan het tetoonden de verloren plaats in groeid, waardoor het be- jammer want het is een heel rugdringen van het aantal gedrie nieuwe zwemdiploma's ingevoerd, die samen het nale doelpunten."
sport waar je je lekker in huurde uren," gaat Hoppe verZwem-ABC vormen.
staansrecht aan een zijden leuke
kunt uitleven,"
der. „Dus eenmaal in de veerdraad hangt.
tien dagen spelen. We hebben
De huidige zwemdiploma's A voor de meeste kinderen een
De man van de penningen, vorig jaar door middel van folen B en het basiszwemdiploma makkelijke overstap want ze
Robin Castien
Bestuursleden Agaath de Wim Hoppe, die al zo'n veertig ders reclame gemaakt, misvervallen. In zwembad de Duin- blijven de eerste lessen in het(Zandv.75)
Goede en Wim Hoppe luiden de jaar dit spelletje speelt, geeft de schien meoeten we dat weer
pan worden door de Zeeschui- zelfde vertrouwde instructienoodklok en proberen er toch moed nog niet op, maar er zal doen en hopelijk levert de pumers jaarlijks ruim zestig bad. De nieuwe aanpak vraagt
nog alles aan te doen de club snel iets moeten gebeuren. bliciteit wat op. We zouden het
zwemdiploma's uitgereikt. In veel van het gediplomeerde lesvan ondergang te redden. De le- „Sponsors zijn niet geïnteres- spijtig vinden om te stoppen
heel Nederland zijn dat er elk kader. Kaderleden van de Zeedenaanwas bleef onder het ver- seerd. Holland Casino heeft een want het is toch hartstikke leuk
jaar maar liefst 500.000. De ge- schuimers volgen opleidingen
7x
Pieter Keur (ZVM.zon)
wachte niveau, waardoor de eenmalige bijdrage gegeven, om te tafeltennissen in de Van
middelde leeftijd van de ont- en bijscholingen die zowel door
club financieel, er moet een maar dat is niet structureel. Pageehal. Een perfecte accomvangers van zwemdiploma's de Nationale Raad voor Zwem- Raymond Hölzeken (ZVM.zon)
5x
aardig bedrag op tafel komen Voor het overige moeten we het modatie en bovendien is de
ligt rond de vijfjaar. Het is een diploma's en door de Zwemvoor de huur van de Van Pagee- doen met de contributies, maar kantine altijd open. Ik doe een
goede ontwikkeling dat ouders bond worden gegeven.
Dennis Schrader (TZB)
5x
hal, in de problemen is geko- met zo weinig leden levert dat oproep aan de Zandvoorters
Nadat de kineren zich prettig
hun kinderen steeds jonger lamen.
te weinig op. Naast de zaalhuur om te gaan tafeltennissen. In
voelen in het water wordt beten leren zwemmen.
David Konijn (TZB)
„De jeugd komt graag spelen moet je een afdracht aan de Haarlem zijn er veel clubs die
4x
In de opleiding van de Zee- gonnen met het leren van de
in deze hal op vrijdagavond," bond doen en ook de kosten wel kunnen bestaan, dus waarschuimers voor het Zwem-ABC schoolslag en de enkelvoudige
©Weekmedia'hb
begint Agaath de Goeda haar van het materiaal, vooral de om zou dat hier niet mogelijk
zullen kinderen drie keer gaan rugslag. Nieuw is, dat kinderen
afzwemmen. Eerst voor het A-, bij het Zwem-ABC ook de eer- Het heeft er alle schijn van dat Robin Castien op weg gaat naar zijn verhaal. „De kinderen spelen ballen, loopt aardig op. Het is zijn."
dan voor het B- en tenslotte ste beginselen van de borst- tweede overwinning als topscorer van Zandvoort. De competitie is voor veertig gulden per jaar,
voor het C-diploma. Elk diplo- crawl en de rugcrawl leren. Het nog lang, maar door zaterdag de gehele productie, drie doelpunten, maar de doelgroep die wij zoe(ADVERTENTIE)
ma betekent dat een kind een duurt nog een jaartje voordat er voor zijn rekening te nemen, heeft de Zandvoort '75-spits reeds elf ken, de senioren, laat het afwebepaalde vaardigheid in het wa- afgezwommen wordt voor de doelpunten achter zijn naam staan. Pieter Keur ziet Castien weglo- ten. We tellen negen leden en
ter heeft. Omdat de Zeeschui- nieuwe diploma's, maar toch pen ondanks zijn ene doelpunt. Raymond Hölzken en Dennis daardoor hebben we te weinig
inkomsten uit de contributie.
mers te maken krijgen met zijn de komende veranderingen Schrader volgden met vijf treffers op eerbiedige afstand.
steeds jongere kinderen die bij de Zeeschuimers al merkzwemles willen gaan volgen zal baar. Kinderen die nu pp zwemde opvang van deze kinderen les zijn of komen, krijgen al te
extra aandacht krijgen. Binnen- maken met allerlei elementen
Topper van de week
kort starten de Zeeschuimers uit de nieuwe opleiding.
Programmering ZFM Zandvoort
daarom met een extra lesuur
(per 01-09-97)
Informatie of aanmelding
voor vierjarigen, waarin vooral
Ook in een klasse hoger scoor. Dit seizoen gaat het
het watervrij maken en plezier voor zwemlessen, vervolgopleiMaandag tot en met donderdag:
00 00-ofoO ZFM Nonstop
in het water centraal zal staan. dingen, swimjogging en syncgaat het scoren Robin Cas- weer heel goed. Ik had niet
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
Zijn deze kinderen vrij van hroonzwemmen bij de Zeetien erg gemakkelijk af.
verwacht dat ik in deze ho0900-1200 De Watertoren
12 00-15 00 De Muziekboulevard
watervrees dan worden ze ge- schuimers kan geschieden bij
Trouwens zo lang hij voet- gere klasse weer bovenaan
1500-1700 De Kustwacht
vraagd mee te gaan doen bij het D. ter Heijden, telefoon
zou staan bij de topscobalt weet de 25-jarige
17 00-20 00 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
echte leszwemmen. Dat is dan 5716511.
rers."
Zandvoorter de weg naar
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
„Afgelopen zaterdag vlohet doel te vinden. In de
Vrijdag
gen
de
ballen
er
lekker
in.
jeugd
wist
hij
er
raad
mee,
(ADVERTENTIE)
0000-0700 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
We wonnen met 3-2 en als
in zijn seniorentijd gaat
0900-11 00 De Watertoren
je dan alle doelpunten
het om een gemiddelde
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voorde senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Wet de gemeentevoorlichter)
maakt, dan geeft dat een
van twintig treffers per
1300-1500 De Muziekboulevard
heel goed gevoel. Als het
1500-1700 De Kustwacht
seizoen.
„Ja, ik reageer nog wel
1700-1900 ZFM Nonstop
zo door gaat kan ik de
eens op de scheidsrechter
1900-2000 ZFMÜvel
20 00-22 00 Eurobreakdown
twintig doelpunten wel
„Als spits sta je er voor
en heb al een paar gele
22 00-24 00 BPM
weer halen." De plannen
om te scoren," vindt Rokaarten gekregen. Dat leZaterdag:
van de trefzekere spits van vert vandaag of morgen
bin Castien. „Er zijn ook
0000-OSOO ZFM Nonstop
Een goed advies is op MeubelZandvoort '75 zouden gewel wedstrijden datje
0800-1000 Broek ophalen
wel
een
schorsing
op.
Dat
10 00-12 00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
boulevard Amsterdam-Diemen
dwarsboomd kunnen wor- moet niet te veel gebeuren.
goed speelt maar niet
1200-1800 Zandvoort op Zaterdag
service van de zaak. Of beter
den door een blessure of
18 00-19 00 Tussen Pits & Paddock
scoort. Dan heb je toch
Als ik niet zou spelen dan
19 00-20 00 Getetter aan zee
gezegd, alle negen zaken.
door een schorsing. De
voor je gevoel niet lekker
20 00-24 00 De Kustwacht
hoop ik wel dat er een anTot ziens!
gespeeld. Ballen breed leg- gele kaarten zijn niet
dere spits opstaat, want
Zondag:
gen waarna een ander kan vreemd voor hem. Vooral
00 00-09 30 ZFM Nonstop
veel scorende spitsen hebBAAU3ERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS,
09 30-10 00 Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
verbaal gaat hij er nog wel ben we niet. Maar goed,
scoren is natuurlijk ook
1000-1200 ZFM Jazz
MONÏÈL OASE. VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
eens tegenaan en niet iede- tot nu toe gaat het heel erg
mooi, maar niet zo mooi
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL
als zelf scoren. Ik vind het re scheidsrechter is daargoed,
we
moeten
gewoon
1900-2400 De Kustwacht
Info (020) 69093 16
van gediend.
gewoon lekker als ik
zo doorgaan."

Vierde winst Zandvoort '75

In dit toernooi van de 60 jaar
oude schaakvereniging eindigde de Chess-speler Walter Gerhards met drie punten in de
middenmoot. Gerhards maakte voor de pauze weinig klaar
en behaalde uit drie partijen
geen enkel punt. Door drie
overwinningen in het- tweede
gedeelte herstelde de Chessspeler zich bekwaam.
Ook binnen de eigen gelederen gaf Olaf Cliteur zijn visitekaartje af. Met een score van
13,5 uit 14 partijen schreef de
34-jarige voorzitter, de sterk bezette tweede ronde van de snelschaakcompetitie
op • zijn
naam. Dennis van der Meijden
eindigde met elf punten op de
tweede stek, terwijl Kees Koper
daar weer een half je onder voor
de derde plaats tekende.

TZB komt met KLM
gelijkspel overeen
ZANDVOORT
- TZB
heeft de hoogvliegers van
KLM geen nederlaag toe
kunnen brengen. Na een
meer spannend dan fraai
duel werd de eindstand op 11 bepaald.
Ook nu liet de scheidsrechter
het afweten, maar aangezien er
in Zandvoort gespeeld werd
was snel een oplossing voor
handen. Peter Schrader, die al
een wedstrijd gegfloten had
werd bereid gevonden de strijd
te leiden en hij deed dat op perfecte wijze. KLM heeft de strijd
geheel gedicteerd zonder dat er
veel scoringskansen voor het
Zandvoortse doel ontstonden.
Het overwicht was groot van
KLM maar de opzet van de aanvallen waren niet nauwkeurig
genoeg. TZB kon er aanvallend
weing tegenover stellen en was
veroordeeld tot verdedigen.
Vlak voor de pauze bekroonde
KLM het overwicht met een
mooi doelpunt, 0-1.
In de tweede helft heeft TZB
keihard gewerkt om de achterstand weg te werken. Het harde
werken leverde weinig op, omdat KLM de wedstrijd controleerde. De Zandvoortse combinaties liepen niet totdat de blessuretijd was aangebroken. De
eerste en enige goed lopende
combinatie werd prachtig afgerond door Edwin Duisterhof, l1.

Eerste ronde van
snelschaaktoernooi
ZANDVOORT - Bij de
Zandvoortse Schaak Club
werden vorige week 35 partijen gespeeld in de eerste
ronde om het snelschaakkampioenschap. Na die eerste spannende ronde gaan
Hans Jansen en John Ayress aan de leiding.
Titelverdediger Hans Jansen
verloor slechts een party en wel
van zijn naaste concurrent
John Ayress. Ayress verloor
echter ook een partij. Hij liep
een verliespunt op tegen wedstrijdleider Ruud Schiltmeijer.
Beide koplopers hebben na
acht partijen zeven punten gescoord. Edward Geerst neemt
de derde plaats in, gevolgd op
de vierde plek door Hans Lindeman, terwijl Ruud Schiltmeijer vijfde is.

Groenewoud en Smit winnen weer

Fietsen

Tafeltennisclub luidt nu al noodklok

Zwem-ABC doet intrede

a

Topscore

Castien scoort graag
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Liesbeth List:

Mobiliseer uw natuurlijke afweer
met Echinaforce
^•;
Waarom wordt de één bij het
fr, *"V. minste of geringste zuchtje
tocht al ziek, terwijl de ander
1
regen en wind trotseert en nergens last van heeft? Vooral als de
-R- in de maand is worden velen gekweld niet de bekende aandoeningen
zoals griep, verkoudheid, hoesten en keelpijn.

i
••
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H
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Schone bloedvaten helpen tegen
hart- en vaatziekten
Verkeerde eet- en leefgewoonten kunnen ervoor zorgen dat onze bloedvaten verstopt raken. Schone
bloedvaten zijn noodzakelijk om een goede doorgang
van ons bloed door het lichaam te waarborgen.
Dichtslibbing- is fataal voor onze gezondheid.
De voedingsstoffen uit ons
eten worden via het bloed
naar alle vitale delen van ons
lichaam
getransporteerd.
Wie echter te veel en te vet
eet, creëert op den duur verstopping van de bloedvaten.
Het opeenhopen van verschillende (vet)stoffen tegen de
binnenkant van de vaatwand
wordt slagaderverkalking
genoemd. Het vormt een ernstige belemmering van het
transport van voedmgsstoffen, met als gevolg een verzwakt lichaam en volksziekte nummer 1: hart- en
vaatziekten. Een goede doorstroming van de vaten is dus
van levensbelang.
Oplossen
Mensen met slagaderverkalking weten dat een uitgebalanceerd dieet met weinig vet
en regelmatige lichaamsbeweging helpt om een hartinfarct of een operatie aan de
kransslagader te voorkomen.
Daarnaast is er sinds zeven
jaar Ader-Rein Kuur 300 verkrijgbaar dat de 'plaque', de
aangeslibde stoffen, oplost en
afvoert. Het middel werd ontwikkeld door de Amerikaanse arts Loquasto.

laat onder de naam Stimufood.

Voor meer informatie en
bestelling': Oligo Health Institute, tel. (O35) 624 O2 56.

Gedoseerde extra
vitaminestoot voor
vrouw, man en kind
Werken, sporten, ontspannen... Steeds meer mensen
leiden vandaag de dag een zeer actief leven.-Meer
willen, meer genieten en duidelijk meer presteren.
En vooral meer in minder tijd. Iedereen heeft het
druk, druk, druk. Natuurlijk wilt u graag blijven
doen wat u nu doet. Het liefst zonder moe te worden
en zonder u lusteloos te voelen.
Bovendien moet uw -weerstand zo
optimaal mogelijk blijven.

In zijn kliniek zijn de tot nu
toe behaalde resultaten zeer
bemoedigend. Met Ader-Rein
Kuur 300 worden de aders
op volkomen natuurlijke ma- Een evenwicht!nier gezuiverd. Het resultaat ge voeding
is dat de vaatwanden soepe- bevat in
ler worden, bloedvetten wor- principe
den opgelost, een betere door- voldoen- v
stroming van het bloed de vitaontstaat, vermoeidheid ver- minen en
dwijnt en het lichaam meer mineralen
energie heeft. Het effect is maar wie
volgens leverancier Oligo- actief leeft slaat
Pharma dusdanig, dat zelfs wel eens een
ernstige aderverstoppingen, maaltijd over of
die hartaanvallen en beroer- kiest voor gemakkelijk.
ten veroorzaken, binnen afzienbare tijd verdwijnen. Ieder mens is anders
Andere symptomen zoals
pijn in de borst, hoge bloed- Revitalose bevat aangepaste
druk, hoog cholesterolgehal- hogere doseringen speciaal
te en vergiftiging door zware voor vrouw, man of kind en
metalen, verdwijnen vaak al helpt zodoende het natuurlijk evenwicht te bewaren. De
binnen enkele weken.
Ader Rein Kuur 300 is te ver- dosering houdt rekening met
kr ij gen in tabletten met gra- de aanbevolen dagelijkse hoetis
dagdoseerverpakking. veelheid (ADH) en met hen
Ook te verkrijgen m granu- die een verhoogde behoefte

Wilt u
adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

"Waarom ik zo enthousiast ben over Chien Pu Wan?"
Liesbeth List denkt even na en zegt dan heel bedachtzaam: "Ik vind het vermogen om soepel te kunnen bewegen het grootste geschenk van de natuur.
Iedereen heeft daar recht op. Daarom ben ik zo
enthousiast over de natuurlijke gewrichtsformule
van Chien Pu Wan. Bij mij helpt dit kruidenproduct
voor soepele en gezonde gewrichten écht."

Rode zoiinehoed
Gelukkig is er een natuurlijke manier om ons tegen deze
ongemakken te beschermen
of er van af te komen.
De natuur biedt ons verschillende planten die onze natuurlijke weerstand verhogen, zoals de bekende "kers"
soorten: waterkers, tuinkers
eii Oost-Indische kers. Deze
planten zijn heel goed te verwerken in allerlei salades. Br
is echter één bijzondere weerstandverhoger: namelijk de
rode zonnehoed of Echinacea
purpurea. Deze plant vormt
de grondstof van Echinaforce, het bekende middel van
Vogel dat het natuurlijke afweersysteem versterkt. Gebruik daarom Echinaforce zolang de -R- in de maand is,
ook als griep en verkoudheid
al hebben toegeslagen.

Ze noemt Chien Pu Wan geen
'wondermiddel', maar een
modern preparaat, dat heel
doordacht is samengesteld
uit 20 verschillende kruidenextracten. Met als solide basis: de rijke kruidenkennis,
die in China al duizenden jaren van vader op zoon wordt
overgedragen.

GEZONDHEIDSNIEUWS
Dé homeopathische oplossing
voor oogirritaties
Steeds meer mensen worden geconfronteerd met
de gevolgen van oogirritaties: droge, rode of jeukende ogen, ogen geïrriteerd door computerwerk,
lensirritaties of andere overgevoeligheidsreacties (bijvoorbeeld hooikoorts).
Naluurlijke oplossing
De al 60 jaar bestaande laboratoria van Heel Biologische Geneesmiddelen te
Baden-Baden (Duitsland)
hebben voor deze problemen een goed doordachte,
praktische oplossing gevonden: Oculoheel homeopathische oogdruppels. Dit
preparaat is bijzonder effectief i
bij geïrriteerde
ogen. De in het
oog te druppelen
homeopathische
vloeistof (alleen
plantaardige
bestanddelen,

zonder conserveringsmiddelen) zit in 15 handige
rnonodoses verpakt. Het
heeft een onmiddellijke
verzachtende werking terwijl het genezingsproces
begint. Oculoheel Oogdruppels is een homeopathisch
geneesmiddel dat vrij verkrijgbaar is bij apotheek,
drogist en erkend
reformhuis. Lees voor
gebruik eerst de bijsluiter.

-Hpel

Voor meer informatie: Heel Biologische
Geneesmiddelen B. V.,
tel. (0115) 363200.

Migraine, er is nu wat aan te doen
kunnen hebben. Vrouwen
kunnen over het algemeen
meer behoefte aan vitaminen
en mineralen hebben omdat
voor de latere levensfase zij
meer ijzer, calcium en zink
nodig hebben. Daarnaast is
er een maandelijkse cyclus
waarin er meer behoefte kan
zijn aan ijzer, vitamine Bi,
B6, Bil en BIS en C. Revitalose voor de vrouw helpt
ook bij gewichtsbeheersing.
Voor de man is er een speciale variant voor hen die minder behoefte hebben aan een
hogere dosering vitaminen.
Revitalose voor het kind
heeft een nog lagere dosering
en is de enige bruistablet speciaal voor kinderen vanaf 4
jaar met een lekkere sinaasappelsmaak.
Speciale probeer uaiihiecling
Tijdens de introductie is het
extra aantrekkelijk
om
Revitalose te proberen, want
indien u bij de apotheek of
zelfstandige drogist (D.A.,
Stip, Dio, Uw eigen drogist)
koopt, krijgt u tijdelijk
ƒ 3,50 retour op bank- of
girorekening. Dus voor bijna
ƒ 10,- krijgt u een extra dosering vitaminen en mineralen
op maat, zodat u de drukte de
baas blijft. Lees voor het gebruik wel steeds de gebruiksaanwijzing op de verpakking.
Voor meer informatie: Darci
Pharma, tel: (O76) 581O681.

Migraine: een aanval van hevige, bonkende hoofdpijn, vaak vergezeld van een gevoel van misselijkheid. Het liefst gaat de patiënt naar bed met de
gordijnen dicht. Doordat tijdens
zo'n migraine-aanval de maag
slecht werkt, wordt een gewone
pijnstiller veel minder goed via
de maag in het bloed opgenomen. Helaas helpt zo'n pijnstiller dan ook meestal niet.
Sinds kort is er bij uw huisarts een anti-migraine middel in poedervorm verkrijgbaar. Omdat dit middel de
maagfunctie
verbetert,
wordt het goed in het bloed
opgenomen en bestrijdt het
de hoofdpijn doeltreffend.

Als u vragen heeft over migraine, raadpleeg dan uw
huisarts of de Vereniging
van Migrainepatiënten,
Postbus 5O,
7037 ZH Beek.

Vergeet u ook wel eens meer
dan u zou willen?
Kent u dit: zoeken naar de sleutels, verjaardagen
vergeten, wat was de pincode ook alweer?
Knoflox Extra bevat naast
knoflook nu ook Ginkgo extract. Dit is good voor de
\ doorbloe\
ding van
de haarvaten in
de hersenen.
Ginkgo
heeft een
positieve

Knoflox
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Handige eerste hulp

Dampo Goodnight. Vrijer
ademen, lekker slapen

bietten ontdekt. Naast
zingen leg ik me immers ook toe op acteren. Voor de meeste
rollen moet ik letterlijk
rennen en hollen over
het toneel. Ik heb nu
het gevoel, alsof ik helemaal van elastiek
ben. Ik kan alles aan."

Echinaforce is een homeopathisch geneesmiddel en
verkrijgbaar in de vorm van
tabletten en tmctuur. Lees Veeleisend
vóór het gebruik eerst de bijsluiter. Verkrijgbaar bij dro- Liesbeth List: "Natuurlijk wil
gist, apotheek en reformzaak. je een leven lang soepel blijven. Maar je hebt het niet zélf
Voor meer informatie
voor het zeggen. Gelukkig
bel de Vogel Info lijn:
heb ik de bijzondere kracht
(O5S5) 685237.
van Chien Pu Wan kruidenta-

Gratis videoband en
boekje
Over de oorzaken en gevolgen van dichtgeslibde bloedvaten schreef drs. Elisabeth
de Boer het boekje 'Bloedvatenreiniging'. Het is verkrijgbaar bij uw drogist, reformspecialist en De Tuinen.
Tevens kunt u een informatieve videoband aanvragen.
Tegen betaling van de verzendkosten krijgt u die dan
gratis toegestuurd.

"Soepele gewrichten?
Natuurlijke formule helpt
mij écht!"

voor een belangrijk deel bepaald door onze weerstand.

Verdedigingslinies
Ons lichaam beschikt over
verschillende "verdedigmgslirues" die ziekteverwekkers,
zoals bacteriën en virussen,
proberen buiten te houden en
als ze er toch in slagen om
terwijl collega's en buren vro- binnen te komen, ze meteen
hjk hun werk blijven doen. bestrijden. Deze verdediOf de kinderen lopen te gingslinies samen noemen
kwakkelen met een loopneus we "onze weerstand". Hoe
De gevolgen zijn en krijgen een achterstand groter onze weerstand des te
bijzonder
verve- op school terwijl hun vriend- kleiner de kans dat we ziek
lend: verstek laten jes buiten spelen. Dat de één worden. En zouden we onvergaan op het werk bij het minste of geringste hoopt toch ziek worden, dan
of thuis allerlei din- ziek is, terwijl de ander ner- helpt een sterke weerstand
gen laten liggen, gens last van heeft wordt ons er weer snel bovenop.
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invloed op het geheugen en
helpt geestelijke prestaties
verbeteren. Samen met
knoflook is het een ideale
combinatie om zowel het lichaam als de geest op peil te
houden. Uiteraard is ook de
Knoflox Extra, evenals de
gewone Knoflox, absoluut
reukloos na inname. Kortom: Knoflox Extra met
Ginkgo houdt het lichaam
jong en de geest scherp.
Voor meer informatie:
NL'Pharma B.V.,
tel.: (036) 5493333.

Werkzame
kruiden
De werkzame kruiden
in de Chien Pu Wan-tabletten hebben een bepaalde periode nodig
om het bewegingsapparaat te verzorgen.
Zo bevorderen de tabletten o.a. de doorbloeding en
srnering van de gewrichten.
Daarnaast zorgt het voor de
inwendige reiniging van het Nu de 'R' weer in de maand is krijgen we weer dagelichaam, het verhogen van de lijks te maken met de ongemakken die door kou, wind
weerstand en het behoud van en regen -worden veroorzaakt. Vooral 's nachts kunsoepele spieren en gezonde nen we soms behoefte hebben aan wat extra lucht om
vrijer te kunnen ademen en rustig te slapen.
gewrichten.
Meer energie
"Aan Chien Pu Wan is ook de
vitaliserende wonderwortel
Ginseng toegevoegd," zegt
Liesbeth List. "Dat zorgt voor
meer energie. Dat is ook wel
nodig, want met soepele gewrichten word je een stuk actiever. Chien Pu Wan helpt
echt. Het is een perfecte kruidenformule voor soepele gewrichten." Chien Pu Wan is
verkrijgbaar in het bekende
blauwe doosje bij (DA)drogist, Etos, De Tuinen, apotheek en reform winkel.
Bel voor meer informatie de
Infolijn: (013) 5284976.

De unieke speciale stroop
Dampo Goodnight met natuurlijke luchtgevers én
rustgevers biedt een goede
uitkomst. De plantenextracten zoals eucalyptus- en pepermuntolie zorgen dat u direct vrijer kunt ademen. De
verzachtende tijm brengt de
keel tot rust. Bovendien zorgen de valeriaan en passiebloem voor een goede nachtrust, zodat u er weer tegen
kunt.
Dampo Goodnight is verkrijgbaar bij drogist en apotheker. Voor informatie kunt
u bellen met: Roche Nicholas
B.V., tel.: (0497) 38 18 33.

Waar smaakt liet naar?
Dampo Goodnight lijkt op
een mix van eucalyptus, tijm
en drop en is aangenaam
sterk. Je ervaart meteen de
directe werkzaamheid.
Wanneer kan ik resullaat verM'achleii?
Meestal kan na inname van
Dampo Goodnight direct vrijer worden geademd, wat
eveneens een positief effect
heeft op de nachtrust.
Dampo Goodnight ... om meteen in te schakelen als eerste hulp.

Bij keelpijn zuigen of gorgelen?
In ons ademhalingssys- handomdraai voor een oplosteem is de keelholte van sing om de plekken te ontgroot belang. Dit adern- smetten. Bij insectenbeten
halingssysteem zorgt er- kunt u Superol oplossing gevoor dat we zuurstof uit bruiken.
de lucht opnemen en
kooldioxide uitademen.
Onze keel heeft twee belangrijke taken. Hier komen in de
eerste plaats voedsel en ingeademde lucht ons lichaam
binnen. Daarnaast heeft de
keelholte een functie in het
afweersysteem van ons lichaam. Een veelvoorkomende aandoening in de keelholte is een ontsteking van het
slijmvlies. Het resultaat hiervan kan pijn bij het slikken,
een droge en ruwe keel 'die
aanvoelt als schuurpapier' of
een vieze smaak in de mond
zijn.
Oorzaken
De ontsteking kan worden
veroorzaakt via besmetting
door bacteriën en virussen,
blootstelling aan koude dampen, overmatig alcoholgebruik en een verkeerde ademhaling (niet door de neus).
Zodra u keelpijn voelt opkomen is het belangrijk zo snel
mogelijk in te grijpen. Alleen
een effectief middel stopt opkomende keelpijn. Superol
tabletten bijvoorbeeld (werkzame stof: oxychinolini sulfas) ontsmetten de keel en bestrijden de bacteriën.

Lees voor gebruik eerst de
bijsluiter. Verkrijgbaar bij
drogist en apotheker.
Voor meer informatie:
Tendem, tel.: (038) 4217747.

drogisterij

TON
GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
Zandvoort
tel: 571 2305
Specialist in Homeopathie

Parfumerie - Drogisterij Schoonheidssalon

Zuigen of gorgelen
Er zijn twee soorten Superol
keeltabletten: zuig- en gorgeltabletten. De eerste moeten
langzaam worden opgezogen
zodat de bacteriedodende bestanddelen zo lang mogelijk
hun werk kunnen doen in
het
ontstoken
gebied.
Bovendien zorgt het zuigen
voor een grotere speekselproductie waarmee de keelholte
beter kan worden gereinigd.
De Superol gorgeltabletten
zijn puur ontsmettende middelen, die in water oplosbaar
zijn. Door hun krachtige
werking zijn ze naast het
ontsmetten van de keel (gorgelen) ook voor andere doeleinden bruikbaar.
Handige hulp
Bij ontstoken tandvlees of
andere mondaandoeningen
zijn de tabletten ook als
mondwater te gebruiken. Bij
wondjes zorgen ze in een

Haltestraat l, Zandvoort, tel. 5716123
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KERKSTRAAT 31, ZANDVOORT
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'Publiek wordt
uitgenodigd
mee te zingen'

en met

Fien de
la Mar in
'Het

Nederlandse
Cabaretalbum'

Ieder mens verlangt soms naar
de tijden van weleer. Geen wonder dat deze winter weer rijen
bioscoopgangers verwacht worden voor de serie Nostalgie in
Tuschinski. De komende maanden zullen op vijf zondagochtenden klassieke meesterwerken uit binnen en buitenland
herleven in het oude filmtheater aan de
Reguliersbreestraat.

men. Op zich stelt het verhaaltje weinig voor, maar het biedt de gelegenheid Nederlandse sterren te laten
optreden.
„Als publiek word je heel erg uitgenodigd om mee te zingen. Onder in
beeld verschijnt een notenbalkje met
de verde tekst van het lied. Eigenlijk is het
schrikeen beetje karaoke avant la lettre,"
kingen
meent Wolf. Voor hem heeft de film
van een
nog meer waarde, omdat men er Max
wereldTak in ziet dirigeren. „Die is jarenlang
brand en
huisdirigent geweest van het
verwerkte
Tuschinski orkest, één van de grootste
ze in
bioscooporkesten."
'Maudite
Een film in een heel ander genre is
AT DE SERIE nostalgisoit la
'La belle dame sans merci', van
sche films voor de zevenGuerre
Germaine Dulac uit 1920. Dulac was
de keer wederom in
een avantgardistische en feministiTuschinski vertoond wordt, is
sche filmmaakster, een van
natuurlijk geen toeval. Veel
de eerste vrouwelijke filmers
van de oude films stammen
die internationaal doorgebro'Veel van die films zijn net zo7
uit dezelfde periode als
ken zijn. 'La belle dame' is
nostalgisch als Tuschinski zelf
een radicale film over de
waarin het theater gebouwd
strijd tussen de seksen. De
werd. In de sfeervolle filmfilm is vrij recent ontdekt in
zaal, die in 1921 door
het archief van het Filmmuseum. Het
verschenen toen voor het eerst
Abraham Tuschinski geopend den,
script is op zichzelf al mooi en gaat
op het witte doek. „Door de opkomst
werd, komen ze extra goed
over een actrice die wraak neemt op
van de Nederlandse geluidsfilm kóntot hun recht.
een graaf, omdat hij haar als meisje in
den de acteurs hun eigen stem laten
horen, wat tot dan toe in de bioscoop
de steek had gelaten. Ze laat zowel de
Stomme films in Tuschinski wornooit het geval was geweest. Films
graaf als diens zoon wanhopig verliefd
den doorgaans door organist Joost gingen het hele land door, zodat ieder- op haar worden en zorgt er voor dat
Langeveld begeleid op het
een de beroemdheden nu zelf kon
de gravin met haar minnaar naar
beroemde Wurlitzer-prgel. Dit jaar zien. Dat bleek een goede greep te
verre oorden wil vertrekken.
wordt er bovendien één live van
zijn," zegt Wolf.
Het Museum heeft passende muziek
In de films werd bij de film uitgezocht; met klassieke
enorm veel
liederen van onder meer Ppulenc,
Debussy, Schumann, Fauré en Liszt.
gezongen en
gedanst. Louis
Die zullen in Tuschinski ten gehore
gebracht worden door de pianist
Davids bijvoorbeeld zingt in de Maud Nelissen, sopraan Wynanda
Opvallend
Zeevaarder en bariton Willem
muzikale komein La belle
die Op Stap een
Korteling. „Het is een mooie voorstelDame
van zijn bekend- ling geworden, die de moeite waard is
sans
ste liedjes: 'Als je om in het theater te laten zien," aldus
merci is
voor een dubbel- Wolf.
de femiEn ook de rest van de serie Nostalgie
tje geboren bent,
nistische
bereik je nooit
in Tuschinski mag er wat hem betreft
zijn. „Het is niet vanzelfsprekend dat
een kwartje'. In
blik die de
de film Het
in een grote bioscoop met elfhonderd
regisseuNederlandsch
stoelen dit soort films nog vertoond
se heeft
Cabaretalbum is
wordt. Het is imposant ze te zien in
op de
een theater als Tuschinski dat ongeLouis Davids
femme
veer even oud is en waar in sommige
een portier, die
fatale
gevallen de films vroeger ook
allemaal acteurs
gedraaid hebben."
en bekende
toneelspelers
Jan Pieter Nepveu
ziet binnenkoEen komedie over het leven van een pianostemmer in
Amsterdam-Zuid in de film 'Op Stap'

Topregisseur in de
jaren tien,
Alfred
Machin,
voorzag

D

Drama in de
korte speelfilm 'Molens
die juichen
en weenen'

muziek voorzien door een zanger, zangeres en pianist. Verder begint en eindigt de serie met Nederlandse
geluidsfilms uit de jaren dertig.
De samensteller van het programma,
René Wolf van het Nederlands
Filmmuseum, heeft bewust voor dit
gevarieerde aanbod gekozen: „We
zochten naar diversiteit en hebben
gekeken of de films voor een breed
publiek interessant waren. Bovendien
vonden we het aardig om Nederland
meer aandacht te geven."
In de jaren dertig werd de
Nederlandse filmindustrie door de
opkomst van de geluidsfilm bijzonder
populair. Sterren als Fien de la Mar,
Louis Davids en Heintje Davids, die
in de theaters al furore gemaakt had-

In Tuschinski draait zondag 16 november om hall elf 'i ochtends de door Ernst
Winar in 1935 opgenomen Nederlandse
geluidsfilm

r
St. Ned Filmuseum

Op Stap
Hansje Andriessen en Jopie Koopmans
in 'De Big van het Regiment'

tig het leven lieten. De achttiende eeuw is vertegenwoordigd door onder andere kleine
huismutsen die de welgestelde
man thuis droeg en de enorme
'caleches' waarmee de vrouwen hun torenhoge kapsels
buitenshuis beschermden. Uit
de negentiende eeuw zijn er de
hoeden van
J-J- Froger uit
Amsterdam,
Frans Pauwels uit Den
Haag en de
firma's Mars
& Co en Metz
& Co uit Amsterdam/Den
Haag. Met de
schenking van
een prachtige
verzameling
Franse haute
couture hoeden uit de periode 19381960, enkele
jaren geleden,
is de verzameling van het Rijksmuseum nu
rijkelijk gevuld met namen van
beroemde couturiers.
Chapeau, chapeaux! is tot en met 29
maart 1998 te zien In de Zuidvleugel
van het Rijksmuseum. BIJ de presentatle Is een boekje verschenen waarin
veertig hoeden in kleur zijn afgebeeld.

Pianostemmer janus Fortuin leeft arm en
tevreden met vrouw en dochter Polly in
Amsterdam-Zuid. Polly's verloofde George
droomt van een carrière in de muziek. Op
een dag komt de ri|ke oom Barend uil
Balavia op bezoek en hij zaait een hoop
verwarring in het gezin Janus

Foto's Collectie Nederlands Filmmuseum

Klassieke
meesterwerken

In het voorprogramma draait de film.
Het Nederlands Cabaretalbum
Louis en Heintje Davids, Sylvain Poons en
Fien de la Mar worden in deze film aan u
rgesteld en zingen ieder op hun beurt
een liedje. Meezingen is toegestaan.

Elke derde zondag van de maand
is er een bijzondere film te zien uit
de serie Nostalgie in Tuschinski. De
voorstelling 'La Belle Dame Sans
Merci' wordt begeleid door Maud
Nelissen (piano), Wynanda
Zeevaarder (sopraan) en Willem
Korteling (bariton). Joost
Langeveld begeleidt op het befaamde Wurlitzer orgel de films 'Maudite
soit la Guerre' en 'Berlin, die sinfonie einer GroJJstadt'. De eerste en
laatste film uit de serie zijn geluidsfilms. De nostalgische filmochtend
begint om half elf. Het programma
ziet er als volgt uit:

Lezers krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon
(normale prijs 12,50 gulden). Kaarten zijn
te koop aan de kassa van Tuschinski,
Reguliersbreestraal 26-28 in Amsterdam.

Zondag 16 november:
Het Nederlandse Cabaretalbum
(voorprogramma)
Op Stap (geluidsfilm)
regie Ernst Winar (NL 1935)
Zondag 21 december:
Molens die juichen en weenen
(voorprogramma)
Maudite soit la Guerre
regie Alfred Machin (FR 1912)
Zondag 18 januari:
La belle Dame sans merci
regie Germaine Dulac (FR 1920)
Zondag 15 februari:
Berlin, die Sinfonie einer GroJistadt
regie Walter Ruttmann (DTSL 1927)

Dagje bomen
over hout

Zondag 15 maart:
Mobilisatieklanken (voorprogramma)
regie J.C. Teunissen (NL 1940)
De Big van het Regiment (geluidsfilm)
regie Max Nosseck (NL 1935)

Chapeau, chapeaux: van
huismutsen tot wufte hoeden
Bevervilt, ibisveren, raffia,
stro, glas en plastic: tot eind
maart volgend jaar staan hoeden centraal in de presentatie
'Chapeau, chapeaux!' in het
Amsterdamse Rijksmuseum.
Van zeventiende eeuwse huismutsen tot wufte Schiaparelli
hoeden, van koninklijke hoeden tot hoedjes van papier.
'Chapeau,
chapeaux!'
geeft niet zozeer een compleet overzicht van de
mode-ontwikkelingen door
de eeuwen
heen, als wel
dat het is samengesteld
uit ruim honderdyrjftig
zeer interessante en vaak
ook letterlijk
'unieke' hoeden. Zo zijn
onder andere te zien: een rouwhoed gedragen bij de begrafenis van koning Albert van België in 1834 te zien en de hoeden
waarin de graven Ernst en
Hendrik Casimir, van de Priese tak van de Nassaus, heidhaf-

Fien de la Mar, Louis en Henrietle Davids en
nog vele acteurs slaan garant voor een
heerlijk ochtendje nostalgie.

In de Energiehal in Rotterdam wordt zondag 16 november de 21-e Open Dag Hout gehouden. Het evenement is bedoeld voor het hele gezin en
biedt onder meer houtsnijkunst, houten puzzels, kerkorgelmodellen, bouw van muziekinstrumenten, kinder-timmerhoek, modelbouw, speelgoed en opleidingen.
De meer dan honderd deelne
mers/exposanten zijn voornamelijk ambachtslieden, hobbyisten, kunstenaars, instellingen en verenigingen uit binnenen buitenland. Behalve diverse
demonstraties, zijn er films en
video's te zien over hout, bomen, bossen en de natuur. Ook
voor de kinderen zijn er diverse activiteiten.

(ADVERTENTIE)

Volgende week

k

Open Dag Hout wordt op zondag 16
november In de Energichal te Rotterdam gehouden van 10-17 uur. De toegangsprijs bedraagt voor volwassenen
7,50 gulden; kinderen tot twaalf jaar
2,50 gulden; BS-plus, 5 gulden; per gezin
ma\lmaal 15 gulden.

voor nieuwe produkten
en acties
A

Ron en Minie
kunnen het
uitstekend
met elkaar
vinden. 'Het
is een heel
aanhankelijk
beestje', zegt
zijn moeder
Fotoburo Luuk
Gosewehr

(ADVERTENTIE)

'Een cavia hoef je niet uit te laten'
BLIND DATE GEHAD
IN DE RUIMTE?
JODIEWEL!
Jodie Poster en Matthew McConaughey
nu In de bioscoop te zien
in de Indrukwekkende buitengewone film
CONTACT.

Ans Winters woont met haar echtgenoot en twee kinderen in Aalsmeer.
Haar zoon Ron van elf heeft een huisdier.

„Dat is heel makkelijk. Het verschonen van
het hokje doe je twee keer in de week. Voor
de rest moet je op tijd eten geven. Je kan
haar ook af en toe borstelen, maar dal wil
ze niet zo graag."

Om wat voor huisdier gaat het?
„De cavia Minie. Zij is tweeëneenhalf jaar."

Wai geeft u haar te eten?
„Hardvoer voor de cavia, dat zijn zaden en
maiskorreltjcs; en groenvoer, meestal afval
dat je zo bij de groenteboer kan meenemen.
Je hebt voor de cavia harde koekjes en van
die smikkelstaafjes die je aan de kooi kan
hangen. Ze knabbelt die helemaal op."

Waar komt zij vandaan?
„Van een dierenspeciaalzaak In Aalsmeer.
De jongens wilden graag een cavia. Deze
was zeven weken oud en ze vonden haar
verschrikkelijk lief. Ze heeft drie kleuren:
donkerbruin, wit en een beetje cognac-achtig."
Waarom een cavia? Wat is daar 20 gezellig
aan?
„Hoe zal ik dat zeggen. Een cavia is gemakkeUjk, je hoeft haar niet uit te laten bijvoorbeeld, en heel aanhankelijk. Je kan wel een
hamster nemen, maar die is 's nachts wakker wanneer jij slaapt."

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa. Bellevue Cirïerama. Calypso. Cinema, City
en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in ds
GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.blos.nl).

tLL

Wai uoor bijzonder trekjes heeft Minie?
„Ron, help eens even! Oh ja, hij stoot altijd
zijn kop tegen zijn huisje in de kooi. Het Is
een heel aanhankelijk beestje. Ik vind het
heel frappant dat als Ron 's avonds op de
grond televisie ligt te kijken en de kooi gaat
open, ze meteen naar hem kruipt. En als hij
een koekje eet, staat zij tegen hem op van
'ik lust ook wel een stukje'."

Praat u tegen uw cavia?
„Ja dat doen we hier allemaal, en Ron zeker. Als hij naar school gaat is het: 'Dag
Minie!', als hij thuiskomt: 'Hé Minie!', en 's
avonds: 'Welterusten Mlnlc!'.
Wat komt er bij de verzorging zoal kijken?
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Welk woord komt er in het balkje?

Moet u wel eens met haar naar de dierenHORIZONTAAL: l schrijfbearts?
„Laatst merkten we dat er wat aan de hand hoefte; 4 bouwland; 8 kelner; 12
was. Zij begon ook een beetje naar urine te mnl. dier; 13 vis; 14 uitroep; 15
ruiken en bleek bij de dierenarts een blaa- godin; 17 borstharnas; 19 humsprobleempjc te hebben. Ze moest drie mel; 20 onderkussen; 22 nimkeer komen voor een injectie en daarmee mer; 24 zeehond; 25 mnl. dier;
27 ceremonie; 29 anti; 32 winterwas het probleem weer opgelost."
voertuig; 34 bosgod; 36 plakWat kost de cavia u gemiddeld per week? band; 38 zeepwater; 39 omslag;
„Dat is echt niet veel. Zeg maar tussen de 40 bergpas; 41 knaagdier; 43
dompelen; 45 baas; 46 schoeisel;
vijf en de tien gulden."
48 schijnsel; 50 omroep; 51
Heeft u ook een dier In huls (hond, kat. papegaai, scheepstouw; 53 duivel; 55
cavia, parkiet, schildpad, konijn, slang, tamme rat,
noem maar op), waarover u In deze rubriek wat zou Austr. herdershond; 58 bouwwillen vertellen, schrijft u dan even een brlef(kaart) val; 60 schenker; 62 vleesgenaar: Redactie Weekmedia, postbus 2201. 1000 EK recht; 64 houding; 65 hert; 66
Amsterdam, met In de linkerbovenhoek 'Mijn Huls- bedorven; 67 kegelvormig; 68
dier'. U kunt ook faxen: (020) 562.2012. Vergeet niet
uw telefoonnummer te vermelden, zodat wij cventu- hoezee; 69 meisjesnaam.
VERTICAAL: l bloem; 2 pi.
ecl contact met u kunnen opnemen.

op Ameland; 3 bak; 5 vogel; 6
wagen; 7 geestdrift; 9 vaartuig;
10 voordat; 11 rijksdaalder; 16
reeks; 17 zesvlak; 18 karig; 19
kaartspel; 21 kansbriefje; 23 kijker; 26 pi. in Drenthe; 27 vlaskam; 28 Gr. wijn; 29 speen: 30
dagdeel; 31 pi. in Z.-Holl.; 33
haarpluk; 35 kraan; 37 Am.
schrijver; 42 projectiel; 43 dor,
44 Afr. land; 45 zoutjes; 47 behoeftig; 49 gevangenis; 52 handweefwerk; 53 plaatsje; 54 wreed
heerser; 55 maal; 56 Eng. vlaktemaat; 57 Gr. letter; 59 meisjesnaam; 61 boerenbezit; 63 lor.
Oplossing puzzel vorige week:
ONDERVVUSUITGAVE

12

woensdag 5 november 1997

Weekmedia 17

Ietsje volslank, geen punt Heb jij uitstraling, schoonheid
toch' Ik ben Margreet, 36 jr, en een pittig karakter? Ben jij
1 62, strak m het velletje, lang ruimdenkend, niet op je
donker haar en blauwgrijze nondje gevallen en zit je lekogen, z.k.m. man van 26 jr tot <er in je vel? Mijn naam is
DEBAT BISEKSUALITEIT
ca. 40 jr, die op geen enkel Robert. Ik ben 30+ en al tijTHEO RIETVELD VASTGOED,
vlak in de romantiek remmm- den op zoek naar jou! Wil je
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Dinsdag 11 november debat tussen ANJA MEULENBELT,
Yin i o-aiKn IriUii-s kuniU'ii \*oidrn gtvt't owr l of '2 kokent. Gaan wij eens uit mij beter leren kennen? Bel
HANNIE HANSSON, LEO GOETSTOUWERS en MARTY VAN Altiid de beste condities • de voordeligste tarieven. Wedden? gen
loimiirn birnllr in di\«>ibc Irtlrt ^lottttfii.
dan nul 0906-50 15 15 6,
ons dak' 0906-50 15156,
P.II lit ulii'i rn \t'i\tij/rii wij naai <!<* spm.iU1 bon <>j> tic
<ERKHOF o l v. Dorelies Kraakman over zin en onzin van een
1 gpm. Boxnummer 903297. 1 gpm. Boxnummer 906070.
IMgm.1 „MICRO'S 1 1
biseksuele identiteit en subcultuur, 20.00 uur,
Onroerend goed en woonruimte
IMaulMMjj is mogelijk in clt> Mjl^nulr editie
:OC Rozenstraat 14 Amsterdam. Toegang ƒ5,-.
Ik ben een blonde meid uit
Relatie/
te huur aangeboden
Ik ben er
/ANI)VOOHTSMi:rWSBLAl> ƒ0.51 |in-inillnm'lrr
Boek BETER BISEKS. MYTHEN OVER BISEKSUALITEIT ONTHoofddorp en zoek jou! Ik bemiddelingbureaus
Sluitin^Ujtl iiuiitml.i£ 17.00 uni
ALTIJD VOOR JOU
RAFELD van Marty van Kerkhof ƒ 29,90 m de boekhandel of
Auto's en
ben 25 jr, in voor alles, ondeul) knul im icksi Iflffonisth o|tgr\rn. 021-5717166 of
bij Schorer Boeken 020 - 6624206.
gend en lekker slank. Hoewel
auto-accessoires
GELUKKIG SAMEN
af^o\t'n//cuilcn narr
ik er zelf mooi uitzie, heb ik
ca. 1,05 p/m
Chr (Prot./R.K. Bureau)
* Zdiithooitb Nu-im sblaii, GuMlmispli in 12, 2 O U J M
voor
jou
geen
speciale
eisen,
Markten/braderieèn
Betrouwbaarl Betaalbaar!
Xaiicl\cMii t;
1e eig. Mazda 323 GLX Se- Ik ga door waar anderen stopals je maar weet waar vrouPlaatsing is ook innerlijk in tl<* \olgfmlr < ombimitit.
zeer goed ingerichte studio voor PERMANENTE BEWONING, wen van houden, dan is het Gratis brochure. 020-4940811 dan 1.6 L, 16 kl., wit, nov. '91, pen! Schaam me nergens
\V2.X.iinhooi Is ï\'i<'ii\vtibla<l, \nistt'l\ r< ns Wci'kblad,
4 nwe band. + accu, 45.000 voor en wil harde SEKS!
max. 2 pers Grote kamer, badkamer met ligbad, open genoeg. 0906-50 15 15 6,
üitluunMM' Conranl. d«' Kondi* Vcnci, AaUinei-rdci
km, ƒ 12.500. 023-5713509.
Harnet. 99cpm 0906-97.94.
1 gpm. Boxnummer 982324.
keuken Ge- of ongemeubileerd naar keuze
Verhuizingen
Contant, ullr rilitiet» \an liet \mhU'rdaiiih Stads16 nov. Weth Verhey Sporthal te Amsterdam
5
min.
van
NS
Station
en
2
min.
van
busstation,
Sportvelgen
licht-metaal
Ik kan niet buiten seks! Ik
Ik ben een vrolijke, spontane
blad ƒ5.91 pci imlIimiMn .
23 nov Sporthal Het Vennewater te Heiloo
ƒ900,- p.m. alles inbegrepen
jongedame van 25 jr, m het X Y.Z. B.V. verhuizingen en BMW 3-serie, 4-gaats (mei- moet elke dag een vent! Doe
Slnilin^Httjd* maandag 15.00 inii.
29 en 30 nov. Sporthal Hogendorp te Amsterdam
Info: Amsteldijk 133-1,1078 RT A'dam. Tel./fax: 020-6733330. bezit van een leuk blond kop't vandaag LIVE met mij?
kameiverhuizmgen/transport. ber) samen ƒ200. 5715808
"Ar InCoiin.itU' o\t-i on/c OM-HHC aanltckkrhjke ad\ciOrg HENSEN 023 - 540 23 34.
S'ascha, 99 cpm 0906-96 08.
Th. voor4mnd va. 1-1V97 • Wij behouden ons hetpie, blauwe ogen en een Voll verz Dag-nachtservice.
IfnlicM oiiiliimittt's in dr Min u's» /ijn o|> aamiaag op
tot 1-3-'98: gez. gem. zomer- recht voor zonder opgave van slank figuur. Ik zie er goed uit 020-6424800 of 06-54304111
on/o kantni rn \ri ki ij^lnuu.
LIVEi Black, beautiful en hot!
Kunst en antiek
huis, vrije opgang, ƒ1000 redenen teksten te wijzigen en mijn naam is Renatel Ik
Verloren en
it \ooi bilden omlri niitmm-i ïvordl l rt'^-1 «'Mia in
Sinds 1954.
Voor de liefhebber v. zwarte
praat graag over spannende
of
niet
op
te
nemen
Onderhoud,
p.m.
all
in.
023-5718597.
ickfimii; tU'bi •" "'* alsmede* /H.-- .idin.kos.len.
Autoruiten en kentekenplaten vrouwen! 99cpm 0906-06 01
gevonden
dingen Bel me!
Lijsterstraat 18.
reparatie,
if HIJ plaatsing in de MirioS \\oiden geen bcvtijMiiiin*Veilinggebouw Amstelveen'
0906-50
15
15
6,
1
gpm.
Lokaal tarief! Amsterdam
Tel. -t- fax- 023 - 5731613
Kennismaking
inei-i \ e i s t n u i d . Op \ri/oek unrill aan .uKeiU-erdoe-het-zelf
HEDEN INBRENG.
Boxnummer
931030.
dating vrouwen uit A'dam!
•
Verloren
rond
12
sept.
j.l.dei •» builen het wi-ipreidmgsgrlm'd één krant MTSpinnerij
33,
Amstelveen.
010 - 29.46.186.
Cartier horloge, een dierbaar
slunid. HUM \ oor uoitlt ƒ6,50 in tekening gcIk heb kort bruin haar, groene
DE KLUSSENBUS
Tel. 020 - 6473004.
Rijles auto's
bezit 023-5730029.
btailil.
ogen, 1.72 m lang en 29 jr. Voor iedere klus, bellen dus.
REAGEREN
OP
EEN
CONTACTADVERTENTIE?
Ontdek de duistere wereld1
en motoren
Mlepnj/enexd. 17.rir/r BTW
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag, Ben jij een goed uitziende,
SM. Je meesteres LIVE! Zij
Tel.. 023 - 5713780.
humoristische, stevig ge7 dagen per week. Wat moet u doen?
wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
Schoonmaakpersoneel gevraagd
U kunt de tekst \.in u\* Mu io i ad\ertentieeornbiiuiU<' Z
Gepensioneerde
schilder
bouwde man? Heb je kort
1. Kies een leuke advertentie.
li'lrfonisi h op|*e%en:
Alblas Verkeersscholen
Oudere vrouwen geven
2. Bel met 0906-50.15.15 6 en toets in het hoofdmenu een 4 haar, ben je niet langer dan heett nog tijd over voor schilhun 'telefoonnummer!
derwerk
en
klein
onderhoud.
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk ervaren 3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie 1.80 m, tussen de 30 en 40 jr 023-5718248
0906-15.55 (60 cpm)
en woonachtig m N H.
van uw keuze
UW RIJBEWIJS
0906-50 15 156, 1 gpm. Box- SCHILDER heeft nog tijd v
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie.
Nieuwkoop, 0172-40.83.61. Postcode GAY dating: gay's
met aantoonbare ervaring in 4-5 sterren hotels,
nummer 973781.
uit jouw postcodegebied!
binnen- en buitenwerk. Vrijbl
(dit nuimiuM is niet \ooi be/orgkl.if bleu) of/enden aan:
voor fulltime werk in A'dam. Interesse? Bel 020-6881044 Als jij in het volgende jezelf Hai kanjer. Ben jij een leuke
0906-81.00 (50 cpm)
prijsopgave.
0906-Nummers
Ik
houd
van
het
strand,
tuinielerkent,
dan
moet
je
zeker
ongen,
die
tussen
de
18
en
Micro'h \V*'«'kmcdiu
of kom langs op Adm. de Ruijterweg 325, Amsterdam.
eageren1 Een leuke, sportie- 12 jaar oud is' Reageer dan ren en spelletjes Kortom: ge- Bellen na 18.00 uur: 5719800.
SEKS ALARMNUMMER
IWImi 156 - 1000 Al) AmMerdum
ve
man tussen de 1.75 en 'lug! Ik ben Sherly, 18 jaar en zelligheid. Ik ben een sponta- Voor al uw stuc.werk vrijblijSnelseks direct live 99cpm
Ook Mior rtMU'tios mrl liriefiiiiniiner
0906-98.89
Rijpe
Sjaan
ddWinkelpersoneel gevraagd
1.90 lang, tussen de 35 en 40 woon in Hoorn. Heb jij mteres- ne vrouw van 1.67 lang en vende prijsopg. 020-6120683.
De sluitingstijden gelden \oor plaatsing in d tv el fde
cupzkt jongens 18 j. Liveseks
Reageer nu! Ik ben een se gekregen en woon je in heb een goed en verzorgd
week.
Tijp onder m'n rok' 99 cpm
uiterlijk.
Ben
jij
een
leuke,
vereuke
jongedame
en
op
zoek
Noord-Holland'
Reageer
Vooi de betaling onUangt n een acceptgirokaart.
Thuiscontact- vrouwen (20Te koop
BOUCHERIE CULINAIRE
naar jou1 Grijp snel je kans! dan... 0906-50 15 15 6,1 gpm. zorgde man tussen de 55 en
60 cpm! Wijkdatmg. vrouwen 59) zoeken een afspraak
zoekt nog enkele
65 jr. Dan wil ik kennismaken
aangeboden
0906-5015156, 1 gpm.
Boxnummer 260652.
uit jouw wijk zoeken een af- thuis. 0906-19.19 (60cpm)
Oproepen - Mededelingen
met jou. 0906-50 15 156,
Boxnummer 923500.
spraak' 0906-17.17.
diversen
Hallo lekker ding, heb jij ook 1 gpm. Boxnummer 350016.
Amsterdam en omgeving: zo'n zin' Spreek dan SNEL
BEL DAMES THUIS
Diverse clubs
Den jij die leuke, niet rokende wat mi Ik ben Yvonne. Ik ben Ik: humoristisch, spontaan, • Bolderwagen op luchtbanfulltime/parttime
In heel Nederland
vlot.
Hobby's:
lachen.
In
bezit
ongeman van 1.80 m lang, een vrouw van 27 jr, 1.60 lang
liefst met enige ervaring.
GEHEEL PRIVÉ
den, bekleed met kap ƒ 175,-.
die ik al jaren zoek' Ik heb k heb kort blond haar en zoek van: 1 dochter van 9 jr. Jij Tel.: 023-5715817.
aantrekkelijk,
ziet
er
goed
uit,
Reacties naar bedr.leider M. Horneman, tel. 023-5719067. blonde haren en blauwe een spannende man!
Wie heeft voor mij het adres van de fanclub van
All creditc. ace., 24 u. p.d
24 u/pd (1 gpm)
tussen de 30 en 40 jr, ver- • Unicef wensk., kerstk.,
DAVE (Levenbach), de Franse zanger (dansez mamtenant) In de gezellige herenkapsalon van Rgaro Pasquale is plaats ogen. Ik ben Wendy, 18 jr en 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
020-6700620/036-5360208
Zie ook Nieuwsnet 9
zorgd en geen bezwaar te- agenda's, spellen. Mw. Keur1.72 lang. Spreekt 't je aan' 3oxnummer 424266
Telefoon 020-6327058.
voor een nette, vlotte en vriendelijke ASSISTENTE tot 19 jaar,
http://www.desire.nl
Kabeltekst pag. 450
gen kinderen. Klopt alles! Bel v. Zalingen. 023-5716049.
In Frankrijk of in Nederland maakt niet uit BIJ voorbaat dank»' voor 4 dgn p w., van 10-18 uur. Erv. niet nodig, wel bereid te Bel mei 0906-50 15 15 6,
Leuke dames gevraagd.
1 gpm. Boxnummer 984410. He hallo! Ik zoek een Marok- mei 0906-5015156, 1 gpm.
BEL
ME
THUIS
kaanse jongen in de leeftijd Boxnummer 949867.
leren. Ietwat manicuren, erv. is een pré Begijnensteeg 10 (bij
Voor marktonderzoek zoeken wij
BedrijfsDonker, blond, slank of dik
de Kalverstraat, A'dam-C). Tel.' 020-6222078, vragen naar Amsterdam en omgeving: ik van 20-30 jaar! Kom jij uit AmPERSONEN TUSSEN DE 17 EN 70 JAAR
neet Nick en ben 47 jr jong. Ik sterdam of omgeving, vertel Ik zoek niet te grote, macho,
onroerend goed
Rachma of Pasquale. Na 20 uur tel. 0294-283714.
die mee willen doen aan groepsgesprekken
VERNIEUWD ca 1 gpm
oen op zoek naar een lieve dan meer over jezelf op mijn jonge kerels, om eens lekker
TEGEN BETALING'
te koop - te huur
's morg. 10 u -'s nachts 3 u ,
vrouw met gevoel voor hu- boxnummer en laat m ieder mee te daten. Zelf ben ik een
Biseks! Buurvr. en buurmeisje v.a. ƒ105. Bel 020-6189110.
Geïnteresseerd? Bel PROBITAS. 020-6712129.
Huishoudelijk
Divers personeel
mor. Houd jij net als ik ook geval je telefoonnr achter! wat oudere dame van boven
(18)1 Hun spelletjes worden
De NPB-Zandvoort organivan de bioscoop en het thea- Groetjes van een leuke meid! de veertig, val op aantrekkelij- T.k. gevr. SCHUUR MET harder! 99cpm. 0906-95.26
ESCORT
Noord-Holland
gevraagd
personeel
Felicitaties
seert op zaterdag 8 nov. de
ke boys. Zou jij eens contact STUK LAND, 020-4218942.
meisjes va. 18 jr aan huis of
ter? Dan zit je bij mij goed. 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
gevraagd
Dagelijks
seksen
hete
meisjaarlijkse verkoopmiddag van
met me willen opnemen, ik
hotel. M. sp. gevr. dames v.a.
Reageer snel en ik reageer Boxnummer 328460.
jes (18) op onze LIVELIJNi De 18 jr. Tel. 020-6322452.24hpd
Wij zoeken dames die domi zeker terug. 0906-50 15 15 6,
2-4 uur. De toegang is gratis. • 10 nov , de ozonlaag tril
kan afspreken, als jij het ook
Financien en
Opgelet!
Ik
ben
een
humorisheetste
i
99cpm
0906-0603
nant
of
onderdanig
heren
wilt. 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 356553.
Gevr. per direct: zelfst. hulp m
los, 40 jaar wordt Jos.
Escortbemiddeling zkt meisische man en houd van heel
handelszaken
de huish. v 3 u. p.w., aant.b kunnen verwennen via een Ben jij die leuke vent, die ik al veel lol maken! Ik ben Martin, 1 gpm. Boxnummer 972777.
HERFSTKRIEBELS ?
jes/studentes en huisvrouwen
06-hjn.
Je
kunt
werken
van
• Al die meiden maar aan Josref., leeft. v.a. 35 jr. Br. o. nr.
Geheel
privé!
v.a. 18 jr, voor escort-dmners
thuis uit of op ons kantoor aan tijden zoek? Ik ben een jonge 32 jr, netjes en woonachtig in Jij bent leuk, spontaan, 1.80
plukken, maar zou dat met 40 710-45053 v.d. blad.
& dates. Goede verdiensten.
de Waalhaven in R'dam. Je vrouw van 38 jr, 1.70 m lang, de omgeving van A'dam. Ben lang, aantrekkelijk, eerlijk en
jaar nog lukken"
Tevens telefoniste gevraagd.
Dan tussen de 27 en 36 jr. Ik ben
Gevr. zelfst. hulp m de huis- kunt zo ƒ2500,- bruto p.m in het rijke bezit van 2 doch- ij tussen de 30 en 38 jr?
V.A. ƒ75 - DORSMAN
24u./pd
ca.
1
gpm.
1
Engel Paap
Bellen do + vr. tussen 16 u.
ters van 7 en 10 jr. Ik heb licht- jen ik op zoek naar jou Rea- Kim, 27 jr, 1.65 lang en slank.
houdmg m comf. huis 1 a 2 bijverdienen. Meer info:
blijft toch goedkoper!
65 jaar
Hete seks m. knappe blonde en 20 u. Tel. 020-4228403.
blond haar, blauwe ogen en leeri 0906-50 1515 6,1 gpm. Jij hebt een goed figuur, een
maal p.w. Tel.' 023-5731502. 010-294.49.07.
Bel nu. 023 - 5714534.
van harte gefeliciteerd
goede baan, bent goed gestewardessen m. grote borweeg 60 kg. Ik hoop wat van loxnummer 439959.
• Gevraagd: huishoudelijke • Rubrieksadvertentie? Zie je te horen! 0906-5015156,
Jaap Henny
kleed en voor alles in. Ik
sten Live! 99 cpm 0906-06.02 Luxe privé huis! Topmeisjes.
• Wie kan onze zoon drumles
Welke
leuke
meid
heeft
zin
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
voor
adres
en/of
telefoonnr
hulp, 3 uur per week, tijd
Joke Cor
Rijwielen,
wacht
op
een
reactie
van
jou!
1
gpm.
Boxnummer
200659.
geven? 023-5712267.
om te gaan stappen met een 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Voor 't echte handwerk bel je bubbelbaden. Assistentes alde colofon in deze krant.
n o t.k. 023-5712563.
Cobi Wim
motoren,
Ben jij een leuke en spontane euke jongen' Ik ben 22 jr, Boxnummer 294219.
0906-06.30. Zij praten, jij tijd welkom. Sarphatipark
• Uw rubrieksadvertentie
Henk Hilly
bromfietsen
meid' Dan ben ik op zoek 1.85 lang, blond haar en blaukomt' Live + Stories! 99cpm 118, A'dam. 020-6723022.
Nel Piet
kunt u zowel schriftelijk als
Mode
naar jou! Ik ben Ene, 30 jr, 1.80 we ogen! Als je dat wat lijkt, • Rubrieksadvertentie optelefonisch opgeven. Zie voor
1
Vrouwen
30+ uit Amsterdam • Rubrieksadvertentie? Zie
geven? Zie voor adres en/of • Te koop: Gazelle jongenslang, slank en woonachtig m eageer dan op mijl
het adres en/of telefoonnum- • Hoera Opi is vandaag 76
fiets, 26 inch, leeftijd 10 t/m geven je hun telefoonnum- voor adres en/of telefoonnr.
jaar.
Hartelijk
gefeliciteerd
telefoonnummer
de
colofon
0906-50
15
15
6,
1
gpm.
Arnhem.
Ik
heb
donkere
hamer de colofon op de adverde colofon in deze krant.
meri 0906-14.44 (60 cpm)
14 jr, ƒ75. 023-5712536.
in deze krant.
ren en gnjsgroene ogen. 3oxnummer 351721.
tentiepagina van deze krant. Jorgen en Manda.
Spreekt
dit
jou
aan'
Dan
hoor
• Joke en Ko, van harte gefe
Vondellaan 7
ik graag wat van jou!
liciteerd, prettige
dagen
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Uitgaan
0906-5015156, 1 gpm.
Thea en Frans.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 273936.
• Jos, van harte gefeliciteerd weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk
Elke donderdag dansen en Liefs en groetjes, Wieke.
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 to Ben jij getint, donker, dan is
ontmoeten v. alleengaanden
de boodschap op deze ad17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188
•
Nico,
gef.
met
de
eerste
v a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieuvertentie beslist voor jou. Ik
prijs
op
de
Purmer
golfclub
welaan 34A Osdorp, v a 20 u.
weet zeker dat je geen spijt
Opleidingen/cursussen
Het clubje van zondag.
zult hebben. Ik heet Layla en
IETS TE VIEREN?
ben spannend, opwindend,
• Pa, van harte met je 76-ste
EETCAFÉ SANTÉ
heb een leuke advertentie
verjaardag Op naar de 77
Zandvoort, 023-5719213.
STICHTING MODESCHOOL DINY KELLY
Luister snel en laat je nummer
Jan en Mieke.
S v p tijdig reserveren
2'/2-jange dagopleiding ontwerpen/styling.
achter. 0906-5015156,
Tevens
deeltijdopleidingen
zoals
coupeur/euse,
haute
, ik wil meedoen aan de Nationale
D de heer n mevrouw
• Stokman 40 '"'
1 gpm. Boxnummer 929417.
couture,
hoeden,
tassen/schoenen,
modetekenen,
ontwerPostcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
Stok-oud manu
Verenigingsnieuws
pen/stylmg, ontwerpen stofdessins en ontwerpen/breien. Breda: dit is de eerste stap,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.
Naam:.
die heb ik al genomen. Nu is
OPEN DAGEN
Schoonheid en
Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
vrij. 0602.98, 19.00-21 30 u., zat. 07.02.98, 11 00-1500 u. het aan jou om tot een twee• Gezellig klaverjassen in
Adres:.
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
Tel 020-6948470, Zuivelplem 9A, 1097 XD Amsterdam. de stap te komen! Ik ben op
verzorging
't Stekkie op donderdag. Info
te schrijven.
zoek naar een leuke relatie.
tel. 023-5715215
Postcode:.
PRIVE-LES Engels, Latijn, • Rubneksadvertentie op- Misschien wel met jou! Mijn
D ƒ 40,- (vier lotnummers)
• Zat. 8 nov. is er weer gezel- Gediplomeerd
PEDICURE Grieks, Dutch lessons, J. Bak- geven? Zie voor adres en/of naam is Angela en ik ben een
Plaats:
lig klaverjassen bij de hand- komt aan huis, ƒ30 per be- ker, Botticellistr. 38-2, A'dam telefoonnummer de colofon 39-jange volslanke vrouw.
D ƒ 30,- (drie lotnummers)
in deze krant.
handeling. Tel. 023-5730931 (bij Olympiapl.). 6751664.
bal Aanvang 8 uur.
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
D ƒ 20,- (twee lotnummers)
Bel mij bij een prijs
Boxnummer 407995.
D / 10.- (één lotnummer)
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.
Den Haag: heb jij stijl en een
A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletbeetje niveau' Ik zoek een
ters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
Postbanknummer:
lieve man. Gebonden mag je
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
zijn. Ik zoek geen glazenwastel.: 020 - 677 68 68.
Banknummer:
ser of bouwvakker, maar een
Bon uitknippen en in een
levensgenieter,
verzorgd,
envelop (zonder postzegell
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolmet temperament. Ik ben
Datum:
opsturen naar: Nationale
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
volslank, gebonden, maar
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
1509711
Handtekening:
Postcode Loterij,
EXTR
l
NATIONALE
l
met fanatiek. 0906-50 15 15 6,
melding van uw postcode naar f °>9°
* .
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
Antwoordnummer
19503,
i ,
(u dient er rekening
1 gpm. Boxnummer 293183
bon (met telefonisch) • aan balie kantoor zijn opge2501 ZV Den Haag.
ons kantoor:
mee te houden dat bij
geven • verloren/gevonden • weg/aan komen
Micro's Weekmedia, Postbus uw Opgave de regel
Den Helder en omgeving- ik
L
O
T
E
R
U
I
156,1000 AD Amsterdam.
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parbr.o.nr.... bur. v.d.
ben een spontane, vrolijke,
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
ticulicr gebruik • het aangebodene mag niet boven
gezellige vrouw van 48 jr met
tekst gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebohalflang, donkerblond haar,
Of afgegeven bij:
den.
blauwe ogen en weeg 50 kg.
Wij
zijn
niet
aanspraKantoor
Zandvoorts""
"Gebruik bij hec invullen van uw tekst de coupon en
Mijn naam is Manan en ik ben
"^kelijk voor fouten ontNieuwsblad
via deze weg op zoek naar
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
staan door onduidelijk
een spannende relatie1
Gasthuisplein 12,
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
handschrift.
0906-50 15 15 6,
2041 JM Zandvoort
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
1 gpm. Boxnummer 972204.
Wij behouden ons het
Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
recht voor zonder
Denise!
Dat is mijn naam, 36
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijopgave van redenen
Minstens 15,7 miljoen gulden. Zo hoog is
jr, 1.63 lang. Uiterlijk: kort
speelt met zes loten, dan heeft u ook 12
teksten
te
wijzigen
of
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's en betaalde
blond haar, blauwe ogen en
straks de Postcode-Kanjer, de grootste StraatKanjerpunten. U kunt dus op de valreep nog
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingelevolslank. Ik heb een dochter
prijs
uit
de
geschiedenis.
Nieuwjaarsdag
is
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
heel wat Kanjerpunten verzamelen. In beide
van 3 jr. Ben jij ouder als 26 jr,
verd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maanopgegeven.
Kanjerdag, want op l januari wordt de Kanjer
gevallen bent u vrijwel zeker miljonair!
lief, zorgzaam, verzorgd en
dag 16.00 uur.
gezellig? Snel bellen!
uitgereikt. De kans is groot dat dat feest bij u in
0906-5015156, 1 gpm.
de straat komt. Zorg dus dat uw aandeel zo
Lijkt u dat ook wel wat? Begin dan met deze
Boxnummer 937725.

Beter onder dak bij de

Bijeenkomsten

0906 - 9789

Te huur Kerkplein 5,
boven Febo Zandvoort:

Vlooienmarkten

WIKA AUTOGLAS

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

in 5 dagen

KAMERMEISJES / JONGENS

0906*0611

enthousiaste medewerkers/sters

HELP HELP HELP

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Autoverzekering

0906-98.50

* Desire Escort *

0906-96.88

* Overtoom 443 *

0906-96.80

Tel. 5713529

Monet Strijkservice

WAT EEN KANJER!
WIN-TOT-15,7-MIUOEN-BON

voor de particulier:
3 regels gratis

SPEEL NU MEE!

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

ed 17

3 regels ƒ 5,39
4 regels ƒ 7, 19
5 regels ƒ 8,99
6 regels ƒ 10,79
7 regels ƒ 12,58
8 regels ƒ 14,38
9 regels ƒ 16,18
10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam, adies, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één advertentic per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f300,-) kunt u niet gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S v.p. in rubriek:

Plaats:

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen. Nu is het aan
jou om tot een tweede stap te
komen. Ik ben Lydie, 47 jr,
spontaan en vrolijk. Ik houd
van dansen, uitgaan, muziek,
een terrasje pikken en andere
gezellige dingen Lijkt 't je
wat' 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 926090.
Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen. Nu is het aan
jou om tot een tweede stap te
komen. Mijn naam is Joop. Ik
ben 63 jr jong, woonachtig in
A'dam en op zoek naar een
gezellige vrouw van dezelfde
leeftijd. Groetjes1
0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 424786.
Via deze weg ben ik op zoek
naar een lieve man om een
fijne relatie mee te beginnen
Ik ben een 42-jarige, slanke
vrouw en heb lang blond
haar. Houd jij ook van wande
len, uit eten gaan en gezellige
dingen ondernemen' Trudy is
mijn naam. Ik wacht'
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 985273.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

groot mogelijk is!

Hoe meer loten u heeft in de Postcode Loterij,
en hoe langer u meespeelt, hoe groter uw stuk
van de Postcode
Kanjer is. Per lot
krijgt u elke
maand één
Kanjerpunt. De
Kanjer wordt
straks gelijk verdeeld over alle
verzamelde
Kanjerpunten in
de winnende
postcode.

Meer loten,
meer winst..
Speelt u al het
hele jaar mee met
één lot? Dan
heeft u in december 12 Kanjerpunten. Maar als
u alleen de
komende twee
Staat Hcnny Huisman op Niaiwjnai srfag bij n voordcdcm? maanden mee-

bon. Vul hem in, zet uw handtekening erop en
stuur hem vandaag nog op. U heeft uw (extra)
lotnummers dan snel in huis. En per lot verzamelt u nog twee Kanjerpunten voor de komende Kanjerdag. Pak die kans!

DE UITSLAGEN VAN 3 NOVEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Uoterij Record Show
Stand Mega Jackpot:

4 miljoen
De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22
14 25 21 33 44 13 38
06 18 24 40 28 16 19
01 02 11 31 26 03 35
Maakt u uw kaart vol met:

De overige Bingoprijzen:

Getal 23 t/m 36
23 / 10.000,- 09 ƒ20.45 ƒ 1.000.- 08 ƒ10.29
15
41
39
27

ƒ 100,ƒ50.ƒ40,ƒ30,ƒ25.-

34
43
05
04
20

ƒ9.ƒ8,ƒ7,ƒ6,ƒ5.-

1O

Straatpriis trekking oktober:

dan wint u de
Thuisbingo

Bekendmaking: 3 november
ƒ S.OOO,-

f 25.000,-

Ex-tra Prijs

Zetfouten voorbehouden

2021 ZG

f 25.OOO,2021

ZG 006

De BMW's: 8334 MS 032 uit Tuk
en 2761 XE 002 uit Zevenhuizen

woensdag 5 november 1997

VVeekmedia 11-17

11-21

Extra aandacht voor trends en nieuwtjes
Om de Bloemen
Vaktentoonstelling
interessanter te,
maken voor groothandel, .detaillistenf
en het 'gewone]
publiek worden dit '
jaar marktintroducties en trends extra
belicht. De organisatie heeft voor dit ,
doel twee nieuwe <"'" <
paviljoens opgezet:
een Trendcenter en
een Introcenter.,'

•T1 JORIG JAAR kende de
\ / vaktentoonstelling
V voor het eerst een
noviteitenpaviljoen. Daar
kon het publiek nieuwe
varianten van bloemen en
planten zien die voorlopig
nog niet bij de bloemist
verkrijgbaar zouden zijn.
Na de productpresentatie
volgt immers nog de fase
van vermeerdering. Soms
duurt het dan nog wel een
jaar of drie voordat dergelijke noviteiten ook in de
winkel staan. Dergelijke
productintroducties zijn
dan ook vooral interessant
voor kwekers.
Om de vakbeurs ook voor de
groothandel en detaillisten interessanter te maken, wordt nu
ook extra aandacht besteed aan
marktintroducties. „Het gaat
daarbij om producten die in
redelijke aantallen leverbaar
zijn voor de groothandel," licht
Hermen de Graaf van de commissie Marketing en
Communicatie van de vakten-

geopend. De organisatie hoopt
dat dan ook die bloemisten naar
do beurs komen die het doorcleweeks te druk hebben „We willen de hele keten naar de
Bloemen Vaktentoonstelling
halen van kweker tot consument," licht Riena Tienkamp
toe. Zij is voorzitter van de commissie Publieksdag.
Tienkamp verwacht dat zowel
het Trendcenter als het
Introcenter zullen aanslaan bij
het publiek. Vorig jaar was het
noviteitcncentrum al een van
de grote publiekstrekkers.
„Maar ook het Trendcenter zal
een groot deel van hel publiek
aanspreken, want ook tijdens
de publieksdag geven arrangeurs demonstraties. Ze laten
zien wat je met bloemen kunt
doen m bepaalde interieurs "
„In een gezellig interieur is de
trend om te werken met landehjke en natuurlijke materialen,
zoals net en droogbloemen.
Daar kun je ook goed een mooi
bont boeket bij gebruiken. In
een modern interieur is het
juist weer de trend om te werken met een paar strakke bloemen in een vaas," licht
Tienkamp toe.
Volgens haar biedt de publieksdag vooi de met-vakmensen het
voordeel dat de getoonde producten verkocht worden op de
Groen- en sfeermarkt. „Dat
doen we speciaal voor het
publiek, want op andere beursdagen wordt er niets verkocht,"
aldus Tienkamp.
Het publiek bekijkt nieuwe producten in het noviteitenpaviljoen. Het centrum trok vorig jaar veel belangstelling

toonstelling toe. In verband met
de nieuwe opzet is de naam veranderd in Introcenter.
In het centrum worden 68
nieuwe producten gepresenteerd, 36 product- en 32 marktintroducties. Net als vorig jaar
is permanent bewaking aanwezig. „De ontwikkeling van nieuwe producten is een kostbare
zaak. We willen dus niet hebben
dat iemand een stekje mee-

neemt, omdat hij dan ook kan
gaan vermeerderen. En er staan
echt hele dure dingen bij."
pok bij de tweeduizend inzendingen voor de traditionele
Kwekers Kwaliteits Competitie
maakt de organisatie onderscheid in product- en marktintroducties. De inzendingen zijn
door de hele tentoonstellingsruimte te zien op groene eilandjes.

Naast de extra aandacht voor
de nieuwtjes op de markt,
besteedt de Bloemen
Vaktentoonstelling dit jaar
tevens veel aandacht aan
trends. Ook daarmee speelt de
organisatie in op wensen van
detaillisten.
„Trends stimuleren het koopgedrag. Detaillisten kunnen op
de vaktentoonstelling ideeën op
doen in een speciaal

Fotoburo Luuk Gosewehr

Trendcenter. „Dat is een paviljoen waar we vier actuele trends
tonen," verklaart De Graaf. Het
gaat daarbij om poëtische kreten als 'East meets west',
'Dramatatisch contrast', 'Zachte
weelde' en 'Exotic country'.
„Die trends zijn gerelateerd aan
mode en interieur," legt hij uit.
Naast deze tentoonstelling
demonstreren arrangeurs vrijwel elk uur in een theaterruim-

te in het paviljoen hoe op
trends ingespeeld kan worden.
„Dat is niet alleen interessant
voor de bloemisten maar ook
voor kwekers, omdat zij daar
kunnen zien hoe planten of
bloemen gebruikt kunnen worden. Daar kunnen ze bij de productie op inspelen."
Het Trendcenter en het
Introcenter zijn ook op zondag
9 november (de Pubheksdag)

De organisatie hoopt dat de
extra activiteiten en de gereduceerde toegangsprijs er voor
zullen zorgen dat het 'gewone'
publiek vooral zondag naar de
beurs komt. De overige dagen
zijn met name gericht op het
'vakpubhek'. Maar uiteraard
kunnen ook andere belangstellenden op deze dagen de tentoonstelling bekijken. Op de
publieksdag bedraagt de toegangspnjs 12,50 gulden en op
de overige dagen 25 gulden.
Eddie de Blieck

Vaktentoonstelling voor
het eerst tegelijk met NTV
De Bloemen Vaktentoonstelling en de Tuinbouw
Vakbeursi pSO^rworden dit jaar voor het eerst in de ;
ëerstè^éèk:yanïnövénicbeir gehoudenrDat is hetr esül-:
taat van de, innige samenwerking tussen heide tumbouwbeurzen. Voorheen vond de NTVln januari.
plaats; De twee blijven beide wel op hun oude locatie:
de NTV in de RAI., Ze
noemer: de
lnteraatiónal"lË[ortlïair>s > " * " > :" " • ' - - .
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E ORGANISATIE verwacht
met name een toename van
buitenlands bezoek. Zij
kunnen zich nu in één bezoek aan
Nederland op de hoogte stellen
van nieuwe ontwikkelingen in de
tuinbouw. Op de NTV ligt de
nadruk op de techniek (kassenbouw, machines, potgrond en dergelijke) en op de Bloemen Vaktentoonstelling op sierteelt.

D

Voorzitter Jack Carlier van de
Bloemen vaktentoonstelling: „We kunnen het vakpubliek in één week tijd
het totale aanbod tonen. De hele keten
komt daarbij aan bod. Bovendien kunnen we onze positie als wereldtuin-
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bouwcentrum versterken. Beide beurzen worden steeds internationaler van
karakter."
Maar liefst 40 procent van deelnemers
komt uit het buitenland. Bijna vijftig
landen zijn vertegenwoordigd. Onder
de nieuwkomers op de vakbeurs zijn
niet alleen exotische landen als ZuidAfrika, Oeganda en Indonesië, maar
bijvoorbeeld ook naburige als
Denemarken en Luxemburg.
Beide beurzen zijn ook groter dan in
het verleden. De NTV telt 540 deelnemers en aan de Bloemen
Vaktentoonstelling nemen 410 bedrijven en organisaties deel. De
International Horti Fair is daarmee de
grootste tuinbouwvakbeurs ter wereld.
Door de samenwerking hebben zeventig bedrijven die voorheen zowel op de
Bloemen Vaktentoonstelling als op de

NTV aanwezig waren, nu een keuze
voor één van de beurzen gemaakt.
Veertig hebben gekozen voor de RAI en
de dertig andere voor de tentoonstellingsruimte in de VBA.
Carlier ziet dat niet als een nadeel.
,.Alleen als je egocentrisch denkt, zou
je dat als een nadeel voor je eigen
beurs kunnen zien. Maar dat doen we
niet, want voor de standhouders levert
het de mogelijkheid van kostenbesparing op. Ze hoeven immers maar één
keer een stand te bouwen. En we zijn
er voor de deelnemers," aldus de voorzitter.
Dat standhouders een keuze voor een
plaats in de RAI of de VBA maken,
bewijst volgens Carlier dat de markt
zijn werking doet. „Al is het niet zo dat
alle technische stands nu naar de RAI
zijn gegaan. Een aantal heeft toch een
duidelijke voorkeur voor Aalsmeer,
omdat ze een directe relatie hebben
met de sierteelt."
Voor gecombineerd bezoek een beide
evenementen geldt een speciale toegangsprijs. Een combikaart kost 35 gulden en bezoekers worden met gratis
pendelbussen vervoerd. Premier Kok
heeft gisteren in de RAI de officiële
opening verricht van de International
Horti Eair. De NTV is nog tot en met
vrijdag 7 november geopend. De
Bloemen Vaktentoonstelling is vandaag
van start gegaan en duurt nog tot en
met 9 november.

Tijdens de vaktentoonstelling zijn de mooiste bloemen en planten te zien in fraaie decors

Groen- en sfeermarkt in teken trends
De Bloemen Vaktentoonstelling ïs nietjalleen voor^vak-l^
mensen interessant. ÖoK het^
publiek komt jaarlijks in%r^
'grote getalen naar Aalsmeer
om de duizenden varianten
snijbloemen en potplanten
te kunnen zien. Om deze-I Ty^
bezoekersstroom in goedel >?:».
banen te leiden, houdt de > •
beurs op zondag 9 november/,
een speciale publieksdag. Er
vinden dan allerlei extra
*
activiteiten plaats en de toegangsprijs is lager dan tij- /'
dens de vakdagende* v ?" ^ *
E PUBLIEKSDAG staat
dit jaar in het teken van
trends in het gebruik
yan bloemen en planten in het
interieur. In dat verband worden de demonstraties in het
ïrendcenter ook op deze dag
voortgezet. Verder vindt er
zondag een Groen- en sfeermarkt plaats, waar planten,
bloemen, bollen, vazen en artikelen op het gebied van
woningdecoratie verkocht worden.

D

De markt, die ruim 120 kramen
telt, heette voorheen simpelweg
groenmarkt. Maar die naam is nu
overboord gezet. „Het assortiment
is heel breed, dus de nieuwe naam
Groen- en sfeermarkt past daar veel
beter bij," legt Riena Tienkamp,
voorzitter van de commissie
Publieksdag uit.

Het publiek komt jaarlijks in groten getale naar Aalsmeer om de duizenden
bloemen en planten te zien
Fotoburo Luuk Gosewehr
mensen
die
op
zoek
zijn naar verDe markt wordt in de nacht van
tier. „Ze kijken 's middags uit het
zaterdag op zondag opgebouwd op
raam en beslissen dan of ze naar
de plaats waar tijdens de vakdagen
het bos gaan of naar Aalsmeer." De
de stands staan van kassenbouwers
publieksdag trekt jaarlijks circa
en verkopers van allerlei machines.
twintigduizend bezoekers. Om hen
De opbouw en afbraak is een enorme klus, want de beurs gaat op zon- langs alle speciaal voor deze dag
georganiseerde activiteiten te leden,
dagmorgen om negen uur al weer
wordt een looproute ingesteld. Dat
open.
om te voorkomen dat bezoekers
Riena Tienkamp weet uit ervaring
bepaalde onderdelen missen, zoals
dat de echte groenliefhebbers op
voorgaande jaren wel eens gebeurdat vroege uur al toestromen. Die
willen in alle rust de uitgestalde
de.
bloemen en planten bewonderen.
De route voert onder meer langs de
Later op de dag komen vooral de
stand waar bezoekers zelf corsa

kunnen maken. Verder worden de
bezoekers langs twee stands geleid,
waar oud-docenten en -leerlingen
van het Florens College voorlichting geven over verzorging van
bloemen en planten. „We leggen
onder meer uit hoe rozen thuis in
het water gezet moeten worden en
waar plantjes behoefte aan hebben.
Uit onderzoek is gebleken dat consumenten behoefte hebben aan dergelijke basiskennis," zegt Lucas
Jansen van het Florens College.
„We geven de voorlichting op de
wijze zoals standwerkers dat doen.
De presentaties duren drie kwartier
per keer. Daarbij komen ook trends
uitgebreid aan bod."
De tuinbouwschool verzorgt net als
voorgaande jaren ook allerlei andere activiteiten tijdens de publieksdag. Zo doen leerlingen mee aan
een junioren-bloemschikwedstrijd,
waarbij eveneens wordt ingespeeld
op mode-trends. Elke leerlingmaakt
een handgebonden boeket, een
bruidsboeket, een schaalschikking
en een verrassingsarrangement.
Het publiek kan hun prestaties
bewonderen.
Voor bezoekers met kinderen is er
op de publieksdag ook kinderopvang met oppas aanwezig. Scouting
Aalsmeer zorgt voor vermaak van
de wat oudere kinderen. In tegenstelling tot voorgaande jaren wordt
de speelplaats bij de ingang van de
beursruimte geplaatst. „Dat hebben
gedaan om te voorkomen dat mensen pas bij vertrek ontdekken dat er
ook nog een speeltuin was," aldus
Riena Tienkamp.
De publieksdag duurt zondag tot
vijf uur. Dan wordt tevens de
Bloemen Vaktentoonstelling afgesloten.

Fotoburo Luuk Gosewehr

Florens College laat
publiek voelen,
tasten en ruiken
Het Florens College is traditiegetrouw prominent aanwezig op de
Bloemen Vaktentoonstelling. Bijzonder is de presentatie die leerlingen van de middelbare tuinbouwschool dit jaar hebben gemaakt
over trends in het gebruik van bloemen en planten. Ze hebben daarbij de zintuigen van de mens centraal gesteld.

M

EESTAL WORDEN trends
gepresenteerd aan de hand van
stijlgroepen, zoals klassiek,
modern en trendy. Maar wij hebben voor
een andere benadering gekozen, waarbij we
de zintuigen centraal geplaatst," vertelt
Lucas Jansen van het Florens College.

Leerlingen hebben zes verschillende
showkasten gemaakt, waarbij ze laten
zien wat de trend wordt in relatie tot een
bepaald zintuig. Hel gaat daarbij bijvoorbeeld om bloemen en planten die zorgen
voor een frisse atmosfeer, lekker ruiken,
of er mooi uitzien. Ook kan het publiek
de wratjes op de momentcel populaire
pompoentjes betasten.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat
de showkasten alleen op de publieksdag
te zien zouden zijn. „Maar de organisatie
vond ze zo mooi, dat we ze nu ook tijdens de vakdagen mogen presenteren."
De showkasten zijn te zien bij het
Trendcenter.
Daar bemannen leerlingen van de
school zondag tijdens de publieksdag
ook een verkoopstand, waar ze producten verkopen die in het Trendcenter te
zien zijn. „Het gaat daarbij om bloemen
en planten die anders worden toegepastdan normaal. Er zijn bijvoorbeeld bloe-

mcn in extreem hoge vazen te zien,
waardoor alleen de koppen van de bloemen boven de vaas uitkomen. Maar ook
door combinatie van bepaalde planten
kunnen je verrassende effecten bereiken
of door bijvoorbeeld een cyclame op een
andere manier te presenteren m een
leuke of gekke pot."
Het Florens College is op de beurs ook
aanwezig met een educatieve stand.
„Daar hebben we een presentatie rond
de roos 'Florens'," vertelt Jansen. De
roos is dit jaar gedoopt ter gelegenheid
van het honderdjarig bestaan van het
agrarisch onderwijs in Aalsmeer. „We
belichten in de stand het hele proces van
veredelen, vermeerderen, telen tot aan
de verkoop aan de consument. Het is
bedoeld als voorlichting aan het
publiek."
In de stand presenteert de tuinbouwschool ook het jubileumboek dat ter
gelegenheid van het eeuwfeest van de
tuinbouwschool is gemaakt. Ter afsluiting van het jubileumjaar houdt het
Florens College zaterdagavond 8 november een grote reünie, waar circa 1500
oud-leerlingen worden verwacht. De
school houdt de reunie met opzet tijdens
de vaktentoonstelling, omdat in deze
periode veel oud-leerlingen naar
Aalsmeer komen.
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Best Western Palace Hotel Zandvoort
een **** Best Western Hotel met suites/kamers,
restaurant, bar en zalenafdeling, vraagt per direct een:

IN VERBAND MET
BEËINDIGING HUURKONTRAKT

Tot 90% korting

nioim9ï°orv"!u

NATUURLIJK LATEX
RUBBER COMBI-MATRAS
EINDELIJK EEJi MATRAS DIE JE ftVQ SPAART B» JE CENTEN.
Een matras die zich aanpast aan de vormen van uw lichaam.
Geleverd In een duurzame dubbelgeweven damast,
nO—OP
Hygiënisch, antt'schlmmel en antl-allergtach,
Lff*-** ^
Alle maten leverffgQr, Vb. 70x20Qcm. Van 499,- Nu voor

AATRASSEN

2-PERSOOHS
MOF-LEDIKANT

Parttime
Nachtreceptionist m/v
(minimaal 20 uur in de week)
die werkzaam zal zijn van 23.00-07.00 uur binnen de volledig geautomatiseerde administratie
van de Front & Backoffice.
FUNCTIE-EISEN
* opleiding minimaal MAVO/HAVO
•Ar leeftijd vanaf 21 jaar
~k enige kennis van automatisering en
administratie
•Ar spreekvaardigheid in Nederlands,
Engels en Duits

ir
is vrijwel zonder uitzondering

PRIJSPEILING BIER
CONSUMENTENGIDS
NOVEMBER 1997 TOONT AAN: i

DAN DE CONCURRENTIE!

Reacties schriftelijk met C.V. te richten aan:
Best Western Palace Hotel
t.a.v. de Directie
Burg. van Fenemaplein 2
2042 TA ZANDVOORT

f4.98
1949

comfortabel en zeer solide MDF ledikant 160x200cm.
• met M •'AM 2 solide lattenbodems •
• met i'i:t\it-| 2 luxe polyether matras
• met MiBucf 2 rijkgevulde
hoenderverenkussens r"
Compleet van F1195 "*

SUNNYBAYRUM
WIT of BRUIN

I4P

VlNONOVELLO ZOMIN 1997
LBA is een financieringskantoor, dat zich specifiek
richt op landelijke kredietverstrekking aan overheidspersoneel. Het bedrijf bestaat zo'n 25 jaar en heeft een
goede naam in de markt.
Wij vragen een

Medewerkster Klantenservice
(Parttime)

ELDERS 45.95

«*"***"SÏT

Bent u de medewerkster (v), in de leeftijd 35-40 jaar, in
het bezit van een opleiding op Havo Niveau en die
klantvriendelijk, representatief en communicatief
vaardig is, te meer omdat telefoonbehandeling een belangrijk deel van uw takenpakket uitmaakt.
PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

BUDGET PRESTIGE

3ij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

Qraphic

Schrijft u dan voor l december a.s.:

PROEFNOTITIES:
Ideurrood.bou^etva*
smaak vol en

LBA
Rijksstraatweg 72 - Postbus 323
.lllSZGDuivendrecht
t.a.v. Dhr. A. Gerlofsma
Voor meer informatie (020) 6901888

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

Affairs

BUDGET
KLEURENFOTO'S

;RAF .s c H ONTWERP

van kleinbeeld kleurenfilms

2GX2'u8 Znndvoort

heeft alle dranken!

HAARLEM: Calilornieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat ai (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Nieuw adres per 01.02.98:
Hilversumstraat 320, 2e etage
Amsterdam (N)

7 ostrnnt.59

Tel. 023 573 1936
Fax 023 5 7 3 1 9 3 7

geeft u meer!
2-daagse reis
naar Londen

Vraag ook n aar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts J

J,"

Weekmediapicrofiche.

DRUGSTORE

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE

Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deur!

KIEZEN

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

KASSABONNEN

P. OLIESLAGERS

Hoogheemraadschap
Amstel, Gooi en Vecht

VOOR

HET

WAT ER SC H A PS BEST U UR

NU AL STEMMEN?
Uw reisprogramma ziet er als volgt uit:

130

50
soorten
vleeswaren

soorten
vlees .

SUPERMALSE
RUNDER SUCADELAPPEN
elders l kilo 24,95
deze week bij ons

,

voor een nieuw waterschapsbestuur. Een bestuur
dat er voor zorgt dat ü veilig kunt wonen, werken
en recreëren. Het stembiljet

Gmte Kraehf5-7 " Openingstijden:
,
uroie ivrocnï O" / maandag t/m vrijdag van

Zandvoort

en aanvullende

informatie over de kandidaten heeft u reeds
;

' -:

"

•

'

.

'

>

thuis ontvangen.

""

!

'"

U vergeet toch niet te stemmen?

Het is in uw eigen belang.

DAG 2:
Na het ontbijt heeft u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs. Beroemde bouwwerken als de Tower,
Houses of Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard. Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrod's en Selfridges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u weer op de trein
in Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23.59 uur aankomt.

Stuur vóór 25 november uw stembiljet in!

Vertrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997

TU.I irT-f AAf*
Tel. 5719067

kiezen

Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* Ueinretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Street
Station
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

uw voordeel
BOUCHERIE

Jo, u kunt nu schriftelijk

Prijs: f 199,= p.p.

l kilo

AMBACHTELIJKE KWAtiTEnrSSLAGERU

DAG1:
U reist in de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt in. Om 16.10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18.50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open: u
kunt eten in één van de restaurants, één van de nieuwste films bekijken in een van de videolounges of voordelig tax-lree inkopen doen in het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters.
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u in slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station, gelegen in het hart van de bruisende metropool aan the Thames. U checkt in bij uw hotel en heelt'
dan de gelegenheid om het nachtleven in Londen te
verkennen. Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
film of gaat u naar een van de nachtclubs? Het kan
allemaal.

~

9.00 tot IB.OO uur.

• '

~ zaterdag en zondag
van 9,00 tot 17.00 uur •

! >

VOOR HEt.MOôlSTE VLEES; VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
/
Reserveren kdn door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:
H2WKM.
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveringsaldeling met u een alternatieve datum
zoeken.

geeft u meer!

INFORMATIE
Hoogheemraadschap
Aiitstct, Gooi en Vecht
Verkiezingstelefoonnr.

(035} 64 7 76 A 7

WATERSCHAPS
VERKIEZINGEN
u stemt

natuurlijk!

Auto Strijder Carwash
wastunnel en doe het zelf wascenter
Burg. van Alphenstraat 102
2041 KP ZANDVOORT
Nu ook
op zondag
geopend
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Dapper protest

Onderzoekster raadt
feest rond visserij aan

Bomlegger
krijgt alsnog
celstraf

ZANDVOORT - In 2005
lopen Zandvoorters en toeristen enthousiast rond op
de jaarlijkse folkloredag. Ze
eten een ouderwetse vissersmaaltijd, luisteren naar
een gezamenlijk optreden
van diverse koren, kijken
naar dia's van oud Zandvoort, bewonderen de klederdrachten en nemen even
een kijkje bij de expositie
van een buitenlandse professionele kunstenaar in
het museum of een tentoonstelling met amateurkunst
in de bibliotheek.
Dat is waar Zandvoort naar
moet streven volgens onderzoekster Maaike Verberk van
de Rijksuniversiteit Groningen. Zij brengt morgenavond
tijdens een discussiebijeenkomst in Hotel Hoogland haar
tot nog toe geheim gebleven
onderzoek naar buiten. Het onderzoek is een pilotstudie, die
volgend jaar een vervolg moet
krijgen in andere gemeenten.
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^lï

D66: 'Burger belangrijker dan toerist'

ZANDVOORT - Permanente paviljoens, live muziek op
de terrassen, meer vrij strand, een speeltuin en kinderopvang. Als het aan de opstellers van het verkiezingsproZANDVOORT - De ver- gramma van D66 ligt, krijgt het toerisme mede op deze
dachte van de bomaanslag manier een nieuwe impuls. Maar de burger mag daar niet
twee jaar geleden op het De de dupe van worden. Dat staat in het verkiezingsprogramPavaugeplein is vorige week ma waarover de leden van D66 gisteravond vergaderd hebin hoger beroep veroordeeld ben.
tot negen jaar gevangenisHet toerisme krijgt in het ver- winkels op de middenboulestraf.
kiezingsprogramma veel aan- vard ziet D66 niet zitten, wel
De rechtbank had hem eer- dacht. ,De inkomsten uit het betere verlichting van de bouleder vrijgesproken, maar het toerisme moeten volgens D66 vard. Overlast van cafés kan
openbaar ministerie nam daar ingezet worden om de kwaliteit volgens de partij opgelost worgeen genoegen mee. Het ge- te verbeteren van de toeristi- den met variabele sluitingstijrechtshof in Amsterdam vindt sche voorzieningen in Zand- den en extra politie. Om die ponet als het openbaar ministerie voort. Toch krijgt de toeristen- litiemensen te betalen, vindt
dat de man schuldig is. Of de industrie niet helemaal de vrije D66 dat de gemeente met de
man in cassatie gaat om zijn hand van deze partij. D66 stelt horeca-ondernemers over hun
vonnis te laten vernietigen, is echter heel nadrukkelijk dat bijdrage moet praten. Ook
burgers er geen last van mogen nachtelijk openbaar vervoer is
nog niet bekend.
hebben. Zo moeten strandpach- een optie als de horeca-onderBij de bomaanslag pp 3 okto- ters van D66 bijvoorbeeld eerst nemers meebetalen.
Wat verkeer betreft pleit D66
ber 1995 raakte een jongeman met omwonenden overleggen
zwaar gewond. Hij verloor een als ze livemuziek op hun terras verder voor vrije busbanen bindeel van zijn been, doordat de willen hebben. De 'woonfunc- nen de bebouwde kom, pendelbom ontplofte onder de motor- tie' heeft voorrang boven het busjes langs de boulevard, een
cirkelbuslijn in het dorp en
kap van een auto waarin hij zat. toerisme.
Met een aangescherpt vesti- voor dagjesmensen een transfeHet was de auto van zijn moeder, die enige tijd een relatie gingsbeleid van horeca en win- rium ten oosten van Haarlem
kels plus meer voetgangersge- met een bus- of treinverbinding
met de dader had.
taieden wil D66 de kwaliteit van naar Zandvoort.
Parkeergarages rond het cenToen deze relatie uitging, kon het centrum verbeteren. Meer
de dader dat niet verkroppen.
Hij bleef de moeder van de jongen lastigvallen.
Het onderzoek naar de bomaanslag duurde tamelijk lang.
Pas op 19 februari 1996 werd de
man aangehouden.

ZANDVpORT - Tot tweemaal toe is er donderdag een
trottoirtegel door een ruit gegooid. De eerste keer gebeurde
dat om half vijf 's morgens in de
Koningstraat. De politie heeft
de dader, een 37-jarige Zandvoorter, aangehouden. Hij verklaarde tegenover de politie dat
hij ruzie met zijn buren had en
daarom de tegel door de ruit
gooide.
Donderdagavond rond kwart
over elf sneuvelde een ruit in de
Dr. Schaepmanlaan. De stenengooier vluchtte in een gereedstaande auto. De politie heeft
de dader van die vernieling nog
niet opgepakt. Onduidelijk is of
de twee gesneuvelde ruiten iets
met elkaar te maken hebben.

Waterstanden
Datum HW
12 nov 00.55

LW HW LW
09.36 13.25 21.24
13 nov 01.51 09.55 14.15 22.04
14 nov 02.38 10.25 15.01 22.55
15 nov 03.26 11.15 15.46 23.45
16 nov 04.11 12.06 16.27
17 nov 04.57 00.34 17.10 12.56
18 nov 05.41 01.25 17.56 13.46
19 nov 06.26 02.25 18.38 14.36
20 nov 07.15 03.10 19.25 15.21
Maanstand:
VM vr. 14 nov . 15.12 u.
Hoogwater vr 14 nov. 02.38 uur.
NAP +129 cm
Laagwater di 18 nov. 13.46 uur.
NAP -72 cm.

Nieuwe partij
kiest voor
jong imago

trum, boven- of ondergronds,
hoeven niet per definitie econo-,
misch haalbaar te zijn, vindt
D66. Zolang Zandvoort mooier
en leefbaarder wordt, mag daar
van de partij wel wat geld van
de gemeente tegenover staan.
Niet alles hoeft kostendekkend
te zijn. Gratis parkeervergunningen wil D66 echter niet verstrekken. Bewoners moeten
daar de kostprijs voor betalen,
vermeldt het verkiezingsprogramma.
Verder stelt D66 voor:

• Meer fietsenstallingen^
• Openbare.toiletten ,-.
• Hogere flats ten noorden van
het Grandoradohotel ('is bespreekbaar' volgens het verkiezingsprogramma)
• Muziektent op het Gasthuisplein
• EMM-flats geschikt maken
voor ouderen, bijvoorbeeld met
een huismeester
• Onderzoek naar ontwikkeling
van werkgelegenheid buiten de
toeristische sector
vervolg op pagina 3

ZANDVOORT - De elf
nieuwe eigenaren van restaurant het Wapen van
Zandvoort zijn vastberaden
drie vroegere barkeepers te
ontslaan.
Vrijdag verwees de rechter het ontslagverzoek van
Bart Schuitenmaker, die tot
deze zomer alleen eigenaar
van het restaurant op het
Gasthuisplein was, naar de
prullenbak.
De rechter verklaarde dat

Wapen ontslaat
barkeepers
opnieuw
ontslagverzoek voor de drie
•werknemers niet-ontvankelijk,
omdat bij overnames het oude
personeel automatisch naar de
nieuwe eigenaar overgaat. Alleen de nieuwe eigenaar, in dit
geval elf aandeelhouders, kan
ontslag aanvragen. Volgens

zen, hoor."
Met de harde arbeid die zijn
vak vereist, zegt hij nooit moeite te hebben gehad. „Ach, je
went eraan dat je iedere ochtend om twee uur op moet. Gelukkig had ik nooit veel slaap
nodig, wat me vooral in de zomermaanden goed uitkwam.
Dan werkte ik vaak dag en
nacht voor de paviljoens en de
hotels, en de haringboeren die
mijn broodjes op het strand
verkochten. De grootste klapper was altijd de Formule 1.
Aan die lui op het circuit kon ik
dan in één keer zomaar veertigduizend broodjes kwijt. Het
was voor mij dan ook een enorme strop dat de Grand Prix niet
meer werd gehouden."
Alles bij elkaar heeft Engel
Paap meer dan vijftig jaar ervaring met brood- en banketbakken. „Ik begon al op mijn
twaalfde, als hulpje bij de firma
Van Staveren," herinnert hij
zich levendig. „Waarna ik vijf
jaar bij banketbakkerij Thomas heb gewerkt. Maar pas bij
Rinkel heb ik het vak echt geleerd. Dat was toch wel zo'n geweldige klassezaak." Na een
tijdje als kok bij de marine te
hebben gewerkt, begon hij uiteindelijk voor zichzelf in de

pagina 3

Samenwerken
is enige-hoop
voor koren

Torn Puts:
van monteur
tot gids
pagina 5

Dillon Koster
scheurt flink
in Barcelona
sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

(ADVERTENTIE)

CENSE&
Uw krant
niet
ontvangen?

VLlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.4
aandeelhouder Ko van de Graaf
is dat inmiddels gebeurd.

(ADVERTENTIE)

Het restaurant is deze zomer
overgenomen door een groep
ondernemers. Schuitenmaker
hield 10 procent van de aandelen. Hij verklaarde vlak voor de
overname tegenover het Zandvoorts Nieuwsblad dat de drie
barkeepers in dienst mochten
blijven. Ze werden echter toch
ontslagen. Omdat de drie daarmee niet akkoord gingen, stapten ze naar de rechter.

a la van der Horst
• _ Of uw voorkeur nu uitgaat naar classique of
naar classic, u vindt het bij Co van der Horst.
JTemtdden van een uitgebreide collectie
kwalitaitsmeubelen en accessoires in
uiteenlopende klassieke stijlen.

Blnderlj 2 Amstelveen. 020-6412505. 's Maandags
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van der horst;

ZANDVOORT - Dat hij vrijdag de pensioengerechtigde leeftijd bereikte, is aan brood- en banketbakker Engel
Paap bepaald niet ongemerkt voorbijgegaan. Met een
'knalfeest' in de Pellikaanhal tracteerde zijn familie hem
op een onvergetelijk samenzijn met al z'n oude vrienden
en collega's. Tot zijn grote verrassing, want zelf wist hij
nergens van tot hij die middag door zijn dochter Ria
werd ontvoerd.
„Ik was totaal overdonderd, toen ik al die mensen in
de sporthal op me zag wachten," doet Paap de volgende
dag verslag. „En eerlijk gezegd moest ik op mijn lippen
bijten om geen traantje weg
te hoeven pinken. Temeer
omdat ik er toch al vreselijk
veel moeite mee heb om afscheid van de bakkerij te nemen. Helaas werd dat een
paar weken geleden onverrmjdelijk door een spierontsteking in mijn bovenbeen,
waardoor ik niet meer lang
achter elkaar kan staan."
Hoewel hij de afsluiting
van zijn loopbaan als 'wel erg
radicaal' ervaart, kijkt Engel
Paap zeer tevreden terug op
de 33 jaar die hij in zijn bakkerij in de Potgieterstraat
heeft doorgebracht. „Ja, ik
heb mijn werk altijd met heel
veel plezier gedaan," meldt
hij met oprecht enthousiasme.
„Voor mij was elke dag
weer anders. Want de mensen denken wel: brood is
brood, maar er zijn zóveel
soorten, en dan nog al het gebak en allerlei... Om dat allemaal goed te doen moet je
toch behoorlijk creatief we-
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ten van Zandvoort, maar veel
grootser van opzet is het jaarlijkse feest dat de onderzoekster voor zich ziet. Op die dag
moet het visserij- en badverleden van Zandvoort centraal
staan. Daar ligt een nog onontgonnen terrein, want er zijn
volgens Verberk nauwelijks
andere badplaatsen die hun eigen historie promoten.
„Het feest moet te vergelijken zijn met de festiviteiten
rondom Leidens Ontzet en
Bommen Berend in Groningen," schrijft ze. De Bomschuitenclub, folklorevereniging De
Wurf en het Genootschap Oud

'Echt lekker slagroomgebak blijft je van het'

Twee tegels

DEZE WEEK:

De openbare bibliotheek en
het Cultureel Centrum moeten
eveneens de handen ineen
'nl,Uy>^
slaan, meent Verberk. In de bi:
J
&.
'
!<£*
1°
4» t; E ,,-',) ,_.&!
bliotheek kunnen werken van
amateurkunstenaars hangen,
terwijl het Cultureel Centrum
na een verbouwing meer geschikt is voor tentoonstellingen van professionals. De taibliotheek kan bovendien de
collectie van het Cultureel Centrum en het Genootschap Oud
Zandvoort in de computer invoeren, zodat de informatie
van beide voor een breder publiek toegankelijk zijn. De bibliotheek is daarnaast ideaal
voor een artotheek.
Verberk constateert tevreden dat er veel professionele
kunstenaars in Zandvoort zijn.
Zij vindt dat de gemeente hen
moet betalen om les te geven
en dat de gemeente meer kunst
moet aankopen. Bovendien
zijn betere atelierruimten, bijvoorbeeld in de Mariaschool,
Zandvoort zouden zo'n dag
een noodzaak volgens Verberk.
kunnen organiseren.
Die kunnen dan meteen geDaarnaast vindt de onderbruikt worden door tauitenVerberk stelt dat de gemeen- zoekster dat de zangkoren een landse kunstenaars die op koste Zandvoort keuzes moet' ma- sterk punt van Zandvoort zijn. ten van het Ondernemers Platken wil zij een goed cultuurbe- Ze moeten echter wel meer sa- form in Zandvoort mogen logeleid opzetten. Geschiedenis,
menwerken. Dat is de enige
ren, oppert de onderzoekster.
zangkoren en beeldende kunst manier volgens haar waarop de
Ondanks al haar ambitieuze
vormen de drie cultuurvormen acht koren, waarvan er zeven
voorstellen stelt ze zich toch
waarop de gemeente volgens
met te weinig geld en zangers
ook bescheiden op. „De aantaeVerberk haar pijlen vooral
kampen, kunnen overleven. De velingen zullen geen rigoreuze
moet richten. Dat leidt in Vergemeente moet gezamenlijke'
veranderingen binnen het culhoud.
berks visie tot meer betrokken- concerten dan wel subsidiëren turele leven aanbrengen, maar
De manifestatie werd maandag afgesloten bij het gebouw van de heid van burgers en de geen ze pleit ervoor dat de optre- geven het cultuuraanbod een
Tweede Kamer. Daar boden vertegenwoordigers uit de proteste- meente boort er een nieuwe
dens niet alleen in kerken
duidelijk gezicht. De inwoners
rende kustplaatsen hun gemeentewapen aan het kamerlid Bies- toeristische doelgroep mee
plaatsvinden, maar in een goed van Zandvoort gaan zich beheuvel (van de Kamercommissie Verkeer en Waterstaat) aan. aan: de cultuurtoerist.
theater. Wat dat laatste betreft trokken voelen bij cultuur en
Klaas Koper en Mieke Hollander uit Zandvoort deden dat als
De burgers en toeristen kun- denkt ze aan gebouw De
deze gaat meer en meer een onenigen zelfs in klederdracht.
nen zich verlekkeren aan de
Krocht, als dat tenminste gron- derdeel uitmaken van hun
dig verbouwd wordt.
identiteit," schrijft ze.
Foto Karin Schut nog overgebleven monumen'f >

«n- V'-/:! * i>]

Klaas Koper, Victor Bol en Gerard Versteege arriveerden zondagmorgen enigszins uitgeput op de boulevard in Noordwijk. Samen
met zo'n 25 andere fietsers toonden ze letterlijk dat ze onverzettelijk zijn in hun strijd tegen een vlicgeiland ter hoogte van de
Waterleidingduinen. Hun protestrit ging op de heenweg tegen de
wind en regen in, op de terugweg met de zon en de wind mee.
De rit was onderdeel van een estafettetocht van Bergen aan Zee
tot en met Scheveningen, georganiseerd door de Stichting Duinbe-
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7VJ"olh|i||*•!-ïilf die krant moet ik hebben.
-*• ^ «-ICU. W.A iAjrVj Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Nieuwsblad

Bakkerskleding en het hanteren van 'de schiet', waarmee hij 33 jaar lang het brood in de oven
heeft geschoven, behoren voor bakker Engel Paap tot het verleden
Foto André Lieberom
winkel in de Potgieterstraat,
die thans door zijn zoon Jaap is
overgenomen.
In de loop der jaren heeft
Paap zich dikwijls aan de veranderende smaak van zijn publiek moeten aanpassen. „Men
is steeds veeleisender geworden," luidt zijn ervaring. „Vroeger bakte je witbrood, melk-

brood en bruinbrood, en dat
was het. Maar vandaag de dag
heb je veel meer variëteiten,
met al die volkoren- en meergranenbroden die erbij zijn gekomen." Zijn hart is overigens
blijven uitgaan naar het banketbakken, omdat zijn vakmanschap daarin het beste tot
uiting kwam.

„Zo had ik tegen Sinterklaas altijd enorm veel plezier in het klooien aan die
marsepeinen beestjes en poppetjes. Maar ook het maken
van echt lekker slagroomgebak zag ik als een uitdaging.
Voor een goede winkel blijft
dat toch immers je van het."

Naam: (m/v)
l l l l l l l
Adres:
l l l l l l l l l
Postcode/Plaats: l l l i l l
Telefoon:
l l l l l l l l
Giro/Banknr.:
l i i \ i l
Daarna word ik abonnee en belaal per
kwartaal/19,15 half jaar ƒ 34,60

l l
l l
l
l
l

l
l

l
l

l
i

l i
l l

l l
l l

jaar ƒ 60,40

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051.1000 PA
_____
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "7103 7 ï "Ó 17 O O 3"
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Diep verslagen en intens verdrietig geven \yij U
kennis van het overlijden van mijn lieve vriend,
mijn geliefde zoon, onze dierbare broer, zwager
en oom

Werkzaamheden aan gasleidingen,

Alexander Dundas

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland (EZK) start in week 47
met de vernieuwing van gasleidingen in de
Duindoornlaan te Bentveld (Gemeente Zandvoort).
Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door
aannemersbedrijf Joh. Ranzijn B.V.

-fr Miami (USA),
f Zand voort,
21 mei 1953
10 november 1997
Zijn ongeremde vertellubt, zijn zangtalent en
cordon bleu-gerechten zijn onvergetelijk en zullen in onze dankbare herinnering blijven.
Zandvoprt:
Michiel Drommel
USA:
Jennie Dundas
USA:
Edwin Dundas
USA:
Lewis en Debbie Dundas
Ted
USA:
David en Barbara Dundas
Alexander, Michelle
Lorentzstraat 250
2041 SL Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen en condoleren in het Uitvaartcentrum van de Associatie
Kennemerland, Laan van Angers l, kamer C te
Haarlem-Schalkwijk op donderdag 13 november
van 20.00 tot 21.00 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op vrijdag 14 november in het crematorium Velsen te
Driehuis-Westerveld. Tijd van samenkomst
13.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid
tot condoleren in één der ontvangkamers.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag: 08.30 - 20.00 uur
vrijdag: 08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal zaken
terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer: (023)
574 01 00.
Tevens kan men via het voice response nummer 24 uur per dag algemene informatie
verkrijgen (023) 574 01 02.

Tijdens de werkzaamheden kan het nodig zijn dat
omwonenden enige uren geen gas geleverd krijgen. Zij
krijgen hierover een dag van te voren schriftelijk bericht.
Geprobeerd zal worden het ongemak tot een minimum
te beperken. De werkzaamheden eindigen in week 52.
Voor meer informatie:
EZK, tel. (023) 523 51 23

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 4 november vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 45 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 11 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

adres • Van den Eijndekade 3

2102 LE Heemstede
telefoon • (023) 523 5123
fax • (023) 528 43 25

Zoals bekend is, kan men via het bestuurssecretanaat een afspraak met een collegelid
maken Het secretariaat is bereikbaar via het
centrale telefoonnummer (023) 574 01 00
Wel is het nadrukkelijk de bedoeling dat men liefst schriftelijk- van te voren aangeeft wat het
onderwerp van gesprek is Op deze wijze kan een
gesprek zinvol worden voorbereid

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '97/'98

Jobje Paap-Zwemmer

Dag lieve oma
Bianca en Jeroen
Marcel

Dag tante Jos
We zullen je missen
Jos en Conny
Cindy, Kelsey

HOERA! HOERA!
Vrijdag 14 november is het zover

De portefeuilleverdeling is als volgt
- burgemeester Van der Heijden algemeen bestuur, openbare orde, veiligheid
- de heer Flieringa ruimtelijke ordening, (lokaal)
verkeer en parkeren
- de heer Versteege maatschappelijk welzijn
- de heer Van Marie financiën en onderwijs
Een gedetailleerde lijst met portefeuille-onderdelen ligt ter inzage bij de Centrale Balie

uitgerekend voor U!

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

Voor c/e week van 3-11 t/m 9-11
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik

17
22
26
30
34
39
43
47
52
56
60
65
71
77
84
90
97
108
118
129
140

Totaal vanaf
l november**

17
22
26
30
34
39
43
47
52
56
60
65
71
77
84
90
97
108
118
129
140

De volgende aanvraag is ontvangen'
-t.o.Wilhelminaweg46-1(gemeente)boom

Kosten
deze week

ƒ
ƒ
ƒ

Anja Hendriks
en

Robin Natrop

BESTEMMINGSPLAN

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft geen
schorsende werking In geval van onverwijlde
spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorzienmg indienen bij de president van de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

BIJ besluit van 6 november 1997 heeft de raad
van de gemeente Zandvoort vastgesteld het
bestemmingsplan "Stationsomgeving"
Het betreffende besluit(met bijlagen) ligt gedurende openingstijden met ingang van 14 november 1997 gedurende 4 weken ter inzage bij
de Centrale Balie op het Raadhuis alsmede de
openbare bibliotheek aan de Prmsesseweg
Degene, die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een
belanghebbende, die aantoont, dat hij redelykerwijs niet m staat is geweest overeenkomstig
het bepaalde m artikel23 zijn zienswijze bij de
gemeenteraad kenbaar te maken, kan gedurende de termijn van de tervisielegging tegen
het bestemmingsplan schriftelijk bedenkingen
indienen bij Gedeputeerde Staten van NoordHolland, Postbus 123, 2000 MD Haarlem

ART. 28 WRO
(BESTEMMINGSPLAN
CIRCUITGEBIED)

Voorts kan een ieder gedurende voormelde
termijn zijn bedenkingen schriftelijk kenbaar
maken bij voormeld college tegen door de raad
bij de vaststelling van het plan daarin aangebrachte wijzigingen

BIJ besluit van 25 september 1997 hebben
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland overeenkomstig het bepaalde in artikel 28 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening goedgekeurd
het besluit van de gemeenteraad d d 25 maart
1997 tot vaststelling van het bestemmingsplan
"Circuitgebied"

BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
97163B Raadhuisplein 4 wijziging vergunning
96-090B verbouwen
kantoor naar woningen
97164B MaxEeuweplaatsen dakkapel
straat 81

Het betreffende besluit met bijlagen ligt met
ingang van 14 november 1997 gedurende zes
weken ter visie bij de Centrale Balie m het
Raadhuis
Ingevolge het bepaalde in artikel 28 lid 7 van de
WRO kan gedurende de termijn van de tervisieleggmg tegen het besluit tot goedkeuring bij de
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van
State (Postbus 20019,2500 EA 's-Gravenhage)
gesteld door de degene, die
3 van artikel 27 lid 1 of 2 van
jiedeputeerde Staten van NoordHolland heeft gewend Dit recht komt ook toe

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
deCentrale Balie van het Raadhuis, Swaluèstraat
2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn
schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de oeoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er
echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke regels
bestaan, die ons tot de verlening van een vergunning kunnen verplichten

VERKOOPDAG

Handwerkartikelen, boeken, grammofoonplaten en allerhande snuisterijen koopt u op

ƒ 30,16

ZATERDAG 15 NOVEMBER 1997 van 10 tot 5 uur

32,48

ƒ 34,80
ƒ 37,70

*fTiciniiia

41,18

52,20
ƒ 56,26
ƒ 62,64
68,44
ƒ 74,82

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

81,20

l—A—l

l—A—l

van der Kuijl
Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

HERFSTSOEP met paddestoelen
LAMSFILETop bedje van zuurkool
metsaliejus
VERSE ANNANAS met vanilleijs

BEIDE KERSTDAGEN
GEOPEND
MET AANTREKKELIJK KERSTMENU
BEL OF KOM LANGS VOORINFORMATIE

Gedipl. Tandprotheticus
Vervaardigen
gebitsprothesen
Nauwkeurige aanpassingen
Snelle reparaties
Garantie en nazorg
Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

WEEKMENU FL.29,50

__

KWAUTLITSREPARATIF

in het Jeugdhuis achter de Ned. Hervormde Kerk
(Kerkplein). Tevens dé gelegenheid voor cadeaus voor
Sinterklaas en wenskaarten voor Kerstmis.
Verlotingen gedurende de gehele dag.
Sla uw slag tijdens deze verkoopdag!

ƒ 44,66
ƒ 48,72

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Binnen voormelde termijn kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Rechtspraak worden ingediend, waardoor het besluit niet m werking
treedt, Voordat op dat verzoek is beslist

VERLEENDE KAPVERGUNNING

22,62
ƒ 24,94
27,26

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Het besluit treedt in werking daags na afloop
van de beroepstermijn

GEMEENTE

9,86
12,76
15,08
17,40
19,72

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart inkolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
dan gaan ze in het huwelijksbootje
tijd: 15.00 uur in ZANDVOORT

aan een belanghebbende, die aantoont, dat hij
redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig laatstgenoemde bepaling tot Gedeputeerde Staten te wenden

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Haarlemmerstraat 4 - 2 bomen

AFSPRAAK MET COLLEGELID

Bedroefd, maai- dankbaar dat haar een langer lijden bespaard is gebleven, geven wij U kennis dat,
omringd door liefde en warme gedachten van allen
die haar dierbaar waren, van ons is heengegaan
onze moeder, schoonmoeder en oma
weduwe van Piet Paap
* 25 januari 1925
f 6 november 1997
Kinderen
en kleinkinderen
Correspondentieadres:
A. W. Paap
Kennemerweg 79
2042 XT Zandvoort
De crematie heeft 10 november 1997 plaatsgevonden.

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

Schoenen van Nederlands

fabrikaat zijn een SKNS
kwaliteitsreparatie waard

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Wjl SERVERKN OOK HEERU1KE \V1NTERGERECHTEN

keuken geopend van 16.00-22.00 uur

Maandag en dinsdag gesloten
Passage 6-10 2O42KT Zandvoort
(023) 571 95 38
Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

UdONT

v^^^ HALVE PRIJS!

een fijne dag
en heel veel geluk
namens ons allemaal

y\_^/
wonen

.

Muiderstraatweg 19-21, Diemen
Telefoon 020 - 699 51 11

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"
12 ij deze wil ife. familie, vrferui&n,
kennissen, cliënten, biuutbewo'ners
en iedLereen. die ife. vergeet
kartelijk. bedanken voot de
fantasttsaKe verrassing s receptie
en alle andere blijken van
felicitaties.
Geweldig f -Het keeft mij go^d
gedaan.
Bedankt
SngelPaafï

jin^iÉi^^
-,^-V'-K;..\ >>:

^$#w^^*~

' '*$$&
> ;1<Y,&

«Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,'""-,

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
^

„,X

C. A. JAGTENBERG, huisarts

Vanaf 14 november

NIEUW ADRES:
Beatrixplantsoen 1 b,
Tel. 023-5730770,
Tel. spoed 023-5730330

uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180,
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

of vvf cfe bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor.
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval. :

EN OMSTREKEN
Parklaan
rarKiaan 30,
36,2011
zuil KW naanem.
Haarlem.

o

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzckei ing.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.
naam:

man/vrouw i

straat:

i

postcode/woonplaats:. _

i

telefoon:

i

leeftijd(en):

.

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem,

l
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Politiek Café
ZANDVOORT - Het Politiek
Café op dinsdag 18 november
gaat over de gemeenteraadsverkiezmgen. „Zijn de drie nieuwe
partijen een verebtering van
het gemeentebestuur?" Dat is
een van de vragen die het panel
mag beantwoorden.
Het panel bestaat onder andere uit Jan Jongsma (GBZ),
Wim Peeters (Een Zandvoort)
en Jeannette van Westerloo
(Socialistische Partij).
Het Politiek Café begint om
acht uur en wordt gehouden in
de zaalruimte van Dance Club
Yanks aan de Kosterstraat.
Toegang gratis.

Sinterklaas
ZANDVOOET - Sinterklaas
komt op 22 november aan in
Zandvoort. Rondom zijn komst
nijn er allerlei activiteiten in
het dorp, in 't Stekkie en op
vrijdagavond 21 november in
Gebouw De Krocht. Daar voeren Zandvoortse leerkrachten
het stuk 'De zeven druppels'.
Wie kaarten voor deze voorstelhng wil bestellen, wordt verzocht voor 14 november contact op te nemen met het Sint
Nicolaascomité, Plemingstraat
180, tel. 5714000. Kaarten voor
de activiteiten in 't Stekkie zijn
verkrijgbaar in de Celsiusstraat
190, tel. 5717113.

Klaverjassen
ZANDVOOET - TZB orgamseert op 14 november een klaverjasavond in de kantine aan
de Kennemerweg.
De opbrengst gaat naar de
softbaljeugd. Er is tijdens de
klaverjasavond ook een loterij.

Verkoopdag
ZANDVOOET - Op zaterdag
15 november houdt de Nederlands Hervormde Kerk een verkoopdag ten behoeve van de
restauratie van het orgel. De
kerk staat op het Kerkplein.

Expositie
ZANDVOOET - Henk en
Miep van den Berg uit Zandvoort tonen in de bibliotheek
op de Prinsesseweg schilderij en en borduurwerk.
Beiden hebben zij een voorkeur voor landschappen en stillevens. De expositie is te zien
tot en met eind november.

Zandvoorts
Nieuwsblad

woensdag 12 november 1997

'Weg met achterklap, terug met Formule-1'

D66: 'Burger
belangrijker
dan toerist'

ZANDVOORT - Bij de nieuwe partijen die tijdens de
komende gemeenteraadsverkiezing een gooi doen naar
één of meer zetels, heeft zich Eén Zandvoort geschaard.
Op 27 november zal lijsttrekker Wim Peeters het programma van de partij uit de doeken doen op een openbare
kennismakingsavond in het Gemeenschapshuis. In café
Harlekijn, waar de partij een maand of drie geleden gestalte kreeg, is Peeters met kandidaat-raadsleden Victor Gerke en Kristie Gansner-Lotte echter best bereid om alvast
een handjevol actiepunten prijs te geven.

„Het idee om in Zandvoort
een partij op te richten ontstond bij mij al een paar jaar
geleden," aldus Wim Peters.
„Aanvankelijk stoeide ik met
de gedachte om hem 'Amsterdam Beach' te noemen, maar
bij nader inzien heb ik voor
Eén Zandvoort gekozen. Zo geven we duidelijk aan dat het
ons erom gaat met z'n allen te
streven naar vooruitgang."
In Victor Gerke en Kristie
Gansner-Lotte vond Peeters de
nodige geestverwanten om zijn
initiatief van een voorlopig
hoofdbestuur te voorzien. Op
31 oktober liet het drietal de
statuten officieel bevestigen,
waarna de partij twee weken geleden daadwerkelijk werd opgericht.
„Waar we met name op uit
zijn, is een jeugdig imago uit te
dragen," verkondigt Peeters.
„Waarbij we ons niet alleen op
jongeren richten, maar ook op
senioren die zich qua ideeën
nog junior voelen. In die zin is
onze doelgroep dus vrij groot."
Deze stellingname brengt met
zich mee dat de partij geen
voorstander is van een apart
ouderenbeleid. „Omdat
we geen specifiek leeftijdsonderscheid
willen
maken," verdui- -delijkt Peeters.
Een tweede kenmerk is het
streven naar consensus. „Nu
wordt er in de raad vaak alleen
maar ruzie gemaakt," meent
Kristie Gansner. „Terwijl ik
denk dat je tot veel meer concreet resultaat komt als je allemaal wat water bij de wijn
doet." Peeters voegt daaraan
toe dat het maar eens uit moet
zijn met alle persoonlijke ach-

vervolg van voorpagina
• Fusie van openbare basisscholen met bijzondere scholen tot een bijzonder/neutrale
school ('sluit D66 met uit,'
meldt het verkiezmgsprogram
ma)
• Meer milieu-educatie op scholen
• Uitgebreider Gezondheidscentrum op het Beatrixplantsoen
• Jongerencentrum
• Meer geld/mogelijkheden
voor gehandicapten om te reizen buiten Zandvoort

terklap in de plaatselijke politiek. „Wat bij iedereen voorop
zou moeten staan is het verbeteren van Zandvoort." Om dat
doel te bewerkstelligen dient er
volgens hem vooral in het toerisme te worden geïnvesteerd.

Zandvoortselaan
ZANDVOORT - De Zandvoortselaan is deze week tijdelijk opgebroken, omdat de gemeente het riool moet vervangen. Onlangs constateerde de
gemeente dat de weg begon te
verzakken. De oorzaak daarvan
bleek een kapot riool.
Inmiddels ligt er een hoop asfaltbrokken in de berm. Volgens
gemeentevoorlichter
Egon Snelders voert aannemer
Nelis die brokken binnenkort
af naar een speciaal verwerkingsbedrijf. Dat de brokken er
tot die tijd blijven liggen is volgens hem niet schadelijk voor
het milieu. „Het is bovendien
gebruikelijk om het asfalt even
ernaast te leggen. Een vergunning? Nee, die is er niet voor
nodig," aldus Snelders.

„We zoeken naar een taepaalde vorm van samenwerking
met Amsterdam om meer toeristen naar Zandvoort te krijgen. En niet alleen dagjesmensen of buitenlanders die hier
hun hele vakantie doorbrengen.
Tevens willen we ons richten
op het korte vertalijfstoerisme,
wat een heel andere manier van
benadering vergt." Om het alle
gasten naar hun zin te maken
zou het dorp een face-lift moe- Wim Peeters, Kristie Gansner
ten krijgen. „Wij willen graag
een meer leefbaar Zandvoort,"
geeft Gerke aan. „En dan niet sluiten zorgt voor een enorme
zoals nu puur gericht op die overlast op straat. Het lijkt me
twee zomermaanden, maar het daarom een goed idee om na
hele jaar rond."
drie uur niemand meer binnen
te laten, maar de gasten in de
In het kader van de profile- zaak wel de mogelijkheid te gering van Zandvoort acht Pee- ven om nog rustig een bprreltje
ters 'een vooraanstaande rol te drinken." Bij de overige provan het circuit' onontbeerlijk. grammapunten die het partij„We moeten er sowieso voor bestuur opsomt behoren onder
meer het streven naar wat
meer
medische zorg, betaalbare woningen voor
---- jongeren en
meer groen in
zorgen dat het zijn A-status het straatbeeld. Tevens verweer terugkrijgt. Maar ook wil- klaart het drietal zich voorstanlen we het circuit gebruiken der van het verstrekken aan bevoor andere dingen dan alleen woners van gratis parkeervigautoracen. Zo zou het mooi zijn netten voor buiten de kortparals we de wielerronde van keerplekken in het dorp.
Zandvoort weer in leven kunWaar het geld voor al deze
nen roepen, en de Solexrace die voornemens vandaan moet kowe vroeger hadden." Ook de ho- men wordt niet geheel duidereca moet zijns inziens wat lijk, omdat de financiële paraflexibeler worden benaderd.
graaf van het programma nog
„Dat alle café's nu tegelijk niet klaar is. Daar wordt nog

Eén Zandvoort wil een partij
zijn met een jeugdig imago

en Victor Gerke willen als 'Een Zandvoort' aan de gemeenteraadsverkiezingen meedoen
Foto Karin Schut

aangewerkt volgens het drietal.
Voor de drie staat in elk geval
wel vast dat ze geen rechtse ondernemerspartij zijn, zoals
sommige Zandvoorters hun beweging kunnen zien op grond
van hun verkiezingsprogramma.
„Dat zou ik een vrij dom
standpunt vinden," reageert hij
bozig. „Men moet zich realiseren dat Zandvoort een heel specifiek dorp is. Als je zorgt dat
het toerisme hier de juiste
plaats krijgt wordt het alleen
maar beter voor de bewoners."
Over een achterban beschikt
Een Zandvoort nog niet. „Maar
wel hebben een aantal prominenten te kennen gegeven actief mee te willen doen," deelt
Gansner mee. „Zoals Robert
Kamerbeek, de strandpachter
van Par Out, en de bekende
schrijfster en actrice Annemarie Oster."
Johan Schaaphok

*We hebben geen ervaring,
maar wel een frisse kijk'

Amnesty stopt
ZANDVOOET - De Zandvoortse afdeling van Amnesty
Internationaal heeft besloten
uit elkaar te gaan. Voor de activiteiten van Amnesty was zo
weinig belangstelling dat het
Zandvoortse bestuur van Amnesty het niet zinvol vindt om
door te gaan. Het bestuur bestond uit Marie José van Houwelingen, Relinde Adegeest, Jolande Zevenhuis, Ton Timmermans en Thys Ockersen.

Geen van de drie kopstukken van Eén Zandvoort beschikt
over politieke ervaring. Maar volgens Wim Peeters (50) is dat
geen enkel beletsel om een zetel na te streven. „Mijn motivatic om aan de verkiezingen mee te doen is, dat ik nu al 32 jaar
in Zandvoort zit en de gemeente nog geen dag vooruit heb zien
gaan. Terwijl het toch mogelijk moet zijn om van zo'n mooi
gegeven iets te maken voor de ondernemers en de bewoners."
De Amsterdamse zakenman, bekend van Radio Peeters en
het hoofdstedelijke café Casablanca, is overigens van plan om
zich nog voor de verkiezingsdag in de Haltestraat te vestigen.
Dat de 29-jarige marketing-manager Kristie Gansner-Lotte
zich bij Peeters heeft gevoegd komt omdat zij meent over 'een
nieuwe, verfrissende kijk op de Zandvoortse politiek' te beschikken. „Ik denk dat we die heel anders zullen benaderen
dan de mensen die nu in de raad zitten," aldus de bewoonster
van de Zandvoortselaan.
De eveneens 29-jarige Zandvoorter Victor Gerke, die in
IJ muiden een kledingwinkel uitbaat, zint het niet dat in zijn
woonplaats 'allemaal ouderen' het toekomstbeleid vorm geven. „Ik vind absoluut dat junioren ook een stem moeten
hebben," benadrukt de bewoner van De Schelp. „Tenslotte
moeten die op de langere termijn ook kunnen leven."

Toneel
ZANDVOOET - Toneelvereniging Wim Hildering speelt op
vrijdag 28 en zaterdag 29 november het blijspel 'Toetjes' in
gebouw De Krocht. Kaarten
voor de voorstelling zijn nu al
verkrijgbaar bij Foto Boomgaard en De Gaper. Ze kosten
tien gulden.

Kledingactie
ZANDVOOET - De kledingactie van Mensen in Nood heeft
vorige week ruim 5 ton aan kleding opgeleverd.
.Vrijwilligers verzamelden de
kleren, die naar diverse kerken
en scholen gebracht konden
worden.

Vrede

MENINGEN
De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die
recentelijk in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het
recht voor brieven te weigeren en te redigeren Bneven die langer
zijn dan 300 woorden kunnen worden ingekort. Anonieme bneven
plaatsen we met Stuur uw brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort of lever uw bnef af op de redactie
aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort

Orgelconcert
ZANDVOORT - Paul Waerts
geeft op zondag 16 november
om drie uur een gratis bij te
wonen orgelconcert in de Agathakerk op de Grote Krocht.
Deze jonge talentvolle organist
behaalde onlangs het hoogste
diploma wat een organist kan
bereiken.
Hij speelt werken van onder
ander Bach en Liszt.

Zinloos verbaal geweld
B. de Vries, beoogd lijsttrekker
van het AOV/Unie 55 plus, reageert op de brief van P. Minderhoud (Zandvoorts Nieuwsblad 5
november). Daarin beschuldigt
Minderhoud De Vries ervan dat
hij zijn zakken wil vullen, omdat hij vindt dat de raadsvergoedlng fors opgeschroefd moet
worden.

Muziekoptreden
ZANDVOORT - De leerlingen
van muziekschool New Wave
laten op zaterdag 22 november
in het Gemeenschapshuis (L.
Davidsstraat 17) horen wat ze
kunnen op piano, keyboard, gitaar, viool, fluit of saxofoon. De
uitvoering begint om zeven uur
en de toegang is gratis.

Zandvoorts
Nieuwsblad
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
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Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend: maandag van 13 tot 16
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Het Genootschap Oud Zandvoort heeft weer vre- ningen zien als „morele steun voor zijn nieuwe
de gesloten met wethouder Gerard Versteege. beleid om alles te laten staan". Versteege beloofVrijdagmiddag overhandigde de voorzitter van de op zijn beurt dat het Genootschap mee mag
het Genootschap, Ger Cense, 1078 handtekenin- praten over nieuwe plannen voor het Cultureel
gen aan de wethouder als afsluiting van de actie Centrum op het Gasthuisplein
'Stop de sloop van het Cultureel Centrum'. VolFoto Karin Schut
gens Cense moet Versteege het pakket handteke-

'Ontmoetingsdag is leuk uitje'
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Het is slechts een reactie tijdens de Ontmoetingsdag die
woensdag voor de 26-e keer gehouden is. Voorzitter J. Brabander is, net als andere jaren,
heel tevreden. „Maar liefst
veertig deelnemers meer dan
vorig jaar," meldt hij. Hij heeft
336 ouderen en gehandicapten
plus vijftig vrijwilligers geteld.
Zij krijgen naast een uitgebreide maaltijd ook Ria Valk,
het gitaar/pianoduo Erik on
Dico plus het Volendams Vocaal Ensemble voorgeschoteld.
Vooral het koor slaat bij de
meeste gasten erg aan.
„Ria Valk, tja daar moet je
van houden," zegt mevrouw
Annie Schuitenmaker diplomatiek. Het is de tweede keer dat
ze op de Ontmoetingsdag komt
Dolenthousiast is ze niet. „Eerlijk gezegd ben ik opnieuw gegaan, omdat ik gevraagd ben
door de vrijwilligers van het

Weizijnscentrum. Die zijn altijd zo aardig. Ik wilde ze niet
teleurstellen."
„Voor veel mensen is deze
ontmoetingsdag wel een leuk
evenement," vermoedt ze.
„Maar zelf ben ik er niet zo van
afhankelijk. Ik ben nog heel
mobiel, pas veel op bij mijn
kleinkinderen en heb veel kennissen."

Martijn Rademaker, een
jeugdige bewoner van Nieuw
Unicum, ziet de ontmoetingsdag vooral als een welkome afleiding. Over de muziek is hij
niet zo te spreken, omdat het
niet zo past bij zijn leeftijd.
„Maar het is de sfeer eromheen.
Al die mensen die pp bezoek
zijn in Nieuw Unicum, dat
maakt het leuk."

met de oprichting van de Zandvoortse afdeling van het
AOV/Unie 55+. Dat is logisch
want deze nieuwe partij gaat de
huidige Zandvoortse partijen
stemmen kosten. Het is immers helaas in de politiek in
Zandvoort de laatste jaren gebruikelijk dat partijen soms op
buitengewoon
bedenkelijke
manier met elkaar omgaan en
Aangezien er niets mis is met veel Zandvoorters hebben daar
de bedoelingen om de landelij- schoon genoeg van.
ke partijen AOV en Unie 55+ in
Zandvoort gestalte te geven,
Jammer is het dat, alhoewel
was ik toch even aangeslagen de relatie met de huidige fractoen ik het ingezonden stuk van tieleider van D66 (Han van
P. Minderhoud las. Ik kende Leeuwen) zeer goed is te noedeze persoon niet en vroeg mij men, de briefschrijfster meent
daarom af waarom iemand zo dit zinloze verbale geweld te
persoonlijk reageert zonder on- moeten voortzetten.
dergetekende ooit ontmoet te
Het AOV/Unie 55+ gaat door
hebben noch de intentie van
op basis van waarden en norons streven te kennen.
men, op constructieve wijze,
Ik ben daarom naar deze onze medemens en andere pohbriefschrijfster toegegaan en tieke partijen te Genaderen. Wij
heb met haar onder andere be- mogen slechts hopen dat deze
sproken dat in het gewraakte attitude ook gemeengoed wordt
interview waarin mijn uitspra- bij anderen, zowel in woord als
ken stonden over de raadsver- in geschrift.
Naar onze overtuiging biedt
goeding wel de gebruikte woorden staan, maar niet meer de dit op termijn de enige uitbedoeling erachter. Hetgeen tot gangspositie om goede oplossingen voor bestaande problemisverstanden kan leiden.
men te vinden.
Zij bleek lid van de ZandB. de Vries
voortse afdeling van D66 en ze
Zandxoort
was het onder andere oneens

1.001 TIPS VOO£
Honderden stoelen en banken
Tientallen eethoekcn en slanpkamers. Doe een dagje Mcubelboulevard Amsterdam-Dicmen'

Amsterdam
Hotel Hoogland
Voor uw feest, party of receptie
:tel. 023-5715541

Cinema Circuis
13 t/m 19 November

.A houwelmg
interieur
Snl.p 5
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ZANDVOORT - Een middagje ouderwets lachen. Daar
zorgt Filmclub Simqn van Collem voor. Op zondag 30
november houdt de filmclub voor leden en niet-leden een
nostalgische middag die doet denken aan de jaren vijftig in
de roemruchte Zandvoortse bioscoop Monopole. Voorzitter Thys Ockersen heeft de film 'Sons of the desert' met
Stan Laurel en Oliver Hardy ('de Dikke en de Dunne')
geprogrammeerd.
Conny Lodewijk treedt op
met een dansgroep, de Hawauan Lullaby Girls, voor de voorstelling.

Laurel en Hardy in de film 'Sons of the desert'
Foto Archief T Ockersen

film Doublé Woopie. Mijn titel
was Grand Sheik, baas over
niets betekende dat."
De nostalgische middag vindt plaats

op 30 no\ ember tussen twee en \ Ijf uur
in het Circus op het Gasthulspleln.
Toegangsprijs \oor leden 25 gulden,
nlct-leden betalen dertig gulden.

tfOiatl OKI, VAM REEUWIJK, SIMPKAMtR
CENTRUM, STOK MtUBEtCENUR, VAUIAl

Info (0201 000 1} IC

Filmclub brengt vijftiger jaren matinee met de 'Dikke en Dunne'

reclamefilms uit de jaren vijftig.
„De middag," vertelt Ockersen, „grijpt terug op de jaren
vijftig, omdat toen de films van
Zij dansen op een nummer de Dikke en de Dunne veel te
uit Sons of the desert, 'Honolu- zien waren tijdens matineelu Baby'. Het trio Lensink, Leo voorstellingen. 'Sons of the deen Druyf (met zingende zaag) sert' is overigens in de jaren
speelt diverse liedjes uit Lau- dertig al opgenomen."
rel- en Hardyfilms.
Ockersen is een fan van LauVoorafgaand aan de hoofd- rel and Hardyfilms. „Sterker
film trakteert Ockersen het pu- nog, ik ben voorzitter van de
bliek op een voorprogramma Laurel and Hardy-stichting gevan een uur met een oud jour- weest.
Die was vernoemd naar hun
naai, tekenfilms, kluchten en
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TOT KAST...

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naor eigen keuze kunl
samenstellen Eenvoudig en praktisch of |uist zeer luxueus en uitgebreid
Indien u langskomt met de bouwtekening ol de maten verstrekken wi| u
direcl een vri|bli|vende olferte Onze adviseur is aanwezig van maandag
t/m vri|dag van 9 00 lol 17 00 uur en zalerdag van l O 00 lot 13 00 uur

Ondernemers Vereniging Zandvoort

50
soorten
vleeswaren

130
soorten
vlees

en

Nieuwsblad

Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 • Tel. 020-6101040

<TIIK U0011S>
Tevens gevestigd in Het Arsenaal te Naarden Vesting Tel 035 0942982 Bel voor openingstijden!

VZH INFO
Ondernemers Vereniging Zandvoort

DECEMBERMAAND ACTIVITEITEN
22 NOVEMBER

Intocht Sint Nicolaas
13.30 uur aankomst met de trein op
het station
14.00 uur aankomst met een open
limousine bij het Raadhuis
Sint wordt begeleid door een 40-tal
Zwarte Pieten in de strandbus,
ontvangst door Burgemeester van der
Heijden.
14.45 uur ontvangst in het Stekkie
15.45 uur ontvangst in Grand Dorado

Let op onze
gezellige

2 kilo
GELDERSE
SCHOUDERKARBONADES
Normaal

29.95

Nu éénmalig

15.-

BOUCHERIE

Zandvoort
Tel. 5719067

Sinterklaas
prsvraag
t. w. v.

Onze promotie-pieten delen
29 november weer snoepgoed uit.

c "7 Openingstijden:
O-/ maandag Vm vrijdag van

g.oo tot 1 e.oo uur.
zaterda
9

van 9.00 tot 17.00 uur

AMBACHTELIJKE KWALITEITSSLAGERIJ

OVZ

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

29 NOVEMBER

Promotieteam deelt verkleed als
Zwarte Pieten pepernoten uit aan het
winkelend publiek.

07 DECEMBER

KERSTMARKT
CENTRUM ZANDVOORT
Aanvang 12.00 uur tot 18.00 uur
Locatie: Gasthuisplein, Kleine Krocht,
Kerkplein
Optreden Zandvoorts Mannenkoor

20 DECEMBER

Promotieteam deelt verkleed als
Kerstman mandarijnen uit aan het
winkelend publiek.

in de krant van 26 nov. a.s.
en maak kans op
gratis winkelen
f i n n' ~
beschikbaar gesteld
J 75 V
doorOVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Zandvoorts
H Nieuwsblad

In de decembermaand is het de bedoeling dat er een muziekinstallatie in het centrum komt met passende muziek
om de sfeer te verhogen.

iill''
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Je hebt toch ogen?
Wij leren je zien!
Autorijschool

PhilWaaning
Kostverlorenstraat 70
Tel. 5712071
•*• elke laatste zaterdag v. d. maand
theorieles via CD-I
-*r spoedopleiding voor mensen
die haast hebben

DR. C. A. GERKESTRAAT 10

VAN OSTADESTRAAT 21

SECR. BOSMANSTRAAT 21A

BURG. V. ALPHENSTR. 57/16

Goed onderhouden vrijstaande villa m. inpandig zomerhuis, nabij strand, duinen en
winkels. Rondom tuin met enkele parkeerpl.
op eigen terrein.
INDELING: beg gr.: hal/gang, trapkast,
woonkamer, open keuken, waskamer,
1 e verd.: 3 slaapkamers, douche/toilet, kleine
keuken. 2e verd : grote zolder Zomerhuis
ook mogelijkheid voor kantoor: woonkamer,
open keuken, douche/toilet, slaapkamer
* grote schuur
* goed geïsoleerd
* rondom dubbel glas
* c.v. gas H.R ketel
* grondopp '316 m!
ƒ 598.000,-

Gerenoveerde vrijstaande woning in rustige
straat in centrum dorp.
INDELING:
beg. grond: entree, gang, toilet, brede doorzonkamer,
L-vormig met open keuken (totaal
40 m!), kelder.
1e verd.: ouderslaapkamer, 2 slaapkamers,
badkamer met bad en 2e toilet.
* hardhouten kozijnen m. dubbel glas
* spouw- en dakisolatie
* achtertuin met achterom
* ruime schuur (v.h. zomerhuis)
* verwarming: gaskachel i.d woonkamer.
* grondopp. 147 m2

Ruime 3 kamer-bovenwonmg, vlakbij zee
gelegen.
INDELING:
entree, trap, overloop, toilet, woonkamer met
balkon, zijkamer, nette keuken met mbouwapparatuur, grote slaapkamer met schuifpui
naar balkon over gehele breedte van het
pand, witte badkamer met douche en wastafel.
* woonkamer 6.50 x 3.70
* vlakbij zee en op loopafstand van het dorp
gelegen
* c.v. gas (ketel 1990)

Op de 6e verdieping gelegen tot 2 kamers
verbouwd appartement met 2 balkons en
schitterend uitzicht over zee en duinen.
INDELING:
entree/gang, toilet, badkamer met douche en
wasmachineaansluitmg, nette keuken doorzonkamer met 2 balkons, ruime slaapkamer.
* dubbele beglazing hele flat
* loopafstand station en centrum
* gebouw voorzien van lift
* parkeren op gemeenschappelijk afsluitbaar terrein
* voorschotbijdrage ƒ 340,- p.m.

ƒ 359.000,-

ƒ 198.000,-

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF

U KUNT NIET ALLES WETEN OVER...

*ZEKERINGEN

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Telefoon 023-5717093

MAXEUWESTRAAT13

*** BLOEMBOLLEN+*+
WINTER- EN NAJAARSBEPLANTING
DINSDAGS GESLOTEN

Extra kamer nodig
Dakkapellen in alle soorten en maten
TI aditionele consti ucties.
zeci goed geïsoleerd
Van ondel houdsarm en
t
degelijk materiaal
In een dag geplaatst
d m v prefab elementen
Dubbel glas
van binnenuit te reinigen
Verzorgen van melding
of bouwveigunning
Doorlopende garantie
en financiering mogeli|k
Aantiekkclijke project koi tingen

... CENSE & VAN LINGEN WEL!
CORT VD LINDENSTR. 2/20

of post de bon zonder postzegel naar.
Antwoordnummer 1751. 1620 WK URSEM
Stuur mij uw documentatie:
l'..

Telefoon

Bezoek ORM ihowroom openingstijden ma vi 900 I 7 3 0 u n

Drie kamer benedenwoning m het centrum
van het dorp op steenworp afstand van het
strand. Zeer geschikt voor starters.
INDELING:
entree/gang, woonkamer met open haard,
open keuken, 2 slaapkamers met wastafel
waarvan één met openslaande deuren, badkamer douche/toilet, bergkast en kelder.
* c.v. gas combiketel
•*• grondopp : 84 m'
* bouwjaar ca. 1925 In 1978 binnen geheel
opgeknapt.
•*• keuken incl. apparatuur
* dakbedekking uitbouw 1995
ƒ 205.000,-

^—i

vraag naar onze documentatie, bel; 072-5022700, Sax: 072-5022730

Naam

ENGELBERTSSTRAAT 84 ZW

Zeer goed onderhouden woonhuis 2 onder 1
kap, met fraai aangelegde tuin en stenen
schuur INDELING: beg. grond' entree/hal,
toilet, L-vormige woonkam luxe open keuken
met alle mbouwapparatuur
1 e verd hal, 3 slaapkamers, luxe badkamer
met grote douche, wastafel, toilet en bidet.
2e verd ruime zolder met aansluiting voor
wasmachine/droger.
•*• beg grond plavuizen vloer met vloerverwarming
•*• gedeeltelijk gestoffeerd
* mechanische ventilatie
* dubbele beglazing
•*•cv gas combiketel
* grondopp.- 223 m!
ƒ 579.000,-

773

Rijfe aan Ruimte met Ruiter
Adres
Woonplaats:

Mll

DAKKAPELLEN
IOOO I 4 0 0 u idiei Ni|vorhcidnciiem H i645VXUisom

Onder architectuur fraai verbouwde maisonnette op 3 en 4e verdieping in gebouw "Dumzicht" INDELING. 3e verd.. entree/ruime hal,
toilet, woonkamer met open keuken, ruim
balkon zuid, eetkamer met klem balkon. 4e
verd • Gang met linnenkast, ruime sip. kam.
met groot balkon, 2e slaapkam., 2e toilet,
badkamer met dubbele douche en wastafel.
* zeer fraaie hoekmaisonnette met schitterend uitzicht over duinen
* luxe sanitair met marmeren vloer
* 4e verd v v dubbel glas
* bijdrage aan Ver. v Eigenaars ƒ465.- per
maand incl voorschot verwarming
Gebouw vv. lift.
ƒ 398.000,-

Laat u eens geheel vrijblijvend door ons voorlichten.

CENSE&
NVM
MAKELAAR

\LiNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5 71S 715 • FAX 023 - 5 715 747

WILHELMINAWEG 2
Royale halfvrijstaande villa met aan drie zijden tuin, garage.
INDELING:
beg grond fraaie entree/hal, kelder, toilet,
woonkamer met serre, luxe moderne keuken
met apparatuur.
1 e verd • 2 slaapkamers, kastenkamer, luxe
badkamer met whirlpool, douche en wastafel, apart toilet, balkon.
2e verd.: 2 slaapkamers, zolderberging met
c v. opstelling
* verwarmde garage met aansluiting voor
wasmachine
* vlakbij dorp in groene deel van Zandvoort
gelegen
* c v. gas (2 Nefit H.R ketels)
* grondopp 409 m!
ƒ 629.000,-
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Monteur met
een liefde voor
paddestoelen
[IER KOMEN zo weinig
mensen door de week,
dat ik in alle rust kan
genieten," zegt Torn Puts. „Kijk
zelf maar. We zijn een meneer
en een gezinnetje tegengekomen. Ik kom hier minstens drie
keer per week in mijn eentje.
Dromen, aan niets denken en je
dan over de natuur verbazen.
Over een ree, een hagedis of een
inestkever die zich opeens laat
zien."
„Een piekeraar die rust
zoekt? Vroeger was ik wel een
piekeraar, nu niet meer, daar
ben ik overheen gegroeid," zegt
hij, 67 jaar. Een groene jas,
blauwe ogen, een stoppelbaardje en lang, ongekamd haar. Een
man die er goed voor gaat zitten
om zijn verhaal te vertellen.
Maar wie hem vraagt of hij de
paddestoelen wil laten zien,
merkt dat hij hard kan lopen.
Met grote passen snelt hij door
de Waterleidingduinen, bij de
ingang aan de Zandvoortselaan. Hij kent bijna elk polletje
dumriet, weet waar gisteren
nog de laatste paddestoelen
stonden.
„Want," verontschuldigt hij
zich, „eigenlijk is de paddestoelentijd al grotendeels over omdat het al een paar dagen licht
gevroren heeft. Paddestoelen
bestaan namelijk voor 90 procent uit water." Toch vinden
zijn scherpe ogen nog een paar
h erfstrelikwieën.
In een wit snotterig ei, dat
leken ongetwijfeld over het
hoofd zouden zien, herkent hij
het begin van een stinkzwam.
Makkelijker herkenbaar is de
lichtbruine korst op de halfdode berk, een berkenzwam. Met
een beetje moeite haalt Puts
een roodbruine duindoornvuurzwam tussen de takken
van een struik vandaan. Hij
slaat erop met een stokje.
„Deze zwam is harder dan de
meeste andere paddestoelen.
Dat hij meerdere jaren oud kan
worden, kun je aan de ringen op
de bovenkant zien."
Bij een open plek, naast een
bunker die uit de Tweede We-

en

oor
de
~ CO

Prins ontvoerd

OH
De geur van natte jassen, vermengd met een
pittige harslucht. Het schemert, al is het
overdag. Minuscule beige paddestoeltjes
piepen net boven de groene sterrenmosdeken uit. Herfst in de Amsterdamse
Waterleidingduinen. Je kunt bet ruiken, je
kunt het zien. Vooral als natuurgids Torn
Puts met je meewandelt. Of eigenlijk, hij
beent in hoog tempo van het ene
natuurwonder naar het volgende en geeft er
op zachte, ernstige toon uitleg bij. Een
bescheiden man, al dertig jaar onbezoldigd
natuurgids. Hij hadboswachter of iets
dergelijks willen worden, maar werd
verwarmingsmonteur. In de
Waterleidingduinen heeft hij echter alsnog
zijn levensgeluk gevonden.

-4-3
CO

Over zand en duinen
Een mooie diashow over een nieuwe vorm voor het Stationsplein tijdens de
commissie Ruimtelijke Ordening donderdagavond, zo heb ik gehoord Maar
ik heb eveneens gehoord dat de meerderheid van de raadsleden de
plannen voor dit nu nogal tochtige plein niet zo zien zitten Lou Koper (D66)
voelde zich zelfs in de maling genomen. Want degene die het nieuwe plein
ontworpen heeft, wil de duinen weer terugbrengen. Terwijl die nu net alweer
een jaartje of wat onder het plaveisel gestopt zijn. Er komt gelukkig wel een
bushalte waar men kan schuilen voor de zandstormen die worden verwacht.

paddestoel

reldoorlog overgebleven is,
staat de natuurgids opnieuw
stil en zakt door zijn knieën.
Een paar piepkleine paddestoelenhoedjes steken tussen het
mos omhoog. Puts knijpt voorzichtig in een hoedje. Pff, een
toefje oranje poeder vliegt eruit. De sporen van de gesteelde
stuifzwam, legt de gids uit.
„De namen van paddestoelen
zijn eigenlijk vaak heel voor de
hand liggend. Maar," voegt
Puts eraan toe, „ik ken ook niet
alle 3400 soorten die in Nederland voorkomen, hoor." Hij
vindt dat een gids zich niet
grootser voor moet doen dan
hij is. „Als ik iets niet weet, zeg
ik dat rustig. Ik hou er niet van
om mensen iets op de mouw te
spelden."
Een bescheiden man, Torn
Puts. „Toch moet ik bekennen
dat ik wel geniet van de aandacht die me als gids toekomt
tijdens een wandeling of tijdens
een van mijn dialezingen. Ik
voel het als een soort overwinning op mezelf. Vroeger, toen ik
een jaar of twintig was, durfde
ik nauwelijks in een groep wat

ZANDVOORT - Donker- maanden hebben we een beter
rode wolken met felle spot- overzicht."
Hij glimt van trots als hij de
jes, een lange reeks vitrines
met speculaas, marsepein

hele zaak laat zien. Achterin,

uitkomen. De voormalige

achteringang voor de aanvoer

De bakkerszaak is onlangs
opengegaan na een zeer grondige verbouwing. „We hebben
dan ook een hele hectische tijd
achter de rug," vertelt Jeroen
Balk, een van de telgen van de
bakkersfamilie. „Behalve dat
de verbouwing natuurlijk heel
veel aandacht opslokte, moesten we ook de voorbereidingen
voor de decembermaand treffen. En in een klap een hele
voorraad voor de nieuwe winkel maken."
Ondertussen gingen de bakkerij en de winkel op de Hogeweg ook gewoon door. Dat bedrijf, in 1934 gesticht door de
opa van Jeroen, blijft bestaan.
De winkel op de Grote Krocht
is een extra filiaal. „Omdat de
klanten tegenwoordig steeds
minder tijd hebben om boodbehappen te doen, wilden we
een andere winkel erbij hebben
die meer in de loop zit," legt
Jeroen uit. „En dan is de Grote
Krocht natuurlijk een ideale
plek. Tot nog toe is het dan ook
erg druk in de zaak geweest."
De vier nieuwe personeelsleden konden dan ook direct aan
de slag. Maartje Paap, die al
meer dan twaalf jaar bij bakker
Balk werkt, heeft de leiding
over hen.
Of de klanten in de winkel op
de Hogeweg ander brood of
banket lopen, is volgens Jeroen
nu nog niet te zeggen. „Ik heb
alleen gemerkt dat een uienbroodje hier beter loopt, maar
dat is alles. Over een paar

vier koelkasten. „Gebakjes
moeten koel bewaard worden,
vooral tompouzen bederven
snel."
Een zitruimte, kantoor en
keuken zijn eveneens keurig
verstopt. Wel zichtbaar is de
toonbank, die in een knik loopt.
„Dat breekt de ruimte wat
meer, anders werd het zo'n
smalle pijpenla. Boyendien zit
er halverwege een pilaar die we
wilden camoufleren. Het leuke
was dat we slechts twee keer
een schets hebben gemaakt van
de indeling en toen we die bij de
interieurbouwer
inleverden,
bleek onze schets heel bruikbaar. Het is dus helemaal geworden zoals we zelf wilden."

en chocolade en een oven onzichtbaar voor het publiek,
waar de heerlijkste geuren is een groot magazijn met een

te zeggen. Dat heeft me lang
dwars gezeten. Ik heb cursussen gevolgd en ik merk nu hoe
leuk het is dat mensen graag
naar me luisteren."
„Laatst nam ik een groep artsen mee voor een rondleiding.
Een van hen zei na afloop dat
het net leek of het duin zelf vertelde. Mooi hè, zo'n uitspraak
vervult me met trots." Hij zegt

het met een beetje ontzag in
zijn stem. Enigszins terughoudend vertelt hij dat in het grote
Haarlemse gezin waarin hij opgroeide geen geld was voor een
vervolgopleiding. Hij moest na
de lagere school gaan werken,
slechts twee van zijn broers
mochten doorleren voor priester. In zijn vrije tijd was hij wel
altijd in de Kennemerduinen te
vinden.
Dat hij verwarmingsmonteur
werd en geen boswachter of iets

tijd een drukketijd

anders in die richting, daar
heeft hij zich inmiddels bij
neergelegd. „Ik heb het wel geprobeerd, maar ja, bij sollicitaties was ik altijd veel te zenuwachtig. Dus het is nooit gelukt.
Het zij zo. Onder boswachters
is het onderling ook niet altijd
even gezellig, heb ik in de loop
der jaren wel begrepen. Bovendien kon ik in mijn vrije tijd

natuurlijk wel veel in de natuur
doen. Mijn hobby leek soms belangrijker dan mijn werk."
Samen met een groep van
acht andere vrijwilligers zette
hij dertig jaar geleden het taezoekerscentrum De Duiventil
op, vlakbij het huidige bezoekerscentrum van de Waterleidingduinen. Hij voerde bovendien m de jaren zeventig met
succes actie om de Ranitzweg
tegen te houden, die van het
Ruhrgebied rechtstreeks naar

Zandvoort moest lopen. Inmiddels geeft hij veel rondleidingen
en dialezingen in en over de
Waterleidingduinen.
Daarnaast is hij lid van een paddestoelenwerkgroep die onderzoeksgegevens doorgeeft aan
een landelijke vereniging van
paddestoelenkenners.
„Tijdens de dialezingen kan
ik uitdragen wat ik denk, zonder dat al te nadrukkelijk te
doen. Zo tussen neus en lippen
door eens laten vallen dat ouders niet per se hun kinderen
met de auto naar school hoeven
te brengen."
„Alle kleine beetjes helpen,
vinden mijn vrouw en ik. We
hebben geen auto en eten lang
niet elke dag vlees. Ik weiger
plastic zakjes. Alleen gaan we
wel met het vliegtuig naar Griekenland, onze favoriete vakantiebestemming. Daar zit ik wel
een beetje mee in mijn maag,
want vliegtuigen zijn niet zo
goed voor het milieu."
Sommige
natuurbeschermers gaan echter in zijn ogen te
ver. „De Stichting Duinbehoud
heeft er weieens voor gepleit
om alle dennen uit de Waterlei-

.f «7'W«i*iWï*j. ••* <^*c^ V
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleml 2. Tel.023-5718648,
of Faxen 023-5730497

e

Elke woensdagmorgen om
kwart over tien, zaterdag om elf
uur en zondag om één uur vinden deze korte cursussen
plaats. De workshops kosten 25
of 30 gulden, afhankelijk van
het item dat gemaakt wordt.
Dat varieert van mandjes met
kruidenbolletjes tot en met
Tcerststukjes. Opgeven tijdens
de openingsuren van de winkel:
dinsdag tot en met zaterdag van
tien tot vijf en zondag van
twaalf tot vijf.

Kinderfeest bij
La Bastille

Tijdelijke
cadeauwinkel

ZANDVOOET - Café La Bastille (Haltestraat 58) zet zondagmiddag vanaf één uur de
deuren wijd open voor kinderen. Clown Ome Willem ontvangt de kinderen met pannenkoeken, een kleurencentrifuge
en zijn ballonnenact. Bovendien mogen de kinderen volop
knutselen en zich laten
schmincken. De toegang is gratis. Het kinderfeest duurt tot
vijf uur.

ZANDVOORT - In de ijssalon
van Giraudi in de Kerkstraat op
nummer 7 zit tijdelijk Petite
Mésange. In deze winkel van
Astrid Beijnes zijn allerlei soorten cadeaus te koop, van versierde luciferdoosjes tot en met
boeketten. Alles is zelfgemaakt
door Astrid.
Zij is zo creatief dat ze trou-

Uit betrouwbare bron heeft
Ome Willem vernomen dat
Zwarte Piet zondagmiddag ook
langskomt. „Met een belangrijke boodschap van Sinterklaas.
Wat er precies aan de hand is,
weet ik niet. Maar dat horen we
ongetwijfeld zondagmiddag,"
aldus Ome Willem.

De oplossing van de puzzel Ier gelegenheid van de opening luidt: 'Nu ook
op de Grote Krocht brood en banket
van Bakker Balk'. De taart gaat naar:
Fam. Bluljs-van Duin, T. Dulvenvoorden, Fam. Hermans, J. Jonkman en I.
Wessels-I'ersoon.

Foto Andie LiobcMom

'Paddestoelen bestaan voor
90 procent uit water'

het brood en het banket.
stomerij ASEA op de Grote van
Ook is er een speciale kleedKrocht is verhuisd en heeft
in het magazijn, waar
plaatsgemaakt
voor de ruimte
het personeel de bordeauroodtweede winkel van bakker -wit gestreepte kleding kan aanBalk.
trekken. Bovendien staan er wens ook workshops geeft.

is het nog al-

Jan Dietz keek gisteravond ongetwijfeld nogal raar op toen hij na zijn werk
naar huis wilde gaan Opeens stopte er een blauw busje voor geldtransporten voor hem en werd hij onder luid gillende sirenes door de politie naar
Gebouw de Krocht m Zandvoort vervoerd Een ontvoering met toestemming
van het wettelijk gezag1 Het slachtoffer kwam pas weer een beetje bij toen
hij door de carnavalsvereniging De Schuimkoppen tot Prins Jan gekroond
werd als opvolger van Prins Ron II.

Torn Puts komt minstens drie keer per week in de Waterleidingduinen, hij kent er elke boom en

Gestoomde jurken maken
plaats voor speculaas

Voor Thijs en
Jeroen Paap

Monique van Hoogstraten

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur, zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een

gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH). Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging' EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

„"Burgerlijke stand

dingduinen weg te halen, omdat die aangeplant zijn. Maar
dan moeten ook de Amerikaanse eik en het konijn verdwijnen,
die zijn immers ook niet van
hier. Het konijn komt uit Spanje vandaan. Het gevaar van het
weghalen van zogeheten 'exoten' is dat een leefgemeenschap
altijd beschadigd wordt. Van
zo'n den zijn weer andere dieren en organismen afhankelijk.
Het kan honderden jaren duren
voordat de schade weer hersteld is."
De natuur is al hard genoeg
voor zichzelf, blijkt trouwens
tijdens een rondgang door het
duingebied. De kardinaalsmuts
heeft het bijvoorbeeld zwaar te
verduren. In het voorjaar wordt
hij ingekapseld door de rups
van de stippelmot en net als hij
weer wat bladeren heeft gekregen valt de herfst over hem
heen. Met kans op een bezoekje
van de kardmaalsvoetzwam.
Die, zoals zijn naam al aangeeft, zich vasthecht aan de
voet van de kardinaalsmuts.

Rekeningrijden
Stel dat de VVD de grootste partij m Zandvoort wordt. En stel dat die partij
het echt voor elkaar krijgt om een tunnel tussen de Zandvoorterweg in
Heemstede en de Randweg m Haarlem te laten aanleggen. Dan heeft de
VVD meteen een handige manier om iedereen te dwingen lid te worden van
die partij. Want wat te zeggen van een vnjkaartje voor de tunnel alleen voor
VVD-leden' Dat is pas slim gebruik maken van rekeningrijden. (Overigens
een landelijk VVD-plannetje).

Kunstminnende dief
Yvonne Sebregts, de schilderes die zo'n fascinatie voor water heeft, mist
sinds kort een van haar schilderijen. Niet omdat ze 'm verkocht heeft. Nee,
een dief heeft het schilderij de Waterbonde (waterval) gestolen van haar
expositie m Nieuw Unicum. Het schilderij was veertig bij vijftig centimeter en
zat m een kunststof lijst met ontspiegeld glas. „Gelukkig had ik dat
schilderij nog niet verkocht, want anders had ik het opnieuw moeten
schilderen," zegt een geschrokken Yvonne. Ze ziet er nog een positieve
kant aan. „Het is toch ook een compliment dat iemand mijn schilderijen
blijkbaar zo mooi vindt dat hij of zij er een steelt." Inmiddels heeft Yvonne
wel de expositie opgedoekt, want haar enthousiasme voor kunstminnende
dieven gaat nu ook weer niet zover dat ze ze nog meer gelegenheid wil
geven.

Herfstgirls

Monique van Hoogstraten

Dier
van de
week
De Spice Girls uit de onderbouw van de Hannie Schaftschool lieten zich
zaterdag van hun beste kant zien. Zij wonnen de playbackshow tij'dens het
herfstfeest. Om dat feest extra sfeer te geven versierden kinderen,
ouders en leerkrachten de school met pompoenen, kabouters, spinnen en
paddestoelen. In deze herfstachtige omgeving speelden de kinderen 's
middags, na een speurtocht door de Waterleidingduinen, op school allerlei
soorten spelletjes, 's Avonds kregen ze een buffet dat de ouders extra
mooi versierd hadden. „De ouders verdienen daarom beslist een compliment," vindt Joke Bais, een van de directrices en tevens juf van de derde
groep. „Trouwens het hele feest was een succes. Dat iedereen het naar
zijn zin heeft gehad, merkte ik vooral doordat veel mensen na afloop
vroegen wanneer het volgende feest gepland is."

Botje
De eigenaar van Beertje is naar
Spanje vertrokken. Deze
twaalfjarige Border Terriër kon
echter niet mee en dus belandde hij in het asiel. Daarom

zoekt hij een nieuwe baas of bazin. Beertje ziet er ruig uit,
maar is dat allerminst. Hij is
lief, rustig, aanhankelijk en
houdt van een hand die hem
over zijn bol aait. Een ideale
hond volgens de medewerkers

van het Kennemer Dierentehuis. In het dierenasiel (Kee-

somstraat 5, tel. 5713888) zit
Beertje klaar voor een nieuwe

eigenaar. Dat geldt ook voor
vele andere dieren, zoals Rossi,

de kater die vorige week in het
Zandvoorts Nieuwsblad stond.

Dat de stoep voor het redactiekantoor op het Gasthuisplem onlangs nogal
lelijk opengebroken en dichtgegooid is, wekt vooral irritatie bij de bewoners
van het hofje. Die struikelen in het donker bijna over de ongelijke stenen
Maar het openbreken heeft ook een leuke kant. Het heeft weer een
souvenier uit het verleden opgeleverd: een klem botje. Wie veel verstand
heeft van dierenskeletten is dan ook hartelijk welkom. Wel even oppassen
op de stoep.

Goedemorgen!
De protestactie vanwege het vliegveld m zee betekende zondagmorgen
een opmerkelijke fietstocht naar Noordwijk en het vereiste heel wat
organisatie volgens Eugène Weusten. Zenuwachtig geworden door de felle
wind vertrok het ploegje dan ook te vroeg, tot groot ongenoegen van
sommige laatkomers BIJ de kopploeg kreeg wethouder Versteege een
telefoon mee. Niet omdat hij mogelijk de eindstreep niet zou halen maar om
met Eugène. die samen met het D66-raadshd Han van Leeuwen achteraan
fietste, contact te houden. Halverwege raakte de kopploeg de staart van de
optocht echter kwijt en eenmaal aangekomen m Noordwijk bleek dat het
wapen van Zandvoort van Eugènes fiets afgevallen was. Daar kon ook de
moderne techniek niets aandoen. Totdat een laatkomer, meneer Kievit,
plotseling het ding tevooischijn haalde dat hij al bij het begin van het
fietspad door de duinen had opgeraapt. Terwijl half Zandvoort nog sliep,
was meneer Kievit dus duidelijk wel al goed wakker.

V/5 HALBNi OOK

Periode: 1-7 november 1997
In ondertrouw: Robert Bonnema en Monique Elianore
Schuiten. Milco Koper en Marieken Johanne Annette van
Aalst. Evert Loos en Daeng Aranyaprakorn.
Getrouwd: Maarten Alexander
Olivier en Geertje de Ruiter.
Geboren: Michiel, zoon van
Mark Jan Epker en Nicole Miralda Jager.
Overleden: Johanna Drommel-van den Bos, 83 jaar. Johannes
Petrus Langbroek, 37 jaar. Jobje Paap-Zwemmer, 71 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: drs H van Galen uit Zaandam.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: pastor D. Duijves.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves, Caeciliakoor.
Zondag 15.00: orgelconcert door P. Waerts.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: contactdag in Bloemendaal
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.

Welke verkeersplannen kunnen we van de VVD nog verwachten?
Illustiatie M Ji c do Bot'i
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MINOR MOTORCARS
T.k. Mits. Gal. 1.8 GLS, HB,
bj '91, lim. edit,, gar. 3 mnd,
Sloterkade 43/44
ƒ14.750, km 111.000.
Amsterdam
bcorpio
2.9
Automaat,
'96,
veel
Peugeot 205 XL 1.1, rood, bj.
Tegen handelsprijzen: 1e eig.Tel. 0297-562670.
Tel. 020 - 6177975/6158022 '87, nw. APK, ƒ2.950. Auto is
extra's
o.a.
airco/open
dak,
Tempra 1.6 i.e S 5-d. station,
Rover-dealer voor
45.000 km, noten stuur/dashschadevrij. 020-4972005.
st.bekr., roofrack, l.m. wielen,
board, ƒ42.500. 020-6952161.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
10-'94. ƒ 12.500 incl. BTW, Inl.
Peugeot 309 CL, m. '89, i.pr.st.,
BEREBEIT, Amsteldijk 25, Asd,
Tegen handelsprijs van 1e eig.; Tegen handelspr.: 1e eig. 214i nwe apk, ƒ 1950. Kerkbuurt 83,
020-6627777. Zondag 9 nov. VAN VLOTEN CAR BV
Escort Clipper Laser 1.6 16V, 5- 5-drs. wit, 12-'93, ƒ9.500 incl.Oostzaan, 075-684507.
geopend.
BTW. BEREBEIT, Amsteldijk
drs. Station, 1-'95, ƒ20.500.
ƒ29.950 Escort 1.4i Ghia Cabrio 8-'89. 25, Asd., 020-6627777. Zondag
Fiat Uno 60S b.j. '88, blauw 323 P 1.5i PS '97
metallic, nieuwe apk, ƒ 3450. 323 SED 1.5i PS '97 ƒ32.950 /12.500. Escort 1.6 CLX 16V, 9 nov. geopend.
Peugeot-dealer
stuurbekr.,
7-'93,
121 SED 1.3i'92
ƒ13.950 blauw,
Tel. 020-4972005.
121 SED 1.3i '93
ƒ15.950 / 12.500. Mondeo 2.0 CLX
106 1.1 XN
10-'91
323 HB 13i '93
ƒ 15.950 Sedan, LPG, 1-'94. ƒ16.950.
'106 1.5 Diesel
03-'96
Mondeo
1.6
CLX
16
HB,
LPG
8323 Coupé 1.5i '96 ƒ26.950
10-'96
Voor een perfecte SAAB 99 106 1.0 Sketch
ƒ25.950 '94. ƒ 15.950. BEREBEIT, Am- 90, 900, 9000 ook Royal Class 205 1.4 XS
01-'90
Tegen handelspr.: 1e eig. Nis- 323 Sedan 1.5i '95
steldijk
25,
Asd,
020-6627777.
ƒ23.950
205 1.1 XR
03-'91
san Sunny 2.0 Diesel, 5-drs. 323 Sedan 1.5i '95
ƒ13.950 Zondag 9 nov. geopend.
306 1.4 Comfort
06-'94
SAAB SERVICE
stuurbekr. 5-'95, ƒ 13.950. incl. 323 F 1.6i '90
ƒ14.950
306 1.6 XS
01-'96
BTW.
BEREBEIT, Amsteldijk 323F1.6i'91
MOLENAAR
ESCORT, m. '86, punt gaaf,
309 Profil
01-'89
25, Asd., 020-6627777. Zondag 323 F autom. 1.6i '93 ƒ17.950 nwe apk, ƒ 1450. WijkermeerHOOFDDORP
323F1.8T93
ƒ19.950
405 Break 1,9i
10-'92
9 nov. geopend.
626 Sedan 1.8i PS '92/ 18.950 weg 46 Beverwijk, 0251-224730 Onderhoud, reparatie, APK. 405 Break 1.8i
06-'94
626 HB 1.8i PS '92 ƒ20.950
Citroen AX
01-'93
Eigen revisiewerkplaats
626 HB 1.8i PS'96 ƒ30.950
Subaru Jumbo
08-'90
voor Saab motoren
Suzuki Allo GLS'94 ƒ9.950 RECORD biedt aan: Rover 827
Opel Kadett
06-'91
en versnellingsbakken.
T.k. GALANT 2.0 GLI, dec. '96,
VW Golf GTi
06-'91
4-drs, groen met., airco, mist- Nissan Sunny aut. '89 ƒ 8.950 Vitesse autom., sept. 1988, Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
lampen, uitst. staat, 18.000 km. Draaierweg 10 A'dam-Noord grijs met., apk gek. tot juli '98.
023-5614097
Tel. 020 - 6365052.
Tel. 020-6949266.
Tel. 020-6629517
ƒ 33.000. Tel. 020-6384800.

Peugeot

Ford

Fiat

Mazda

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

QUESTION CAR ?!
Volvo 850 GLE Estate Airco,
APK gekeurde occasions
okt. '94. 94.000 km, ƒ47.950.
v.a. ƒ 150,- pin of chip je auto
Van Vloten, Volvo Dealer
Van Slingelandstr. 14, A'dam.
Tel. 020-6369222

Daihatsu

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Daihatsu
't AMSTERDAMMER!JE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.

Citroen C 15 D '92, ƒ7.500.
Visa Garage. Tel. 020-6278410.

Volkswagen
VW Golf, m. '89, i.pr.st., nwe VW POLO '86, 3 drs, apk aug.
apk, ƒ 4950. Wijkermeerweg '98 in prima staat, kleur wit,
f 1200, Tel. 020-6534132.
46, Beverwijk, 0251-224730.

Z UlDW lJK
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205 Diesel, bj. '86, APK juli '98
kenteken '96, i.z.g.st., ƒ 2000.
Bellen na 18.00 u. 020-6990567.

Itiirl. Uulul'rsslniiit 5-11. Anislvrihiin-Xuiil. 'M. 673 Kil 22.
2
Tegen handelsprijs: 1e eig. 405
1.6 GLX Airline, groen met.,
el.sch.dak. c.v. LPG, st.bekr. 7- RS Turbo, parelmoerwit, b.j.
'95. ƒ 17.500.incl. BEREBEIT, '88, 117.000 km, apk okt.'98 Renault 4 GTL '84, APK 2-98,
oranje, goede staat, ƒ2250,-,
Amsteldijk 25, Asd, 020- ƒ 5250. Tel. 020-6706825.
incl. trekhaak. 0528-373518.
6627777. Zond. 9 nov. geop. TWINGO, dec. '93, rood,
Goed onderhouden Peugeot perfecte staat, ƒ 10.000.
309; 70.000 km; vraagprijs Tel. 020-6142916.
ƒ 5700; 020-6458719

> 3000 m RENAULT-SHOW

Klassiekers en Oldtimers

Peugeot 205 CL, m. '90, i.pr.st.,
nwe apk, ƒ3950. Wijkermeerweg 46 Beverwijk, 0251-224730

MERCEDES BENZ
350 SL automaat

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

bouwjaar 1973
Goudbrons metallic, originele lak.
Van eerste eigenaar. Prijs n.o.t.k.
Tel. 0 6 - 54348800.

Peugeot 404, '63, wit, weg
omst. t.k., uit Z.Fr. geïmport.
ƒ 6.000,-. Tel. 073-6213817.

ARISTONA VIDEORECORDER
Nieuwste model! Topmerk videorecorder met
zelfreinigende koppen,
automatische zenderinstelling,
.;; , .-.•••% ^;;,
zoeksysteem en afstandsbediening. r^-'^fiJ'ï

£f^\ Extra lage prijzen door gezamenlijke
K^7 inkoop van 3000 Experts in Europa.

(mm)

Rover

Mitsubishi

Expert
gaat niets te ver.

@

Saab

Nissan

Renault

NU

T.k. Citroen CX Pallas 2400 inj.
bj.'79,. 1e eig. kl. beige, 93.500
km, halfaut., deze auto is een
lust voor het oog tot in elk detail, prijs n.o.t.k. 0228-584686.

iï'J\;$^
•*•{ïï'py^ f m^f^M^C |iL AH *•W£SF

Gratis Expert All-Risks-Garantie
(bij aankopen boven 490, •).

Blijf niet dromen, nu komen.
Peugeot 404's, alles moet weg.
DRS KEIMPE CARS, Ook rep.
en onderh. Tel.: 020 - 6823615.

\

Citroen

Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten .

(m_m.) Vakkundige en snelle service.
"

-

i
t

(ljïj Gratis Geluidsgarantie. '

BX 14i, Deauville 4-'92, i.z.g.st.,
apk 8-'98, radio, trekhaak,
ƒ7.500. Tel. 020-6636553.

PANASONIC STEREO
RADIO/CASSETTE* CD
Met extra bass voor een perfect
stereo geluid. NU SLECHTS

HYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroën-veerbollen voor
ƒ20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 - 51150.
Citroen CX 20, b.j. '85, grijs
met., zonnedak, electr.-ramen,
apk, pr. ƒ 2800. 020-6760099.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.

(l~€j Gratis Video-onderhoud.

Tegen handelsprijs v. 1e eig.,
ZX 1.4i reflex 3 drs., 9/92
ƒ8.500. ZX 1.4i reflex 5 drs.,
3/93 ƒ9.500. BX 1.4 Deauville
LPG, 3/92 ƒ.250. BX 1.4 Deauville11/91/6.250.BX1.9TRD
1/88, ƒ2.250. BEREBEIT,
Amsteldijk 25, Asd. 020 6627777. Zond/ 9 nov. geop.

jMl Gratis Omruilgarantie.
'
'
,
, Modern betaalgemak met ,
o.a. de Expert Creditcard.
' f" , A. '" ''l

i' ', i V-' * ' ' '<• *.' ^
i , ,f, , , •"p

''

"'

• • * w •t^'nfafy '~. *w-w
u (* ff kt - *» kvïi •-?
1*1 )SWS

AEG ELEKTRONISCHE CONDENSDROGER
NIEUWSTE MODELGeen afyoer.nodig. Elektronische
vochtmeting voor diverse drobgtegradén. Eenvoudige
eenknopsbediening.." ,,;•. ; ,
Uitneembaar stoffilter in deur.1

ADV.4449T-

;.';, • •

1299,-

gevend Expert
voordeel.
PHILIPS 63 CM BLACKLINE
STEREO-TV
63 cm (eff. 59 cm) Blackline beeldbuis.
2x 20 Watt Hifi-stereo met Incredible Sound,
Teletekst en afstands- ,
bediening. VAN H99T-?

BOSCH
1100 WATT
STOFZUIGER
Met elektronische
zuigkrachtregeling,
drievoudig
hygiënefilteren
automatisch snoeroprolmechanisme.
ADV.-24^

BAUKNECHT1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Diverse basisprogramma's. Superzuinig en met extra
grote vulopening.
r
Centrifugeert 1000 toeren.
9ï HffiX •
ADV. 4-599^ VAN 449^
i t. u 11 11 vj v. 11 11 iv. v v > / \ v i M

1088;

XM 20i SX Prestige '95/ 27.900
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 29.500
XM Turbo D AMB airco, radio,
"O, l.m. velg.,'94
ƒ26.500
XM Diesel '95
ƒ27.500
XM Diesel '94
ƒ 19.900
XM20i CT Turbo '94/24.500
XM 20i LPG '93 airco ƒ 15.500
XM CT Turbo aut. '93 ƒ 17.500
XM 20i '93
ƒ 15.500
XM 20i comf. '92
ƒ 12.500
Xantia 19 D '94
ƒ 16.500
Xantia 18Ï SX LPG '94/15.500
4st Xantia 1.8 SX '95 vaf 19.900
Xantia 18 SX LPG '93/ 14.500
ZX 14i'Furore '94
ƒ13.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BX TGD Break '93
ƒ 12.500
BX TGD break '89
ƒ 4.950
BX 16 RE Break '87 ƒ 1.950
BX 16 TGi '93
ƒ 9.950
BX 14 TE '93
ƒ 9.950
BX 14 TE '90
ƒ 4.950
BX 14 E LPG '89
3.500
BX 14 RE '87
ƒ 1.950
BX 19 TRi '90
ƒ 4.500
BX 19 GTi '88
ƒ 3.950
AX 1.5 Diesel m'95 ƒ 12.500
AX Rrst m'92
ƒ 7.500
C 15 D bestel '92
ƒ 7.250
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37 A'dam
Tel. 020-6278410.

Opel

PHILIPS ELEKTRISCHE
TANDENBORSTEL
Nieuw! Oplaadbare Philips/Jordan 2-action
plak remover met roterende borstel
en actieve tip voor effectieve
plakverwijdering. Incl. ophang(
systeem en opzet borstel.
NORMAAL-^
NA 25,-INRUIL' ,
VERGOEDING
.' -• '- ,
VAN PHILIPS

•' '

'

'L

GRATIS
MOBIELE
TELEFOONS
Mobiele telefoons van Nokia,
Ericsson, Sony,
Philips, Siemens
en Panasonic
vanaf 0,00*!
Én u krijgt
Bij Expert krijg'
op al onze
libertel-én PTT Profil
zaktelefoons
abonnementen maar
onze gratis Allliefst 100.-retour
Risks-Garantie.
Deze beschermt
uw telefoon bij alle
ongelukjes, diefstal of verlies.

TEFAL SUPER FRITEUSE
Dubbelwandige friteuse die aangeeft wanneer het
anti-reukf ilter vervangen moet worden.
Met traploos regelbare thermostaat en
diepvriesstand. NU SLECHTS

T.k. Opel Manta, bj '79, paars/blauw met., apk tot mrt '98,
voor
liefhebber.
Vr.pr.
ƒ2.000,-. Tel. 023-5631487.

Volvo
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

Van Vloten
Amsterdam
940 Estate airco
850 GLT
V 40 Comf .-Line
480 2.0 S
460 - 440 autm
460-440
440 Diesel
360-340

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

AAR

WO

Opel Ascona 18S b.j. '87,2 drs,
trekh., zonnedak, evt. met LPG
i.z.g.st. ƒ 2250: 0297-281254.

Opel Corso, m. '88, i.pr.st., nwe
apk, ƒ 1950. Den lip 55,
Landsmeer 020-4824640.

G3ÈÏ!

SHARP 3-IN-1COMBIMAGNETRON
900 Watt magnetron, heteluchtoven en quartzgrill.
Digitale timer en eenvoudige
- , , ,-elektronische bediening. Met draai- , ' _ ,'«, ' ' i - '
plateau. Inhoud 24 liter. VAN S49T- "
' ' '

Tegen handelsprijs; Senator
3.0I CD Aut., Irmscher-uitv., airco, l.m. vlg., c.v. d. rood met.,
sportint., dig. dasb. 11-'88,
ƒ 15.000. Astra1.6iGL, LPG, 1'93,/12.500.Astra1.7TDGLS
blauw met., c.v., st.bekr., el.
ramen, 9-'94, ƒ 16.500. Omega
2.0 CD, sch./k.dak, ABS, l.m.
vlg., diam. zw. met., st.bekr.,
10-87, ƒ7.250. BEREBEIT, Amsteldijk 25, Asd, 020-6627777.
Zondag 9 nov. geopend.

Opel Corso, 3 drs, m. '89,
i.z.g.st., nwe apk, ƒ 2950. .
Kanaalweg 30 E, Landsmeer.
020-4824640.

*In combinatie met 1-jarig abonnement.

EX PE

PEUGEOT 404
Een solide, cornf. klassieker
voor alledag. Altijd auto's
op voorraad. Frank Dordregter
020-6826974 / 06-54373493

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.

J E

WIJZER

VA

'94
'93
'96
'92-'95
'92-94
'90 t/m'95
'94
'88-'89

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service
Tel. 020 • 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
Volvo 340 b.j. '83, nwe
schokbr., gerev. motor, APK
12-'98, ƒ 1250,-. 020-6407540.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Vervolg showroom
zie pag. 10
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Mannetjesputter van
Mercedes in voorjaar
W

aab 9-5 2.0t
Uitgebalanceerd als een vliegtuig
l • et de 9-5 aast Saab
«/l °P de *°P van cle
w l markt. De instapveriie 2.0 t(urbo) komt op ƒ
4.950. Daarmee nestelt dee gestroomlijnde Zweed
ich in regionen waar Meredes-Benz, Volvo, Audi en
BMW sterk zijn vertegenvoordigd. De 9-5 is gewajend met een rijke uitrusing en biedt voldoende inirediënten om een stevige
jartij in de top mee te bla:en.

dezelfde kwalificatie toekennen
aan het dashboard dat sterk lijkt
op een cockpit van een vliegtuig.
Hier tekent zich af dat het Zweedse merk zijn sporen evenzeer
heeft verdiend In de luchtvaart.

<enmerkend Saab, zouden we
rillen zeggen bij de eerste aanlik van de 9-5 2.01. Waarom?
tet komt door de opvallende chomen grille en door de iets geiolde voorruit, die al jaren lang
üverse modellen van Saab een
ilgen gezicht geeft. Ook karakteistiek is de wigvormige stroomlijn
i!s je de auto van opzij bekijkt.
achter het stuur gezeten kun je

klopt en dat elk knopje en elke
hendel op de plaats zitten waar je
ze verwacht. Deze auto is een
toonbeeld van perfectionisme,
alsof het een vliegtuig moet zijn
dat zijn inzittenden betrouwbaar
en met de grootst mogelijke veiligheid moet kunnen vervoeren.

De 9-5 voelt uitgebalanceerd aan.
Zonder dat direct te kunnen definiëren heb je het idee dat alles

Het interieur biedt ruim plaats aan
vijf volwassenen. De auto rijdt op-

vallend stil. Vooral windgeruis
blijft tot op zeer hoge snelheid minimaal dankzij de lage luchtweerstandswaarde van de carrosserie
(cW 0,29). De 9-5 reageert dynamisch op elk commando van gas
en stuur. Het onderstel met onafhankelijke voor- en achterwielophanging draagt hieraan bij.
Aan luxe zaken is geen enkel gebrek in deze Saab. Vrijwel alles
laat zich elektrisch bedienen. Een
bijzonderheid is het instrumentenpaneel Night Panel, dat in het
donker alleen noodzakelijke informatie toont. De bestuurder wordt
daardoor zo min mogelijk-afgeleid. Dat bevordert de veiligheid,
een thema dat Saab sinds jaar en
dag hoog in het vaandel voert en
projecteert op de 9-5. Standaard
zijn airbags voor bestuurder en
passagier, side-bags in de rugleuningen van de voorstoelen, abs
en elektronische remkrachtverdeNng.

Een bijzonderheid aan het dashboard is het 'Night Panel'.

SPECIFICATIES
Saab 9-5 2.0:

^Topsnelheid:
•Gern, verbruik:

Vlercilinder met
16 ^leppen en
turbo
1.985 cm3 ,
110 kW/150 pk bij
5.500 t.p.m.
240 Nm'bij 1.800
t.p.m. ' "
9,8 sec van 0-100
km/uur. • ' '
215 km/uur.»
9,6 ltr/100 km.' '

'Prijs::, > '

«ƒ74.950,

, Motortype:

^Cilinderinhoud:
'Vermogen: "
'
K. koppel: f

v

4

'Acceleratie:

Het 'Saab Active Head Restraint'systeem (SAHR) is een nieuwe
vinding, die de kans op nekletsel
moet verkleinen. Deze voorziening zorgt ervoor dat bij een aanrijding van achteren de hoofdsteun omhoog beweegt en naar
voren knikt en zo het hoofd opvangt. We hebben het niet uitgeprobeerd, want het zou zonde zijn
van deze fraaie Saab.

De chromen grille en de iets gebolde voorruit van de 9-5 leggen de familiaire link met de andere mo-

De 2,0 liter motor is opvallend
krachtig. Dat komt door het zeer
hoge koppel dat bij een zeer laag
toerental wordt bereikt. Balansassen reduceren trillingen. Het slimme achter de kracht zit hem in
Saab's turbotechnologie: ecopower. Prestaties en een laag verbruik moeten hand in hand gaan.

BIJZONDERHEDEN
• UITRUSTING
'«>,> •
Centrale vergrendeling
Stuurbekrachtiging
'Elektrisch bediende zijruiten
voor/achter
[*Spiegels elektrisch verstelbaar
Stuur verstelbaar
Achterbank neerklapbaar

>

'Getint glas

"

De M-klasse is een volstrekt
nieuw model, waarmee Mercedes-Benz mikt op avontuur. Permanente vierwielaandrijving en
een robuuste bouw gelijk die van
een terreinauto dienen dat beeld
op te roepen. Aan de andere kant
is de auto werkelijk vol gestouwd
met alle mogelijke luxe. De meeste verwende bestuurder van een
top personenauto moet zich er in
thuisvoelen. In deze zin onderscheidt de M-klasse zich van de

van luxe en stoere knapen als die
van het Britse Range Rover.

pure Mercedes terreinreus, de Gklasse.
Voor de productie heeft Mercedes
in de staat Alabama in de V.S.
een fabriek gebouwd. De Amerikanen en Canadezen smaken al
dit najaar het genoegen om de Mklasse te kunnen kopen. Aan de
andere zijde van de Atlantische
Oceaan zijn vierwielaangedreven
voertuigen razend in trek. Marktanalisten verwachten een groei
naar een verkoopaantal dat tien
of zelfs meer procent van de totale autoverkopen kan gaan uitmaken.

Vier- of zescilinders, de keuze is
straks aan de koper. De ML 230
heeft een 2,3 liter vierpitter van
110 kW/150 pk. Het is de basisversie. De tweede variant is de
ML 320 met een 3,2 liter V6 van
160 kW/218 pk. Deze kost
121.900 gulden.
De wielophanging is voor en achter onafhankelijk. Zo'n constructie
levert een comfortabel en stabiel
weggedrag op. De aandrijving
gaat permanent via vier wielen,
volledig elektronisch geregeld.
Zelfs als drie banden op een
gladde ondergrond alle grip hebben verloren, dan nog zal de
Benz vooruit komen. Een elektronisch brein zorgt ervoor dat het
leeuwendeel van de aandrijfkrachten in dat geval naar het
ene wiel, dat wel houvast heeft,
worden geleid.

Ook al is de M korter dan een auto van Mercedes' E-klasse, de
ruimte binnenin is gelijkwaardig.
Het geldt evenzeer voor de uitrusting. Zelfs airconditioning is
standaard en wat te denken van
een in de lengterichting verstelbare achterbank. Het zijn zaken in
de uitrusting waarmee de M-klasse zich manifesteert als evenknie

Airbag (2x)
,ZJj:airbags

Op de motor is een compacte turbo gemonteerd, die als een kat
vanuit een sluiphouding plotseling
een soepele sprint inzet. Je merkt
dat aan een zeer progressief verlopende acceleratie. Met name bij
het inhalen van een auto komt
dat van pas. Terugschakelen is
zelden nodig om passeren snel
en dus veilig te laten verlopen.
Want ook dat predikt Saab al jaren: omwille van de veiligheid
moet je niet alleen vlot kunnen
remmen, maar ook snel kunnen
accelereren.
Van de 9-5 zijn tevens een 2.31
en een 3.0 V61 versie te koop.
Deze leveren respectievelijk 170
en 200 pk en nog meer trekkracht
dan de 2,0 liter.

De Mercedes-Benz M-klasse is een mannetjesputter

Renault Fever stoot slechts water uit
M
et Franse Renault is
een flinke stap dichterbij een werkelijk schone auto. In samenwerking
met onder meer de Parijse
'Ecole des Mines' en Volvo
is een voertuig ontwikkeld
dat slechts water uit de uitlaat stoot. Deze experimentele auto heet Fever en
maakt gebruik van een techniek die in de ruimtevaart is
ontwikkeld.

e Auto van het Jaar verkiezing nadert zijn einde. Uit een
totaal aantal kandidaten van 31 nieuw op de markt gebrachte modellen zijn er vijf geselecteerd. Dat zijn de Alfa
156, de Audi A6, de Citroen Xsara, de Mercedes-Benz A-klasse
en de Volkswagen Golf. Dit quintet ondergaat de finale toetsing, waarna op 25 november de winnaar bekend wordt gemaakt.
3e jury bestaat uit zestig Europese autojournalisten. De verkiezing
s dit jaar voor de 35ste keer. Ooit op initiatief van het Nederlandse
Jlad Autovisie gestart, is Auto van het Jaar uitgegroeid tot een fel
begeerde titel binnen de auto-industrie.
De deelnemende modellen moeten aan een groot aantal criteria
voldoen. Goede rij-eigenschappen en comfort zijn niet voldoende.
3e juryleden kijken ook naar vernieuwende techniek en of een model als een trendsetter valt te betitelen. Dat laatste geldt vooral voor
de huidige Auto van het Jaar 1997, de Renault Mégane Scénic.

ie de capaciteiten
van Mercedes' Mklasse wil zien, kan
terecht bij Steven Spielberg's nieuwe film Jurassic
Park: The Lost World. Wie
de kracht van deze vierwielaandrijver zelf wil ervaren,
die moet wachten tot het
voorjaar. Dan verschijnt deze auto in Nederland bij de
dealers voor een prijs vanaf
ƒ 97.350,-.

De Volkswagen Golf behoort tot één van de meest populaire auto's in
Europa. De nieuweling, het model van de vierde generatie, zet qua uitrusting de toon in zijn klasse. Veel aandacht is gegeven aan kwaliteit
en aan veiligheid.

Voor de finale beoordeling heeft elk jurylid 25 punten te verdelen
over maximaal vier auto's. En er mogen niet meer dan tien punten
aan één model worden toegekend. Het belooft een spannende
eindstrijd te worden.

De Fever is gebaseerd op een
Renault Laguna Break. In de
laadruimte is een zogenaamde
brandstofcel geplaatst. Deze levert elektriciteit uit waterstof. Met
acht gram legt de auto een afstand van 500 kilometer af. De
aandrijving komt van een elektromotor van 30 kW, waarmee de
Laguna Break een topsnelheid
van 120 km/uur kan bereiken.

Het rendement van de brandstofcel is zeer hoog. Maar liefst 92
procent van de energie wordt omgezet in voortbeweging, dat is zeker drie keer zo hoog als bij een
normale benzinemotor. De truc zit
hem in een elektrochemische reactie in de brandstofcel, waarbij
waterstof en zuurstof zonder verbranding een verbinding aangaan. Dat proces levert elektriciteit op. En de uitstoot bestaat uit
zuiver water.
Het enige nadeel is de omvang
van de brandstofcel. Die slokt bijna het totale laadruim van de
Laguna op. De auto is bovendien
nogal zwaar. In deze experimentale uitdossing weegt hij 2.200 kilo, zo'n duizend meer dan een
versie met benzinemotor. De komende maanden wil Renault de
prestaties van de Fever verbeteren. Dat moet door verlaging van
het gewicht en verkleining van de

Een doorkijkje in de experimentele Fever van Renault toont aan
dat de brandstofcel goeddeels de totale laadruimte van de Laguna
Break opslokt. Schoon is hij wel, maar praktisch gebruik laat te
wensen over.
brandstofcel. Tevens moeten de
kosten omlaag, want nu zou productie van een dergelijke wagen

meer dan het tienvoudige kosten
dan van een gewone Laguna
Break.

Nieuwe King
Cab van Nissan
n het spoor van de geheel
nieuwe Patrol presenteert
Nissan een nieuwe King Cab
pickup. Deze auto beleeft zijn
Nederlandse debuut volgend
jaar februari.

I
Werkelijk van grille tot aan achterlichten nieuw is de Audi A6. Hij lijkt
nauwelijks op zijn voorganger. De hoeken zijn veel ronder en het interis
ur is ruimer. Met de A6 klimt het Duitse merk een trede hoger op de
'adder, in die zin dat het merk met dit model duidelijk op het niveau wil
zitten als de BMW 5-serie en de Mercedes-Benz E-klasse.

De ronde
hoeken geven de King
Cab een
moderne
en tegelijk
krachtige
uitstraling.

Wat geldt voor de VW Golf, valt evenzeer te projecteren op de Xsara
van Citroen. Kwaliteit en veiligheid hebben voorop gestaan bij de ontwikkeling. Tegelijk wilde het Franse merk een doordachte gezinsauto,
die de ZX kan opvolgen. Een sterk punt van deze Xsara is het hoge
comfort.

Veertig mille van MotoRAl

Park distance contra!

De eind oktober gehouden MotoRAl '97 heeft 40.000 gulden opgeleverd
voor Riders for Health, een organisatie die diverse goede doelen ondersteunt. Het bedrag is bijeengebracht met bijdragen van bezoekers aan
de MotoRAl. Het geld is bestemd voor de aanschaf van motorfietsen
voor artsen in Afnka. Oud-wereldkampioen 500 cc, Randy Mamola, heeft
de veertig mille in ontvangst genomen. Het grootste deel van het bedrag
is trouwens ingezameld door het motorblad Kicxstart, dat voorafgaand
aan de MotoRAl diverse activiteiten had georganiseerd. Amsterdam RAI
catering Services doneerde een kwartje per verkochte hot dog.

Parkeren zonder vrees voor paaltjes is een droom voor menig autorijder.
BMW heeft hiervoor een oplossing. Sinds '91 levert het merk al de Park
Distance Control. Het is een systeem met sensoren in de bumpers, dat
obstakels signaleert en via een pieptoon de bestuurder indringend waarschuwt.
Hoe sterker het geluid, des te dichterbij is de paal of de boom. Aanvankelijk leverde BMW het vernuftige systeem alleen op zijn topmodellen uit
onder meer de 7-serie. Nu is het echter mogelijk om Park Distance Control achteraf te laten inbouwen door de dealer. Dat kan op alle 3-serie
modellen, de oude en de nieuwe 5-serie sedan en op de oude en nieuwe 7- en 8-serie. De prijs bedraagt 898 gulden, inclusief btw en montagekosten.

Tentaanstelling van Cannes gangers

D

S A-klasse van Mercedes-Benz is bijzonder. Het is een compacte va'iaiie op het begrip ruimtewagen. Met dit model begeeft het merk met
06
ster zich bovendien op een terrein waar het niet eerder actief is gew
eest. Het is de eerste kleine Benz en alleen al in deze zin heel verlieuwend.

Een serieuze kanshebber voor de titel Auto van het Jaar 1998 is de Alfa 156. Met name van de vormgeving heeft het Italiaanse merk veel
werk gemaakt, het is een knap staaltje design. De uitrusting is zeer
compleet en net als bij de andere kandidaten is de kwaliteit op prima
niveau. Daaraan voegt deze auto een perfecte wegligging toe. Vernieuwend zijn de dieselmotoren met directe injectie volgens een bijzondere constructie: UniJet. Het garandeert een nauwkeurige verbranding en een gering brandstofverbruik.

Net als bij de Patrol heeft de hoekige
neus van het voorgaande model het
veld geruimd.
Nissan heeft de vormgeving stevig
onder handen genomen en met
enigszins afgeronde hoeken een
stoer beeld gecreëerd.

In de showroom van Citroen Amsterdam aan het Stadionplein is momenteel een fototentoonstelling te zien. Het is een verslag van een bezoek
aan het vijftigste filmfestival in Cannes. Journalist Theodor Hofman, fotograaf Joris van Bennekom en historicus Martin Harlaar zijn naar deze
Zuidfranse badplaats geweest met een Citroen Berlingo Multispace. Hun
ervaringen hebben ze vastgelegd in beeld en woord.
Behalve een tentoonstelling is daarvan ook een fotoboek gemaakt:
Sweet Berlingo. Dat is te koop voor vijftien gulden in de showroom. Berlingo rijders krijgen het gratis op vertoon van hun kentekenbewijs. Citroën Amsterdam is open van maandag tot en met zaterdag tussen 9.00
en 17.00 uur.

Band in en op BMW
In zijn achttiende bioscoopfilm 'Tomorrow never dies' maakt James Bond
geregeld gebruik van BMW voertuigen. De dienstwagen van geheim
agent 007 is een luxe 750JL. Naar goed gebruik is de auto voorzien van
een reeks geheime snufjes, waarmee Bond zich uit benarde situaties
weet te redden. Tevens komt een BMW R 1200 C (Cruiser) motorfiets in
de film in actie onder het lenige lichaam van James. De film gaat op 9
december in première in London. Op 16 december is de première voorstelling in Tuschinski in Amsterdam.

SONY STEREO KLEUREN-TV
KVX2101; 55cm Hi-Black Trinitron beeldbuis,
HiFi stereo, teletekst met geheugen, fraai
monitorlook-design, Doublé Duty afstandbediening. Adviesprijs'1440.-

SONY TRAVELLER!
BREEDBEELDSTUNT! TR330; 10x motorzoom,

TOPMERK; Super platte
l 61 cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviesprijs'2439.

1199.-

ichtgewicht. Adv. '1650.-

matste

949.-

l n d o l Ing

Informatie:

Puhllcks

Informatici:

1O2 Nieuws
200 programma
300 Omwen
^

SAMSUNG
G
AMERA, STUNT!

101 201
2O1 (-'l'e» '"
3O1 .«".'"

j PHILIPS BREEDBEELD VPK60; 14x motorzoom,
'1099.notorzoom,'1099.PW630; 70cm, stereo, tej letekst. Adviesprijs'3295.-

1549.-

PT820; Black-Line S groot[ beeld, stereo, TXT. Adv.'2795.-

1669.-

| PHILIPS BREEDBEELD

-^*^51

689.-

•>

HiR-stereo, 12x motorzoom,
PHILIPS MATCHLINE afstandbediening.
3ning.AdV1899.Adv'1899.-

100 Hz KLEUREN-TV

AEG WASAUTOMAAT

w • *•Tk^-*rjL^*y>> • •. r

Hi-8 CAMERA
ERA STUNT!
ïf

899.-

330
370

SONY STEADY
'EADY SHOT
SHOT
TR510;HiFigeluid.*1890.i geluid. '1890.-

1199.-

STEREO KLEUREN-TV

769.-

PT156;Afstandbediend.*645.-

1299.-

klasse camcorder.
icorder.Adv.'3110.Adv.'31 10.-

845,

:2799.-

PORTABLE KTV37cm PHILIPS MATCH-LINE l

Off. Ned. Philipsgarantie.'599.- VR; Turbo-Drive, stereo, monage, Jog&Shuttle. '1545.-

979.HILIPS HIFI STEREO

STEREO.
SONY 72CM TRINITRON ARISTONA
KVC2981;Stereo,TXT.*2550.- SB; SHOWVIEW, PDC, 4 koppen, audiodubb. Adv*1095.-

599.-

I^^S

r

AWM800; 15programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveilig•ing. Adviesprijs *1079.-

gie.

699.-

Adviesprijs*1499.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

PANASONIC CD-COMPO
Am/Fm radio, oassettedeck, luxe
CD-speler, robuust design.
Adviespri]s*249."

CALL CENTER
Consumenten Helpdask voor Intormitli mn
advies. Tav.ns malden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke epp.

Koelgedeelte met automatische ontdobiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren invrieskapaciteit.
Adviesprijs*999.-

469.-

Italiaanse vormgeving.
.... sterren invriescapaciteit.
Adviesprijs 899.-

569.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs.'949.-

> 799.IRUNDIG HIFI STER'EO

X2501; Hi-Black Trinitron, G V 5 4 0 0 ; 4 koppen,
teletekst, afstbed. Adv.'1770.- Showview+PDC. Adv*1159.-

KG25V03; 240 netto
inhoud, 2 vriesladen.
Adviesprijs.'1348.-

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

1199.-

649.
SONY 55CM STEREO JVC HIFI STEREO

850 toeren. Slechts 40_cm
breed. Adviesprijs* 1435.

SfflBPfflltSlïE

X2101 ;Trinitron, TXT.*1440.- l620;Hi-SpecDrive.*1189.-

898.-

649.SAMSUNG3 STEREO
STEREO !

AEGTURNAMAT

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbiuikswaarden.*1348.-

849.-

MIELE VAATWASSER
G570; Topklasse. 6 Program-1
ma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop. Adv. '2099.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l
M6135; Supersnel verwarmen l
en ontdooien. Uilneembaar l
draaiplateau.Adviesprijs'279.-1

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

179.-

WHIRLPOOL AVM260

19 liter inhoud. Eenvoud!-1
ge bediening. Adv. '599.-1

209.-

MOUUNEXMAGNETRON
Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draai-1
plateau, timer, recepten-1
boek. Adviesprijs.*489.-1

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

648.-

799.-

SIEMENS AQUASTOP

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.'1099.-1

K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.*1399.-

679.-

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs*1099.-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

599.-

1-DEURS KOELKAST

1D600; Topper! 4 koppen,
60 Wattstereo, teletekst '2990.- Showview + PDC. Adv*1299.-'

SPS1012;RVSinlerieur.4
sproeiniveaus. Adv.'1179.-

MIELE KOELKAST

INDESrrWASAUTOMAAT

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

549.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

779.-

699.-

275.325.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviesprijs*749.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699.-

345.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs*699.-

395.-

SIEMENS KOELKAST

279.-

SAMSUNG 24 LITER
1000 watt magnetron, 60 mi-1
nuten timer, automatische |
programma's.

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kook-1
funkties. Adviesprijs*699.-1

469.-

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron, l
Met hete lucht, grillen 1000 watt l
magne&Dn.Dusontdooien.koken, [
bakken, braden en gratinenen.
Adviesprijs*999.'

599,-

Uniek systeem met apart cen- Met .vriesvak. 140 liter
trifuge eenheid. Adv. '1699.- 'inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. *729.-

SV125;Videorecordermet
ïorecorderme
PDC. Adviesprijs*749.-'
esprijs*749.

579.-

425,

.AEG BOVENLADER

1 000 toeren centrifuge. Zui- BAUKNECHT KAST
nig, stil en milieuvriende- 140 liter inhoud. Adv. V49.lijk. Waterbeveiliging. *1649.-

M1400; Afstandbed.'550.-

. kleuren-W s

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
FU700; 750 toeren centrifuge. RVS Maar liefst 280 liter inhoud,
trommel, schokdempers. *949- 3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.*1849.-

SONY HIFI STER'EO

ISONY BREEDBEELD PANASONIC STEREO
28WS1; 70cm Super Trinitron,

SONY PORTABLE KTV

NederJands topmerk; 3 pro-1
grarnma's,12couverts.Adv.'899.-

499.-

E2561; Super Trinitron, 5600; Trilogie, 4 koppen,
PIP, stereo, TXT. Adv.*2970.- Ihowview+PDC. Adv' 1340.-

M21; Hi-Black Trinitron.
Adviesprijs*990.-

649.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

AWG768; 1100 toeren
centrifuge, 14 programma's, RVS trommel, zuinig met e

MAANDAG T/M VRIJDAG
SONY BREEDBEELD SONY HIFI STEREO' 08.00 TOT 16.00 UUR
KV24WS1; Super Trinitron,
020 - 6474939
stereo, teletekst. Adv. *2440.- E800; 4 koppen Trilogie videoecorder, montage. '1670.-

SONY55CMTELÊTEKST

895.-

Instelbarecentritugegang.regelbarethennostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

679.-

SONY 63CM STEREO

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's. '1349.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

JP665; Shovwiew+ PDC, 4 koppen, FoltowTV, longplay. '1095.-

SONY100HZ SUPER!

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

1489.-

429.-

[teletekst!

WM20000; RVStrommelenkuip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoels. Adv'1348.-

AWG210; Luchtafvoerdroger
met ruime inhoud, reverserende
trommel, tijdklok instelling,
beveiligd tegen oververhitting.
Adviesprijs*749.-

3ITALE STUNT
STUNT!
Off.Ned.Philips garantie JVC DIGITALE
RDV; camcorder, 100x
100*
55cm, teletekst. Adv/1345.'
zoom. Adviesprijs'5279.\dviesprijs*5279.PHILIPS TELETEKST

965,

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

WHIRLPOOL
WASDROGER

SONY Hi-8
i-8 HIFI
HIFI STEREO
STEREO
I PHILIPS TOCM STER'EO TR750;
STEADY
SHOT, topTEADYSHOT.topPT4501; Teletekst. M645.-

LavamatSOO. 950 toeren centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getestl Adv.*1449.-

fiif

332-399

diocomplc

PW9501; Tv van 't jaarl 70cm
SCHERM
LCDSCHERM
Black-Line S, 100 Hz digital SONY + LCD
jmcorder.'1980.• 1 980.| scan, stereo, TXT. Adv.'3895.- TRV1 1 ; Camcorder.

2399.969.-

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

SONYVIDEORÉCORDER

1198.-

EU; Afstandbediening. '650.-

SONY LONGPLAY

laagste priiien
van Nedertand.-\

WAS/DROOGKOMBINATE

tfattiEemiaiiUi

,p bestelling. Snelle tev.-ng.

Wassen en drogen in 1 machine, 1 000 toeren. *1 549.-

E2SO; Showview + PDC. '780.-

INBOUNN

Dus ook voor

i

inbouw:
BCC BETER EN
GOEDKOPER _

898.-

PHILIPS SHOWVIEW
PANASONIC KTV TXT VR1 65; +PDC. afst.bed. '745.TX21; 55cm FSQ. Adv.*849.-

699.-

PANASONIC 63CM TOP

'OOOOCXX

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. '645.-

2-DEURS KOELKAST

G1; HiFi-stereo, TXT.'1599.-

999.-

ARISTONA STEREO KTV

JVC SHOWVIEW + PDC

l ARISTONA 63CM KTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Line S. Adv.'1795.-

1099.-

[TV/VIDEO COMBI'S

NVSD22;Shovwiew+PDC.*734.-

469.-

379.-

SasSlMuiSfutiafff
VIDEO-TAPE PER 4

A R I S T O N^IA
A VIDEO!

KONDENSDROGER

<nrr^^r9wmmma7T

3w.Afst.bed.'695.SB15;Showview.Afstbed.'695.-

Geen afvoer nocig! RVS trommel.

379.- BCC BETER EN GOEDKOPER!

Met afstandbediening.
idbediening.

289.-

KLEUREN-TV MET TELETEKST
1
511,

?51 CM TV7 VIDEO
Showview, PDC, teletekst.
Advièsprijs. *1579.-

PENTIUM 133MINITOWER

Multimedia; 16MB, 1.2GB,
SAMSUNG TV/VIDEO W95, monitor. Adv. '2799.sicm, 100 voorkeüzezen-lBCCPRIJS 1999.dérst,scart.Afstandbéd.*999.-| LASER MULTIMEDIA

799.799.699. UB323I&

KVV:Showv!ew,PDC.*1220.-

PHILIPS TV/VIDÊO

Van Katja'. 166+Processor,
32MB Intern, 1.6GB schijf, CDrom, 33K6 tax/modem, W'95, 1
jr. On-Site garantie. Adv'3499.-

t.-MWJ;»!.» 2549.IBM APTIVA454 TOP
Pentium 166, 16MB, 2.5GB,
15" kleurenmonitor, Mwave,
Windows'9&' Adviesgi)s.'4499,-

Oplaadbare
tandenborstel.

MIELE VAATWASSER

J

379,
129,
679,
479,

G660SCLW; 6 programma's, aqua- j
stop, unieke bestek lade. Adv.*2049.-l
BOSCH CONDENSDROGER
J
WTL; Geen afvoer nodig, 7 elektra- l
nische programma's. Adv.*1549.- l
ZANUSSI WASAUTOMAAT
FLS823; 800 toeren centrifuge,
onbalanscorrectie. Adviesprijs*949.WHIRLPOOL KOELKAST
ART403; 158 liter inhoud, automatische ontdooiing. Adviesprijs*799.-

De nieuwste "Walt Disney classic"

LADY en de
VAGEBOND!
,„.»^el
""* GRATIS

549.-

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. '949.-

599.-

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099.

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
Adviesprijs.*1 799.-

1149.-

FG01; Gasfornüis met elikt-1
rische oven, incl. grill en sier-1
deksel. Adviesprijs'1450.-1

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis,grill,sierdek-1
sel en ovenlade. Adv.'1199.-1

798.-

PELGRIM
GAS^LEKTRO FORNUIS |
Met grill, ovenverlichting, sie-dekselenkookwekker.Ack/.'1049.-

648.-

ETNA FORNUIS

Gas-elektro fornuis met grill |
en sierdeksel. Adv. *698.-

OPZETVRIESKAST
Handigl
50
Adviesprijs.*595.-

liter.

298

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.
ZANUSSI VRIESKAST

398.-

R

BARE

MIELE STOFZUIGER

nuiuo"-" —

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasfornüis met dubbele l
ovenruit. Adviesprijs'798.-1

398.-

Gunstig energie verbruik,
»«** capaciteit, CFK-vrij.

448.BOSCH VRIESKAST

179.- osaaazö
269.PHILIPS 1300 WATT l BCC

T

399.-

10LAMPS,

KTV37CM-T TELETEKST BUBBLEJET STUNT!

<«QQ . l zuigkracht, automatisch op• " -- Irolsnoer, metalen buizen. '440.-

239.-

JP170; Kleurenprinler. Adv'599.-

239.-

Mffa77g

F

fckim«'«-MULINEX

gg!?rr

«fflii|{r

1

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

SUPER

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
BreestraatSS

lZAANDAM
11 SOOm? Superstore Beter en goedkoper!
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

De (opmerken leverbaar In
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DÉ RANDSTAD
- MAARSSENBROEK

528.-

VRIESKISTEN!

IBCCPR/JS3

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345.-

228.-

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat. '295.-

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

..

Super kleurenprinter. Adv*769.-

i Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

615.-

BAUKNECHTDROGER

' uulgerrnet S227: Sterke motor.Optimale
• H R 6 3 0 0 i u H n e"' exWa zuigkracht. Metalen buizen.

19.95

329.-

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

WHIRLPOOL KAST

Met unie» *••> ,
«dviesprlis'9 5 --

.,

GRUNDIG 37CM + TXT iRrT^m-jr-*.)]]
P730; STUNT! Adv.*699.CANON BJC4100

269.-

455.-

BOSCH 2-DEURS

BOSCH WASDROGER

0„v»""
«o""
l
e\ecc
T.w.v. 1933

ff ST650; Stereo, TXT.'1829.-

DJ400; Incl. shectfeeder. '499.-

2180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs*749.-

PHIUPS
Advlespni

PORTABLEKTV37CM HP INKJETPRINTER

ZANUSSI 2-DEURS

ATAG
FORNUIS

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs.'629.-

, v-r»

27.95
| GRUNDIG 63 CMIf-H-iJ-JIJL»
KTV

"7QQ
f 09."

ZANUSSIWASDROGER

395.-

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

PANASONICBesteKoop!

STUNT! VHS-HQ
1S-HQ VIDEO

899.-

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

A237; Express ProDigi. '714.-

l TA4411;63cm,teleteksl*1595.-

879.-

Met tidklok en pluizenflter. '495.-

TOPMERKWASDROGER

278.
| maandagmiddag

ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*?fiO.-

1Z8.68.-

ETNA WASEMKAP

3-standen. Adviesprijs*135.-

..... .13.00 tot 18.00 uur
. .' . •. .09.30 tot 18.00 uur
.............
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN
l
Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
| overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

Koster besluit
seizoen met
derde plaats
ZANDVOORT - Autocoureur Dillon Koster heeft het
beste voor het laatst bewaard. De 21-jarige Zandvoorter kon al tevreden terugkijken op zijn eerste racejaar, maar zijn prestatie
tijdens de Renault Méganeracë in Barcelona maakte
het ^seizoen helemaal geslaagd. In een sterk bezet
internationaal deelnemersveld eindigde Koster als derde. Het Zandvoortse succes
werd compleet met een vierde' plaats voor Fred Hehl.
Dillon Koster en het team
van Van Vegten Racing waren
al vanaf dinsdag aan het testen
op het circuit van Catalunya,
een snelle baan met supersnelle bochten waar alleen de goede
coureurs met lef snelle tijden
op de klokken kunnen zetten.
„Het circuit beviel mij prima,"
vertelde Dillon. „Het is een heftige baan waar je het gas er echt
op moet houden, als je dat niet
doet raakt de auto in onbalans

Gehavend ZVM
geen partij
ZANDVOORT - Een zwaar
gehavend Zandvoortmeeuwen was niet opgewassen tegen het laaggeplaatste SVA
en verloor met 4-1. De Zandvoorters traden met zes invallers aan.
De gehele voorhoede, Paul
Longauroux, Ferry Boom, Pieter Keur, Riek de Haan en Geoffrey van den Broek waren door
uiteenlopende
omstandigheden niet in staat te spelen. Dat
betekende een behoorlijke
aderlating waar geen antwoord
op werd gevonden. De spelers
van Zandvoortmeeuwen waren
echter van goede wil en vochten
keihard voor de punten maar
SVA was fysiek toch sterker en
had bij de rust al een 2-0 voorsprong te pakken.
In de tweede helft stuurde de
geschorste trainer Pieter Keur
zijn team met een aanvallende
opdracht het veld in door met
vier. „spelers de,raanval,,te zpe-,
ken. Zandvobrfanéeuwën pakte"
wel een overwicht maar gaf de
aanval van SVA heel veel rüimte. De Zandvoorters zagen enige schoten net naast het doel
gaan en het gelukte niet om naderbij te komen. Het werd zelfs
4-0 door een paar snel uitgevoerde uitvallen waarop doelman Mario Schrader het antwoord schuldig moest blijven..
In de slotfase kreeg Zandvoortmeeuwen de beloning
voor het stugge volhouden in
de vorm van een doelpunt van
Dennis Vastenhquw. „We hebben keihard gewerkt, maar
kwamen te kort," meende secretaris Henk Kinneging. „Al
met al was het een verdiende
nederlaag, er zat niet meer in.

RCH slaat toe
in de slotfase
ZANDVOORT - In de topper tegen RCH heeft Zandvoort '75 een 2-0 nederlaag
geleden. Tot ver in de tweede helft hielden de teams elkaar in evenwicht, doch
toen sloeg RCH toe.
In een goede partij voetbal
had Zandvoort '75 in de eerste
helft het beste van het spel. De
Zandvoorters vonden elkaar
weer goed maar echt grote kansen leverde dat vooralsnog niet
op. De kleine mogelijkheden
werden doof de Heemsteedse
defensie in de kiem gesmoord.
Bovendien was de RCH-doelman in prima doen. Een schot
van Donny Jonker ranselde hij
uit zijn doel en een laag ingeschoten vrije trap tikte hij eveneens uit zijn doel.
De Zandvoortse spits Robin
Castien probeerde zich aan zijn
scherpe mandekking te onttrekken en dat [gelukte soms
wel. Echter had hij de ene tegenstander afgeschud dan
stond de tweede hem op te
wachten. Echt grote kansen
waren er niet voor Castien. In
de tweede helft golfde het spel
op en neer. Beide teams gingen
op zoek naar de overwinning en
dat leverde mooi voetbal op. De
ommekeer in de wedstrijd zou
de rode kaart van Dennis Keuning zijn. De sterk spelende
middenvelder botste heel ongelukkig tegen een RCH-speler
op, het .was nauwelijks een
overtreding te noemen, en kon
meteen vertrekken.
RCH profiteerde vervolgens
van de onrust in de Zandvoortse defensie en scoorde 1-0. Even
later moest RCH ook met tien
man verder toen een speler
naar de kleedkamer werd gezonden. Zandvoort '75 trok ten
aanval en had pech met een
schot van Rob Smits op de paal.
Vlak voor het einde werd de
strijd definitief beslist toen
RCH een toegekende vrije trap
wel heel snel nam en 2-0 scoorde.
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Trotse ruiters

SPORT
Eerste zege voor
Lions een feit

en is het einde zoek."
De eerste trainingen vielen
letterlijk en figuurlijk in het
water. Op woensdag werd het
droog en in de kwalificatietraining reed Koster naar een vierde tijd. Fred Hehl trainde heel
goed met een fraaie derde
plaats. De start van de race verliep prima voor Dillon Koster.
Hij viel precies in het groene
licht en behield de vierde
plaats. In een aantal felle en
harde gevechten met onder andere routinier Michael Bleekemolen hield Koster het hoofd
koel en op een bepaald moment
streed hij zelfs voor de tweede
plaats.

ZANDVOORT - De eerste
overwinning van de basketbalsters van The Lipns is
een feit. De uitwedstrijd bij
Exercitia werd na een sparinende strijd in de verlenging met 46-50 gewonnen.

„Dat was gaaf maar ik besloot
een beetje op zeker te gaan
want ik wilde wel aankomen."
Uiteindelijk ging de Zandvoorter als derde over de streep met
slechts een halve seconde achterstand op de nummer twee.
De vreugde na -afloop was te- Trots laten de ruiters hun diploma of prijs zien die zij dit weekend behaalden tijdens de clressuurproeven bij Manege Rückcrt. Irene Braaksma, Tanja Borst, Debbie
recht. Koster en Van Vegten Dorsman, Irene Lodewljk en Roos Zuurendonk eindigden op de eerste plaats. Veel waardering was er echter ook voor alle anderen die een lagere prijs of een diploma
Racing zorgden voor een prach- kregen
tig einde van het raceseizoen.
Foto Rob Knotter

Topscorer

Robin Castien
(Zandv.75)

11X

7x

Patrick Barkey (TZB)

7x

Raymond Hölzeken (ZVM.zon)

5x
5x
©Weekmedia/hb

De veranderingen op de topscorerslijst kwamen afgelopen weekend uit de koker van TZB. TZB won namelijk met 5-1 en Patrick
Barkey nam drie treffers voor zijn rekening. Hij komt daardoor op
een gedeelde tweede plaats met Pieter Keur. Remy van Loon
scoorde de andere twee doelpunten voor TZB en komt eveneens de
top vijf binnen. Koploper Robin Castien blijft nog riant aan de
leiding. De Zandvoort '75 spits werd in de strijd tegen RCH goed
bewaakt én scoorde niet.

Zwemmer gaat verhuizen
NatwaalfjaarPellikaan- •
sporthal is dit liet laatste
seizoen van sporthalbeheerder Cock Zwemmer. Niet
dat Zwemmer zijn werk
voor gezien houdt, maar als
alles volgens planning verloopt zal in oktober 1998 de
nieuwe sporthal bij de
sportvelden in gebruik worden genomen. Een nieuwe
accommodatie waar de 39jarige Zandyoorter reikhalzend naar uitkijkt.
Toch moet hij wennen
aan de plek waar gebouwd
wordt. „De Pellikaanhal ligt
hier heel centraal en dan is
het jammer dat hij verplaatst wordt. Maar ik kan
begrijpen dat er woningen
gebouwd moeten worden,"
aldus de sporthalbeheerder. „Ik verheug mij op de
nieuwe hal. Het wordt een
prachtige hal met frisse
kleuren en een leuke kantine. Bovendien heb je op de
nieuwe stek vrijwel alle
sporten dicht bij elkaar. Ik
word door de gemeente bij
de bouw betrokken, ik mag
meespreken en ideeën naar
voren brengen."
Zwemmer, die naast zijn
hobby (de sport) van reizen
houdt (met de kerst zit hij
in India), is vrijwel dagelijks in de sporthal bezig.
Naast het sportklaar maken
van de hal, kan men voor de
huur van de hal bij hem terecht. „Als de sport van een
beetje niveau is, dan ben ik
present. Of het nou hand-

bal, volleybal, zaalvoetbal,
basketbal of badminton is,
ik vind het leuk. Bovendien
word ik nog wel eens gevraagd om te fluiten of de
score bij te houden."
Toen Zwemmer werd
aangesteld als beheerder
draaide hij weken van honderd uur. De terugloop van
sporters heeft ook de Pellikaanhal getroffen. „Ik draai
nu weken van zo'n veertig
uur en dat is volgens mij
puur door de vergrijzing
van Zandvoort.
Aan de uurtarieven kan
het niet liggen want die zijn
in twaalf jaar van 52 gulden
naar 62 gulden gegaan. Dat
is geen extreme verhoging."

ZANDVOORT - Door een
knappe 5-1 overwinning op
Castricum staan de hockeyers van ZHC stevig op de
tweede plaats. De Zandvoortse dames waren minder op dreef en leden een 5-0
nederlaag tegen VW.
Na vorige week tegen Abcoude weer de goede weg gevonden
te hebben met een klinkende O7 zege werd nu Castricum het
slachtoffer. Vanaf de eerste balhandeling dicteerde ZHC de
strijd door de tegenstander op
eigen helft vast te zetten en de
bal goed in de ploeg te houden.
Na vijf minuten was het al raak
toen Niki Gatsonides uit een
strafcorner scoorde, 1-0. ZHC
kreeg meer mogelijkheden
maar miste de scherpte in de
afwerking. Het duurde nu ruim
een kwartier, toen Wouter Slo-

temaker pas weer scoorde.
De Zandvoorters gingen in
hoog tempo door en beslisten
de strijd in de eerste helft. Wouter Slotemaker en Pepijn Paap
bepaalden de ruststand op 4-0.
De tweede helft gaf in het eerste
kwartier eenzelfde spelbeeld te
zien. ZHC bepaalde de wedstrijd maar slaagde er niet in de
score op te voeren. Toen de
doelpunten achterwege bleven
kwam Castricum meer aan bod
en dat resulteerde in een tegentreffer, 1-4.
Castricum kreeg vervolgens
een unieke gelegenheid nog

Topper van de week

ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridge
Club speelden niet alleen in
dë'^'rëgülière ""competitie,"
maar namen ook deel aan
de Nieuw Unicum-bridgedrive. De bridgedrive leverde maar liefst drieduizend
gulden op, die ten goede komen aan de stichting Vrienden van Nieuw Unicum.
In de woensdagavondcompetitie lieten de bedoelingen van
de heren Emmen en Van der
Meulen niets aan duidelijkheid
te wensen over. In de A-lijn
boekten zij een overwinning
met 64 procent. De dames Heidoorn en De Leeuw kwamen op
acht procent achterstand niet
verder dan de tweede plaats. Na
twee wedstrijden gaan de heren
Emmen en Van der Meulen riant aan de leiding, voor de heren Groenewoud en Smit.

„Het werk blijf ik leuk
vinden. Het enige nadeel is
datje altijd 's avonds en in
het weekeinde bezig bent.
Dat gaat ten koste van de
sociale contacten. Daar
staat tégenover datje weer
veel contact hebt met de
sporters.
Ik hoop dat' de nieuwe
sporthal meer aantrekkingskracht uitoefent op de
Zandvoorters. Daar reken
ik eigenlijk een beetje op."

Kroon Vis/ZN op volle toeren
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteam van Kroon
Vis/ZN komt op toeren. In
de partij tegen Umuiden
waren de Zandvoorters, na
een matig begin, heer en
meester en wonnen met 13-

6.

Voor het eerst zat coach
Guus Marcelle op de bank en
dat was meteen te zien aan het
vertoonde spel. De spelers bleven nu meer vanuit hun positie
spelen en ook taktisch zat het
beter in elkaar. In de beginfase
was dat nog niet te zien maar
allengs groeide Kroon Vis/ZN
naar een hechte eenheid.

In de eerste minuut werd
doelman Mare Buchel kansloos gepasseerd en schrokken
de Zandvoorters wakker. Het
tempo ging om hoog en door
treffers van Oscar Vos, Robin
Castien en een eigen doelpunt
kwamen de Zandvoorters op
een 3-1 voorsprong. Even werd
gas terug genomen en IJmuiden kwam terug op 3-2. In de
slotfase van de eerste helft
voerde Kroon Bis/ZN de druk
op en door twee fraaie trfeffers
van Robin Castien werd er van
doel gewisseld bij een 5-2 stand.
De tweede helft was een formaliteit. Bij vlagen werd IJ muiden weggespeeld door een goed

voetballend Kroon Vis/ZN. Een
ruime overwinning kon niet
uitblijven en de doelpunten waren dan ook van grote schoonheid. Verdedigend lieten de
Zandvoorters soms een gaatje
vallen waardoor Umuiden een
paar keer doelman Buchel verraste.
Door doelpunten van tweemaal Henk Gaus, tweemaal Robin Castien, tweemaal Robin
Luiten een eenmaal Oscar Vos
en Arthur Paap boekte Kroon
Vis/ZN en fraaie 13-6 overwinning. Een overwinning waardoor de Zandvoorters goed
meedraaien in de top van de
ranglijst.

ZANDVOORT - De handballers van ZVM/Rabobank
spelen tot dus ver een moeizaam seizoen. Voor de derde
keer werd in de zaalhandbalcompetitie een nederlaag geleden. Het bezoekende Attila sloeg in de eerste helft toe en
won uiteindelijk met 14-20.
maar soms onnauwkeurig samenspel en Attila counterde
naar een 5-10 voorsprong bij de
rust.
Vanaf het begin in de tweede
helft trok ZVM/Rabo ten aanval en scoorde 6-10. Dat leek het
teken te zijn om Attila nog feller te bestrijden. De bezoekers
speelden echter het spel goed
en kwamen ook in dit deel van
de strijd veelvuldig in een overtalsituatie terecht. De marge
van vijf doelpunten verschil
werd met nog zo'n tien minuten
te spelen uitgebouwd naar een Ook in deze situatie wist ZVM/Rabo geen raad met tegenstander Attila
Foto: Rob Knotter
8-16 tussenstand.
ZVM/Rabobank toonde een
perfecte inzet, doch tegen het
spel van Attila waren de badgasten deze middag niet opgewassen. De verschil van acht
doelpunten
werd terugge-

bracht naar zes en met een iets
zuiverder schot had het gat nog
kleiner 'kunnen worden. De
doelman van Attila en de doelpaal voorkwamen echter meerdere Zandvoortse treffers.

dichterbij te komen maar de
toegekende strafbal werd op geweldige wijze door doelman Rolant Paap gestopt. Castricum
beel aandringen doch uit een
snelle counter bepaalde Wouter Slotemaker de eindstand op
5-1.
De Zandvoortse dames, die
vorige week heel knap van koploper Haarlem wonnen, kwamen er in de strijd tegen V W
niet aan te pas. Na een rommelige en -slome voorbereiding
was het voorgevoel al niet optimaal. ZHC speelde met tien
speelsters en kwam niet aan de

Bridgedrive bij Nieuw Unicum
levert drieduizend gulden op

Handballers ZVM opnieuw onderuit
, In de. beginfase waren beide
teams volkomen aan elkaar gewaagd en leken de Zandvoorters de punten in eigenhuis te
kunnen houden. Na een 3-3 tussenstand stokte het Zandvoortse ritme. De nieuwe spelregels,
die veel meer tijdstraffen tot gevolg hebben, waren in deze partij vooral in het nadeel van de
Zandvoorters. Vrijwel de helft
van de totale speelduur heeft
ZVM/Rabobank met een speler
minder gestaan. In zo'n situatie
sloeg Atilla menigmaal toe en
na een kwartier spelen keek
ZVMYRabo tegen een 3-7 achterstand aan.
Ondanks de vele keren dat
ZVM een man minder in het
veld had werd er met veel inzet
gestreden. Dat ging jammergenoeg niet altijd met zuiver spel
gepaard. Wel een hoog tempo

De aanval van Lions zat geheel vast en halverwege de
tweede helft zat Exercitia weer
in het spoor, 30-35. Vervolgens
kon Lions vijf minuten lang de
basket niet meer vinden en de
stand werd in evenwicht gebracht door Exercitia, 35-35.
Met een paar time-outs trachtte
Vermeulen de dames weer op
het goede spoor te zetten hetgeen leidde tot een beter schot.
bak. VVV scoorde na tien minu- Aangezien ook Exercitia de
ten de openingstreffer en kreeg smaak te pakken had werd de
van ZHC heel veel ruimte. Nog eindstand op 44-44 bepaald.
voor de pauze was de wedstrijd
beslist toen VVV uitliep naar 3Een gelijkspel is bij basket0. De tweede helft was ZHC bal niet mogelijk zodat een vercompleet en begon feller van lenging noodzakelijk was. In
zich af te bijten. VW speelde die verlenging toonde Lions
echter een goede partij hockey enorm veel wilskracht. Verdeen bleef aandringen. Dankzij digend werd geconcentreerd
een aantal goede reddingen van gespeeld en de aanvallen werkeepster Nicole Vermolen bleef den knap afgemaakt waardoor
ZHC een grote nederlaag be- alsnog de winst mee naar Zandspaard. Slechts tweemaal was voort ging, 46-50. „Het is niet
Vermolen nog kansloos waar- goed als je een voorsprong van
door ZHC een 5-0 nederlaag te negen punten weggeeft," meenslikken kreeg.
de Olaf Vermeulen.

Eenvoudige overwinning voor ZHC-hockeyers

Pieter Keur (ZVM.zon)

Remy van Loon (TZB)

Na een helft basketballen was
er niets aan de hand voor The
Lions. Met goed spel, in een
hoog tempo en een zuiver schot
liepen de Zandvoortsen uit
naar een 19-28 voorsprong.
Coach Olaf Vermeulen was dik
tevreden met deze voorsprong,
maar zag tot zijn ongenoegen
dat in de tweede helft veel minder werd gespeeld.

Eindstand 14-20. Doelpunten:
Martijn Hendrikse 3, Guido
Weidema 3, Jan van Duijn 3,
Paul Blom 2, Peter Pennings l,
Patrick Terpstra l, Ronald Vos
l

De hoogste plaats in de B-lijn
werd behaald door mevrouw
Kinkhouwers en de heer Heidoorn met- zestig^-procentr De heren' Overzier en Van der
Staak tekenden voor de tweede
stek. Het is geen toeval dat de
vier uit de A-lijn gedegradeerde
paren thans de eerste vier
plaatsen in de B-groep innemen. De heren Bakker en
Brandse gaan aan kop.
De C-lijn leverden een o verwinning op voor de dames
Veldhuizen en Kleijn met een
score van 64 procent. Goede
tweede werden de dames Van
der Nulft en Scipio Blume met
een procentje minder. In deze
lijn is de leiding stevig in handen van het echtpaar Van der
Werff met op een tweede plaats
de dames Kleijn en Veldhuizen.
In de A-lijn van de donderdagmiddag competitie was het
echtpaar Kerkman goed op
dreef. Met 64 procent lieten zij
de overige paren ver achter
zich. Mevrouw De Muinck en
de heer Henrion Verpoorten
eindigden nog het dichtst bij
met 55 procent. Na drie wedstrijden zijn de eerste twee
plaatsen onveranderd in handen van respectievelijk de paren mevrouw Lemmens met de
heer Veldhuizen en de heren
Hogendoorn en Weijers.
De dames Bos en Singerling

Circuit zoekt oude
foto's en entreekaarten van races

legden in de B-lijn beslag op de
eerste plaats met 63 procent,
waarmee zij de nummer twee,
de dames Philippo en Spinoza
zes procent voor taleven. Deze
groep wordt aangevoerd door
de dames Hilverdink en Voolstra, terwijl de dames Bos en
Slingerling zijn opgerukt naar
de tweede plaats.
Voor de drive bij Nieuw Unicum bestond veel belangstelling. Maar liefst 136 paren streden op het scherpst van de snede. De resultaten van de ochtendzitting, waarin zestien
spellen werden gespeeld, waren
bepalend voor de indeling van
de middagzitting. Het gevolg
hiervan was dat de wat sterkere
bridgers tegen elkaar moesten
spelen.

„Toch was de overwinning
dik verdiend, want in de eerste
helft en in de verlenging speelden we heel goed." Scores
Lions: Sabine Dijkstra 14, José
Koper 12, Ingrid de Boer 7,
Aniek van Litsenberg 7.

TZB kruipt omhoog
ZANDVOORT - In een
niet al te fraaie partij voetbal heeft TZB een toch wel
knappe 1-5 zege behaald op
Heemstede. De Zandvoorters nemen door deze overwinning een mooie derde
plaats in op de ranglijst.
In de eerste helft had TZB
nog de grootste moeite met een
fel Heemstede.

Heemstede nam na twintig
minuten' voetbal een 1-0 voorsprong maar kort daarna zorgde de trefzekere Patrick Barkey voor de gelijkmaker. Dat
was de ruststand. Het was aan
doelman Martij n Versteege te
danken dat TZB niet tegen een
achterstand opliep in de eerste
Een aantal -paren van de vijf minuten van de tweede
Zandvoortse Bridge Club be- helft. Hij redde een paar keer
haalde uitstekende resultaten. uitstekend.
De uiteindelijke overwinnaars
De pressie van Heemsteede
de heren Care en Wissing, bleven met 64,24 procent slechts leverde niets op en toen TZB
0,13 procent voor op het ZBC- middels een snelle counter, taepaar, de dames Van der Meulen sloten met een doeltreffend
en Spiers. Mevrouw Molenaar schot van Remy van Loon op 1en de heer Van der Meulen leg- 2 kwam was de strijd snel beden beslag op de achtste plaats slist. Heemstede gaf heel veel
met zestig procent, terwijl de ruimte weg en daar profiteerde
dames Jurriaans en Meijer op TZB handig van. Remy van
dreef waren door als dertiende Loon en tweemaal Patrick Barte eindigen.
key zorgden voor een 1-5 eindNiet het bridgeresultaat was stand.
het belangrijkste, maar wel de
„We willen promoveren, dus
financiële opbrengst. Pieter
Joustra overhandigde na afloop het zijn wel mooi drie punten,"
op de hem eigen wijze een aldus trainer Willem Koning.
cheque van drieduizend gulden „Het was een slechte partij,
aan de Stichting Vrienden van maar met snelle uitvallen en
Nieuw Unicum, hetgeen met- mooie doelpunten hebben de
een het einde betekende van strijd terecht gewonnen."
een zeer geslaagde bridgedag.

(ADVERTENTIE)
ZANDVOORT - In 1998 is
het precies honderd jaar geleden dat de eerste race Parij s-Amsterdam-Parij s gehouden werd. Bovendien
bestaat het circuit in Zandvoort in 1998 vijftig jaar.
Over deze twee mijlpalen
komt een boek uit. Voor dat
Programmering ZFM Zandvoort
boek heeft circuitvoorlich(per 01-09-97)
ter Dirk Buwalda echter
Maandag tot en met donderdag:
nog materiaal nodig.
00.00-07COO ZFM Nonstop

Hij is vooral op zoek naar
posters, foto's, toegangskaarten, knipsels en ander illustratiemateriaal van voor 1973. „In
Zandvoort zijn er vast mensen
die nog thuis dit soort zaken
hebben," zegt Buwalda.
„Ik kan me bijvoorbeeld
voorstellen dat sommige Zandvoorters foto's van de eerste
race op het stratencircuit bezitten. Het zou ontzettend leuk
zijn om die in het boek te zetten." Wie inderdaad zulk mooi
materiaal heeft dat het in het
boek terecht komt, ziet ook zijn
naam daarin terug.
Bovendien belooft Buwalda
dat alle inzenders hun spullen
ongeschonden terugkrijgen, samen met het jubileumboek en
een uitnodiging voor de officiële presentatie.
Meer informatie: D. Buwalda,
Grote Krocht 34, 2042 LV Zandvoort, tel. 06-54644347.

07.00-09.00
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-17.00
17.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
De Kustwacht
Tussen Eb & Vloed

Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-OSloO
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Dr. C. A. Gerkestraat 51 rood
Riante, goed onderhouden bovenwoning. Ind.: hal;
L-vorm. woonkam. met laminaatvloer; ruime open
keuken met inbouwapp.; balkon; luxe badk. met
wastafelmeubel, ligbad, toilet. Dubbel glas.
Vr.pr. ƒ 269.000,-k.k.
Hogeweg 54/1
Midden in het centrum gelegen vierkam. hoekmaisonnette met riante achtertuin zuid. Ind. beg. gr.:
hal; 3 slaapk.; terras zuid; badkam. met wastafel,
ligbad en toilet; onderverdieping: hal; toilet; woonkamer; open keuken met inb.app.
Vr.pr. ƒ 298.000,- k.k.

Zeer geslaagde Modeshow bij
Rosarito

ToUo
Weekmenu

Op 4 en 5 november j.l. hield Rosarito weer een modeshow bij Café Del

Ajam Smoor
met Sajoer Lodeh
of
Daging Bali
met Nasi/Bami of witte rijst
ƒ 12,50 p.p.

Corn.S eeersstraat 2/2.2042 GP Zandvoort

OPGELET!
Vanaf vandaag

THUISBEZORGING

tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00

25%

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

KORTING

VAN

op de tweedehands kleding

Fa. Gansner & Go.
MAKELAAR CXG,
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

Warmte, Tederheid,
Bewondering,
Met bloemen
geef je meer.

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

De specialist in
al uw bloemwerken

BtOEMSIERKUNST

Deskundig advies.

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

foto Andre üeberom
tot sexy zwart), lekkere warme wintertruien in ecru en pastels, jacks en
keurige mantelpakjes en in de laatste ronde feestkleding met vooral
Mede dank zij cle medewerking aandacht voor Kerstmis thuis.
De 6 kinderen (5 meisjes en l jonvan:
gen) van Belli & Ribelli stalen natuurlijk weer de show, vooral ook
BelU & Ribelli
de feestkleding, die was zeer
Kinderkleding, First Face met
vertederend.
Op 4 en 5 november j.l. hield
Rosarito weer een modeshow bij
Café Del Mar m de Haltestraat 13.

Herenkleding, Head Signs
Kapsaton en Moerenburg
Parfumerie,

waren beide avonden zeer succesvol.

'DONDERDAGi

De
Primeur

van

MAMMOETKLAPPER
dl *> A ik." W ' MÉ^aw *' i *ma «• m'±."-' «• '" -",,, • A
:ï

rechtstreekse import uit Amerika. Uitgevoerd met o.a.:
• MASSAGE! «Handsf ree TELEFOON! «RADIO!
KOOP NU EEN

Relax Slaapfauteuil

ZATERDAG

NOVEMBER

NOVEMBER

NOVEMBER

9.00-21.00 UUR

9.00-21.00 UUR

9.00-17.00 UUR

in ons assortiment:

ELAX-SLAAPFAUTEUILS

VRIJDAG

Feestweek
Gratis koffie
iet

POPPELIERS moet haar magazijnen
TOTAAL LEEGVERKOPEN om ruimte
ma|fen voor de 1998 co||eetie!

doet er verstandig aan éérst bij
POPPELIERS te kijken. En te kopen!
Rijscholen
Rundlederen
(max. 2 per klant)
Overal

Amsterdam • Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000,10 motorrijlessen + examen ƒ 835,Motornjlessen ƒ 55,- per 60 mm.
Autorijlessen ƒ42,50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

«

3+2 EIKEN
Oerdegelijk Hollands
bankstel met kuipkussens. In blank en
donker eiken leverbaar.
Vorige week nog

c

Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motornjlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen -t- examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel. 020 - 6127187.

3+2 COJUIBINA1
In sierlijke
Italiaanse stijl,
houten afwerking.
Vorige week nog

3+2 zïts
Wereldbekend
zitmeubelmerk.
Combinatie met
Relax-systeem
De top in zitten]_
Normaal
t»
2 of 3 zits CORVI
Uitgevoerd in stof.
Voor elke beurs.
Stond vorige
week voor O

3+2 ROBERTO
Rundlederen
zitcombinatie.
Vorige week

3+2CORADO II
Italiaans ontwerp
rundlederen
topbankstel.
Vorige week nog

RIJSCHOOL ROLF
Verkeersschool Trendy
Rijden bij Rolt is een begrip in Amsterdam Toppers in rijles
Bel voor gratis infogids
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
Tel. 020-4205386_
een psychologische manier m1
tensief les en nog leuk ook
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u
Tel: 020-6868063/6332405 of
06-54633678 P S Ook8-week- APK + grote beurt v a. ƒ 299.DIESELSERVICE
se cursussen en examenroutes
brandstofpompen, verstuivers
rijden is vanzelfsprekend
cil koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel 020-6980639

Service en
Reparatie

Accessoires
en Onderdelen

c

Artificial leather.
Normaal
-•v;;

c

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo's
Valkenburgerstraat 152.

Tel: 020-6240748

het jaar 2000; ZONDER 1 CENT RENTE!:
3 jaar GARANTIE van het CBW!
GRATIS THUISBEZORGD door de gehele Benelux!
RESERVEREN tot 1 jaar na aankoop is

3+2 zits CARArt

SHOWROOM 9.000 m?
l VIDEOSTRAAT 21, TEL, (036) 5361144
Industrieterrein GOOISE KANT
SNELWEG A6, AFSLAG ALMERE-STAD/WEST

ALKMAAR
FRIESE POORT 1067
HOEKFRIESEWEG
TEL, (072)5113698

Openingstijden:
Ma. 13.00-17.30 uur.
Di.Vm vrij. 9.00-17.30 uur.
Za. 9.00-17.00 uur.
Donderdag én vrijdag koopavond.
OP ZONDAG ALTIJD GESLOTEN.

APK KEURINGEN ƒ 70,
klaar terwijl u wacht
Garage West-Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

Autobedrijf CRYNSSEN
Grote sortering ONDERDELEN
Crynssenstraat 10-14
van schade-auto's, alle
Tel 020-6184402
merken, alle bouwjaren
APK-keurstation, reparaties
GEBR OPDAM B V
alle merken en schaderegeling
Tel • 023-5845435
Schadeherstel, onderhoud en
reparatie, laswerk voor de apk
Focwa en Innovam gedipl
Autobedrijf Michel Been
RDW Erkend auto demontage- Aalsmeerderdijk 386, Aalsbedrijf STRIJDONK. Inkoop meerderbrug Tel. 0297-327262
van sloop- en schade-auto's
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenweg
381, A'dam, 020 - 6319802

Autosloperijen

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B V.
Tel 023-5845435

ALMERE-STAD

Algemeen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

RELAX/
DRAAIFAUTEUII

Normale USA-prijs

Bij aankoop
van een compleet
bankstel
2 MOUNTAIN^
:
BIKES
GRATIS
t.w.v.795,-!

De laatste ronde van de show was
zeer verrassend, waarbij de heren
gekleed in chique smoking achtige
kostuums opkwamen, met aan icWinter, Zakelijk
dere arm een dame in sexy zwaite
en tot slot
lingerie, met daaroverheen lange
voile jassen.
Kortom alles bij elkaar, twee zeer
Feest
geslaagde avonden clie volgens alle
De 6 dames van Rosarito showden deelnemers weer voor herhaling
afwisselend lingerie (van biaaf wit vatbaar zijn.

y

NUUUEG VOOR

/WET JUIEGA VOORDEEL

3+2 combinatie
Originele Engelse
CHESTERFIELI
(met certificaat van
echtheid).
Vorige week voor

In een overvol Café Del Mar kónden de dames en enkele heren, onder het genot van een heerlijk winters menu, genieten van al het
moois dat geshowd werd.
De show was in 3 thema's verdeeld

Ook de 2 heren van First-Face clroegen kleding in dezelfde sfeer, stoere truien, mooie kostuums en ook
met de feestdagen kunnen de heien
opvallend gekleed gaan.
Erg leuk was dal bij de verschillende showdelen ook de kapsels weer
volledig anders waren, van keurig
tot zeer uitbundig.

Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop-, sloop- en schadeauto's
m vrijwaring Tel 020-6754193
AAR.
Amsterdamse Auto Recycling
Inkoop loop, sloop en schadeauto's Geen voorrijkosten.
Lid A R N. RDW-vnjwarmg.
Tel 020-4470470

QUESTION CAR ?i
Audi 100 '78
ƒ 500
Nissan Sunny '84
ƒ 500
Opel Corsa '84
ƒ 500
Nissan Cherry '86
ƒ 750
Peugeot 205 '86
ƒ 1450
Volkswagen Golf 1.3 '85/1900
Fiat Panda '82
ƒ 650
Volkswagen Diesel '84 ƒ 1500
2x Citroen BX v a
ƒ 750
en nog veel meer
Dagelijks wisselende voorraad
ïn/chip uw auto bij Quesfion
!ar van Slingelandstr 14
A'dam. Tel 020 - 486 98 83

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vana'
1991 a contant' Belt u voor in'
0341 - 419354 of 0653 - 675799
Te koop gevraagd elk merlauto a contant met RDW bew
Johan Boom, Kerkbuurt 83
Oostzaan, 075-684507
DE HOOGSTE PRIJS voor ell
merk auto a cont met vnjwar
bewijs Tel 020-4824640
OPGELET" Grote auto-inkoop
actie. Gespecialiseerd in alle
merken auto's v a '88, ook be
drijfsauto's en 4x4
010-4154648 of 06-53277644
T k gevr. alle merken auto's
vrachtwagens, busjes en 4x4
Wij geven ƒ 100 tot ƒ 25 000 m
geldige PTT-vnjwar en komei
7 dgn p.w. vnjbl langs van 8-2.'
u. 035-6835858 / 06-53331964
Adverteren m
deze rubriek
FAX- 020 - 665 63 21

LAAT ONS
UW PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-43091J6.

SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS;
DAT MAG WEL IN DE KRANT.
;

woensdag 12 november
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Skiën van de
Peloponnesos
of ijsduiken
in Zwitserland
Wintersport. Voor velen een woord met een
magische klank die hen jaarlijks het huis uit
drijft, weg naar de sneeuw. Voor anderen een
huiveringwekkend beeld van verkleumde yingers en ledematen in het gips. Ruim een miljoen Nederlanders ging vorig seizoen op wintersport. Ook dit jaar is het aanbod van wintersportmogelijkheden in de diverse landen weer
groot. Wij zetten wat nieuwtjes op dat gebied
voor u op een rij.

Majolica te zien
in 'Frans Hals'
In de Vleeshal, een dependan
ce van het Frans Halsmuseum
m Haarlem, is vanaf komend
weekend Lot half februari een
tentoonstelling te zien van Ma
johca-aardewerk. Het woord
majolica is een verbastering
van Malloi ca. Majolica werd in
de late middeleeuwen vanuit
Spanje via Mallorca naar Italië
vervoerd. De Italianen noem
den dit aardewerk Majolica.
Ook Nederland had een taloeipenocle van Majolica Tussen
1550 en 1650 werden in Middel
burg, Rotterdam, Dellt en
Haarlem tal van fraai versierde
schotels en tegels gemaakt De
tentoonstelling m Haarlem
toont voor het eerst tal van
hoogtepunten Er zijn meer
dan honderd mooie schalen en
borden en ongeveer vijftig tegeltableaus te zien. Zij zijn beschildei d met de meest uiteen
lopende voorstellingen.
De" liMitoonstrlUnft is Ri-opend v .m
ni.iami.ij,'tot en met /dterddgvan 11-17
uur en op /on- en feestdagen van Kt-17
uur. Ci-rsti' kerstdagen nieuwjaarsdag
gesloten. De Vleeshal is ge\est!Ril .i.m
de Cliote M.ukt in Haarlem.

Italië heeft in
de provincie
Trentino een
uniek skigebied
Foto Zotta

| INDS AAN HET eind van
de vorige eeuw de Noren
het skiën introduceerden, kwamen er veel
nieuwe wintersporttakken bij.
Alpine skiën, langlaufen, snowboarden en ander eigentijds
vermaak in de sneeuw. Tot de
nieuwste trends behoren carven en telemarken. Een carvski
heeft een smaller middenstuk:
er wordt minder techniek vereist en het skiën gaat gemakkehjker, vooropgesteld dat je al
een behoorlijk skiér bent. Het
oorspronkelijk uit Noorwegen
afkomstige telemarken wordt
beschouwd als de oervorm van
skién. Alleen het voorste deel
van de skischoen zit vast aan de
ski en de hiel is los.
Oostenrijk blijft ondanks een
achteruitgang in de laatste jaren, voor veel Nederlanders favoriet en dan met name Tirol

en het Salzburger Land. Nieuw
is hier de SkiJoker: een van 22
november tot 3 mei geldige skipas voor meer dan twintig regio's in het gehele Salzburger
Land, van gletsjerskigebied
tot aan wereldkampioenschappistes. Voor de fervente lan-

Telemarken
is oervorm
van skiën
glaufers is op 8 februari in Bad
Kleinkirchen in Karinthié de
Rómerlauf.
Frankrijk groeide de laatste
jaren flink dankzij de uitgebreide skigebieden, de sneeuwzekerheid en de vele snowboardvoorzieningen, wat niet name

Ambachtelijk
vissen op Wad
„„

,£~

veel jongeren trekt. Frankrijk
kent naast de zeer moderne uit
de grond gestampte wintersportcomplexen een aantal zogenaamde skidorpen, zoals Samoëns, Combloux, Saint Gervais en diverse andere. Voordat
het skiën werd uitgevonden,
waren hier al barokke en romaanse kerkjes, dorpspleintjes
en kleine terrassen die de aantrekkelijkheid van deze dorpen, ook in een wmtersportvakantie, verhogen. Frankrijk
noemt zich dan ook terecht het
grootste en meest gevarieerde
skigebied van Europa.
Duitsland heeft diverse aantrekkelijke gebieden waar de
Nederlandse wintersporter aan
zijn trekken komt. Willingen
en Winterberg dichtbij, maar
uiteraard niet altijd sneeuwzeker, in het zuiden Beieren en
het Zwarte Woud. In het laatste
gebied promoot de regio Feld-

berg zich met 1600 tot 1700 uur
zonneschijn per jaar en een
grandioos uitzicht op Zwarte
Woud, Vogezen, Schwabische
Alp en Montblanc.
Zwitserland noemt zich het
winterparadijs bij uitstek en
dat mag, want vrijwel geen en-

Frankrijk trekt
jongeren door
snowboarden

ken kan er ook gewoon worden
gewandeld. De Zwitserse Jura
is het langlauf paradij s bij uitstek en er is een kilometerslang
net van goed onderhouden loipen (langlaufpaden) door een
bosrijk, stil en weids gebied.
Italië heeft in de provincie
Trentino, m het hart van de Alpen en de Dolomieten, een
uniek skigebied. Voordeel daar
is, dat wie even genoeg sneeuw
gezien heeft kan uitwijken naar
Rovereto en Trento en zich kan
laven aan de schitterende historische gebouwen.

kele bewoner van dit Alpenland
die niet kan skiën. Wallis is bij
Nederlanders het favoriete gebied. In geheel Zwitserland zijn
de mogelijkheden bijna grenzeloos: naast snowtaoarden en
sneeuwschoen- en poolhondentrekking, snowbiken en ijsdui-

Noorwegen komt ook steeds
meer in trek als wintersportland, mede door de chartervluchten van Oad. Ook relatief
onbekende gebieden binnen
Europa rukken op, zoals Bulgarije. Met name het Rilagebergte, waar ook een van de
schitterendste
orthodoxe

kloosters, het Rilaklooster is te
zien. Verder Slovenië (de Julische Alpen), Spanje (de Sierra
Nevada) en zelfs Turkije. Vergeet ook Griekenland met,
waar je 's ochtends van de Peloponnesos kunt afsuizen en 's
middags aan de wortels van

Salzburger
Land en Tirol
blijven favoriet
onze beschaving kunt ruiken.
Skiën in de Verenigde Staten
is ook voor Nederlanders niet
meer bijzonder. Wat ver misschien, maar altijd sneeuwzeker. Vail, Aspen en Breckenridge in Colorado trokken al veel
Nederlanders, maar ook New

Hampshire, Wyoming en Utah,
waar m 2002 de Olympische
Winterspelen zullen plaatsvinden, beginnen populair te worden.
Hoewel de meeste Nederlanders als ze op wintersport gaan
de auto nemen, wordt ook meer
en meer geboekt op chartervluchten of kiest men de trein.
Van 19 december tot 13 maart
rijdt naar Oostenrijk de SkiTrein; de Alpen Expres rijdt
een week langer en hij heeft als
bestemmingen
Oostenrijk,
Frankrijk, Itali en Zwitserland.
Voor het complete aanbod,
dat hier uiteraard niet kan worden gegeven, verwijzen we naar
de Ski Atlas (59.50 gulden), die
informatie geeft over 450 wintersportbestemmingen.
Leni Paul

Bosmeubilair
E

EN BOS BESTAAT niet
alleen uit bomen. Een bos
heeft ook meubilair.
Bankjes. Afvalbakken. Waterhappertjes. Een bos in Noorwegen kan misschien zonder die
zaken, een stadstaos bij Amsterdam zeker niet. De mensen
willen wandelen, de mensen
willen fietsen, de mensen willen zitten en 's zomers water
happen.
Meubilair is duur, dat weet
iedereen. En het slijt zo snel
buiten. Een bank moet regelmatig worden
opgeknapt.
Dan wordt hij
uit het bos gehaald, geverfd, betimmerd, rechtgebogen en teruggeplaatst.
De tegels rond
die bank worden weer net1 es neergelegd
en hij kan er
weer even tegen. Zo'n operatie kost 1250 gulden per
bank. We hebben 380 banken
in het Amsterdamse Bos. Opknappen van de hele handel
kost dus bijna een half miljoen.
Een behoorlijke berg belastinggeld. Daar moetje zorgvuldig
mee omspringen.
Daarom zijn we eens heel
goed gaan kijken of al die banken wel nodig zijn. Een grote
kaart op tafel, een heel gezelschap eromheen. Wat blijkt?

De ene bank staat op een hele
rare plek, de andere wordt altijd overwoekerd door brandnetels, deze bank verpest het
uitzicht vanaf de Heuvel, op
die bank zit nou echt helemaal
nooit iemand. Van die 380 banken waren er 130 eigenlijk niet
nodig, en sommige waren zelfs
hinderlijk of lelijk. Vonden wij.
Deze herfst zijn we begonnen
die 130 overbodige banken weg
te halen. En dan blijkt weer dat
je de wijsheid niet in pacht
hebt. De bank bij het watertje
De Banaan
waar niemand
ooit een bezoeker op had
zien zitten
blijkt de lievelingsbank van
meneer Van
Putten, die er
twee uur fietsen uit Noord
voor over
heeft om speciaaldaarzijn
boterhammen
op te eten. Er
zijn vast meer van die gevallen.
Dus mist u opeens uw favoriete bank in het Amsterdamse
Bos, schrijf ons even een briefje. Dan kijken wij of we er wat
aan kunnen doen. Ons adres:
Nieuwe Kalfjeslaan 4,1182 AB
Amstelveen. Beheerders kunnen niet alles weten. Maar beheerders en bezoekers samen
wel.
Remco Daalder

CLOONEYEN KI DMAN
George C/ooney en Nicole Kicfman
,V- nu In ete bioscoop te zien
:; ;
:
in de spectaculaire actiefilm
.'!:;!: . - • • • '
"The feacemaker".
' " ."

Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

Ans de Swart
voert Reggae een
koekje: „Ze lusten
alles. Lorrie (foto
onder, red.), mag
aan tafel van het
bordje mee eten
Bram de
Hollander
Fotografie

'Lorrie mag ook aan tafel mee eten'
Om wat voor papegaaien gaat het precies?
„Reggae en Lorrie, een grijze roodstaart-papegaai en een groene amazone-papegaai."

JViifn
Huisdier

Waar komen ze vandaan?
„Van een dierenwinkel in AmsterdamOost. Ze zijn eigenlijk van mijn dochter, maar die kreeg vier katten en toen
kwamen ze bij mij."
Waarom twee papegaaien? Wat is daar
zo leuk aan?
„Papegaaien kunnen goed praten, dat
is heel erg gezellig. Twee, omdat we het
zo zielig vonden dat die ene zo alleen
was. Mijn dochter heeft de groene er
toen bij gekocht. De meneer van de
zaak zei dat ze wel bij elkaar konden,
maar vanaf de eerste minuut waren ze
al aan het vechten, dus moesten er
twee aparte kooien komen."

,' 's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
goedkoper uit, voor allé films! Informeer naar onze voordelige
f middagtarieven bl] de kassa van het theater bij u in de buurt.
•!'• Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama, Calypso, Cinema, City
en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de

GOUDEN GIDS.

Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
Belbios 0900.9363 75cl/pm (nu ook reserveren vla Internét: www.blos.nl).

«•••••

De vertrekplaats voor het amliachtelijk v issen op het Wad Is Den Oe\ er. De
kosten bedragen honderd gulden per
persoon. Voor informatie over vaardagen kunt u bellen naar 0227-5!I2.«H4.

De BoodschappenKrant

Ans de Swart woont met haar man in
Amsterdam-Slotervaart en heeft twee
papegaaien.

VOOR AL'S MIDDAGS

-<.

Netten worden uitgegooid, er
wordt gehengeld en geluncht
Als de netten vol zitten, wordt
alles aan boord gehaald en kan
het sorteren, strippen en fileren
beginnen. Van het deel dat aan
boord gerookt wordt, krijgt
elke deelnemer wat mee naai
huis. Aan land staat nog een
gezamenlijke maaltijd te wachten.

(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)

-.;::',

Tot eind november kunt u
nog met het schip de 'Wiermgen 132' een avontuurlijke dagtocht maken naar het wad om
daar op ambachtelijke wijze vis
binnen te halen. De tocht is bedoeld voor groepjes of indivi
duele deelnemers. Om half
acht 's morgens worden de 'vissers' ontvangen en zien op video wat er die dag allemaal gaat
gebeuren. Vervolgens vertrekt
de boot naar de visgronden

JJJL

dochter nam vroeger de theedoek om
Wat voor bijzondere trekjes hebben ze? de grijze te pakken. Tegen hem hoef ik
„Als je uit bed komt vraagt de grijze, de alleen nog maar 'theedoek' te zeggen,
bijdehandste: ben je wakker? En als je en dan gaat hij zijn kooi al in."
langsloopt zegt hij aldoor: hallo!"
Wat komt er bij de verzorging zoal kijPraat u tegen uw papegaaien?
ken?
„Eigenlijk de hele dag zo'n beetje. Bij- „Elke ochtend moet de kooi schoon.
voorbeeld 'ga maar in je kooitje'. Mijn En ik bespuit ze om de dag met de

plantenspuit, want er zit veel stof tussen hun veren. Die grijze geeft dat zelf
ook aan, dan gaat hij met z'n koppie in
de drinkbak heel gek doen."
Wat geeft u ze te eten?
„Ze lusten alles: zoute haring, bami en
nasi. Lorrie, de groene, mag aan tafel
van het bordje mee eten. Hij eet niet
veel natuurlijk en haalt er altijd een
paar vette stukje vlees uit. Reggae
krijgt ook een klein hapje en pakt dat
met zijn poot. Verder gewoon zaad en
pitten: papegaaienvoer, dat kun je in
zakken kopen."
Moet u wel eens met ze. naar de dierenarts?
„Alleen als ze wat hebben. We zijn er
wel eens geweest, maar wat ze hadden
weet ik eigenlijk niet meer."
Wat kosten de papegaaien u gemiddeld
per week?
„Misschien een gulden of zes. want ze
eten niet veel, hoor. Een zak voer kost
acht gulden en daar doen ze twee weken mee."
Jan Pieler Nepveu
Heeft n ook een dier in huls (Mond, kat, papegaai,
cavia, parkiet, .schildpad, konijn, sl.me, tamme rat,
noem maar op), waarover u in deze rulirlek v\at 7011
willen vertellen, schrijft u dan even een brief(kaart)
naar: lledartle Wcckmedla, postbus 2,201. 10(10 EK
Amsterdam, met In de linker bovenhoek 'Mijn Huisdier'. U kunt ook fa\en: (02(1) .%.>..>() 12. Verneet niet
uw telefoonnummer te vernielden, /odat »IJ cveiitueel contact met u kunm*n opnemen.
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l heel matig,
8 pi. m België; 12 muziekmstr.,
13 herrie; 14 aankomend; 16
boom; 17 klip, 18 van de; 19
vaartuig; 21 Gouverneur-Gen ,
22 aansteekkoord; 23 drank; 24
heildronk, 26 bergrug; 27 ooievaar; 29 vrl dier; 30 voorz.; 32
wasbak, 34 vrucht, 36 oude
maat; 38 bijb vrouw; 39 ooslerlengte; 41 pelsdier; 42 insecteneter; 44 achter; 45 fout; 47 ferrum; 49 zwijn; 51 Gr letter, 53
schaden, 56 vordering; 58
marktplein; 60 broodje; 61 welpenleidster; 63 vogel; 64 eetgerei; 66 vr. munt; 67 mak; 68 kanon; 69 walgvogel; 70 deksel; 72
knokploeg; 73 interval, 74 pi. in
GelderL; 76 naaigerei, 77
schermbloemige.

VERTICAAL: l zot; 2 niet «e
noemde, 3 slokje, 4 verdieping.
5 "huidsmeer, 6 broodbeleg, 7
daar; 8 vochtige, 9 lokspijs, 10
titel. 11 ondergang, 13 bekeuring, 15 km, 17 Eur. hoofdstad,
18 pluimstri]ken, 20 bloembe
ginsel, 22 vulkaanproduct, 2'-!
bijta. man; 25 vrl dier, 26 uitgeteld; 28 hetzelfde, 30 wijd, 31
hoofdtelw ; 33 masker, 35 boei
derijgrond; 37 vi. munt; 40 jok
ken, 43 onbevoegde; 46 zuilengang; 48 stuk; 50 oevergewas, 52
slee, 54 nv. m Spanje, 55 oude
maat; 57 weekdier, 59 dagdeel,
61 strijdperk, 62 nauwelijks; 6.~>
lofdicht; 66 grondsoort; 69 roei-1
pen, 70 schrobnet; 71 schriifgi
rei; 73 neon; 74 legerordei, 7.ï
Wmwooid:
ACCELERATIEPOMP

r uaterkwaliiciiibettttr en vaarwcgbehcer ut het wdooitfltjk
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t in ür i riM ir Noord Hülltinii lift noonlutitclijk tlcel van de pro\incie Utncht
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Openbare
<
Commissievergaderingen

MIUOENENFEEST BARST LOS

• Glazenwassen]
• Specialiceit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

it i ' c> itntrnintiJ<>Jn];) Anutit Gooi en Vecht is \tttinlnciortklijk voor het u uit r

\

WIN-TOT-157-MIUOEN-BON

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

HUIK ril ieUuj'i JiruiiJi (.udinH.sic^Ouïl, WL..I Lltstunilijk .'* f Jiiilisiln

l J intn Af. i' vdicr en i maiiciCn in het kantoor aan de L,uuis< wig 30 te
l

Mil.MMirn nev(M['jd''niij;cM rijn optnb ur
17 nov cmber om 9 30 uur Commissie Oost
t -"-tu irinoiiiit. b.ifj'1 (beleidsplan
licisiilpl in Looidri,chisepl.isu'n 3e fase

u meer

'J i 'HL tn(( nn.itif A ] vin Melden lel 03;, 647 77 99

-

i; nokcml or om 13 30 uur Commissie West
t Muursnolilic b.igperbeleidsplan
1 t 'tt imj 10 jS nitetjiienbcgiolinp, 1998 ;oo?

2-daagse reis
naar Londen

f J i t ' e r t mfimmlic L L A M Crsfiperliaus, te! O ï ' j 6 i / 7 0 , o i
in november om 9 30 uur Commissie Bestuurlijke Sc Juridische 7aken
aininwng Pncano en Ptchlenvcrordenirif; ACV voor tygS wal bctfi (t
hi t scnutpeld v a n de Giote Zcesluis Muiden
•

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
alle Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:

D
fj
Q
03

t < fi ji n f i ji)S niterjucnbcgioting 1998 2002

1

overig t* iSpfLlen betreft
v ij^iiMiic OFmligverordcnmg AGV/tvaluatic koslcnloedclings

Naam:

Postcode:

/ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

Plaats: _
Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.

A u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt in
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,

Postbanknummer:

tel . 020 - 677 68 68.

Cen fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met
Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deui 1

nnp issm^ Pic^ano en ReLdlenvcioidening AGV voor igyh wil c!(.

NATIONALE l

\ ij/ui/ Vtrordtning verontrcmigingshcfdrip
fJadta mformatn.' ] C Kaplcyn, lel 0356^776"

Banknummer:
Bon uitknippen en in een
envelop (zonder posuegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag.

Datum:
Handtekening:

milieumaatregelen, ontwerp uitbreiding rw;i Maar&scn

t$té

cj^Lade denitnficatie rwzi Amsterdam Oost
nulriL'dlLinerv/ijderingop rwzi s
f Jjderi* inforrrultc C Srnith tel 020-160^838

GRIJP NU UW KANS!

21 november om 9 oo uur Commissie FinanciCn
begiotmj; iggS nieerjarcrtbegfoling 1998 2002
milieumaatregelen ontwerp uitbreiding rwzi Mairssen
nutMuilenviMwijdermg op iwti s
tvs idt' dpmtrificatie rw:i Amsterdam Oost

en hoorden zij dat ze geen 5.000 gulden, maar
ruim 90.000 gulden hadden gewonnen. De
champagnekurken knalden harder dan ooit
tevoren.

o.( idtucht m erfpacht Amsterdamse rwzi s aan ACV
Nadeie informatie H Wocrdcrnan, tel 0 2 0 4 6 0 2 ^ 4 0

Uw reisprogiamma ziet er als volgt uil
Voor informatie en voor liet inzien van de vergaderstukken kunt u bovenslaan

DAG 1:
U reist in de loop van de dag naai Hoek van Holland en
checkt m. Om 16.10 uur verstiekt de supeisnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18 50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open. u
kunt eten in een van de restauiants, één van de nieuwste films bekijken in een van de videolounges of voordehg tax-free inkopen doen m het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters.
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u m slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Slation, gelegen in het hart van de bruisende metropool aan the Thames U checkt m bij uw hotel en heeft'
dan de gelegenheid om het nachtleven m Londen Ie
verkennen. Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
film of gaat u naar een van de nachtclubs' Het kan
allemaal.

de telefoonnummers bellen
Hilversum 12/13 novcrnb
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Het hoogheemraadschap Amstc/, Gooi en Vecht u verantwoordelijk voor het water
'*.wontitttiibcheer. waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbcheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
ei ccn kif m deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
i

hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering

l

(DV/R) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum

\

Het algemeen bestuurvan het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht

j

heeft op 16 oktober 1997 de volgende besluiten genomen

l
j Tarief verontreinigingsheffing voor 1998
Het tarief verontreinigingsheffing met ingang van i januari 1998 is vastgesteld
op ƒ 93

per vervuilmgseenheid per kalenderjaar Voor degenen die per maand

l worden aangeslagen geldt een tarief van ƒ 7,75 pervervuilmgseenheid per
j

Ook deze maand is er weer een Extra Straatprijs
van één miljoen gulden in de Postcode Loterij,
En ook u kunt hem winnen. U hoeft slechts
mee te spelen. Niets is gemakkelijker: vul de
bon op deze pagina in en stuur hem op. Doe
het vandaag nog. Want u weet het: met méér
loten heeft u méér kans op méér prijs.
Elf mensen deelden in Wolvcga de EAU n Slraatpiijs van
ccn miljoen. Valt het miljoen deze maand in uw stiaat?

De Postcode Loterij heeft alweer elf mensen in
een straat in Nederland rijk gemaakt. Dit keer
waren het bewoners van het Groningse Wolvega
die werden verrast met een Extra Straatprijs
van maar liefst één miljoen gulden.

DAG 2:
Na het ontbijt heelt u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelpaiadijs. Beioemde bouwwerken als de Tower,
Houses of Parhament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waaid. Maar ook winkelen m warenhuizen als Harrod's en Selfridges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u woei op de trein
m Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23.59 uur aankomt

\ Kennisgeving
I

1509711

LOTERIJ!

20 november om 9 30 uur. Commissie Afvalwater

•
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maand
De verordening verontreinigingsheffing Amstel. Gooi en Vecht 1997 is bij dit

Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* tremretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Sheet
Station
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje

Heroverweging Strategisch Meerjarenplan 1998-2002
Dit phn bevat onder meer de uitgangspunten voor de ontwikkeling van c!e
tarieven omslagheffing en verontreinigingsheffing
Image
De besluiten hjjgen tot en met i rmart 1998 op werkdagen van 9 oo uur tot
16 oo uur ter inzage bij de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap
tarenseweg 30 te Hilversum
Spaklerweg iS te Amsterdam

Vertrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober t/m 15
december 1997

Inlichtingen
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer W B ten Haaf DWR
ifdel.ng Beleidsadvies en Juridische Zaken, tel 035 6477845 Tegen betaling
zijn afschriften van de besluiten verkrijgbaar Een afschrift kost ƒ 0,50 per blad

Deze reis kan met aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
Reserveicn kan door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:
H2WKM.
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveungsaldeling met u een alternatieve datum
zoeken.

zijde rnet een minimum van ƒ 2,50
Htl/crsum 12 november 1997
Hoogheemraadschap Amste!, Gooi en Vecht

geeft u meer!

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
1 Stand. Mega Jackpot: 11 De .overige Bingoprijzen: 1

4 miljoen

Getal 23 t/m 36
^Q f m onn .

9R

/ yn .

De Bingogetallen:
l
Een miljoen gedeeld door elf: dat betekende een 1
06 ƒ 1.000,08 ƒ 10,Getal
1
t/m
22.
riante winst van ƒ 90.909,09 per winnend lot in
13
ƒ 100,15
ƒ 9,/ 50,- 44
ƒ 8,postcode 8471 W in Wolvega. Caroline Tensen
10 25 14 33 20 45 40 28
ƒ 40,- 43
ƒ 7,12 21 07 16 22 04 27 03
ging met het miljoen op pad om de winnaars
29
ƒ 30,- 09
ƒ 6,01
41
36
30
35
42
18
hun prijs op verrassende wijze te overhandigen.
32
ƒ 25,- 02 / 5,lWaakt u uw kaart vol met:
"Gefeliciteerd, u heeft 5.000 gulden gewonnen,"
• Straatprijs trekking oktober: 1
38
zei Caroline terwijl zij als plaatsvervanger van
dan wint u de
Bekendmaking: 10 november
de zieke Reinout Oerlemans (beterschap
ƒ B.OOO,"Thuisbingo
2552 JG
Reinout!) in Wolvega langs de deuren ging. Zij
ƒ 25.OOO,Extra Prijs
nodigde de winnaars meteen uit in het café, om
ƒ 25.OOO,Zotfouten voorbehouden
2552 JG 016
te horen wie de bonusprijs van 25.000 gulden
had gewonnen. Pas toen alle winnaars om de
De BMW: 2642 CD 002 uit Pynacker
tafel zaten konden de gouden enveloppen open

Prijs: f 199,= p.p.

beslint overeenkomstig aangepast

IDE UITSLAGEN VAN 10 NOVEMBER |

C. V.
defect?

|T<)80(M)W883rj j;:;
. Hoogheemraadschap
Amstel, Cooi en Vecht

K I E Z E N

uookgeenmatenaalkosten

V O O R

H E T

W A T E R S C H A P S B E S T U U R

Wu leveren alle bekende j ^
bijvoorbeeld:

ÜËMMENl

atekosten ±
een offerte toegespitst
op uw persoonh/te situatie

Be /voor

7 jaar schriftelijke fabrieksgarantie eenmalige verkoop
i.v.m. annulering Duitse hotelketen.
Kortingen tot
90%

tf:fr^;Iil|l||IIS|li/fl;

w kunt nu schriftelijk

kiezen

;^oji:ëe;öiw^
'^üjjër^vooi^zpi^t dat u veilig kunt wonen, werken
^jn'j-lr^eerènJKI-let stembiljet en aanvullende
^ifiMjijffatiëRóWr.

JJT] O verschillende kleuren
leverbaar, verlwisbaar en
ItiVGIUUUl,

VI/MIUIJW~~.

BALK

\

•

'

y- vergeet joch; niet- te stemmen?

Deze week:

Per m2

(vijf jaar garanlicl

Half multi-koren
van 2.30 voor 1 .75

Pochetveer Extra Matras
v s 70 » 200 '

'

-••

makkelijk zelf ie leggen, mat...

7 JMT KJIrffltUt l*TKUm-Mtl«

de kandidaten heeft u reeds

;

SSfifiif vóór 251november uw stembiljet intj-

Ontbijtkoek

mSi
*y

Binnen Uernin Bonell-Exira

van 3.75 voor 2.95
Polvether Matrassen Kroon Super

Appeltaartje
van 8.75 voor 6.50

•zuivw wornn o»™" """J". i«,-x»fJ«, <»*-. f 40x200 „90,

Deze aanbiedingen gelden
t/m 15 november
in onze beide winkels:

pEZICHf ICING - VERKOOP
^•Aliè'%ktlen/lpOl!'«'schriftelijke fabricksgariihlic.

Hogeweg 28 - tel. 571 29 89

'

;iA^jdag|tol|üUr S g^^5Sjpa£,tnéwf«|gt22a;;5
':;/zè«ertlag^,tpt$uur vjlfe^ÊC;'^''
"""

Grote Krocht 21 - tel. 571 8473

INFORMATIE
Hoogheemraadschap
Amstel, Cooi tn Vecht

Verhïexingstelefóonnr.
(035)647 7647

'

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN
u stemt

natuurlijk!
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Verenigingsnieuws
DE BURCHT
Trefpunt voor alleenstaanden

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Miero-advei tenties kunnen worden gr/el over l of 2 koloimnen breedte in diverse letterbonden.
Particulieren verwijden wij n a,ir de bpeei.de bon op de
pagina „MICRO'S".
Plaathing ih mogelijk in de volgende editie:
ZANDVOOKTS NIKUWSHLAI) ƒ0,51 per millimeter.
SlujiingMijiI: maandag 17.00 uur.
U kunt uw tekbl telefonie h opgeven: 023-5717166 of
afge\eii//enden aan:
"A" Zandvnorlb Nieuwsltlad, GafelliiiUplein 12, 2012JM
ZamUoorl;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zand voort t> Nieuwsblad, Amstclvecnt» Weekblad,
Uilhooriihc Courant, de Koude Vener, AalMneerder
Courant, alle edities van hel Amsterdams Stadsblad. ƒ5,9'! per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur,
"Ar

Inroi'inalie over on/e oveiige aantrekkelijke adverlenticrombinatiei) in de Micro's /IJH op aanvraag op
o n/e kantoren \erkrijgliaar.

Elke derde zaterdag van de maand lekker dansen of gewoon
een gezellige babbel met uw mede alleenstaanden m
„De Burcht" te Purmerland.
Links achter de Ned Herv. Kerk, parkeergelegenheid aanwezig (Ringweg A'dam, afslag Landsmeer, richting Den lip,
Purmerland).
Data:
15 november, 20 december, 17 januari, 21 maart, 18 april,
16 mei, 20 juni.
Entree, ƒ5, aanvang: 21.00 uur, nette kleding,
leeftijd v.a. 25 jaar.
• Inl.' 0299-438377 of 0299-423014 (discretie verzekerd).
Gezellig klaverjassen in
't Stekkie op donderdagavond. Info tel. 023-5715215.

• Zie de colofon voor opga- • Arjan van harte gefelicive van uw rubieksadvertentie. teerd, alweer 3! xxx Mama.

"Ar Voor brieven onder nmnmci wordt l icgel exlru in
rekening gebrjcbl, aUmetlc/ït,-- adm.koeten,
Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewij&minimera verstiniid. Op ver/oek wordt aan adveiteerdei'is buiten bel vertipreiding^gebitMl één krant verbtuiird. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracht,
Alle prij/en excl. 17,5% BTW
U kunt de IckM van uw Micro-adverleiiticcombhiatie X
telefonisch opgeven:

Uitgaan

*Ar

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 6321
(dit nummer is niet voor be/orgklacblcn) of /enden aan:
Miero'i* Weekim-dia
PohtlniK 156 - 1000 AD Amsterdam
Ook. voor reacties met hriefnuininer
De blitilingbtijdeii gelden voor plaatsing in de/elfde
week.
Voorde betaling ontvangt n een acceptgirokaart.

RECTIFICATIE
Voor marktonderzoek zoeken wij
PERSONEN TUSSEN DE 17 EN 70 JAAR
die mee willen doen aan groepsgesprekken
TEGEN BETALING!
Geïnteresseerd'' Bel PROBITAS: 020-4712129/4712131.

• Bedankt act.comm. v. Hannie Schaftschool v.h. org. v.h.
herfstfeest. Het team.
• Bedankt ondern. v. Z'vrt
e o. v.h. beschikb. stellen v.d.
pracht, prijzen. Team H.S.
Greetje Ee ... ik ken je nog
van ZOV, neem nog eens
contact op, Bob Haarlem. Br.
o nr. 701-46041 v.d. blad.
• Ouders kind. hart dank v
aanw en medew. reuze gezellig team H. Schaftsch'ool.
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

Een pruik als het
nodig is!

Interlookt zkt voor diverse
grote modeshows mannequins/dressmen, alle confectiematen, ervaring niet noodzakelyk, niet leeftijd gebonden, gratis opleiding1 Tevens
zoeken wij fotomodellen en
figuranten. Bel snel
0344-652535.

kok

OgilvyOne Worldwide
DATA-ENTRY medewerk(st)ers

HELPDESK medewerk(st)ers

Vlooienmarkten

reparatie,

Aanbieding: OPIUMTAFELS,
doe-het-zelf
uit Thailand, div maten, v.a.
ƒ350,- Umbna, Kerkstraat
DE KLUSSENBUS
121, A'dam. Tel.: 020-4204108
Voor iedere klus, bellen dus.
van 11.00-1800 uur.
Vlooienmarkt, 23 nov. HaarTel.: 023 - 5713780.
lem Tybb/Henk van Turn• Verkoopdag N.H. kerk
Gepensioneerde
schilder
Kunst en antiek
15-11 rommelmarkt, verloting houtsporthal van 9.00 tot
heeft nog tijd over voor schil16.00 u. Toegang ƒ2,50
enz. Gratis toegang
derwerk en klein onderhoud.
Kraam ƒ36. 0320-256656.
Ink./verk. oude inboedels enz. 023-5718248.
't Binnenhuis', Gasthuisplem
SCHILDER heeft nog tijd v.
6, Zandvoort. 023-5715760.
Schoonmaakpersoneel gevraagd
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
*Veilinggebouw Amstelveen* prijsopgave.
HEDEN INBRENG
Bellen na 18.00 uur- 5719800
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk ervaren
voor veiling 8 en 9 december
Voor al uw stuc.werk vrijblijSpinnerij 33, Amstelveen.
vende pnjsopg. 020-6120683.
met aantoonbare ervaring m 4-5 sterren hotels,
Tel. 020 - 6473004.
voor fulltime werk m A'dam. Interesse' Bel 020-6881044
of kom langs op Adm. de Ruijterweg 325, Amsterdam.
Computerapparatuur
Schoonheid en

KAMERMEISJES / JONGENS

BOUCHERIE CULINAIRE
zoekt nog enkele •

* bezoek aan
huis of m
het

ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

enthousiaste medewerkers/sters
fulltime/parttime
liefst met enige ervaring.
Reacties naar bedr.leider M. Horneman, tel. 023-5719067.

CHARLOTTE COIFFURES

EN HAARWERKEN
'Ook gespecialiseerd in
here
Dinsdags geslote
Heemsledestraal 28
bh Hoofddorpplem
Amsterdam

Tel. 020-6157107

Divers personeel gevraagd
Een nieuwe Job'' De opl. njinstructeur en vrachtautochauffeur starten regelm m
A'dam. Info: 020 - 69 22 223.
• Rubrieksadvertentie? Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon in deze krant.

Uw kind als model'' Special
Kids zoekt kinderen van O t/m
14 jr. Bel: 0344-652778.
Werken als visagiste/hairstyliste? Bel voor opl mog
0344-652778 ook na 1800 u.

Biotherm aktieweek bij
de GAPER
van maandag 17 november t/m zaterdag 22 november.

Bij aankoop v.a. ƒ 75,- aan Biotherm produkten
(dames of heren) ontvangt u
een royaal gevulde toilettas met mini produkten kado.
20 en 21 november a.s.

BIOThERM
SPECIALE AKTIE

is de

Biotherm
schopnheidsspecialiste
bij ons in de zaak:
20 november
van 10.00 -17.00 uur
21 november

van 13.00 - 21.00 uur
Bij besteding van F 75,- ontvangt u een
toillettas cadeau

Heren opgelet! Ik ben 31 zomers jong Lief, spontaan en
vrolijk, dat ben ik, Wilmai Ik
ben makkelijk in omgang en
heb nooit een slecht humeur
Ben jij tussen de 25 en 35 jaar,
lief, spontaan en respectvol?
Reageer dan snel1
0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 233689.

• Mm. 180 a.p.m.
GROTE TREINENBEURS, Amstelveen-Zuid op zat. 15 nov. • NL, Eng., Du. op mavo-niveau
(10.00-1500 uur) m Keizer Karel College, Elegast 5.
• Accuraat
IETS TE VIEREN?
Elke donderdag dansen en
Verder zijn wij ook dringend op zoek naar1
EETCAFÉ SANTÉ
ontmoeten v. alleengaanden
Zandvoort,
023-5719213.
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', NieuS.v.p.-tijdig reserveren.
welaan 34A Osdorp, v a. 20 u.
• Toeristische opleiding
Hoi, met Monique1 Ik ben een
Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal leuke, gezellige jongedame
Markten/braderieen
Goede communicatieve vaardigheden
van 23 jaar1 Ik heb donker
haar en groen-gryze ogen' Ik
Ben je op zoek naar een leuke baan voor langere tijd, twijfel ben op zoek naar een leuke
Nederlands grootste
niet en bel naar OgilvyOne en vraag naar Kim de Bruin of jongen tussen de 25-30 jaar
VLOOIENMARKT
Margy Heijhgers, tel 020-5643333
Veemarkthallen Utrecht
om een leuke vriendschap
15-16 nov., 9.00-17.00 uur.
mee op te bouwen1 Ga je
Org. v. Aerle 0492 - 525 483.
mee uit? 0906-50 15 156,
Woninginrichting
Onderhoud,
1 gpm Boxnummer 961027.

Winkelpersoneel gevraagd
* aparte
pasruimte
* ruime
sortering m
haarwerken
werken
en pruiken

Ik ben een leuke, Indische Laat jij je telefoon of boxnumvrouw van 41 jaar uit Amster- mer voor me achter? Ik heb
dam! Ik ben slank, lichtbruin gewoon een lekker lichaam,
getinte kleur, heb een vaste ben 40 jaar, volslank, goed
baan en 2 kids1 Ik zoek langs van vorm en mijn naam is
deze weg een eerlijke, be- Esther Ik zou graag met een
trouwbare, goed uitziende, lieve, charmante, maar vooral
verzorgde man tot 45 jaar met stoute man in contact willen
komen 0906-50 15 156,
baani 0906-50 15 15 6,
1 gpm Boxnummer 933489. 1 gpm Boxnummer 415950
Horecapersoneel
Ik ben een leuke, vlotte meid Laura, dat is mijn naam' Hoe
uit de Randstad en zoek via zie ik eruit? Blonde haren,
gevraagd
deze lijn mannen die leuk, on- groene ogen en een goed fideugend en dominant zijn. Ik guur Ik ben 39 jaar, aantrekRESTAURANT HET KAMPJE ben 28 jr oud en mijn naam is kelijk en als jij een vrolijke,
zoekt
Mananne Ben jij een fijn spontane en aantrekkelijke
jonge, zelfstandig werkend baasje dan wil ik jouw hondje man bent, dan moet je ?eker
wel zijn. Hoe moet ik je berei- reageren' Ik wacht op jou'
• Zie de colofon voor opga- weekenden vrij Ouderkerk ken? 0906-50 15 15 6, 1 gpm 0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 965147
ve van uw rubieksadvertentie. a d Amstel, tel. 020-4965251. Boxnummer 967073
Ik ben gek op dieren en op Met Moniek Hallo jongens Ik
mijn 2 dochters' ik ben 36 jaar ben op zoek naar een leuke
Commercieel en administratief
jong, 1 70 m lang en weeg 60 jongen van ongeveer 25 jaar
personeel gevraagd
kg. Ik heb zwarte haren en uit de omgeving van Haarlem
groene ogen Spontaan, dat Ben jij die leuke jongen en
ben ik ook en op zoek naar kan ik met jou huilen en laiemand om een mooie relatie chen? Dan moet je mij zeker
mee te beginnen Lijkt 't je eens bellen voor een af09065015156,
s door uitbreiding van verschillende activiteiten per direct wat? 0906-50 15 15 6, 1 gpm spraakje
1 gpm Boxnummer 276228
Boxnummer 955367
op zoek naar:

GRAND OPENING
Reclame- en promotiebureau
uit Amsterdam opent nieuwe
vestiging m Centrum en
zoekt per direct 45 nieuwe
mensen voor o a. distributie,
chauffeurs kl. rijbew. B, PR,
•cclame, marketing, promo:iewerkzaamheden, klantenservice en ass. managers.
Geen spec. vooropleiding of
ervaring vereist
Zij die direct kunnen beginlen, krijgen voorrang
Bel NU voor afspraak RTF
(grooth m non-food prod.)
020-465 73 50
vragen naar ANNE.

16 nov. Weth Verhey Sporthal te Amsterdam
23 nov. Sporthal Het Vennewater te Heiloo
29 en 30 nov. Sporthal Hogendorp te Amsterdam
Org. HENSEN 023 - 5402334.

Oproepen - Mededelingen

14-15-16 nov. vogeltentoonstelling Jeugdherberg Jan
Gijzenkade Haarlem-Nrd.

Felicitaties

13

Maak dus een afspraak met ons
en profiteer van een gratis huidanalyse (met de modernste apparatuur) en een huidadvies. Dit
duurt ± 30 minuten en is inclusief schoonheidsbehandeling.

Dus maak die afspraak snel want vol = vol.
Tot ziens bij

r^I^r

DIO
DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
K e r k s t r a a t 31, Z a n d v o o r t

en software

verzorging

Dit is de eerste stap, die heb
ik al genomen. Nu is het aan
jou om tot een tweede stap te
komen. Ik ben Susan, 43 jaar,
gescheiden en in het rijke bezit van een dochter van 14
jaar. Ben jij een lieve, kindvnendelijke kerel? Grijp dan
nu je kans' 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 967015
Ik ben Sander, 24 jaar en ik
heb donkerblond haar! Ik zie
er wel lekker uit vind ikzelf'
Verder hou ik van uitgaan en
vakanties en met mensen
omgaan' Ik zou graag iets van
jou horen op rnijn boxnummer! Bel je me'snel? Doei'
0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 369343.

Ik ben uit op een ondeugende
ontmoeting met een lieve
Te koop: schaakcomputer Gediplomeerd
PEDICURE knul. Als je liever een teleSphinx ƒ 125; keyboard Casio komt aan huis, ƒ30 per be- foongesprekje met me wilt
ƒ 125. 023-5718340.
handeling. Tel.: 023-5730931. voeren, kan dat natuurlijk ook
Ik kom uit de Randstad en
hoop heel erg snel iets van je
Verhuizingen
<inder/baby-artikelen te horen. Want ik wacht echt
op je! 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 935157
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/transport. • Mooi poppenhuis ƒ 50, popVoll. verz. Dag-nachtservice. penwieg met pop ƒ 25. Tele- Via deze weg ben ik op zoek
020-6424800 of 06-54304111. foon- 023-5715817.
naar een lieve man om een
fijne relatie mee op te bouwen. Ik ben Els, 35 jaar en
Mode
1.60 m lang. Ik heb bruine
ogen, half lang donkerblond
haar en houd van leuke en
gezellige dingen ondernemen. Groetjes'!
Vondellaan 7
0906-5015156, 1 gpm.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Boxnummer 922141.
weer terug. Tevens doen wij alle 1voorkomende verstelwerkzaamheden. Gew. openingstijden ma. t/m vrij. van 9.00 tot
1700 uur. Voor info 023-5717177 of 06-52502188.

Monet Strijkservice

Muziekinstrumenten

Mijn hobby is mijn kind van
5 jaar1 Mijn naam is Monique
Ik heb blauw-groene ogen,
kort blond haar en ben 1 75 m
lang en op zoek naar een leuke, kindvnendelijke man rond
de 32 jaar Ben jij dat misschien? Ik reageer zeker terug 0906-50 15 15 6, 1 gpm
Boxnummer 927758

Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Pianolessen
door gediplomeerd lerares
klassiek en modern
Inl. tel 023-5718486.

Kennismaking
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen oer week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer m en luister naar de advertentie
van uw keuze
4. Spreek een boodschap m en wacht op een reactie
Alleenzijn valt niet altijd mee
Daarom ben ik nu via deze
weg op zoek naar een betrouwbare man van rond de
52 jaar Ik ben Henny, 52 jaar,
slank, 1.67 m lang en houd
van dieren. Wil jij samen met
mij een mooie relatie op gaan
bouwen? 0906-5015 156,
1 gpm Boxnummer 936140

Den Haag heb jij dat nu ook,
niets meer op tv, ook geen zin
om te gaan slapen, helaas
alleen dus een beetje eenzaam'' Dat heb ik ook zo
vaak, ik heb daarom behoefte
aan een spannend telefoonmaatje Ik ben 42 jaar en ben
niet voor de poes
0906-5015156, 1 gpm.
Ben jij een leuke, nette, aardi- Boxnummer 973013
ge, slanke, gezellige, seneu- Ik ben een leuke, spontane,
ze en eerlijke jongedame tus- lieve, Amsterdamse meid Ik
sen de 19 en 25 jaar' Ik heb ben 22 jaar jong en 1 60 m
een normaal postuur, bruine lang. Ik houd van lekker koken
ogen, bruine haren, ben 27 en romantiek. Heb jij blonde
jaar en 1.77 m lang. Pak snel haren? Ben je spontaan en
die telefoon en bel'
tussen de 20 en 25 jaar? Wil jij
0906-5015156, 1 gpm.
mij beter leren kennen tijdens
Boxnummer 223706.
een lekker etentje? Neem
Dag heren, ik, 50-jange dame, dan contact met me op!
zoek telefonisch contact met 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
een aardige man om daarna Boxnummer 988171
iets af te spreken. Ikzelf ben
ongebonden en zou het leuk Ik zoek een eerlijke en bevinden als jij dat ook bent trouwbare relatie, iets wat tot
Ben je spontaan en m voor nu toe nog steeds niet gelukt
een kansje, waag het er eens is' 0906-5015156, 1 gpm.
Boxnummer 366812
op. J 0906-5015156,
1 gpm Boxnummer 429421
Ik ben Jan, 35, pas verhuisd
Hallo met Macha. Ik ben een naar Almere! Ik zoek leuke
jonge vrouw van 47 jaar en mensen in die omgeving om
heb een dochtertje van 3. Ik te leren kennen, een afspraak
ben op zoek naar leuke man- mee te maken, te eten, te
nen en vrouwen voor een praten, wat dan ook' Ik heb
een drukke baan, woon m een
vriendschappelijke relatie.
Bel mij eens als je interesse mooi groot huis en heb geen
hebt" 0906-50 15 15 6,1 gpm. kmdereni 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 218217.
Boxnummer 250833

BEL ME THUIS

0906-96.88

Te koop
aangeboden

VERNIEUWD ca 1 gpm

gevraagd
diversen

0906-96.80

Bedrijfsonroerend goed*
te koop - te huur

0906 - 9789

Biseksi Buurvr en buurmeisje
(18)1 Hun spelletjes worden
diversen
harder' 99cpm 0906 95 26
Dagelijks seksen hete mei >
• Unicef wensk , kerstk , jes
(18) op onze LIVELIJN1 Du
agenda's, spellen Mw Keur- heetste!
99cpm 0906 06 03
v Zalingen 0235716049
HERFSTKRIEBELS '
Geheel privé'
Te koop

24u /pd ca 1 gpm
Hete seks m knappe, blonde
• Te koop gevraagd houten stewardessen m grote bor
bureaustoel, liefst oud Tel sten Live' 99 cpm 0906 06 O?
023-5716262
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

ca 1,05 p/m

0906*0611

WIKA AUTOGLAS

* Desire Escort *

in 5 dagen

* Overtoom 443 *

0906-Nummers

Dieren en
dierenbenodigdheden

Opleidingen/
cursussen

0906-98.50

24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag 450

Autoverzekering

0906-98.89 Rijpe Sjaan ddcupzkt jongens 18 j üveseks
Grijp onder m'n rok1 99 cpm
60 cpm1 Wijkdating vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak' 0906-17 17.

• T.k 2 parkieten + kooi
ƒ50,- Tel.: 023-5717805.
T k a. dwergpapagaai
U kunt bij ons al v.a ƒ270,- Rschen's. 020-6918593.
voor het eerste haljaar
T k a. o.a Engelse parkieten
een goede piano huren.
met en zonder kooi, Roodruggen enz. Tel 020-6918593.
Amsterdamseweg 202
AMSTELVEEN
020 - 6413187

BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

Ik ga door waar anderen stop
pen1 Schaam me nergens
1
T h a in Amsterdam-Zuid ca voor en wil harde SEKS
Harnet 99cpm 0906 97 94
250 m* kelderruimte voor
archief of opslag incl
Ik kan niet buiten seks1 Ik
ingebouwde
kluis
van
ca
20
moet elke dag een vent1 Doe
m2 Huurpr ƒ 25 000,- excl
jij 't vandaag LIVE met mij ?
Sascha, 99 cpm 09069608
Mijn naam is Rob' Ik ben op pjr Tel 0206646506
zoek naar een vrouw tot 40
LIVEi Black, beautiful en hot'
1
jaar Ik ben zelf 38, weeg 80
Voor de liefhebber v zwarte
Financien en
kg, ben 1 88 m groot, heb een
vrouwen! 99cpm 09060601
handelszaken
slank postuur en ben sportief'
Lokaal tarief1 Amsterdam
Mijn hobby's zijn de natuur,
dating vrouwen uit A'dam1
surfen, de sauna, fotografie
010 - 29.46 186
en een goed gesprek'
Bel je? 0906-5015156,
V A ƒ75 - DORSMAN
Ontdek de duistere wereld1
1 gpm. Boxnummer 427227
blijft toch goedkoper'
SM Je meesteres LIVE' Zij
Bel nu 023 - 5714534
wijdt jou mi 99cpm 0906-96 26
Noord-Holland Ik ben in het
rijke bezit van 2 kinderen' Ik
Oudere vrouwen geven
heb lang, zwart haar en ben
Bedrijfshun telefoonnummer1
1 73 m lang, vrolijk, 37 jaar en
0906-1555 (60 cpm)
onroerend goed
weeg 60 kg Ben jij tussen de
Postcode
GAY dating gay s
te koop - te huur
35 en 40 jaar, spontaan en wil
uit jouw postcodegebied1
je met mij een avondje stap0906-81 00 (50 cpm)
pen? Reageer nu'
T h a in Amsterdam-Zuid ca
0906-5015156, 1 gpm
2
SEKS ALARMNUMMER
250 m kelderruimte voor
Boxnummer 988254.
Snelseks direct live 99cpm
archief of opslag incl
Ondeugende, blonde zee- ingebouwde kluis van ca 20
meermin van 30 jaar, zoekt m2 Huurpr ƒ 25.000,- excl.
via deze weg drenkeling om pjr Tel 020-6646506.
Thuiscontact vrouwen (20mond op mond beademing
59) zoeken een afspraak
en andere trucjes toe te pasthuis. 0906-19 19 (60cpm)
sen om je weer bij te brenAuto's en
Voor 't echte handwerk bel je
gen Daarna gaan we leuke
auto-accessoires
0906-0630. Zij praten,
jij
spelletjes doen in onze satijkomt' Live + Stories1 99cpm
nen oesterschelp
0906-5015 156, 1 gpm
Vrouwen 30+ uit Amsterdam
Boxnummer 418990
geven je hun telefoonnum
mer! 0906-1444 (60 cpm)
Tikkeltje ondeugende amigo!
Sinds 1954.
Ik ben een vrouw van 30 jr en Autoruiten en kentekenplaten
zou je graag ontmoeten Val
Lijsterstraat 18
Diverse clubs
jij op een vrouw met lange, Tel + fax- 023 - 5731613.
blonde haren en spannende
•
Zie
ook
de
pagina's
blauwe ogen, goed en slank
SHOWROOM
24 hours of
figuur en erg lief? Ik zou
in deze krant
PLEASURE
graag weten hoe jij eruit ziet
Girls & Boys
dus reageer nu.
Dinners & Dates
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Rijles auto's
Escort bemiddeling
Boxnummer 985832
en motoren
Tel.' 020-4228401
Wil jij ook nog iets van het
leven maken? Samen met
een leuke partner? Nou dan
Alblas Verkeersscholen
All creditc ace., 24 u p d
zit je bij mij goed. Ben jij een
020-6700620/036-5360208
leuke, vlotte, aardige vrouw
http://www desire nl
en houd je net als ik ook van
UW RIJBEWIJS
Leuke dames gevraagd
dansen? Dan hoor ik graag Nieuwkoop, 0172-40.8361.
wat van je' Ik ben 65+ en
1
Donker, blond, slank of dik
Zie ook de pagina's
wacht' 0906-50 15 15 6,
SHOWROOM
1 gpm Boxnummer 316055
in deze krant.
's morg. 10 u.-'s nachts 3 u ,
va. ƒ105 Bel 020-6189110

PIANO
SPELEN

VAN KERKWIJK

Ik ben via deze weg op zoek
naar een leuke, betrouwbare
man Denk jij dat te zijn?
Reageer dan op mijn boxnummer1 Ik ben Heidi, 38 jaar
Ik heb blauwe ogen, donkerblonde haren, 2 kinderen en
katten Spreekt het je aan?
090650 15 156, 1 gpm
Boxnummer 444313

Luxe privé huis1 Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom. Sarphatipark
118, A'dam 020- 6723022
• Wij behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te, nemen

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's vvotdcn geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd /tjn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor /.ijn opgegeven • verloien/gevonden • weg/aan Komen
lopen/vliegen • maximaal 3 tegels • alleen vooi particulicr gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangchoden.
Gebruik bij liet invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere lettel, punt. komma of cijfer één \akje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schnjf pei icgel hele wooidcn ol'letteigiepen
Indien uw advcitcntic een betaalde MICIO is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giio)betaalchequc bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgiiokaait.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(Irankcrcn als blief) met ver- NUMMER KOSTEN
meldins van uw postcode naai f 8l.(.)0 ^xlR.A .
„,.. i „r„,„,.
(" dient er rekening
onskantoo
mee te houden dal bij
Micro's Weekmedia, Postbus u„ opj,a,c dt. rt,j,t.|
156, 1000 AD Amsterdam.
hr.o.nr.... hur. v.d.
Fa\: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
Kelijk voor fouten iinlNieuwsblad
slaan door onduidelijk
Gasthuisplcin 12.
handschrift.
2041 JM Zand vooi t
Wij behouden ons hel
recht > oor /onder
opgave \an redenen
teksten te «ij/igen «l
niet op Ie nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micro's moeten vvoidcn ingelcveid aan de balie van ons kantoor lot uiterlijk niaandac 1600 iiui.

Za nd voor ts N ieu wsblact

t/m 3 regels ƒ 5,39
l/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Will u ook naam, adres, woonplaats volledig in\ uilen, andeis kunnen \vij uw advcitcntic helaas nicl opnemen
Voor de particulier maximaal 3 legels gratis, mei vooi de 7akelijke niaikt. tot een maximum van één advcnentic per weck. Ook zondci \cimclding vraagpujs (ailikclcn Ie ?amcn niet bo\en l 300,-) kunt u niet giatis adveitercn. Alle pi ijzen 7ijn incl. 17.5% BTW
Naam:
Adres:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in lubrick

:. Plaats:

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Alleswat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant. Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Boven-.
dien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Arch' 8 tafelgrill klaar.

Styling
metAIIDayProtectlon
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Verdien fl. 1000,- aan boodschappen
bij Denksport Speurpuzzels
Donkere en koude dagen
maken dat u de ontspanning
weer vaker thuis zoekt. Gewoon
lekker alleen op de bank met uw
favoriete Denksport Puzzelblad.
Denksport speurpuzzels bijvoorbeeld, waarbij alle woorden
zijn verstopt in het letterveld.
Een heerlijk ontspannen bezigheid met oplossingen die u elke
keer verrassen.Over verrassingen gesproken: speciaal voor u
als lezer van De BoodschappenKrant heeft Denksport een
extra verrassing. Want als u nu
de Denksport Prijzenshow

oplost die u vindt in één van de
Denksport Speurpuzzels die nu
in de winkel liggen, maakt u
kans op een extra prijs van fl.
1000,- aan boodschappen
voor de dure decembermaand.
Dit moet u doen: stuur onderstaande bon op, samen met de
Prijspuzzelbon uit één van de
Denksport Speurpuzzels die nu
in de winkel liggen. De adresgegevens vindt u in de desbetreffende uitgave. Vergeet niet
in de linkerbovenhoek van de
envelop te vermelden: Extra
prijs Boodschappen.

Speciaal voor liefhebbers van een pittige smaak is er nu
Crand'ltalia Sugocasa Piccante. Een verse tomatenbasissaus
bereid met koriander, stukjes rode en gele paprika en pikante jalapeno en chili pepers. Voor deze veelzijdige en puur natuurlijke
smaakmaker zijn per fles maar liefst 1,5 kilo vers geplukte tomaten
gebruikt. En dat proeft u!
Deze authentiek Italiaanse basissaus is niet alleen heerlijk bjj uw
favoriete pasta, maar ook een ware verrijking van uw Italiaanse
tomatensoep. Met Sugocasa Piccante biedt Crand'ltalia u voortaan nóg meer variatiemogelijkheden die het ontdekken waard zijn.

Extra Prijs Kans

Uitsluitend te gebruiken samen met de Prijspuzzelbon uit de
Denksport Speurpuzzeluitgaven. Inzenden vóór 1 december 1997.

Laat u verrassen door de makers van Denksport Puzzelbladen

Italiaans eten op z'n Italiaans

32

waca

"Macanazie"

ingrediënten:

• een pak diepvriesspinazie
(450 gram)
• 2 keine uitjes
• 1 teentje knoflook
• 200 gram mager spek in
reepjes
• 1 eetlepel zonnebloemolie
• 20 gram maizena
• 100 ml melk
• 400 gram macaroni
Bereidingwijze:
Doe de spinazie in een pan
en laat deze op een zacht
vuurtie smelten. Snijd de ui en
de knoflook in stukjes en bak
deze samen met de spek• reepjes in de olie tot ze goudbruin zijn.
Zet ondertussen een ; pan
water op. Doe de macaroni in
de pan zodra het water kookt.
Maak van de maizena en de
melk een glad papje en giet dit
bij de reeds gesmolten spinazie. Laat het geheel even doorkoken en voeg dan het spekui-knoflook-mengsel toe.
Giet de macaroniaf wanneer
deze gaar is en spoel even na
met koud water. Schep de
macaroni op de borden met
daar over heen een flinke
schep spinaziemengsel. Lekker en verrassend!
Eet smakelijk!
Een recept van Nelly v.d.
Meer uit Rotterdam.
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Spaghetti alla emfliana
B| een Italiaanse maaltijd serveert u uiteraard een authentiek
Italiaanse saus. Die kunt u
gemakkelijk zelf maken met bijvoorbeeld de Sugocasa Piccante
van Crand'ltalia. Een verse tomatenbasissaus zonder conserveringsmiddelen en kleurstoffen
die maar weinig calorieën bevat.
Een basissaus waarmee u eindeloos kunt variëren. Zoals in
onderstaand recept voor
Spaghetti alla emiliana.

MET HET BOODSCHAPPENSPEL!
Het Boodschappenspel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in petto. Want iedere beller of inzender met de juiste antwoorden maakt kans op een
luxe geelkleurige Rowenta keukenset bestaande
uit een Café Forma koffiezetapparaat voor 6 tot 8 koppen, een snoerloze waterkoker Express meteen inhoud van maar liefst 1,7 liter en een
Quadro Broodrooster.
Bovendien ligt er voor iedere honderdste beller of inzender met het
goede antwoord een handig Rowenta Surf line inox 313 stoomstrijkijzer
klaar!

Mevrouw A. Broerink
uit Hengelo
Hoe gemakkelijk en snel kunt
u een prijs winnen bij het Boodschappenspel?
Dat heeft mevr. A. Broerink uit
Hengelo inmiddels ontdekt!
Dankzij de deelname aan het
Boodschappenspel heeft zij de
eerste prüs gewonnen en mag
nugaangenietenvanzo'nschitterend Rowenta Dymbo 1300
w Sledestofzuiger.
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19. Frisdranken
20, Vruchtensap
21. Likeur
22, Kaugom
23. Koek en chocolade
24, Droogtrommeldoekjes
25, Keukenreiniger
26, Puzzelboekjes
27, Afvoerontstopper
28. Lichaamsvérzorging
29. Nagelverzorging
30. Haarverzorging
31. Voetverzorging ., .
32. Cezondheidsproducten

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

OMROEP,
AMERSFOORT

woensdag van 16.00 - 24.00 uur

tievermogen en heeft een positieve invloed op het geheugen.
Bovendien bevat één dragee
Gerimax precies die hoeveelheid vitamines en mineralen die
elk mens volgens de Nederlandse Voedingsraad dagelijks nodig
heeft. Met één dragee Gerimax
per dag houdt u dus niet alleen
uw lichaam maar ook uw geest
in topconditie.

STADSOMROEP

< U

l
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H 7

donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

tNIEüWt

Bereiding: Bak de spekblokjes
uit in wat olijfolie. Neem ze uit de
pan. Snipper en fruit de ui. Voeg
het gehakt toe en bak dit rul.
Kruid met peper en zout. Voeg
de Sugocasa en de spekblokjes
toe en breng alles aan de kook.
Voeg de kleingesneden bleekselderjj samen met de wün en polpabella toe en laat het geheel ca.
15 minuten pruttelen. Kook de
spaghetti al dente (beetgaar).
Meng de peterselie door de saus.
Serveren: laat de spaghetti
uitlekken en geef de saus bjj de
pasta. Zet op tafel een schaaltje
met Parmezaanse kaas.
Tip: maakt u het recept voor 2
personen dan heeft u aan een
halve fles Sugucasa genoeg.
Wanneer u het restant invriest,
kunt u het bewaren voor een
volgende keer.

Robijn
droogtromtneldoekjes
Zijdezacht
Naast de gewone droogtrommeldoekjes van Robijn, zjjn er nu
ook Robün droogtrommeldoekjes met de verfijnde, frisse geur
van Robijn ZüdezachtDoor de
hoge temperatuur in de droogtrommel ruikt was uit de droger
niet altijd zo lekker f ris als was die
buiten in de wind gedroogd is.
Robijn droogtrommeldoekjes
zorgen er daarom voor dat de
was niet alleen lekker zacht, maar
ook heerlijk fris uit de droger
komt. Bovendien helpen ze
tegen statische electridteit. Wel
zo handig dus! De nieuwe droogtrommeldoekjes met de heerlijke
geur van Robün Zijdezacht staan

EET SMAKELIJK!
Wilt u zelf zien hoe onze kok Mario
spaghetti alla emiliana bereidt, kijk
dan naar De BoodschappenBeurs

En de
winnaar is...

l Koffie, thee, cacao
2. Koffiefilterzakjes
3. melk
4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Kruiden
7. Kip en gevogelte
8. Vruchtenconserven
9. Fruit
10. Broodbeleg
11. Tussendoortje
12. Vleeswaren & Snacks
13. Suikervrij snoep
14. Aardappel producten
15. Pastasaus
16. Vla
17. Slagroom

SUGGESTIE

Moderne mensen
hebben een druk
leven. Ze vergen veel.
van zichzelf en eten niet
altijd even gezond. Toch is
het voor iedereen en in
elk jaargetijde belangrijk
lichaam en geest in optimale
conditie te houden.
Gerimax is een voedingssupplement dat de activerende
eigenschappen van de oosterse
gingsengwortel combineert met
westerse in-zichten in de
moderne voedingsleer, cerimax
bevat een krachtige dosis van
de allerbeste gingseng: Panax
Gingseng CA Meyer uit ZuidKorea. Gingseng verbetert uw
geestelijke prestaties.
Het geeft een beter concentra-

ingrediënten (4 pers.): 1 fles
Crand'ltalia Sugocasa Piccante;
400 gr. Crand'ltalia Spaghetti; 1
blikje Crand'ltalia Polpabella (stukjes verse tomaat); Crand'ltalia Olib
di oliva (olijfolie); 100 gr. magere
spekblokjes; 300 gr. mager rundepgehakt; 1 grote ui; 1 stengel
bleekseldenj; 1 dl. witte wün; 1
volle eetlepel fijngehakte peterselie; geraspte Parmezaanse
kaas; peper en zout.

a^^-^

Het Boodschappenspel

In herfst en winter zet u
weer wat vaker bloemkool op
tafel. Lekker, maar het bereiden kan wel een 'luchtje' veroorzaken. U kunt deze kookgeur gemakkelijk verminderen
door een ui mee te koken.
Wist u trouwens dat het
beter is bloemkool niette lang
te koken? Van lang koken
wordt de bloemkool immers
niet beter verteerbaar!
Bovendien gaat het lekkerste van de smaak verloren.
Beetgaar koken is dus echt
voldoende!

Gerimax houdt
lichaam én
geest in
topconditie

Wie aan knackebröd
denkt, denk aan Wasa
„n«

Bloemkool
niet te
lang koken

Pikant nieuws van
GrancTitalia!

wasa sandwich
Klik-Klak-Klaar-Recept:
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O 18. Toetjes-

BON
Fraai van vorm en makkelijk in
gebruik. Goed voor vele uurtjes
gezellig tafelen met familie en
vrienden. Dat is de Courmet
'Arch' 8 Tafelgrill van Tefal. Natuurlijk zijn de grote grillplaat
en de bijgeleverde vierkante
pannetjes voorzien van de bekende Tefal anti-aanbaklaag.
Dat garandeert een perfect
bakresultaat en gemakkelijk
schoonmaken.

@= Nieuw

SUGGESTIE

Üfêilfi

stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:
De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980,3000 BZ Rotterdam.

= Actie O = Suggestie

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45
en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

nu in de winkel. Probeer ze eens
en ervaar zelf hoe fris de was uit
de droger kan zijn met de nieuwe
droogtrommeldoekjes Zijdezacht
van Robijn!

.,•,

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:

Hak Fruitoogst
versgeplukt fruit in
een handig kuipje

ROWENTA
Surfline
Inox 313

donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

B^m^MM
ItMIMIMOIHt»

1. Welke stylingproducten nouden uw haar gezond en de hele dag in model?
2. in hoeveel smaken is wasa
Sandwich verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

De Boodschappenlijn ®

donderdag 16.45 en oo.oo uur
vrijdag om 16.45 uur

50.220.05

De winnaars van de handige
Rowenta café Cento krijgen
hun prijs zo snel mogelijk toegezonden.

flOOcntrtn)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Wilt ook u een
prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het BoodschappenSpel op deze pagina!

Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:

Het Boodschappenspel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

.;":•;• •• ..v

.. ™^»OTpï!ï!551fr*"r:

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Woensdag 19 november 1997

Nieuwsblad

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 47, oplage 5.425

Los nummer 2 gulden

Editie 17
'f^

Sint komt in gespreid bedje

Dieven nemen
oude foto's mee
ZANDVOOET - De inbrekers
die dachten dat zij met het stelen van een brandkast uit
Nieuw Unicum een mooie buit
hadden binnengehaald, zijn
zondag bedrogen uitgekomen.
In de brandkast zaten volgens
P. Kühn van Nieuw Unicum alleen oude foto's, verslagen, documenten en videobanden.
Geld zat er niet in.
„Voor ons is het heel jammer
dat al dat materiaal verdwenen
is," zegt Kühn. „De documenten schetsen de historie van
Nieuw Unicum. Voor de inbrekers is het een strop. Zeker omdat ze nogal veel moeite hebben
moeten doen om de brandkast
mee te nemen. De kast weegt
zestig a zeventig kilo." De dieven zijn Nieuw Unicum binnengedrongen door een raam open
te breken.

Volgens architect H. Pouw,
van het bureau ONX uit Haarlem, is er bewust voor gekozen
om de individuele woningen eruit te laten springen. „We hadden ook een langgerekte gesloten gevelwand kunnen maken,
maar dat vonden we minder
mooi passen in de Schoolstraat. Op deze manier vallen
de afzonderlijke woningen
meer op en krijgt de straat visueel gezien meer ruimte."
De architect ondervindt
beurtelings steun en weerstand
van de Zandvoorters die tegenover de nieuwe huizen wonen.
Uitgesproken positief zijn Ludwin Bloem en haar buurman
John Joacim. „Ik heb jaren teSinterklaas hoeft zaterdag niet bang te zijn dat
plek. En een van de kinderen kwam zelfs met . gen een oude bende aangekeken. Dus ik ben heel blij dat er
hij onder de blote hemel moet slapen. Voor hem
een medische fles „voor de plasjes van de sint"
staat een gespreid bedje klaar bij café La Bastille aanzetten. Voor het paard van sinterklaas legden wat nieuws komt," zegt Joacim.
Hij overweegt zelfs om een van
in de Haltestraat. Tientallen kinderen hebben
de kinderen een wortel klaar. Aan het milieu
de huizen te kopen. „Want ik
zondag onder leiding van clown Ome Willem alwerd eveneens gedacht. Het paard heeft net als
vast de kamer van sinterklaas versierd en zijn
de sint een eigen piaspotje, zodat hij geen amoni- wil wat kleiner gaan wonen. De
bed opgemaakt nadat een postbode een brief van ak in de Zandvoortse bodem achterlaat. Als belo- architectuur? Ach, we leven in
de goedheiligrnan had gebracht met de boodning kregen de kinderen, hun ouders en verschil- de jaren negentig. Het is logisch
dat de bouwstijl dan wat moschap dat hij in Zandvoort wil logeren. De kinde- lende voorbijgangers een pannenkoek. Volgens
derner is."
ren waren zo enthousiast over dat plan dat ze bij- Ome Willem zijn er maar liefst 150 pannenkoena allemaal wel zijn bedspiraal naar binnen wilken uitgedeeld.
Zie ook pagina 3
Ook Lia ter Weeme waarden slepen. Ook een kachel kreeg een mooie
Foto Karin Schut
deert de originele aanpak van
ONX wel. Maar haar man, die
bekent dat zijn antipathie ook
te maken heeft met de manier
waarop Bruynzeel zijn plannen
er volgens hem doorgedrukt
heeft, gruwt echter van het ontAngst voor deze giftige algen- werp. „Op zich misschien leuk,
ZANDVOORT - Vissers lastwater, zeewater dat scheen badgasten hoeven zich pen in lege laadruimen pompen soort is in Nederland echter maar niet in deze straat waar de
op dit moment volgens om de stabiliteit te verhogen. volgens Dorst tot nog toe onge- stijl toch wat ouderwetser is."
grond.
Rijkswaterstaat nog geen
De festeria-alg komt voor bij
zorgen te maken over de de
(ADVERTENTIE)
Onderzoekers van Rijkswa'cel van de hel', de giftige de kust van North Carolina. De
alg
scheidt
een
gif
uit
dat
vissen
terstaat,
die
volgens
Dorst
dafesteria-alg die in Amerika en mensen ziek maakt, volgens gelijks de samenstelling van
enige slachtoffers gemaakt een
artikel in Het Parool. Een het zeewater bekijken, hebben
heeft. Volgens T. Dorst van bruggenbouwer
en een waters- de alg nog niet aangetroffen. Ze
Rijkswaterstaat
(Directie kier hebben volgens
hetzelfde hebben er volgens haar wel exNoordzee) is de beruchte al- bericht zweren aan hun
armen tra op gelet sinds het bericht in
gensoort nog niet in de en benen opgelopen dankzij de Het Parool en een uitzending
Noordzee gevonden.
van het actualiteitenprogramalg.
Een persoon kreeg last van ma Netwerk over de 'cel van de
Britse biologen maakten on- geheugenstoornissen. In Ame- hel'.
Bel dan i.v.m.
langs bekend dat schepen de rika wordt de festeria-alg daarnabezorging
eencellige alg vermoedelijk om 'cel van de hel' genoemd. Dorst: „De festeria-alg gedijt
donderdagmorgen
(ongemerkt) van de Atlanti- Amerikaanse
onderzoekers overigens vooral in warm wavóór 12 uur
sche Oceaan naar de Noordzee hebben het vermoeden dat ver- ter, vanaf een graad of twintig.
vervoerd zouden hebben. De vuiling bij Washington een goe- Het Noordzeewater is nu
tel. 5717166
alg zou gezeten hebben in bal- de voedingsbodem is geweest. slechts dertien graden."

'Giftige alg niet in Noordzee'

ui,
verwachten
een

stralend
weetóend

Zaterdag 22 en zondag 23 november a.s.
bent u hartelijk welkom in onze nieuwe
Ligne Roset studio, met meubelontwerpen
van o.a. Peter Maly en Philippe Starck".
Ter introductie krijgt u bij aankoop van een
Ligne Roset* een bijpassende lamp
cadeau. Openingstijden op zondag: van

11.00 tot 17.00 uur.
* met een waarde v.a. ƒ 2.000.Binderij 2, Amstelveen, 020-6412505

CO

d.
horst;
vanlder

Bmiimiiiiiimmim
Waterstanden
Datum HW
19 nov 06.26
20 nov 07.15
21 nov 08.05
22 nov 08.56
23 nov 09.54
24 nov 11.36
25 nov 00.05
26 nov 01.00

LW

HW
18.38
19.25
20.26
21.30
22.44

LW

14.36
02.25
15.21
03.10
03.55
15.55
16.46
04.46
05.27
17.40
06.46
18.56
07.45 12.29 19.44
08.56 13.19 20.44
27 nov 01.35 09.45 13.59 21.46
Maanstand:
LK za. 22 nov. 00.58 u.
Hoogwater do 27 nov. 01.35 uur.
NAP +102 cm,

Laagwater za 22 nov. 16.46 uur.
NAP -58 cm.

Ravenstijn erg goed uitgekomen zijn. Zij kijken niet op de
• nieuwbouw uit, maar wonen er
pal naast. Mooi vinden ze het
ontwerp niet, maar ze kijken
wel uit naar nieuwe buren.
„Smaken verschillen," zeggen
ze diplomatiek. „Het is fijn dat
de Schoolstraat wat meer een
Hij is meer een voorstander woonstraat wordt."
van nepgeveltjes.
Dat geldt ook voor zijn buurDat er in de Schoolstraat womannen Benno Bal en Anton ningen en geen v/inkels komen,
Swenneman. „Een soort fa- is volgens architect Pouw een
brieksbouw," vindt Bal. „Ik bewuste keuze geweest van de
had liever huizen met wat meer gemeente toen het bouwplan
baksteen gezien. Gelukkig is er Jupiter vastgesteld is. De vier
wel een verdieping van het oor- woningen staan namelijk niet
spronkelijke ontwerp afgegaan. op zichzelf, maar horen bij de
Dat scheelt een hoop licht."
.nieuwe winkelpassage die de familie Bruynzeel, eigenaar van
Swenneman: „Ik schrok nog- Jupiter, laat bouwen in de drieal toen ik de verkooptarochure hoek tussen de Haltestraat, het
zag. Zulke moderne huizen pas- Raadhuisplein en de Schoolsen hier niet, straat. In totaal komen daar zealhoewel ik ventien winkelruimtes, zeven
aan de andere woningen en een parkeergarakant ook wel geblij ben dat
het geen eenDe huizen zijn overigens nog
heidshap is, niet verkocht. Een medewerkzoals de ap- ster van makelaar Van der
----- partementen
Schaaf zei vrijdag dat diverse
die een paar mensen wel een optie genomen
jaar geleden in de Swaluëstraat hebben op de vier maisonnettes
gebouwd zijn." Swenneman be- in de Schoolstraat. Ze variëren
treurt het verdwijnen van de in prijs van drie ton tot en met
twee fruitbomen waar hij op 350.000 gulden. Twee andere apuitkeek.. „We hebben nog voor- partementen, die boven.de wingesteld aan de gemeente om. kels in de Haltestraat komen,
Burgerzaken plat te gooien en kosten 425.000 gulden. Het
er een park van te maken. Dat duurste is het penthouse bohad van mij zelfs het Cees venin (595.000 gulden). Een
Bruynzeelpark mogen heten." plek in de parkeerkelder kost
Een park zou Carla en Eric per jaar drieduizend gulden.

Architect kiest
voor golvende
geverwand

Nieuwe remise

ZANDVOORT - Een bewoner van de Schoolstraat heeft
donderdag volgens de politie
drie inbrekers betrapt. De man
zag twee insluipers op zijn balkon staan en een derde op het
plaatsje van de buren. Het drietal vluchtte met geld en sieraden die het uit twee huizen in
de Schoolstraat gestolen had.

Sonja Koper
helpt 'Wim
Hildering'

Hoe de huizen eruit gaan
zien, is echter wel bekend want
de verkoopbrochure is zeer recent uitgekomen. De vier nieuwe huizen krijgen een gevel van
gelakt cederhout, een rand van
oranje/rode
bakstenen en
boven de deur
glazen stenen.
Elke woning
is van voren
half rond en
de
deuren
springen in,
zodat het van
opzij gezien lijkt alsof de gevelwand golft.

ZANDVOORT - C. Bruynzeel
zet binnenkort tralies voor de
ramen van de noodwinkel van
Intertoys. Volgens Bruynzeel
zijn de ramen al twee keer ingegooid. Dit weekend was het
weer raak. Getuigen hoorden
de klap rond half vier zaterdagnacht en zagen een paar jongeren wegrennen. Volgens de politie zijn de jongeren vermoedelijk ook elders aan het werk geweest, want een ruit van een
kledingwinkel in de Haltestraat
is eveneens gesneuveld.

Betrapt

Tot nog toe kijken zij uit op
een groot leeg gat met veel
puin. De bouw van de vier huizen is namelijk nog niet begonnen. Volgens opdrachtgever C.
Bruynzeel kan die pas starten
als bekend is of er geheid moet
worden.

ZANDVOORT - Met gemengde gevoelens kijken de bewoners van de Schoolstraat naar de vier nieuwe woningen
die in hun straat komen. Hun reacties variëren van „afgrijselijk" tot „blij dat de oude bende die er stond plaatsmaakt
voor iets modems". De mensen die dichter bij het
VVV-kantoor wonen, reageren enthousiaster dan de bewoners aan het begin van de straat.

Tralies

ZANDVOORT - De renovatie
van het remiseterrein moet in
februari klaar zijn volgens de
gemeente. Op het terrein worden onder andere vloeistofdichte vloeren, betonnen opslagbakken en een nieuwe zoutloods aangebracht. Die voorzieningen zijn nodig, omdat de remise van de provincie aan
strengere milieunormen moet
voldoen. Tijdens de werkzaamheden wordt de remise gewoon
gebruikt, klinkers en borden
staan wel tijdelijk ergens anders opgeslagen.

Oordeel over huizen
Schoolstraat wisselt

DEZE WEEK:
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Uw krant
niet
ontvangen?
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Je bent jong
en je wilt
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verleden na
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Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Veel hardrijders
op Van Lennepweg

De twee horizontale ramen beneden horen bij een hobbykamer
of kantoor. Het grote raam boven zit in de huiskamer en het
raam rechts is van een slaapkamer. De ronde raampjes geven
de trap naar boven aan.
Illustratie Reclamebureau Dune
(ADVERTENTIE)

Wie over de loongrens
gaat krijgt een bon.

ZANDVOORT - Vooral op de
Van Lennepweg rijden automobilisten erg hard. Dat blijkt althans uit de snelheidscontroles
die de politie woensdag en zaterdag gehouden heeft.
Op de Van Lennepweg reed
22,7 procent woensdag tussen
kwart voor vier en half vijf harder dan vijftig kilometer per
uur. De snelste ging 75 kilometer per uur. Op de Zandvoortselaan fotografeerde de politie
woensdag tussen acht uur en
half drie 17,4 procent van de
automobilisten. De hoogst gemeten snelheid was 94 kilometer per uur op een stuk waar 50
kilometer per uur toegestaan
is. Op de Zeeweg lijkt de snelheid te dalen. Slechts 7,6 procent van de voertuigen werd zaterdag tussen zes en acht uur
bekeurd.

Dronken
BENTVELD - Een dronken
Amsterdammer heeft woensdag volgens de politie op de
Zandvoortselaan een vluchtheuvel geramd. De man verloor
de macht over zijn stuur.

(Zie pagina 8 )

Alles is klaar, Truus en Arie kunnen op reis
ZANDVOORT - De meeste yijftigplussers zitten al lang
niet meer 365 dagen van het jaar thuis achter de geraniums. Reizen is populair bij ouderen. Ook bij de Zandvoortse senioren Truus en Arie, verslaafd aan het reizen
per caravan. Deze keer laten ze echter de caravan staan.
Truus en Arie vertrekken maandag voor een reis van drie
maanden door Nieuw-Zeeland en een paar weken Indonesië.
„Destijds was het een beetje
Ze zijn er klaar voor. De koffers zijn bijna volgepakt, de jammer dat mijn zus en haar
prikken gekregen, een opvang- man zo weinig tijd hadden om
adres voor de hond geregeld en uitstapjes met ons te maken.
het reisdraaiboek is groten- Zij moesten heel hard werken.
deels klaar. Truus en Arie, die Inmiddels zijn ze net als wij
niet met hun achternaam in de gepensioneerd en daarom
krant willen om inbrekers niet hoop ik dat we nu met zijn
op een idee te brengen, hebben vieren op stap kunnen." „Ze
zelfs de politie ingelicht. Die hebben sinds kort een camper,
houdt samen met de buren een dus dat is handig," vult Arie
aan.
oogje in het zeil.
Arie is er nog nooit geweest.
„Ik zal mijn kinderen, klein- „Het zou niet zo snel in me
kinderen en hond wel mis- opgekomen zijn om helemaal
sen," verwacht Truus. „Al heb naar de andere kant van de weik er nog zo'n zin in om deze reld op vakantie te gaan. Het is
reis te maken." Ze is namelijk nogal ver weg en er zijn nog
de avontuurlijkste van het een heleboel andere landen die
tweetal. Samen met haar doch- we niet gezien hebben. Truus
ter is ze bijna twintig jaar gele- wilde echter erg graag en dat
den ook al in Nieuw-Zeeland kan ik me ook wel voorstellen
geweest. Haar zus woont in als je zus daar woont. Zes jaar
Christchurch, op het Zuider- geleden hebben ze elkaar voor
eiland.
het laatst gezien."

Het plan om te gaan leeft al
enige tijd. „Anderhalf jaar geleden leek het allemaal nog
een beetje onwerkelijk," bekent Arie. „Vervolgens brak er
een periode aan waarin we van
alles moesten regelen en nu
dat achter de rug is, voel ik me
heel rustig. Om het modern uit
te drukken: wat mij betreft
gaan we ervoor."
De reis begint met een week
op Java, vervolgens twintig dagen op het Noordereiland, acht

november niet meer in Bangkok landt. In allerijl moesten
ze het programma omgooien.
„Dat was wel een teleurstelling voor me," zegt Truus.
„Nee, niet zozeer omdat ik
bang was voor de bosbranden
maar meer omdat ik me nogal
op Thailand had verheugd.
Aan de andere kant, Java en
Bali zijn vast pok leuk. Die
bosbranden zijn trouwens
daar geen probleem, heb ik begrepen."

'Reizen is zo populair
bij senioren dat de
thema-avonden volzitten'
weken op het Zuidereiland en
eindigt met een week op Bali.
Arie ziet dat laatste als een
„prettig eiland om uit te rusten." Eigenlijk wilde het tweetal liever naar Thailand in
plaats van twee weken naar Indonesië, maar na het boeken
bleek plotseling dat de vliegtuigmaatschapprj Garuda na l

Truus en Arie hebben zich
zeer degelijk voorbereid. Ze
hebben alle bijna alle boeken
en brochures over Nieuw-Zeeland en de twee Indonesische
eilanden gelezen die maar te
vinden waren. Bovendien bezochten ze thema-avonden van
het reisbureau en bekeken ze
vele videobanden van de broer

van Truus, die vaak in de beide
landen geweest is.
Trekken door Niemv-Zeeland is volgens de Zandvoorters de laatste jaren steeds populairder geworden.
Truus: „Toen ik jaren geleden bij mijn zus op bezoek
stond het toerisme nog in de
kinderschoenen in Nieuw-Zeeland. Maar nu zag ik veel ouderen tijdens de bijeenkomsten
van het reisbureau. Anderzijds
viel het me wel op dat er toch
ook jongeren aanwezig waren."
„Wat ik van Nieuw-Zeeland
verwacht? Een uitgestrekt en
stil land," zegt Arie, die eerlijk
bekend dat hij meer een liefhebber van drukte is. „Maar,"
werpt zijn vrouw tegen, „je
zult het toch wel heel bijzonder vinden. Want het landschap is heel erg verschillend.
Het ene moment is het net Italië, het andere moment Oostenrijk."
Arie: „In maart kan ik vertellen of ik het daarmee eens ben.
In elk geval wil ik veel zien van
het land. Overal aan meedoen
is een ander verhaal. Ik ga in
elk geval niet bungyjumpen."

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kkennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad
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FAMILIEBERICHTEN

zoon van
Qathcart v/dWateren
en
Gatftcart
Broertje van ^(atasfia
9{ew Zealand.

trancis heeftop 12 november
een broertje gekregen

Enige en algemene kennisgeving
Bedroefd, maar dankbaar dat verder lijden haar
bespaard is gebleven, geven wij kennis van het
overlijden van
Christina Lena Tiemesse
"tante Chris"
*26 maart 1917
116 november 1997
Familie Aclegeest
Correspondentieadres:
M. G. J. Adegeest
Max Euwestraat 5f>
2042 RB Zandvoort
Er is gelegenheid tot afscheid nemen op donderdag 20 november van 19.00-19.30 uur in het uitvaartcentrum aan de Poststraat te Zandvoort.
De uitvaartdienst zal gehouden worden pp vrijdag
21 november om 13.00 uur in de parochiekerk H.
Agatha, Grole Krocht 43 te Zandvoort.
Aansluitend zal de crematieplechtigheid plaatsvinden in crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg2-4 te Driehuis-Westerveld om 14.15 uur.
Na afloop van de plechtigheid is er gelegenheid tot
condoleren in een van de ontvangkamers van het
crematorium.

17 november 1992

Sandra en Kees Jan
van harte gefeliciteerd
Wij zijn er erg blij mee

In liefdevolle herinnering aan mijn lieve man.

Ad

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Karel George Hendrikse

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uwgrafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

't iMatste beetje is nu op,
veel was er te verduren.
Het kaarsje is nu opgebrand,
gedoofd zijn alle vuren.
Voor wie 't aangaat is 't niet erg,
die heeft genoeg geleden,
Wel voor hen die zij achterlaat.
Terug naar je vrijheid,
waarvoor je hebt gestreden.
Bedroefd, maar dankbaar voor alles wat zij voor
ons is geweest, geven wij U kennis dat van ons is
heengegaan onze lieve moeder, fijne oma en kleine omaatje.

Klaartje Sieraad-de Muinck
* 22 april 1908
117 november 1997
Carla en Kees
Aschwin
Maurice en Chantal
Mart en Peter
Brigitte en Roy
Dewi
Samé
Nico
Priscilla en Freek
Correspondentieadres:
M. Bol-Sieraad
A. J. van der Moolenstraat 39
2041 NC Zandvoort
Er is gelegenheid lot afscheid nemen en condoleren op woensdag van 20.00 tot 20.30 uur in het uitvaartcenlrum aan de Poststraat 7 te Zandvoort.
De teraardebestelling zal plaatsvinden op donderdag 20 november om 10.30 uur op de Algemene
Begraafplaats aan de Tollensstraat 67 te Zandvoort.
Na de begrafenis is er nog gelegenheid tol condoleren in de aula op de begraafplaats.

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 11 november vergaderd De
besluitenlijst van deze veigadenng en van de
verdere in week 46 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 18 novembei vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

OPENBARE
RAADSVERGADERING

Na een leven van zorg en aandacht voor allen die
hem dierbaar waren is van ons heengegaan

Karel en Elly
Laura en Paul
Martijn
I lenk en Francis
Edward
Correspondentieadres:
K. G. Hendrikse
Julianaweg 6
2042 NZ Zandvoort
De begrafenis heeft inmiddels plaatsgevonden.

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluestraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

17 november 1997

ADVERTENTIES

* 2-1 augustus 1917
112 november 1997
C. M. Hendrikse-Schilpzand

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL

Karel

De opa's en oma's
Kok en Blaauboer

Strand, zmi en zee
bruisende golven
vlued en eb
sterke stromingen in de zee
deze kracht had jij in je leven mee

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

De gemeenteraad vergadert dinsdag 25 november 1997 in het openbaar De vergadering wordt gehouden in de raadzaal m het
Raadhuis vanaf 20 00 uur
Op de agenda staat (onder voorbehoud)
- installatie nieuw benoemde raadsleden
M. Weber en A. Citroen;
- toeristisch ontwikkelingskader Zandvoort;
- bestuursdienstrapportage 1997/2;
- onttrekking aan het openbaar verkeer
van een perceel aan de Heimansstraat
i.v.m. inrichting van woonwagenlocatie;
- verkoop grond Sophiaweg 6;
- voorbereidingsbesluit Secr. Bosmanstraat 10;
- voorbereidingsbesluit Mr. Troelstrastraat 12;
- voorbereidingsbesluit Pasteurstraat 6;
- bestemmingsplan terrein "De Bodaanstichting e.o,";
- raamovereenkomst Van der Belt Projectbouw b.v. voor nieuwe sporthal Duintjesveld;
- indicatiebeoordeling verzorging en verpleging;
- renovatie en bodemsanering Cultureel
Centrum.
N B i Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden BIJ
het bureau Voorlichting (023) 574 01 62, kunt
u terecht voor nadere informatie over de agendapunten Tijdens de vergadering zijn altijd
exemplaren van de agenda beschikbaar De
agenda, raadsvoorstellen en conceptbesluiten
liggen ter inzage bij de Centrale Balie en zijn
conform de Legesverordening tegen betaling
algemeen verkrijgbaar

Herma
•ft- Zandvoorl
13-OS-1913

t Schaumburg LJ.S.A.
07-1M997

U.S.A.:
Emil Netzer
Roberl en Lisa
Zandvoort:
Dicky Delies van der Mije
Dick Delies
Correspondentieadres:
D. Delies van der Mije
Potgielerslraat 11
20)1 PB Zandvoort

Op f> I-jarige leeftijd is overleden

Adriaan Reiner Slotemaker
\Vas-,<'naar,
Zandvoort.
3 januari l1) Ir!
11 november 1997
I. Sloteniaker-van den Houten
Reiner
Wouter
en verdere familie
Kostverlorenslraat 90A
2012 PK Zandvoort
He crematie heeft «p 14 november 1997 in bcslotL'ii krinij plaatsgevonden.

De volgende aanvraag is ontvangen
- Fr. Zwaanstraat 36 - 4 bomen
De aanvraag ligt gedurend_e een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openmgstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

BESTEMMINGSPLAN
"STATIONSOMGEVING"
(ART. 23 WRO)

Burgemeester en Wethouders maken bekend,
dat met ingang van 21 november 1997 gedurende 4 weken ter visie ligt het ontwerp van
het bestemmingsplan "Stationsomgeving"
(gebied gelegen tussen de Zeestraat, Stationsplein, Van Speiikstraat, Van Lennepweg,
A J van der Moolenstraat, Vondellaan en verlengde Haltestraat)

VERGADERING
De Welstandscommissie vergadert donderdag 27 november 1997 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluestraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt u
terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023) 574 01 00

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen
De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op donderdag 20 november om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar

VERORDENING OP DE RAADSCOMMISSIES VASTGESTELD
Op 29 september heeft de gemeenteraad van
Zandvoort de nieuwe verordening op de raadscommissies vastgesteld De verordening ligt ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis

DISCUSSIENOTA MINIMABELEID IN INSPRAAK
Burgemeester en Wethouders hebben op 12 november de discussienota "Minimabeleid gemeente Zandvoort" voor de inspraak vrijgegeven
De nota is bedoeld om een discussie te stimuleren over mogelijke en gewenste maatregelen
ter ondersteuning van mensen op of rond het
minimuminkomen De nota geeft tevens enkele voorstellen op het gebied van mkomensondersteunmg, zoals kwijtschelding gemeentelijke lasten, een toelage voor minima met
schoolgaande kinderen en een toeslag voor
mensen met huursubsidie

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage
bij de Centrale Balie m net Raadhuis (ingang
Swaluestraat) en m de bibliotheek, Prinsesseweg 34 te Zandvoort
Gedurende de termijn van de tervisielegging
kan een teder schriftelijk zijn zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouw- en sloopvergunningen zijn bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:
97166B Willemstraat 9 - vergroten woning
97167S Badhuisplem 2-6 - gedeeltelijk slopen
hotel
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken DIJ het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

INTOCHT SINT NICOLAAS
ZATERDAG 22 NOVEMBER

Gelukkig \s de goedheiligman ons ook dit jaar
niet vergeten. Ondanks zijn drukke werkzaamheden heeft hij tijd vrijgemaakt voor een
bezoek aan Zandvoort Vanzelfsprekend is het
gemeentebestuur zeer verheugd over zijn
komst Burgemeester Van der Heijden zal Sint
Nicolaas dan ook met alle egards ontvangen

De nota ligt vanaf heden tot en met 18
december voor een ieder ter inzage bij de
Centrale Balie m het Raadhuis. Tijdens deze
termijn kan men schriftelijk reageren op de

Dit gebeurt op zaterdag 22 november om
14.00 uur op het bordes van het Raadhuis.
We hopen dat wederom vele Zandvoorters de
goedheiligman een warm welkom zullen heten
(Tijdens de ontvangst zal het Raadhuisplein
voor verkeer afgesloten zijn).

/

Tweedehands kledingboetiek voor moderne merkkleding

de blijde verzamelaar

Toko ;Aw\ ff
Zandvoort: 023 - 573 1712

Weekmenu
Ajam Goreng „Solo", halve kip
gemarineerd en krokant afgebakken
met Nasi/Bami of witte rijst
Groenten naar keuze.

ƒ 13,50 p.p.
THUISBEZORGING
tussen 17.00 en 21.00 uur.
De bezorgkosten bedragen ƒ 2,50 binnen
Zandvoort en buiten Zandvoort ƒ 5,00 voor bestellingen vanaf ƒ 20,00

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Amsterdam: 020 - 616 05 08

MODESHOW
je weet niet half hoe compleet een krant maakt.

DONDERDAG 11 DECEMBER A.S.
LOCATIE: DANCECLUB YANKS • AANVANG 19.30 UUR
I.S.M. ERICA • MOERENBURG • TOKO ANN
ROADIES • FOTO BOOMGAARD
Aansluitend geven wij een feestavond met optredens van
MICKHARRER & ROBERTLEROY • Tevens een verassende surprise-act!!!

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

KAARTEN A FL 10,- P. STUK (incl. l consumptie) zijn te verkrijgen bij de bovenstaande
winkels. Voor meer informatie 0 2 3 - 5 7 3 1712. Entree vanaf 21.30 uur fl. 7,50 p.p.

mede mogelijk gemaakt door:

Tothei
imnr^tj*

ZANDVOORT

DE AUTOBOULEVARD
ZANDVOORT

bak/ker

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Oog voor

BALK

Dikke kussen Dewi en Samé

Hermanna Netzer van der Mije

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

WELSTANDSCOMMISSIE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Lief omaatje

Na een zware strijd is overleden echtgenote, moeder, /uster en schoonzusier

De eerstvolgende commissievergaderingen zijn
- woensdag 26 november, 18.30 uur, commissie Bestuurlijke Zaken
- woensdag 26 november, 20.30 uur, commissie Maatschappelijk Welzijn
- donderdag 27 november, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening & Verkeer
De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer m het Raadhuis
(ingang Haltestraat)
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluestraat) BIJ het bureau Voorlichtmg kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

GEMEENTE

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

nota. De reacties kunnen worden gestuurd
naar Burgemeester en Weihouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvooit, o w
minimabeleid

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERINGEN

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Deze feestavond wordt

Als we 's avonds naar
het maantje kijken,
en zien de sterretjes
er omheen
Dan weten we lieve
kleine omaatje,
daarvan ben jij er een.

1997

Deze week:

Amsterdam

Half gelders tarwe
van 1.89 voor

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

1.60

C

voor meer informatie

BEL
GRATIS 0800-022 45 35
1)1

P roef stol
van 4.40 voor

-,

I

3.75

Roomboter
amandelstaaf (200
van 7.20 voor
5.75
Deze aanbiedingen gelden
t/m 22 november
in onze beide winkels:

of vul de bon in.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval.

13 HEAO Studies
accountancy (AC)
bank- en veivekerinRswezen (BV)
bedrijfseconomie (BE)
bedrijfskundige informatica (BI)
commerciële economie (CE)
communicatie en public relations (CPR)
economisch linguïstisch (IX)
fiscale economie (PE)
internationaal management (IM)
international manajiement-enRlish stream (IM ES) \
logistiek management (I.M)
management, economie en recht (MER)
management & informatie (M&I)

«v

EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

l

o

Ja, ik wil vrijblijvend meer infoi malie over de iiauua-uitvaartvcrzckcring.
Ik heb de garantie dat ik nog neigens aangebonden ben.
naam:

man/vrouw

l

straat:
l

postcode/woonplaats:
l

telefoon:

Hogeweg28 - tel. 571 2989
Grote Krocht 21 - tel. 571 8473

l

leeftijd(en):
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Bon in envelop /oiulei postzegel /.enden aan:
Uitvaartcentrum llnailem,
l Inailem', Antwoordtniminei
j
Uitvaartcentrum
,M». 2000 WC l laai lom.
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Weekmedia 17

woensdag 19 november 1997
ZANDVOORT - De Zandvoortse cultuur-specialisten

Sint bij Circus
ZANDVOORT - Tot tweemaal komt Sinterklaas op bezoek in het Circus Zandvoort.
Dp woensdag 26 november is
liij te gast tijdens de feestmidjag, die vanaf 14.00 uur wordt
georganiseerd. Tijdens het
'eest wordt een film vertoond
>n bewondert de Sint kleurpla,en. Wie de feestmiddag niet wil
missen moet bij de balie van
liet Circus een gratis kleurplaat
aphalen en deze zo mooi mogeijk ingevuld weer inleveren.
Op zaterdag 29 november
komt de oude baas nog een
keertje langs, ditmaal om in Familyland tussen twee en vier
naar de liedjes van kinderen te
uisteren en kleine verrassina;en uit te delen.

voelen er nog weinig voor
om een stevig cultuurbeleid

op poten te zetten. De gemeente kan wel goede randvoorwaarden creëren maar
daar moet het bij blijven,
concludeerde onder andere
D66'er Han van Leeuwen.

Eenstemmigheid over cultuur blijft uit
abstracte agendapunten als het
onderscheid tussen het plaatselij ke imago en de lokale identiteit.
„Ik denk dat Zandvoort zijn
identiteit kwijt is, en dat we
daar momenteel met z'n allen
naar op zoek zijn," stelde Leo
Heino. Het onafhankelijke
D66-raadslid Lou Koper meende echter dat Zandvoort over
twee soorten identiteit taeschikt. „Gedurende de zomer
fungeren we drie maanden als
een soort metropool, waarna
we de rest van het jaar op onszelf worden teruggeworpen."

Wie verwachtte dat de taespreking van de spraakmakende studie van de Groningse
Rijksuniversiteit over cultuur
in Zandvoort tot een levendige
discussie zou leiden, kwam
donderdagavond bedrogen uit.
Onderzoekster Maaike Verberk deed in haar rapport wel
concrete aanbevelingen, zoals
het promoten van folklore,
koorzang en beeldende kunst.
Deze sombere zienswijze verMaar de uitgenodigde Zand- taalde ambtenaar Marijke
voortse
cultuurspecialisten Storm van de afdeling Ruimtepraatten daar nauwelijks over lijke Ontwikkeling in een meer
Dialezing
ZANDVOORT - Natuurgids in Hotel Hoogland. Liever hield positieve benadering. „Wat
Torn Puts houdt op 23 novem- het gezelschap zich bezig met Zandvoort in mijn ogen zo
ber een dialezing over het zeedorpenlandschap dat rond
Zandvoort ontstaan is. De lezing vindt plaats in het bezoekerscentrum van de Amsterdamse Waterleidingduinen in
Vogelenzang. Aanvang één uur.
Als de spelers van toneelvereniging Wlm Hildering 28 en 29
november het blijspel 'Toetjes' op de planken zetten, hebWandelroute
ben zij een zeer grondige voorbereiding achter de rug. Sonja
ZANDVOORT - Vanwege het Rijnders-Koper regisseert dit stuk namelijk. Zij heeft ertweejarig bestaan geeft het Na- voor gekozen extra nadruk te leggen op de mise-en-scène en
tionaal Park Zuid-Kennemer- het inleven in de rol. Dat deed ze soms op opmerkelijke wijand dit weekend gratis wandel- ze. Twee spelers hebben zelfs met een rollator getraind om
routes weg tijdens twee excur- zich nog beter te kunnen voorstellen hoe opa's en oma's
sies. De excursie op zaterdag zich bewegen.
start om twee uur bij het bezoekerscentrum aan de Zeeweg
(ingang Koevlak). Op zondag
N FEITE is ons nieuwe
Eén van de hoogtepunten van
gaat de gids om tien uur weg bij
stuk een soort kasteelro- het blijspel is volgens Sonja de
het informatiepaneel op de parman, waarvan het verhaal poging van het gezin De Waard
keerplaats bij Parnassia. Opge- niet zoveel
voorstelt. Toch is een eigen reclamefilmpje te maven voor de rondleidingen is het door Mary
Bakker-Schoon ken, waarmee een nieuw nageverplicht, via tel. 54111119.
geschreven blijspel 'Toetjes' recht aan de consument gepreontzettend leuk om naar te kij- senteerd moet worden. De druk
ken. Enerzijds door de teksten, om voor de zoveelste keer een
die door het moderne taalge- populair toetje op de markt te
Verlichting
heel herkenbaar en up-to- brengen is het eigentijdse theZANDVOORT - De politie bruik
zijn. Maar vooral omdat ma waaraan de vele vrolijke
controleert vanaf 17 november -date
rollen door de acteurs op een verwikkelingen op het podium
extra op kapotte fiets- en brom- de
manier leven worden worden opgehangen. Na vermerverlichting. De boetes va- geweldige
aldus Sonja Rijn- schillende avonturen, met onriëren. Een kapot achterlicht ingeblazen,"
ders-Koper
der meer een
kost een volwassen fietser bij- van
toneelverpaar
gangvoorbeeld twintig gulden. Het eniging
sters,
zorgt
duurste is het ontbreken van Hildering.Wim
Onze
angst
is
dat
een binnengeeen voor- en achterlicht op een
Als
regissmokkelde labrommer, want dat kost zeven- seur
van de mensen bang zijn om ding whisky
tig gulden. Wie onder de zestien komedie
die
uiteindelijk
is, hoeft slechts de helft van de de leden van
te lachen
voor het verboete te betalen.
het
Zand- ---- ---- nieuwende revoortse amacept waarmee
teurgezelschap op 28 en 29 no- aan de dringende vraag naar
vember in De Krocht zullen pp- een aansprekend product kan
Orgel
is zij ervan overtuigd worden voldaan.
ZANDVOORT - De verkoop- voeren
het publiek waar voor z'n
Het is voor het eerst dat Sondag in de Nederlands Hervorm- dat
geld zal krijgen. De voorstel- ja de regie van de halfjaarlijkse
de Kerk heeft zaterdag-elfdui- ling,
waarin het gezin van toet- voorstelling van Wim Hildezend gulden opgebracht. Dat is
De Waard centraal ring voert. Tot nog toe regisiets meer dan vorig jaar. De op- jesfabrikant
staat, herbergt namelijk menig seerde ze vooral de jeugdgroep
brengst is bestemd voor de res- hilarisch
moment. „Onze grote van het gezelschap. „Wegens
tauratie van het orgel. Tijdens angst is zelfs
dat het zo'n leuk persoonlijke omstandigheden
de verkoopdag konden bezoe- stuk is dat de mensen
in de zaal moest Ed Fransen voor een
kers ook diverse zaken raden. niet meer durven te lachen,
om- keertje afhaken," vertelt ze.
De familie Schaap wist het bes- dat ze bang zijn daardoor iets
te „Zodat mij werd gevraagd om
te de prijs te noemen van de zullen missen."
de regie over te nemen. Maar ik
levensmiddelenmand (107,25).
De pop gaat naar E. Furth. Bezoekers met het nummer 941
geel en 917 geel kunnen hun
prijs nog afhalen. Meer informatie: tel. 5715996.
ZANDVOORT - De gemeente Zandvoort moet haar huis-

uniek maakt is juist de combinatie van dorps en grootsteeds,
hetgeen voor een enorme cohesie zorgt." Niettemin zou een
meer gericht cultuurbeleid volgens haar kunnen bijdragen tot

lach van Pieter Joustra, die
zich maar al te goed herinnerde
hoe het in het verleden toeging.
„Wat is er nou nieuw aan zo'n
cultureel platform," vroeg de
VVD-lijsttrekker zich af. „Vroe-

Cultuurdebat gaat
vooral over identiteit
die samenhang.
Hoe dat cultuurbeleid verwezenlijkt zou moeten worden
bleek niet zo makkelijk te verwoorden. Heino leek het bijvoorbeeld een goede zaak als er
naast het ondernemersplatform een plaatselijk cultuurplatform wordt gevormd. Maar
dit idee stuitte op het hoonge-

ger hadden we hier de Culturele
Contact Commissie, maar die
heeft onze eigen overheid opgeblazen."
Ook D66-fractievoorzitter
Han van Leeuwen wantrouwde
een al te centrale regie van de
gemeentepolitiek. „Wij moeten
zorgen voor een goede toegankelijkheid van culturele activi-

teiten. Hoe minder formeel we
ons opstellen, hoe beter het
gaat. Als overheid doen we nu
verdomd weinig, en :k vind dat
dit zo moet blijven. Wat overigens niet wegneemt dat we kunnen proberen de voorwaarden
te scheppen voor een grotere
inbreng van de bewoners."
Tegenstrijdig waren ook de
meningen over de behoefte aan
extra zaalruimte. „Buiten het
toeristenseizoen is De Krocht,
met plaats voor zo'n 220 mensen, groot genoeg voor Zandvoortse cultuuruitvoeringen,"
betoogde Joustra. „Het protaleem is alleen dat die ruimte
zo verschrikkelijk oubollig is.
Als ik daar kom denk ik vaak:
mensen, renoveer toch die
kleedkamers en revitaliseer dat
gebouw tot een uitgaansplek
die iedereen aanspreekt."

Jan Wijnbeek van Stichting
Welzijnscentrum Zandvoort
pleitte daarentegen voor de vestigmg van een multi-disciplinair complex, terwijl Koper te
kennen gaf de dorpsjeugd graag
een eigen cultuurhonk te gunnen. „Jongeren kunnen nergens terecht om met gitaren te
klooien," aldus Koper.
Tot daadwerkelijke afspraken kwam het echter niet, hoewel voorzitter Hogendoorn
concludeerde dat er die avond
„wat eitjes zijn gelegd waarmee
we de komende jaren verder
kunnen'. Onderzoekster Verberk was hiermee niet ontevreden. „Mijn speerpuntenbeleid
had inderdaad wel iets meer
aandacht mogen krijgen. En
het was natuurlijk helemaal
mooi geweest als er meteen met
de vuist op tafel was geslagen.
Maar ik ben al heel content met
de suggestie om het gesprek
binnenkort een vervolg te ge-

Sonja Koper laat spelers hun rol echtbeleven

werk opnieuw doen. Het ontwerpbestemmingsplan Stationsomgeving (Park Duijnwijk) moet weer ter inzage gelegd worden. Het plan is namelijk niet in de Staatscourant

Dart toernooi

gepubliceerd.
ZANDVOORT - In Yanks SaDe gemeente heeft dat volgens een woordvoerster van de geloon vindt donderdagavond een meente
wel aan reclamebureau KSM uit Haarlem gevraagd, maar
darttoernooi plaats onder de dat bureau
het vergeten. Drie medewerksters van KSM konden
noemer '301 doublé out'. De bevestigdenisnoch
ontkenden dat de fout bij het reclamebureau
wedstrijd begint om half acht. ligt. Zij wilden evenmin
antwoord geven op de vraag of KSM de
Inschrijven: tel. 5719299.
schade die de gemeente leidt eventueel gaat vergoeden. Of de
gemeente een schadevergoeding indient, is overigens nog niet
bekend.
De gemeente heeft wel een persbericht naar buiten gestuurd om
Tapas
erop te attenderen dat het bestemmingsplan vanZANDVOORT - Marianne Re- bezwaarmakers
21 november opnieuw vier weken ter inzage ligt. Bezwaarmabel opent vrijdagmiddag om af
kers moeten opnieuw een brief sturen, maar mogen daarin wel
vijf uur de Spaanse week bij verwijzen
naar eerdere bezwaren.
Café Koper door een schilderij
met een Spaans tafereel te onthullen. De Spaanse week in het
café betekent veel tapas
(Spaanse hapjes) en bijzondere Scholieren krijgen les in American Football
wijnen.
ZANDVOORT - Leerlingen van het Noordzee College (waar de
Gertenbach Mavo ook onder valt) krijgen vrijdag gymles van de
Amsterdam Admirals. Op het strand leert Admiral Jasper Theijsse de scholieren flagfootball, de zachte variant van American
Zandvoorts
Football.
Nieuwsblad
Theijsse is gediplomeerd gymleraar en werkt fulltime bij de
Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort, Admirals als coördinator van een speciaal voor scholen ontworBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op pen sportprogramma. De Admirals willen namelijk dat de jeugd
woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
ook kennismaakt met deze sport.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelharmg.
Wnd.-hoofd commercie: B L. Berger.

Hairwave strijdt tegen aids

Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
ZANDVOORT - Twee medewerksters van Hairwave en schoonKantoor geopend: maandag van 13 tot 16 heidsspecialiste Yolanda van Dijk willen de strijd tegen aids
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag steunen. Zij behandelen op zondag 30 november tussen één en vijf
van 9 tot 12 uuren 13 tot 17 uur, donder- uur 's middags in hun vrije tijd mensen ten behoeve van het
dag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16 Wereld Aidsf onds. De klanten krijgen per behandeling 20 procent
uur
korting, de rest van het bedrag gaat in zijn geheel naar het Wereld
Redactie: (023) 571.8648 Fax: (023)Aidsfonds. „We werden benaderd door het fonds en het leek ons
573 0497.
een erg goed idee," aldus Yvonne van den Broek.
Advertentieverkoop: (023) 571.7166 Fax:
(023) 573 0497.
(ADVERTENTIE)
E-mail: wmcomm@perscom.nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
v
an de Helende Meesters 421 B, Amstelveen. Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
Tel. (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
mei 250 gram Amandelspeculaas /6.95
(020)562.6211.
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
/34.60 per half jaar, 60,40 per jaar. Voor
Postabonnees gelden andere tarieven.
200 gram /2.50
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
^2 uur (023) 5717166.

Marsepeinen reep

nu 2
voor

Kruidnootjes

Redactie: Robbert Wortel (chef). Frank
Kippers (plv.-chef), Monique van Hoog51'aten, Joyce Sclneudei.
Vormgevmg/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing. Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Multer, André Stuyfersant. Systeemredactie:
Nero Blok (chef) Redactiepromotie: Trudy
^genkamp.
Advertentieverkoop: R. Post
Manager), M. Oosterveld.

(verkoop-

^ndvoorts
Nieuwsblad dateert uil 1941 Aangesl
°ten bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

25
nu 2

zak 500 gram /2.75

Runderrookvlees

nu

100 gram 73.75

Boerensnijworst
100 gram/2.25

nü 150 gram

Jong belegen Goudse kaas
i kiio/i3.-

95

5

27
2.25

Q95

nü/•

Aanbiedingen gelden l/m zaterdag 22 november 1997. Zo lang de voorraad strekt.

Politiekorps
verandert
ZANDVOORT - Vijf mede
werkers van de vrijwillige poli
tie hebben vrijdagavond al
scheid genomen. De zestigjange Zandvoortse hoofdagent Jan
de Ruvjter, die veel op hel cir
cuit gewerkt heeft, gaat weg na
twintig jaar. Luit de Vries, coni
mandant van Bloemendaal,
Heemstede, Bennebroek en
Zandvoort, vertrekt na achttien
jaar. Hans Koreman heeft na
zestien jaar afscheid genomen
Harne Hendriks en Ria Kuhl
gaan eveneens weg.
Jeroen Reens en Henk Rut te
zijn vrijdagavond verwelkomd
bij het vrijwillige politiekorps
N. Dusseljee werd bevorderd
van agent tot hoofdagent en bngadier W. Antonisse ontving
wegens vijftien jaar trouwe
dienst een oorkonde.

ZANDVOORT - Wie bij Ehsabeth Mode iets koopt van het
baby-kledingmerk Feetje helpt
daarmee het uitsterven van
kleine panda's te voorkomen.
Een deel van de opbrengst van
de verkoop van de nieuwe 'tussencollectie' gaat namelijk
rechtstreeks naar Diergaarde
Blij dorp, dat in Nederland fungeert als 'stamboekvader' van
de bedreigde diersoort. Met het
geld wordt de bescherming van
de alom geliefde mini-beertjes
medetaekostigd.
Uiteraard dragen de in frisse
kleuren gestoken mutsjes,
broekjes, sjaaltjes, schoentjes,
handschoentjes en sweaters
van de betreffende Feetje-collectie een even vrolijk als parmantig panda-motief. Om de
aankoop ervan nog aantrekkelijker te maken krijgt elke klant
van de dames- en kinderkledingwinkel aan het Kerkplein
een kleurplaat mee, die tot 30
december kan worden teruggebracht. De vier prijswinnaars
worden beloond met vrijkaartjes voor de Rotterdamse dierentuin.
Sonja Rijnders-Koper heeft uitvoerig met de spelers van Wim Hildering geoefend

spreek wel alles zorgvuldig met
Ed door, want hij kent de acteurs tenslotte van haver tot
gort. Bovendien speelt hij zelf
een klein rolletje als één van de
twee gangsters."
Dankbaar heeft ze de gelegenheid aangegrepen om een aantal 'jonge aanstormende talenten' de kans te geven podiumervaring op te doen. „Er is zelfs
een rol weggelegd voor een toneelspeler uit mijn eigen jeugdgroep, die ik een jaar of acht
geleden heb opgestart met kinderen van een jaar of tien. Zelf
vind ik het natuurlijk geweldig
dat die afdeling nu zijn vruchten begint af te werpen. Dat ik

de zeventienjarige Kees Rutgers, die de adjunct-directeur
van de fabriek speelt, heb uitgekozen, heeft echter niets met
zijn kwaliteit te maken. Wat de
doorslag gaf, is dat hij door zijn
postuur en donkere stemgeluid
de uitstraling bezit om tussen
volwassenen te staan."
Net als de andere elf acteurs
die Toetjes bevolken heeft de
jonge speler zich moeten onderwerpen aan de speciale
werkwijze die Sonja op hen
heeft toegepast om het stuk zo
levensecht mogelijk over te laten komen. „Om het voor iedereen een uitdaging te maken heb
ik de acteurs meer dan anders

Foto Andre Lieberom

vastgepind op de mise-en-scène. Die kunnen ze dan ook inmiddels wel dromen, zodat ze
zich heel vrij over het podium
kunnen bewegen. En verder
heb ik er sterk op aangedrongen om als het ware in de rollen
te kruipen, zodat ze echte mensen spelen en geen karikaturen."

te stimuleren heb ik ze zelfs
achter rpllators laten lopen. Ja,
die manier van werken is inderdaad wat ze in vaktaal method
a.cting noemen. Het gaat erom
er alles voor over te hebben om
zo geloofwaardig mogelijk over
te komen."

Een mooi voorbeeld hiervan
is het optreden van de grootouders, die worden gepersonificeerd door Carolyn Bluys en
Bert Geelen. „Ik heb die twee
gevraagd om zich voor te stellen hoe zij zich zouden voelen
als ze 74 zijn. Om die inbeelding

Wie het resultaat van deze aanpak wil
aanschouwen moet zich op 28 of 29
november om 20.00 uur bij De Krocht
vervoegen. Zoals gebruikelijk hebben
de vierhonderd donateurs van Wim
HilderltiB voorrang bij de reservering.
Voor andere belangstellenden liggen
er vanaf 20 november toegangsbewijzen a tien gulden klaar bij drugstore
De Gaper In de Kerkstraat, en Foto
Boomgaard aan de Grote Krocht.

Meningen

Amnesty stopt
niet helemaal

uit de werkgroep van Amnesty
in Zandvoort niet genoemd, te
weten Jan Voorhuyzen en Gertrude Buwalda, die beiden zeer
veel werk voor Amnesty verzet
hebben.

Marie José van Houwclingen reageert op het artikel 'Amnesty
stopt' in het Zandvoorts
Nieuwsblad van 12 november.
Volgens haar gaat het werk van
Amnesty voor een deel wel door.

Daarnaast heeft Jan Voorhuyzen aangekondigd dat hij
het scholenwerk (dat hij al jaren tot ieders grote tevredenheid doet) zal voortzetten. Hetzelfde geldt voor het uitdelen
voorbeeldbrieven bij de
Het artikel behoef t enige aan- van
Dus Amnesty stopt niet
vulling. Op de eerste plaats zijn kerken.
een paar belangrijke mensen helemaal in Zandvoort.

ZANDVOORT - Het CDA

Ook blijven de leden van de
werkgroep op individuele basis
voor Amnesty werken. We zijn
dan ook niet gestopt omdat we
hel werk van Amnesty niet belangrijk vinden, maar omdat de
hoeveelheid tijd en geld dat in
de activiteiten gestoken werd te

CDA belooft meer openheid

persbericht verstuurd met

de partij voorlopig nog geheim. aantal jaren geleden en dat

periqde beterschap. De partij, die al bijna vier jaar 're- het nieuwe verkiezingspro- naren. „De burgers zijn veel krigeert', heeft maandag een gramma. Andere punten houdt tischer en mondiger dan een
vraagt om een nieuwe politieke
de kop 'CDA Zandvoort
het verkiezingsprogram- aanpak," schrijft het CDA.
knokt voor andere politieke maIn hebben
de christendemocultuur'.
„Wethouders en raadsleden
craten zelfs een apart hoofdVolgens het CDA is dat een stuk gewijd aan de rol van ge- moeten meer beschikbaar zijn
van de belangrijkste punten uit meentebestuurders en ambte- voor overleg en samenspraak

wezig. Sterker nog, hij blijft

een nacht slapen in een
Zandvoorts café.

Eigenlijk begint het feest
voor de Zandvoortse kinderen
al op donderdag of vrijdag. Dan
spelen elf leerkrachten en één
stagiair op uitnodiging van sinterklaas vijf voorstellingen. Ze
doen dat al 47 jaar. Het stuk
heet deze keer 'De zeven druppels' en het gaat over Sultan
Broek de Tweede van Turkabije.
Ed Fransen voert de regie
over het Oosterse sprookje. On-

der zijn leiding bouwen de leerlingen van de Gertenbach Mavo
het decor op in gebouw De
Krocht. De voorstelling van
vrijdagavond, de enige waarbij
volwassenen aanwezig mogen
zijn, is inmiddels volgens Ton
Bavinck al uitverkocht.
Zaterdag komt sinterklaas
aan in het dorp. Hij had eigenlijk per stoomtrein willen arriveren, maar dat bleek te duur.
Daarom stapt hij om half twee
uit een gewone gele NS-trein.

Sinterklaas rijdt vervolgens
in een open limousine via de
Zeestraat en de Haltestraat (tegen de rijrichting in) naar het
Raadhuisplein. Veertig pieten
en de drumband TTVN uit Velsen Noord begeleiden hem.
Om twee uur ontvangt burgemeester Van der Heijden de

ZANDVOORT - De ANBO organiseert voor leden een kerstreis, een kerstdiner en een
kerstmiddag. De reis is zo goed
als volgeboekt. Voor het kerstdiner op 16 december is nog wel
plaats. Deelnemers kunnen
zich daarvoor op 9 december
inschrijven. De kerstmiddag
vindt op 16 december in het Gemeenschapshuis plaats.

Beajolais
ZANDVOORT - Twee Zandvoortse cafés presenteren donderdag de beaujolais primeur.
Bij Het Wapen van Zandvoort
op het Gasthuisplein en bij La
Bastille in de Haltestraat is de
nieuwe Franse wijn reden voor
een feestje.
(ADVERTENTIE)

De rubriek Meningen staat open voor reacties op artikelen die recentelijk
in de krant hebben gestaan. De redactie behoudt zich het recht voor brieven te weigeren en te redigeren. Brieven die langer zijn dan 300 woorden
kunnen worden ingekort. Anonieme brieven plaatsen we niet. Stuur uw
brief naar het Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
of lever uw brief af op de redactie aan het Gasthuisplein 12 in Zandvoort.

belooft de volgende raads-

ZANDVOORT - Sinterklaas heeft dit jaar een speciaal programma voor
Zandvoort in petto, want hij
is niet alleen zaterdag maar
ook zondag in het dorp aan-

ANBO

Johan Schaaphok

weinig opleverde voor Amnesty
International. We danken iedereen die ons gesteund heeft
in de periode dat we als groep
actief waren.

sint op het bordes. Nadat hij de
Zandvoorters heeft toegesproken, maakt hij per limousine
een rondje door het centrum.
Later op de middag, om
kwart over drie, brengt hij een
bezoek aan de kinderen iri het
Activiteitencentrum Zandvoort
('t Stekkie) tijdens het speciale
sinterklaasfeest. Dat feest, onder leiding van Dirk Scheele,
begint overigens al om kwart
over twee en duurt tot half vijf.
Kinderen van vier tot en met
zeven jaar krijgen een uitgebreid feestprogramma voorgeschoteld. Kaarten daarvoor
zijn verkrijgbaar bij het Aktiviteitencentrum, Celsiusstraat
190. Ze kosten in de vobrverkoop vijf gulden, op de dag zelf
7,50 gulden.
Sinterklaas bezoekt vanaf
hall vijf de kinderen die in het

Cloema Circes
20 t/m 26 November

M.J. van Houwelingen
Zandvoort

met burgers. Beslissingen binnen de gemeente moeten een
eindproduct zijn van de wisselwerking tussen overheid en
burgerij. Ook voorlichting zal
in een vroeg stadium moeten
plaatsvinden en zeker nadat de
beslissing over het beleid is genomen."
Dat geldt volgens het CDA
ook voor regionaal overheidsbeleid.

HEMA echt lekker! Sinterklaas blijft dit jaar extra lang
Ollie B. Bommelblik
nu

Personalia

Elisabeth Mode
beschermt panda

T

Procedure Duijnwijk 'moet over'

Zandvoorts
Nieuwsblad

bungalowpark Gran Dorado logeren. Hij zit voor hen klaar in
het Gran Place.
Na zo'n vermoeiende zaterdag duikt sinterklaas 's avonds
bij La Bastille in de Haltestraat
(op nummer 58) in bed. Hij ligt
in een kamer die een heleboel
kinderen afgelopen zondag al
versierd hebben. Clown Ome
Willem heeft met die kinderen
afgesproken dat ze hem zondag
mogen wekken. Om twaalf uur
verzamelt de groep bij de fontein voor het raadhuis. Kinderen die er zondag nog niet bij
waren, zijn overigens ook weikom. De rest van de dag viert de
sint samen met de kinderen alvast zijn verjaardag. Iedereen
die een boodschap voor hem
achterlaat in zijn eigen brievenbus bij La Bastille, krijgt een
cadeau van hem.

bet avontuurlijke hondje

MCONDA
Jcnnifcr Lopcz, Icc Cubc,
/]2)Jon Voight. Ene Stollz

MRFORCE
Hamson Ford, Gary OIdman
&Glcnn Close

Woensdag 26 November
20.00

Drifting
Clpuds
Regie. AU Kaunsmaki
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Hoogheemraad schap
Amstel, Gooi en Vecht

K I E Z E N

VERHUIZEN?

V O O R

H E T

W A T E R S C H A P S B E S T U U R

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

Uw gasbedrijf adviseert!

STOOKAKTIE '97/'98

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

U AL STEMMEN?

Voor de week van 10-11 t/m 16-11
Wit Verhuizingen

WEKELIJKS EUROPA
Ij/o, u kunt nu schriftelijk

kiezen

v

'

'

. •

'

• . •' ' .

'^^^j^jjjëir^fjj^Het-.-stenibiljet

ERKENDE

Zandvoort-Tel.023-571 7400
Haarlem-Tel. 023-531 0404

• • •. • •>.•• • • ... v ' ' - 1 " • • • • . - •:•
.. •
:a|||p||egïgjjö|jZ<|i^t dat u veilig kunt wonen, . werken
v

uitgerekend voor U!

• , '' • ' . .

en aanvullende

|L/ vergeet toch niet te stemmen?

*
WEEKMENU
CREMESOEP VAN GEROOKTE
PALING EN GARNALEN

IStifHf vóór 25 november uw stembiljet in!

STUKJES KIP MET
ROZEMARIJN-CITROENSA
************

US

IJS COUPE MURPHY
fl. 29,50p.p.

Normaal
jaarverbruik

Week
streefverbruik*

800
1000
1200
1400
1000
1800

Totaal vanaf
l november**

37
46
55
64
73
83

20
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
73
81
88
95
103
110
122
135
147
159

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Kosten
deze week
ƒ 11,60

13,92
ƒ 16,82

19,72
ƒ 22,62
25,52
ƒ 28,42

92
101
111
120
129
138
152
165
179
193

31,32
ƒ 34,22
ƒ 37,12
40,02
ƒ 42,34
ƒ 46,98

51,04
ƒ 55,10
ƒ 59,74
63,80
ƒ 70,76
78,30
ƒ 85,26
ƒ 92,22

207
230
253
276
299

* Op de meferkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart inkolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
MET HEERLIJK KERSTMENU

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

BEL OF KOM LANGS VOOR MEER INFORMATIE
********** *1M#***9M**************** ***************

ovz

y,s um
PASSAGE 6-10
2042 KT ZANDVOORT
tel.(023)571 95 38
fax.(023)5731147

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN

§1 N F O R M ATI E
Hoogheemraadschap '.
•::Amstel, Gooi en Vecht
Vcrkiezingstelcfoonnr.
:~(03S)G47 76 47 .
. . .

u stemt

indvoorts
Nieuwsblad

Autoreinigingstechnieken

week menu ma t/m do

elke zondag kreeftenfestival

Diverse soepen

Kreeftensoep

* **

* **

Spare ribs of mosselen

Kreeft (600 gram)

* **

VISSER

VISSER

en

natuurlijk!

• mm - mm • NBM
'•%-

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Dame Blanche

**
Chocolade mousse

ƒ29,50

ƒ49,50

Let op onze
gezellige

Sinterklaas
prsvraag
in de krant van 26 nov. a.s.
en maak kans op
gratis winkelen

Elke Zaterdag en Zondag live Jazz

Uw auto geheel door deskundige laten poetsen,
daarna kan uw auto Koning Winter aan.
Benieuwd?...

t.w.v.

FISHERMANs FRIEND

Kamerlingh Onnesstraat 21, Zandvoort
Tel. 023-5719828

BUDGET

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:
U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar
de Gaper Drugstore.

50

soorten
, vlees v/;.

soorten
vieeswaren

Sterk in perfect fotowerk

Nu l kg.

Ï243

Grote Krocht 5-7
Zandvoort

AMBACHTELIJK&KWAUTEITSSLAGERIJ^

Tel. 5719067
<
"'

i

l

t

STIJL" KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE

WENSEN:

UIT VELE KLEUREN EN U I T V O E R I N G E N . U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*

ROOMS MOET U OOK EENS N A A R

BOVEN KIJKEN..,

:.**«*

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS

Vraag ook naar de

IN HOUT EN ALUMINIUM.

PRESTIGE-FOTO

U BENT VAN HARTE
WELKOM.

[oio]
/"_S,

'

DRUGSTORE

RUIMTE
ANALIST

TEL. 023-5712513 SPAAR ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS

l?,
éénmalig

BOUCHER1E

IMieuwsblad

ANALIST- G R A A G U W V R A G E N . I N O N Z E S H O W -

vanaf

DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT

95

Ondernemers Vereniging Zandvoort

OVERHEMDEN? WIJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTE-

met nieuwe film voor slechts j J,-

32,50 p. kg.

en

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR

van kleinbeeld kleurenfilms
^^p^
f

Normaal

OVZ

VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE

BUDGET
KLEURENFOTO'S

VERSE GELDERSE LANGE
VARKENSHAAS

beschikbaar gesteld
door O V Z

Onze promotie-pieten delen
29 november weer snoepgoed uit.

Haltestraat 26. Tel. 5712524

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE

*f i n n' ~
f 7 5 ~ -

BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET PRESTIGE BUDGET. PRESTIGE

van 9.00 tot s17.00 uur „,' > v :^U r
? ^

*

VQOR VETÏMOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN

Een kopie van uwgjetuigschrift
getuigi
Hou hot origineel dus altijd zelf, als u solliciteert.
Raakt dat weg, dan k u n n e n wij weinig voor u doen.
Tip: veel boekhandels hebben tegenwoordig een kopieerapparaat.

de Qra<ifbfa»»nds

PLAFONDS, W A N D E N EN
STIJL" KASTWANDSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 9.00 TOT l 7 OOU ZATERDAG
VAN 10 00 TOT 16 OOU. OOK SHOWROOM IN VLAARDINGEN
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'Hangers' en 'hockeyers' willen hetzelfde
Z

geen tijd voor," zeggen ze. Ze
zitten op hockey, twee van hen
ook op tennis, één doet aan turnen plus hardlopen en één van
de meiden heeft daarnaast
's zomers een bijbaantje. „En
dan moeten we ook nog huiswerk maken," zegt Mariska
met een schuin oog naar haar
moeder.
Bas, die net op bezoek is bij
zijn klasgenote Mariska omdat
die haar verjaardag viert, hangt
wel met vrienden rond maar
heeft over het algemeen niet
het gevoel dat hij zich verveelt.
„Een enkele keer verveel ik me
wel. Dat is waar. Maar ik zit ook
op voetbal en heb in de zomer
bij een ijscoman gewerkt."
De verschillen tussen de twee
vriendengroepjes lijken dus
groot. Toch zien ze alle acht een
jongerencentrum wel zitten,
het liefst midden in het dorp
omdat dat het meest centraal is
en omdat daar de meeste jongeren rondhangen. Al komen er
veel uit Zandvoort-Noord volgens de acht.
De drie meiden hoeven er
niet zo nodig zelf heen, maar ze
kunnen zich wel voorstellen
dat andere jongeren het prettig
zouden vinden om een eigen
plek te hebben ergens in Zandvoort. Ploor: „Wij hebben er
geen tijd voor en geen behoefte
aan, maar er zijn misschien anderen die wel zo'n eigen plek
willen hebben. Daarom zou het
goed zijn als er een jongerencentrum komt in Zandvoort."

oor
de badplaats door
Paap en Balk, Balk en Paap
Er zijn heel wat bakkers met een echt Zandvoortse naam in het dorp Keur,
Paap, Balk Helaas leidt dat nogal eens tot misverstanden Zo ook vorige
week m het Zandvoorts Nieuwsblad. Op de foto op pagina vijf weroen Tlujb
en jeroen Balk per abuis betiteld als Thijs en Jeroen Paap Bakker Fnpel
Paap, die op de voorpagina van het Zandvoorts Nieuwsblad uitlegde dat hij
met pensioen is gegaan, kon er wel om lachen HIJ was erg blij met ?ijn
nieuwe 'zoons'. Er werkt overigens wel een Paap bij de familie Balk Cn dat
is Maartje Paap, bedrijfsleidster van het nieuwe filiaal op de Grote Krocht

Plons
De verbouwing van zwembad de Duinpan is bijna klaar. Op 13 december
wordt het Griekse zwemparadijs heropend. Dat mag wethouder Gerard
Versteege doen Ik heb geruchten vernomen dat Gran Dorado hem zal
vragen of hij daarvoor zijn zwembroek aantrekt. Een wethouder die met een
mooie duik in het water plonst, is namelijk publicitair een stuk interessanter
dan een wethouder die keurig in het pak een lintje doorknipt.

Prins in het zilver
Daniël, Patrick, Johan en Roy zouden liever in een jongerencentrum willen rondhangen dan bij de flipperkast in eea
amusementshal
nitu K,»in Schut

enthousiaster. Patrick, Danièl
en Johan missen heel erg „een
plek waar je samen kunt zitten
en kletsen." Het moet volgens
Johan een ruimte zijn die de
jongeren zelf mogen inrichten.
„Het is veel leuker als we zelf
posters mogen ophangen en
een tv plus een videorecorder
mogen neerzetten," vindt Johan. Patrick wil een tafelvoettaalspel en Daniël een basketbalnet m de buurt van het jongerencentrum.
Bovendien
moet er volgens Patrick in elk
De jongens die nu op straat geval een prettige bank berondhangen, klinken een stuk schikbaar zijn. Boven aan hun

verlanglijst staat ook 'goede
muziek'.
Wie muziek wil horen, kan
echter nu al in de tienerdisco
van Aktiviteitencentrum Zandvoort ('t Stekkie) terecht. Maar
geen van de acht jongeren is
daar vaste klant. Sommigen
zijn er wel geweest. Volgens Patrick draaien de discjockeys
daar alleen mellow. „En ik hou
van hardcore," zegt hij. Johan
vindt de tienerdisco „te saai. Er
komen te weinig mensen van
zestien en zeventien jaar. Dat is
jammer, want daar kun je nu
juist altijd zo mee lachen."
Het heikele punt van wel of
geen bier schenken is volgens
de acht jongeren vooral voor
volwassenen een probleem.
Geen alchohol toestaan, vindt
de meerderheid. Alleen Bas
vindt dat boven de veertien wel
een biertje uitgedeeld mag worden.

Over blowen zijn de meningen verdeeld. Patrick wijst dat
ook af, maar volgens Floor is
het juist goed om dat wel toe te
staan m een jongerencentrum. „Anders gaan mensen
het juist stiekem doen. Jongeren experimenteren graag met
dingen die ouderen verbieden,"
zegt ze.

daarover meepraten. Ze zijn allebei een keer met de politie in
aanraking geweest. Patrick
gooide m de Oranjestraat tijdens Luilak met plantjes. Een
voorbijganger pakte hem echter vast en belde de politie. Damel sloeg een raam van een
auto in, nadat hij met zijn vrienden in een steegje had staan roken. „We werden uit dat steegje
weggestuurd. Ik liep achteraan.
Plotseling begon die man te
schoppen. Dat vond ik zo raar.
Ik werd kwaad en ik sloeg de
ruit van zijn auto in," vertelt
hij, achteraf nog altijd boos
„Daarom," concludeert hij,
„is een jongerencentrum niet
alleen maar leuk. Het is ook
goed. We hoeven niet meer op
straat te roken of te hangen en
dan halen we ook minder snel
rottigheid uit."

Damel en Patrick kunnen

Monique van Hoogstraten

„Maar Bas," menen Mariska
en Harriétte, „op schoolfeesten
wordt ook geen bier geschonken en het is er toch gezellig."
Damel neemt het op voor de
medewerkers van het toekomstige jongerencentrum. „Als
het uit de hand loopt, krijgen zij
de schuld. Sommige jongens
mogen trouwens ook geen bier
van hun ouders. Daarom is het
beter om geen alcohol toe te
staan."

Weekenddiensten
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diepe
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bij
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Je bent jong en je wilt wat. Een jongerencentrum misschien? Onlangs stelde het bestuur van de Stichting Aktiviteitencentrum Zandvoort voor om in Zandvoort weer een
jeugdsoos op te zetten. Het plan is bij twee politieke partijen in goede aarde gevallen; VVD en DG6 hebben het idee in
hun verkiezingsprogramma gezet. Maar willen jongeren
daadwerkelijk een eigen plek in het dorp? Vijf jongens en
drie meiden over jong zijn in Zandvoort anno 1997.
E HANGEN meestal rond
in amusementshal Casino
Royal, bij shoarmazaak
Chef Amigo, op het Gran Doradocomplex of in het Circus. Daniël (16 jaar), Patrick (15 jaar),
Roy (14 jaar) en Johan (13 jaar)
weten wat het is om je te vervelen, vertellen ze op onverschillige toon. „Wat we doen? Nou, we
hangen wat rond, kletsen een
beetje met elkaar," zegt Patrick. Als ze geld hebben spelen
ze een spelletje op de computer
in een van de amusementshallen. De voetbalsimulator is erg
populair.
In de zomer is de verveling
groter. „Want," legt Danièl uit,
„dan is het in het Circus en Casino Royal veel te druk. Te veel
toeristen. Meestal gaan we
daarom in de zomer maar naar
het strand."
„Of we gelukkig zijn?" De
jongens vinden het maar een
rare vraag. Daar denk je niet
over na als je jong bent, leggen
ze uit. „Nou ja, ik zou wel iets
ouder willen zijn. Zestien, want
dan kan ik op een scooter rijden," zegt Damel. Boven de
twintig houdt het goede leven
echter op volgens Daniël. „Dan
moet je de hele dag werken."
Zo stoer als het viertal probeert te lijken door vooral net
te doen of het ze allemaal niet
zoveel uitmaakt, zo giechelig
reageren Mariska, Harriétte,
Floor en Bas (alle vier 14 jaar)
op bijna elke vraag over hun
leven.
Verveling? Nee, daar hebben
vooral de drie meiden geen last
van. „We hebben er gewoon

Met

Reeuwijk.
Dit is uw kans om te profiteren
van de grote veranderingen op
de meubelboulevard
in
Diemen. Van Reeuwijk maakt
een hele etage vrij voor
Mondileder Stoutenbeek.
Veel schitterende meubels
moeten er daarom gewoon
uit. Zo snel mogelijk.

vanReeuwijk

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemmgsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(02305713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de opemngstijden via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Ziud-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersmformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per da<>).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Wülemstraat 20, Voor informa-

Dier

van de

tie, advies en hulp tel. (023-)
week
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweld: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling;: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging: van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur Porche staat weliswaar alleen
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 op de foto, zij heeft ook nog een
uur: (023-) 5731618 (Secretari- zusje, Remy. Het tweetal kan
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus echter beter in twee aparte gc287, 2040 AG Zandvoort.
geplaatst worden, want
Woningbouwvereniging EMIH: zinnen
ze kunnen elkaar niet luchten
Klachtentelefoonnummer
of zien. Afzonderlijk zijn het
technische
dienst:
(023-)
wel hele leuke dieren. Ze zijn
5717577.
sociaal, aanhankelijk en geStoringsnunimer gas buiten lief,
zellig.
Porche houdt ervan om
kantooruren: tel 023 - (5)235100
naar buiten te kijken. Ze zijn
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- negen
en acht jaar oud. Wie inmerland. Tijdens kant.uren: teresse heeft
in een van de hon5235123
den of in een leuke kat, kan teTaxi: tel. (023-) 5712600.
bij het Kennemer DierenOpenbare bibliotheek: Prinses- recht
tehuis, Keesomstraat 5, tel.
seweg 34, tel. (023-) 5714131.
5713888. Beertje, de hond die
Open ma. 14-17.30/18.30-2030 vorige
week in de krant stond
uur, di. 14-17.30, woe. 10-1730,
logeert daar ook nog steeds.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur

Het verhaal over de ontvoering van Jan Dietz (de nieuwe prins van de
Schuimkoppen) is nog mooier dan we vorige week al beschreven. Volgens
zijn vrouw was hij tot en met tien over tien 's avonds op de elfde van de
elfde adjudant van Prins Ron. Direct na zijn aftreden werd hij ontvoerd en
naar huis gebracht. Samen met Co Beekelaar, zijn nieuwe adjudant,
veranderde hij m een zilveren staaf. Het tweetal moest het ritje tussen huis
en de Grote Krocht achterin een geldtransportauto doorbrengen, met een
politiehond als bewaker. Een boerenkapel van 32 man stond al luid te
spelen toen het blauwe busje achteruit voor Gebouw De Krocht parkeerde.
En precies op tijd. om elf minuten over elf, werd Jan tot Prins van de
Schuimkoppen gekroond.

Scouts krijgen stereo
De scouts van The Buffalo's hebben zaterdag hoog bezoek gekregen
Burgemeester Van der Heijden kwam hoogstpersoonlijk de padvinders
belonen met een stereo-installatie, omdat zij begin oktober ongeveer
vijfhonderd kilo batterijen voor Stibat m Zandvoort opgehaald hebben De
scouts waren bijzonder blij met de stereotoren. Elk knopje werd uitgeprobeerd. Een van de oudere padvinders hield zelfs zijn hart vast. „Maar,
weet hij gelukkig ook te melden, ,,de burgemeester hoeft zich geen zorgen
te maken, de stereo leeft nog."

Snelheidsduivel Marie
Ze stond ongeveer een maand geleden al op de voorpagina van het
Zandvoorts Nieuwsblad, de tachtigjarige Marie die zo graag m haar auto
scheurt. Zondag zond RTL4 eindelijk de surpnseshow uit waarin Marie door
Henny Huisman verrast werd met een bezoek aan het Zandvoortse circuit
Dat ze op weg naar Zandvoort de cameraploeg kwijtraakte was een maand
geleden al bekend, maar nu kon heel Zandvoort ook zien waar ze terechtgekomen was: bij de chique Kennemer Golfclub. Best een leuke plek, alleen
een beetje veel gras en wat weinig asfalt.

De nieuwe Rebel
Marianne Rebel, als kunstenares erg bekend geworden door haar karikatuur van burgemeester Van der Heijden en diverse sporters, is een nieuwe
weg ingeslagen. Ze schildert met meer emotie en wat realistischer Zondagmiddag opent Thys Ockersen haar tentoonstelling m galerie Artatra
(Zeestraat 34). De geruchten gaan dat heel wat bekende en minder
bekende Nederlanders daarbij aanwezig willen zijn, omdat ze nieuwsgierig
zijn naar haar nieuwe werk. Of burgemeester Van der Heijden daar ook
bijhoort. is niet bekend.
(ADVERTENTIE)

Wat is Amsterdam toch
mooi Vooral Meubelboulevard Amsterdam-Diemcn
Kom een dagje meubels kijken in de meubelhoofdstad'

Amsterdam

Burgerlijke stand
8 nov. - 14 nov. 1997
In ondertrouw: Johannes Wilhelmus Seders en Luz Manna
Garcm Acevedo. Hendrik Terol
en Ingrid Elisabeth van den
Berg. Marcel Coheii en Esther
Kahle.
Getrouwd: Rotamson Hendrikus Natrop en Anja Hendriks.
Geboren: Mitchell, zoon van Albert Lenstra en Nicole Emanuelle Fieii. Vincent, zoon van
Cornehs Dirk Johannes Blaauboer. Sandra Marhs Kok.
Overleden: Alexander Donald
Dundas, 44 jaar. Adriaan Reiner Slotemaker, 54 jaar. Johannes Memders, 95 jaar.

Kerkdiensten

Van Reeuwijk, Snicp 7, 1112 AG Dicmcn.
Telefoon (020),699 4\ \\. Ri\ (020) 690 38 81. Donderdag koopjvond.

Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen, herdenking gestorvenen,
mmv flmtensemble.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vale.
Agatha Parochie:
Zaterdag- 19.00 uur: B. Bleijs en P vd Smaal.
Zondag 10.30 uur: B. Bleijs en P. vd Smaal.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds L. Blomjous uit Aerdenhout.
Rijkswaterstaat kan giftige alg niet vinden in de Noordzee
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur RK.

BAALBERGEN HOUWtUNG INTERIEUR. MIINDERS
MONTEL.OASE VAN REEUWIJK SLAAPKAMER
CENTRUM STOK MEUBEICEMER VAlHul
Info (0?0) &oo 91 1G
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PROFITEER NU EN SLA VAST IN VOOR DE FEESTDAGEN

BEREICH
BERNKASTEL

BEAUJOLAIS VILLAGES
PRIMEUR 1997
»an htl beroemde rijnhuis PellerI

Tijdens de Noviteiten Show staan de nieuwste ontwikkelingen op
keukengebied in de schijnwerpers. Keukenfrouten in de nieuwste
^trends, praktische oplossingen voor kookeilanden, werkbladen in
^ vele materialen en kleuren, de nieuwste inbouwapparatuur, etc.
Brugman presenteert u de toppers van de toekomst, **hj^'

"üeblich" is deze levendige wijn uit
hel Mosel Saar Ruwer gebied en dal
betekent dat hij een licht zoelie heeft
Gemaakt van o a de Rieslmg één van
mooiste wi|ndruiven, amomstig
n de meest fraaie wiinstreken
van de Moezel
kleur geel. geur jong fruit,
smaak elegant en licht zoet

ELDERS JB^

SAUVIGNON RÉSERVE

BOURGOGNE ALIGOTÉ

PROEFNOTITIES:
kleur vcloursrood, bouquet vanille,
smaak vol en krachtig, aanbevolen bij gekruid ol geroosterd
vlees en pitlige kazen

PROEFNOTITIES:
kleur licht geel bouquet zachte
Iruitlonen, smaak elegant en
droog aanbevolen bij visgelechten ol als apenliel
!*?

M

TEACHER'S
WHISKY-0,7 LITER
ELDERSjZTJïf

&&?SS3iX&3&

M ƒ
. Je

JONGE JENEVER
HELE LITER
ELDERSJW^Kf

SHERRY
mam?
ELDERSjtAgS"

~

HERTOG JAN
PILSENER

79

PEPSICOLAIiternes
ELDE

HOPPE

SAFARI
LIKEUR
0,5 LITER

Brugman keuken Florens i.s een van de noviteiten. Klassieke en tijdloze elegantie. Afin. 280 x 160 cm. Vanaf '7.995.-

»T

U heeft al een Brugman keuken
inclusief inbouwapparatuur
vanaf 4.995,-

hee£t alle dranken!

HAARLEM: Californieplein 17 (naast Postkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsstraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)

Brugman

DIRCK Iti heelt meer dan 50 stgteryen bel voor onze ovenge vestigingen 0172-447300

K i U K ENS

C
defect?

ZATERDAG 22 NOVEMBER

.
BEI GRAM ^

VAN 11.00 TOT 17.00 UUR

0800-0998830

Najaarsaanbiedingen
BRUIDSJURKEN

OOK VOOR

uaokgeenmateraalkosten
,S

,
tJEFIT Ecomline HRC22
.Installatiekosten±f900.^
Bel voor een oilene toegespitst
%p w persoonlnke sauaue

sTAU.ATiÊ-9

De mooiste en
nieuwste collectie
gegarandeerd voor
de laagste prijzen
van 1500,-nu 249,van 2000,-nu 389,"
van 3300,-nu 789,"
Mis deze kans niet!

©UWENS

Diemen is een dynamische gemeente, strategisch gelegen tussen Amsterdam en
het Gooi en uitstekend bereikbaar met alle vormen van vervoer De afgelopen laren
is Diemen door vestiging van een groot aantal bedrijven en omvangrijke woningbouwprojecten m alle opzichten gegroeid
De gemeentelijke organisatie bestaat uit vijf hoofdafdelingen en twee stafafdeImgen er, heeft ca 200 medewerkers Zij houden zich bezig met een groot aantal
voorzieningen voor de momenteel ruim 23 750 inwoners

Brugman biedt zekerheid

Beroepen met toekomst
voor moderne mensen
•
•
•
•
•
•

schoonheidsspecialist
manicure - nailstyling
visagie - make up artist
pedicure - voetverzorging
sportmassage
algemene ondernemersvaardigheden (AOV)

OPEN AVOND
WOENSDAG 2SNOV.
VAN 19.00-21.30 UUR

ZATERDAG 22 NOV.
VAN 11.00-15.00 UUR

GEMEENTE DIEMEN

" ook Badkaniershowroom. Overige adressen vindt u in de Gouden Gids.

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

Tulip Inn Hotel
Linnausstraat 2c / Amsterdam
vlak bij de Dappermarkt / gratis parkeren
Info: Parilon Bruidsmode / 010-4656031

DICHTSTBIJZIJNDE BRUGMAN SHOWROOMS:
AMSTERDAM, Stadhouderskade 74,020-6752956.
HOOFDDORP". Kruisweg 785 C, 020-6533462.
ZAANDAM". Pieter C hijsenlaan l l/Provincialeweg, 075-6] 57867.

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

DR C. A. GERKESTRAAT 51 ROOD
Riante, goed onderhouden bovenwoning.
Ind. hal; L-vorm. woonkam. met laminaatvloer;
ruime open keuken met inbouwapp.; balkon; luxe
badk. met wastafelmeubel, ligbad, toilet en douche; 2e et.: 3 slaapk.; badk. met douche en toilet.
Dubbel glas. Vr.pr. ƒ 269.000,- k.k.

VAN

• Tevens erkend door ANBOS en
CIDESCO
• Aangesloten bij VAKOS, VOV,
VOS en VOVN
• Internationale CIDESCO-school

Instituut de Korte
NK \VnscnMraat3 101721" Amsterdam
Tolcloon 021) 623 39 91

MAKELAAR O.G.
Aankoop/Verkoop/Taxaties/Huur/Verhuur/
Beheer Projekten/Adviezen/Hypotheken/
Assurantiën
|irï|
INVM
Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-571 2944 */Fax 023-5717596

BIJ het openbaar onderwijs ontstaan begin 1998 de volgende vacatures

Groepsleraar m/v
Groepsleraar m/v
voor 23 uur ten behoeve van remedial teaching aan o.b.s. De Venser.
Informatie:
De openbare basisschool De Vensertelt350 leerlingen en is gelegen m DiemenZuid Van de kandidaten wordt verwacht dat zij breed inzetbaar zijn
Wegens vertrek van de huidige functionaris is ook het adjunctschap vacant
In Diemen is bij wijze van experiment een structuur van een bovenschoolse
directie van start gegaan, waarbij de adjunct fungeert als lokatiedirecteur
Voor deze functie gaat de voorkeur uit naar een vrouw die beschikt over de nodige
ervaring en kwaliteiten op het terrein van het management van een school.

BOOGIE UJOOGIS S£T
Kompleet met otfeest
Zat. avond in „De Manege" weer zo'n
fantastische

„SINGLE DANCE NIGHT"
met entertainment in 3 zalen en in de 4de zaal
ons zat. avond etentje.
Uitsluitend ongebonden mensen.
V.a. 30 jaar., corr. gekleed.
Entree ƒ 15,-. Info: 5716023

Heeft u belangstelling voor één van deze

op

vacatures, stuur dan vóór 28 november aw
Inlichtingen.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met
• de heer Th de Boerdere, bovenschoolse directeur van het
openbaar onderwijs, telefoon 020-6954474 (o b s 't Palet)
dan wel
• de heer M C P G Hendnkx, hoofd van de afdeling onderwijs, telefoon. 020-6996868, tst 206

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit:
DAG1:
U reist m de loop van de dag naar Hoek van Holland en
checkt m. Orn 16.10 uur verstrekt de supersnelle Stena
HSS naar Harwich, waar u om 18.50 uur aankomt.
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open: u
kunt eten in één van de restauranis, één van de nieuwste lilms bekijken m een van de videolounges oi voordehg tax-free inkopen doen in het uitgebreide winkelcentrum. En dat alles met het mooiste uitzicht op de
Noordzee, dankzij de enorme panoramavensters.
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brengt
u in slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Street
Station, gelegen in het hart van de bruisende metropool aan the Thames. U checkt in bij uw hotel en heeit'
dan de gelegenheid om het nachtleven in Londen te
verkennen. Wordt het een pubbezoek, gaat u naar de
Jilm oi gaat u naar een van de nachtclubs' Het kan
allemaal.
DAG 2:

voor 38 uur, tevens adjunct-c.q. lokatiedirecteur aan o b.s. De Venser.

Gevraagd wordt.
• bezit van de vereiste bevoegdheden,
• brede inzetbaarheid,
• goed kunnen functioneren m teamverband,
• bereidheid tot deelname aan na- en bijscholing,
• bereidheid tot deelname aan buitenschoolse activiteiten,
• leidinggevende kwaliteiten voor wat betreft de vacature
van adjunct-c q lokatiedirecteur

Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw?) kennis
laat maken met Londen, de fascinerende wereldstad
naast de deur!

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Erkend door de minister van
Onderwijs, voor zover een opleiding binnen de reikwijdte van de
Web. valt.

Aanvang nieuwe cursussen jan/febr.,
aug/sept.
Vraag gratis studiegids

geeft u meer!
2-daagse reis
naar Londen

sollicitatie naar het college van burgemeester
en wethouders, t.a.v. het hoofd van de afdeling
onderwijs, Postbus 191, 1110 AD Dienten.

2,9/11-terug i

Na het ontbijt heelt u alle tijd voor uw ontdekkingstocht door dit museum-, bezienswaardigheden- en
winkelparadijs. Beroemde bouwwerken als de Tower,
Houses of Parliament en Buckingham Palace zijn een
bezoek meer dan waard. Maar ook winkelen in warenhuizen als Harrod's en Selfndges of beroemde winkelstraten als Oxford Street, regent Street en Bond Street
is een belevenis. Om 17.25 uur stapt u weer op de trein
in Londen Liverpool Street Station. De Stena Discovery
brengt u in 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Holland,
waar u om 23.59 uur aankomt.
Prijs: f 199.= p.p.
Inbegrepen:
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* treinretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Street
Slation
* l overnachting in een 2-persoonskamer in een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje
Vertrekmogelïjkheden:
elke zondag t/m donderdag van l olctober l/m 15
december 1997
Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden. De
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing.
Reserveren kan door te bellen met Stena Line,
tel. 0174-315.850 onder vermelding van reiscode:
H2WKM.
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal de
reserveringsaideling met u een alternatieve datum
zooken.

geeft u meer
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Peter Kühn
zorgt voor
surprise

Zandvoort '75 verliest op valreep twee punten

ZANDVOORT - In een leuke en attractieve partij voetbal vaarlijk voor het doel op doch
hielden Zandvoort '75 en Vlug en Vaardig elkaar keurig in meerdere treffers bleven uit.
Met nog vijf minuten voor de
evenwicht, 2-2. Het was voor de Zandvoorters het eerste
boeg slaagde Vlug en Vaardig er
ZANDVOORT - Peter puntverlies in een thuiswedstrijd.
alsnog in de gelijkmaker te for[•Cühn heeft in de interne
ceren. De taal werd na een hoek;ompetitie van Chess SocieBeide teams waren aan el- beide teams kregen dan ook schop hard ingekopt maar Fery Zandvoort voor een grote
,urprise gezorgd. De in pri- kaar gewaagd. In de gehele mogelijkheden op doelpunten. ry Nanai kon de taal niet onder
na vorm verkerende Kühn wedstrijd waren er momenten Voor de rust zou er echter met controle krijgen en in de reZandvoort '75 de strijd be- meer gescoord worden. In de bound was het raak, 2-2. In de
wist koploper Kees Koper dat
en vervolgens waren er tweede helft begon Vlug en slotminuten werd totaal met
vol punt te ontfutselen. heerste
dat Vlug en Vaardig Vaardig sterker, maar nadat gedacht aan het veiligstellen
Door dit resultaat stijgt periodes
beste van het spel had. het offensief wegebde was het van een punt. Beide teams gin£ühn naar een verrassende het
ontstond er een wis- Zandvoort'75 dat een poosje gen alsnog voor de overwinning
weede plaats in het tussen- Daardoor
selend spelbeeld en een span- het beste van het spel had. Tim en beide teams misten nog een
classement.
nende partij met kansen voor van den Hoogen gaf een gewel- gigantische mogelijkheid, maar
Peter Kdhn, die vier jaar gelelen in het interne klassement
log de bronzen medaille voor
ach opeiste, kende de afgelojen seizoenen de nodige projlemen om aansprekende resultaten te realiseren. Hij
naakt echter nu een gedreven
ndruk en dat resulteerde in
?en overwinning op Kees Kojer. De met de witte stukken
,pelende Kühn dirigeerde zijn
,tukken naar de koningsvleu;el, alwaar de zwarte monarch
en beslissende aanval over
ich heen zag komen.
Mare Kok, die de derde stek
in het klassement deelt met
Hans Drost, moest eveneens
lard werken voor de punten. In
een aardige krachtmeting met
Dcnnis van der Meijden leek
Koks dame tot gevaarlijke ontolooiing te komen, maar Van
der Meijden counterde op tijd
n pakte het punt. Tegen Simon Bosma leek Kok een revanche te behalen. Maar een toreneindspel met een pion meer
s vaak lastig tot winst te voeren. Zo ook nu, waardoor de
lemphanen na een harde strijd
tot een puntendeling besloten.

Hans Drost heeft na een
slechte seizoenstart z'n draai
weten te vinden. Nadat hij met
de zwarte stukken tegenstrever
Robert van Ginkel pootje had
gelicht, taleek Drost eveneens te
sterk voor mede-taestuurslid
Jaap Bouma. Jean Paul Westerveld volgde het goede voorbeeld van Drost door zich langs
Rebecca Willemse te vechten.
Chess Society speelt deze
week de zware uitwedstrijd tegen de eerste selectie van
Heemstede. Beide teams hebben na twee duels in de eerste
klasse B van de Noord-Hollandse Schaakbond een tweetal
punten vergaard. De cruciale
confrontatie zou aan het einde
van de competitie wel eens van
doorslaggevend belang kunnen
zijn in de strijd om lijfsbehoud.

beide teams.
Zandvoort'75 kam na een
kwartier voetballen op een 1-0
voorsprong toen Rotain Castien
zijn faam als topscorer waarmaakte. De behendige Zandvoortse spits draaide van een
paar tegenstanders weg om vervolgens de bal onhoudbaar in te
schieten. Lang hebben de Zandvoorters niet van de voorsprong genoten, aangezien
Vlug en Vaardig snel terugsloeg, door na een snelle aanval
de taal achter doelman Ferry
Nanai te deponeren, 1-1.
Over en weer werden de verdedigers op de proef gesteld en

dig schot dat zeker doel had
getroffen ware het niet dat een
Amsterdamse verdediger zich
in de baan van het schot wierp.
Het was echter uitstel van executie want de terugspringende
bal werd door de toestormende
Donny Jonker onberispelijk mgeschoten, 2-1.
Vlug en Vaardig probeerde de
wedstrijd naar zich toe te trekken en ging op zoek naar de
gelijkmaker. De Zandvoorters
hadden echter de strijd onder
controle en leken op een overwinning af te stevenen. Met uitvallen doken de Zandvoortse
voorwaartsen enige malen ge-

„Als je vijf minuten voor het
einde nog voor staat, dan is het
toch wel zuur dat je nog gelijkspeelt," vond elftaltaegeleider
Joop Paap. „Het gelijkespel gaf
echter de verhouding goed
weer. Het punt was voor beide
teams verdiend en bovendien
hebben we een aardige partij
. voetbal gezien, met een
scheidsrechter die het erg goed
deed. Het is jammer van het
gelijkespel maar toch ben ik
met ontevreden. Thuis zijn we
nog steeds ongeslagen en dat is
De Zandvoorters vieren een doelpunt
niet slecht."

Aderlating voor ZVMte groot

ZANDVOORT - In de Alijnbij de Zandvoortse Bridge Club zetten de heren Emmen en Van der Meulen hun
zegereeks voort. Zij gaan na
drie wedstrijden nog steeds
aan de leiding in het totaalklassement.

Zodoende had Purmersteijn
veelal een veldoverwicht tegen
het keihard werkende Zandvoortmeeuwen. Met lange passes werd spits Dennis Vastenhouw aan het werk gezet en enige keren dook hij gevaarlijk
dicht bij het doel van Purmer-

ZANDVOORT - In een eenzijdige wedstrijd heeft TZB een
zeer gemakkelijke 12-1 overwinning behaald op HYS. De
Zandvoorters liggen goed in de
markt voor een promotieplaats.
TZB speelde goed tegen een
tegenstander die er niet veel
van kon. HYS was totaal niet
opgewassen tegen een lang niet
voluit gaand TZB. Dat hoefde
ook niet want taij de rust was de
score al opgelopen naar 7-0.
Voor de Zandvoorters was het
niet meer dan een lekkere oefenpartijtje.

wewn speelde vaak met zeven
man achter de bal. Toch vielen
er zo nu en dan gaten in de
Zandvoortse defensie, maar
doelman Mario Schrader verkeerde in een voortreffelijke
vorm. Nadat de Zandvoortse
doelman menig knappe redding had verricht en eenmaal
de hulp van de doelpaal kreeg

te zien voor de dames Van Os
en Rudenko met een resultaat
van 62 procent. Met drie procent achterstand volgde de dames Van der Meer en Sikkens
op de tweede plaats. De hoogste
plaats is hier in handen van de
dames Veldhuizen en Kleijn, op
de voet gevolgd door het echtpaar Van der Werff.
De heren Hogendoorn en Van
Leeuwen waren in de A-lijn van
de donderdagmiddag-competi-

Meeuwenjeugd krijgt nieuw 'verenpak'

In het begin van de tweede
helft drong Purmersteijn wederom aan. De uitvallen van
Zandvoortmeeuwen waren echter niet ongevaarlijk. Zo knalde
Ruud van Laere de taal rakelings langs de doelpaal en Dennis Vastenhouw zag een inzet
gestopt worden.
Zandvoortmeeuwen nam m

het laatste kwartier meer risico
om alsnog een punt m Zandvoort te kunnen houden. Purmersteijn kreeg meer ruimte,
maar zoals reeds vermeld doelman Schrader was paraat. Een
paar maal redde hij fraai met de
voet. De moegestreden Chris
Kum en Ruud van Laere werden nog vervangen door Andre
Luykx en Jeffrey Koper en ondanks de positieve instelling en
goede bedoelingen van Zandvoortmeeuwen kon het gewenste gelijkspel met bemachtigd
worden. Het was de vijfde
thuiswedstrijd van Zandvoortmeeuwen en ook de vijfde
thuisnederlaag.

In de tweede klasse legden de
heren Van der Meulen en Emmen beslag op de tweede plaats,
hetgeen voldoende was voor
Voolstra als tweede. Dit laatste promotie naar de eerste klasse.
paar gaat hier aan de leiding
met een voorsprong van vijftien
Mevrouw Molenaar en de
procent op de dames Bos en heer Koning handhaafden zich
Singerling.
in deze klasse. Mevrouw Boon
De parencompetitie m het en de heer Van Leeuwen kwadistrict Kennemerland is on- men iets te kort en degradeerdertussen ook afgesloten. Aan den naar de derde klasse In
deze competitie deden zes ZBC deze laagste klasse wisten meparen mee, die met wisselend vrouw Van Leeuwen en de heer
succes speelden. In de eerste Veldhuizen en het echtpaar
klasse handhaafden de dames Hoogendijk niet tot promotie te
Van der Meulen en Spiers zich. komen.

Kerkman fietst maar door
zo van de omgeving. Het gaat
echter niet om de snelheid
maar om het lekker fietsen.
Als je na een tocht uitgewooond thuiskomt dan voel
ik mij echt happy."
Naast de georganiseerde
tochten gaat Kerkman zelf
ook vaak de boer op. „Ik ga
dan altijd met de wind tegen
weg om dan terug te keren
met de wind in de rug. In Nederland is het echter zulk
raar weer dat soms de wind
draait en dan heb je de gehele
weg wind tegen."

Vanaf de oprichting van de
Desondanks gaat Kerkman
Kennemer Toer Club, in 1982,
gewoon door met zijn liefhetais Kerkman lid en rijdt hij
niet alleen de georganiseerde berij, tochten van zo rond de
honderd kilometer hebben
toertochten maar trekt hij er
zijn voorkeur. „Tochten die
ook zelf veel op uit. „Het is
gewoon een ontspannende be- langer zijn dan honderd kilometer doe ik meestal niet.
zigheid. Ik rijd met een snelMet mijn vrouw, die nu geheid van zo rond de twintig
stopt is, heb ik wel vier keer
kilometer per uur en geniet

Klaverjassen

Topper van de week

m Duitsland langs de Rijn gefietst, tweemaal aan de linkerkant en tweemaal aan de
rechter kant. Soms fietsten
we dan helemaal geen honderd kilometer, omndat er zoveel bezienswaardigheden te
zien waren in de mooie plekjes, datje daar maar bleef
Ook de tochten richting
Vecht zijn prachtig, maar dan
moetje rekening houden dat
je niet te ver gaat want je
moet ook nog eens terug. Ja,
het is fietsen en genieten van
de omgeving."

Wereldbollen voor toerfietsers
De Zandvoortmeeuwen jeugd werd zondag in prachtige nieuwe trainingspakken gehesen. Mike
Aardewerk stelde zo'n honderd trainingspakken beschikbaar voor de gehele jeugd van Zandvoortmeeuwen. Getooid in de fraaie pakken maakte de Meeuwenjeugd een wandelimj door het
dorp alwaar de gulle gever bedankt werd door secretaris Henk Kinneging, die zeer blij was met
dit initiatief

(ADVERTENTIE)

MICHAEL DOUGLAS
KOMT MET TOE
AANZIJN
MIDDAGDUTJE...
Michael Douglas en Sean Penn
In "The Game", een meesterlijke film
,

tie te sterk voor de overige paren. Mevrouw Janssen en de
heer Santoro werden tweede.
Na vier wedstrijden hebben de
heren Hogendoorn en Weijers
het heft stevig in handen. Op
een tweede plaats mevrouw
Lemmens en de heer Veldhuizen. De overwinning in de B-lijn
werd behaald door de dames de
Jong en Menks met zestig procent. Op korte afstand eindigden de dames Hilverdink en

Ook dit jaar rolden weer
vele duizenden kilometers
onder de wielen van de
Zandvoortse toerfietsers
vandaan. De meest opvallende kilometers waren
die wel van de 63 jarige
Jaap Kerkman (Burkie),
die als lid van de Kennemer TC ruim vijftienduizend kilometer aflegde en
zijn algeheel totaal op
maar liefst honderdduizend kilometers bracht.

In de tweede helft ging het
nog rustiger aan Zandvoortse
kant. Toch werd de score opgevoerd naar een uiteindelijke 121 overwinning. De Zandvoortse
doelpunten kwamen op naam
van driemaal Joury van den
Oort en Remy van Loon, tweemaal John Schilder en Dennis
Schrader en éénmaal Edwin
Duister hof en David Konijn.
ZANDVOORT - Vrijdagavond wordt in de ontmoetingsruimte van de Agatha Kerk de
maandelijkse
klaverjaswedstrijd gehouden.
Het klaverjasgebeuren staat
voor een ieder open en de deelname is gratis. De eerste kaart
valt om acht uur in de ontmoetingsruimte aan de Grote
Krocht.

grotere achterstand te komen
maar Purmersteijn kon geen
echte vuist maken tegen de
stugge Zandvoortse defensie.
Op slag van rust kreeg Zandvoortmeeuwen de taeste kans
van de wedstrijd. Een fraaie
voorzet werd door Rocco Termaat goed naar de grond gekopt. Een kopbal waar de doel-

l'oto l]nck \.in Clcel

Emmen en Van der Meulen houden de beste troeven

De dames Verhage en Visser
hadden in de B-lijn een goede
avond. Geen van de andere paren kon hun score van 59 procent verbeteren. De tweede
Met 59 procent bleven de he- plaats ging naar Mevrouw
ren Emmen en Van der Meulen Mens en de heer Leutcher. In
de heren Polak en Vergeest deze groep voeren de heren
slechts een procentje voor. De Bakker en Brandse de ranglijst
leiding in het klassement werd aan met op de tweede plaats
daarmee verstevigd en nu vol- mevrouw Klinkhouwers en de
gen de heren Groenewoud en heer Heidoorn.
De C-lijn gaf een overwinning
Smit op de tweede plaats.

TZB schiet
met scherp

ZANDVOORT - De basketbalsters van The Lions
hebben de smaak te pakken
Na de eerste overwinning
van vorige week werden nu
de reserves van Onze Gezel
len met 67-41 opgerold.

het bleef 2-2.

loerde op de counter.

van de regisseur van "Seven",

Nu te zien In de bioscoop.

'• Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Clnamas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelig*
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u In de buurt.
Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevua Cinerama, Calypso, Cinema, City
en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de
GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bloscoopagendi voor hit filmainbod of b«l cl»
Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook rastrvcren vla Internet: www.blos.nl).

Foto Erik van Cleel'

Horeca voetbalt om wisseltrofee
ZANDVOORT - Zondag wordt in de Pellikansporthal het derde
zaalvoettaaltoernooi voor horecabedrijven gehouden. Tien Zandvoortse horeca-ondernemingen spelen dan om de fraaie wisselbeker.
Het toernooi taegint 's middags om twaalf uur en de prijsuitreiking wordt omstreeks zeven uur 's avonds verwacht. Het is een
recreatief toernooi waarbij de teams verplicht zijn een dame op te
stellen. Scoort een dame dan telt het doelpunt dubbel. Er wordt m
twee poules van vijf teams gespeeld met als klapper de grote
finale zo rond half zeven. Bezoekers zijn van harte welkom en
bovendien is de toegang gratis.

ZANDVOORT - Tijdens
de jaarlijkse seizoensluiting
van de Rijwiel Toer Club
Olympia zijn twee Zandvoortse leden, William Keur
en Klaas Koper, gehuldigd
voor het behalen van een
wereldbol.

sinds 1985 driemaal de wereld
rond gefietst.
Samen met hun fietsmakkers uit Zandvoort, Haarlem en
Amsterdam hebtaen Keur en
Koper ook dit jaar aan vele
fietstochten
deelgenomen
waarbij de meest aansprekende
wel waren de tweehonderd kilometer Lek en Graafstroomtoer,
de tweehonderd kilometer
Toer door Noord-Holland en de
390 kilometer lange Amsterdam naar Eindhoven en terug.

Een wereldbol wordt door
Olympia uitgereikt aan die leden, die vanaf 1985, 40 duizend
kilometer of een veelvoud daarvan hebtaen afgelegd. William
Wel dient gesteld te worden
Keur, lid sinds 1992, behaalde
zijn eerste wereldbol door m dat de Zandvoortse fietser met
het afgelopen seizoen de ont- de meest genoteerde fietskilobrekende negenduizend kilo- meters in 1997 zich met onder
meter af te leggen. Klaas Kp- de leden van Olympia bevindt.
per, lid sinds 1958, ontving zijn Dit is namelijk Jaap Kerkman,
derde wereldbol en heeft dus lid van Kennemer TC, die het

Ondanks goed spel verlies ZHC-dames
ZANDVOORT - De ZHC
hockeydames leden, ondanks goed tegenspel, een
nipte 2-1 nederlaag tegen
runner-up Hoorn. De Zandvoortse heren maakten korte metten met het onderaanstaande Spire en wonnen
met 10-0.
Door ziekte, blessures en
werkzaamheden miste ZHC diverse basisspeelsters. Aangevuld met drie speelsters uit het
tweede team, die net een zware
uitwedstrijd gespeeld hadden,
bood ZHC goed tegenspel tegen
Hoorn. Door de diverse mutaties binnen het team was de organisatie in het begin nog niet

SPORT
The Lions hebben
smaak te pakken

ZANDVOORT - Voor een
nog steeds zwaar gehavend
Zandvoortmeeuwen wordt
de situatie er met de week
penibeler op. Door met 0-1
op. Tot treffers zou het was hij na ruim een half uur man van Purmersteijn met veel
te verliezen van Purmer- wei in met een behoudend con- steijn
moeite een hand tegenaan kon
voetballen kansloos, 0-1.
niet komen.
steijn komt het degradaties- cept.
zetten.
Purmersteijn
voerde
de
druk
Purmersteijn
mocht
het
spel
pook om de hoek kijken.
De Zandvoorters leken op
maken en Zandvoortmeeuwen allengs op. ZandvoortmeeuNaast Pieter Keur zelf, bleken Paul Longayroux, Ferry
Boom, Riek de Haan, Raymond
Hölzken en Sander Hittinger
door blessures of schorsingen
afwezig. Deze aderlating bleek
voor Zandvoortmeeuwen te
groot. Trainer Pieter Keur
stuurde zijn manschappen de

Zandvoorts
Nieuwsblad

optimaal en hiervan maakte kansen over en weer. Door goed
Hoorn al na twee minuten ge- keeperswerk van Nicole Verbruik om de score te openen. molen bleef ZHC in de race
voor de gelijkmaker. Ondanks
In de loop van de eerste helft alle pogingen gelukte het niet
nam ZHC het initiatief over en de gelijkmaker te forceren en
creëerde een aantal goede kan- bleef het 2-1 voor Hoorn.
sen. Het kleine beetje geluk
ontbrak echter. Zoals zo vaak
In het begin van de wedstrijd
viel het doelpunt, na een coun- leek het er niet op dat de ZHC
ter van Hoorn, aan de andere hockeyers zo'n ruime overwinkant. Met een 2-0 achterstand ning zouden behalen. ZHC liet
begon ZHC aan de tweede helft zich beïnvloeden door het matiin de stellige overtuiging dat er ge spel van Spire en de partij
zeker niet verloren hoefde te had ZHC nog niet onder controle. Ook toen in de achtste miworden.
Na vijf minuten werd het goe- nuut Pepijn Paap een strafcorde spel beloond met de verdien- ner keihard in sloeg en daarde aansluitingstreffer van Sabi- mee de score openbrak bleef
ne Bruin. Hierna ontspon zich het Zandvoortse spel rommelig
een spannende wedstrijd met en nerveus. Vlak voor de pauze

zorgde Jurriaan Wiekmeijer
voor een geruststellende 2-0
voorsprong
Het begin van de tweede helft
vertoonde met veel verbetering
m het spel. Desondanks voerde
Jim en Niki Gatsomdes de score op naar 4-0. Na de vierde treffer begon ZHC eindelijk in het
ritme te komen. Vooral Niki
Gatsomdes was niet af te stoppen. De score liep hoog op
mede door vier treffers van
Niki Gatsonides. Zijn broer Jim
en Wouter Slotemaker bepaalden de eindstand op 10-0. Coach
Henk van Gameren was natuurlijk tevreden met de. overwinning maar vond toch dat
zijn team het te gemakkelijk op
had genomen.

gepresteeid heeft om m het afgelopen seizoen maar liefst
15.260 kilometer op de fiets af te
leggen. De Zandvoortse Olympianen kwamen tot de volgende
afstanden Klaas Koper 10.710
km, William Keur 9.380 km, Ko
de Vreng 4.715 km en Dick Duivenvoorden 4.500 km

De gemotiveeide Lions kwa
men vlot uit de staitblokkcn
Onze Gezellen dat de man U>
man speelde had daar weinig
biicces mee. De Zandvooi t^en
liepen telkens een goede en
snelle bieak en ook ondei het
bord werd voldoende numte
geschapen om doeltreiiend uit
te halen.
Vooral in de eerste helit
speelden The Lions een puike
partij basketbal en de 38-13
ruststand was dan ook niet onverdiend
In de tweede heltt ging On/e
Gezellen er fysiek stevi^ei te
genaan en daar hadden The
Lions wat moeite mee De opgebouwde voorsprong weid niet
veel groter maar met geroutineerd basketbal werd de partij
naar een goed einde gespeeld,
67-41. Coach Olat Vermeulen
was er content met deze overwmnmg.
„In de tweede helft hebben
we de voorsprong geconsohdeerd. Het was een goede overwmmng, het spel gaat steeds
meer vooruit en bovendien
geeft deze zege weer meer zelfvertrouwen voor de komende
zware wedstrijd tegen HOC."
Scores Lions: Amcke van Litsentaurg 17, Pie Gansner 17, Simone Beerepoot 11, Satame
Dijkstra 7, Monique Altalas 7,
José Koper 6, Ingrid de Boer 2.

Remise troef bij
de schaakclub
ZANDVOORT - Remises
waren troef in de interne
schaakcompetitie bij de
Zandvoortse Schaak Club.
In de externe competitie
was de schaakclub met opgewassen tegen Heemstede.
Vier partijen werden gespeeld voor de interne competitie. Ranglijstaanvoerder John
Ayress kon de overwinning met
veroveren op Hans Jansen. De
strijd ging praktisch de gehele
avond gelijk op en ook m het
eindspel kwam daar, door goed
tegenspel van Jansen, geen verdandermg m Ook Hielke Gorter en Wim de Oude deelden de
punten na amper een uur schaken.
Anders verliep het m de party
tussen Wim Gude en Ruud
Schiltmeijer. Van beide kanten
werden in de eindstrijd talunders gemaakt en Schiltmeijer
had moeten verhezen, ware het
met dat Gude een patstelling
over het hoofd zag en daardoor
de punten moest delen.
De enige volledige winstpai ti]
van die avond was voor regerend clubkampioen Edward
Geerts tegen John Atkinson
Door deze overwinning steeg
Geerts maar liefst vier plaatsen
op de ranglijst en staat nu derde, achter Ayress en Lindeman
Voor de externe competitie
van de NHSB werd gespeeld te
gen de kampioen van vorig sei
zoen Heemstede Slechts Ay
ress en Jansen pakten een \ ol
punt, terwijl Lindeman en
Geerts tot remise kwamen
De totale einduitslag viel dan
ook met 5-3 negatief uit voor de
Zandvoorters

(ADVERTENTIE)

N

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulerard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
20 00-22 00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrl|dag
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-11 00 DeWatertoien
11 00-12 00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
12 00-13 00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
1300-1500 De Muziekboulevard
1500 1700 De Kustwacht
1700-1900 ZFM Nonstop
1900-2000 ZFMLivei
20 00-22 00 Eurobreakdown
22 00-24 00 BPM
Zaterdag
00 00-08 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
1900-2000
20 00-24 00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neut)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddocft
Getetter aan 2ee
De Kustwacht

Zondag
00 00-09 30 ZFM Nonstop
09 30-10 00 Ftuth (Een levensbeschouwelijk programma)
1000-1200 ZFM Jazz
1200-1700 Zandvoort op Zondag
1700-1900 ZFM Magazine
1900-2400 De Kustwacht

cn

m

Hartelijk welkom aan de
ere kant van de loongrens.
ZAO wacht u op met een bloemetje.
Misschien weet u het al een tijdje... Of misschien is het nog

loongrens en wensen we u nog veel meer succes in uw loopbaan. Bellen

wel hot news... Eén ding is in ieder geval zeker: u gaat er door loons-

kan natuurlijk ook: (020) 34212 34 (op werkdagen van 9.00 tot 21.30 uur).

verhoging, promotie of verandering van werk financieel een mooie
stap op vooruit. Zoveel zelfs, dat die stap u ook over de loongrens

DU 1 1 Inderdaad, ik maak de stap over de loongrens en ik wil best zo'n fleurige ZAO-bloemenbon
ter waarde van 5 gulden ontvangen.

voert. En dat moet natuurlijk gevierd worden!
Daarom biedt ZAO u de ZAO-bloemenbon aan. Maar dat is niet

Voorletter(s): .

alles. We bieden u ook alle hulp die u wellicht nodig heeft nu u (bij het

Geboortedatum:

Adres:
Postcode:

overschrijden van de loongrens) moet kiezen voor een betrouwbare

m/v

Mijn naam is:

Plaats:

Telefoon: _
Ik ben werkzaam-bij:

en betaalbare ziektekostenverzekering.
Maar laten we beginnen met het bloemetje. Vul onderstaande

Functie:

GAR97-SII7

Stuur deze bon in een ongefrankeerde envelop naar ZAO Zorgverzekeringen. Antwoordnummer 345.1100 VC Amsterdam. Faxen kan ook. Faxnummer: 020 - 697 72 96. De actie
loopt tot l december 1997.

bon in. stuur of fax die naar ZAO. dan krijgt u de ZAO-bloemenbon

We zorgen dat u er beter van wordt.
thuisgestuurd. Daarmee heet ZAO u welkom aan de andere kant van de
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Bomschuit Bouwclub doet
Zandvoorts verleden niet vergeten
De redactie van het Zandvoorts
Nieuwsblad stelt eens per maand een
vereniging in de gelegenheid zichzelf
eens uitgebreid in de schijnwerpers te
zetten. Zij krijgt daarvoor een hele
pagina tot haar beschikking, die zij
naar eigen inzicht mag vullen met
zowel tekst als foto's. De 'Bomschuit
Bouwclub' bijt deze week het spits af.

j Het logo van de Historische Modelbouw Vereniging Bomschuit
j Bouwclub Zandvoort

van garagebedrijf Versteege. Om de narigheid
Zandvoort overgebleven
de uit de volgende modellen. Een
•OE HET IS begonnen? Ik citeer uit het
compleet te maken, kregen wij op 2 augustus de
Schelpenkar van het vuilstort
verslag van de oprichtingsvergadering in
Badkoets, eens een bekend vermededeling van het Rode Kruis dat de huur werd
gered en naar onze werkplaats
schijnsel op het Zandvoortse
.het Zandvoorts Nieuwsblad van 24 novemopgezegd. Op l september 1990 moesten wij verovergebracht om deze te reviseren.
strand, maar voor de jongere geneber 1977: In het Cultureel Centrum aan het
trokken zijn. Hier zijn we natuurlijk tegen in
Op 16 oktober hebben we de geresGasthuis-plein is dinsdagavond, 22 november, de
ratie een onbekend begrip.
beroep gegaan.
Evenals de Schelpenkar, een stuk
taureerde Schelpenkar overgedraBomschui-ten Modelbouwclub Zandvoort opgegen aan het Cultureel Centrum.
richt. Er was voor deze oprichtingsvergadering een gereedschap voor de schelpenvisIn februari 1990 hebben we de Schelpenkar opgesers in ons dorp, een beroep dat nu
bevredigende belangstelling. Na veel heen en weer
N APRIL 1985 namen we trou- haald uit het Cultureel Centrum. Bij controle was
gepraat werden tenslotte niet minder dan achttien niet meer wordt uitgeoefend.
wens ook deel aan de opgraving namelijk gebleken dat deze in een desolate toeclubleden ingeschreven. In de zaal was een tweetal
van een wrak op het Zuidstrand. stand verkeerde, zelfs de wielen waren weggerot.
Eveneens op het bouwprogramma
bomschuiten, door Zandvoorters vervaardigd, tenJammergenoeg bleek het geen Werk aan de winkel dus, totale revisie. Wederom
toongesteld.
kwam de Roei-reddingboot, waarmee de bemanningsleden bij
Bomschuit te zijn zoals we gehoopt een belangrijke gebeurtenis: ons twaalfeneenhalfhadden. De berging zelf was overi- jarig jubileum. Dat werd gevierd met een speciale
stormweer hun leven waagden om
tentoonstelling in het Cultureel Centrum. Voor het
Een goede mop was het benoemen van een voorgens geen succes.
voor hen onbekende mensen te
eerst waren al onze modellen in één tentoonstelzitter. Deze was door omstandigheden wat later
redden. Uiteraard ook de daarbij
ling te zien.
gekomen, maar toen hij binnenkwam kreeg de
behorende Lanceerwagen, waarHet jaar 1986 begon met een tenheer J.M. Blurjs te horen dat hij tot voorzitter
toonstelling in ons werklokaal,
mee de boot met behulp van
Op 10 mei vond de overdracht van een Bomwegens gebrek aan ruimte elders.
gekozen was. Hij is het nu nog.
Zandvoortse voerlieden, met hun
De clubleden van het eerste uur waren mensen,
Daar stonden onder andere de oude schuitmodel aan de Hervormde Gemeente plaats.
paarden, in zee werd gebracht.
Dit model hangt nu in de kerk, naast de preekdie zowel interesse voor de modelbouw als liefde
Voorts een Garnalenbom, het visWatertoren, het Botenhuis aan de
stoel. Er werd nog druk gewerkt aan de Schelpenvoor hun dorp hadden: Na zo'n vier, vijf avonden
Zeestraat compleet met
sersvaartuig dat het langst, tot
kar, nieuwe onderdelen, maar vooral de wielen
plannen maken en overleggen, werd besloten in
Roeireddingboot en lanceerwagen
1929 ons strandbeeld heeft
gaven veel werk. Alles werd gezaagd uit oude
en een Babbelwagen. Ook dat jaar
zeven groepjes modellen te gaan bouwen. In de
beheerst. Het opmerkelijkste beeld
:
loop,van de tijd bleek deze vorm van werken ech-k
in ons dorp de Watertoren, ppge
weer, in april, hebben we aan wrak- spoorbielsen. Eind november 1992 was deze
gereed en werd de kar weer overgedragen aan het
ken onderzoek gedaan, nu in de
ter niet dat resultaat op te leveren wat er van verblazen in 1944 en waarvan in
Cultureel Centrum. Dit viel samen met de tenwacht werd. Dus werd er naar een andere vorm
Nederland geen tweede uitvoering
•nabijheid van de kop van de
toonstelling '15 jaar De Bomschuit'.
uitgekeken. Dit resulteerde in het plan om gezaZeeweg. Verscheidene dagen hebte vuiden is, ontbrak evenmin op
ben we, tussen de hoogwaterstanmenlrjk een groot model (schaal één op tien) te
het programma. Evenals de
Toen begonnen ook de besprekingen met de
den door, alles opgemeten en
gaan bouwen en de kleine modellen thuis af te
Vuurboet, de 'vuurtoren' in Zuid.
gemeente over ons nieuwe lokaal aan de Tolweg.
bouwen.
Zoals u ziet, ontonderzocht. Het wrak verdween
Want het
stond een respecechter nogal plotseverhuizen
Hierdoor vieling in de golven.
tabele lijst van
stond toch
len wel enige
monumenten uit
Verder hebben we in
weer op
leden uit de
1986 tentoonstellinde vergane glorieonze agenboot, maar
tijd van ons
gen in Haarlem opgeda. Onderondertussen
luisterd met onze
Zandvoort.
tussen werd
waren er toch
modellen.
stug doorgeook weer nieuDan nadert de
bouwd.
we leden bijgeOok 1987 begon
eerste belangrijke
komen.
mijlpaal in ons
geruisloos, dus
Op 24 oktogewoon werken en
De uiteindelrjkorte bestaan, de
ber 1994 was
ke groep startacte de prèsence
expositie van ons
het dan
eerste werkstuk.
geven op tentoonstelte met de bouw
zover, we
lingen. Doch 22
van ons eerste
Op 30 mei 1981
begonnen
november was een
model. Dat
werd in het
met het
vond plaats op
Cultureel
glorieuze dag, de
opknappen
een zoldertje
Centrum het
Bomschuit Bouwclub
van ons
bestond tien jaar. Dit
van het
schip tentoongewerklokaal
Cultureel
steld, waaraan
feit werd gevierd met
aan de
Centrum. De
onze vereniging
een open dag in ons
Tolweg. Dit
clublokaal, waaraan
ruimte daar
zijn naam onthield in:
was klein, doch
een bescheiden
leend: 'de
schoonmahet enthousiasreceptie verbonden
Bomschuit'.
ken, schilme groot en de
was. Voorzitter J.M.
Groot was de
deren en
Bluijs vierde dit feit Een schitterend uitgevoerd bouwmodel van het
stemming uit- Het al vele jaren geleden afgebroken Oude
belangstelling,
het leggen
stekend. De
mee, want hij vervul- voormalige postkantoor
onder andere van
Mannenhuis
blijft
dankzij
de
Bomschuit
Bouwclub
van de houbenodigde
de pers en vertede die functie
ten isolatievloer en het aanleggen van lichtpunmaterialen en 'levend'
immers al vanaf de oprichting. De
genwoordigers
ten.
gereedschapvoorzitter van de stichting Zuid
uit andere kustKennemerland, de heer Beelaerts
pen werden door de leden, twaalf in getal, zelf
plaatseh.
Donderdag 17 november volgde de verhuizing en
van Blokland, adviseerde ons de
meegebracht of opgescharreld.
Het lag in de bedoeling om alle
op 22 november konden we onze eerste werknaam van de club te wijzigen in
modelen te vervaardigen met binHistorische Modelbouw Vereniging. avond in ons nieuwe clublokaal houden. Toevallig
Intussen werden er acties op touw gezet om aan
nenwerk en alles wat daarbij hoorof niet, we bestonden toen precies zeventien jaar.
de benodigde gelden te komen, want buiten onze
de, dus niet alleen het omhulsel.
Naar aanleiding van ons artikel in
contributie en enige giften van belangstellenden,
De ontbrekende gegevens, benoEind december werd een imposant werkstuk
het Zandvoorts Nieuwsblad, dat
hadden wij geen andere inkomsten. Er was geen
digd hiervoor, werden door onszelf
onze bouwmodellen wegens gebrek overgedragen aan het Cultureel Centrum, namesubsidie van overheidswege. Op kunstmarkten en verzameld. Onder meer door het
Irjk de Passage. Op 21 januari 1995 werd onze
bezoeken van musea en archieven
aan ruimte buiten Zandvoort
open dagen probeerden we interesse te kweken
werkplaats officieel ingebruikgenomen.
voor ons werk, met als resultaat de aanmelding
in de gehele kuststreek of in ande- De oude watertoren, waar modelbouwers van de Bomschuit Bouwclub menig uur- terecht dreigen te gaan komen,
bood de heer Pouw, directeur van
van vaste donateurs. Maar pok de verkoop van
re plaatsen waar deze gevestigd
tje op hebben gezwoegd
Dit zijn maar enkele grepen uit het bestaan van
certificaten en bouwbeschrijvingen, door ons zelf
de NMB Zandvoort ons belangezijn.
met De Wurf, het Genootschap Oud Zandvoort en
onze vereniging, want de ruimte is tenslotte
gemaakt, brachten ons de nodige gelden op, zodat
loos een expositieruimte aan. Op 3 maart 1988
de Redding Maatschappij. Evenals het verzorgen
beperkt. Ik sluit dit artikel af met de vraag: waarkonden wij deze ruimte inrichten. Ondertussen
wij onze vaste lasten konden voldoen.
"AAR DAN begint voor ons het nomaden
van middagen in de bejaardenhuizen.
om doen wij dit allemaal? Zien wij nu ons dorp,
werden nog modellen naar Egmond gebracht voor
Dit alles was mogelijk door de teamgeest van de
bestaan, namelijk het verhuizen van het
dan is van de oude glorie niet veel meer te zien.
een tentoonstelling in het museum daar.
leden en de inzet van het bestuur, want er werden
-Cultureel Centrum naar de voormalige
Alles wat in Zandvoort karakteristiek was, is verheel wat vrije dagen voor promotie van de verenikleuterschool 'Klimop' aan de Dr. Visserstraat. Wat
Het jaar 1982 kenmerkte zich niet door spectacudwenen, daarmee ook wat we het beste de 'volks| EN ANDERE belangrijke gebeurtenis was
ging opgeofferd. Tussen de bedrijven door wisten
betreft ruimte en accommodatie wel een verbetelaire voorvallen, wel werd er gestadig gewerkt aan
aard' kunnen noemen en wat waardevol genoeg
, het afbouwen van het Tramemplacement,
we toen nog zelfs ons eerste werk voor derden te
ring, maar een behoorlijke onderbreking van ons
bpuwmodellen. Ook werd er door ons medewerverrichten: de revisie van een Bomschuit-model
JJI dat daarna naar de ruimte bij de NMB ging. was om te bewaren. Eén generatie na ons en niewerkprogramma. Toch vond er nog een verheuking verleend bij het in gebruik nemen van de
In januari 1989 maakte de NMB opnieuw een ruim mand weet nog hoe het er in Zandvoort uitzag.
uit 1927, eigendom van Kennemer Golfclub.
gende gebeurtenis plaats, het inschrijven van ons
Nicolaasschool, door het inrichten van een tenDaarom proberen wij vast te leggen, wat nu nog
gebaar. Wij kregen een speciaal gebouwde vitrine
jongste lid, dertien jaar oud. Hieruit bleek dat ook toonstelling en de daarbij behorende voorlichting.
mogelijk is. Dit alles wordt betaald door onszelf,
Bij het gereedkomen van het grote Bomschuitde jeugd interesse had voor modelbouw. Dan treft
Tevens werd medewerking verleend aan dia-midvoor ons Tramemplacement.
mede met de hulp van onze vaste donateurs. Op
model - dan spreken we over begin 1981 - kwam
de club het verlies van een goede vriend en mede- dagen in het Huis in de Kostverloren en Huis in
22 november doen wij dit al twintig jaar!
Maar pok hier was de vreugde van korte duur, de
oprichter, het heengaan van de heer W. Koper. In
de Duinen over modelbouw. Dat de jeugd nog wel
de grote vraag aan de orde over hóe en waarmee
NMB ging verbouwen. Dus onze specialiteit kwam
we als vereniging nu verder moesten gaan. Er
de loop van het jaar had hij nog deelgenomen aan
degelijk geïnteresseerd is in de historie van het
H.C. Bakker, secretaris
weer aan bod: verhuizen! Nu naar de showroom
werd een bouwprogramma samengesteld, bestaan- kunstmarkten en open dagen in samenwerking
oude dorp, bleek wel toen we ons als modelbouwvereniging tijdens de Zandvoortweek op de
Beatrixschool presenteerden.

I

Schreven wij in 1981 over een nomadenbestaan,
dat werd eind 1982 nog eens benadrukt. Wij moesten de Klimopschool verlaten wegens sloop. Weer
verhuizen, nu naar de opslagplaats voor strandtenten, ons welwillend afgestaan. Leuk voor de
opslag van onze spullen, maar van werken was
geen sprake, geen ruimte, dus gedwongen nietsdoen. Deze situatie duurde tot halverwege januari
1983.
De nieuwe verenigingsruimte was een lokaal in
de voormalige Mariaschool. Weer inrichten en
opnieuw beginnen. Maar ook in de Mariaschool
was de vreugde van korte duur. Op 12 augustus
was het opnieuw inpakken en wegwezen, naar wij
hoopten een verhuizing naar onze definitieve
behuizing. Het werd ditmaal de voormalige Jos
van de Ende kleuterschool aan de Nic. Beetslaan.
fTlOCH BLEEK wel bij al die verhuizingen, dat
l de teamgeest buitengewoon goed was. Want
JL stagneerde het werk en kwamen wij financieel in de rode cijfers, binnen de kortste keren
draaiden we weer volop en aan het eind van het
jaar was onze achterstand teruggebracht tot een
sluitende begroting. Ondanks alle beslommeringen gaven we in die tijd acte de prèsence op een
kunstmanifestatie in de Vleeshal in Haarlem en
organiseerden we een filmavond in de bibliotheek. Om het jaar goed af te sluiten, hielden we
een speciale tentoonstelling over de Bomschuit in
het Cultureel Centrum.
Nu brak voor ons een tijd van rust aan en konden
wij ons volledig concentreren op ons werk. Ik zal
dan ook nu niet meer zo gedetailleerd op onze
geschiedenis ingaan en mij beperken tot de
Dinsdagavond betekent 'bouwavond', v.l.n.r. Jaap Paap, Peter Paap, Cees Laan, Joop Bluys, Willem van
Soolingen, Christine Kemp

rijk gebeuren. Wij hadden namelijk de laatste, in

Modelbouw is precisiewerk, vandaar dat de duimstok er regelmatig aan te pas komt

Foto André Lieberam
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Als jij tussen de 35 en 40 jaar
bent, dan ben ik 39 jr Als ji|
1 80 m bent, dan ben ik 1 63
m lang Heb jij humor' Dan
procudeer ik de lach Ik houd
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Vondellaan 7
ren Heb ji) veel interesses''
Geen tijd om Ie strijken, wij doen het graag voor u
Dan ben ik geïnteresseerd1
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Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Groetjesn 09065015 156,
voor de zakenman en particulier
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- 1 gpm Boxnummer 925399
zaamheden Gew openingstijden ma t/rn vrij van 9 00 tot
MM n. . „ U , i l , . | i l i . s k i i l i n i i i » , „ , ! , „ f,;,t m i i l „l J U
Amsterdam ben jij een hu1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Inlllllh 11 IIM * illt I I I i l l M I - 1 !t III t^Miulh II
monstische, betrouwbare, sel '.l l III III K M II M'l \ M J / < II Ul| II.1.11 l [l- -|IM l.lll l M III II) l ll<
Pracht bontjas, antiloopvacht
neuze, ondernemende man
|l.l_lll.l
Ml( | { ( l [Ï4"Ja, ik wil meedoen aan de Nationale
D de heer D mevrouw
binnenkant, suede buiten
uit dezelfde omgeving' ReaIM.I.IlHIIr. Is m t » _ < lijk III Jt v o l ^ l l l l t t I t l l l l t
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer,
kant
Haarlemmerstraat
68,
geer
nu'
Ik
ben
een
niet
roMM>\(IOI( !•> M! l \\sltl \l) /U II p. > niilliiiiilii
alle Bingoprijzen en de M eg a Jackpot.
Naam:
s
telefoon 0235712063
kende, 43-jarige vrouw, 1.721
!iiilinr>lijil iH.i.m.l.ij 17 Illhini
m
lang
en
op
zoek
naar
jou
Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
l knul IIM l< k-[ | c l, l,,m-, h 11)11.) M n {IJ i 'iTITIdd ol
Adres:.
Spreekt dit alles jou aan'
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
.llr.1 \l !\//! M « l ) M .1.111
Kunst en antiek
Groetjes"
09065015156,
te schrijven.
*
AimKiHiil- \uiiu-lillil (..islliui^pli in IJ JIIIJIM
Postcode:.
1 gpm Boxnummer 923764
EU ƒ 40,- (vier lotnummers)
• Grote houten reiskist, honl'l.l ll.lll,, I. c.nk Ml.i,,, lijk III ,1. \,,\+, u,l< l mlll.m.lhr
De nieuwste
Amsterdam en regio wil jij
Plaats:.
Q ƒ 30,- (drie lotnummers)
derd jaar oud, ƒ100
\\J/
U
l- \M,m-lil.i.l
\ I M » I , K , , , | > \\,,kl,l.„l
dagfilms
eens met mij mee voor een
Tel 0235716720
Illllmini*) l on,.ml. J, lUml, \
\.iUi
In
D
ƒ
20,(twee
lotnummers)
kinky avondje en ben je beBel mij bij een prijs
I III
l
.llll < l l l l l < - \ . l l l I l l l
VlM-1,,,1
s N.lllG ƒ 10,- (één lotnummer)
slist niet verlegen' Zou jij je
Ink /verk oude inboedels enz
boven ƒ 10.000,-. Tel" •
lil.nl /~, ')| |„ , milliitn-li i
kunsten eens met mij willen
t Binnenhuis' Gasthuisplein l
Miulm|;»li|)l iii.i.iiiil.i,: l~> [III urn
A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletvertonen, dan moet je reage6, ?andvoort 023 5715760
Postbanknummer:
ters Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt m
Blood and Wlne
^
Illllll lll.llK IIM l Illl/l , , v , l l » , .l.lllll rkkl'lljk( . h l \ , l
ren met je telefoonnummer,
aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar,
"Veilinggebouw Amstelveen
h i il u i i»ml,m.i l u - MI ili M n i tt\ /ijn n|
u\ i .,.,» iiji
zodat ik snel met je in contact
tel • 020 - 677 68 68
Oll/l k . l l l t o l l II M l kl Ij^ll.l.lt
HEDEN INBRENG
Banknummer:
kan komen' 09065015156,
Voor
veiling
8
en
9
december
"k \ < > < » i lu u M n m u i t i m i m i m i \ \ i u i l l l M ,;< l )•\!).i m
Bon uitknippen en in een
1 gpm Boxnummer 973161
Spinnerij 33, Amstelveen
envelop (zonder postzegel)
I1 kt liin^ ^i In .11 hl. .lUini ili /!!. .iilni ki^li u
Romeo & Juliet
Datum:
Den Haag heb jij stijl en een
opsturen naar. Nationale
Tel 020 6473004
* Ui | jil.i i|sin n in i!i M n i i» - uni ili n ^i i n In \ujHium1509711
Handtekening:
beetje niveau, ik zoek een liePostcode Loterij,
l NATIONALE l
Antwoordnummer 19503,
ve
man
Gebonden
mag
je
il. i- liinli n Int M i spii i.lniL^i In. il n n kt .ml \ri
Massage
250 7 ZV Den Haag.
zijn Ik zoek geen glazenwas-lum.l
Iliinoiii uiinll /d.'il)
k. HUIL; jji'
ser
of
bouwvakker,
maar
een
Qulck
Silver
Highway
In.iilil
LOTERIJ
levensgenieter,
verzorgd,
Privé esthetica (massage;
Ml. | i i i | / i n i \ i l 17 ',', lll\\
met temperament Ik ben
voor
dames
en
heren,
kom
l knul ili li k-| t .m u» Mi
nlu i|i nl
nl
In- /
volslank, gebonden, maar
bij u thuis 7 dagen p w van
li li li.iii.ili n|i^i \i-n
niet fanatiek 0906-50 15 15 6,
7 00 23 00
uur
Tel
Stephen King'sThinner 1 gpm Boxnummer 293183
06 55500028/06 51290541
Dit is een leuke meid uit Amsterdam en omstreken' Waar
Woningruil
zijn die hele leuke, spontane
Snowwhite in the
|<lil tiimiuK i i- mi t MMH In /n i fik l,i i lih n) ui /i i n»l< n ,i.m
kanjers gebleven' Ik ben een
Een eerlijke en schone weield. Een weield waarin
Loterij gaat daarom door. En u kunt meehelpen
1
Black
Forest
Mi. K» . \\.MUnu-il.a
ondeugende
kreeft met
Aangeb
2
kam
app
A'damalle mensen een goed leven kunnen leiden. En een
door mee te spelen. Dat kan al voor maar één tien1'oMlMi» HO- 1000 Vl> Viii-Irr.Luii
blond
haar
en
blauwe
ogen,
ik
Zd, lage huur Gevr 3 a 4
wereld met genoeg fiisse lucht en natuur om
Ook \ oor n .n l u's nu l Iti u i i ui n in ir r
tje per maand'
heet Bianca, ben 24 jaar en
kam woning, lage huur, ZandDr slmtin^liiilrn ^4 lili il \om pl.uilsinj; 111 ilivt t File
gezond te kunnen blijven. Dat willen we natuur1 65 langi Ik zoek jou misvoort
Tel
020-6714465
w i'i k
Ischieni Reageer!
Shadow Conspiracy
lijk allemaal Toch zien wc overal onrecht, armocVoor dat tientje maakt u elke maand kans op meer
\ on t «li l M l .il ui-, niit\aii<:l u < < n .K 11 pt<;ii ol\.iai l
Aangeb nwb 2-kam won
'09065015156, 1 gpm.
de
en vervuiling En samen doen we daar iets aan.
dan 300 000 prijzen, waaronder de Mcga Jackpot
met woonk , d + t , balk +
Boxnummer 287359
Met de Nationale Postcode Loterij.
van 2 tot 7 miljoen gulden. En m december doet u
bergbox, A'dam hartje JorDit strakke kontje en lekker
daan omg Launerstr /Rozenmee aan de trekking van de Postcode-Kanjer van
figuurtje zoekt een hele lieve
gracht/Elandsgracht,
huur
Corn. Slegersstraat 28
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een dochter van 3 jr en jij bent eten, naar de bioscoop, naar
/ 25.OOO,Elke donderdag dansen en Wegens
Ex-tra Prijs
omstandigheden ouder dan 26 jr, lief, zorg- het theater, uitgaan etc Ik • T k a bandrecorder ƒ 25,12
, f 2B.OOO.ontmoeten v alleengaanden
Zetfouten voorbehouden
6862 GM 007
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X Y Z BV. verhuizingen en • Rubrieksadvertentie op spelletjes doen in onze satijn- relatie Twijfel dan niet meer
1
Telefoon
kamerverhuizingen/ transport geven'' Zie voor adres en/of nen oesterschelp
en neem contact met me op Autoruiten en kentekenplaten 09060630 Zij praten, jij
Lijsterstraat 18
komt' Live + Stonesi 99cpm
Voll verz. Dag-nachtservice telefoonnummer de colofon 0906-5015 156, 1 gpm
0906-50 15 156, 1 gpm
S v p in iiibriek'
Tel + fax 023 - 5731613
Boxnummer 418990
020-6424800 of 06-54304111 in deze krant
Boxnummer 952249

MET UW POSTCODE HELPT U

Mode

Monet Strijkseivice

WIN-TOT-15,7-MIUOEN-BON

Videotheek

Dombo
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MENS EN NATUUR!

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Beter onder dak bij de

DE UITSLAGEN VAN 17 NOVEMBER

4 miljoen

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

De BMW's: 3291 ET 001 in Strijen
en 3433 BH 070 in Nieuwegein

Fa. Gansner & Co.

in 5 dagen

voor de particulier:
3 regels gratis

0906-98.50

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

Autoverzekering

0906-96.88

Videotheek

0906-96.80

0906 - 9789

023-5712070

PEDICURE /
CHIROPODIE

0906*0611

WIKA AUTOGLAS

Zandvoorts Nieuwsblad
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Nu maar
hopen
dat
Sinterklaas
deze
pagina
leest...

R IS TOCH niets mooiers dan te zien
hoe spannend kinderen de Sinterklaastijd vinden. Weken van tevoren
worden de schoentjes met wortels en suikerklontjes gezet. Volverwachting wordt 's
morgens vroeg de trap afgeslopen om te zien
of de lekkernijen voor het paard van de Sint
zijn verdwenen. De blijdschap is groot wanneer dan ook nog blijkt dat in ruil voor de
versnaperingen een kleine attentie in de
schoen is achtergelaten. En dan 5 december,
pakjesavond. Stress voor de ouders. De verlanglijstjes zijn al wekenlang klaar en geen
speelgoedwinkel wordt overgeslagen om toch
vooral aan te wijzen wat Sint uit Spanje mee
moet brengen. „Mama, het moet wel die cowboy met dat zwarte paard zijn, hoor.
Wil je dat nog even tegen
Sinterklaas zeggen?" Voor
ouders (en kinderen) die geen
tijd hebben om uren door te
brengen in de speelgoedwinkel, hebben
we op deze pagina
een keuze
gemaakt uit het
nieuwe aanbod
van spelletjes
en speelgoed.
En nu maar
hopen dat
Sinterklaas
ook deze pagina leest...
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Draagbare Flexipuzzel
creeVe^Penl^-
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Kinderen van alle
leeftijden zijn dol op
puzzelen. Voor peutersbestaat er nu een
serie grote foampuzzels met Disney
figuren voor speelplezier binnen en
buiten. De draagbare
Flexipuzzel uit de
serie Mickey for
Kids heeft de vorm
van een grappig
koffertje en bestaat
uit acht of twaalf stevige stukjes. Zo kunnen ook de allerkleinsten zich al uitleven op de grappige
voorstellingen met
Mickey & Minnie,
Goofy en Donald
puck en hun vriendjes. De Flexipuzzel
kan tegen een stootje, is waterbestendig,
veilig en superlicht. Van
de

e»'

s\

V

•:.. ^
serie van acht en
van twaalf stukjes
zijn elk vier verschilende uitvoeringen
beschikbaar met

thema's als: 'het
weer', 'dieren', 'vervoer' en 'dag en
nacht'.
Leeftijd: vanaf drie jaar;
prijs: 12,95 gulden.
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, Mammoeten
horen voor
J niets en memand bang
te
zijn, maar
met de klei, ne mammoet
J Hanmbal is
J iets aan de
J hand: hij is
als de dood
voor mensen!
J De andere
[ Jonge mami moeten
lachen hem
J uit en hoe
zrjn moeder hem ook pro
beert gerust te stellen
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SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse auto
rubriek die op vri|dag verschijnt in Het Parool op zater
dog in Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
cd ties van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldutse Courant D ernet Courant de N euwe Bi|lmer
N euwsblad Gaasperdam Amstelveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls N euwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Iplefomsch van maandag t/m vri|dag tussen 8 3 0 en
•>000uui Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schr (lel |k Vul de bon n en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amslrrdam
Afqever kan ook bi| Hel Parool Wibautstraat 131 Am
sterdam of b j de volgende Weekmed akantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsl |n laan van de Helende
Meesters 42 l B Zandvoort Gasthuisple n 12
Alle opdrachten (zowel telefonische als sclinfteh|ke| d e
voor donderdag 18 00 uur m ons bezit z |n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
hu s aan huisbladen van Weekmtdia
Totale oplage l l mil|oen exemplaren

Een Volkswagen-occasion van Auto Strijder
l
Wedt u voor e
Auto Strijder B.V., Burg. van Alphenstraat 102, 2041 KP Zandvoort.
/®
v
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Amstelstem - Suzuki
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Ö20-66S 86 86
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Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

APK KEURINGEN ƒ70
klaar terwijl u wacht
Garage West Center
020 6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15 Adam

Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
10 motorrijlessen + examen ƒ835
Motorrijlessen ƒ 55 per 60 min
Autorijlessen ƒ 42 50 per les ook automaat lessen
Theorie op CD l GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473
Ophehalaan 89 Aalsmeer 0297 322596

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10 14
Tel 0206184402
APK keurstation reparaties
alle merken en schaderegeling

AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100 daarna ƒ37 50 per les
Motornjlessen ƒ 42 50
20 autorijlessen + examen ƒ999
20 motorrijlessen + examen ƒ1149
Bilderdijkstraat 198 tel 020 6127187

Schadeherstel onderhoud en
reparatie laswerk voor de apk
Focwa en Innovam gedipl
Autobedrijf Michel Been
Aalsmeerderdijk 386 Aals
meerderbrug Tel 0297 327262

RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
BMW 316 als nieuw 84
team instructeurs geven wij op
verlaagd ƒ 1 000
een psychologische manier m
Volvo 440 DL 1 8 mj LPG km
Visa Garage Tel 020 6278410
tensief les en nog leuk ooki
200000 11/91 ƒ7500
Hoog slagingspercentage en
QUESTION CAR ?i
NIEROP 0206183951
toch 1e 10 lessen ƒ3750 p u
APK gekeurde occasions
Tel 0206868063/6332405 of
v a ƒ 150 Pin of chip je auto
0654633678 P S Ook 8 week
Van Slingelandstr 14 A dam
se cursussen en examenroutes
Volvo 340 b j
83
nwe 33 bj 91 APK 8 98 zonne rijden is vanzelfsprekend
schokbr gerev motor apk 12 dak nwe banden 120 000 km
Verkeersschool Trendy
ƒ6500 0206248611
98 M 250 0206407540
Amsterdam Toppers m rijles
Bel voor gratis mfogids
Tel 0204205386

Porsche
Motorische problemen''
Laat uw auto testen d m v de
modernste apparatuur
GARAGEBEDRIJF OUT
020 6441020 (ma/vr 8 17 u )

Daihatsu

<M V6 airro m 95
ƒ 27 500
XM ?0i SX Prestige 95,' 27 900
XM 20i Ipg airco 95 ƒ 29 500
XM Turbo D 94
/ 25 500
XM D esel 95
ƒ 27 500
XM Diesel 94
ƒ 19900
XM D Airco 91
ƒ10500
XM 20i CT Turbo 94 ƒ 24 500
XM 20i LPG 93 airco ƒ 15500
XM CT Turbo aut 93ƒ 17 oOO
XM 20i 93
ƒ15500
XM 20i comf 92
ƒ12500
Xantia 18i SX LPG 94/15500
4s X a n i a ! 8SX 95 vaƒ 19900
Xanlia 18 SX LPG 93/14500
ƒ 13500
^X 14i Furore 94
ƒ13500
ZX Diesel 93
T
BX GD break 89
4950
BX 16 RE Break 87
1950
BX 16 TGi 93
9950
8950
BX 14 TE 93
4950
BX 14 TE 90
2950
BX 14 E LPG 89
BX 14 RE 89ws/ 1950
ƒ 4500
BX 19 TRt 90
ƒ 3950
BX 19 GTi 88
AX 1 5 D esel m 95 ƒ12500
AX First m 92
/ 7500
C 15 D bestel 92
/ 7250
ƒ9950
C 15 D bebtel 94
VISA Garage B V
Houtmankade 37 A dam
Tel 0206278410

Rover
MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43 44
Amsterdam
Tel 020 6177975/6158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o

Nissan
Sunny 1 4 GLX feb 90 grijs
met apk feb 98 Ipg pr on
derhoud 1e eig
ƒ3900
020 6696909

Panther
Saab 900 87 Ipg i z g st weg
auto v d zaak nw APK + gr
brt nw bdn •"- schokbr trekh
f C500 040 2220592 na 18 u

Algemeen

Autosloperijen

Auto verzekering premies v a
ƒ 185 per jaar Van Lemel As
surantien tel 0263219900
na kantoortijd 0263332221

AAR
Amsterdamse Auto Recycling
Inkoop loop sloop en schade
auto s Geen voorrijkosten
Lid A R N R D W vrijwaring
Tel 020 4470470

Volvo

Auto's te koop
gevraagd

15 VOLVO STATIONS 88 95
Sedans 240 91 Ipg
ANWB gek Tel 0492464495

ievraagd jonge auto s vanaf
1991 a contant1 Belt u voor ml
0341 419354 of 0653 675799

1

Het HOOGSTE BOD " Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf
Loop sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 020 6754193
RDW Erkend auto demontage
bedrijf STRIJDONK
Inkoop
van sloop en schade auto s
Tev verkoop van onderdelen
ook NIEUWE onderdelen
Gratis gehaald Meteorenweg
381 Adam 020 6319802

Campers

Klassiekers
en Oldtimers

Van Vloten
Amsterdam

uw Volvo dealer
met persoonlijke service
Tel 020 6369222 Meeuwen
Peugeot 205 1 6 aut eind 93 laan 128 Amsterdam Noord
Uit de IJ tunnel 2x rechtsaf
35 000 km 1e eig stuurbekr
schuifdak el ramen centrale Volvo 940 GL b j okt 93 luxe
vergr ƒ 17950 0206314082 uitvoering techn 100% LPG
airco en trekhaak ca ƒ 26 000
Tel 0306065763

VivioGLi 5 drs aut km 14 000
b j 96 ƒ16750 V d Waal
DAIHATSU Hoofddorp
023
70 BESTELAUTOS en pers
5633751
busjes va ƒ3500 Garage
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
T k a V W POLO coupe 89 Bennebroekerweg 17 Rijsen
i 7 g st apk tot dec
98 hout bij Aalsmeer 0297
ƒ5500 Tel 0297560420
324229 Ook t k gevraagd

Bedrijfsauto's

Volkswagen

brote sortering ONDERDELEN
van alle schade auto s, alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435

Graag sturen wij u onze occa
sions voorraadlijst
A Pomt,
Amsterdam
460 GLE 2 O mj l m velgen b j DE HOOGSTE PRIJS voor elk Kollenbergweg
95 440DL20mj 11/93 (mod merk auto a cont met vnjwar ZO Tel 0204301600
Ook voor nwe VW campers en
94) 340 DL 1 7 3 drs 89
bewijs Tel 0204824640
verhuur van 2 4 pers camp
NIEROP Vancouverstr 212
OPGELET" Grote auto inkoop
A dam W 0206183951
actie Gespecialiseerd m alle
merken auto s v a 88 ook be
dnjfsauto s en 4x4
010 4154648 of 06 53277644
Blijf niet dromen nu komen
T k gevr alle merken auto s Peugeot 404 s alles moet weg
940 Eslate airco
94 vrachtwagens busjes en 4x4 DRS KEIMPE CARS Ook rep
850 GLT GLE
93 Wij geven ƒ 100 tot ƒ 25 000 m en onderh Tel 020 6823615
V 40 Comf Line
96 geldige PTT vnjwar en komen
Adverteren m
480 2 O S
92 95 7 dgn p w vrijbl langs van 8 23
deze rubriek
9294 u 035 6835858 / 06 53331964
460 440 autm
FAX 020 6656321
90 t/m 95
460 440
94
440 Diesel
88 89
360 340
93
240 Estate

Peugeot

Subaru

I l'*' " f

4-V

"^"J"

Ook leverbaar in
80X200 en 70X200

UNIEK AANBO
m si11-a s ,••*•• el<ec-ti~ische bodem
9OX2OO van 735,-

;we99««fl»riijs- .

Chrysler - Amstelveen

F k BX19GTI 89 APK juli
veel extra s ƒ 3750
020471357'

"

IEKAANBO

,WM •voor- «Ie bijna •

Chrysler

Daihatsu
t AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340 342
tegenover Carré
A dam C Tel 0206236491

,

t
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Totale -p rijs l O 5 l ^-

Saab

Te koop Otrcen AX 10
bouwjr 87 kmsiand 122000
grijsblauw uitstekende staat
apk gekeurd tot okt
98
Aaagprijs ƒ3000
Tol 0206128412
Email nldnjve(n mey nl

.J1

J

9O X 2OO van 3 l 6,- voor l 99,-

QUESTION CAR
, 500
Audi 100 78
ƒ 500
Nissan Sunny 84
ƒ 500
Opel Corsa 84
ƒ 650
Voor een perfecte SAAB 99 Nissan Cherry 86
ƒ1450
90 900 9000 ook Royal Class °eugeot 205 86
Volkswagen Golf D 88 ƒ 5850
ƒ 650
Fiat Panda 82
SAAB SERVICE
Volkswagen Golf D 84 ƒ 1500
MOLENAAR
ƒ 750
2x Citroen BX v a
HOOFDDORP
Mitsubishi wagon D 87ƒ 2750
Onderhoud reparatie APK
en nog veel meer
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Dagelijks wisselende voorraad
Eigen revisiewerkplaats
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Pin/chip uw auto bij Question
voor Saab motoren
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 561212
Car van Slingelandstr 14
en versnellingsbakken
(Op afspraak gratis halen en brengen )
Tevens verkoop van nieuwe Adam Tel 020 4869883
en gebruikte onderdelen
0235614097
Eenden en Mehari s div bouw Cuore TX wit km 30 000 92
jaren Tevens nwe daken 2CV ƒ9250 Charade TX aut b j
ƒ325 Tel 0492464914
1093 km 8 500 ƒ15000 Cuo
Ruime keuze m 2 CV occasions respec 94/12000 NIEROP
allo leeftijden De Eendenspe DAIHATSU Vancouverstr 2
12 A dam West 0206183951
ualist Leende 0402061528

' * ,

«».

Rawi anti allergie matras SG4O soepel

Alfa Romeo

Citroen

*•*/

APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
brandstofpompen verstuivers
cil koppen vlakken Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industneweg 27 Duivendrecht
Tel 0206980639

Rijscholen

Gewone odvertenties (breder dan twee kolommen) ta
nef op aanvraag

ff**/*^

v

Service en
Reparatie

Alle prezen zi;n excl 17 5% BTW

g\fbg\

•

* ' *'

Te koop 4 winterbanden
Good Year ultragrip 185/70
R14 88T restprofiel ca 7 mm op
Scorpiovelg (Sgaats) Vrpr
ƒ350 0356244180/6234509

(AUTO/MAXI S z |n gewone advertent es
niet breder dan twee kolommen)

Voor meer informatie of advies bel

\

Grote sortering ONDERDELEN
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
GEBR OPDAM B V
Tel 0235845435

ƒ 45,00
J l 5/20
ƒ 9,40
f 9,40
ƒ11,15

• <~«?"~ spf »ip.F«w«»S*^SJ^Ji'i

an de gekke bij de
assenhal m Breukelen
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AUTO ELEKTRA HECHRI BV
Klaar terwijl u wacht
Ruilstarters en dynamo s
Valkenburgerbtraat 152
Tel 0206240748

Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

v

mmw&vMffl&'^M^-*»*-

Accessoires
en Onderdelen

Suzuki

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regrls
voor elke extra regel
mm pr |S
mm pri|S met vignet
AUTO/MAXI S per mm
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Zandvoorfs Nieuwsblad
Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens
Gran Dorado
(Supermarkt)
Shell Geerlmg
De Vonk

Pasteurstraat 2, Zandvoort
Vondellaan 60, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort
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SG 4O-lat:ex en binnen verirags nriaiarasseihi -

m*t elektrisch* bodem
f 0x200

tO«MO,20cmèikv.tlƒ51».:. | tOx2fJ0.2pcmdiky,nƒ 7M,-

NU 1209,-

nu ƒ698,-

De Matrassenhal
Met meer dan 1000 matrassen en bodems op voorraad in alle soorten en maten
Alleen op donderdag 20, vrijdag 21 en zaterdag 22 november i 997
Keulsche Vaart l A
OPENINGSriJDEH
maandag 1100-17.30 uur
dinsdag t/m vrijdag van l O 00 lot 1730 uur
zaterdag van i O 00 tot 16.00 uur

Breukelen

Tel. O 346-2 64O l O

DE CONTACTLIJN

M

JURK/MODEL

VR.PRIJS

Er is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes vrouwen en mannen via de
Contactlijn Op de Contactlijn 0906
501515 6 kunt u anoniem luisteren
naar tallo/e serieus ingesproken
advertenties van lezers die een seneu
/e partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken

Opel Omega
polarsea 1995
2016VGL4-drs blue
,"

33000/40950,00

Opel Omega

riojarood 1995

45000 ƒ41950,00

Opel Omega
nautilus 1996
2 OiGL Airco 4-drs groen

25000 ƒ46950,00

U kunt als lezer van een van de
meu\\s en huis aan huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken

Opel Omega
jungle 1995
20i-V16GL4-drs green

70000 ƒ38950,00

Uiteraard kunt via 0906 501515 6
ook zelf anoniem een gratis contactadvertentie plaatsen U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken auto
matlsch een boxnummcr en PIN code
van de belcomputer Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren
Voor nog meer reacties kunt u de dooi

t

25-V64-drs

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant
Probeer het direct Veel rnensen heb
ben op deze wij/e al binnen een of
twee dagen leuke contacten met ancle
ren gekregen uoogpm)

ramt

MERK/MODEL

KLEUR

BWJR

Opel Corsa
1 2 Eco 3-drs

canbic
blue

1995

23000

Opel Corsa
1 4 Swing 3-drs

heliotrop
paars

1997

20000 ƒ2250000

OpelAstra
champagne 1995
1 6 Fresh Station

19000 ƒ3095000

Opel Astra
20GT5-drs

magma rood 1992

123 000 ƒ 16 950 00

Opel Vectra

magma rood 1994

58000 ƒ2450000

Opel Vectra
ohvegrey 1996
25-V6CDXsedan

40500 ƒ4695000

M

VR PRIJS
ƒ1875000

OED

Op 10 december verschijnt m een oplage van meer dan
500 000 exemplaren weer een speciale bijlage
in alle Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed'
Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
woninginrichting en kerstaankleding
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel 020-5626230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel 020-3473434

Door inruil verkregen:
FordSiera
2 O CL

grijs

1992 121 000 ƒ 895000

Chevrolet Corsica
2 2 LT sedan
grijs

1994 45000 ƒ 1995000

Al onze
occasions op
www AuloNL com

utolxtl
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VAN LENT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel 023-5281550

Kam Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel 023 5715346

woensdag 19 november 1997
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eugeot 406 Coupé 2.0
6V Begerenswaardig
»* egerige blikken vallen
& de Peugeot 406 Coupé
& ten deel. De knalgele
tallic kleur werkt als een
agneet op voorbijgangers.
Ifs zeer dichte mist zou
en afdoende camouflage
nnen vormen, zo helgeel
de testauto. Maar al was
ze vaal grijs gespoten,
n zou de Coupé door zijn
aie vormen nog steeds
lop de aandacht trekken.
Coupe is een schoonheid
n bijzonder geslaagde creatie,
is geboren uit een al veertig
r durende samenwerking tusn Peugeot en de Italiaanse ontrper Pminfanna
t leverde vroeger het model
3 op, terwijl latere creaties als
404 Cabriolet en de 504
upe en Cabriolet het imago
a het Franse merk in de zestien zeventiger jaren naar een

exclusief en sportief niveau tilden
De 406 Coupe zet eigenlijk een
traditie voort Daarin slaagt hij bijzonder goed In de eerste plaats
maakt hij nu reeds zijn exotische
reputatie waar Door de stevige
prijsstelling is hij slechts bereikbaar voor stevig bemiddelde automobilisten, die zichzelf op iets
i.

!) i

test

lekkers willen en kunnen tracteren De testauto, het instapmodel,
kost 64 900 gulden en dat is zo'n
vijftien mille meer dan een 406
sedan met een 2,0 liter zestienkleppen krachtbron onder de kap
Maanden na zijn introductie is de
Coupe daarom nog een zeldzaamheid Dat is leuk, want dan
rijd je met iets bijzonders Het is

SsangYong heeft win
S
sangYong zit m ieder
opzicht m de lift. Het
succes van de Musso
en de Korando zorgt ervoor
dat dit jaar meer dan 450
SsangYongs de Nederlandse showrooms zullen verlaten. Dit betekent een groei
van circa 40% ten opzichte
van de resultaten in 1996.
Na een intensieve en succesvolle opbouwperiode
van de Nederlandse dealerorganisatie, is het Koreaanse 4x4-merk SsangYong nu
aanbeland in een nieuwe fase. Hierin wil zij een verdere
professionalisering in haar
organisatie doorvoeren.

precies de bedoeling Het is de
eerste Peugeot die wordt gebouwd m Pininfarma's fabriek m
San Giorgio Canavese m Italië
Er is gekozen voor deze oplossing, omdat het moeilijk bleek de
lage productie-aantallen van de
Coupe m te passen m een hoog
efficiënte op grote hoeveelheden
gerichte Peugeot fabriek
De glad afgewerkte carrosserie
van de 406 Coupe levert weinig
windgeruis op en dat vertaalt zich
naar comfort De auto beschikt
over een stabiel en solide onderstel met voor en achter onafhankelijke wielophanging De Coupe
staat 12 millimeter lager op de
wielen dan de sedan Vering en
schokdemping zijn sportiever afgesteld
Het zwarte dashboard contrasteert met de vurige buitenkant
De knop van de versnellingspook

De Peugeot 406 Coupé is een strak gelijnde auto. Bij het openen
van de portieren zakken de ruiten automatisch een stukje uit de
rubbers.
is m aluminium uitgevoerd en
rond de wijzerplaten is een chromen randje te zien De behuizing
van de buitenspiegels is opvallend genoeg zwart, terwijl je zou
verwachten dat ze m de kleur van
de carrosserie zouden zijn gespoten Deze als 'noodzakelijke veiligheid' betitelde attributen verstoren zo het design niet, luidt de
verklaring van Pininfarina Zo'n
eigenzinnige opvatting is als een
oase in deze tijd waarin je anekdotes rnist die vroeger zovele modellen een soort van eigen karakter gaven
De 406 Coupe is compleet uitgerust Standaard beschikt hij over

SPECIFICATIES Peugeot
Coupé 2.016V

een airbag, centrale vergrendeling, abs, elektrisch bediende ramen en m hoogte te verstellen
stuurwiel en stoel De tweehter
motor presteert heel behoorlijk
Wie meer wenst, die kan nog kiezen voor een Coupe 3 O V6 (142
kW/193 pk)
De prijs van deze topversie is
82 000 gulden Wie echt het
neusje van de zalm wenst, komt
uit bij de 3 O V6 met een speciaal
pakket, zoals lederen bekleding
en een volledig automatische khmaatregelmg De prijs van deze
topper inclusief automatische
transmissie bedraagt 100 300
gulden

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
j

Motortype:

Viercillnder met •' Centrale vergrendeling
16 kleppen «. <jt
Cilinderinhoud- 1,998 cm3
- * Stuurbekrachtigmg
Vermogen:
97 kW/135 pk bij Elektrisch bediende zijruiten
5 500 t p.m."*''
Spiegels elektrisch verstelbaar
l
Max. koppel' 180 Nm bij 4.200
Stuur verstelbaar
tp.m.
</
Achterbank
In twee delen neerAcceleratie'
10,5 sec van- ^
0-100 km/uur, \ , klapbaar
\ iGetmtglas* *,«, -w „„,»^i,
nbpjsnejheid; 205 km/uur.

signatuur van Pininfarina prijkt op de flanken van de Coupe.

IQ Ivo V70 XC

r

Waar voor zwaar werk
p de achterruit van de
Volvo is uitdagend de
tekst Cross Country
lezen. Deze V70 XC is geapend voor het avontuur:
n bloedserieuze kandiat voor iemand die maxiale mobiliteit eist, ongeht de soort ondergrond.
i zoals blijkt uit een eerste
impressie heeft de beresrke Volvo heel wat in zijn
ars. Behalve de gigantihe ruimte, de hoge mate
n veiligheid en de omngrijke uitrusting, presert de V70 XC op elk tereen druilerig Sevilla, dat al ene dagen geteisterd werd door
ftige regenval, voelden we de
ogpotige V70 aan de tand Terwe ons een weg banen tusn talloze zwerfkeien, waterplasn en sinaasappelbomen zetten
de kenmerken van de XC
en op een rijtje de V70 Cross
untry staat ten eerste hoger op
vier wielen dan zijn tweewieligedreven evenknie Zeven
ntimeter, om precies te zijn

ben standaard dwarsdragers
Ook het interieur heeft overduidelijk een metamorfose ondergaan
Zo is de stoelbekledmg afgewerkt
m canvas en leder Op de stevige
vloermatten misstaat een modderspoortje niet De bagageruimte krijgt een tweezijdige mat die
aan de ene kant bekleed, en aan
de andere kant makkelijk afwasbaar is Achter de beide wielkasten zit tenslotte tegen de bmnenzijde van het koffercompartiment
een handig bagagenet
Betere keus
Motorisch gezien is de XC identiek aan de V70 2 5 T De vijfcilmder levert een vermogen van 193
pk (142 kW), mede dankzij de lagedruk turbo en vierkleppentechniek De automatische transmissie is bij het accelereren slechts
een fractie van een seconde trager dan de handbak maar is ongetwijfeld de betere keus De versnelhngsbak spreidt het maximale
koppel van 270 Nm namelijk
moeiteloos over een breed toerentalgebied (1 800-5 000 tpm)

De topsnelheid van de viertraps
automaat ligt met 205 kilometer
't de standaard 15 inch velgen
per uur exact tien kilometer lager
e
't hij hierdoor een bodemvnjdan die van de handgeschakelde
van ruim 16 centimeter Dat
V70 XC Tot veertig kilometer per
ongeveer een centimeter meer
uur worden de voor- en achteri met de optionele 16 inch vel- wielen van de Volvo, respectieveRondom heeft de XC bredelijk door TRACS (tractie controle
kunststof beschermmgsstripsysteem) en een sperdifferentieel,
n gekregen In de chroomloze
in bedwang gehouden De perNe zijn grote vierkante gaten
manente vierwielaandrijvmg verstanst De stoere dakrails hebdeelt de aandrijvingskrachten

over de voorste en achterste wielen
In het heuvelachtige Spaanse
landschap dat door de overdadige regen van de afgelopen dagen
omgetoverd is in een groot modderbad, fungeert de AWD smetteloos Als de ondergrond echt te
drappeng wordt, zetten we het
schakelprogramma m de winterstand waardoor de auto in de
tweede versnelling beheerst optrekt Het TRACS voorkomt spmnende voorwielen Zodoende
hoeven we niet te vrezen ergens
vast te raken
Als de modderpaden plaats maken voor bochtig asfalt gedraagt
de Volvo zich opvallend neutraal
HIJ is behoorlijk koersvast
Slechts door het gaspedaal onnodig te forceren kunnen we de auto uit koers krijgen De politie
(Guardia Civil) ziet het geweld
oogluikend toe en kan de besmeurde V70 blijkbaar waarderen De Cross Country is dan ook
een indrukwekkende verschijning
Eigenlijk is de auto met een vuile
carrosserie op z'n mooist De
spetters en strepen benadrukken
het avontuurlijke karakter van extra In Nederland gaat de XC ongeveer 93 000 gulden kosten De
automaat klopt de prijs op tot
plusminus 96 000 gulden Dat betekent dus ten opzichte van de
gewone V70 AWD een prijsstijging van vierduizend gulden
Maar dan heb je wel meteen een
goed excuus om wat minder door
de wasstraat te rijden

9:4K>;ioökthTi
- 1 j f *?

'

fPnjs:

ƒ 64.900,-"'

**

30 jaar Hyundai, vier
't mee met Autobosma
yundai, het mega-autoconcern uit Zuid Korea, bestaat dit jaar 30 jaar. Reden genoeg voor de Amstelveense Hyundai dealer Autobosma eens stevig
pakken met een sprankelende Excel verkoop aktie.

Grote namen m de SsangYong
dealerorganisatie zijn 4WD- speciahsten als Selles Auto's m Genemuiden, Knook s Automobielbedrijf in Purmerend, 4WD Centre
Voets in Sint Oedenrode en Jan
Hop 4WD Centre m Etten-Leur
Net als Frans Munsterhuis in Oldenzaal, hebben zij zich vanaf
het eerste uur sterk gemaakt voor
het verkoopsucces en het vergroten van de merkbekendheid van
SsangYong in Nederland Ook in
de toekomst zullen deze gespecialiseerde 4WD-bednjven SsangYong met verve blijven vertegenwoordigen.
In het kader van de verdergaande
professionalisering worden nu
ook belangrijke zaken als Corporate Identity en exclusiviteit aan
het beleid toegevoegd Afgelopen
zomer opende Ene Selles in Apeldoorn exclusief voor SsangYong
zijn deuren van een gloednieuw
pand Eind oktober opent Bossen
& De Bakker in Noord-Scharwoude (NH) een prachtige nieuwe
showroom, waarin ook de huisstijl
van SsangYong getoond wordt
een grote reclamezuil en een herkenbare bult voor het pand, die
als display voor de SsangYongmodellen zal fungeren
In het Zuid-Hollandse Papendrecht vertegenwoordigt Four
Wheel Company, een van de
dealers van het eerste uur, het
merk SsangYong Ook dit pand,
op een fantastische locatie langs
de A15, onderstreept de kwalitatieve uitstraling van SsangYong
Het doel van de importeur is om

de elementen van de huisstijl m
de toekomst door te voeren bij al
Ie dealerbedrijven
Met vestigingen m Alphen aan
den Rijn en Leimuiden heeft Van
der Boon 4WD het aantal Ssan
gYong-dealers in ons land op 15
gebracht Ter ondersteuning van
de verkoop en de marketing zijn
ook deze bedrijven voorzien van
de speciale SsangYong signale
ring
De komende jaren zal de groei
van SsangYong doorgaan Het
merk heeft de wind mee omdat

de modellen beantwoorden aan
de wensen van de automobilisten
van de toekomst Vrije tijd en
hobby krijgen steeds meer aan
dacht van de moderne mens Die
zoekt een auto waarmee het hele
gezin (plus bagage) uit de voeten
kan op en naast het asfalt De
Korando en de Musso zijn dankzij
hun representatieve voorkomen
tevens geschikt voor zakelijk ge
bruik SsangYong staat dan ook
voor multifunctionele auto s die
zich op de juiste weg naar de toe
komst begeven

Auto als motor van economie
Mobiliteit is een belangrijke werkgever in Nederland De branche, dat wil
zeggen de auto-, motor- en trucksector, levert met een jaarlijkse omzet
van 56,5 miljard gulden een bijdrage van negen procent aan het Bruto
Nationaal Product (BNP) Dat is het bedrag dat we met z'n allen verdienen De sector biedt werk aan 106 000 mensen Mobiliteit levert ook flink
wat inkomsten voor de schatkist op 23 5 miljard gulden komt er binnen
aan accijnzen, btw, bpm en motorrijtuigenbelasting Daar tegenover staat
een uitgave van 8,6 miljard aan uitgaven van het Rijk voor verkeersvoorzienmgen Dit blijkt uit een uitgave van de Bovag en de RAI Mobiliteit m
cijfers

BMW zet groei voort
BMW heeft geen reden tot klagen De verkoop en de verdiensten vertonen een continue groei Over de eerste negen maanden van dit jaar is
flink wat winst geboekt In Nederland heeft het merk het hoge niveau van
vorig jaar vastgehouden, wat betekent dat BMW een marktaandeel van
2,35 procent noteert De sportieve tweezitter Z3 scoort sterk en de 3 se
ne, waarvan het huidige model m zijn laatste levensfase zit, blijft sterk
verkopen

Astra sedan populair in Palen
Opel doet het goed m Polen Sinds het merk daar m 1991 op de markt
kwam is van het aantal verkochte auto's per jaar gestegen van een bescheiden 2100 exemplaren tot 36 000 auto s dit jaar Dat is goed voor
een marktaandeel van bijna tien procent Het meest verkochte model is
op dit moment de Astra sedan met 1,4 liter motor De Corsa en de Vectra
zijn daarnaast populair

Kampeer en Caravan RAI
Winterkamperen is de nieuwe trend Steeds vaker gaan Nederlanders
met de auto en caravan naar de wintersport Voor deze ondernemende
reizigers is een bezoek aan de Kampeer en Carvan RAI een aanrader
Hier staan de nieuwste caravans, campers en vouwwagens en de laatste
trends op het gebied van mbouwapparatuur Bovendien geeft onder
meer de ANWB informatie over speciale trainingen voor het njden met
de caravan De Kampeer en Caravan RAI wordt gehouden van 28 novembertot en met dne december Dagelijks van 10 00 tot 18 00 uur m
het Rai-Complex, Europaplem Amsterdam

H

De grote en fraaie showroom aan de Amsterdamseweg 73 is omgetoverd tot een waar prijzenfestival vol met scherp geprijsde aktieauto's in verschillende kleuren De vlotte Excel 1 3i 12V hatchback
staat er m verschillende uitvoeringen al vanaf f 19 995,- Een chique
aandoende Excel LS met Stuurbekrachtigmg gaat al voor f 23 495,van de hand, en wel heel erg mooi vonden wij een 3 deurs LS met
Stuurbekrachtigmg, brede banden, achterspoiler met ingebouwd 3e
remlicht voor nog net geen f 24 500,Een aktie-Excel wordt door Autobosma geleverd ZONDER MEERPRIJS met 30 maanden gratis onderhoud en een prachtige Philips
geluidsinstallatie met afneembaar front Als men de aflevering in januan 1998 laat plaatsvinden, hoeft u hem pas m de zomer van
1998 te betalen Geheel renteloos" Natuurlijk bent u ook welkom
om met de mooie Lantra's en Sonata's eens kennis te maken
Het kon wel eens druk worden, daar aan de Amsterdamseweg 73,
naast het KLM hoofdkantoor, m Amstelveen bij de mensen van Autobosma, maar geen nood, men kan parkeren op het eigen 1 000
vierkante meter grote parkeerterrein achter de showroom
Telefonische informatie 020-6471166
De Prelude van Honda krijgt als eerste het nieuwe ATTS

Beter door de bocht
Honda's ATTS maakt van Prelude
O
p de testbaan van het
Centrum voor voertuigtechniek en informatie (RDW) in Lelystad
maken we kennis met het
laatste technologische snufje van Honda: ATTS. Met de
toevoeging van dit zogenaamde Active Torque
Transfer System neemt de
lijst met technische termen,
die Honda hanteert bij de
productie van haar sportieve automobielen, gigantische vormen aan. Het
nieuwste systeem staat
borg voor een neutraal
bochtgedrag. We kruipen
achter het stuur van de Prelude 2.2 VTi die als primeur
het veelbelovende ATTS
krijgt.

• extra type-aanduiding 'Cross Country' is gedeeltelijk in carrosseriekleur meegespoten.

Airbag
f
Lichtmetalen velgen

Geheel volgens de SsangYong-filosofie treden 4WD specialisten
al sinds de introductie van het
merk m Nederland op als SsangYong dealer Een gespeciali
seerde aanpak kwaliteit en een
perfecte service voor iedere
SsangYong-njder behoren tot de
speerpunten van het beleid van
de importeur

SsangYong werkt aan een professionele uitstraling Dat uit zich
onder meer m de aankleding van de dealerbedrijven

Een ding is zeker de komst van
het ATTS maakt het typeplaatje
van de Prelude niet overzichtehjker De achterzijde van de spor-

tieve coupe wordt nu getooid
door een overdosis aan cijfers en
letters Een rood gelikte S geeft
aan dat het hier om het topmodel
gaat, want de Prelude 2 2 VTi S
komt vijfduizend gulden hoger uit
dan de vierwielgestuurde 2 2 VTi
4WS Deze was met een prijs van
67 990 gulden tot voor kort de
duurste onder de Prelude's Er is
ook nog een 'gewone' coupe verknjgbaar, met een tweehter zestienkleppen motor (vanaf 49 990
gulden)
Om het vergelijk met het ATTS
krachtiger te maken, sturen we
eerst een rondje met de standaard Prelude over een naast het
circuit uitgezet parcours BIJ het
scherp insturen van een bocht laten we rap het gas los Het gevolg is een kwispelende achterkant die, als je de snelheid van
het voertuig opvoert, zelfs pogmgen doet de voorkant in te halen
De achterzijde breekt onherroe-

pelijk uit Op een gegeven moment helpt tegensturen (de bocht
uitsturen) niet meer en sta je vervolgens oog in oog met de achterliggers De doelstelling van
Honda was het opheffen van (bovengenoemd) overstuur en van
onderstuur In het laatste geval
wil het buitenste voorwiel van de
auto naar de buitenkant van de
bocht glijden Om het wiel meer
grip te geven, kun je de auto vertragen of dit voorwiel juist versnellen En dat is precies wat het
ATTS doet Zodoende kun je beheerst de bocht door BIJ een linkse bocht krijgt het rechter voorwiel meer trekkracht Normaal
gesproken licht de koppelverhoudmg 50 50 Dankzij het ATTS kan
het veranderen in maximaal
20 80 De Honda stuurt hierdoor
messcherp en lijkt op rails de
ronding te maken Met de Prelude 2 2 VTi S hoeven we beduidend minder te corrigeren Dit
neutrale bochtgedrag schept ver-

trouwen Desondanks is het op
passen de grens van het rubber
niet te overschrijden De banden
hebben vanzelfsprekend niet on
beperkt grip
ATTS bestaat onder meer uit een
set tandwielstelsels en hydraulische koppelingen Een elektroni
sche regelunit krijgt uit diverse
hoeken de broodnodige informatie Zo wordt er gekeken naar de
mate van zijwaartse
acceleratie/deceleratie het motorkoppel en de stand van het stuurwiel Doorgaans wordt een sys
teem dat de bochtstabihteit garan
deert, gekoppeld aan het ABS
(anti blokkeer systeem) en het
TCS (tractie controle systeem)
Op dit moment bouwt Honda voor
de Japanse markt een Accord
met het zogenoemde Vehicle Stability Assist systeem Hoogst
waarschijnlijk doet VSA op den
duur ook m ons land haar intrede
op de populaire sedan In tegen-

stelling tot het ATTS remt VSA do
voorwielen desgewenst af De?e
goedkopere variant heeft wel de
zelfde werking als het ATTS maar
vertraagt de auto dus in plaats
van te versnellen
De administrateur die bij Honda
de patenten en octrooien beheert
maakt waarschijnlijk veelvuldig
gebruik van stagiaires De boek
houding van de Japanse autofa
brikant is een hele klus want alleen al op het Active Torque
Transfer System zitten 99 paten
ten En in het verleden heeft Hon
da met grote regelmaat andere
geavanceerde systemen gemtro
duceerd Denk maar aan het m
eigen huis ontwikkelde ABS de
DOHC VTEC techniek de doublé
wishbone wielophanging de vier
wielbesturing het Real Time 4WD
en de recente SportShift automa
tische transmissie die ook m de
Prelude leverbaar is De Prelude
met het ATTS is vanaf nu te koop

PHILIPS STOFZUIGER
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HR6300; Lichtgewicht stofzuiger, 1000 Watt vermogen,
dubbelwandige behuizing en zuigkrachtregeling.
Adviespri]s*230.-

«a

SONY TRAVELLER!
BREEDBEELDSTUNT! TR330, 10x motorzoom,

TOPMERK, Super platte
61cm
beeldbuis, stereo,
TXT Adviespnjs'2439 -

SET 879."

1199.-

SAMSUNG
CAMERA STUNT!

st-ffS'Tw;

PHILIPS BREEDBEELD VPK60,14x motorzoom, '1099.-

PW630, 70cm, stereo, te
I leteKst Adviespri|S'329S

689,
HI-8CAMERA STUNT!

AEG WASAUTOMAAT
Lavamateoo 950 toeren centnfuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil. AEG meerdere malen best getest! Adv.'l 449.-

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
afslandbedienmg Adv'1899-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV

899.-

PT820, Black-Lme S grootbeeld stereo, TXT Adv '2795 -

1199.

CCDTR780; HiFi stereo, 24x
digital zoom, 4 standen program AE, Steady Shot. LCDdisplay, afstandbediening.
Compleet met standaard
[ A accessoires.
_ Adviespriis*2530.-

PW9501,Tvvan tjaari70cm
Black-Lme S, 100 Hz digilal SONY+LCDSCHERM
scan stereo, TXT. Adv."3895 - TRV11, Camcorder '1980.-

1299.-

PT4501,Teletekst.'1645 - TR750; STEADY SHOT, topklassecamcorder Adv '3110.-

1489.-

2799.-

PHILIPS TELETEKST
PT156,Afstandbediend'645.-

PHILIPS MATCH-LINE
PORTABLE KTV 37cm VR,
Turbo-Drive, stereo, mon-

Off Ned Phihpsgarantie '599.-

tage, Jog&Shuttle '1545.-

979.-

845.-

' ïöV-TC<K5'M „.- •

Mii^iiöbs
. jKv:•••:..".:•••

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

-fiff

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma's/1349.-

n\ ----

PHILIPS 70CM STEREO SONYHi-8HIFISTER EO

Olf Ned Philips garantie JVC DIGITALE STUNT!.
55cm teletekst Adv '1345.- GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviespnjs'5279 -

WM20000,RVStrommelenl<uip.
Aparte temperatuurregeling.
Bespaartoets. Adv"1348.-

SONY HI-8 CAMCORDER
STEADY SHOT

TR510,HiFigeluid '1890.-

STEREO KLEUREN-TV

965.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

"^B

SONY STEADY SHOT

PHILIPS BREEDBEELD

895.-

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
Instelbarecentnfugegang.regelbarethermostaat, RVStrommel,
zelfreinigende pomp.*1199.-

'*^^K^StlülllüÜüiüiÜl
^^|||P""«"""«""«"

649.-

SONY TOPKLASSE MINI HIFI SYSTEEM
MET DOLBY SURROUND PRO.LOGIC

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

MHC991; Pro.logic, 2x75 Watt front, 30 Watt center
en 2x15 Watt surround; tuner met RDS; tiptoets
dubbeldeck, auto-reverse; 3 CD-wisselaar; super
woofer aansluiting; incl. 5 luidsprekers en afstandbediening. Adviesprijs" 1440.^^^^^^^
^^*^^^^^

Kleuren-TV en videorecorder in 1;
37cm, 99 voorkeuzezenders, videorecorder met shovwiew programmering, afstandbediening.
Adviesprijs*899.-

679.-

STEREO.
SONY 72CM TRINITRON ARISTONA
SB, SHOWVIEW, PDC, 4kopKVC2981 ,Stereo,TXT.'2550., audiodubb. Adv'1095.-

| stereo, teletekst Adv. '2440. ;800, 4 koppenTnlogic videorecorder, montage. '1670-

> 699.-

28WS1,70cm Super Tnnitron, HD600; Topper! 4 koppen,
60 Wattstereo.teleteksL'2990.- Showview + PDC. Adv' 1299.-'

799

l SONY 63CM STEREO GRUNDIG HIFI STEREO

X2501; Hi-Black Trinitron, G V 5 4 0 0 ; 4 koppen,
teletekst, afst bed Adv.'l 770.- Showview+PDC. Adv*1159.-1

SV5

649.

,'390.-

UnH*1"

"249.- i^r^,,

SONY 55CM STEREO JVC HIFI STEREO

| X21 01; Tnnitron, TXT/1 440.- J620,Hi-SpecDnve.'1189 -

SONY PORTABLE KTV

679.-

Koelgedeelte met automatische onldoonng. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren mvneskapaciteit.
Adviespri|s"999.-

469.-

649.-

SAMSUNG STEREO !

Italiaanse vormgeving.
•*•• sterren invnescapaciteit
Adviesprijs 899.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter v r i e z e n .
Adviesprijs."949.-

579.ARQ -

Ie kleur»"-" s
,.„l ille andtre
- '

SONYVIDEORECORDER

599.-

i Ici.urenrtv «

SONY LONGPLAY
E250,Showview+PDC '780-

SN23000; RVS binnenzijde.
Lageverbruikswaarden.*1348 -

MIELE VAATWASSER
G570, Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop.Adv.*2099.-

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03; 240 n e t t o
inhoud, 2 vrieslacfen.
Adviesprijs.*1348.-

899.

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs.*1849.-

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwarmen
en ontdooien. Uitneembaar
draaiplateau.Adviespnjs'279.-

179.-

SHARP MAGNETRON
R2V14; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud. Eenvoudige bediening. Adv. "599.-

209.-

MOUUNEX MAGNETRON
Y49; 17htennhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau, timer, receptenboek. Adviesprijs.*489.-

279

WASAUTOMAAT
BOVENLADER

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

1000 watt magnetron, 60 minuten timer, automatische
programma's.

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs*1099.-

145 LITER KOELER

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

275.325.

Indesit. Adviesprijs*749.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699.-

345.-

WHIRLPOOL KAST

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs"699.-

AEG TURNAMAT

SIEMENS KOELKAST

395.-

299.-

SHARP HETE-LUCHT
KOMBI MAGNETRON
Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kookfunkties. Adviesprijs"699.

469.'

WHIRLPOOL AVM

Ruime 3 in 1 combi magnetron.
Met hete lucht, gnil en 1000 watt
magnetron Dusontdooien,kciken,
bakken, braden en grafjneren
Adviespnjs'999.-

599.-

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij.
Adviesprijs. '729.-

425.495.-

BAUKNECHT

KAST

140 liter inhoud. Adv.*749.-

WASA3ROOGKOMBWATE
Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. *1549.-

Radio-casseuer.

799.-

SIEMENS AQUASTOP

K1321S;270literinhoud.
CFK-en
HFK-vrij.
Adviesprijs.'1399.-

1198.-

E1 1 ; Afstandbediening. "650 -

GSF341; 3 programma's. Variabele indeling. Adv.'l 099.-

SAMSUNG 24 LITER

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging. *1649.-

PHILU
-

749.-

BAUKNECHT
VAATWASSER

1-DEURS KOELKAST

AEG BOVENLADER

M1400; Afstandbed.'550.-

SPS1012;RVSmterieur.4
sproemiveaus. Adv."1179.-

MIELE KOELKAST

INDESrTWASAUTOMAAT

Uniek systeem met apart centnfuge eenheid. Adv.'l 699.-

SV1 25; Videorecorder met '
PDC. Adviespnjs'749.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ZANUSSI KOEL/VRIES

779.-

|SONY BREEDBEELD PANASONIC STEREO

M21, Hi-Black Trinitron.
Adviespnjs'990.

R-700;750toerencentnfuge RVS
trommel, schokdempers. '949.-

SONY HIFI STER"EO

E2561; Super Trinitron, £600, Trilogie, 4 koppen,
PIP, stereo, TXT. Adv.*2970.- Showview + PDC. Adv' 1 340.- '

l SONY55CMTELETEKST

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

549.-

230 LITER
, KOEL/VRIES KOMBI

499.-

SONY BREEDBEELD SONY HIFI STEREO'
KV24WS1 , Super Trinitron,

1699.-

Nederlands topmerk; 3 prograroma's, 12couverts. Adv/899

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv.*799.-

599.-

»1789.-

699.-

PORTABLE KLEUREN
TV/VIDEO COMBINATIE

PHILIPSHIFI STEREO

1279.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopenmg. Milieuvriendelijk. Deurbeveihging. Adviesprijs '1079.-

ii^iiiii^ggg^gillljll^^gggliiggggigii^iigii^gil^gggiiii^iiiai

VR665,Showview+PDC,4koppen.FoltowTV.Iongplay '1095-

SONY 100HZ SUPER!

LUXE VAATWASSER

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische
besturing, zuinig, stil en
milieuvriendelijk. Adv.*2299.-

lichtgewicht Adv '1650-

INBOUW

•
Alle merken!
l Alle apparatuur', l
Voor ae

vanNederlai
f.1
'\
Hl

•GARANTIEJVCWIINISET

Dus ook voor
inbouw:
BCC BETEREN
GOEDKOPER

(

PHILIPS SHOWVIEW
j PANASONIC KTV TXT VR165,+PDC.a(st bed. '745 TX21,55cm FSQ. Adv '849.-

699.-

PANASONIC63CMTOP

versle,Ker2xAOWatt.Wv,

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Alslandbed.'645 -

!T^-«-nrt*

2-DEURS KOELKAST

G1, HiFi-stereo, TXT. *1599 -

999.-

ARISTONA STEREO KTV
TA4411,63cm,teletekst'1595-

TOPMERKWASDROGER
Met tjjdktok en püzenflter. *495-

JVCSHOWVIEW+PDC
A237, Express ProDigi '714-

E3ZÊT 439."

l

l \ivat*' ^"-

j-.

ZANUSSIWASDROGER
Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs*649.-

NVSD22,Show,iew+PDC *734-

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-Lme S Adv.'1795.l

A R I S T O N A VIDEO!
I TV/VIDEO COMBI'S

SONY

SB15,Showwew AisLbed '695_<

Eiaov

ren.monte""-

25r

289.PENTIUM 133MINTOWER

SAMSUNG TV/VIDEOl
;^^J^;Oo:yoórKeuzëzen-|
',dert,scartAfstandbe<f.*999.-|
PRIJS t
KWV;Shbvvvlèw;PDC.f1220.-

BCO
PRUS J

Multimedia, 16MB. 1.2GB,
W 95, monitor. Adv '2799.-

1999.-

LASER MULTIMED(A

Van Kat|a . 166+Processor,
32MB Intern, 1.6GB schiif, COram, 33K6 tax/modem, W 95, 1
|r. On-Site garantie Adv'3499 -

ïiiQ . AdvicBpril^»;-

Q

_

~E EM1GE ECHTEl

nSsBin^ fcu»*«" irpra33!0

KONDENSDROGER

Geen afvoer nodg! RVS bommel

549.-

SONY STEREO VIDEORECORDER
SLVE720; 4 koppen, super Trilogie,
Showview en PDC. Adviespnjs*1100 PHILIPS 63CM KLEUREN-TV
c
latsquare Blacklme beeldbuis, teleekst, stereo, afstandbed Adv.*1445.SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV
<V24WX1; 61 cm 40 Watt stereo, Auto
/Vide, smart zoom, teletekst *1449.PHILIPS 70CM BREEDBEELD
D
W6301; Ultra platte Blacklme S beeld'
3uis, 50 Watt stereo, teletekst. *2795.-

769,
899,1449.1549,-

PHILIPS KLOKRADIO
Compact model, met sluimerfunctie.
Advtespri|s*35.RADIOCASSETTE RECORDER
Net- en batterijvoeding, nieuw model.
Adviespri|S*69.JVC RADIO CD-COMPO
Radiocassette met lade-CD-speler.
Adviesprijs*269.SONY CAR DISCMAN
Incl. Aansluitset voor in de auto.
Adviespnjs*330.-

95
19.95
39. 5
199?5

199?

BAUKNECHT WASAUTOMAAT
WA3760; 1400 toeren, 20 programma's, RVS trommel en kuip. *1999.MIELE CONDENSDROGER
SOIVIMERW-C;Electronische gestuurd
verlichting, anti kreukprog. *2299.ZANUSSI CONDENSDROGER
TD604E; Electronische vochtmetmg,
ruime vulopening. Adviespnjs*1199.ZANUSSI WASAUTOMAAT
FL1022; 1000 toeren, RVS trommel,
wolprogramma. Adviespri|s*1099.-

1379,
1669,
919,
779,

Elektronische besturing.
Zeer stil. Adviespnjs'1099..-

799.-

MIELE WASDROGER
Elektronisch en reverserend. RVS trommel.
A d v i e s p r i j s . * 17 9 9 . -

1149.-

ol;f."

K
£

269.-

Handig!
50
Adviespnjs.*595.-

liter.

298.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

348.-

KAST

Gunstig energie verbruik,
*•*« capaciteit, CFK-vrij.

GSD1300; 3 laden,
11 kg invriescapaciteit.
Adviesprijs*848.-

CANON BJC4100

528.-

Super kleurcnpnnter. Adv*769 -

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar in
alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

239.-

DJ400; Incl. sheetfeeder '499-

329.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R

l KLANTENKAART
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

798.-

PELGRIM
GAS-ELEKTRO FORNUIS
Met gnll, ovenvertichting, slerdeteelenkcokwEkker.Adv.*1049-

Gas-elektro fornuis met grill
en sierdeksel. Adv. '698.-

OPZETVRIESKAST

448.BOSCH VRIESKAST

' Meer budget door de'gratis

Gas-elektrofomuis,gnll,sierdeksel en ovenlade. Adv.'1199.-

648.-

WHIRLPOOL

PORTABLEKTV37CM HP INKJETPRINTER

n
^

948.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

ETNA FORNUIS

398.-

399.
KTV 37CM *TELETEKST BUBBLEJET STUNT!
JP170; Kleurcnpnnter. Adv'599.t-Myi
O"IO

i-jnhf

FG01; Gasfornüis met elektnsche oven, incl. grill en sierdeksel. Adviespnjs*1450.-

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasfornuis met dubbele
ovenruit. Adviespnjs*798.-

398.-

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs."629.-

799."
399a"

ATAG
FORNUIS

ZANUSSI VRIESKAST

EHSGHE» 2549.IBM APTIVA454 TOP

GRUNDIG37CM + TXT

EHEr

615.-

599.-

ST650, Stereo, TXT'1829-

P730, STUNT' Adv '699 -

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. *985.-

BOSCH WASDROGER

GRUNDIG 63 CM KTV

BMr

BOSCH 2-DEURS

Kreukbescherming. Instelbaar tot 150 minuten. *949.-

r»HWJ;»j.» 2999.-

PRIJS m.*

Z180/4D; Automatische ontdooimg. Adviesprijs*749.-

BAUKNECHTDROGER

Pentium 166, 16MB, 2.5GB,
15" kleurenmonltor, Mwave,
Windows 95.' AdvKsprijs '*499,-

Bcc^rsm

ZANUSSI 2-DEURS

379.-

10

rrB313f& **•*•*•

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening.

395.-

Tiptoetse

PANASONIC Beste Koop!

ARISTONA63CMKTV

Ondanks grote inhoud
kompakte afmetingen.
Adviesprijs. *789-.-

• 'SaBW^I

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstore Beter en goedkoper!
Breestraat 65

(ZAANDAM
11 BOOmZ Superstore Beter en goedkoperl
l Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
DEN HAAG- LEIDSCHENDAM - DELFT
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

278.

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers.*345 -

SUPER KOOKPLAAT
4-pltsgaskookplaat. *295.-

158
ATAG WASEMKAP
3 standen. Adviesprijs*260.-

128.-

ETNA WASEMKAP

3-standen. Adviesprijs'135.-

68.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag
13.00 tot 18.00 uur
dinsdag t/m vrijdag.. .. . .09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur
KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

SPECULAAS
MET ZUIVER AMANDELSPIJS

van 5,25

nu

4,25

Woensdag 26 november 1997

Zandvoorts
Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 48, oplage 5.425

Uitbundig welkom

Politiek twijfelt over
miljoen voor circuit
ZANDVOORT - Het circuit krijgt zijn miljoen gulden niet zonder slag of stoot
van de gemeente. De meerderheid van de gemeenteraad vindt het moeilijk om
zonder meer een miljoen
gulden beschikbaar te stellen voor geluidswallen en
een parkeerplaats bij het
circuit, dat zelf om het geld
heeft gevraagd.

Het verzoek van het circuit
komt deze week tijdens alle
commissievergaderingen aan
de orde. Bij de oppositiepartijen PvdA en D66 (Van Leeuwen/Visser) is de weerstand het
grootst. Ook de coalitiepartijen
CDA en GBZ zeggen niet volmondig 'ja' tegen het voorstel
van Burgemeester en Wethouders om het circuit een miljoen
gulden te geven. CDA en GBZ
vinden dat ze onvoldoende gegevens hebben om nu al te beslissen.
Alleen coalitiepartij WD
maakt volgens fractievoorzitter Rita de Jong nauwelijks een
Uitbundig zwaaien de Pieten naar de kinderen die zaterdagmiddag speciaal voor Sinterklaas naar het Raadhuisplein zijn
gekomen. Vanaf het bordes spreken de Sint en burgemeester Van der Heijden de grote en kleine Zandvoorters toe
Zie ook pagina 13

Oplichter gepakt
ZANDVOORT - De politie
heeft een 53-jarige Zandvoorter
opgepakt, die zich ten onrechte
als advocaat heeft uitgegeven.
De man heeft een 26-jarige
Haarlemmer diverse keren
griffiekosten laten betalen, die
hij in zijn eigen zak stak. De
nepadvocaat liep tegen de
lamp, toen hij donderdag op de
Van Lennepweg aangehouden.

Autodiefstal
ZANDVOORT - Een blauwe
Opel Astra van een 38-jarige
Hoofddorper is tussen 19 en 23
november gestolen. De auto
stond op het Stationsplein.

ZANDVOORT - Wethouder Gerard Versteege wordt
waarschijnlijk niet het belangrijkste gezicht van het
CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het bestuur
van deze partij heeft Versteege gepasseerd en nieuw- doorn en Ype Brune, de derde
komer Hans Hogendoorn op
de lijst.
bovenaan gezet. Versteege
„Het wethouderschap is me
staat op de tweede plaats. goed
bevallen," zegt Versteege.

CDA-bestuur
zet Versteege
niet bovenaan

„Het maakt me niet uit of ik
als eerste bovenaan de lijst sta
of als tweede achter een nieuwkomer," zegt Versteege. „Bij de
vorige verkiezingen stond ik
ook op de tweede plaats." Wéthouder wil hij echter wel weer
graag worden, net als Hogen-

Straks wellicht weer
rennen naar de trein
ZANDVOORT - Treinreizigers uit Zandvoort moeten na l juni volgend jaar
weer op station Haarlem
van het ene naar het andere
perron rennen voor hun
aansluiting op de trein naar
Amsterdam. Althans, tenzij
de NS de nieuwe dienstregeling aanpassen.

niet garanderen."
Op welke perrons volgend
jaar de treinen stoppen, hangt
volgens de NS ook van Lovers
af die in de spitsuren tussen
Haarlem en Amsterdam mag
rijden. Een rechtstreekse verbinding tussen Zandvoort en
Amsterdam is volgens Gelissen
niet rendabel.

Burgemeester Van der Heijden is vol goede moed dat dit
gebeurt. Hij heeft die toezegging twee weken geleden gekregen van H. Gelissen, commercieel directeur bij NS Reizigers.
Gelissen zegt echter dat hij
geen toezeggingen heeft gedaan. „Ik kan alleen proberen
om een overstap op hetzelfde
perron te realiseren. Ik kan het

Al in 1995 ontstond er commotie over de overstapregeling
op station Haarlem. Zandvoorters moesten van perron acht
naar vier rennen om de strandsprinter te halen. Dat veranderde en sindsdien hoeven reizigers alleen nog maar het perron
over te steken.
Vervolg op pagina 3

(ADVERTENTIE)

dromen
a la van der Horst
Na een bezoekje aan Co van der Horst slaapt
u stukken beter. Bijvoorbeeld in het bed
Yomo van Möller design Een verrassend
ontwerp, uitgevoerd m massief gelakt

Dat er veel kritiek op hem is
geweest vanuit diverse partijen,
trekt hij zich niet aan. „Dat
krijg je als wethouder al snel."
Volgens zowel Versteege als
Hogendoorn, hebben de eerste
drie CDA-ers op de lijst nog niet
onderling afgesproken wie
eventueel wethouder mag wor-

ZANDVOORT - Het lot
van het schilderij van Jan
Adam Kruseman, dat onlangs ontdekt werd in de
Agathakerk, • hangt nog altijd aan een zijden draadje.
Het parochiebestuur heeft
de subsidies nog niet rond
voor de restauratie van het
schilderij dat meer dan een
eeuw oud is. Restaureren
kost dertigduizend gulden.
Tot nog toe kan het parochiebestuur
hoogstwaarschijnlijk
rekenen
op
slechts 2500 gulden van de
gemeente en zelfs dat staat
niet helemaal vast.

„Ik ben druk bezig met uitzoeken hoe we subsidies los
kunnen krijgen," zegt parochievoorzitter W. Dresmé, die heeft
uitgezocht dat het schilderij al

den. Of Hogendoorn daadwerkelijk de nieuwe lijsttrekker
wordt, hangt trouwens af van
ZANDVOORT - Het bewode leden van het CDA. Zij stel- nerscomité
Haarlemmerlen op 9 december de kandida- straat wil dat de politiek
tenlijst vast.
zich samen met een nog op
te richten bewonersplatZoals het er nu naar uitziet, form buigt over de gevolgen
vullen Dick Bos en Clementine van de toename van het tpeLentink de vierde en vijfde
voor Zandvoortse inplaats in. De twee raadsleden risme
Anders vreest het
Ruud van der Mey en Gert-Jan woners.
Bluijs staan op een onverkies- comité dat burgers de dupe
bare plaats, respectievelijk der- worden van de economische
tiende en veertiende. Zij heb- welvaart.
ben al eerder aangegeven dat ze
Nu de gemeenteraad gisterniet meer in de gemeenteraad avond akkoord is gegaan met
willen. Van der Mey vindt het een nieuw beleidsplan over het
wel mooi geweest en Bluijs toerisme, vinden de bewoners
heeft het te druk met zijn baan van de Haarlemmerstraat dat
bij drukkerij Nederlof.
de raad zich ook moet afvragen

Restauratie schilderij
Kruseman nog onzeker
in 1854 in handen van de Agatha
Parochie is gekomen. Hij hoopt
hulp te krijgen van de commissie Kerkelijk Kunstbezit van
het bisdom Haarlem.
Maar volgens A. van Velthoven, lid van die diocesane commissie, krijgen de Zandvoortse
katholieken geen geld van het
bisdom. „Onze commissie geeft
alleen advies. Ik kan het parochiebestuur wel aanraden om
bij de Mondriaanstichting, het
Anjerfonds en de provincie aan
te kloppen," zegt hij. „Bovendien vind ik dat de gemeente
Zandvoort wel wat meer dan

Bmdenj 2 Amstelveen, 020 6412505 Maandag
tot 13 00 uur gesloten Donderdag koopavond

CO van der horst

<H^&

Datum HW LW HW LW
26 nov 01.00 08.56 13.19 20.44
27 nov 01.35 09.45 13.59 21.46
28 nov 02.14 10.24 13.55 22.14
29 nov 02.56 11.10 15.07 23.16
30 nov 03.28 11.34 15.45 23.45
01 dec 04.05 12.15 16.17 -.02 dec 04.39 00.36 16.55 12.50
03 dec 05.19 01.05 17.35 13.19
04 dec 06.01 01.40 18.16 14.06
Maanstand:
NM zo. 30 nov. 03.04 u.
Hoogwater ma 01 dec. 04.05 uur.
NAP +122 cm.
Laagwater do 04 dec. 14.06 uur.
NAP -77 cm.

y

DE HCC DAGEN
ZIJN ER WEER!
JAARBEURS
UTRECHT

zie de HCC info pag.
elders in deze krant

voorbehoud. „We zijn altijd
voor het behoud van het circuit
geweest, dus zullen we dat nu
ook wel zijn."
„Lariekoek dat het college zoveel geld wil uitgeven aan een
bedrijf," zegt Han van Leeuwen
(D66). „We betalen toch ook de
isolatie van cafés niet. Waarom
moet de gemeente dan wel geld

D66: 'Lariekoek om
zoveel geld aan een
bedrijf te geven'
geven aan het circuit voor geluidswallen? En die wallen worden ook nog eens betaald met
geld dat wij liever aan extra sociale woningbouw in Park
Duijnwijk, de nieuwbouwwijk
bij het station, hadden besteed," Van Leeuwen houdt wel
een achterdeur open. Hij gaat
akkoord als het circuit de gemeentelijke bijdrage besteedt

Editie 17
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aan een parkeerterrein, zoals
het college eventueel als mogelijkheid ziet. PvdA-er Pim Kuijken is het met hem eens. Ook
hij is tegen het voorstel van het
college. „Maar er valt te praten," zegt hij.
Jaap Brugman (GBZ) twijfelt. „Het is een hoop geld,
maar anderzijds vind ik het circuit erg belangrijk voor Zandvoort. En het ministerie van
VROM geeft ook drie miljoen
gulden. Wie zijn wij dan om
'nee' te zeggen tegen het circuit,
terwijl wij er het meeste belang
bij hebben."
Met het principiële punt dat
een gemeente geld geeft aan een
bedrijf, heeft hij met zoveel
moeite. „De overheid legt toch
ook geluidswallen langs een
spoorlijn aan, terwijl de NS een
commercieel bedrijf is."
„Misschien," zegt Brugman,
„kunnen we het geld wel lenen
aan het circuit." Hij wil, overigens net als CDA-er Ruud van
der Meij, eerst meer financiële
gegevens voordat hij definitief
zijn oordeel velt.

Kinderen zien
juf en meester
op het toneel
pagina 3

De hoge C
van Nelly
Bruynzeel
pagina 5

'Raad moet nu samen met burgers
nadenken over gevolg extra toerisme'

2500 gulden mag geven. Het
gaat immers om een belangrijk
schilderij."
Het college van Burgemeester en Wethouders wil echter
niet meer dan 2500 gulden uitgeven. Voorlopig moet de parochie trouwens nog even op dat
geld wachten, want de gemeenteraad heeft de criteria nog niet
vastgesteld van het kunstfonds
waar het geld uitkomt.
Restauratie van het schilderij
is hard nodig. Er lopen witte
strepen over het doek en hier
en daar zitten er gaatjes in. Dat
komt vermoedelijk doordat het

wat voor verkeersmaatregelen
er genomen moeten worden om
de extra auto's en vrachtwagens van leveranciers op te vangen en de overlast voor burgers
te beperken.
'Er mist iets in de nota,'
schrijft het comité. 'Bewoners
moeten volgens de toerismenota veel begrip opbrengen voor
ondernemersbelangen. Maar
als het gaat om inspraak of medezeggenschap, dan komen bewoners pas aan bod als de beslissingen al genomen zijn.'
Daarom kijkt het comité ;met
spanning uit naar een nieuwe
visie van een nog in te stellen
Stuurgroep Woon- en Leefklischilderij jarenlang verscholen
heeft gestaan, eerst in de kelder
en later bij het orgel.
Volgens restaurator Hetty
van Eeghen, die ook voor het
Frans Halsmuseum heeft gewerkt, zijn de strepen goed te
behandelen. „Ik denk dat tijdens een lekkage water van de
muur over het schilderij is gelopen. Dat water bevatte kalk en
cement. Het vernis is in elk geval aangetast en ik vrees dat
ook de verflaag beschadigd is.
Maar het kan heel goed ook
meevallen, in elk geval is de situatie met hopeloos. De gaatjes
kan ik wegwerken door ze met
lijm te hechten."
Van Eeghen verwacht dat ze
een half jaar nodig heeft voor
de restauratie, als die tenmmste doorgaat.

Sinterklaas
kijkt vrolijk
achterom

maat.' Die groep zou moeten
bestaan uit vertegenwoordigers
van de gemeente en burgers
van Zandvoort.
Volgens Ronald Zuurendonk, een van de actiefste leden
van het comité, heeft de brief
een cynische ondertoon. „We
hebben er weinig hoop op dat
het daadwerkelijk gebeurt.
Want neem nou de uitgebreide
brief over de Haarlemmerstraat van een paar weken geleden. Daar hebben we geen enkele reactie van de huidige raadsleden op gehad. Alleen Hans
Hoogendoorn (die pas na de
verkiezingen vermoedelijk in
de raad komt voor het CDA en
zelf in de Haarlemmerstraat
woont, red.) is bij me langsgekomen."
„Maar," zegt hij, „laat in elk
geval duidelijk zijn, dat we met
tegen een nieuwe impuls van
het toerisme zijn. Integendeel,
maar we willen wel dat er ook
aan ons gedacht wordt."

pagina 13
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
teL 571.7166
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Hulp steelt
ZANDVOORT - De 35-jarige
hulp van een Zandvoortse bejaarde is maandag opgepakt,
omdat zij haar werkgeefster
heeft bestolen. De werkster bekende dat ze m een jaar tijd in
totaal tienduizend gulden wéggenomen heeft. De diefstallen
kwamen aan het licht, doordat
familieleden van de bejaarde
vrouw achterdochtig werden.

MEDEDELING AAN ABONNEES
De stijgende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een aanpassing van de abonnementstarieven noodzakelijk. In verband hiermee zijn onze
abonnementsprijzen per 1 januari 1998 als volgt vastgesteld.
ƒ 6,70 per maand (alleen bij automatische incasso)
ƒ 19,60 per kwartaal
ƒ 35.40 per halfjaar
ƒ 61,75 per jaar
De prijs van een los nummer blijft j 2,00.
Wilt u bij het overmaken van uwabonnementsgeld via giro of bank gebruik maken van het acceptgirolormulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abon-

Marianne Rebel: Ze maaien je zo omver

Eigenlijk had Marianne Rebel ook Mart Smeets, Cas Spijkers, Ronald de Boer en Frits
Barend uitgenodigd, maar zij
moesten wegens andere verplichtingen verstek laten
gaan. „Ze hebben toegezegd
dat ze apart met mij een keer
gaan kijken. Is ook veel leuker
voor ze, want ze hadden zondag anders toch ook wel erg de
aandacht getrokken. Je weet
hoe dat gaat met bekende Nederlanders."
„Ik heb van te voren bewust
niet in de pers gebracht dat ze
misschien zouden komen,
want je gaat zo af als ze niet
komen. Wat dat betreft ben ik
wel veranderd," vertelt Marianne.
Ze is sinds ze in 1991 begon
met schilderen in meer opzichten veranderd, vindt ze.
„Ik ben milder geworden,
minder hard. Ik heb het afgelopen jaar wat gas terug genomen. Heb wel heel hard gewerkt, maar ben minder in de
publiciteit gekomen. Bovendien heb ik diep nagedacht
over wie ik ben en waar ik mee

nementspnjs is daarop ingevuld.
Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische overschrijving
van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast. Voor

ZANDVOORT - 'Toutes
Zandvoort' was er. Althans,
dat leek zo zondagmiddag
bij galerie Artatra in de
Zeestraat. Als Marianne
Rebel een nieuwe expositie
heeft, kunnen veel Zandvoorters hun nieuwsgierigheid blijkbaar niet bedwingen. De gasten stonden
zelfs buiten te wachten om
een glimp van Rebels nieuwe werk op te vangen.

postabonnees gelden andere tarieven.
Wnd. hoofd commercie

Marianne ligt
in de armen
van René de
Vreugd (Artatra)
en
Thys Ockersen, die zondag de openingsspeech
van de nieuwe expositie
hield

hout Inclusief twee stabiele zwenktafels

Ook m ons wooncentrum Mare Smithuis Keukenarchilec
tuur SanitairStudio B A D . Solidwood Plankenvloeren &
Parquet plancher" Boley open haarden en Rem Art Gallery

Los nummer 2 gulden

Foto
Andit?
Lieberom

bezig ben. Dat is ook te zien
aan mijn werk. Er zit meer
gevoel in."
Ze concentreert zich dan
ook niet langer alleen op schilderijen met een spottende ondertoon, zoals haar beroemde
kerstkaart van de burgemeester. Wie haar expositie bezoekt, ziet ook een bloot meisje op hoge hakken met een
speelgoedpaardje tegen de
achtergrond van een gele zee
en een stralende gele/oranje/rode hemel. Het is haar buurmeisje Emma. Het schilderij
heet dan ook 'Emma's droom'.
Marianne: „Zo lekker naïef én
kinderlijk nog. Altijd zon, altijd een vrolijke wereld."
De kunstenares wijst naar
een jongetje in een matrozen-

pak. „Vroeger schilderde ik
gewoon een paar ogen. Nu heb
ik geprobeerd om ontroering
in die ogen te leggen. Een eenzaam kind dat in zijn uppie de
grote boze wereld intrekt. Het
schilderen van zo'n doek geeft
me veel rust."
Opmerkelijk is ook haar
zelfportret, omgeven door ballonnen met monden. „Als je
ook maar even boven het
maaiveld uitkomt, wordt er
hier in dit dorp al gekletst.
Maar op het schilderij komt
ook een man met een naald
voor. Die symboliseert mijn
echte vrienden, die tot me
door weten te dringen en tegen
het geroddel ingaan."
Het zijn slechts een paar van

de schilderijen die tegen de gekleurde felle panelen bij Artatra hangen. Voor het nieuwe
jaar heeft Marianne trouwens
ook al wat exposities gepland,
onder andere in 't Spant en m
een Groningse galerie.
„Wat ik nog wil bereiken?
Een beter kunstklimaat voor
alle kunstenaars in Zandvoort. Daarom ben ik ook zo
blij met dat onderzoek van
Maaike Verberk van de Groningse universiteit. Die geeft
ons zomaar gratis een prachtige handleiding hoe het cultuurbeleid eruit kan zien voor
de komende jaren. Dat is super. Het zou heel hypocriet
zijn als de politiek dat terzijde
laat liggen."

Weekmedia

die krant moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,15 D halfjaar ƒ 34,60 D jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.il.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 710371 017003

woensdag 26 november 1997
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FAMILIEBERICHTEN

l

Thomsonstraat l
2041TAZandvoort
Postbus 505
2040EAZandvoort
Fax 023 57149 24
Telefoon 023 57177 41

M

M .
Consuelo, Robbert, Chaska en
Thijs Wortel:
heel hartelijk gefeliciteerd met de
geboorte van jullie zoon en broertje

Sjoerd Paul

GARAGES EN PARKEERPLAATS IN DE VERHUUR
Binnenkort komt voor leden van E M M vrij voor verhuur:

De collega's van Weekmedia

garage Keesomstraat 115A, huur ƒ 120,00 per maand,
garage Keesomstraat OOOOOC, huur ƒ 115,00 per maand en
parkeerplaats Mr. Troelstrastraat K, huur ƒ 28,50 per maand.

Iedereen bedankt

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat 115A hebben huurders van de
woningen met de huisnummers 397 t/m 519 de voorkeur.

Voor de hartverwarmende reakties.
Het was een hele steun voor ons.

Bij de toewijzing van de garage Keesomstraat OOOOOC hebben huurders van de
woningen met de huisnummers 149 t/m 395 de voorkeur.
Bij de toewijzing van de parkeerplaats Mr. Troelstrastraat K hebben huurders
van de woningen met de huisnummers 62-01 t/m 62-27 de voorkeur.
Toewijzing vindt plaats op basis van het lidmaatschapsnummer.

Ellen, Rickenjesse
Daan, Monique
Mevr. Versteege-Switser

ADVERTENTIES

U kunt inschrijven door een brief met uw naam, adres, geboortedatum telefoonnummer en lidmaatschapsnummer te sturen aan E M M, Postbus
505,2040 EA Zandvoort.
Uw reactie moet uiterlijk woensdag 3 december 1997 om 12.00 uur in ons bezit
zijn.

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avond openstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen: (023) 574 01 02.

VRIJDAG 5 DECEMBER RAADHUIS OM 15.00 UUR GESLOTEN

In verband met Sinterklaasavond zijn alle
gemeentelijke afdelingen op vrijdag 5 december om 15 00 uur gesloten De gemeente
wenst een ieder een gezellige pakjesavond

KENNISGEVING

Volgens Algemene wet bestuursrecht
(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 18 november vergaderd.
De besluitenlijst van deze vergadering en van
de verdere in week 47 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 25 november vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

Onze pap en opa

JOOP VAN SOOLINGEN

OPENBARE
COMMISSIEVERGADERING

woningbouwvereniging EMM

Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar
Het publiek heeft tijdens de commissievergadermg het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

REGISTRATIE POLITIEKE
GROEPERINGEN

Voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente kan een politieke groepermg, die een vereniging is met volledige recntsbevoegdheid en waarvan de aanduiding niet
reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de tweede Kamer of Provinciale
Staten is geregistreerd, aan het centraal stembureau van de gemeente verzoeken, de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst
wenst te worden vermeld (niet meer dan 35
letters of andere tekens), in een register m te
laten schrijven.
Indien men de aanduiding voor de
komende gemeenteraadsverkiezingen op
4 maart 1998 wenst te laten registreren
moet een schriftelijk verzoek daartoe
uiterlijk op maandag 8 december 1997
worden gedaan bij het centraal stembureau.

Op 29 september 1997 hebben Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort het Mandaatstatuut 1997 vastgesteld. In het Mandaatstatuut is geregeld wie binnen de bestuursdienst
van Zandvoort bevoegd is om besluiten te
nemen namens Burgemeester en Wethouders
respectievelijk de Burgemeester Ook bevat het
Mandaatstatuut een aantal besluiten op grond
waarvan personen buiten de bestuursdienst
deze bevoegdheid krijgen toegedeeld Het
Mandaatstatuut 1997 ligt vanaf publicatie van
dit bericht gedurende vier weken ter inzage bij
de Centrale Balie m het Raadhuis

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

wordt
28 november

- maandag 1 december, 20.00 uur, commissie Financiën & Onderwijs

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor.

70

De commissievergadering wordt gehouden m
de commissiekamer in net Raadnuis (ingang
Haltestraat)
De stukken voor de commissievergadering liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter inzage
bij de Centrale Balie in het Raadhuis (ingang
Swaluëstraat) BIJ het bureau Voorlichting "kunt
u terecht voor nadere informatie over de punten die op de agenda staan Telefoon (023)
574 01 62

- Julianaweg 1
- Fazantenstraat 8
- Westerduinweg 34
- Vinkenstraat 30
- Keesomstraat 36
- Kostverlorenstraat 109a

fiosarito

van harte
gefeliciteerd

1 boom
1 boom
7 bomen
1 boom
1 boom
1 boom

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaar-

uitvaartverzorging
kennemerland bv

Kerstmenu vanaf volgende week in het
Zandvoorts Nieuwsblad of verkrijgbaar
bij ons in de Toko

Voor het mooiste kado
gaat u naar Rosarito.

Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

Grote Krocht 20b, Zandvoort

Het postkantoor is vanaf 5 december
weer geopend voor het publiek.

Jawel hoor
Dankzij al die Zandvoorters die hun
„hart" vasthielden werd de sloop gestopt.
Het Genootschap Oud Zandvoort met
haar 1223 leden, dankt iedereen die
de aktie
„STOP DE SLOOP"
een warm hart toedroegen.

HET KAN DUS TOCH

Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening vrijstelling en bouwvergunning te
verlenen voor
- het plaatsen van een verkoopkeet op het terrein Park Duijnwijk
Het bouwplan ligt met ingang van 28 november 1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie Gedurende deze termijn
kan een ieder tegen voormeld bouwplan
schriftelijk bedenkingen kenbaar maken bij het
college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
zijn bij het college van Burgemeester en
Wethouders ingediend:

De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Jwaluestraat 2, gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken DIJ het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

dames- en kinclerkleding
KERKPLEIN 7 - ZANDVOORT
Heeft u het al gehoord?
De Sint is in Zandvoort
zittend op zijn paard,
sprak hij vanachter zijn baard:
Ik keek bij Elizabeth Mode naar binnen
en raakte buiten zinnen.
Kleding voor de Feestdagen
daar zal ik zeker slagen.

WEEKMENU
TOAST MET GEROOKTE
ZALM EN HEILBOT

postkantoor

Het postkantoor L. Davidsstraat is op
donderdag 4 december a.s., van 09.00
uur tot 17.30 uur gesloten. Dit in verband met de installatie van nieuwe balie-computers, ter verbetering van de
dienstverlening.
Klanten worden geadviseerd gebruik
te maken van het dichtsbijgelegen
postkantoor L. Pasteurstraat.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN

Jitoiïe

Voor uw kerstdiner kunt u bij ons voor
beide Kerstdagen bestellen.

Discotheek CHIN CHIN

Postkantoor L. Davidsstraat
tijdelijk gesloten

De aanvraag ligt gedurende een week na het
verschijnen van dit blad tijdens openingstijden
ter inzage bii de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens deze
termijn schriftelijk hun reacties indienen bij
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

ToUo
Wij verzorgen ook uw recepties en
partijen bij u thuis of op de zaak.

Mike en Hannie

- t.o. Wilhelminaweg 46-1 (gemeente)boom

plaatsen
bouwketen
97170B Sportpark Dumtjesveld bouwen
sporthal

GEMEENTE

Bedankt: Dominique, Danny,
Vincent, Loekie, Hein, Dave,
Lonnie, Mark, Robin, André, Jan
en personeel voor hun inzet tijdens de verbouwing.

De volgende aanvraag is ontvangen

97169B Park Duijnwijk

Betty.Wfflem, Kelly, Jody en Wodan

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNING

COLLEGE STELT
MANDAATSTATUUT VAST

De eerstvolgende commissievergadering is'

jaar

schrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

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

Uw gasbedrijf adviseert!

CHOCOLADE MOUSSE
SINAASAPPELSA US
fl. 29,50 p.p.

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!
Vbor c/e week van 17-11 t/m 23-11
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800

2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

23
29
35
41
47
52
58
64
70
76
82
87
96
105
114
122
131
146
160
175
190

Totaal vanaf
l november**
60
75
90
105
120
135
150
165
181
196
211
225
248
270
293
315
338
376
413
451
489

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

HAZEPEPER MET
GEGLACEERDE KASTANJES

Kosten
deze week
13,34
16,82
20,30
23,78
27,26
30,16
33,64
37,12
40,60
44,08
47,56
50,46
55,68
60,90
66,12
70,76
75,98
84,68
92,80
ƒ101,50
ƒ110,20

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

BEIDE KERSTDAGEN GEOPEND
MET HEERLIJK KERSTMENU

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

BEL OF KOM LANGS VOOR MEER INFORMATIE
*********************************************t****

,s um
PASSAGE 6-10
2042 KT ZANDVOORT

tel.(023)57I 95 38
fax.(023)5731147

Zandvoorts Nieuwsblad

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

C

--,

voor meer informatie

Bil GRATIS 0800-022 45 35

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein
Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk
AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort

^

of vul cfe bon in. ,

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
UITVAARTCENTRUM HAARLEM
Direkt hulp bij een sterfgeval. '

EN OMSTREKEN
Parklaan
Haarlem.
Parkiaan 36,2011
3B, 2011 KW Haarlem.

Kerkplein 11, Zandvoort

•

u

_£

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

naam:

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

straat:

•

postcode/woonplaats:

•

telefoon:

•

leeftijd(en):

.

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2*, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

• MIMI

"

-

- man/vrouw •

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000WCHaailcm.

i

Rotary schenkt
til- en traplift
ZANDVOORT - De Rotarycluta Zandvoort heeft maandag
een traplift en tilapparatuur geschonken aan het Logeerhuis
in Heemstede, dat verstandelijk gehandicapte kinderen opvangt zodat hun ouders een
paar dagen per maand ontlast
worden. De Rotary heeft hier
geld voor ingezameld via het
jaarlijkse Zomerzottenfestival
in juni. De voorzitter en penningmeester van de Stichting
Het Logeerhuis is erg blij met
de til- en trapliften, want subsidie kreeg hij niet voor deze
voorzieningen. Volgend jaar
gaat de opbrengst van het Zomerzottenfestival naar de
Stichting Kind en Brandwond.

Kerstmarkt
ZANDVOORT - Van warme
chocolademelk tot en met
kerstbomen, een ieder die van
kerstsfeer houdt kan op zondag
7 december zijn hart ophalen.
Op die dag wordt van twaalf tot
zes uur de kerstmarkt gehouden op het Gasthuisplein, de
Kleine Krocht en het Raadhuisplein. Er zijn diverse stalletjes
met kerstversieringen. Bovendien lopen de kerstman, clown
ome Willem en een steltloper
rond. Het Zandvoorts Mannenkoor treedt drie keer op tijdens
de kerstmarkt.

Kerstdecoratie
ZANDVOORT - Het Aktiviteitencentrum ('t Stekkie) richt
de blik alvast op kerstmis. Docente Mimi Peije geeft in het
Aktivititeitencentrum in de
Celsiusstraat een korte cursus
'kerstdecoraties maken' (9 en
16 december van acht tot tien
uur) en een korte cursus
'bloemschikken' (9 en 16 december van half twee tot half
vier). De opzet van beide is hetzelfde: eerst leren de cursisten
naar een voorbeeld een kerststukje te maken, later een naar
eigen inzicht. Deelnemers kunnen zich opgeven via telefoonnummer 5717113.

Sanering grond
onder museum
kan beginnen
ZANDVOORT - De gemeenteraad heeft gisteravond unaniem groen licht
gegeven voor de sanering
van de vervuilde grond onder het Cultureel Centrum.
Bovendien heeft de gemeenteraad afgesproken dat dit
museumgebouw op het
Gasthuisplein zoveel mogelijk intact blijft en dat het
opgeknapt wordt. Het plan
om alleen de muren te laten
staan, is daarmee van de
baan. De sanering en de renovatie gaan samen bijna
1,9 miljoen gulden kosten.

De grond onder het Cultureel
Centrum is met olie vervuild
doordat een olietank jarenlang
gelekt heeft. Om die vervuiling
weg te krijgen wordt het vieze
grondwater weggepompt en
schoon water geïnfiltreerd. De
gemeenteraad wil een deel van
de grond laten afgraven. In totaal duurt het saneren driejaar
volgens de gemeente. Wanneer
de sanering begint is niet bekend. De gemeenteraad heeft er
gisteravond wel het geld, bijna
negen ton, beschikbaar voor gesteld.
De rest van het geld, een miljoen gulden, wil de gemeente-

PvdA wil weer wethouder hebben

ZANDVOOET - De Partij van de Arbeid wil in de volgende gemeenteraad weer 'meeregeren' in het college. Dat heeft Pim Kuijken dinsdagavond gezegd na de benoeming van de twee nieuwe
PvdA-fractieleden Maarten Weber en Arie Citroen.

Postzegels

VVD kiest Joustra
als lijsttrekker

Motown Night

Tweedeling

(ADVERTENTIE)

ZANDVOORT - De onlangs
opgerichte Socialistische Partij
houdt op donderdag 27 november een openbare bijeenkomst
over de tweedeling in de maatschappij tussen arm en rijk.
SP-Eerste Kamerlid Jan de Wit
is uitgenodigd om over dit onderwerp te discussiëren. Bovendien is de film 'Tegenstem,
tegenwicht, tegenmacht' te
zien. De bijeenkomst begint om
acht uur en vindt plaats in het
Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat).

Treinen
Vervol}? van voorpagina
Vanaf volgend jaar wordt hel,
althatib voor reizigers naai Am
bterdam-Sloterdijk, opnieuw
hollen geblazen. In dit geval
van perron vier naar één Zij
hebben daar vier minuten voor
De NS laten nameh]k vooitaun
de intercity naar het Zuiden
niet meer m Sloterdyk muar m
Dmvendrecht stoppen Du trein
vanuit Dordrecht stopt wel in
Sloterdijk Bovendien wordt
deze trein de snelste aant.huting voor reizigers vanuit Zand
voort naar Amsterdam Op de
terugweg is er geen probleem,
want de trein naar Dordiecht
.stopt vlakbij de trein naai
Zandvoort.

raad besteden aan het opknappen en verbouwen van het gebouw. Hoe dat precies gaat gebeuren, is nog onduidelijk volgens wethouder Versteege. Op
zijn initiatief gaat een werkgroep zich daarover buigen.
Diverse raadsleden drongen
gisteravond erop aan dat die
werkgroep snel aan het werk
moet. „Want," zo zei Eita de
Jong, die als voormalig wethouder Maatschappelijk Welzijn
van 1994 tot en met het voorjaar
van 1996 het Cultureel Centrum
in haar portefeuille had, „het is
hoog tijd dat er iets gebeurt.
Geen woorden maar daden."
Haar opvolger, Gerard Versteege, gaf haar daarin gelijk en zei
zelfs dat hij het betreurde dat
het allemaal zo lang geduurd
heeft.
De fractie van D66 (Van Leeuwen/Visser) stemde wel voor
maar met tegenzin. D66 vindt
het onjuist dat Versteege in zijn
voorstel aangeeft dat hij aangeeft dat hij wil verbouwen volgens het plan van architect
Braaksma (waarbij er meer
stijlkamers komen en de binnenplaats overdekt wordt), ter- 'Poppenmaker' Maarten Bothe maakt ruzie met 'heks' Thea van der Woerd
wijl hij tegelijkertijd tegen de
gemeenteraad zegt dat alles
nog openligt.

Weber en Citroen zijn Jeannette van Westerloo en Huub van
Gelder opgevolgd die een maand geleden overstapten naar de
Socialistische Partij. Zij willen samen met Kuijken anders oppositie gaan voeren dan hrn voorgangers.
„De nieuwe fractie van de PvdA wenst de resterende tijd tot aan
de verkiezingen te gebruiken om een goede verhouding op te
ZANDVOORT - Liefhebbers bouwen met de overige partijen," verklaarde Kuijken.
van postzegels kunnen op vrijdag 28 november terecht op de
maandelijkse openbare clubavond van de Zandvoortse Postzegelverenigmg. De bijeenkomst begint om kwart over zeven en wordt gehouden in het
Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat). De toegang is gratis.
ZANDVOORT - Pieter verklaarde opmerkelijk genoeg
Joustra wordt inderdaad van te voren dat hij het niet
lijsttrekker bij de VVD. De helemaal met het verkiezingsZANDVOORT - Donna Sum- leden van deze partij heb- programma eens is. Hij vindt
mer, Michael Jackson en Stevie
vrijdagavond de voor- dat daar niet in mag staan dat
Wonder, de bekende sterren uit ben
burgemeester na twee terkeur
van het bestuur oyer- de
de Motownstal, zijn op vrijdag
mijnen weg moet. „Dat is name28 november volop te horen in genomen. Tweede op de lijst lijk formeel niet mogelijk, want
Dance Club Yanks (Koster- staat Andries van Marie (nu burgemeesters worden bestraat), want Marco Bracke van wethouder van Financiën). noemd en niet gekozen. Je kunt
Havanna aan Zee organiseert Als derde volgt E. Poster, ze dus ook niet zomaar wegstuop die dag een Motown Night. als vierde C. Oderkerk.
ren." Inhoudelijke bezwaren
Raoul is als dj ingehuurd. Hij is
Opvallend is de plek van P. heeft hij echter daar niet tegen.
hoofddiscjockey van Showbiz Henrion Verpoorten, die van de
„Maar," zegt hij, „ik wil niet
City en draait tijdens het feest negende naar de vijfde plaats over twee jaar aan dit verkieveel jaren zeventig en tachtig steeg. Fred Paap zakte van vijf zingsprogrammapunt gebonhits. Het publiek wordt ver- naar zes en Erica Cramer den zijn, als Van der Heijden
zocht zich ook aan te kleden in schoof een plaats naar bene- aan zijn derde periode begint.
deze stijl. De zaal gaat open om den.
Zolang dat de leden en de kietien uur en de entree is gratis.
Joustra, die overigens al eer- zers van te voren duidelijk 's,
der in de raad heeft gezeten. zie ik geen problemen."

W. Bottenberg van Rovei
vindt de nieuwe overstaprege
ling een verslechtering. Hij hikt
met alleen tegen het rennen
naar een ander perron aan,
maar hij vreest ook dat Zandvoorters in een overvolle trein
terecht komen

Kerk verkoopt
velden en camping

Foto Andre Liebeiom

'Juf is leuker dan echte actrice'

Elk jaar geeft Sinterklaas
een bijzonder cadeau aan de
kinderen van de Zandvoortse basisscholen. Hij vraagt
de leerkrachten of zij een toneelstuk willen instuderen.
Ze doen dat puffend en steunend onder leiding van Ed
Fransen en vrezen dat ze de
vijf voorstellingen in twee
dagen nooit kunnen volbrengen. Toch lukt het elk
jaar opnieuw. Ton Bavinck,
Judlth Oudejans, Maarten
Bothe, Bert de Vries, Ardy
Henneman, Annelies Daalhuizen, Ria Driehuizen,
Thea van der Woerd, Marja
Snijders Blok, Ernst van der
Klauw en Chantal Bouma
verzorgden dit jaar het 47-e
Sinterklaastoneelstuk.
„Want het is zo leuk om te
zien hoe het bij de kinderen
aanslaat," aldus een van
hen.

'D

AT IS meester De
Vries," fluistert een
jongen van de Oranje
Nassauschool tegen zijn buurman. Hij lacht extra hard, zodra zijn meester van Maarten
Bothe (directeur van de Nicolaasschool) op zijn kop krijgt.
Maar de jongen glimlacht ook
trots aan het einde, als meester
De Vries opeens de slimste van
allemaal blijkt te zijn in het
stuk 'De zeven druppels'. Hij
weet een enge heks te verslaan,
die de poppen van de dochter
van de sultan heeft betoverd.
Een keer per jaar klappen de
kinderen van de Zandvoortse

basisscholen voor hun leerkrachten, tijdens het jaarlijkse
toneelstuk om de komst van
Sinterklaas te vieren. Voor de
kinderen is het leuk, maar wat
is toch de aantrekkingskracht
van het schooltoneel voor de
leerkrachten?
„De reacties van de kinderen
vind ik zó prachtig. Als ze allemaal meeleven met zo'n stuk,
geweldig. Daarom heb ik zelf
jarenlang meegedaan," zegt
nestor Ge Loogman, die toch
altijd nog even komt kijken, al
is hij 79 jaar en al lang geen

tijden, refereert aan de rol die
hij als leerkracht heeft. „Als ik
boos ben in de klas, speel ik dat
ik boos ben. Ik ben het niet
echt. Dat is op het toneel ook
zo." Het acteren zit hem in het
bloed, vertelt hij. „Ik ben er al
op de mulo mee begonnen."
Toch is hij volgend jaar niet
meer op het toneel te zien, want
hij gaat aan het einde van het
schooljaar met pensioen.
Het Zandvoortse schooltoneel is volgens de twee oude
schoolmeesters een traditie die
niet verloren mag gaan. „Het is

Leerkrachten: 'Elk jaar willen
we stoppen en toch gaan we door'
onderwijzer meer. „Omdat het
nakletsen zo gezellig is, daarom
vind ik het leuk," grapt Marja
Snijders Blok van de Mariaschool na afloop aan de bar m
Gebouw De Krocht. „Nee hoor,
het is gewoon leuk om te zien
hoe het bij de kinderen aanslaat."
Stagiair Ernst van der Klauw
begint zelfs te stralen als hij
mag antwoorden op de vraag,
waarom hij zijn vrije tijd opoffert voor een rolletje in het toneelstuk. „Het is heerlijk om
een andere rol te spelen. De kinderen kennen me op een bepaalde manier. Nu ben ik even
een andere Ernst."
Ook Bert de Vries, die al dertig jaar meedoet en met genoegen samen met Loogman herinnermgen ophaalt aan vroeger

heel prettig om collegadirecteuren en -adjuncts eens op een
andere manier mee te maken.
Dat vergroot de toegankelijkheid tot elkaar." Loogman:
„Vooral in de beginjaren was
het uniek dat mensen van verschillende zuilen zo nauw met
elkaar samenwerkten."
De groep acteurs is al jaren
tamelijk hecht. Zo nu en dan
valt er iemand af of komt er
iemand bij, zoals Eia Driehuizen die op het laatste moment
ingevallen is. Ze heeft slechts
twee keer kunnen oefenen.
„Wonderbaarlijk eigenlijk,
dat we het toch elk jaar weer
doen," vindt Ardy Henneman,
„want het valt niet mee om de
tijd te vinden voor het repeteren en het leren van de tekst."
„Daarom," vult hoofdrolspe-

ler Ton Bavinck van de Oranje
Nassauschool aan, „is het zo
fijn dat de kleintjes, die het
stuk als eerste zien, vooral naar
het schouwspel kijken. Voor
ons is dat een extra generale
repetitie."
Bij elke voorstelling verandert de tekst volgens de spelers
onbewust een heel klein beetje.
Op de slotavond nemen ze echter bewust het heft in handen.
„Om het voor de volwassenen
leuk te maken, gooien we er allerlei opmerkingen tussendoor." „Ja," zegt souffleuse Sylvia Holsteijn, „daarom lig ik
vaak in een deuk m mijn hokje."
Maar het gaat uiteindelijk om
de kinderen, benadrukt Bavmck. De meesten lijken het
echter wel te waarderen Ze lachen om de grappen, joelen om
de heks en scanderen de oplossmg van een probleem nog voor
de toneelspelers daaraan gedacht lijken te hebben
„Het was weer grappig en
leuk, net als vorig jaar. Of misschien nog wel beter zelfs.
Want het was spannender dan
vorig jaar," concluderen de
achtjarige Guisy en negenjarige
Angela van de Beatrixschool
donderdagmiddag na afloop.
„Onze eigen juf, Annelies Daalhuizen, deed het heel goed,"
vinden ze. Guisy: „Juffen en
meesters zijn leuker om te zien
dan andere mensen op het toneel. Die vind ik soms een beetje eng." En deze acteurs mogen
ze tenminste na afloop in de
foyer een hand geven.
Monique van Hoogstraten

' Alleen gratis parkeervignet voor bewoners
ZANDVOORT - De inwoners van Zandvoort moeten
een gratis vignet krijgen
waarmee ze overal kunnen
parkeren, behalve op plaatsen die voor kortparkeren
bedoeld zijn. Dat schrijft de
nieuwe politieke partij Eén
Zandvoort in haar verkiezingsprogramma.
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woensdag. Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur: J.M. Pekelhanng.
Wnd -hoofd commercie: B.L Berger

PUNDERBORST-

Eén Zandvoort verwacht dat
de vignetten zichzelf terugbetalen, doordat met-bewoners in
heel Zandvoort moeten betalen. Voor werknemers van
Zandvoortse bedrijven die buiten de badplaats wonen, maakt
Eén Zandvoort geen uitzondering. Evenmin voor verblijfstoensten. Zij kunnen tegen be-

taling een vignet voor een week
kopen.
Als het aan de partij ligt
wordt Zandvoort opgedeeld in
parkeerzones. De duurste zones liggen in het centrum. „De
tarieven van parkeerterreinen
dienen het voordeligst te zijn,"
schrijft Eén Zandvoort. „Door
dit beleid wordt het openbaar
vervoer gestimuleerd en worden dagtoeristen, die toch met
de auto komen, naar de parkeerterreinen geleid. De overige middelen die voortkomen
uit deze maatregel, kunnen besteed worden aan milieuvriendelijk vervoer, zoals een pendelbus vanaf het station naar
diverse attracties."
Een busbaan en een verbinding met het nieuwe Spaarnes-

tation, parkeerterreinen in om- en andere instellingen.
hggende gemeenten en een cirVerder pleit Een Zandvoort
culatieplan voor drukke dagen, onder andere voor:
kunnen volgens Eén Zandvoort * Vergader- en congresruimten.
de bereikbaarheid van Zand- * Subsidie van de gemeente aan
voort vergroten. Extra parkeer- het Ondernemers Platform.
garages noemt de partij 'over- * Een burgemeester die na
bodig'.
twaalf jaar (twee termijnen)
Eén Zandvoort suggereert Zandvoort aftreedt
daarnaast dat de gemeente geld * Het verplaatsen van het bus
kan verdienen door de Krocht, station, zodat het busstation
het Cultureel Centrum en de meer richting het Zwarte Veld
sportaccommodaties te privati- komt te staan Het Eaadhuis
wordt daardoor groter
seren. De gemeente moet deze plein
gebouwen verhuren aan een on- 1 Onvei sterkte muziekoptre
dernemer volgens Een Zand dens b ij pavilioens
voort, waarbij de exploitant de * Meer nationale en internatio
vrijheid krijgt om een aantal nale sportevenementen.
dagen per jaar zelf in te vullen ' Het stimuleren van wmterre
De andere dagen moet de ex- creatie om de wei kgelegenheid
ploitant zijn gebouw beschik- te verbeteren en het aantal
baar stellen voor verenigingen werklozen te laten dalen

uur.
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ZANDVOORT - De Agatha
Parochie heeft de velden
van TZB en camping Sandevoerde verkocht aan de familie Keislair. TZB mag wel
op het Kennemer Sportpark
blijven trainen, want er is
een huurcontract voor tien
jaar afgesloten.
Volgens parochievoorzitter
W. Dresmé is er al twee jaar
over de verkoop gesproken. De
voorzitter van de Stichting
Kennemer Sportpark, die het
terrein tot nog toe beheerde,
wilde volgens Dresmé op den
duur aftreden.
„Als hij plotseling weg was
gevallen, zouden we met een
groot probleem hebhen gezeten. Dat wilden we voorkomen,
zeker omdat de financiële basis
van de Agatha Parochie op de
pacht van het terrein steunde.
Bovendien kan een professional het caravanpark Sandevoerde beter exploiteren dan
een stichting." Volgens Dresmé
is de familie Keislair wel van
plan om Sandevoerde op dezelfde wijze voort te zetten.
Het parochiebestuur heeft
ook nog met de gemeente onderhandeld, maar die onderhandelingen waren snel voorbij
volgens Dresmé. „De gemeente
was met geïnteresseerd in het
kopen van het terrein."
De katholieke kerk heeft de
grond van de velden en de camping al decennia lang in handen.
(ADVERTENTIES)

.Voprüw feest,:party óf TeceRtfe
«;K;i! Ctël. 020-571554is®•£$

Cimiema Circus
27 nov t/m 3 dcc
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Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur, dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur, donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
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DIRK VAN DEN BROEK
heeft 4000 aanbiedingen!
BURG. ENGELBERTSTRAAT 21 ZANDVOORT

MENINGEN
lijkse pachtprijs voor het gebied stelt niet veel meer voor.
De gemeente (de bevolking
dus) heeft zich garant gesteld
voor de bouw van de accommodaties pp het circuit. Mocht het
mis gaan met het cirC. van Deursen vindt dat het financieel
cuit, dan kost dat de Zandvoorcollege van Burgemeester en ters
een hoop geld.
Wethouders ten onrechte een
miljoen gulden uittrekt voor
Nu wordt er weer een miljoen
het circuit. Hij weet betere bc- gulden
uit het potje dorpsonstemmingen voor dat geld.
derhoud gehaald. We hebben m
geen fatsoenlijk
Het college wil het circuit (een Zandvoort
zaaltje voor toneel- of muziekbedrijf) een miljoen gulden uitvoeringen
en er is overal
schenken. Dat geld is van de achterstallig onderhoud.
Maar
Zandvoortse bevolking. Met an- de burgemeester stort liever
m
dere woorden, de burgemeester een bodemloze put.
en zijn metgezellen willen iedeHet is vast niet de laatste bijre Zandvoorter dwingen om drage
die de Zandvoorters mozestig gulden af te staan aan het
ophoesten. Bij de eerst volcircuit. Dit is ronduit schanda- gen
gende gelegenheid wordt wel
lig als we naar de voorgeschie- weer
een klinkend nietszegdenis kijken.
gend argument verzonnen,
er geld naar het circuit
Ondanks ernstige problemen waarom
en waarom de burgers
voor het milieu mocht het cir- moet
wat langer over de scheef
cuit blij ven, omdat de economi- nog
stoeptegels mogen
sche belangen voor de gemeen- liggende
struikelen.
te schijnbaar groot waren. De
financiële gevolgen vallen inC. \.in Deursen
ZamUoort
middels zwaar tegen. De jaar-

Zwoel dansen

Dagelijks 13 30
m u v zondag

l het avontuurlijke hondje |
) Belgisch gesproken

Dagelijks 15 30
m u v za/zo

Free
IWilly 3
Do t/m Dl
1900

r «nu rat youi IIUTH DUW
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^^ Jon Voight

Geen geld
naar circuit

Do l/m Dl
21 30
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HHamson Ford, G.iry Oltlmar
S. Glcnn Clow

Woensdag
2000

De dansgroep van Conny Lodewijk oefent al een paar weken heel
druk om zondagmiddag een 7.woclc dans te tonen op het nummer
'Honolulu Baby' uit de film 'Sons of the Desert' van Laurel en
Hardy. Zij treden op tijdens een nostaligische filmniiddag in het
Circus, waarbij behalve de film van 'de dikke en de dunne' ook een
tekenfilm en een oud journaal te zien zijn. De filmmiddag, gcorganiseerd door filmclub Simon van Collem, duurt van twee tot vijf.
Kaarten kosten 25 gulden voor leden en 30 gulden voor niet-leden.
Wie in een Laurel/Hardy outfit komt, mag gratis naar binnen
Foto \ndio I.iehciom

Nelly et
Mr. Arnaud i
Regie Clatidc Sauicl

EMCLUB!
' mnr.cncuizANDTOotr.Nt
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Een kleine greep uit de mogelijkheden
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DE SCHELP 45
ZANDVOORT
Gestoffeerd en gemeubileerd driekamerappartement, gelegen op de eerste verdieping aan de oostzijde, nabij centrum en zuidduinen
VRAAGPRIJS ƒ 129.000,- k k.

SEINPOSTWEG 4/7
ZANDVOORT
Gezellig hoekappartement met ruim balkon op het
zuiden, gelegen op de 5e etage met uitzicht op zee,
duinen en centrum dorp
VRAAGPRIJS ƒ 225.000,- k.k.

TJERKHIDDESSTRAAT111
ZANDVOORT
Goed onderhouden driekamerappartement met
ruim en zonnig balkon op de 7e etage met zeezicht
vanuit de slaapkamers
VRAAGPRIJS ƒ 235.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 2/1601 ZANDVOORT
Gezellig gestoffeerd tweekamer hoekappartement
op de 16e etage met uniek uitzicht over zee, duinen
en dorp Het gebouw is voorzien van diverse liften
VRAAGPRIJS ƒ 239.000,- k.k.

DE RUYTERSTRAAT 4/8
ZANDVOORT
Vierkamer appartement met balkon aan land- en zeezijde op de 4e en hoogste woonlaag met riant uitzicht
Deels voorzien van kunststof deuren/ramen met dubbele beglazing
VRAAGPRIJS ƒ 259.000,- k.k.

SCHUITENGAT 25
ZANDVOORT
Fraai gelegen ruim tweekamerappartement op de
2e verdieping met balkon/terras op het zuiden en
uitzicht op zee
VRAAGPRIJS ƒ 279.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 7/2
ZANDVOORT
Royaal vierkamer appartement verbouwd naar 3 kamers Centraal gelegen nabij winkels, station en
strand
VRAAGPRIJS ƒ 299.000,- k.k.

THORBECKESTRAAT3/8
ZANDVOORT
Zeer verzorgd en luxe maisonette met balkon en uitzicht op zee, gelegen m het centrum Luxe open
keuken, 3 slaapkamers
VRAAGPRIJS ƒ 379.000,- k.k.

BURG. VAN FENEMAPLEIN 19/6
ZANDVOORT
Op de derde etage gelegen verbouwd vierkamer
appartement met prachtig uitzicht over zee en boulevard Gemoderniseerde badkamer en keuken met
inbouwapparatuur VRAAGPRIJS ƒ 379.000,- k.k.

KOSTVERLORENSTRAAT30
ZANDVOORT
Goed onderhouden ruime parterrewoning met zomerhuis en grote tuin op het zuiden Eventueel ook
met bovenwonmg te koop
VRAAGPRIJS ƒ 395.000,- k.k.

DE FAVAUGEPLEIN 61/1
ZANDVOORT
Modern en verzorgd hoekappartement met schuifpui naar terras, gelegen op de tweede woonlaag
aan wandelboulevard
VRAAGPRIJS ƒ 398.000,- k.k.

HOGEWEG102
ZANDVOORT
In het centrum gesitueerd luxe, uitstekend onderhouden driekamer appartement gelegen op de 2e etage
met zonneterras op het zuidoosten, inlc garageplaats
m de onderbouw
VRAAGPRIJS ƒ 595.000,- k.k.

SPORTCENTRUM

ENAMJU
A.J.v.d.MOOLENSTR 47,2041 NC TEL 5715829

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over deze
en nog vele andere objecten vindt u bij

Wacht niet op het nieuwe jaar...

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
postbus 413
2040 AK Zandvoort
tel. 023 - 571 5531
fax 023 - 571 9127

Vandaag is de dag om met goede
voornemens te beginnen!
Kom een gratis proefles doen en
laatje positief verrassen.

EMMAWEG16
ZANDVOORT
Halfvrijstaande zonnige villa met voor- en diepe
achtertuin en garage, in het rustige groene hart van
Zandvoort op 490 m2 eigen grond
VRAAGPRIJS ƒ 629 000,- k k.

Bel voor meer info met
Marcel
ofAnja

5715829
5719701
(aerobics en ballet)

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Makelaardij o.g.

NVM
MAKELAAR

VRAAG OOK NAAR ONZE GUNSTIGE FINANCIERINGSMOGELIJKHEDEN!

MM

WILHELMINAWEG13
ZANDVOORT
Zeer ruime, volledig gerenoveerde gestoffeerde hoekwoning met garage, tuin en zonneterras op het zuiden,
bevat o a 5 slaapkamers en luxe keuken met inbouwapparatuur
VRAAGPRIJS ƒ 795.000,- k k

Het lekkerste haalt u bij

OOK VOOR U...
TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

van der Kuijl

*SCOOTER
* BROMFIETS

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
• Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Schoenen \sn Nederlands
fabrikaat zi|n een SKNS
kwalitcltsreparatie waard

J. van Campen & Zn
Corn Slegersstraat 2
Zandvoort
AYANQ

KYMCO DJ FL 2995,LOOP EENS NAAR BINNEN EN BROM/FIETS NAAR BUITTEN
KOCHSTKAAT 8 NISUW-NOOW-ZANWOORT-m 023-5716504

Gebakjes, koekjes, „hartige" hapjes,
taarten (Zwarte Piet taart),
roomboterborstplaat, speculaas,
chocolade letters, marsepein,
banketstaaf, Leonidas bonbons
enz. enz.
Haltestraat 33 - Tel. 5715584

Stresemannlaan 62- Haarlem
Buslijn 71-72 - Schalkwijk

UdONT
de enige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem
5O

•oorfe
frlees|
waren
#i
«&K

•^-ïïfcr'- *•

GRAFISCH ONTWERP
logo's
huisstijlen
advertenties
brochures

VLOERBEKLEDER.
OVERWEEGT U EEN HOUTEN PARKET-, LAMINAAT- OF GEFINEERDE
VLOER' DE GRAAF HEEFT HET' BIJVOORBEELD IN DE WOONKAMER
EN GANG WARM LAMELPARKET MET EEN GEZELLIGE, SJIEKE SFEER,
NU OOK IN BREDE DELEN OF MISSCHIEN IETS VOORDELIGERS
F I N E E R P A R K E T , 'ECHT HOUT' VOOR IN UW SLAAPKAMER
DRIE

VERSCHILLENDE

KWALITEITEN

MOGELIJKHEDEN
MET ZOVEEL

•'•

\v
i, *«.

SUPER MALSE RUNDER RffiEYE

\ kilo

RUNDER BRAADLAPPEN
2 kilo

?•

29,95
25,00

MAAR PAS OP, HET ZAL MOEILIJK KIEZEN WORDEN
DAT OOK DOOR ONS V A K K U N D I G GELEGD KAN

IN IEDER GEVAL VAN HA'TTE WELKOM

de

PLAFONDS, W A N D E N , STIJL» K A S T W A N D S Y S T E M EN EN VLOEREN
AMSTERDAM, JARMUIDEN 47 TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN MAANDAG T/M VRIJDAG 9 00 TOT 17 OOU
ZATERDAG VAN 10 00 TOT 16 OOU

Kerke pad 6
TeUFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

cv.

^

defect?
^f^r,reAeL^L

Uit eigen worstmakerij

ALS PROFESSIONELE

WORDEN, OF DOET U HET LIEVER ZELF 7 IN ONZE S H O W R O O M BENT U

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

sönngbetaa/tugeenvou-

VOOR

ADVISEREN WIJ V R I J B L I J V E N D OVER ZO'N 7O KEUZE-

MOOIS,

-T}

T ^l

OOK ZIJN ER

LAM l NAATVLO ER EN,

LICHT-, MIDDEL-, EN ZWAAR BELOPEN RUIMTEN
VLOERBEKLEDER

Zeestraat 59
2042 LB Zandvoort
Telefoon (023) 5731936
Telefax (023 ) S73I937

t

i'

GEKOOKTE of GRILLWORST
250 gram
J*%

Zwemlessen
ABC
Aquarobics
Schaatslessen
Zaalverhuur

023-5379944

2,98

K. :f*''-;'l'M^''$'f° *w

^^W^^WsAl*'^- £v^v •• -f^ **

^&M%*

.ENjS^lMffElT^IJM
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Nelly (51 jaar)
kan de hoge C
nog altijd aan

E HOGE C zingt Nelly
Bruynzeel niet meer zo
veelvuldig „Ik haal hem
nog wel, hoor," verzekert de so
pi aan m haar riante woonka
mer aan de Zandvoortselaan
Maar het kost me zóveel
kracht dat ik hem voor publiek
dlleen nog maar zing als ik ab
süluut zeker weet dat hij er zit
Na al die jaren wil ik namelijk
yaag voorkomen dat ik voor
!?ek kom te staan "

Dat haar leeftijd begint mee
te tellen belet de 51 jarige zan
^eres niet om nog uitbundig te
schitteren in de jaarlijkse ope
i ettevoorstelhngen van ama
tcurveremging Hulsbergen uit
Haarlem Tijdens de komende
uitvoeringen van De Zigeunerbaron, op 12,13 en 14 december
in de Stadsschouwburg van
Haarlem, neemt zij zelfs de
\ eeleisende rol van de jeugdige
Arsena voor haar rekening
Deze dreigt aan de centrale figuur van het stuk te worden
uitgehuwelijkt, ofschoon ze ho
peloos verliefd is op de zoon
\an de gouvernante
Tot haar genoegen stelt deze
rol mevrouw Bruynzeel in staat
om in elk bedrijf 'iets moeihjks'
te zingen „Het aantrekkelijke
van operette is de combinatie
van zingen én spelen," vindt ze
Als ik eenmaal met mijn toneelkledmg aan m de belichtmg sta komt er altijd een heerlijk gevoel over me Dan word
ik daadwerkelijk degene die ik
uit moet beelden En om dat
voor een zaal vol mensen te mogen doen is helemaal prachtig "
Zij spreekt uit lange ervaring,
want reeds als 16 jarig koormeisje werd Nelly Bruynzeel
uitverkozen om een hoofdrol te
spelen bij de Haarlemse operetteclub „De vaste zangeres was
zwanger," herinnert zij zich
En men zocht binnen de eigen
gelederen een vervangster Al
t>nel werd ik eruit gepikt Voor
mij was dat natuurlijk fantas
tisch, zo jong als ik was " Achteraf gezien kijkt ze echter mmder enthousiast terug op haar

Met

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
IS! ttüO
S-H

Natuurlijk beschikt Sinterklaas over enige rijkdommen Anders kan hij
immers zijn verjaardag niet zo uitgebreid vieren Maar vijftienduizend gulden
voor een stoomtrein uitgeven, vond hij toch wat veel Daarom nam hij
zaterdag de gewone NS trein naar Zandvoort Die vijftienduizend gulden
komt niet zomaar uit de lucht vallen Volgens P Sorge, bedrijfsleider van de
Stoomclub Hoogovens, kost het organiseren van een rit per stoomtrein
zoveel geld, omdat de NS allerlei voorzorgsmaatregelen moeten nemen Zo
mogen de spoorwegen niet het risico nemen dat de berm m brand vliegt
dat de trein plotseling stilstaat en de dienstregeling in de war brengt En dat
de locomotief niet meer terug naar Haarlem kan komen, omdat het
rangeerterrein verdwenen is Kortom, er valt van te voren genoeg te
regelen „Onze stoomclub doet alles met vrijwilligers, maar de NS hebben
betaald personeel Elk uur dat zij aan zo'n evenement besteden, kost geld
Daarom heb ik er wel begrip voor dat de NS vijftienduizend gulden vragen
Maar jammer is het wel De tocht van Zandvoort naar Haarlem is een van de
mooiste m Nederland en ik had Sinterklaas graag naar de kinderen in
Zandvoort toegebracht"

O)
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Nelly Bruynzeel (51 jaar) zingt is
in haar vrije tijd soliste bij een
operettekoor. Al op haar zestiende
mocht ze de hoofdrol vertolken en
sindsdien heeft de sopraan
geschitterd in menige operette.
Juist die combinatie van zingen en
spelen vindt ze leuk. Alhoewel in
haar eigen huiskamer vaker een
cantate van Mendelsohn dan de
'Zigeunerbaron' klinkt.
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Actie vanuit de luie stoel
komeetachtige debuut „In feite was het uiteraard ontzettend
stom van de toenmalige leiding
om een onervaren meisje van
die leeftijd meteen voor de leeuwen te gooien Daarmee namen
ze immers een enorm risico."
Maar van een afgang was
geen sprake, zodat mevrouw
Bruynzeel de club en het repertoire altijd trouw is gebleven
Via zanglessen bij onder meer
de Zandvoortse pedagoge Annet de Labeije heeft zij haar
stem door de jaren heen zo
goed mogelijk gecultiveerd
„Wat dat betreft is operette wel
een dure hobby," tekent ze hierbij aan „Want het is zonder
meer noodzakelijk dat je de
techniek bijhoudt En er vooral
op let dat je jezelf geen foute
dingen aanleert op het gebied
van mondstand, uitspraak en
ademhaling In dat opzicht kun
je zingen heel goed vergelijken
met sport Want als een hardloper niet genoeg traint gaan z'n
prestaties ook achteruit"
Indien ze had gewild zou Nelly Bruynzeel veel meer uit haar
zangtalent hebben kunnen ha-

len dan de weinig prestigieuze
verbintenis aan een amateurgezelschap „Coby Riemersma,
bij wie ik les had, had me destijds graag naar het conservatonum zien gaan," aldus de Zandvoortse nachtegaal „Maar ik
heb het nooit geambieerd om
beroepszangeres te worden.
Dan moetje elke dag elders optreden. Ik voelde er gewoon
niks voor om zo vaak van huis
te zijn Zeker met omdat ik al

een afspraak H W. Visser komt
de auto dan ophalen om hem
dezelfde dag weer als herboren
af te leveren

Inkopen
Sinterklaas
komen nog
ZANDVOORT - „Het lijkt
erop dat de Goedheiligman
een beetje aan het inleveren
is bij de Kerstman. Bij ons
in de wankel hebben we in
elk geval nog niet het echte
Sinterklaasgevoel," zegt Hema-bedryfsleider Theo van
der Laan
„Alhoewel de verkoop van
marsepein en chocolade heel
aardig naar wens gaat. En de
speculaas vliegt zelfs de deur
uit - maar daarin zijn we van
oudsher dan ook een hele grote
leverancier Maar daarnaast is
er veel vraag naar kerstspullen,
waarmee we alvast een hele afdeling hebben ingericht Al verwachten we dat de drukte deze
week alsnog op gang komt, met
als hoogtepunt de koopzondag
op 30 december "
Ook Jacky van der Zeijs van
antiek- en curiosazaak De Bode
constateert dat de Sinterklaasverkoop dit jaar traag op gang
komt „Eigenlijk begint het pas
deze week goed te lopen "
Niettemin weten heel wat
hulpsinten de propvolle snuisterijenwinkel aan de Bodeweg 2
te vinden om een originele klei-

„Het aantrekkelijke van meedoen in een operette is dat je mag zingen en spelen," zegt Nelly
Bruynzeel
Foto Andre Lieberom

de zangkoren van een CD-uitvoenng van Mendelsohn's oratonum 'Elijah' op de achtergrond „U zult het misschien
wel raar vinden," verklaart de
sopraan haar repertoirekeuze.
„Maar privé luister ik eigenlijk
nooit naar operette Net zo min
als het ook maar in me op zou

'Missen en passiestukken trekken
me nu ook aan na al die operettes'
een full-time job had bij Jupiter Bovendien ben ik typisch
iemand die 'huisje, boompje,
beestje' een hele mooie uitdrukking vind "
Naast de Japanse kamerschermen in de met zalmkleurig tapijt beklede woonkamer
kruipt de witte zwerfkat waarover mevrouw Bruynzeel zich
heeft ontfermd steeds intiemer
tegen haar op Zachtjes klinken

H,W. Visser geeft auto's
integrale schoonmaakbeurt
ZANDVOORT Dateenuitgebreidepoetsbeurttaij Autoreim
gingstechnieken Visser wel wat
kost, geeft de eigenaar ervan
graag toe „Maar daar krijg je
ook wel wat voor terug, hoor,"
\erzekertHW Visser „Als ik
een wagen conserveer, heb ik
hem toch al gauw een uur of vijf
m behandeling. Maar het resul
taat is er dan ook naar Dat is
dus wel even iets anders dan
wanneer je even door een wasstraat rijdt"
In zijn begin oktober geopende bedrijf aan de Kamerlmgh
Onnesstraat 21, tussen Autobednjf Zandvoort en Opeldealer
Van Lent, reinigt Visser de aan
hem toevertrouwde personenauto's zowel van binnen als van
buiten „Ik ontdoe een auto
eerst van alle straatvuil, onder
meer door het wielcompartiment helemaal schoon te spui
ten En vervolgens krijgt hij
zo'n complete was en poets
beurt, dat hij er gegarandeerd
weer vier maanden tegen kan
Verder wordt de auto van binnen helemaal gestofzuigd,
vaarna het dashboard en het
unylweik grondig worden
schoongemaakt"
Maat daar blijft het met bij
Tevens reinigt Visser de bum
pers en de rubbers, lapt hij alle
i cimen en als het nodig is weet
mi zelfs vieze luchtjes uit het
•nteneur te weren Zo heeft hij
iceds auto's ontdaan van een
indringende honden, knof
look- en sigarettengeur De
schoonheidsspecialist
richt
zich overigens op bedrijven en
narticuheren Wie van zijn
diensten gebruik wil maken
kan het beste even bellen voor

Sint niet rijk genoeg

i
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Berichten
en tips voor
deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26 2040 AA Zandvoort
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023 5718648
of Faxen 023 5730497

e

nigheid aan te schaffen Er is
namelijk keus uit een overvloed van leuke geschenken
„Van een vingerhoedje tot en
met een Disneylamp," zoals
Van der Zeijs het assortiment
samenvat. Het grootste verkoopsucces is de sortering ouderwetse knuffelbeertjes met
lang haar, die in de speciaal mgerichte kmderhoek de aandacht trekken
Dat Sinterklaas m populanteit afneemt, wordt overigens
door Cees Bruynzeel van Intertoys m twijfel getrokken „Misschien dat het in andere branches terugloopt," zegt hij
„Maar in de speelgoed is daar
gelukkig mets van te merken
In tegenstelling tot Kerst is de
viering van Sinterklaas dan ook
nog echt een specifiek kinderfeest "
Wat het in zijn noodwmkel
aan het Raadhuisplem momenteel uitstekend doet zijn Barbie poppen, computerspelletjes
en vooral de chipgestuurde Tamagochi-nephuisdiertjes.
„Want dat laatste is nog altijd
een rage die loopt als een tierelier."

auto's worden bij Visser van binnen en van buiten volledig gepoetst

komen om naar zo'n voorstelhng te gaan Ik vind het geweldig om te zingen, hoor, maar
zaligmakend is dat genre met
voor mij Er is een heleboel muziek die ik veel mooier vind "
Haar omgeving deelt haar
voorkeur, zodat maar heel weinig vrienden en bekenden haar
operette-activiteiten bijwonen
„Zelfs in mijn familie kijken de
meesten erop neer," onthult ze

POLITIE- Alarmnummer 112.
In andere gevallen tel (023-)
5713043
BRANDWEER Alarmnummer
112 In andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260
AMBULANCE Alarmnummer
112 Anders, tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland
Huisartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P Paardekooper, H. Scipio-Blume, P.
Weemnk. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11 30 tot 12 00 uur en van
17 00 tot 17.30 uur Een afspraak is met nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364)
uitleenmagazijn:
13.00-1430 weekdag, spoedgevallen za en zon doktersdienst
09-001515.
Tandarts- Hiervoor de eigen
tandarts bellen
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W Neutel, tel (0230 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten) zaterdag 1100-13 00 en
17 00-18 00
uur,
zondag
11 30-12 30 en 17.00-18 00 uur.
Buiten de openingstijden mformatie over de regeling via
tel nr (023-) 5713073
Wijkverpleging. Voor spoedgeyallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst tel 06-8460
Verloskundigen: Mevrouw E A
de Boer-Burgh en/of mevr
A.C M. Gombert en/of P J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel (023 ) 5714437
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel
(023-) 5715847
Dieren: Vereniging v h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissmgsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023) 5713888 Stichting
Regionale Dierenambulance
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens
Weizij nscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informa-

„Alleen mijn vader en moeder
zijn weieens komen kijken"
Tegenover deze afwijzende
houding koestert ze gemengde
gevoelens „Ach, op zich hebben ze natuurlijk groot gelijk
als ze die flutverhaaltjes van
operettes oppervlakkig vinden
Maar dat diepgang ver te zoeken is betekent nog met dat de
kwaliteit minderwaardig hoeft
te zijn Integendeel, het vergt
juist ontzettend veel van een
zanger om het goed te doen "
Niettemin begint mevrouw
Bruynzeel er langzamerhand
genoeg van te krijgen „Het
wordt me te zwaar Ik ben tenslotte geen achttien meer De
laatste jaren heb ik al meerdere
keren overwogen om ermee te
stoppen Maar ja, dan blijkt dat
ik domweg niet buiten zingen
kan En daarbij komt dat ik de
vereniging met wil benadelen
door er opeens de brui aan te
geven Het probleem is namehjk dat goede sopranen tegenwoordig met meer voor het op-

rapen liggen En het aantrekken van een beroepssohst kost
de club veel te veel geld "
Ondanks haar verplichtende
verantwoordelij kheidsgevoel
verheugt zij zich toch op haar
voorgenomen overstap naar
een oratoriumkoor „Zelf ben
ik helemaal met christelijk,"
benadrukt de Zandvoortse
„Maar die missen en passiestukken van componisten als
Bach en Handel grijpen mij bijzonder aan Dat is muziek die
me werkelijk iets doet" In die
categorie vallen ook de liederen
van Mozart en Schubert, die ze
af en toe-in kleine kring vertolkt „Die werken hebben vaak
prachtige teksten, waar ik emotioneel mijn hele hebben en
houden m kan leggen En dat
vormt voor mij een zeer prettige afwisseling met mijn aan
deel in operettes, waar het immers altijd maar een vrolijke
boel is "
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

tie, advies en hulp tel (023)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur
Schriftelijk
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17 00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Weizij nscentrum, tel
(023-) 5717373 Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel
5713459
bgg
023-5320464
Spreekuur op werkdagen van
9 00-10 00 uur Verder volgens
afspraak
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid tel 023-5340350 op werkdagen 12 00 14 00 uur en maandag+
donderdagavond
19 00-21 00 uur
Tascha logeert nu in het as_iel,
Telef. meldpunt Ouderen Mis- maar is op zoek naar een nieuhandeling: 023-5159700, van we baas of bazin. Ze ziet eruit
08 30 tot 17 00 uur
als een boef en heeft ook een
Zandvoortse Vereniging van ondeugend karakter. Ze is klimt
Huurders Gratis advies voor
met gemak over een hek van
leden Telefonisch spreekuur twee meter en eenmaal aan de
elke dinsdagavond 20 00 - 22 00 andere kant wandelt ze triomuur (023-) 5731618 (Secretan
fantelijk heen en weer, niet zo
aat ZVH) Schriftelijk Postbus
goed wetend wat ze met haar
287, 2040 AG Zandvoort
vrijheid moet doen. Ze is nog
Woningbouwvereniging EMM: jong, ruim een jaar oud. Tascha
Klachtentelefoonnummer
houdt van kinderen en kindetechnische
dienst
(023-) ren houden vast van deze speel5717577
se Mechelaarteef. Ze is bovenStoringsnummer gas buiten
dien nieuwsgierig van aard.
kantooruren tel 023-(5)235100 Een makkelijke hond dus. Wie
(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- geïnteresseerd is in Tascha of
merland Tijdens kant uren
m een ander dier, kan terecht
5235123
bij het Ken nemer Dierentehuis,
Taxi: tel (023 ) 5712600
Keesomstraat 5, tel. 5713888.
Openbare bibliotheek: Prinses Over Beertje en Porsche, die al
seweg 34, tel (023-) 5714131 eerder in de krant stonden, valt
Open ma 141730/1830-2030 goed nieuws te melden. Zij zijn
uur, dl 14 17 30, woe 10 17 30,
inmiddels geplaatst.
vrij
10-12/14-17 30/18 30 20 30
u , zat 10-14 uur

«jlceJtand

Dat ook een actie die niet doorgaat effect kan hebben, ontdekte Ronald
Zuurendonk van het comité Haarlemmerstraat HIJ had vorige week met zijn
buren de struiken op de hoek van de Pnnsesseweg en de Haarlemmer
straat willen gaan snoeien om het overzicht op het kruispunt te verbeteren
Een brief voorde gemeente was al klaar, met videoband ter illustratie zelfs
Maar enkele buurtgenoten zaagden de poten onder Zuurendonks stoel
vandaan Ze vonden zijn actie te voorbarig en dus ging het niet door Toch
gebeurde er wel wat met de struiken De gemeente stuurde m allerijl een
eigen snoeiploeg op het groen af Dat is nog eens comfortabel actievoeren

Uitzicht tijdelijk uit zicht

Al een maand staan er drie containers op het Gasthuisplein, waarin de
stratenmakers die op het Kerkplein bezig zijn pauzeren. De grootste is vies
grijs. Alsof dat nog niet erg genoeg is, heeft iemand met een zwarte
spuitbus er onduidelijke teksten opgeschreven Bovendien blokkeert het
gevaarte een deel van de stoep, een groot deel van de parkeerplaats en is
het uitzicht vanuit het kantoor van het Zandvoorts Nieuwsblad verdwenen
En het mag ook nog allemaal volgens de gemeente Geen voorschrift dat
het verbiedt Gelukkig is er hoop Op l december verdwijnen ze weer, want
dan zijn de stratenmakers klaar met het Kerkplein Maar na de vorst keren
ze weer terug om de Kerkstraat af te maken Ik hoop op een zeer strenge
winter met twee Elfstedentochten

Vrouwenoppositie
Het is wel opvallend, dat de twee nieuwe partijen, de Socialistische Partij
en Een Zandvoort, als enigen met een vrouw bovenaan de lijst de verkiezm
gen ingaan Althans, bij Een Zandvoort is al zeker dat Knstie Gansner-Lotte
de lijst aanvoert (met Victor Gerke als secondant) en bij de Socialistische
Partij wordt vermoedelijk Jeannette van Westerloo lijsttrekker De gevestigde orde, die vast en zeker ook weer de coalitie gaat vormen, heeft allemaal
een man als boegbeeld Is dat toeval' Of kunnen vrouwen beter oppositie
voeren'
(ADVERTENTIE)

HEMA echt lekker!
Roomboter amandelspeculaas
dagelijks vers uil eigen banketbakkerij /5 25
25

A 25
Dl)

m»

Kingsize pinda's
gezouten of ongezouten, zak 450 gram /4 50

50

Rosbief

2.
495
nu

100 gram/3 25

Gerookte Noorse zalmfilet
100 gram/5 50

Jong belegen komijnenkaas
l kilo/)3 50

(J 95
HU /•

VdT Rosso Corallo

nu 3

Italiaanse, fruitige, soepele rode wi|n, O 75 L /4 95

VO O T

Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 29 november 1997 Zo lang de voorraad strekt

HET STOND

15 nov • 21 november 1997
In ondertrouw: René Johan
Landaal en Edith Hoekstra
Menno Enthoven en Selda Halderman
Geboren: Joris Bastiaan, zoon
van Karim Midjek en Annette
Chnstme Wiersma Jeremy,
zoon van Marco Cornelis Borst
en Wendy Volger Lesley Ann,
dochter van Peter Berendsen
en Sabine van Dam
Overleden: Karel George Hendnkse, 80 jaar. Jan Johannes
Aandewiel, 53 jaar. Barteld
Smit, 59 jaar Chnstma Lena
Tiemesse, 80 jaar Klaartje Sie
raad de Mumck, 89 jaar

Hervormde Gemeente:
Zondag 10 00 uur: ds J. van Leeuwen, mmv koren en muziekensemble.
Gereformeerde Kerk: Zondag 10 00 uur: ds C vd Vate
Agatha Parochie:
Zaterdag 19 00 uur pastor C v Polvliet
Zondag 10 30 uur pastor C. v Polvhet, mmv Caecihakoor
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10 30 uur dr S van der Meer uit Haarlem
Ronald Zuurendonk had zo graag zelf gesnoeid in de bosjes bij de Haarlemmerstraat
Nieuw Unicum: Zaterdag 10 45 uur geen dienst
Illustratie M*«t de Hoer
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TIJDELIJK JE RAY-BAN

IN EEN
ORIGINEEL KADOBLIK

BEST BLON

De aktie loopt
tot 31 december 1997.
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LITERFLES
BLUE BAND MARGARINE
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lekker op elk moment van de dag
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gesneden en gerookt

Weekmedia is de lokale nieuwsbladengroep van Perscombinatie B.V. Weekmedia
geeft wekelijks 15 betaalde en onbetaalde nieuwsbladen uit in een totale oplage
van meer dan vijfhonderdduizend exemplaren. 40 mensen zijn commercieel werkzaam in onder andere Amsterdam en Amstelveen.

GOUDKLEURIGE
OFTERRA SCHAAL

diverse modellen, O ± 26 cm. Vooi
het maken van uw kenls1uk|es

Wij zoeken op korte termijn een

advertentieverkoper (m/v)

oosterse gerechten.
In diverse vrolijke kleuren

. VOLAREN

030 cm

SCHARREL-EIEREN
KLASSE URGE
doos

voor de buitendienst voor 36 uur per week.
Standplaats: Amstelveen.

ELDERS

6 STUKS

Voor deze afwisselende, zelfstandige functie gelden de
volgende functie-eisen:
- opleiding op MEAO- en/of HAVO-niveau;
- beheersing van de Nederlandse taal in
woord en geschrift;
- bereidheid tot het volgen van vakgerichte cursussen;
- leeftijd minimaal 23 jaar.
Enige praktische ervaring in een soortgelijke functie
strekt tot aanbeveling.
Vanzelfsprekend zijn goede communicatieve vaardigheden, in woord en geschrift, en het vermogen om markten klantgericht te denken en te handelen, alsmede
stressbestendigheid een vereiste.
Wij bieden:
- een salaris dat, afhankelijk van leeftijd en ervaring,
ligt tussen ƒ 3.184,- en ƒ 4.425,- bruto per maand
(op fulltime-basis);
- een uitstekend pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een bedrijfswagen.

RIJK GEVULDE

KERSTSTOL
met witte
chocoladedip
800 GRAM

<X

x
It

^v

Voor meer informatie over bovenstaande functie kunt u
bellen met de heer R. Post, verkoopmanager,
tel. 020-3473420.
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan de afdeling
personeelszaken van Perscombinatie, Postbus 2104,
1000 CC Amsterdam, ter attentie van A. Schermer,
onder vermelding van vacaturenummer AS/97.10.

vanille of griesmeel mei bosvruchtonsaus of vanille
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Amsterdams

TOLETTAIR
NATURALS BOUQUET

FLES

verfrist elke ruimte, bus 300 ml

rond model, hoogte 110 cm,
geen een gezellige steer In huls

BuïtenveWer
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SUPERSLAGERU
ï Amstelveen»
Weekblad

De aanstelling geschiedt voor een periode
van 12 maanden.

ELDERS

CLUCHÖ

HEERLIJK GEKRUIDE

HAMBURGERS
(puur rundvlees)

' I N ONZE . _
GRÖENTEN/FRU^AFD-

NIEUWE OOGST!
ITALIAANSE KIWl'S

HEEL KILO
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LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM, en ook: • OOSTZAAN; Winkelccmtram Hannle Schattpleln • HOOFDDORP: Marktla.n (centrum), Toolenburj • NIEUW VENNEP: Hoofdweg • VOLENDAM: Hyacinlenslraal. ZWANENBURG: Dennenlaan • ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraal -AMSTELVEEN-NOORD: Kostverlorenhol . ZAANDAM: WesBIjd

De sollicitatietermijn sluit op 12 december 1997.

Kodak

A,

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE
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'

KODAK

december
posteraktig
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Waag voor informatie)
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UW LIEVELINGSFOTO'S
OP UW PC
zó gedaan en zo leuk\

PICTURE DISK
Doe meer met uw foto's! Met Kodak
Picture Disk realiseert u op eenvoudige wijze leuke en creatieve resultaten
op uw PC.
Amusement voor het hele gezin.

Informeer bi\
Kodak EXPRESS
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Goede prestatie
Paap en Verburg
ZANDVOORT - In de Alijn bij de Zandvoortse Bridge Club wonnen de dames
Paap en Vertaurg de vierde
wedstrijd van de tweede
competitie met 63 procent.
Koplopers blijven de heren
Emmen en Van der Meulen.

Hockeyers vinden aansluiting bij middenmoot

ZANDVOORT - In de
strijd tegen degradatie heeft
het damesteam van de ZHC
een knappe 1-0 overwinning
behaald. Het bezoekende
De Kikkers, eveneens degradatiekandidaat, werd na een
spannend gevecht met 1-0
Een goede tweede plek in geklopt.

deze vierde wedstrijd ging naar
Mevrouw De Kruijf en de heer
Kleijn terwijl de tweede plaats
in het totaalklassement voor de
heren Groenewoud en Smit is.
De heren Overzier en Van der
Staak triomfeerden in de B-lijn
met een fraaie score van 65 procent. Mevrouw Kinkhouwers
en de heer Heidoorn pakten de
tweede plaats. Door hun goede
resultaat hebben de heren
Overzier en Van der Staak de
leiding overgenomen van de heren Bakker en Brandse.
In de C-lijn was de hoogste
score weggelegd voor de dames
Van der Meer en Sikkens met
58 procent. Met gering verschil
werden de dames Van den
Nulft en Scipio Blüme tweede.
De dames Veldhuizen en Kleijn
hebben de leiding in handen
met een voorsprong van vier
procent op nummer twee, het
echtpaar Van der Werff.
Mevrouw Janssen en de heer
Santor doen het goed in de Alijn van de donderdagmiddag
competitie. Ook nu weer, met
62 procent waren zij onbereikbaar voor de rest van het veld.
Mevrouw Veldhuizen en de
heer Vergeest legden met 59
procent beslag op de tweede
plaats. De heren Hoogendoorn
en Weijers gaan onveranderd
aan de leiding met op de tweede
stek mevrouw Lemmens en de
heer Veldhuizen.
De B-lijn gaf een overwinning
te zien voor het echtpaar Effern
met 59 procent. Op een procentje achterstand eindigden de
dames Van Dillen en Trubendorffer als tweede. De ranglijst
wordt hier aangevoerd door de
dames Hilverdink en Voplstra
voor de dames Bos en Singerling.

Kenamju wil een
teamcompetitie
ZANDVOORT - Sportcentrum Kenamju is van
plan om in 1998 een competitie op te zetten waar de
'Sportploeg van het jaar' uit
voort zal komen. Enkele weken geleden heeft Kenamju
een brief uit laten ga'an naar
enkele sportverenigingen in
Zandvoort.
Hierin wordt medewerking
gevraagd voor de opzet van
deze competitie. Ook werd de
Zandvoortse Sportraad geïnformeerd, die het initiatief ondersteunde. De opzet is dat zoveel . mogelijk verenigingen
meedoen met een ploeg die in
beginsel uit maximaal zestien
personen, van boven de 18 jaar,
bestaat. Per sport kunnen er
twaalf personen, onder wie minimaal vier dames, deelnemen,
ledere maand zal een vereniging een sporttoernooi organiseren waaraan alle teams deelnemen. De competitie zal eind
januari van start gaan en duren
tot de maand december.
De gedachten gaan nu al uit
om de laatste wedstrijden in de
nieuw te bouwen sporthal te
houden. De verenigingen die
benaderd zijn om een toernooi
van hun sport te organiseren
zijn ondermeer Zandvoortmeeuwen-handbal en -voetbal,
TZB-softbal, Zandvoortse Hockey Club en Sporting OSS (vplleybal). Meerdere sporten zijn
welkom en teams kunnen zich
opgeven bij Kenamju, Marcel
van Rhee, telefoon 5715829 of
Ruud Luttik, telefoon 5719171.

Dit jaar heeft de hockeybond
een versterkte degradatie- en
promotieregeling
ingesteld.
Daardoor wordt het een moeilijk seizoen voor veel clubs.
ZHC moet in ieder geval twee
teams onder zich houden om
rechtstreekse degradatie te ontlopen. De nummers drie en vier
van onderen moeten promotie/degradatiewedstrijden spelen.
Dus moeten de Zandvoortsen
maar liefst vier teams onder
zich houden.
Onder leiding van coach
Frans van der Haak is er een
duidelijk progressie in het ZHC
hockeyteam te ontdekken.
Werd enige weken geleden kop-

loper Haarlem al verrast nu
bleef De Kikkers met lege handen. Het werd een wedstrijd
met wisselende kansen. Beide
teams waren doordrongen van
de belangrijkheid van deze partij en knokten voor elke meter.
Door een treffer van Sabine
Bruin nam ZHC in de eerste

ZHC klopt
Kikkers na
felle strijd
helft een 1-0 voorsprong, die later gezien erg belangrijk zou
zijn.
Ondanks verwoede pogingen
van De Kikkkers speelde ZHC
de eerste helft rustig uit en behield de voorsprong. Ook in de
tweede helft hield ZHC de strijd
onder controle. De Kikkers zette wel aan, doch de Zandvoort-

se defensie hield stand. Met
snelle aanvallen probeerde
ZHC de voorsprong op te voeren, maar ook de Kikkers-defensie gaf geen krimp. De spanning was in de slotfase te snijden. De twee belangrijke punten bleven niettemin in Zandvoort.
„Door deze overwinning hebben we afstand genomen van de
onderste twee plaatsen," constateerde coach Van der Haak.
„Bovendien hebben we aansluiting gekregen met een grote
groep middenmoters. De meiden raken steeds beter ingespeeld. De jongeren die vorig
jaar zijn ingepast hebben nu
een jaar ervaring opgedaan en
je ziet dat het beter gaat. Het is
wel jammer dat we een smalle
selectie hebben en daardoor
wat junioren moeten opstellen.
Na de winterstop hoop ik dat
twee langdurig geblesseerde
speelsters hersteld zijn. Dan
moeten we het kunnen redden."

Chess Society weggeveegd
ZANDVOORT - De hoofdmacht van Chess Society
Zandvoort heeft vorige
week een onverwacht grote
nederlaag geleden tegen het
eerste achttal van Heemstede. Met maar liefst 6,5-1,5
werd Chess weggeveegd.
Olaf Cliteur was de enige
Chess-speler die zich aan de
malaise onttrok en tekende
voor de enige Zandvoortse
winstpartij.
Op volle sterkte begon het
eerste team van Chess Society
aan de uitwedstrijd tegen
Heemstede, een op papier gelijkwaardige
tegenstander.

deze spontaan opgaf. Veel plezier beleefde de Chess-formatie
niet aan dit punt daar de slecht
staande Ben de Vries capituleerde. Ook Kees Koper behoorde deze avond tot de weinige Zandvoortse lichtpuntjes.
Hij scoorde weliswaar niet
maar speelde een bijzonder
goede partij en had zelfs uitzicht op een remise, doch kon
Het was voorzitter Olaf Cli- de gewenste stelling niet bereiteur die de stand terugbracht ken, 4-1.
tot 2-1 en hij deed dit op indrukNu moesten de andere Zandwekkende wijze door eerst een
stuk te offeren en er vervolgens voorters alle partijen winnen
nog een kwaliteit tegen aan te om alsnog een gelijkspel af te
gooien. Op de 36e zet was de dwingen. Die hoop was snel vermonarch van zijn opponent vlogen toen Mare Kok zijn reechter dusdanig ingesnoerd dat mise-stelling zag veranderen in
een nederlaag. Bij de 5-1 achterstand wist Walter Gerhards
nog iets terug te doen. De Duitser stond gewonnen maar
moest met nog 21 seconden op
de klok eieren voor zijn geld
kiezen en accepteerde het remise-aanbod van zijn tegenstanTopper van de week
der.

Reeds vroeg in de avond zag het
er al niet leker uit voor de mannen van teamleider Hans
Drost. Jacob de Boer verloor
een loper en daarmee de partij
en Dennis van der Meijden verbruikte dusdanig veel bedenktijd dat ook hij tegen zijn tweede nederlaag van dit seizoen
aanliep.

'Vissen is ontspanning'
„Vissen is ontspanning,
maar is in clubverband
ook spannend," vindt
Frans Castien, winnaar
van de Noordzeecompetitie bij de Zeevis Vereniging Zandvoort. Vanaf
1992 is Castien lid van de
Zandvoortse club. Het
visvirus had hem echter
al veel eerder te pakken.
Toen hij lid werd van de
Zeevis Vereniging deed
Frans Castien al aan vele
viscompetities mee.

„En vangen daar gaat het
toch wel om. Heb je lekker
gevangen, dan doe je in comZijn beste prestatie was de petitieverband mee om de
overwinning in dit seizoen.
prijzen. Bovendien neem je
de vangst mee naar huis en
Ondanks zijn tiende plaats
in de laatste wedstrijd, einheb je een lekker maaltje."
digde hij in het totaalklasse- De grootste vissen die Frans
Castien aan de haak heeft gement op de eerste plek. Natuurlijk speelt het winnen al- slagen zijn kabeljauwen van
tijd mee bij vissers, maar vis zestig a zeventig centimeter.
vangen en in de buitenlucht
„Dat zijn geen records, maar
verblijven zijn net zo belang- wel behoorlijke vangsten.
rijk. „Het vissen vanaf de
Met de visclub gaan we al
boot is leuk. Als we vanaf de een paar jaar naar Denemarpier bezig zijn, vermaak ik
ken. Daar heb ik wel een record met de grootste schol.
me ook. Aan de wedstrijden
Vissen in Denemarken is erg
vanaf het strand doe ik niet
meer mee. Daar heb ik te
leuk. Dan heb je veel lol met
de jongens onder elkaar en
weinig tijd voor en bovendien wordt er niet veel gevan- vis je van 's morgens vroeg
gen."
tot 's avonds laat."

Daar ook nieuwkomer Chris
van Bockel zich liet verschalken, kwam er een dramatische
eindstand voor de Zandvoorters op het fomulier te staan,
6V2-V/2. De teleurgestelde Chessteamleider Hans Drost meldde
na afloop dat dit wel het laatste
was waarop hij had gerekend.
„Het meest verbazende vind ik
nog dat we op zes borden werkelijk geen moment uitzicht op
een beter resultaat gehad hebben. We zijn, om in schaaktermen te blijven, geveegd," aldus
Drost.

ZANDVOORT - Zandvoortmeeuwen raakt door
de 4-0 nederlaag bij koploper DRC aardig in de problemen. In Durgerdam speelden de Zandvoorters een
matte partij voetbal.

De ZHC-speelsters Raja Idmalek en Miranda Schilpzand stichten verwarring in de Kikkersdefensie
Foto: Erick van Cleef.

Dames vallen op in zaalvoetbaltoernooi
ZANDVOORT - Het zaalvoetbalteornooi van tien
plaatselijke
horecabedrijven werd een succesvol gebeuren. Na een spectaculair
toernooi ging de overwinning uiteindelijk naar Chin
Chin.
Niet alleen werd dit toernooi
voor de vierde keer georganiseerd maar ook het feit dat er
geen enkele blessure viel,
maakte mede het succes van de
zaalvoetbaldag.
Bovendien
werd er nog goed gevoetbald
ook. Volgend jaar zal dan ook
voor de vijfde keer het toernooi
worden gehouden. Het talrijke
publiek heeft bijzonder genoten mede door invloed van de
meespelende dames, wiens
doelpunten dubbel telden en
daardoor kenden enkele wedstrijden een spectaculair verloop.
Café Bluijs was oppermachtig in poule A en won alle wedstrijden met op de tweede
plaats Sesto Senso. In deze
poule was het meest opvallende
de uitschakeling van tweevoudig toernooiwinnaar La Bastille. In poule B kwam Chin Chin
als sterkste naar voren, gevolgd
door café Harlekijn. Via de
kruisfinales moesten deze vier
teams uitmaken wie de winnaar van het toernooi werd.
Bluijs streed verbeten tegen
Harlekijn maar moest nipt de

Vissen bijten goed bij Verheij
hetgeen goed genoeg was voor
de tweede plaats, terwijl Ronnie de Jong derde werd met 428
centimeter vis.
De grootste vis van de dag
werd binnengehaald door Rob
Zandvoort, met een afmeting
van 67 centimeter. Door een
tiende plaats te vissen werd
Frans Castien winnaar van de
Jochem Visser ving maar een Noordzeecompetitie met 15
centimeter minder dan Verherj, punten. Tot aan de laatste wedstrijd was de spanning te snijden, want Gas Al werd met 16
punten goede tweede en Henk
Bluijs eindigde op een derde
plaats.
De Zeevis Vereniging Zandvoort moest voor de laatste
wedstrijd een paar keer verkassen. In eerste instantie taleken
de vissen weinig trek te hebben,
want er kwamen maar vier vissen boven water. Op de tweede
ankerplek viel de vangst eveneens tegen. Pas op de derde ankerplek bleven de Zandvoorters hangen.

ZANDVpORT - Henk Verheij is winnaar geworden
van de laatste viswedstrijd
op de Noordzee. Hij ving in
totaal 442 centimeter vis,
een centimeter meer dan
zijn opponent. De overallprijs ging naar Frans Castien.

De Zandvoortse visser gaan
nog een keer de Noordzee op en
wel op zondag 14 december.
Deze wedstrijd telt niet meer
mee voor de competitie, maar
er wordt gewoon geprobeerd
een lekker maaltje vis te vangen.

ZANDVOORT - Het zaterdagteam van Zandvoortmeeuwen slaagde er niet in
de drie punten te bemachtigen. In de strijd tegen SIZO
bleef het scorebord ongewrjzigd, 0-0.

SPORT
ZVM-team is niet
erg gemotiveerd

American football-clinic slaat aan

ZVM-zaterdag en
SIZO in evenwicht

De eerste helft was voor de
bezoekers uit Hillegom. Zo
werd er keihard tegen de Zandvoortse staander gekopt en
haalde Pieter Brune, toen zijn
doelman al gepasseerd was, de
bal van de doellijn. Zandvoortmeeuwen moest het hebben
van uitvallen via Jordy Heidebrink en Ferry van Rhee, maar
echt gevaarlijk was het allemaal niet. Het was en bleef een
matige partij voetbal.
Ook in de tweede helft was
het niveau niet bijster hoog.
Zandvoortmeeuwen kwam nu
meer aan aanvallen toe. Het
middenveld werd in bezit genomen en de badgasten bouwden
een groot veldoverwicht op. De
formatie van coach Fred van
Rhee perste er een groot offensief uit. Grote kansen waren er
niet doch uit een van de vele
aanvallen had toch wel gescoord kunnen worden. Schoten van Van Rhee, Heidebrink
en Brune werdp.n nu een prooi
van de goede SlZO-doelman.
Ondanks het felle aanzetten
in deze tweede helft lukte het
Zandvoortmeeuwen niet tot
een overwinning te komen. Wel
voegden de Zandvoorters zo
weer een punt toe aan het totaal. Ze blijven daardoor toch
wel ver verwijderd van de laatste positie.

Zandvoorts
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overwinning met 2-3 aan de
winnaar van vorig jaar laten.
In de andere kruisfinale tussen Chin Chin en Sesto Senso
nam Chin al snel een 2-0 voorsprong. Sesto Senso kwam weliswaar nog terug tot 2-2 maar
moest uiteindelijk met 4-2 het
hoofd buigen. In de strijd om de
derde plaats liet het verrassend
sterke Bluijs weinig over van
het moegestreden Sesto Senso,
5-0. De finale tussen Harlekijn
en Chin Chin werd een schitterend stukje zaalvoetbal. Het
team van Harlekijn nam mede
dankzij een dames-doelpunt
een 3-0 voorsprong, maar zag
Chin Chin terugkomen tot 3-2.

Ondanks het feit dat het met
een speler minder voetbalde,
zag Chin Chin dertig seconden
voor tijd kans de gelijkmaker in
de touwen te jagen. Daarmee
dwong de ploeg een verlenging
af, waarin dankzij formidabele
reddingen van beide doellieden
niet gescoord werd. In de beslissende strafschoppenserie
was Chin Chin het koelbloedigst.
Hert won met 6-5 de felbegeerde wisseltrofee. Jill de Kater van Harlekijn werd terecht
gekozen als beste dame. Met
maar liefst acht doelpunten
had zij een groot aandeel aan
haar team geleverd.

Op Pieter Keur na begon
Zandvoortmeeuwen
vrijwel
volledig aan de wedstrijd tegen
de gedoodverfde kampioen
DRC. Vanaf de aftrap hing er
een matheid over het Zandvoortse team. DRC liet zien niet
voor niets leider in de derde
klasse te zijn, doch het verweer
van Zandvoortmeeuwen was
matig. Slechts doelman Mario
Schrader en Rocco Termaat
haalden een voldoende.
Toch bleef Zandvoortmeeuwen een half uur overeind
mede door knappe reddingen
van doelman Schrader. Na een
half uur voetballen was de
Zandvoortse sluitpost kansloos
op een keiharde inzet van DRC,
1-0. De schade leek daarmee beperkt te blijven doch op slag
van rust profiteerde DRC van
zwak ingrijpen in de Zandvoortse defensie en het was 2-0.

De tweede helft was van het
zelfde laken een pak. Zandvoortmeeuwen kon en wilde
schijnbaar niet en DRC voetbalde rustig de wedstrijd uit. Het
derde doelpunt was al snel een
feit toen Schrader vanaf elf meter onberispelijk werd gepasseerd. De Zandvoorters kwamen toen wat onder de druk
vandaan doch wisten zich niet
eenmaal een kans te scheppen.
DRC bepaalde in de slotfase de
eindstand op 4-0.
„DRC is natuurlijk een heel
goede ploeg," vond trainer Pieter Keur. „Maar bij ons mankeerde het aan de mentaliteit
en de motivatie. Wij hebben
geen enkele kans gehad. Er was
geen inzet en geen bezieling en
dat moet er wel zijn want anDZS voerde de stand met een ders win je geen wedstrijd
'echt' doelpunt op naar 3-0. Na meer."
65 minuten voetballen kwam er
plots een eind aan de wedstrijd.
De man in het zwart kreeg te
maken met een zweepslag en
kon niet verder. Hij staakte de
wedstrijd. „Eigenlijk waren we
het beter spelende team," aldus
Joop Paap. „Tot aan de zestien
ZANDVOORT - Voor de
meter ging het heel erg goed,
maar verder lukte het niet. Bo- derde keer op rij boekten de
vendien waren de eerste twee vrouwen van The Lions een
doelpunten echt dik buiten- mooie overwinning. In een
spel. Ik vind deze stand erg ge- spannend basketbalgevecht
en na verlenging werd HOC
flatteerd."

Buitenspelsituaties
nekken Zandvoort '75
ZANDVOORT - Zandvoort '75 speelde een wedstrijd tegen DZS die slechts
driekwart van de totale tijd
duurde. Bovendien waren
die minuten aardig ongelukkig. De Zandvoorters keken
tegen een 3-0 achterstand
aan toen door een blessure
van de scheidsrechter de
strijd werd gestaakt.
Door autopech van de
scheidsrechter begon de strijd
een kwartier te laat en meteen
was de toon gezet. De fluiter
had zijn dag niet en zag na een
kwartier een duidelijk buitspelgeval aan DZS zijde door de vingers. Ferry Nanai probeerde de
zaak nog te redden maar werd
gepasseerd, 1-0. Zandvoort '75
had in de eerste helft het beste
van het spel, maar het gemis
van de geblesseerde Robin Castien was duidelijk merkbaar.
„Tot aan het strafschopgebied voetbalden we heel goed,"
stelde Joop Paap. „Maar dan
mis je een afmaker." Toch heeft
Zandvoort '75 de kansen gehad
maar paal en lat stonden treffers in de weg. DZS speelde een
verdedigende tactiek om vervolgens met lange ballen een
counter op te zetten. In de eerste helft lukte het eenmaal,
doch in de korte tweede helft
zou DZS, met behulp van de
scheidsrecehter nog tweemaal
toeslaan.
Stond de DZS-speler bij het
eerste doelpunt zo'n twee meter buitenspel, bij het tweede
doelpunt stond de ontvanger
van de bal wel vijf meter buitenspel. De DZS-speler mocht
doorgaan en profiteerde dankbaar door 2-0 te scoren. De
scheidsrechter was de kluts geheel kwijt en staakte even later
de wedstrijd omdat hij zich,
door opmerkingen vanaf de
kant, bedreigd voelde. Na een
afkoelingsperiode besloot hij
toch weer door te gaan.

Derde zege op
rij van Lions

(ADVERTENTIES)

in eigen huis met 48-43 verslagen.
De formatie van coach Olaf
Vermeulen kwam vlot uit de
startblokken. Met snel en
agressief basketbal werd HOC
op achterstand gezet. Na dertien minuten leidde Lions met
23-16. De Zandvoortse vrouwen
waren zonder wissels aan deze
partij begonnen en moesten
toen gas terug nemen. Wissels
waren niet mogelijk en HOC
kon daardoor wat meer grip op
de strijd krijgen en kwam terug
tot 20-23.
In de tweede helft gaven beide teams elkaar niets toe. De
strijd blijf gelijk opgaan. Met
nog een minuut op de klok en
bij de stand 39-39 kreeg Lions
een unieke kans om de zege te
pakken. De Zandvoortsen
mochten twee vrije worpen nemen doch de spanning was kennelijk te groot om deze te verzilveren.
Daardoor werd een verlenging noodzakelijk. In die verlenging probeerde HOC het
Zandvoortse team met een
press onder druk te zetten. The
Lions had echter nog conditie
genoeg om hier onder uit te komen en met een paar snelle breaks de wedstrijd naar zich toe
te trekken met 48-43. Scores
Lions: Anicke van Litsenburg
13, José Koper 12, Simone Beerepoot 10, Pie Gansner 9, Ingrid
de Boer 4. „Ondanks de onderbezetting hebben we gevochten
voor wat we waard waren en
boekten we een verdiende overwinning," stelde coach Olaf
Vermeulen tevreden vast.

Racen
De leerlingen van de vierde klas van het Noord- kelijk Amerikaanse sport telt in Nederland zo'n
zee Collega (Wim Gertenbachschool) waren laai- achthonderd beoefenaars. Door het geven van
end enthousiast over de American football-clinic, clinics aan scholen in Nederland hoopt de Amdie op het sportveldje van de school aan de Zand- sterdam Admirals op meer uitstraling en bekendvoortselaan werd gegeven. Jasper Teijsee van de heid van deze eneverende sport. Op de foto legt
Amsterdam Admirals legde de beginselen van _ Jasper Teijsee, tweede van links, uit hoe met de
deze in opkomst zijn sport uiteen. Deze oorspron ovale bal omgegaan moet worden.

ZANDVOORT - In de interne competitie bij de
Zandvoortse Schaak Club
deed Hans Jansen goede zaken. Door een overwinning
na amper 25 minuten
op Hetty Sandbergen steeg Gorter de
partij op zijn conto
Jansen naar de derde plaats. spelen
kon schrijven. Niets was echter

Schaker Jansen
doet goede zaken

Voor de regerend nlubkampioen Edward Geerts valt het niet
mee in de top te blijven. Ook nu
moest Geerts een nederlaag incasseren en wel tegen Hans
Lindeman, die oprukte naar de
tweede plaats, terwijl Geerts terugviel naar de vijfde positie op
de ranglijst. De partij tussen
John Ayress en Hielke Gorter
verliep enigszins verwarrend.
Eerst zag het er naar uit dat

minder waar.

Na reconstructie van deze
partij werd remise overeen gekomen door een niet geoorloofde zet. De schakers besloten
toen zeer sportief om een puntendeling te laten noteren. Wim
Gude speelde met de zwarte
stukken naar winst tegen Wim
de Oude. De top-tien ziet er nu
als volgt uit: 1. John Ayress, 2,

Hans Lindeman, 3 Hans Jansen, 4. Wim Gude, 5. Edward
Geerts, 6. Hielke Gorter, 7.
Ruud Schiltmeijer, 8. Jan Berkhout, 9. John Atkinson, 10. Wim
de Oude.
Morgenavond spelen de leden van de Zandvoortse
Schaak Club de tweede ronde
van de rapidcompetitie. Totaal
worden drie partijen gespeeld
met een bedenktijd van 25 minuten per persoon. Voor deze
competitie worden twaalf partijen gespeeld. Na de eerste ronde gaan John Ayress en Hans
Jansen gedeeld aan de leiding.
Beide scoorden honderd procent uit drie partijen.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
OO.OO-OTTOO ZFM Nonstop
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
09.00-12.00 DeWatertoren
12.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
17.00-20.00 ZFM Nonstop
20.00-22.00 De Kustwacht
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00.00-07.00
07.00-09.00
09.00-11.00
11.00-12.00
12.00-13.00
13.00-15.00
15.00-17.00
17.00-19.00
19.00-20.00
20.00-22.00
22.00-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
DeWatertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-0&00
08.00-10.00
10.00-12.00
12.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.00
20.00-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

msferdam

ZANDVOORT • Aspirant-racers kunnen tijdens de feestdagen voor 345 gulden kennismaken met de Dutch Racing
School.
Dit instituut organiseert een
racedag met onder andere: rijden in een formule racewagen,
gokartrace, quad en Porche.

Op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen zie je de leukste
Sint-kadootjes. Maar hou 't stil,
't moet wel een surprise blijven!

m

Amsteram

BAALBERGEN, HOUWEUNG INTERIEUR, MUNDERS.
MONTÈL, OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER, VALHAL.
Info: (OIO) 69093 16
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Lekker gevoel,
lekker makkelijk
Wie het druk heeft, wil
zich niet ook nog druk
hoeven maken over voldoende vitamines en mineralen per dag. Daarom
is er nu een nieuw merk
vitamines voor moderne
mensen: Santogen.
Midden in het leven staan,
heeft zo zijn voordelen. Veel
sociale contacten, weinig tijd
om te tobben en plezier beleven aan de dingen die u onderneemt, om nog maar te
zwijgen van het prettige gevoel nuttig bezig te zijn. Bij
bewust leven hoort natuurlijk ook gezond en gevarieerd
eten en dat kan er in alle
drukte nog wel eens bij inschieten.

Goed bewegen maakt het
leven aangenaam
Ie gewrichten. Hierdoor
wordt de kwaliteit van het leven verhoogd. Adrufyt van
Bional heeft een dubbele werking. Het helpt bij de verzorging van gevoelige, stijve en
stramme spieren, smeert de
gewrichten en ontziet maag
en darmen.

Vitamine van de toekomst
Moderne situaties vragen om
moderne oplossingen. Dus
geen ingewikkeld gedoe met
een pilletje zus en een pilletje
zo, maar een alles-in-één uitkomst. Op maat gesneden
voor de momenten waarop u
een steuntje in de rug kan
gebruiken, om wat voor reden dan ook. Santogen, bijvoorbeeld. Een nieuwe serie
vitamines van 10 producten,
verdeeld in 8 multivitamines
en 2 vitamine C producten.
Naast de meest complete multivitamine Optimaal 31 als
aanvulling op de voeding,
zijn er varianten met bijvoorbeeld extra ijzer, magnesium
of calcium voor omstandigheden die daarom vragen. Dé

Nieuw. Vitamines van Santogen, net watje nodig hebt.
oplossing voor mensen die
niet moeilijk doen, maar wel
op hun gezondheid letten.
Santogen is overal verkrijgbaar. Voor meer informatie:
Santogen Consumenten informatie, tel. (O497) 38 18 33.

Wat kan er aan
de hand zijn?

Welk Santogen-product?

Waarvoor?

En verder?,.

Weinig fut

Moeheid, mulitvitamine •+•
ijzer

Om bij en na fysieke
inspanning het lichaam
te ondersteunen

Rusten, ontspannen,
gezond eten

Schrale huid

Soepele Huid,
multivitamine met
vitamine E + .
teunisbloemolie

Voor een stralende en
goed verzorgde teint

Reinigen en
beschermen met
crèmes op oliebasis

Een volle agenda

Bij Drukte en Stress,
mulitvitamine +
magnesium

In situaties als men
minder in
de gelegenheid
is te ontspannen

Prioriteiten stellen,
lekker bewegen om
af te reageren

Aansterken

Extra'Weerstand, ,met
250 mg vitamine C

Belangrijk om de
weerstand te verhogen

Lekker een tijdje
vroeg naar bed

Lusteloosheid

•

Vitaliteit, multivitamine
Ondersteuning voor
+ Ginseng en Ginkgo biloba optimale vitaliteit

Leuke duigen doen,
erop uit trekken

Essentiële vetzuren: bij
vermoeidheid en voor
soepele gewrichten
Iedereen staat graag midden in het leven en wil alles aan kunnen. Fitheid, energie en levenslust zijn
echter niet voor iedereen vanzelfsprekend. Soms
moeten alle zeilen wórden bijgezet om de vermoeidheid de baas te blijven. Voor deze mensen kan aanvulling van essentiële vetzuren een gunstig effect
hebben.
Essentiële vetzuren zijn onmisbaar voor belangrijke lichaamsfuncties. Vooral de
omega-3 en omega-6 vetzuren zijn belangrijk omdat ze
een stabiliserende werking
hebben op het afweersysteem
en bovendien ondersteunt
omega-3 de hersenfuncties.
Dit kan helpen bij vermoeidheid en het uithoudingsvermogen doen toenemen.
Essentiële vetzuren ondersteunen tevens de gewrichtsfuncties. Ze helpen de gewrichten en spieren soepel te
houden en zijn goed voor de
beweeglijkheid van het lichaam.

Teunisbloem- en
visolie
Sanamarine van de firma
Sana Direct helpt bij vermoeidheid, lusteloosheid en
ondersteunt de gewrichtsfuncties. Bovendien wordt,
het concentratievermogen beter. Dit preparaat bevat een
unieke combinatie van zuivere teunisbloemolie (20%) en
visolie (8O%). Teunisbloemolie is een zeldzame bron van
het omega-6 vetzuur gamma-

linoleenzuur (GLA) en visolie
bevat hoge concentraties van
het omega-3 vetzuur eicosapenteenzuur (EPA). Per dag
zijn slechts twee capsules
Sanamarine nodig om na drie
maanden het maximale effect
te bereiken. Dit product is op
verantwoorde wijze samengesteld uit natuurlijke ingrediënten en wordt vervaardigd
volgens de strenge richtlijnen voor Good Manufacturing Practice.

Direct bestellen

Of u nu 50 of 80 jaar bent, om bepaalde handelingen
te kunnen blijven doen, moeten de spieren en gewrichten in een goede conditie zijn. Zonder dat we
het dagelijks beseffen, zijn bewegingen als opstaan,
bukken en lopen van vitaal belang. Goed kunnen bewegen maakt het leven aangenaam. Wie wat wil
doen aan stijve en gevoelige spieren en soepele gewrichten wil behouden, kan baat hebben bij Adrufyt
van Bional.
Adrufyl doet bewegen
Diverse natuurlijke extracten stoffen. De bundeling van dezorgen voor soepele, elasti- ze natuurlijke extracten Alhoewel niet leeftijdsgebonsche spieren en bewegelijke zorgt voor een veelzijden, zijn het met name 50gewrichten. Adrufyt bevat dige aanpak van ge- .-..:,--a ~r._
plussers die zich in
deze natuurlijke werkstoffen. voelige spieren en voor
het geschrevene over
Rutine (wijnruit) is goed het behoud van soepede spieren en gewrichvoor de doorbloeding, salix
ten zullen herkennen.
(wilg) en dulcamara (bitterj i j Dit komt doordat met
zoet) helpen bij gevoeligheid
jfëfi/t het klimmen der jaren,
van de spieren, harpagoside
f t ^f het kraakbeen tussen
k
(duivelsklauw) ondersteunt
M l k de gwrichtsvlakken mode stofwisseling en fraxine
gelijk dunner wordt,
(es) de afvoer van afvalstof>w»
^c) f ' terwijl ook de spieren
fen. Glucosamine helpt bij de
r minder soepel zijn. Uit
smering van de gewrichten.
de reacties van een aantal enthousiaste Adrufyt-gebruikers, blijkt dat dit plantKracht
aardig middel doet bewegen.
De kracht van Adrufyt ligt in
Mevrouw van der Broek uit
de combinatie van deze werkDe Lier zegt hierover: "Ik
wandel zonder stok, dankzij
Adrufyt." Ook meneer Lutz
uit Amsterdam laat zich niet
onbetuigd. "Door Adrufyt
kan ik zonder moeite de trappen op en af."
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adverteren op
deze pagina?
Bel voor informatie

023-5717166

Als ze te ziek zijn
om te slikken....
Kinderen kunnen net als volwassenen hoofdpijn,
spierpijn, pijn en koorts bij verkoudheid of griep hebben waardoor ze zich ziek voelen en vaak hangerig
zijn. Dan is het goed om Sinaspril paracetamol in
huis te hebben. Sinaspril paracetamol, de vertrouwde pijnstiller voor kinderen, is er nu ook als zetpil.
Soms zijn kinderen immers te ziek om te slikken.
Klachten bij kinderen gaan je direct zorgen over to mavaak gepaard met verhoging. ken, tenzij de temperatuur
Er is sprake van verhoging boven de 40"C komt.
als de lichaamstemperatuur
boven de 37,5°C komt. Komt Er is nu een handig boekje
de temperatuur boven de van Sinaspril paracetamol
38'C dan is er sprake van over pijn en koorts bij kindekoorts. Koorts is niet iets om ren. Hierin wordt uitgelegd
hoe om te gaan met pijn en
koorts. Het is gratis verkrijgbaar bij uw huisarts of consultatiebureau.

Bij pijn eii koorts

Wilt u meer informatie over
dit zuiver natuurlijke middel
"Ons lichaam is in staat om zélf de rommel op te rui- bel dan: 0800-OS02O2O
men die het maakt. Het LPL-enzym speelt een essen- (gratis).
tiële rol bij het reinigen van de bloedvaten. Helaas
onthouden wij tegenwoordig ons lichaam de benodigde voedingsstoffen om dit belangrijke enzym aan
te kunnen maken. Jammer, want een goede doorbloeding van ons lichaam is de sleutel tot een goede gezondheid en een langer leven."
Aan het woord is de
Amerikaanse
voedingsdeskundige
Donsbach. Op basis van
32 natuurlijke stoffen
ontwikkelde hij de
unieke formule voor
bloedvatenreiniging:
Vascusan.
Dit zeer krachtige voedingssupplement zet
het lichaam weer aan
tot het produceren van
het belangrijke LPL-enzym. Zo activeert Vascusan het zelfreinigende
mechanisme van het lichaam. "Vascusan helpt
dan ook bij het verwijderen
van het gevaarlijke plaque
van de vaatwanden. Deze reiniging van de bloedvaten
zorgt er voor dat de bloedvaten brandschoon blijven,
waardoor de doorbloeding
wordt bevorderd," legt
Donsbach uit. "Anderzijds
heeft Vascusan een verkwikkende uitwerking op het
hart, houdt het de normale
bloeddruk in stand en zorgt
het voor sterke en soepele
aderen."

Opzienbarende
uitwerking
een vrijblijvend voedingsadvies betreffende het product
Sanamarine kunt u terecht
bij de voedingskundigen van
Sana Direct die op het genoemde telefoonnummer bereikbaar zijn.
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Schone bloedvaten, sleutel
tot een langer leven

Schone bloedvaten - en dus
een verbeterde bloedcirculatie - hebben een opzienbarende uitwerking op de gezondheid. Dit leidt immers tot een
verbeterde opname van vitaminen en mineralen, waardoor we fitter worden en ons
uithoudingsvermogen ver-

Sana Direct stelt niet alleen
hoge eisen aan de productie
van Sanamarine, maar ook
aan service en informatie.
Daarom is het niet in de winkel verkrijgbaar, maar wordt
het uitsluitend direct aan de
klant geleverd. Bel voor bestellingen of een productfolder 0800-0830230 (gratis) of
stuur een fax naar nr. (076)
5086550. Binnen enkele dagen heeft u uw bestelling
thuis. Een
verpakking
menu. We eten tenslotte alleSanamarine kost ƒ 29,95 en
maal wel eens een dagje wat
bevat 60 capsules, wat bij de Of een lichaam nu nog minder gezond, zodat een
aanbevolen dosering voldoen- aan het begin staat of al multivitamine een uitkomst
de is voor een maand. Voor enige
zijn om tekorten in onze
levenservaring kan
voeding op te vangen.
heeft, gerichte aanvulling met vitamines en Meer vitaliteit...
mineralen zorgt dat alles
optimaal functioneert. Supradyn Vital is bijvoorSupradyn heeft nu voor beeld een multivitamine met
jong en oud het juiste as- een aangepaste combinatie
van vitamines, mineralen en
sortiment vitamines.
Ginseng. De tabletten bieden
In elke levensfase kan ons li- dé juiste aanvulling wanneer
chaam behoefte hebben aan ons levenspatroon in de loop
extra vitamines en minera- van de jaren verandert. De
len. Zo is het voor kinderen speciale combinatie van vitabijvoorbeeld belangrijk vol- mines en mineralen zorgt
doende bouwstoffen te heb- voor een optimale aanvulling.
ben om 'goed te kunnen Ginseng (een
groeien, terwijl mensen met extract
dat
al een beetje 'levenservaring' wordt gemaakt
meer behoefte hebben aan van de wortels
een
stoffen die hen vitaal en ener- van
giek houden.
Chinese plant)
verhoogt vitaliSoms een beetje meer teit, lichamelijke en geestelijHet menselijk lichaam houdt ke prestaties,
dit voor een groot deel keu- en geeft nieurig onder controle en regelt we
levenszelf waar vitamines en mine- kracht.
ralen hun werk moeten doen.
Er komen echter ook situ- ...en goed
aties voor waarin extra aanvulling een gerust gevoel groeien
kan geven, bijvoorbeeld in si- Levenskracht
tuaties van drukte en stress, hebben kindein herfst en winter of gewoon ren in overvoor alle zekerheid als dage- vloed, maar de
lijkse aanvulling op het groeispurt die

Wilt U

.

Ouderdomskwaaltj es
verdienen de aandacht

We weten dat ouder -worden vaak gepaard gaat met
ouderdomskwaaltj es. Toch is het van groot belang
dat we niet alle ouderdomskwaaltj es zo maar accepteren. Sommige kwaaltjes, zoals vermoeidheid, vaak
en veel moeten plassen en het slecht genezen van
wondjes kunnen namelijk een ernstige oorzaak hebben: ouderdomsdiabetes. Dit is een vorm van diabetes (suikerziekte), die vooral op latere leeftijd voorkomt, waarbij het lichaam te weinig insuline
aanmaakt.

groot wordt. Door een optimale bloedcirculatie in de
hersenen wordt het geheugen en de concentratie verbeterd en de reactiesnelheid bevorderd. Bovendien wordt de
stofwisseling gestimuleerd
en de weerstand verhoogd.
Voorts is een verbeterde doorbloeding een uitstekende remedie tegen koude handen
en voeten, goed voor de botopbouw en gunstig voor het
behoud van soepele gewrichten. Tenslotte zorgt de unieke werking van Vascusan
voor bescherming tegen ouder doms ver schij nselen.
Gratis informatiepakket
Een gratis informatiepakket
over Vascusan - bestaande uit
drie heldere boekjes - kunt u
aanvragen bij:
Aaron Natural Products B. V.,
Postbus 307, 3940 AH Doorn.

Nieuw: vitamines voor jong
en oud

ze doormaken, eist veel van
hun lichaam, ook wat betreft
de aanvoer van bouwstoffen.
Die zijn nodig voor het ontwikkelen en ondersteunen
van lichaamsfuncties, en ook
voor de opbouw van energiereserves. Supradyn Junior
bevat daarom essentiële vitamines, mineralen en sporenelementen die onontbeerlijk
zijn als een kind in de groei
is. Voor iedereen is er dus een
multivitamine op maat, als
optimale aanvulling.
Verkrijgbaar bij drogist en
apotheker.
Voor meer informatie: Roche
Nicholas B.V., tel.: (0497)
381833.

Ouderdomsdiabetes dient
goed en zo snel mogelijk behandeld te worden om ernstiger klachten op lange termijn te vóórkomen. Maar met
de huidige kennis over diabetes en de effectieve geneesmiddelen die beschikbaar
zijn, is er goed met diabetes
te leven.

De eerste
verschijnselen
De eerste verschijnselen lijken op ouderdomskwaaltjes.
Daarom zijn er in Nederland
veel meer mensen met ouderdomsdiabetes dan nu bekend
is. Simpelweg, omdat deze
mensen niet weten dat de
klachten een andere oorzaak
kunnen hebben dan het ouder worden.
Eén van de eerste verschijnselen van ouderdomsdiabetes
is vermoeidheid en een algeheel gevoel van "malaise".
Ook oogklachten, waarbij
vooral "wazig zien" een veel
genoemde klacht is, komen
veel voor. Andere verschijnselen zijn: dorst, veel en vaak
plassen, een droge mond en
het langzaam genezen van
wondjes. Ook jeuk, onder andere aan de geslachtsorganen, kan wijzen op ouderdomsdiabetes.

Bij wie komt hel
voor?
Het blijkt dat, wanneer ouderdomsdiabetes in één familie is geconstateerd, familieleden een groter risico lopen
om het ook te krijgen. Ook
mensen boven de 55 jaar met
overgewicht, veel stress en
weinig lichaamsbeweging
hebben een verhoogd risico
op ouderdomsdiabetes.

Ouderdomsdiabetes
goed te behandelen
Voor iedereen die ouderdomsdiabetes heeft, is het van
groot belang om gezond en
verantwoord te eten. Afvallen, eventueel in combinatie
met extra lichaamsbeweging,
is soms al voldoende om het
bloedglucosepeil weer in balans te krijgen. Wanneer deze veranderingen in leefgewoonten niet voldoende
helpen, kan een arts bloedglucoseverlagende geneesmiddelen voorschrijven. Het
is dan belangrijk om deze medicijnen, ook na een lange
tijd, te blijven gebruiken. En
soms is dat best moeilijk, zeker wanneer de klachten
(nog) niet zo ernstig zijn.
Om het gebruik eenvoudiger
te maken, zijn er sinds kort
geneesmiddelen die slechts
één keer per dag hoeven te
worden ingenomen. En dat

Sinaspril paracetamol is effectief bij pijn en koorts. De
Sinaspril paracetamol 60
kauwtabletten, zijn met name voor de kleinere kinderen
tot l jaar en te herkennen
aan de lichtgroene verpakking. Voor de wat oudere
kinderen is er de Sinaspril
paracetamol 120, herkenbaar
aan de blauwe verpakking.
Deze is verkrijgbaar in
kauwtabletten met 120 mg
paracetamol en de makkelijk
in te nemen vloeibare variant.

Sinaspril '
paracetamol
TKttM-s- inn

Sinaspril 'j
paracetamol'
S4D

u

Nu ook zetpillen

maakt het een stuk gemakke- Steeds vaker worden ouders
door huisartsen en artsen op
lijker.
consultatiebureaus geadviseerd kinderen jonger dan 6
Tijdige diagnose
jaar zetpillen toe te dienen.
belangrijk
De Sinaspril paracetamol zetDe gevolgen van ouderdoms- pillen zijn verkrijgbaar in
diabetes, zoals oog-, hart- en twee sterktes; 120 mg voor
nier klachten, kunnen ernstig kinderen jonger dan l jaar
zijn. Derhalve is een tijdige en 240 mg voor kinderen oudiagnose en behandeling van der dan een. jaar. De paracegroot belang. Wanneer u de tamol 120 zetpillen heeft een
eerder genoemde ouderdoms- paarse verpakking, de paklachten herkent, is het ver- racetamol 240 zetpillen is
standig dit met uw huisarts herkenbaar aan de donkergroene verpakking. Sinaspril
te bespreken.
paracetamol is verkrijgbaar
Wanneer u meer informatie bij apotheker en drogist. Lees
wilt, kunt u contact opnemen vóór gebruik de bijsluiter.
met uw (huis)arts of met:
Hoechst Marion Roussel te Voor meer informatie: Roche
Nicholas B.V., tel.: (0497)
Hoevelaken,
tel: (033) 253 39 11.
381833.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door u ingespro-1
ken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacten
met anderen gekregen. (1,00 gpm)
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Ik slof, jij sloft
Kij sloft, wij sloffen.
jullie sloffen, zij sloffen.

COPY-SERVICE / DRUKWERK / BELETTERING

O U T D O O R - TRENDS/

Sint vond- wat kij zoekt op de Kttxvkt
daarom, keeft kij z'n sloffen by
-Büz gebekt

SALOMON ski-set

Spaanse sloffen uit Spanje

MORDICAMEXT67

model EUOLUTIOH 7000
cl. skibinding SALOMON 56

j X jaanuc
SAID/MO/W

9
ƒ29
'-'
'

fST
B&

smiTHl
Ski-Snowboard-Goggle
-

.

tot 50%

collectie 1$ binnen!

KORTING

AMSTERDAM, Churchilllaan 83, 020 6625 988

BUSSUM, Vlietlaan 50, 035 6911 397

MÓSTÖIMOÖ /«iO.OOTdTii7,OOÏ

C 5hHE-hJ2S )

QEOPEND: MA. T/M ZAT. KOOPAVOND: DONDERDAQ AMSTERDAM, VHIJDAO BUSSUM

Grote Krocht 22. Zandvoort
Thuiszorg Kcnnemer/ond Zuid verleent huishoudelijke, verzorgendc en verplegende diensten waardoor Wanten 20 long en zo
optimaal mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Uitgangspunten
van onze organisatie zijn respect voor de eigen /eefsfêer van de
Want en professionaliteit van de dienstverlening. De organisatie
is voornome/i/k werkzaam in de gemeenten Bennebroek,
B/oemendoa/, Heemstede en Zondvoort. £/ wordt nauw samengewerkt met andere zorgaanbieders in het werkgebied.

In het werkgebied verlenen ruim 800 medewerkers jaarlijks
zorg aan circa 2300 klanten.
Bent u verzorgende en zoekt u meer zelfstandigheid en afwisseling in uw werk?
Dan biedt werken binnen onze organisatie u daarvoor de gelegenheid. Thuiszorg Kennemerland Zuid geeft u de ruimte om
uw kwaliteiten in zorgverlening verder te ontplooien.
U maakt deel uit van een klein team waarin ieders inbreng
telt. Bovendien zijn het werkgebied en de omgeving waarin u
werkzaam bent aantrekkelijk.
Momenteel hebben wij binnen onze zorgteams behoefte aan

uit ie ^P »- ^,gf

ideeen

en a* «£

ddt je

*nr^o^s^So^^vBo
'

D* " "'< PrPt
Werken net »

' ^< ie "i"*

'

ld.1 en je moet

: - l *mente ^'£,,„ «n
een bijdrage « ku"
<oor jeie,f kunt

rLAND'

IW/' zorgen
rfo/ Aef
komende
jaar weer
lekker loopt.

• Een onvergetelijk geschenk in de vorm
van een 14 karaat geelgouden roos met
diamant (0,025 crt.) en gouden collier,
t. • • • ' • •
model Diana
Éénmalige'
unieke aanbieding
voor de prijs van
•
:
Een absoluut
JS* . ; ' • ' : ' • ' • ' "••".'• ' . - • • • ' • •..•'••-•.,\ - . - ' •.:• '"'!'. • collector1* item.
;
' •
• ,
. ••
" \/
Beperkte oplage!!

Medewerkers voor
DAG-, AVOND- EN WEEKENDDIENSTEN

• • . . ,: ' • " ' • • • ' • ; • • ' • • . . •
Bestelwijzé:'• - ; . . .
. . :. . '
• • .
1. Door o vermaking van ƒ 199,--op rekeningnummer 47.95.30.319 van
de ABN/AMRO te Blaricum, ten name van Diamond & Art te Naarden,
;
onder vermejding van "Diana".
Vergeet niet uw naam en adres te vermelden.

en
OPROEPMEDEWERKERS (voor zowel overdag als avond- en weekenddiensten)
Het aantal contracturen wordt in overleg vastgesteld en is
mede afhankelijk van uw wensen en mogelijkheden.
Wij zien uw reactie graag tegemoet wanneer u beschikt over
een opleiding bejaardenverzorgende, ziekenverzorgende of
verzorgende OVDB. HBO-V studenten die hun studie met
werk willen combineren kunnen eveneens reageren.
U heeft in ieder geval ervaring opgedaan in een verzorgende
functie. Uw salaris bedraagt - afhankelijk van uw ervaring maximaal ƒ 3.553,- per maand (bij een fulltime dienstverband). Overige arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO
Thuiszorg. Ook wordt er een tegemoetkoming verstrekt in de
kosten van kinderopvang.
Solliciteren? Onze afdeling secretariaat stuurt u op verzoek
graag een sollicitatieformulier toe.

STICHTING THUISZORG KENNEMERLAND ZUID

•SE

.

M-:ilf:i(LANiK

vruÜfM-AHHIKAAT

Tabitha
Jan Bonqastraat 5,1067 HZ Amsterdam
TeleFoon: 020 - 611 00 11

^

J. van Campen & Zn

2. Of door ons te bellen of te faxen voor rembourszehding
; (extra kosten ƒ 15,75). IS 035-6970379, fax 035-6951476 ; ,^ ;

Na ontvangst van uw betaling krijgt u het exclusief juweel,
voorzien van 14karaats Nederlands Waarborgkeur en geleverd in
/ jeen luxe etui, binnen 7 dagen per PTT Post gratis thuisbezorgd. /

Corn..Slegersstraat 2
Zandvoort

'-•'-•'•;-;

Diamond & Art, Gooimeer 2-21 te Maarden-Vesting
', .' . . • : . ! . . . ; • . • ' • • • KvK:32059409:-.'A ^ • . • • . : ' • . ' • • ; • . • • . : . . • • • • • • • ' : ! -: :

SPELREGELS FOTO - WEDSTRIJD :

Van Lennepweg 1,2111 HT Aerdenhout.
Telefoon 023-5213421.

De appeltjes van Oranje
een heel kistje Clementines

8.50

(zonder pit)

Donderdag, vrijdag, zaterdag

Vul op de bon in welke Hulp-Sinterklaas
hoort bij welke winkel. Vul uw naam en
adres in.
Knip de bon uit. Bon inleveren bij
Zandvoorts Nieuwsblad. Inleveren uiterlijk 5
december. Uit de goede oplossingen worden de prijswinnaars geloot.

Nieuw! uit onze keuken

div. MONTIGNAC SALADES
1E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 150,2E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 100,-

Groente en Fruit
Grote Krocht 25 tel. 5714404

fp*«ïSf;|^^^

3E PRIJS:
gratis winkelen t.w.v. ƒ 75,-

•-.•'•••.•,

Ga meer fietsen, dan gaat alles beter
WBNTERBEURT

De prijzen zijn beschikbaar gesteld door de 0. V.Z.
;

^»Ps»iilleiÉliijeii(iï»ii*liïisi^

^^••'•^H.«.^»^y,:nf Tftp^wjsïii^M|(tïï'

Nieuwsb
aSsfes «;fsfë*^ssfgisMji
;

Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint
Sint

Sint nr 1 hoort bij winkelier
Sint nr 2 hoort bij winkelier
Sint nr 3 hoort bij winkelier
Sint nr 4 hoort bij winkelier
Sint nr 5 hoort bij winkelier
Sint nr 6 hoort bij winkelier
Sint nr 7 hoort bij winkelier
Sint nr 8 hoort bij winkelier
Sint nr 9 hoort bij winkelier
Sint nr 10 hoort bij winkelier
Sint nr 11 hoort bij winkelier
Sint nr 12 hoort bij winkelier
Sint nr 13 hoort bij winkelier
Sint nr 14 hoort bij winkelier
Sint nr 15 hoort bij winkelier
Sint nr 16 hoort bij winkelier

Inleveren uiterlijk
5 december bij het

nr 17
nr 18
nr 19
nr 20
nr 21
nr 22
nr 23
nr 24
nr 25
nr 26
nr 27
nr 28
nr 29
nr 30
nr 31
nr 32

hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier
hoort bij winkelier

Naam:
Adres:
Postcode/plaats:

Zandvoorts Nieuwsblad
Gasthuisplein 12

Telefoon:

Voor uw kostbare ,,»_
tweewieler vanaf J 35,"
Uw rijwiel wordt
vakkundig gesmeerd
afgesteld-gecontroleerd
+ ontroest en
. __
gepoetst voor
J /t))"

GROTE WBNTERBEURT
Geheel gedemonteerd en voorzien van
nieuwe kogels en vet, ontroest en gepoetst
van binnen en buiten voor slechts
TRIATHLOPJ

. ,__
J l /Oj"

WIELERSPORT

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499 fax 5716385

1 J.M. Coiffeurs
2 Sportschool Kenanju
3 Cortina Modes
4 Bakker Paap
5 Foto Boomgaard
6 v. Campen
Schoenhersteller
7 Bakker Balk
8 Videotheek Dombo
9 Piet en Tonny
Stokman
10 VivaMode met 'n
hart
11 Parf. Moerenburg
12 Peter Versteege
rijwiel
13 Bloemenhuis J. Bluys
14 La Bonbonnière
15 Tromp winkel

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bruna Balkenende
Foto Focus
de Gaper Drugstore
ShoeBizz
Elizabeth Mode
Aart Veer
Manneke Voit
Hema Zandvoort
Zandvoort Optiek
Lukon Rijwielhandel
Beach-ln
Erica Bloemen
Woonservice Winkel
Zandvoort
Intersport Michael
Lyesen
Boucherie Culinaire
v. Kleeft tuincentrum
Rosarito

P.S.: In de advertentie van de deelnemende
winkeliers staat een Sinterklaasje vermeld.

Let op!
Onze promotie-pieten delen
29 november weer snoepgoed uit

ovz

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad
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• Glazenwasser-ij

HP DEMONSTREERT:

SitHGK. ctem.
presenteert
op zondag 30 november van 14.00 tot 17.00 uur
in Cinema Circus

• Specialiteit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van

NIEUWE STIJL FOTOGRAFIE

luxaflex
•Verhuur tapijtreinigers

RAF in de Bijenkorf demonstreert donderdag t/m zondag in samenwerking
met Hewlett packard, de nieuwe mogelijkheden van digitale fotografie.
Tijdens deze demonstraties kunt u kennismaken met de HP Photosmart digitale
fotocamera, de HP Photosmart digitale printer en de HP
Photoscanner digitale foto/dia scanner.

Stan Laurel & Oliver Hardy
in

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Sons of the Desert
Met uitgebreid programma:
Op het toneel:
Conny Lodcwijk & the Hawaiian Lullaby Girls

Een boeket is een gedicht
en kado in surpriseverpakking
Sint

Bol HEWLETT

mL'KM PACKARD

Filmmuziek door Trio Lensink, Leo en Druyf

Oud filmmateriaal:
Enkele kluchten, Polygoon journaals en meer

HP PHOTOSMART SCANNER
Om uw bestaande ioto's/dia te bewerken
is er de nieuwe Photosmart scanner. U kunt
uw dia/s en foto's gemakkelijk invoeren. •
Deze foto's kunnen via de computer
bewerkt worden en natuurlijk weer in een
(verbeterde versie) afdrukken.

Als aanbieding 1299r

Toegangsprijs ƒ 30,Filmclubleden ƒ 25,-

"n
S

m

BEZOEKERS IN LAUREL & HARDY KLEDIJ KRIJGEN GRATIS TOEGANG !

m

;

Reserveren via informatiebalie Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5. tel. 023/571 86 86

Buureweg 1 -3 tel. 5715736

urn
'•*« \•
i V,, -

HP PHOTOSMART PHOTOCAMERA
Met deze camera kunt u gemakkelijk foto's maken en
deze direct in uw computer opslaan en bewerken. De

camera wordt geleverd met een Photomemory card,
waarop u 32 foto's kunt opslaan. Microsoft Picture It is
een programma, waarmee u de foto's kunt bewerken en
eventuele effecten kunt toevoegen.

HP PHOTOSMART PRINTER
Met de HP Photosmart printer kunt uw
(bewerkte) digitale foto's uitprinten op
diverse formaten papier. Dankzij een nieuwe
technologie is de kwaliteit perfect.

INIEUW IN ZANDVOORTI

Als aanbieding 599.Afdrukken, ontwikkelen, beheren.
Alles gebeurt in uw tempo.

jALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP i

Als aanbieding 1299.-

s
Prijzen zijn inclusief btw.

de Bijenkorf

Kernhem was en is nu nog
een romige roodkorstkaas
met een laag zout-gehalte. In
de kelders van het gelijknamige landgoed heerste een
hoge temperatuur en luchtvochtigheid. Ze vormden de
ideale omgeving voor bepaalde cultures die bijvoorbeeld
ook in grotten worden aangetroffen.
Door de korst van Kernhem
regelmatig in te wassen, verkrijgt de kaas een pittige
smaak en de opvallende rode
korst. Aan het eind van de jaren zeventig introduceerde
Coberco Kaas Kernhem als
eerste echte merkkaas op de
markt. Binnen korte tijd genoot deze zowel nationale als
internationale bekendheid.
Ambachtelijk
In de loop der eeuwen is er
weinig aan de ambachtelijke
bereidingswijze veranderd.
Eén van de stille getuigen
hiervan is de geribbelde bui'enkant van Kernhem. In tegenstelling tot andere kaassoorten is het bereiken van de
juiste smaak niet alleen afhankelijk van de rijpingsduur, maar van de handmatige bereidingswijze en rijping.
Ervaren keurmeesters en een
smaakpanel beoordelen aan
de hand van smaak, geur en
kleur
wanneer deze bijzonder
e kaas 'op smaak' is. Alleen
al door de intensieve zorg en
ambachtelijke verwerking is
Kernhem geen alledaags
^aasje, maar een echte specia'iteit.
Nieuw: Kernhem
Chèvre
Onlangs
is een nieuwe en
6v
en
aparte
Kernhem 'uitgev
°nden'; de Kernhem Chèvre.

niet alleen een fantastische,
maar zelfs een licht verslavenDit is de allereerste rood- de smaak.
korstkaas van 100% gepasteuriseerde geitenmelk. Door Smullen
te pasteurizeren verdwijnen
niet alleen alle schadelijke Kernhem Classique en
bacteriën, maar krijgt de Kernhem Chèvre zijn kazen
kaas een mildere smaak en voor smulpapen. Ze zijn vereen vriendelijker geur. De krijgbaar in de meeste superunieke combinatie van romi- markten en kaasspeciaalzage, gepasteuriseerde gei ten- ken. De specifieke smaak van
melk en de speciale rijping in Kernhem Chèvre komt uitstegeklimatiseerde ruimten (die kend tot zijn recht op stokperfecte immitaties zijn van brood, in diverse salades en
de 'kelders van kasteel Kern- talrijke warme en koude gehem), bracht een bijzondere rechten. Als voorproefje volgt
kaas tot stand.
hiernaast het recept voor
Volgens ingewijden heeft die Kleine Kernhembuideltjes.

Gratis verrassingspakket
Ter gelegenheid van de introductie van Kernhem Chèvre
ontvangt iedere inzender een Kernhem verrassingspakketje. Stuur dus snel onderstaande waardebon ingevuld
naar:
'• '
Coberco Kaas
Antwoordnummer 18
7940 VB Meppel
t.a.V. afd. Marketing (postzegel niet nodig).

Onder alle inzendingen worden bovendien 3 Kaas-Kerstpakketten ter waarde van fl. 150,- verloot.
De winnaars ontvangen half december schriftelijk bericht. Over de verloting kan niet worden gecorrespondeerd. Per huisadres mag maximaal l
waardebon worden ingestuui-d. Deze actie geldt zolang de voorraad strekt.

Stuur mij een gratis Kernhem verrassingspakketje.
Naam :

Adres :
PC/Plaats :

MEER
DAN 4.000
FILMS OP
VOORRAAD

'Openingstijden:
/Maandag l/m vrijdag van 9:00-18.00 uur.
Donderdag 9.00-21.00 uur.
Zaterdag van 9.00-17.00 uur.
Zondag van 12.00-18.00 uur.

Kernhem Classique en Kernhem Chèvre:
de lekkerste kaasjes van Europa
Er was eens een landgoed dat Kernhem heette en op
dat landgoed heerste in de kelders een bijzondere,
maar haast onzichtbare bedrijvigheid. Het gaat hierbij niet om de dolende witte juffer, het eeuwenoude
kasteelspook, maar om de ontwikkeling van speciale
cultures. Die cultures zorgden ervoor dat de kaas die
hier lag te rijpen, zijn karakteristieke smaak kreeg.
En die bijzondere kaas was... Kernhem!

DE EERSTE & ENIGE
COMPUTERGESTUURDE
VIDEOTHEEK VAN
ZANDVOORT

l
S1

BIJENKORF

Op de 4" etage van de Bijenkorf
Tel.: 020:6200774 of 020-6218080.
Amsterdam.',

CELCIUSSTRAAT196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON OÜ3-5716044

Movie Centre Noord

Kleine
Kernhembuideltjes

ZATERDAG GESLOTEN

ROB T A N

Paap

WORDT NU
LID EN HUUR
GRATIS UW
2DE FILM*

PEPERNOTENBROOD
van 3,50

Ingrediënten:

OPENINGSTIJDEN:
MA TOT VR VAN 14.OO TOT 22.OO
ZA EN ZO VAN 13.OO TOT 22.OO

2,95

voor

'M.U.V. DAGF1LMS

WINKELCENTRUM NIEUWNOORD TEL023-5731957

Pasteurstraat 4 tel. 5731967
Potgieterstraat 24 tel. 57128J65

Een idee voor Sint?

Vishonddf. *Kapitein

Geef een kappersbon kado

Bestel tijdig uw warme of
koude schotels voor Sinterklaasavond

5
4
3
3
2

Bereidings wij ze:

Snijd de Kernhem Chèvre
en de gekookte ham in
reepjes, druk het knoflookteentje plat en snijd de
uitjes in fijne ringen.
Roer alles door de kwark
en breng het geheel op
smaak met peper en zout.
Snijd het bladerdeeg in
vierkanten en snijd elke
hoek zo'n 10 cm in. Leg in
het midden een kleine hoeveelheid van het Kernhemmengsel en besprenkel het
deeg aan de buitenzijde
met het geklutste ei. Vouw
het deeg om de vulling en
druk het aan de bovenzijde
licht samen, zodat de vulling nog te zien is.
Het restant eimengsel door
de melk roeren en alle
zichtbare deegdelen hiermee besprenkelen.
Leg bakpapier op de bakplaat en plaats
de buideltjes hier op.
De oven voorverwarmen
op ca. 180°C.
De Kernhembuideltjes in
15-20 minuten bakken.
Warm serveren.

16.00 UUR

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

(4 personen)

• 1OO g gekookte ham
• l teentje knoflook
• 2 kleine uitjes
• 100 g zeer rpmige kwark
• peper en zout
• l pakje bladerdeeg
• l ei
• l eetlepel melk
• 150 g Kernhem Chèvre

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF

sliptong
scnolfilet
scharren
schollen
kibbeling

Geopend Haarlem
wo. 11.00-18.00
do. 11.00-19.00
Hannie Schaftsrraat
(t.o. Aldi)

drogisterij

ƒ 10,ƒ 10',ƒ 10,ƒ 10,ƒ KV

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
za. 11.00-17.00
tel. 023-5720122
of 06-5355^5049

BOUWENS
TEL 57M 4361

TON GOOSSENS

Celsiusstraat 192

WINKELCENTRUM NOORD
•Geneesmiddelen

_»~ Herenkapsalon

-Homeopathie

m+~ Tabaksartikelen

•Vitamines

_»- Staatsloterij-Lotto

•Parfumeriën

«_^- stomerij

• ± 40 Soorten drop _*. Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME PARKEERGELEGENHEID

-AT Ruime
parkeergelegenheid
-k Gratis parkeren

De Super
heeft een heleboel kado's
voor maar

ƒ 5,00

Ookvoor
Sinter^osmfoven
bent u
- .
. .
> -t
bij ons aan hetjuiste adres.
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tegen speciale böursprijzen, hard- en

1-16

een testbank waar net

Hollanxlhal

tijdens en na de HCC-dagen:

Speciale beursacties...
profiteer nu!

De beurs voor nieuwe en gebruikte
computerapparatuur.

RAli

6Mb

72,50

Modem Bulkt
Intern 33k6

Bezoek ons op stand 2G.030 of bel (0546) 58 00 00
Internet http://www.ccg.nl/
E-mail: info@ccg.nl

125,00

Arnhem/Utrecht

Computer
Communicatie
Groep

13 december

HAL l/Standla!45

Tot 1 december GRATIS
omzetting van uw
analoge lijn naar ISDN-2

13 december

(zolang voorradig)

info: 030-2343452
www.the-webstar.com

off Iclool daalar
ptt telffcorn

De beurs voor nieuwe en gebruikte
computerapparatuur.

ARCA
Printersupplies

fiThe Software
Catalogue

En héél véél
meer... '
*• Snel naar
de IBM/Mensys/
Interdata/Lotus
stand in ||a| ^

Osnwarp-AIX-Umi»-Java-WndowsNT

Er is al een DELL computer vanaf ƒ 75,-p.m.

I^ERDATA

Plus Zekerheidspakket:

Bezoek onze stand nr 4A140 (hal 4)
en profiteer van:
* ons grote assortiment!! 357 artikelen,
*onze lage prijzen!!
* onze speciale aanbiedingen !!
* onze 'koele' verrassing voor iedere klant.

Inclusief kleurenprinter Lexmark colorjet 3000 P.E.
Internet 3 mnd gratis World Access.

Meer info: www.mensys.nl of bel 023 - 548 20 20

Arca printcrsupplies Zwijndrecht 078-6102058 |

3 jaar abonnement op het blad + cd rom

ISDN OPLOSSINGEN

Computer thuis in bedrijf 10x pjr.

XS4ALL

4 cursussen van Davilex.

;TSC

y
./
?

Lidmaatschap Personal computer club.

ISDN-2 lijn
4 analoge poorten
TAPI Interface
Programmeren via de PC
Nederlandse handleiding

Een jaar lang:

Digital helpdesk-ondersteuning

www.uwnaam.nl

Kom langs op de HCC dagen:

1204 ISDN centrale en naar keuze
een Sedlbauer OF Teles ISDN kaart

10MB schijfruimte, 1GB dataverkeer
5 e-mailaliassen, domeinregistratie

HDG Uitgeverij stand nr. 4D 034. World Access stand nr. 1B 146
Of bel voor het informatie pakket 020-581 8881 of 0172-537111

f 599,} Teles 16.3 Of Teles PnP

http://www.xs4all.nl/hcc

3 jaar service aan huis.

ƒ720,-

P")* incl BTW bij aanvraag ISDN lijn

incl BTW !

1+PowerpackS.Oi
Sedlbauer Speed Card of Win -f RVS COM Lite
l Ahlers Telecommunicatie
Ophelialaan 95 Aalsmeer
Tel: 0297 - 381313
| http://www.ahlers.nl/

meerprijs .com domein ƒ100,aanmelden alleen 'op HCC dagen

standnummer 2C.049!

CE P PUjmtLE COMMUNICATIE

COMPUTERS OPMAAT RANDAPPARATUUR

LEASE & VERHUUR

Computerland HCC standnr. 4B074
Zuidcr Emmakadc 45-F. 2012 KN Haarlem lel. 02.1-5345177

3 D a ge n HCC- Prijzen
in alle MEMO filialen! Ook Sinterklaas
profiteert van 27-11 t/m t-1.21

„ET KK HISK

SYMANTEC.

Q Quantum

Basic systeem

P»ntlum-l

ƒ2.399,-

14" kleurenmonitor
VGA kaart S3-2MB
Windows 95 CD NL
Windows 95 pre-instolled
muis en muismat
Mini- of Miditowerbehuizing

*M

incl.BTW

ƒ 2.399,-inclusief BTW

i'. ? "i

\ \ \-\vv\

Bovenstaande configuratie, echter met Intel P200 MMX CPU / 15" kleurenmonitor: ƒ 2.899,- inclusief BTW.
ALLE PC'S MET GRATIS SYMANTEC SOFTWARE PAKKET T.W.V. ƒ 525,- EN GRATIS MEMO CD-ROM MET SPELLEN, DRIVERS ETC.!
P R I N T E R S

HP DeskJet 4001 Color
HP Deskjet 670 C Color
HP Deskje) 690 C+ Color

ƒ359,ƒ499,ƒ589,-

HEWLETT
PACKARD

Epson 300 Color inktjet
Epson 400 Color inktjet
Epson 600 Color inktjet
j Informeer naar overige
modellen!
Prijzen incl. BTW, geldig vanaF 27-11-97.
(Model-)wijzigingen voorbehouden.
Lease op basis van 36 maanden.

ƒ379,ƒ529,ƒ 699,-

O P T I E S
15" Bridge monitor i.p.v. 14" ƒ 270,17" Bridge monitor i.p.v. 14" ƒ 699,Fax/modem 33k6W95/DOS ƒ149,Dynalink ISDN-adaptor
ƒ185,Windows-installatie op maat ƒ 99,3 jr garantie: 4% van aankoopbedrag
5 jr garantie: 5% van aankoopbedrag

UIT DE
TOP 50!
alle favoriete titels

www.memo.nl

MEMO SYSTEMS:

18 filialen Betaalgemak

' Alkmaar, Ln'afÏ2-14,072-5125255
Amsterdam, Ceintuurbaan 266,020-4700101
Utrecht, Voorstraat 82-84,030-2331183

.,

13 december

SINT-TIP!
EEN CD-ROM

&****'

Service

Intel Pentium 166MMX
Intel Pentium 200MMX
Intel Pentium 2.13MMX
Intel Pentium II233MMX
.
Intr! Pentium II 266MMX
AMDK6-I66
AMOK6-200
1.1Gh Quantum Pioneer
2,IGhQii3ntumBigfoot
2. l Gb Quantum Pioneer
4,3Gb Quantum Biglbot
6.5Gb Quantum Bigfooi
l,6Gb Quantum Stratos Ultra ATA
2, IGb Quantum Stratos Ultra ATA
3,2Gb Quantum Stratos Ultra ATA
4.3Gb Quantum Slratos Ultra ATA
6,5Gb Quantum Stratos Ultra ATA
4,3Gb IBM Hercules Ultra DMA
4,3Gb Western Digital Ultra DMA
ABITSM5mainboardVX512Kbpbc
ABITPX5mainboardTX512Kbpbc
AB1TAX5 als PX5 maar ATX
ASUSTX97Emainboard
ASUSTX97XEmainboardATX
Gigabyte TX mainboard
Gigabyte TX mainboard ATX
Gigabyte Dual Pentium incl. Adaptec 7880
AB1TLX6 voor Pentium H
ASUS P2L97 LX voor Pentium II
ASUS P2L97S LX incl. Adap. 7880SCSI
Gigabyte LX voor Pentium II

ƒ 2S').f 479.ƒ 6'W,f 979,f 1229,ƒ 329.ƒ 429,ƒ 279.ƒ 375.ƒ 375,ƒ 419.ƒ 509.ƒ 329,ƒ 399,ƒ 429,ƒ 599.ƒ 749,ƒ 579,ƒ 579.ƒ 239.ƒ 269,ƒ 299.ƒ 349,ƒ 379.ƒ 279,ƒ 289,ƒ 589,ƒ 399.ƒ 469,ƒ 629,ƒ 439,-

8 M h l'ast|.'age
8Mh E1X)
!6MhEIX>
32Mh EIK)
32MbSdramDimm
64Mb Sdram Dim m
S3 Virge 4Mb OX video
Diamond Sleallh II 4Mh
Diamond Viper PCI
Diamond Fire lOOOPROSMh
Diamond Monster 3D/fx ocm
Matrox Mystique II 4Mb oem
Matrox Mystique II 4Mb retail
Matrox Millenium II 4Mb oen)
Matrox Millenium II 4Mb rctail
Matrox Millenium II SMboem
NEC 4speed 4CD-wisselaar
NEC óspeed 4CD-wisselaar
24speed
24speed Philips
Sony IDE Burner 8x2 kit
Panasonic SCSI burnerkit 8x4
Sspeed externe CD-rom
33K6 Trust intern modem
33K6 Twister intern modem
33K6 Twister ext.
33K6 Wisecom intern speakerp.
33K6 Wisecom extern speakerp.
56K Diamond extern
Yamaha geluidskaart
Teratec Base'l oem super audio

computercollectief
Amstel 312 - 1017 AP Amsterdam - fax: 020 622 6668

60,45,80,175,189,439,109,249,399,519,399,ƒ 279,339,439,489.639,139,159,165,185,749,ƒ 1069,339,115,125,155,149,165,339,39,79,-

liPower Utils 5.1

coiupu t e r b o e k e n & s o f t w a r e
• 5000 computerboek- en softwaretitels
• Specialist in Resource Kits en Self-Paced Training
Kits voor MCSE-professionals
| Op onze HCC-stand aantrekkelijke aanbiedingen en een
l keuze uit onze meest populaire titels. Onze nieuwe 200

\ pagina 's dikke 'Winter 97/98 Catalogus' ligt er voor u klaar!

Dec. 1997
D.S.U. Hal 4C
stand .054

HCC-dagen: Hal 4 0.072 t/m G.094
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COMPUTER! J

UW COMPUTER STAAT SNEL WEER OP DE RAILS MET

13 december

DE NATIONALE HELPDESK
U vindt ons op de HCC-dagen
Hal 1, Standnr. l F. 014

De beurs voor nieuwe en gebruikte
' comDuteraDDaratuur.

Bel 0900-7 maal 2 voor al uw vragen over:
PC-hardware en randapparatuur, Windows'95,
Windows NT™, Windows 3.11 TM, MS-DOS', Microsoft» en Novell.

0900-2222222
P e r s o o n l i j k e a s s i s t e n t i e ma. t/m vrij. van 09.00 tot 18.00 uur,

1 gpm.

De beurs voor nieuwe en gebruikte
computerapparatuur.
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„Nooit geweten dat
Zandvoprt zoveel kinderen
telt," zei een volwassene na
afloop van de traditionele
intocht van Sinterklaas. Een
heleboel van die kinderen probeerden dit weekend een glimp
op te vangen van de
Goedheiligman. Ze kregen dit jaar
daarvoor een extra kans, want nij bleef
een nachtje slapen. Hoe hij het zelf
heeft beleefd? „Onvoorstelbaar, wat
was dit een prachtig weekend. Zoveel
blijde gezichten, zoveel leuke brieven," zei de Sint maandag. Hij
N
heeft zelfs besloten om een
boekje uit te brengen met de
brieven. 'De andere kant van
Sinterklaas' gaat dat heten.
Tekst:
Monique van
Hoogstraten

V
.„X*

Foto's:
André Lieberom en
Chris Schotanus

i het station was het zo druk, dat de Sint bijna in de verdrukking dreigde te raken

m

INTERKLAAS IS een dag
na het weekend nog steeds
onder de indruk. „Het was
eel bijzonder om dit in
iandvoort mee te maken. Zoveel
inderen heb ik gezien, echt
ngelofelijk," vertelt hij.
et meeste heeft hij gegrinnikt om de
acties van de kinderen, die zondagmorn bij La Bastüle voor de deur stonden
hem wakker te maken. Stiekem luisrde de Sint hoe ze opgewonden zeiden:
[ij slaapt, ik hoor hem snurken," en
(ijk, hij beweegt zijn hoofd."
pannende momenten beleefde de
oedheiligman ook, bijvoorbeeld zatergmiddag op het station. ,JHet hele pern stond vol. Het is maar goed dat de
fdpiet erbij was, die zorgde ervoor dat

ik niet verpletterd werd. Eenmaal in de
limousine ging het wat makkelijker. Jaap
Kroon was een prima chauffeur."

ren te praten, pok bij Gran Dorado en
een dag later bij La Bastille, kletste hij
volop over de wensen van de kinderen.

„Of de burgemeester aardig is? Jazeker.
Hij heeft me prima ontvangen en we
hebben gepraat over de vernielingen in
Zandvoort. Volgens de burgemeester
moeten we er extra alert op zijn dat niemand dingen kapot maakt. Vaak zijn het
niet zozeer Zandvoortse kinderen die dat
doen, maar eerder kinderen van buiten
het dorp."

„Bij sommige kinderen, die me een brief
geschreven hadden, kwamen ook hele
droevige zaken naar boven. Zo was er
een kind wiens hond doodgegaan was.
En een met een dode cavia, maar die
krijgt op 5 december een nieuwe van
mij."

De aanblik van alle kinderen met hun
ouders op het Raadhuisplein, heeft
Sinterklaas zeer ontroerd, vertelt hij. „Ik
moest even slikken toen ik op het bordes
stond."
In 't Stekkie, waar een speciaal feest
georganiseerd was, kreeg de Sint voor de
eerste keer de kans om echt met kinde-

Onder de tientallen brieven zitten zulke
leuke exemplarep, dat de Sint van plan is
om een boekje uit te brengen. „Dat gaat
de 'Andere kant van Sinterklaas' heten,"
legt hij uit, „omdat ik wil laten zien, dat
ik óók een binnenkant heb. De meeste
mensen zien namelijk alleen maar mijn
buitenkant, mijn mijter en mijn baard.
Terwijl daaronder een mens zit die net zo
goed ontroerd kan zijn, bijvoorbeeld door
mooie brieven."

„Jaap Kroon is een goed chauffeur, zei de Sint over zijn tocht per limousine

deronsje tussen de Sint en Zwarte Piet op het podium in 't Stekkie over de brief van een lief meisje"

kinderen wilden de Sint zondagborgen persoonlijk wekken

Sinterklaas, vlak voordat de kinderen hem wakker maakten. Hij logeerde in
een bed dat speciaal voor hem vorige week naar La Bastille gesleept werd

Verwachtingsvol keek menig kind naar de Sint

Zandvoorts
IMïeuiAisblad
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De Gaper Sint tips
Dames geuren:

Heren geuren:

Anais Anais Eau de toilette t>piay 30 ml van 36,50
Eau d'Eden Eau de toilette t-piay 30 ml van 44,00
incl. gratis douchegel
LouLou Eau de pailum spiay 30 ml van 42,50
Nina Ricci Eau de toilette spiay 30 ml van 36,00
Roma Eau de toilette spiay 25 ml van 70,00
Laura Eau de toilette sptay 25 ml van 70,00
Paco Rabanne XS Eau de toilette spiay 30 ml van 59,00
Giorgio Beverly Hills Eau cle toilette spiay 30 ml van 99,00

voor 29,20
voor 32,50

Hugo Boss l Eau de toilette spray 60 ml 75,00
Hugo Boss elements Eau de toilette spray 30 ml 36,00
Hugo Boss Hugo Eau de toilette spray 30 ml 42,00
Hugo Boss Elements Aqua edt spray 30 ml 36,00
Roma Uomo edt spray 40 ml 42,00
after shave 75 ml 55,00
Paco Rabanne after shave spray 100 ml 60,00
Paco Rabanne XS after shave flacon 50 ml 46,00
Cacharel aftei shave spray 30 ml 34,00

voor 34,00
voor 24,95
voor 56,00
voor 56,00
voor 39,95
voor 79,20

Super assortiment kadodozen
met vele guldens voordeel

voor 60,00
voor 28,80
voor 33,60
voor 28,80
voor 33,60
voor 44,00
voor 48,00
voor 36,80
voor 27,20

DE KADO SETS FOR MEN

First 50 ml Eau de toilette spiay 50 ml
plus bodymilk 160,00

nu 129,00

Giorgio Beverly Hills Eau de toilette spiay 30 ml
plus bodymilk en douchegel 85,00

nu 68,00

Eternity van Calvin Klem
eau de toilette spray 50 ml
plus after shave balm shower gel en deo stick nu

90,00

Vercace The Dreamer
edt spray 50 ml + shower gel 109,50 bij ons

87,00

Anais Anais Eau de toilette spiay 50 ml
plus douchegel 90,00

nu 60,00

69,00

Versace led of yellow jeans Eau de toilette spiay 50 ml
plus douchegel en
bodymilk m leuk blik 95,00

Gucci Nobile edt spray 60 ml
nu met gratis tube douchegel en after shave balm

nu 69,50

Van Gils between sheets edt spray 50 ml + duo stick 68,00 nu

47,00

nu 39,00

Paco Rabanne kadosetje eau de toilette, douchegel,
afters have balm, slechts

26,50

Boss Elements kadosetje
eau de toilette, douchegel, after shave balm en bodylotion slechts

19,95

Oscar de la Rente Zeep, douchegel, bodycreme,
talkpoedei en mini paifum
Gucci 3 Eau de toilette spray 25 ml
plus bodymilk 55,00

nu 39,95

Byzance de Rochas Eau de toilette spiay 50 ml
plus luxe zeep 89,00

nu 59,00

DRUGSTORE
DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513- SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

geeft u meei

Het Medisch Kinderhuis (MKT) m Zandvoort (onderdeel
van de stichting het Spalier) zoekt een
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Men denkt $int koopt alles*in/"' *V,
't buitenland, datklinkfmooL^ -^
exclusief en heel interessant^ ; - r
Maar voor kwaliteit"/ orginaliteit/
en leuke prijzen,gaat Sint toch < '
echt naar Intersport Michael lijesen > ^

BETROUWBARE
VRIJWILLIGER voor het
VERVOER van onze
KINDEREN van en naar school

SLAAPLEKKER

2-daccgse reis
naar Londen
Een fantastisch arrangement, dat u (opnieuw') kenm
laat maken met Londen, de fascinerende wereldsla:
naast de deurl

De CHAUFFEUR rijdt m ons eigen busje tussen het MKT
en de scholen, dagelijks tussen 8 00 en 8 30,11 40 en
13 10 en tussen 14 45 en 15 30 uur (evt ook naar therapie in andere vestigingen m Aerdenhout/Haarlem)
In de tussenliggende tijden zou u (indien u dit wenst)
licht-technische klussen kunnen doen
Meer informatie bij mevr M vanDuyn.tel 023-5712095

Uw reisprogramma ziet er als volgt uit
DAG 1.

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

van MEEUWEN
WINTERSPORT
KERKSTR.16 2042JE;
DAGEN PER WEEK GEOPEND

De Slaapvoorlichter voor Kennemeriand
RIJKSSTRAATWEG 67 - 71. HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag

bak/ker

Donderdag koopavond

BALK
Deze week:

Half duinpan
van 2.30 voor 1 . / O

Ham-kaascroissant
van 2.30 voor 1 . / O

Voor kadootjes groot en klem moet u by de Brun3 zy'

Speculaasbrok(250g)
van 6.25 voor

GROTE SORTERING KERST
KAARTEN AANWEZIG

p.s. Koop NU uw Oudejaarslotü!
Bruna Balkenende. Grote Krocht 18 - Zandvoort

5.00

Deze aanbiedingen gelden
t/m 29 november
in onze beide winkels:
Hogeweg 28 - tel. 571 29 89
Grote Krocht 21 - tel. 571 84 73

U reist in de loop van de dag naar Hoek van Holland e
checkt in Om 16 10 uur verstrekt de supersnelle Sten.
HSS naar Harwich, waar u om 18 EO uur aankomt
Aan boord gaat er en andere wereld voor u open •
kunt eten in een van de restaurants een van de meuu
ste films bekijken in een van de videolounges ol vooi
dehg tax-free inkopen doen in het uitgebreide winke
centrum En dat alles met het mooiste uitzicht op d
Noordzee dankzij de enorme panoramavensters
In Harwich staat de trein al op u te wachten en brenc
u in slechts 75 minuten naar Londen Liverpool Stre'
Station, gelegen in het hart van de bruisende mettc
pool aan the Thames U checkt m bij uw hotel en hee
dan de gelegenheid om het nachtleven in Londen l
verkennen Wordt het een pubbezoek gaat u naar d
film of gaat u naar een van de nachtclubs' Het ka
allemaal
DAG 2-

SINTERKLAAS SURPRISE
Deze week
een groot deel van onze

WINTERCOLLECTIE
sterk in prijs verlaagd!!!

TfTA

'n

Grote Krocht 19, Zandvoort

Na het ontbijt heeft u alle tijd voor uw ontdekking'
tocht door dit museum-, bezienswaardigheden- e
winkelparadijs Beroemde bouwwerken als de Towe
Houses of Parhament en Buckmgham Palace zijn ee'
bezoek meer dan waard Maar ook winkelen in ware
huizen als Harrods en Sellndges ol beroemde winke
straten als Oxford Street, regent Street en Bond Stres
is een belevenis Om 17 25 uur stapt u weer op de tier
m Londen Liverpool Street Station De Stena Discovei
brengt u m 3 uur en 40 minuten naar Hoek van Hollanwaar u om 23 59 uur aankomt
l
l
Prijs: f 199,= p p.
j
Inbegrepen
* retourovertocht Hoek van Holland-Harwich
per Stena HSS
* tremretour 2e klas Harwich-Londen Liverpool Stre£
Station
* l overnachting m een 2-persoonskamer m een
driesterren-hotel in het centrum van Londen
op basis van logies/continentaal ontbijt
* Londen informatiepakketje
Vertrekmogelijkheden:
elke zondag t/m donderdag van l oktober l/m
december 1997
Deze reis kan niet aangepast of verlengd worden "
ANVR-reisvoorwaarden zijn van toepassing
Reserveren kan door te bellen met Stena Line,
tel 0174-315 850 onder vermelding van reiscod'
H2WKM
Wanneer de gewenste vertrekdatum vol is, zal °
reservermgsafdelmg met u een alternatieve daW'
zooken

WEE!

geeft u mee
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Vestingmuseum laat kanonnen bulderen

Om het hooi vervolgens aan te drukken, gebruikt men een
lange stamper die je in de loop kan duwen
Toto Jaap Maars

In Naarden, in het
Nederlands
Vestingmuseum,
herleeft de
geschiedenis van de
Hollandse
vestingwerken.
Kanonniers en
marketentsters in
kleurige uniformen
geven rondleidingen
langs kazematten en
kanonnen. De
bezoekers kunnen een
kijkje nemen in de
wereld van daverend
geschut en
aanstormende legers.

E

LKE EERSTE zondag
van de maand buldert
over Naarden een kanonschot Dan demonstreren kanonniers een van de
twaalfponders van het Nederlands Vestingmuseum
boven op bastion Turfpoort'
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL l pi m N Holl, 6 landstreek, 11 vlakte
maat, 12 vogel, 14 gard, 15 gast,
17 pi in Limb , 19 nv in Spanje,
21 kledingstuk, 22 apparaat, 23
en andere, 24 bloem, 26 vogelproduct, 27 oorvijg, 29 verbindmg, 30 spmachtige, 32 kruiderij, 34 baat, 36 kloosterlmge, 37
lopen, 38 woonboot, 39 knuppel, 41 proeve, 44 drank, 45 opperwezen, 47 schrobnet, 49 bij
beldeel, 51 legerafd, 53 vogel, 54
paddestoel, 56 ploegbaas, 58
bijb fig, 59 maggiplant, 61 karakter, 62 windrichting, 64
drank, 65 grappenmaker, 66 sa
menklinken, 67 waterweg
VERTICAAL l geneesmiddel, 2

bevlieging, 3 schuifbout, 4 water in Fnesl, 5 hert, 7 daar, 8
zandvlakte, 9 droogoven, 10
spijltje, 12 vent, 13 dierentuin,
16 familielid, 17 bron, 18 gesloten, 20 watering, 25 feestverhchting, 27 hemelbrood, 28 are
na, 30 pi in Rusl, 31 vrgheerser, 32 kledingstuk, 33 kunst
werk, 34 pijn, 35 rugbyterm, 40
dikhuid, 42 zangstem, 43 sto
ten, 45 vertering, 46 rustbank,
48 zwengel, 50 open bosplek, 51
haring-ingewand, 52 godin, 53
wagen, 55 grafvaas, 57 knaagdier, 60 per, 63 pers vnw, 65
achter,
Wmwoord vorige week
AARDAPPELROOIER

(ADVERTENTIE)

De BoodschappenKrant
Met alle nieuwtjes, akties en
ideeën om goed en voordelig
boodschappen te doen.

KIJK SNEL IN DEZE
KRANT!
(ADVERTENTIE)

In een moderne high tech
kunnen de kanonnen en verdedigingswerken in de voormali
ge hoofdstad, van het Gooi geen
soelaas bieden, maar m voorbije eeuwen was de stad nauwelijks in te nemen Naarden
heeft vanuit de lucht gezien een
stervorm en wordt omringd
door een brede gracht De vorm
wordt veroorzaakt door zes
bastions, die in de tachtigjarige
oorlog gebouwd zijn in de oude
verdedigingswal Hier hadden
de verdedigers perfect uitzicht
op de omgeving en konden de
kanonnen alle richtingen be
strijken
Deze zondag leidt kapitein
Piet Visser de bezoekers rond
Hij doet dit werk al ruim twintig jaar en nog steeds met veel
plezier In zijn kapitemsumform van de Amsterdamse
schutterij uit 1830, lijkt hij uit
een tijdmachine gestapt Een
kapitein vroeger was te herkennen aan een oranje band en een
patroontas
Op zondagen dat in plaats
van Visser een vrouw de rond
leiding geeft, wordt dat gedaan
m het tenue van een marketentster Marketentsters vergezel
den de legertroepen en verkochten de soldaten eet en
drmkwaren Hun jurken had
den de kleuren van het betreffende regiment en waren voorzien van een rij knopen, zoals
op een uniform Ze droegen
hoeden met opvallende haneve
ren Visser „Als een soldaat
een borreltje wilde, wist hij tenminste waar hij naar toe
moest"
Tijdens de wandeling over
het bastion vertelt Visser over
de technische aspecten van de

Vogelstellen
M VOGELS TE kunnen
O
tellen moetje een ochtend
mens/ijn Een heel ei s? och

Kapitein Piet Visser lijkt in zijn kapiteinsuniform van de Amsterdamse schutterij uit 1830 70 uit een tijdmachine gestapt Mei veel
plezier leidt hij bezoekers in het Vestingmuseum rond en mogen kinderen hem helpen met het schoonmaken en laden van het
kanon
i oio u ip M i irs
verdediging van de vesting In
een ondergrondse gang houdt
hij even m bij een geschutsop
stelling uit 1688 om de werking
van het kanon uit te leggen Hij
laat zien hoe men het kon
schoonmaken en laden
Eerst moest het kruit ge
plaatst worden, dat werd
opgesloten met hooi
Om het hooi vervolgens
aan te drukken, gebruikte men een lange stam- -per die je m de loop kon
duwen Voor het aangestampte
hooi kwam ten slotte de kogel
te liggen, met nog wat extra
hooi om de gasdruk op te bouwen
Aan het eind van de rondlei

ding zijn we weer buiten en toe er met de Jan Willem I gebeurd
aan de bulderende demonstra is "
tie van de voormelde twaalf
De aanwezige kinderen mo
ponder die daar staat opge gen Visser helpen met het
steld Het is een middelzwaar schoonmaken en laden van het
kanon, dat m 1810 gegoten is in kanon Zelf legt hij de kogel

iedereen een eindje bij het ka
non vandaan en ontsteekt voor
zichtig het kruit
Visser „Al zit er maar tien
gram kruit m, het blijft een wa
pen " Er volgt een harde klap
en de kogel schiet de
gracht in, waar hij op mi
raculeuze wijze blijft
drijven Het blijkt dat
Visser de bevolking van
Het Gooi niet te zeer wil
"
de verontrusten en een
kogel van piepschuim
'wat is hij zwaar' in de loop Er heeft geplaatst
resten nog een paar gevaarlijke
Jan Pietei Nepvcu
karweitjes „Wie kan er goed
De rondleidingen door een kanonnier
pianospelen," vraagt Visser, of
marketentster vinden plaats op elke
„die mag het hooi aanstam eerste
zondag \an dt maand A invang
pen " Wanneer dat gebeurd is, luilf t\\<e Het Nederlands Vestln|;mu
dirigeert hij voor de zekerheid seiim Mest«alstriat d Nurden Iele

In Naarden herleeft geschiedenis
van de Hollandsevestingwerken
de zuidelijke Nederlanden Het
heeft een bereik van anderhalf
tot drie kilometer De loop wijst
naar de gracht, waar aan een
steiger het bootje de Jan Wil
lem II ligt afgemeerd Visser
lacht „Vraag me nou met wat

foon (H5d94 ïl*><l

tendmens éells Dan heb ik het
niet over de eenden m het Oos
teipaik, die kan je op zondag
middag op weg naai Brouwerij
't IJ ook even tellen maai ovei
broedvogelb Koolmezen, lood
borsties, wmterkonmkjes ge
ven in de lente door te zingen
te kennen dat ze een stuk
grond hebben afgebakend en
daai een nest aan het bouwen
zijn Je hoeft alleen maai die
zingende vogels te tellen en ]e
weet hoeveel brocdpaien ei
gens hui/en
Dat lijkt makkehik Maar om
de een of andei e reden zingen
die vogels het liefst 's morgens
vroeg Vanaf een uui voor zon
sopkomst is het overal een ka
baal van jewelste Na zonsop
komst wordt het een stuk rus
tigei Om alle broedvogels te
tellen moetje in de lente dus
steeds vroeger opstaan tot m
mei tijden zijn bei eikt waarvan
alleen krantenjongens en
nachtportiers zich met dood
zouden schrikken
Gelukkig zijn er mensen die
het ervoor ovei hebben Die
mensen zijn verenigd m de Vo
gelwerkgroep Amsterdam Zij
tellen broedvogels in parken,
op industrieterreinen en in het
Amsterdamse Bos Dank zij
hen weten we hoeveel vogels
gebruik maken van die gebie
den
Paul Marcus van de Vogel
werkgroep Amsterdam telde m
het stuk Amsterdamse Bos bo
ven de Bosbaan Hij kwam
laatst langs kantoor met de
voorlopige resultaten van de
tellingen van 1997 Danknjgje
verbazende dingen te horen In
dat stuk zaten toch maar mooi
33 paar wmterkonmkjes te
broeden en 23 paar koolmezen
Het mannetje van de bruine
kiekendief onderhield in het
riet van de oeverlanden twee
vrouwtjes, die allebei jongen
opvoedden De nachtegaal
zong bij boerderij Meerzicht
Hij telde ook 21 tumfluiters
en acht bosnetzangers Nog
nooit gezien, die fraaie vogel
tjes' Dan moet u in de komen
de lente maar een keer vroeger
opstaan Of rechtstreeks uit de
kroeg doorfietsen, al is het ge
vaar van dubbeltellen dan niet
uitgesloten
Remco Daalder

Boudewijn de Groot Georqe Kooi|mans
Ernst Jansz en Harry Horanolt zijn de specia
Ie gasten tijdens een bijzondere voorstelling

Foto Joop Vrenegoor

De Marcel de
Groot Groep

Kim is dol
op haar
twee
tamme
ratjes
Energie
(links)
en Chippic

Deze band speelt op zondag 7 en moandag 8 december m De Kleine Komedie
Amslel 56 58 m Amsterdam
In augustus 1995 verscheen de tweede cd
van Marcel de Groot onder de titel Manen
Kweken Een bijzondere productie met pak
kende composities van Marcel opgenomen
onder de bezielende leiding van vader
Boudewijn Van deze cd werd de single
Mag ik naar je kijken een stevige Top Tien
hit

Bram
de Hollander
Fotografie

'Ze zijn handtam en bijten niet'
Yvonne Wienhoven woont in Amsterdam-Bos en Lommer. Haar dochter
Kim van elf heeft een paar ratten.
Om wat voor ratten gaat het7
„Twee tamme huisratjcs, Chippie en
Energie. Chippie Is wit met bruin en Energie is een albino. Ze zijn net twee jaar geworden."

Mijn
Huisdier

Waar komen ze vandaan?
„Van een dierenwinkel in de van Woustraat. We hebben ze gered xan de slangen.
Tenminste, zo ziet mijn dochter dat, want
heel kleine ratjcs worden er als voer verkocht. Ja, dat Is heel akelig."

Wat komt et bij hun vei zoi ging zoal kijken'
.Heel simpel \\c hebben een tweede
hands Uooitie, daai gaat zaagsel m oude
Klanten en hun \aste \oer
\Vat aecft u ze te eten7
.Knaagdieienxoei En speciale lekkeinijties. \an die gioene en t ode dingetjes
\Aat dat piecies 7i|n weet il\ niet. maat ?e
\ inden het heel lekkei Vei dei gi oente en
U uil Wat wil gezond noemen is xoor hen
ook goed Daarnaast pakken /e xan alles
\\atnietmag chips, i]s Als 7e luiken dat je
xxat lekkei s hebt. komen /e direct

Aanvang 1°wart over acbt
lezers krijgen legen inlevering van onder
slaande bon een korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk
31 28 50 en 26 gulden Telefonisch reser
veren elke dag vanaf twaalf uur lol aan
vang van de voorstelling bij de kassa van
De Kleine Komedie telefoon
020 624 05 34

Moet u wel eeni, met Chippie en Energie
naar de dierenarts'
„Nee. dat is nog met gebeuld

Waa? om heeft u ratjes7 Wat zs daar zo gezellig aan''
„Ze zijn leuk en handtam, ze bijten niet.
Ze zijn heel lief en aaibaar en gaan soms in
je nek zitten. Het enige nadeel is dat ze
kunnen knagen. Ze hebben mijn bank lichtelijk verwerkt. En als je ze op de grond laat
lopen, is dat gevaarlijk voor de bedrading "
Wat voor bijzondere trekjes hebben Chippie
en Energie7
„Energie eet weinig en is viij bang: Zij
verzorgt het nest. Als je ccn krant in de kooi
doet, kan ze de hele nacht bezig zijn ccn
nest te bouwen. Chippie is precies het tegenovergestelde, die eet alleen maar en is
ontzettend dik. Ze kon vroeger zelf de kooi
uit klimmen, maar nu lukt dat niet meer
door haar overgewicht"

toe Maai ie willen niet altijd luistcien
hoor "

In het thealerprogramma Manen Kweken
brengt De Marcel de Groot Groep met alleen
stukken von deze tweede cd Nummers van
de eerste cd en gloednieuw materiaal
maken hel programma tot een veelzijdig en
boeiend geheel De Nederlandse taal wordt
verpakt in zeer gevarieerde muziekstijlen
van blues tal rock en van ballot! tot swing

Wat kosten de ratjet, u gemiddeld pet week7
„Pei maand kosten ze me 7e\en gulden
aan knaagdieiemoei '

O

l P N.

o

EO
7

Praat u tegen ze
„Ja, x\ e voeten hele gespiekken VVaaroxer'> Over domme dingen Ze plassen soms
over je hand. Als je dan zegt 'maak het maar
weer schoon', doen ze dat Als je 7e roept en
ze horen je stem, komen ze meteen naar ie

l l e i t t u ook « n dld In huls (hond k i t |»pci,Mii
c n i i p irkit't schildpid konijn si mi; t.imnie rit
noem inur op) \\.uro\er u in de?i rubriek w it zou
willen \crtcllen schrijft u d.in e\ui em l>rlt"f(ka irt)
naar Kt dictie \\ecknuilla postbus 2^01 1000 I K.
Imsterdam met in rit' linker bo\enliock Mlinlluls
ilici U kimt ook fii\en ((UU) i(,^ .JOU Vertect niet
u\\ telefoonnummer te M rmelden zodat \\ ij eventu
col contact met u kunnen opnemen
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Natuurlijk is de Audi A6 Avant ook
zakelijk gezien heel aantrekkelijk.

Volkswagen weef van wanten.
Een Volkswagen zal 's winters niet

een winterinspectie krijgt u - tot

gauw last kri|gen van vocht en kou.

en met 31 maart 1998 - namelijk een

Maar om ongemakken te voorkomen,

paar warme winterwanten cadeau!

is het wel zaak om uw

Als Volkswagen-dealer

auto ti|dig winterklaar

hebben wij u trouwens

te hebben Wij zorgen

nog meer te bieden.

daar graag voor. Voor slechts f 35,-

Onze automonteurs kennen uw

verncht uw Volkswagen-dealer een

Volkswagen als geen ander en zijn

complete winterinspectie op 14 winter-

daardoor in staat om eventuele

gevoelige punten.

mankementen tijdig op te sporen. En

Met deze voordelige inspectie

dat is wel zo'n prettig en veilig idee.

bent u zelf trouwens ook meteen

Zorgeloos de winter door? Bel

goed voorbereid op de winter. Bij

Maak een testrit en ontdek
de veelzijdige Audi A6 Avant.
Of u nu op zoek bent naar een representatieve zakenwagcn, een r u i m e gezinswagen of het praktische
antwoord op uw vrijetijdsbestedingen: de Audi A6 Avant
is in a l l e opzichten een bijzonder a a n t r e k k e l i j k e
verschijning. Uiteraard door zijn sierlijke lijnen en
veelzijdige toepasbaarheid, waarbij de nadruk ligt op
comfort en veiligheid. Maar vooral ook door de befaamdc duurzaamheid en waardevastheid van Audi is de A6
Avant een bijzonder aantrekkelijk aanbod. Hel absolute

Auto Strijder b.v.
Burg. van Alphenstraat 102, 2041 K.P Zandvoort. Telefoon 023 - 5714565
Audi A6 Aianf v d n a f ƒ 69.790,-. Er is al een Audi A6 \,inaf ƒ 63.790,-. Pnj/cn inclusief UTW/BPM, exclusief kosten njklaar maken en verwijderingsbijdrage.
Wij/igingen voorbehouden De afgebeelde auto is o a mlgcruM mei tegen meerprijs leverbare mccruitvoeringen.

gerust even voor een afspraak!

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN.

Auto Strijder B.Y.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Citroen
CHYPARSE, Soesterberg vult
uw Citroen veerbollen voor
ƒ 20,- p st Testen is GRATIS
Telefoon 03463 - 51150
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI'S is de wekeli|kse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zaterdag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edtties van Weekmedia t w Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bi|lmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch van maandag t/m vrijdag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0206658686 Fax 020665 63 21
Schriftelijk Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraal 131, Am
sterdam of bij de volgende Weekmediakanroren
Amstelveen kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B, Zandvoort Gosthuisplem 12

|
f

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
voor donderdag 1800 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Hel Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l, l miljoen exemplaren

[ Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
| AUTO 1-IN-3 MINI'S?
S
j
j

I
J

3 regels
voor elke extra regel
mmpri|s
mm prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

f 45,00
ƒ l5,20
ƒ
9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI S zt|n gewone advertenties
niet brsder dan tv^ee kolommen)

j

Allo prijzen zqn excl l 7 5°o BTW

|
l

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), ta
rief op aanvraag

i

Voor meer informatie of advies bel

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspecialist Leende 040 2061528
T k mooie gave CITROEN
CX Break familiale, 1988,
137 000 km Tel 0521-381342

Daihatsu
Charade TX aut, ong km
8200, 10/93 Cuore TS, km
70000, 94 Cuore TX km
30000, '92 NIEROP-DAIHATSU, Vancouverstr 2-12,
A'dam-West, 020-6183951
Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE

Amstel 340-342

tegenover Carré
A'dam-C Tel 0206236491

Fiat
FIAT UNO 751 e , zeer snel, apk
11/'98 technisch 100%, vrpr
ƒ2100 Tel 0206952309

Ford
FORD ESCORT VAN (grijs
kent) diesel b j okt '95,20 300
km ƒ17000 0206252214

XM V6 airco m '95
ƒ 27 500
XM 20i SX Prestige '95/ 27 900
XM 20: Ipg airco '95 ƒ 29 500
XM Turbo D '94
ƒ 25 500
XM Diesel '95
ƒ 27 500
XM Diesel '94
ƒ 19 900
XM D Airco '91
ƒ 10 500
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24 500
XM 20i LPG '93 airco ƒ 15 500
XM CT Turbo aut '93 ƒ 17 500
XM 20i '93
ƒ15 500
Xantia 18i SX LPG '94/15500
Xantia 20i, LPG '94
20 500
Xantia 18 sa, LPG, '95 22 500
4st Xantia 1 8 SX '95 va/ 19 900
Xantia 18 SX LPG '93ƒ 14 500
ZX 14i Furore '94
ƒ13500
ZX Diesel '93
ƒ13500
BX TGD break '89
ƒ 4 950
BX diesel '90
4 950
BX 16 RE Break '87 ƒ 1 950
BX 16 TGi '93
ƒ 9950
BX 16 Mountreux '89 ƒ 4 950
BX 14 TE '93
ƒ 8 950
BX 14 TE '90
ƒ 4 950
BX 14 E LPG '89
ƒ 2 950
BX 14 RE '89ws/ 1 950
BX 19 TRi '90
ƒ 4950
BX 19 GTi 88
ƒ 3 950
AX 1 5 Diesel m'95 ƒ 12 500
AX First m'92
ƒ 7 500
C 15 D bestel '92
ƒ 7 250
C 15 D bestel'94
ƒ9950
VISA Garage B V
Houtmankade 37 A'dam
Tel 0206278410

Hyundai

T ka Ford Fiesta Finesse 1 1,
van 1e eigenaar, 49000 km,
sept 95, TNO startonderbreker, airbag, Philips radio cassette, i z g s t ƒ14400,Tel 0206208683

HYUNDAI SCOUPE GTI-V9,
rood, bj '91, 80 000 km, electr
ramen & spiegels, radio
ƒ9900 Tel 0341-251939

Mercedes-Benz

Mazda

Mercedes Benz 230 TE 1984 Mazda 323 1 5 GLX, 5 deurs,
station rijdt goed blauw metal- estate, b| 1986, APK 11-'98, m
lic, apk tot nov 98 lichte
prst ƒ1750 0206173717
lakschade ƒ 2 2 5 0 Tel 0206417224

Nissan

Opel

MICRA 1 2 SL, bj '92, 1e eig
nwe apk, org 97 000 km, zeer
CORSA Swing 1400i Sedan,
mooi,
ƒ7950
Autobedrijf
bj '93 met Ipg nwe apk
Schol 0206312830
Zeer mooi ƒ8250 Autobedrijf
Schol 0206312830
MICRA 1,3 SLX, 5 drs auto
maat, grijs metall airco, startonderbreker, alarm, b j 1993,
APK nov '98 Van 1e eig Tel
0204707471
Motorische prob'emen7

Porsche

Renault

Rijscholen

Uajrl.'KulolTsstniai 5-11.Amsturilani-XuiJ. 'KI. 673 KI) 22.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

> 3000 m2 RENAULT-SHOW
Rover

Algemeen

MINOR MOTORCARS
Sloterkade 43/44
Amsterdam
Tel 020 • 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e o

Autoverzekering premies v.a
ƒ 185,- per jaar. Van Lemel Assurantien, tel 026-3219900,
na kantoortijd 026-3332221

QUESTION CAR *?"
Audi 100 '78
ƒ 500
Nissan Sunny '84
ƒ 500
Opel Corsa '84
ƒ 500
Nissan Cherry '86
ƒ 650
Volkswagen Golf D '88ƒ 5450
15 VOLVO STATIONS '88 -'95, Rat Panda '82
ƒ 650
Sedans 240 '91, Ipg
Volkswagen Golf D. '84ƒ 1500
ANWB gek. Tel 0492-464495 2x Citroen BX v a.
ƒ 750
Mitsubishi wagon D '87 ƒ 2450
460 1 8 G L E 2 0 i n j '95.
Honda Accord aut '87 ƒ 2250
44020GLE 11/93, (mod '94) en nog veel meer
440 DL 18 mj, LPG, 11/91
Dagelijks wisselende voorraad
NIEROP, Vancouverstr 2 12,
Pin/chip uw auto bij Question
A'dam-W, 0206183951.
Car van Slmgelandstr 14,
T.k Volvo 740 GL station aut, A'dam Tel 020-4869883
'88 APK, grijs metl, nette auto
ƒ11950,- 0182-614891
Volvo 340DL, van part, '87, autom , 3-drs, APK 11-'98, ƒ 4000
vast 0206900432, na 18 uur

Bedrijfsauto's
70 BESTELAUTO'S en pers
busjes v a ƒ3500 Garage
Rijsenhout, lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229 Ook t k gevraagd

Klassiekers
en Oldtimers
Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import
Altijd auto's op voorraad
020 6826974 / 06 54373493

I5MW 316 als nieuw 84
n velgen / 1 000
/isaGaraoe Tel 0206278410
QUESTION CAR •»
APK gekeurde occasions
a / 150 Pin of chip je auto
/an Slingclandstr 14 A'dam

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,Ford SCORPIO 2 O GLX aut
bj 90 ƒ6750 NIEROP
DAIHATSU 0206183951

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Personenbusjes

o Auto te koop Plaats in de?e T k FiatDucato9pers bus,bj
km 136000 rijdt perfect
rubriek U zult verbaasd staan 94,
2V2 liter turbo diesel Prijs
over het resultaat
n o t k Tel 0206460792
9

Voor een perfecte SAAB 99
90 900, 9000 ook Royal Class

Wegens beëindiging hobby
Peugeot 404 break 1971,
ƒ12500 Peugeot 404 1972,
ƒ7500 VW Kever 1974 ƒ 2 000
Drs Keimpe Cars 020 6823615

Onderhoud, reparatie, APK
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023 5614097

Peugeot

205 1997
ƒ 4000 onder de nieuwpnjs
020 6855163

AUTO NODIG'
Opel Kadett, ƒ39
Vrachtbus, ƒ 89
Per 24 u , incl BTW,
verzekering en km-vrij
Bel voor onze weekprijzen.
Tel 0206910411

Ruys de Beerenbrouckstr 157-159, A'dam, tel. 020-6138473
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ 37,50 per les
Motornjlessen ƒ42,50
20 autonjlessen + examen ƒ 999
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel. 020 - 6127187

T k VW GOLF CL, 3 drs, bj
'90, 1 3 benz , donkerblauw,
ƒ5900 Tel 0206768664

T k VW KEVER type 1200
205 Diesel, bj '86, APK juli '98 Jeans, bj '75, APK dec '97
kenteken 96, i z g s t , ƒ 1750 Opknapper,
ƒ 1500
Tel
Bellen na 18 00 u 020 6990567 040 2443015/06-53724593
Peugeot 205 1 6, aut, eind '93, VW PASSAT VARIANT 2 O, au35 000 km, 1e eig , stuurbekr, tomaat, 1-'96, ABS, airbags,
schuifdak, el ramen, centrale airco, metallic, licht metalen
vergr, ƒ 17 950 020 6314082
velgen, radio/cd, handsfree
Peugeot 405 break GRI grijs, set, 47 000 km, ƒ 41 950 (BTW071-5230432
/
b j 91 149000km,ipst,pri]s factuur)
5173424
ƒ12000 Tel 0152617093

AA.R
Amsterdamse Auto Recycling.
Inkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voornjkosten.
Lid A R N. R.D.W-vnjwanng.
Tel. 020 - 4.470 470.

Grote sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.'
GEBR. OPDAM B V.
Tel.: 023-5845435.

Service en
Reparatie

Het HOOGSTE BOD'" Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring Tel. 020-6754193. APK + grote beurt v a. ƒ 299 DIESELSERVICE
RDW Erkend auto-demontage- brandstofpompen; verstuivers
bedrijf STRIJDONK. Inkoop cil.koppen vlakken. Garage/
van sloop- en schade-auto's.
motorenrevisie FEENSTRA
Tev. verkoop van onderdelen, Industneweg 27, Duivendrecht
ook NIEUWE onderdelen
Tel 020-6980639
Gratis gehaald Meteorenweg
APK KEURINGEN ƒ 70,
381, A'dam, 020- 6319802.
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam

Accessoires
en Onderdelen

Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers m rijles.
Autobedrijf CRYNSSEN
Bel voor gratis mfogids
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Crynssenstraat 10-14
Tel 020-4205386
Klaar terwijl u wacht.
Tel.' 020-6184402.
Ruilstarters en dynamo's
APK-keurstation, reparaties
Valkenburgerstraat 152.
alle merken en schaderegeling
Tel.' 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN •De advertentie-afdeling behoudt zich het recht voor adGevraagd jonge auto's vanaf van schade-auto's, alle
vertenties eventueel zonder
1991 a contant' Belt u voor ml. merken, alle bouwjaren.
opgaaf van redenen te weige0341 - 419354 of 0653 - 675799. GEBR OPDAM B.V.
ren. (Art. 16 regelen voor het
DE HOOGSTE PRIJS voor elk Tel.' 023-5845435.
advertentiewezen).
merk auto a cont met vrijwar.
• De autorubriek voor Amsterdam en omgeving staat elke week
bewijs Tel: 020-4824640.
m Het Parool, Trouw de Volkskrant én alle nieuws- en huis-aan
T
k
gevr
alle
merken
auto's,
Van part HOBBY 600 FiatDuc
huisbladen van WEEKMEDIA
turbod. half-integr, bj '91, vrachtwagens, busjes en 4x4.
Oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren
Wij
geven
ƒ
100
tot
ƒ
25
000
m
43 000 km, vast bed, fiets rek,
Tel. 020665.8686 Fax. 020 665.63 21
boiler/douche, apk jl '98, nw geldige PTT-vrijwar en komen
• Deze autorubriek staat elke week m Het Parool,
7 dgn p.w vrijbl langs van 8-23
banden, veel extra's, perf
Trouw de Volkskrant en Weekmedia.
u 035-6835858 / 06-53331964
onderh Tel. 0343-517628
Oplage 1,1 miljoen ex Tel. 020-6658686
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip m
Amsterdam Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier mtensief les en nog leuk ook1
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u
Tel.. 0206868063/6332405 of
06-54633678 P.S Ook8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend

Auto's te koop
gevraagd

Campers

Met een advertentie in
is de verkoop van uw auto een fluitje yaSieeji!

,_s v ,.

Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie mlf}* && ^ « * L* ? * ff< %«',
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MNFS zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers^ A' V^-Jt^ H -, y^ f".
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek Van Het Parool, Trouw en de.yolkskranlt^ tff"^ \ ;
alsmede alle nieuws- en buis-aan-huisbladen van Weekmedia.
" V *' •* /„v? '• "'*'°™^^%/$Ji$'*7Ï£''C^>?"^'
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO I-INSMINFS k'daarmee{ < £?U
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWOOM/AlHX>>IN-3 MM'S-ror^dbfönt A
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag tó'de^-, • t> 4
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs! >'/ t ^ \ Vj, (!/Vf"'^ j'bif^Ksc'
*

PEUGEOT 404 1969 NL, techn
100%
onderhouden,
vr pr
ƒ4250,- Tel 0356211610

Laat uw auto testen d m v de Nissan Micra 1 2 Trend A'91
modernste apparatuur
z g onderh 51 000 km ƒ 5450
GARAGEBEDRIJF OUT,
Tel 0206643967
Golf 1300, 5-'88, 3 drs, nwe
0206441020 (ma/vr 8-17 u)
APK, rad /cass , trekh , i z g st
Pr ƒ4250,- Tel 0206404980

Saab

Autoverhuur

Autosloperijen

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e o
20 autonjlessen + examen ƒ 1.000,10 motornjlessen + examen ƒ835,Motomjlessen ƒ 55,- per 60 min
Autorijlessen ƒ42,50 per les, ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Volvo

Volkswagen

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

topmodel is de Audi S6 Avant met 4.2 liter V8-motor, met
een vermogen van 213 kW (290 pk) en quattro-vierwielaandrijving. Bovendien is iedere Audi A6 leverbaar in een
Pro Line Comfort uitvoering. Voor slechts ƒ 3.990,- krijgt
u een volautomatische airconditioning, middenarmsteun
voor, leeslampjes voor en achter, verlichte make-up spiegels
en verstelbare lendensteunen in de voorstoelen. Maak een
afspraak voor een testrit en laat u meteen door ons
informeren over de leasevoordelen van de Audi A6 Avant.

~<•'*

^

^/^i^^"'

" ^^^^*^^^/^^Iv

^ï* ^

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/(ÏU n)Cn<^[Ue.
1
- - - _ --_ — Prijs incl
B T. W.

Schrijf hierin blokletlcrs
uw Icksl, l letter per
hokje Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 1
regels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
Keplaalste tarieven kunt u
7cll uitrekenen wat uw
advcrtenlie kost
Naam:

2
3
4

cf

52,88
70,74
88,60
106,46
124,32
142,18
160,04
J77,90

S

"S h

&

7
H
9
10
Telefoonnummer:

Adres:
Postcde + Plaats:.

L.------

Handtekening:

woensdag 26 november 1997
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Alfa 156 2.0 TS AUTO VAN HET JAAR 350 km/uur op zout
Een schoonheid die de aandacht trekt D

e open tweezitter MGF is snel, maar een snelheid van
350 km/uur was tot voor kort voor deze sportieveling
toch ver buiten bereik. Maar Terry Kilbourne, een
monteur van een Californische Land Rover dealer, bereikte
deze onvoorstelbare vaart onlangs met een speciaal geprepareerde MGF.

e Alfa 156 trekt de aandacht, dat is snel duidelijk tijdens ons eerste ritje. Eerlijk gezegd beleven we de mafste taferelen.
De opvolger van de Alfa 155
blijkt hartstochtelijke reacties op te roepen. Met name
de bestuurders van andere
Alfa Romeo's wringen zich
in bochten en gaan boven
op de remmen om onze
schoonheid goed te kunnen
bekijken.

Zittend onder een glazen koepeltje, zoals dat van een cockpit,
raasde Kilbourne over de eindeloos lijkende zoutvlakten van
Bonneville. Hier is het Walhalla
voor snelheidsfanaten. Elk jaar
voltrekt zich op deze plek een
Speedweek met tal van festiviteiten. Alles staat dan m het teken
van records. De witte zoutwoestijnen in dit deel van Utah, Verenigde Staten, lenen zich door hun
vlakheid als een biljartlaken perfect voor dergelijke motorische
krachtproeven.

Het lukt rnet geen mogelijkheid
onopvallend door het verkeer te
laveren. Zelden trekt een nieuwe
auto vandaag de dag zoveel de
aandacht als de 156. Maar hoe

Bij snelheid komt het aan op
stroomlijn en motorvermogen. Als
basis voor de record MG is een
normale F carrosserie genomen.
Dus gewoon zoals de auto te
koop is. Om de luchtweerstand te

test
rijdt deze schoonheid? Nou: vorstelijk. Iets wat iedere geïnteresseerde zelf kan gaan ontdekken
bij dealer Auto Rialto, die de auto
inmiddels in huis heeft.
Vanaf de eerste seconde voelt
deze auto aan als een goed ingedragen jas. De stoelen plooien
zich rond het lichaam, het met
hout afgewerkte stuur ligt als gegoten in de hand en de motor reageert pittig op het gas. Maar het
meest imponeert het onderstel.
De multi-link wielophanging voor
en achter laten hoge bochtensnelheden toe zonder dat ook
maar een spoortje van koersverlies of van een overhellende carrosserie sprake is. De 156 staat
met andere woorden stevig op de

Van de voorportieren zijn de grepen verchroomd, achter moet je zoeken. Daar zijn ze gecamoufleerd.
benen.
De vormgeving zit vol verrassingen. Om te beginnen is de nummerplaat aan de voorkant rechts
op de bumper geplaatst. In het
midden, onder de grote hartvormige Alfa grille was geen plaats.
In vroeger dagen was al eens
eerder een model van Alfa Romeo op deze manier gekentekend. Een knipoogje naar het verleden, zoals dat eveneens geldt
voor de portiergrepen. Voor zijn
die verchroomd en achter lijkt alsof ze ontbreken. Ze blijken echter
vakkundig gecamoufleerd. De
grepen hebben een zwarte kleur,

waardoor ze één geheel lijken
met de carrosserie. Ze zitten bovenaan, precies waar het portier
een knikje maakt.
Andere typische kenmerken zijn
ronde in aparte behuizingen geplaatste tellers voor snelheid en
toerental. Een constructie die
voorkwam in de vroegere Guilia's
en later in de GTV. Voor de ronde
ventilatieopeningen en de knoppen voor verwarming heeft eveneens het interieur van klassieke
modellen als voorbeeld gediend.
Naar de beste traditie van Alfa
Romeo reageert de motor venijnig op elke beweging van het
gaspedaal. Opvallend is de uitste-

kende isolatie van geluiden. Zelfs
bij hoge toerentallen dringt nauwelijks iets door in het interieur.
Alfa-liefhebbers niet getreurd! De
sound is nog net voldoende om te
genieten van het onmiskenbare
roffeltje van de viercilinder.
De 2,0 liter van de testauto levert
forse prestaties. De wijzer wijst
regelmatig meer aan dan het rijbewijs lief is. De 156 is ook verkrijgbaar met een 1,6 of een 1,8
liter Twin Spark (dubbele bougies
per cilinder en zestien kleppen).
Aan de top staat een 190 pk sterke V6 en verder levert Alfa twee
diesels: een 1,9 liter en een 2,4 liter, beiden uitgerust met een turbo en directe inspuiting. Zo is er
voor elk wat wils.

SPECIFICATIES
Alfa 156 2.0 TS
Motortype:

Viercilinder met
'16kïep'pen,en ,
, "
twee bougies ^
t
per cilinder. >l • -," *
Cilinderinhoud: 1.970 cm3 -~* '"'™-f
, Vermogen:
114 kW/155 pk", ^
bij 6.300 tp.m. ƒ j
Max. koppel:1 187 Nm bij 3,500^
'Acceleratie:

tp.m.

;' :\

8,6 sec van - "<
0-100 km/uur.'
Topsnelheid: 215 km/uur.' „?» Gem. verbruik: 9,2 ltr/100 km.
Prijs:
> 52.950,- ' ,

BIJZONDERHEDEN ^
UITRUSTING
;
De nummerplaat voor is niet gecentreerd vanwege plaatsgebrek in het midden en als stilistisch
element.

Subaru Forester geknipt
voor avontuur
e Subaru Forester is
een behendige vierwielaangedreven auto
met ongelooflijke trekkracht. Op een steile helling
wegrijden met een honderden kilo's wegende aanhanger gaat schijnbaar rnoeiteloos, mede door de inschakelbare 'lage gearing': een
korte overbrenging om
meer vermogen op de wielen te krijgen.
In de Verenigde Staten is de
vraag naar de Forester drie keer
hoger dan Subaru had verwacht.
Niet zo verwonderlijk, want dit
model past in een catagorie auto's die de Amerikaanse automobihst bijzonder aanspreken. Het
zijn zogenaamde Sports Utility
vehicles ofwel vrijetijds voertuigen met een sportief tintje. Ook in
Europa groeit de belangstelling
voor dit soort voertuigen. In het

bijzonder de vierwielaangedreven
stationwagens die wat hoger op
de wielen staan en een avontuurlijk uiterlijk hebben, lijken een
goede toekomst beschoren. Binnen deze profielschets past de
Forester die daarmee in vruchtbare grond landt.
De prijs van de vierwielaandnjver
is aantrekkelijk. Hij kost 44.995
gulden. De Forester heeft een
lengte van 4,45 meter. Tussen de
grond en de bodemplaat van de
auto gaapt een afstand van negentien centimeter. Veel meer
dan je gemiddeld bij stationwagens ziet. Bij een ritje over onverharde wegen blijven stronken en
stenen zodoende buiten bereik
van de bodemplaat.
De Forester is wel beschouwd
een luxe wagon met de mogelijkheid naast het asfalt uit de voeten
te kunnen en bovendien aanhan-

gers tot 1.500 kilo te trekken.
Daarmee is deze Subaru een
aanrader voor mensen die met
caravans erop uittrekken of geregeld een boot- dan wel horsetrailer willen torsen.
Achter de robuust gevormde grille
huist een 2,0 liter viercilinder
boxermotor, die een maximum
vermogen van 90 kW/122 pk levert. Er is te kiezen uit een handgeschakelde vijfbak (met hoge en
lage gearing) of een automaat
met vier trappen. Deze laatste
heeft een elektronisch geregelde
trekkrachtversterker als antwoord
op zware omstandigheden.
Permanent zijn alle wielen aangedreven. Een visco-koppeling zorgt
voor een nauwkeurige verdeling
van de motorkracht. Vooral bij
natte en gladde wegen levert dat
extra veiligheid op. De Forester
blijft lekker koersvast zijn weg
vervolgen. Op de luxere uitvoering zit ABS en een tweede (passagiers)airbag. Die voor de bestuurder is altijd standaard.
Heel handig is de Hill Holder, een
vinding van Subaru. Sta je stil op
een steile helling dan kun je het
rempedaal loslaten. De auto zal
niet achterwaarts naar beneden
schieten. Wegrijden gaat daarmee heel gemakkelijk zonder het
gebruikelijke gedoe met een slippende koppeling en het werken
met de handrem.

De Subaru Forester komt stoer voor de dag dankzij de robuust
gevormde grille en doordat hij hoog op de wielen staat.

De uitrusting is benijdenswaardig.
Stuurbekrachtiging, een in hoogte
verstelbare bestuurdersstoel,
elektrisch te bedienen ramen voor
en achter en centrale deurvergrendeling met afstandsbediening
zijn standaard.

Centrale vergrendeling - ^ r * *
< ~ r *• «
Elektrisch bediende zijruiten ^.,
voor
*
. , „' ,
Elektrisch bediende zijruiten ^
achter
>
,
~t '
Spiegels elektrisch verstelbaar, J
Stuur verstelbaar t
~i
Achterbank neerklapbaar
Getint glas
'
" "*,
ABS
Airbag (2x)

(Stuurbekrachtiging

verlagen was de achterkant veertig centimeter verlengd en kreeg
de MG een paar kleine rechtopstaande vleugeltjes. De plek van
de passagiersstoel was afgedekt
en boven de zitplaats van de bestuurder bevond zich een stolpvormige glazen koepel alsmede
een gestroomlijnde rolbeugel om
Kilbourne te beschermen mocht
er iets misgaan. 350 km/uur is immers 150 km sneller dan een
standaard MGF. Bij een dergelijke
gang bestaan er serieuze risico's
dat de auto loskomt van de aarde
en als een ongeleid projectiel
gaat vliegen.
Voor de aandrijving koos het
team een 1,4 liter motor uit Rovers K-sene. Een turbo werd gemonteerd en met tal van andere

Aan de achterzijde zijn nog net de vleugeltjes te zien van deze razendsnelle MGF, hier in actie op de zoutvlakte.
aanpassingen lukte het de technici om 230 paardekrachten uit deze krachtbron te toveren De trekkracht bereikte een zeer hoge
waarde van 336 Nm
Het idee achter het record stamt
uit het verleden MG schreef tussen 1930 en 1959 maar liefst 43
internationale snelheidsrecords
op haar naam. De hoogste snelheid met een MG is in '59 in Bonneville gevestigd door Phil Hill
Met een MGA voorzien van een
380 pk sterke 1,5 liter compres-

sormotor haalde hij 410,23
km/uur
"We zijn uiteraard bijzonder mgenomen met het resultaat dat we
m korte tijd -m juni zijn we begonnen- hebben behaald ledereen
binnen hè! team bij Rover kijkt
evenwel uit naar volgend jaar,
wanneer we ons gaan richten op
het breken van het record van
Phil Hill", aldus Nick Stephenson,
Design & Engineering Directer
van de Rover Groep

Toyota steunt jongerenprojecten
Drie Nederlandse jeugdwerkprojecten hebben profijt van een samenwerking tussen Toyota en de Britse popster Phil Collins. De Japanse autofabrikant sponsort de 'Dance into Europe' tour van Collins. Het zijn dertien
concerten in de laatste drie maanden van dit jaar, waarvan de opbrengst
is bestemd voor jongerenwerk. De optredens, waarvan er onlangs ook
één was in Rotterdam Ahoy,.trekken enorm veel publiek. Uit de sponsoring door Toyota, uit de kaartverkoop en via diverse acties verwacht de
organisatie Youth Action Europe bijna twee miljoen gulden te halen. Dat
geld is bestemd voor ondersteuning van jongerenwerk.
De projecten die in aanmerking komen voor een bijdrage zijn geselecteerd door de Belgische Koning Boudewijn Stichting. In Nederland zijn
dat er drie. Ten eerste kan het Don Bosco Jonathan-project m Amsterdam een donatie tegemoet zien. Dit project organiseert activiteiten voor
dakloze jongeren. Het Centrum voor jeugd en jongerenwerk in Krimpen
De Opel Sintra: bekroond.
a/d IJssel staat op de lijst en tenslotte het Al Anouar project m Gorinchem.
motor de Sintra op voorsprong heeft gezet. Deze krachtbron blinkt uit
Henrij Ford Awards
door zijn souplesse, een eigenschap die van grote betekenis is bij het
trekken van zware lasten. De Opel Sintra is te koop voor een prijs
Organisaties, groepen of mensen die zich inzetten voor het behoud
van historisch erfgoed, doen er goed aan zich aan te melden bij Ford. vanaf 64.850 gulden.
Zij kunnen meedingen naar één van de Henry Ford European Conservation Awards. Deze worden volgend jaar uitgereikt voor projecten
Citroen in MaSessië
of ideeën die waardevolle dingen behouden voor de samenleving.
Ford reikt de Awards volgend jaar voor de vijftiende keer uit. In de
Citroen slaat de handen ineen met de Maleisische autoproducent
periode 1996/1997 is de Federatie Behoudt de Langstraatspoorbrug- Proton. Beide fabrikanten hebben een overeenkomst gesloten om op
gen gehonoreerd met een Award. Het is een organisatie die zich richt basis van de Citroen Saxo een nieuw model onder de merknaam
Proton in Maleisië op de markt te brengen. De doelstelling is om voor
op het beheer van historische bruggen die deel uitmaken van het
het jaar 2000 60.000 auto's Ie kunnen produceren. De nieuwe auto
• Halve Zolenlijntje in Brabant.
Voor de nieuwe Awards is het mogelijk tot 26 februari 1998 projecten zal eind 1998 in productie worden genomen.
in te dienen. Ze moeten passen in de categorieën 'cultuur' en 'natuur'. Met narne activiteiten gericht op de jeugd verdienen de voorkeur. De jury let op originaliteit, creativiteit, uitvoerbaarheid, navolgbaarheid en financiële behoeften. Aan de Awards zijn drie prijzen verRacen met een elektrisch aangedreven auto klinkt gevoelsmatig als
bonden van vijfduizend gulden en één van tienduizend gulden.
33 landen doen mee. De voorzitter van de jury is de kleinzoon van
akkers ploegen met een limousine. Wie verzint zoiets? Wel jaarlijks is
er in Monte Carlo niet alleen een rally met bolides maar ook met miHenry Ford, William Clay Ford jr. Deelnameformulieren zijn aan te
vragen bij Ford Nederland, postbus 795,1000 AT in Amsterdam. Ook lieuvriendelijke elektro-auto's. Toyota heeft voor dit driedaagse evenement de FunCruiser EV ingeschreven. Aan het stuur zit de geroutiis dat mogelijk bij de Stichting Nationaal Contact Monumenten, Erfneerde rijder Philippe Wambergue. De motor levert een vermogen
goedhuis, Herengracht 474,1017 CA in Amsterdam.
van 45 kW. Dat is ongeveer even hoog als van een compacte auto.
topsnelheid is begrensd op 125 km/uur en de actieradius met volSeat Arasa extra aan te kleden leDeaccu's
bedraagt 200 kilometer. De elektrisch aangedreven FunDe jongste Seat, de Arosa, is nog maar net op de markt of er zijn al Cruiser is trouwens geen vingeroefening van Toyota voor de rally.
Deze auto is eerder dit jaar op de markt gebracht op het eiland Jereen serie leuke accessoires te koop. De compacte auto een bijzonder flitsend uiterlijk te geven met een achterspoiler, een sportuitlaat, sey. Daar is er inmiddels al een aantal verkocht.
een vertagingsset en BBS-lichtmetalen velgen met brede banden.
Voor het interieur zijn een telefoonconsole, cd-, of cassettebox verMaaskant kiest VretSesteïn
krijgbaar. Voor mooie, zonnige dagen is de Arosa uit te rusten met
Voor een goede beheersing van de auto zijn banden heel belangrijk.
^een canvas zonnedak en zijwindschermen.
Paul Maaskant van Prodnve Training beseft dat als geen ander. Zijn
kennis deed hij als bestuurder van een Porsche van de Algemene
Sintra scoort in Engeland
Verkeersdienst en als docent/instructeur bij het Politie Verkeers Insiituut. Maaskant gebruikt voor zijn eigen auto, een BMW 325 tds, VreDe achtpersoons ruimtewagen, de Opel Sintra, heeft een prijs in de
destein winterbanden. Dat zijn de Wintracs. Hij is lovend over de
wacht gesleept in Engeland. Hij is uitverkoren als Trekauto van het
wegligging vooral als er veel water op de weg ligt. Het profiel van deJaar. Aan de verkiezing namen 41 auto's van achttien verschillende
merken deel. Uit het juryrapport blijkt dat met name de V6 zescilinder ze banden blijkt aquaplaning effectief te voorkomen.

Elektrische FianEruïser
in Mnnte Carlo Rally

Toyota Avensis in plaat
T

oyota sleutelt aan zijn
imago. Dat moet wat
meer kleur krijgen. Eerder dit jaar is een vlot gestileerde Corolla uitgebracht.
Nu is het de beurt aan de
middenklasser Carina E. Deze in Europa gebouwde auto moet meer glamour gaan
uitstralen. Om dat te bereiken is de auto flink wat dynamischer van vorm en tegelijk is de naam omgedoopt in Avensis.
"Uit marktonderzoek bleek overduidelijk dat de naam Carina, die
sinds 1970 bestaat, inmiddels
wordt gezien als: typisch jaren
zeventig en niet erg opwindend",
aldus importeur Louwman & Parqui. "Een nieuw model is de kans
om ook een nieuwe naam te introduceren. De keuze is gevallen
op Avensis. Deze voldoet aan de
voorwaarden: intrigerend, tijdloos,
krachtig en dynamisch."
De Avensis is duidelijk hoger gepositioneerd dan de Carina. Dat
blijkt mede uit de uitrusting, die
standaard bestaat uit airbags,
abs, elektrisch te bedienen ramen
en centrale vergrendeling. In de
luxere Linea Sol versie zijn zelfs
side-bags aan boord.
We stellen vast dat de Avensis
onberispelijk rijdt. We hadden
weinig anders verwacht, want eigenlijk doet elk product van Toyota dat. De auto is gezegend met

een prima onderstel, met onafhankelijk opgehangen wielen. Er
is geen spoortje van nervositeit in
de besturing te ontdekken en
gaat het een keer te hard een
bocht in dan is de Avensis uitstekend in bedwang te houden.
Ten opzichte van de Carina E is
vooral het geluid in de auto sterk
verlaagd. Dat komt onder meer
door de m rubber opgehangen
subframes. Het interieur valt het
best te omschrijven als zakelijk.
Geen felle kleuren, maar zachte
tinten bepalen de sfeer. De luxe
Linea Sol heeft houten strips op
portieren en dashboard. Als extra
is lederen bekleding te bestellen.
Op deze manier is de Avensis op
chique niveau te brengen.

len en werkzaamheden in de auto. Medewerkers hoeven niet langer te knielen en lastige houdingen aan te nemen.
In de komende twee jaar wil Toyota in Europa het aantal verkochte auto's in de top van de middenklasse vijftien procent opvijze-

len. Dat moet groeien naar een
aantal van 137.000 in 1999 Aan
het begin van de volgende eeuw
beoogt het Japanse merk zeshonderdduizend voertuigen, dus
van alle modellen samen, te verkopen m Europa. De prijs van de
Avensis zal naar verwachting enkele procenten hoger uitpakken

dan die van de Carina E Toyota
levert de auto direct als vierdeurs
en als vijfdeurs. Begin volgend
jaar volgt een stationwagen De
soepele 1,8 en 2,0 liter zestien
kleppen motoren stammen van
de Carina E, maar zijn verder
verfijnd voor een lager verbruik
en schonere uitlaatgassen

Evenals zijn voorganger, de Carina E, bouwt Toyota de Avensis in
Burnaston in Engeland. De auto
is ontworpen in Europa door Toyota's eigen European Design
Centre. Maar liefst zestig miljoen
gulden is geïnvesteerd in training
van medewerkers in Burnaston.
Veel aandacht is gegeven aan efficiency en kwaliteitszorg bij de
productie.
Toyota hanteert de 'Kaïzen' filosofie, die medewerkers aanmoedigt
zelf continu grenzen te verleggen.
Daaruit is bijvoorbeeld de oplossing gekomen van een stoeltje
aan een zwenkarm. Deze vergemakkelijkt montage van onderde-

We stellen vast dat de Avensis onberispelijk rijdt. We hadden weinig anders verwacht, want eigenlijk
doet elk product van Toyota dat.

=i_-3iSi^

SONY MINI HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS

PHILIPS 1400 WATT STOFZUIGER
MOBILO Regelbare zuigkracht, metalen buizen
5-filter systeem
geluidsarm en rolsnoer
Adviespnjs'379

BREEDBEELDSTUNT'
| T O P M t R K Super platte
! falcm beeldbuis stereo
H X r Adviesprijs"2139

PHILIPS BREEDBEELD
A PWbTOl 70cm btoreo te
3 Ittckst Adviespnjs 3295
{ J'
-

MHC551, 30 Watt versterker met equalizer, digitale tuner, 40 pre-sets, dubbel cassettedeck, dolby B, programmeerbare CD-speler, 2-weg bass-reflex luidsprekers, mcl afstandbediening Adviesprijs"780 •

SAMSUNG C A M E R A
VPK60 14xmolorzoom '1099

TOPMERKWASDROGER
Meltijdklokenpluizenfilter "495-

679.-

Hi-8 CAMERA STUNT'
HiFi stereo 12xmotorzoom
dfstandbediening Adv '1899

ZANUSSI WASDROGER
Links en rechtsdraaiende
trommel Adviespnjs'649 -

fi?

j| PHILIPS MATCHLINE
<? 100 Hz KLEUREN-TV
.^3 PT820 Black line S groot
'«J beeld stereo TXT Adv '2795

-/'PHILIPS BREEDBEELD
'f<i PW9501 Tv van tjaari70cm
! Vj BUck line S tOOHzdigital
1
M scan stereo TXT Adv '3895

PHILIPS 70CM STEREO
P7-1501 Teletekst Adv'1645

STEREO KLEUREN-TV
Off Ned Philips garantie
55crn teletekst Adv '1245

SONY STEADY SHOT
TR510 HiHgeluid '1890

CONDENSDROGER
Geenafvoernodig'RVStrommel
i ,j , ]f[9

SONY +LCD SCHERM
TRV11 Camcorder'1980-

^Bfcl^B

1279."

Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv '949 -

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing
Zeer stil Adviesprijs" 1099 -

HI-8
CAMCORDER
STUNT!

SONY DIGITAAL TOP!
DCRPC7 Bekroond l Cam
corder van t jaar l Adv "5110

Traveller model,
HiFi stereo, 12x
motorzoom, automatische of handmatige (ocus, "creditcard' afstandbediening
Adviespnjs'1499 -

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV camcorder 100x
zoom Adviespnjs'5279 -

k PHILIPS

MIELE WASDROGER
Electronisch en reverserend
RVS trommel Adv *1799-

CENTRIFUGE
2800 Toeren RVS trommel
Adviesprijs "249

TELETEKST
,1 PT156 Alstandbediend '645

PORTABLE KTV 37cm
Off Nod Phihpsgarantie "495

ISONY BREEDBEELD
| KV24WS1 Super Trimt! ron stereo teletekst '2440 -

BREEDBEELD
l 28WS1 70cm SuperTnmtron
eOWattstereo teletekst "2990

qSONY 100HZSUPER'
'w E2561 SuperTnmtron PIP
stereo TXT Adviespnjs'2970

SONY 63CM STEREO
X2501 Hi Black Trinitron
teletekst atst bed Adv '1770

SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT '1440

SONY55CMTELETEKST
M21 Hl Black Trinitron
Adviespnjs'990

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214 Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma s "1349

ARISTONA STEREO
SB 4 koppen SHOWVIEW
+ PDC longplay Adv "1095-

SONY HIFI STEREO
E800 4 koppen Tnlogic videorecorder montage Adv" 1670 -

699.

PENTIUM 166MMX MULTIMEDIA PC

SONY HIFI STEREO
E600 Trilogie 4 koppen
Showview+PDC Adv '1340 -

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
FL700 750 toeren centrifuge RVS trommel schokdempers Adviesprijs "949 •

De ideale internet / thuiscomputer, 16Mb ge
gen, 2 1Gb vaste schijf, CD-Rom, 80
speaker set, 33K6 fax / modem, 37cm monitor
1 jaar On-Site garantie en helpdesk Adv *3499 -

679.-

WHIRLPOOL
COMBI MAGNETRON

PANASONIC STEREO
HD600 Topper'4 koppen
Showview+PDC Adv "1299-

INDESIT
WASAUTOMAAT
WN400 10 programma s
4 5 kg inhoud Adv *799 •

AVM355 Ruime alles m 1 magnetron met hete-luchtoven, dus
snel koken, bakken, braden en
grillen Adviespnjs*999 -

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400 4 koppen Showview + PDC Adv '1159 -

499.-

CALLCEHTER

649.

ContumentBti Htlpdotk voor Informatie en
advlet Tavenrt meidan van storingen aan
klaurantelevltle en groot huishoudelijke app

JVC HIFI STEREO
J620 Hl SpecDnve "1189 -

SAMSUNG STEREO !
SV125 Videorecorder met
PDC Adviespnjs"749 -

ü"
ü
D
M
l•• 'A
A 5
•
P
K
IV
T
^TwantBCC maakt waar,

899.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vriesladen CFK/HFK
vrij Adviespnjs'1849

1199.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

275.
325.-

145 LITER KOELER
Indesit Adviespnjs"749 -

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv "699 -

WHIRLPOOL KAST
130 liter met vriesvak
Adviespnjs'699 -

425.-

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat600 950 toeren
centrifuge waterbeveihging, zuinig en stil AEG
meerdere malen best getest!
Adviesprijs "1449 -

849.

SSrSB

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed "645

INDESIT1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE1200 Instelbare centrifugegang regelbare thermo
staat RVS trommel zelfrei
nigende pomp Adv"1199-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi "714-

445.-

BOSCH 2-DEURS
•DEURS
'labele indeling
235 liter Variabele
til Adv "985
Zuinig en stil
"985 --

MOUUNEX MAGNETRON
Y49 17 liter inhoud 800 watt)
vermogen glazen draaiplateau timer receptenboek. "489 -

279.-

SAMSUNG 24 LITER l
1000 w a t t magnetron,
60 minuten timer, auto-1
matische programma s

299.-1

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON!
Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud Makkelijk l
te reinigen Vele kook l
funkties Adviespnjs'699 -

469.-

WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 m 1 combi magne
tron Met hete lucht grill en l
1000 watt magnetron Dus
ontdooien koken bakken l
braden en gratmeren Adv "999 - 1

INBOUW VAATWASSER
Volledig integreerbaar 4pro
grammas aquastop '1299 -

849.Ooooooc

ATAG
FORNUIS
FG1 GasfornuTsmetelektrische oven mcl grill en l
sierdeksel Adviespnjs*1450-

948.

AUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid
Adviesprijs "1099

INTELPENTIUM166MMX
Multimedia PC 16MB 2 1GB
W 95 fax/modem Adv "3499

2279.'
LASER MULTIMEDIA
VanKatja 166+Processor32MB
intern 1 6GB schijf CD rem
33K6 fax/modem W 95 1 jr
On Site garantie "tdv*3499

2499.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

MINI DISC PER 2

IBMAPTIVAE20TOP!
Pentium166MMX 16MB
2 1GB 14 monitor fax/mo
dem W 95 Adv "3999

V I D E O - T A P E PER 4

529.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik
capaciteit CFK-vnj

449.-

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken
CFK-vnj
Adviespnjs"629 -

399.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 698-

898.-

SPEAKERSET:8öWATT
HKaCHZÖ 29.50

,

KLEUREN-TV STEREO TELETEKST
Classic model

EN GOEDKOPER!
BAUKNECHT SONY DISCMAN
CONDENSDROGER DE ENIGE ECHTEi

55 cm
Afstand-

Electronisch gestuurd, 5 kg, loei Hoofdtelefoon
RVS trommel en grote vul- Adv *220-

oediening
Adv *649-

339."
CANON BJC4200
Topklasse' 3jr garantie 821

449.-

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R
Aanvraag-folder. in.de winkel!

189.-

645.-

WAS-

HP INKJETPRINTER
DJ400 Incl sheetfeeder "499

179.

SHARP MAGNETRON|
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

395.-

2--D
DE
EU
UR
RS
S
Z A N U S S Il 2
Z180/4D Automatische
itomatischeont
ont
dooiing Adviespnjs"749
viespnjs"749 -

BOSCH VRIESKAST
GSD1300 Sladen 11kgmvriescapaciteit Adv '848 -

•G! KTV 37CM*TELETEKST

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135 Supersnel verwar-1
men en ontdooien Uitneem-1
baardraaiplateau Adv '279 -

2-DEURS KOELKAST
CFR, 220 liter inhoud, CFKvrij Adviespnjs"789 -

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbediening

219."

1298.-

269.-

"l ARISTONA 63CM KTV
j^J|TA5212 Stereo teletekst
ARISTONA VIDEO!
'/X5 'op Black IneS Adv "1795
S81&VrtecrecaderAfetbed.-695.
***t D .'V'_r_i ^ma^jfka^

BUBBLEJET STUNT'
JP170 Kleurenprinter '599

898

MIELE VAATWASSER
G570 Topklasse 6 Programma s 12 couverts Wateronlharderenwatetstop Adv "2099 -

INDESIT I N B O U W
KOOKPLAAT
RVS+vonkontslekmg "399 -

PANASONICBesteKoop!
NVSD22;Showv)ew+POC "734

3KNOPSMUIS!K200

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastopl
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden Adv'1348 -

209.

1049.-

439.-

748.

BAUKNEanVAATWASSER
GSF341 3 programma s Vanabele indeling Adv '1099-1

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi-1
ge bediening Adv '599

SIEMENS KOELKAST
MIELE 1000 TOEREN Met vriesvak 140 liter
Topklasse Vol elektro- inhoud, CFK-vnj Adv '729nische besturing zuinig,
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs "2299 -

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000, RVS trommel en
kuip Apartetemperatuurregeling Bespaartoets Adv "1348-

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed "745 -

mm

849.-

548,

BOSCHAFWASAUTOM.I
SPS1012 RVS interieur
4sproeimveaus Adv '1179-1

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03 240 netto inhoud
2 vriesladen Adv'1348

395.

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR
l O2O - 6474939

SONY LONGPLAY
E250 Showview+PDC "780-

M ARISTONASTEREOKTV
**pi TA4412 63cm tetetekst'1595

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK en HFK-vnj Adv "1399-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800 15 programma s
Ruime vulopenmg Milieuvriendelijk Deurbeveihgmg Adviesprijs "1079-

SONYVIDEORECORDER
E11 Afstandbediening "650 -

PANASONIC63CMTOP
t-y G1 HiFi stereo TXT "1599 -

579.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv'949

899.-

SONY PORTABLE KTV
M1400 Afstandbed Adv "550 -

PANASONIC KTV TXT
! TX21 SScmFSQ Adv'849

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
•••• sterren mvnescapa
citeit Adviesprijs 899

JEBSttl

PHILIPS MATCH-L1NE
VR Turbo Drive stereo mon
tage Jog S Shuttle "1545

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV tongplay "1095

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981 Stereo TXT '1880

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelle met auto
matische ontdooiing Vries
gedeelte met 2 vakken en
•••• sterren invneskapa
citeit Adviesprijs"999

**

BAUKNECHTDROG'ER

SONY Hi-8 HIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT top
klasse camcorder Adv'3110 -

LUXE VAATWASSERl
NedertandstopmerMprogram
ma s 12'couverts Adv '899 -1

I

HAARLEM
' ; '
.
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
,
Rivlèradreef 37 (Supèrstore).

I

BEVERWIJK
1500m2 Superstpre B.ter en goedkoper!
Breestraat 65

I

ZAANDAM
1500m2 Supèrstore Beteren goedkoper!
Westzijde 55 ' (onder Dirk v.d. Broek)

1000 toeren centrifuge
Zuinig, stil en milieuvriendelijk Waterbeveiligmg
Adviesprijs "1649

AEG TURNAMAT
Unieksysteemmetapartcentnfuge eenheid Adv "1699-

798.-

ETNA FORNUIS
RNUIS
Gas elektro fornuis met grill
grill |
en sierdeksel
;el Adv
Adv "695
"695 -•

528.-i

:

ORNUIS
INDESIT FORNUIS
Gasoven met
;t dubbele oven
ruit Adviespnjs"849
pnjs"849 -

378.ETNA K O O K P L A A T )
2 delige pannendragers

AEG BOVENLADER

~~ 1198.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrofomuis gnll thermo
staat en sierdeksel "1199-1

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat Adv "295 OPZETVRIESKAST
Handigl
50
liter
Adviespnjs "595

299.-

WAS/DROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen in
1 machine 1000 toeren
Adviesprijs "1549 -

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar
in alle maten en soorten
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf

898.-

279.-

1R PI PKTRO <ÏIIPER<:
IM ni: «AMniïTArr
IN Ut KANDblAU
AMSTERDAM- AMSTELVEEN- ALKMAAR

158.ATAG WASEMKAP

128.-

ETNA WASEMKAP
AVANCE 3-standen Adv'135

78.-

OPENINGSTIJDEN
maandagmiddag ......13.00 tot 18.00 uur
dinsdao t/m Vn)aa9
vriidaa,.... 09.30 tot 18.00 uur

S;,f£at, ™

; f .' . . 09 30 tot 1700 UUr

BEVERWIJK-ZAANDAM.ZOETERWOUDE KOOPAVONDEN Badhoevedorp Delft en
DEN HAAG - LEIDSCHENDAM - DELFT
Maarssenbroek vrijdag . .19.00 tot 21.00 uur
HILVERSUM • MAAKSSENIROEK
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

19

woensdag 26 november 1997

Weekmedia 17

BRAUN
PLAK
CONTROL
electrisch»
tandenborstel,
klinisch
bewezen:

t 8 PERS. GOURMET
Gourmetten, 'grilleren
racletten. Advlesprljs'235.-

Adviesprijs*182.-

BRAUNUK9

l

^,l;^v

Grote, krachtigt 460 Watt l
keukenmichln* m«t snij-1

115.-

' Is je bij ons naar de enorme collectie scherp geprijsde vloeren
komt kijken, val je van de ene verbazing in de andere Overal
waar je kijkt zie je kurk laminaat en parket m alle mogelijke
kleurstellmgen en motieven In totaal hebben we nu al meer dan
500 vloeren m huis' Elke vloer is te zien op een grootte van i m',
waardoor je gelijk al een goed idee krijgt hoe het er bij je thuis uit
gaat zien
Mocht je vragen hebben, dan zijn de Santana mensen heel
deskundig en staan ze je graag met raad en daad terzijde En met
een lekker kopje koffie als je daar trek m hebt Want nogmaals,
als je eenmaal binnen bent, dan blijf je kijken

fl ij «-'j u h ^ f ^f
W > l-,j 5 \« l i '

en slagroom klopper. *149,- l

RONDE GOURMET
Gourmetten en racletten,

l*,/,/^; 1 " i<

Jfitèlk'**' Ji ;i

GEZICHTS
SOLARIUM

^ wfnY/uy;

4 UVA TL-bulzen, 2 beschermbrillen. Adv.*129.-

4] «^ i,\V L ) / /
iv r 4-1"

iw<y?tera 'T ^
BRAUN
^i
LUXE STAAFMIXER
Met regtlbare snelheid,!

TEFAL GRILL
Contactgrill, uitneembare
Adviesprijs'159.-

•n mengbeke_r. Adv.*129,- •±•
ZONNEHEMEL
Met PHILIPS
CLEO-lampen. ^^ •
Verrijd-en verstelbaar
statief. Adviesprijs. *949.-

589.-

~

«i

65,- *
L

en deeghaken. Adv. *59,-1 -fa

FGA

OC

l*

OD.-I?

WtEER DAN 150 SOORTEN!

p.m.2

';; ,
van7'2.~

Junckers Massief
y>

67.-

Massief 12 mm.

Original
Eiken, Kersen, Beuken, Maple,
Merbau, Grenen en Berken.
afm. 190 x 1285 x 8 mm.

;

Razendsnel een heerlijke :
tosti. Adviesprijs *59.- X
l.fj±
OC
-Al 'i.?f ?J
r^\ m
iMiiAt&öfcv
fm\fm
•±.

p.m.

50

69.-

p.m.2
WATERKOKER
1.7 liter. Optimaal ge-l
bruiksgemak. Adv*109.- 1

44.95 *

SNOÈRLOZE
WATERKOKER

Massief 12 mm.

(10 jaar garantie)
Kersen, Maple, Essen, Beuken en Eiken.
Kant en klaar, s-voudig gelakt en
gehard.
afm. 190 x 2450 x 7 mm.
p.m.2
van 69.-

p.m.

Beuken Rustiek
p.m.2

van -109.-

Eiken Rustiek
p.m.

van--r
-1-1C-

Pergo Zweeds Toplaminaat

Deko Marty Topkwaliteit
afm. 125 x 1290 x 14 mm
Beuken Breedstrook

Family

p.m.'

(10 jaar garantie)
6 schitterende dessins

Kambala Antiek Breedstrook

van-OZ.-

van

89.

99.50

Beuken Flammet

Massief 22 mm.
p.m.2

119.

van-139.-

57.-

p.m.2

Kurktegels Massief
Plavuizen

3 0 x 3 0 en 30x60 cm.
met/zonder facetkanten
Lamellen
" f l " "( :
/l
15 x 90 en 15 x 60 cm.
" ^[ £
met/zonder facetkanten • - Kleuren
Naturel, roomwit, beige, blauw, geel,
rood, zwart, metallic groen, blauw en
aubergine. Of uw kleur naar wens...
Dessins

van .109:'-

van-129.-

K E F U F Fl\' 5 t! //.O " f L L C t. !

200

84.50
86.50

(10-15 jaar garantie)
afm. 200 x 1200 x 7 mm.

p m.

ging. Adviesprijs'49.

Hevea Select

Tarkett Fineerparket

(10 jaar garantie)
Kant en klaar, s-voudig gelakt en
gehard lamelparket.
afm. 188 x 2525 x 14 mm.

vanafö*?»™

2

99.

van 109.-

Tarkett Zweedse Topkwaliteit

(10 jaar garantie)
Kant en klaar met kunststof toplaag
en kurk tussenlaag.
Kersen, Beuken, Mahonie, Noten en
Maple.
afm. 185 x 9 0 0 x 9 mm.
f*f\

PHILIPS LADYSHAVE
Snoèrloze ladyshave ook
geschikt voor onder de

FONDUE-SET
Voor vlees-, kaas-, chineseof chocolade fondue. *119.-

26.

Wicanders Natuurlaminaat

BRAUN SILK-EPIL
Epileer apparaat voor
langdurige ontharing.
Adviésprijs*148.-

p.m. '

Wit C R D J l b'

van 46.-

6:-

PHILIPS CITRUSPERS *
300cc, met afneembaar!JL
reservoir. Adviesprijs*49.-1 ^

Verhuisbaar met handig clipsysteem.
5-voudig gelakt en gehard,
afm. 129 xiSso mm.
Beuken, Eiken Variation

Promo
Berken, Beuken, Kersen en Maple.
afm. 194 x 1290x8 mm. »*^» en
p.m.

2.2 liter, lift, kijkvenster en
üitwasbaar filter! Adv *200.-

69.-

' '

Original
24 schitterende
dessins

.M

Ipokett

_. SANDWICHMAKER

. . . . - . , „ _ _ . . _ . . ^_l
Luxe LADYSHAVE met
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in fraaie

PHILIPS FRITEUSE

MOULINEX FRITEUSE
Regelbare thermostaat,
antireukfilter. Adv. *119.-

i • ^

(10 jaar garantie)
3 strooks + breedstrooks

Perfekt bakresultaat en
zeer eenvoudig schoon

115.-

B

PHILIPS HANDMIXER

PRINCESS KOUDEZONE FRITEUSE

135.-

•

99.50

Moderne strook en blokpatronen of
romemse klassieke motieven.
p.m.

vanaf

27.-

19.95

CARMEN KRULSET
18 rollers in 2~maten. *99.TEFAL PARTYOVEN
Compacte'grillbakoven
met" vlakgrill, regelbare
thermostaat en verstelbaar rooster. Adv.*143.95
BRAUNGASKRULLER
Snoèrloze volumeborstel,

PRINCESSROYALTWIN*
Koffiezetter en snoerlozel^

Adviesprijs: '69.-

_

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER
HR6300; Stille stofzuiger
met zuigkrachtregeling en
extra hulpstukken. *230.-

129.-

SIEMÉNS 1100 WATT
Metalen buizen en hygiëne filter. Adviesprijs*298.-

95.-*

BRAUN 8-10 KOPS
KOFFIEZETTER

\

*

Amsterdam: Valschermkade 4,
tel 020-6695823

Zwenkfilter en druppelstop. Adviesprijs*59.- "

BRAUN "*TBp'-'HSIcl
^Slfr
ItiiltJ.

SUPERVOLUME

li

Ji

3^^^^^w!ï^T>7ï \\ - v-

3Q • J

WW. *T
10-KQPS THERMÖS *

m?

Nu ook in Amersfoort
en Den Haag.

FÖHN
M^
'
Koffiezetter met thermos- ,
1200 Watt, 2 standen en kan._Adviesprijs.*109.supervolume hulpstuk. '59.- |

Aanbiedingen geldig t/m 29 november 1997 en zolang de voorraad strekt Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden

169.-

PHILIPS 1300 WATT
TC537; Electronisch regelbare .zuigkracht, autornatisch oprolsnoer en OPLAADBARE^TEFAL STOOWIBOUT •
metalen buizen. Adv '440.3 KOPS PHILISHAVE 1370; Met uniek anti-kalk- X
Snoerloos dus overal te ge- staafje, drinkt gewoon uit JL.
bruiken. Adviesprijs. '215.- de kraan. Adviesprijs.*95.- ? |

239.-

NILFISK STOFZUIGER
topkwaliteit. Hoge prestaties in reiniging door
uniek filtersysteem.

369.'

.
>_=__

l
MIÈLE STOFZUIGER

EH^
MM?
LUXE

nn
ViJm

l •fiïjL'9
• iivK9 " *^Ar
PHILISHAVE STOOM STRIJKBO"UT *

entondeuse. Adv. *150.liW^k
Cffl

Uw foto's
ontwikkeld
en
afgedrukt
van

ïjSÓb WATT TURBO
Electronisch regelbaar.

Philips,

TONDEUSE
Complete kappers-set
voor thuis. Adv. *69.-

v.a. 49 et.
p.st. 10/15

Martex,!^.

. *»'_. _ . . . _ _ . . . . *

l ^\

, v.a.
ELECTRISCHE
KACHELS
Alle soorten en maten

ELECTROLUX 1100W

179.MOULINEX SUPER

en sproeier:
Adviesprijs.'59.-

BRAUN FLEXINTEGRAL
5314; Zwenkend scheerhoofd, tweeling scheer-

279.269.-

Advlesprijs'379.-

stoömstoot

39.-!

met ingebouwde flitser
mcl 3 nieuwe APS films

1000 Watt vermogen. *229.-

Polaroid
|
OPLAADBARE1^
KRUIMELZUIGER

~~
DIGITALE PERSONEN

WEEGSCHAAL
Weegt nauwkeurig. *49.95

25.-

LUCHTREINIGERS

I-

Voor het verwijderen van 13
rook stof en geur uit del
Philips
Mountaln Breeze.

99.-*

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 UUR *
Alle filialen:
-^•
Woensdag 3 en Donderdag 4 december.
JL
Vrijdag 5 december om 17.00 uur gesloten.
,

Konica110
Super

Fuji Fotonex

99,-

automatisch, stelt zelf scherp
flitst vanzelf
met tas en film

volautomatisch flitst vanzelf, met
scherpe 38-110 zoomlens, stelt zelf
scherp
mcl tas en film

Minolta 500 i

Nikon F70

lichtgewicht
volautomatisch
nadenken niet nodig
met 35-70 zoomlens
mcl film

lichtgewicht voor de prof/aumateurs
volautomatisch maar ook manueel
scherpe 28-80 zoomlens
mcl film

1398,-

399,Canon Ixus
de nieuwste APS
de kleinste

Grote ^prteririg lijsten en albüm^ ƒ i^as^
--

v
r-»r^^iRVivA
A r>m
BOXjIVI tlAAKO

Grote
Grote

Krocsht 26
26
Krocsht
tel.023-5713529

^^

^
geen koopavond

3-uur kwaliteit
vakservice

69 et. p. st.,
dubbelprint
1,25

Cortina Modes
Kerkplein 3 Zandyoort
Tel. 5714828

De primeur is de prijs!
Zacht belegen Goudse

10.95

Primeur!!
Beaujolais nouveau A.C. 1997
van Antonin Rodet van 8.95 voor

oh
oh

6.95

D de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:_

Naam:.

Postcode:.

Banknummer:
Geboortedatum:
Datum:.
150.97.12

15,9 MILJOEN!
De Postcode-Kanjer is verhoogd! Er komt 200.000
gulden hij. Dus kunt u op l januari maar liefst 15,9
miljoen winnen. F:n misschien wordt de Kanjer nog
hoger, want de prijs groeit mee met het aantal mcespelcndc loten.

bij. De maandelijkse ton kwam terecht in
Burgerveen, op lotnummer 2154 MH 006. Waar
de meer dan 300.000 andere prijzen terecht
kwamen ziel u in het overzicht hiernaast. Kijk
snel of ook u een prijswinnaar bent.

Dus: hoc meer mensen meespelen in de Postcode
Loterij, hoc hoger de Postcode-Kanjer, want de
Kanjer is een echte spaarprijs. Het hele jaar door
bouwen we samen met u de Kanjer op. Daarom
krijgt u ook voor elke maand dat u meespeelt een
Kanjcrpunt dat recht geeft op een aandeel in de
winst.

Bovendien vindt u hierboven een bon waarmee u
nog loten kunt bestellen voor de Kanjcrtrekking
van volgende maand. Grijp uw kans, want elk lot
levert u nog een Kanjcrpunt - en dus een extra
aandeel in 15,9 miljoen - op! Stuur de bon dus
vandaag nog in.

r<iio!ine Tcnscn: "Kijk a.s. zondag 30 november naar de
vanjci Surprise Show/ Ecu show vol vcnassingen van de
'ostcode Loterij."

ir Technisch is het ook mogelijk om vogelpoep en
hardnekkige vlekken te verwijderen

VR.PRIJS

20.000 ƒ22.500,00

ir ledere cliënt die zijn auto bij ons voor onderhoud
brengt, wordt door ons weer naar huis gebracht

OpelAstra
champagne 1997
1.6 Fresh Station

20.200 ƒ30.950,00

ir Alle Carclean-produkten zijn bij ons verkrijgbaar

Opel Astra
2.0GT5-drs.

123.000 ƒ 16.950,00

ir 6 dagen p. week geopend van 8.00 - 20.00 uur

magma rood 1992

OpelVectra
olivegrey
1.6M6VGL sedan

199627.000 ƒ34.950,00

OpelVectra
olivegrey 1996
2.5-V6CDX sedan

40.500 ƒ46.950,00

DE UITSLAGEN VAN 24 NOVEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:
De Bingocijfers:
Getal 1 t/m 22

5 miljoen
II De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

22 ƒ 20,41 01 23 34 15 11 08 14 / 10.000,30 35 04 05 12 29 36 18 ƒ 1.000,- 32 ƒ 10,39 09 40 16 37 44 10 07
42
ƒ 9,ƒ 100,20
ƒ
50,43
ƒ8,a
kt
u
tal
vol
rr
et
ge
uw l (aart
Ma
13
ƒ 40,19
ƒ 7,28
ƒ 6,24
ƒ 30,- 26
dan wint u de
ƒ 5,45
/ 25,- 03
T hui sb ing 0
iF 2«5.OIDO,
Zetfouten voorbehouden

De BMW's: 5684 XG 042 in Best
en 1975 GC 012 in IJmuiden

1991

Chevrolet Corsica
2.2 LT sedan
grijs

1994

Kamerling Onnesstraat 21, Zandvoort
Tel. 023 - 571 98 28

www.AutoNL.com

155.000 ƒ10.500,00
Voor de nieuwe

Fa. Gansner & Co.

45.000 ƒ 19.950,00

ENDURA
KRASVASTE

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichtinq en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

utolxtl

Al onze
occasions op

pag. 200 Nieuws TV [

en MONODEK van
HISTOR verf
Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
• naar

Of op«ld«aler b!) u In d« buurt

OPEL •©• V7 VAN LENT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel.:023-5281550

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Kam. Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT
Tel.:023-5715346

KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

Notaris van Os in Amsterdam heeft de trekking van november verricht. Van de winnende lotnummers zijn de laatste drie cijfers weggelaten, want iedere
deelnemer in dezelfde postcode wint - tot 5.000 gulden - dezelfde prijs. Bij prijzen van een tientje wint zelfs de hele wijk. Daarom zijn bij de tientjesprijzen
ook de letters weggelaten. Maximaal 499 loten per postcode. Prijzen worden automatisch op uw rekening overgemaakt. Zetfouten voorbehouden. '
1000
1001
1011
1011
1013
1062
1072
1077
1092
1112
1121
1131
1131
1181
1185

AP 500,ED 25,HT 25,KJ
50,GP 25,XH 25,HN

70,50,70,70,-

MR 500,GK 50,HK 50,RR

70,25,-

1186 SM 700,-

Postbanknummer:

Handtekening:

Bij de novembertrckking
viel de Jackpot
op een nielverkochtlot
en dus kwam
er een miljoen

M

BWJR

heliotrop 1997
paars

OpelCorsa
1.4 Swing 3-drs

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

Bel mij bij een prijs
boven ƒ 10.000,-.
Tel.:.

Volgende
maand is het
Kanjermaand.
Maar er is
meer. U kuni
volgende
maand ook
nog de Mega
Jackpot
winnen op een
stand van 5
miljoen
gulden!

KLEUR

OpelCorsa
magma 1993 35.000 ƒ17.950,00
1.2i Swing 3-drs. rood

MAKELAAR ÖGV

Plaats:.

• LOTERIJ!

MERK/MODEL

Hogeweg 56a/2042 GJ Zandvoort
Telefoon 023-5712944*/Fax 023-5717596

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

POSTCODE

ir Het machinaal poetsen van uw auto zodat krasjes geheel verdwijnen

Door inruil verkregen:

WIN-TOT-15,9-MILJOEN-BON

• NATIONALE •

ir Verwijderen alle geuren in uw auto, bijv. nicotine,
hondengeur, vislucht

Peugeot 405 GR blauw
2.0 CL

POSTCODE-KANJER NAAR

VISSER

VISSER

ir Wij verzorgen de reiniging van uw interieur

VAN

Gr. Krocht 9 Zandvoort

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 79503,
2501 ZV Den Haag.

Zeestraat 48
Zandvoort
tel: 023 5720072
Maandag gesloten

REPARATIE
ALLE MERKEN

Wilt u een woning kopen
Wilt u een woning verkopen

Marsepein, pepernoten,
Roomboterletters
en/of staven.
Alles voor het heerlijk
avondje l

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

Autoreinigingstechnieken

STOKMAN

OPEN HUIS
Haltestraat 30, zat. 29/11 van 11.00 -13.00 uur.
In drukke winkelstraat gelegen goed onderhouden
hoekwinkelpand met royale bovenwoning. Ind. winkel; winkelruimte (± 60 m2); werkruimte/magazijn;
opslagruimte; kelder. Woning: via aparte ingang:
hal; toilet; 1e et. wasruimte met kastenwand; 3
slaapkam.; keuken; moderne badkam. met wastafelmeubel; toilet en douche; zonnige living met balkon. Winkel en werkplaats v.v. airconditioning.
Terrasverguning. Toestemming tot bedrijfsmatig
verstrekken van alcoholvrije drank.
Vr.pr. ƒ 598.000,- k.k.

Sint artikelen:

ƒ 40,- (vier lotnummers)
/ 30,- (drie lotnummers)
ƒ 20,- (twee lotnummers)
ƒ 10,- (één lotnummer)

NIEUW • mm • NIEUW • NIEUW

Fahrenheitstraat 54, in kindvriendelijke omgeving
gesit. goed onderh. woonh. met voor- en achtertuin
(zuid). Ind. hal; toilet; riante woonkam. (± 40 m2)
met open haard; parketvloer; halfopen keuken met
inbouwapp.; 1 e et. 3 slaapkam.; badkam. met wastafel en douche; 2e et. overloop; studeerkamer; zolderkam.
Vrpr. ƒ 395.000,- k.k.
Eventueel te koop met garage ƒ 30.000,- k.k.

DE TROMP WINKEL

Nu héél kilo van 13.95 voor

DMC-anker
borduurgaren
_oborduurpakketten
V.a. Zyy,hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

Hogeweg 72, in het centrum van Zandvoort gelegen vrijst. woonhuis met riante tuin op het zuiden.
Ind. gang; L-vormige woonk. met laminaatvloer;
open keuken met inb.app.; 2 slaapkamers; badkamer met zitbad, wastafel en toilet; 1e et. zolderruimte bereikbaar via vlizotrap (geschikt voor het
maken van kamers). C.v. gas. Erfpacht afgekocht
voor 20 jaar.
Vr.pr. ƒ 385.000,- k.k.

voor een passend Sint Nicolaaskado
voor dames en heren

mild van smaak, beslist niet zout

lichtgewicht
naaimachines

Schelpenplein 18, aan pittoresk plein gesitueerd
charmant klein woonhuis. Ind. hal; L-vormige
woonkam. met haard; keuken; kelder; toilet; 1e et.:
ruime slaapk.; ruime badk. met ligbad, c.v. gas
Vr.pr. ƒ 239.000,- k.k.

Cortina Modes

O
D
Q
Q

20

woensdag 26 november 1997

Weekmedia 17

1188
1217
1222
1231
1231
1250
1251
1273
1309
1321
1334
1338
1339
1356
1356
1356
1394
1424
1428
1431
1437
1445
1454
1461
1508
1510
1634
1654
1685
1696
1702
1711
1732
1741

GB 700,CS 25,AR 25,-

1794
1827
1841
1843
1844
1861
1963
2011
2012

10,10,25,-

70,-

VS
AN
AN
AK

BJ
HA
HM
NH
EB
EB

GK
ET

CE
JJ

f 00,25,50,50,70,70,10,70,50,70,25,50,10,.

100,10,50,25,70,70,50,25,10,70,70,10,25,25,10,10,25,-

HA
1764 HN 7000,1777 DJ
50,-

2025
2027
2034
2034
2042
2103
2111
2121
2172
2182

GT
JS 700,-

EP
BV

10,10,25,-

700,70,-

DT

700,70,BB 50,EG 700,PR 25,-

VM
VH
XH
SC
2209 AR
2271 XR
2274

10,50,50,25,50,-

700,50,-

10,-

2274 HA 50,2275
70,2281 BW 25,2285 GN 50,2312 NT
25,2324 CX 25,-

3082
3082
3086
3087
3089

CM
XN
AD
BM

3111 HB

25,25,50,25,70,50,-

3852 GD 50,3862 HJ 700,3901 NK
25,3903 CT 25,3931 XK 500,3941 LK
25,-

5095
5121
5121
5144
5144
5151

70,KE 100,WJ 25,RD 25,RV 100,EC 25,-

5268 AV 50,- 5480
5283 WX 1000,- 5503 TA
5314

10,-

5531

70,- 7205
10,- 6161
100,- 6166 HV 500,- 7207
6167
6171
ÏOOO,- 6191
10,- 6212
6212
50,500,- 6215
10,25,-

70,-

PS 25,JZ
50,.
AR 50,BW 25,TP '50,1000,- 6353
70,50,- 6414
70,25,- 6416 HV 25,25,- 6417 SK 700,25,- 6419
70,25,- 6433 HG 25,5710
70,- 6436 BC 500,5711 CE JOO,- 6442 XH 500,6446 SV 50,5731 HR
50,5754 AZ 25,- 6463 XB 700,5768
10,- 6465
70,70,5808 BS JOO,- 6467
5820 AA 25,- 6531 TL
50,6537 AJ 700,5831 NK
25,6544 VG ÏOO,5831 VW 50,5854 EM 25,- 6560
70,5855
10,- 6562 MR 25,5915 H V
50,- 6651 ED
25,6651 ZH 7000,5931 DB
50,5953 LS
25,- 6661 DK 25,10,- 6004 JA
25,- 6681 LH 50,25,6005
70,- 6711 HV 25,50,25,6015
70,- 6713 KD
6039 RG 700,- 6721 RR 50,50,6045 BV 25,- 6806
70,50,-

5328 GB 100,- 5621 GX
5341 GS
50,5622 EB
5343 EW 100,- 5637
5641 KC
5654 GD
5654 HJ
5683 EX
5683 HC
5702 BM
5707 TE
5709 MJ

EXTRA
STRAATPRIJS
1
MILJOEN
•

Uitreiking in de Kanjer Surprise Show,
30 november, 20.30 uur, RTL 4
2331 LZ
2341 EK

700,700,2343 DK 700,2376 AZ
25,2401 LE
25,2411 AA
50,2421

2445
2505
2512
2515
2515
2518

XG
AW
BS
BZ

2524
2541 SE

2545
2545
2553
2564
2574
2582

3117
70,3117 AC
50,3117 MD 25,3124 VL
50,3135 GZ
50,3135 NM 50,10,- 3137 LT
25,10,- 3138
70,70,- 3146 BN 700,25,3205
70,25,3208 CM 50,50,3231
70,25,3237
70,70,- 3241 AL
25,25,3265 BN 50,-

BT 50,- 3273 AP 50,DK 7000,- 3286
10,HH 25,- 3315 AR 500,70,- 3328 LC 50,10,- 3333 SN 700,GP 25,- 3335 LB
25,2612 RE 700,- 3351 AY 1000,2623
70,- 3411 LW 25,2671 SZ
25,3415
70,2672 BC 50,- 3438 AE JOO,2693
70,- 3440
70,2719 JX
25,3442
70,2801 XT
25,3443
70,2802 CT 25,- 3467
70,2803 WC 25,- 3523 EB 500,2804 GV 50,- 3526 RA 700,2806 EG 50,- 3541
JO,2861 WD 25,3551 DJ
50,2931
70,- 3555 AH
25,2987 RC 25,- 3555 SL
25,3021 KK
25,- 3628
70,3021 NR
50,3630
70,3026 BD 700,- 3641 LZ
25,3027
70,- 3704 EP 700,3028
70,- 3707 HG 25,3054 AS
50,- 3742 GL 50,3054 EX 25,- 3764 CG 25,3066 AL
25,- 3769 BA 700,3066 VE
25,- 3771 BK 25,3067 KD 25,- 3813 AC 500,3078 SG 25,- 3844 MP 100,-

3941 SG

3947 NC
3958 BN
3991 GA
4017
4128
4152
4176
4181 CK

50,-

5172
25,- 5211 GM
25,- 5212 EB
25,5231 DT
5232
70,70,70,70,50,-

4202
70,4206 XK 700,4273
70,4301 VJ ÏOOO,4306
10,4332 BC 25,4341

10,-

4373
10,4384
10,4388 CH 25,4389 TZ
25,4413 CJ
25,4458 AN 50,4481
loi'.
4551 EP
50,4569 RW 25,4650
10,4703
10,4817 RK
50,4822
10,4839 AH 700,4881 HR 7000,4901 PK
50,4903
10,4904 HD 25,5013 BA
25,5021 TH
25,5025 ND 25,5032 EE 50,5037 RE 100,5046 CV 50,5051 JX 100,5056
70,5062 CW 25,5071 AC
25,5081 XJ
25,5087 JA
50,-

5394

10,50,50,50,-

5411
5411
5421
10,- 5431

BL
LB
GP
JH

70,- 8172 EE
70,- 8191

7213 VX

7242 HN
7314 JE
7327 BH
7331 GS
7339
7339 EX
7360 AE
7411 GS
7412 RB
7425
7437 BB
7437 PM
7461 GC
7468 AD
7468 GB
7496 AX
7522 HG
7553 WL
7561 SE
7586 BC
7588 RT
7607 LW
7631 JP
7641 KL
7642 B L
7651 CH
7671 JG
7678 BA
7711 NE
7742 VE

50,-

25,- 8198
70,25,- 8243
50,- 8243 AD 500,25,- 8266
70,70,- 8274
70,500,- 8307
70,70,50,- 8394
700,- 8406
70,50,- 8423
70,70,- 8474
70,50,- 8525
70,7000,- 8604
70,25,- 8607 EH
50,25,- 8617
70,700,- 8720
70,25,- 8754 GT 25,25,- 8771
70,25,- 8851
70,25,- 8851 GA 500,50,- 8854 AM 25,25,- 8861
70,'
50,- 8914
70,25,50,-

50,- 8926 XB
9023
9051 NA
25,- 9089 BK
25,- 9101 DG
25,- 9121 CA
9191
9212 PE
9213
9215 VT

MAANDPRIJS

ƒ100.000
en voor iedere deelnemer in de postcode
2154 MH een troostprijs van ƒ 1.000,5432 DK
5433
5462 HC
5473 CH

25,10,25,50,-

i
6093 BN 25,- 6815 HJ
6122 AE 700,- 6821 JZ
6123
70,6832 EB
6133 VC
25,6836 GG
6843 EB
6843 TG
|^g^ 6845 BT
6851 HW
6905
6961 GX

_iphp^»^

^^^0* •^fl
~f^^^

KANJER
^gm i
f^Ê \

^H
H .^^^^^^^^
••^^^^HlHj |

MILJOEN

6971

6986 BH
7004 AM
7021 CH
7021 ET
7031

7064 LS
7201 BW
7201 MC

8915
8921 PN

50,50,-

2154 MH 006

5233 HR 25,5252
10,5256
10,5261 AV 500,-

8196

50,25,-

25,70,70,70,-

7765 BB 25,7784
70,7795
70,7824 KC 500,7884 NB 50,7904
70,-

25,25,700,500,50,- 7911
70,70,500,- '7924
70,- 7931 TK 700,50,7971 CT 700,7984
70,JO,25,- 8012 XP 50,25,- 8016 BS 25,25,8051 ZT 500,25,8064 HV 25,70,- 8084 BD
25,25,- 8111 RR 25,25,8148 RB
25,25,8166 AD
50,-

70,25,-

25,70,50,-

700,50,50,70,'
25,^
70,.
25,-

9233
70,.
9243
70,.
9254 GJ 500,.
9284 TD
50,.
9294 KZ
50,.
9321 BP 700,
9402 TS
50,
9415
70,
9443
70,
9602 CK 25,
9611 CP
50,
9611 JS
25,
9623
70
9628
70'
9711
70,
9712 NG
50,
9712 PR 700,
9714 GJ
50,
9722 NC 500,
9722 VC 700,
9725 GK 50,
9726 BC 25,
9734 AJ
25,
9737 HB 25,
9742 GK 25,
9743 NG 50,
9761
70,
9781 BJ 700,
9865 VE
25,
9.871
70,
9904
70,
9932 BM 25,
9936 ET
50,
9964
70,
9983 RC 700,
9991 BA
25,
• ••

DE RIJKSTE PRIJS VAN NEDERLAND: 15,9 MILJOEN

Weekmedia 17

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Mirro-aclvrrU'nlH'b kunnen worden gc/.el OVIT l of 2 koloniint'ii l>n*ciltr in diverse lettergrootten.

Particulieren verwijden wij uuur de bpeeiate bon op de
puginu „MICRO'S".
Pliiiithing is mogelijk in de vol ge IK] e editie:
7ANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.

Sliiiliiigt>lijil: imiaiidiig 17.00 uur.
U kunt uw Ickbl IrIrfoniM-lt opgeven: 02:1-5717166 of
iif^even/y.enden iiuii:
T*T ZumlvoorU Nieuwsblad, Giiblliuisplein 12, 2012JM

Xundvoort;
Pliiütbing i,s ook mogelijk in de volgende romlmiatir:
W2./andvoorif» IS'ieiiWbldud, Amslrlvrrnt» Weekblad,
Uitliuonihi' Courant, de Koude Vener, AuUineerder

woensdag 26 november 1997
(Para)medisch personeel gevraagd

Kennismaking

Stichting Bejaardenzorg
Amstelveen

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE?
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week. Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.

zoekt voor 'T HUIS AAN DE POEL en DE OLMENHOF

gediplomeerde
bejaarden/ziekenverzorgenden/
bejaardenhelpenden
(contracten van 16-32 uur per week)
Tevens zoeken wij ervaren bejaarden/ziekenverzorgenden/
bejaardenhelpenden en verzorgingsassistenten/verzorgingshulpen voor tijdelijke en oproepcontracten.
Ook herintredende verpleegkundigen nodigen wij uit te
solliciteren.

Couranl, alle edilies van hel Anihlerdiinis Stads-

"A"

hlud. ƒ5,94 per miltimeler.
Sluitingstijd: muamlug 15.00 uur.

Salaris conform de CAO-Verzorgingshuizen.

Informatie over on/e overige aantrekkelijke adverU-ntieromhinuties in de Micro's /.ij n op aanvraag op

INLICHTINGEN VANAF 1 DECEMBER a.s. op werkdagen
tussen 14.00 en 15.00 uur bij de heer Wolff, hoofd bewonerszorg, tel. 020-6419351.

on/e kiintoren verkrijgbaar.
^T Voor brieven onder nummer wordt l regel cvttra in

rekening gehraehl, idbinede ƒ11,- adm.kosten,
^ Bij plaatsing in de Miero'b worden geen bewijsmnniiierh verbtiiui'd. Op ver/oek wordt aan iiilverleer-

derb buiten liet ver^preidiughgebied één krant verstuurt). Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gehracbl.

Schriftelijke reacties binnen 10 dagen na publicatie t.a.v. de
directie van Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.

Horecapersoneel gevraagd

Alle prij/en excl. 17,5% BTW

21
ZUID-AFRIKAANSE WIJN
direct uit voorraad leverbaar.
Tevens inkoop van privé-kelders. Tel.: 020 - 6333767.
Fax: 020 - 6331917.

• Te koop: 2-pits gasstel ƒ 55.Thuiscontact: vrouwen (20Telefoon: 023-5715272.
59) zoeken een afspraak
• Oude, roodkop. houtbak, thuis. 0906-19.19 (60cpm)
35x45 cm, jaren '30, ƒ 100; el. Voor 't echte handwerk bel je
citruspers, ƒ 10. 023-5713509. 0906-06.30. Zij praten, jij
komt1 Live + Stones' 99cpm

Onroerend goed
te koop aangeboden

Ik ben 39 jaar, 1.70 m lang,
sportief en mijn naam is Adn!
Ik heb rood-bruin haar, groenblauwe ogen en weeg 63 kg.
Ik houd o.a. van reizen, skiën,
uit eten, bioscoop, theater,
gezelligheid uit en thuis, bos/
strandwandelingen. Lijkt 't je
wat? 0906-50 15 15 6,
Indeling: entree/hal, woon/eetkamer voorzien van parket1 gpm. Boxnummer 354061. vloer, keuken, toilet en werkkast.

Amsterdam: laat jezelf niet
kennen en vertel even wat
over jezelf! Ik zou heel graag
eens ondeugend met je willen
kletsen, laat je je nummer
voor me achter in mijn box?
Mijn naam is Deborah, 21 jaar
en verlang nu al naar je.
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 915423.

Ik ben een 23-jarige, vrolijke
meid van 1.64 m lang. Leuke
dingen ondernemen en kletsen, dat doe ik graag. Ik heb
blonde haren, blauwe ogen,
mijn naam is Ellen en ik ben
via deze weg op zoek naar
een leuke knul! Ben jij dat
misschien? 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 970253.

Houd jij net als ik ook van het
theater, de bioscoop, lekker
uit eten en kletsen? Dan hoor
ik graag wat van jou! Ik ben
Henk, 42 jaar, 1.74 m lang,
niet dik en niet dun. Ik zie er
goed en verzorgd uit en weeg
80 kg. Spreekt jou dit aan?
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 346341.

* Desire Escort *
All creditc. ace., 24 u. p.d
020-6700620/036-5360208
httpV/www desire.nl
Leuke dames gevraagd.

NAARDEN

• Rubrieksadvertentie'' Zie
voor adres en/of telefoonnr.
de colofon m deze krant.

Diverse clubs
24 hours of
PLEASURE
Girls & Boys
Dmners & Dates
Escort bemiddeling
Tel. 020-4228401.

Amsterdam en omgeving: ik
ben een eerlijke, spontane,
gezellige meid van 20 jaar
jong. Mijn naam is Naomie. Ik
houd van uitgaan en heb
daarbij nog veel hobby's. Ben
jij een lieve jongeman? Aarzel
dan niet, maar reageer op
mijn box! 0906-50 15 15 6,
1 gpm. Boxnummer 936304.
Amsterdam en regio: wil jij
eens met mij mee voor een
kinky avondje en ben je beslist niet verlegen? Zou jij je
kunsten eens met mij willen
vertonen dan moet je reageren met je telefoonnummer
zodat ik snel met je in
contact kan komen!
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Boxnummer 973161.

Vrouwen 30+ uit Amsterdam
geven je hun telefoonnum
meri 0906-14.44 (60 cpm)

Luxe privé huisi Topmeisjes
10-01 u, 7 dgn p w. Sauna +
bubbelbaden Assistentes altijd welkom. Sarphatipark
118, A'dam 020 - 672 30 22
Mooie privé meisjes willen U
verwennen! Overtoom 443,
A'dam, tel 020-6189110
• Wi| behouden ons het
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Graaf Adolflaan

1e Verdieping: overloop, 3 slaapkamers waarvan één met
balkon, badkamer met douche en vaste toilettafel.

PRINTEN

2e Verdieping: overloop en 4e slaapkamer.
VAN HECKE CATERING B.V.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V,
* Deels dubbele beglazing.
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM
en omstreken. Wij bieden een contract voor min. 13 uur per
Aanvaarding in overleg.
week met variabele werktijden van maandag tot en met
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je repreKoopprijs: ƒ 335.000,- k.k.
sentatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel
(dit nummer is niet voor bezorgklachlen) ot zenden aan:
Ik ben een 25-jarige muziekBen
jij
een
echte
man??
Ben
dan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering,
Micro's Weekmedia
je tussen de 25 en 35 jaar en liefhebber! Ik zoek een meisje Van Dijen Makelaardij, Uw makelaar voor Bussum en omstretel.:023-5611211.
IWbii* 156 - 1000 AI) Amsterdam
groter dan 1.80 m?? Dan wil ik dat net als ik van muziek ken, Lam. Hortensiuslaan 12, 1412 GW Naarden.
Otik voor re u e lies niet hriefiiiuiiiner
met jou een serieuze relatie houdt of misschien wel een Tel.: (035) 6944488 - Fax: (035) 6953750.
Oe sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
beginnen!
Ik ben spontaan, instrument bespeelt!
Divers personeel gevraagd
weck.
1.78 m lang, slank, 24 jaar en 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
BedrijfsVoor de betaling omvangt n ecu aceeptgirokaart.
BedrijfsDigiUal aanleveren tan adverlenli».
heb lang bruin haar. Ik houd Boxnummer 359503.
De nleuvsle lervice van Perscombinatie idvtrlenliebednjl
onroerend
goed
van
romantiek,
muziek
en
uit
onroerend
goed
Ik ben een lekkere stoeipoes
Opleidingsfonds Groene Sector (SpLLT) heeft het initiatief
BEL NU: 020-562 29 85
te koop - te huur
genomen voor een werkgelegenheidsproject voor de bloe- eten. 0906-50 15 15 6, 1 pm. en zou via deze lijn graag in
te koop - te huur
Boxnummer
950335.
contact komen met jou, met
mensector in Aalsmeer. Het project wordt uitgevoerd in
samenwerking met Arbeidsvoorziening Zuidelijk Noord-Hol- Ben jij een kanjer tot circa 65 jullie of met hem en haar. Ik
Oproepen - Mededelingen
PERSCOMBINATIE
Amsterdam-Zuid ca. T.h.a. in Amsterdam-Zuid ca.
land en Stichting EcoSol. We zijn op zoek naar:
jaar? En hou jij van de natuur, wil graag eens aan de rolle- T.h.a. in
2
250 m2 kelderruimte voor
uitgaan en gezelligheid thuis? bol, dus als je dit wat lijkt, bel 250 m kelderruimte voor
archief of opslag incl.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. en ik geef je mijn nummer archief of opslag incl.
Dames/heren gevraagd, 30-45 jr, in het bezit van een koopkluis van ca. 20 ingebouwde kluis van ca. 20
zodat we kunnen afspreken! ingebouwde
Boxnummer 371687.
huis, die het afgelopen jaar geschilderd hebben en mee
2
m2. Huurpr. ƒ 25.000,- excl.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. m . Huurpr. ƒ25.000,- excl.
willen doen aan een marktonderzoek. U krijgt hier een vergoeChantal, dat is mijn naam! Ik Boxnummer 922544.
p.jr. Tel.: 020-6646506.
p.jr. Tel.: 020-6646506.
ding voor. Inlichtingen: 020 - 6654447.
ben 28 jaar, niet dik en niet
VWO Marktonderzoek vraagt vrouwen in A'dam en regio, tot Het project is opgezet voor de regio Amsterdam en Haarlem- dun. Ik woon in Amsterdam Ik ben een leuke, Indische
Rijles auto's
Financien en
vrouw van 41 jaar uit Amster55 jr, met kinderen, in de leeftijd van 1-14 jr, die het leuk mermeer. Door een combinatie van scholing en praktijkoplei- en als je wilt weten hoe ik
en motoren
handelszaken
vinden om in een kort interview (tegen fin. vergoeding) hun ding wordt u binnen 4 maanden opgeleid voor de functie van eruit zie, dan moet je snel dam! Ik ben slank, lichtbruin
mening te geven over 'GEZOND' ETEN. Vindt u het vaak ook medewerker bloemenveiling/-handel. Vanaf 1 mei 1998 verder lezen. Ik heb lange getinte kleur, heb een vaste
blonde haren en blauw/grijze baan en 2 kids! Ik zoek langs
zo moeilijk om bewust te kiezen wat er op tafel komt? Dan stroomt u door naar parttime (20 uur) en fulltime werk.
Sluit jji'c-n orijjiiu'k' jfi'tuijjschriftt'n bij
Alblas Verkeersscholen
ogen. Lijkt 't je wat? Doei!! deze weg een eerlijke, bekunt u zeker meedoen. Belt u 026-3815036 vraag naar José
START PROJECT
0906-5015156, 1 gpm. Box- trouwbare, goed uitziende,
Wiggers. Ook 's avonds bereikbaar.
uw
sollicitatie.
Soms komen /e niet terug.
V.A. ƒ 75 - DORSMAN
verzorgde man tot 45 jaar met
• 5 januari 1998
nummer 965894.
K n dat terwijl heel veel boekhandels
UW RIJBEWIJS
blijft toch goedkoper!
• Projectduur: januari t/m april 1998
baan! 0906-50 15 15 6,
• Uw particuliere Micro bon
Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
Bel nu: 023 - 5714534.
• Ook vrouwen die weer willen werken worden opgeroepen Den Haag: heb jij stijl en een 1 gpm. Boxnummer 933489.
voor ec'ii paar dubbeltjes uw getuigschrift
Verloren en
per post verstuurd bereikt
beetje niveau, ik zoek een liete reageren.
kopiëren!
ons pas over 3 a 4 dagen.
Ik
ben
een
vrolijke
moeder
gevonden
ve man. Gebonden mag je
0906-Nummers
Opdrachten die te laat
zijn. Ik zoek geen glazenwas- van 33 jaar en heb 2 kids. Ik
EISEN
binnenkomen worden
ser of bouwvakker maar een hoop dat mijn kinderen geen
ingeschreven als werkzoekend bij het arbeidsbureau
automatisch de week
levensgenieter, verzorgd met probleem voor je zijn. Houd jij
• Gevonden bij Palace Hotel:
ouder dan 18 jaar
daarop geplaatst.
ook van dieren en ben je net 0906-98.89 Rijpe Sjaan ddIk ben er
temperament. Ik ben vpldames overhemd, maat 40.
een goede lichamelijke conditie
ALTIJD VOOR JOU
slank, gebonden maar niet fa- als ik ook op zoek naar een cup zkt jongens 18 j. Liveseks
Info: 023-5712918.
belangstelling voor bloemen en planten
eerlijke en serieuze relatie, Grijp onder m'n rok! 99 cpm
natiek. 0906-50 15 15 6,
beschikbaar zijn vanaf 6.45 uur
1 gpm. Boxnummer 293183. dan zoeken wij jou, bellen 60 cpm! Wijkdating: vrouwen
beheersing van de Nederlandse taal
ca. 1,05 p/m
dus. 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
teamgeest
uit jouw wijk zoeken een afVerenigingsnieuws
Dit is de eerste stap, die heb Boxnummer 923322.
Ik
ga
door
waar anderen stopspraak! 0906-17.17.
ik al genomen. Nu is het aan
pen! Schaam me nergens
KOSTEN
jou om tot een tweede stap te Ik ben een vrouw van 37 jaar,
BEL DAMES THUIS
Op 10 december verschijnt in een oplage van
voor en wil harde SEKS!
De opleiding is kosteloos. Als de uitkerende instantie en het komen. Ik zie er vrij goed uit ben lief, romantisch en leuk
• Gezellig klaverjassen in
In heel Nederland
Harriet. 99cpm 0906-97.94.
meer dan 500.000 exemplaren weer een
't Stekkie op donderdag arbeidsbureau deelname goedkeuren kan het project met en ben een lieve, serieuze, om te zien! Ik houd van eroGEHEEL PRIVÉ
behoud van uitkering gevolgd worden.
tiek, heb een mooi en lekker
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
eerlijke,
vrolijke,
spontane
LIVE!
Black,
beautiful
en
hot!
avond.
Info:
tel.
023-5715215
» Wij behouden ons het
over 'Wonen/Onroerend goed'; '
meid van 30 jaar. Spreekt dit lichaam en zoek JOU! '
Voor de liefhebber v. zwarte
recht voor zonder opgave van
VOORLICHTING EN SELECTIEDAGEN
je
aan, reageer dan snel.Interesse? Bel me SNEL!
24 u/pd (1 gpm)
vrouwen! 99cpm 0906-06.01
Daarin wordt onder meer aandacht
redenen teksten te wijzigen
•
woensdag
17
december
voorlichtingsdag
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Box- 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
Zie ook Nieuwsnet 9
Felicitaties
besteed aan woninginrichting en
of niet op te nemen.
Lokaal tarief! Amsterdam
• selectiegesprekken donderdag 18 december en
Boxnummer 215684.
nummer 278004.
Kabeltekst pag. 450
kerstaankleding.
dating: vrouwen uit A'dam!
vrijdag 19 december
Hallo dames! Ik ben een jon- Ik ben via deze weg op zoek
010 - 29.46.186.
BEL ME THUIS
• Bijna 50, niet oud toch gek-INFORMATIE/AANMELDING
geman van 36 jaar, 1.74 m naar een leuke, betrouwbare
Meer informatie over adverteren
Ontdek de duistere wereld!
Uitgaan
ker. Al nerveus Jan? 1 dec.EcoSol, Ronnie Allebrand / Ine Alberts 023-5400225.
lang met donkerblond haar man. Denk jij dat te zijn? Reain deze bijlage:
SM. Je meesteres LIVE! Zij
VERNIEUWD ca. 1 gpm
echt Abraham. Je Mopje.
en groenachtige ogen! Ik geer dan op mijn boxnumArbeidsbureau Aalsmeer, Jack van Velsen 0297-342783.
Advertentieverkoop Amsterdam:
wijdt jou in! 99cpm 0906-96.26
mer! Ik ben Heidi, 38 jaar. Ik
zoek
langs
deze
weg
een
leuBiseks! Buurvr. en buurmeisje
• De vlieger gaat in de lucht.
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
ke vriendin om leuke dingen heb blauwe ogen, donker- (18)! Hun spelletjes worden
Oudere vrouwen geven
blonde haren, 2 kinderen en
Elke donderdag dansen en Paps wordt 50, Abraham getel. 020-562.6230
mee
te
gaan
doen!
Ik
ben
hun telefoonnummer!
harder!
99cpm.
0906-95.26
feliciteerd.
Knulletje.
ontmoeten v. alleengaanden
geen bar/disco-type, maar katten. Spreekt het je aan?
Advertentieverkoop Amstelveen:
0906-15.55 (60 cpm)
v.a. 30 jr. 'De Ossestal', Nieu- • Lang gewacht, toch is het
hou van bioscoop en uit eten! D906-50 15 15 6, 1 gpm. Box- Dagelijks seksen hete meisGebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
welaan 34A Osdorp, v.a. 20 u. nu zover. Jan Bakker ziet
jes (18) op onze LIVELIJN! De Postcode GAY dating: gay's
0906-50 15 15 6, 1 gpm. nummer 444313.
Meesters 421 B, Amstelveen,
uit jouw postcodegebied!
heetste!
99cpm
0906-06.03
Boxnummer
476615.
Abraham,
1-12-'97.
Bert
&
Elly
k houd van alles wat het leIETS TE VIEREN?
tel. 020-3473434.
0906-81.00 (50 cpm)
HERFSTKRIEBELS ?
EETCAFÉ SANTÉ
Heren opgelet! Ik ben een jen te bieden heeft en jij?
• Moet je horen, Jan Bakker
SEKS ALARMNUMMER
Geheel privé!
Zandvoort, 023-5719213.
volslanke, eerlijke, eenvoudi- Aangenaam. Ik ben Tinie, huwerd 50 jaar geleden geboSnelseks direct live 99cpm
S.v.p. tijdig reserveren.
ge, zachtaardige vrouw van •noristisch, gezellig, aantrekren, 1-12. Pa en Ma Barten.
zoekt per 1 januari 1998
44 jaar en ben een beetje <elijk en heb een brede beZat. 6 dec. stijldansavond v. • Niet meer aan je snor krul24u./pd ca. 1 gpm.
verlegen! Ben jij een sponta- angstelling? Ben jij die
paren. Ossestal, Nieuwelaan len. Om Jan ziet 1-12 Abraleuke en aantrekkelijke man
ne man tussen 40-50 jr??
34 Osdorp. Info: 0297-328712. ham. Vincent en Nathalie.
Trefwoorden: gezellig, bos, die ik al tijden zoek?
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
eerlijk, warmte, serieus.
Aanmeldingen, tel. 023-5717166, Gasthuisplein 12.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Box- Boxnummer 972346.
Markten/braderieën
nummer 934045.
Een nieuwe Job? Staatsopl.
Ik wil vandaag mijn spanrij-instructeur start 13 dec. in
Schoonheid en
Mijn naam is Angelol, Ik heb nendste droom uit laten koA'dam. Info: 020 - 69.22.223.
een slank postuur, bruine men. Ik ben lang, 31 jaar en
verzorging
ogen en donkere haren. Ik hoop dat ik verrast wordt door
zondag 30 november Rai Amsterdam, 10.00-17.00 uur.
ben een Amsterdamse, onge- een hele lange man. Vertel op
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
Onderhoud,
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolEntree ƒ5,- volw., ƒ3,50 65+, kind.
bonden Spanjaard van 40 jaar mijn box, hoe laat en waar ik
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gendc voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Gediplomeerd
reparatie,
moet
zijn,
ik
beloof
je
dat
ik
er
jong en 1.80 m lang. Spreekt
meldine van u\\ postcode naar j' "•'."'''-" rl*'^ .
Zandvoorls Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
ben voor een lekkere afdoe-het-zelf
(u dient er rekening
,i....f._
, ,.
dit alles jou aan? Dan wil
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
opgcons kanton .
mee te houden dat bij
ik jou graag beter leren ken- spraak! 0906-50 15 15 6,
29 en 30 nov. Sporthal Hogendorp te Amsterdam
geven
•
verloren/gevonden
•
weg/aan
komen
Micro s Weekmedia, Postbus U W ii|) B a%cdcrï 8 d
1 gpm. Boxnummer 910187.
nen tijdens een date!
6 en 7 dec. Emergohal te Amstelveen
156, 1000 AD Amsterdam.
DE KLUSSENBUS
lopcn/vliegcn • maximaal 3 regels • alleen voor parbr.n.nr.... bun v.d.
0906-50 15 15 6, 1 gpm. Ik zoek een eerlijke en beaangesloten bij
26 dec. (2e kerstdag) Bankrashal te Amstelveen
Voor iedere klus, bellen dus.
Fax: 020-6656321.
bliid als ] regel hij u»
(iculicr gebruik • hel aangebodene mag niet boven
Boxnummer 382980.
Perimedische
Organisatie
ORG. HENSEN 023 - 540 23 34.
trouwbare
relatie,
iets
wat
tot
tekst gerekend wordt).
Tel.: 023 - 5713780.
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboNederland, ƒ30,- per
Noord-Holland: ik ben in het nu toe nog steeds niet gelukt
Of afgegeven bij:
dcn.
SCHILDER heeft nog tijd v. behandeling, komt aan huis. rijke bezit van 2 kinderen! Ik is! 0906-50 15 15 6, 1 gpm.
\Vij /ijn niet aanspra- Kantoor Zandvoorts
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
023-5730931
Huishoudelijk
kcli.jk \iior lonten ontBoxnummer 366812.
Sint en Piet
heb
lang
zwart
haar
en
ben
Nieuwsblad
voor
iedere
letter,
punt.
komma
ot'cijfer
één
vakje.
prijsopgave.
staan door onduidelijk
1.73 m, vrojijk, 37 jr en weeg Kom jij uit Noord-Holland en
personeel
Gastbuisplein
12.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Bellen na 18.00 uur: 5719800.
handschrift.
60
kg.
Ben
jij
tussen
de
35-40
houd
je
van
stappen,
biogevraagd
2041 J M Zandvoort
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
jr, spontaan en wil je met mij scoop en andere gezellige
Voor al uw stuc.werk vrijblijSint en Piet aan huis, als van\Vij behouden ons het
een avondje stappen? Rea- ondernemingen? Ik ben een
vende prijsopg. 020-6120683.
Indien uw advertentie uen betaalde Micro is. kunt u
ouds, ƒ45. 023-5719742.
recht M>nr /.onder
geer nu! 0906-50 15 15 6,
bij
uw
tekst
een
gegarandeerde
(giro)betaalcheque
bijopj;a\e
\an redenen
blonde dame van 27 jaar en
Gevr.: nette interieurverz., 1 • ANNULERINGEN van adSint en Piet op bezoek?
1 gpm. Boxnummer 988254. zoek misschien wel jou! Aarsluiten
of
u
ontvangt
van
ons
een
acceptgirokaart.
teksten
te «ij/ij;eii of
halve dag p.w. in Z'vrt. Tel.: vertentie-opdrachten kunt u
Gratis Micro's en betaalde
Bel dan: 023-5716059.
niet op te nemen.
Via deze weg ben ik op zoek zel vooral niet. Maar pak die
020-6716280 of 06-53316582. UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
Micro's moeien worden ingeleGratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
naar een lieve man, om een telefoon en reageer snel.
richten aan Micro's Weekmeverd aan de balie van ons kantoor tot u i t e r l i j k maanfijne relatie mee te beginnen. 0906-5015156, 1 gpm. Boxopgegeven.
dia, Postbus 156, 1000 AD
dag 16.00 uur.
Ik ben een 42-jarige, slanke nummer 309270.
Schoonmaakpersoneel gevraagd
Amsterdam.
vrouw en heb lang blond
haar. Houd jij ook van wandeMuziekBeeld en geluid
len, uit eten gaan en gezellige
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk
instrumenten
dingen ondernemen? Trudy is
* aparte
* bezoek aan
pasruimle
huis of in
mijn naam. Ik wacht!
Verb.
leegverk.
Hifi&Surround
*
ruime
hel
met aantoonbare ervaring, voor diverse hotels te Amsterdam HarmKardon; TEAC Sony ES
0906-50 15 15 6, 1 gpm.
sortering in
ziekenhuis
en Schiphol. Interesse? Bel 020 - 6881044.
Boxnummer 985273.
haarwerken * ziekenfondsRptel; Luxman; v. Medevoort
en pruiken
leverancier
Arion, Technics; B&W; JMLab
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk
Waar zijn toch al die leuke,
Dus . . . maakt u voor
JBL, Infinity: voll. gar. op=op!
gezellige, humoristische, jonoptimaal advies even
CARIDAX HIFI, Adm. de Ruyge mannen gebleven?? Ik
een
afspraak!
op fulltime basis, voor een schoonmaakbedrijf
terweg 131 Asd. 020-6837362
ben een romantische vrouw U kunt bij ons al v.a. ƒ 270,t/m 3 regels ƒ 5,39
in de regio Schiphol. Interesse? Bel 020 - 6881044.
CHARLOTTE COIFFURES van 30 jaar en mijn naam is
voor het eerste haljaar
t/m 4 regels ƒ 7, 19
Sandra! Trefwoorden: uiteen goede piano huren.
Auto's en
EN HAARWERKEN
gaan, vakantie, bioscoop, huit/m 5 regels ƒ 8,99
Oppas gevraagd/
Ook gespecialiseerd in
Winkelpersoneel
auto-accessoires
selijk,
lekker
uit
eten.
Call
me!!
herenfmgar/werten
t/m 6 regels ƒ 10.79
aangeboden
0906-5015156, 1 gpm. Boxgevraagd
Dinsdags gesloten
nummer 942462.
Amsterdamseweg 202
t/m 7 regels ƒ 12,58
AMSTELVEEN
• Reflectanten op advertent/m 8 regels ƒ 14,38
020 - 6413187
Heemstedestraal 28
J.M. Coiffeurs vraagt 1e kap- Gevraagd: gastgezin voor
Sinds 1954.
ties
onder
nummer
gelieven
b.h. Hoofddorpplein,
t/m 9 regels ƒ 16,18
ster voor 2 of 3 dagen per meisje, 5 jaar, onregelmatige Autoruiten en kentekenplaten Amsterdam.
ervoor te zorgen dat het numtijden. Tel.: 023-5720304.
week. Tel.: 023-5714040.
mer in de Imker-bovenhoek Opleidingen/
Lijsterstraat 18.
t/m 10 regels ƒ 17,98
Tel. + fax: 023 - 5731613. Tel. 0206157107
op de envelop staat vermeld
cursussen
en dat de brief geadresseerd
Verhuizingen
Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij u\\ advertentie helaas niet opnemen.
wordt aan: Weekmedia, PostKunst en antiek
Mode
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een m a x i m u m van één adveitenbus 156, 1000 AD Amstertie per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te /amen niet boven f 300.-) kun! u niet gratis ad\ erdam. Dit voorkomt vertraging
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
door gediplomeerd lerares
teren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
in de behandeling.
Ink./verk. oude inboedels enz. kamerverhuizingen/transport.
klassiek en modern.
't Binnenhuis', Gasthuisplein Voll. verz. Dag-nachtservice.
Inl. tel. 023-5718486.
Naam:
020-6424800 of 06-54304111.
6, Zandvoort. 023-5715760.
Vondellaan 7
Geen
tijd
om
te
strijken,
wij
doen
het
graag
voor
u.
T.k.: handgesn., Chin. kamAdres:
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
Huur en verhuur
ferkist, t.e.a.b. 023-5712945.
Te koop aangeboden diversen
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstel werkauto's en motoren zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot
Poslcode:
Plaats:
*Veilinggebouw Amstelveen*
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
HEDEN INBRENG.
Telefoon:
Voor veiling 8 en 9 december
• Unicef wensk., kerstk., • Poppenbed ƒ 25; poppenw.
i Zie ook de pagina's
• Nieuw tunctional sportjack,
Spinnerij 33, Amstelveen.
agenda's, spellen. Mw. Keur- ƒ 25; Barbiehuis ƒ 25; Barbie
SHOWROOM
maat 50, nieuwprijs ƒ 429 nu
S.v.p. in rubriek:
v. Zalinqen, 023-5716049.
ƒ 10; Ken [15. 5718371 na 6u.
Tel. 020 • 6473004.
in dP7p krant
LI kunt de lekbt van uw Micro-advertentiecombinatie /
telefonisch opgeven:

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

vOor/0^0
PCfl

MEDEWERKERS BLOEMENSECTOR
AALSMEER M/V

Solliciteer niet naar
moeilijkheden!

Autoverzekering

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard.
Grote Krocht 26

in 5 dagen

0906 - 9789

OED

Tel. 5713529

0906-98.50 0906-96.88

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.

Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

0906-96.80

0906*0611

bezorgers/sters

voor de particulier:
3 regels gratis

Grote Mineralen- en Fossielenbeurs
Vlooienmarkten

PEDICURE /
CHIROPODIE

Een pruik als het
nodig is!

Zandvoorts Nieuwsblad

~\

kamermeisjes (m/v)

PIANO
SPELEN

schoonmakers voor nachtwerk (m/v)

VAN KERKWIJK

WIKA AUTOGLAS

Pianolessen

Monet Strijkservice

edt*
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BIJ U IN DE BUURT
SP&LTMUAl VOORSINmKLAAS
DAMES / HEREN HYtiRIDEF/ETS

SPECIALS
SINT PRIJS

21 VERSNELLINGEN
VERLICHTING
SPAT80RDEN
BAGAGEVRAGER

499,-

> Ijzerhandel
Pakveldstraat 19 Zandvoort

HELP ONS
E LP E
HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

Het is geen slagzin maar een ferit,LUKOH heeft kwaliteit.
KOCHSTRAAT8 NIEUW-NOORD-ZANWOORT-TEL 023-57/6504
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lijk avondje begint
bij Expert.
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UIT ONZE
TV-RECLAME

MOULINEX POWERPACK
1300 WATT STOFZUIGER
Ijzersterke, superkleine, lichtgewicht stofzuiger.
Weegt slechts 3,5 kg. 1300 Watt motor, automatische
oprolsnoer, metalen zuigbuizen, stofzakvolindicatie
en parkeerstand. Incl. handige draagriem.

WHIRLPOOL
ELEKTRONISCHE DROGER
Met elektronische vochtmeting, diverse
droogprogramma's en antikreukfase.
Tot 8 uur vooruit te
programmeren
(nachtstroom!).
Handige grote
vulopening.
ADV.W9ST-.VAN.89fr-

NOKIA 6357 DESIGN-TV
^*^ v,
Schitterende vormgeving. 63 cm (eff. 59 cm) beeldbuis.
Stereo. Optimaal bedieningsgemak: automatische
zenderinstelling en -sortering. Laag stroomverbruik in
S«a„db,-Stand.l„d.TeletekS,e„afS,a„dSbedieni„g.
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ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

,

Omruilgarantie
.. Modern betaalt.,
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E X P E R T,

DAA

W ORD

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

JE WIJZE
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woensdag 26 november 1997

Tweedehands kledingboetiek voor moderne merkkleding

Zoekt u leuke geschenken
en weet u weinig te bedenken,

vVl<B£

don niet langer gezocht

N&g^^

tP
Zandvoort: 023 - 573 1712

^

mooie kado's bij Erica op de Krocht

Amsterdam: 020 - 616 05 08

"erica"

VIDEOTHEEK DOMBO'S
SUPER SINT AANBIEDINGEN

DONDERDAG 11 DECEMBER A.S.

Bloemenmagazijn sinds 1908

LOCATIE: DANCECLUB YANKS • AANVANG 19.30 UUR
I.SM ERICA • MOERENBURG • TOKO ANN
ROADIES • FOTO BOOMGAARD

DE NIEUWSTE DAGFILMS
The Fifth Element, Batman & Robin, Private Parts,
Blood and Wine, Romeo & Juliet, Quicksilver Highway

_^

Aansluitend geven Wij een feestavond met optredens van
MICK HARREN & ROBERTLEROY • Tevens een verassende surprise-actlll

VIDEOTHEEK DOMBO

KAARTEN A FL. 10,- P. STUK (incl. l consumptie) zijn te verkrijgen bij de bovenstaande

Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00 uur
deze aanbieding is geldig t/m 10 december

winkels. Voor meer informatie 023 - 573 1712. Enlreo vanaf 21.30 uur R. 7,50 p.p.

Deze feestavond wordt
mede mogelijk gemaakt door:

JTp the_pomt>.

DE AUTOBOULEVARD
ZANDVOORT

ZANDVOORT

Grote Krocht 24 - Zandvoort
Telefoon:
023-5712301

KWEKERIJ
P.VANKLEEFF

inlevering
van deze

inlevering
van deze

inlevering
van deze

v. Stolbergweg 1, Zandvoort
Telefoon 023-5717093

kinderfilms
hele week

weekfilms

dagfilm

"tl vJeet niet vJat u
moet?
^Een kappers cabeaubon is
aitïjb $oeb
^£n vvfeet u \tfat 'Tiet heeft
gehoorb?
Qeef hem \Jan

BOBO! SlLVANA SUPPORT HOOrOKUSSKN^MeT NIKSTEUH
,* **
V-» f1 4

Oh kom maar eens
kijken wat de

Goede Sint ons
heeft gebracht

J M Coffiurï

BtOEMSERKUNST

zeker w/eten 'bat u scoort
Kerkstraat 22/4 - TeL 57/4040

JöluflS

De specialist in
al uw bloemwerken
Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

Van Woustraat 236
1073 NC Amserdam
Open: ma. t/m za. (09.30-18.00)/Tel. 4711339
Tibetaanse enNepalese produkten (ook
groothandel), originele handgemaakte kleding, 100% katoen (jassen, broeken, jurken,
sokken, sjaals), handgebreide 100% wollen
truien, kleden, tassen en rugzakjes, handgeschept (schrijf)papier, Tibetaans handwerk /
wierook

HALTESTRAAT l

DROGISTERIJ - SCHOONHEIDSSALON
- PEDICURE
Jean Paul Gaulrier

Thierry Muglers beschermengel kan zich geen betere loftrompet wensen voor het
rondbazuinen van A*Men in
Nederland: het bericht dat
het in Frankrijk is onderscheiden met de Firi voor het beste
'parfum d'homme' van neIn
§entienzevenennegentig.
e betere 'parfumkringen'
evenveel eer als het ontvangen van een Oscar. A*Men is
er voor mannen die durven.
Laat u niet afschrikken door
vers geroosterde koffie, teer,
caramel en chocolade vermengd met klassieke smaakbepalers - bergamot en
houtnoten - ... haast y naar
de Pour Voys Parfumerie.
Mooi en chique is de metalen
refill-spray, waarin de ster
van Muglers Angel-parfum,
als een mqeslaqen meteoor'
sebittert.

SURPRISE-TIP
* Bij aankoop vanaf
ƒ 50,= luxe jaaragenda 1 998
t.w.v. 34.95 KXPO
l per klant

Burgemeester Engelbertsstraat 90
2042 KP Zandvoort, telef. 5731615

MOERENBURG

PARFUMERIE

A*MEN: een gezegende geur

SSEN DAT NEK- EN HOOFDPIJN H

TRANSEUROTEXTILE
IMPORT-EXPORT

NIEUW

Heel apart is het kerstgeschenk van Jean
Paul Gaultier in de vorm van een Mastryoshka-pop. De pop opent zich en onihult een andere pop gevuld met Gaultier
producten: een 50 mfeau de toilette
spray en uit de nieuwe badlijn een 30 ml
perfumed body lotion en een 30 ml perfumed bath and shower gel (prijs: ƒ 112,-).

TEL. 023 -5 716123
*

WISH VAN CHOPARD
Bij aankoop 75 ml spray
5 ml parfum t.w.v. 90,- gratis!

SUPER KADO
Valentino Vendetta E.D J. spray
100 ml van 128,- voor 59,95

ie

Deze pagina bevat slechts een klein deel
van ons assortiment

Estée Lauder E.D.T. spray
pleasures set
met gratis bad, body

39,50

C.K. One set met originele
Calvin Klein cap + douche
Tommy Hilfiger
boxershort

VOORDEEL
KADOPRIJZEN

VOORDEEL KADOPRIJZEN

Nina Ricci zeep
•First Van Cleef
• Anaïs-Anaïs spray
• Opium set
• 100 ml Tsar E.D.T.
• Fahrenheit As
• Van der Bilt set
• Maroussia set
•Cool Water Woman
• Lancaster spray

- Benetton hot/cold spray
- Paris spray
- Dali spray
- Tresor spray
- Dior Tendre Poison
- Dune Dior
- Moschino spray
- Dolce Vita spray

2
2
2
4
4
4
4
4

met uniek

Jaïpur Homme
De voorliefde van het juweliershuis Bouceron voor de Indiase
stad Jaïpur resulteerde in negentienvierenneaentig in het succesen bloemvolle gelijknamige vrouwenparfum. Nu kent het een ook
mannelijke interpretatie. Een sensuele interpretatie dus, 'mede

m _ , . gemaakt door' e e n rijke
melange van kaneel, nootmuskaat
en kruidnagel, verfrist met bergamot, vanille en heliotroop.
Resultaat: een 'architectonische'geur' - zie de flacon - voor de
man die volgens Boucheron, op
wat voor manier dan ook, ae behoefte voelt om te ontsnappen.

* Jean Paul Gaultier

97* Leau Dissey
spray
98,50

* Uniek assortiment
kadosets
JOU C'C

'SUftO

VOCE

BOODSCHAP

Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en
zet uw favoriete recept op
papier. Het mag een hoofdgerecht, maar ook een toetje, taart of voorgerecht zijn.
Het recept mag niet meer dan
10 regels omvatten. Lekker
en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

= Actie

e

22
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em
met HAK Extra Bruine
Bonen in
Croente-tomatensaus

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal Courmet 'Arch' 8 tafelgrill klaar.

Met de winter in aantocht,
wordt het weer tijd om af een
toe stevige Hollandse winterkost op tafel te zetten. Stamppot, snert of Bruine Bonensoep
bijvoorbeeld. Bruine Bonensoep maken vraagt lang niet zoveel werk als u wellicht denkt.
Zeker niet wanneer u als basis
een pot HAK Extra Bruine Bonen
in Groente-tomatensaus gebruikt.

Klik-Klak-Klaar-Recept:

Vegetarische
zuurkoolschotel

2 en 23 december

ingrediënten:
. zilvervliesrijst voor 4 personen
. 1 pond zuurkool naturel
. 2 a 3 bananen
. 100 gr. pijnboompitten
. 125 gr. zure room
. 4 grote plakken komünenkaas(±150gr.)

&-. N
k-*~?' *N
£**V v >

Karvan Cévitam

CT^.nXa.no.-ï>..h«_W*»h..i*. i

coolBest is bereid uit het
heerlijke sap van speciaal gelecteerde vruchten van de beste
kwaliteit. Door CoolBest continu gekoeld te bewaren, blijven
de smaak en kwaliteit optimaal.
Naast de bekende smaken van
CoolBest (Premium Orange,
Strawberry Hill en Pink Crape-

fruit) is er' nu ook CoolBest
Mango Dream. Een heerlijke
combinatie van zongerijpte
mango's, sappige sinaasappels
en friszoete witte druiven.
Bovendien is Mango Dream rijk
aan vitamine C.
U vindt CoolBest in het koelvak
van uw supermarkt.

CoolBest, we keep it cool, you get the best.

7 SUGGESTIE

Popla helpt de Sint een handje
Bij Popla Dubbelrol toiletpapier
kunt u nu sparen voor speelgoedbonnen tot maar liefst 15
gulden! Als u de actiezegels van
5 pakken Popla Dubbelrol toiletpapier verzamelt, krijgt u van
Popla een speelgoedbon ter
waarde van f1.15,-, te besteden
bij de Speelboom of Wigwam, u

kunt ook voor 3 actiezegels een
speelgoedbon van fl. 7,50 aanvragen. Alle informatie staat
achterop het pak Popla
Dubbelrol toiletpapier. Zo helpt
u Sint met de cadeautjes en
krijgt u de kwaliteit die u
gewend bent van Popla
Dubbelrol toiletpapier.

Warme wintersiroop:
Warme vruchtendrank met
echt fruit en vitamine C
Karvan Cévitam heeft iets
nieuws: Warme Wintersiroop. De eerste en enige
vruchtenlimonadesiroop op
basis van écht fruit die niet
wordt aangelengd met koud,
maar met warm water.
Warme Wintersiroop is een
welkome afwisseling op
warme dranken als koffie,
thee of chocolademelk. Er zijn
twee hartverwarmende winterse smaken: Peer/Kaneel
en Hot Citrus. Heerlijk na een
lange winterwandeling of
gewoon als tussendoortje.
Bovendien bevat 1 glas
Warme Wintersiroop precies
de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitamine C. Warme
Wintersiroop is dus niet alleen
lekker maar ook een echte
opkikker voor de winterweerstand.
Een fles Warme Wintersiroop
is goed voor ruim 20 glazen
warme vruchtendrank. U vindt
Warme Wintersiroop (adviesprijs: f l. 3,49) in het frisdrankenschap van de supermarkt.

SUGGESTIE

Haastige eetgewoonten, de 'r' in
de maand: maar al te vaak krijgen
we niet de door de Nederlandse
Voedingsraad aanbevolen dagel'ijkse hoeveelheid vitaminen en mineralen binnen. Met de multivitaminen en mineralen van Vitalia
kunt u dit tekort gemakkelijk aanvullen.
Want Vitalia Multivitaminen en
Mineralen bevatten per dragee
precies de dagelijks aanbevolen hoeveelheid vitaminen en
mineralen. Eén dragee per dag is
dus voldoende. Gemakkelijk én
voordelig.
Vitalia Multivitaminen en Mineralen worden met de grootste zorg
samengesteld uit alleen de beste,
natuurlijke grondstoffen.
Bovendien bevatten Vitalia Multivitaminen en Mineralen geen conserveringsmiddelen en uitsluitend

Hoofdgerecht voor fl personen
ingrediënten: 2 ons in blokjes
gesneden spek; 2 bouillonblokjes; 1 pot HAK Extra Bruine Bonen in Groente-tomatensaus;
kaas naar eigen smaak; roggebrood.

©f'Tïi

O = Suggestie • ® = Nieuw

Vitalia Multivitaminen: alles wat
je nodig hebt in één dragee!

Winterse Bruine
Bonensoep

De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

Bereidingwijze:
Kook de zilvervliesrijst gaar
volgens de aanwijzingen op de
verpakking. Laat de zuurkool in
een vergiet uitlekken en snijd
de grove slierten met twéé
messen op een snijplank fijn.
Meng de zilvervliesrüst zuurkool, zure room en pijnboompitten door elkaar tot een
smeuiig geheel ontstaat. Zo nodig nog wat melk toevoegen. •
Bedek de bodem van een
ovenschaal metde helft van het
rijst/zuurkoolmengsel, snijd de
bananen in plakjes en leg deze
in een laagje erop. Dek het geheel af met de rest van de
rust/zuurkool.
Bestrooi de schotel met een
laagje komijnenkaas.
Zet de schotel in een voorverwarmde oven van 150°C
(gasoven stand 5 a 6) en laat in
een kwartiertje door en door
heet worden, zodat de kaas
goed smelt.
Deze zuurkoolschotel kan
ook koud als salade gegeten
worden; vervangt u dan de gesmolten kaas door geraspte.
Eet smakelijk!
Een recept van Monica Meijering uit Den Haag.

v

Alles wat u wilt weten om goed en voordelig boodschappen te doen. Dat vindt u in De BoodschappenKrant Gebruik het snelle opzoeksysteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.

Bereiding: Bak de spekjes
goed uit en breng een halve liter water met twee bouillonblokjes aan de kook. Voeg vervolgens de spekjes en de inhoud van 720 ml pot HAK Extra
Bruine Bonen in Groente-tomatensaustoe. Laat het geheel
nog 3 minuten al roerend doorkoken.
Serveren: Wilt u er een echt
Hollandse maaltijd van maken,
serveer de Bruine Bonensoep
dan met kaas en roggebrood.

Eet smakelijk!
Wilt u zelf zien hoe onze kok Mario Bruine Bonensoep met HAK
Extra Bruine Bonen in Croentetomatensaus bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs

natuurlijke kleur- en smaakstoffen.
Vitalia Multivitaminen en Mineralen voor Volwassenen zijn verkrügbaar in verpakkingen van 30,100
en 200 stuks. Voor kinderen zijn er
speciale kauwtabletten metvruchtensmaak in verpakkingen van 30
en 100 stuks. Verkrijgbaar bij drogist en apotheek.

O 1. Koffie, thee
O 2. KoffiefÜterzakjes
® 3. Boter, margarine
O 4. Kaas
O 5. Kip en gevogelte
© 6. Vruchtenconserven
0 7. Groente
O 8. Broodbeleg
d> 9. Vleeswaren & snacks
010. Suikervrij snoep
' .
011. Frisdranken
<) 12. Vruchtensap
1013. Likeur
514. Siroop
1 O 15. Chocolade
\016, Keukenreiniger
& 17. Toiletpapier en tissues
018. Afvoerontstopper
O 19. Nagelverzorging
CD 20. Haarverzorging
O 21. Voetverzorging
O 22. Gezondheidsproducten
Het BoodschappenSpel

|| net dat beetje extra.

En de winnaar is...
Dankzij de deelname aan het
BoodschappenSpel heeft mevr.
K. Turner de eerste prijs gewonhen en mag nu aan de slag met
zo'n luxe geelkleurige Rowenta keukenset.De winnaars van
het handige Rowenta Surfline
inox 313 stoomstrijkijzer krijgen hun pr'ijs zo snel mogelijk
toegezonden.Wi.lt ook u
een prijswinnaar zijn?
Doe dan mee aan het
BoodschappenSpel op deze
pagina!

Sinterklaas maakt met Bubble Joe Kids
shampoo van haren wassen een feest!
Veel kinderen hebben een
hekel aan haren wassen. Voor
hen heeft Sinterklaas een heel
speciaal kadootje: Bubble Joe
Kids, de superzachte shampoo
van Schwarzkopf.
Bubble Joe Kids prikt niet in
de ogen en maakt het haar
gemakkelijk doorkambaar, zonder klitten. Bovendien verzorgt
en versterkt de speciale formule
met structuur-vitamine het tere
kinderhaar.
Bubble Joe Kids is er in twee
heerlijke geuren die favoriet
zijn bij kinderen: fruitige aarbeien en super cola. Met het'uitspoelen verdwijnt de geur weer
uit het haar. Het resultaat: fris en
verzorgd haar. Zo maakt
Sinterklaas, met Bubble Joe Kids
als presentje in schoen of
kadootjeszak, van haren wassen

voortaan echt een feest.
Bubble Joe Kids (f l. 4,99) is verkrijgbaar bij supermarkt en drogist U herkent de verpakking
aan de afbeelding van Bubble
Joe. Hij is bekend van TV waar hij
in zijn Bubble Jet de kinderen te
hulp komt en de strijd aanbindt
tegen de gemene prikshampoos.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag van 16.00 - 24.00 uur
N

STADSOMROEP
U T R E C H T
y
donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur

SSli^lSi
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Popla Dubbelrol, heel zacht en heel veel toiletpapier.

.,.,,„,_
iv l

HAK Extra
Bruine Bonen
in Groente-tomatensaus: de verantwoorde
basis voor uw lekker
makkelijke maaltijd
Snel en gemakkelijk een
gezonde dus verantwoorde
maaltijd op tafel? Dat kan. met
de Groenten van HAK Extra.
Heerlijke eigentijdse-combinaties- van zorgvuldig geselecteerde verse Hollandse
groenten. In glazen pot, compleet met een lekkere saus.
Neem nou HAK Extra Bruine
Bonen in Groente-tomatensaus. Even opwarmen, wat
gebraden gehakt toevoegen en
klaar is uw Chili Con Carne. Maar,
met het zelfde gemak verwerkt
u HAK Extra Bruine Bonen in
Groente-tomatensaus tot een
heerlijke Bruine Bonen soep.
En in combinatie met gebraden, gegrild of gestoofd vlees,
rijst en salade zet u zondermeer een verrassende maaltijd
op tafel.'
Naast HAK Extra Bruine Bonen
in Groente-tomatensaus zijn er
nog drie HAK Extra varianten,
namelijk Oosterse Groenten in
Zoet-zure saus, Kidney Bonen
in Mexicaanse groentesaus en
Gemengde Groenten in Italiaanse saus. Zo zorgt uw
groentenexpert HAK weer voor
een week vol variatie!
Kortom, u moet de groenten van HAK hebben.

,..,
',w f

Het BoodschappenSpel heeft voor u leuke huishoudelijke prijzen in
petto. Want iedere beller of inzender'met :de juiste antwoorden maakt
kans op een Rowenta Dymbo RS 010 stofzuiger. Het is een krachtige
1300 Watt stofzuiger met elektronische zuigkrachtregeling.
Bovendien ligt er voor iedere honderdste beller of inzender met het goede
antwoord een handig Rowenta Café Cento koffiezetapparaat met
afneembaar waterreservoir klaar!

Deelname aan het BoodschappenSpel is eenvoudig. Beantwoord onderstaande vragen:
1. in welke twee geuren is Bubble Joe Kids
shampoo van Schwarzkopf verkrijgbaar?
2. In hoeveel smaken is Karvan Cévitam
Warme Wintersiroop verkrijgbaar?
en bel uw antwoorden door naar:

f
f j TI S

(

De Boodschappenüjn

il',<> \
Wjyv'v.)
doo cnt/m)

(U kunt uw antwoorden binnen een minuut inspreken.)
Of stuur uw oplossing op een briefkaart (voorzien
van uw naam, adres, postcode en woonplaats) naar:
Het BoodschappenSpel
Postbus 1980,3000 BZ Rotterdam
De winnaars ontvangen schriftelijk bericht.

Hak Fruitoogst:
versgeplukt fruit in
een handig kuipje
Hak, de Hollandse groenten
en fruitspeclalist, heeft iets
nieuws: Hak Fruitoogst, een
fruitlijn op basis van appels.
Lekker vers fruit van Hak
gemaakt van eerlijk en puur
fruit en verpakt in 1-persoons
kuipjes. Handig als je geen fruit
in huis hebt, geen zin hebt om
fruit te schillen of gewoon te
weinig fruit eet. Hak Fruitoogst
bestaat uit alleen de beste kwaliteit fruit en wordt zonder
kunstmatige
toevoegingen
verwerkt. Daardoor blijft al het
goede van vers fruit behouden

en proeft u de smaak van écht
fruit.
Hak Fruitoogst is verkrijgbaar
in twee varianten. Fruitmoes
is een mix van appelmoes en
fruit. Er zijn vier smaken:
Banaan, fruitmix, ananas en
framboos/kers.
Fruitpartjes is een mix van
appelpartjes, rozijnen en fruit.
Fruitpartjes is er in de smaken
fruitmix en abrikoos.
Met Hak Fruitoogst kunt u
dus volop variëren en elke dag
weer genieten van lekker en
gezond vers fruit.

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45
en 14.45 uur

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

donderdag 16.30 en OO.oo uur
vrijdag om 16.30 uur

donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Win 3 maanden gratis
zwemmen bij
GRAN DORADO ZANDVOORT
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Geen besluit
over miljoen

Los nummer 2 gulden

Editie 17

Romeinse brug

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Wim Hildering
brengt
lekker Toetje

ZANDVOORT - De politiek stelt de beslissing over een
schenking van een miljoen gulden voor het circuit nog
even uit. Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft gisteren besloten om opnieuw te gaan praten met
vertegenwoordigers van het circuit over een alternatief
voor het cadeau of extra voorwaarden. Een ruime meerderheid van de gemeenteraad wil namelijk niet zomaar een
miljoen gulden weggeven.
Het circuit heeft een miljoen (VROM) gerekend. VROM
gulden nodig voor het aanleg- geeft nu drie miljoen.
gen van geluidswallen en een
Hij heeft er echter goede
parkeerterrein voor 2500 au- hoop op dat de gemeenteraad
to's. „Het geld wordt niet in een nog wel overstag gaat. Aukema
bodemloze put gestort," zegt wil graag met het college en
Ide Aukema, penningmeester met vertegenwoordigers van de
van de stichting die het circuit partijen praten. „Ook met de
beheert. „Het circuit levert de PvdA en D66," aldus Aukema.
gemeente ook veel op, alleen al
500.000 gulden erfpacht per
De PvdA is het f eiste tegen, zo
jaar. En we zorgen voor extra bleek maandagavond tijdens de
toeristen. Tijdens het Marlborp commissie Financiën uit de
Mastersweekend zijn er bij- woorden van Maarten Weber.
voorbeeld vijfduizend over- Han van Leeuwen (D66) is
nachtingen via het circuit ge- eveneens erg huiverig. Hij vindt
boekt."
dat de gemeente desnoods zelf
„Trouwens," zegt Aukema, een parkeerterrein moet ma„de gemeente heeft niet alleen ken en dat dan verpachten aan
een morele verplichting iets het circuit. Gert-Jan Bluijs
voor ons te doen. We kunnen (CDA) voelde er meer voor een
het geld ook goed gebruiken. parkeerterrein van het circuit,
Want als de gemeente geen geld waar de gemeente op drukke
wil geven, dan wqrdt het voor dagen een beroep op kan doen.
ons moeilijker om andere fond- Ook valt er met het CDA te prasen aan te trekkeri. Overal waar ten over een lening. Piet Keur
we aankloppen is toch wel de (GBZ) stelde voor dat de geeerste vraag wat de gemeente meente aandeelhouder wordt.
bijdraagt." Bovendien had het Alleen Rita de Jong (VVD) oncircuit volgens hem op een mil- dersteunde haar eigen wethoujoen extra van het ministerie der Andries van Marie zonder De bouw van de brug in de Waterleidingduinen, vlakbij de ingang aan de Zandvoort- mensen met een rolstoel. Het nieuwe exemplaar vervangt een brug uit 1931, die het
van Volkshuisvesting Ruimte- meer. Ze zegde wel toe open te selaan, vordert al aardig. In maart van het volg-end jaar moet de nieuwe brug klaar vrachtverkeer niet meer aankon
lijke Ordening en Milieubeheer staan voor andere suggesties. zijn. Zij krijgt de vorm van een Romeinse boogbrug en is ook toegankelijk voor
Foto André Lieberom

Vergoeding
ZANDVOORT - De meerderheid van de gemeenteraad
vindt dat de wethouders jaarlijks een vaste onkostènvergoeding van ruim achtduizend gulden moeten krijgen. Alleen Han
van Leeuwen (D66) keurt dat
af. Hij vindt het bedrag te hoog.
Voor Gert-Jan Bluijs (CDA),
Rita de Jong (WD), Piet Keur
(GBZ) en Maarten Weber
(PvdA) is de hoogte van het bedrag geen probleem, zo bleek
maandagavond tijdens de commissie Financiën.

Gertenbachwijn
ZANDVOORT - De Gertenbach Mavo krijgt haar eigen
wijn. Marianne Rebel heeft het
etiket voor de wijn ontworpen.
Zij heeft daarin het mozaiëk
van de aula verwerkt. Wanneer
directeur Gerard Hokke de
wijn voor het eerst kan inschenken, weet hij nog niet.
„Dat hangt ervan wanneer het
etiket gedrukt is. Bovendien
moet ik ook nog een leuke
naam bedenken voor de wijn,
waarin de naam van onze
school terugkomt."
t

Niet waterzuivering maar riool
zou oorzaak stankoverlast zijn
ZANDVOORT - De gemeente laat het bedrijf Hydrocare onderzoeken of het
rioolstelsel in Noord de oorzaak is van de vele klachten
over stank. Volgens een eerder onderzoek komt de
stank namelijk niet van de
waterzuiveringsinstallatie
af, zoals veel mensen in
Noord lange tijd gedacht
hebben.
Uit een gesprek met Hydrocare blijkt volgens de gemeente
dat de lucht ontstaat als er lange tijd water in het riool stilstaat, zeker als daar bepaalde
stoffen als vetzuren en zwavelwaterstoff en inzitten. Die zor-

gen voor de rotte eieren-, kattebak- en bloemkoollucht, vermoedt Hydrocare.
De stank is al jaren een groot
probleem. Vooral bewoners
van de straten vlakbij de waterzuiveringsinstallatie klagen er
regelmatig over, vooral op warme zomerdagen.
Het onderzoek dat de gemeente vorig jaar al naar de
stank heeft laten uitvoeren, leverde niet het gewenste resultaat op. De waterzuiveringsinstallatie was niet de bron van de
ellende, constateerden de onderzoekers.
Ook de provincie vond bij een
controle, onder andere op 2 september van dit jaar, geen on-

Moerenburg wil
zekerheid van
gemeente krijgen

Datum

HW LW
HW LW
03 dec 05.19 01.05 17.35 13.19

04 dec 06.01 01.40 18.16 14.06
05 dec 06.45 02.21 19.02 14.46
06 dec 07.35 02.54 19.55 15.35
07 dec 08.35 03.55 21.06 16.25
08 dec 09.46 05.00 22.20 17.25
09 dec 10.56 06.30 23.25 18.44
20.54
10 dec 12.00 07.45
11 dec 00.35 08.45 13.06 20.54
Maanstand:
EK zo. 07 nov . 07.09 u.
Hoogwater vr 05 dec. 19.02 uur.
NAP +120 cm
Laagwater vr 05 dec. 14.46 uur.
NAP -78 cm.

De provincie dringt in diezelfde brief aan op een extra onderzoek naar het riool. De provincie vindt dat de gemeente daar
haast mee moet maken, want er
komen veel klachten bij de milieutelefoon binnen over de
stank.
Het onderzoek is inmiddels
aan de gang. De gemeente verwacht dat de resultaten over
een paar maanden bekend gemaakt kunnen worden.

Circuit moet
wachten op
'rechtszaak'

(ADVERTENTIES)

Als U op
ÉÉN ZANDVOORT
stemt weet U zeker dat
het anders wordt dan de
afgelopen 4 j aar.
Haal het verkiezingsprogramma bij div. openbare gelegenheden of bel
06 55 307 331

ZANDVOORTS ZUIDDUINEN:
UW DUINEN
Gemeentewaterleitlingen Amsterdam, beheerder van de
Zandvoortse Zuidduinen, nodigt een ieder die zich betrokken
voelt bij dit gebied uit, op dinsdagavond 9 december om 19.30
uur in Hotel Hoogland, Westcrparkslraat 5 in Zandvoort. Deze
avond is bedoeld om informatie te geven over onze ideeën voor
dit gebied - we stellen kaders - vooral om te luisteren wat u er
waardevol vindt of juist anders zou willen. De nieuwe bcheersvisie maken wc graag samen met u. Het /ijn immers ook, ol" misschien wel vooral, uw duinen. Laat voor een goede ontvangst
door ons, weten of u komt, tel. 023-5233584 of 5233578.

m
NVM

MAKELAAR,

CENSE&
\L9NGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 • 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag.8

pagina 5

Edward kart
24 uur aan

een stuk
sportpagina

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel 571.7166
Redactie: teL 571.8648

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

(ADVERTENTIE)

^werkje
a la van der Horst

daarover gegeven, net zo min
als hij een toelichting aan de
pers wil geven. Wel heeft hij
tijdens de commmissie Ruimtelijke Ordening op 6 november op een vraag van Lou Koper geantwoord, dat 'er na onderhandelingen tot volledige
overeenstemming is gekomen." Ambtenaar Nico Dost
vulde aan 'dat iemand nooit
aansprakelijk gesteld kan worden voor een vervuiling 'die hij
niet zelf veroorzaakt heeft.'
Met die woorden in het achterhoofd vindt Moerenburg,
die nog altijd niet weet of hij
wel of niet zijn handtekening
onder het koopcontract gaat
zetten, dat de gemeente heel
eenvoudig hem kan garanderen dat hij over een jaar of tien
niet voor de kosten hoeft op te
draaien als de lichtvervuilde
grond alsnog weggehaald zou
Charles Moerenburg heeft al een maquette van zijn nieuwe moeten worden.
huis in Park Duijnwijk gemaakt, maar wacht nog met het
tekenen van het koopcontract, omdat hij eerst wil weten wie
Volgens het R. Willems, adjunctdirecteur van het Bouwover twintig jaar aansprakelijk is voor de vervuiling
Foto Chris Schotanus fonds, is die garantie echter
moeilijk te geven. „Wie aandien krijgen we een prachtige borsten tot en met rollen.fax sprakelijk is in de toekomst, is
eigenlijk een vraag die niet te
tuin en heb ik straks een rui- papier.
Moerenburg heeft aan de ge- beantwoorden valt. Het is een
me werkkamer. Dat is hard nodig." Ter illustratie wijst hij meente gevraagd of die wil ga- hypothetische kwestie. Anderom zich heen in de kelder on- randeren dat hij later niet aan- zij ds is wel mijn ervaring, dat
der de drogisterij, die vol ge- sprakelijk gesteld kan worden. de overheid meestal inspringt
stapeld is met van alles en nog Wethouder Piet Flieringa als de vervuiler niet meer te
wat, variërend van siliconen- heeft hem nog geen antwoord achterhalen is."

Tinie en Siem
zijn 50 jaar
bij elkaar

het circuit direct beginnen met
de werkzaamheden.
Tot de schorsing mag er in
elk geval niets gebeuren op het
circuit, omdat dat in het Plan
van Aanpak en de door de provincie afgegeven vergunning
staat. C. Bleijs van de Stichting
Geluidhinder Zandvoort waarschuwt daarom voor teveel
haast bij het circuit. Volgens
gemeente-ambtenaar N. Dost
heeft Bleijs gelijk. Circuitvoorlichter D. Buwalda verwijst
naar Dost. Al jaren wordt er
over de sanering van het circuit
gebakkeleid. Inmiddels is het
een juridisch steekspel geworden. Vrijdag diende er ook een
zaak - een vergunning voor het
tijdelijke circuit - bij de Raad
van State. Maar die besloot om
deze vergunning pas te behandelen, nadat er meer duidelijkheid is over de schorsing van de
milieuvergunning voor het vernieuwde circuit.

'Wie is straks aansprakelijk voor vervuiling?'

ZANDVOORT - Hij had zich zo verheugd op een nieuwe
huis in Park Duijnwijk. Charles Moerenburg en zijn
Kunstwerk
vrouw wachtten twee jaar lang hun kans af. Campania, zo
heet het type villa waarin ze wilden gaan wonen. Ze
ZANDVOORT - De gemeente
maakten zelfs een maquette van kartonnen dozen. Maar
is van plan om Victor van Bode domper kwam toen ze het koopcontract lazen. Net als
ven, maker van het kunstwerk
zeventig andere huiseigenaren in spe moeten ze verklavoor het nieuwe raadhuis, in geren dat ze ermee akkoord gaan dat de grond onder hun
breke te stellen. Hij krijgt binnenkort een brief hierover. Van
h'uis vervuild blijft.
Boven heeft volgens de kunstEr komt wel een leeflaag van burg op doelt, is echter veroorcommissie van de gemeente
anderhalve meter boven op de zaakt doordat er puin neergezijn werk niet afgemaakt. De
puin vervuilde grond. gooid is. Later zijn daarop
schermen ontbreken nog. Bo- met
„Daarmee hebben we ook geen voetbalvelden gekomen. Divendien liggen de roosters los.
problemen," zegt Moerenburg. rect gevaar voor de volksge„Maar wie is er aansprakelijk zondheid levert die vervuiling
als over tien of vijftien jaar de volgens een milieurapport niet
Park Duijnwijk
milieunormen strenger wor- op.
ZANDVOORT - De ' eerste
„Mijn advocaat heeft me
den en die leeflaag niet,meer
paal van de woningen in Park
voldoet? Ben ikl dat? Of het niettemin voor de zekerheid
Duijnwijk gaat volgens een
Bouwfonds, de projectontwik-' aangeraden om van de koop af
woordvoerder van het Bouwkplaar? Of de j
te zien. Maar
fonds eind januari of begin femijn vrouw
gemeente? Ik
bruari de grond in. Het opruien ik hebben
weet ,
het
men van de vervuiling is bijna
er zo'n zin in.
niet," zucht
klaar. Aan het einde van dit jaar
We willen erg
hij.
begint de aannemer volgens het
graag verhuiDe vervuiBouwfonds al met de voorbezen van ons
ling in de valreidingen voor de bouwputten.
buurhuis in
lei bij het.station is op -•----de Fahrenheitstraat
twee . manie"Borden vernield
ontstaan. De ergste vervui- naar een mooi koophuis op
ZANDVOORT - Voetbalvere- *ren
ling, die volledig weggehaald een leuke hoek bij de Vondelniging Zandvoort '75 heeft aanwordt, hebben de Nederlandse laan," zegt hij.
gifte gedaan van vernielingen.
Spoorwegen op hun geweten
Twee onbekende jongens hebdoordat ze er een rangeerter„Ons nieuwe huis is ideaal,"
ben tussen 17 en 22 november
rein hadden en doordat er la- vervolgt Moerenburg, „want
twee reclameborden op de
ter kleine bedrijfjes op het ter- het staat dichter bij mijn drohoofdtribune vernield. Tussen
rein gevestigd waren. De ande- gisterij in de Haltestraat en
donderdag en zaterdag sneuvelre vervuiling, waar Moeren- dichter bij het strand. Bovenden bovendien drie ruiten.

•Vftaterstandënèj

rechtmatigheden die de stank
kunnen veroorzaken. „Alle
stankbronnen zijn afgedekt
en/of afgezogen," schrijft de
provincie in een brief van 16
september aan de gemeente.

ZANDVOORT - Zelfs al
krijgt het circuit een miljoen gulden van de gemeente voor het aanleggen van
geluidswallen en een parkeerterrein, dan nog kunnen de werkzaamheden niet
beginnen. De circuitdirectie
moet eerst wachten totdat neer dat gebeurt is onduidede Raad van State zich over lijk, vermoedelijk over een
een schorsing van de milieuvergunning voor het nieuwe maand of drie.
circuit heeft gebogen. WanDe Stichting Geluidhinder
Zandvoort,
Milieufederatie
(ADVERTENTIE)
Noord-Holland, de Stichting
Duinbehoud, de Initiatiefgroep
Duinbehoud
BloemendaalDie gezellige peer
-Heemstede en de Vogelwerkgroep
Zuid-Kennemerland,
hebben gezamenlijk gevraagd
Sint is er dit jaar ook weer
of de Raad. van State de milieuEen echt feest met Nellen
vergunning wil schorsen. Dat
wil zeggen, de schorsing wordt
5 + 6 december
toegewezen, de vergunning
geen rechtskracht heeft totdat
gauw bellen!
de bodemprocedure helemaal
Tel. 023-5713780
afgerond is. Wijst de Raad van
State de schorsing af, dan mag
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Bij wonen gaat het om de details, vinden we
bij Co van der Horst. Vandaar de zorgvuldig
samengestelde collectie accessoires. Zoals
deze voorraadbus Ovo, een roestvrijstalen
kunstwerkje van Alessi.

Ook in ons wooncentrum: Mare Smithuis Keukenarchitectuur, SamtatrStudio B.A.D.. Sotidwood Plankenvloeren &
Parquet plancher', Boley open haarden en Rent Art Gallery.

Binderij 2 Amstelveen. 020-6412505. Maandag
tot 13.00 uur gesloten. Donderdag koopavond.

co van der horst
W

O

O

N

C

E

N

T

R

U

r

/

wmnmmmmnm

NcitU.ll.rliik. die krant moet ik hebben.
J
" Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 13,75

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Adres:
l l l
Postcode/Plaats:
Telefoon:
| |
Giro/Banknr.:

l

l
|
|

(i.v.m.cnnlmlebrturxinB)

KI

Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,15 D halfjaar/34.60 D jaar ƒ 60,40
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000PA ii.nnn i,i,mmn„„imn u,
Amsterdam. U hoeft geen postzegel te plakken. 8 "710371 017003
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FAMILIEBERICHTEN
Woorden schieten ons tekort, na liet horen van zijn
overlijden.

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

Uw gasbedrijf adviseert!

Sjoerd van der Lugt
Wij wensen Henk, Marja en Jelte veel sterkte in de
komende periode.
Volleybal Vereniging
Sporting OSS, Zandvoort

6 clec. '89

6 clec. '97
In memoriam

uitgerekend voor U!
Voor de week van 24- 7 l t/m 30-11
Normaal
jaarverbruik

Wim Schoo
Lieve pap en Wim, ik mis je nog elke dag.
Jannie en An, Jan, Priscilla

3 december '96

STOOKAKTIE '97/'98

3 december '97
In memoriam

(O)pa Smits
in gedachten altijd bij ons.
Jan -Jannie - Priscilla

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

Totaal vanaf
l november**

84
105
125
146
167
188
209
230
252
273
294
314
345
376
408
439
471
524
575
628
681

24
30
35
41
47
53
59
65
71
77
83
89
97
106
115
124
133
148
162
177
192

Kosten
deze week

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluéstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

13,92
17,40

VRIJDAG 5 DECEMBER RAADHUIS OM 15.00 UUR GESLOTEN

20,30
23,78
ƒ 27,26
30,74
ƒ 34,22
37,70

In verband met Sinterklaasavond zijn alle
gemeentelijke afdelingen op vrijdag 5 december om 1500 uur gesloten De gemeente
wenst een ieder een gezellige pakjesavond

ƒ
ƒ

ƒ

41,18
44,66

ƒ

48,14
51,62

ƒ

56,26

bevoegdheid en waarvan de aanduiding niet
reeds bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of Provinciale
Staten is geregistreerd, aan het centraal sternbureau van de gemeente verzoeken, de aanduidmg waarmee zij op de kandidatenlijst
wenst te worden vermeld (niet meer dan 35
letters of andere tekens), in een register in te
laten schrijven
Indien men de aanduiding voor de komende gemeenteraadsverkiezingen op 4
maart 1998 wenst te laten registreren moet
een schriftelijk verzoek daartoe uiterlijk op
maandag 8 december 1997 worden gedaan
bij het centraal stembureau.

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 25 november vergaderd
De besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 48 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 2 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden m te
zien bij de Centrale Balie

61,48
ƒ

66,70

REGISTRATIE POLITIEKE
GROEPERINGEN

ƒ

71,92
77,14

Voor de verkiezing van de leden van de raad
van de gemeente kan een politieke groepering,
die een vereniging is met volledige rechts-

KLEIN CHEMISCH AFVAL
Het KCA wordt ingezameld op bepaalde punten m het dorp De zogeheten Ecocar rijdt een
route met enkele halteplaatsen Het KCA kan
op bepaalde tijden naar deze plaatsen worden
toegebracht
De eerstvolgende ophaaldag is dinsdag 9 december 1997.
De route loopt via de volgende halteplaatsen
Corn Slegersstraat
08 15 - 09 00 uur
Schuitengat
09 15 - 10 00 uur
Brederodestraat/
Friedhoffplem
10 1 5 - 1 1 00 uur
Tolweg
11 1 5 - 1 2 00 uur
Sophiaweg
12.45 - 13.30 uur
Van Lennepweg/
1 3 4 5 - 14 30 uur
J P Thijsseweg
14 4 5 - 1 5 30 uur
Prof. v d Waalstraat
Bramenlaan (Bentveld) 15 45 -16 30 uur
De Ecocar zal dus per halteplaats 45 minuten
aanwezig zijn
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij
het college van Burgemeester en Wethouders ingediend:

85,84
93,96
ƒ102,66
ƒ111,36
ƒ

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.

CUBE

WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

97171B Keesomstraat

volkstuin nr 21
plaatsen kas
97172M Parnassialaan 15 plaatsen berging
97173B Stationsplein,
plaatsen tuinhuisje
(NS terrein)
De genoemde aanvragen liggen ter inzage
bij de Centrale Balie van het Raadhuis,
Swaluéstraat 2, gedurende de openingstijden Belanghebbenden kunnen binnen
een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken bij het college van
Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen u er echter bij voorbaat al op, dat er
wettelijke regels bestaan, die ons tot de
verlening van een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergu nningen
96136B Haarlemmer- uitbreiden woning
straat 21
(21-11-1997)
97038B Max Euwevergroten woning
straat 5
(21-11-1997)
97054B Burg Engel
veranderen superbertsstraat 21 markt (21-11-1997)
97127B Raadhuisplein plaatsen noodwinkel
(27-11-1997)
97128B Raadhuisplein plaatsen noodwinkel
(27-11-1997)
97131B Bentveldoprichten woning
weg 3- 5
(21-11-1997)
veranderen woning
97139B Thorbeckestraat 29
(27.-11-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, SWaluestraat 2,
gedurende de openingstijden
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na ae aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed
kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift

CUBE HARDWARE
Software-Games -Hardware en Opleidinge

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

Engelbertsstraat 90A 2042 KP Zandvoort Tel: 023-573079

ADVERTENTIES
Ncxst

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

VERHUIZEN?

A. LAVERTU

Verhuizen is vakwerk l

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

lr>

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN

Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort

Tel. 023-5714160

Tel. 023-5714168

(J J ] uitvaartverzorging
kennemerland bv
HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

|hele kip gemarineerd in soyasaus en krokant
afgebakken)
Udang Tumis Pedas

Begroting 1998
Op 18 december 1997 zal het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
Amstel Gooi en Vechl onder andere vergaderen over de Beleidsbegrotmg 1998
De ontwerp beleidsbegroting geeft onder andere informatie over de hoofdlijnen
van het beleid de raming van de begrotingsposten en de ontwikkeling van de
kosten en het tarief van de verontreinigingsheffing en de omslagheffing in de
komende vijfjaar
Inzage
Voorafgaande aan deze vergadering ligt de ontwerp beleidsbegroting tijdens
kantooruren van woensdag 3 december tot en met dinsdag 16 december 1997
ter inzage op de vestigingen van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR)
aan de Larenseweg 30 te Hilversum en de SpaVlerweg 18 te Amsterdam Als u
zelf over een exemplaar van de ontwerp beleidsbegroting wilt beschikken dan
kunl u dit aanvragen bij de heer H Woerdeman lel 020 460 24 40 De kosten
bedragen ƒ 50
Inspraak
Tot en met dinsdag 16 december 1997 kunt u schriftelijke bedenkingen mdie
nen bij het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht, Postbus 1061 1200 BB
Hilversum
Hilversum, 2 december 1997

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

CUBE PC-Systemen CLASS III
IBM PENTIUM-166+ 8Mb RAM, l Mb SVGA Kaart, l .2Gb harddisk 512Kb C PCI

Semoor Kambing

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

(zoet lamsvleesgerecht)
S. G. Udang Buncis
(smjboontjes met kleine garnaaltjes)
Sajoer Lodeh Taboe
(groentegerecht in cocosmelk)

GAMES
TOP 30 COMPUTER GAMES
OP VOORRAAD 11 Onder de advies prijzen

(drooggebakken rundvlees) -

Gado-gado

(groente overgoten met een speciale pindasaus)
Telor acar (ei-gerecht)

Fa. Gansner & Co.

Rempejek Teri

WEKELIJKS EUROPA
Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

(speciale krupuk)

ERKENDE
VERHUIZERS

HALVE PRIJS!

V\^J
wonen

Muiderstraatweg 19-21, Dietnen
Telefoon 020-699 5111

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.

Sambal
Krupuk / Emping

ZONDAG 7 DECEMBER GEOPEND
Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor

v*««fcé„,

Lands of Lore II
Blade Runner
Dreams- nederlands gesproken
Vele kinder software

Vraag naai onze complele pnjslijst van Computers en Supplies l
Alle genoemde pn]zen zi|n Inclusief BIW Pulzen zijn onder vooibehoud !

Empal

Verhuizingen

ƒ1695,-

Aiie computer systemen waaen geleverd in een Mini lowet mei een keybcaia een l .44MD aiskddve en mei Windows 95 p
SVGA Kleuren Monilcx 14' CIX 24 Maanden garantie

(pitüge grote garnalen]

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

60,Nasi Gorenc / Bami oE Mikoen Djawa
(met garnaaltjes)
Rendang

(mild rundvlees in cocossaus)
Smoor Daging
(gesmoord zoet rundvlees)
Telor acar

|ei-gerecht)

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uituaartuerzekering moetje hebben. Voor die
f 3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afliankelijk zijn!"

Ajam Pedis

(stukjes kipfilet in kruidige saus)
Ajam Pangang Ketjap
(hele kip gemarineerd in sojasaus en krokant
afgebakken)
S.G. Udang Buncis
(snijboont)es met kleine garnaaltjes)

Thomsonstraat 1
2041 TA Zandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort
Fax 023-571 49 24
Telefoon 023 571 77 41

Het hoogheemraadschap Amstel Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het water
kwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbcheer in hel zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holland het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
rn een klem deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

Inclusief boek en cursus materiaal Vraag naar de data's en prijzen

Ajam Pangang Ketjap

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

* Zwemlessen
ABC
* Aquarobics
* Schaatslessen
•*• Zaalverhuur
023-5379944

pci-

Nasi Putih / Nasi Kuning

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDERNEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDETUSSENPERSONEN.

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

2

52,5O

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

DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

Cursus Windows 95 voor beginners
Cursus Word voor beginners

SoLo

Udang Tumis Pedas

(pittige grote garnalen)
Gado-gado Solo
(groente gerecht overgoten met een speciale
pindasaus)

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts f 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering

Sajoer Lodeh Tahoe

INDIENINGSTERMIJN HUURSUBSIDIE
OPNIEUW VERLENGD
Staatssecretaris Tommel heeft op de valreep besloten de indieningstermijn voor huursubsidie opnieuw met een maand te verlengen tot 1 januari
1998.
De indieningstermijn werd al eerder verlengd van 1 oktober tot 1 december. Door de tweede verlenging kunnen nu de aanvragen vóór 1 januari
1998 worden ingediend. Inmiddels is al gebleken dat de acties die worden
gevoerd om het gebruik van het recht op huursubsidie te stimuleren, succesvol zijn.Tot nu toe zouden al zo'n 100.000 aanvragen méér zijn gedaan
dan in het vorige subsidietijdvak.
Heeft u nooit huursubsidie aangevraagd omdat u het de moeite niet waard
vond? Als u ƒ 25,00 per maand aan huursubsidie ontvangt, dan betekent
dat toch een aanvulling op uw totale jaarinkomen met ƒ 300,00! Dus maak
gebruik van deze kans: u kunt nog tot 1 januari 1998 huursubsidie aanvragen.
Of u recht heeft op huursubsidie en zo ja, hoeveel huursubsidie u dan ontvangt, is afhankelijk van de hoogte van uw huur, uw inkomen, uw vermogen,.de leeftijd van u en uw medebewoners en de gezinsgrootte.
Als u nog geen huursubsidie heeft aangevraagd en wilt weten of u daarvoor in aanmerking komt, kunnen E M M en/of de gemeente u de juiste informatie verstrekken.
Huurt u een woning van E M M, neem dan zo snel mogelijk contact op met
de heer Wassink, bereikbaar via telefoonnummer 023-5717741.
Huurt u wel een woning maar niet van E M M, dan kan de gemeente u verder helpen; ook de heer Wassink kan u nader informeren.

woningbouwvereniging E M M

*

(groente in cocosmelk]
2 stokjes Saté Ajam (kip)
2 stokjes Babi of Kambing
Krupuk Udang / Emping / Atjar
Seroendeng / Sambal
Spekkoek
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

bij Uitvaartcentrum Haarlem.
* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Te koop:

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-022 45 35

C

toilet-cabine 6 x 3 m, douche-cabine 6 x 3 m.
Geheel voorzien van sanitair.
Vraagprijs f 2.000,- p.st.

I

Info: (023) 5740740

Activiteiten van Het
Nederlandse Rode Kruis
Afdeling: Zandvoort.
Secretariaat: H. Gerke De Favaugeplein 31/2
2042 TR Tel.: 571335.

Sposmiddagen:
Huis in de Duinen
Gemeenschapshuis
Rode Kruis Nic. Beetslaan 14
Kerstviering

Woensdag van
14.00 tot 16.00 uur
Woensdag van
13.30 tot 16.00 uur
Donderdag van
13.30 tot 15.20 uur
Dinsdag 16 december

Tevens is er verkoop van de gemaakte materialen
elke laatste donderdag van de maand, behalve in
december, in Het Rode Kruisgebouw aan de
Nicolaas Beetslaan 13, van 13.30 uur tot 16.00
uur.
Inlichtingen Rode Kruis,
Tel.: 5714345 of Tel.: 5714119.

/

of vul ffe bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
l Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

* ••• Ja,
Ja,ik
ikwil
wilvrijblijvend
vrijblijvendmeer
meerinformatie
informatieover
overdedenatura-uitvaartverzekering.
natura-uitvaartven
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

l
l
l
l
l

' mS
• MM

naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.
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Kunstenaars
over de grens

Wim Hildering brengt smakelijke klucht

ZANDVOOET - Drie Zandvoortse kunstenaars exposeren
buiten hun eigen dorp. Donna Een verwachtingsvol geroeCorbani heeft een miniatuur zemoes maakte zich vrijdagolieverfschilderij hangen in het avond meester van de grote
Miniatuur Museum in het AMC zaal van De Krocht. De vele
m Amsterdam. Zij hangt daar
donateurs en losse bezoetussen beroemdheden als Andy kers
van de nieuwste voorWarhol en Picasso. Burgemeester Patijn heeft het Miniatuur stelling van amateur-toneelMuseum gisteren geopend. Het vereniging Wim Hildering
museum heeft trouwens ook gingen er voetstoots vanuit
dat hen een allervrolijkst
een vermelding in het Guinness
schouwspel zou worden
Book of Records gekregen, omdat dit het grootste Miniatuur voorgeschoteld. En terecht,
Museum ter wereld is. De col- want het eigentijdse blijspel
lectie telt driehonderd werken 'Toetjes' gaf aanleiding tot
van vijfhonderd kunstenaars.
heel wat gegiechel, geschater en gebulder.
Erik Holtkamp en Ria van
Kooten hebben samen met de
Haagse edelsmid Pin An YsET DUURDE wel geruitarand Brouwers een tentoonme tijd voordat de eerste
stelling bij galerie Utopia in de
echte lach zich voorKruisstraat in Haarlem. Holt- deed. Nadat het grote doek was
kamp laat behalve zijn naakt- weggeschoven, werd het niet
schilderijen ook wat nieuw meteen duidelijk wat er nu zo
werk zien. Naast sculpturen leuk was aan de belevenissen
toont Van Kooten ook siera- van de familie De Waard. Pas
den. De expositie, die René de nadat Bert Geelen en Carolyn
Vreugd zondag geopend heeft, Bluys als opa en oma hun enis tot 15 januari 's woensdags tree hadden gemaakt, kwam de
tot en met 's zaterdags van tien stemming er goed in. Met name
tot vijf uur te bezoeken.
de stramme doch dranklustige
Geelen wist de toeschouwers
op zijn hand te krijgen.
ZANDVOORT - Muziekschool New Wave geeft op
woensdag 10 december een winterconcert in de Hervormde
Kerk. Leerlingen, oud-leerlingen en docenten treden van half
acht tot en met half negen gratis op in de kerk. Het Meteorenorkest van Matthijs Broers,
met kinderen van acht tot en
met veertien jaar, en de Zandvoortse zanger en gitarist Alain
Clark zijn speciaal uitgenodigd
voor het concert.

Vrijwilligers

De rechter bepaalde onlangs
tijdens een kort geding dat Ahve Media en To the Point m een
bodemprocedure moeten uit
vechten of To the Point het
boekje met kortingsbonnen
mag drukken. De rechter vond
niet dat onomstotelijk vaststond dat Alive Media het idee
en de lay-out bedacht heeft Alive Media moest dan ook de pi o
ceskosten van het kort geding
betalen en kreeg geen schadevergoeding, zoals het bedrijf gevraagd had.
In hoger beroep probeert Ahve Media dat laatste volgens
woordvoerder E. van der Slik
alsnog voor elkaar te krijgen.

Jeu de boules

In het door Sonja Rijnders-Koper geregisseerde stuk, blijken beide grootouders uit het
bejaardenhuis te zijn 'ontsnapt'
om zich in de woning van hun
dochter Plo (Lucie Peet) en
diens echtgenoot Willem (Con
Slagveld) te vestigen. Daar is
het reeds een drukke boel, want
ook zoon John (Kees Rutger),
dochter Barbara (Mariëlle
Peet) en huishoudster Lies (Ellen Termaat) zijn er vaste gasten. Stuk voor stuk hebben
deze personages hun eigen be- Greet van Duijn grimeert de nieuwe Hilderingster Ellen Termaat
sognes, die echter allemaal te
maken hebben met het centrale praktijk slechts met een van Zo zit de zoon des huizes zijn vader ontwikkeld wanprodukt
thema van de klucht.
bitterheid vertrokken gezicht vileine ex Helena (Jacqueline aanprijzen.
zijn te consumeren. Gelukkig Schoonhoven) dwars door bij
Hierbij kwam het komische
De komedie heet tenslotte komt men er tenslotte achter haar in te breken, en wordt de talent van 'oma' Carolyn Bluys
niet voor niets Toetjes. Gaande- dat de door schoonzoon Piet bonkige schipper Piet belaagd onmiskenbaar naar voren,
wég komt aan het licht, dat va- (Marcel Hittinger) binnenge- door zowel de politie als enkele evenals het sexy appeal van
der De Waard geobsedeerd is smokkelde whiskey het juiste gangsters. Bovendien neemt de 'huishoudster' Ellen Termaat,
door de allesoverheersende ingrediënt vormt voor een on- familie tussen de bedrijven een nieuwe Hilderingster. Maar
wens een nagerecht pp de gehoord kassucces.
door een eigen tv-spotje op, het- ook de kordate Lucie Peet en
markt te brengen dat bij iedergeen voor de pauze tot een hila- haar bedrijvige dochter Marièleen in de smaak valt. Zijn geMaar voor het bevrijdende re- risch hoogtepunt leidde. In vlot le lukte het moeiteloos de zaal
zinsleden gebruikt hij als proef- cept wordt ontdekt, doen zich, tempo mocht elk gezinslid na- in een deuk te laten liggen. Zokonijnen voor allerlei experi- zoals dat in een blijspel hoort, melijk tegen beter weten in het veel cabarettalent was de zementele brouwsels, die in de talrijke verwikkelingen voor. veelzijdige aroma van een door ventien-jarige Kees Rutger niet

ZANDVOORT - Klaas Enthoven heeft de jeu de taoulescompetitie van Nieuw Unicum gewonnen. Hij kreeg woensdagavond de eerste prijs, omdat hij
79 punten behaald had. Ane
Castelein kwam met 74 punten
op de tweede plaats, Kees Roelofs (69 punten) en Evert Weegels (67 punten) pakten de derde en vierde plaats. De troostpnjs ging naar Gerard Meyer
(52 punten).

Foto Andre Lieberom

gegeven, maar als charmante
'jeune premier' wist hij daarentegen veel vertedering te wekken bij het overwegend grijze
publiek. Na afloop ontving hij
dan ook minstens evenveel applaus als de andere vertolkers
van de klucht.

ZANDVOORT - De viering
van de landelijke Vrijwilligersdag is verschoven van 7 naar 10
december. Op die dag vindt in
de Bodaan in Bentveld een speciale bijeenkomst voor vrijwilligers in de zorgsector plaats.
Het zal overigens zeker een
Tijdens de bijeenkomst, die om
jaar duren, voordat de acteurs
twee uur begint, spreekt W. van
van Wim Hildering weer in hun
Neck van de Alzheimerstichvaste theater te bewonderen
ting over dementie. J. van Erp
zijn. Ter gelegenheid van het
houdt een spreekbeurt over
hersenbloedingen en de gevolgen daarvan. Na het officiële gedeelte krijgen de vrijwilligers
tot vijf uur de kans om met elkaar ervaringen uit te wisselen
over hun werk.
Meer informatie bij M. de
woningbouw
te
plegen,"
ZANDVOORT - De Partij van de Arbeid vindt dat de
Wolf van het Welzijnscentrum,
schrijft de PvdA in haar verkieZANDVOORT - Biljarten is al jaren in Zandvoort voor de
verkeersproblemen
in
Zandvoort
op
te
lossen
zijn
door
in
tel. 5715878.
zingsprogramma.
meeste cafébezoekers slechts een leuke afwisseling tussen zoveel mogelijk straten eenrichtingsverkeer in te stellen.
„Bovendien moet de gemeenhet praten en drinken door. Daar wil Dick van Dam veran- Dat schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma. Op 15
dering in brengen.
december vergaderen de sociaaldemocraten over dit pro- te met EMM overleggen over
eikaars meerjaren- en activiteigramma.
Verkeersoverlast
Hij organiseert half december het Eerste Open Zandvoortse
tenplannen, waarbij met name
ZANDVOORT - Het Comité Driebandenkampioenschap op de vernieuwde tafel van café-resEenrichtingsverkeer
heeft gronds kostendekkend kan duurzaam- en aanpasbaar bouHaarlemmerstraat is op zoek taurant het Wapen. Op 16,17 en 18 december vinden de yoorron- volgens hen het voordeel dat de zijn.
wen, woningdifferentiatie, wonaar bewoners van andere den plaats en op 23 december is de finale. De inschrijving staat verkeerssituatie veiliger en
De PvdA stelt ook voor om ningverbetering en de woonombuurten die net als de mensen open voor iedere biljarter.
overzichtelijker wordt. Boven- een multifunctioneel centrum geving aan de orde komen. Afuit de Haarlemmerstraat last
„De nieuwe eigenaren van Het Wapen wilden in eerste instantie dien stroomt het verkeer beter te bouwen, waarin de activitei- spraken moeten vastgelegd
van verkeersoverlast hebben. het biljart eruit gooien. Dat vond ik niet zo leuk en samen met een door volgens de PvdA.
ten van het Gemeenschaps- worden in een meerjarenpresHet comité wil gezamenlijk de paar anderen heb ik ze ervan overtuigd dat het zonde zou zijn,"
De busbaan wil de PvdA in huis, De Krocht en de biblio- tatie-afsprakenlijst, die jaarpolitiek bewerken om een op- vertelt Van Dam. Zijn actie had zoveel succes, dat het biljart elk geval in één richting open- theek ondergebracht kunnen lijks bijgesteld moet worden."
lossing hiervoor te vinden. inmiddels zelfs gerenoveerd is.
stellen voor verkeer naar het worden. Waar dat moet komen
Speciale aandacht vraagt de
Meer informatie bij R. ZuurenVan Dam heeft trouwens meer plannen. Hij is bezig om een centrum. „Wel in samenhang en wat er met de andere gebou- PvdA voor zelfstandig wonende
donk (5718692) of M. de Boer biljartcompetitie op te zetten in diverse Zandvoortse cafés. „Maar met andere verkeersmaatrege- wen gaat gebeuren, werkt de gehandicapten. De partij wil
(5716077).
dat de gemeente dat stimuleert.
dat is nog niet rond," zegt hij voorzichtig. „Voorlopig eerst maar len," meldt het verkiezingspro- PvdA niet uit.
Met deze punten schenkt de
eens kijken of het Driebandenkampioenschap een succes wordt. gramma.
Meer voor- en naschoolse opIk hoop dat ook jongere biljarters meedoen, want ik heb in
vang, extra geld voor vrijwilli- Partij van de Arbeid in vergelijModeshow
diverse jongeren gezien die best aardig spelen."
Daarnaast vindt de partij dat gerswerk bij sportverenigingen king tot andere partijen relatief
ZANDVOORT - Ruim twintig Zandvoort
Biljarters kunnen zich Inschrijven voor het kampioenschap bij D. van Dam,
openbaar vervoer gestimu- en in de welzijnssector vinden veel aandacht aan de relatie
kinderen en twaalf volwasse- telefoonnummer 5716878 of bij Het Wapen, telefoonnummer 5714638. Alle wed- het
leerd moet worden en dat er de sociaaldemocraten ook be- tussen woningbouwvereniging
nen showen op donderdag 11 strljden beginnen om half acht.
Eendracht Maakt Macht en de
een strandpendeldienst langs langrijk.
december de mode van Tutti
de boulevards moet komen.
Opvallend is het hoofdstuk gemeente. Het zou kunnen zijn
Prutti, een taoetiek in tweedeOm de parkeerdrukte op te over volkshuisvesting. „De ge- dat daarin de invloed van de
hands-merkkleding uit de Corvangen, pleit de PvdA voor een meente dient voorwaarden te nieuwe lijsttrekker Marijke
nelis Slegersstraat. De modebetere inrichting van Parkeer- scheppen en deze te optimalise- Herben, die voorzitter is van
show vindt echter plaats in
terrein Zuid, het Zwarte Veldje ren teneinde woningbouwver- EMM, zich doet gelden. BovenZANDVOORT - Marijke Herben, voorzitter van woningDance Club Yanks in de KosMaakt dien is PvdA-bestuurslid Maaien de Prinsesseweg. Een onder- eniging Eendracht
bouwvereniging Eendracht Maakt Macht, staat bovenaan
terstraat.
zoek moet uitwijzen of een par- Macht in de gelegenheid te stel- ke Koper eveneens bestuurslid
Aansluitend aan de show tre- de verkiezingslij st van de Partij van de Arbeid waarover de
keergarage onder of boven- len zo goed mogelijk betaalbare van EMM.
den Mick Harren en Robert Le leden op 15 december stemmen.
Roy op. Meer informatie: ClauVoormalig raadslid en strandpachtersvoorzitter Gert Toonen
dia Riemersma, telefoonnum- staat
op de tweede plaats. Pred Kroonsberg vervult de derde
mer 5731712.
plaats. De eerste drie op de lijst horen bij de acht leden die dit
najaar een coup pleegden binnen de PvdA. Bij dat groepje horen
ook Erna Meijer (4) en Ide Aukema (11). Leo Heino en Maaike
Koper hebben zich teruggetrokken. Nieuw op de lijst zijn: Hans
Zandvoorts
Vader (5), Anneke Draayer (7), Arie Citroen (8), Maarten Weber
ZANDVOORT - Een parkeerplan voor heel Zandvoort. leid, meer geld voor vrijwilliNieuwsblad
(9), Joke Bais (10) en Ge Loogman (12). Pim Kuijken, de enige van Een nieuwe toegangsweg naar Noord. Ondergrondse par- gerswerk, meer overleg met beOnafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
de oude fractie, staat op de zesde plaats.
keergarages, gebouwd door particulieren. En een onder- wonerscomités en te stimuleBentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
zoek naar een transferium om dagtoeristen buiten Zand- ren dat gebouwen zoals voor
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
ouderen en gehandicapten bevoort te laten parkeren. Op die manier wil het CDA na de
Hoofdredacteur: J M. Pekelhanng.
schikbaar zijn. De partij wil
verkiezingen de verkeersproblemen oplossen. Althans,
Wnd.-hoofd commercie B L. Berger
zich ook inzetten voor een polivolgens het concept verkiezingsprogramma waarover de
kliniek in Zanc'.voort.
Adres: Gasthuisplem 12, Zandvoort. Postleden van het CDA dinsdagavond vergaderen.

Eerste biljartwedstrijd vindt
plaats op gerenoveerde tafel

vijftig-jarig bestaan, voert de
amateurclub namelijk eind
juni een openluchtspektakel op
m het centrum van Zandvoort.
Aan dit gratis evenement, dat
samen met de eveneens jubilerende folkloregroep De Wurf
wordt georganiseerd, zullen
maar liefst veertig tot vijftig
mensen meewerken. Bovendien vervaardigen plaatselijke PTT dicht
kunstenaars het enorme decor
ZANDVOORT - Het postkanvan veertig bij vier meter.
Johan Schaaphok toor op de Louis Davidsstraat
is op donderdag 4 december de
hele dag gesloten.
Op die dag worden namelijk
de computers van de balie verwisseld.
Het dichtsbijzijnde postagentschap zit in de PasteurDe PvdA stelt in haar verkie- straat.
zingsprogramma ook nog voor:
* Een polikliniek in Zandvoort EHBO
op te richten.
ZANDVOORT - Twaalf cur* Ziekenhuisbedden neer te zet- sisten
hebben maandag hun
ten voor mensen die uitbehan- EHBO-diploma
gehaald bij het
deld zijn, maar nog niet naar
Kruis. Geslaagd zijn: Y.
huis kunnen. (De locatie van Rode
M. de Jager, E. Paap, E.
die bedden vermeldt de PvdA Bos,
Holtkamp, L. Brugman, R.
niet.)
Van Driel, M. Ko* De Herman Heyermansweg Zwemmer,
Van Keulen, S. Franke-van
niet door te trekken, omdat per,
daarmee het Kostverlorenpark Loon en P. Paap-Smallenbroek.
aangetast wordt.
* De gemeente zich voor te laten
bereiden op de komst van de Oecumenisch
Euro.
- Op zaterdag
* Vrijwilligerswerk extra finan- 20ZANDVOORT
december verzorgt de Lokale
cieel te ondersteunen.
van Kerken om zeven uur
* De wijk Nieuw Noord aan te Raad
een oecumenische dienst in de
pakken. (Concrete voorstellen Agathakerk
op de Grote
doet de PvdA daarover niet).
De gezamenlijke kerk* De gemeente 24 uur per dag Krocht.
koren zingen dan het kerstorabereikbaar te maken.
torium
* Spreekuren met wethouders winter'.'Als appelbloesem in de
in te stellen. •
* Politiek beladen onderwerpen
(ADVERTENTIE)
niet in de portefeuille van de
burgemeester te stoppen, maar
in die van (gekozen) wethouders.
* Een jeugdparlement op te
richten.

CDA pleit voor nieuwe weg naar Noord

MET EEN TELEFOONTJE
STEUNT U HET
WERELD NATUUR FONDS
LibertelffaLife
Sony

CM-DXIOOO

mobiele
telefoon

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgevmg/opmaakredactie: Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, André Stuyfersant Systeemredactie:
Hero Blok (chel). Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp.

Elke keer als
u belt, steunt
u het Wereld
Natuur Fonds,
zonder dat het
u iets extra's
kost.

Alhoewel het CDA in het verkiezingsprogramma een aparte
bijlage aan het verkeer taesteedt, zijn de meeste voorstellen over dit onderwerp nauwelijks uitgewerkt. Het CDA geeft
bijvoorbeeld niet aan waar de
nieuwe weg naar Noord en het
Transferium zouden moeten
komen.
In welk deel van het dorp parkeermeters neergezet moeten
worden of waar alleen vergunningenhouders kunnen parkeren, blijft eveneens onduidelijk.
Voor heel Zandvoort wil het
CDA namelijk een nieuw parkeerplan laten maken. Wel
stelt de partij duidelijk dat 'par-

keervoorzieningen niet mogen
leiden tot extra kosten voor de
Zandvoorters die de woonwijken bevolken. Verblijfsrecreanten kunnen worden belast door
middel van het belanghetabendenparkeren.'
Zandvoort moet er volgens de
christendemocraten voor zorgen dat er weer een intercity
stopt en dat de rechtstreekse
verbinding met Amsterdam
hersteld wordt. Bovendien is de
partij voorstander van meer
treinverbindingen met omliggende gemeenten.
Verder wil het CDA de sociale
kanten van Zandvoort verbeteren door een beter mimmabe-

(ADVERTENTIE)

Tot slot pleit het CDA voor:
* Het opknappen van de aula op
de begraafplaats.
* Een bedrijfsloket bij de gemeente.
* Meer aandacht voor het tegen-

gaan van zwerfvuil en hondenpoep.
* Invloed van de gemeente op
het werkplan van de politie en
handhaven van extra blauw op
straat tijdens evenementen
(maar dat mag geen extra geld
kosten volgens het CDA).
* Maximaal drie amusementshallen.
* Verzelfstandiging van het Cultureel Centrum.
* Voorzieningen voor de oudere
jeugd.
* Een kinderboerderij.
* Meer speelplaatsen.
* Nieuwe bomen.

flrto lekker!
0 23 cm, dagelijks vers uil eigen bankelbakkerij /l6.95

HU

Speculaas

nü2 95
voor 2

l liter/7.95

Gelderse achterham

3 maanden lang ƒ 33.33
retour op uw rekening;
Van 12 tot 17 uur is Meubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

•alleen in combinatie met Libertel Personal WNF-abonnement voor ƒ 34.95 per maand

valkenberg

Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangeslotsn bij de Nederlandse Nieuwsbladpers

Helpt u beter kiezen...
Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal, telefoon: (O73) 640 07 OO

a
Amsterda

BAALBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,
MONTEl, OASE, VAN REEUWIJK. SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER
Info (020)69093 l G

100 gram/2.95

W»

nu
nu

6.95
2.25

Filet Americain of osseworst nu 2
verpakt, 200 gram 72.95

Extra belegen Goudse kaas
i kilo716.-

Dagelijks
1330& 15.30

(AL) Nederlands Gesproken l

Do t/m Dl
1900

IVOLCANO
•
ntTTOKuTtUÏT
• Tommy Lee Joncs, Annc
(Ï2)Hcchc, Gabby Hoffmanl

Do l/m Dl
21.30

Sint slagroomtaart

Bisschopwijn

THKI.1VING1-I.ANET
CAMPAIGN

04 t/m 10 December

ONbHJCVOCTUl

(ADVERTENTIE)

pak 400 gram/l .95

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld.

De jeu de boulers van Nieuw
Unicum kunnen dankzij de zestien vrijwilligers vanaf januari
voortaan elke week op woensdagavond spelen. Het unieke
van het jeu de boulen is volgens
organisator Gerard Schilpzand
dat in principe alle bewoners
van Nieuw Unicum kunnen
meedoen.
Hij heeft namelijk voor mensen die hun handen niet goed
kunnen bewegen een aanpassing gemaakt.

PvdA wil meer eenrichtingsverkeer

Toonen wil terug in de raad

bus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend- maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16
uur
Redactie: (023) 571.8648 Fax. (023)
573.049,*.
Op je leven geschreven
Advertentieverkoop: (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497.
E-mail- wmcomm@perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020)6656321.
Regiokantoor. Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51, 1180 AB Amstelveen.
• LCD display
Tel.: (020) 347 3434. Fax: (020) 347 3439
Micro advertenties- (020) 562.6271. Fax:
met 4 tekstregels
(020)665.6321.
•gewicht 235 gram
Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211.
• tot 70 uur
Abonnementsprijzen: ƒ19,15 per kwartaal;
standby en
ƒ34,60 per half jaar; 60,40 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
tot l O uur
Losse nummers ƒ2,-.
gesprekstijd
Vragen over bezorging: donderdag tussen
1
incl. acculader
9-12uur (023) 5717166.

Alive blijft
strijden
ZANDVOORT - Alive Media
gaat in hoger beroep tegen de
uitspraak van de Haarlemse
rechtbank over de door Alive en
To the Point betwiste rechten
op het chequeboekje van de
Zandvoortse ondernemers

H

Winterconcert

Zandvoorts
Nieuwsblad

voor

10 95

nu IA»

Aanbiedingen gelden l/m zaterdag 6 december 1997. Zo lang de voorraad strekt.

lAEPORCE
iHnmson Ford, Gary Oldmanl
(Ï6) &Glcnn Close.

| Woensdag 10 December ]
2000

Regie EricRohmcr.

FiïMCLUBl
CiicuZuidTOort
j OaithnliplelnS. 2042 Jli, Zudroott
T«l: (023)5711616
f
WWW.CIRCUIZANDVOOET.NL
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Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

BUDGET
KLEURENFOTO'S
van kleinbeeld kleurenfilms

Aubade
Vraag ook naar de

Gossard
ïossard' c;| > -• - Warnéri
«\ "^v, ,.

l <<i »,>>,

\!•'-,,v

>t^|>

PRESTIGE-FOTO

t^^ttS

Aftëri Eden\

met nieuwefilmvoor slechts | Jj"
r'^T"^

Ten

[OIO]
i S\ S

Om een lang verhaal kort
te maken...

clease
. «. .. ., . j,-, ^
' ,c-v^<M3^Hft-

KROON MODE
Haltestraat 55

Daar is 'ie dan. de nieuwe Polo Variant.

Wilt u precies weten wat de Polo Variant

Verlengd met een heleboel extra ruimte voor

u allemaal te bieden heeft, kom dan gewoon

bagage en boodschappen, maar verder

een proefrit maken. Dan kunt u na afloop ook

op-en-top een Polo. Veilig, zuinig, comfortabel

meteen uw cadeautje mee naar huis nemen.

en toch compact. Z'n basisuitrusting is com-

Want omdat Volkswagen dit jaar z'n

pleet: o.a. stuurbekrachtiging, in hoogte ver-

50-jarig bestaan in Nederland viert, krijgt

stelbaar stuur, bagageruimte-afdekking en

u bij een proefrit onze exclusieve jubileum-

een derde remlicht. Alles zit er op en

video cadeau. Een uniek tijdsdocument

aan, en dat al vanaf f 28.680,-.

dat de geschiedenis in beeld brengt

En

met

het

Polo-bouwstenen-

systeem kunt u 'm verder geheel naar ei-

Aanbieding:

gelopen 50 jaar.
Graag tot ziens in onze showroom!

t^

Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U
krijgt nadat u de advertentie heeft ingesproken
automatisch een boxnummer en PIN-code van de
belcomputer. Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.

voor dames en heren

Auto Strijder B.V.

Nu 4 halen 3 betalen

^

Er is een nieuwe
efficiënte manier om
snel in contact te
komen met leuke
meisjes, vrouwen en
mannen via de
Contactlijn. Op de
Contactlijn 0906501515.6 kunt u
anoniem luisteren
naar talloze serieus
ingesproken advertenties van lezers
die een serieuze
partner of gewoon
een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van
één van de nieuwsen huis-aan-huisbladen van Weekmedia direct
reageren op de ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.

DEZE VIDEO-AANBIEDING GELDT VAN l SEPTEMBER T/M 29 NOVEMBER 199; MAXIMAAL l VIDEOBAND PEK KLANT DE PRIJS IS EEN 'VANAF'.PRIJS, INCLUSIEF
BTW EN BPM EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN, OOK IN UITVOERINGSDETAILS, VOORBEHOUDEN

Sloggi slips

DRUGSTORE

DE CONTACTLIJN

van Nederland en Volkswagen in de af-

gen smaak samenstellen.

f

\Ö/ DROGISTERU & PARFUMERIE -J»?
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

Voor nog meer reacties kunt u de door u ingespro
ken advertentie ook nog plaatsen in onze krant.

Burg. van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze
wijze al binnen één of twee dagen leuke contacter
met anderen gekregen. (1.00 gpmj

Geldig de hele maand december

l*!
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91*
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/
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^^^ CRAN DORADO CRO

Aqua Romana (25 meterbad) van Park Zandvoort!
Om 11.00 uur wordt het nieuwe bad officieel geopend door Wethouder G.J.M. Versteege.
10.00-10.30 uur Demonstratie kunstzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)
10.00-11.00 uur Billy Spetter zwemaktiviteiten voor de kinderen in het instructiebad
(deelname open dag bezoekers)

Lever deze bon zaterdag 1 3 december 1 997
in bij Park Zandvoort in het Aqua Romana en
maak kans op:

10.00-12.00 uur Tony de Clown en Clown Billy aanwezig

f it

10.30-11.00 uur Demonstratie figuurzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

4 kwartaalkaarten*
voor de Aqua Romana

1 1 .00-1 1 .30 uur Officiële opening door wethouder G.J.M. Versteege.
4 maandkaarten
voor de Aqua Romana

11.30-12.15 uur Snorkelen voor kinderen van 8 t/m 14 jaar
(deelname)

f/m \Ot prlj4

12.15-13.00 uur Aquarobics les en mogelijkheid tot deelname van bezoekers

4 dagkaarten
voor de Aqua Romana

13.00-14.00 uur Demonstratie Zandvoortse Reddingsbrigade

Knip de bon uit en kom langs

14.00-14.30 uur Demonstratie kunstzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

Naam

14.30-15.00 uur Demonstratie figuurzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

Adres

en maak kans op 3 maanden
gratis zwemmen voor het hele
gezin (maximaal 4 personen)

15.00-17.00 uur Demonstratie duikvereniging Zandvoort
(gedeeltelijke deelname)

Postcode

j

15.00-16.00 uur Billy Spetter zwemaktiviteiten voor de kinderen in het instructiebad
(deelname)

Woonplaats :

17.15-18.00 uur Aquafit en mogelijkheid tot deelname van toeschouwers

*3 maanden lang gratis zwemmen bij Park Zandvoort

bij Park Zandvoort.
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'Het was hard werken, maar ook een mooie tijd'
Tinie en Siem van den Bos zijn in Zandvoort erg bekend. Tinie helpt al jaren als vrijwilligster in bejaardencentrum
Huis in de Duinen en Siem heeft een actief bestaan bij de
Hervormde Kerk, twee carnavalsverenigingen en het Zandvoorts Muziekkorps achter de rug. Samen zijn ze op 4 december vijftig jaar getrouwd. „Een mooie tijd hebben we
.ichter de rug," vinden ze. Hard werken, zeven kinderen opvoeden en dan ook nog een actief maatschappelijk leven.
AT EE OP 4 december gaat gebeuren?
Het is nog een verrassing. De kinderen hebben iets
georganiseerd en het enige dat
we weten is dat we 's middags
een receptie hebben in het Huis
in het Kostverloren. Ze zeggen
verder niets. Trouwens, ik zou
het pok niet willen weten," zegt
Tinie van den Bos zeer beslist.
Als alle familieden komen,
wordt het wel een drukke bijeenkomst. Want Tinie en Siem
hebben zeven kinderen, twaalf
kleinkinderen en een achterkleinkind. Bovendien komen
ze zelf ook uit een gezin met
acht kinderen.
Ze hebben elkaar al voor de
oorlog leren kennen. „Maar,"
zegt Tinie direct, „het was geen
liefde op het eerste gezicht. Beslist met. Dankzij hem sloeg
mijn hoofd tegen de muur. Ik
was namelijk een meisje voor
dag en nacht bij kennissen van
Siem in Haarlem. We waren
wat aan het stoeien in de keuken toen het gebeurde. Hij had
zelfs helemaal niet door dat het
best pijn deed. Pas na de oorlog,
toen we elkaar weer eens tegenkwamen, heb ik hem dat verteld. Hij vond het zo vervelend
dat hij het goed wilde maken.
Zo is het eigenlijk gekomen."
De verkeringstijd en de beginjaren van hun huwelijk zijn
nauwelijks vergelijkbaar met
de manier waarop jonge mensen tegenwoordig leven, vertellen Siem en Tinie. „Toen we
verloofd waren moest ik om
half elf binnen zijn op mijn enige vrije avond," legt Tinie uit.
Ook hun trouwdag was een
stuk simpeler dan de meeste
bruiloften anno 1997. Geld voor
trouwkoetsen had het tweetal
niet, lopend gingen ze van het
ouderlijk huis van Tinie in Hillegom naar het raadhuis. Ze
weet zich nog exact te herinneren hoe luxe ze het vond dat de
bode voor 25 gulden een rode
loper uitlegde over de twee

treetjes van het Hillegomse
raadhuis.
Ook de huisvesting van jonge
mensen net na de oorlog was
allerminst riant. Net als veel
anderen woonden Siem en Tinie eerst in bij de moeder van
Siem in de Bilderdijkstraat. Later kregen ze een huis in de
Helmerstraat, maar de gemeente vorderde de benedenverdieping en stopte daar politie-agent Smink met zijn vrouw
in. Tinie: „Ik zie haar nog vaak,
want ze zit nu op de dagopvang
bij Huis in de Duinen."
Siem: „Het waren aardige
mensen. Samen deelden we beneden de wc. Zij woonden in
minder kamers dan wij, maar
wij hadden al kinderen. Met
zijn zessen leefden we in een
driekamerwoning met keuken
en een opbergzolder. De wieg
van de jongste stond bij ons in
de kamer. Ach, het was klein
maar wel gezellig. We hebben
lang getwijfeld of we wel zouden verhuizen naar het grote
huis in de Draij er straat. Het
was namelijk een stuk duurder.
We gingen van 3,99 naar elf gulden per week. Een zevende van
mijn weekloon."
Toch is hij blij dat hij inderdaad destijds verhuisd is. „Ik
wil hier nog zo lang mogelijk
blijven wonen. Wij hoeven niet
naar een aanleunwoning van
het Huis in het Kostverloren.
Dit is een gezellige straat, al wonen er lang niet meer zoveel
kinderen als vroeger, in de jaren vijftig en zestig."
Hun verhaal doet denken aan
de liedjes van Wim Sonneveld
en Annie M.G. Schmidt. Televisie was er niet, op zondag ging
het gezin Van den Bos naar het
strand. De kinderen speelden
in de duinen vlakbij huis en
achter in de tuin was een grote
zandbak. Soms sleepten ze een
oud beddenspiraal naar huis
om trampoline te springen. Tegenwoordig vragen de klemkinderen een computerspelletje

„Uiteraard is er in de verlichte stalletjes van alles te koop
waarmee de Zandvoorters zich
op de feestdagen kunnen voorbereiden. Maar daarnaast zijn
er ook tal van speciale attracties die een bezoekje bijzonder
de moeite waard maken. Zo
verzorgt het Zandvoorts Mannenkoor een drietal optredens,
waarbij onder meer stukken uit
Schuberts Deutsche Messe ten
gehore worden gebracht. En de
bekende kindervriend Ome
Wim zal als kerstclown ballonnen komen opblazen."
Maar liefst twee kerstmannen doen zondag hun ronde
over de markt, want behalve
dorpsomroeper Klaas Koper
trekt ook steltloper Koen van
Damme een rood pak met puntmuts aan. Bovendien delen als
'kerstmevrouwtjes' verklede
dames van het Zandvoorts Promotieteam mandarijntjes uit.
En wie zondag de inwendige
mens wil versterken krijgt

daarvoor alle gelegenheid bij
Het Wapen van Zandvoort,
waar met gulle hand warme
glühwein en erwtensoep wordt
geschonken.

Van ijswinkel
tot 'visbuffet'
ZANDVOORT - Al meer
dan twintig jaar brengt Jaap
Kroon yissnacks aan de
man in zijn 'mobiele vitrine-restaurants' op de Boulevard. Vanaf begin maart zullen zijn delicatessen echter
ook in een vast onderkomen
verkrijgbaar zijn. Via een ingrijpende
verbouwing
wordt de voormalige ijszaak
Pico Bello p[ het Kerkplein
l namelijk tot een permanente vestiging van Kroons
visimperium verbouwd.
Een echte viswinkel wordt
het volgens Kroon niet. „Evenals in de viskarren op het
strand gaat het uitsluitend om
vissnacks. Visburgers bijvoorbeeld, en visfriet, yisnuggets en
gebakken surimi's, plus natuurlijk onze verse salade's. En
net als in de viskarren kunnen
de klanten kiezen uit een vitrine. In feite gaat het dus om een
soort vissnackbar, al ben ik
niet zo gek op dat woord omdat
we een hoger niveau trachten te
bereiken. Ik zie het meer als
een warm en koud buffet, waarbij je zelf mag combineren."
Persoonlijk zal Jaap Kroon
weinig bemoeienis hebben met

Sinterklaasactie

oog
en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten
Tinie van den
Bos en haar
man
Siem
passen vaak
op hun kleindochters Isabelle en Melissa

Foto Andre
Lieberom

NS-manager op zijn knieën
Herman Gehssen, routemanager van de Nederlandse Spoorwegen, heeft
zich vergaloppeerd. Op 14 november vertelde hij burgemeester Van der
Heijden nog dat treinreizigers ook na het invoeren van de nieuwe dienstre
geling volgend jaar juni gewoon op hetzelfde perron konden overstappen
Geen probleem, het was geregeld. Zei hij. Maar twee weken later bleek dat
hij zijn beurt voorbij had gepraat. Tegenover het Zandvoorts Nieuwsblad
zwakte hij zijn bewering al iets af. „Ik kan wel proberen om een overstap op
hetzelfde perron te regelen, maar ik kan niet garanderen dat het in orde
komt," zei hij vorige week dinsdag aan de telefoon. En bij de burgemeebter
kroop hij nog wat dieper door het stof. HIJ bood zelfs zijn excuses aan,
omdat hij iets had beloofd wat zijn personeel niet kan waarmaken. Buigemeester Van der Heijden is uiteraard zeer geschokt. HIJ is van plan een brief
te schrijven naar de NS dat die de overstapregeling toch veranderen. Mocht
het niet lukken, dan stel ik voor Herman Gehssen flink te straffen. Laat hem
na l juni 1998 dagelijks van perron vier naar één rennen

De oprit van de burgemeester
aan oma en brengt opa ze op
woensdagmiddag naar paardrijles.
„Een andere tijd? Ja. Maar ik
zou best terugwillen naar die
tijd. Ik heb het altijd heel erg
naar mijn zin gehad, vooral
door mijn werk," zegt Siem. Hij
werkte zich op van timmerman
in Zandvoort tot hoofdopzich-

hij er eerst het stof vanaf. „Ik
wil niet zeggen dat de jongeren
van tegenwoordig dat niet meer
kunnen. Ook toen waren er genoeg knapen die al vrij snel afhaakten. Voor mij was het onder andere de mogelijkheid om
hogerop te komen die me gemotiveerd hield. Ik groeide in
salaris. En, wat nog belangrij-

Tinie en Siem van den Bos
vieren 50-jarig huwelijk
ter tijdens een van de uitbreidingen van Schiphol.
Daar moest hij wel flink voor
werken en studeren. Soms ging
hij 's morgens om zes uur de
deur uit en kwam pas 's avonds
om elf uur thuis. Tien jaar lang
volgde hij bovendien in de
avonduren en in het weekend
extra onderwijs. Zijn diploma
van het Hoger Technisch Instituut uit Amsterdam hangt nog
altijd in de huiskamer. Als hij
het tevoorschijn haalt, blaast

Gluhwein en Mannenkoor
geven kerstmarkt sfeer
ZANDVOOBT - Net als vorig jaar vindt in het centrum
van Zandvoort de Kerstmarkt plaats. Op het Gasthuisplein, het Raadhuisplein en de Kleine Krocht
staan zondag tussen 12.00
en 18.00 uur tientallen
kraampjes die aan de viering van het kerstfeest zijn
gewijd.
Volgens
Toos
Tromp-Bergen van de Stichting Zandvoort Promotie zal
het ongetwijfeld weer een
gezellig en sfeervol evenement worden.

Met

Berichten

m

en tips voor

e

deze rubriek met
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,

Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12 Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497

de zaak op het Kerkplein. Als
franchisenemer van Kroon Vis
komt Ronald Drommel, die
voorheen Pico Bello uitbaatte,
in het nieuwe visrestaurant te
staan.

Nieuwe Golf
bij Strijder
ZANDVOORT - Wie wil kennismaken met de gloednieuwe
Volkswagen Golf 4 kan vanaf
vandaag terecht bij Auto Strijder op de Burgemeester Van Alphenstraat.
Deze exclusieve Volkswagendealer voor Zandvoort en Bentveld toont zijn relaties graag de
vele voordelen die de Golf 4 ten
opzichte van zijn voorganger
bezit. „Hij lijkt op de vorige
Golf," zegt Ed Strijder. „Maar
hij is toch totaal vernieuwd. Zo
heeft hij standaard stuurbekrachtiging, ABS, airbags en
een geheel verzinkte carrosserie. En niet te vergeten zowel
voor als achter schijfremmen."
Zelf is hij erg enthousiast
over het nieuwe model. „Hij
rijdt beter, stiller, sneller en
veiliger,"
vat
Strijder zijn oordeel samen. De
Volkswagen Golf
4 is vanaf f32.395
verkrijgbaar.

Kwaliteitskaas

De promotiepieten van het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemersvereniging- deelden zaterdag in het centrum snoepgoed uit vanwege de Sinterklaasactie. Die actie betekent dat lezers van het Zandvoorts Nieuwsblad in
aanmerking kunnen komen voor een bijzondere prijs. Als zij de oplossing
van de fotopuzzel die vorige week in de krant staat voor 6 december
inleveren op Gasthuisplein 12, maken ze kans op boodschappen ter waarde
van 150, 100 of 75 gulden bij een lid van de Ondernemersvereniging
Foto Andrc Lieberom

ZANDVOORTDe Trompwinkel
op
de Grote
Krocht heeft onlangs een kwaliteitscertificaat
van de Stichting
Kaas- en Delicatessenwinkels
Nederland gekregen. Onafhankelijke deskundigen
hebben de winkel
van Peter Tromp
onder de loep genomen en kwamen tot de conclusie dat de
kaaszaak aan alle
strenge eisen voldoet. In de winkel
hangt
daarom
sinds kort een ingelijst certificaat.
Om
gecertificeerd te blijven
moet de Trompwinkel elk jaar
opnieuw beoordeeld worden.

ker was, ik ging helemaal op in
mijn werk. Ik vond het leuk."
Als zijn grote voorbeeld
noemt hij Piet Aai, opzichter bij
de gemeente Zandvoort. Een
man die zijn spiegeltje onder de
dakgoot hield om de bouwvakkers te controleren. Als het niet
goed was, moesten ze het opnieuw doen. „Of ik zelf ook
streng was als opzichter? Jazeker."
Toch heeft Siem ook een vrolijke kant. Hij was lid van de

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, P. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kiuiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (0230 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (0230 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)

eerste carnavalsvereniging in
Zandvoort, ontstaan bij Societeit Duysterghast. Later ging de
vereniging over in De Scharrekoppen. Bijna schaterend vertelt Siem hoe elk jaar weer een
stunt werd bedacht tijdens het
carnaval. „Een keer had ik een
ezel geregeld. Die liep met chocolademunten door het dorp
om het volk te laten delen in het
geld van het casino. Want Zandvoort dacht rijk te worden
dankzij het casino, terwijl in
werkelijkheid de opbrengst van
kansspelbelasting natuurlijk
naar de landelijke overheid
ging."
Naast de carnavalsvereniging
bemoeide hij zich ook jarenlang met de Zandvoortse Muziekkapel en de Hervormde
Kerk. Maar alledrie die activiteiten zijn opgehouden. De
Scharrekoppen en de Muziekkapel bestaan niet meer, in de
Hervormde Kerk komt Siem
niet meer omdat hij het niet
eens is met de kerkvoogdij over
de manier waarop de kerk opgeknapt moet worden.
Tegenwoordig wroet hij ech-

ter liever in de geschiedenis.
Hij wil een boekje uitbrengen
over de heren van Zandvoort en
hij heeft zijn eigen Zandvoortse
stamboom onderzocht. Hij
vond uit dat de moeder van zijn
vader en zijn eigen moeder allebei Wetaer heetten. Ze waren
geen directe familie, al hebben
ze wel dezelfde stamvader.
Het wroeten in oude archieven is niets voor Time. Zij helpt
liever de bewoners van Huis in
de Duinen, bijvoorbeeld bij het
koersballen (soort jeu de boules), tijdens de koffie-avonden
en de baravond op zaterdag.
„Kom niet aan haar baravond,
want dan wordt ze woest,"
grapt Siem. En inderdaad, Tinie reageert direct: „Ik vind het
gewoon gezellig om wat gekheid met de bewoners te maken. Sommige mensen komen
al jaren naar onze baravond. De
honderdjarige mevrouw Stolp
is een van onze vaste gasten. Jij
zegt altijd dat het Huis in de
Duinen mijn voorland is. Maar
ik voel me met mijn 75 daar
tamelijk jong."
Monique van Hoogstraten

Er valt nog meer over de burgemeester te melden. Wie vorig weekend door
de Kostverlorenstraat liep zag dat de oprtt naar zijn huis nogal opviel De
Kostverlorenstraat is geasfalteerd en ligt nu een stukje hoger dan voorheen. Met als gevolg dat de opritten van alle huizen te laag liggen. Behalve
die van de burgemeester. Die was wel zeer recent keurig opgehoogd Zou
Van der Heijden een leuke deal met de stratenmakers gesloten hebben of
is hij zelf aan de slag gegaan'

Eerlijke politiek
Al een paar weken circuleert het gerucht dat Erwm van der Slik en Lou Koper
samen een nieuwe partij gaan oprichten. Van der Slik reageert geheimzmnig als hij met het gerucht wordt geconfronteerd. „Aha, dan weet ik nu waar
het lek zit m de Horeca Groep Zandvoort. Wie ik daarmee bedoel' Nee, over
deze twee heren kan ik niet uitwijden. Ik heb bewust een gerucht opgezet "
Na enig aandringen: „Er zit een kern van waarheid m het gerucht. Meer wil
ik niet zeggen. Dat ik 8 december, de datum waarop uiterlijk bij de
gemeente een aanvraag binnen moet zijn om mee te doen aan de
verkiezingen, uit mijn hoofd ken, zegt al genoeg lijkt me. Met Lou Koper
samen? Als hij in de markt is... Zijn eerlijkheid en rechtlijnigheid staan me
wel aan." Koper, die er bij D66 uitgeschopt is en ook al bij de PSP en de
PvdA gezeten heeft, beweert echter voortdurend dat hij geen plannen heeft
om een nieuwe partij op te richten. Een mooie test om te kijken hoe eerlijk
en rechtlijnig hij is.

Dier
van de
week

5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Eigenlijk heet ze Nikita, de SiZandvoortse Vereniging van berische
Husky die in het asiel
Huurders: Gratis advies voor logeert, maar
de dierenverzorleden. Telefonisch spreekuur gers noemen haar
Nikki. Ze is
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00 op zoek naar een nieuwe
uur: (023-) 5731618 (Secretari- of bazin. Wie veel aandachtbaas
aan
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
haar
wil
besteden,
heeft
een
287, 2040 AG Zandvoort.
prettige hond aan haar. TeWoningbouwvereniging EMM: hele
gen alleen zijn kan ze wat minKlachtentelefoonnummer
der goed. Maar ze houdt wel
technische
dienst:
(023-) van
wandelen, rennen en ze is
5717577.
niet jaloers_ op andere honden.
Storingsnummer gas buiten Bovendien
is ze makkelijk in de
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
omgang en heeft ze een hand(nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- zaam
In de buurt van
merland. Tijdens kant.uren: katten,formaat.
konijnen en kippen kan
5235123.
ze beter niet komen, want die
Taxi: tel. (023-) 5712600.
vindt ze erg smakelijk. Nikki
Openbare bibliotheek: Prmses- ziet
er uit om op te vreten. Ze
seweg 34, tel. (0230 5714131. wacht
haar nieuwe baas of
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30 bazin in op
het Kennemer Dierenuur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
tehuis, Keesomstraat 5, tel.
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
5713888.
u., zat. 10-14 uur.

Racende Rein
Rem Kloof, al jaren bewoner van Nieuw Unicum, kreeg onlangs een wel heel
bijzonder verjaardagscadeau. HIJ mocht met Ton de Jong, coureur van de
Ford Sierra Cup een dag op het circuit rijden. Eigenlijk wilde hij zijn vijftigste
verjaardag stilletjes voorbij laten gaan, maar zijn verzorgster en speciale
vriendin Anneke Blom stak daar een stokje voor. Ze regelde de racedag.
Dat viel trouwens nog niet mee, want Ton de Jong kampte met een defecte
motor. ,,Geen nood," zei Ton. Zijn monteurs bouwden m een paar dagen
tijd een nieuwe motor. Ook van de Dutch Racmg School, die eigenlijk op dat
moment de baan gehuurd had, kregen Rein en Ton alle medewerking Ze
mochten een half uur de baan op.

De ogen en oren van het CDA
Het CDA sluit op voorhand al een partij uit om mee samen te werken na de
verkiezingen. De AOV/Unie 55 plus van Bob de Vries komt er bij het CDA
niet m. De christendemocraten vinden zo'n partij namelijk „volstrekt overbodig. Zolang plaatselijke politici met een open oog en oor en ouderenvriendelijk in Zandvoort hun best doen, is een ouderenpartij niet nodig,"
schrijven ze m hun verkiezingsprogramma. Met oog en oor de badplaats
door. Dat heb ik meer gelezen... Wie nu denkt dat het Zandvoorts Nieuwsblad m dienst staat van het CDA heeft het helemaal mis De redactie is
volstrekt onafhankelijk en ik denk eerder dat er sprake is van een milde
vorm van plagiaat.

Journalisten in spe
Zandvoort oefent een onmiskenbare aantrekkingskracht uit op journalisten
en zelfs op docenten van journalistieke opleidingen. Marjolein van Hoof,
Janneke Werkhoven, Saskia Berghout en Knstel van den Putte werden
deze week door hun docent van de Academie voor Journalistiek en Voorlichtmg m Tilburg naar Zandvoort gestuurd. Schrijf maar eens een pagina vol
met sfeerverhalen en interviews over Zandvoort, Tja, en dat valt niet mee in
de winter. Het viertal dook eerst maar even de kroeg in om bij te komen van
de reis en de teleurstelling dat Zandvoort 's winters nauwelijks swingt ..De
verlatenheid is me het meeste opgevallen." zei Saskia maandagmiddag
,,lk word er een beetje depressief van," vulde Janneke aan. Toch lieten ze
zich niet uit het veld slaan en stortten ze zich op dorpsomroeper Klaas
Koper, toensmegoeroe Flons Faber, redder Oscar Vos en de skaters van
Rollerwave. BIJ nader inzien valt Zandvoort namelijk best wel mee.

pürgerlijke/stand
Periode:
22 - 28 nov 1997
In ondertrouw:
Pieter van der Mije en Patricia
Kuiper.
Getrouwd:
Evert Loos en Daeng Aranyaprakorn.
Geboren:
Wesley, zoon van Charles Keur
en Jolanda Burger.
Roeland Herbert, zoon van
Herbert Bernard Maria Cordemeijer en Marie Louise Alexandra Dorhout Mees.
Overleden:
Johannes de Rijk, 65 jaar.
Wijnand Coenraad van Kan, 68
jaar.
Johannes Wilhelmus Kaak, 46
jaar.
Maria Kleuver, 96 jaar.

KeM9ienstën~
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: ds J. van Leeuwen.
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: dames Wassenaar en Bleijs.
Zondag 10.30 uur: pastor D. Duijves, mmv kinderkoor.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 10.30 uur: ds R. Gaaikema uit Heemstede.
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: Ned. Hervormd.

NS-manager Gelissen hoeft niet meer aan Montignac te doen als hij zijn straf uitvoert
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Jaap Jongbloed: "Onze bijdrage betekent
zoveel in het leven van deze kinderen"

„Hondenkapsalon RENÉE"
Gevestigd sinds 1957

Voor het toiletteren van kleine tot middelgrote nonden, incl. nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)

Dissin, Burkina Faso
Christian (12 jaar) is helemaal in de wolken met
de aangepaste driewieler die Jaap Jongbloed en
de plaatselijke Liliane Fonds-contactpersoon
hem brengen. Christian heeft polio gehad en kan
daardoor niet lopen. Thuis is er geen geld voor
de hulp die hij nodig heeft. Het Liliane Fonds
droeg 368 gulden bij aan de driewieler.

Jaap Jongbloed: "Ik ken liet
Liliane Fonds nu al jaren als
het speciale fonds \cor kmdcteii met een handieap in ontwikkelingslanden. Wereldwijd
zi|ii er zo1 n 1143 lokale contactpersonen wcrkxaam die de
gehandicapte kinderen in hun
regio opsporen en helpen Juist
die kinderen die /onder onze
aandacht geen kans maken op
revalidatie. In Buikina Faso
heb ik weer gezien hoeveel
onze bijdiage in het leven van
deze kinderen betekent".

Jaarinkomen
600 gulden
Het kost niet veel om een kind
te helpen; in onze ogen dan,
want voor de mensen daar gaat
het om week-, maand- of soms
zelfs jaarlonen. Gemiddeld
verdienen de mensen m
Burkina Faso 600 gulden per
jaar. Zo'n driewieler als voor
Christian kost dan
een
vermogen,
meer dan de helft
van een jaarinkomen. Een beenbcugcl kost 21 gulden,
een kruk 9 gulden
en een beenprothese 90 gulden.
Minder duur allemaal, maar toch voor de meeste gezinnen niet op te brengen.
Daarom springt het Liliane
Fonds bij. Voor operaties, hulpmiddelen, fysiotherapie en ook
voor onderwijs en vakopleidingcn. Dat kan dankzij de giften
van donateurs in Nederland en
België en de inzet van honderdcn vrijwilligers in binnen- en
buitenland.

Verborgen ramp
Tot nu toe was de wereld van
Christian heel klein. De gevolgen van polio waren voor hem
rampzalig. Hij kroop op handen en voeten door het zand

Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626
Van Ostadestraat 26 - Zandvoort

rond het huis, want veel verder
kwam h ij niet. In het doip wisten de mensen nauwelijks dat
h ij bestond, h i j werd door nielïumd opgemerkt. Christian
leefde veiborgen, net als miljoenen andere gehandicapte
kinderen in ontwikkehngslanden. Het Liliane Fonds spreekt
zelfs van een veiborgen ramp.
Nu hij een aangepaste driewieler heeft, kan Christian erop uit
en andere mensen ontmoeten.

POEUERSBEDRUF

Ton Overes
elke woensdag
op de MARKT
Voor al uw verse
kip en kipspec.
en gegrilde produkten.

Jaap Jongbloed en Chmtian Da ontmoeten elkaar
in Burkina Faso

VN-erkenning
In 1990 ontving het Liliane
Fonds een onderscheiding van
de Verenigde Naties voor haar
directe, kleinschalige en persoonsgcrichte werkwijze. Vijf
jaar geleden
riepen
de
Verenigde Naties 3 december
uit tot dé internationale VNdag voor mensen met een handicap. Het Liliane Fonds vraagt
bij deze gelegenheid aandacht
voor de situatie van
kinderen met een
h a n d i c a p
in ontwikkelingslanden. Jaap Jongbloed
draagt daar van harte
zijn steentje aan bij.
Op 4 december om
22.15 uur zendt de
TROS op TV2 zijn
programma over Burkina Faso
uit. Doel is de kijkers als donateur bij het werk van Liliane
Fonds te betrekken.

de 13-jarigc Scvérin, die toen
nog op de lagere school zat.
Dezelfde kinderen, inmiddels
jonge mannen, bezocht Jaap
Jongbloed dit najaar opnieuw.
Saviel werkt nu als fietsenmaker op de markt van het dorp.
Scvérin heeft zijn schoolopleiding afgemaakt en is op zoek
naar werk. Charlemagne is
dankzij de hulp van het Liliane
Fonds kleermaker geworden en
leidt nu ook andere gehandicapte jongelui op in het vak.
Deze kinderen hebben het met
een beetje steun gered. Jaap
Jongbloed ontmoette echter
ook veel kindei en voor wie nog
hard hulp nodig is. Jaap
Jongbloed: "Het gaat om weerloze en onschuldige kinderen
die je daadwerkelijk vooruit

kunt helpen. Het werkt echt! Ik
heb het nu weer gezien. Sinds
ik zelf vader ben van drie kinderen kom ik nog sterker op
voor het werk van het Liliane
Fonds. Mijn jongste dochter
maakte haar eerste zelfstandige
stapjes toen ik in Burkina Faso
was. Die mijlpaal in haar leven
miste ik, maar ik zag wel de
glanzende ogen van Christian
toen hij zijn driewieler kreeg.
Dal had ik nooit willen missen!
Hij kon het bijna niet geloven;
dat er mensen zijn, zo ver weg,
die vinden dat hij er ook bij
hoort en hem willen helpen"

GOED: SILVANAiSUf-t-ORT
HOOFÖKUBSeN MCT NEKSTEUN • '~
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Diverse soorten wild:
eend
fazant
hazenrug
hazenbouten
struisvogelfilet

*

hert

*
*
*
*
*
*

duinkonijn
eendenborstfilet
kwartels
konijn
konijnenbouten
kalkoendijen

Burgemeester Engelbertsstraat 90 2042 KP Zandvoort, telef. 5731615

Voor uw bestelling ook
tel. 0172-472900 of 06-54691215

Die eerste stapjes
Twaalf jaar geleden filmde
Jaap Jongbloed in en rond het
dorpje Dissin in Burkina Faso
enkele kinderen die door het
Liliane Fonds geholpen werden. Zo filmde hij de kleuter
Saviel, die moeizaam leerde
lopen met behulp van beugels
en
krukken.
Hij
zocht
Charlemagne (13 jaar) op, die
bezig was zich het kleermakersvak eigen te maken en ook

wensen

KANJER NAAR 16,4 MILJOEN
WIN-TOT-16,4-MIUOEN-BON
i>/J3, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer G mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:!

C
G
3
Q

ƒ 40,/ 30,/ 20,ƒ 10,-

ex. BTW

Naam:

Postcode:

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Uzugroet in

B

Plaats
Bel mij bij' een prijs
Tel.:.
boven / 10.000,-.

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loten] houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verknjgbaar, tel 020 - 677 68 68.

NATIONALE

ƒ55,-

S Nieuwsblad

Postbanknummer:
Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar' Nationale
Postcode Loten/,
Antwoordnummer 19503,
2501 ZV Den Haag

van 23 decem6er!997.

Geboortedatum:
Datum:
15097 12

Ik kies model:

Handtekening:

LOTERIJ

Naam:

SPEEL NU MEE!

den zoveel mensen extra loten hebben besteld.

De Po.stcodc-Kan]cr van 1997 is opnieuw verhoogd met maar liefst een half miljoen gulden 1
De giootstc Straatpiijs van Nederland bedraagt
nu 16,4 miljoen! Dere maand gaat ie eiiut
U kunt nu nog uw laatste Kanjerpunten bmncnhalen

ƒ80,-

Adres:

ex.BTW

Postcode:

Elk lot levert u per maand een Kanjcrpunt op. En
trekt de notaris in december uw postcode voor de
Kanjer, dan is ieder Kanjcrpunt goed voor een
gelijk aandeel m deze supcr-Straatprijs. Speelt u
niet mee m de Postcode Loterij? Dan zijn straks
alleen uw buren steen- en steenrijk. Dat laat u
toch niet gebeuren?

De Postcode-Kanjer is de spannendste pnjs van
Ncdeiland. Nooit ceidcr kon u in Nederland zon
giooi bcdiag winnen, samen met uw buren En na
een \eiboging mei tN\cc ton, eind vorige maand, is
de Kan|cr nu opnieuw vcihoogd met een half mil|oen En dat is mogelijk omdat er de laatste maan-

Plaats:

Handtekening
editie 17

Vul daarom direct de bon op deze pagina in en
stuur hem vóór 15 december in. Want dan bent u
zeker op tijd voor de Kanjer-trekking. Wilt u meer
dan vier loten bestellen? Dat kan via de informatielijn van de Postcode Loterij: 020-6776868.

Mijn tekst luidt:

DE UITSLAGEN VAN 1 DECEMBER ||
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
l

Stand Mega Jackpot:

11 De overige Bingoprijzen: 1

5 miljoen

Getal 23 t/m 36

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

15 ƒ10000,-

32

ƒ20-

19
30
09
11
28

29
06
40
13
44

/ 9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ6,ƒ 5,-

l oo

/ i nnn .
/ 100,ƒ 50,/ 40,ƒ30,ƒ 25,-

^R

f in -

43 35 34 37 16 31 25
27 12 41 10 08 33 07
38 21 14 05 02 20 04
fBlaakt u uw kaart vol met:
• Straatpnis trekking, november: 1
17
dan wint u de
Ttnuisbingo
ƒ 25.000,Zctfouten voorbehouden

Hom.v Huisman "Op / jimium is dr 'li\r' mtinltmg um dr Kanjci ir
m (TM spcrialc Kanjei S m / n i s r Slum Kijkm dus 1 "

Bekendmaking: 1 december
f B.OOO.5247 XJ
Extra Prijs
f 2S.OOO,5247 XJ 006

De BMW: 5761 RG 009 in Bakel

ƒ115,ex. BTW

Inzenden tot uiterlijk 18 december 1997 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel.:
023 - 571 71 66
Fax: 023 - 573 04 97

eekmedia 17

woensdag 3 december 1997

/lijn naam is Rachida. Ik ben Stier, Bourgondisch, positief 'oor 't echte handwerk bel je
ien Surinaamse meid van 24 ingesteld, reislustig, begin 40,
0906-06 30 Zij praten, jij
', donkerbruine ogen en half- blauwe ogen, sportief, goed omt' Live + Stones' 99 cpm
reparatie,
ang donkerbruin haar, 1.78uitziend' Voldoende geestehjdoe-het-zelf
ang, spontaan, vlot en weeg ke bagage om iets zinnigs te 'rouwen 30+ uit Twente
05 kg Heb jij daar geen be- zeggen en een levensgenie- jeven je hun telefoonnumTe koop. Sega 16 bit met 8
meri 0906-1444 (60 cpm)
waar tegen9 Dan hoor ik ter. Ben jij een sportieve,
pellen, 2 joysticks, ƒ250
DE KLUSSENBUS
graag
wat
van
je!
gezellige
vrouw?
0906'elefoon
023-5717511.
Succesvolle kleine advertenties
Voor iedere klus, bellen dus 1906-50 15 15 6, 1 gpm.
5015156, 1 gpm, boxnumDiverse clubs
voor de zakenman en particulier
Tel. 023 - 5713780.
Boxnummer 978024
mer 971464.
Op 10 december verschijnt in een oplage van meer dan
Micro-advertenties kunnen worden gc/rt over l of 2 koVerhuizingen
SCHILDER heeft nog tijd v
500.000 exemplaren weer een speciale bijlage
Tikkeltje ondeugend amigoi
loniineii breedte in diverse lettergroolten.
binnenen
buitenwerk.
Vnjbl.
toord
Holland
lekkere,
leuIk ben een vrouw van 30 jr en
1'articubVmi verwij/en wij uuur «Ie speciale bon op de
in alle Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed'.
prijsopgave.
e,
vlotte
jongens
uit
de
regio,
pagina „MICRO'S".
X.Y.Z. B.V. verhuizingen en Bellen na 18.00 uur: 5719800 ussen de 20 en 25 jaar, liefst zou je graag ontmoeten Val All creditc ace , 24 u p d
Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
Plaatsing is mogelijk in de volgende editie:
jij op een vrouw met lange,
(amerverhuizingen/ transport.
020-6700620/036-5360208
woninginrichting en kerstaankleding.
ilond haar, bel me. Weet je blond haren en spannende
ZANDVOOKTS NIEUWSBLAD ƒ0,5] per millimeter.
•
ANNULERINGEN
van
adVoll. verz. Dag-nachtservice.
http //www desire nl
vat je wilt in je leven, vertel blauwe ogen, goed en slank
Sluitingstijd: maandag 17.00 uur.
vertentie-opdrachten
kunt
u
0206424800 of 06-54304111
Leuke dames gevraagd
dan aan me. Ik ben een figuur en erg lief? Ik zou
Meer informatie over adverteren
U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166 of
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK dat
/lotte meid, 23 jaar, lichtblond
in deze bijlage:
tl fge ven/benden umi:
richten aan Micro's Weekme- <ort haar, blauwgroene ogen graag weten hoe jij eruit ziet, uxe privé huis' Topmeisjes
Zonnebanken
"A: /undvnorlö Nieuwsblad, Gastliiüsplein 12, 2042 JM
0906- 0-01 u, 7 dgn p w Sauna +
Advertentieverkoop Amsterdam:
dia, Postbus 156, 1000 ADen normaal postuur. 0906- dus reageer nu
Zandvoort;
50.15.15.6, 1 gpm, boxnum- ubbelbaden Assistentes alAmsterdam.
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
50.15 15 6, 1 gpm, boxnum- mer 985832.
jd welkom Sarphatipark
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
tel. 020-562.6230
i
Te
koop.
zonnehemel
• Rubrieksadvertentie? Zie mer 375381.
W2.Zan*lvoorls Nieuwsblad, Amf>telvf<*nt> Weekblad,
18, A'dam 020 - 672 30 22
Waar woon ik? In Amsterdam.
Advertentieverkoop Amstelveen:
275. Telefoon'023-5731163, voor adres en/of telefoonnr.
Uithoornse Courant, de Konde Vcncr, Aalsmeerder
Ik heb blauwe ogen, donker /looie privé meisjes willen U
de colofon in deze krant.
na 19.00 uur.
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Courant, alle edities van liet Amblerdanis Studsxloord-Holland. hoi, met Ka- kort haar en ben 1.76 en 30 jr
erwennen' Overtoom 443,
blud. ƒ5,94 per millimeler.
Amstelveen,
in Ik heb blond haar, ben Waar ik van houd? Theater, 'dam, tel 020-6189110
Sluilingtitijd: maandag 15.00 uur.
tel. 020-3473434.
knap en woon in N-H! Ben jij uitgaan, film, uit eten, gezelMode
~Jt Infornuitie over onze overige aantrekkelijke adveraantrekkelijk en knap? Dan ligheid uit en thuis Woon jij m
Wij behouden ons het
tentieconibinaties in «Ie Miero't» zijn op aanvraag op
wil ik graag een afspraak met de omgeving? Dan hoor ik echt voor zonder opgave van
on/e kantoren verkrijgbaar.
ou' 0906-5015156,
graag wat van je1 0906- edenen teksten te wijzigen
gpm. Boxnummer 482276. 50.15.15.6, 1 gpm, boxnum- if niet op te nemen.
~jf Voor brieven onder nummer wordt l regel extra in
Vondellaan 7
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- adm.koblen.
mer 343846.
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
Dpgelet! Ik ben een stevige
if Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnumWij
halen
uw
was
op
en
brengen
het
dezelfde
dag
gestreken
Hollandse meid van 42 jr en • Reflectanten op advertenniers vcrötiinrd. Op verzoek wordt aan udvertecrweer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- .70 lang. Ik heb brumblond ties onder nummer gelieven
ders buiten het verspreidingsgebied één krant verzaamheden. Gew. openingstijden- ma. t/m vrij van 900 tot laar en bruine ogen. Ik heb ervoor te zorgen dat het numsluurd. Hiervoor wordl ƒ6,50 in rekening ge17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
braelil.
geen kinderen Ik ben wel gek mer in de Imker-bovenhoek
op mijn katten. Ben jij slank, op de envelop staat vermeld
Alle prijzen cxcl. 17,5% BTW
• Bontjas, nerts-imitatie, 2x
ang, tussen de 37 en 43 jr, en dat de brief geadresseerd
U kunt de tekst van uw Micro-adverlentiecombinalie Z
gedragen, maat 42-44, ƒ 275.
Personeelsadvertenties worden gelezen In de nieuwsbladen van
Hobby's en
luiselijk en heb je geen snor wordt aan- Weekmedia, Posttelefonisch opgeven:
Telefoon: 023-5717357.
bus 156, 1000 AD Amsterof baard1? 0906-50.15.15.6,
verzamelingen
Weekmedia.
Met een bereik van ruim een half miljoen lezers en
gpm. Boxnummer 973841. dam. Dit voorkomt vertraging
een
gemiddelde
leesduur van tt'n 21 minuten ligt h&
in de behandeling.
(inder/baby-artikeler
Te koop gevraagd, emaille
dat de personeels-en opleidingen-advertenties goed gelezen worden.
-\;-::ï-'"-~'ü :.:•"-:\ ~..-^. v/' \:--• •;.--. fe>'> ..j.-.''... :..: •;~<'•;' •;-]::•' X-.,''•">.':-.:"-:."• v--: --- ^ ^;^; ^;^
reclameborden + ander oud
Te koop aangeboden diversen
'V-^f-'-'^^^'^^"^'^^.y'- fc-&: -- i'~' ""ïi . :i--ï''-^-i?-'-:}-',/^7^^
(dit nummer is nid voor bczorgklachlcn) of zenden aan:
'oppen en beren, oud en reclame materiaal zoals
nieuw. Touche, Gasthuisplein neons en winkelfiguren. Bel:
Micro'u Wcekmeclia
3 Zandvoort. 06-54644996.
Pobllma 156 - 1000 AD Amsterdam
072-5066048, na 1800 uur.
Nw
LGB loc., ƒ 165. • Unicef wensk., kerstk.,
Ouk voor rcactica mcl hriefnummer
agenda's, spellen. Mw. Keur• Te koop combi-kinderwa- • Rubrieksadvertentie? Zie 023-5717038
De !>luilingbtijden gelden voor plaatsing in de/elfde
v Zalmgen, 023-5716049.
gen, pastei kleuren, ƒ 100.
voor adres en/of telefoonnr.
ƒ ft **^»* ^^^^^^^iy^^^^W^^^^^^;^V^sy>f\^^^^.-- "*» v M1^ w'
week.
Ook 'n hekel aan de afwas?
^elefoon023-5713051.
de
colofon
in
deze
krant.
Voor de betaling omvangt n een acceptgirokaart.
Afw mach. Bauknecht 93, zelf
' * Bel voor meer Informatie over succesvolle personeelswervlng ons kantoor.
Te koop
oph., ƒ300 023-5731735.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u Maar.
Opleidingen/cursussen
gevraagd
Poppenw., oud, ƒ45; Playdiversen
Amsterdam (020-562.3076)
mobiel ƒ 15; Barbie ƒ 10; auto,
Oproepen - Mededelingen
Amsle/veenf020-347.3434J
'RIVE-LES Engels, Latijn, ENGELS v. beginners + half- hout, ƒ 5. 023-5718371, na 6u
Zandvoort (023-571.7166)
ineks, Dutch lessons, J. Bak- gev. ƒ 5 p/u. Begin 5, 6, 8 jan. T.k.: oude stoommachine, • Te koop gevraagd: step.
Telefoon: 023-5715477.
Dngeren gevr., 16 tot 35 jr, voor diverse marktonderzoeken ker, Botticellistr. 38-2, A'dam PROGRESS 020 - 673 84 12. ƒ425. Tel.: 023-5717038.
' Bron NIPO Appreciatie Onderzoek, oktober 1995
bij Olympiapl.). 6751664.
Je krijgt hier een vergoeding voor. Inl. 020-6654447.

Computerapparatuur
en software

mm.

Onderhoud,

OED

* Desire Escort *

Monet Strijkservice

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
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Elke week het dagelijks nieuws!

Hé Roy, nog 1 week en dan
en je eindelijk écht vojwasn... hopelijk!

Kennismaking

Kerstsamenzang 21 dec.
s. zo.midd. hervormde kerk,
anv. 14.30 u. m.m.v. koren. • Gezellig klaverjassen in
't Stekkie op donderdagUw particuliere Micro bon avond. Info: tel 023-5715215
er post verstuurd bereikt
ns pas over 3 a 4 dagen, • Kerstsamenzang 21 dec
a.s. zo.rnidd. hervoimde kerk
pdrachten die te laat
aanv. 14.30 u. m.m.v. koren.
nnenkomen worden
utomatisch de week
aarop geplaatst.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Beter onder dak bij de

Verenigingsnieuws

Felicitaties

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
~ dagen per week Wat moet u doen?
1. Kies een leuke advertentie.
2. Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze.
4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
A'dam en omg.. ik ben een Ga jij me even vertellen waar
eerlijke, spontane, gezellige e van houdt, hoe je eruit ziet
meid van 20 jr. Mijn naam is en wat je zoal bevalt aan een
Naomie. Ik houd van uitgaan vrouw? Ik houd van lak maar
en heb daarbij nog veel hob- ook van leer, zijn er ook nog
Dy's. Ben jij een lieve jonge- mannen die weten wat ze wilman'' Aarzel dan niet, maar en? Ik ben een goed verzorgde, vrouwelijke vrouw en wil je
reageer op mijn box!
ontmoeten 0906-50.15.15.6,
0906-50.15,15.6, 1 gpm.
1 gpm, boxnummer 304921.
Boxnummer 936304.

THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?

Onroerende
goederen te koop
gevraagd

:>
articuliere belegger zoekt:
woon/winkelpanden in verhuurde of pnverhuurde staat.
Liefde is ! 25 jaar zijn
Achterstallig onderhoud geen
getrouwd. Gefeliciteerd
Drobleem. Ik betaal tussen'Peter en Liesbeth'.
Dersoon hoge provisie. Snelle
Liefs Gerard, Jeanette
3n discrete afwikkeling.
en Junior.
020-6731633,
faxA'dam: hoi, met Michael. Ik Hr, 53 jr, z.k.m. charm. vr. Tel.:
Den 24 jr, heb donker haar, voor wederz. erot. mass. Niv. 6794007, GSM 06-53344682,
Druine ogen, ben 1.80 m lang. en discr. Tel.: 0341-556716. 24 uur te bereiken.
Uitgaan
k houd van uitgaan, muziek,
reizen en sporten. Kom jij uit k ben Cmdy, een 30-jange,
Onroerend goed
•ein/modelautobeurs Almere-Stad-West. Zon. 7 dec. van 10 de randstad en durf je een vlotte meid. Ik zoek via deze
en woonruimte
)t 15 uur, Sporthal Stedenwijk, Kampenweg 1, 300 tafels! Blind Date met mij aan? Ja! weg een man met een vlotte
Bel me dan SNEL»! 0906- en aansprekende babbel. Als
te huur
on. 4 dec. dansen/ontmoe- Zat. 6 dec. stijldansavond v 50.15.15.6, 1 gpm, boxnum- het via de telefoon klikt tusaangeboden
n v. singles. Gratis hapjes/ paren. Ossestal, Nieuwelaan mer 444038.
sen ons, dan ben ik beslist m
tenj/surpnses.
Ossestal, 34 Osdorp. Info' 0297-328712
voor een ondeugend afBen jij een echte dieren- spraakje. Bel me even en we
leuwelaan 34 Osdorp. 20 u.
T.h.: ben.woning centrum, 3
vriend7 Dan wil ik jou graag Draten
verder.
0906- <amers, badk , keuken, ruime
• Wij behouden ons hetoeter leren kennen. Ik houd
IETS TE VIEREN?
recht voor zonder opgave van van gezellige dingen samen 50.15.15.6, 1 gpm, boxnum- berging. Tel.: 023-5712682.
EETCAFÉ SANTÉ
redenen teksten te wijzigen doen, een terrasje pikken, mer 321635
Zandvoort, 023-5719213.
of niet op te nemen.
S.v.p. tijdig reserveren.
een theater bezoeken, zwem- •k ben een jonge, alleenstaanOnroerend goed
men en lekker uit eten. Ik ben de moeder van 28 jr. Ik ben
en woonruimte
een
vrolijke,
spontane
en
geeen
volslanke,
53-jange
Markten/braderieën
vrouw en op zoek naar
vrouw en ik heet Riet. 0906- zellige
te huur gevraagd
1
50.15.15.6, 1 gpm, boxnum- ou Ik ben in het rijke bezit
van een dochtertje van ruim 4
mer 926031.
Nederlands grootste
m een hond van 8. Houd jij l.v.m. verbouw, eigen huis
VLOOIENMARKT
Ben jij getrouwd, heb jij een van kinderen en dieren? Be zoekt echtpaar woonruimte in
Veemarkthallen Utrecht
vriendin en denk jij altijd maar rnij eensi 0906-50.15.15.6,
Zandvoort, periode 1-3-'98
15-16 nov., 9.00-17.00 uur.
aan één ding, nl. seks, seks, 1 gpm. Boxnummer 951247. t/m 1-6-'98 023-5718364
Org. v. Aerle 0492 - 525 483.
seks? Zoek dan verder! Ben jij
super ongezellig, rookt niet, Ik ben een weduwe van 50+
Financien en
drinkt niet, draag je altijd trai- en 1.62 lang, bruine haren,
Sint en Piet
Huishoudelijk
nmgspakken en kan je niet Drume ogen en weeg 58 kg.
handelszaken
personeel
tegen je verlies? Zoek verder! Vlijn naam is Yvonne en ik
"D6-50.15.15.6, 1 gpm, box- ben op zoek naar een sportiegevraagd
Die gezellige peer
ve, romantische man met
nummer 98540.
is er dit jaar ook weer.
ibo-niveau. Denk jij dat te
Een echt feest met Nellen,
V.A. ƒ 75-DORSMAN
Gevr.: huishoudelijke hulp Ben jij, op zoek naar een zelf- zijn? Laat dan snel iets van je
5 + 6 december.
blijft toch goedkoper!
voor 3 uur p.w. 023-5712563 standige, vrolijke, jonge horeni 0906-50.15.15.6,
Telefoon: 023-5713780.
vrouw van 28 jr' Stop dan 1 gpm. Boxnummer 935049.
Bel nu: 023 - 5714534.
1
met zoeken, want dat ben ik
int en Piet aan huis, als vanMijn naam is llonka. Ik ben Ik ben m het rijke bezit van
uds, ƒ45. 023-5719742.
Winkelpersoneel
Sportartikelen
1.67 lang en in het bezit van een dochter van 11 jr. Ik ben
gevraagd
een dochter van 3. Hobby's: :en goed uitziende, vlotte
Therapieën
stappen, bioscoop, uit eten vrouw van 27 jr en heb een • Roeitramer
(gasveren),
goed figuur Vind jij het inneren strandwandelmgen
ijk belangrijker dan het uiter- merk Hanseatic, chroom, gn
J.M. Coiffeurs vraagt 1e kap 0906-50.15.15.6, 1 gpm
ijk? Dan hoor ik graag wat gebreken, ƒ 50. 023-5715808.
HO-RELEASE
MASSAGE ster voor 2 of 3 dagen pe Boxnummer 925726.
van jou' Reageer nu'
20-6934064. Geen seks.
week. Tel.: 023-5714040.
Doorbreek de sleur! Spring uit 0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Rijwielen,
de band. Neem contact op Boxnummer 942481.
Divers personeel gevraagd
motoren,
met Claudia Ik ben 25 jr, altijd
ondernemend, lief, vrolijk, Ik ben woonachtig in A'dam.
bromfietsen
spontaan en ben op zoek Ik ben een spontane en vlotte
naar een leuke levensgenoot. meid van 21 jr, 1.78 lang. Ik
Wil jij je leven met mij delen? zie er vrij goed uit, heb zwarte T.k. Batavus Eagle, tienerDan is dit je kans. Bel snel. haren tot over mijn schou- fiets, 1 jaar oud, paars/blauw
ders. Spreekt 't je aan en kom + verz. Tel. 023-5716720.
0906-50.15.156, 1 gpm.
je ook uit A'dam of orngT
Boxnummer 924920.
Reageer dan!
Gezocht1 Gezellige, nieuws- 0906-50.15.156, 1 gpm.
Auto's en
gierige, leuke, ondernemen- Boxnummer 951287.
auto-accessoires
de, single man Als je werkehjk iets anders wil, omdat je Ik houd van alles wat het Iezoekt per 1 januari 1998
nieuwsgierig bent of omdat je ven te bieden heeft, en jij'
bent uitgekeken op het alle- Aangenaam Ik ben Tinie, hu
daagse, dan moet je eens1 monstisch, gezellig, aantrekSinds 1954.
contact met mij zoeken. Doei kelijk en heb een brede be- Autoruiten en kentekenplaten
langstelling Ben jij die leuke
Actie = reactie»
Lijsterstraat 18.
Aanmeldingen, tel. 023-5717166, Gasthuisplein 12.
en aantrekkelijke man die ik a'
0906-50.15.15.6, 1 gpm.
Tel. + fax 023 - 5731613.
Boxnummer 235017.
tijden zoek? 0906-50.15.15.6
Koeriersbedrijf zoekt
1
Zie ook de pagina's
'en nieuwe Job? Staatsopl. representatieve, free-lance
1 gpm, boxnummer 972346.
Hallo
dames!
Ik
ben
een
SHOWROOM
j-instructeur start 13 dec. in
KOERIERS m/v.
Ik
speel
m
mijn
vrije
tijd
de
op
j.man
van
36
jaar,
1
74
lang,
in deze krant
*'dam. Info: 020 - 69.22 223. Ook 65+ (auto/motor), omg
1
met donkerblond haar en de saxofoon in een groep Nu
Buitenveldert/Amsteiveen. groenachtige ogeni Ik zoek zou ik het leuk vinden een
Reacties na 19.00 uur
nterlook zkt voor diverse groHuur en verhuur
langs deze weg een leuke vriendin te hebben die hier
e modeshows mannequins/
tel.: 036 - 536 23 62.
0906vriendin om leuke dingen ook van houdt'
auto's
en motoren
^essmen, alle confectiema- Uw kind als model7 Specia mee te gaan doen. Ik ben 50 15.15 6, 1 gpm, boxnumen, ervaring niet noodzake- Kids zoekt kinderen van O t/m geen bar- of discotype, maar mer 361166
jk, niet leeftijd gebonden, 14 jr. Bel: 0344-652778.
hou van bioscoop en uit eten Kop Noord Holland. Linda, 25
i Zie ook de pagina's
Jratis opleiding' Tevens zoe0906-50.15.15.6, 1 gpm, box- jaar,
SHOWROOM
lang rood haar, blauwe
<en wij fotomodellen en figu- Werken als visagiste/hairsty nummer 476615.
m deze krant
ogen. Ik ben 1.70, slank en
anten. Bel snel 0344-652535. liste? Bel voor opl.mog
0344-652778 ook na 18.00 u Hoi, met Patnesi Ik ben 23 jr een ondeugende Boogschut
heb heel lang lichtblond haar ter die op zoek is naar een
Rijles auto's
en grote blauwe ogen. Ik ber spannende jongeman tot cir
en motoren
Kunst en antiek
gewoon een spontane meic ca 35 jaar Als je reageert
en ik ben in voor iets lekkers' altijd een berichtje van me
Ik ben op zoek naar een stoe- terug, dus bellen. 0906
Alblas Verkeersscholen
re bmk van een jaar of 30-35! 50 15 15 6, 1 gpm, boxnum
Bel me snel! 0906-50.15.15.6, mer 942531
1 gpm. Boxnummer 928256. Met 45 jaar beginnen de
UW RIJBEWIJS
Houd jij net als ik ook van o.a meeste vrouwen burgerlijk te Nieuwkoop, 0172-40.83.61
o a. antieke meubelen, klokken, schilderijen, tapijten,
lezen, wandelen en winkelen' worden en is het vuur er uit
• Zie ook de pagina's
veel klemgoed, enz. enz. op maandag 8 en dinsdag 9
Dan hoor ik graag wat van je Bij mij is dit niet het geval, ik
SHOWROOM
'ecember. Aanvang 19.30 uur. Kijkdagen: vrijdag 5 decem Mijn naam is Adriaan, ben 66 begin er net lol in te krijgen
in deze krant
Jer 14-21 uur, zaterdag 6 en zondag 7 december 10-16 uu jr jong, 1 60 lang en woonach Leeft, onbel, hoewel een jon
Spinnerij 33, Industr.terr. Legmeer, Amstelveen. 020-6473004 tig in Zeeland Ben jij een lie ge, energieke knul me aan • Rubrieksadvertentie opve vrouw? Dan ben ik op zoek trekt Je krijgt waar je rech' geven? Zie voor adres en/of
Ink./yerk. oude mboedejs enz.
telefoonnummer de colofon
naar jou! 0906-50.15.156, 1 op hebt. 0906-50.15 15.6,
't Binnenhuis', Gasthuisplein
1 gpm, boxnummer 981891. m deze krant.
gpm, boxnummer 464598.
6, Zandvoort. 023-5715760.

Autoverzekering

Uw t?edrijfslogo/vignet
in uw MICROadvertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD

bezorgers/sters

* VEILINGGEBOUW AMSTELVEEN *
DECEMBERVEILING

WIKA AUTOGLAS

in 5 dagen

0906-Nummers

Met een advertentie in SHOWR001AUTO l-IN-3
is de verkoop van uw auto een fluitje van een cent. . .
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
' SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in de schijnwerpers.
.' SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO UN-3MIN1'S is daarmee
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag inde
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!

0906-98.89 Rijpe Sjaan ddcup zkt jongens 18 j. Liveseks
Grijp onder m'n rok! 99 cpm
0906-98.89. Rijpe Sjaan DDcup, zkt jongens 18jr liveseks.
Grijp onder m'n roki 99cpm
60 cpm! Wijkdatmg: vrouwen
uit jouw wijk zoeken een afspraak! 0906-17.17.
BEL DAMES THUIS
In heel Nederland
GEHEEL PRIVÉ

(09)06-98.50
24 u/pd (1 gpm)
Zie ook Nieuwsnet 9
Kabeltekst pag. 450

BEL ME THUIS

0906-96.88
VERNIEUWD ca. 1 gpm
Biseks! Buurvr. en buurmeisje
(18)1 Hun spelletjes worden
harder! 99cpm. 0906-95.26
Bisexi Buurvr. en buurmeisje!
Hun spelletjes worden steeds
harder! 99 cpm. 0906-95 26.
Dagelijks seksen hete meisjes (18) op onze LIVELIJNi De
heetste! 99cpm 0906-06.03

r

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaalVeurocheque.
Schnjfhicrinbluklc'Iters
uwtefot. lletleriwr
hokje Cijfer'-, leestekens
en tussenruimten tollen
voor l leltcr. Minsten*! 3
regels beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
?clf uitrekenen «al mi
advertentie kost
Telefoonnummer: .

Naam:
Adres:

Handtekening:

Postcde + Plaats —

Dagelijks seksen hete meisjes op onze Livelijn! Alleen de
heetste! 99 cpm. 0906-0603.
HERFSTKRIEBELS ?
Geheel privé '

voor de particulier:
3 regels gratis

0906-96.80
24u./pd; 1 gpm
Hete seks m. knappe, blonde
stewardessen m. grote borsten. Live! 99 cpm 0906-06.02
Ik ben er
ALTIJD VOOR JOU

0906 - 9789
ca. 1,05 p/m

Ik ga door waar anderen stop
peni Schaam me nergens
voor en wil harde SEKS'
Harnet 99cpm 0906-97.94
Ik ga door, waar anderen
stoppeni Schaam me ner
gens voor en wil harde SEKS1
Harneti 99 cpm. 0906-9794.
Ik kan niet buiten seks! Ik
moet elke dag een venti Doe
jij 't vandaag LIVE met mij?
Sascha, 99 cpm 0906-96 08.
LIVEi Black, beautiful en hoti
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen! 99cpm 0906-06 01
LIVE' Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06 01
Lokaal tarief! Amsterdam da
tmg: vrouwen uit A'dam willen
afspreken' 010 • 2946 116
Ontdek de duistere wereld'
SM Je meesteres LIVE' Zi
wijdt jou mi 99cpm 0906-96.26
Ontdek de duistere wereld!
SM Je meesteres LIVEi Zij
wijdt jou mi 99cpm. 0906-9626
Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer'
0906-15 55 (60 cpm)
Postcode GAY datmg: gay's
uit jouw postcodegebied
0906-81 00 (50 cpm)
SEKS ALARMNUMMER
Snelseks direct live 99cpm

0906*0611
*•SEX ALARMNUMMER"
Snel seks direct live 99 cpm

0906-06.11
Thuiscontact: vrouwen (20
59) zoeken een afspraak
thuis 0906-19 19 (60cpm)
Voor 't echte handwerk bel je
0906-06.30 Zij praten,
komt! Live + Stones! 99cpm

GRATIS MICRO's woiden geplaatst onder de navolgende vootwaatden: • gcabonnccid /tjn op het
Zandvootts Nieuwsblad» tn/.enden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • jan hjlie kantoor /.ijn opgcgevcn • vcilorcn/gcvonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 icgcls • alleen voor pailiculiei gcbiuik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bij\ huisiuud Ie koop aangehodcn.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor icdeie lettei. punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder wooid. ptml of komma een vakje vrij
Schrijf pei regel hele woorden of letteigiepen.
Indien uw advertentie e^-n betaalde Micio is. kunt u
bij uw tekst een gegaiandeeide (giro)betaalcheque bi|sluiten of u ontvangt van ons een acceptgiiokaait
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknippen en opstmcn
{fiankeien als biiefl met vermelding van uu postcode naai
,,... i..,n,„ni
onskanloo
Micro .s \\eekmedia. Postbus
156, 1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij'
- Kantoor Zamhoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplem 12,
2041 JM ZancKooil

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOS I'KN
'' 8l'111 ''' X1KA .
l» dient «r rekeninu
nu-e K-houden dal bij
„„ ,„.m> (U. rl.„e|
br.o.nr.... luir. \.cl.
blad uls l rcKd bij uw
tekst utrekeml Hordt).
Wij /ijn niet aunspru-

Kctijk voor fouten ontstiiiin door onduidelijk
handschrift.

Wij behouden ons bet
recht \oor /onder
update \.iii redenen
teksten te ttij/igvn ot
niet op te nemen.

Giatis Micio's en betaalde
Micio's moeten \\oidcn ingcle\ercl aan de balie v a n ons kaniooi tot nileili|k maandac KiOOum

Zandvoorts Nieuwsblad

ed 17

t/m 3 regels ƒ 5.39
t/m 4 regels ƒ 7. 19
t/m 5 regels ƒ 8.99
t/m 6 regels ƒ 10.79
t/m 7 regels ƒ 12,58
t/m 8 regels ƒ 14.38
t/m 9 regels ƒ 16.18
t/m 10 regels ƒ17,98

Wilt u ook naam. adies. woonplaats volledig invullen, andois kunnen u i j uu adveitenlie helaas met opnemen
Vooi de paiticulier maximaal 3 legels giatis. met voor de /akelijkc maikt. tot een maximum v a n één advcilcntie pei week. Ook /otidci veimelding viaagpnjs (aitikelen te /amen niet boven l 300.-) kunt u niet gialis advciteren Alle piij/cn /ijn mcl. 17.5% BTW
Naam
Adres
Postcode:
Telefoon
S.v.p. in tubiick.

Plaats-

Weekmedia 17

woensdag 3 december 1997

OVZBS
Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

Nieuwsblad
Let op onze gezellige

KERST
PUZZEL
m de krant van 17 december

l ste prijs
EEN 3-GANGEN DINER
INCL. WIJN, VOOR 2 PERS.
beschikbaar gesteld door MURPY'S INN, Passage 6-10

2e prijs
EEN WAARDEBON A ƒ 100,-

MAX EUWESTRAAT 7

BURG. V. ALPHENSTR. 57/16

ENGELBERTSSTRAAT 84 ZW

WILHELMINAWEG 2

Royale, over totale breedte uitgebouwde, keurig onderhouden 2 onder 1 kap woning, loopafstand centrum.
INDELING: beg.grond: entree, hal, toilet,
L-vormige woonk., Siematic keuken.
1e verd.: 3 slaapkamers, waarvan 1 met vaste
kastenwand, badkamer met bad, douche,
wastafel en toilet.
2e verd.: grote slaapkamer met inloopkast,
berging, c.v.-ruimte.
* ruime oprit en garage en berging
* royale aanbouw 3 m diep
* fraaie achtertuin met zon- en schaduwterras
* Franse stijlschouw/open haard
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 249 m2
ƒ 599.000,-

Op de 6e verdieping gelegen tot 2 kamers
verbouwd appartement met 2 balkons en
schitterend uitzicht over zee en duinen.
INDELING: Entree/gang, toilet, badkamer
met douche en wasmachineaansluitmg, nette
keuken, doorzonkamer met 2 balkons, ruime
slaapkamer.
* dubbele beglazing hele flat
* loopafstand station en centrum
* gebouw voorzien van lift
* parkeren op gemeenschappelijk afsluitbaar terrein
* Voorschotbijdrage ƒ 340,- p.m.

Driekamer-benedenwonmg in het centrum
op een steenworp afstand van het strand.
Zeer geschikt voor starters.
INDELING: entree/gang woonkamer met
open haard, open keuken, 2 slaapkamers
met wastafel waarvan één met openslaande
deuren, badkamer, douche/toilet, bergkast
en kelder.
* c.v. gas combiketel
* voorzetramen
* grondopp.: 84 m2
* bouwjaar ca. 1925. In 1978 binnen geheel
opgeknapt
* keuken incl. apparatuur
•*•dakbedekking uitbouw 1995
ƒ 205.000,-

Royale hallvrijstaande villa met aan drie zijden tuin, garage.
INDELING: beg.grond: fraaie entree/hal, keider, toilet, woonkamer met serre, luxe moderne keuken met apparatuur.
1e verd.: 2 slaapkamers, kastenkamer, luxe
badkamer met whirlpool, douche en wastafel,
apart toilet, balkon.
2e verd.: 2 slaapkamers, zolderberging met
c.v.-opstellmg
* verwarmde garage met aansluiting voor
wasmachine
* vlakbij dorp m groene deel van Zandvoort
gelegen
*c.v.gas (2NefitH.R.ketels)
* grondopp.: 409 m'
• ƒ 629.000,-

ƒ 219.000,-

van CORTINA MODES, Kerkplein
Ons promotieteam deelt zat. 20 dec. mandarijnen uit,
gegeven door AART VEER, Grote Krocht.

ovz

en

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Nieuwsblad
VAN LENNEPWEG 65/33

SINTERKLAAS SURPRISE
Deze week

MART. NIJHOFFSTRAAT 95

Royale goed geïsoleerde woning met vrijst.
stenen schuur, tuin zuid.
INDELING: beg.gr.: entree, hal, toilet,
L-vorm. woonkamer met balkon op het zuiden, open keuken met plavuizen vloer. Soust:
(tumniveau) grote slaapkam. m. kastenwand,
wasruimte, luxe badkamer met whirlpool en
toilet.
1e verd.: overloop, 3 ruime slaapkamers,
badkamer m. douche en toilet
•*bouwjaar 1991
* goed geïsoleerd
* gelegen m kindvriendelijke buurt
* op loopafstand van het strand
* c.v. gas
* grondopp. 93 rr?
f 398.000,-

Woonhuis met voor- en achtertuin op het zuiden met schuur en achterom. Gelegen in
kindvriendelijke buurt. INDELING: beg.grond:
entree, toilet, woonkamer met open keuken.
1 e verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche en toilet.
2e verd.: grote zolderkamer met aansluiting
voor wasmachine en TV.
*bouwjaar 1991
* dak- en muurisolatie
* dubbele beglazing
* c.v. gas combiketel
*grondopp.:! 00 mz
ƒ 349.000,-

een groot deel van onze

WINTERCOLLECTIE

Oh, kom er eens kijken wat Cense & van Lingen
allemaal voor u in petto heeft...

DR MEZGERSTRAAT 96

sterk in prijs verlaagd!!!
wo<te met 'n

Woonhuis met achtertuin op het oosten, vlakbij zee gelegen.
INDELING: beg.grond: entree, toilet, woonkamer met open keuken, tuin op het oosten met
schuur en achterom.
1 e verd.: 2 slaapkamers, badkamer met douche, toilet, wastafel en aansluiting voor wasmachme.
2e verd.: vaste trap naar zolderkamer (geisoleerd; niet afgewerkt)
* bouwjaar 1988
* gas c.v. combiketel
* grondopp.: 108 m!

Grote Krocht 19, Zandvoort

EB CENSE&
NVM
MAKEUUF

\LlNGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN

DE SCHELP 6 EN 48
2 flats, gelegen aan de oostzijde van het recreatiecomplex De Schelp. Nr. 43 ligt op de
1e etage en nr. 6 op de beg.grond met tuin.
De flats zijn met elkaar verbonden d.m.v. een
trap.
Indeling per flat: entree/hal, toilet/douche,
woonkamer' met open keuken, 1e slaapkamer
* de flats worden gemeubileerd aangeboden
* servicekosten ƒ 1.710,- per jaar
* gaskachelverwarming
* warm water via gasgeiser
/ 288.000,Eventueel zijn de flats apart te koop.

JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON023-571S715 • FAX023-5715747

ƒ 335.000,-

Zandvoorts Nieuwsblad

MARKTLEIDER
ZOEKT
COMMERCIËLE
TALENTEN
PART-TIMERS/ FULL-TIMERS

"• ?llilSi8F'S*18ï?
' fj^^^IB'r'i^ï'$'P

Wij stellen daar het nodige tegenover:
- prima basis salaris
- premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
- opleidmgsfaciliteiten
- goede secundaire arbeidsvoorwaarden
- daarnaast zijn door de sterke expansie van de filialen de laatste anderhalfjaar
15 medewerkers gepromoveerd tot bedrijsleider
Heeft u interesse in één van bovengenoemde functies;
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van A'dam aan:
Dixons bv. t.a.v. de heer L. Noordzij, Regio Verkoopleider,
Postbus 3480, 5203 DL 's-Hertogenbosch.

Dixons
je komt ogen en oren tekort

«'Vtatrbf*

T^t

>X.r

-v
*ï;<;
-ls''l

«te,

Dixons bv zoekt commerciële talenten, die er plezier in hebben de consument op
een prettige manier van dienst te zijn. Wij hebben momenteel een vacature voor
een oart-timer van 13 tot 30 uur per week en een full-timer van 36 uur per week
voor een van onze filialen m Amsterdam e.o. Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een opleiding op LBO of MAVO niveau en enige verkoopervanng,
bij voorkeur op het gebied van PC's, printers en mobiele telefonie. Belangstelling
voor fotografie en personal audio is een pre. Klantvriendelijkheid is echter een
absolute must.
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Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

WELSH LAMSVLEES
Verse lamsbout l kilo
Provencaalse lamsbout
zonder been l kilo
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Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Lamsstoofpotje 500 gram
Lamskoteletten l kilo
Verse lamscarré l kilo

19,95
25,00
12,50
29,95
39,95

Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling
De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2A, Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Weekmediannicrofiche.
Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibaiitstraat 131, 1091 GL Amsterdam
Telefoon 020-562.2485

Chess Society
uitgebekerd
ZANDVOORT - Het bekerviertal van Chess Society Zandvoort is hardhandig
door het team van Bergen
uit de Noordhollandse beker geknikkerd. De 0,5-3,5
eindstand leek erger dan het
was aangezien Bergen over
een team beschikte met een
veel hoger gemiddelde Elorating punten.
De Zandvoorters begonnen
de strijd tegen Bergen zeer
voortvarend. Dennis van der
Meijden loodste de oud-NoordHollandse veteranenkampioen
Hein Spaan in een vrij zeldzame openingsvariant. Ook Olaf
Cliteur kwam op het tweede
bord met de witte stukken lekker in zijn spel en zag de op
papier sterkere Keijsper reeds
veel bedenktijd verbruiken in
de opening. Mare Kok, debuterend in het bekerviertal, bereikte eveneens vanuit de opening
een prettige positie tegen de ervaren Kees Kager.
Alleen Ben de Vries was duidelijk het grootste probleem
van Chess. De genadeklap viel
dan ook eigenlijk meteen toen
Dennis van der Meijden verloor. De Zandvoorter dacht zijn
opponent in een verloren eindspel gebracht te hebben, doch
werd zelf met een nederlaag
naar huis gestuurd. Een eventuele verliespartij van Ben de
Vries zou daardoor directe uitschakeling tot gevolg hebben.
De Vries vocht nog voor wat hij
waard was, doch kon ook het
naderend onheil niet ontlopen.
Mare Kok verspeelde met
een foutief offer zijn kansrijke
positie en kreeg een nederlaag
te slikken. Slechts Olaf Cliteur
wist de eer te redden voor
Chess Society. In een tactisch
partij, waarin de voorzitter van
Chess twee pionnen offerde,
miste hij op het eind de winst.
Doordat Cliteur het geofferde
materiaal heroverde, ontstond
een gelijkwaardig toreneindspel dat in een remise resulteerde.
Teamleider Hans Drost vond
het na afloop jammer om reeds
m de eerste bekerronde te sneuvelen. „Dat is al weer vier jaar
geleden dat ons dat is overkomen. Tegen dit team is het echter geen schande. Bergen won
immers drie jaar geleden de beker."

TZB door RAP
overvleugeld
ZANDVOORT - "Voor
TZB werd de uitwedstrijd
tegen RAP een droevige gebeurtenis. De Zandvoorters
hadden totaal geen vat op
het sterke RAP en werden
met 7-0 afgedroogd.
Het bleek dat tegenstander
RAP tegen TZB op volle oorlogsterkte de strijd aanving en de
Zandvoorters ondervonden hoe
sterk het Amsterdamse team
dan wel is. Met uitstekend voetbal werd TZB teruggedrongen.
De combinaties van de Amsterdammers sneden door de Zandvoortse defensie en bij de rust
was de strijd reeds beslist, 3-0.
Ook in de tweede helft heeft
TZB geen vat op het snelle spel
van RAP gekregen. RAP voerde
de stand op naar een 7-0 nederlaag voor TZB. „Er valt weinig
te melden met zo'n nederlaag,"
aldus coach Willem Koning.
„Het veld was slecht, TZB was
slecht en RAP was gewoon heel
goed."

Kroon Vis/ZN
in het nauw door
'vliegende keep'

Sporting OSS nestelt zich in de kopgroep

ZANDVOORT - De volleyballers van Sporting OSS
nestelden zich op een tweede plaats door het bezoekende Idee met 3-1 te kloppen. De Zandvoortse vrouwen waren niet op dreef en
verloren kansloos met 0-3
van koploper Allides 2.

Ondanks de overwinning
speelden de Zandvoortse mannen geen beste wedstrijd. Sporting OSS draait dit seizoen bijzonder goed mee in de top van
de ranglijst. Tegen Idee werd
het een moeizame wedstrijd die
uiteindelijk
wel gewonnen
werd. In de eerste set waren de
teams aardig aan elkaar gewaagd. De Zandvoorters speelden met een paar licht getalesseerde spelers waardoor het
teamverband minder was dan
in voorgaande wedstrijden.
Vaak liep het niet en werden de
posities niet goed ingenomen.
De eerste set leverde een moeizame 15-13 overwinning op.
De tweede set was nog minder dan de eerste. De Zandvoorters wisten elkaar niet te vinden en Idee kreeg de gelegenheid daarvan te profiteren. Het

rommelige Zandvoortse spel
was de oorzaak van de 12-15 set
nederlaag. Langzaam maar gestaag kroop Sporting OSS uit
het dal. De derde set leverde
veel spanning op. Beide teams
knokten voor de punten maar
de beslissende klappen werden
door de Zandvoorters gemaakt,
15-13.
In de vierde set was het echte
Sporting OSS te zien. In hoog
tempo, met goede combinaties
werd de het blok van Idee omspeeld en Sporting OSS nam
vlot een 12-0 voorsprong. Even
namen de Zandvoorters wat
gas terug waardoor Idee iets terug kon komen. Sporting gaf de
voorsprong echter niet uit handen en won de set verdiend met
15-7 en de wedstrijd met 3-1.
„Het was voor iedereen zoeken naar de juiste plaats," stelde Eric Schilpzand na afloop.
„Het liep niet in het begin,
maar toch werd het uiteinelijk
een verdiende zege. Sinds vorig
jaar gaat het best goed met dit
team. We willen hoger op en
willen er dit seizoen voor
gaan."
Bij de vrouwen van Sporting
OSS ontbraken in het duel te-

Pak slaag voor
ZHC-hockeysters
ZANDVOORT - Na een
aantal goed gespeelde wedstrijden en dito resultaten,
kwam het sterke De Kraaien op bezoek bij de ZHC. In
deze wedstrijd kwam het
kwaliteitsverschil tussen de
ploegen uit de subtop en de
rest ondubbelzinnig naar
voren. Met maar liefst 2-8
werden de hockeysters van
ZHC weer met beide benen
op de grond gezet.

Zeeschuimers met overmacht aan kop
ZANDVOORT - De synchroonzwemsters van de
Zeeschuimers voeren met
groot puntenverschil de
competitie van Noord-Holland aan. Dat is vooral te
danken aan de enorme inzet
van alle zwemsters van de
wedstrijdploeg, die aan de
lopende band diploma's, limieten, medailles, persoonlijke- en clubrecords scoren.
Van de acht Noord-Hollandse
kunstzwemverenigingen was er
niet een in staat de Zeeschuimers echt te volgen. De Zandvoorters wonnen met een voorsprong van maar liefst 38 punten op het Haarlemse De Watertrappers. Alliance Zaandam
werd derde met 42 punten achterstand op De Zeeschuimers.
Bijna in alle categorieën vielen
de Zandvoortsen in de prijzen.
Rachel Botschuyver werd
glorieus eerste in de categorie
tien jaar en jonger en noteerde
tevens een persoonlijk- en een
clubrecord. De tiende plaats
van Patrica Zonneveld, die voor
het eerst een wedstrijd zwom
was prima maar de elfde plaats
van Kim Borstel, de veertiende
plaats van Anita Daane, de zes-

tiende plaats voor Kimberley
Buyen en de ngentiende plaats
voor
Mariette
Godschalk
mochten er zijn.
Bij de elfjarigen was er net
geen eremetaal voor De Zeeschuimers. Tamara Loos pakte
een prima vierde plaats, gevolgd op een vijfde plek door
Ester Bartels, terwijl Ellen
Bluys een tiende plaats noteerde. Ester Bartels scoorde een
fraai persoonlijk record. Een
zilveren plak was er weggelegd
bij de twaalfjarigen voor Astrid
Koomen en tevens verbeterde
zij met twee punten haar persoonlijke record. Een knappe
prestatie leverde Wietske Neermx met een achtste plaats.
Haar score was hoog genoeg
voor het E-diploma synchroonzwemmen.
In de categorie van dertienjarigen zat er net geen podiumplaats in. Maar met zeer veel
verve scoorde Simone Sindorf
een vierde plaats, gevolgd door
Shanita Doerga op de vijfde
plaats, die haar record scherper stelde. Een perfecte tweede
plaats veroverde Wendy van
den Broek in de categorie van
vijftien jaar. In deze categorie
met veel concurrentie was de

Zaterdagteam ZVMweet
niet meer wat winnen is
ZANDVOORT - Het zaterdagelftal van Zandvoortmeeuwen slaagt er niet
meer in tot een overwinning
te komen. Zelfs van het laag
geplaatste KDO werd verloren en wel met 1-3.
De Zandvoorters begonnen
veel te tam aan de strijd tegen
KDO. De organisatie in de
Zandvoortse defensie was volkomen zoek en binnen een
kwartier stond er een 0-2 achterstand op het fraaie scorebord. Eerst werd een KDO-aanvaller net binnen het strafschopgebied gehaakt en dat betekende een strafschop, die benut werd, 0-1. Vijf minuten later
was Zandvoortmeeuwen nog
niet bij de les en werd de defensie verrast met een tweede treffer, 0-2.
De Zandvoorters kwamen
toen tot een groot overwicht en
zelfs met tien man, toen Wim
Buchel met rood mocht vertrekken, bleef dat overwicht gehandhaafd. Schoten van Jordy

Heidebrink en Ferry van Rhee
waren niet zuiver genoeg waardoor de rust bij 0-2 werd bereikt.
Ook in de tweede helft bouwde Zandvoortmeeuwen een gigantisch veldoverwicht op. Er
waren veel doelpogingen, maar
de KDO-doelman verrichtte
uitstekende reddingen. De
Zandvoorters bleven komen en
een doelpunt hing in de lucht.
De kansen werden echter gemist. KDO liet zien hoe er met
kansen omgegaan moest worden door de enige counter maar
meteen doeltreffend af te ronden, 0-3.
Het voetbal dat Zandyoortmeeuwen liet zien was niet geweldig doch het pleitte voor de
ploeg dat toch gezocht werd
naar een opening in de defensie
van KDO. Met nog tien minuten te gaan was het Pieter Brune die tegenscoorde, 1-3. Vervolgens ontstond er nog een
slptoffensief, maar KDO liet de
winst niet meer uit handen glippen.

elfde plaats van Beryl Valpoort
geweldig. Ook de 20ste en 21ste
plaats van Gabriella Munier en
Nathalie Munnikes waren perfect. In de B-groep wist Sharon
Kerkman beslag te leggen op de Hoog over het blok van Idee scoort Sporting; OSS een punt
eerste plaats.
De gouden medaille in de categorie van zeventien jaar werd
op prima wijze behaald door
Sandra Beugel met op een
prachtige tweede plaats Esther
Koomen. Beide dames scoorden zo hoog, dat zij ook voor de
bronzen KNZB-prestatiemedaille en limieten in aanmerking kwamen. In de seniorencategorie was het bijna een uitgemaakte zaak dat ook daar De
Zeeschuimers aan de top zou
eindigen. Saskia Wester werd
hier eerste, direct gevolgd door
Anouk Noordervhet. Beide dames behaalden de limiet voor
de NK en komen in aanmerking voor de bronzen prestatiemedaille.

ZANDVOORT - Het animq bij jonge judoërs is nog
altijd groot, zo constateerde
Wim Buchel dit weekend
tot zijn genoegen. Hij was
jurylid tijdens de clubkampioenschappen bij Kenamju. De vijf tot acht jarigen
streden op het scherpst van
de snede volgens Buchel.

Edward Terol 24 uur in kart
„Na zo'n zes uur dacht ik,
waar ben ik aan begonnen,"
vertelt de 29-jarige Edward
Terol. De zes uur werden uiteindelijk 24 uur zitten en racen in een kart, waarmee de
Zandvoorter een vermelding
verdient in het 'Guiness book
of Records'. Op de kartbaan
in Huizen werkt Terol sinds
een paar jaar en hij verricht
daar het onderhoud aan de
karts. De aan de snelheidssport verslaafde Zandvoorter
maakte zo van zijn hobby z'n
beroep en toen de nieuwe
Kartracingbaan van Coronel
in Huizen officieel geopend
werd, was Edward Terol wel
in voor een stunt.
„Ik liep al langer met het
idee om 24 uur te karten en
daarmee een record te yestigen. Het kwam mooi uit om
de officiële opening van de
nieuwe baan te combineren
met deze stunt. Het verliep
ook heel erg goed. Ik mocht
om het uur vijf minuten rusten of wat eten en ook moest
er soms getankt worden,
maar voor het overige was
het 24 uur rijden. Ik had zaterdag nog aan een 24-uurs
wedstrijd voor teams in België meegedaan en meteen de
volgende dag naar Huizen toe
om deze stunt proberen te
volbrengen. Sommige men-

Het werd een doelpuntrijk en
daardoor zeer aantrekkelijk
duel tussen ZVM/Rabo en
Zaanstreek. De Zandvoorters
hadden de punten hard nodig,
aangezien, er dit seizoen nog
niet gewonnen werd en gingen
er dan ook fel tegen aan. Het
vertrouwde gezicht op de bank
van coach Joost Berkhout inspireerden de Zandvoorters tot
veel inzet.
Al snel hadden de Zandvoorters een 5-2 voorsprong opgebouwd mede door het geroutineerde spel van Paul Blom. De
formatie van Berkhout had wel
fases in de wedstrijd, meestal
bij een ruime voorsprong, dat
het te veel gas terug nam waardoor Zaanstreek steeds in de
wedstrijd bleef. Zo werkten de
gasten de achterstand snel weg
tot 5-5 doch een tempo verhoging en een paar verwoestende
uithalen van Martijn Hendrikse zorgden weer voor een voorsprong (8-6), maar even later
was het alweer gelijk, 8-8.
Onder aanvoering van de
sterk spelende Patrick Terpstra, goed voor totaal acht doelpunten, nam ZVM/Rabobank
een geruststellende 17-12 voorsprongbij de rust. Doch de pau-

ze had de Zandvoorters geen
goed gedaan want binnen een
paar minuten was Zaanstreek
weer in de wedstrijd, 17-16. Ondanks het telkens terugkeren
in de strijd van Zaanstreek controleerde ZVM/Rabo de strijd
toch wel. De aan de Zandvoorters toegekende strafworpen
werden op vakkundige wijze
door Ronald Vos verzilverd.
Met nog drie minuten op de
klok en met een voorsprong
van 28-24 was de strijd beslist.
Zaanstreek probeerde het wel
maar leed veel balverlies waarvan ZVM/Rabo gebruik maakte
en de eindstand bepaalde op 3124. „Het was een mooie overwinning, we hebben de punten
hard nodig," was de constatering van een opgeluchte coach
Berkhout. „Er vielen ontzettend veel doelpunten maar dat
maakt het handbal best wel
leuk. We hebben het eindelijk
goed opgepakt en ik weet wel
zeker dat we in deze klasse
thuishoren. Ja, ik ben zeer tevreden met dit resultaat."
De Zandvoortse dames hebben vooral personele problemen en raken daardoor de weg
een beetje kwijt. Het spel is niet
overtuigend ondanks een goede

Foto Enck van Cleef

In de rust werden een paar
wijzigingen m het Zandvoortse
team doorgevoerd en dit resulteerde in een meer solide verdediging. Nadat ZHC uit een straf cornervariant door Sabine
Bruin terugkwam tot 2-5, was
het laatste woord aan De Kraaien. In de slotmmuten scoorden
de bezoeksters nog driemaal
Bij de vijf jarigen was de com- routine en won in deze leeftijds- waarmee de eindstand op 2-8
petitie zo nauw dat er een extra klasse.
werd bepaald.
partij tussen Mats de Hoop en
Tim Scheffer moest komen om
Bij de zeven jarigen was de
aan te wijzen wie in het bezit partij tussen Roy Fijma en
van de derde plaats zou komen. Evert Poots de moeite waard.
Tim trok deze partij met het Fijma trok m de laatste seconkleinst mogelijk verschil naar de de wedstrijd naar zich toe
zich toe.
maar zou later in het toernooi
In de finale betraden Frank worden uitgeschakeld.
ZANDVOORT - Ook in de
van der Veld en Ivar Lagas de
bij de
tatami. Frank won de gouden
De nummer een en twee van rapidcompetitie
medaille door Ivar in een houd- vorig jaar Lou van Wonderen Zandvoortse Schaak Club
greep te nemen.
en Yoey Phillipse eindigden heeft John Ayress de leiding
genomen. In de tweede ronook nu op deze plaatsen.
de won Ayress alle zijn parEen verrassing was er bij de
zesjarigen. Daar lieten Stijn
In de groep van achtjangen tijen.
Holt en Timo Raaf zien uit het maakten Cliff Wardenier en
Zijn naaste belager Hans Jangoede judo-hout gesneden te Dennis van der Sloot er een lan- sen werd door Ayress in een
zijn. Sinds het begin van dit sei- ge halve finale van, die onbe- zinderende partij verslagen en
zoen begonnen zij met judo en slist eindigde. De scheidsrech- ook Hielke Gorter en Eemco de
nu waren zij al goed voor res- ters wezen Cliff als winnaar Roode hadden geen antwoord
pectievelijk een tweede en der- aan.
op het sterke spel van de leider.
de plaats. Blauw slip-houder
In de finale verloor hij van Met een score van honderd proNigel Berg, vorig jaar de jongste Kay Zwemmer door een houd- cent voert John Ayress drie mdeelnemer, bezat al wat meer greep.
terne competities van de Zandvoortse Schaak Club aan. Op de
tweede plaats van de rapidcompetitie staat nu Jansen en derde
is Lindeman. De derde ronde
van deze competitie wordt gehouden op 12 februari van het
volgend jaar.

Topper van de week

sen verklaarden me wel voor
gek maar nu het toch gelukt
is, geeft dat een voldaan gevoel."
„Ik had nooit langer dan
twee tot drie uur in een kart
gezeten, maar dit was wel erg
lang. Bovendien moet je een
bepaalde gemiddelde snelheid aanhouden want ik
moest boven de 1074 kilometer uitkomen om het record
te verbeteren. Het verbaasde
me wel dat ik dat gehaald
heb. Na zes uur kreeg ik het
moeilijk maar ik moest geconcentreerd blijven om niet
de baan uit te knallen. Behoudens een lekke band verliep het verder probleemloos.
Het was heel leuk maar ik
doe het nooit meer. Absoluut
niet, want het was toch wel
zwaar."

Ayress heerst
bij schaakclub

Zandvoort '75 geeft in
tweede helft de moed op

ZANDVOORT - Zandvoort '75 is de kluts kwijt en
leed de tweede achtereenvolgende nederlaag. In de
uitwedstrijd tegen EVC werden de Zandvoorters naar
een 6-0 verlies gespeeld.
In de eerste helft zag het er
geenszins naar uit dat met zo'n
verschil verloren zou worden.
Zandvoort '75 speelde dan wel
zonder de belangrijke pionnen
Robm Castien en Dennis Keunmg, het was zeker niet de mindere van de Edammers. Toen
Bert van Meelen uitviel met een
blessure werd het een stuk lastiger voor de Zandvoorters het.
EVC wist echter geen uitgespeelde kansen te creëren. Ook
Zandvoort '75 was niet gevaarlijk voor het Edamse doel. Op
slag van rust kreeg Zandvoort
'75 toch een tegentreffer te mcasseren. De bal zou langs het
doel van Ferry Nanai zijn gegaan, ware het niet dat het
speeltuig via de hak van een
Zandvoortse verdediger in het
doel verdween.

In de tweede helft ging Zandvoort '75 er feller tegenaan.
Donny Jonker was dicht bij de
gelijkmaker, maar zag zijn
schot op de lat belanden. Na
twintig minuten zou de beslissing vallen. EVC plaatste een
counter en de van richting veranderde inzet was onbereikbaar voor Nanai, 2-0. Toen even
daarna Edwin Ariesen het veld
verliet met een blessure stortte
Zandvoort '75 in.
EVC profiteerde van de ruimte en het gebroken Zandvoortse
verzet. Doelman Ferry Nanai
deed er van alles aan, maar
werd nog vier maal gepasseerd,
waardoor de eindstand op 6-0
kwam. „EVC heeft dik verdiend, maar wel wat geflatteerd
gewonnen," vond Joop Paap.
„Te veel spelers waren niet in
de wedstrijd en natuurlijk werden Castien en Keuning erg gemist We zullen zaterdag beter
moeten spelen om kans te hebben tegen koploper Amstelveen " Deze koploper komt zaterdag naar Zandvoort. De wedstrijd begint om half drie.

(ADVERTENTIE)
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Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandaq tot en met donderdag:
00 00-07 00 ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed

Mireille Martina van ZVM/Rabobank op weg naar een doelpunt
Foto Eric van Cleef

inzet. Tegen het sterke Kwiek
hadden de Zandvoortsen weinig kans. Lang bleef de spanning er wel in doch uiteindelijk
werd er met 10-16 verloren en
staat ZVM/Rabo nog steeds
met lege handen.
„Het loop niet," meende
Joost Berkhout. „De selectie is
niet breed genoeg en dat zal
voorlopig nog wel zo blijven.

Na eerst nog, door een schitterend doelpunt van Miranda
Schilpzand, op een 1-0 voorsprong te zijn gekomen, werd
het initiatief snel door De
Kraaien overgenomen Het
tempo werd opgeschroefd en de
combinaties begonnen te lopen
bij Kraaien. De ZHC-achterhoede werd onder grote druk gezet
en nadat keepster Nicole Vermolen, met een paar goede reddingen eerst nog de gehjkmaker voorkwam, moest zy halverwege de eerste helft toch
buigen voor de grote overmacht. Mede door met alert
verdedigen en de vele ruimte
die aan De Kraaien werd gegegven, vielen snel achter elkaar
de doelpunten. Met een'1-5 achterstand ging de rust in.

Wim Buchel: 'Leuk dat er nog
zoveel jonge judoërs meedoen'

Eindelijk winst voor handballers

In de pauze voorzag coach
Marcelle zijn spelers van enige
tactische tips en plots ging het
bij de Zandvoorters draaien.
Via een schitterende actie van"
Edwin Ariesen werd de achterstand teruggebracht tot 2-3 en
m de vijfde minuut kon Henk
Gaus de gelijkmaker binnen
tikken, 3-3. Door een klutsbal
namen de bezoekers opnieuw
een voorsprong en hierdoor
raakte Kroon Vis/ZN van slag.
De tactische opdrachten werden vergeten en Snoeks profiteerde hier dankbaar van en
liep binnen het kwartier uit
naar 3-6. De overtuiging ontbrak bij de Zandvoorters om er
een beter resultaat uit te halen
en vlak voor tijd strooide
Snoeks nog wat extra zout in de
wonde door de eindstand op 3-7
te brengen.

SPORT

gen de reserves van Allides
twee taasispeelsters. Gezien de
moeilijke
omstandigheden
door de personele problemen
deed Sporting OSS het zeker
niet slecht. Integendeel, het favoriete Allides had de handen
vol aan de Zandvoortsen. Met
opportunistisch volleybal werd
Allides teruggedrongen. Beide
teams hadden niet echt veel
kracht in de aanval en probeerden met tactische geplaatste
ballen de punten te scoren.
Sporting OSS vocht voor ieder
punt maar werd in de eerste set
niet beloond met de setwmst,
10-15.
Gaandeweg de wedstrijd nam
Allides het initiatief over. De
bezoeksters beschikten over
meer aanspeelpunten en zorgden aanvallend voor meer vanatie en toonden terecht aan
hoog op de ranglijst te staan. In
de tweede set was het verweer
van Sporting nog redelijk gezien de 7-15 nederlaag. In de
derde set was het verzet gebroken en heerste Allides. Met
sterk spel werd Sporting OSS
naar een 4-15 set nederlaag gespeeld en tevens een kansloze
0-3 wedstrijd nederlaag.

ZANDVOORT - In de
zaalvoetbalcompetitie leed
Kroon Vis/ZN een onnodige
3-7 nederlaag tegen Snoeks.
De wedstrijd tussen beide
ZANDVOORT - Eindelijk slaagden de handballers van
middenmoters stond niet
ZVM/Rabobank erin een overwinning uit het vuur te sleop een hoogstaand peil.
pen. Met een geweldige inzet werd het bezoekende ZaanDe bezoekers speelden met streek bestreden en verslagen met 31-24. De handbalsters
een meevoetballende keeper en kunnen nog steeds geen potten breken en verloren opde Zandvoorters slaagden er nieuw, nu met 10-16 van de reserves van Kwiek.
met in om daar een tactisch
antwoord op te vinden. Binnen
tien minuten keek de formatie
van coach Guus Marcelle al tegen een 0-2 achterstand aan.
Door een doeltreffend schot
van Robin Luiten werd de aansluiting verkregen. Het gebruik
van de doelman leverde Snoeks
veel kansen op en dat resulteerde in een 1-3 achterstand bij de
rust.

Zandvoorts
Nieuwsblad
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We proberen het wel maar om
te winnen moet je meer speelsters tot je beschikking hebben." Doelpunten mannen:
Paul Blom 9, Patrick Terpstra
8, Marijn Hendrikse 7, Ronald
Vos 4, Johnny Terpstra 2, Peter
Pennings 1. Dames: Wendy van
Straaten 4, Claudia Paap 2, Mireille Martina 2, Linda Koper l,
Maaike Cappel 1.

Vrl|dag:
00 00-07 00
07 00-09 00
0900-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
1700-1900
1900-2000
20 00-22 00
2200-2400

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de semnoren)
ZFM Redactie (Wet de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFMLive'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-Off 00
08 00-10 00
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19 00-20 00
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-Ü9 30
09 30-10 00
1000-1200
1200-1700
17 00-19 00
1900-2400

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelnk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

l
3
V)

Gisteravond is het team van
de ZSC op bezoek geweest in
Santpoort voor een wedstrijd in
de externe competitie tegen de
gelijknamige club. Na twee nederlagen wordt het tijd voor
een overwinning want het degradatiespook kijkt om de
hoek. Het zal echter een moeilijke partij geweest zijn tegen
koploper Santpoort.

Degradatiezorgen
voor ZVM-zondag
ZANDVOORT - Door de
zevende nederlaag van dit
seizoen is Zandvoortmeeu
wen afgezakt naar eer
plaats die degradatie bete
kent. De Meeuwen verlorer
van Velsenoord met 3-1 er
zullen komende zondag ir
de thuiswedstrijd teger.
HBC toch weer eens punter
moeten pakken.
De Zandvoorters begonner
vanuit een gesloten defensie te
gen Velsenoord met de bedoe
hng de nul zo lang mogelijk op
het scorebord te houden. Dal
gelukte de Zandvoorters echtei
niet want al na zo'n vijf minu
ten lag de eerste treffer achtei
doelman Mario Schrader. Vel
senoord bleef de strijd dicterer
en Zandvoortmeeuwen moes!
zich beperken tot verdedigen
Na een half uur was het op
nieuw raak en keek Zandvoort
meeuwen tegen een 2-0 achter
stand aan.
Nadien gelukte het Zand
voortmeeuwen wat aanvallen
der voor de dag te komen. Ei
werd feller op de bal gezeter
waardoor meer balbezit ont
stond. Vlak voor de pauzt
slaagde Zandvoortmeeuwen ei
in de spanning terug te bren
gen. Nieuwkomer Berry Bui
tenhek schoot de Meeuwer
naar 2-1.
In de tweede helft ging Zand
voortmeeuwen op zoek naar de
gelijkmaker. De Zandvoorters
drongen aan en Velsenoorc
loerde op de counter. Die coun
ters waren gevaarlijk doch Vel
senoord wist het doel voorals
nog niet te raken. De Meeuwer
zetten fel aan en leken een be
langrijk punt te gaan pakken
Op het juiste moment ontbraP
het de Meeuwen aan een afma
ker. Vlak voor het einde profi
teerde Velsenoord van het aan
dringen van Zandvoortmeeu
wen en scoorde de 3-1.
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Nieuwe stationwagon van Fiat

Saab
maakt
meer

Pall o Weekend werelds

De gestaag groeiende vraag
naar Saabs zorgt voor 1.600
nieuwe banen bij de Zweedse autofabrikant. Het gaat
om bijna zeshonderd technici en duizend productiemedewerkers. De groei komt
vooral voor rekening van de
goed verkopende 9-5. Saab
heeft in enkele maande tijd
15.000 orders mogen noteren voor dit nieuwe topmodel. De groei zal zich voortzetten, omdat vanaf 1998 de
9-5 ook naar de Verenigde
Staten geëxporteerd zal
worden.

Het uiterlijk van de 626 sedan is ingetogen.

azda 626 2.0i GLX Swingende sedan

Waarom ook niet, want lang niet
iedereen is gediend van een aandachttrekker. De verkopen tonen

test
het aan. De nieuwe 626 heeft in
de eerste maanden flink aftrek
gevonden. In augustus zijn er
1.027 exemplaren verkocht, 56
procent meer dan was beoogd
voor deze maand. Sinds de introductie in juli zijn er in Nederland
al bijna zesduizend verkocht.
De vierdeurs carrosserie verschilt
op de eerste aanblik weinig van
de vijfdeurs. De voorzijde is gelijk. Een chromen grille die een
hapje lijkt te nemen uit de bumper
bepaalt in grote mate het aangezicht. Twee koplampen met
krachtige verstralers scheppen
licht in de duisternis. De differentiatie zit bij de achtersteven. Daar
waar het dak van de vijfdeurs in
een schuin aflopende vijfde deur
vloeit, kijkt bij de vierdeurs de
achterruit naar beneden om aan

Fiats visie op de compacte stationwagon: de fraaie Palio Weekend.
Motortype:
Viercilinder met",
: 16 kleppen
Cilinderinhoud: 1.991 cm3
Vermogen:
85 kW/116 pk bij <
, - . •
5.500 tp.m. ' •
Max;'koppel: - 170 Nm bij 4.500,
tp.m;,.
- '
Acceleratie: , 10 sec van"
0-100 km/uur.
Topsnelheid: 198 km/uur.',
Gern. verbruik: ltr/100 km. ,

L e GLX-versie van de
l Mazda 626 sedan is
uitgerust met een prima geluidsinstallatie. Omringd door luidsprekers
gaat het al snel swingend
door het verkeer, tenzij is
gekozen voor de klassieke
zender Radio 4. Het typeert
deze auto. Werkelijk in alles
overheerst kwaliteit: een
Mazda die veel vertrouwen
wekt.
Natuurlijk is het uiterlijk van deze
vierdeurs sedan weinig enerverend. Zeker, omdat het Japanse
merk op dit punt de laatste jaren
enkele verrassende staaltjes autodesign ten beste heeft gegeven.
De bolvormige 121, de ranke 323
F en de sportieve MX-3 coupé liggen nog vers in het geheugen.
Een wat ingetogener stijl is het
Mazda van de jaren negentig.

SPECIFICATIES

Prijs:
Gezeten
achter het
stuurwiel
van de
Mazda 626
kun je
zonder
enige zorg
heel wat
kilometers
afleggen.
de onderkant uit te monden in
een kofferbak. Na het openen
van het deksel gaapt een forse
ruimte.
Het interieur is keurig afgewerkt
met kwaliteitsmaterialen. Stuurwiel en stoel van de bestuurder
zijn in hoogte te verstellen. Geinig
is de neerklapbare passagierszetel. Op de zijkant van de leuning
zit een ontgrendelingshevel,
waarna het rugdeel helemaal plat
is te leggen. De achterkant is met
hard kunststof bekleed en krijgt
daarmee de functie van tafel.
De binnenruimte verdient het predikaat royaal. Precies zoals dat
hoort bij een auto in deze klasse,
waar mensen toch vooral shoppen voor een solide voertuig met
voldoende ruimte voor een gezin
en een voorkomend uiterlijk om
zakelijk goed mee voor de dag te
komen. Van beide markten is de
626 sedan thuis.
De motorkeuze is beperkt. In die
zin dat het of een 1,8 liter of een
2,0 liter moet zijn. De eerste levert negentig paardenkrachten,
de tweede gooit er nog 24 extra
in het tuig. Deze laatste ligt in het
vooronder van de testauto. Hij le-

ƒ 45.995,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
;

vert voldoende vermogen om vlot
uit de voeten te kunnen, zowel bij
een acceleratie als bij een inhaalmanouvre. Wel is het zaak het
toerental dan wat hoger te nouden, want dan is de motor wat
trekkracht betreft in zijn element.

We stellen vast dat Mazda met
de 626 een brokje kwaliteit op de
weg zet, die vooral uitblinkt in uitrusting en in comfort. Precies de
juiste auto voor wie zonder enige
zorg heel veel kilometers wil afleggen.

\

Centrale vergrendeling - - "', , '•
Stuurbekrachtiging, ' • , ' , , • Elektrisch bediende zijruiten . • •«
'voor'- ' '\ •; ,V:'.;. ' • «
Elektrisch bediende zijruiten ;•;
'achter T V ': -, >~~'<. .,<«' . " » '
Spiegels elektrisch verstelbaar '
Stuur verstelbaar, • '•';•' - • <
Acjhtérbank neerklapbaar £<$$<*
Getint "glas-,- ^ - " l";-~-' *:'*',?\,\
Airbag (2x)
'.,«'/.<,'
Airconditioning (GLX) ", . • • '^ ;

D

e Nederlandse Fiatdealers hebben met
kerstmis de Palio
Weekend in de showroom
staan. Fiat is hiermee een
van de eerste merken die in
de compacte klasse een
stationwagon kan aanbieden. De Palio maakt deel uit
van Fiats wereldauto-concept. Het is de bedoeling de
Palio's waar ook ter wereld
te produceren of te assembieren. De mondiale aanpak
van Fiat gaat dus veel verder dan alleen verkoop van
auto's in diverse hoeken
van de wereld. In februari
liep de eerste Palio Weekend bestemd voor de ZuidAmerikaanse markt van de
Braziliaanse band. Nu is Europa aan de beurt.

Na de succesvolle Marea Weekend krijgt Fiat met de Palio Weekend volgende maand een tweede
vertegenwoordiger in het segment van de-stationwagons. De
jongste loot aan de Fiat-stam is
een compacte combi. Er is voldoende plaats voor vijf personen
aan boord van de 413 cm lange
auto. De bagageruimte meet 460
liter en is af te dekken met een
als een harmonica op te vouwen
hoedenplank. Wie grote zaken
wenst te vervoeren, kan de achterbank in zijn geheel of gedeeltelijk neerklappen. De bagageruimte is uit te breiden tot maximaal
890 liter.
Fiat levert de Palio Weekend
naar keuze met een 1.2 liter Fl-

De Fiat Palio Weekend is een onderdeel van het 178projectvan Fiat. De Italiaanse fabrikant streeft hiermee een mondiale expansie na. In de 178-serie zijn
inmiddels al twee modellen gelanceerd: de Palio .
Hatchback en de Siena Sedan. In de toekomst volgen ook een pick-up model en een bedrijfswagen.
Fiat zal deze varianten echter niet in Nederland voe-

ren.
RE-motor (54 kW/73 pk) of een
1.6 liter zestienklepper (74
kW/101 pk). De Fiats gaan door
het leven als respectievelijk Palio
75 en Palio 100. De cijfers verwijzen naar het aantal pk's die de
motoren opwekken. De 75 levert
al hele verdienstelijk prestaties,
zo blijkt tijdens een korte testrit in
de omgeving van Turijn. Een topsnelheid van 166 km/u is mogelijk
en de sprint van O tot 100 km/u
vindt plaats in een nette 13,2 seconden.
Op de schitterende, maar steile
bergwegen rond de thuisbasis
van Fiat komt de 100 uiteraard
beter uit de voeten dan de 75. Hij
heeft beduidend minder moeite '
met het vasthouden van het tempo als de weg begint te stijgen.
De 1.6 geeft de Palio een topsnelheid van 186 km/u. De spurt
van O naar 100 km/u is mogelijk
in 10,3 seconden.
In Nederland zal de 75 in populariteit niet onderdoen voor de 100.
Wie op zoek is naar een zuinig
met brandstof omspringende auto, is met de 1.2 liter motor goed

bediend. Hij verbruikt slechts (gemiddeld) 7,2 liter per 100 kilometer. Op onze vlakke wegen kan
de Palio prima uit de voeten met
de kleinst leverbare motor. De 1.6
liter is meer bedoeld voor de
sportief ingestelde automobilist.
Deze krachtbron maakt van de
Palio Weekend een rappe jongen.
Het brandstofverbruik is wel hoger dan dat van de 1.2, maar dat
is nu eenmaal inherent aan een
grotere motor, de Palio 100 laat
een gemiddeld verbruik van 8,3 liter per 100 kilometer voor zich
noteren.
•••••'
De standaarduitrusting van de
Palio Weekend mag er zijn. ledere Palio heeft stuurbekrachtiging,
een bestuurdersairbag, elektrisch
te bedienen voorportierramen en
een gedeeld neerklapbare achterbank. Zaken als een passagiersairbag, ABS en lichtmetalen velgen zijn als optie beschikbaar.
Fiat heeft de Palio Weekend 75
geprijsd voor ƒ 28.500,-. De 100
wisselt voor ƒ 29.950,- van eigenaar. Hiermee heeft de importeur
de hele Palio-lijn keurig onder de
dertig mille weten te houden.

Miss Nederland gratis aan de muur
Daewoo, sponsor van de Miss
Nederland verkiezingen, heeft
een schitterende Miss Nederland Kalender 1998 laten ma-

ken. Die wordt gratis weggegeven, als beloning voor een
proefrit met een Lanos, Nubira
of Leganza. Speciaal Voor deze

exclusieve kalender liet Daewoo
de mooiste vrouw van elke provincie bij een van de nieuwe
modellen fotograferen.

Mercedes komt met sterke en zuinige dieselmotor
i r is geen fabrikant met
:
zoveel verschillende
• soorten dieselmotoren
als Mercedes-Benz. Toch introduceert de autobouwer
uit Stuttgart nu weer een
nieuwe dieselmotor. Deze
heeft een zogenoemd Common-rail Direct Injection
systeem, afgekort CDI.
Daardoor is hij stiller, sterker en zuiniger dan de al
bestaande dieselmotoren.
Op termijn zal Mercedes zijn hele

dieselprogramma vervangen door
deze common-rail diesels. In Zuid
Duitsland mochten wij tijdens een
korte kennismaking de Mercedes
C220 CDI alvast beproeven.
Wetende dat dit een Mercedes
met dieselmotor is kunnen we het
toch maar moeilijk geloven. Alleen wanneer de motor stationair
draait, als we moeten wachten
voor een stoplicht, horen we in de
verte een lichte dieselbrom. Een
paar keer doen we zelfs het raam
open om er zeker van te zijn dat
we onze 'eigen' auto horen en

niet die van een medeweggebruiker die voor hetzelfde stoplicht
staat te wachten. De Mercedes
Benz C-klasse met nieuwste dieselmotor is echt stil.
Behalve stil is de C220 CDI ook
snel. De versie met handmatig
bediende vijfversnellingsbak trekt
voor de sprint van nul tot honderd
10,5 seconden uit. De topsnelheid ligt net onder de tweehonderd kilometer per uur. De trekkracht van de auto (300 Nm van
1800 tot 2600 toeren per minuut)
maakt dat deze vlot en veilig kan

inhalen. Het derde voordeel van
het nieuwe brandstoftoevoersysteem is dat dit knap zuinig is. Gemiddeld neemt de Mercedes genoegen met 6,1 liter per honderd
kilometer ofwel 1 liter diesel per
16,4 kilometer.
Al deze voordelen zijn toe te
schrijven aan de nieuwe common-rail dieselmotor. Belangrijkste kenmerk van de krachtbron is
dat de brandstof via een speciaal
hogedruksysteem met extreem
veel kracht (zo'n 1350 bar) in de

cilinders wordt gespoten. Daardoor is het rendement extra hoog.
Mercedes is ook bezig met vijfen zescilinder CDI-motoren. Voor
de opvolger van de huidige Sklasse heeft de fabrikant zelfs al
een achtcilinder dieselmotor met
deze techniek gemaakt. Voorlopig
is alleen de C-klasse verkrijgbaar
met CDI-motor. Dit model is nu
leverbaar met keuze uit liefst vier
verschillende dieselmotoren. De
C220 CDI is er vanaf 69.900 gulden. De stationwagen uitvoering
• kost 5.000 gulden meer.

Het jaarboek Auto '98 van Wereld op Wielen

Variatie in autoboeken

O

p de drempel van
het nieuwe jaar komt
de stroom autojaarboeken weer op gang. De
uitgave van automagazine
Autovisie heet jaarboek
1998 en telt maar liefst 500
pagina's. Er staan niet alleen tests in van de nieuwste modellen, maar ook
achtergrondverhalen over
de laatste ontwikkelingen
in, op en rond auto's. Voor
het eerst geeft Autovisie
een compleet overzicht
van alle automerken wereldwijd. Het boek kost
32,50 gulden.

De Mercedes-Benz C220 CDI is stiller, sneller en zuiniger

CDI staat voor Common-rail Direct Injection.

Het autojaarboek van de KNAC

Namens Wereld Op Wielen
brengt Carlo Brantsen de jubi-

leumeditie van het jaarboek
Auto 98. Deze twintigste uitgave is volledig in kleur en dikker
dan eerdere edities.
Voor ƒ 27,50 heeft de lezer
een naslagwerk met interessante nieuwsrubrieken waarin
de toekomst per merk de revue passeert. Verder zijn historische pagina's en een uitgebreide prijslijst opgenomen. In
het catalogusgedeelte komen
alle in Nederland leverbare auto's aan bod.
[foto ]
'Alle Auto's 1998' wordt door
de KNAC uitgegeven. Het is
een zeer handzaam overzicht
van 400 pagina's. Van elk model worden de technische ge-

gevens vermeld, dit jaar aangevuld met de uitrusting. Ook
bevat het boek een prijslijst
voor gebruikte auto's. Daarmee kan de autokoper globaal
de inruilprijs van zijn huidige
auto vaststellen. 'Alle Auto's
1998'kost 17,90 gulden.
Carbase Actueel is geen boek
maar een interactieve CDROM. Van 3.400 auto's zijn
150 gegevens op te vragen.
Op de CD-ROM staan 2.800
kleurenfoto's plus verschillende video-clips.
Met behulp van de informatie
is het kiezen van de ideale auto kinderspel. Ook een kostenberekening per kilometer is
mogelijk.
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Belgische Ardennen: zo dichtbij
en zo'n verrassend landschap
In de open haard knappert
het hout, de eigenaar van
het hotel wacht je op en
kent je naam en geruisloos
wordt de geurige koffie aangedragen. Steeds meer verrijzen er in België, met
name in het Waalse gedeelte bij onze zuiderburen,
kleine familiehotels van de
keten Logis de Belgique,
herkenbaar aan de gele
schoorsteentjes. Logeeradressen bij uitstek voor een
uitstapje naar de Ardennen.
£ IN NAVOLGING van Logis
l de Prance, zijn we hier
* drie jaar geleden begonnen met Logis de Belgique, ofwel Logis van België," zegt de
vice-voorzitter van de organisatie, Michel Son. „Men dient aan
bepaalde criteria te voldoen. Zo
heeft een bedrijf altijd een familiaal karakter, worden de gasten persoonlijk onthaald en
zijn kalmte en rust gewaarborgd."

Happy hardcore is razend, popuair en trekt een steeds jonger publiek. Zelfs op peuterspeelzalen
wordt er op feestjes vrolijk op los 'gehakt en gaat de smurfenhouse er in als koek
foto Hakküh & strakstaan/Kamiel Lindhout

Gabberüh is veel meer dan
hakkuh en dolfijntjes slikken
Ze hebben hun eigen magazines zoals Strobe en Thunder. In de kiosk in de Nieuwe Hoogstraat zijn ze al uitverkocht. In de AKO op het
CS ligt nog een novembernummer van Thunder met
los toegevoegd een alarmkreet: Ronnie (16) is na een
houseparty in Antwerpen
verdwenen. 'Heel erg wat er
met Ronnie gebeurd is' en
'rust in peace', zeggen twee
gabbers daarover op Internet. Ze hebben ook hun eigen websites. En sinds kort
hebben gabbers ook een eigen 'handboek': Hakküh &
strakstaan.
WO.' Hoe gaat het?
f - Heftig cool, man!
- Did you check, out the
Gabba Graveyard?
- Ja, vond ik wel zwaar oké. Er
werd rete-strak gedraaid. Iedereen ging massaal uit zijn ster.
Alleen op het einde, toen ging ik
iets te hard.
- Relaxed man! Waren de dolfijntjes nog any good?
- Mwah... ik helt er in de low nog
maar even een bommetje bijgegooid, want ik had nét niet genoeg voor een trappetje. Ik
stond zo strak, Shirley heeft wel
anderhalf uur met me rondgelopen.
- Ga je zaterdag nog naar Bodegrave?
Een typische gabberconversatie, volgens de auteurs Hetty
van der Wal & Margot Bleeker
tenminste in 'Hakküh en-strakstaan'. Voor wie het gesprek
niet helemaal kon volgen: een
dolfijntje en een bommetje zijn
(ADVERTENTIES)

Volgende week

voor nieuwe produkten

en acties

namen van pillen, de low is de
fase waarin het effect van de pil
afneemt en een trappetje bouwen is het achterelkaar slikken
van pillen: de ene pil in de low
van de vorige.
Van der Wal en Bleeker besteden in hoofdstuk vier, Strakstaan, 17 bladzijden aan pillen.
Immers: 'Drugs zijn onlosmakelijk verbonden met de gabbercultuur.' De overige 'ruim
honderd 'strak' vormgegeven
bladzijden brengen heel veel
andere aspecten van die gatabercultuur uitgebreid in kaart.
De gabbergroet, de seksuele
voorkeuren van gabbers, de
gabberkleding, het gabberkapsel, de gabberhouse, de gabberdans, het gabbergevoel, gabberfeesten: 'in Hakküh en strakstaan' komt alles uitgebreid
aan bod. Genoeg om duidelijk
te maken dat het Gabberdom
meer omvat dan hakkuh met
een kale kop, een aussi-trainingspak aan en tien pillen achter de kiezen.
Volgens de flaptekst van het
boek zijn er in ons land zo'n
driehonderdduizend Gabbers
en is Gabber de grootste jeugdcultuur van de jaren negentig.
'Gabber' is, zo vertelt 'Hakküh',
een Jiddisch en daarom vooral
Amsterdams woord. De Rotterdamse discotheek Parkzicht
wordt evenwel beschouwd als
'de bakermat van de gabberhouse'.
Ook binnen de gabberscene
bestaat een Amsterdam-Rotterdam rivaliteit die draait om de
oorsprong van gabber en de
Ajax-Feyenoord strijd. Het dragen van voetbalshirts op de
rave, zo'n massaal housefeest,
is vaak verboden want de meeste gabbers willen samen hakküh en geen veldslag leveren.
„Een gabber is toch een gabber," zo zegt een gabber in
'Hakküh'. „Ik wil met mijn Rotterdam Terror Corps-jasje rustig door Amsterdam kunnen lopen, zonder dat ik de hele tyd
boos aangekeken word, begrijp
je?"
Heel veel gabbers zijn niet
anti-Rotterdam of anti-Ajax. Ze
dragen niet allemaal aussi-pakken, er zijn er ook genoeg zonder kale kop. Van der Wal en
Bleeker slagen er goed in het
beeld van gabbers wat bij te
stellen. Waar het uiteindelijk
om gaat is, zegt gabber Tony in
Hakküh, „O datje één bent met

al die duizenden andere gasten
die ook allemaal uit hun dak
gaan. Dat gevoel, die eenheid,
die saamhorigheid, dat je daar
als het ware in oplost. Als je dat
gevoel krijgt ben je op een goeie
rave."
Bram Couvreur
Hakküh & strakstaan (uitgeverij Prometbeus), Is voor 25 gulden te koop In
de boekhandel. Wie nog meer wil weten over gabbers kan op Internet
www.gabber.com bezoeken.

Er is een klassering, uitgedrukt in één, twee of drie
schoorsteentjes, die buiten bij
de deur van het hotel naast de,
naam is vermeld. „Voorts
wordt er naast de traditionele
keuken, veel aandacht geschonken aan streekgebonden
gerechten," aldus Son. In totaal
zijn er in Wallonië zo'n honderd Logis van België. In Vlaanderen blijft het aantal nog beperkt tot twintig, maar Son
twijfelt er niet aan of dit aantal,
gezien het succes in Wallonië,
binnenkort zeker zal groeien.
In het hartje van de Ardennen logeren we die avond in
Transinne in de Hostellerie du
Wezerin, een ideale plek voor
een korte vakantie. Voor mijn
grootouders waren de Ardennen in de twintiger jaren hét
vakantiegbied bij uitstek. Op
sepiakleurige prentbriefkaarten van Spa, van de Citadel van
Namen en van de glooiende
heuvels langs de Maas, de Lesse

Nog steeds scoren de Ardennen bij de Nederlanders erg hoog
Foto Casper de Groot

en de vele andere rivieren die
dit mooie gebied doorkruisen,
staken ze in dikdunschrift de
loftrompet over dit mooie stukje België.
Er is sinds die tijd veel veranderd, verre en nieuwe vakantiegebieden dienden zich aan,
maar nog steeds scoren de Ardennen bij de Nederlanders erg
hoog. De Ardennen, zo dichtbij

en zo verrassend anders, mag
dan een door een slimme VVVdirecteur bedachte slogan zijn,
het zegt niets teveel over deze
streek die in enkele uren rijden
te bereiken is.
In 1996 steeg het toerisme
naar België vanuit ons land met
12 procent. In totaal konden
een miljoen overnachtingen
worden genoteerd. 55 procent
van de Nederlanders koos daarbij voor de Ardennen, 40 procent voor Vlaanderen en de rest
gaf de voorkeur aan Brussel.
Het aardige van de Ardennen is,
dat niet alleen sportieve types
er aan hun trekken komen,
maar ook cultuurminnaars en
de liefhebbers van historische
gebouwen.
Neem nu Redu, het bpekendorp met zijn 23 boekwinkels,
en antiquariaten, waarvan vele
met een eigen specialiteit. Veertien jaar geleden was Redu een
slaperig plaatsje, waar vooral
de jeugd wegtrok. De Brusselse
zakenman Noël Anselot had er
zijn tweede huis, zag die leegloop en organiseerde in 1984 samen met de journalist Gerard
Vallet de eerste boekenmarkt,
waarvoor hij het idee opdeed in
het Engelse Haye-on-Wye.
Inmiddels kennen diverse
Europese landen het fenomeen
boekenstadje: Nederland heeft
zijn Bredevoort, Frankrijk,
Finland, Canada en ook Japan
en Maleisië blazen inmiddels

op boekengebied een partijtje
mee. Redu is waarschijnlijk wel
het enige boekendorp met een
restaurant d'Estragon) waar je
letterlijk tussen de boeken
kunt dineren. Wel even naar de
openingstijden informeren bij
de VVV van Redu (tel.
00.32.65.65.16).
Wie van sport houdt, kan in
de Ardennen fietsen, wandelen,
kajakvaren,
mountainbiken,
klimmen en kamperen. De organisatie Lesse Kayaks in Anseremme heeft de combinatie van
kajak en rail-bike. De vaart per
kajak over de Lesse start bij de
Beneden-Lesse en gaat over een
traject van twaalf kilometer,
waarna de ongebruikelijke
tocht van zes kilometer per
railbike op de spoorlijn van de
Molignée kan worden gemaakt.
Voor natuurliefhebbers zijn
de Ardennen een eldorado, of
het nu een wandeling langs de
vruchtbare akkers betreft, een
tocht langs Sambre, Meuse,
Lesse of één van de andere snelstromende rivieren. Of een bezoek aan één van de kasteeltuinen zoals die in Annevoie, waar
als het even meezit Nicolas de
Montpellierje persoonlijk wijst
op de vele botanische bijzonderheden in zijn domein.
Voor stadsflaneerders is Namen, de hoofdstad van Wallonië met zijn oude Citadel - al
een strategisch knooppunt in

de tijd van Julius Caesar - warm
aanbevolen. Vergeet hier niet
het museum Félicien Rops te
bezoeken, gewijd aan de hier in
1833 geboren schilder, tekenaar, lithograaf en één van de
opmerkelijkste graveerders uit
de tweede helft van de vorige
eeuw. Als u de toegewijde gids
treft die wij er hadden, zal een
halve dag hier nog niet voldoende zijn en zal je aan de andere
elf musea van Namen, hoe interessant ook, waarschijnlijk niet
meer toekomen.
Op de terugweg naar huis
'prikken' we in de gids van de
Logis van België Hotel d'Orange in Stavelot, een romantisch
pand dat al sinds het jaar van
de Franse Revolutie in dezelfde
familie is en waar de pater familias Dominique Leclercq de
sterren van de hemel kookt
voor een naar Nederlandse begrippen zeer redelijke prijs. Die
avond wordt overnacht in het
dichtbij Namen gelegen Hostellerie Vachter in Anhée-Yvoir.
eveneens behorend tot de Logis
de Belgique waar in de zomermaanden alleen al de Franse
tuin, grenzend aan de Maas,
een bezoek waard is.
Leni Paul
Juist in deze tijd hebben 28 Logis de
België voordelige aanbiedingen. Voor
meer Informatie kan men terecht bij
het Belgisch Verkcersbureau. Haarlem, tel. 023 -534.44.34. Op verzoek
wordt de gids van Logis van België
tegen portikosten toegestuurd.

In het Cultureel Centrum Amstelveen geven
op zaterdagavond 13 december

Cynthia Mayer:
'Je wordt verliefd op zo'n
beest en dan is
het je maatje'
Fotoburo
Luuk Gosewehr

'Voor Sinterklaas is hij
geen geschikt paard'
Cynthia Mayer uit Uithoorn
werkt bij een koeriersdienst. In naar vrije tijd verzorgt zij haar paard in een
manege aan de Jac. Takkade
in Aalsmeer. Een écht huisdier is een paard natuurlijk
niet, maar zo vlak voor Sinterklaas maken we voor een
schimmel in deze serie
graag een uitzondering.

Wat voor bijzondere trekjes
heeft Sir Ralph?
„Engelse volbloeden staan er
om bekend slim te zijn en alles
te onthouden. Dus als ik iets doe
wat niet naar zijn zin is, merk ik
dat meteen. Dan neemt hij van
mij zelfs geen wortel meer

Waar komt hij vandaan?
„Hij stond in een stal vlak bij
Renbaan Dulndigt in Wassenaar. Ik vond het een verschrikkelijk lief paard, maar niets
voor mij. Ik wilde geen schimmei, want je ziet er natuurlijk
alles op en ik zag me zelf al elke
dag boenen en wassen. Maar nu
heb Ik mijn hart aan hem verpand."
Waarom een paard? Wat is daar
zo gezellig aan?
„Je wordt verliefd op zo'n
beest en dan is het je maatje.
Hij heeft eens een hele nacht uit
een sloot proberen te komen.
Daar heeft hij een aandoening
aan zijn been aan over gehouden. Nu kan ik met hem nog
rustig een bosritje rijden, maar
geen wedstrijden meer."

Wat geeft u hem te eten?
„Dat hangt er van af. Hij doet
nu vrij weinig en dan mag hij
niet veel eiwit hebben. Dus hij
krijgt vooral hooi en wat
krachtvoer."
Wat denkt u, als bezitter van een
schimmel, dat het paard van
Sinterklaas het liefst eet?
„Wortels."

aan."
Zou Sir Ralph een goed paard
voor Sinterklaas zijn?
„Absoluut niet, hij heeft het
hcethoofdige van een volbloed.
Haha, ik denk dat Sinterklaas
als hij opstapt weer snel terug
in Spanje is."

Isabelle van Keulen
& Ronald Brautigam

Praat u tegen uw paard?
„Ja, maar niet veel. Hij weet
natuurlijk niet precies wat je
zegt. Het gaat om de manier en
de toon waarop. Je stelt hem op
z'n gemak door een rustig babbeltje te maken. En als je
kwaad bent, moet je even je
stem verheffen."
Wat komt er bij de verzorging
zoal kijken?
„Voeren, stallen uitmesten,
de hoeven verzorgen, de staart
bijknippen, zorgen dat de manen mooi op lengte blijven. De
manen worden kort gehouden
door te trekken. Dat doet hem
geen pijn, maar hij vindt het
wel een vervelend gevoel."

Om wat voor paard gaat het?
„Een schimmel, een Engels
volbloed. Hij heet Sir Ralph en
was vroeger een renpaard. Nu is
hij bijna twintig, met pensioen
eigenlijk."

Foto: Marco Borggreve

Wat kost Sir Ralph u gemiddeld
per week?
„Het stallingsgeld inclusief
voer is 475 gulden per maand.
Daar komt dan nog de hocfsmid
bij en zes keer per jaar een spuit
tegen wormen."
Jan Pieter Nepveu
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een speciaal concert in kerstsfeer. Het begint
om kwart over acht. Het concert staal in net
teken van de romantiek. Isabelle van Keulen
(viool) en Ronald Brauligam (piano) spelen
voor de pauze Sonate nr. 1 van Prokotieff
en Sonate nr. l van Saint Saëns. Na de
pauze kunt u luisteren naar Sonatine nr. 1
van Schubert en Francks Sonate in A grote
terts.
Lezer; krijgen tegen inlevering van onderstaande bon een korting van vijf gulden
op de normale prijzen van respectievelijk 45
(l-e rang), 42,50 (2-e rang) en 40 gulden
(3-e rang).
De kassa van het Cultureel Centrum op Plein
1960 nr. 2 is geopend van maandag tot en
44 | met vrijdag van tien tot drie uur (telefonisch
vanaf half elf 's ochtends). In hel weekend
van twaalf tot drie uur (telefonisch vanaf
één uur). Hel telefoonnummer van de kassa
is: 020-547.5175.

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: 2 radiohoorder; 12 pers.vnw.; 14 kier; 15
loods; 16 riv.in Italië; 17 persbureau; 19 Multiple Choice; 21 selenium; 22 haarpluk; 23 plant;
25 voor; 27 keur; 29 vr.taal; 30
dorpsplein; 32 talent; 33 ieder;
34 aardeter; 36 vr.munt; 37
neon; 38 gelofte; 39 hoofdtelw.;
41 eerw.heer; 42 cijfer; 43 gezel;
44 landbouwwerktuig; 45 nachtvogel; 47 kledingstuk; 48 getij;
50 onbep.vnw.; 52 slang; 55 watering; 56 pl.in N./Brab.; 58 pl.in
Gelderl.; 59 orgaan; 60 luiers; 62
lof; 63 flank; 64 groente; 65 editie; 67 legerafd.; 68 laagte; 69
hetzelfde; 70 tijdperk; 72 bevlieging; 74 zangnoot; 75 tauitensporig.

VERTICAAL:!
wuiven; 3
bijb.pl.; 4 bij; 5 droog; 6 motorrace; 7 Rijksgrond; 8 waterdier;
9 denkbeeld; 10 vervoersmij.; 11
kooiwatervogel; 13 berusting;
16 brasser; 18 wandelplaats; 20
beekje; 22 rijgsnoer; 24 Ver.Staten; 25 voor; 26 vrg.koningin; 28
laatstgenoemde; 30 smeken; 31
soldatengebouw; 34 verlies; 35
bezit; 38 loopvogel; 40 kous; 44
vermenging; 46 zangspel; 49 beplanten; 51 riv.in Italië; 53 hert;
54 pl.o.d.Veluwe; 55 akker; 57
neon; 59 uitroep; 61 luizenei; 63
verbond; 66 majeur; 67 web; 70
uit; 71 wettelijke aanspr.; 72
dwarshout; 73 voegw.
Winwoord vorige week:
BAROKKTJNSTENAAR
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BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK Super platle
61cm beeldbuis stereo
TXT Adviespnjs'2439

1199.-

PHILIPSBREEDBEE"LD

PW6301 70cm stereo Ie
letekst Adviospnjs'3295

N

1549.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV
PT820 Black line S groot
beeld stereo TXT Adv "2795

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 Tvvan tjaari70cm
Black ImeS lOOHzdigital
scan stereo TXT Adv '3895

Ü2379.-

PHILIPS 70CM STEREO
PT-1501 Teletekst Adv'1645

979.-

STEREO KLEUREN-TV
Olf Ned Philips garantie
55cm teletekst Adv M 245

749.-

SIEMENS VAATWASSER

SONY BREEDBEELD KLEUREN-TV

SN20000, Luxe alwasautomaat, geschikt voor 12 couverts,
4 sproemiveaus RVS interieur lage verbruikswaarden en
geruisarm Adviesprijs* 1298 -

KV24WS1, Ultra platte super Trinitron 16 9 beeldbuis, 4 beeldmodes 100 voorkeuzezenders 60 Watt stereo, teletekst met geheugen en Doublé Duty afstandbediening Adviesprijs'2440 -

SAMSUNG CAMERA
VPK60 14xmotorzoom "1099

TOPMERKWASDROGER
MettijdktakenpluizenfiHer "495 -

679.Hl-BCAMERASTUNT
HiFi stereo 12xmolorzoom
afstandbediening Adv '1899

ZANUSSI WASDROGER
Links- en rechlsdraaiende
trommel Adviespnjs*649 -

899.-

SONY STEADY SHOT
TR510 HiFigeluid '1890

1199.-

CONDENSDROGER
Geenafvoernodig1 RVStrommel

1279.-

BAUKNECHT DROGER
Kreukbeschermmg Instelbaar
tot 150 minuten Adv "949-

SONY + LCD SCHERM
TRV11 Camcorder '1980

SONYHi-SHIFI STEREO
TR750 STEADY SHOT top
klassecamcorder AdV3110

BOSCH WASDROGER
Electronische besturing
Zeer stil Adviespnjs'1099 -

1449.-

SONYDIGITAALTOPI
DCRPC7 Bekroond' Cam
cordervantjaari Adv '5110

MIELE WASDROGER
Electronischen reverserend
RVS trommel Adv "1799 -

JVC DIGITALE STUNT'
GRDV camcorder 100x
zoom Adviespri|S*5279

CENTRIFUGE
2800 Toeren RVStrommel
Adviesprijs '249,-

2899.PHILIPS VIDEORECORDER SHOWVIEW/PDC

PHILIPS TELETEKST
PT156 Alstandbediend '645

429.-

PORTABLE KTV37cm
O» Ned Philipsqarantie "495

**•*

PHILIPS MATCH-LINE
VR Turbo Drive stereo, montage Jog & Shuttle '1545

949.-

PHILIPS
MINI HIFI SYSTEEM
FW330, 2x30 Watt ,
Digital Sound Control,
digitale tuner, 30 pre
sets, klok/timer, dubbel
cassettedeck, programmeerbare CD-speler,
2-weg luidsprekers, mcl
Afstandbediening
Adviespnjs*910-

679.-

a

1179.-

BREEDBEELD
KV24WS1 Super Trimt
ron stereo teletekst "2440
ll

>1 g:
&1&U

H^biP • *W H
SONY BREEDBEELD
28WS1 70cmSuperTnnitron
BOWattstereo teletekst '2990 -

M

1649.-

SONY 100HZSUPER!
E2561 Super Trinitron PIP
stereo TXT Adviespnjs'2970

'M

1799--

SONY 63CM STEREO
X2501 Hl Black Trinitron
teletekst afst bed Adv'1770

SONY 55CM STEREO
X2101 Trinitron TXT '1440

SONY55CMTELETEKST
M21 Hl Black Trinitron
Adviespnjs"990

ARISTONA STEREO
SB 4 koppen SHOWVIEW
PDC longplay Adv'1095-

599.-

SONY HIFI STEREO
E800 4 koppen Tnlogic videorecorder montage Adv "1670 -

779.-

ETNA FORNUIS
Gas/electro fornuis met regelbare thermostaat, grill,
schakelklok ovenverlichtmg en glazen sierdeksel
Adviesprijs" 1245 -

SONY 11 GSM PAKKET

679.-

INDESIT
WASAUTOMAAT
WN400, 10 programma s
4,5 kg inhoud Adv '799

799.-

JVC HIFI STEREO
J620 Hi Spec Drive '1189-

579.-

SAMSUNG STEREO !
SV125 Videorecordermet
PDC Adviespnjs"749 -

569.-

SONY PORTABLEKTV
M1400 Afstandbed Adv "550 -

499.-

C ALL CENTER
Consumenten Helpdesk voor informatie en
advies Tevens melden van storingen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app

KI" VOOR

O2O - 6474939 |

MIELE 1000 TOEREJN
Topklasse Vol elektronische besturing, zuinig
stil en milieuvriendelijk
Adviespnis "2299 -

c i N T E Rv
3

maakt waar,
>de) service,
altijd

•». 'Jï.. Als dit ooit van toepassing .

SONYVIDEORECORDER
E11 Atslandbediening '650-

549.-

699.-

999.-

JVC SHOWVIEW + PDC
A237 Express ProDigi '714

869.-

PANASONIC Beste Koop!
NVSD22;Showview+PDC "734

PANASONIC
IC63CMTOP
63CM TOP
G1 HiFi stereo
60 TXT *1599

ARISTONA STEREO KTV
TA4412 S3cmi teletekst
teletekst"1595
"1595--

ARISTONA
A 63CM KTV
KTV
TA5212 Stereo
sreo teletekst,
top Black hnesS
S Adv
'1795 Adv'1795-

1099.-

MIELE KOELKAST
K1321S, 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399-

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT
WE1200. Instelbare centrifugegang regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp Adv'1199-

379.-

798.-

898.-

1298.-1

849.-

SIEMENS KOEL/VRIES
KG25V03,240 netto inhoud.
2 vriesladen Adv'1348 -

899,

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
Type KE3100 Digitaal,
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs'1849 -

1199.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN
M6135, Supersnel verwar-1
men en ontdooien Uitneem-1
baardraaiplateau Adv '279 - 1

179.-

SHARP MAGNETRON|
R2V18 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

189.-

WHIRLPOOL AVM260
19 liter inhoud Eenvoudi-l
gebedienmg Adv '599 -l

209.-

1-DEURS KOELKAST
Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak

275.-

145 LITER KOELER
AUTOM ONTDOOING '549

295.-

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv '699 -

345.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak
Adviespnjs"699 -

SIEMENS KOELKAST
Met vriesvak 140 liter
mhoud CFK-vrij Adv "729-

425.-

MOULINEX MAGNETRON
Y49,17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaipla-1
teau.bmer,receptenboek.'489-

279--

SAMSUNG 24 LITE R l
1000 watt magnetron,!
60 minuten timer, auto-1
matische programma s

299.-1

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON!

Snelle 900 Watt magnetron
24 liter inhoud, Makkelijk l
te reinigen Vele kook-1
funkties Adviespnjs'699 - 1

469.WHIRLPOOL AVM
Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en l
1000 watt magnetron Dus |
ontdooien, koken bakken
bradenengratineren Adv "999-1

1649.-

849.-

439.-

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151 Afstandbed "645

599.

MIELE VAATWASSER l
G570, Topklasse 6 Programma s 12 couverts Waterontharderenwaterstop Adv '2099 -

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES
ARG647, 156 liter koelen
eneoiitervnezen Adv '949 -

AEG WASAUTOMAAT
Lavamat600 950 loeren
centrifuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil AEG
meerdere malen best getest1
Adviesprijs "1449 -

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT
WM20000 RVS trommel en
kuip ApartetemperatuurregeImg Bespaartoets Adv "1348

PHILIPS SHOWVIEW
VR165 +PDC afst bed '745PANASONIC KTV TXT
TX21 55cmFSQ Adv'849 -

579.-

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000 Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage l
verbiuikswaarden Adv* 1348-1

INDESIT I N B O U W
KOOKPLAAT
RVS+vonkontsteking '399 -1

1049.-

SONY LONGPLAY
E250 Showview+PDC "780-

748.-

469.

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving
•••• sterren mvnescapaciteit Adviesprijs 899 -

395.-

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

498.-

BOSCHAFWASAUTOM.I
SMS1012 RVS interieur
4sproeimveaus Adv '1179 - 1

BAIJKNECHTVAATWASSER
GSF341,3 programma s Va-1
nabele indeling Adv '1099 •

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT
AWM800,15 programma s
Ruime vulopening Milieuvriendelijk Deurbeveiligmg Adviesprijs '1079

699.-

PANASONIC STEREO
HD600 Topper'4 koppen
Showview+PDC Adv "1299 -

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI
Koelgedeelte met automalischeontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
•••• sterren mvneskapaciteit Adviespnjs"999 -

899.-

ZANUSSI
WASAUTOMAAT
FL700, 750 toeren centrifuge RVS trommel, schokdempers Adviesprijs '949

699.-

649.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT
WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg
bespaarprogramma's "1349 -

Oe beste telefoon! Sony CDMX1000 "pop up
Het beste abonnement! Hi GSM van PTT telecom
De beste servlcel Incl Verzekering

SONY HIFI STEREO
E600 Trilogie 4 koppen
Showview+PDC Adv "1340 -

GRUNDIG HIFI STEREO
GV5400 4 koppen Show
view + PDC Adv "1159-

155.-

VR165, 2 laser gesneden koppen voor een briljant beeld, on screen
display m het Nederlands, Instant View (beeld tijdens spoelen), 99 voorkeuzezenders, afstandbediening Adviespnis '745 -

PHILIPS HIFI STEREO
VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV bngplay '1095-

SONY 72CM TRINITRON
KVC2981 Stereo TXT '1880

LUXE VAATWASSER
Nedertandstopmerk.4programma's 12°couverts Adv '899 -

1

269.2-DEURS KOELKAST
CFR,220litermhoud CFKvrij Adviesprijs'789 -

395.-

Z A N U S S I 2-DEURS
2180/4D Automatische ontdoonng Adviesprijs"749 -

445.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig integreerbaar, 4 programma's aquastop "1299 -

849.-

BOSCH 2-DEURS
235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

ZONDE* RISICO

469.-

ATAG
FORNUIS
FG1, Gasfornuis met elekt-1
rische oven mcl grill en l
sierdeksel Adviespnjs*1450 - 1

ARISTONA VIDE'OI
SB1p_yd3aeooro3rAfeÜ)ed."605.

pTgjfr QÖO .
riiuw OO«f>

948.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO
Met afstandbedienmg

~~ 289.-

BETER EN GOEDKOPERI

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden 11kgmvnescapaciteit Adv "848 -

529.

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid
Adviesprijs "1099 -

jSlCMlTV/VlDEO
Showview, PDC, teletekst.

QQQ
öïl«J«51cni,100 voorkeuzezenders,
ic'art. Atstandbed. *999.-

799,-

;|SONY COMBO 37CM
f|KVV;Showview,PDC.'122Ö.-

779.-

PHILIPS TV/VIDEO
lil^Vl «2; Showview.'1195.-

BCC
PR/J5,

699.-

GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Stereo TXT "1829

799.-

GRUNDIG37CM + TXT
P730 STUNTI Adv '699

399.-

INTELPENTIUM166MMX
MultimediaPC 16MB 2 1GB
W 95 fax/modem Adv "3499

2279.
LASER MULTIMEDIA
VanKatp 166+Processor 32MB
intern 1 6GB schijf CD rom
33K6 fax/modem W 95 1 jr
On Site garantie Adv'3499

2499.-

SPEAKERSET80WATT

f.-mii.-i^t 29.50
JOYSTICK SUPER!
r.-i<«ij.-»f.» 22.50

3KNOPSMÜIS! K200

r--M«ta.iiw

7.50

BUBBLEJET STUNT'
JP170 Kleurenprinter '599-

219.HP INKJETPR1NTER
DJ400 Incl sheetfeeder '499

PORTABLEKTV37CM

CANON BJC4200
Topklasse'Sjr garantie '821

O Kim"

269.-

MINI DISC PER 2

QmEMZH

IBMAPTIVAE20TOP!
Pentium166MMX 16MB
2 1GB 14 monitor (ax/mo
dem W 95 Adv '3999

KTV 37CM+TELETEKST
FTTgA
O1Q

E2E7

648.-

339.-

449.-

VIDEO-TAPE PER 4

BCC BETER EN GOEDKOPER*,
PHILIPS MONTAGE VIDEO VR668
4 koppen showview PDC camcorderen montageaansluitmg Adv *1395JVC STEREO VIDEORECORDER
HRJ620 Hi Spec Drive 4 koppen luxe
afstandbediening Adviespri]s*1189 PORTABLE KLEUREN-TV
37cm Off Ned Philips garantie 60
voorkeuzezenders, afstandbed *495 FM DRAADLOZE HOOFDTELEFOON
100 meter bereik zender en ontvanger
Adviesprijs*179-

849:

BOSCH VAATWASSER

"5GS56Ö2,5 programma's,
aquastop, timer, l uisterstil
Adviespn|s*1699-

579.279.-

1249:

89:

BCC B E T E R

l KLANTENKAART
' Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

WHIRLPOOL
BOVENLADER
850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs'1435 -

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Supérstore)

ATAG GAS/ELECTRO FORNUIS
Met grill, hetelucht-oven, draaispit en
vonkontstekmg Adviespri|s*1599BAUKNECHT VAATWASSER
GSF4631,3 programma s ECOprogramma 12 couverts Adv *1349INDESIT CONDENSDROGER
Geen afvoer nodigi Met timer RVStrommel anti kreukprogramma *1099 ZANUSSI DUBBELDEURS
ZFC15/4D Koelkast met 178 liter netto
inhoud, softhne design Adv *749-

1249.-

849,
649,
549.-

l ZAANDAM

l Breestraat 65

l westzijde 55

(onder Dirk v.d. Broek)

449.

ZANUSSI VRIESKAST
3 vakken
CFK-vrij
Adviespnjs*629 -

528.

INDESIT FORNUIS
Gasoven met dubbele oven-1
ruit Adviespnjs'849 -

399

349.

ETNA KOOKPLAAT
2-delige pannendragers

HTiP^

OOO

Ü3SÏJ
MmfmOm"
SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskookplaat Adv "295 CKVIHJ

AEGTURNAMAT
Unieksysteemmetapartcent
rifuge eenheid Adv '1699-

798.-

ETNA FORNUIS
Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel Adv '695 -

90 LITER VRIESKAST
3 vakken Adviesprijs 898 -

AEG BOVENLADER
1000 toeren centrifuge
Zuinig stil en miheuvnen
delijk Waterbeveiliging
Adviesprijs "1649OPZETVRIESKAST
Handig!
50
liter
Adviesprijs "595 -

158.-

299.-

WASCROOGKOMBINATIE
Wassen en drogen m
1 machine 1000 toeren
Adviesprijs "1549 -

VRIESKISTEN!
De topmerken leverbaar
in alle maten en soorten
Er is al een v r i e s k i s t
vanaf

ETNA WASEMKAP
AVANCE,3-standen Adv'135-

898.-

279.-

78.-

EN G O E D K O P E R

(BEVERWIJK

W H I R L P O O L KAST
Gunstig energie verbruik,
•••• capaciteit, CFK-vrij

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-elektrotomuis gnll thermo
staat en sierdeksel "1199 •

maandagmiddag"
dinsdag t/m vrijdag

HiLvfcrsuM-MAARssENiROEK

13.00 tot 18.00 uur
09.30 tot 18.00 uur
09.30 tot 17.00 uur

i Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tol 21.00 uur
l overige filialen donderdag 19.00 lot 21.00 uur
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BRAUN
PLAK
CONTROL

iBRflunl

electrisch»
tandenborstel,
klinisch
bewezen:
8 PERS. GOURMET
iourm«tt«n, grilleren
jeletten. Advlespri|s*235.-

115.-

lONDE G O U R M E T
jourmetten en racletten,
iel. 6 pannetjes. Adv*109.WIJS*

Advlesprljs-182.-

BCO
\ PRIJS ^

95.- *
PHILIPS //J
GEZICHTS
SOLARIUM
4 UVA TL-buizen, 2 beschermbrillen. Adv.*129.-

fEFAL GRILL
imtactgrill, uitneembare
,dviesprijs'159.-

BRAUN UK9
Grote, krachtige 460 Watt
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak •£
en slagroom klopper. '149,.

589.-

hnflun

Telefonisch van maandag t/m vri|dag tussen 8 30 en
20 00 uur Tel 0 2 0 6 6 5 8 6 8 6 Fax 020665 63 21
Schrifteli|k Vul de bon m en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S Postbus 156 1000
AD Amsterdam

BRAU
LUXE STAAFMIXERIJL
Met regelbare snelheid,! V

Afgeven kan ook bi| Het Parool Wibautstraal 131 Am
sterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren
Amstelveen kantoor Aemstelsti|n Laan van de Helende
Meesters 421B Zandvoort Gasthuisplem 12

~

65.-*!

PHILIPS HANDMIXER

en deeghaken. Adv.
\PRIJSi

(AUTO/MAXI S zi|n gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen)

Razendsnel een heerlijke
diverse hulpstukken voor
pedicure, manicure en
huidmassage in fraaie
cassette. Adv. *150.-

Alle pri|zen zi|n excl 17 5% BTW
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen) ta
nef op aanvraag

89.-

IOULINEX FRITEUSE
legelbare thermostaat,
ntireukfilter. Adv. *119.-

69.^
^

Voor meer informatie of advies bel

PHILIPSCITRUSPERS*
300cc, met alneembaarl.jL.1
reservoir. Advïesprijs*49.-1 7 l

BRAUN SILK-EPIL
Epileer apparaat voor
langdurige ontharing.
Adviesprijs*148.-

ve weet

69.-

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

PHILIPS LADYSHAVE
Snoerloze ladyshave ook
geschikt voor onder de PHILIPS

44.95*1

'ONDUE-SET
'oor vlees-, kaas-, chinesef chocolade fondue. *119.-

SNOERLOZE
WATERKOKER

ging. Adviesprijs'49.

-in nc
1 3.3 U

C A R M E N KRULSET
18 rollers in 2 maten. *99.-

BCCT

PRINCESS ROYALTWIN *
Koffiezetter en snoerlozel-fc

169.-

AUDI 18 S bj 1989 i z g s t
PEUGEOT 605 TURBO D 1994 bronsmetallic een plaatje van
130 000 km ƒ22500
een auto / 9 500 06 53202028/
320 6414838
Tel 0206278410

95.-*

Wiegerbrumlaan 73 Uithoorn
Dealer voor A veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 561212
(Op afspraak gratis halen en brengen)

BMW

BRAUN 8-10 KOPS *
KOFFIEZETTER
1^ BMW 316i 93 138000 km
blue/green met with option
<
excel cond ƒ26500
~^JJXnHK&>\ l pelstop. Adviesprijs*59.-|
^ï*
Tel 0206406255
BRAUN
BMW 530 i V8 directiewagen
SUPERoriënt blauw nov 94 56 000
VOLUME
km veel opties huisselect
FÖHN
/W
Koffiezetter met triermos-1
BMW garantie van ƒ 140 000
1200 Watt, 2 standen en kan. AdviesPriis.'109.-|
voor ƒ 52 500 (incl BTW) Tel
supervolume hulpstuk. *59.ICC
0206411354 (6471741)

\PR1JSi

Citroen

PRUS t

Fiat
FIAT Cinquecento bj 1994
zwart sportvelgen radio/cass
ƒ10250
0653202028/020
6414838
Fiat Tipo Liberty 1 4 ie 3 drs
sept 94 met blauw/grijs v
en a spoiler v v 3de remlicht
getint glas elec ramen Nieuw
st 22 000 km Vr pr ƒ 14 000
Tel 0297282469/242051
Adverteren m
deze rubriek
FAX 020 6656321

Ruime keuze m 2 CV occasions
alle leeftijden De Eendenspe
cialist Leende 0402061528
Schitterende CITROEN BX 16 T k Ford Fiesta 1 3 flash b j
OPLAADBARE^ TRI bj
88 prijs n o t k 1993 sunroof startonderbre
TEFAL STOOMBOUT
3 KOPS PHILISHAVE 1370; Met uniek anti-kalk- v. 020 6685954
ker 5 deurs 36 000 km prijs
ƒ13900 Garage de Route
Snoerloos dus overal te ge- staafje, drinkt gewoon uit JL.
bruiken. Adviesprijs. *215.- de kraan. Adviesprijs.*95.- ^ XM V6 airco m 95 ƒ 27 500 Brinkstraat 82 Amsterdam
XM 20i SX Prestige 95ƒ 27 900 020 6931747
IILFISK STOFZUIG ER l *J'! l L"*
XM 20i Ipg airco 95 ƒ 29 500 • Auto te koop'' Plaats m deze
WJ—J
••
topkwaliteit. Hoge prestXM Turbo D 94
ƒ 25 500 rubriek U zult verbaasd staan
tles in reiniging door LUXE P H I L I S H A V E STOOM STRIJKBOUT * XM Diesel 95
ƒ 27 500 over het resultaat
Verende scheerhoofden
nltk filtersysteem.
XM Diesel 94
ƒ19900
en tondeuse. Adv. *150.XM D Airco 91
ƒ 10 500
stoomstoot en sproeier, l
Adviesprijs. *59.l r^ XM 20i CT Turbo 94 ƒ 24 500
XM 20i LPG 93 airco ƒ 15 500
XM CT Turbo aut 93ƒ 17 500
Xantia LPG 939495 ƒ14500 Renault Dauphine 1959 mooi
Xantia 1 9 Diesel 95 ƒ 19 500 apk veel nwe delen hchtbl
ZX 14i Furore 94
ƒ 13 500 vrpr ƒ5500 0786741665
. met gratis
>WK-voetbai
ZX Diesel 93
ƒ13 500
BX TGD break 89 / 4950
' "" Wegens beëindiging hobby
BRAUN FLEXINTEGRAL
BX Diesel 90
ƒ 4950 Peugeot 404 break 1971
5314; Zwenkend scheerBX 16 RE Break 87 ƒ 1950 ƒ 12500 Peugeot 404 1972
x===__
BX 16 TGi 93
ƒ 9950 ƒ 7 500 VW Kever 1974 ƒ 2 000
IIELE STOFZUIGER hoofd - tweeling scheerBX 16 Mountreux 89 ƒ 4950 Drs Keimpe Cars 020 6823615
BX 14 TE 93
ƒ 8950 • Bewijsnummers van een
BX 14 E LPG 89
ƒ 2950 geplaatste advertentie m deze
BX 19 TRi 89 90 v a ƒ 3950 ruoriek krijgt u alleen
persoons onderdekensl
BX 19 GTi
ƒ 3950 toegezonden als u dat bij de
AX 1 5 Diesel m 95 ƒ 11 500 opgave van de advertentie
Inventum en Dreamland. l
ƒ 6950 kenbaar maakt De kosten
AX First m 92
|500 WATT TURBO
ƒ 7250 daarvoor bedragen ƒ 4 50
C 15 D bestel 92
[Itctronlsch regelbaar.
v.a.
C 15 D bestel 94
ƒ 9950
ELECTRISCHE
VISA Garage B V
KACHELS
Houtmankade 37 Adam
Alle soorten en maten
SLECTROLUX 1100W
l v m vertrek buitenland t k a
IC UM
Tel 0206278410
PEUGEOT 205 1 1 Accent
TONDEUSE
3 deurs kl rood 120000 km
Wvlesprijs*379.PRIJS
L
Complete kappers-set
b) 05 91 i perf st incl
voor thuis. Adv. *69.Philips radio Vrpr ƒ7995
Charade TX aut orig
Tel 06 54663080
km 8200 10 93 Cuore TS
'flOULINEX SUPER
Peugeot 205 1100 Inj Accent
km 70 000 94 Cuore TX
'000 Watt vermogen. *229.bj 90 116000 km wit 3 drs
km 30 000 92 Cuore TS aut
km 26000 90 NIEROP DAI APK tot 11 98 i g s t ƒ6750
Tel 0229542332
HATSU Vancouverstr 2 12
A dam West 0206183951
J
LUCHTREINIGERS
Daihatsu
=-—
Voor het verwijderen van ?
t AMSTERDAMMERTJE
DIGITALE PERSONEN rook stof en geur uit de •
Amstel 340 342
MINOR MOTORCARS
WEEGSCHAAL
lucht.
Philips
en %
tegenover Carré
Sloterkade 43 44
Weegt
nauwkeurig.
*49.95
Mlountaln
Breeze.
y
vRUIMELZUIGER
A dam C Tel 0206236491
Amsterdam
III
Tel 020 61779756158022
Rover dealer voor
Amsterdam Amsteveen e o
Motorische problemen7
Adverteren in deze rubrief
Alle filialen:
•*• Laat uw auto testen d m v de
modernste apparatuur
Tel 020 6658686
Woensdag 3 en Donderdag 4 december.
.JL.
GARAGEBEDRIJF OUT
FAX 020 6656321
Vrijdag 5 december om 17.00 uur gesloten.
7 0206441020 (ma vr 8 17 u ) Postbus 156 1000 AD A dam

Ford

'HILIPS 1300 WATT
'C537; Electronisch regel»re zuigkracht, autolatisch oprolsnoer en
«talen buizen. Adv *440.-

pTgak

nn

rrwA

mf\

*

Klassiekers
en Oldtimers

279.269.-

179.-

Peugeot

Daihatsu

Rover

Porsche

SINTERKLAAS KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 UUR *

U hebt 'm ongetwi|feld herkend de nieuwe

Z'n rijgedrag is ronduit superieur te

Volkswagen Golf. Hi| is langer, breder en dus

noemen Onder andere dankzi| een nieuw

ook ruimer geworden Hi| ziet er nog dyna-

ontwikkelde wielophanging en een ongekend

mischer uit dan z'n voorganger. Maar van

sti|ve carrosserie Een carrosserie die boven-

buiten is 't onmiskenbaar een Golf gebleven

dien volledig verzinkt is en waarop u 12 jaar l 1 !

Toch is de nieuwe Golf werkeh|k m alle

garantie kri|gt tegen roesten van binnenuit

opzichten een totaal nieuwe auto Op het

Het zal duidelijk zi|n de nieuwe Golf is

gebied van veiligheid en comfort heeft 'ie

completer dan ooit en stelt volstrekt nieuwe

een uitrustingsniveau waar |e u tegen zegt

normen m z'n klasse Maar oordeelt u zelf

ABS, full-size airbags voor bestuurder en

Kom gewoon een proefrit maken De nieuwe

voorpassagier, schi|fremmen voor en achter,

Golf staat voor u klaar

stuurbekrachtigmg - de nieuwe Golf heeft 't
allemaal Standaard

De nieuwe Volkswagen Golf.

U RIJDT AL IN EEN GOLF VANAF F 32 395 PRIJZEN ZIJN VANAF PRIJZEN INCLUSIEF BTW EN BPM
EXCLUSIEF VERWIJDERINGSBIJDRAGE EN KOSTEN RIJKLAAR MAKEN WIJZIGINGEN OOK IN UITVOERINGSDETAILS VOORBEHOUDEN

Auto Strijder B.V.
Burg van Alphenstraat 102-2041 KP Zandvoort-Telefoon 023 - 5714565

Audi

Chrysler - Amstelveen

_

129.-

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Chrysler

iPPUSj

ülEMENS 1100 WATT
litalen buizen en hygiëe filter. Adviesprijs'298.-

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

QUESTION CAR ?i
APK gekeurde occasions
v a ƒ 150 Pin of chip je auto Ford SCORPIO 2 O GLX aut
Van Slingelandstr 14 A dam 5 drs bj 90 ƒ6750
NIEROP DAIHATSU
Volvo 340 b j
83 nwe
0206183951
schokbr gerev motor apk 12
98 ƒ650 0206407540

IPRIJSi

BRAUN GASKRULLER
Snoerloze volumeborstel,

WLIPS 1000 WATT
STOFZUIGER
IR6300; Stille stofzuiger
Ut zuigkrachtregeling en
jctra hulpstukken. '230.-

020-665 86 86

PRIJSi

WATERKOKER
1.7 liter. Optimaal ge-I
bruiksgemak. Adv*109.- l

IFAL PARTYOVEN
Compacte grlllbakoven
iet vlakgrill, regelbare
hermostaat en verstel«r rooster. Adv.*143.95

ƒ 45,00
ƒ 15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ 11,15

3 regels
voor elke extra regel
mmpri|S
mmprijs met vignet
AUTO/MAXI S per mm

SJWP»

Wie anders?

Alle opdrachten (zowel telefonische als schnfteh|ke) die
voor donderdag 1800 uur m ons bezit zi|n worden de
volgende dag m Het Parool geplaatst zaterdag m Trouw
en de Volkskrant en de volgende week m alle nieuws en
huis aan huisbladen van Weekmedia
Totale oplage l l mil|oen exemplaren

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

erfekt bakresultaat en
i*r eenvoudig schoon

115.-

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?

en mengbeker. Adv.*129,- +\
ZONNEHEMEL
Met PHILIPS
CLEO-lampen. *~%_
Verrijd-en verstelbaar
statief. Adviesprijs. '949.-

'HILIPS FRITEUSE
2 liter, lift, kijkvenster en
Itwasbaar filter. Adv *200.-

SHOWROOM/AUTO l IN 3 MINI S is de wekelijkse autorubriek die op vri|dag verschiet in Het Parool op zater
dag m Trouw en de Volkskrant en de week daarop m alle
edities varj Weekmedia l w Amsterdams Stadsblad Bui
tenveldertse Courant Diemer Courant de Nieuwe Bijlmer
Nieuwsblad Gaasperdam Amstelveens Weekblad Uit
hoornse Courant de Ronde Vener Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad

Suzuki
Amstelstem - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73 Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel 0297 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Saab

Algemeen

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Auto's te koop
gevraagd

Accessoires
en Onderdelen

Service en
Reparatie

Autosloperijen

Bedrijfsauto's

VAN VLOTEN CAR BV

323 P 15i 1bv 97
ƒ29950
323 SED 15 16v 97 ƒ32950
121 SED 13i 16v 92 ƒ13950
Amsterdam Almere Zaanstreek Aalsmeer e o
121 SED 13i 93
ƒ 15950
20 autorijlessen + examen ƒ 1 000
323 STAT 1 6i 94
ƒ19950
10 motornjlessen + examen ƒ 835
323 HB 13i 16v 92 ƒ14950
Motornjlessen ƒ 55 per 60 min
323 HB 13i 93
ƒ15950
Autonjlessen ƒ4250 per les ook automaat lessen
323 Coupe 15M6v 96ƒ26950
Theorie op CD l GRATIS
323 F 16i 90
ƒ13950
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
323 F st bekr 1 61 91 ƒ 14 950
Ruys de Beerenbrouckstr 157159 Adam tel 0206138473 323Fstbekr 1 681 93ƒ 17950
Ophelialaan 89 Aalsmeer 0297322596
323 F 18i 16v 93
ƒ19950
626 SEDAN PS 2 Oi 90/10950
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
626 SEDAN 1 8116v 92/16950
1e 4 lessen voor ƒ 100 daarna /3750 per los
626 HB LPG 20i 92 ƒ14950
Motornjlessen ƒ 42 50
626 HB 1 8i 16v 92 ƒ18950
20 autonjlessen + examen ƒ 999
626 HB 1 81 16v 96 ƒ30950
20 motornjlessen + examen ƒ 1149
Ford Orion CL 92
ƒ 1 1 950
Bilderdijkstraat 198 tel 020 6127187
Su?uki Alto GLS 9 4 / 8 950
RIJSCHOOL ROLF
• Auto te koop' Plaats in deze Niss Sunny aut 1 4 89ƒ 6 950
Rijden bij Rolf is een begrip in rubriek U zult verbaasd staan
Draaiorwog 10 A dam Noord
Amsterdam Met een goed over het resultaat
Tel 020 6365052
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier m • Do autorubnck voor Amsterdam en omgrving staat elke week
tensief les en nog leuk ook' in Het Parool Trouw de Volkskrant on allo nieuws en huis aan
Hoog slagingspercentage en
huisbladen van WEEKMEDIA
toch 1e 10 lessen ƒ3750 p u
Oplage ruim 1 1 miljoen exemplaren
Tel 0206868063/6332405 of
Tel 0206658686 Fax 0206656321
0654633678 P S Ook 8 week
• Dczo autorubnck
se cursussen en examenroutes
heeft een opage van 1 l miljoen ex
rijden is vanzelfsprekend

Voor een perfecte SAAB 99 Autoverzekering premies v a
90 900 9000 ook Royal Class ƒ185 per jaar Van Lemel As
surantien tel 0263219900
SAAB SERVICE
na kantoortijd 0263332221
MOLENAAR
QUESTION CAR ?i
HOOFDDORP
Audi 100 78
ƒ 400
Nissan Sunny 84
ƒ 450
Onderhoud reparatie APK Opel
Corsa 84
ƒ 450
Eigen revisiewerkplaats
Nissan Cherry 86
ƒ 500
voor Saab motoren
Volkswagen Golf D 88ƒ 4950
en versnelhngsbakken
Tevens verkoop van nieuwe Div Fiat Panda s v a ƒ 500
Volkswagen Golf D 84/ 1500
en gebruikte onderdelen
2x Citroen BX v a
ƒ 750
023 5614097
Mitsubishi wagon D 87/ 2450
Honda Accord aut 87 ƒ 1950
en nog veel meer
wisselende voorraad
44U 1 8i gr met
04 96 Dagelijks
3
in/chip uw auto bij Question
440 1 81 gr met
01 96
440 1 81 wit airco
01 96 :ar van Slingelandstr 14
V40 1 8i comfort/airco 01 97 Adam Tel 020 4869883
V40 18 16v wit/]aquard 0697
850 Tdi bl Sedan
09 96
850 25 10v turq
0597
850 GLT sedan grijs
06 92
Verkeersschool Trendy
850 GLE sedan groen 10 93
jonge
auto s vanaf Amsterdam Toppers m rijles
850 2 5 estate
01 95 Gevraagd
1
Bel voor gratis infogids
S4020Luxury
0896 1991 a contant Belt u voor ml
Tel 0204205386
S40 2 O Excl /comf
01 97 0341 419354of0653 675799
440 1 8 LPG
11 91 DE HOOGSTE PRIJS voor elk
440 1 8 GL bl met
11 92 merk auto a cont met vnjwar
440 1 6 sport/airco
09 94
bewijs Tel 0204824640
460 1 8 spint groen
11 94
T
k
gevr alle merken auto s
460 2 Oi sport/LPG
0495
460 1 7i Turbo airco
10 95 vrachtwagens busjes en 4x4 AUTO ELEKTRA HECHRI BV
460 1 8 airco
1 96 Wij geven ƒ 100 tot ƒ 25000 m
Klaar terwijl u wacht
480 2 Oi ES wit
10 94 geldige PTT vnjwar en komen
Ruilstarters en dynamo s
7
dgn
p
w
vnjbl
langs
van
8
23
940 GL Ipg 23 blauw 01 94
Valkenburgerstraat 152
960 2 5 24v aut groen 1095 u 035 6835858 / 06 53331964
Tel 0206240748
Grote sortering ONDERDELEN
VOLVO DICK MUHL
ALMERE 0365346235
van schade auto s alle
merken alle bouwjaren
WEESP 0294 418200
GEBR OPDAM B V
460 1 8 GLE 2 O inj 95
Tel 0235845435
440 2 O GLE 11/93 (mod 94) APK + grote beurt v a ƒ 299
DIESELSERVICE
440 DL 1 8 inj LPG 11/91
• Bewijsnummers van een
brandstofpompen verstuivers geplaatste advertentie m deze
340 DL 1 7 3 drs 89
NltROP Vancouverstr 212 cil koppen vlakken Garage
rubriek krijgt u alleen
motorenrevisie FEENSTRA
Adam W 0206183951
toegezonden als u dat bij de
Industneweg 27 Duivendrecht opgave van de advertentie
T k Volvo 245 polar 93 W
Tel 0206980639
kenbaar maakt De kosten
rood 1e eig schuifd 121 000
daarvoor bedragen ƒ 4 50
km incl 1 jr apk 15000 km APK KEURINGEN ƒ 70
klaar terwijl u wacht
brt 3 mnd garantie Berle
Garage West Center
Volvo parts ƒ29750
020 6122476 (zonder afspraak)
020 6866834
2e Helmersstraat 15 A dam
Grote sortering ONDERDELEN
Volvo 340L nov 83 83 000 km
van alle schade auto s alle
Autobedrijf CRYNSSEN
(i) 2e auto APK tot dec 1998
merken alle bouwjaren
Crynssenstraat 10 14
ƒ 750 0297 561905
GEBR OPDAM B V
Tel 0206184402
15 VOLVO STATIONS 88 95
Tel 0235845435
APK keurstation reparaties
Sedans 240 91 Ipg
alle merken en schaderegeling Het HOOGSTE BOD1" Bel
ANWBqek Tel 0492464495
Schadeherstel onderhoud en voor vrijblijvende prijsopgaaf
reparatie laswerk voor de apk Loop sloop en schadeauto s
m vrijwaring Tel 0206754193
focwa en Innovam gedipl
70 BESTELAUTOS en pers Autobedrijf Michel Been
RDW Erkend auto demontage
busjes v a ƒ3500 Garage Aalsmeerderdi|k 386 Aals bedrijf STRIJDONK Inkoop
meerderbrug Tel 0297 327262 van sloop en schade auto s
Rijsenhout lid Bovag
Meer dan 50 jaar gevestigd
Tev verkoop van onderdelen
Bennebroekerweg 17 Rijsen • De advertentie afdeling be ook NIEUWE onderdelen
hout bij Aalsmeer 0297 houdt zich het recht voor ad Gratis gehaald Meteorenwog
324229 Ook t k gevraagd
vertenties eventueel zonder 381 Adam 020 6319802
VW Transport 92 diesel kent opgaaf van redenen te weige
AAR
grijs 8000 km APK gek ren (Art 16 regelen voor het Amsterdamse Auto Recycling
ƒ16000 0162519598 na 19 u advertentiewezen)
Inkoop loop sloop en schade
auto b Geen voorrijkoston
Lid A R N R D W vrijwaring
Deze autorubriek staat elke week m Het Parool
Tel 020 4470470
Trouw de Volkskrant en Weekmedia
Oplage 1 1 miljoen ex Tel 020 6658686

Volvo

Mazda

Occasionhjst van VAN LENT HEEMSTEDE
MERK7TYPE

BWJR

Opel Corsa

1994

KM_
38000

KLEUR VR PRIJS
Zwart

ƒ1795000

1 4i 3 drs Joy
Opel Corsa
1 4i 3 drs Swing

1997

11000Grijs

OpelKadett

1993 58000

Blauw

ƒ2450000

1994

77000

Blauw

ƒ18950,00

Opel Astra
1997 17700
1 6i 5 drs AUTOM

Beige

ƒ 28 950,00

Opel Combo

Blauw

ƒ1895000

Grijs

ƒ4695000

Opel Omega 2 Oi 1996 25000
20iaircoGL4drs

Groen

ƒ44950,00

Opel Omega
2016VGL4drs

1995 35000

Blauw

ƒ4095000

OpelSmtra
1997 13000
22M6VGLSMPV

Blauw

ƒ6095000

ƒ 22 950 00

1 6i CABRIOLET

Opel Astra
14iGL5drs

1997

13000

1 7D comfort
Opel Vectra CDX
2 5i-V6 4 drs

1996 50000

Al onze
occasions op
www AuloNL com

uto Ixt
pag 200 Nieuws TV

OPEL-&PZIWIN LENT
Heemsteedse Dreef 261
2101 KH HEEMSTEDE
Tel 023 5281550

Kam Onnesstraat 15
2041 CB ZANDVOORT

Tel 023-5715346
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OVZK INFO

VRIJDAG

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Stichting Zandvoort promotie
Presenteert

KERSTMARKT
7 DECEMBER
CENTRUM ZANDVOORT

O

Gasthuisplein en Kleine Krocht

AANVANG 12.00-18.00 UUR

ssr

MET OA.

-

KORTINGEN TOT

KERST DORPSOMROEPER
KERST STELTLOPER
KERST CLOWN OME WIM
optreden ZANDVOORTS MANNENKOOR
EN NOG VEEL MEER!!!!!!

3+2 combinatie Originele
Engelse CHESTERFIELD
(met certificaat van echtheid).
Vorige week voor ACU^f

3+2 COMBINATIE
In sierlijke Italiaanse stijl,
houten afwerking.

NON-PROFIT INSTELLINGEN ALS
-SHH
- ZONNEBLOEM
- N.H.K.
E.A.

3+2 ROBERTO
Rundlederen zitcombinatie.
Vorige week nog > j ©

Uitsluitend Kerstartikelen
3+2 CORADO II
<
Italiaans ontwerp rundlederen
topbankstel.
_
Vorige week nog

TOT ZIENS OP 7 DECEMBER

BIJ U IN DE BUURT

3+2 zits CARAAEN
Artificial leather.
Normaal

IMIÏÏ

Rundlederen RELAX/
DRAAIFAUTEUIL
(max. 2 per klant)
•^^••n

HELP O

ELPE

S

• Hu kopen en betalen tot het jaar 2000;
ZONDER l CENT RENTE!

3+2 EIKEN
Oerdegelijk Hollands bankstel
met kuipkussens. In blank en
donker eiken leverbaar.
Vorige week nog •

• 3jaar GARANHf vanhetCBW! ;
• GRATIS THUISBEZORGD

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS

3+2 zits
Wereldbekend zitmeubelmerk.
Combinatie met Relaxsysteem De top in zitten!
Normaal < * * -

O

door de gehele Benelux! x r ;; U i
• RESERVEREND 1 jaar na aankoop
is altijd mogelijk!
Tv

4"

Bij aankoop van een
compleet bankstel

HOE VERKOOP JE
EEN GLOEDNIEUWE
OF OUDE IJSKAST

2 MOUNTAINBIKES
GRATIS

ALMERE-STAD
SHOWROOM 9.000m2
VIDEOSTRAAT 21, TEL, (036) 5361144

t.w.v.795,-!

adverteer in de krant

Industrieterrein GOOISE KANT
SNELWEG AS, AFSUG ALMERE-STADAVEST

ALKMAAR
FRIESE POORT 106/
HOEKFRIESEWEG
TEL (072)5113698

Openingstijden:
Ma. 13.00-17.30 uur.
DL t/m vrij. 9.00-17.30 uur.
Za. 9.00-17.00 uur.

Donderdag koopavond.
OP ZONDAG ALTIJD GESLOTEN.

GA MEER FIETSEN. DAN GAAT ALLES BETER

''••••

" i

... zei de Sint
en gaf een
fiets-kado!

POLITIE
•

GEKOCHT Bij DE SPECIAALZAAK IN DE REGIO: |
. TRIATHLON

Wij zijn op zoek naar medewerkers vrijwillige politie (m/v)

WIELERSPORT

ZANDVOORT
Haltestraat 31, tel. 023-5714499, fax 5716385

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-43 09116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL IN DE KRANT.

Kennemerland

Informatie
over de
vrijwillige politie
De vrijwillige politie
wordt gevormd door
vrouwen en mannen
die, na een pittige
opleiding,
naast de vaste
politiemedewerkers
kunnen worden
ingezet bij
verschillende taken
Hierbij valt te denken
aan toezicht bij
evenementen,
surveillance tijdens

koopavonden,
hulp bij grote
verkeerscontroles,
etc

Wie zoeken wij?
In het bijzonder het district Kennemerland Zuid van het regiokorps Kennemerland is op zoek naar enthousiaste
mensen die de politiemedewerkers af en
toe eens een handje willen helpen
Vergoeding
Voor hun inzet ontvangen de leden van
de vrijwillige politie een kleine vergoeding
per uur. Zij hebben over het algemeen
een normale dagtaak bij een werkgever
en verrichten de politiediensten in hun
vrije tijd.

Jd,

informatie-avond
Om meer informatie te kunnen verschaffen over de functie van medewerker
vrijwillige politie, wordt op dinsdag
16 december a.s om 20 00 uur een informatie-avond georganiseerd in het Bureau
van Politie m Zandvoort, Hogeweg 37.
Belangstelling?
Heeft u belangstelling voor de vrijwillige
politie en heeft u een vooropleiding ten
minste op LBO-C niveau, vul dan de
onderstaande bon in en stuur die voor
12 december a s naar het Bureau

Vrijwillige Politie, de heer N.B. Overpelt,
Antwoordnummer 324, 1970 VB Umuiden
(een postzegel plakken is niet nodig)
Telefonisch aanmelden voor de voorlichtingsavond kan ook.
Bel dan naar nummer 0251-288566
(Bureau Vrijwillige Politie in Beverwijk)
of naar 023 - 5122076 (Personeelszaken).
U ontvangt geen aparte uitnodiging
meer voor deelname aan deze
informatie-avond.
Uw aanmelding volstaat voor deelname.

ik heb belangstelling voor de vrijwillige politie binnen de regio Kennemerland en meld mij aan voor de
voorlichtingsbijeenkomst op 16 december a.s.

Naam:

V/M

Adres:
Postcode:

-->§-

| | |

Woonplaats: [

Win

GRATIS/ZWEMMEN:
bij
GRAN DORADO ZANDVOORT
Zie onze openingsadvertenrie van
Aqua Romano Zwemparadijs

Woensdag 10 december 1997

Nieuwsblad
Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26,2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 46, oplage 5.425

Kerstman pakt het groots aan

Los nummer 2 gulden

Wellicht
windmolens
op circuit

Editie 17

DEZE WEEK:
16 PAGINA'S

Sint is weg,
dus tijd voor
de kerstmarkt
Pagina 3

ZANDVOORT - Er worden mogelijk windmolens op het
circuitterrein gebouwd. Het energiebedrijf ENW (Energie

Noord West) laat het bureau Zandvoort Ordening en Advies onderzoeken of er een paar windturbines op het circuitterrein neergezet kunnen worden. Daarmee zou 50

procent van de Zandvoortse huizen van schone energie

voorzien kunnen worden.
Of het doorgaat is nog lang
niet bekend. In januari maakt
ENW het rapport over de windenergie bekend en volgens een
woordvoerder van de gemeente
moeten diverse overheden zich
ook nog over de windmolens
buigen. Het circuit staat volgens woordvoerder D. Buwalda
in eerste instantie wel positief
tegenover de plannen.
Over de hoeveelheid molens
is evenmin veel duidelijk. Uit
ambtelijke stukken blijkt dat
drie molens van zeventig meter
hoog de helft van het energieverbruik van Zandvoort kunnen produceren. Zes molens
van vijftig meter hoog brengen
ruim een derde op.
Volgens ENW is Zandvoort
erg geschikt voor windturbines, omdat er veel wind langs
de kust staat. ENW kwam vervolgens bij het circuitterrein
uit, omdat dit voldoende ruimte biedt. Toch zijn er wel wat
Wie door de Kostverlorenstraat loopt of rijdt, ziet sinds zondag een enorme opblaasbare kerstman. Hovenier Jan van Kleef heeft de ruim zes meter hoge kerstman beperkingen. De molens mogen
neergezet, 's Avonds is de kerstman verlicht
Foto Andre Lieberom bijvoorbeeld niet te dicht bij de
baan staan. Een veilige afstand
is volgens de stukken van het
ZANDVOORT
- De
Brugman, „volgens mij hoef ik
me geen zorgen te maken. We
nieuwkomer Michel Demkomen met zijn drieën in de
mers is woensdag verkozen
raad. En mocht dat heel mistot de tweede man van de
schien toch niet lukken, dan
politieke partij Gemeente
kan ik me altijd nog verdiensteZANDVOORT - 'De plek
Belangen Zandvoort (GBZ).
ZANDVOORT - Henri Marie Weller ('Hak') is op 4 de- Hij staat achter lijsttrekker,
lijk maken in een schaduwfrac- van de niet-stemmer', zo
tie of binnen het bestuur. Over- heet de vierde nieuwe partij
cember op 82-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van
wethouderskandidaat
en
stappen naar een nieuwe partij? die wil meedoen aan de vereen herseninfarct. Gisteren is hij "begraven op het kerkhof huidig raade'M ^iet Keur.
De Albatros. Hij is sinds de op- Nee, ik ben niet benaderd en ik kiezingen. In 1978 en 1982
naast de Agathakerk.
Het raadslid Jaap Brugman richting, twaalf jaar geleden, lid heb er ook geen seconde aan deed de partij ook al mee.
Weller heeft van 1948 tot mid- losoof. „Mijn vader verwoordde is naar de derde plaats gescho- van GBZ. „Hij heeft de partij gedacht."
den jaren zeventig artikelen ge- zijn gedachten over Kerstmis, ven. Ook het raadslid Ton van altijd kritisch gevolgd," zegt
schreven voor de Zandvoortse over opvoeden of ons gezin op Eist schoof naar beneden. Hij Jongsma.
Jongsma is pessimistischer
Ton de Vries. R.C. Arens en
Koerant, een tamelijk links geo- een Carmiggelt-achtige ma- staat nu vijfde op de lijst voor
Ook Moerenburg, drogist en dan Brugman. Hij verwacht L.B Kersten vormen het beriënteerde krant die tot halv^r- nier.".
de komende gemeenteraads- voormalig voorzitter van de hooguit drie zetels m de wacht stuur van 'De plek van de nietwege de jaren tachtig heeft beverkiezingen, achter Charles Ondernemersvereniging, is een te slepen, maar sluit niet uit dat -stemmer'. Zij hebben zich op l
staan. Weller schreef behalve
Zijn journalistieke werk- Moerenburg.
nieuweling op de kandidaten- het er maar twee zijn. Nu heeft december als bestuursleden bij
recensies en verslagen van zaamheden combineerde WelDe overige kandidaten zijn lijst van GBZ. Volgens Jongs- GBZ er vier. „We raken waar- de Kamer van Koophandel laraadsvergaderingen ook drie ler met zijn vaste baan bij het nog niet bekend. Het partijbe- ma is hij wel vaker benaderd, schijnlijk een of twee zetels ten registeren en zich voor 8
soorten columns.
Ministerie van Oorlog in Haar- stuur moet de lijst nog aanvul- maar had hij tot nog toe geen kwijt aan de VVD, nu die zo december bij de gemeente aanAls 'Stoeleman' hield hij een lem en met zijn gezin. Hij woon- len. Volgens partijvoorzitter tijd.
sterk aan het terugkomen is. Of gemeld. Wie hun lijsttrekker
dagboek van het strand bij. Hij de eerst in de Westerparkstraat Jan Jongsma, zelf ook niet bij
Brugman, die gehoopt had kiezers ons ook afrekenen op wordt, is nog niet bekend voldeed dat heel geloofwaardig. en de laatste jaren van zijn le- de eerste vijf, komt de aftreden- dat hij als tweede de verkiezin- het omstreden parkeerbeleid? gens voorzitter De Vries. Hij is
Volgens zijn dochter Annehes ven had hij een huis in het Gast- de wethouder Flieringa op de gen in mocht gaan en niet als Misschien wel, maar we gaan daar erg vaag over, zoals hij ook
dachten sommige lezers zelfs huishofje. Onlangs kreeg hij lijst op een niet-verkiesbare derde, zegt dat hij „kan leven dat goed uitleggen in het verkie- nauwelijks iets wil zeggen over
dat Stoeleman het pseudoniem een herseninfarct. In eerste in- plaats te staan.
met deze lijst. Ik vind dat ande- zingsprogramma. Het raam- het doel van de partij. „Er doen
voor een strandpachter was. stantie leek hij er bovenop te
Het meest verrassend bij de ren ook een kans moeten krij- werk daarvoor is klaar. De vijf zich nu situaties voor zoals in
Het personage 'Bartje' taecom- komen, maar na een paar we- eerste vijf kandidaten is Dem- gen. Demmers is bovendien een kandidaten mogen dat nu af- '78 en '82. Wat die situaties zijn?
mentarieerde de gebeurtenis- ken ging het alsnog mis.
mers, eigenaar van restaurant stuk jonger dan ik. Maar," zegt maken."
sen in het dorp. Het dichtst bij
Weller zelf lag volgens zijn
dochter echter 'Momus', de fi-

Oud-journalist Weller (82)
overlijdt na herseninfarct

(ADVERTENTIES)

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.

nabezorging

GBZ schuift
nieuwkomers
naar voren

energiebedrijf twaalf tot vijftien meter vanaf de racebaan.
Daarnaast moet rekening gehouden worden met de campmgs die vlak bij het circuit
liggen.
Officieel mogen de moderne
windmolens ook niet zomaar in
het duingebied neergezet worden. „Het bestemmingsplan
voorziet met in windmolens,"
zegt hoofdambtenaar N. Dost.
„Volgens dat plan mag er een
racebaan liggen en mogen we
geen huizen bouwen. Maar
windmolens, nee, daar is niets
over bekend. Daarom," zegt hij,
„moeten het gemeentebestuur,
de provincie, het ministerie van
Economische Zaken en het mimsterie van Landbouw er eerst
eens goed over nadenken."
Het ministerie van EZ lijkt
een voorstander, want dat wil
volgens ENW in het jaar 2000
dat er minimaal 2,85 procent
'duurzame energie', zoals windenergie, is. Ook de provincie
Noord-Holland wil volgens het
energiebedrijf windenergie stimuleren.

Vierde nieuwe partij staat op

'Muziek is op school ook mijn favoriete vak'
ZANDVOORT - „Zodra de eerste noot uit mijn dwarsfluit komt, gaan mijn zenuwen vast wel weg," vertelt de
dertienjarige Maaike van den Broek. Samen met Kristel
van der Lit (zeventien jaar) en de tweeling Frank en Mare

De kip zit op het ei en broedt.
Een protestpartij? Nee, zeker
niet."
Op de vraag of Lou Koper
lijsttrekker wordt, reageert hij
geagiteerd. „Wie zegt dat? Bevestigen of ontkennen? Ik wil
er helemaal niets over zeggen."
Koper zelf was dinsdag niet
voor commentaar bereikbaar.
Volgens zijn vrouw Rita Aker is
Koper niet bij 'De plek van de
niet-stemmer' betrokken. Op
20 januari is er meer duidelijkheid, want dan moeten alle partijen die aan de verkiezingen
meedoen hun kandidatenlijst
ingeleverd hebben bij de gemeente.

tel. 5717166

Wilt U het centrum als
het Kerkplein, maar zonder eigen bijdrage, want
bewoners langs de snelweg betalen pok niet
voor de geluidsschermen, en de Koningin
heeft nog nooit betaald
voor de Dam.
STEM DAN
ÉÉN ZANDVOORT
vraag het programma
aan, wij brengen het.
Bel 06 55 30733

kunt," vat Kristel samen.

Datum HW LW HW LW
10 dec 02.00 07.45 -.-- 20.54
11 dec 00.35 08.45 13.06 20.54
12 dec 01.31 09.35 13.56 21.44
13 dec 02.25 10.20 14.45 22.44
14 dec 03.16 11.05 15.29 23.25
15 dec 03.58 11.44 16.12 --.-16 dec 04.46 00.25 16.55 12.46
17 dec 05.29 01.15 17.37 13.31
18 dec 06.12 02.06 18.21 14.15
Maanstand:
VM zo. 14 nov. 03.37 u.
Hoogwater zo 14 dec. 15.29 uur.
NAP +120 cm
Laagwater wo 17 dec. 1331 uur.
NAP -81 cm.

Muziek is voor de vier jongeren erg belangrijk. Dat blijkt
alleen al uit hun eensgezinde
mening dat muziekles op
school hun favoriete vak is.
„Ik kan me lekker uitleven tijdens muziekles en ik heb al
heel wat tienen voor muziek
gehaald. Onze muziekleraar is
erg leuk, hij geeft niet lager
dan een zes," vertelt Maaike,
die op het Sancta Maria in
Haarlem zit. „We zingen veel.
Nu zijn we bij de blues. Onze
docent nam een foto mee van
vroeger toen hij zelf de blues
begon te zingen. Grappig, hij
Kristel heeft een kort uitstond erop met lang haar en stapje gemaakt naar de saxowijde pijpen."
foon. Ze is er echter mee gestopt, „omdat het erg zwaar
Ook Kristel, inmiddels door- was voor mijn keel en omdat
gestroomd naar een opleiding de leraar niet leuk was. Ik
voor Sociaal Pedagogisch kreeg toen in Haarlem les en
Werk, bewaart goede herinne- ik vond dat mijn leraar maar
ringen aan de muziekles op raar deed. Als je het niet goed
haar middelbare school, het deed, moest je op de gang gaan

Sportpagina
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Flauwte
ZANDVOORT - Een 78-jarige
Heemsteedse heeft maandag
een flauwte gekregen in het Circus. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de vrouw.

Inbraak
ZANDVOORT - Maandagavond is er een inbraak gepleegd in de Bakkerstraat De
inbreker nam een computer
mee.

MEDEDELING AAN ABONNEES

ƒ 6,70 per maand (alleen bij automatische incasso)
ƒ 19,60 per kwartaal
ƒ 35,40 per halfjaar
ƒ 61,75 per jaar
De prijs van een los nummer blijft ƒ 2,00

Indien u ons een machtiging heeft verstrekt voor automatische overschrijving
van het abonnementsgeld, dan nemen wij graag aan dat met de eerstvolgende overschrijving de nieuwe abonnementsprijs kan worden toegepast Voor
poslabonnees gelden andere tarieven

Wave in de Hervormde Kerk. „Optreden is leuk, want
dan is alle aandacht op jou gevestigd en je laat zien watje

Coornhert in Haarlem. Ze
speelde er in het schoolorkest
en haar moeder, Carole van
der Stam, bracht haar elke
maandag naar de repetitie.
Volgens Marion Zaadnoordijk, moeder van de tweeling
Frank en Mare, vervult de muziek voor haar kinderen eveneens een belangrijke functie.
„Ze kunnen zich afreageren
als er iets op school gebeurd is.
Hun leven bestaat eigenlijk
vooral uit school en pianospelen. Als Frank en Mare thuiskomen, vliegen ze als eerste
naar de piano. Ik moet zelfs
vragen of ze willen stoppen."
„Waarom piano? We hadden
thuis al een piano die van mijn
opa is geweest en daar beukten
we vaak op," vertelt Mare.
„Bovendien," vult zijn broer
aan, „heeft een piano meer
mogelijkheden. De klank is
ook mooier dan van bijvoorbeeld een dwarsfluit. Als ik de
piano voller wil laten klinken,
kan ik het pedaal erbij gebruiken." Maaike geeft Frank voor
een deel gelijk. „Maar," zegt
ze, „zodra een fluitist meer oefent, klinkt zijn muziek ook
mooier."

Zandvoort 75
in blessuretijd
op de billen

Wilt u bi| het overmaken van uwabonnememsgeld via giro of bank gebruik maken van het acceptgiroformulier, dat u wordt toegestuurd? De nieuwe abonnementsprijs is daarop ingevuld

Zaadnoordijk (beiden twaalf) treedt Maaike vanavond op
tijdens het gratis Winterconcert van muziekschool New

„Ik moet nog wel flink oefenen," bekent Maaike. Zij
speelt op de dwarsfluit een
stuk van Vivaldi. Ook Kristel
fluit een nummer van Vivaldi.
Mare en Frank geven elk afzonderlijk een eigen pianorecitel. Bovendien vertoont de
tweeling een apart kunstje: ze
spelen met zijn tweeën 'Everybody' van de Backstreet Boys.
„Dat lijkt heel lastig, omdat je
heel goed de timing in de gaten
moet houden," zegt Mare,
„maar we zijn wel gewend om
quatre-mains te spelen. Dat
doen we al sinds we bij de toetsen kunnen."

Pagina 5

De stiigende kosten maken voor de Nederlandse nieuwsbladen een aanpassmg van de abonnementstarieven noodzakelijk In verband hiermee zijn onze
abonnementsprijzen per 1 januari 1998 als volgt vastgesteld

donderdagmorgen

vóór 12 uur

'Grafsteen is
geen paar
schoenen'

Wnd hoofd commercie
Weekmedia

krant moei ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00
Frank, Mare, Maaike en Kristel oefenen nog even voor het concert van vanavond
Foto Andre Liebetom

staan. Ik kwam na bijna elke
les heel gestrest thuis. Daarom
ben ik maar weer verder met
dwarsfluit gegaan."
De manier waarop er les gegeven wordt, is niet alleen belangrijk. Ook de plaats speelt
een rol. Dat er in Zandvoort
een aparte afdeling van de muziekschool is, vinden vooral de
ouders van het viertal een zegen. „We hoeven nu gelukkig
niet meer telkens ons kind
naar Haarlem te brengen,"
zegt de moeder van Kristel.
Voor de familie Zaadnoordijk
was het zelfs een onoverkomeIrjk bezwaar dat de Zandvoortse kinderen in Haarlem muziekles moesten volgen.
Sinds 1993 bestaat New
Wave in Zandvoort. De mu-

ziekschool heeft volgens Leo
Sanders tachtig leerlingen van
vijf tot en met zeventig jaar.
Bovendien geven docenten
van New Wave les op de Oranje Nassauschool. Kinderen en
volwassenen kunnen zich inschrijven voor negen soorten
muziekinstrumenten. „Waaronder sinds kort viool en dat
gaat erg goed," meldt Sanders.
In de loop van de vier jaar is
er wel het een en ander veranderd. New Wave is gestopt met
de algemene muzikale vorming en de twee koren. Doordat New Wave geen subsidie
van de gemeente krijgt, heeft
Sanders de lestijd na deze zomervakantie moeten verkorten en hebben de muziekdocenten een strenger freelance-

contract gekregen. Geen les
geven betekent voor hen tegenwoordig geen geld.
„Dat is allemaal heel vervelend. Daarom wilden we iets
leuks organiseren voor de docenten, de ouders en de kinderen. Zo is het idee voor het
Winter concert eigenlijk geboren. Het leuke is bovendien
dat we de rest van Zandvoort
ook daarin laten delen. Het
concert is gratis toegankelijk
voor iedereen," aldus Sanders.
Het WIntcrconccrt Min New \Va\e
\lndt op woensdag 10 december
Iilaals In de Henormde Kerk. Beli.il\e Frank, Mare. Maaike en Kristel
treden ook zanger/gitarist Alaln Clarke. docenten. oud-leerllnRcn en hel
Metcorenorkest onder leiding \an
Maltliljs Broers op. Het concert l>egrint om half acht. De toegang Is gratis.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal ƒ 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam U hoeft geen posüegeltc plakken. 8 710371 017003
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uitvaartverzorging
kennemerland bv

FAMILIEBERICHTEN

, maarsterc/en niet
zegn/cn en se léven.
Zofaitff men moeifurs fjnifercn sie t
zo fa rijf zafmoeifer liven.
Totaalverslagen en intens bedroefd Men wij u mede dat na
een leven vol zorg en aandacht voor iedereen geheet onverwacfit naar !%pn isgegaan onze afferlïefste moeder

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

9{en(fri(yi Sdiouten-Mecres
Metty
weduwe van ^o« Schouten
op de veelte jonge leeftijd van 54 jaar.
Célestine en Cjerljan
Zandvoort, 2 decemSer 1997
Corresponden tieadres:
C.L3i. Schniedewind-Scfiouten
'Dr. Joh. g. Mczgers trant 131
2041 'M'W Zandvoort
De bijzetting in het familiegraf heeft op vrijdag 5
december te Zandvoort plaatsgevonden.

Fly, fly precious one,
your endless journey has begun.
Past the planets and the stars,
leave this lonely world ofours.
Escape the sorrow and the pain
and fly away.
Op vrijdag 5 december 1997 is om 01.05 uur voorgoed ingeslapen mijn lieve vrouw, dochter, zusje
en tante

Yvonne Johanna Bakkenhoven
geboren Schreuder
* 23 oktober 1957
f 5 december 1997
Jan Bakkenhoven
Familie Schreuder
Familie Overpelt
Familie Bakkenhoven
Berkmeerstraat 17
2131ZM Hoofddorp
De begrafenis heeft heden woensdag plaatsgevonden op de R.-K. begraafplaats te Zandvoort.

Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantu/oordelijk voor het waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer
en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie
Noord-Holland, het noordwestelijk deel van de provincie
Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De
werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die
gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Schoenen van Nederlands
fabrikaat iljn een SKNS
kwalitcicsreparatie waard,

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

Openbare vergadering
van het algemeen bestuur
Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap vergadert op donderdag 18 december a.s. in het kantoorgebouw
van de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) aan de
Larenseweg 30 te Hilversum. De vergadering begint om
20.00 uur.
Agenda
De volgende punten komen onder meer aan de orde:
> Beleidsbegroting 1998
• Wijziging Omslagverordening en
evaluatie kostentoedelingsverordering
• Nutrièntenverwijdering rwzi's
• Aanpassing precario- en rechtenverordening m.b.t.
schutgeld Groote Zeesluis te Muiden
• Milieumaatregelen, ontwerp uitbreiding rwzi Maarssen
. Vierde nota waterhuishouding
Stukken inzien
U kunt de volledige agenda en de bijbehorende stukken
inzien op de vestigingen van DWR aan de Larenseweg 30 te
Hilversum en de Spaklerweg 18 te Amsterdam. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de Bestuursdienst
van het hoogheemraadschap, tel. 035 - 647 76 07.

V.a. 15-1-'98
TE HUUR: APP.
royale woonk.
kl. slaapk. keuk.,
gemeenschap, sanitair
f900,-p.m. incl.
1 mnd. borg

Tel. 5715620

Hilversum, 10 december 1997
Jjj^ft l

H Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

OPENINGSTIJDEN CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER

VERGADERING
WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag 18 december 1997 om 15.30 uur.
De plaats van vergaderen is Raadhuis, Swaluèstraat 2, Zandvoort.
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling Bouwtoezicht en Milieu, telefoon (023)
574 01 00.

De Centrale Balie is gevestigd
in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30-12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

VERGADERING SENIORENRAAD
De Seniorenraad is het officiële adviesorgaan
voor de gemeente voor aangelegenheden die
met name betrekking hebben op ouderen.
De eerstvolgende vergadering van de Seniorenraad is op woensdag 17 december om
10.00 uur in het Raadhuis.
De vergaderingen zijn openbaar.

SLUITING RAADHUIS IN VERBAND MET DE FEESTDAGEN

VERVANGENDE DAGEN VOOR
HET OPHALEN VAN HUISVUIL

In verband met de feestdagen m december is
het Raadhuis op de volgende dagen gesloten:
Vrijdag 19 december zijn alle gemeentelijke
afdelingen om 16.00 uur gesloten m verband
met de jaarlijkse personeelsreceptie. (De Centrale Balie is, zoals gebruikelijk op vrijdag, om
12.30 uur gesloten)
Op woensdag 24 december is het Raadhuis
om 15.00 uur gesloten.
Beide kerstdagen is het Raadhuis dicht.
Op woensdag 31 december is de Centrale
Balie om 12.30 uur gesloten, alle overige
afdelingen sluiten om 15.00 uur.
Op donderdag 1 januari en vrijdag
2 januari is het Raadhuis gesloten. (Op vrijdag 2 januari is de Burgerlijke Stand van 9.00
uur tot 10.00 uur geopend voor aangifte
geboorte of overlijden.)

Anna Catharina Koster
ir 7 mei 1936
12 december 1997
Kinderen
Kleinkinderen
en verdere familie
Correspondentieadres:
G. J. Driehuizen
Martinus Nijhoffstraat 81
2041 NT Zandvoort
De crematie heeft 8 december plaatsgevonden.

12-12-'95
In liefdevolle herinnering

12-12-'97

Herman Strijder
papa en opa
Weetje wat nog steeds zo erg is,
dat nooit meer...
We missen je nog iedere dag
onze rots in de branding
de liefste van allemaal
Anne-Marie, Kees en Dave
Tineke
10 december '96

10 december'97

Geachte cliënten
Wij betreuren het ten zeerste dat onze
oude zaak

"BAKKERIJ KEUR "
i.v.m. faillissement gesloten is.
Ruim 82 jaar van april 1913 tot september
1995 heeft onze familie met heel veel plezier en liefde Uw dagelijkse brood en banket gebakken.
Wij danken U nogmaals hartelijk voor Uw
trouwe klandizie.
Vooral de oudere klanten uit onze tijd in de
Diaconiehuisstraat nogmaals hartelijk bedankt.
Ik denk nog vaak met plezier terug aan
mijn fijne tijd in de bakkerij.
Maarten Keur
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik om iedereen Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig .1998 te wensen.

* Zwemlessen
ABC
* Aquarobics
* Schaatslessen
* Zaalverhuur
023-5379944

EXTRA GEZAMENLIJKE
COMMISSIEVERGADERING
OP 18 DECEMBER
Op 18 december zal voorafgaand aan de
raadsvergadering om 19.30 uur een extra vergadering voor alle raadscommissies worden
gehouden.
Op de agenda staat het voorstel over de organisatieontwikkelmg, dat tevens geagendeerd
staat voor de raadsvergadering zelf.
De vergadering is m beginsel openbaar, tenzij de
commissieleden over (onderdelen van) het voorstel in beslotenheid wensen te beraadslagen.

LAAT ONS
UW
PRODUKT
EEN
DIENST
BEWIJZEN.
Bel'hetCebuco voorde gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.

Fam. M. Keur-Molenbeek
Beatrixplantsoen 18

IN MEMORIAM

Bram Stijnen

- Mr. Troelstrastraat 12
- Pasteurstraat 6
- Secretaris Bosmanstraat 10

In plaats van vrijdag 26 december (tweede
kerstdag) kan men het huisvuil op dinsdag 30 december aanbieden.

De besluiten liggen met ingang van 12 december 1997 met de bijbehorende tekeningen,
waarop met een rode omlijning de betreffende
percelen zijn aangegeven, ter inzage bij de
centrale balie.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor:
•

- Wilhelminaweg t.o. 4 6 - 1 (gemeente)
••
boom
- Parnassialaan 15
- 6 bomen
- Fr. Zwaanstraat 36
- 4 bomen
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken
na publicatie van bericht een schriftelijk
bezwaarschrift indienen bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort.
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem.

l jaar vol gemis.
Liefs, Je Team"

ADVERTENTIES

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

Op 16 december wordt
Jasperdien Bogaart

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.
Ma, Ans, Roger,
Armand, Klaas, Martha
Wendy en Klaas

decemBer Sarafi

C

voor meer informatie

ir. J H. van der Vliet
dijkgraaf

Hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht

of vul de bon in.

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36, 201 1 KW Haarlem.

ll-

l rs
l
l
l

Lijsterstraat 2/15
2042 O ZANDVOORT

Het hoofd s tem bureau heeft in zijn zitting van 2 december jl, de uitstagen van
de verkiezingen voor het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap
bekendgemaakt. Het procesverbaal van die zitting met de uitstagen van de verkiezingen liggen voor een ieder ter inzage op het kantoor aan de Larenseweg
30 te Hilversum (elke werkdag van 8.30-17,00 uur) en aan de Spaklerweg 18 te
Amsterdam (elke werkdag van 8 00-17.30 uur).
Een overzicht met de namen van de nieuwe bestuursleden is op te vragen via
de verkiezingsletefoon: 035 647 ?6 47- De uitslagen zijn ook te raadplegen op
internet, website http \\wvw waterschap.com/ACV.

BEL GRATIS 0800-022 45 35
/

* §•[
• •••

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.
^ c >

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:
telefoon:
leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke
Ordening bouwvergunning te verlenen voor:
- het bouwen van een woning boven een winkel op het perceel Pasteurstraat 6;
- het verbouwen van een loods tot appartementen op het perceel Secretaris Bosmanstraat 10;
De bouwplannen liggen met ingang van 12
december 1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij de Centrale Balie. Gedurende deze termijn kan een ieder tegen voormelde bouwplannen schriftelijk bedenkingen kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.

••^••hfeBOUWPLANNEN
De volgende aanvragen bouwvergunning
en meldingen bouwvoornemen zijn bij het
college van Burgemeester en Wethouders
ingediend:
97174M A. J. v/d M ooien- plaatsen bergstraat 26
ruimte
97176B Swaluëstraat 35 vergroten wonjng
97177BBurg. Engelberts- vergroten woning
straat 78
97178B Prinsenhofstraat, bouwen 22 apparSwaluëstraat, Pak- tementen, 1 bedryfsveldstraat
ruimte en parkeerkelder
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2, gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden, kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar
maken bij het college van Burgemeester en
Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort.
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordelmg van de aanvraag betrokken. Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten
Verleende bouwvergunningen
97136BZandvoortse- vervangen bijgeIaan86
bouw (4-12-1997)
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2,
gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2; 2040 AA Zandvoort. Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende werking. In geval van onverwijlde spoed
kan een verzoek om voorlopige voorziening
worden ingediend bij de president van de
rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift
van het bezwaarschrift.

Uw gasbedrijf adviseert!

Uitslag verkiezingen

Hilversum, lo/u december 1997.

* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ5.000,-

'-,

Het hoogheemraadschap Amstel, Cooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwontiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel
van de provincie Noord-Holland. het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
(DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

De uitstag van de verkiezing voor het kiesdistrict Amsterdam, categorie Ingezetenen wordt bekendgemaakt op 16 december a.s. om 18.00 uur in een openbare zitting van het hoofdstembureau op het kantoor te Hilversum. Daarna wordt
een volledige lijst met bestuursleden in deze krant gepubliceerd.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens

VOORBEREIDINGSBESLUITEN
(ART. 22 WRO)

In plaats van donderdag 25 december
(eerste kerstdag) kan men het huisvuil
op dinsdag 23 december aanbieden. De
cocons worden op woensdag 24 december geleegd.

Op de Zandvoortselaan worden enige werkzaamheden aan de weg verricht. Het stukje
fietspad achter het pompstation, gelegen tussen Nieuw Unicum en de Blinkertweg wordt
geasfalteerd.
Aan de Zandvoortselaan tussen de Kennemerweg en de Herman Heijermansweg worden
reparaties verricht. De werkzaamheden duren
slechts enige dagen en zijn naar verwachting
op donderdag 11 december gereed.
Het verkeer kan hiervan enige overlast ondervinden.

- Berap 2-1997

N.B.! Het kan gebeuren dat door omstandigheden wijzigingen in de agenda optreden.
Bij het bureau Voorlichting, (023) 574 01 62,
kunt u terecht voor nadere informatie over de
agendapunten. Tijdens de vergadering zijn
altijd exemplaren van de agenda beschikbaar.
De agenda, de raadsvoorstellen en conceptbesluiten liggen ter inzage bij de Centrale Balie
en zijn conform Legesverordening tegen betalmg algemeen verkrijgbaar.

De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis. Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken.

De gemeenteraad heeftop 25 november 1997
besloten, dat op grond van artikel 21 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)
bestemmingsplannen worden voorbereid voor:

WERKZAAMHEDEN
ZANDVOORTSELAAN

- Vaste onkostenvergoeding wethouders
- Advies commissie Beroep en Bezwaarschriften opheffen geheimhouding stukken ESSH
- Organisatieverandering Bestuursdienst
gemeente Zandvoort
- Sociaal statuut reorganisatie
- Organisatieverordening
- Bedrag t.b.v. realisatie geluidsvoorzieningen Circuit
- Verkoop grond aan ENW t.b.v. plaatsing
transformatorstation
- Beleidsplan nieuwe Algemene Bijstandswet 1998
- Gewijzigde verordening premiebeleid
- Overdracht verantwoordelijkheid uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening
aan het Werkvoorzieningschap ZuidKennemerland
- Diverse belastingverordeningen
- Machtigen B&W tot het aangaan van
geldleningen c.a. in 1998
- Begrotingswijziging

- Westerduinweg 32 - 85 bomen (in het
kader van dunning bosbestand)

Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald.

De eerste fase van de herinrichting van de
Kostverlorenstraat (tussen Zandvoorstselaan
en Julianaweg} is afgerond.
Begin december is de Kostverlorenstraat weer
voor al het verkeer opengesteld en zijn de
omleidingsroutes opgeheven.
De herinrichting is uitgevoerd in het kader van
het verbeteren van de verkeersveiligheid en
het plegen van onderhoud.
De weg is geasfalteerd en voorzien van fietsstroken en de trottoirs zijn vernieuwd.
Ook zijn de bomen langs dit gedeelte van de
Kostverlorenstraat vervangen en zijn de boomplantgaten vernieuwd.
Voor de rijbaan is geluidreducerend asfalt toegepast en de fietsstroken zijn m rood asfalt uitgevoerd.
Het voornemen is om ook het deel tussen
Julianaweg en Sophiaweg in het volgend
najaar op deze wijze in te richten. Hierover
volgt nog nadere informatie.

De gemeenteraad vergadert donderdag 18
december 1997 in het openbaar. De vergadering wordt gehouden m de raadzaal in het
Raadhuis vanaf 20.00 uur.
Op de agenda staat (onder voorbehoud):

/'

Aangevraagde kapvergunningen
De volgende aanvragen zijn ontvangen1

KOSTVERLORENSTRAAT WEER
OPEN VOOR VERKEER

OPENBARE
RAADSVERGADERING
Na een moedig, geduldig gedragen lijden is van
ons heengegaan onze moeder, schoonmoeder en
oma, mijn dochter, onze zuster, schoonzuster en
tante

Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld
te gaan van een kopie van het bezwaarschnft. Voor het indienen van een verzoek om
voorlopige voorziening wordt griffierecht
geheven.

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

STOOKAKTIE '97/'98
uitgerekend voor U!
Voorde weekvan 01-12 t/m 07-12
Normaal
jaarverbrui k

800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

29
36

43
51
58
65
72
80
87

94
101
109
120
130

141
152
163

181
199
217

235

Totaal vanaf
l november**

113
141
168
197
225
253
281
310
339
367
395
423
465
506
549
591
634
705
774
845
916

Kosten
deze week

f
f
f
f
f
f
f
f
f

16,82
20,88
24,94
29,58
33,64
37,70

41,76
46,40
50,46
54,52
58,58
63,22
69,60
75,40

81,78
88,16

ƒ
f

94,54
104,98
115,42
f 125,86
ƒ 136,30

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL
Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123
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Smullen bij
de radio

woensdag 10 december 1997

'Ik doe hier ideeën op voor eigen kerststukjes'

ZANDVOOBT - Wie zaterdagavond tussen zeven en acht
Al van ver waren de vuurnaar de lokale zender ZPM luis- korven van de kerslmarkt
tert, loopt vast het water in de te ruiken. Alles was er aan
mond. Elisataeth Burkhard pregedaan om de bezoekers
benteert namelijk vanaf zaterzondag in kerstsfeer te
dag 13 december een kookprogramma op de radio. Het nieu- brengen en het was enorm
druk in het centrum van
we kookprogramma is op de
kabel te beluisteren op 105.0 en het dorp. Aan de inzet van
de organisatoren lag het dan
in de ether op 100.9.
ook niet, dat er ook wat kri„Ik wil geen recepten gaan tische geluiden te beluisteoplezen, maar het breder aan- ren vielen. Sommige bezoepakken. Zo duik ik bijvoor- kers en ondernemers vonbeeld samen met politici de den de kerstmarkt namelijk
keuken in," vertelt Burkhard, wel erg vroeg dit jaar. Toch
die zelf een enthousiaste kok- bezochten anderen de kerstkin is. Als eerste heeft ze Han
markt juist om nu al wat
van Leeuwen (DG6) laten uitleg- ideeën op te doen voor het
nen hoe je zalmmoten in olijf- versieren van huis en haard.
olie en honing maakt. Bovendien geeft hij het recept van zijn
moeder voor een rijsttoetje
EN GBOTE hoeveelheid
prijs. „Han is net zo'n freak als
kramen, het geluid van
ik. Ook hij zoekt op vakantie
knappend hout, warme
naar bijzondere dingen, zoals glühwein en kerstmuziek. De
Portugese pepertjes in het vele mensen die op de markt
zuur."
afgekomen zijn, genieten er
zondag duidelijk van. Ook de
stemmige kerstliederen die het
Zandvoorts Mannenkoor ten
Winnaars
gehore brengt, dragen bij aan
het decembergevoel.
fotopuzzel
Het doet echter niets af aan
ZANDVOOBT - G. Zwinkels het feit dat sommige bezoekers
heeft de Sinterklaaspuzzel van het veel te vroeg in het jaar vinhet Zandvoorts Nieuwsblad en den voor een kerstmarkt. „De
de Ondernemers Vereniging mensen hebben nauwelijks de
Zandvoort gewonnen. Hij krijgt marsepein achter de kiezen of
150 gulden van de OVZ om ze moeten al weer aan de kerst
boodschappen te doen in het denken," zegt Dicky uit Zutdorp. A. Sips ontvang honderd phen. „Dat is niet leuk. Ik ben
gulden en H. te Beest 75 gulden. hier met mijn vrouw gewoon
Zij wisten de als Sinterklaas een dagje, maar we wisten niet
vermomde winkeliers te her- hoe we het hadden toen we een
kennen.
kerstmarkt zagen. Eergisteren
De juiste oplossing was: 10, 9, was het nog Sint Nicolaas. Daar
1,28,23, 18, 24, 19,21, 15,8,25, wordt een mens toch gek van."

Bad vernieuwd
ZANDVOOBT - Het vernieuwde zwembad De Duinpan
gaat op 13 december weer open,
onder de naam Aquaromana.
Speciaal hiervoor organiseert
Gran Dorado een uitgebreid
openingsfeest. Van tien uur tot
en met zes uur is er van alles te
doen.
Om elf uur verricht wethouder Gerard Versteege de openmg. Er zijn daarnaast diverse
demonstraties van de Zeeschuimers (10.00, 10.30, 14.00, 14.30
uur), de
Beddingsbrigade
(13.00 uur) en de Duikvereniging (15.00 uur). Bovendien
komt clown Billy langs voor de
kinderen (10.00, 15.00 .uur) en
kunnen alle bezoekers meedoen aan aquafit (17.15 uur) en
aerobics (12.15 uur). Kinderen
van acht tot en met veertien
jaar mogen snorkelen ,(11.30
uur).

De ongelukkige planning is
er waarschijnlijk ook debet aan
dat er relatief weinig gekocht
wordt op de markt, althans
rond een uur of twee. De meeste mensen lijken voornamelijk
naar de markt gekomen te zijn
om ideeën op te doen. Dat
merkt ook de verkoopster van
kerststukjes. „Ik heb sinds vanochtend nog maar twee stukjes
verkocht. Het is gewoon nog te
vroeg en ik merk ook dat steeds
meer mensen zelf kerststukjes
maken."

Voor uw feest, party óf receptie
tel. 023-5715541 ;;S8§ii

De verkopers van kerststukjes hadden de pech dat de kerstmarkt dit jaar wel erg vroeg viel

flinke hoeveelheid kleine poppetjes weg.
Veel aftrek vinden ook de
glühwein en rumthee van de
horeca op het Gasthuisplein.
De kraam voor het behoud van
de kerk in Zandvoort heeft een

DuihgebiëÏÏen krij gen extra aandacht

Milieugroepen dubben over molens

pan met erwtensoep ingezet om
financiële steun binnen te halen. Met succes, want het publiek laat zich de hete soep
smaken.

4TN PRINCIPE," zegt M.
A Bootsma (Stichting Natuur en Milieu) „zijn we een
voorstander van windenergie.
We vinden het goed als er manieren gevonden worden om te
voorkomen dat de natuurlijke
grondstoffen uitgeput raken en
de lucht vervuild wordt. Maar,"
zegt hij, „er is wel een grens."
Natuur en Milieu wil niet dat
Nederland volgezet wordt met
windturbines. „De ruimte is beperkt. We pleiten er daarom zoveel mogelijk voor dat de windmolens bij elkaar komen te
staan en het liefst langs wegen,
spoorlijnen of op industrieterreinen. Dus niet in natuurgebieden." Over windmolens op het
circuit heeft Natuur en Milieu
echter nog geen definitief
standpunt ingenomen.

Bob de Vries (AOV/Unie 55+)
schrijft een open brief aan Hans
Hogendoorn, lijsttrekker van
het CDA. Hij reageert op het
verkiezingsprogramma van het
CDA.

MET EEN TELEFOONTJE

STEUNT U HET
WERELD NATUUR FONDS

Abonnementen (opgave, verhuizing, etc):
(020)562.6211
Abonnementsprijzen, ƒ19.60 per kwartaal;
ƒ35,40 per half jaar. 61,75 per jaar. Voor
postabonnees gelden andere tarieven.
Losse nummers ƒ2,-.
Vragen over bezorging: donderdag tussen
9-12 uur (023) 5717166.
Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef). Monique van Hoogstraten, Joyce Schreuder.
Vormgeving/opmaakredactie. Dick Piet
(chef). Willem Bleesing. Paul Busse, Pieter
Hendal. Theo van der Linden. Yvonne Muider, Andre Stuyfersant Systeemredactie:
Hero Blok (chef) Redactiepromotie. Trudy
Steenkamp.
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standby en
tot 10 uur
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u het Wereld
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Helpt u beter kiezen...
Bel voor het dichtstbijzijnde filiaal, telefoon: (073) 646 07 00

„Kerst is de laatste jaren zo
afgrijselijk mode-onderhevig"
vindt Mariska Botman. „Daarom heb ik eigenlijk alleen wat
lapjes gekocht om zelf stoffen
kerstkaarten van te maken. Het
lijkt wel of het elk jaar hélemaal anders moet, andere kleuren, andere stijl. Ik doe daar
niet aan mee, je moet ook elk
jaar het geld maar hebben om
allemaal nieuwe kerstspullen
te kopen. Ik vind bovendien dat
bij Kerst traditionele kleuren

Ze weten het niet zo goed, de milieugroepen. Moeten ze nu
vóór of tegen moderne windmolens op het circuit, waarvoor
energiebedrijf ENW plannen heeft gemaakt, zijn. Want
schone energie, zoals windenergie, spaart het milieu. Anderzijds lopen vogels de kans om tegen de obstakels te vliegen en zijn de hoge betonnen palen een vorm van horizonvervuiling.
„Dat geldt ook voor ons," zegt
Wim van der Schot van de Milieufederatie Noord-Holland.
Hij heeft nog niet eerder van
het plan gehoord over het Zandvoortse windmolenpark. „In de
regel reageren we pas zodra er
een vergunning voor de windmolens aangevraagd is. We volgen de publicaties in de Staaiscourant daarover en dienen
eventueel een bezwaar in."
„Maar," zegt Van der Schot,
„het is voor recreanten die van

de duinen willen genieten geen
pretje om tegen die obstakels
aan te kijken en vogels lopen de
kans om er tegenaan te vliegen."
Volgens S. Geelhoed van de
Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland vliegen er in het najaar
per ochtend naar schatting gemiddeld 60 duizend vogels
langs de kust. De Vogelwerkgroep concludeert dat naar aanleiding van tellingen bij Parnassia.

l

Na kennisgenomen te hebben
van het CDA-programma viel
het mij op dat in de inleiding
staat 'Het CDA is een partij
voor iedereen'. Verderop in het
stuk wordt met name genoemd
dat een ouderenpartij overbodig is.
Deze laatste zinsnede kan
verschillend worden uitgelegd:
de meest voor de hand liggende
explicatie is wel dat het CDA
daarmede aangeeft dat kennelijk alle andere partijen niet
overbodig zijn, die worden immers in het gehele programma
niet genoemd. Een zwaktebod
in een overigens fraai ogend
CDA-werkstuk.
Welke belangengroep vertegen woordigt het CDA eigenlijk
nog? Wij vragen ons in alle
ernst af of het bedrijven van
politiek met de snel smaller
wordende beleving van het
evangelie nog wel opportuun is.
Maar wij passen ervoor om op
deze flauwe wijze het CDA te
ondermijnen, vooral om de
goedwillende CDA'ers niet te
krenken!
Overigens heeft het AOV bij
haar oprichting in 1994 zelf duidelijk aangegeven dat de partij
eigenlijk overbodig zou moeten
zijn, echter door het ontbreken
van aandacht en belangstelling
voor de problemen van de ouder wordende mens bij de vige-

horen, goud, zilver, rood en
groen, elk jaar weer."
„De mensen laten zich hélemaal gek maken," concludeert
Edna de Vries uit Amsterdam,
alhoewel ze de kerststukjes op
de markt best mooi vindt.
„Sommige mensen betalen rustig twee gulden voor een goudgespoten dennenappel. Ik loop
hier over de markt om ideeën
op te doen voor mijn eigen
kerstdecoraties. Zaterdag ga ik
lekker met mijn hond naar het
Amsterdamse Bos en raap daar
de dennenappels op. Thuis
spuit ik ze goud met een spuitbus." Lachend: „Maar misschien is dat niet chic genoeg
voor Zandvoort."

Brommercontrole
ZANDVOORT - Tijdens een
bromfietscontrole op de Zand
voortselaan heeft de politie
maandagmorgen tussen hall
acht en tien voor negen slechts
één bromfietser bekeurd De
brommers van de overige ne
gentien voldeden wel aan de ei
sen.

Te snel

ZANDVOORT - Op de Boule
vard Barnaart heeft de politie
zaterdag een automobilist gut o
tografeerd die maar liefst l.T>
kilometer per uur reed, terwijl
slechts tachtig kilometer pei
uur toegestaan is. Ook 11H anCleo Schecrboom dere automobilisten (van de
1040 gecontroleerde voert ui
gen) reden zaterdag te hard op
de Boulevard Barnaart en op de
Zandvoortselaan in Bentveld

Niet alleen vlak boven de
vloedlijn komen veel vogels
voorbij. Uit de tellingen van de
Vogelwerkgroep bleek ook dat
tot anderhalve kilometer landinwaarts het aantal trekvogels
erg groot is. Pas daarna neemt
het af. Dat betekent dat ze ook
veel over het circuit heen vliegen.
Op zich vormen de windturbines echter geen probleem.
Vogels vliegen er met gemak
omheen. „Tenzij het slecht
weer is of als het donker is,"
zegt Geelhoed. „Dan zien ze de
windmolens niet goed en is de
kans wel wat gróter dat ze tegen
de palen vliegen, vooral doordat de meeste vogels lager dan
50 meter vliegen."
Als de windmolens er komen,
worden ze waarschijnlijk vijftig
of zeventig meter hoog.

Polen
ZANDVOORT - Rien Gouvreur van de stichting 'Een hart
voor Polen' is op dit moment in
Polen om de kinderen die m
Zandvoort en Haarlem gelo
geerd hebben deze zomer van
een kerstpakket te voorzien.
Om de Poolse kinderen ook volgend jaar een fijne vakantie te
bezorgen heeft woningbouw
vereniging EMM steun lougc
zegd. EMM verzoekt haar rela
ties om geen kerstpakketten te
sturen aan haar medewerkere
maar om geld te schenken aan
een goed doel, dit jaar de stich
ting 'Een hart voor Polen'.
(ADVERTENTIE)

Monique van Hoogstraten

Ouderenpartij is volgens
Bob de Vries niet overbodig

(ADVERTENTIE)

Libertel ffïl Life

den makkelijk een nieuwe eigenaar. „Kerstfrutsels," noemt
Wil Duivenvoorden haar aankopen. „Een krans en nog wat
leuke dingen om zelf kerstversiering van te maken. Geen de-

coraties voor de boom," taenadrukt ze. „Die is al jaren met
zilverkleurige ballen versierd
en dat blijft zo. Ik hoef niet zo
nodig mee te doen aan al die
moderne trends."

Meningen

De Woonbond heeft de enquête opgesteld in samenwerking met
de Zandvoortse Vereniging van Huurders en vertegenwoordigers
van bewonerscommissies. Wie de enquête terugstuurt, maakt
kans op een prijs: acht uur, twaalf uur of zestien uur schilderen of
behangen binnenshuis.

Adres: Gasthuisplein 12. Zandvoort Postbus 26. 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur. dinsdag van 9 tot 11 uur woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur. donderdag van 9 tot 12 uur, vrijdag van 9 tot 16
uur.
Redactie (023) 571 8648. Fax: (023)
573.0497.
Advertentieverkoop' (023) 571.7166. Fax:
(023) 573 0497
E-mail' wmcomrrnji perscom nl
Micro advertenties: (020) 562.6271. Fax:
(020) 665.6321
Regiokantoor: Gebouw Aemstelstyn, Laan
van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen Postbus 51. 1180 AB Amstelveen.
Tel.- (020) 347.3434. Fax: (020) 347.3439.
Micro advertenties1 (020) 5626271. Fax.

De beste zaken doen de ondernemers die attributen verkopen waarmee de mensen zelf
kerstdecoraties kunnen maken. Zelf doen is dé trend. De
losse kransen, plantenpotjes,
dennenappels en siergroen vin-

Kerstmarkt trekt ondanks vroeg
tijdstip toch veel bezoekers

houden in het Gemeenschapshuis (L. Davidsstraat 17). Er
Fataer heeft een expositie met natuurfoto's van Henk Verdonk
zijn allerlei soorten verzame- in zijn hotel hangen. De haarscherpe foto's, waarvan ook ansichtlobjecten aanwezig en experts kaarten te koop zijn, laten de dieren plus de begroeiing van de
taxeren objecten van bezoe- Waterleidingduinen zien.
kers. De toegang is gratis.
Wie die natuur zelf wil ontdekken, kan bij de hotelier toegangskaarten voor de duinen kopen. Faber verkoopt dag-, jaar- en
gezinskaarten van de Amsterdamse Waterleidingduinen. Sinds
Kerstzang
kort beschikt hij ook over speciale passepartoutkaarten waarmee
ZANDVOOBT - De kerst- mensen in meerdere natuurgebieden rondom Zandvoort naar
volkszang is op zondag 21 de- binnen kunnen. De passepartout, die 25 gulden per jaar kost, is
cember in de Hervormde Kerk geldig met een jaarkaart van onder andere de Amsterdamse
op het Kerkplein. Het Vrou- Waterleidingduinen en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland.
wen- en Mannenkoor treden op
onder leiding van Paul Waerts.
Kees Verschoor speelt op het
orgel, Maaike Cappel op dwars- Onderzoek service woningbouwvereniging
fluit en er is een trompettist.
ZANDVOORT - Hoe goed is de service van woningbouwvereniG reet Bartels verzorgt de declamatie. Kaarten zijn te koop bij ging Eendracht Maakt Macht (EMM) en wat valt er nog aan te
koorleden en bij Simon Auke- verbeteren? Dat wil EMM achterhalen door onder haar huurders
een enquête te verspreiden.
ma, Grote Krocht 23.

(020) 665 6321

Koto Anclie I.iebeiom

dat er goed verkocht is," vertelt
ze.
„Waarom we voor deze zondag, net in het Sinterklaasweekend, gekozen hebben? Eigenlijk hadden we niet zoveel
keus. In Haarlem en in Heemstede is er zondag 14 december
een kerstmarkt. Zondag 21 december vonden we te laat. Ach,
ik heb toch wel het idee dat ook
de bezoekers onze kerstmarkt
Toch zegt Toos Bergen van waardeerden. Het was enorm
het organisatiecomité (de druk."
Stichting Zandvoort Promotie)
een dag later dat de onderneZelfs zo druk dat op een gegemers die zij aan het einde van ven moment de promotiemeisde dag gesproken heeft, wel erg jes alle 750 mandarijnen uitgetevreden zijn. „Aan de hand van deeld hebben. Bram Krol, behet vele vuil dat aan het einde heerder van het Cultureel Cenopgeruimd is, kun je ook zien trum, springt bij. Hij geeft een

Onafhankelijk nieuwsblad voor Zandvoort,
Bentveld en Aerdenhout. Verschijnt op
woensdag Uitgave Weekmedia BV.
Hoofdredacteur- J.M. Pekelhanng.
Wnd -hoofd commercie' B L Berger.

ZANDVOORT - Een titchu
jarige Zandvoort.se uu dt' M.
risstraat heelt maanda^n.n l
de man herkend du- bi) ha.,i
aan het inbreken was HL>I »a ii
volgens du politie, die dr in,m
eveneens kunt, om ec-n :!!! 1,11 ILI<
Zandvoorter. De pohtir is n.i.r
de man op zoek.
De vrouw werd maand,i'
nacht rond twee uur wakUci
omdat ze gestommel hou)de n ,
de huiskamer. Ze zag du mbn
ker, die een vage kunnis \ , m
haar is. De man wat> binnen ui
komen doordat hi] hot keuken
raam vernield had. De \ i o i i v
schrok zo van de inbrekei d.
zij hard begon te gillen De in,r
vluchtte vervolgens.
ZANDVOORT-Du politie v ,1
samen met de Horeca Clioeu
Zandvoort op 19, 20 en l'l d<
cember opnieuw extra aaii
dacht schenken aan de .üevait M
van de Zeeweg. Vooi de l wei d.'
keer, de eerste keer was eilief
weken geleden, deuli de politie
bierviltjes uit aan alle ealelK.
zen, restauranthouders en hu
tellers. Op de viltjes staat di
waarschuwing voor aulomubi
listen dat te hard rijden op di
Zeeweg slechts een paar mimi
ten tijdwinst oplevert. maa>
ook een flinke boete kan bete
kenen omdat de politie veel
snelheidscontroles houdt op de
Zeeweg.

ZANDVOORT~£Èedere Zandvöertèr'de-'duinen in. Dat
zou toch prachtig zijn," zegt Floris Faber van Hotel Hoogland en de Stichting Zandvoort Promotie. Daarom heeft hij
Verzamelbeurs
gisteravond bekend gemaakt tijdens een druk bezochte
ZANDVOOET - Op zondag 14 bijeenkomst van de beheerders van de Amsterdamse Wadecember wordt van tien tot terleidingduinen dat hij de duinen tot zijn speciale aanvijf uur de verzamelbeurs ge- dachtsgebied heeft gebombardeerd.

Zandvoorts
Nieuwsblad

Inbreker herkend

Bierviltjes

E

26, 20, 2, 22, 3, 6, 5, 17, 16, 12, 11,
7, 13, 4, 14, 30, 31, 27, 32 en 29.

Zandvoorts
Nieuwsblad

De rubriek Meningen staat open
voor reacties op artikelen die
recentelijk m de krant hebben
gestaan. De redactie behoudt zich
het recht voor brieven te weigeren
en te redigeren. Brieven die langer
rende politieke partijen is het zijn dan 300 woorden kunnen
AOV noodgedwongen ontstaan! worden ingekort. Anonieme
Het nu aangeven dat een ou- brieven plaatsen we niet. Stuur uw
derenpartij overbodig zou zijn, blief naar het Zandvoorts
betekent dat het CDA kennelijk Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA
willens en wetens niet wil in- Zandvoort of lever uw brief af op
zien, dat er in het afgelopen de- de redactie aan het Gasthuisplein
cennium te weinig 'oog en oor' 12 in Zandvoort.

is geweest voor deze, inmiddels
zeer grote, groep in de samenleving.
Iedereen herrinnert zich
maar al te goed dat vier jaar
geleden juist het CDA, bij monde van haar lijstaanvoerder
Elco Brinkman en consorten,
de aow wilde verlagen! En juist
leden van die partij menen
thans ons streven te mogen betwijfelen!
Er is derhalve een zeer goede
reden voor cüt eminente gedeelte van de bevolking om zich te
bundelen en wel met de door
ons beoogde attitude als leidraad, namelijk het handelen

«HUM

QffOTLS

11 t/m 17 December

FROriTllE
(AU Nederlands Gesproken

op basis van logisch denken
met respect voor normen en
waarden.
Dat impliceert dat AOV/Unie55+ van plan is samen te
werken met alle mensen en partijen die van goede wil zijn. Of
het CDA daartoe behoort? Dat
ligt nu niet meer aan ons maar
aan het vervolg dat het CDA
geeft aan deze open brief.

BEST FRIEND'S
Juha Roberts, Camcron Diaz
AU & Dcrmot Mulroncy

VERWACHT
24 DECEMBER

Kol) <lc \ rlrs
ZamUonrt

David Fmchcr's ( Scvcn )

THE

(ADVERTENTIE)

Woensdag 17 December
20.00
Meubelboulevard AmsterdamDiemcn presenteert: de kerstshow. In de hoofdrol: allemaal
nieuwe collecties. Komt dat zien!

Amsterdam

BMIBERGEN HOUWEUNG INTERIEUR. MIJNDERS,
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EiKenwijs
ïiKehwij

- 9, T«l
T.l I1 003i 0° 1l 6690
j. 9 3 1 6

ïmsterdam

FMCLUB

»,_~'|

woensdag 10 december 1997

Weekmedia 17

KROON MODE

ZANDVOOHT

VDèLongHimaa.kt'u'dejt'/'A > f
„lekkerste f rites en snacks.
; Bovendien hebben alle /,';'
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Haltestraat 55
Zaterdag 20 december van 10.00 -17.00 uur op de Gran Place

Aanbieding:
Sloggi slips
voor dames en heren
Nu 4 halen 3 betalen
o.n. ^ivc mu%\eh, kraampjes/ snowbonrd simulator/
spi/bcrslaan, bicrpulschuivcn, boomstam hangen, hoe melken

I

Geldig de hele maand december

CD natuurlijk ontbreekt de kerstman niet .'.'
'Vondellaan 6O
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EXPERT,

ZONDAG OPEN
14 + 21 DECEMBER

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

MICK HARREN & ROBERT LE ROY
Tevens een verrassende surprise-act!!!
ENTREE FL 7,50
ZANDVOORT

AMSTERDAM, Churchilllaan 83, 020 6625 988
BUSSUM, Vlietlaan 50, 035 6911 397

DE AUTOBOULEVARD
ZANDVOORT

Uw groet in

Nieuwsblad

ONTVANGST ROND 19.00 UUR MET EEN FEESTELIJK GLAS
VANAF 20.00 UUR EEN UITGEBREID WARM EN KOUD BUFFET
MET EEN BOUILLON, DIVERSE KOUDE SCHOTELS,
VERSCHILLENDE WARME GERECHTEN EN EEN DESSERTBUFFET

Diverse soorten wild:
eend
fazant
hazenrug
hazenbouten
struisvogelfilet
hert
duinkonijn
eendenborstfilet
kwartels
konijn
konijnenbouten
kalkoendijen
maïskip
scharrelkippen
kalkoen rollade
kiprollade

van 23 december 1937.
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Ik kies model:

Voor uw bestelling ook
tel. 0172-472900 of 06-54691215

Naam:

ƒ80,-

Adres:

ex. BTW

Postcode:

VAIU

2E KERSTDAG

Voor al uw verse
kip en kipspec.
en gegrilde produkten.

*
*

JE W I J Z E R

KERST EN OUDEJAARSAVOND
IN HET MEEST INSPIRERENDE HOTEL
VAN ZANDVOORT

elke woensdag
op de MARKT

ex. BTW

WORD

Café "Het Gedicht van de Zee "

Ton Overes

ƒ55,-

DAAR

WEEKMEDIA OP MICROFICHE
TEL 020-562.2485

POEUERSBEDRUF

wensen u gezellige f

B

\

BEL 020-3555355 VOOR DE EXPERT VAKZAAK BIJ U IN DE BUURT.

LOCATIE: DANCECLUB YANKS • AANVANG 21.30 UUR

fa the poul

f
;

DeLonghi

DONDERDAG 11 DECEMBER A.S.

Deze (eestavond wordt
mede mogelijk gemaakt door:

Inhoud maar
liefst 2,2 liter.
Met veilige koele
wanden en uniek
olie-afvoersysteem.
Voorzien van
uitneembare
digitale timer.
Handig kijkvenster.

De makkelijke fritéusesvan
DeLonghi vindt u bij Expert.

2O41 J3£ ^-andvoort

£
AIS-:

DELONGHI
F 770 FRITEUSE

AAN DE PIANO: ARNAUD ROSDORFF
DE PRIJS: FL. 50,- PER PERSOON

O U DE J AARS A VOND
ONTVANGST ROND 20.00 UUR MET EEN GLAS SEKT
VANAF 21.30 UUR EEN OUDEIAARSBUFFET MET EEN POTAGE,
DIVERSE KOUDE SCHOTELS, WARME GERECHTEN
EN EEN GRAND DESSERT
AAN DE PIANO: JASPER BON
DWARSFLUIT: MARRIËLLEMUD
DE PRIf S: FL. 60,- PER PERSOON
RESERVERINGEN TELEFONISCH: 023-5715541
OF AAN DE RECEPTIE IN HET HOTEL
U BENT VAN HARTE WELKOM!

HOTEL HOOGLAND, WESTERPARKSTRAAT 5,
2042 AV ZANDVOORT
Winkelcentrum-N
Tel. 023-5720109
Fax 023-5731355

Plaats:

Handtekening
editie 17

Mijn tekst luidt:

16 december t/m 24 december
geopend van 12.00 tot 20.00 uur
In verband met vakantie
zijn wij sesloten van
25 december t/m 1 januari

Wij wensen iedereen
fijne Kerstdagen en een gezond

1998

Door het dak gegaan
• Dakkapellen m alle soorten en maten
• Traditionele constructies,
zeer goed geïsoleerd.
• Van onderhoudsarm en
degelijk materiaal.
• In één dag geplaatst
d.m.v. prefab elementen.
• Dubbel glas
van binnenuit te reinigen.
• Verzorgen van melding
~
of bouwvergunning.
• Doorlopende garantie
en financiering mogelijk
• Aantrekkelijke project kortingen.

Rijk aan Ruimte met Ruiter
vraag naar onze documentatie, bel: 072*5022700, fax: 072-5022730

ƒ115,ex.BTW

Inzenden tot uiterlijk 18 december 1997 aan:
Zandvoorts Nieuwsblad, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort
Tel.:
023-5717166

Fax:

023 - 573 04 97

HOE VERKOOP JE
EEN SPLINTERNIEUWE
SNELKOOKPAN
adverteer m de krant

, of post de bon zonder postzegel naar:
Antwoordnummer 1751.1620 WK URSEM.
Stuur mij uw documentatie:
. i
Naam:
Adres:
Woonplaats:
Telefoon

26

DAKKAPELLEN
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woensdag 10 december 1997

'Zo'n grafsteen is
geen paar schoenen
dat je zomaar koopt'

Met

oog
en

oor
de badplaats door

'O

M DEN BRODE hoef ik
het niet meer te doen,
hoor," benadrukt Toon
Lavertu in zijn natuursteenbedrijf aan de Kamerlmgh Onnesstraat. „Als ik wil kan ik de boel
hier zó dichttimmeren. Maar ik
voel er niets voor om achter de
geraniums te gaan zitten, omdat ik er nog altijd zoveel ple/ier in heb om creatief te blijven. Elke grafsteen is tenslotte
weer anders."
De waarheid van die uitspraak bewijst Lavertu stante
pede door me mee te tronen
naar de begraafplaats aan de
Tollenslaan, die hij als zijn
showroom beschouwt. Met jongensachtige geestdrift wijst hij
daar de in zijn ogen bijzondere
grafbedekkingen aan. Zo vestigt hij de aandacht op de steen
waarop de plattegrond van Afrika is gegraveerd. „Voor een
man die met een Afrikaanse
was getrouwd," verduidelijkt
hij. ,,En kijk, daar ligt een muzikant wiens laatste rustplaats ik
met een gitaar heb geaccentueerd. Op verzoek breng ik regelmatig dergelijke logo's aan."
Lavertu blijft even stilstaan
bij het graf van een Hare Krishna-aanhanger, die de tekst 'leuk
dat jullie even langskomen' op
zijn steen heeft laten beitelen.
Vervolgens toont hij de plek
waar hij zelf moet komen te liggen. Na heel wat gesteggel met
de gemeente over de exacte locatie is overeengekomen dat hij
in een plantsoentje bij de ingang ter aarde zal worden besteld. Hiermee zegt hij uiteindelijk wel vrede te hebben.
„Het belangrijkste is dat ik bij
mijn klanten kom te liggen,"
vindt hij. „Tenslotte hebben
mijn vader en ik 99 procent van
de grafstenen hier gemaakt."
Van zijn vader, die inmiddels
al geruime tijd op de Zandvoortse begraafplaats verblijft,
heeft de thans 74-jarige Lavertu
het beroep al vroeg geleerd.
Reeds op zijn veertiende ging
hij m het familiebedrijf werken.
Sindsdien heeft hij niet alleen
een onafzienbare hoeveelheid
grafstenen vervaardigd, maar
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Schrijvers, dichters en schilders hebben
een overeenkomst met Toon Lavertu. Als zij
er niet meer zijn, blijft er nog wel een stukje
van hen op aarde achter. Ook steenhouwer
Lavertu kan dat zeggen. Wie op een van de
beide Zandvoortse begraafplaatsen
rondloopt, komt zijn 'handschrift' tegen:
grafstenen, variërend van groot en
imposant tot klein en subtiel.

heeft hij zijn materiaal tevens
aangewend voor tal van andere
toepassingen. Voor vloeren en
vensterbanken bijvoorbeeld,
maar ook voor luxe winkelpuibekledingen. En natuurlijk
voor de bekende verzetsmonumenten die op diverse plekken
in het dorp en in de duinen
staan.
Al met al zit Toon Lavertu
dus al zestig jaar m het vak.
Deze unieke prestatie bekroonde het Bedrijfsschap van de Natuursteen dinsdag in Rijswijk
met een speciale oorkonde. „Ik
had thuis al zo'n oorkonde hangen van toen ik vijftig jaar bezig
was," vertelt de ambachtsman.
„Maar omdat ik zo'n oude knar
word, hebben ze er nu weer eentje voor me moeten laten maken." Hij voegt hier aan toe dat
hij nog beslist niet van plan is
ermee op te houden. Al verwacht hij niet het nóg eens tien
jaar vol te houden.
De nadelige gevolgen van zijn
beroepsuitoefening gaan hem
namelijk steeds meer parten

ZANDVOORT - In het daarmee gepaard gaande klachnieuwe jaar kunnen Zand- ten, zoals hoofdpijn, slapeloosvoorters leren hoe ze har- heid, hyperventilatie, hartklop-

gediplomeerde lerares Meta
Snel namelijk een wekelijkse yoga-avond in een lokaal
van de Oranje Nassauschool in de Lijsterstraat

1-3.

Meta heeft al een lange ervaring in het geven van yoga. „Ik
heb eerst tien jaar lang een studio gehad in Zoetermeer en
sinds 1987 heb ik een soortgelijke plek in Velserbroek," vertelt
zij. „Nadat ik vorig jaar naar
Zandvoort verhuisde, was ik eigenlijk helemaal niet van plan
om hier ook lessen te gaan geven. Maar zoveel mensen benaderden me met het verzoek dat
toch te doen, dat ik de druk
tenslotte niet kon weerstaan."
Het is de bedoeling om elke
maandagavond één of meer lesuurtjes te verzorgen. Wat
Meta betreft is iedereen daar
welkom. „Of je nou jong of oud
bent, lenig of stijf; het maakt
niks uit. Waar het om gaat, is
dat je leert voelen wat je kunt
en waar je grenzen zijn om zo in
harmonie met jezelf te kunnen
leven. De essentie van yoga is
immers het luisteren naar je eigen lichaam en daar kun je je
nooit een buil aan vallen. Prestaties hoeven bij mij echt niet te
worden geleverd."
Volgens de lerares is yoga
met name weldadig voor mensen die het vreselijk druk hebben en lijden onder stress. De
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Kruis der verdienste
,,Smt Nicolaas legt ieder jaar het Gouden Kruis der verdienste klaar " Met
die woorden begint het anderhalf kantje lange gedicht dat samen met een
heerlijke banketstaaf woensdag bij het Welzijnscentrum werd bezorgd De
Goedheiligman roemt het bezoek, de koffie en de koek. Maar ook de
mensen die de telefoon bemannen en de klusjesmannen ,,Moet iemand
weg of is slecht ter been, even bellen, een vrijwilliger helpt ze overal heen,"
rijmt hij om te besluiten met: „Sint vindt het bijzonder fijn, dat er gelukkig
nog zulke mensen zijn." Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het
gedicht in dankbaarheid is aanvaard en dat het Gouden Kruis der Verdienste goed gesmaakt heeft.
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Rookrichting

Toon Lavertu en zijn vader hebben 99 procent van de grafstenen op de Algemene Begraafplaats
gemaakt
Foto Andre Lieberom

Nieuwe yogalerares leert
harmonieuze levensstijl aan
monieuzer kunnen leven.
Vanaf 5 januari verzorgt de

Monique van Hoogstraten

l
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pingen en hoge bloeddruk, zouden er door bestreden worden.
„Door een gejaagde manier van
leven en al teveel gepieker
kroppen de spanningen zich
op, zodat veel mensen op zoek
zijn naar een beetje innerlijke
rust. Gelukkig biedt yoga het
gewenste tegenwicht. Het is
dan ook logisch dat veel van
mijn klanten door de huisarts
zijn doorgestuurd."
Na verloop van tijd zijn de
cursisten volgens haar veel beter in staat om te gaan met hun
dagelijkse gejakker. „Ik eindig
mijn lessen altijd met een lange
ontspanningsoefening, waarbij
als het goed is het denken volledig wordt stopgezet. Dit vindt
iedereen heel heilzaam. Ik leer
ze dan ook om dat rustgevende
gevoel op andere momenten
van de dag terug te halen, waardoor ze de stress uitstekend
kunnen bestrijden."
Wie haar lessen volgt, zal overigens niet alleen ontspanning
ervaren. „Je krijgt er ook meer
energie van," belooft Meta. „De
oefeningen brengen de door de
stress veroorzaakte blokkades
in het lichaam weer los, waarna
alles vanzelf weer beter doorstroomt. En daar voel je je heerlijk fit bij." Erg prijzig is deze
vorm van therapie niet volgens
Meta. Voor vijftig gulden per
maand kan men zich elke
maandagavond een uurtje door
Meta Snel naar rust en harmonie laten leiden. Meer informa-

spelen. „Net als mijnwerkers
heb ik stoflongen gekregen van
het hakken," geeft Lavertu te
kennen. „En door het alsmaar
slaan op marmer en het gegil
van de slijpmachines ben ik inmiddels aardig doof geworden.
Want vergis je niet, lichamelijk

„Je denkt toch niet dat ik hier
de hele dag zit te janken? Weinee, als je dit vak niet met een
beetje humor bekijkt word je
heel snel stapelgek. Al loop ik
natuurlijk niet in carnavalskleren rond. Tenslotte kom ik dagelijks m andermans verdriet

'Als je dit vak niet met 'n beetje humor
bekijkt, word je heel snel stapelgek'
is het een zwaar beroep hoor.
Maar daar staat tegenover dat
ik me altijd best heb geamuseerd met mijn werk. Gaandewég is het zelfs mijn hobby geworden."
Deze opgewekte zienswijze
lijkt in contrast te staan met de
trieste bestemming die zijn
grafstenen krijgen. Lavertu
geeft echter te kennen dat hij
zich in de loop der jaren heeft
weten te wapenen tegen de
sombere kant van zijn beroep.

m

e

Berichten
en tips voor
- _„. ~
deze rubriek met
J1-11- cu'
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplem12. Tel 023-5718648,
of Faxen 023-5730497.

tie over haar Yogastudio Zandvoort is bij verkrijgbaar via telefoonnummer 023-5718899.

Kwaliteitseisen
ZANDVOOET - Drogisterij
Bouwman in de Oranjestraat 7
beschikt sinds kort over het
Drogisten Waarborgcertificaat.
Dat betekent dat de drpgisterij
aan strenge kwaliteitseisen voldoet. Die eisen spitsen zich toe
op de het verkopen en afleveren
van geneesmiddelen, die de
drogist mag verkopen.
Pharmacon Certificerend Orgaan, het officiële certificeringsinstituut voor de drogisterijbranche, heeft Bouwmans
winkel onder de loep genomen.
De controleurs testen vakkennis en vaardigheden. Zij houden regelmatig controles.
De eisen zijn in de loop der
jaren overigens sowieso steeds
strenger geworden, want vanaf
1999 moeten drogisten en assistent-drogisten zich verplicht
een keer per vijf jaar laten nascholen.

terecht. Maar ja, dat is nu eenmaal zo, ik weet gewoon niet
beter."
Een flinke dosis relativermgsvermogen helpt hem om
zich niet mee te laten slepen in
het rouwproces van zijn clientèle. „Ach, we weten nu eenmaal allemaal dat we op de wereld komen om er te zijner tijd
weer vanaf te gaan. Alleen gaat
de ene vroeg en de ander laat.
Wat met wil zeggen dat het niet
triest is. Het ergste vind ik kin-

deren die komen te overlijden.
Dan ga ik toch wel met knikkende knieën naar de ouders
toe om te vragen wat hun wensen zijn."
In principe neemt Lavertu
elke opdracht aan, al heeft hij
zo zijn grenzen. „Wat ze willen
hebben maak ik voor ze, maar
het moet natuurlijk niet wanstaltig worden. Daarom help ik
de familie regelmatig met advies. En dat stellen ze op prijs,
want die mensen hebben met al
die narigheid van het stervensproces doorgaans wel wat anders aan hun hoofd. Terwijl het
toch noodzakelijk is om een
zorgvuldige bestelling te doen,
want zo'n grafsteen is niet een
paar schoenen dat je eventjes
aanschaft."
Ook op dit gebied blijken
smaken echter te verschillen.
„Het komt helaas weieens voor
dat ik iets achterlijks moet maken," meldt Lavertu droefgeestig. „Iets waarvan je denkt:
waar slaat het op? Maar persoonlijk wil ik me daar niet te-

POLITIE: Alarmnummer. 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112. In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor mfo overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.

veel mee bemoeien, mits de gemeente er een vergunning voor
geeft." Hij doelt hierbij op de
grafsteen die hij voor de nabestaanden van de vermoorde
stripper Rmy Meerveld heeft
gemaakt. Op dit hartvormige
stuk graniet is een kleurenfoto
van het halfontblote slachtoffer
bevestigd.
Dagelijks ergert de steenhouwer zich aan het ding, dat in de
tuin achter zijn werkplaats de
tijd trotseert. Omdat betaling
uitbleef heeft hij de steen namelijk bij het graf weggehaald,
in de hoop alsnog zijn geld te
zien. „Maar ja, van een kale kip
kun je nu eenmaal niet plukken," constateert Lavertu, die
zich door de weduwe 'getild'
voelt. Hij prijst zich evenwel gelukkig dit soort vervelende toestanden maar zelden mee te
maken. „Klachten over mijn
werk krijg ik vrijwel nooit. En
de klanten in de grond zijn altijd tevreden."
Johan Schaaphok

Dier
van de
week

Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor mformatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vnjHuisartsen: De volgende huis- dag ervoor opgeven.
artsen hebben een gezamenlij- Alg. Maatschappelijk Werk
ke waarnemingsregelmg: J. An- Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
derson, B. van Bergen, C. Jag- 5713459
bgg
023-5320464.
tenberg, Hermans, P. Paarde- Spreekuur op werkdagen van
kooper, H. Scipio-Blüme, F. 9.00-10.00 uur. Verder volgens
Weenink. Informatie daarover afspraak.
tijdens weekend, avond/nacht Telef. Meldpunt Sexueel Gevanaf 16.30 uur, én tijdens feest- weld: tel. 023-5340350 op werkdagen via telefoonnummer dagen 12.00-14.00 uur en maan(023-) 5730500. De spreekuren dag+
donderdagavond
van de dienstdoende arts zijn 19.00-21.00 uur.
zowel op zaterdag als zondag Zandvoortse Vereniging van
van 11.30 tot 12.00 uur en van Huurders: Gratis advies voor
17.00 tot 17.30 uur. Een af- leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
spraak is niet nodig.
Thierry, de zoon van asielbeGezondheidscentrum
(tel. uur: (023-) 5731618 (Secretariheerster Irene Mudde, houdt
5716364):
uitleenmagazijn: aat
Duncan vast. Duncan is een
13.00-14.30 weekdag., spoedge- ZVH). Schriftelijk: Postbus van
de drie 'Daltons', zoals ze in
vallen za en zon: doktersdienst 287, 2040 AG Zandvoort.
Kennemer Dierentehuis in09-001515.
Woningbouwvereniging EMM: hetmiddels
gedoopt zijn. Shai,
Tandarts: Hiervoor de eigen Klachtentelefoonnummer
en Duncan zijn pups van
tandarts bellen.
technische
dienst:
(023-) Teun
zeven maanden oud. Ze zijn
Apotheek: Zeestraat Apotheek, 5717577.
leuk,
lief, druk en aanhankelijk,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073, Storingsnummer gas buiten
maar ze hebben1wel een opopeningstijden (alleen voor re- kantooruren: tel. 023 - (5)235100 voedcursus
nodig . Wie oudere
cepten): zaterdag 11.00-13.00 en (nv Energiebedrijf Zuid-Kenne- kinderen heeft,
kan beslist aan
17.00-18.00
uur,
zondag merland. Tijdens kant.uren: Shai, Teun en Duncan
veel ple11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur. 5235123
zier beleven. Want het drietal
Buiten de openingstijden infor- Taxi: tel. (023-) 5712600.
kan prima opschieten met kinmatie over de regeling via Openbare bibliotheek: Prmses- deren.
Meer info: Keesomstraat
seweg 34, tel. (023-) 5714131.
tel.nr. (0230 5713073.
5, tel. 5713888.
Wijkverpleging: Voor spoedge- Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
vallen is het Kruiswerk Zuid- uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
-Kennemerland 's avonds, 's vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
nachts en in het weekend te tae- u., zat. 10-14 uur.
reiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
. . <
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
erh ka
stand*•<:
* ^ <
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zand Periode:
29 nov. - 5 dec. 1997
voort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker, In ondertrouw: Pieter Melcher
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel. Schendstok en Marrielle Scholten.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn Getrouwd: Johannes Wilhelder dieren (023-) 5714561, Ver- mus Seders en Luz Marina Garmissingsdienst
023-5383361, cia Acevedo. Hendrik Terol en
Asiel Zandvoort (tevens pen- Ingrid Elisabeth van den Berg.
sion) (023-) 5713888. Stichting René Johan Laiidaal en Edith
Regionale Dierenambulance: Hoekstra.
023-5363476 of alarmnummer Geboren: Don Didier, zoon van
Roelof Hans Deesker en Yvon023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst ne Renee Broekhof.
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag Overleden: Anna Catharina
en nacht bereikbaar voor een Koster, 61 jaar. Hendnka
Schouten-Heeres, 54 jaar.
gesprek van mens tot mens.

Volgens de nieuwe Europese richtlijnen mogen sigarettenfabrikanten geen
reclame meer maken bij sportwedstrijden. Pakken zich nu donkere (rook-)wolken boven het circuit samen'' Welnee. De sigarettenfabrikanten hebben daar al lang een oplossing voor gevonden. Marlboro heeft bijvoorbeeld
een eigen kledinglijn en adverteert nu al bij racewedstrijden met 'Marlboro
Leisure'. Het sigarettenmerk West heeft zelfs een nog veel ludiekere naam
verzonnen. West sponsort racers onder de naam 'East'. Het is even
wennen, maar iedereen die m de goede (wind-)nchtmg denkt, snapt 'm
meteen.

Spoeling te dun
Erwm van der Slik heeft toch maar afgezien van het oprichten van een eigen
politieke partij. HIJ is bang dat de spoeling te dun wordt, nu er zoveel nieuwe
partijen aan de verkiezingen mee willen doen m maart. Hoe hij zijn partij
wilde noemen en wie er behalve hijzelf m zouden zitten, wil hij niet zeggen
„Misschien over vier jaar, bij de volgende verkiezingen." aldus Van der Slik.

De dieren van Sint Maarten
Het gaat alweer een stuk beter met de dieren op Sint Maarten dankzij heel
wat Zandvoorters en dankzij de familie Volkers. Zij brachten geld bij elkaar
om met hulp van de Stichting Buitenlandse Dierenasielen een dierenambulance te kopen. Inez Volkers (links) showt de auto op deze foto samen met
een van haar collegamedewerksters van de Animal Welfare Foundation.
Haar moeder, Adje Volkers, bezocht haar dochter onlangs. ,,lk was verbaasd om te zien hoe mooi die auto is," vertelt ze. „Het gaat goed, al staat
het asiel nog altijd niet overeind. Het geld is er wel, maar het gouvernement
schiet maar niet op met het uitgeven van de grond. Waarom' Tja, ambtelijke molens draaien erg langzaam op Sint Maarten. Ter illustratie: de school
van Inez is twee jaar na de orkaan nog altijd niet opgeknapt. Maar ja." De
dieren worden ondertussen ondergebracht bij een jong stel dierenartsen.
Vrijwilligers, waaronder Inez, maken de hokken dagelijks schoon. Verder
gaan de vrijwilligers naar scholen om voorlichting over het omgaan met
dieren te geven en organiseren ze fancy fairs om geld op te halen. ,,En
zodra er een telefoontje komt dat er een zielig dier rondloopt, gaan ze er
met de wagen op af," aldus Adje Volkers

De zee is onvindbaar
Voor Zandvoorters lijkt het een rare vraag, maar voor toeristen
Waar
ligt de zee," vroegen tot tweemaal toe mensen die vorige week tegelijk met
Ton Timmermans uit de trein stapten. Timmermans vraagt zich daarom af
waarom de gemeente geen duidelijk bordje op het Stationsplein neerzet.
Ook de Nederlandse Spoorwegen hebben dat verzoek al eens bij de
gemeente neergelegd. Volgens gemeentevoorhchtster Kitty de Hoog is het
geen onwil van de gemeente, maar duurt het nog wel even voordat er een
betere bewegwijzering m Zandvoort komt. Het is namelijk onderdeel van de
toensmenota, waarover een paar werkgroepen de komende maanden zich
buigen. Zij moeten concrete voorstellen opperen en de gemeentevoorlichtsterweet bijna zeker dat de borden in zo'n voorstel zullen voorkomen. Tot
die tijd moeten toeristen het dus doen met de vriendelijke aanwijzingen van
Zandvoortse treinreizigers.

Ondernemers ellende
Cees Bruynzeel is ongetwijfeld een van de meest geplaagde ondernemers
van 1997. Eerst het gedoe rondom zijn noodwmkels en toen die eenmaal
stonden kreeg hij er nog eens wat ellende overheen. Onlangs werden een
paar ruiten ingeslagen, een paar dagen later knapte een rioolbuis m de
kelder en ging de waterleiding kapot. Van de ene op de andere dag stond ei
dertig centimeter water m de winkelruimte beneden. Inmiddels is alle
rotzooi weer opgeruimd, maar Bruynzeel gaat er met de dag grijzer uitzien
,,Er is een geluk bij een ongeluk." zucht hij, ,,de waterleidingmaatschappij
moet voorde kosten van het water opdraaien, want de leiding ging net aan
de goede kant van de meter kapot."

Tegels eerst in de was
De stoep bij het Palacegebouw krijgt een facelift En wat voor een. De
tegels zijn fel roze, zodat duidelijk te zien is waar het nieuwe stuk begint
Het is een raar gezicht. Een voorbijganger vroeg zich zelfs af of de
stratenmakers vergeten waren de tegels in de OMO te wassen.

WAAR IS
NOU ...

Meta Snel
start
binnenkort
met
yogalessen

?Kënkdieristën
Hervormde Gemeente:
Zondag 10.00 uur: SOW in Gereformeerde Kerk
Gereformeerde Kerk:
Zondag 10.00 uur: SOW, ds C. vd Vate.
Agatha Parochie:
Zaterdag 19.00 uur: onbekend.
Zondag 10.30 uur: onbekend.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap:
Zondag 17.00 uur: Agapè maaltijd .
Nieuw Unicum:
Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.

Voor toeristen is de zee niet eenvoudig te vinden

Illustratie Maie do Bom
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166MHz met MMX ™ technologie, 512KB cache, 16MB geheugen 1 6GB vaste
schijf Windows 95 Philips 37cm kleurenmonitor Philips CD rom 24 speed Philips
speakerset, toetsenbord en muis Adviespnjs*2999 -

Luxe afwasautomaal geschikt voor 12 couverts 3 alwasprogrammas eenvoudige bediening Adviesprijs*999-

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNTi
1OPMERK Super platte
ö1cm beeldbuis stereo
TXT Adviespnjs'2439

1199.PHILIPSBREEDBEE'LD
PW6301 70cm stereo te
letekst AdviesprijS"3295

1549.-

U

VPK60 14xmolorzcom '1099

TOPMERKWASDROGER

679.-

Mettijdktokenpluizenfilter '495-

235.-

Hi-SCAMERASTUNT'
HiFi stereo 12xmolorzoom
alslandbcdioning Adv'1899

ZANUSSI WASDROGER
WASDROC

chlsdraaie
Links- en rechtsdraaiende
trommel Advlespnjs"649
lvlespnjs"6 -

899.-

375
CONDENSDROGER
3DROGEI

SONY STEADY SHOT
TR510 HiFigeluid '1890 -

1199.

Geenafvoernodig!
xiglRVStrorr
RVStrommel

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM
PT820 Black line S groot
beeld stereo TXT Adv 2795

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501 Tv van tjaar^Orm
Black ImeS lOOHzdigital
irtJ scan stereo TXT Adv 3895

TRV11

545.-

Camcorder '1980-

1279.-

SONYHi-8 HIFI STEREO

SONY DIGITAAL TOP!

PT4501 Teletekst Adv'1645

STEREO KLEUREN-TV

Off Ned Philips garantie
tflS 55cm teletekst Adv "1245

DCRPC7 Bekroond i Cam
cordervan t jaar i Adv "5110

JVC DIGITALE STUNT !
GRDV camcorder 100x
zoom Adviespnjs'5279

429.-

PORTABLE KTV37cm
On Ned Philipsqarantie '495

279.-

1145.-

2800Toeren RVStrommel
RVS trommel
249 Adviespnjs "249

155.-

PHILIPS MATCH-LINE

PHILIPSHIFI STEREO

KVC2981 Stereo TXT "1880-

1179.[SONY BREEDBEE'LD
KV24WS1 Super Tnmtron stereo teletekst "2440

1379.-

[SONY BREEDBEELD
28WS1 70cmSuperTrmitron
| 60Wattstereo teletekst "2990

1649.-

SONY 100HZ SUPER!

599.

SONY 63CM STEREO
X2501 Hi Black Trinitron
teletekst afst bed Adv '1770 -

f3 SONY 55CM STEREO
X2101

Trinitron TXT "1440

SONY55CMTELETEKST
M21 Hi-Black
Adviespnjs"990

WA8214, Hoog centrifuge
toerental Waterbeveiligmg,
bespaarprogramma s *1349 •

SAMSUNG MAGNETRON

779.-

699.-

699.-

PANASONIC STEREO

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

FL700 750 toeren centrifuge RVStrommel schokdempers Adviespnjs "949 •

AM/FM
RADIO CASSETTERECORDER

679.-

Compact, metallic
blauw. Adviesprijs*69.-

INDESIT
WASAUTOMAAT

799.-

WN400 10 programma s
4,5 kg inhoud Adv "799 •

GRUNDIG HIFI STEREO

499.-

GV 6400 4 koppen Showview + PDC Adv M159

649.-

JVC HIFI STEREO

m 579.-

J620 Hi Spec Drive "1189-

.SAMSUNG STEREO J

iSVl25 Videorecorder met
' Adv.iespnjs.'749>-

SONY PORTABLE KTV
M140Q Afstandbed Adv '550 -

SONYVIDEORECORDER
E11 Afslandbediening "650 -

.
SONY LONGPLAY

BC
or*r

599.-

G570, Topklasse 6 Programma's 12 couverts Waterontharderenwaterstop Adv "2099 •

MIELE KOELKAST

K1321S 270 liter inhoud
CFK-enHFK-vnj Adv'1399

849.-

KG25V03, 240 netto inhoud
2 vnesladen Adv'1348-

899.-

Type KE3100 Digitaal
gescheiden regelbaar
Maar liefst 280 liter inhoud
3 vnesladen CFK/HFKvrij Adviespnjs'1849 -

1199.-

MIELE 1000 TOEREN

«U
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ne zet'? En nog g»9anV,s
f* S
advertentie zev. .
. ALTIJU!
pdkoop
dkoop.
ALTIJL
jroot assortim
de' meeste grote artikelen nog

BCC heeft niet voor nie ;

D^v ' - . - n i k e en vakkundige voi

Topklasse Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk
Adviesprijs '2299 -

r

z(ze er

s en een
goedKOOp!»iB,

beste,

ARISTONA
IA 63CM KTV
TA5212 Stereo
tereo teletekst
topBlack ImeS
ie S Adv "1795

1099.-

209.-

1-DEURS KOELKAST

275.295.-

145 LITER KOELER
AUTOM DNTDOOING '549

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak Adv "699 -

345.-

WHIRLPOOL
OOL KAST

Met vriesvak
•ak 140 lit
liter
inhoud, CFK-vnj
"729-vrij Adv "72!

425:

CFR, 220 liter inhoud, CFKvnj Adviesprijs"789

2180/4D, Automatische ontdoonng Adviespnjs*749 -

VR151 Afstandbed '645-

485.-

235 liter Variabele indeling
Zuinig en stil Adv "985 -

EÜEr 439."

645.-

PANASONIC Beste Koop!

NVSD22;Showvew+PDC 734

rnj& 469."

ATAG
FORNUIS

ARISTONA VIDEO!

FG1, GasfornuTs met elektrische oven, mcl grill en
sierdeksel Adviespnjs'1450-

SB1 0- Videorecorder Afelbed '695.

EÜEr 349»"

928.-

BOSCH VRIESKAST

BCCPRI&»:

GSD1300 3 laden 11 kg m
vnescapaciteit Adv "848

WASAUTOMAAT
BOVENLADER
TL80N,
800 toeren
met regelbare
centnfugesnelheid

2279.-

LASER MULTIMEDIA

[SCCW S •! •'
ISPEAKERSET80WATT
l PRIJS ™
l;M«iJ:Jlt.» 29.50
GRUNDIG 63 CM KTV
ST650 Stereo TXT "1829- JOYSTICK SUPER!
t.T«t«ilJ:?y» 22.50
3KNOPSMUIS! K200
GRUNDIG37CM+TXT r-wij.-w» 7.50
P730 STUNT' Adv "699
BUBBLEJET STUNT'

799»"

^^m^mz^iïm

WHIRLPOOL
BOVENLADER

BCC BETER EN GOEDKOPER!

AEG BOVENLADER

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs"1435 -

219.-

L!^ 319»"

DJ400lncl sheetfeeder '499
339."

PORTABLE KTV 37CM CANON BJC4200

269.449.'KLANTENKAART
Topklasse' 3jr garantie '821

' Meer budget door de gratis
. BCC-card!
- Aanvraag-folder in de winkel!

529.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
capaciteit CFK-vnj

449.-

ZANUSSI VRIESKAST
3 v a k k e n , CFK-vnj
Adviesprljs'629

399.

90 LITER VRIESKAST

GROOTBEELD KLEUREN-TV
70cm,
classic model
:

v

TELETEKST

Uniek systeem met apart centnfuge eenheid Adv "1699

1269.-

745.-

WAS/DROOGKOMBINATJE

798.-

ETNA FORNUIS

Gas elektra fornuis met grill
en sierdeksel Adv '695 -

528.-

INDESIT FORNUIS

Gasoven met dubbele ovenruit Adviespnjs'849 •

378.ETNA KOOKPLAAT

1000 toeren centrifuge
Zuinig, stil en milieuvnendelijk Walerbeveiliging
Adviesprijs "1649 -

vletenprogramoia,
l zuinig en sol Adv.*1599-

Gas-elektrofomuis gnil thermostaat en sierdeksel "1199-

2-delige pannendragers

AEG
l i9o«"OPZETVRIESKAST
WASAUTOMAAT l^/Af
Handig!
50
liter
AEG TURNAMAT

SONY MIDI CD-SPELER
Nieuwste model. Adniesprijs*310.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

3 vakken Adviespnjs 698-

898.-

JP170 Kleurenprinter '599

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

INBOUW VAATWASSER
Volledig integreerbaar, 4 programma's, aquastop "1299 -

BOSCH 2-DEURS

A237 Express ProDigi '714

E5H23!» 1£

Ruime 3 in 1 combi magnetron Met hete lucht, grill en
1000 watt magnetron Dus
ontdooien, koken, bakken,
braden en gratjneren Adv "999 -

395.-

Multimedia PC 16MB 2 1GB
W 95 fax/modem Adv "3499

779.BHItlPS TV/VIDEO

449.-

WHIRLPOOL AVM

2-DEURS KOELKAST

ZANUSSI 2-DEURS

INTELPENTIUM166MMX

M

Snelle 900 Watt magnetron,
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen Vele kookfunkties Adviesprijs"699 -

269.-

WM20000, RVS trommel en
kuip Apartetemperatuurregeijl Img Bespaartoets Adv "1348-

SICNTTV/VIDEO
Showvltw.PDp; teletekst.

M

299.-

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

1049.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

~~ 282

799^

1000 watt magnetron,
60 minuten timer, automatische programma's

RVS+vonkontstekmg "399 -

Met a f s t a n d b e d i e n i n g

W SONY COMBO ^CM
M KW;Shpwvlew,PDC.*1220.-

279.-

SAMSUNG 24 LITER

INDESIT INBOUW
KOOKPLAAT

PHILIPS VHS-VIDEO

VanKa^a 166+Processor32MB
mlern 1 6GB schijf CD rom
33K6 fax/modem W 95 1 jr
On Site garantie Adv'3499
l-HHÜ.lr'r-» 2499."
IBMAPTIVAE20TOP!
Pentium166MMX 16MB
2 1GB 14 monitor fax/mo
dem W 95 Adv "3999

Y49 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaiplateau tmer, receptenboek. "489-

Fraaie en degelijke uitvoermg met vriesvak

TV/VIDEO COMBIS] STUNT! VHS-HQ VIDEO

51cm,100voorkeuzejenders,
«ÉWrt.'Afstandbed. *999.-

189.-

Lavamat600 950 toeren
centrifuge, waterbeveiligmg, zuinig en stil AEG
meerdere malen best getest1
Adviespnjs "1449 -

Q7O
PANASONIC63CMTOP
UC63CMTOP pTgii
I-MM
Of «!•
JVC SHOWVIEW + PDC

869.-

R2V18, 15 liter inhoud
5 standen en kookboek

MOULINEX MAGNETRON

G1 HiFi stereo
reo TXT "1599
"1599--

TA4412 63cm
-n teletekst "1595

179.-

SHARP MAGNETRON

19 liter inhoud Eenvoudige bediening Adv '599 -

PANASONIC KTV TXT

999.-

M6135, Supersnel verwarmen en ontdooien Uitneembaardraaiplateau Adv *279 -

AEG WASAUTOMAAT

service.

VR165+PDC afst bed "745

ARISTONA\STEREOKTV
STEREO KTV

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

WHIRLPOOL AVM260

395.-

PHILIPS SHOWVIEW

699.-

1298.-

SIEMENS KOEL/VRIES

SIEMENS KOELKAST
KOELKAS

E250 Showview+PDC "780-

TX21 55cmFSQ Adv'849

848

130 liter, met vriesvak
Adviespnjs'699
'699 -

ZONDAG
14 DECEMBER a.s
is ons filiaal
HAARLEM
GESLOTEN

569.-

SN23000, Met aquastop
en RVS binnenzijde Lage
verbruikswaarden Adv*1348-

MIELE VAATWASSER

AWM800 15 programma s
Ruime vulopening Miheuvriendelijk Deurbeveiligmg Adviespnjs "1079-

SONY HIFI STEREO

798.-

ARG647 156 liter koelen
en 60 liter vriezen Adv '949-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

E800 4 koppen Tnloge videorecorder montage Adv "1670-

E600 Trilogie 4 koppen
Showview+PDC Adv "1340-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

899.-

M9235 Ruime 24 liter inhoud 1000 Watt
vermogen automatische programma s
Adviespnjs'599

SONY HIFI STEREO

HD600 Topper'4 koppen
E2561 Super Trinitron PIP, Showview+PDC Adv "1299
stereo TXT Adviespn]S"2970

1799.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

VR665 Showview+PDC 4koppen FollowTV tangplay '1095

SB 4koppen SHOWVIEW
PDC longplay Adv'1095-

579.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

FW12 Digitale tuner, 20 pre-sets 40 Watt versterker met Bass Boost
cassettedeck, programmeerbare CD-speler, mcl 2-weg luidsprekers en
afstandbediening Adviespnjs'550 -

949.679.-

SONY 72CM TRINITRON

PHILIPS MICRO HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS

VR Turbo Drive stereo mon
lage Jog & Shuttle '1545

ARISTONA STEREO

SIEMENSAFWASAUTOM.

CENTRIFUGE
GE

>s$ PHILIPS TELETEKST

m

Italiaanse vormgeving
•••• sterren invriescapaciteit Adviespnjs 899 -

Electronisch en reverserend
RVS trommel
el Adv
Adv'1799"1799-

> « PT156 Afstandbediend '645 -

748.-

BAUKTECHTVAATWASSEFI

Kreukbeschermmg
rmmg Instelbaar
tot 150 minuten
"949-ilen Adv '949

MIELE WASDROGER
ASDROGER

2899.-

749.-

fj

SMS1012 RVS interieur
4sproeimveaus Adv'1179-

GSF341,3 programma s Vanabele indeling Adv "1099-

795.-

CCDTR780, HiFi stereo, 24x digital
zoom, 4 standen program AE,
Steady Shot, LCD scherm,
afstandbediening, compleet met
standaard accessoires
Adviespnjs"2530 -

498.-

BOSCH AFWASAUTOM,

469.-

Eleclronische
hè besturing
Zeer stil Adviespnjs*1099
/iespnjs'1099 -

SONY HI-8 CAMCORDER
STEADY SHOT

Koelgedeelte met automatische ontdooiing Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren mvneskapa
citeit Adviespnjs'999

ZANUSSI KOEL/VRIES

BOSCH WASDROGER
ASDROGER

1479.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

BAUKNECHT
;HT DROGER

595.-

TR750 STEADY SHOT top
klasse camcorder Adv'31 10

2349.~
979.-

PHILIPS 70CM STEREO

LUXE VAATWASSEF
Nederlands topmerk, 4 program
ma s 12couverts Adv '899

SUPER KOOKPLAAT
4 pitsgaskookplaat Adv "295 -

Adviesprljs "595 -

299,

VRIESKISTEN!

Wassen en drogen in
1 machine 1000 toeren
Adviespnjs "1549 -

De topmerken leverbaar
in alle maten en soorten
Er is al een vrieskist
vanaf

AVANCE,3-standen Adv"135-

898.-

279.-

78.-

ETNA WASEMKAP

B C C B E T E R EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

BEVERWIJK

ZAANDAM

1500m2 Superstore Beter « goedKoper!
Breestraates

1500m2 Superare Beter en goedkoper,
Westzijde 55 (onder Dirk v.d. Broek)

AMSTERDAM
AMSTERDAM -- AMSTELVEEN
AMSTELVEEN -- ALKMAAR
ALKMA

"^^^SS^SS^
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09.30 tOt 17.00 UUr

woensdag 10 december

Weekmedia 17

BRAUN
PLAK
CONTROL

VALKENBERC

electrische

ZOEKT
COMMERCIËLE
TALENTEN

klinisch
^ fEFAL STEENGRILL pôet'sfbeter.
•A f 8 PERS. GOURMET , Advlesprijs'182.
•ipurmctttn, grllltran -BC.
—C.r icltlten. Advlisprijs*235.- \PRIJSi

BRAUN UK9
Grot*, krachtige 460 Watt l

*RONDE GOURMET

Valkenbcrg zoekt commerciële talenten die er plezier in hebben de consu
ment op een piettige manier van dienst te zijn Wij hebben momenteel een
vacature voor een part timer van 13 tot 30 uur per week voor een van onze
filialen in Amsterdam Onze interesse gaat uit naar kandidaten met een
opleiding op LBO of MAVO niveau en enige verkoopervaring bij voorkeur op
het gebied van KTV video audio grote en kleine huishoudelijke apparaten

iBRflun ï:

Wij stellen daar het nodige tegenover
prima basis salaris
premiesysteem waarbij u heel veel invloed kunt uitoefenen op uw inkomen
opleidingsfaciliteiten
goede secundaire arbeidsvoorwaarden

en mengbeker. Adv.*129,- -^
ZONNEHEMEL
Met PHILIPS
CLEO-lampen. ^^^
Verrijd-en verstelbaar
statief. Adviesprijs. '949.-

~

65.- *

PHILIPS HANDMIXER

en deeghaken. Adv.

Heeft u Interesse in bovengenoemde functie,
stuurt u dan uw sollicitatiebrief onder vermelding van KA 182 aan
Dixons bv t a v Mevr D Wonink afdeling personeelszaken
Postbus 3480 5203 DL s Hprtogenbosch

589.•

l
\

n_ -_i

'
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SANDVVICHMAKER

l

*limakenAdviesprijs.'169.- DUII lo^RCAMTV «SPT
l
7lf-r=ra
«MrPHILIPS BEAUTY-SET Razendsnel een heerlijke
Luxe
1X"Ï LADYSHAVE met tosti. Adviesprijs '59.IWWM
diverse hulpstukken voor i
!
p e d i c u r e , manicure e n
huidmassage in fraaie PRIJS/

PHILIPSCITRUSPERSl
SOOcc, met afneembaar!
reservoir. Adviesprijs*49.-1

7S 12 liter, lift, kijkvenster en
•*• ultwasbaar filter. Adv '200.-

Rtgelbare thermostaat,
intlreukfilter. Adv. '119.DV.I.

\\PRIJSA

69.-

langdurige ontharing.
Adviesprijs'148.-

69.-

PHILIPS LADYSHAVE
. Snoerloze ladyshave ook
geschikt voor onder de

44.95 *

]e bent commercieel...
en gemotiveerd om verder te leren Tevens bezit je een diploma op
MBO-mveau en heb je bij voorkeur (telefonische) verkoopervanng
je bent enthousiast en beschikt over een goede telefoonstem Bovendien kan je
met computers werken Gezien onze ruime openingstijden ben ]e bereid op
avonden en in weekenden te werken Reiservaring binnen en buiten Europa is
een pre, evenals het SEPR-diploma

BRAUN GASKRULLER PRINCESSROYALTWIN *
Snoerloze volumeborstel, Koffiezetter en snoerloze ^
overal te gebruiken, waterkpker in één. *129.»
Adviesprijs, *69.jirOk
OC
?

_

169.-

KOFFIEZETTER

D-reizen biedt je uitzicht op een zonnige carrière...
in een dynamische organisatie Alvorens je in dienst treedt krijg je een opleiding
van 4 maanden die bestaat uit verkoop- en vakinhoudelijke trainingen
De theorie wordt onmiddellijk m de praktijk gebracht door tijdens de opleiding
stage te lopen op onze telefonische verkoopafdeling Als je het SEPR-diploma
nog niet hebt word je m de gelegenheid gesteld dit alsnog te behalen
Gedurende de opleiding van 4 maanden krijg je een onkostenvergoeding van
300 gulden netto per 4 weken De opleiding start op 12 januari 1998
Na het succesvol afronden van de opleiding treed je m dienst bij D reizen
Vakantiewinkels als parttime telefonisch reisadviseuse of telefonisch reisadviseur
D-reizsn biedt je dan een salaris boven CAO en uitstekende secundaire
arbeidsvoorwaarden Wij zijn op zoek naar collega s die afhankelijk van de
drukte flexibel inzetbaar zijn vanaf 12 uur tot maximaal 24 of 32 uur per week

39.-I:

pelstop. Adviesprijs'59.-r---j- ~~• !_.

BC(

\PRIJSi
VOLUME ÓKf
10-KOPS THERMOS *
FÖHN
ff/
Koffiezetter met thermos-IJL.
1200 Watt, 2 standen en kan. Adviesprijs.*109..| 7

45.-

l PR/JS

PRIJSi

PHILIPS 1300 WATT
TC537; Electronisch regel-

Ben jij per 12 januari beschikbaar?...

|rjt;.tisch oprolsnoer en | OPLAADBARE^^ l TEFAL STOOMBOUT

A^\

A

49.-*

NlLFISK STOFZUIGER
•Topkwaliteit. Hoge prestw^

en tondeuse. Adv. *1

[BCC*

KL.IVI
Tickets

V A K A N T I E W I N K E L S

met gratis .
> WK voetbal i

BRAUN FLEXINTEGRAL
5314; Zwenkend scheer- 'waeling scheerRuime keus 1 en :
persoons onderdekensl
van Philips, Martex,!
Inventumen Dreamland. l

279.269.-

1500 WATT TURBO
Electronisch regelbaar.
Bi

i

v.a.
ELECTRISCHE
KACHELS
Alle soorten en maten

ELECTROLUX
1100W
ÜL* _ i . . _ .
•
. .
..
.....

ia

r
1 U

Advlesprljs'379.-

189.-

TONDEUSE
Complete kappers-set
voor thuis. Adv. *69.-

MOULINEX SUPER
1000 Watt vermogen. '229.-

l
OPLAADBARE^-,
KRUIMELZUIGER

/nfercoc/om Bouwstoffen BV is o o gespecialiseerd in rubbermatenalen m diverse vormen
voor isolatie en opleggingen, sport en spel, verkeersveiligheid, geluidsisolatie en tal van
andere toepassingen Gebruikmakend van de nieuwste technieken is Intercodam
Bouwstoffen BV toonaangevend m haar branche

hoofd

!• zuigkracht, metalen
buizen, Alr-Clean-filter. '449.-

Uitzendbureau B V
gespecialiseerd in het uitzenden, opleiden en begeleiden
van juridisch secretaresses,
zal tijdens deze opleiding de
deelkwalificatie juridisch
secretaresse verzorgen

juridisch uil/endburcau BV

Op dinsdag 16 december a s wordt er van 16 oo
lot 17 oo uur ei n \ooilichting georganiseerd op
hel Walraven van Hall College Als u gciiHciLS
seerd bent kunt u zich via onderstaande
telefoonnummers aanmelden Tijdens deze
voorlichting kunt u zich inschrijven voor een
intakegesprek dat op donderdag iSofvrijdag ly
december a s bij Casta zal plaatsvinden

Casta Juridisch Uitzendbureau B V
Wisselwerking40 42 n i 2 X R D i e m c n
telefoon 020 6998506
(Gerty Koffi|berg/Momqucvan Neutegcm)
Walraven van Hall College (onderdeel \JM lut ROC
Amsterdam c o ) Terheidewcg 10 1062 HL
Amsterdam telefoon 020 5161616

0
LUCHTREINIGERS
'
Voor het verwijderen van
DIGITALE PERSONEN rook stof en geur uit de • • l
WEEGSCHAAL
lucht.
Philips
en •
Weegt nauwkeurig. '49.95 Mountaln Breeze.

KERST KOOPAVONDEN 19.00 - 21.00 UUR
Alle filialen. 19.00 - 21.00 UUR
Donderdag 18 dec. (m.u.v. Wlaarssenbroek)
en Vrijdag 19 dec. (m.u.v. Haarlem)
Maandag 22 dec en Dinsdag 23 dec.

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE
Bi KOI I'SOPI l 1111 NCI N

Dll-NSl VI R L I NI NC

B L V I U l C l NC

Logistiek..
uw toekomst?
Omleiding Medewerker Logistiek Management
Start februari 1998
Duur i 5 |aar 6 maanden 5 dagen naar school 6 maanden i dag school en
4 dagen stage 6 maanden i avond school
Voor wie Voor gemotiveerde flexibele mensen niet tenminste havo niveau
Interesse'
Bel met het Walraven van Hall College 020 5161616 en kom op de
voorlichting op donderdag 18 december om 10 oo uur op het
Walraven van Hall College
Walraven van Hall College Terheidev.eg 10 1062 HL Amsterdam
telefoon 0205161616 contactpeisoon dhr M v d Voort

het WvHC maakt deel uit van /**^ regionaal opleidingen centrum amsterdam en omstreken

jKïttDnrwwro

stoomstoot en sproeier.
Adviesprijs. *59.-

BHHunllPR/JSj

l
ISÏIIELE STOFZUIGER

secretaresse Casta Juridisch

Toelatingseisen
HAVO/VWO imi.au
goede kennis van de Nederlandse Engelse
en Duitse of Franse taal
uitstekende motivitic
Indien u htnntreedsler b t n l u i g i a a g a l s
juridisch secretaresse wilt wciUcn kunt u zith
eveneens aanmelden

reageer dan snel' Stuur je brief met curriculum vitae voor 17 december a s naar
D-reizen Vakanciewinkels
Afdeling Werving & Selectie
Tav mevrouw P Ubels
Postbus 503, 2130 AM Hoofddorp

Snperloos dus overal te ge- slaafje, drinkt gewoon uit 4,
truiken. Advlaspnjs.'ZIS.- dekraan. Adviesprijs.*95.- £

•R\ luhiek filtersysteem.

Amsterdam e o , een

baangarantie aangeboden

Als telefonisch reisadviseuse of telefonisch reisadviseur...
adviseer je, reserveer je reizen en behandel je de vragen van de klant geheel
zelfstandig op een professionele, klantvriendelijke en commerciële wijze
De wensen van de klant zijn divers op het ene moment boek je een rondreis
door Amerika en even later boek je een weekendje Veluwe

tEFAL PARTYOVEN
Compacte grillbakoven
nut vlakgrlll, regelbare
thtrmostaat en verstelbaar rooster. Adv/143.95

IBCC'

onderdeel van het ROC

Helpt u beter kiezen...

Een uniek opleidingsprogramma...
van 3 dagen per week, maakt het mogelijk dat mensen zonder een toeristische
achtergrond bij ons kunnen werken De inhoud van het opleidingsprogramma
garandeert de kwaliteit van onze dienstverlening
Ben jij geïnteresseerd in een uitdagende parttime baan als telefonisch
reisadviseuse of telefonisch reisadviseur bij D-reizen lees dan verder'

CARMEN KRULSET
18 rollers in 2 maten. *99.-

BRAUN

Walraven van Hall College,

r U volf-ldcmstc
vijf maanden l>ij h' t Wjlraun van Hall Colli^.
cui Full turn secretaresse opleiding Nadit
scmebter gaat u \cr\olycnsccn daynaai school
en deovuijit \itrdagui v,crkl u mdi
advocatuur

A DM I N l SI R A I l l

SNOERLOZE
WATERKOKER

iBRflunl

In februari 1998 start het

Tevens wordt er een

D-reizen Vakantiewinkels is met bijna 90 reisbureaus de grootste onafhankelijke
reisbureauketen van Nederland We vinden een klantvriendelijke en deskundige
benadering belangrijk Uit het oogpunt van gemak en tijdwinst bieden wij de
klant ook de mogelijkheid om telefonisch reizen te boeken
Onze telefonische verkoopafdeling m Hoofddorp, de Nationale Aanbiedingen
Lijn, is 7 dagen per week bereikbaar van 08 00 uur tot 22 00 uur

PHILIPS 'iS

ging. Adviesprijs'49.-

n* filter. Adviesprljs'298.-

B l \ I l l IC I N C

word parttime telefonisch
reisadviseuse of telefonisch
reisadviseur

BRAUN SILK-EPIL

FONDUE-SET
Voor vlees-, kaas-, i
of chocolade fondue. '1

ISIEMENS 1100 WATT

D l l NS U l Kl l N l NC

Grijp dan nu je kans...

WATERKOKER
1.7 liter. Optimaal gebruiksgemak. Adv'109.-

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER
HR6300; Stille stofzuiger
met zulgkrachtregeling en

J U U l I) l S Cl l l

valkenberg
JE WILT WEER AAN DE SLAG EN
WERKEN IN HET TOERISME?

t RHILIPS FRITEUSE

~~ 115.-

Bi KOI l*01 l l IU1N( l N
A I) M l N I !> l K \ l l l

opleiding (directie)

Met regelbir* sntlhtld,!

jfl TEFAL GRILL
?! cbntactgrill, ultneembar*

r 't'

ALRAVEN VAN HALL COLLEGE

PART-TIMER
GEZICHTS
SOLARIUM
4 UVA TL-buizen, 2 beschermbrillen. Ad v.'129.-

UONE FRITEUSE
! Mrftkt bakresultaat en

1997

Wi| zoeken

COMMERCIEEL-TECHNISCH
MEDEWERKER BINNENDIENST
(MTS-waterbouw of bouwkunde)
U zult na een ruime inwerkpenode, in een klein team
de offerte-aanvragen in behandeling nemen
U beoordeelt de aanvraag op volledigheid, werkt de
bestekgegevens uit, calculeert de prijzen en brengt
offertes uit aan de klant
Zo nodig leest u tekeningen en bepaalt u, na overleg
welke onderdelen m de offerte opgenomen dienen te
worden
U beantwoordt vragen van de klant en onderhoudt da
gelijks contact met ae buitendienst, planning en uitvoenng teneinde een soepele voortgang te garanderen

INTERCODAM
INTERCODAM BOUWSTOFFEN BV
Postbus 15324 l OOI MH Amsterdam
Amstel 135 1018 EM Amsterdam

Wi| verwachten van u een afgeronde MTSopleidmg,
bi| voorkeur MTS-grond & waterbouw Kandidaten met
kennis op het gebied van isolatie, geluid, oplegging, of
verkeerskunde hebben een pre
U combineert uw technische kwaliteiten met een gezonde dosis commercieel gevoel
U bent nauwkeurig en kunt prioriteiten stellen
De snelheid en omvang van afwikkeling vraagt een behoorlijke stressbestendigheid
Goede kennis van Engels en Duits is vereist
Uw contactuele vaardigheden zijn goed, u hebt zeker
geen 9 5 uur mentaliteit en bent bereid uw kennis ver
der te ontwikkelen
U kurt uw sollicitatie voorzien van een curriculum vi
tae, binnen 14 dagen richten aan
Intercodam Beheer BV Postbus 15324
1001 MH Amsterdam
U kunl ons ook telefonisch bereiken onder tel nr
020-6225115, de heer J Harderman

Zorgcentrum De Buitenhof
in Amsterdam maakt onderdeel
uit van de Stichting Amstelhuizen
Hier bieden dnehonderdvi|ftig
medewerkers verzorging aan driehonderd oudere bewoners

=1

ctNTRUM DE BUITENHOF

Binnen de Voedmgsdienst is wegens uitbreiding per direct een vacature voor
een

(INSTELLINGS-) KOK M/V
voor 24 uur per week, verdeeld over vier dagen
De aanstelling is m eerste instantie voor een jaar
Een creatieve kok
Als instellmgskok bereidt u gerechten afgestemd op de voorkeuren en behoef
ten van onze bewoners U bent in staat binnen de kaders een aantrekkelijk en
gevarieerd menu te verzorgen U bereidt maaltijden, dieetgerechten snacks
garmtuur en koud buffet, waarvan ook medewerkenden en buurtbewoners via
de thuiszorg gebruik kunnen maken
Tevens behoren tot uw taken het portioneren van de maaltijden, het schoon
houden en onderhouden van de werkruimten en apparatuur
U bent een gediplomeerd (instellmgs) kok die binnen de gegeven (receptuur)
voorschriften en instructies zelfstandig kan werken U bent bekend met net be
reiden van dieetgerechten bi| voorkeur bent u m het bezit van het diploma
Dieetkok
Arbeidsvoorwaarden
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Ziekenhuiswezen
Het salaris is gebaseerd op FWG functiegroep 30 en bedraagt maximaal
ƒ 3 760,- bruto per maand bi| een fulltime dienstverband
Informatie en sollicitatie
Als u meer wilt weten over deze functie kunt u contact opnemen met
de heer J Bartels, hoofd voedmgsdienst 0206442044
Uw schriftelijke sollicitatie kunt u voor 24 december richten aan
afdeling Personeel & Organisatie
t a v mevrouw E Beltman
Nieuw Herlaer 2
1083 BD Amsterdam

BEZORGD
om uw kerstdiner?
Bestel dan bij ons
PARTY SCHALEN

KERSTMIS
IN BRASSERIE-RESTAURANT
LESPYRAMIDES

met de lekkerste Italiaanse hapjes

Op beide kerstdagen serveren wij een vorstelijk kerstdiners
Aperitief vanaf 18 30 uur, aanvang diner 19 15 uur

Kerstmenu
Kerst Amuse
Carpaccio van gemarineerde zeeduivel met een dressing
van truffel en tomaat met gegrilde tijgergamalen
• *«
Ravioli 's gevuld met een kreeftenfarce
in een saffraanbouillon
«* *
Gegrilde tarbot op een salade van zuurkool geserveerd met een ganzenleverquiche
met een dressing van schorseneren
•**
Vorstelijk kerstbuffet bestaande uit vier culinaire thema's
Kaastemne
, Les Pyramides" Kerstdessert
(een proeven) van diverse desserts)
Prijs van het kerstmenu ƒ 127,50 p p
Bijpassend wijnarrangement ƒ 65 00 p p

Brasserie-Restaurant „Les Pyramides"
Zeen eg 80, Blocmendaal aan Zee
Tel. 023-5731700

ook te bestellen voor
Oud' en Nieuwjaars viering
bel ons of kom even langs

1ste
Lunch, vanaf 13.00 uur, 's avonds gesloten.

2e ^erstdag
<Dtge.he.te. dag o-pen, diner vanaf 13.00 UUT
(ookjnogdijk^om a Ca carte te eten.)
met kvJartet
met cognac en room

Net even anders
Haltestraat 5 1

'KftjL'KiO'EytfILTfl 'met saus van pruimen
en paddestoelen
~of~

O23-571346O

Z'L'E'DUII/'LL met koot, speken saliesaus
CttOCOLWD'LM.OUSS'Emetvjatnoten
en carametsaus

elke dag van 14.00-22.00 uur

~ p.p.
Reserverengewenst
, U i dl
*

;

, u « i
l

t «

;

MET KERST
GEZELLIG ETEN
IN ZANDVOORT

MURPHY'S INN
Kerstkriebels?
Ook met de feestdagen bent u \an harte welkom bij
Gr.in Dorado X.ind\oort
Kerstbruncli op Ie kerstdag
Lekker lang uitslapen en djn heerlijk uitgebreid brunchen vanaf 12 00 uur
staat voor u een riant brunchbullct met cxn grote keu/c aan gcrcchlcn klaar
m liet Grjn Butlet' De prijs is ƒ 47 50 p p
herftbuffet (beide kerstdagen)
Cen kerstbullet is net icls informeler dan een Kerstdiner Dit leestelijke
bullel biedt u een ruime km/t aan bijzondere lekkere warme en koude gcachttn U kunt op twee lijden genieten van du bullet
17 00 uur ol 20 00 uur Prijs ƒ S9 75 p p
kerstdiners (beide kerstdagen)
In La Brasserie serveren wij een heerlijk 4 ganger diner a ƒ 65 - en een e\clusiel 5 gangen diner ƒ 75 - p p Vooi de kinderen hebben uij een speciaal
kinderkerstmtnu samengesteld prijs ƒ ^5 7S p p
Ook in ons Italiaanse restaurant 11 Giardmo serveren w ij voor u een speciaal
kerstnitnu i ƒ 49 M) Tevens worden hier on/c heerlijke pi//a s en pasia s
a 11 carte geserv eerd
In het Pannenkockenhuis kunl u terecht vooreen overheerlijk
stcengnllbullel voor f 19 "50 p p
Oitdcjaarsa vond
Natuurlijk /ijn op oudejaarsdag al onze restaurants normaal geopend maar
m resiaurani Gran Bullel is er live mu/iek en staat er een geweldig oude
jaarsleestbuflet voor u klaar U wordt welkom geheten mei een glas cham
pagnc en kunl er kie/en uil vele smakelijke warme en koude gerechten
Open vanaf 20 00 uur
Prijs (exclusief drank) f H5 50 p p

Geachte kerstgenieters,
Wij zijn beide kerstdagen geopend.
Vanaf 17.00 uur serveren wij een kerstmenu waarbij U een keuze
kunt maken tussen de verschillende voorgerechten, soepen en hoofdgerechten. De prijs van dit menu isfl. 69,50 p.p.

KERSTMENU
TERRINE VAN GEROOKTE PALING
EN GARNALEN
of
PARMAHAM MET VERSE VIJGEN
WILDBOUILLON MET
PADDESTOELEN
KREEFTENSOEP MET CRÈME FRAlCHE
I./CHT GEROOKTE OSSENHAAS
METSAL1EIUS
«f
EENDENBORSTF1LET MET T1JMSAUS

********
KERST GRAND DESSERT

********

Klokslag twaalf kjnt u op hel slrand van Zandvoort genieten
van een schuierend v uurwerk'

KOFFIE MET BONBONS

hietiMjaandag
Vanal 12 00 uur kunt u brunchen m het Gran Bullel Clown Billv is a mwe
/ig om samen niet uw kinderen ie lekenen en te spelen ?odal u rustig geniet
van de/c leestelijke mcuwjaarsbrunch
Prijs f 47 50 p p

Ook voor onze kleine gasten serveren wij
een speciaal kinderkerstmenu.
Graag zien wij Uw reservering tegemoet en wensen U
gezellige kerstdagen.

Voor reserveringen of informatie kunt u bellen met de afdeling Banquet
Salcs leleloon (>2t 5720000 toestel 1024 of 1027

PASSAGE 6-10 2042 KT ZANDVOORT
tel. (023)571 95 38 fax (023)573 11 47

min 2 pers

52,5O
Nasi Putih / Nasi Kuning
Ajam Pangang Ketjap
(hele kip gemanneerd in soyasaus en krokant
afgebakken)
Udang Tumis Pedas
(pittige grote garnalen)
Semooi Kambing
(zoet lamsvleesgerecht)
S. G. Udang Buncis
(sni)boontjes met kleine garnaaltjes)
Sajoer Lodeh Tahoe
(groentegerecht in cocosmelk)
Empal
(drooggebakken rundvlees)
Gado-gado
(groente overgoten met een speciale pindasaus)
Telor acar (ei-gerecht)
Rempejek Teri

(speciale krupuk)
Sambal
Krupuk / Emping
er-scmcnu.
min 2 pc

60,$ Nasi Goreng / Bami of Mihoen Djawa
(met garnaaltjes)
!fc Rendang
(mild rundvlees in cocossaus)
$ Smoor Daging
(gesmoordzoet rundvlees)
$ Telor acar
(ei-gerecht)
ïfc Ajam Pedis
(stukjes kipfilet m kruidige saus)
tfc Ajam Pangang Ketjap
(hele kip gemarineerd m sojasaus en krokant
afgebakken)
$ S.G. Udang Buncis
(snijboontjes met kleine garnaalt|es)
i$i Udang Tumis Pedas
(pittige grote garnalen)
tip Gado-gado Solo
(groente gerecht overgoten met een speciale
pindasaus)
$: Sajoer Lodeh Tahoe
(groente in cocosmelk)
$ 2 stokjes Saté Ajam (kip)
$ 2 stokjes Babi of Kambing
$ Krupuk Udang / Emping / Atjar
$ Seroendeng / Sambal
$ Spekkoek
Wi) zijn beide kerstdagen geopend van 15.0019 00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling
Wij bezorgen beide dagen aan huis en
berekenen deze dagen geen bezorgkosten
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553

VVeekmedia 17

%
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Ergoroeiers goed
getraind naar de
kampioenschappen

Zandvoort '75 in blessuretijd onderuit

ZANDVOORT - Aan de zaterdag aanstaande te houden Nederlandse Kampioenschappen
eigoroeien m de Apollohal m
Amsterdam hebben ook roeiers
van Fitness Paradise ingeschre
ven De Zandvoorters taehaalclen vorig j aar een drietal titels

ZANDVOOET - Het met vele invallers spelende Zandvoort '75 leed een ongelukkige 0-1 nederlaag tegen koploper Amstelveen. Tot in de blessuretijd wist het hardwerkende Zandvoort '75 stand te houden De taarre weersomstandigheden maakten goed voetbal tot een onmogelijkheid

Het Fitness Paradiseteam
loeide toen over duizend meter
naar de overwinning en ook
Willem Pijper en Pepijn Paap
behaalden nationale titels Bovendien behaalde Willem Pijper in juli van dit jaar twee gouden medailles op de World Police & Firegames in het Canades
Galgary De Zandvoortse deelnemers hebben zich weer opti
maal geprepareerd op de kampioenschappen van zaterdag
„Dit jaar hebben we extra gewerkt aan de roeitechniek In
samenwerking met ex-roeiroach voor het water Koos Dalmolen hebben we de watertechmek aangepast aan de droogloeimachme, hetgeen een nog
economischer energie verbruik
geeft. Zo ontspannen mogelijk
ti amen is erg belangrijk, dit
heet ook wel de weg van lichaam en geest m balans Je
werkt je eigen race af en presteert daardoor meer en meer
\an binnenuit Ook de voeding
en extra methoden om hchaamseigen energieën op een
natuurlijke manier beter te laten doorstromen maken het
mogelijk om nog meer van bmnenuit te presteren," meent
Remy Draaijer van Fitness Paladise

De Zandvoorters misten zo'n bracht De spons van verzorger
vijf man, onder wie Dennis Eickhoff deed wonderen en
Keunmg en topscorer Bobm Jonker kon even later weer ver
Castien Dat bleek een te grote der gaan
aderlating De Zandvoorters beNadat de bal uit een voorzet
perkten zich in dit door de op de lat, boven het hoofd van
enorme plensbuien, stormach- doelman Ferry Nanai terecht
tige wind en hevige kou ontsier- kwam, heeft Amstelveen niets
de duel, tot verdedigen Amstel- meei kunnen brengen Zandveen bleef ondanks de moeilij- voort '75 beperkte zich tot een
ke omstandigheden zoeken paar counters en zag een paar
naar de combirlatie maar grote schoten net naast het Amstel
kansen wist ook de koploper veense doel gaan
zich niet te scheppen
Ook m de tweede helft was
Al snel in de wedstrijd de zo- goed voetbal met mogelijk
veelste tegenslag voor Zand Naast de reeds vermelde barre
voort '75 Arend Toonen bles omstandigheden viel de duis
seerde zich aan de hamstring terms snel m waardoor het vol
en moest het veld verlaten gen van de strijd steeds moeizaEven later zag het er nog som- mer werd Ook nu een Amstel
berder uit toen Donny Jonker, veen dat veel meer m baltaezit
dizzy naar de kant werd ge- was maar aanvallend geen vuist

Bridgers knokken
om procenten

ZANDVOORT - Na een
spannend gevecht zegevierden, in de A-lijn, de dames
Paap en Verburg in de voorlaatste wedstrijd van de
Zandvoort wordt vertegen- tweede competitie bij de
woordigd door twee heren- Zandvoortse Bridge Club.
teams bestaande uit Sebastiaan
Borman, Pepijn Paap, Pieter
Schijff, Martin van Berge Henegouwen, Jeroen van den Berg,
Niels Meijer, Willem Pijper en
Remy Draaijer
Individueel
hebben zowel bij de dames als
de heren leden van Fitness Paradise ingeschreven

,s Chess-reserves
boeken winst
ZANDVOORT - Het tweede achttal van Chess Society
Zandvoort is bezig aan een
zeer goed seizoen. De Zandvoorters boekten een overtuigende 3-5 overwinning op
het derde team van Kijk Uit
en nemen nu een vierde
plaats m.
Hans Drost opende sterk
voor Chess Society door als eerste een vol punt te scoren De
Zandvoorter stuurde zijn opponentlmet een zeer gecomplieerde combinatie het bos in
Ton van Kempen volgde snel
met een remise door de tweede
bord speler van Kijk Uit in bedwang te houden Minder goed
verging het Simon Bosma De
:opscorer van vorig seizoen
lijkt de kluts kwijt en verloor
voor de derde keer op rij waardoor de stand op 1,5-1,5 kwam

Boudewijn Eijsvogel zorgde
voor een partij met veel spektakel De Chess speler moest nog
drie zetten doen m vier mmuten hetgeen gezien zijn prachti
üe stelling geen enkel probleem
leek Voor zijn eerste set verbruikte de Zandvoorter echter
bijna alle tijd Wat er toen nog
\oor de tijdcontrole gebeurde
had weinig met schaken te maken Eijsvogel zag over het
hoofd dat zijn tegenstander zijn
dame in de aanbieding deed
maar toen de IJmuidenaar dat
nogmaals deed zag de Zandvoortse schaker het wel en won
zijn partij
Wim Brugman zorgde voor
een perfecte overwinning Met
schitterend aanvalsspel overklaste hij zijn opponent en
Chess stond op een riante voorsprong van 1,5-3,5 De spanning
kwam toch weer terug toen
Jean Paul Westerveld verloor,
niaar Kees Koper zorgde voor
de ontknoping door een over\unmng De remise van Jaap
tourna bracht de eindstand op
' 5 voor Chess

De dames Paap en Verburg
scoorden 62 procent en bleven
daarmee de heren Emmen en
Van der Meulen een procent
voor Met de laatste wedstrijd
voor de boeg heeft Emmen/Van
der Meulen een straatlengte
voorsprong in de totaalrangschikking Op dertig procent
achterstand staan de heren
Groenewoud en Smit tweede
In de B-lijn doen de heren Bakker en Brandse het uitstekend
Zij werden eerste met 59 procent gevolgd door mevrouw
Kinkhouwers en de heer Heidoorn
De eerste plaats in de rangschikking is nu weer in handen
van de heren Bakker en Brandse, waarmee ze de heren Overzier en Van der Staak naar de
tweede plaats verwezen De Clijn leverde een overwinning op
voor mevrouw Zwemmer, die
de zeven ronden van vier spel
len met zeven verschillende Blijners moest;- afwerken Mevrouw De Mumck en de heer
Hennon Verpoorten hadden
ook een goede avond, gezien
hun tweede plaats
Het echtpaar Van der Werff
heeft hier de leiding in handen,
op korte afstand gevolgd door
de dames Van den Nulft en Sci-

pio Blume De spelers van de
donderdagmiddag hebben de
tweede cyclus er op zitten De
laatste wedstrijd werd gewon
nen door de dames De Fost en
Hoogendijk met 63 procent
Het echtpaar Bekker volgde op
drie procent Na ook al de eer
ste competitie in de B-lijn met
overmacht te hebben gewonnen, zijn de promovendi, de heren Hoogendoorn en Weijers,
eveneens voor de A-spelers te
sterk gebleken
Met een voorsprong van zeven procent op nummer twee,
mevrouw Janssen en de heer
Santoro, eindigden zij op de
meest begeerde plaats De dames Hilverdmk en Voolstra
stonden vorige week met een
been in de A-groep Echter door
een aantal verrassende uitsla
gen op de laatste speelmiddag
moesten zij uiteindelijk genoegen nemen met een derde
plaats, hetgeen net met voldoende is voor promotie De
laatste wedstrijd werd, anders
dan een week geleden, geken
merkt door grote onderlinge
verschillen
Mevrouw Bos en de heer Vergeest legden een uitstekende
zeventig procent op tafel, waarmee zij nummer twee, het echtpaar Lantmg nipt voorbleven
Een score van 63 procent was
voor het echtpaar Effern nog
ruim voldoende om als eerste
te eindigen Met de dames Bos
en Smgerhng promoveren zy
naar de A-lijn

kon maken tegen de stugge
Zandvoortse defensie De Zand
voortse spitsen stonden te gei
soleerd om gevaar te stichten
De mooiste gelegenheid
kreeg Donny Jonkei toen de
Amstelveense doelman de bal
in zijn voeten schot Een ver
bouwereerde Jonker kon de bal
niet omhoog krijgen voor een
lob zodat de doelman toch weer
meester werd van de taal In de
slotminuten zette Amstelveen
nog aan voor een offensief en
moest Ferry Nanai aan het
werk Hij hield stand tot in de
talessuretijd Toen slaagden de
Zandvoortse verdedigers ei
niet m de bal weg te werken,
waarna Nanai kansloos werd
gepasseerd, O l Het betekende
de eerste thuisnederlaag voor
Zandvoort '75
„Het was jammer dat we net
met een punt pakten," reageer
de elftalleider Joop Paap „Het
was bar en boos om te voetbal
len, maar ondanks de vele m
vallers hebben we lang stand
gehouden Ondanks de neder
laag ben ik niet ontevreden,
maar we moeten proberen het
team voor zaterdag weer op de
rails te krijgen Hopelijk zijn
dan wat getalesseerden weer te
rug"

ZANDVOORT - De eerste
thuisoverwmnmg van Zandvoortmeeuwen was meteen
een hele knappe. Het bezoekende HBC, dat de laatste
vier wedstrijden winnend
had afgesloten, zag een zeer
gemotiveerd meeuwenteam
tegenover zich en verloor
met 4-1.

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
*
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live!
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag
00 00 08 00
0800 1000
10 00 12 00
1200-1800
18 00 19 00
19 00 20 00
20002400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & PaddocR
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag
00 00 09 30
09 30-10 00
10001200
12 00 17 00
1700 1900
19002400

ZFM Nonslop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

,

Duel om de bal tussen een Zandvoorler en een Amstelvener

„En toch hebben we goed ge
speeld," constateerde coach
Fred van Rhee na afloop , Ik
mag wel stellen dat we de gehe
Ie wedstrijd hebben gedomi
neerd maar met de kansen geen
raad weten Vijf keer kwamen
we vrij voor de doelman en nog
weten we met te scoren, dan
vraag je om problemen Maar
I oio l IK k \ m Clccf het veldspel was goed "
In de eerste twintig minuten
had Zandvoortmeeuwen al goe
de zaken kunnen doen als de
kansen maar benut waren Nu
bleef het O O en bij de eerste de
beste uitval van Badhoevedorp
was het wel raak, l O Voor de
rust leek de gelijkmakei ge
bleef HBC het wel proberen scoord te gaan worden door
Kansen ontstonden er wel, Ferry van Rhee De Zandvoor
maar ook Zandvoortmeeuwen ter stifte de bal over de doel
kreeg nog enige fraaie moge man heen doch via de binnen
lijkheden
kant van de doelpaal rolde de
Vlak voor het einde onder- bal het veld weer in
nam laatste man Paul Longay
roux een geweldige solo Hij
Ook m de tweede helft speel
passeerde de doelman en zette de Zandvoortmeeuwen vei
voor naar Berry Buitenhek, die zorgd voetbal m een hoog tem
de bal zo voor het intikken had po en ook nu ontstonden er
(41) Tramer/speler Pieter fraaie mogelijkheden Deze
Keur was bijzonder tevreden werden echter met benut Bad
met het vertoonde spel en na- hoevedorp stond met acht a ne
tuurlijk met het resultaat „Het gen man met de rug tegen de
onttaijtje en het gesprek met het muur maar de Zandvoorters
bestuur heeft kennelijk ge slaagden er niet in de muur te
werkt," aldus Keur „We speel slechten Na een half uur spe
den een goede wedstrijd en wa len een lange trap naai voren en
ren gemotiveerder dan in voor- de Zandvoortse defensie lette
gaande weken Er moest wel even niet op en het was 2 O
wat gebeuren want zo kon het Zandvoortmeeuwen geloofde
niet langer Iedereen was pre het toen wel en m de slotfase
cies op tijd wakker en dan zie maakte Badhoevedorp aan alle
dat het best kan De drie punten onzekerheid een einde door er
waren verdiend en hard nodig 4-0 van te maken
Het geeft weer hoop maar we
moeten het gewoon van week
tot week bekijken "

lekker Hij trapte na Met een
gele kaart kwam hij er genadig
van af
Tussen de bedrijven door
werden beide doelmannen op
proef gesteld zonder resultaat
De aanvallen van Zandvoort
meeuwen waren gevaarlijk
Ten koste van een hoekschop
kon de HBC verdediging red
ding brengen doch uit die hoek
schop zou het toch raak zijn
Pieter Keur kopte de bal tegen
en tegenstander waarna Ma
thijs van den Brink de bal fraai
inschoot, l O
Even later blesseerde doelman Mario Schrader zich bij
het uittrappen van de bal
Schrader werd opgelapt, maar
was toch aangeslagen aange
zien de volgende voorzet via
zijn handen voor de voeten van
Rooymeier kwam die de bal in
het doel plaatste, l l Deze te
genslag kwam Zandvoortmeeuwen snel te boven Na een vloeiende aanval kwam Ruud van
Laere in balbezit Hij schoot de

bal hard en onhoudbaar m het
doel, 2-1 HBC probeerde iets
terug te doen, doch Mario
Schrader was inmiddels weer
bij de les en hield zijn doel
schoon
HBC begon de tweede helft
met een fanatiek offensief De
Zandvoortse verdedigers Mi
chel Schraal en de gebroeders
Rocco en Dirk Jan Termaat be
ten zich vast in hun tegenstan
ders en gaven ze geen centime
ter ruimte De goed spelende
Van Laere moest geblesseerd
het veld verlaten en werd ver
vangen door Dennis Vasten
houw, die sterk inviel
Zandvoortmeeuwen plaatste
na tien minuten een zeer snelle
en fraaie aanval De bal ging
over vele schijven naar Mathijs
van den Brink, die verwoestend
hard de bal in de bovenhoek
knalde, 3 l De strijd was ge
streden De HBC-ers irriteer
den zich aan de scheidsrechter
en dat leverde hen zelfs een
rode kaart op Met tien man

kere en kwam remise overeen de spanning te snijden Meerde
met Ohvier, die eigenlijk ook re lemise aanbiedingen werden
met achter het laatste bord afgeslagen Zandvoort had tijd
thuishoorde Van beide kanten voordeel maar slaagde er niet
door koploper Santpoort op werd een fantasie opstelling in de winst te pakken en zo
een 4-4 gelijkspel te houden uitgezet om elkaar te mislei doende werden de laatste par
tijen toch remise overeengeko
De Zandvoorters bezetten den
men, wat resulteerde in een
nu een zevende plaats op de
Zo speelde Ruud Schiltmeij eindstand van vier tegen vier
ranglijst
er voor deze keer op het eerste
Een zeer knappe prestatie
bord met de witte stukken Hij van het Zandvoortse schaakVoordat er begonnen werd speelde zijn favoriete B 4 ope team dat nu een zevende plek
keek Zandvoort al tegen een l O nmg maar het gelukte hem niet inneemt Op 15 januari komt de
achterstand aan Doordat Hans te winnen Na ruim twee uur nummer zes van de competitie
Jansen wegens werkzaamhe schaken moest hij zijn meerde Hoofddorp op bezoek en m fe
den met kon komen waren ze- re erkennen in zijn opponent bruari volgt het duel tegen hekven spelers present en dat bete Dit verhespunt had teamleider kensluiter Kijk Uit Bij winst
kende meteen de eerste nul Ra- Geerts van te voren echter al van beide wedstrijden is hand
pidkampioen van de schaak ingecalculeerd De Zandvooi havmg m de derde klasse F ge
club, John Ayress zette de za ters keken toen tegen een 2,5
waarborgd
ken vlot recht Al na zeven ' 1,5 achterstand aan
Voorzitter Jan Berkhout
Voor de interne competitie
zetten en twintig minuten liet
Ayress de Santpoorters sidde speelde zoals gebruikelijk in werden vijf partijen gespeeld
ren en schoof in snelschaak zijn snelschaaktempo en daar Ranglijstaanvoerder John Ay
tempo naar een knappe over- had zijn tegenstander geen af rebs breidde zijn voorsprong op
doende antwoord op waardoor nummer twee uit door een
winmng,
Teamleider Edward Geerts, de stand in evenwicht werd ge overwinning op Ruud Schilt
voor deze keer geposteerd op bracht In de overgebleven pai meijei Lindeman, de nummer
het achtste en laatste bord, tijen van Wim Gude, John At twee, kwam niet verdei dan een
nam het zekere voor het onze kmson en Hans Lindeman was i emise tegen de zeei goed spe
lende Wim Gude Hans Jansen
verschalkte John Atkmbon, tei
wijl clubkampioen Edward
Geeits de punten deelde met
Robm Castien
Hielke Goitei Meest verras
(Zandv.75)
bende overwinning kwam op
12x
naam van Wim de Oude die Jan
Beikhout \eisloeg

Topscorer

ZANDVOORT - Na een
sensationele en spannende
wedstrijd behaagden de hockeysters van ZHC een belangri]ke 3-4 overwinning op
Noordwijk De puntert zijn
van groot belang in de strijd
tegen degradatie en door de
overwinning krijgt ZHC
weer aansluiting met de
teams in de middenmoot.

Vrijdag
00 00 07 00
07 00 09 00
0900 11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
17 00 19 00
19002000
20 00 22 00
22 00 24 00

ZANDVOORT - Ook de uit
wedstrijd tegen Badhoeve
dorp werd voor het zatei
dagteam van Zandvoort
meeuwen een droevige aangelegenheid De Zandvoor
ters leden, na een l O
achterstand bij de rust, een
4 O nederlaag

Schaakclub verrast met remise

ZHC-dames pakken
belangrijke punten

Maandag tot en met donderdag
00 00 Of 00 ZFM Nonslop
07 00 09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
12 00 15 00 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
17002000 ZFMNonstop
20 00 22 00 De Kustwacht
22 00 24 00 Tussen Eb & Vloed

ZVM-zaterdag
wederom met
lege handen

In de week voor het treffen
tegen HBC en ook nog vlak
voor de wedstrijd waren er een
paar goede gesprekken geweest
tussen leiding van Zandvoort
meeuwen, tramer Pieter Keur
en de selectie Dat heeft schijn
baar geholpen want niet alleen
versloeg het eerste team HBC,
ook het tweede team had er zin
m en klopte koploper EHS 2
De strijd tussen Zandvoortmeeuwen en HBC was een aantrekkelijk schouwspel HBC
was over het algemeen meer in
balbezit, maar trof een wilskrachtig en fel Zandvoortmeeuwen tegenover zich De Heemstedenaren namen het wat te
gemakkelijk op, wat tot uiting
kwam m een van de acties van
de gasten Een balletje hooghouden, zoals Witschge van
Ajax eens deed tegen Feijenoord, was er tegen Zandvoort
ZANDVOORT - Het
meeuwen met bij De Zandvoor- schaakteam van de Zandters pakten de jongleur stevig voortse Schaak Club zorgde
aan en dat zat de HBC er niet voor een enorme verrassing

Het door de Personeelsvereniging van Ambtenaren georganiseerde volleybaltoernooi is gewonnen door De Zandhappers.
Het toernooi, dat voor de zeventiende keer werd verspeeld,
stond op een hoog niveau en bovendien stond de sportiviteit
hoog in het vaandel. Van de dertien deelnemende teams toonde
De Zandhappers zich de sterkste. Als beloning mocht de ploeg
de fraaie wisselbeker mee nara
huis nemen.
Op de foto de winnaars.
Staande van links naar rechts:
Theo van Koningsbruggen, Eric
Warns en Albert Vedelaar. Zittend van links naar rechts: Piet
van Staveren, Betty Koene en
André Vader.

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

ZHC was vrijwel compleet
aan de start gekomen voor deze
belangrijke wedstrijd tegen en
in Noordwijk In de eerste helft
domineerden de Zandvoortsen
op alle fronten Snelle aanvallen en fiaaie combinaties resulteerde halverwege de eerste
helft in een voorsprong door
een treffer van Maijolem Gie
len Bijna direct hierop werd
het O 2 maar een uithaal van
Daniëlle van Hemert trof de
paal
Meteen m de tweede helft
werd het toch O 2 voor ZHC
door een doelpunt uit een strafcorner van Daniëlle van He
mert Even dacht ZHC dat de
wedstrijd gelopen was, echter

SPORT

Gemotiveerd ZVMpakt HBC

Winst Zandhappers

(ADVERTENTIE)

9 Zandvoorts
Nieuwsblad

Remy van Loon (TZB)

8x

Pieter Keur (ZVM.zon)

7x

Dennis Schrader (TZB)

7x

Patrick Barkey (TZB)

7x

De Zandvoortse schutters stonden weken droog, waardoor er weinig beweging was op de ranglijst. In het oorbje weekeinde \verd er
eindelijk weer gescoord, doch de makers van die doelpunten komen niet in de top-vijf voor. TZB en Zandvoortmeeuwen scoorden
door onoplettendheid in de ver viermaal,
echt opschudding op de ranglijst veroorzaakte dat
dedigmg scoorde Noordwijk, 1- niet. Robinmaar
Castien, die al enige weken aan de kant toekijkt met een
2 Hierna ontspon zich een hec blessure, blijft
onbedreigd aan kop staan.
tisch en zeer spannend duel
Door een scheidsrechterlijke
(ADVERTENTIE)
dwaling kwam Noordwijk op 2
2 De organisatie bij ZHC was
op slag weg en daardoor werd
het zelfs nog 3-2 voor Noord
wijk uit een benutte strafcor
ner
Met alle kracht en inzet vocht
ZHC, onder aanvoering van een
zeer goed spelende Maijolem
Gielen, zich terug in de wed
strijd Sophie van Hoytema
scoorde de gelijkmaker na een
snel uitgevoerde aanval Beide
teams vei zoenden zich met het
gelijkspel, totdat Miranda
Schilpzand in de laatste mi
C'
nuut de bal op eigen helft kreeg
aangespeeld en aan een lange
O|i 7<>ii<lng l l doe «-nilM-r \.in 1 1 00 tot 17 00 11111 lom n wij u lijilc ns
solo begon Vanaf de rand van
OH7I Kdstp.iin M lc gi olc i n s|)ia,iknidktnilrineiktn On stuk MHII
de cirkel haalde de Zandvoort
stnk g.iimit staan MHII nn \cii.iss(ii<l. inii.u .illijd stijhol mtonriii
se verwoestend uit en scoorde
Dus JJI.UK tot /omlag
34
„Dit resultaat was te danken
aan een combinatie van kwah
l col van' den horst Bmdenj2
teit en, waar op moment nodig,
W O O N C E H T H U M
Amstelveen
een optimale inzet," stelde
020 6412505
coach Frans van den Haak

Kerstdesign
a la Van der Horst

Lions blijft aan
winnende hand

ZANDVOORT - Het da
mesbasketbalteam
van
Lions blijft voor opmerkehjke resultaten zorgen Nu
werd Lake City Players in
eigenhuis verrast op een 3844 nederlaag
The Lions speelde een prima
spelletje basketbal In het
Zandvoortse team was er een
opvallende rol weggelegd vooi
de vijftienjarige debutante Mai
tine Botman Niet alleen speel
de zij heel erg goed maar boven
dien was zij goed voor veertien
punten De Zandvoortse op
bouw van de aanvallen verliep
keurig De ballen werden tel
kens op maat afgeleverd en dan
vrij onder de basket werd ei
gescoord Na een kwartier spe
len stond Lions op een 8 14
voorsprong
In de slotminuten van de eei
ste helft het Lions de teugels
wat vieren en daarvan profi
teerde Lake City Players dooi
de ruststand te bepalen op 17
18 De tweede helft heeft Lions
echtei gecontroleerd en gedo
mineeid Lake City Playeis
kwam niet m het spel en i aakte
geïrriteerd De Zandvooi tsen
hielden goed het hoofd bij de
strijd en bepaalden de eind
stand op 38 44
Scores Maitme Botman 14
Pie Gansner 9, José Koper 8
Yuen Yee Lo 6

Daniëlle Keurwil naartop
Tijdens de dressuurwedsti ijden van zondag
presteerde Daniëlle Keur
met haai paard Yoh Oven
zo goed, dat promotie
naai de nationale top van
Nederland, de Grand Prix
zware tour, een feit werd
De promotie is een beloning vooi de vele inspannmgen van de 23-jarige
Zandvoortse, die vanaf
haai vijfde jaar m de
paai densport actief is

Topper van de week

„Ik had dit niet vei wacht,"
begint Daniëlle haai verhaal gen niet gaat zoals het moet
, Maai toen het lesultaat be
gaan In zo'n geval moet je
kend wei d, was ik daar na
gewoon stoppen '
Na het fraaie succes wil de
tuui lijk heel blij mee Het
paard is wel eens lastig Als
Zandvooi tse probei en nog
je zo n lesultaat neerzet, mag vei dei te komen „Volgend
je best tevieden zijn datje
jaar ga ik in internationale
steeds doorgezet hebt Je
wedstnjden meedi aaien en
moet ei veel vooi doen Elke pi obeer ik goed te pi ebtei en
dag ti am ik een uur met Yoh op het Nederlands kampi
Oven Langei moet je dat
oenschap Yoh Oven heeft de
met doen Het paai d moet
mogelijkheden om mee te
voldoende iubt kiijgen, want doen m die strijd Miindoel
lichamelijk en geestelijk
is een nog hogei niveau te be
moet hij het aankunnen "
leiken Dat is echtei een
„Het mooie van deze spoit kostbare zaak Je kunt met
is de samenwei kmg tussen
zondei sponsoi s Omdat ik
nu tot beste veeitig combma
mij en het paai d Je hebt sa
men een band opgebouwd en ties van Nederland behooi is
het vooi bedi i]ven misschien
vormt met het paard een ge
interessant ons te sponso
heel Ik merk het snel ge
len "
noeg als het tijdens tiainm-

| Ik heb een prima leven waarin
het mij aan niets ontbreekt
Een creatieve job en een ab
sorberende hobby houden
mij van de straat Nadeel is
dat het zo voorspelbaar is ge
worden Daarom /ookl deze
Vondellaan 7
late 40 er jou1 Een uitdagende
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
9
1
halen uw was op en brengen hol dezelfde dag gestreken dame Meer weten Be
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- 090650 15 156, 1 gpm, box
/aamheden Gow openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot nummer 358333
1700 uur Voor info 0235717177 of 0652502188
Ik Jos, 38 jr 1 82 lang, slank,
bril, groene ogen donker
bruin haar, ongebonden Jij
Beeld en geluid
bent rond do 38 jaar' Ik houd
van alles wat mot muziek te
maken heelt, theater kunst
cultuur, reizen en nog veel
Ktv 62 cm 12 kanalen
meer1 Reageer op mijn boxAnstona, spelend te zien,
nummer 090650 15 156
75 Telefoon 023-5714043
1 gpm, boxnummer 471358
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Tel. 020-562 62 71
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DE KLUSSENBUS
v'oor iedere klus. bellen dus
Tel 023 5713780
CHILDER heeft nog tijd v
omnen- en buitenwerk Vrijbl
nnjsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

sortering m
haarwerken
en pruiken

bezoek aan
huis oF in
bet
ziekenhuis
* ziekenfondsleverancier

Dus... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
ad-

• ANNULERINGEN van
Ook gespecialiseerd in
vertentie-opdrachten kunt u
herenlmqaljwerken
UITSLUITEND SCHRIFTELIJK
richten aan Micro's WeekmeMKNEOEIUO
dia, Postbus 156, 1000 AD
Amsterdam
Heemsledeilraal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

<inder/baby-artikelen

Tel. 020-6157107

(<lil uuiiiinrt IH iiM'l voot br/oi fjkl.H lllt'll) til /rilden ,i«m:

Mi<*n>'- \\ iM'kiitnlia
l'o^lui- I . V i - 1OOO Al) Amsterdam
Ook \nor r«'ii«'li«'s im'l hrii-fiiiiiimirr

De ^luilinjisiijilrri -;eltlell \irni* pl.i.it^ni-: ui ilr/rlfilc
t- k.
pt^irok.i.u 1.

Oproepen - Mededelingen
Jongeren gevr 16 tot 35 jr, voor diverse marktonderzoeken
Je krijgt hier een vergoeding voor Inl 020 6654447
VWO Marktonderzoek zoekt in A'dam en omgeving mannen
en vrouwen van 18 50 jaar, voor een kort marktonderzoek,
togen financiële vergoeding Hot gaat over allerlei lekkere
soorten SNOEP EN HARTIGE DINGEN waar je niet makkelij
ko 'nee tegen kan zeggen, vooral niet in december Wie zich
aangesproken voelt, kan zeker meedoen Bel 026-3815036
(ook s avonds bereikbaar) en vraag naar Robert Verhoeven
Carpoolauto gezocht die 5
dagen van Zandvoort naar
Almcre
rijdt
Telefoon
0235632584 of 's avonds
0235719400. Pioler Visser

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen
Wij behouden ons het
Opdrachten die te laat
recht voor zonder opgave van
binnenkomen worden
redenen teksten te wijzigen
automatisch de week
of niet op te nemen
daarop geplaatst

Tel. 5713529

Felicitaties

Bijeenkomsten

• 50 jaar getrouwd
van harte gefeliciteerd
Melissa en Isabelle

Gemengde Vrijmetselarij,
internat orde voor mannen
en vrouwen Ook in Amstel
• Echt waar. al 50 jaar een veen Tel 0206430293
echtpaar'. Carola en Jessica
«Hester en Lars zijn jarig'
Gefeliciteerd Gr Gerard,
Jeanette Junior

Uitgaan

Elke donderdag dansen en
• Liesbcth en Peter 25 jaar, ontmoeten v alleengaanden
hartelijk gefeliciteerd111
v a. 30 jr De Ossestal', Nieu
Wil Tonny en kinderen
welaan 34A Osdorp, v a 20 u
• Ma, gefeliciteerd met uw
50ste verjaardag Mirjam,
Markten/braderieen
Willom, Martin. Mariska
• Nog oven dan ziet Age
Abraham, ha ha geintje Ge- Vlooienmarkt 14 dec Haarfeliciteerd1 Peter & Margriet lem Zuid, Tybb Henk van
Turnhoutsporthal van 9 00 tot
• Poter bijna is het zover
Op 15 12 ziet Peter Abraham 1600 uur Toegang ƒ2,50
Bert Elly. Vincent, Nathalie Tel 0320256656

Schoonmaakpersoneel gevraagd
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk

kamermeisjes (m/v)
met aantoonbare ervaring, voor diverse hotels te Amsterdam
on Schiphol Interesse'' Bel RSB Uitzendbureau, 020 6881044
of kom langs op de Adm de Ruyterweg 325 te Amsterdam

Huishoudelijk
personeel
gevraagd

Winkelpersoneel
gevraagd

_ T k Bellapop / 15, houten
auto ] 3,50, gr Snoopy ƒ 50,
+ 50 boeken a ƒ 1 518371

Muziekinstrumenten

Verhuizingen

PIANO
SPELEN

Jeanette. dat is mijn naam
Ben jij een leuke man lussen
de 30 en 40 jaar jong? Dan wil
ik jou graag beter leren ken
nen Ik ben een leuke, vlotte
goed uitziende vrouw van 31
jaar en 1 70 Ik heb halflang
donkerblond haar en groene
ogen Bel111 0906-50 15 156
1 gpm, boxnummer 920783
Kop Noord Holland Lmda, 25
jr, lang rood haar, blauwe
ogen Ik ben 1 70 m, slank en
een ondeugende boogschutter, die op zoek is naar een
spannende jongeman tot ca
35 jr Als je reageert, altijd een
berichtje van me terug, dus
bellen 0906-50 15 156,
1 gpm, boxnummer 942531
Lekker mollig, tegen de 90 kg
on houd van alles wat lekker
is in het leven Ik ben 50+,
1 62 lang, rood haar, groene
ogen en single Ik ben niet op
zoek naar vaste relatie, maar
gewoon een leuk contact
Ben jij spannend en val je op
meer'' 0906-50 15 15 6,
1 gpm, boxnummer 257378

Wij zijn 3 vriendinnen en willen
graag daten We heten
3
ricilla, Lisette en Sharon We
X Y Z BV verhuizingen en
hebben alle drie een lekker
kamerverhuizingen/ transport
figuurtje en zijn heel tof Wel
Voll. verz Dag nachtservice U kunt bij ons al v a ƒ 270,- ke spannende jongens willen
voor het eerste haljaar
020-6424800 of 0654304111
eens met ons afspreken voor
een goede piano huren
een ondeugend avondje9
Bellen hoor' 090650 15 156
Boeken
1 gpm, boxnummer 972008
Tijdschriften
Amsterdamseweg 202
Reflectanten op advertenAMSTELVEEN
lies onder nummer gelieven
020 - 6413187
ervoor te zorgen dat het numAangeboden
mer in de linker bovenhoek
21 gebonden jaargangen van
op de envelop staat vermeld
Te koop
en dat de brief geadresseerd
aangeboden
wordt aan Weekmedia, Postvan 1961 t/m 1981
diversen
bus 156, 1000 AD Amster
dam Dit voorkomt vertraging
in de behandeling
ƒ450• Paspop op houten voet
Telef (Monnickendam)
maat 42, ƒ 75. kinderwagen Een gezellig muziekje op de
0299 - 651823
gr model, ƒ50. 023-5718042 achtergrond, een leuke man
op de voorgrond Dat is alles
wat ik zoek Ik ben Saskia,
heb halflang blond haar en
Opleidingen/cursussen
houd van kletsen, lachen, gezelligheid en fitness Ik hoop
iets van jou te horen
0906-50.15156, 1 gpm, boxnummer 944672
HEB JIJ .
- een mavo-diploma of een diploma vbo
met 2 vakken op C-niveau en 4 vakken op Haarlem hoi, met Michel. Ik
ben 35 jr, 1 78 lang, kort donB-niveau
ker haar en groene ogen Ben
- belangstelling voor het verzorgen van
jij tussen de 27 en 40 jr en
ouderen
zoek je ook een serieuze rela- veel geduld, respect voor andermans
1
mening, doorzettmgs- en inlevingsvermogen tie? BEL Ik ben vrolijk, posiBEN JIJ
- iemand die graag mensen helpt, verzorgt tief, doe aan tennis, houd van
lezen en films
en begeleidt in taken die de ander
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
(gedeeltelijk) niet meer zelf kan
boxnummer 395740
- rekening wil houden met de wensen van
de bewoner bij het uitvoeren van de zorg Ik ben spontaan, gezellig, eer- iemand die graag met anderen samen
lijk, betrouwbaar, 44 jr, 1 67
werkt in een team
lang, volslank en op zoek naar
- iemand die bereid is te investeren in het
een serieuze relatie1 Ik heb
werkend leren van een beroep
donkere haren, donkere ogen
en ik houd van knuffelen Ben
DAN
BEN JIJ MISSCHIEN DE
jij eerlijk en betrouwbaar7
LEERLING VERZORGENDE DIE WIJ ZOEKEN.
Dan ben ik op zoek naar jou1
0906-50.15156, 1 gpm,
De opleiding tot verzorgende duurt 3 jaar en wordt gegeven boxnummer 945340
m samenwerking met de Amsterdamse School voor Gezondheidszorg.
De fulltime opleiding tot verzorgende IG (voorheen ziekenverzorgende) start in april en september, de parttime opleiding
tot verzorgende algemeen start m februari en september
In de parttime opleiding kun je kiezen voor de specialisatie IG
of voor de specialisaties Geriatrie of Chronisch zieken.

VAN KERKWIJK

„Ons Amsterdam'
Nieuw!!!!!

De opleiding tot Verzorgende

BELANGSTELLING'
Schrijf dan een brief met je motivatie voor het beroep aan
Zorgcentrum De Buitenhof
Nieuw Herlaer 2
1083 BD Amsterdam

LIVE' Black, beautiful en hot'
Voor de liefhebber v zwarte
vrouwen199 cpm 0906-0601

60 cpm1 Wijkdatmg vrouwen
jit jouw wijk zoeken een afBon jij een leuke jongeman ,praak' 0906-17 17
tussen de 23 en 28 jaar 9 ReaBEL DAMES THUIS
geer1 Ik bon Monique, 22 jaar,
. In heel Nederland
1 65 lang, slank, lief, eerlijk,
GEHEEL PRIVÉ
betrouwbaar en in het rijke
bezit van een kindje van 3
maanden Ik heb lang bruin
24 u/pd (1 gpm)
haar en ben op zoek naar jou
Zie ook Nieuwsnet 9
0906 50 15 15 6, 1 gpm, boxKabeltekst pag 450
nummer 912981
BEL ME THUIS
Ben jij jonger dan 30 jaar9
Dan ben ik waarschijnlijk op
VERNIEUWD ca 1 gpm
zoek naar jou1 Hoe ik eruit
zie9 Blauwe ogen, lange brui- Bisex' Buurvr en buurmeisje'
ne krullende haren en 1 72 Hun spelletjes worden steeds
lang
Hobby's
winkelen, harder' 99 cpm. 0906 95 26
stappen en naar de bioscoop Hoor ik wat van je9 Dagelijks seksen hete meiss op onze Livelijn' Alleen de
Groetjes 0906-50 15 156,
1 gpm, boxnummer 916365 heelste' 99 cpm 0906-0603

Lokaal tarief' Amsterdam dating vrouwen uit A'dam willen
afspreken' 010 • 2946 116
Ontdek de duistere wereld!
SM Je meesteres LIVE' Zij
wijdt jou in' 99cpm 0906 9626

(09)06-98.50

- Oudere vrouwen geven
hun telefoonnummer'
09061555 (60 cpm)
Postcode GAY daling gay's
uit jouw postcodegebied1
0906-81 00 (50 cpm)

0906-96.88

*•SEX ALARMNUMMER'*
Snel seks direct live 99 cpm

0906-06.11
Thuiscontact vrouwen (2059) zoeken een afspraak
thuis 0906 19 19 (60cpm)

Voor 't echte handwerk bel je
09060630 Zij praten, jij
HERFSTKRIEBELS 7
Hoi, met Maureen Ik ben 29
komt1 Live + Stories 1 99 cpm
Geheel privé '
jr, 1 75 lang, heb lang haar,
Vrouwen 30+ uit Twente
bruine ogen, normaal postuur
geven je hun telefoonnumen erg vrouwelijk1 Ben jij een
24u /pd, 1 gpm
mer1 0906-1444 (60 cpm)
goed verzorgde man, die mij
9
lekker wil verwennen Bel me HIJ voelt onder haar rokje ze Wil je lekker komen, maar
heeft niets aan' Gn 06 op je
7
dan vandaag nog'
ek. 00-569)5065 (0,62/'/i m ) geen 06 op je tel rek Bel nu
09065015156, 1 gpm,
00-56915119 (0,62/Vi min)
boxnummer 301641
Ik ben er
Wil je lekker komen, maar
ALTIJD VOOR JOU
Houd jij net als ik ook van
geen 06 op je rek.' Bel dan nu
theater, musea, wandelen,
00-56915068 (/0,62/'/4 min)
lezen, films en cafe's 9 Dan
ca 1,05 p/m
Wulpse meid m strak rokje
moet je zeker even reageren
laat je komen, geen 06 op rek.
Ik ben een Amsterdamse Ik ga door, waar anderen
meid van 26 jaar jong en mijn stoppen' Schaam me ner- 00-569 15 075 (0,62/Vi min ).
naam is Alex Grijp snel je gens voor en wil harde SEKS'
kans voordat het te laat is Harnet' 99 cpm 0906-9794
Groetjes van mij'
09065015 156, 1 gpm, boxnummer 944672
Diverse clubs

0906-96.80

0906 - 9789

Weekmedia op microfiche.

Ik bekijk het leven van de zon
nige kant en jij9 Ik tuinier,
kook graag en houd van geLuxe privé huis' Topmeisjes.
zelligheid uit en thuis Ik ben All creditc ace , 24 u. p d
10-01 u, 7 dgn p w Sauna +
een gescheiden vrouw van 48
020-6700620/036-5360208
bubbelbaden. Assistentes aljr, 165 lang en weeg 63 kg
http //www desire.nl
tijd welkom. Sarphatipark
Pak die telefoon en reageer
Leuke dames gevraagd
118, A'dam 020 - 6723022
op mijn box1 Groetjes van
» Wij behouden ons het Mooie privé meisjes willen U
Henny 0906-50.15.156,
1 gpm, boxnummer 920396. recht voor zonder opgave van verwennen1 Overtoom 443,
redenen teksten te wijzigen A'dam, tel 020-6189110
Ik ben een slanke, jonge of niet op te nemen
vrouw uit Noord Holland Ik
heb blond haar, blauwe ogen
en ben 1 65 lang. Ik houd van
de leuke dingen m het leven.
Ik ga goed gekleed en heb
een goede baan Ik zoek een
gezellige man met gevoe
voor humor. 0906-50 15 15 6,
1 gpm, boxnummer 976917.
Of u nu auto's verkoopt als officiële dealer, handelaar of als particulier met een advertentie in
Ik ben een vrouwelijke vrouw
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S zet u uw auto of auto's pas echt in' de schijnwerpers.
van 55 en 1.60 lang. Ik heb
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de speciale autorubriek van Het Parool, Trouw en de Volkskrant
bruine ogen, halflang donker
alsmede alle nieuws- en huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
krullend haar en een zelfstanTotale oplage elke week ruim 1,1 miljoen exemplaren. SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMINI'S is daarmee
dig beroep Ben jij van een
dé autorubriek met de hoogste oplage van geheel Nederland. SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S verschijnt
op vrijdag in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en in de week daarop op woensdag in de
goed niveau, ben je integer,
nieuwsbladen van Weekmedia. En dat alles voor één voordelige prijs!
zie je er goed uit en heb je stij
9
en persoonlijkheid
.
_
.
.
.
.
.
•
!
r.._._aü.^_~.^K__._..-f-..-.i^-_-_.--._ .
0906-5015 156, 1 gpm,
boxnummer 392610.

* Desire Escort *

Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485

Met een advertentie in SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S
is de verkoop van uw auto een fluitje van een c e n t . . .

Ik ben Liesi Een leuke, lieve
vrouw van 35 jaar! Ik ben 1 76
lang, weeg 78 kg en heb kort
blond haar en groene ogen Ik
heb 2 zonen en zoek een leuke, lieve man met donkerblond haar en blauwe ogen
die tussen de 35-40 jaar is
Zoek ik jou9 0906-50 15 15.6
1 gpm, boxnummer 472050.

Ik ben Max, 50 en kom ui
Noord-Holland Ik zoek een
leuk maatje die van zonva
kanties houdt en van reizen
naar de tropen want ik ben
van Nederlands-Indische af
komst1 Laat iets van je hr'en
en dan zien we wel
0906-50.15 15.6, 1 gprn, box
nummer 334214.

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
plus betaal-/eurocheque.
. ,
Schrijf hii'r in bloklcttiTs
uw li'ksl. l U-HIT PIT
hokje. Cijfers. Ui'sJekras
en tussenruimten lollen
voor l leller. Minstens :i
iVRcls beschrijven Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u >
/elf uitrekenen wat uw
advertentie kost.
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Telefoonnummer: _ -

Naam:

Adres:
Postctle + Plaats:

Handtekening:

ENGELS v beginners + halfgev. ƒ 5p'u Begin 5, 6. 8 jan
PROGRESS 020 - 673 84 12

Ben jij blank, groot, sterk, ste
vig en niet dik7 Ben je mooi in
pak. maar ook in spijkerbroek9 Houd je van het leven
on heb je een goede baan7
Een nieuwe Job9 Staatsopl Dan ben jij degene die ik
rij instructeur start 13 dec in zoek Ik ben vrolijk lief. aanAdam Info 020 6922223 (rekkelijk, slank sportief en 35
jaar 0906-50 15 156. 1 gpm,
boxnummer 278908
Woninginrichting
Hallo ik ben Angelique Ik
ben een vrouw van 40 plus
vrouwelijk en zie er sexy en
goed verzorgd uit' Jij ook7 En
houd jo not als ik van lak en
loer7 Bel me dan SNEL11
0906 50 15156 1 gpm,
boxnummer 304921

Hallo met Wondy ik bon 20
jaar, heb bruine ogen en halflang bruin haar Wil jij verwend worden via de telefoon
Lekker kletsen of fantasteen
uitwisselen7 Ik ben overal
voor in Groetjes en een kusje
lang haar of kleine confectie Tubo burcaubuislamp zwar van Wendy waar jij hem heb
of schoenmaat enz
ge ƒ 15 wit ƒ 25 oxcl TL lamp ben wilt Tot snel 09065015156 1 gpm, boxnum
vraagd als model min leeftijd witte rotan stoel, ƒ 20
mor 909772
19 jaar min lengte + 1 55 m Tel 0235715347
Telefoon 0235315529
Hoi jongedame' Ik ben Torn
my. 36 jr. zwart haar 1 88 en
Gebr Kooy Isolatie
Kunst en antiek
heb een goed figuur1 Heb jij
zoekt (all round)
zin om met mij uit te gaan,
isoleerder plaatbewerkers
reactie achter op
vast dienstverband behoort Ink vork oude inboedels enz laat dan een
1
l Binnenhuis Gastliuisplcii mijn box 0906 50 15 15 6
tot de mogelijkheden
1 qpm boxnummcr 372768
Moor ml"? Bol 053-4841200 6 Zandvoort 0235715760

Met mijn OV kom ik graag
naar de randstad, als jij de
jongen bent waar ik daar onwijs veel lol mee kan beleven'!
Ik ben Michelle en 18 |aar en
als het je wat lijkt, bel dan
naar mijn boxnummer en ik
reageer snel terug 0906
50 15 15 6, 1 gpm boxnummer 248411
Tussen alle advertenties die jij
al gezien hebt. valt deze misschien niet op Als je belt en
luistert des to meer'" Ondernemende gezellige en spannende meid ik ben degene
die je zoekt, lief en in voor
alles Kan ik me met jou uitle
ven7 0906 50 15 15 6
1 gpm. boxnummer 961891
Waar ik van houd7 Zwemmen. strandwandelingen en
kinderen Ik ben Nanette. 29
jaar en 1 60 lang Ik heb kort
blond haar en ben via deze
weg op zoek naar een leuke
man tussen do 29 en 33 jaar
jong Bon jij dat misschien7
Reageer' 090650 15 156
1 gpm boxnummer 940837
Welke leuke meid heeft zin
om Ie gaan stappen met een
leuke jongen'' Ik ben 22 jr
1 85 lang en heb blond haar
on blauwe ogen1 Als je dat
wat lijkt reageer dan op mij'
0906 50 15 156 1 gpm
hoxnummor 351721

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd z.ijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» iiucndcn uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegcven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parliculier gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300.- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangcboden.
Gebiuik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt. komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of Icltcigrepen.

GRAFISCH ONTWERP
logo's
huisstijlen

Z O R G C E N T R U M D E B U I T E N HO F

Uw bedrijfslogo/vignet
in uw MICRO-advertentie?
Informeer naar de mogelijkheden.
Tel. 020-5626271 Fax 020-6656321.

020 - 465 73 50

'906-9889 Rijpe Sjaan DD:up, zkt jongens 18jr liveseks
Grijp onder m'n rok' 99cpm

Affairs
advertenties
brochures

etc.

Kennismaking

Promotie & groothandelsbodr uit A dam breidt uit on
zoekt per direct 35 mensen • SI bankje / 75 wit hoektal
ƒ 50, zwarte vierk eetlaf /5C
voor verschillende functies
Enthousiast goed gemoti Tel na 18 u 0235715347
voord en jongdenkend is wat
TE KOOP BANKSTEL
wij zooken voor onze groei on
(3 zits •*• 2 fauteuils)
uitbreiding Opl niet vereist
Italiaans design
direct beginnen krijgt voor
donkergroen leer,
lang Maak afspr voor intake stijl modern Normale prij
gesprek BEL RTF (groothnd
ƒ 9000 nu voor ƒ 2990
m non lood prod )
Zandvoort 0655500028
0651853300
Vr naar Brenda Browne
• Ticncrkamer grijs oom
Jonge vrouwen mot opvallen pleet m bod on kasten / 25C
de uiterlijkheden zoals bv Tel na 1800 u 0235715347

Hoe bespaart
u ruimte, tijd en
geld op uw
krantenarchief?

0906-Nummers

Qraphic

J M Coiffeurs vraagt 1e kap
Gevraagd hulp in de hurh ster voor 2 of 3 dagen per
voor 10 uur por week moet week Tel 0235714040
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE7
nauwkeurig en zelfstandig
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
werken 0235717353
7 dagen per week Wat moet u doen7
1 Kies een leuke advertentie
Divers personeel gevraagd
2 Bel met 0906-50 15 15 6 en toets m het hoofdmenu een 4
3 Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
van uw keuze
4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie

Fulltime en
parttime werk

Ben jij een gezellige, goed
verzorgde prins tussen de 45
en 55 jaar 9 Ik ben een Doornroosje van 47 jaar, spontaan,
n het bezit van 2 kinderen en
woonachtig in een kasteel
Wil jij mij wakker kussen9 Aarzol dan niet maar reageer
snel' 090650 15 156, 1 gpm,
boxnummer 930203

Zeestraat 59
2042 LB Zandvoort
Telefoon ( 023) 573 1936
Telefax (023 ) 5731937

Financien en
handelszaken

Indien uw advertentie een betaalde Micro is. kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctaalchcque bijsluitcn ol' u ontvangt van ons een acceptgirokaart.

Rijles auto's
en motoren

Autoverzekering

Alblas Verkeersscholen

V A ƒ75 DORSMAN
blijft toch goedkoper1
Bel nu 023 5714534

UW RIJBEWIJS
Nieuwkoop, 0172-408361

Gralis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coujion uitknippen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 8,11(1 EXTRA
(u dient er rekening;
mee (e houden dut hij
uw opjjuM- de regel
hr.o.nr.... bur. v.il.
hlad :ils I regel hij u»
tekst gerekend »ord().

Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12.
2041 J M Zandvoort

\\ ij /ijn niet uunsprakelijk Mior fouten ontsliian door onduidelijk
liinulschrill.
Wij behouden ons het
recht \iior/onder
opg:i\e van redenen
teksten Ie wij/igen ol'
niet op te nemen.

Gratis Micro's en betaalde
Micio's moeten worden ingclcverd aan de balie van ons kantoor tol uiterlijk maandag lö.OOuui.

Zandvoorts Nieuwsblad

in 5 dagen

ed 17

Beter onder dak bij de
t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,19
t/m 5 regels ƒ 8,99

Onroerend goed
en woonruimte
te huur gevraagd

Onroerend
goed te koop
aangeboden

ZANDVOORT te koop
Gezocht in A dam of omg
1989.
STALLINGSRUIMTE voor klei- luxe 2 1-kap
ne klassieke auto waar te- / 599 000 0235713660
vens kan worden gesleuteld
020 6385843 (buiten werktijd)
Zie ook de pagina s
SHOWROOM
in deze krant

Huur en verhuur
auto's en motoren
1

Zie ook de pagina s
SHOWROOM '
in dc7c krant

t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 12.58
t/m 8 regels ƒ 14.38
t/m 9 regels ƒ 16,18

p

Auto's en
auto-accessoires

t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt n ook naam. udics. woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de /.akelijke markt, tot een maximum \ an één ad\ertentic per u eek. Ook /.onder vermelding vraagprijs (ailikelen te /.amen niet boven l' 300.-) kunt u niel gratis aclvcrteicn. Alle prij/en/ijn incl. I7.S'/ BTW.
Naam:

WIKA AUTOGLAS
Sinds 1954
Autoruiten on kentekenplater
Lijsterstraat 18
Tel + fax 023 5731613
• Zie ook de pagina s
SHOWROOM
m doze krant

Adies:
Postcode:
Telefoon:
S.v.p. in itibrick:

Plaats:

•l
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'Kerstboom moet eerst de schuur in'
dient de boom met al te lang
geleden te zijn gerooid, want
anders is hij ver voor de Kerst
al uitgedroogd."

Velen stellen zich_dezer dagen de vraag: kopen we een echte
kerstboom of zetten weeën kunstboon! in huis. Willen we
rckeninghoudcn met het milieu, dan is het antwoord snel
gegeven. Immers, onderzoek wees onlangs uit dat een nepboom twintig keer slechter is voor het milieu, dan een eente. Ook hoeven we een echte kerstboom in huis, of hij nou
gekapt is of één met een kluit, beslist niet zielig te vinden.
Want ze worden tenslotte niet uit de vrije natuur gehaald,
maar van kwekerf jen. Bijvoorbeeld van het kerstbomenbedrijf van Van der Roest in Huizen.

AN DE RAND van Huizen
liggen enkele hectarengrote percelen die volstaan met kerstbomen. Zestigduizend kerstbomen, van klein
tot groot, worden hier door
boomkweker Van der Roest geteeld. De taoomkwekerij werd
vlak voor de oorlog door vader
Van der Roest opgericht. Van
der Roest junior is als het ware
tussen de bomen opgegroeid,
en hij heeft het bedrijf uiteindelijk overgenomen. De kerstbomenkweek dateert van 1944.
De omstandigheden voor het
kweken van kerstbomen zijn
op deze noordelijke uitloper
van de Utrechtse Heuvelrug erg
goed. In de kalkhoudende
zandgrond voelt de kerstboom
zich uitstekend thuis. Op de
klei groeien kerstbomen te
snel, waardoor ze stakerig worden. Langs de kust, waar doorgaans een krachtige zeewind
staat, willen ze nauwelijks gedijen. Bovendien groeien door
diezelfde wind de bomen naar
één kant, wat voor een kerstboom geen pré is.
In zijn kerstbomenaanplant
ritselt het van de konijnen en
fazanten, in de winter wordt
een enkele ree gesignaleerd en

A

af en toe laat zich een vos zien,
op jacht naar verse konijnenbout. Het is tenslotte kerstmis,
ook voor vossen.
De naaldboom die tegen het
einde van het jaar kerstboom
wordt genoemd, is m tegenstelling tot wat een ieder in die dagen zingt geen dennentaoom,
maar een gewone of fijne spar,
de Picea abies. Deze boom is
inheems in heel Europa en kan
soms wel veertig meter hoog en
vier meter breed worden, een
baas van een kerstboom dus.
De andere soort die vaak wordt
gebruikt als kerstboom is de
Servische spar, de Picea omorika. Deze is afkomstig uit de
Balkan en wordt veel aangeplant ten behoeve van de houtproductie, en om dienst te doen
als kerstboom.
Beide sparren doen het erg
goed in de kerstsfeer, en de verschillen tussen beide zijn miniem. De takken van de Servische spar hangen wat meer dan
die van de gewone spar en de
naalden zijn aan de onderkant
soms wat blauwig.

Van der Roest: 'Een geslaagd exemplaar van een echte kerstboom moet de vorm van een piramide benaderen en een rechte
piektak bezitten
l i i . n n (!<• l l i i l l . i r u l c i Kriii,|4i,il"ic

manniana) als kerstboom aan
populariteit gewonnen. Deze
prachtige boom komt uit de
Kaukasus en de gebergten rond
de Zwarte Zee. Van der Roest
De laatste jaren heeft ook de legt uit waarom dit een relatief
Nordmann-spar (Abies nord- luxueuze kerstboom is: ,,De
(ADVERTENTIE)

Schapendrijven
op kerstmarkt
Beeckestijn
Het schapendrijven is dé
grote attractie op de kerst-

markt van Beeckestijn in
Velsen-Zuid, die op zater-

dag 13 en zondag 14 december wordt gehouden. Na het

succes van vorig jaar, is besloten van de optredens van
de Schotse border-collies

VOORAL '3 MIDDAGS
EEN KOMISCH TRiO

een vast onderdeel te maken van het uitgebreide

randprogramma.
In het feestelijke decor van
de sfeervol versierde buitenplaats toont de herder hoe hij
met behulp van zijn border-collie een schaapskudde bij elkaar
kan houden. Een unicum voor
Nederland. Dit in tegenstelling
tot Engeland waar regelmatig
schapendrij fkampioenschappen gehouden worden.
Als extra attractie zullen tijdens de kerstmarkt speciaal
getrainde pekingeenden acte
de présence geven. Waarvoor
eveneens de border-collie
wordt ingezet. De toeschouwers worden tijdens de demonstraties uitgebreid geïnformeerd over wat zich voor hun
ogen afspeelt en hoe de honden
voorbereid en getraind worden
voor hun taak.
Verder is, zowel binnen als
buiten, weer veel levende muziek te beluisteren. Voor de
kinderen leest een 'sprokenist'
kerstverhalen voor. Door het
terrein ten noorden van het
koetshuis bij het evenement te
betrekken, heeft de organisatie
de capaciteit van de markt aanzienlijk kunnen uitbreiden,
zonder dat dit ten koste gaat
van het intieme karakter van
de markt op Beeckestijn.
Er is meer ruimte voor het
publiek en er konden meer
kramen worden geplaatst. Het
aantal deelnemers aan de
kerstmarkt is dan ook aanzienlijk uitgebreid. In totaal hebben 44 ondernemers ingeschreven: 27 buiten en 17 in het door
bloemenarrangeurs versierde
museum, waarmee een gevarieerd aanbod is gegarandeerd.

ftohin Williams en Billy Crystal In .
de vrolijkste kerstkomedie "Fathers' Day".
Nu te zien in de bioscoop.

Heeft de kerstbomenkweker
eigenlijk nog wel oog voor anclere bomen? „Jazeker," zegt Van
der Roest. „Volwassen eiken en
beuken zijn mijn lievehngsbomen." Hij heeft er daarvan dan
ook een paar in zijn tumcentruiri staan. „Het doet me overigens telkens weer pijn als eeuwenoude bomen, omdat ze ziek
„Een geslaagd exemplaar van zijn of in de weg staan, in tien
een echte kerstboom," zegt Van minuten worden omgezaagd."
der Roest, „moet aan de volgende voorwaarden voldoen. De
Qua kerstboom gaat zijn
naalden moeten diepgroen van voorkeur uit naar de Nordkleur zijn, de kluit wat vochtig mann-spar. Zelf zal hij die teen de boom lekker vol, rond gen de donkere dagen m huis
van vorm en enigszins die van halen, „want die vind ik toch
een
piramide
benaderen. wel het mooist."
Voorts moet de boom een rechte piektak bezitten. Tenslotte
Woltlioorn en De Groot

. Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama, Calypso, Cinema, City
en Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de
GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
Belbios 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.bios.nl).

Spookbeest
SOMBERE DAG. Vier
mannen slaan voor een
E ENgrote
grauwe boeren

schuur aan du Bosrandweu .Je
roen komt er net uitgelopen.
„Hij zit er niet." „Hij zit er
wel," zegt boswachter Olav
,,Ik heb hem vanmorgen nog
gc/ien. Hl) zit er, maar )e moei
weten waar, andeis vind je
hem met."
We bchuiiolen naai' binnen.
Daar is het donker De schuur
is vrijwel leeg. Een enkel landbouwgevaarte, verder mets, lic
leinnul niets. Volgens mij.
Maar Olav loopt resoluut naar
de achterwand en wijst op de
grond. „Kijk dan. Braakballen.
En die witte strepen, vogelpoep. En klik nou eens recht
naar boven."
Recht naar boven, daar
vormt een houten noklat met
twee dwarse latten een nis]e.
En verdomd, daar zit wat. Een
vage schaduw. We turen tot
onze ogen aan de duisternis gewend raken. De schaduw
wordt lichter. Wordt een van
was geboetseerde vogel, met
witte borst en een hartvormig
boevenmasker als kop.
„Ja dat is hc'in! Kerkuil!" roepen we iets te enthousiast. In
een vloeiende beweging laat de
uil zich uit zijn nis vallen,
duikt naar beneden en zwenkt
razendsnel en volkomen geluidloos tussen ons door nchtmg openstaande buitendeur.
Ai. Het was niet de bedoeling
om hem weg te jagen. Maar onderdruk je enthousiasme maar
eens als je voor het eerst een
kerkuil ziet, die bijna mythische metgezel van de mens.
De kerkuil. Combineer zijn
witte uiterlijk met zijn gewoonte het liefst m kerken en op begraafplaatsen te broeden en
met zijn huiveringwekkende
stemgeluid en je weet waarom
de mensen vroeger in spoken
geloofden. Toch hielden ze de
kerkuil in ere: hij is een weergaloze muizenvanger.
Deze eeuw nam de kerkuil
snel af. Landbouwgif roeide
zijn muizen uit en veel kerkzolders werden hermetisch clichtgemetseld. De laatste jaren
keert het tij: de schadelijkste
landbouwgiften zijn verboden
en vrijwilligers hangen nestkasten op.
Terug op kantoor belt Olav
met uilendeskundige Bert Jan
Bol. Wat blijkt? Alleen al rond
het Amsterdamse Bos hangen
veertig kerkuilnesten. Twee
daarvan, allebei op Schiphol,
worden benut om jongen groot
te brengen. „Die uil van jou is
waarschijnlijk een rondzwervend jong. De kans is groot dat
hij verder trekt. Maar ik wil
best een kast ophangen in die
schuur."
De volgende dag een verheugend bericht: de kerkuil zit
weer op zijn oude plekkie. Wie
weet wordt het nog wat. Dan
hebben we drie kerkuilparen
bij de stad en kunnen de Amsterdammers langzamerhand
weer in spoken gaan geloven.
Remco Daalder

In de serie 'Nostalgie in Tuschinski' draait
zondag 21 december om half elf 's
ochtends de door Alfred Machin m 1914
opgenomen stomme Frans/Belgische film

Erna Jansen:
'Het zijn
twee broertjes
uit een nest'

Archief Ned. Filmuseum

Maudite soit
la guerre

'Net de verschrikkelijke tweeling'
Erna Jansen woont niet haar man en
dochter in Gaasperdam. Zij heeft twee
honden.

Muiderslot in
kerstsfeer

Het sint is op uenoennle dut» eccipcncl
tussen 13 iin 17 mir. Kosten voor entree hfclraeon 7.50 gnlclpn. kinderen
»iin \ ier tot twaalf jaar betalen \\]f
Hulden. Miisennijaarkaart: gratis.

Bij een massale aanval door het
sparreluisjc bijvoorbeeld, moet
worden ingegrepen. Niet dat
Van der Roest nou veel spuit;
hij doet dat alleen als het echt
nodig is. Aan het zogenaamde
preventieve spuiten om allerlei
onheil dat 'misschien eventueel
zou kunnen optreden' voor te
zijn, doet hij niet mee.
Bepaald een milieuvriendclijke teelt dus>, die kerstbomen, en
dat brengt ons op het onderwerp van de kunstkerstboom.
„Behalve dat bij de productie
ervan een beroep wordt gedaan
op allerlei (petro)chemische
materialen, belandt zo'n plastic
boom vroeg of laat toch op de
vuilnisbelt," oordeelt Van der
Roest. „Toch een beetje afval
op termijn!"

's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Clnemas meestal
goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.

l)i- openingstijden van ik' Beet'keslijn
Kcrstmurkt zijn /aterilaiï 18 en zomlai;
11 december van 11 lot 18 mir. De tofcunoprljs is vastgesteld op 7.50 (rulili-n'. inclusief musrumlirzurk. parkeren 2,30 uuldfn. De opbrengst van de
kerstmurkt wordt aangewend om de
restauratie Min de tuinen op het landijoeil te bekostigen.

Het Muiderslot is op de middagen van 13, 14, 20, 21,26, 27
en 28 december sfeervol verlicht. In het 17-e eeuwse slot
branden dan volop kaarsen en
hangen er diverse klassieke
versieringen. Hoewel uit de
Gouden Eeuw geen specifieke
kerstversiering bekend is, bestaan er wel gravures van een
ieestelijke aankleding. Daarop
geïnspireerd staan in de periode rond Kerst smakelijke stillevens en pronkbuffetten in
het slot.
P.C. Hooft bewoonde het
Muiderslot tussen 1581-1647
uit hoofde van zijn ambt als
Drost van Muiden en Baljuw
van Gooi- en Naarderland. Dit
jaar is het 350 jaar geleden dat
hij overleed.

naalden prikken minder, om- jaar. Ongeveer 90 procent van
dat ze stomp zijn. En de boom zijn bomen worden met kluit
blijft binnenshuis lang mooi, geleverd; met kluit blijft een
omdat de naalden niet gauw boom in huis stukken mooier.
loslaten. Bovendien is de Nord- Bovendien kunnen de bomen
mann-spar fraai van vorm. Een na de Kerst de tuin in.
Van der Roest, die na zoveel
kerstboom moet immers een
jaren tussen
beetje
het
'postuur' van
de
kerstbomen
werkeen piramide
'Minizaam te zijn
hebben, maar
precies weet
dan slanker."
kerstboompjes
„Ook miniwelke bomen
kerstboompuit het goede
zijn
jes voor kleinhout gesneden
selecteert
behuisden of
tegenwoordig zijn,
de bomen zelf.
als
tweede
Hij merkt de
boompje, bijvoorbeeld in bijzonder in trek' sparren, die
----- rijp zijn voor
de kinderkamer, zijn teeen carrière
genwoordig erg in trek. Dit zijn als kerstboom, met een lintje.
vaak jonge kerstbomen, maar De meeste bomen zijn voor de
het kunnen ook echte dwerg- groothandel - zijn grootste afsparretjes zijn," aldus de boom- zetgebied is Engeland - terwijl
'onze' kerstbomen voornamekweker.
lijk uit Duitsland, Denemarken
Een beetje kerstboom is ge- en de Ardennen afkomstig zijn.
middeld anderhalve meter
Helemaal vanzelf groeien
hoog. Van der Roest plant zijn doen de kerstbomen met. Bekerstbomen als driejarige stek halve dat de percelen met boen verzorgt ze tot ze de juiste men onderhouden dienen te
kerstboomgrootte hebben be- worden, treedt er af en toe schareikt. Dat duurt drie tot vier de op door ziekte of insecten.

Om een kerstboom zo lang
mogelijk goed te houden, adviseert Van der Roest om de kersvers gekochte boom niet meteen in de warme huiskamer
neer te zetten en op te tuigen.
„Nee, laat de boom langzaam
op temperatuur komen in bijvoorbeeld garage ol schuur
Zaag bij een gekapte kerstboom
nogmaals een klein stukje van
de stam, zodat de kerstboom
via het nog levende hout water
kan opnemen; eenmaal aigezaagd versterft de stam en kan
door de verdroging nog maar
moeilijk vocht tot zich nemen."
„Behandel de kerstboomzonder-kluit verder als een heel
grote tak. Zet de tak op (warm)
water, voeg Heester Chrysal toe
en zorg ervoor dat er steeds voldoende water rond de stam
slaat. Doe bij het aanvullen van
het water er ook opnieuw wat
van de voedingsstof m, aldus
Van der Roest.
Kerstbomen-met-kluit kunnen volgens hem het besle worden behandeld als een grote kamerplant. „Plant de boom over
m een grote pot en begiet de
kluit met water dat met vloeibaar plantenvoedsel is verrijkt.
Als het de bedoeling is om de
kerstboom later in de tuin te
planten, mag de toptak voor de
piek niet worden afgezaagd."
Ook bij kerstbomon-metkluit geldt, dat als de boom na
de Kerst de kamer uitgaat om
een nieuw leven als tuinboom
aan te vatten, hij eerst weer
langzaam aan de buitentemperatuur moet wennen. Dus terug
naar garage oi schuur om hem
te laten acclimatiseren. „En,"
zegt de boomkweker, „plant de
boom als het met vriest."
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..D.,1. en Joris, twee kortluiri.no beagles.
Ze hebben lange oren en een staart niet een
wit puntje."

IVlifn
Huisdi

Waar komen se vandaan''

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l zonnescherm; (i muntstuk; 12 locoburgemeester; 13 roeipen; 15 bejaard; l(i overmatig; 17 godheid;
19 baanbreker; 22 metaal; 23
jong mens; 25 bezonnenheid;. 2(5
gevoel; 27 erwtensoep; 2!) vis; 30
walkant; 31 etage; 32 walvis; 34
tegen; 3(5 voorz.; 37 vlak; 38 jodenpaasbrood; 40 vluchtheuvel; J l Eur. vulkaan; 43 Aziatisch land; 4.0 moeilijkheden; 49
aarzeling; 51 herenjas; 52 tocht;
53 lach; 04 jaargetijde; 5(i nieuw;
58 pakken; (i() loven; (il welpenleidster; (58 weigering; (54 bundel; (55 groots; 07 lof; (18 landbouwwerktuig; (59 voordat; 70
oorvijg; 72 lidwoord; 73 zeenimf; 74 plakplaatje.
VERTICAAL: l lijm; 2 krui-

dendrank; 3 ten bedrage van; 4
zeepwater: 5 brandstol'; 7 gezicht; 8 st-onde; !) hetzelfde; 10
opplakbriefje; 11 terugkomst;
14 meisjesnaam: 18 een zekere;
20 mondeling; 21 godsdienst; 22
ter attentie van; 24 sofisme; 2(i
beproeven; 28 pcclatil: 30 klungelen; 33 vogel: 35 achter; 37 lidwoord: 3!) plaats in N.O.Polder;
42 verwonden: 44 voor de middag; 45 onhandig; 4(5 damessjaal; 47 militair; 48 dan; 50 onvrije; 53 plaats in Gelderland; 55
snijwerkluig; 57 droogoven; 5!)
drank; (il karakter; (52 mestvocht; (55 bloeimaand: (5(5 gesjtecnle; (i!) water in Friesland;
71 loco citato.
Oplossing vorige week:
ZOUTZUlHUiKHAI,TK

..Van een fokker In Bergen. Het zijn twee
broertjes uit één nest. De eerste heb ik als
pub gekresen en de ander heb ik er na een
jaar bij genomen. Nu zijn ze drie."

PrtKit u tegen ie''
...la. natuurlijk. 'De baas komt eraan' bijv oorbeeld, ol' 'we gaan nou eten', dan w eten
/c dat '/e een bak vol krijgen."
Wnt Komt er bij de i'er.orgmg zont knken'
„Ik laat ze 's morgens twee uur lopen,
zodat /e in ieder geval goed uit geweest zijn
als ik \vc.g moet. Kn je moet de vacht een
beetje borstelen."

Waarom beagles? Wat is daar 00 gezellig
aan?
..Ze zijn heel aanhankelijk, echte vrijdozen en heel lief voor kinderen. iMaar liet
zijn ook wel donderstenen."

O»

Wal geelt n ze te e/en''
„'s Morgens brood en 's avonds brokken.
Ze krijgen kauw bot en bullepezen lussendoor."

Wat voor bijsonder trekjes hebben se''
„D..!, is een sodemieter. Hij probeert altijd weg te lopen. Soms hoor ik dat bij in
liet winkelcentrum is geweest • eruit gestuurd door de slager en de bakker • dan is
hij even niet van mij. Hij heeft ook een keer
dé metro naar de stad gepakt. Uiteindelijk
komt hij steeds terug naar huis of kinderen
komen hem brengen. Joris is wat aanbankeiijker, die is veel te bang dat hij me kwijt
raakt."
„En ze pikken, net de verschrikkelijke
tweeling. Thuis pakken ze alles onder je
handen vandaan. Als de deur van de douche

Maar als ze soms een spoor gevonden hebben, maken ze jaclitgcluUlen. Je hoorde er
vroeger met een paard achter aan te gaan.
maar ik heb geen paard en ga er ook niet
achter aan. Ik fluit ze terug en dan komen
ze meestal w el."

Moet u iccl I'L'H.S met ze ntuir de dicrcntirt*''
„Voor de jaarlijkse prikken. Kn ik ben
pas geweest om de tanden van D.,1. te laten
reinigen, l lij bad hele viev-e tanden."

open staat grijpen ze alles wat ze kunnen
krijgen: zeemieren lapjes, sponsen, sokken,

W«1 koeien DJ en ./on.s u gemiddeld per
treek''

ondergoed..."

-„Niet echt veel. elke l\vee maanden haal
ik een baal voer van ongeveer veertig gul-

Beagle* zijn lachlhonden. komt dut run p<i\ den. Kn ze eten allebei 's ochtends twee
in Gaa^perdant''
..Malia. ik gaerniet actiefmee jagen oi'/.o.

De film gaat over de Duitse jongeman Adolf
die naar België komt om daar de school
voor vliegeniers te volgen Hi| logeert bi| de
familie Molsel, waarvan zoon Ernst op
dezelfd»; school zil. Adolf raakt zeer gehechl
aan de zus van Ernst Dan breekt de oorlog
uil en Adolf gaat lerug naar Duitsland De
twee vrienden komen nu tegenover elkaar
Ie slaan
Als voorprogramma wordt de dramatische
korte speelfilm Molens juichen en weenen (1912) vertoond Lezers krijgen tegen
inlevering van onderstaande bon een korling van 2,50 gulden en betalen tien gulden per persoon (normale pri|S 12,50 gul
den) Kaarten i\ n Ie koop aan de kassa van
Tuschinski, Regu lersbreeslraal 26 28 m
Amsterdam

sneetjes brood."
Jan I'ieter Nepveu
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ASTI
SPUMANTE
0,75 LITER

LACHASSEDUPAPE
COTES DU RHONE
Deze geselecteerde rode en wille op wapenlies gebedelde Rhône wijnen zijn een waar
meesterstuk. De naam "La Chasse du Pape"
danken zij aan de vroegere kelders van de
paus nabij Avignon.
InZuö-Ainkavondenwii
_ ...
voor u twee echie feest. ELDERS JM9
wijnen. Een liisse witte wijn
gemaakt van de Sauvignondiuif wi een volle tode

ROUGE: kleur volrood. bouquet liuitig,
smaak stevig en kruidig,
aanbevolen bij vleesgerechlen
BLANC: kleur goudgeel, bouquet kruidig
smaak Iris, aanbevolen
bil visgeiechlen en heerlijk als aperiliel

wijn gemaakt van da

Cinsaut en Cabemef
Sauvignon-dfuil.

CHATEAUTOURNEGRIER
MEDOC CRU BOURGEOIS

SANCERRE
DOMAINE DES GARENNES

MONTAUDON
CHAMPAGNE

De uitgestrekte wouden van de Loire-vallei oelen
den een grote aantrekkingskracht uit op de altijd
jagende Franse vorsten, met als gevolg dat zij
juist hier hun Iraaie kastelen en grote wijngaarden bouwden. In dit landschap vonden

.

VERGELIJK- r\r\JKC
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BARE PRIJS &&ÏÏD

BALLANTINES
SCOTCH WHISKY

TIA MARIA
LIKEUR
LITERFLES

HOLLANDSE
GRAANJENEVER
„.
LITERFLES
-

0,7 LITER
ELDERS

r-i nr-nr>

ELDERS

BrutofDemlSec

0,75 LITER

Laat u verrassen door de schoonheid van
deze karakteristieke Sancerre.

l- BISQUIT
COGNAC Classique' A
0,7 LITER

kleur heldergee! met vleugje groen,
bouquet bloemige tonen, smaak Iris, licht
droog, aanbevolen bij visgerechten en quiche

ELDERS 42.35'

CHAMPAGNE
EURIEMIGNOTPERE'&FIUS
CRU DE BEAUJOLAIS

I) F. M l - S B C

ELDERS

1&35
GIJSBRECHT VAN AEMSTEL VIEUX
HELE LITER

COCKBURN'S PORT
RUBY of TAWNY l!

OSBORNE SHERRY
Medium, Dry of Manzanilla
0,7 LITER
ELDERS

DE ECHTE
ORANGINA
LITERFLES
ELDERS

COINTREAU LIKEUR
0,7 LITER

GLEN GRANT MALT
WHISKY-0,7 LITER

HOUGAERDSE DAS \0SBOM
DOOS 8 FLESSEN

heeft alle dranken!

! O98

HAARLEM: Califormëplein 17 (naast Poslkantoor) •
ZANDVOORT: Burgemeester Engelbertsslraat 21 (Bij Dirk v/d Broek Supermarkt)
DIRCKIII heelt meer dan 50 slijterijen, bel voor onze overige vestigingen: 0172-447 300
Alte aanbiedingen lijn gekfa t/m 4 januari 1998, Mlang de voonaad slrekl. Diuk- en zelloulcn vootbehoucleni

f HE DOORS
l N
VAN

<©

A M S T E R D A M
MUUR T O T K A S T . . .

THE DOORS KASTWANDEN die u geheel naar eigen keuze kunt
samenstellen. Eenvoudig en praktisch of juist zeer luxueus en uitgebreid.
Indien u langskomt met de bouwtekening of de malen verstrekken wij u
direct een vrijblijvende olferte. Onze adviseur is aanwezig von maandag
l/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en zaterdag van 10.00 tot i 3.00 uur.
Amsterdam-Osdorp • Jan Rebelstraat 5 * Tel. 020-6101046

<TIIE IMH)11S>
Tevens gcvcslïgd in He! Arsenaal te Maarden-Vesting, Tel.:035-6942982. Bel voor openingstijden!

OVZ

Ondernemers Vereniging Zandvoort

en

tndvoorts
D Nieuwsblad

UW LAATSTE KANS «

MET SPOED GEVRAAGD

Representatieve medewerker
VERKOOP M/V

Zonder enthousiasme, gevoel voor humor,
doorzettingsvermogen en klantgericht denken onnodig te reflecteren.

, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Het is een pre als u in het bezit bent van een
rijbewijs en enige verkoopervaring heeft.

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

Uw CV, voorzien van recente pasfoto sturen
naar:
Expert Bushoff BV, Gelderlandplein 11, 1082
XK Amsterdam

H]
Q
D
[j

Pwfc
(fflS(ÏÏ998830

C. \f-

onderhoud \y////ƒ
U

COMBI-KETEL ABONNEMENT

EEN 3-GANGEN DINER
INCL. WIJN, VOOR 2 PERS.
beschikbaar gesteld door MURPY'S INN, Passage 6-10

INSTALLATIE *

'UWENS

2e prijs
EEN WAARDEBON A ƒ 100,-

Zonder grote mensen hebben
deze kleine mensen niets.

gironummer 4426

Ons promotieteam deelt zat. 20 dec. mandarijnen uit,
gegeven door AART VEER, Grote Krocht

OVZ
Ondernemers Vereniging Zandvoort

NATIONALE
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M A? PA

Banknummer:
Geboortedatum:
Datum:.

150.97.12
Handtekening:

zameld. U krijgt ] Kanjerpunt per lot voor elke
maand dat u meespeelt. Mei meer loten heeft u
dus méér prijs! Een Kanjerpunt meer of minder
kan tonnen - of zelfs miljoenen - schelen.
Bovendien geeft elk extra lot u een extra kans op
de vele andere prijzen in de Postcode Loterij,
zoals de Mega Jackpot die in december alweer op
5 miljoen gulden staal.
Bestel dus vandaag met bijgaande bon nog zoveel
mogelijk loten. Dan staat u straks op Nieuwjaarsdag niet met lege handen!

\ DE UITSLAGEN VAN 8 DECEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL. 4:
de Postcode Loterij Record Show
1

Stand Mega Jackpot:

11 De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36

van het Nederlandse
Rode Kruis
t.n.v. Mappa Mondo.

Postbanknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
250 TZV Den Haag.

H

van CORTINA MODES, Kerkplein

en Zandvoorts
D Nieuwsblad

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

X
m
Mappa Mondo is een huis van het Nederlandse
Rode Kruis in de bossen van Wezep. Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet lang meer te leven
hebben. In Mappa Mondo kan per jaar aan circa
50 kinderen gegeven worden waar ze recht op
hebben; een menswaardig bestaan.

Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

Nieuwjaarsdag is Kanjerdag bij de Nationale
Postcode Loterij. Want dan gaat de Kanjer van
16,4 miljoen gulden eruit. De uitreiking ziet u op
l januari 'live'
in een speciale
Kanjer Surprise
Show met
Hcnny Huisman
op RTL 4. Wie
weet staal de
Postcode Loterij
die dag wel bij u
in de straat!

ii^M^MMI

in de krant van 17 december

l ste prijs

Plaats:.

Dit is uw allerlaatste kans om nog mee te doen
voor de Postcode-Kanjer van 1997. Stuur de bon
op deze pagina vóór 15 december in, anders gaat
de grootste PostcodeStraatprijs uit de geschiedenis
zeker aan uw neus voorbij!

uurloon.
OOK VOOR VERVANGING!
Wij bieden u een offerte
met "prijsgarantie"
.^^^M.

Postcode:_

ƒ 40,- (vier lotnummers)
ƒ 30,- (drie lotnummers)
/ 20,- (twee lotnummers)
/ 10,- (één lotnummer)

OP 16/4 MIUOEN!

-a-a.

voor

Ji

Naam:

L O T E R IJ

Let op onze gezellige

KERST
PUZZEL

WIN-TOT-16,4-MILJOEN-B

Voor verkoop van televisie, audio apparatuur, computers, huishoudelijke artikelen,
onderdelen etc.

liiic Tnisi'ii: "Dr IV.sirmli 1 l.<iirri/ nuidlti li en mi'
i .siinicn inil/inKiir nu'l ilc' /V.srroi/r-KdiijcT vcm

ld.4 miljiH'H. \'ci<>r Miticir IVM nYiiljr.'"

Valt de Posl5 miljoen
31 ƒ 10 000 45 / 20 codc-Kanjer op 1
De Bmgogetallen:
1 OA
f 1 nnft
*5?
f in .
uw postcode,
Getal 1 t/m 22
39
/ 100,
09
ƒ 9,
dan deelt u die
33
ƒ50,
34
/ 8,
37
36
16
12
44
03
14
16,4 miljoen
42
ƒ 40,
21
/ 7,
10 11 35 26 28 18 08
gulden samen
17
ƒ 30,
25
/ 6,
23 05 04 30 43 06 07
29
f 25,
22
/ 5,
met uw buren.
rvlaakt u uw kaart vol met:
Hoeveel u wint
• Straatprijs trekking november:
19
dan wint u de
hangt af van hel
Bekendmaking: 8 december
ƒ B.OOO,Thuïsbingo
aantal Kanjcr7771 TP
f
25.OOO,Extra Prijs
punlcn dat u in
ƒ as.ooo,1997 heeft verZetfouten voorbehouden
7771 TP 001

De BMW: 2273 JK 029 in Voorburg
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Filmclub
brengt film
over liefde
ZANDVpOET - De Zandvoortse filmclub Simon van
Collem draait op 10 december
Conte d'été' van Eric Rohmer.
De film is te zien in het Circus
op het Gasthuisplein. De voorstelling begint om acht uur en is
toegankelijk voor leden en niet-leden.
Thys Ockersen, die de films
voor de filmclub uitzoekt, heeft
voor Rohmer gekozen omdat
deze Franse filmer voor zijn
leeftijd opmerkelijke films
maakt. Rohmer is dol op relatiedrama's tussen twintigers,
terwijl hij zelf tegen de tachtig
loopt.
'Conte d'été' gaat over Gaspard, die een relatie met de populaire Léna heeft. Hij reist op
haar verzoek af naar Bretagne,
maar terwijl hij op haar wacht
komt hij ook andere vrouwen
tegen. Uiteindelijk moet Gaspard natuurlijk een beslissing
nemen, maar dat valt niet mee.

Filmmuseum toont waarom het met
3d-f ilms nooit wat is geworden

Nee, met
driedimensionale films,
films met dieptewerking,
is het nooit wat geworden.
Zo'n brilletje op je neus
was voor één keer leuk,
maar altijd, nou nee. Toch
zijn er leuke films in het
genre gemaakt. Het
Nederlands Film Museum
laat er komende weken
een aantal van zien.
Projectleider Jan van den
Brink: „De meeste
toeschouwers hebben iets
lacherigs over zich, maar
er hangt ook iets van een
prikkelende spanning.
Want zo vaak krijg je deze
ZANDVOORT - Tijdens de films nou ook weer niet te
heropening van zwembad De zien."
Duinpan is de laatste mogelijkheid om de tegeltjes op te halen
die ooit in het zwembad gemetseld zijn om het bad te bekostigen. Vanaf elf uur zit de familie
Spaans klaar voor Zandvoorters die hun tegeltje willen hebben.

Tegeltjes

Bloemenmeisjes
ZANDVOORT - De regionale
VVV Zuid-Kennemerland is op
zoek naar bloemenmeisjes voor
het seizoen 1998-1999. Het promotieteam bestaat uit twaalf
meisjes die een jaar lang het
visitekaartje van Zandvoort,
Haarlem en omstreken willen
zijn.
Zij mogen in binnen- en buitenland bloemen uitdelen en
werken zowel 's avonds als
overdag. Een vergoeding krijgen ze niet, maar ze krijgen wel
de kans om zeer uiteenlopende
mensen te ontmoeten.
Belangstellenden dienen minimaal zeventien jaar te zijn en
zij moeten over een goede talen
kennis beschikken. Bovendien
is het van belang dat ze een po
sitieve uitstraling hebben.
Reacties (met motivatie, opleiding, werkervaring, kledingmaat, cv en pasfoto) naar: VVV
Zuid-Kennemerland, ter attentie van Eveline van der Stuyt,
Schoolplein l, 2042 VD in Zand
voort.
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LHpEWEL er in verschillende tijden en in
verschillende landen
met driedimensionale
(3d) films is geëxperimenteerd,
sloeg Hollywood met name in
1953 toe door honderd films
met dieptewerking uit te brengen.
Helaas ging er al meteen van
alles mis, om te beginnen op
het technische vlak. Van den
Brink: „Aanvankelijk had je
twee projectoren nodig en als
één van die twee haperde, liep
de film niet meer synchroon en
kreeg je hoofdpijn."
Daarnaast durfde niet elk
theater de gok aan om in dure
apparatuur én extra operateurs
te investeren. En aangezien
films die niet vertoond worden,
ook geen geld opleveren (ze waren ook nog duur om op te nemen, omdat er dubbele camera's voor nodig waren), zocht
Hollywood zijn heil al snel in
andere verbeteringen, zoals Cinemascope (breedbeeld) en Cinerama (nóg breder beeld met
dubbel stereogeluid).

Overigens was het niet alleen
een kwestie van geld en techniek, waardoor de 3d-films niet
van de grond kwamen. „Veel
van die 3d-films kwamen niet
verder dan effectbejag, van
messen die plotseling op je af
komen," verklaart Jan van den
Brink. „Het is dan ook jammer
dat, toen ze betere regisseurs
gingen inzetten, het hoogtepunt alweer voorbij was."
„Zo is Dial M for Murder van
Alfred Hitchcock wel driedimensionaal gemaakt, maar
nooit als zodanig vertoond. Terwijl hij het driedimensionale
filmen juist heel effectief gebruikt door in de kamer, waar
Grace Kelly een moord pleegt,
een gat in de vloer te maken en
daar een camera in te zetten,
zodat je van onderaf kunt filmen en een veel sterker perspectief krijgt. Da's ook een
manier om de spanning op te
voeren, net alsof je er bij staat
als ze die man met een schaar
bewerkt."
Overigens worden in het Nederlands Filmmuseum niet alleen films van Amerikaanse
makelij vertoond. „Wij laten
ook één van de eerste Russische 3d-films zien, Robinzon
Kroezo, die haarscherp in
zwart-wit is gefilmd, met fraaie
effecten. Als Crusoe na een
schipbreuk op het onbewoonde
eiland aanspoelt, zie je een gigantische palmboomtak 'de
zaal insteken', waarover een
jonge panter komt aanlopen,
die zo 'de zaal' inspringt. Prachtig effect! Die film hebben we in
een Moskous archief opgeduikeld. We laten hem tijdens de
kerstvakantie ook in de matinee zien."
Een ander leuk effect zit in de
film In the middle of nowhere,
die zich deels in een saloon afspeelt. Je ziet een dienblad met
flesjes en glazen de zaal inzweven en vlak voor je neus stilhouden. Alsof je ze zó kunt grijpen. Van den Brink: „Da's een
zeer prettig effect, maar de
meeste effecten jagen schrik
aan. Zo draaien we bijvoorbeeld een Kung Pu-film, waarbij de zwaarden en pijlen op je
af komen vliegen, en je steeds

Zandvoorts
Nieuwsblad

VANNU
ZANDVOORT - Vrouwen van
Nu (VANNU) gaat op 12 decemtaer naar Londen. Bovendien
heeft VANNU op donderdag 18
december een kerstborrel in hotel Triton. Aanvang half vier.

Collecte
ZANDVOORT - Op 19 december komen leerlingen van het
Umond College langs de deuren om geld in te zamelen voor
een medisch project in Tibet,
Samen met het Rode Kruis willen de leerlingen mensen oproepen om geld te geven voor Tibetanen met oogproblemen. Zij
leiden namelijk veel aan een
vorm van staar.

\VA

ANBO
ZANDVOORT - De ANBO
houdt in het nieuwe jaar een
forum over politiek. De ANBO
nodigt in februari de Zandvoortse politieke partijen uit
om te laten vertellen over hun
verkiezingsprogramma en wat
zij voor ouderen willen gaan
doen.

IJsshow met Gerard Joling
Joop van den Ënde

IJsshow
Scène uit 'It came from outer space', één van de 3d-films uit het Raise your classes-festival
Nederlands Film Museum

de neiging krijgt om je hoofd
weg te trekken."
Misschien is dat wel de reden
waarom het met 3d-films nooit
wat is geworden. Van den
Brink: „Mensen willen liever
zelf bepalen in hoeverre ze zich
door een film laten meeslepen.
Met behulp van computers kun
je tegenwoordig veel nabootsen, camera's bewegen meer,
zodat je als toeschouwer méé

op avontuur gaat, en ook het
geluid wordt zo massaal ingezet dat je meteen zo'n film
wordt ingezogen. Dat voelt
blijkbaar prettiger aan dan telkens zo'n brilletje te moeten
opzetten." Overigens zijn er in
de loop der tijd wel kleine verbeteringen aangebracht in de
projectietechniek, zodat je
voortaan maar één projector
nodig hebt. Van den Brink:

„Globaal zijn er vier projectie- beter niet aan beginnen."
technieken, waarvoor je verArnoud van Soest
schillende lenzen en prisma's
nodig hebt. Naar een zo'n lens ICaise your classes!, een festival van
zijn we maanden op zoek ge- driedimensionale films, loopt van 11
weest, totdat we haar uiteinde- december tot en met 7 januari. De
lijk in de kelder van een theater meeste films worden om half negen
vonden. En je hebt uiteraard vertoond, zoals Dial M For Murder op
techneuten nodig, zoals ons 20 en 21 december en Kobinzon Kroezo
hoofd Cabine, die het leuk vin- op 26 december, met extra voorstellinden om dit soort zaken uit te ffen in de kerstvakantie. Informatie:
zoeken. Anders kun je er maar 589.1400.

Grote balletten en
'adembenemende optredens van schaatssterren
uit tal van landen', dat
biedt The Broadway Show
van Holiday on Ice, die van
11 tot 21 december plaatsvindt in de Parkhal van de
RAI. Gerard Joling doet
ook mee aan dit ijsspektakel, dat muziek van Andrew Lloyd Webber en
George Gershwin bevat.
Reserveren: 0900.300.5000.

Openen

tt december 1997

ZANDVOORT

CRAN DORADO GROUP \\

Aqua Romana (25 meterbad) van Park Zandvoort!
Om 11.00 uur wordt het nieuwe bad officieel geopend door Wethouder G.J.M. Versteege.
10.00-10.30 uur Demonstratie kunstzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)
10.00-11.00 uur Billy Spetter zwemaktiviteiten voor de kinderen in het instructiebad
(deelname open dag bezoekers)

Lever deze bon zaterdag 13 december 1997
in bij Park Zandvoort in het Aqua Romana en
maak kans op:

10.00-12.00 uur Tony de Clown en Clown Billy aanwezig

Ie prljx

10.30-11.00 uur Demonstratie figuurzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

Ie prlj*

1 1 .00-1 1 .30 uur Officiële opening door wethouder G.J.M. Versteege.

4 maandkaarten
voor de Aqua Romana

11.30-12.15 uur Snorkelen voor kinderen van 8 t/m 14 jaar
(deelname)
12.15-13.00 uur Aquarobics les en mogelijkheid tot deelname van bezoekers

4 kwartaalkaarten*
voor de Aqua Romana

l

Se f/M 10e prlj4

4 dagkaarten
voor de Aqua Romana

13.00-14.00 uur Demonstratie Zandvoortse Reddingsbrigade

Knip de bon uit en kom langs

en maak kans op 3 maanden
gratis zwemmen voor het hele
gezin (maximaal 4 personen)

14.00-14.30 uur Demonstratie kunstzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

Naam

14.30-15.00 uur Demonstratie figuurzwemmen door de "Zeeschuimers"
(geen deelname)

Adres

15.00-17.00 uur Demonstratie duikvereniging Zandvoort
(gedeeltelijke deelname)

:

Postcode

J

15.00-16.00 uur Billy Spetter zwemaktiviteiten voor de kinderen in het instructiebad,
(deelname)

Woonplaats

17.15-18.00 uur Aquafit en mogelijkheid tot deelname van toeschouwers

*3 maanden lang gratis zwemmen bij Park Zandvoort

:

bij Park Zandvoort.
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Kwekerij
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4

P.vanKLEEFF T

r-

Kerkstraat 12, Zandvoort

Fa. P. Klein

Van Stolbergweg l - Tel. 5717093

Super Noord

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Weekmedia

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

Kerkstraat 21
tel. 5712121

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

AKO

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

Kerststukken
bloeiend of droog
Kerstkransen

Schotse gerookte zalm met een zachte mierikswortcldressing.

Bloeiende planten
j
div. soorten insteekgroen
voor maken van Kerststukjes '

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort
Hogeweg 2, Zandvoort

Shell Geerling

Vondellaan 2A, Zandvoort

DeVonk
BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

Heldere runderbouillon met kervel.

Zo aten de herders bet ook.
i Met zalmforel gevulde longfilcts, geserveerd met ecu saus van witte wijn en dille.

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Het Parool, op zalerdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

nbinatie van bitterkoekjesbavarois, amandelijs en een compôte van Amarcne-kerscn met
al) rikozcn.

Totale oplage ruim 1/1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

Koffie met zoete heerlijkheden.

ƒ 87,50 p.p.

Voor de begeleidende wijnen bieden wij u een aantrekkelijk wijn-arrangement
( 4 glazen)

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

ƒ 27.50 p.p.

50

»

" % :,-'••

130

V

soorten
vlees

soorten
vlees- !
waren

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI 'Spermm

Malse schouderfilet
rollade l kilo

12,95

ƒ 45,00
ƒ 15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.

Mager rundergehakt
l kilo

9,95

Alleen donderdag:
Supermalse
RUNDERBIEFSTUK
alleen vandaag l KILO

Voor meer informatie of advies, bel

020-665 86 86

Mini

Nissan

Rijscholen

vlini Cooper 1300, aug. '91,
50.000 km, apk t/m jun. '98,
veel extra's. Vr.pr. ƒ 9.750, lel/ax: 020-020-6623138.

MICRA1.2SL,5bak,bj.'92,1e
eig. orig. 97.000 km, nwe apk,
zeer mooi, ƒ 7950. Autobedrijf
Schol: 020-6312830.

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Opel

Peugeot

Tegen handelsprijs; van 1e eig.
Opel Corsa 1.4 GLS, sch./kant.
dak, 5-drs, el. ram., c.v. blauw,
8-'93, ƒ 14.500. Astra 1.6i GL,
-PG, zonw. glas,
alarm,
st.bekr., 10-'94. ƒ 14.950. Prijzen incl. BTW BEREBEIT, Amsteldijk 25, Asd, 020-6627777.

Peugeot-dealer

Porsche

Auto's te koop
gevraagd

Rover

Autosloperijen

Renault

vanRhijn...RENAULT
Kart. UuIiilTsstraat S-l1. Atnstvrdum-Zuid. TcL 673 S» 22.

A.A.R.
Amsterdamse Auto Recycling,
nkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
id A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Tel. 020 - 4.470.470

>3000 m2 RENAULT-SHOW

Grote sortering ONDERDELEN
van alle Msgh.ap'e-^uto's
merken, alle bouwjaren.
ESPACE 2.21, mei '92, airco, Twingo 1.2 Easy groen met. 02' GEBR. OPDAM B.V.
'95, km 53.000. zeer luxe uitv Tel.: 023-5845435.
alarm, trekhaak, ƒ 28.750.
DAIHATSU-HOOFDDORP
BTW-auto: 0181-418926.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
023-5633751
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel:020-6754193.

Saab

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab'motoren

weeic

Z U l DW l JK

205 1.1 Junior
ƒ 6.950 Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
106 1.1 XN 10-'91 . ..ƒ10.995
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
106 1.5 D. 03-'96..../25.950
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
306 1.6 XS01-'96 ...ƒ27.750
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
3062.0 XSi '94
ƒ24.950
CORSA Swing 14001 Sedan,
Motorrijlessen ƒ 42,50
ƒ26.900
bj. '93, met LPG, nwe APK. 306 1.9 D. '96
20 autorijlessen -f examen ƒ 999
Zeer-mooi ƒ7950. Autobedrijf 405 Break 1.9i '92 ...ƒ17.999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
405 Break 1.8i '94 ...ƒ26.900
Schol: 020-6312830.
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
VW Golf Gti '91
ƒ15.900
Ford Escort '95
ƒ22.950
RIJSCHOOL ROLF
Verkeersschool Trendy
Minervalaan 86, A'dam - Zuid Rijden bij Rolf is een begrip in Amsterdam. Toppers in rijles.
Tel. 020- 6629517
Amsterdam. Met een goed
Bel voor gratis infogids:
Motorische problemen?
leam instructeurs geven wij op
Tel. 020-4205386.
Laat uw auto testen d.m.v. de
een psychologische manier inmodernste apparatuur.
lensief les en nog leuk ook!
GARAGEBEDRIJF OUT,
Hoog slagingspercentage en
020-6441020 (ma/w. 8-17 u.)
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Wegens aanschaf 928, te koop
Tel.:. 020-6868063/6332405 of
MINOR MOTORCARS
schitterende PORSCHE 944,
06-54633678. P.S. Ook 8-week- Gevraagd jonge auto's vanaf
Sloterkade 43/44
<leur rood met o.a. targa-dak,
se cursussen en examenroutes 199' a contant! Belt u voor inl.
Amsterdam
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Fuchs-velgen en rondom gerijden is vanzelfsprekend.
Tel. 020 - 6177975/6158022
spoilerd, in perfecte staat van
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Rover-dealer voor
onderhoud.
Vaste
prijs
merk auto a cont. met vrijwar.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
/ 12.995,-Tel: 072-5092117.

Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

19,95

Amsterdam • Almere • Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 42,50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk

Subaru

RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
Vivio 5-drs Gli aut. 03-'96 km van sloop- en schade-auto's.
14000, i.nw.st. ƒ16.750. Auto Tev. verkoop van onderdelen,
bedr v.d. WAAL-DAIHATSU ook NIEUWE onderdelen.
Hoofddorp. 023-5633751.
Gratis gehaald. Metebrenweg
381, A'dam, 020 • 6319802.

Volkswagen

en versnellingsbakken.
Te koop VW-Golf-C, wit, 1982
Tevens verkoop van nieuwe • 122.000 km, APK juni '98
en gebruikte onderdelen
Vr.pr.: ƒ2500. 0297-284110.

023-5614097
M"rr\/*h* K "7 Openingstijden: r-''
KTOCm O- / mandag tjm vrijdag van

BOUCHERIE

Zandvoort

TT.VI Ef-tnnc-r
Tel. 5719067

AMBACHTELIJKEKWALITEITSSLAGERIJ

'' -

.

9.00 tot is.oouup; >

"zaterdag
','•"• !'-„' r
van 9.00 tot 17.00 uur
< • '

,

V',

VOOR HET MOOISTE VLEES, VLEESWAREN EN SPECIALITEITEN,

Citroen

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,•

Saab 900 S, 2.3 d.grn.met.,
10/96, 5-drs., 14.000 km, alle
extra's. 070-3524771.

Algemeen

CHYPARSE, Soesterberg vult
Autoverzekering premies v.a
uw Citroen-veerbollen voor
ƒ 185,- per jaar. Van Lemel AsPEUGEOT 605 TURBO D,
ƒ20.- p. st. Testen is GRATIS.
surantiën, tel. 026-3219900,
automaat 1994 130.000 km
Telefoon: 03463 • 51150.
na kantoortijd 026-3332221.
Tel. 020-6278410.
Geheel gerest. 2CV bj '87 me:
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
QUESTION CAR ?!
Volvo
850
GLE
Estate
Airco
apk ƒ3750,-. In prima staat.
Sedans 240 '91, Ipg
Audi 100 '78
ƒ 400
Ook andere. Tel. 020-6331762. okt. '94, 94.000 km, ƒ47.950 ANWB-gek. Tel. 0492-464495. Nissan Sunny '84
t.e.a.b
Van Vloten, Volvo Dealer
Opel Corsa '84
.
t.e.a.b
l.o.v. cliënt BMW 535i. donkerTel. 020-6369222
940 GL Estate km 150.000 '92,
Nissan Cherry '86
t.e.a.b
grijs met., zwart leder inter. el.
460 1.8 spec. '95, 440 2.0 GLE
Div. Fiat Panda's v.a. ƒ 50C
dak, airco, el. ram., ABS.
'93 (mod.'94), 440 1.8GLEinj„
Volkswagen Golf D. '84 ƒ 1500
rad./CD, alarm, 1-'89, ƒ 17.500.
st. bekr. km 120.000 nw.st. '89,
2x Citroen BX v.a.
ƒ 750
BMW 325i 2.7, 200 pk, Cabrio,
340 DL 1.7 z.g.st. '89. NIEROP,
zwart metall., donkerrood leder Cuore '91 t/m '94, Charade TS Vancouverstr. 2-12, A'dam-W, Honda Accord aut. '87 ƒ 1950
Renault 19 LPG '89
ƒ 4500
inter. el. ramen, ABS, 5-'87, '90 Move aut. km 5000 '97.
020-6183951.
Alfa Romeo 33 '91
ƒ 4250
A'dam
ƒ20.500. BEREBEIT, Amstel- NIEROP-DAIHATSU
Volkswagen Golf TD '91/ 7750
Vancouverstr. 2-12 A'dam W,
dijk 25, Asd. 020 • 6627777.
Mini '87
11500
020-6183951.
Ruime keuze in 2 CV occasions
en nog veel meer
Daihatsu
alle leeftijden. De Eendenspe
Dagelijks wisselende voorraad
't AMSTERDAMMERTJE
cialist Leende.: 040-2061528.
Pin/chip uw auto bij Questioi
940 Estate airco
'94 Car van Slingelandstr. 14
Amstel 340-342
Schitterende CITROEN BX 16
850 GLT/GLE
'93
tegenover Carré
A'dam. Tel.: 020 - 4869883.
TRI bj. '88. prijs n.o.t.k
V 40 Comf.-üne
'96 Kiezen Pinnen Karren Maar.
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
020-6685954.
480 2.0 S
'92
Daihatsu Occasions v.d, Waal
'92-94 T.k. Citr. ZX rood met. '95
Tegen handelsprijs v. 1e eig.. Daihatsu-Hoofddorp off. deale 460 - 440 autm
'90 t/m'95 55.000 km, nw.st. ƒ 17.250.
ZX 1.4i reflex 5-drs., 3/93voor Haarlemmermeer, Broe 4 6 0 - 4 4 0
'94 Volvo 460 '92, alle opties, LPG
ƒ8.500. BX 1.4 Deauville LPG. kermeerstraat 122 (ind.terr 440 Diesel
340 aut
'88-'89 wit, 122.000 km, ƒ 13.500.
3 92 ƒ 6.750. BX 1.6TRiBreak NOORD) 023-5633751.
Moen,
Den
lip
240 Estate
'89-'93 Gar.
1-'89 ƒ3.950. BEREBEIT.
020-4821298/6654055.
Amsteldijk 25. Asd. 020 -T k. Daihatsu Charade TX 1.3
uw Volvo-dealer
Inruil mogelijk.
spec. Itd bj. 1992, km 91000
6627777.
met persoonlijke service
Vr.pr. ƒ 9500,-. 075-6845186.
Tel. 020 - 6369222, MeeuwenXM V6 airco m.'95
ƒ 27.500
laan 128, Amsterdam-Noord.
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 27.500
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.
XM Turbo D '94
/ 25.500
XM Diesel '95
/ 27.500
T.k. Fiat Ducato 9 pers. bus, b.
XM Diesel '94.
/ 19.900
'94, km. 136.000, rijdt perfec
XM 20i Comfort '91 / 7.950 Escort 1.4 CL 5-drs. 05-'91. km
2'/2 liter turbo diesel. Prij
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24.500 50.000.
nw.st. DAIHATSU
n.o.t.k. Tel. 020-6460792.
XM 20i LPG '93 airco / 15.500 HOOFDDORP 023-5633751.
70 BESTELAUTO'S en pers.
XM CT Turbo aut. '93/ 17.500
T.k. Ford Escort 1300 Laser '95 busjes v.a. ƒ3500. Garage
Xantia Alure '95
Rijsenhout, lid Bovag.
30.000 km
/ 27.500 32.000 km rood. Vr.pr. ƒ 18.000
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Xantia LPG '93'94'95 / 14.500 Tel. 0320 • 242705.
Bennebroekerweg 17, RijsenXantia 1.9 Diesel '95 ƒ19.500
hout bij Aalsmeer, 0297
ZX 14i Furore '94
ƒ 13.500
324229. Ook t.k. gevraagd.
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
DIESELSERVICE
BX TGD break '89
/ 4.500
brandstofpompen; verstuivers
BX Diesel '90
ƒ 4.950 Tegen handelsprijs; 1e eig
cil.koppen
vlakken. Garage
BX 16 RE Break '87 ƒ 1.950 Mazda 626 Sedan 1.8i 1 6 V L X
motorenrevisie FEENSTRA
BX 16 TGi '93
ƒ 9.950 rood LPG. st.bekr.. 3-'93
Industrieweg 27, Duivendrech
BX 16 Mountreux '89 ƒ 4.950 ƒ14.500. 323 1.3 LX 16
Tel. 020-6980639
BX 14 TE '93
ƒ 8.950 groen 9-'93. ƒ 11.500), Prijze
BX 14 E LPG '89
ƒ 2.950 incl. BTW. BEREBEIT. Amste AUTO-ELEKTRA HECHRI BV, APK KEURINGEN ƒ 70,
BX 19 TRi '89 '90 v.aj 3.500 dijk 25. Asd. 020-6627777.
Klaar terwijl u wacht.
klaar terwijl u wacht.
BX 19 GTi '88
/ 3.950
Ruilstarters en dynamo's.
Garage West-Center:
AX 1.5 Diesel m'95 ƒ11.500
Valkenburgerstraat 152.
020-6122476 (zonder afspraak
C 15 D bestel '92
/ 7.250
Tel.: 020-6240748.
2e Helmersstraat 15. A'dam.
C 15 D bestel '94
ƒ 9.950
Grote sortering ONDERDELEN
Autobedrijf CRYNSSEN
Peugeot 205 XA D'95/ 9.950
Colt 1.3 GL '89. nw.mod.. APK van schade-auto's, alle
Crynssenstraat 10-14
1-1-98 i.z.g.st. Open dak. rad merken, alle bouwjaren.
Tel.: 020-6184402.
VISA Garage B.V.
cass.. 130.000 km. Vr.pr GEBR. OPDAM B.V.
APK-keurstation. reparaties
Houtmankade 37 A'dam
/6000 Tel, 020-6969245,
Tel 023-5845435
allo merken en schaderegeling
Tel. 0206278410

Volvo

bewijs. Tel.: 020-4824640.

serieus bod
voor recente automobielen
DOOR BEËDIGD MAKELAAR
ook bedrijfs/personenbussen
corr. afw., RDW vrijw. BOVAG
,j<arperweg 3 A'dam ook zo.
*02Ö-67'Ï62I SCPÖf 06-53316582.

Klassiekers
en Oldtimers
Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import.
Altijd auto's op voorraad.
020-6826974 / 06-54373493
PEUGEOT 404 '68, LPG,
imperiaal, i.z.g.st., int. als nw,
prijsidee ƒ9500, 020-4228204.
Wegens beëindiging hobby
Peugeo* 404 break 1971,
ƒ 12.500. Peugeot .404 1972,
ƒ 7.500. VW Kever 1974 ƒ 2.000.
Drs Keimpe Cars 020-6823615.

Hoe bespaart
u ruimte, lijd en
geld op uw
krantenarchief?

Daihatsu

Z A N D V O O R T

Van Vloten
Amsterdam

Personenbusjes

Ford

Bedrijfsauto's

Service en
Reparatie

Tegen inlevering van deze advertentie krijgt u op zondag
14 december tussen 08.00 en 11.00 uur 25% korting op
een tennisbaan.
Wel even reserveren a.u.b.

Mazda

Accessoires
en Onderdelen

Mitsubishi

O2ï-f72OOOO

Weekmedia op microfiche.
Bel nu voor een abonnement of nadere
informatie

Perscombinatie, afdeling Micro-krant
Wibautstraat 131,1091 GL
Amsterdam. Tel. 020-562.2485
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Baby Land Rover: avontuurlijk rijplezier
B
ijzondere auto's zijn in
trek en in die trend
past de Freelander van
Land Rover. Deze terreinauto, iets kleiner dan de
Discovery, maar toch heel
robuust, werd onlangs in
Marbella onder grote belangstelling gepresenteerd.
De wagen staat volgens Rover voor "serious fun" en
avontuurlijk rijplezier.

Katachtige trekken kunnen de Puma niet ontzegd worden.

De Puma is net als zijn zusje de Ford Ka gestoken in 'New Edge'-

Ford Puma Beestachtig lekker
F

ord gaf haar jongste
aanwinst de naam 'Puma' mee. En dat is niet
voor niets. Het uiterlijk van
de sportieve coupé doet
echt een beetje denken aan
een roofdier. Vanaf het moment dat we wegrijden, blijven mensen staan om te kijken. Een groepje jongens
fluit bewonderend. Waarschijnlijk omdat de Puma er
zo beestachtig lekker uitziet.
Stil, sterk en soepel. Woorden die
zowel op het dier als de auto
'
slaan. Dé Puma is net als zijn
zusje de Ford Ka gestoken in het
'New Edge'-design: een fraaie
combinatie van stijl met functionele eenvoud. Opvallend is de groef
langs de zijkant van de auto, die

doorloopt naar de achterzijde.
Ook de lichten vallen op. Ze hebben iets weg van een poema die
met half dichtgeknepen ogen zijn
omgeving bespiedt.
Rijden in de Puma is opwindend.
De nieuwe 1,7 liter Zetec SE motor zorgt ervoor dat de Puma, net
als zijn dierlijke variant, wegsprint
zodra hij z'n prooi in het oog
krijgt. In dit geval een op groen

springend stoplicht. De high-tech
motor is voorzien van volledig variabele nokkenas timing (VCT).
Hierdoor beschik je als bestuurder over een soepel draaiende

Renault Kangoo voor bijna 25 mille
Zin in iets bijzonders? In Frans comfort met veel binnenruimte?
Dan is de gloednieuwe Renault Kangoo iets voor u. Hij staat nu
bij de Renault dealer en is er vanaf 24.995 gulden.
De Kangoo - erfopvolger van de Renault 4 - is tevens leverbaar
met grijs kenteken en heet dan Kangoo Express. Deze uitvoering
is er al vanaf 16.245 gulden, exclusief BTW. De bijzondere Renault
heeft maar liefst drie kubieke meter laadruimte en is tegen meerprijs te voorzien van een schuifdeur rechts.

motor die moeiteloos overgaat
van een laag naar een hoog toerental. Voor de technici: de motor
levert 85 procent van zijn trekkracht al vanaf 1 .500 toeren per
minuut. Lekker is het geluid dat
de Puma maakt. Als we het gaspedaal tot de vloer intrappen, horen we een fijn katachtig 'spinnen'. Dit wordt veroorzaakt doordat er een speciale klankkast in
het uitlaatsysteem is gebouwd.
Dit zorgt ervoor dat de krachtbron
precies het juiste sportieve geluid
produceert.
De vijf-versnellingsbak, voorzien
van een korte aluminium schakelpook, schakelt gemakkelijk en
nauwkeurig. Aluminium sierstrips
rond het geïntegreerde audiosysteem en de portieren zorgen samen met de pook voor een klassieke 'sportwagen' uitstraling. Bijzonder fraai is het instrumentenpaneel. De witte wijzerplaten hebben een zwarte opdruk met rode
wijzers, met in het midden een
grote snelheidsmeter. In het donker wordt het dashboard verlicht
door een zachtgroene verlichting.
Het onderstel, gebaseerd op dat
van de Ford Fiësta, is sportief afgesteld. Dat houdt in dat de Puma zich uitstekend gedraagt op
pas gelegd zoab. We voelen ternauwernood dat de wielen de
weg' raken.
Bij meer oneffenhe' '
^
' ring voor wat meer deining. ABS'
is standaard op de Ford Puma,
net als traction control en stuurbekrachtiging. Snel door de bocht
draaien of van rijstrook wisselen
is - zelfs tijdens deze natte dagen
- een genot. De Puma ligt als een
blok op de weg en stuurt lekker
direct.
In het interieur is plaats voor vier
personen. Maar zoals je mag verwachten bij een sportwagen,
moeten degenen die plaatsne-

SPECIFICATIES:
Motortype:

vier cilinder 1,7
liter 16V Zetec
SE
Cilinderinhoud: 1.679cm3
Vermogen:
92 kW/125 pk
bij 6.300 t.p.m.
Max. koppel:
157Nmbij
4.500 t.p.m.
9,2 sec van Acceleratie:
0-100 km/uur.
Topsnelheid:
203 km/uur.
Gem. verbruik: 7,4ltr/100km.
Prijs:

ƒ39.990,-

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
ABS

' '

• .;

Achterbank neerklapbaar
Airbag
,
, ,:
Anti-diefstalsysteem
' - •-;
Centrale vergrendeling „ ,
Dubbele mistlampen achterbumper
•Elektrisch bediende zijruiten .voor
Getint glas,
Spiegels van binnenuit verstelbaar
Spiegels elektrisch verstelbaar - '
,Stuurbekrachtiging
,
men op de twee achterste zetels
geen zwaargewichten zijn. Daar
staat tegenover dat de kofferbak,
met een ruimte van 240 liter, re.delijk royaal is voor een coupé.
Een klein minpuntje is het zicht.
Door de bijzonder gevormde,
smal toelopende achterzijramen
is het zicht, als je over je schouder kijkt, niet optimaal.
Ford heeft het makkelijk gemaakt
voor diegenen die moeilijk kunnen kiezen. De driedeurs Puma is
verkrijgbaar in één uitvoering, met
één soort interieur en één motor.
Variatie verkrijg je door te kiezen
voor een bepaalde kleur. Er zijn
er zes, waaronder vijf metallic
kleuren.

Selectie voor Auto van de Eeuw in volle gang

D

e Jenson FF, de Tatra 77,
de Tucker Sedan of toch
'gewoon' de Volkswagen
Kever. Het is niet bepaald eenvoudig om dé auto te kiezen
die in de afgelopen honderd
jaar de meeste indruk gemaakt heeft. Momenteel buigt
zich een internationale jury
over het hoofdbrekende
vraagstuk: welke auto wordt
de 'Car of the Century'?

De jury van de 'Auto van het jaar'
verkiezing heeft aan de beoordeling van de genomineerden al
een redelijk zware kluif. Ze hoeft
echter uit een relatief beperkt
aantal te kiezen.
Bovendien liggen deze modellen,
omdat ze in het voorafgaande
jaar geïntroduceerd zijn, nog vers
in het geheugen. Bij de Car of the
Century verkiezing is dat anders.

In oktober 1996 bestond de eerste selectie, gemaakt door een internationale jury, uit vierhonderd
auto's. Toen waren er dus al een
hoop afvallers. Precies een jaar
later is er sprake van 'slechts'
honderd resterende kandidaten.
Maar liefst 135 professionele autojournalisten uit 32 landen storten zich nu onder toezicht van
een zestal experts op de overgebleven kanshebbers. Maar ook

het publiek heeft inspraak en kan
onder meer via internet meebeslissen.
Ook tijdens speciale shows kunnen geïnteresseerden een stem
uitbrengen. In maart volgend jaar
zal het startsein hiervoor gegeven
worden. Op 4 december 1999
wordt de knoop vervolgens doorgehakt en komt er uiteindelijk een
top vijf tot stand.

Compact derde model op komst

'De Freelander kan concurreren
met ruimtewagens en stationwagens', aldus directeur Arjen de
Jong van Rover Nederland bij die
gelegenheid. De auto vormt een
duidelijke aanvulling op het bestaande gamma van Land Rover.
Je zou met enig gevoel voor ironie van de 'Baby-Land Rover'
mogen spreken, al moet direct
worden aangetekend dat het hier
een zeer volwassen auto betreft.
Hij valt min of meer in het segment van de Toyota Fun Cruiser
en de Honda CR-V. Dergelijke
voertuigen passen in de trend
naar individualisering.
De Jong verwacht, dat de Freelander voorjaar 1998 de
showroom van de 20 Nederlandse dealers bereikt, met prijzen
vanaf 57.000 gulden voor de 3deurs en 60.000 gulden voor de
5-deurs. Die zijn dan uitgerust
met de (bekende) 1.8 i motor. De
dieselvariant kost steeds 5.000
gulden meer. Voor Nederland
wordt ook een speciale grijs kentekenversie ontwikkeld.
De Freelander is duidelijk bedoeld voor mensen die een terreinauto vooral waarderen vanwege de multifunctionele kwaliteiten. Voor de producent is het een'
nieuw concept: de Freelander is
de eerste Land Rover met een
zelfdragende carrosserie met een
geïntegreerd chassis. Dat moet
onder alle omstandigheden zorgdragen voor een maximaal rijcomfort.
De praktijk leert, dat de Freelander in elk geval een plezierige au-

serievarianten: de driedeurs en
de vijfdeurs. Beide zijn onderscheidend dankzij specifieke
Land Rover details in de stylering. De driedeurs oogt daarbij
wat jeugdiger en vrolijker, de vijfdeurs heeft vooral een robuuste
uitstraling. Herkenbaar zijn de lage taille, de vorm van de motorkap en, wat betreft vooral de vijfdeurs, de hoge daklijn. Modern
zijn de ronde flanken en de relatief vlakke voorruit.

De nieuweling van Land Rover: de Freelander.
to is om te besturen. De ontwerpers hebben er alles aan gedaan
om de inzittenden het gevoel te
geven dat ze King of the Road
zijn. Je voelt je best machtig achter het stuur.
Het functionele dashboard herinnert aan het grotere broertje, de
Discovery. Soms is het even zoeken naar de juiste knoppen, maar
als je eenmaal bent gewend, zitten ze best op een logische
plaats. Net als het hele interieur
zijn ook de knoppen stoer uitgevoerd, dus vooral fors. Verder vallen de grote kaartenvakken op
alsmede een aantal opbergnetten
in het dak.

auto's kopen.
De Land Rover Freelander is
voorzien van moderne technologische zaken die het offroad rijden
vereenvoudigen. Zo is het 4x4
systeem te bedienen met een
druk op een knop. Kan het gemakkelijker? Heel interessant is
het HDC (Hill Descent Control),
dat standaard zit op de duurdere
uitvoeringen en ook optioneel is
voor de standaardversies. Het
systeem beperkt het risico bij afdalingen door met behulp van
ABS het afdaaltempo constant
onder controle te houden.
De Freelander heeft twee carros-

Grappig is de als accessoire leverbare Softback. Trouwens, de
apart te openen achterruit op de
Hatchback en de Stationwagon
biedt gemakkelijk toegang tot de
laadruimte zonder dat de gehele
achterdeur moet worden geopend. En dat is in voorkomende
gevallen best gemakkelijk. Het
past in de huidige tijdgeest dat
Land Rover direct al zo'n 100
specifieke Freelander accessoires beschikbaar heeft. Zo kan iedereen zijn of haar aankoop een
geheel eigen tintje geven.
De Jong van Rover Nederland
verwacht in het eerst jaar 500
exemplaren van de Freelander te
verkopen, om daarna uit te komen op 1.000 exemplaren per
jaar.
In heel 1998 zullen in totaal zo'n
5.700 terreinauto's in Nederland
worden verkocht, waarvan ruim
duizend van Land Rover.

Advertentie
De Freelander laat zich gewillig
dirigeren. De koersvastheid is
groot, je hebt ook in wat extremer
situaties geenszins het gevoel dat
de auto gaat omvallen. We moeten daarbij wel aantekenen, dat
we bij de eerste kennismaking in
de omgeving van het Spaanse
Marbella niet echt op zoek zijn
gegaan naar die eventuele grenzen. Het is gewoon een genoegen om in de Freelander te rijden.
Je voelt je veilig, de auto is comfortabel en ruim, biedt precies dat
wat mensen zoeken die dergelijke

bezoek

LANDRING B.V., JAMES WATTSTRAAT 114,1097 DM
AMSTERDAM, TELEFOON 020 - 694 3416

Nieuw in Amsterdam: Ford A.I.A.
S
inds kort is het Forddealerschap voor Amsterdam in handen van
Ford dealer A.I.A., wat staat
voor Automobiel Industrie
Amsterdam. De vestigingen
van deze nieuwe dealer zijn
echter geen onbekende
voor Ford-rijdend Amsterdam. In deze behuizing was
voorheen Ford Entam gevestigd. Onlangs is Entam
echter in de handen van de
Stern-groep overgegaan.

De overname door de Stem-groep
houdt meer in dan een naamsverandering. Het betekent een geheel
andere bedrijfsvoering onder leiding van directeur John Zwarts.
"Wij zullen ons in de toekomst volledig ten dienste van de klant stellen. Niet wij, maar de klant bepaalt
of en wanneer zij ons bezoekt. Dit
gaat niet alleen op voor de verkoopafdelingen, maar juist in het
bijzonder voor de werkplaats. In
ons nieuwe bedrijf zullen we een
belangrijke plaats inruimen voor onderhoud en reparatie. Wij willen
hierin een uitstekende reputatie opbouwen. Dit is een gunstige ontwikkeling voor ons als bedrijf, omdat
we op deze manier minder afhan-

kelijk worden van het aantal verkochte auto's en onze extra aandacht kunnen richten op de toegevoegde waarde van onze organisatie, namelijk op service en kwaliteit.
Een flexibele klantgerichte benadering is hierbij absoluut noodzakelijk", aldus John Zwarts. Uiteraard
blijft A.I.A. tevens het adres voor
een nieuwe en gebruikte Ford. Er
heeft op het gebied van gebruikte
auto's wel een verandering plaats-

gevonden. Het Occasion Car Park
is gesloten en de (Ford) occasions
zijn vanaf nu weer te bezichtigen in
de eigen showroom aan de Meibergdreef. Maar er gaat nog meer
veranderen. Medio 1998 wordt er
een nieuwe hoofdvestiging aan de
A2 gebouwd. Het nieuwe pand zal
voorzien zijn van een ruime werkplaats en iets kleinere showroom.
In deze vestiging zullen wij nog beter in staat zijn onze klanten van

dienst te zijn. De servicepunten
aan de Buitenveldertselaan en de
Posjesweg zullen overigens voorlopig blijven voortbestaan. Het schadeherstelbedrijf aan de Johan
Muyskensweg zal na een korte
sluitingsperiode opnieuw geopend
worden, maar dan als Stern Autoschade. Eén ding is duidelijk. Dit
kersverse dealerbedrijf zal er alles
aan doen om het haar klanten naar
de zin te maken.

Lexus maakt zich op voor een grote sprong Luxueuze Samara gearriveerd
T
D
oyota heeft grootste
plannen met de luxe divisie Lexus. In twee
jaar tijd moet de verkoop
van dit kwaliteits merk in
Europa vervijfvoudigen naar
een totaal aantal van 20.000
auto's. Een nieuwe GS300
met een fors opgewaardeerde uitrusting bijt het spits
af. Verder is het topmodel
LS400 verder verfijnd. In de
loop van volgend jaar komt
een derde compact model
in de prijsklasse van zeventigduizend gulden de gelederen versterken.

Na een ingetogen start is het volgens Tatsuo Takahashi, die de leiding heeft over de Europese activiteiten van Lexus, nu tijd voor
een agressieve aanpak. Op een
manier zoals die met succes is
gedaan in de Verenigde Staten.
Daar heeft het merk status verworven. Niet in het minst doordat
de LS400 volgens J.D. Power
(een toonaangevend Amerikaans
onderzoeksbureau) als meest betrouwbare auto uit de bus komt.
"Naar het jaar 2000 toe moeten
We een enorme sprong gaan maken. De bekendheid en het merkiiiago moeten omhoog. Zeker

goede komt. Tegelijk is de auto
zestien centimeter korter dan het
vorige model, waardoor de carrosserie een krachtiger en 'dikkere' uitstraling heeft gekregen.

De ovale koplampen en de prominente grille geven de Lexus
GS300 een krachtiger en 'spannender' uiterlijk.
omdat we met een compact
Lexus model straks gaan opereren in een marktsegment met
concurrenten als de BMW 3-serie
en de Mercedes-Benz C-klasse",
aldus Frank de Munck, algemeen-directuer van Louwman &
Parqui, de importeur van Lexus
en Toyota in Nederland. "Met dit
derde product willen we dan ook
vooral de beoogde groei bereiken."
De nieuwe GS300 moet om te
beginnen het balletje al flink aan
het rollen brengen. Volgend jaar

moeten er 150 worden verkocht
tegen een slordige vijftig dit jaar.
"Dat betekent meer inspanning.
We zullen er harder tegen aan
moeten. Een Lexus moet begeerlijk zijn, spannend en scherp rijdend als sportieve auto", schetst
De Munck.
De GS300 is stevig aangepakt.
Het uiterlijk is flitsender dan bij de
voorganger. Dat komt door de
ovale koplampen en een prominente grille. De wielbasis is 2,5
centimeter vergroot, wat de interieurruimte en de rijstabiliteit ten

Dankzij variabele kleptiming is het
vermogen van de zescilinder 3,0
liter lijnmotor gestegen van 155
kW/210 pk naar 163 kW/222 pk.
Een nieuwe, verfijnd schakelende
vijftraps automaat dirigeert de
kracht naar de achterwielen. Het
koppel is hoger en bereikt een
maximum van 298 Nm bij een lager toerental dan voorheen. Dat
vertaalt zich in meer souplesse.
Een nieuwe feature is VSC (Vehicle Stability Control). Het is een
aanvulling op ABS en tractie-controle. VSC zorgt ervoor dat de
achterkant van de auto bij plotseling uitwijken op een natte weg
niet of nauwelijks uitbreekt. Het
systeem waarborgt de koersvastheid door één of meerdere wielen
iets bij te remmen en tevens de
trekkracht van de motor te verminderen.
De GS300 is completer, krachtiger en veiliger (sidebags zijn nu
ook standaard) maar de prijs is
omlaag gegaan van 123.500 naar
119.950 gulden.

e vlaggen hangen uit
bij de Nederlandse Lada-dealers. Geen wonder want de GL, een speciale uitvoering op basis van
de Samara Baltic, heeft
plaats genomen in elke Lada-showroom.

De luxueuze Samara is optisch
onder meer te herkennen aan de
in carrosseriekleur meegespoten
bumpers. Er is keuze uit vijf metallic lakken. In de voorbumper
priemt bovendien een tweetal opvallende mistlampen. Inwendig
krijgt de Baltic GL een velours uitmonstering mee. Ook de bestuurdersairbag heeft zijn intrede gedaan bij Lada.
Onder de motorkap schuilt een
1.5 viercilinder met multipoint injectie, afkomstig uit de fabriekshallen van General Motors. Met
70 pk (51,5 kW) voldoet de Samara ruimschoots aan de dagelijkse mobiliteitseisen. Het verbruik ligt gemiddeld op 7,5 liter
per honderd kilometer.
De Samara wordt in Uusikaupunki (Finland) geproduceerd. Zij aan
zij met de Saab Cabriolet en de
Porsche Boxster die in dezelfde

De Samara Baltic GL geeft reden tot juichen: hij staat nu bij de Lada-dealers.
fabriek gebouwd worden; De
techneuten van de Lada hebben
uitgerekend dat precies 82 procent van de binnenruimte effectief
te benutten is. De Baltic is dan

ook een gebruiksvriendelijke auto.
Met een prijs van 23.995 gulden
is hij ook vriendelijk voor de
beurs. Een garantietermijn zonder
kilometerbeperking en de 'Lada

mobiliteitsgarantie' verzekeren de
koper bovendien de eerste twee
jaar van onbezorgd rijden. De
nieuwe Baltic GL is per direct verkrijgbaar.

BOODSCHAPPEN

WIJZER
Uw eigen recept in de BoodschappenKrant? Dat kan! Pak
snel een pen of potlood en zet
uw favoriete recept op papier.
Het mag een hoofdgerecht,
maar ook een toetje, taart of
voorgerecht zijn. Het recept
mag niet meer dan 10 regels
omvatten. Lekker en toch gemakkelijk te bereiden!
Stuur uw Klik Klak Klaar
recept in een gefrankeerde envelop naar:

;Allës -vrat- ü' wilt
Krant. Gebruik hetsnélle opzoëksvsteem. De rode bolletjes staan voor aantrekkelijke voordeel-acties,
de blauwe bolletjes voor nieuwe produkten en de gele bolletjes verwijzen naar interessante suggesties.
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SUGGESTIE

Feestelijk variëren met
De Ruijter Kersthagel

SUGGESTIE
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De BoodschappenKrant,
Klik Klak Klaarrecept, Postbus
1980, 3000 BZ Rotterdam.

.

De origineelste inzending
wordt in de BoodschappenKrant gepubliceerd. Bovendien ligt voor deze inzender
een schitterende Tefal courmet 'Arch' 8 tafelgrill klaar.

'

Zuurkool:
wassen of niet?

Klik-Klak-Klaar-Recept:

Appelcake zonder
boter
Ingrediënten:
•
•
•
•
•
•

3 eieren
150 gram basterdsuiker
2 zakjes vanillesuiker
150gramzelfnjzendbakmeel
3 appels
suiker en kaneel om te garneren

Bereidingwijze:
Klop de eieren met de basterd- en vanillesuiker goed
schuimig. Zeef het zelf rijzend bakmeel en roer het
door heteiermengsel.
Giet het beslag in een
springvorm. Snijd de appels in schijfjes en zet deze schijfjes rechtop in het
beslag.
Bestrooi het geheel met
suiker en kaneel en bak het
50-60 minuten in een
voorverwarmde oven van
160° C.
Eet smakelijk!!
Een recept van J. de Ruiter uit Hardinxveld-Ciessendam.

Jôvan fresh musk frisse,
sensuele geur voor vrouwen
De kerst is in aantocht en met
het oog op deze sfeervolle
gebeurtenis, brengt De Ruijter
weer Kersthagel in de winkels.
Naast het feestelijk versieren
van uw boterham, kunt u
Kersthagel uitstekend gebruiken als garnering op desserts.
De Ruijter Kersthagel is een
heerlijke mix van pure chocolade en kerstrode vanillehagel

Het BoodschappenSpel

WEDSTRIJD

waarmee u het traditionele
kerstontbijt en kerstdiner een
extra feestelijk tintje kunt
geven.
TIP:

Spuit in kleine ijshoornties
toefjes slagroom (Klop-Klop) en
bestrooi de hoorntjes daarna
met Kersthagel. Een heerlijke
lekkernij

Met De Ruijter brengt u feest aan tafel!

Voor moderne, eigenzinnige vrouwen die op
zoek zijn naar een unieke geur introduceerde Les
Parfums Cotjy Jôvan fresh musk. Jôvan fresh
musk is eeh geur vol tegenstellingen. Uiterst
geraffineerd is de frisheid van de lente gecombineerd met de sensualiteit van de vrouw. Een
fris, fluweelzacht bouquet van bergamot, mandaru'n en witte perzik roept herinneringen op aan
het prille voorjaar. Een uitbundige bloemenmelagne van damascusroos en Nosy Be ylang ylang
zorgt voor een luxueuze uitstraling. Het zwoele,
sensuele karakter dankt Jôvan fresh musk aan het
diepe krachtige aroma van muskus en sandelhoutEven uniek als de geur is de flacon, waarvan
het frisse groen, dat via warm geel overgaat in
vlammend oranje prachtig contrasteert met de
wittransparante dop.
Jôvan fresh musk is vanaf f 1.12,95 verkrijgbaar
als Eau de Toilette spray, Bodylotion, Showergel
en Deodorant
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Voordelig genieten
van de kaasjes
"~—"
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En de winnaar is...
Pasta-salade met
pijnboompitten
Tijdens de feestdagen wilt u
niet alleen een feestelijk diner
op tafel zetten maar uw gasten ook verwennen met een
heerlijk ontbijt of lunch. Van
zo'n lunch maakt u iets heel
speciaals met een heerlijke
exotische salade. Een Italiaanse
pasta-salade met pu'nboompitten bijvoorbeeld, die u natuurlijk ook bij het diner zou kunnen serveren.

Hoe gemakkelijk en snel kunt u
een prijs winnen bij het BoodschappenSpel?
Dat heeft mevr. A. steenbergen-Post uit Genemuiden inmiddels ontdekt! Dankzij dedeelname
aan het BoodschappenSpel heeft
zij de eerste prijs gewonnen en
magnuaandeslag metzo'nsterke Rowenta Dymbo 1300W sledestofzuiger. De winnaars van de
handige Rowenta Café Cento krijgen hun prijs zo snel mogelijktoegezonden. Wilt ook u een prijswinnaar zijn? Doe dan mee aan
het BoodschappenSpel op deze
pagina!

Bijgerecht voor 4 personen:
Ingrediënten: 200 gr. tagliatelle;
zout; 100 gr. in bloKies gesneden
ontbiftspek; 50 gr. pijnboompitten; 150 gr. gerookte ossetong;
150 gr. blauwe druiven; 8 blaadjes
basilicum; 1 pakje
Boursin
PolvreiSOgr.; l1/2 dl. groentensap; 2 eeö. kappertjes.

Bereiding: Kook de tagliatelle in ruim kokend water met
een snufje zout gaar. Afgieten,
onder de koude kraan afspoelen en koud laten worden. Bak
en spek zachtjes uit in een
droge koekepan. Voeg als de
spekjes klaar zijn de pünboompitten toe en laat ze snel bruin
worden. Snijd de ossetong in
reepjes. Halveer de druiven,
snijd de basilicum in smalle
reepjes. Roer de Boursln los
met het groentesap. Doe alle
ingrediënten in een schaal en
hussel de salade goed door
elkaar.

Hoofdgerecht:
Tagliatelle met
roomsaus en zalm

EET SMAKELIJK!

Met de tweekleuren Tagliatelle van
Fiorenza en de heerlijke roomsaus met
zalm maak je een verrassend lekker
kerstdiner. Alles watje nodig hebt voor
dit feestelijke pastagerecht met zalm
staat als variatietip op het pakje Honig
Mix voor Tagliatelle Roomsaus. Serveer
er tenslotte een frisse salade met
kerstomaatjes bij.

Wilt u zelf zien hoe onze kok
Dennis Pasta-salade met pijnboompitten bereidt, kijk dan
naar De BoodschappenBeurs.

HONIG
Honig. Lekker voor elkaar.

SUGGESTIE

Veel kinderen hebben een
hekel aan haren wassen. Voor
hen is er een heel speciaal
kerstkadootje: Bubble Joe
Kids, de superzachte, shampoo
van Schwarzkopf.
Bubble Joe Kids prikt niet in
de ogen en maakt het haar
gemakkelijk doorkambaar, zonder klitten. Bovendien verzorgt en versterkt de speciale
formule met structuur-vitamine het tere kinderhaar.
Bubble Joe Kids is er in twee
heerlijke geuren die favoriet
zijn bij kinderen: fruitige aarbeien en super cola. Met het uitspoelen verdwijnt de geur weer
uit het haar. Het resultaat: fris
en verzorgd haar. Met Bubble
Joe Kids als presentje wordt
haren wassen pas echt een
(kerst)feest.

Kijk ook naar de
BoodschappenBeurs

woensdag van 16.00 - 24.00 uur

Bubble Joe Kids (fl. 4,99) is
verkrijgbaar bij supermarkt en
drogist U herkent de verpakking aan de afbeelding van
Bubble Joe. Ho is bekend van TV
waar hij in zijn Bubble Jet de
kinderen te hulp komt en de
strijd aanbindt tegen de gemene prikshampoos.
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donderdag tussen 09.00 en 18.00 uur
vrijdag tussen 09.00 en 18.00 uur
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ACTIE

Gratis 3 handgemaakte

woensdag 14.45 uur
donderdag 10.45
en 14.45 uur
vrijdag 10.45 en 12.45
en 14.45 uur

chocolade
Truffels
bij Baileys
De feestdagen zün een uitstekende gelegenheid om heerlijk
samen met vrienden te genieten van Baileys. Puur, met ijs of
in/bij de koffie. En nu ook als
chocolade Truffel.
Want speciaal voor de f eestdagen heeft Baileys unieke
handgemaakte chocolade
Truffels met een zachtromige Baileys vulling ontwik-

keld, verpakt in een feestelijk
doosje. Tijdelijk ontvangt u nu
drie van deze speciale traktaties, direct aan de fles, gratis bij
iedere 0.70 liter fles Baileys.
Heerlijk om zelf van te genieten
of kado te geven...

woensdag 17.50 en 23.50 uur
donderdag 17.50 en 23.50 uur

Baileys chocolade Truffels:
pure verwennerij gratis bij
uw slijter.
donderdag 16.30 en 00.00 uur
vrijdag om 16.30 uur

Vrouw Vandaag.Het complete vrouwenblad
voor maar fl.i.g5

Voorgerecht:
Kerstsoep
De Kerstsoep van Honig is een lichte
tomatenbouillon met feestelijke
driekleuren kerstpasta en plakjes
tomaat. De soep biedt volop variatiemogelijkheden, die je vindt op het
pakje Kerstsoep.

l Koffie, thee"
2. Koffiefilterzakjes
3. Melk
4. Boter, margarine
5. Kaas
6. Kruiden
7. Kip en gevogelte
8. Vruchtenconserven
9. Fruit
10. Kersthagel
11. Tussendoortjes
12. Vleeswaren & Snacks
13. Suikervrij snoep
14. Aardappel producten
15. Kerstmenu
16. Vla
17. Slagroom
18. Toetjes
19. Frisdranken
20. Vruchtensap
21. Likeur
22. Tijdschriften
23. Chocolade
24. Droogtrommeldoekjes
25. Keukenreiniger
26. Puzzelboekjes
27. Afvoerontstopper
28. Parfums
29. Nagelverzorging
30. Haarverzorging
31. Voetverzorging
32. Gezondheidsproducten

Schwarzkopf Bubble Joe Kids
shampoo maakt van
haren wassen een feest!

SUGGESTIE

IIUITSLAGl

In herfst en winter eten we
weer wat vaker zuurkool. Een
voordelige en smakelijke
groente die bovendien ruk is
aan vitamine C. Zuurkool kan
rauw gegeten worden maar
laat zich ook prima verwerken
in een stamppot. Bü de bereiding van zuurkool wordt vaak
getwijfeld over de vraag of
het beter is deze vooraf te
wassen of uit te spoelen. Het
antwoord is simpel: het mag
maar hoeft zeker niet
altijd. Het voordeel van wassen is dat het in de zuurkool
aanwezige
zout
eruit
gespoeld wordt. Een nadeel is
dat een deel van de smaak en
vitamines verloren gaat. Wilt u
de zure smaak temperen dan
kunt u dit beter niet doen
door de zuurkool te wassen
maar door er wat honing door
te doen of de zuurkool te
koken in 1 deel water en 1
deel (zoete) wijn.
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donderdag 16.45 en 00.00 uur
vrijdag om 16.45 uur

Dessert: Appeltaart
met kaneelijs
Het kerstdiner sluit je smaakvol af met een
zelfgebakken appeltaart van Honig. Met
kaneelijs en slagroom is dit dessert compleet.
PRESENTATIE:
MARTIN RUDELSHEIM

Nieuwsblad

Haltestraat l Zandvoort
Zie onze kerstadvertentie elders
in deze krant.

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 51, oplage 5.425

Woensdag 17 december 1997

Romeinssnorkelen?

Is er een verschil tussen snorkelen in een gewoon zwembad of in Aqua Romana, het
in Romeinse stijl gerenoveerde zwembad De Duinpan? Nee, zo ontdekten de kinderen die zaterdag aan de snorkelworkshop meededen. Onder water lijkt er namelijk
weinig veranderd. Boven water echter wel. Eigenaar Gran Dorado heeft het bad een
geheel ander aanzien gegeven. De muren zijn versierd met Romeinse taferelen.

Bureau: leg
obstakels op
invalsweg

Bedreigd
ZANDVOORT - Een ongeveer zeventienjarige man heeft
zaterdagnacht een 25-jarige
Amersfoorter bedreigd met een
mes. De Amersfoorter zag de
jongen in de Kerkstraat ruzie
maken met een meisje. De
Amersfoorter nam het op voor
het meisje. Omdat de jongen
hem met een mes bedreigde,
rende hij hard weg.

Minder snel
OVERVEEN - Het aantal automobilisten dat te hard rijdt
op de Zeeweg, lijkt te dalen. Bij
twee controles fotografeerde de
politie slechts 6 procent van de
passanten. Zaterdagmorgen reden dertig van de 497 auto's en
motoren te hard; zondagmorgen waren het er 32 van de 531.
Op zaterdag reed de snelste 44
kilometer te hard; op zondag 34
kilometer.
Ouderen beleid of
jongeren beleid
of elk ander beleid.
Duurt lang en is
eigenlijk discriminatie.
Iedereen krijgt de
zorg die hij verdient
en nodig heeft.

januari. Als tweede man achter
De Vries maakt Peter Boevé, de
huidige voorzitter van de seniorenraad, de meeste kans.
Mocht het AOV/Unie 55-plus
twee zetels halen, dan neemt
Boevé afscheid van de seniorenraad.
„Een goede kandidaat voor
.de derde en vierde plaats, mis
ik riog,"'bekent
De Vries. Wel
heeft hij:vijf anderen bereid gevonden om op de lijst te gaan
staan, maar geen van hen wil op

Bel 06 55 307 331

Datum
17 dec
18 dec
19 dec

HW
05.29
06.12
06.51
07.31
08.26
09.16
10.06
11.05

LW
HW LW
01.15 17.37 13.31
02.06 18.21 14.15
02.56 19.06 14.56
03.36 19.56 15.24
20 dec
21 dec
03.50 20.39 16.16
04.20 21.40 16.56
22 dec
05.05 22.35 17.45
23 dec
06.30 23.44 18.50
24 dec
25 dec 12.26 07V40 -.-- 19.44
Maanstand:
LK zo. 21 nov . 2^.43 u.
Hoogwater vr 19/dec. 19.06 uur.
NAP +111 cm

Laagwater wo 17 dec. 13.31 uur.

Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke
NIEUWJAARSRECEPTIE
maandag 5 januari 1998
19.00-20.30 uur

CENSE&
\LlNGEN
MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
|HR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON023-S71571S • FAX023-S715747

Voor een greep uit ons aanbod
zie onze advertentie op pag. 12

MEUBELSTAD
«Icoon* fc»or

NAP -81 cm.

-v

Uw krant
niet
ontvangen?
Bel dan i.v.m.
nabezorging
donderdagmorgen
vóór 12 uur
tel. 5717166

Nu decemberkorting
op onze
dames
winterkollektie

(ADVERTENTIES)

1O JAAR
'THUIS'
IN ONS
EIGEN
ZAND-

VOORT!
SÓHAIK

Cortina Modes

^MAKELAAR O.G.S l

Kerkplein 3 Zandvoort

EIGEN PARKEERGARAGE

Nieuwe CDA-er
vecht voor
beter imago
pagina 3

Winkeliers
over nieuwe
klinkers
pagina 5

Nog één keer
de 'gewone'
mensen van '97

• op stille zaterdagen buiten het
seizoen (1995): 12.400 auto's;
• toename van het aantal auto's
per etmaal (1987-1995): 5,2 procent;
• de gemiddelde snelheid ligt op
56 kilometer per uur (de snelheid varieert naar gelang de
drukte);
• gemiddeld 73 procent rijdt
harder dan 50 kilometer per
uur (70 is toegestaan).

• pagina 13
Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur

tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Jazzfestival en races
vallen weer tegelijk

Marco mist zijn vader erg,
vertelt hij. „Mijn vader was
mijn beste vriend. Zijn geest is
ook aanwezig in mijn werk,
omdat hij zelf zo betrokken bij
Zandvoort was. In een van
mijn gedichten schrijf ik daarom dat zijn sporen niet door
de zee uitgewist kunnen wor- Rond de kerstdagen kruipen de Zandvoorters vast bij de
den. Of ik meer over de dood openhaard en hebben ze misschien behoefte aan een gedichschrijf nu hij onlangs overle- tenbundel. Daarom geeft de gemeente als kerstcadeautje een
den is? Nee. Over dood, liefde, boekje met poëzie van dichter Marco Termes weg
een plek in de wereld schreef
Foto Chris Schotanus
ik al langer." Hij vindt namelijk dat een dichter moet pro- ze zijn te veel opgegaan in hun elkaar af. „Het moet natuurberen emoties te ontrafelen, gekanker. Dat is jammer. Ik lijk niet te cryptisch worden,
die voor velen geldig zijn. „Zelf probeer de werkelijkheid te maar in het algemeen kun je
ben ik ook een man van grote kantelen zodat, mensen die na- zeggen dat dichten een kwestie
gevoelens."
tuur op een andere manier be- is van in zo min mogelijk
De zee en andere natuurlijke kijken."
woorden zoveel mogelijk zegelementen lopen eveneens als
gen. In der Beschrankung zeigt
een rode draad door zijn geIn het boekje dat de gemeen- sich der Meister." Zoals bijdichten. „Veel Zandvoorters te nu heeft uitgegeven, wisse- voorbeeld: Zie / hoe de zee / het
zien de mooie kant niet meer, len korte en langere gedichten strand/kust. „In dit geval heeft

. (ADVERTENTIES)

Overtoom 557
Tel. 6184733

PAGINA'S

De receptie wordt gehouden in de raadzaal van het Raadhuis,
ingang via bordes (Raadhuisplein).

ZANDVOORT - Hij is Nederlands kampioen dansen,
fotomodel, golfkampioen, zakenman, romanschrijver,
ex-rechtenstudent maar boven alles: dichter. Hij leeft
voor de poëzie. Daarom is Marco Termes erg opgetogen
dat de gemeente zijn gedichten samen met diverse afbeeldingen uit de kunstkalender van de Culturele Werkgoep
Zandvoort in een boekje gevat heeft. Dat stuurt de gemeente in plaats van een kerstkaart naar al haar relaties.

STEM DAN
ÉÉN ZANDVOORT
vraag het programma
aan en wij brengen het.

een hoge plek ingedeeld wor- erg. „Dat kan ook een voordeel
den. „De meesten willen het zijn."
eerst vier jaar aankijken," zegt
De beoogd lijsttrekker rekent
De Vries.
op twee zetels. „Meer zou een
meevaller zijn, minder een teHet gaat om Cees Harms genvaller. Met twee ben je
(voormalig manager, nu in de straks in Zandvoort een redeVUT), An Carbaat (Anbo), Pe- lijk grote partij, want er doen
ter Weijers (voormalig zaken- zoveel partijen mee. Wij hebman), Henk Stuurman "toud- ben een beetje de pech dat er op
-banketbakker) en Annemarie landelijk niveau binnen de ouOster. Dat geen van de zeven derenpartijen veel geruzie is geouderen politieke ervaring weest."
heeft, is volgens De Vries niet
Zie ook pagina 3

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE

Marco vangt Zandvoortse natuur in dichtregels

„Het boekje ziet er prachtig
uit," zegt hij blij. „De illustraties lijken er wel voor gemaakt." Twaalf gedichten
staan in het boekje. Ze hebben
allemaal direct of indirect iets
met Zandvoort te maken.
„Want ik heb vooral door mijn
familie een erg sterke band
met Zandvoort," legt hij uit.
Zijn moeder komt uit Indonesië, maar zijn vader (Jan
Termes) is geboren en getogen
in Zandvoort. Stamvader Johannes Termes, die in de vorige eeuw leefde, kreeg een zoon
Jacob. Hij begon een strandpaviljoen ter hoogte van de Mezgerstraat, die hij later aan zijn
zoon Jan overliet. Dit inmiddels ' overleden D66-raadslid
startte voor het afgebroken
Bouwes Palace het bekende
strandpaviljoen Terminus.

DEZE WEEK:

ZANDVOORT - Extra middenbermen, rotondes, een
tunnel onder de weg door en eventueel een weg afsluiten.
Volgens het adviesbureau Goudappel en Coffeng kan met
deze verkeersmaatregelen de Zandvoortselaan tussen
Bentveld en de Y-splitsing met de dr. Gerkestraat in Zandvoort een stuk veiliger worden. Een rapport van het verkeersbureau ligt momenteel ter inzage bij de gemeente.
Het verkeersbureau stelt van een nieuwe busbaan moevoor om snelheidslimiet terug ten komen. Daarmee wordt volte brengen van zeventig naar gens een woordvoerster van de
vijftig kilometer per uur door gemeente ook gedeeltelijk tegeop diverse plaatsen de weg te moet gekomen aan wensen van
versmallen met middenber- de bewoners die binnen de bemen. Bij Nieuw Unicum zou- taouwde kom op de Zandvoortden een rotonde en een tunnel- selaan wonen. Zij vinden dat
tje voor voetgangers en fietsers het verkeer te hard langs hun
moeten komen. Het stoplicht huis rijdt. Meer plannen heeft
vervangen en een middenberm de gemeente volgens een
maken is een alternatief hier- woordvoerster voor dat deel
voor.
van de Zandvoortselaan nog
Een rotonde bij de Kenne- niet.
merweg is niet mogelijk, omdat
Goudappel en Coffeng heber te weinig ruimte voor is. ben in opdracht van de gemeenDaarom oppert het verkeersbu- te een deel van de Zandvoortsereau om de Kennemerweg voor laan onderzocht omdat de weg
autoverkeer af te sluiten en ver- aan de beurt is voor een opkeer via de Herman Heijer- knapbeurt. Zij inventariseermansweg te leiden. Een andere den bovendien klachten van beoptie is een middenberm met woners.
Tijdens de opening, die wethouder Versteege rond elf uur verrichtte, stond dan ook een uitvoegstrook op de ZandIn cijfers:
een Romeinse godin op een podium. De festiviteiten rondom de opening waren vrij voortselaan.
Bij de Gerkestraat zouden • op zomerse zondagen rijden er
uitgebreid. Bezoekers konden meedoen aan workshops of kijken naar demonstraties
volgens Goudappel en Coffeng 22.200 auto's over de Zandvoortvan de Zeeschuimers, de Reddingsbrigade en de Duikvereniging
Foto André Lieberom een middenberm en het begin selaan (1995);

Annemarie Oster krijgt plek bijouderenpartij
ZANDVOORT - De landelijk bekende schrijfster Arinemarie Oster • komt als
lijstduwer op de kandidatenlijst van de ouderenpartij AOV/Unie 55-plus. Ze wil
volgens Bob de Vries,
beoogd lijsttrekker, na de
verkiezingen.in maart niet
in de gemeenteraad en komt
daarom niet op een verkiesbare plek te staan.
Welke plaats Oster precies
krijgt, is nog niet bekend. De
AOV/Unie 55-plus, die volgend
jaar voor het eerst aan de gemeenteraadsverkiezingen
in
Zandvoort meedoet, vergadert
daarover in de tweede week van

Los nummer 2 gulden

ZIE PAGINA 8 EN 9

'kust' ook nog eens twee betekenissen. Zo eenvoudig kan
het dus zijn."
Een dichter ben je, een
schrijver kun je worden, vindt
Marco. „Ik wist altijd al dat ik
dichter wilde worden en mijn
ouders hebben me gelukkig
ook die kans gegeven." Het
grootste deel van zijn dag besteedt hij aan schrijven. Al het
andere, zoals geld verdienen,
is daar eigenlijk ondergeschikt aan volgens Marco.
Hij gelooft niettemin heilig
in de homo universalis van Leonardo da Vinci, de universele
mens die zo veelzijdig mogelijk probeert te zijn. Dat is dan
ook af te lezen uit zijn zeer
diverse curriculum vitae: van
danser tot golfer. Inmiddels is
hij veertig en terwijl de meeste
leeftijdgenoten een keurige
baan en een gezin hebben, zegt
hij nog altijd: „Na de middelbare school had ik geen vastomlijnde plannen en dat is nog
steeds zo. Het eviige. dat ik zeker weet is dat ik wil schrijven.
In die zin ben ik wel supergedisciplineerd. Als ik van binnen voel dat ik een gedicht
moet schrijven, doe ik dat
ook."

MEDEDELING
In verband met Kerstmis verschijnt
het
Zandvoorts
Nieuwsblad niet op woensdag, maar op dinsdag 23 december 1997. Wij verzoeken u
uw advertenties voor deze
krant uiterlijk op vrijdag 19
december om 17.00 uur bij
ons in te leveren. Redactiekopij moet uiterlijk maandag 22 december om 9.00
uur bij ons binnen zijn.
In verband met Oud en Nieuw
verschijnt het Zandvoorts
Nieuwsblad niet op woensdag, maar op dinsdag 30 december 1997. Wij verzoeken u
uw advertenties voor deze
krant uiterlijk op dinsdag 23
december om 17.00 uur bij
ons in te leveren. Redactiekopij moet uiterlijk 29 december om 9.00 uur bij ons
binnen zijn.
Redactie en commercie
Weekmedia.

ZANDVOORT - De Marlboro Masters, ofwel Formula 3,
het grootste race-evenement van het jaar, valt in 1998
tegelijk met het Jazzfestival. Dat bevestigen circuitvoorlichter Dirk Buwalda en Floris Faber van de Stichting
Zandvoort Promotie. Volgens Buwalda kunnen de races
alleen maar tijdens het tweede weekend in augustus gehouden worden, omdat op andere dagen elders races zijn.
Buwalda is er bovendien blij
mee dat het Jazzfestival in het
weekend van 7, 8 en 9 augustus
is. „Voor onze buitenlandse
gasten is het juist leuk dat er in
het dorp wat te doen is." Maar
Floris Faber en Torn Maintz,
voorzitter van het Ondernemers Platform, zijn er beslist
niet gelukkig mee. „Het wordt
in elk geval een uitdaging om
alles goed te laten verlopen,"
meent Faber. „Ik vind het een
moeilijke zaak," zegt Maintz,
„want in het verleden is het
Jazzfestival juist verzet omdat
het zoveel problemen gaf als
beide festivals in één weekend
gehouden werden."
Die problemen, zoals ellenlange files, ontstonden vooral
doordat er zoveel mensen naar
Zandvoort kwamen. Het jazzfestival trekt tussen de tien- en
twintigduizend mensen en naar

het race-evenement nog eens
zeventigduizend mensen. „Bovendien," zegt Maintz, „lopen
de ondernemers in het dorp
omzet mis. Als er twee weekenden iets in Zandvoort te doen is,
verdienen ze. ook twee keer.
Tenminste, als de politie niet
net als vorig jaar het verkeer te
veel om het dorp heen leidt."
Buwalda verwacht dat de
problemen wel meevallen. „De
drukte is verspreid over het
weekend. Het zwaartepunt van
het Jazzfestival ligt op vrijdag
en zaterdag. De Marlboro Masters vindt plaats op zondag."
Fataer pleit ervoor dat de
Stichting Zandvoort Promotie
en het circuit met de gemeente,
de politie, de horeca en de ondernemers duidelijke afspraken met elkaar maken over de
logistiek en de promotie van de
twee evenementen.

^^^ moet ik hebben.
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) | |
Adres:
1 1 1 1
Postcode/Plaats: |
Telefoon:
l l l
Giro/Banknr.:
.|

|
1
|
l
|

1
1
1
|

1
1
1
|

1 1
Daarna word ik abonnee en betaal per

1 1 1 1 i 1 1
1 1 1 1 1 1 1
1 1 1
j (i.vjn.cüiiinil(!btwnïinjt)

K.1

1 1

D kwartaal f 19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75

* Voor postabonnees gelden andere tarieven.
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FAMILIEBERICHTEN

Voor de nieuwe

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

In memoriam

A. LAVERTU

Nicky

NATUURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ

Always number one
Mike, Hanny, Chin Chin

ENDURA
KRASVASTE

OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL

MONODEK

TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

en

Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschrijving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

ADVERTENTIES

van

HISTORverf
Tevens verkoop van
glas, behang
en petroleum
naar
KEESMAN
Jan Steenstraat l
Tel. 5712425

BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDE TUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.
ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE

STEENGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Bedrijf:
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort
Tel. 023-5714160

EIGENTIJDS
VAKMANSCHAP

Jowie
Rust zacht

V

uitvaartverzorging
kennemerland bv

SLUITING RAADHUIS IN
VERBAND MET FEESTDAGEN

DMC-anker
borduurgaren
borduurpakketten
hobby-artikelen
fournituren
kledingreparatie

4
4
4
.STOKMAN 4
4
REPARATIE
4
ALLE MERKEN
4
Aanbieding:
Burda
handwerkboek
4 van 24,90 voor
4
12,45
4
4

In verband met de feestdagen in december is
het Raadhuis op de volgende dagen gesloten
Schoenen van Nederlands
fabrikaat /Ijn een SKNS
kwullteitbTvpjmtie waard

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

'Zeestraat 48
Zandvoort
Tel. 023-5720072
Maandags gesloten

TT

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

*^^^ ^^^^ -^^^^ ^^^" ^y^- ~5^ ^5^ ^t" <^^^ ^ï^ ^^^~ ^^^

Vrijdag 19 december zijn alle gemeentelijke
afdelingen om 16.00 uur gesloten m verband
met de jaarlijkse personeelsreceptie. (De Centrale Balie is, zoals gebruikelijk op vrijdag, om
12.30 uur gesloten)
Op woensdag 24 december is het Raadhuis
om 15.00 uur gesloten.
Beide kerstdagen is het Raadhuis dicht.
Op woensdag 31 december is de Centrale
Balie om 12.30 uur gesloten, alle overige
afdelingen sluiten om 15.00 uur.
Op donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari
is het Raadhuis gesloten. (Op vrijdag 2 januari
is de Burgerlijke Stand van 09 00 tot 10 00 uur
geopend voor aangifte geboorte of overlijden)
KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht

(Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 2 december vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere m week 49 door B&W genomen
besluiten is op dinsdag 9 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

Te koop

dubbele winkelunit
8.5 x 7 m glazen pui

15.000,= excl.
Te bezichtigen:
Mickey's Snacks, Circuitpark Zandvoort
Tel. 023-5718465
Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer
en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie
Noord-Holland, het noordwestelijk deel van de provincie
Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland. De
werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering (DWR) die
gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Rectificatie
De openbare vergaderingvan het algemeen bestuur op 18
december a.s. begint om 13.30 uur en niet om 20.00 uur
zoals m eerdere advertenties aangekondigd stond. De vergadenng is in het kantoorgebouw van de Dienst
Waterbeheer en Riolering (DWR) aan de Larenseweg 30 te
Hilversum.
Hilversum, 17 december 1997
•j^pB •

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)

RECTIFICATIE PUBLICATIE VERGADERING SENIORENRAAD
Per abuis is in de gemeentelijke advertenties
van vorige week vermeld dat de Seniorenraad
op 17 december vergadert Dit is echter niet

Maandag tot en met donderdag:
00 00-OroO ZFM Nonstop
07 00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-1200 De Watertoren
1200-1500 De Muziekboulevard
1500-1700 De Kustwacht
1700-2000 ZFM Nonstop
2000-2200 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorhchter)
De Muziekboulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFM Live'
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00 00-06 00
0800-1000
10 00-12 00
1200-1800
18 00-19 00
19 00-20 00
2000-2400

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

ras i'
/'
* Zwemlessen
* Aquarobics
* Schaatslessen
* Zaalverhuur
023-5379944

uitgerekend voor U!
Voor de week van 08-12 t/m 14-12
Normaal
jaarverbruik

800
1000
1200
1400
1600
1800

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35

I

of vut de bon in.

l

naam:

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.

man/vrouw

straat:

l
postcode/woonplaats:

l
telefoon:

l
l

L.™

leeftijd(en):
Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haailein, Antwoordnummer 318, 2000 WC I laarlem.

VERLEENDE
KAPVERGUNNINGEN

De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschrift indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank in Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven

AANGEVRAAGDE
KAPVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen zijn ontvangen
- Teunisbloemlaan t.o. nr.10- 2 (gemeente)
bomen
- Wikkelaan t.o. nr. 11
- 1 (gemeente)
boom
- Fr. Zwaanstraat 50
- 1 boom
- Julianaweg 6
- 2 bomen
De aanvragen liggen gedurende een week na
het verschijnen van dit blad tijdens openingstijden ter inzage bij de Centrale Balie van het
Raadhuis Belanghebbenden kunnen tijdens
deze termijn schriftelijk hun reacties indienen
bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Deze reacties zullen bij de beoordeling van de
aanvraag worden betrokken

VERKEERSBESLU1T
Gelet op het besluit van de gemeenteraad van
30 mei 1995 no. 72, tot machtiging van het
college van Burgemeester en Wethouders tot
het nemen van besluiten als bedoeld in artikel
18 van de Wegenverkeerswet 1995 en het
bepaalde in de Wegenverkeerswet, het Besluit
administratieve bepalingen inzake het wegver-

l
l
l
l
l

2000
2200
2400
2000
2800
3000
3300
3600
3900
4200
4500
5000
5500
6000
6500

Week
streefverbruik*

18
23
28
32
37

41
46
51
55

60
64
69
76
83
90
97
104
115
127
138
150

Totaal vanaf
l november**

Kosten
deze week

131
164
196
229
262
294
327
361
394
427
459
492
541
589
639
688
738
820
901
983
1066

f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f
f

10,44
13,34
16,24
18,56
21,46
23,78
26,68
29,58
31,90
34,80
37,12
40,02
44,08
48,14
52,20
56,26
60,32
66,70
73,66
80,04
87,00

* Op de meterkaart in kolom 3 schrijven
** Op de meterkaart in kolom 5 schrijven
Indien u nog geen meterkaart ontvangen heeft, kunt u deze bij alle
energiebedrijven aanvragen.
WEERGEGEVENS: SCHIPHOL

*
•

ART. 9 WEGENWET
Op 25 november 1997 heeft de gemeenteraad
besloten om een perceel grond aan de Heimansstraat aan het openbaar verkeer te onttrekken m verband met de voorgenomen realisermg van een woonwagenlocatie op dit terrein.
Dit raadsbesluit ligt met hel bijbehorende
voorstel en tekening met ingang van 19
december 1997 gedurende zes weken ter
inzage bij de Centrale Balie m het Raadhuis
Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht
kunnen belanghebbenden tegen dit raadsbesluit hun bedenkingen bij de gemeenteraad
kenbaar maken gedurende de tijd dat het
raadsbesluit ter inzage ligt
De bezwaarschriften dienen te worden gezonden aan de gemeenteraad van Zandvoort,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort

VOORNEMEN OM BOUWVERGUNNING TE VERLENEN
Het college is voornemens om met toepassing
van artikel 2 5 8 van de bouwverordening
bouwvergunning te verlenen voor
-het plaatsen van twee redamezuilen op het
perceel Burgemeester van Alphenstraat 63
Het bouwplan ligt met ingang van 19 december 1997 gedurende 14 dagen ter inzage bij
de Centrale Balie Gedurende deze termijn kan
een ieder tegen voormeld bouwplan schriftelijk
bedenkingen kenbaar maken bij het college
van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort

BOUWVERGUNNINGEN
verleende bouwvergunningen
97140B Boulevard Paulus -veranderen
Loot 53
garage (9-12-1997)
- verbouwen
971548 Badhuisplein 2
hotel (11-12-1997)
97159B Zandvoortselaan - bouwen woning
tussen nr 44
(11-12-1997)
en 46
U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluestraat 2,
gedurende de openingstijden.
Belanghebbenden kunnen, gedurende een
termijn van zes weken na de aangegeven
datum van verzending/uitreiking van de verleende vergunning, schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij
het college van Burgemeester en Wethouders,
Postbus 2, 2040 AA Zandvoort Het indienen
van een bezwaarschrift heeft geen schorsende
werking In geval van onverwijlde spoed kan
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de president van de rechtbank Haarlem sector bestuursrecht, Postbus
956, 2003 RZ Haarlem Een dergelijk verzoek
dient vergezeld te gaan van een afschrift van t"
het bezwaarschrift

• Specialiceit schoonmaak
van gebouwen
• Schoonmaak van
•Verhuur tapijtreinigers

Tel. 57 14 764/57 14 090 of 06 52 93 52 93

Energiebedrijf Zuid-Kennemerland
023-5235123

* l.v.m. met de feest
dagen komt de vol
gende stookwijzer in
week 2 van 1998

,
.
\^/

TE HUUR

ETAGE
IN CENTRUM
KERKSTRAAT

ƒ 1150,-incl.
Tel. 023-5719291.

KERST METAMORFOSE
Wij wensen
u prettige
kerstdagen

STOOKAKTIE '97/'98

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dal ik nog neigcns aan gebonden ben.

In plaats van donderdag 1 januari (nieuwjaarsdag) kan men het huisvuil op vrijdag
2 januari 1998 aanbieden. De cocons worden op woensdag 31 december 1997
geleegd.

en een
gezond 1998

\

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

In plaats van vrijdag 26 december (tweede
kerstdag) kan men het huisvuil op dinsdag 30 december aanbieden.

Tegen het besluit kan door belanghebbenden
binnen zes weken na publicatie schriftelijk
bezwaar worden gemaakt bij Burgemeester
en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2,
2040 AA Zandvoort
Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en
tenminste bevatten naam, adres, dagtekenmg, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden
van het bezwaar

ABC

Uw gasbedrijf adviseert!

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
: •\ ^
•
' . '•.
Sluit een natura-uitvaartverzekering
•\bij Uitvaartcentrum Haarlem.

^

In plaats van donderdag 25 december
(eerste kerstdag) kan men het huisvuil op
dinsdag 23 december aanbieden. De
cocons worden op woensdag 24 december geleegd.

luxaflex

.

c

Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald

• Glazenwasserij

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

"Ik heb al jaren een bedrag voor mijn
uitvaart gereserveerd. Met deze
goedkope verzekering houd ik daar nu
nog een flink deel aan over. Het geeft
me bovendien een gerust gevoel dat
alles geregeld wordt zoals ik dat wil."

- het aanleggen van de gereserveerde
invalideparkeerplaats in de Zr. Dina Bronderstraat, aan de oostelijke zijde van de
weg, tegenover perceel nummer 13.

GEMEENTE

Vrijdag:
0000-0700
07 00-09 00
09 00-11 00
11 00-12 00
12 00-13 00
1300-1500
1500-1700
17 00-19 00
1900-2000
20 00-22 00
2200-2400

Zondag:
00 00-09 30
09 30-10 00
10 00-12 00
1200-1700
1700-1900
1900-2400

VERVANGENDE DAGEN VOOR
HET OPHALEN VAN HUISVUIL

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunnmg verleend voor:
- Parnassialaan 1
- 4 bomen

NIEUWJAARSRECEPTIE
maandag 5 januari 1998
19.00 -20.30 uur
De receptie wordt gehouden in de raadzaal
van het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplem)

Helaas moesten wij onverwacht ajscheid nemen
van mijn trouwe vriend en speelkameraadje

keer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, hebben Burgemeester en
Wethouders besloten tot

Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt
de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

Lijsterstraat 2/15
2042 CJ ZANDVOORT
lichtgewicht
naaimachines

het geval De Seniorenraad vergadert niet
meer m 1997 De eerstvolgende vergadering is
op donderdag 22 januari 1998

MODEL
MARGREET DE VRIES

HAAR:
HAIRWAVE
Zeestraat 56, Zandvoort

tel. 57 30 838
di t/m za 9.00-17.30 uur
ma 22 december
vanaf 11.00 uur open
MAKE UP:
JOLANDAV. DIJK

Zeestraat 56, Zandvoort
tel. 57 30 643
di t/m za 9.00-17.30 uur
ma 22 december vanaf 11.00 uur open
kleding:
Elizabeth Mode
Kerkplein 7, Zandvoort
FOTO'S:
BOOMGAARD
Grote Krocht 26,
Zandvoort.Tel: 5713 529

woensdag 17 december 1997

Weekmedia 17

Liefdesmuziek
ZANDVOORT - 'Priends in
music' zingt zondag 28 decemtaer over de liefde. De zanggroep
geeft op die dag namelijk een
midwinterconcert in gebouw
De Krocht (Grote Krocht 41).
Het concert is erg gevarieerd.
Niet alleen aria's en duetten uit
beroemde opera's komen voorbij, ook liedjes uit films en musicals zijn te horen. 'Friends in
music' voert het publiek langs
de vier seizoenen. „Van de
warmte naar de kou en van het
donker naar het licht," zoals ze
zelf zeggen.
De groep bestaat uit de Zandvoortse tenor Amand Hekkers,
de Haarlemse mezzo-sopraan
Carla Vermeer, sopraan Erika
Mekel, bariton Paul Rosenboom en pianist Hans Schellevis.
Het midwinterconcert begint
om half drie. Kaarten kosten
12,50 gulden en zijn verkrijgbaar bij gebouw De Krocht (tel.
5715705) en bij J. Hekkers (tel.
tussen twee en vier uur:
5716157). Bezoekers met CJP of
Pas 65 krijgen een rijksdaalder
korting.

Cursussen
ZANDVOORT - In het Aktiviteitencentrum in de Celsiusstraat ('t Stekkie) beginnen in
januari en februari nieuwe cursussen. Zo is er vanaf 15 januari
een vervolgcursus bridgen op
donderdagavond van acht tot
half elf. De cursus, die 125 gulden kost voor twaalf avonden,
is ook geschikt voor slechtzienden.
Tonya Reydon geeft voor 35
gulden vijf ochtenden les over
natuurlijk ademen en beter
zien. De lessen, die op 5 februari startten, vinden plaats van
half elf tot twaalf. Ze zijn speciaal bedoeld voor vijftigplussers.
Onder de noemer 'duurzaam
wonen' vertellen leden van het
Ecoteam Haarlem hoe Zandvoorters energie kunnen besparen en hun huis milieuvriendelijk kunnen verven. De cursus
bestaat uit drie lesochtenden
(van half tien tot twaalf uur) en
een lesboek. Kosten: 25 gulden.
Belangstellenden
kunnen
zich tot 22 december of na 4
januari opgeven via telefoonnummer 57113.

Hogendoorn vecht voor beter CDA-imago
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College wil
nieuwe
Kunstraad

De kritiek van de Zandvoortse oppositiepartijen en
sommige opstandige burgers dat dit het 'college van de
gemiste kansen' is, ergert de nieuwe CDA-lijsttrekker Hans
Hogendoorn in hoge mate. Vooral CDA-wethouder
Versteege verdient een pluim volgens Hogendoorn. „Hij
heeft meer hereikt dan veel mensen denken, maar het is
misschien zijn makke dat hij zichzelf niet hard op de borst
slaat." Maar is het wel terecht dat Hogendoorn het imago
van zijn partij probeert op te poetsen?

ZANDVOORT - Het college
van Burgemeester en Wethouderb is van plan om opnieuw
een Kunbtraad in het leven te
roepen. Dat heett burgemeebtei
Van der Heijden dinsdiigmid
dag bij de presentatie van de
dichtbundel 'Tijdingen' van
Marco Termes bekend gemaakt.

- Heeft dit college van CDA, GBZ
en VVD werkelijk niets laten liggen? Een fatsoenlijk parkeerbeleid is er niet; buurten klagen
steen en been over het verkeer
omdat er evenmin een deugdehjkplan is over de circulatie van
het verkeer; over gebouw De
Krocht en het Cultureel Centrum is jarenlang gesproken
maar er is nog geen enkel likje
verf uitgestreken op de vermolmde kozijnen.
„Het is niet zo snel gegaan
met het Cultureel Centrum en
gebouw de Krocht. Dat is waar.
Maar nu moeten we toch constateren dat er spijkers met
koppen geslagen kunnen worden. De raad heeft geld voor het
Cultureel Centrum en de
Krocht beschikbaar gesteld."
„Een verkeerscirculatieplan
is er nog niet, dat klopt. Dat valt
de coalitie inderdaad te verwijten. Want zonder een duidelijke visie over de manier waarop
het verkeer door Zandvoort
moet stromen, kunnen ook de
problemen in bijvoorbeeld de
Haarlemmerstraat niet opgelost worden. Dat is een van de
eerste zaken die we na de verkiezingen moeten aanpakken.
Ik heb ervan geleerd dat bij de
coalitiebesprekingen heldere
afspraken moeten komen over
dit punt. Maar we gaan natuurlijk over méér praten. Zandvoort is niet alleen parkeren en
verkeer. Helaas bekruipt me
weieens dat gevoel."

De oude Kunbtraad ging ja
ren geleden ter ziele. De nieuwe
Kunstraad moet volgens Van
der Heijden bestaan uit men
sen die iets met kunst te maken
hebben. Zij hoeven volgenb Van
der Heijden niet per be Zandvoorts te zijn. „Het is de bodoe
Img dat ze zich niet alleen nclv
ten op een lokaal museumpje,
maar ook op het ontwikkelen
van een visie over kunst. Dus
tamelijk breed. De commissie
moet de komende jaren vorm
krijgen," aldiib de buigemeebter.

- Is het wel terecht om wethouder Versteege zo op te hemelen,
zoals u doet? Hij maakt tijdens
commissievergaderingen geen
sterke indruk. Hij speelt wel erg
veel vragen door naar zijn ambtenaren.
„Als iemand voortdurend
naar zijn ambtenaren verwijst,
dan is dat niet zo sterk. Hij mag
het wel doen als het gaat om erg
technische vragen. Als een wéthouder teveel leunt op zijn
Expositie
ambtenaren, komt dat vaak
ZANDVOORT - Het Cultu- voort
uit onzekerheid."
reel Centrum toont vanaf 19 december het werk van de Ben„Natuurlijk is de kritiek op
tveldse kunstenaar Aart van Gerard
niet ontgaan. In de
Dobbenburgh (1899-1988). Hij partij is me
flink met hem
had een voorkeur voor lithogra- gepraat. daarom
zegt hij: ik scoor
fie, maar hij maakte ook pente- misschienZelfgeen
maar ik
keningen, aquarellen en olie- heb ook in dit acht,
vak moeten
verfschilderijen. Zijn werk groeien.
is trouwens flauw
hangt inmiddels verspreid over om alleenHet
kritiek te„
Nederland, maar speciaal voor hebben. Ikpp_Gerard
heb ook kritiek op
de tentoonstelling heeftbeheer- Flieringa. Het
toch niet zo
der Bram Krol een grote hoe- zijn dat iemandkan
blijft
zitten van
veelheid litho's verzameld. H. wie aantoonbaar is dat
Vogelesang, vriend van de over- naar burgers luistert?" hij niet
leden kunstenaar, verricht vrij„Ondanks dat is er ook veel
dagavond om acht uur de ope- bereikt.
gekeken wat er
ning. Wie vrijdagavond niet tot standIk ishebgekomen
kan, is tot 15 februari welkom deze raadsperiode aan detijdens
in het Cultureel Centrum op van het collegeprogrammahand
en
het Gasthuisplein.
dan moet ik constateren dat
Gerard veel gedaan heeft. Er
ligt bijvoorbeeld een structuurschets."
Kerstconcert
ZANDVOORT - Het Zand- - Die is op veel punten wel erg
voorts Palet organiseert samen vaag.
met ZAMOR op maandag 22 de„Wat betreft het verkeer is de
cember een kerstconcert in de structuurschets
misschien onoude Mariaschool (Koningin- voldoende uitgewerkt,
in
neweg 1). ZAMOR zingt diverse grote lijnen staat wel hetmaar
beleid
Christmas Carols. Het Zand- erin dat we de komende jaren
voorts Palet versiert voor die gaan volgen."
gelegenheid de hal van het ge„Ik zie daarnaast dat het cenbouw. Het kerstconcert begint trumplan
er ligt (de eerste nieuom kwart over acht. Kaarten a we klinkers
zelfs al in de
tien gulden zijn te bestellen bij Kerkstraat, liggen
red.) er een KerkTineKoome (5713286) enMona manflat staat,
dat het Huis in
Meijer (5716183).
het Kostverloren is omgebouwd..."

Zandvoorts
Nieuwsblad

Zandvoorts
Nieuwsblad

- Versteege heeft wat betreft het
Huis m het Kostverloren het
werk afgemaakt waar de afgetreden wethouder Rita de Jong al
aan begonnen was.
„Laat ik het dan breder trek-

ken, dat het college veel bereikt
heeft."
„Wat wel van Gerard is: een
nota minimabeleid, een nota
jeugd- en jongerenwerk, een seniorenraad, Park Duijnwijk. Je
kunt wel zeggen dat Park
Duijnwijk niet op zijn conto te
schrijven is, maar ik weet dat
hij daar tijdens de onderhandelingen een uitstekende rol heeft
gespeeld. Je weet wat ze zeggen:
een goed beleid heeft vele vaders, als het slecht is, noemen
ze het een weeskind."
„Verder heeft de gemeenteraad dankzij het college een
raadsbesluit genomen om de
koffieshops terug te dringen, is
het gemeentelijk woningtaezit
overgedragen aan EMM, is er
een centrumplan en wordt het
circuit opgeknapt. De burgemeester heeft nogal getrokken
aan het integraal veiligheidsbeleid. De scholen hebben de stap
genomen om 'ja' te zeggen tegen een gezamenlijk gebouw en
dit college is on speaking terras
met de ondernemers gekomen.
Al is er wel wat kritiek geweest
vanuit de ondernemers. Kortom, dit college heeft best wat Hans Hogendoorn, de nieuwe lijsttrekker van het CDA, kijkt in het hart van Zandvoort tevreden naar de nieuwe klinkers. „Deze
coalitie heeft in elk geval het centrumplan in overleg met de ondernemers tot stand gebracht"
voor elkaar gekregen."
Koto Andiü Lii'bciom

- En wat wil Hans Hogendoorn
bereiken?
„Op persoonlijke titel wil ik
wel zeggen dat ik een groot
voorstander ben van een multifunctioneel centrum, bijvoorbeeld op het Dolfiramaterrein.
Het is erg vervelend dat er bijvoorbeeld nauwelijks een locatie is waar grote groepen kunnen optreden en in de bestaande accommodaties is te weinig
ruimte. De activiteiten uit Gebouw De Krocht, 't Stekkie en
het Gemeenschapshuis kunnen daar naar toe verhuizen. De
ruimte die in het Gemeenschapshuis vrijkomt, is mogelijk geschikt voor het zorgloket."

'We hebben meer
bereikt dan
velen denken'
„Jongeren zouden' ook een
plek kunnen krijgen in het multifunctioneel centrum.' Maar
wat jongeren echt willen, gaan
we nog uitzoeken. Dat er meer
voor jongeren gedaan moet
worden, is niet zozeer een van
mijn verlangens. Dat heeft het
CDA in het verkiezingsprogramma staan. We willen de
jongeren de komende tijd proberen te benaderen. Hoe we dat
gaan doen, weet ik nog niet. In
elk geval vind ik het allerbelangrijkste dat de politiek veel
meer dan nu burgers betrekt bij
plannen."
- Dat is anders tot nog toe heel
vaak niet gebeurd Ik hoef alleen
maar de Stiching Zuid te noemen die geconfronteerd werd
met een doelstellingennota voor
het bestemrninsplan Zuid en die
zelfs nauwelijks te pakken kregen. Daar is het CDA toch ook
medeverantwoordelijk voor?
„Het was wel aardig geweest
om de Stichting Zuid in een
vroeg stadium bij de vorming
van het bestemminsplan voor
hun buurt te betrekken, ja. Dat
geldt ook voor de reconstructie
van het Stationsplein. Er zit
daar een taxicentrale. Pas toen
het plan er al lag is de gemeente
eens naar de eigenaar van die
centrale gegaan. Dat is dus te
laat. Het moet gebeuren vóór-

dat de plannen naar de raadscommissies gaan. Het is gewoon een kwestie van een cultuuromslag."
- In het verkiezingsprogramma
staat dat de historische kern van
Zandvoort behouden moet blijven. En er staat ook m dat er
niet meer speelautomaten mogen komen Hoe rijmt zich dat
met de uitbreidingsplannen van
Leo Heino, die inmiddels een
groot deel van de panden rondom het Gasthuisplein heeft gekocht?
„Het Gasthuisplein is al voor
een deel verkracht. Ik deel dan
ook de mening dat het Circus
nooit op het Gasthuisplein had
mogen komen. Het is daarom
nu verder afgelopen met uitbreidingen van Leo Heino's automatenhal. Het CDA zal zich
daar tegen keren."
- Welstandsbeleid is er nog altijd
niet, althans niet op papier,
maar het CDA belooft dat dat er
na de verkiezingen wel komt.
Waarom dan pas?_
„Ik ben "het er mee eens dat
de welstandscriteria zo snel
mogelijk op papier gezet moeten worden. Dat zal een belangrijke rol spelen tijdens de coalitievorming. Zelf ben ik trouwens bezig met een nota die ik
de 'martelgang van een dakkapel' heb genoemd. Het duurt
namelijk verschrikkelijk lang
voordat burgers een vergunning krijgen voor een verbouwing. Ik ben aan het onderzoeken hoe het sneller kan."
- Of het CDA voldoende macht
krijgt, hangt af van de verkiezingsuitslag. Hoe ziet die eruit?
„Journalisten zijn daar dol
op, hè. ZPM wilde dat ook al
van me weten. Ik denk dat het
CDA er vier krijgt, VVD ook
vier, GBZ twee, PvdA twee, D66
twee, de Socialistische Partij
één en het AOV/Unie 55-plus
ook één, al zou het eigenlijk
niet nodig moeten zijn."
„Het wordt knokken om de
restzetel. Ik geloof niet in Eén
Zandvoort of de Plek van de
niet-stemmer. Voor kleine partijen is het desastreus als ze in
de raad komen, want er gaat
veel te veel tijd in het raadswerk zitten."

'Als je vindt dat het anders kan,
moet je ookje nek uitsteken'
Met Kerstmis komt Hans
Hogendoorn nog wel in de
kerk, maar elke week, nee,
dat niet meer. Vroeger was
hij lid van de Katholieke
Volkspartij (KVP), nog
voor het CDA bestond.
Maar dat gaf niet de doorslag om zich anderhalf
jaar geleden aan te melden
bij het CDA. „Ik heb voor
het CDA gekozen, omdat
deze partij me aanstaat.
Leden en fractieleden rollen bij het CDA niet over
straat met elkaar; iets dat
bij de WD en de PvdA wel
gebeurd is de afgelopen jaren." Vorige week dinsdag
werd Hogendoorn tot lijsttrekker voor de komende
gemeenteraadsverkiezingen gekozen.

E

IGENLIJK is het niet
eens een bewuste keuze
geweest, vertelt zijn
vrouw Diny, met wie Hans
Hogendoorn 36 jaar getrouwd
is. Het is er onbewust ingeslopen dat ze langzaam maar zeker niet meer elke week naar
de kerk gingen. Dat zij niet
katholiek is en hij wel, heeft
daar ook wel wat mee te maken.
„Maar," zegt hij, „het belangrijkste is dat ik de uitgangspunten van het CDA die
aan het evangelie zijn ontleend onderschrijf: gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid, solidariteit en rentmeesterschap. Dat ons verkie-

Golf gestolen
BENTVELD - Tussen 13 en
15 december is een blauwe Golf
VW gestolen. De auto stond geparkeerd in de Bramenlaan in
Bentveld.

Monique van Hoogstraten

AOV: aparte wethouder Sociale Zaken
ZANDVOORT - De oude-

een afdeling voor klinische ge- Voor een nieuwe golfbaan heeft

Over verkeer en parkeren is

het circuit. Volgens de AOV/Unie 55-plus kan daarmee het ouderentoerisme gestimuleerd
worden.
Daarnaast wil de ouderenpartij dat er meer politie op straat
loopt er. dat de politie vaker
bekeuringen uitdeelt aan automobilisten die tegen de rijrichting in de Haltestraat en de
Kerkstraat inrijden. „Ook het
bewust dubbelparkeren dient
te worden aangepakt," meldt
het verkiezingsprogramma.

Noord staat hoog op het verlanglijstje, maar de AOV/Unie 55-plus schrijft er niet bij
waar die zou moeten komen.
De partij signaleert bovendien
alleen maar dat de parkeerproblematiek aangepakt moet worden, maar niet hoe.
De AOV/Unie 55-plus is tot
nog toe de enige partij die ondubbelzinnig in haar verkiezingsprogramma schrijft dat zij
„absoluut tegen een vliegveld
voor de kust is."

renpartij AOV/Unie 55-plus riatrie. De AOV/Unie 55-plus de ouderenpartij wel al een het programma tamelijk kort.
schrijft in haar verkiezings- maakt zich zorgen over de toe- plaats in gedachten: in of rond Een ontsluitingsweg naar

programma dat zij vindt dat

de gemeenteraad van Zandvoort meer aandacht moet

besteden aan ouderen. De

partij pleit voor een integrale aanpak van ouderenpro-

blernen binnen de gezond-

heidszorg, veiligheid, milieu, mobiliteit, huisvesting
en welzijn. Als het aan de
ouderenpartij ligt, komt er

daarom een aparte wethouder Sociale Zaken.
Verder vindt het AOV/Unie 55-plus dat er zo snel mogelijk een polikliniek in Zandvoort moet komen en liefst ook

gankelijkheid van openbare gebouwen, de wachttijden voor
woningaanpassingen en het oneigenlijk gebruik van geld uit
de pot Wet Voorzieningen Gehandicapten. Het postagentschap in Noord moet volgens
de ouderenpartij verplaatst
worden naar bijvoorbeeld de
supermarkt.
Meer nieuwe huurwoningen
voor senioren zodat jongeren
kunnen doorstromen naar de
huizen van ouderen, vindt de
AOV/Unie 55-plus ook een belangrijke zaak. De partij zet er
niet bij waar de nieuwe woningen gebouwd moeten worden.

'Foto van zielig hondje is mooiste'

ZANDVOORT - Trots is de tienjarige Sjoerd de Reus zeker,
want over te weinig aandacht van de media hoeft hij niet te
klagen. Als deelnemer aan de landelijke wedstrijd voor de beste
nieuwsfoto van 1997 kwam hij deze week diverse keren in het
ZANDVOORT - Een agent is woensdagavond op het Keesom- nieuws. Sjoerd mocht na loting eerst aan de regionale en later aan
plein bijna bekneld geraakt tussen een bestelbus en een muur. De de landelijke fotowedstrijd mee te doen.
agent wilde, volgens politiewoordvoerder J. Hage, de 46-jarige
Samen met veertig andere kinderen koos de leerling uit groep
bestuurder van de bus aanhouden, omdat de agent vermoedde dat
zeven van de Beatrixschool zaterdag in Rotterdam de foto van een
de 46-jarige Zandvoorter teveel gedronken had.
De agenten volgden hem naar het Keesomplein. Een van hen hond die tijdens de overstromingen in Tjechië wanhopig in het
sprak hem aan en hield hem aan zijn arm beet. De bestuurder water zwom. „Die foto vond ik heel zielig. De hond was zijn baasje
rukte zich echter los en gaf gas. De agent kon nog net op tijd opzij kwijt. Zelf wil ik trouwens ook wel een hond, maar mijn vader is
springen om niet bekneld te raken tussen het busje en een muur- er tegen."
Bij het kiezen lette hij erop of de foto wel nieuws bevatte en of
tje.
de achtergrond iets belangrijks liet zien. „Zoals een foto van een
Een dag later hield de politie de man alsnog aan. Hij herinnerde jongetje dat langs een rij ingedeukte auto's liep na een kettingbotzich niets meer. Hij krijgt een proces verbaal wegens rijden onder sing. Je denkt dan 'o, die heeft zijn ouders verloren.' Of ik zelf ook
op een fotoredactie wil werken later? Misschien, ik zie wel."
invloed en poging tot zware mishandeling.

Agent bijna bekneld bij ongeval

zingsprogramma als enige
met die uitgangspunten begint, vind ik typerend voor het
CDA." .
Hogendoorn heeft het verkiezingsprogramma dan ook
zelf geschreven. „Ik heb het
ook aan mijn kinderen laten
lezen. Ze hikten een beetje tegen die 'C' van christelijk aan,
zeiden ze. Ik vroeg ze of ze het
eens waren met de uitgangspunten. Dat waren ze. Kijk, en
daar gaat het dus om."
Hij zegt het met nadruk, onophoudelijk rokend, joviaal
en amicaal. In een meterslange kamer, aan de voorkant uit-

'CDA-ers rollen
niet met elkaar
over straat'
kijkend op de Haarlemmerstraat en aan de achterkant
schieten de auto's over de
Gerkestraat langs de openstaande poort.
Zandvoort heeft zijn hart
gestolen, zegt hij. Al is hij komen 'aanwaaien', zoals een
oudere rasechte Zandvoorter
laatst tegen hem zei. Hij
woont er niettemin al 27 jaar
en wil er niet meer weg.
Geboren is hij echter in Oudewater, het schilderachtige
dorpje in Zuid-Holland waarvan de ooievaar de meest beroeinde inwoner is. In een gezin met acht kinderen, katho-

liek, arm. „Maar niet zo arm
dat we het hoofd met boven
water konden houden. Mijn
vader zei altijd trots als met
Kerst de vleeswagen van de
kerk bij diverse 'arme' gezinnen eten bracht: ze gaan ons
toch maar mooi weer voorbij."
„Ik heb een hele plezierige
jeugd gehad. Mijn generatie
heeft meegekregen dat hard
werken belangrijk is. Het beter proberen te krijgen dan je
ouders, dat heb ik vanuit mijn
opvoeding
meegekregen.
Maar ook het opkomen voor
mensen die het moeilijk hebben."
Daarom, zegt hij, is hij landelijk voorzitter van de algemene bond voor provinciaal
ambtelijk personeel geworden. Van 1970 tot 1997 werkte
hij bij de provincie, op het
laatst als hoofd van de afdeling Welzijn en Volksgezondheid. Hogendoorn mocht met
de 'pre VUT' op zijn 58-e. „Ik
heb er geen seconde spijt van.
Ik houd van bridgen, tennissen, per l april word ik voorzitter van het Zorgcentrum
Zandvoort en nu ga ik de pohtiek in. Of ik wethouder word?
Er zijn meerdere wethouderskandidaten; dus dat zien we
nog wel."
„Vaak heb ik me geërgerd
aan de Zandvoortse politiek.
Vooral aan de manier waarop
de politici elkaar onderuit halen. Maar als je vindt dat het
anders kan, moetje ook je nek
durven uitsteken. Dat ga ik
dan ook doen."

Nieuw personeel
ZANDVOORT - Ine Zanüngh
is de nieuwe coordinatrice van
het Aktiviteitencentrum Zandvoort ('t Stekkie). Zij volgt Mia
van Westrop op die per l september afscheid heeft genomen. Christien Deutekom is
aangesteld als interim jeugd- en
jongerenwerkster. Zij vervangt
Femke Verseput, die slechts
kort bij het Aktiviteitencentrum heeft gewerkt.
Inmiddels bestaat het bestuur van de stichting uit: Jaap
Kerkman, Don de Grebber, Irene Hakhof, Ton Timmermans,
Eugène Weusten, Jo Voolstra
en Koen Gihssen.

Diners met muziek
ZANDVOORT - Pianist Arnaud Rosdorff treedt op Tweede Kerstdag op tijdens het
kerstdiner in Hotel Hoogland.
In hetzelfde hotel spelen Jasper
Bon en Marnele Mud respectievelijk piano en dwarsfluit op
oudejaarsavond. Voor beide diners met muziek kunnen nog
plaatsen gereserveerd worden
via telefoonnummer 5715541.

Millennium
ZANDVOORT - De stichting
Viering Millennium Zandvoort
maken vandaag om vier uur bekend hoever ze zijn met het verzinnen en financieren van een
cadeau voor de Zandvoortse bevolking ter gelegenheid van het
jaar 2000. De stichting, die door
het VVD-raadslid Theo van Vilsteren is opgezet, wil de bevolking bij de keuze voor het cadeau betrekken. En m elk geval
moet het een blijvend cadeau
worden.

Vertraging
ZANDVOORT - De kampeervergunning voor de verplaatste
camping De Duinrand loopt
enige weken vertraging op. De
gemeente heeft beheerdei
Pompe verzocht om nog wat
duidelijker aan te geven waar
de caravans precies komen te
staan.
(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIE)
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Verzorgt
het
gehele
jaar
gegarneerde
vis4
4
schotels, welke op de dag van bezorging
4 vers
4
worden gemaakt, ook op feestdagen.
4
4
4
4
4
4
4
4
4 LUXE SALADE4
AARDAPPEL- OF
SCHOTEL
ƒ
27,50
p.p.
AARDAPPEL
BACON
4
4
SCHOTEL ƒ 17,5O p.p.
4
4
4
4
4
4
4
4
GEBAKKEN VISSCHOTEL
ƒ
17,50
p.p.
HORS
D'OEUVRE
4
4
ƒ 27,50 p.p.
4
4
4
4
4
4
HARINGSCHOTEL
4
4
VIS4 GEROOKTE
4
SCHOTEL ƒ 27,50 p.p.
4
4
4
4
4
4
Voor informatie of bestellingen:
KROON, tel.nr. 023-5717619, v. Dam tel. 023-5716500
ledere dag zijn wij tevens bereikbaar tussen 09.00-11.00
uur onder telefoonnummer 023-5730166

Keuze uit: zalm, tonijn, krab,
garnalen of hanngdillesalade
met gerookte zalm. paling,
fantasiemakreel, gevuld ei,
zoute haring, krabvlees, Holl.
garnalen, surimi garnaal.

Met: gerookte zalm, paling,
sprotfilet,
fantasiemakreel,
brado, Holl. garnalen, zoute
haring, gevuld ei, krabvlees,
rolmops.

Met: aardappel of huzarensalade, krabvlees, paling, zoute
haring, rolmops. gevuld ei,
makreel, spekbokking, brado.

Met: calamaris, visnuggets.
kibbeling, mosselen, scampi's,
surimi garnaal,4 sausjes,aardappelsaus.

Haring a 3,25
vanaf 6 stuks

Met: gerookte zalm, paling,
zalmforel, heilbot, makreel,
sprotfilet, spekbokkmg, brado.

Wij wensen dot u in 1998
zo gezond als een vis blijft!
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Ciuniema Circus
18 t/m 24 December
Dagelijks

13.30 & 1530

FKormic

JH1NQL
\L) Nederlands Gesproken

MY
BESTFRIEND'S
Julia Roberts, Cameron Dia?
\U &. Dcmioi Mulroncy

DnMiI Fincher's ( Scvcn )

Michacl Douglas, Scan Penn
(Tï) & Dclroy Lindo

Woensdag 24 December
2000

Regie Ccdnc Klapisch

FILMCLUB

woensdag 17 december 1997
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Beoch-ln
Passage 22-24-26 (bij station) Zandvoort 5716232

AMiïE. Lingerie:
Lingerie \^\

Aubade

Lou

Gossard

Warners

After Eden

Lejaby

TANDPROTHETISCHE PRAKTIJK

~\/~
L^_J

l—A

Gedipl. Tandprotheticus
• Vervaardigen
gebitsprothesen
• Nauwkeurige aanpassingen
l • Snelle reparaties
• Garantie en nazorg
• Vergoeding ziekenfonds en
particuliere verzekeraars

Een Nieuw Jaar - Een Nieuwe Woning?

van der Kuijl

Tel.(023)5366088
Stresemannlaan 62 - Haarlem
Buslijn 71-72-Schalkwijk

üdONT

de énige échte drukkerij in Zandvoort

van Petegem

ORANJESTRAAT 13 RD ZANDVOORT
In het dorpscentrum gelegen bovenwoning,
bestaande uit woonkamer, 2 slaapkamers,
badkamer met douche en keuken.
Ideale starterswoning.
VRAAGPRIJS/ 189.000,- k.k.

Wilt u meer weten? Alle verdere informatie over
deze en nog vele andere objecten vindt u bij

Ten Cate etc.
Beenmode

Oroblu

Herenmode

Hom
Claesen

Uw drukker voor:
huwelijkskaarten
geboortekaartjes en
handelsdrukwerk

Kerke pad 6
TelVFax (023) 5712793
Postbus 54
2040 AB Zandvoort

POEUERSBEDRUF

Ton Overes
A4L4iA44444i444L44.44444iAi4.i4

t

44enny's Moirllne

Evsen, Suna en Miriam
wensen U prettige Kerstdagen
en een gelukkig 1998
, Tussen Kerst en
Oud en Nieuw ook geopend.
Henny's Hairline, Tolweg 20.
Tel. 5712231

Passage 36-40
2042 KV Zandvoort
Postbus 413
2040 AK Zandvoort

tel. 023 - 571 5531

JAN STEENSTRAAT 12 ZANDVOORT
Gemoderniseerd halfvrijstaand woonhuis met
zomerhuis en zonnige tuin. Woonkamer met
antieke schouw, moderne open keuken; 1e
etage: 3 slaapkamers, moderne badkamer/ligbad/douche/toilet
VRAAGPRJS ƒ 398.000,- k.k.

fax 023-571 9127

elke woensdag
op de MARKT
Haltestraat 59
Tel. 5712085

Voor al uw verse
kip en kipspec.
en gegrilde produkten.
•A*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Diverse soorten wild:
eend
fazant
hazenrug
hazenbouten
struisvogelfilet
hert
duinkonijn
eendenborstfilet
kwartels
konijn
konijnenbouten
kalkoendijen
maïskip
scharrelkippen
kalkoenrollade
kiprollade

Voor een warm en
gezellig kerstfeest
ga dan naar

-k
*
*
•k

maiskip
scharrelkippen
kalkoenrollade
kiprollade

BLOEMSIERKUNST

De specialist in
al uw bloemwerken

JölujjS

Haltestraat 65
Zandvoort, tel. 5712060

..Hondenkapsalon RENÉE

Ie KERSTDAG GEOPEND
v.a. 22.00 uur
2e KERSTDAG
v.a. 16.00 uur
MET OUD EN NIEUW
VIEREN WIJ EEN
KLEIN FEESTJE

Gevestigd
sinds 1957
Voor het telletteren van kleine tot middelgrote honden, incl. nagel-, oor- en anaalklierbehandeling.
(Ook apart mogelijk.)
Bel voor gratis info, advies of afspraak
023-5715626
Van Ostadestraat 26 - Zandvoort

Voor uw bestelling ook
Jpt ^> J^L ^. ^K. ,^ ^. JjK. Jf, J^. ^* ^f. ^* ^t ^K. ^. ^t ^. ^*. J£L. ^k. ^* ^± .^. J^. J^.

tel. 0172-472900 of 06-54691215

MOERENBURG

PARFUMERIE

HALTESTRAAT l

DROGISTERIJ - SCHOONHEIDSSALON
- PEDICURE

A*MEN: een gezegende geur
Thierry Muglers beschermengel kan zien geen betere loftrompet wensen voor het
rondbazuinen van A*Men in
Nederland: het bericht dat
het in Frankrijk is onderscheiden met de Firi voor het beste
'parfum d'homme' van neentienzevenennegentig. In
e betere 'parfumkringen'
evenveel eer als het ontvangen van een Oscar. A*Men is
er voor mannen die durven.
Laat u niet afschrikken door
vers geroosterde koffie, teer,
caramel en chocolade vermengd met klassieke smaakbepalers - bergamot en
houtnoten - ... haast u naar
de P9ur Voys Parfumerie.
Mooi en chique is de metalen
refill-spray, waarin de ster
van Muglers Angel-parfum,
als een ingeslagen meteoor'
se:hittert.

Jean Paul Gaulrier
Heel apart is het kerstgeschenk van Jean
Paul Gaultier in de vorm van een Mastryoshka-pop. De pop opent zich en onthult een andere pop gevuld met Gaultier
producten: een 50 mfeau de toilette
spray en uit de nieuwe badlijn een 30 ml
perfumed body lotion en een 30 ml perfumed bath and shower gel (prijs: ƒ 112,-).

NIEUW

Bij aankoop vanaf
ƒ 50,= luxe jaaragenda 1998
t.w.v. 34,95 KXPO

TEL. 023-5716123
*

WISH VAN CHOPARD
Bij aankoop 75 ml spray
5 ml parfum t.w.v. 90,- gratis!

SUPER KADO
Valentino Vendetta E.DJ. spray
100 ml van 128,- voor 59,95

*

Deze pagina bevat slechts een klein deel
van ons assortiment

Estée Lauder E.D.T. spray
pleasures set
met gratis bad, body 39,50
C.K. One set met originele
Calvin Klein cap + douche

§

SURPRISE-TIP

THORBECKESTRAAT 3/7 ZANDVOORT
Maisonette met balkon en uitzicht op zee. 1 e
etage: woonkamer, toilet, keuken; 2e etage; 2
slaapkamers, douche, toilet; 3e etage: zolder.
VRAAGPRIJS ƒ 325.000,- k.k.

DR. J. G. MEZGERSTRAAT 59
ZANDVOORT
Verzorgd driekamer-appartement met balkon,
gelegen op de tweede etage Maandelijkse bijdrageca./230,-.
VRAAGPRIJS ƒ 270.000,- k.k.

Tommy Hilfiger
boxershort

VOORDEEL
KADOPRIJZEN
Nina Ricci zeep
First Van Cleef
• Anaïs-Anaïs spray
• Opium set
•lOOmlTsarE.D.T.
• Fahrenheit As
•Van der Bilt set
• Maroussia set
• Cool Water Woman
• Lancaster spray

VOORDEEL KADOPRIJZEN
Benetton hot/cold spray
Paris spray
• Dali spray
• Tresor spray
• Dior Tendre Poison
• Dune Dior
• Moschino spray
• Dolce Vita spray

3
3
2
4
4
4
4
4

met

uniek

Jaïpur Homme
De voorliefde van het juweliershuis Bouceron voor de Indiase
stad Jaïpur resulteerde in negentienvierennegentig in het succesen bloemvolle gelijknamige vrouwenparfum. Nu kent het een ook
mannelijke interpretatie. Een sensuele interpretatie dus, "mede

mogelijk gemaakt door' een rijke
melange van kaneel, nootmuskaat
en kruidnagel, verfrist met bergamot, vanille en heliotroop.
Resultaat: een 'architectonische'geur' - zie de flacon - voor de
man die volgens Boucheron, op
wat voor manier dan ook, ae behoefte voelt om te ontsnappen.

Jean Paul Gaultier

97Leau Dissey
spray
98,50

* Uniek assortiment
kadosets

1 per klant

\\ wm
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Workshops slaan
aan bij vrijwilligers
Vrijwilligers in de zorgsector komen-steeds vaker ouderen tegen met clementie
of ouderen die een beroerte
hebben gekregen. Daarom
vierde bet Wel/ijnscentrum
de Internationale Vrijwilligersdag woensdag met twee
workshops hierover. Ongeveer honderd mensen bczochten de viering van de
Vrijwilligersdag, onder wie
diverse politici en burgemeester Van der Heijden.

FNTERESSANT en erg

T

leerzaam," zegt E. Wertheim na afloop van de
workshop over de ziekte van
Alzheimer, in de volksmond
ook wel hekend als dementie.
„Ik weet nu beter wat ik moet
doen als ik iemand wil helpen
die de symptomen van dementie begint te vertonen," vertelt
ze. „Als iemand bijvoorbeeld
voortdurend de dingen vergeet
die je net tegen hem of haar
gezegd hebt, dan is het erg verstandig om niet te lang te wachten met het zoeken van professionele hulp."
Praktische tips kregen de
vrijwilligers ook, vult J. van
Dieren aan. „Als iemand opstandig is, heeft het geen zin om
hem te dwingen zijn jas aan te
trekken of iets dergelijks. In
zo'n geval kun je beter na vijf
minuten nog eens opnieuw opgewekt zeggen: 'Het is nog een
beetje fris, we gaan uw jas aantrekken.' Vooral de 'wij-vorm'
gebruiken, dat helpt het beste."
De beide dames komen tij-

Koud buiten. Warm binnen. Zoek
voor de lange winteravonden een
mooi interieur uit op Meubelboulevard Amsterdam-Diemen!
BAAliEROEN. HOUTOJNG MIRIEUR, MUNDER5.
MONTÈU OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBEICENTER, VALHAL

Modeshow Tutti Frutti
trekt 250 bezoekers
ZANDVOORT - „Ja, onze
modeshow is donderdag e'errgeweldig succes geworden.
Er waren erg veel bezoekers," constateert Claudia

tiet die zangeres Ruth Jacott
treffend imiteerde. Ook werden
de bezoekers onthaald op de Indonesische hapjes die Toko
Ann in de pauze presenteerde.
Claudia kijkt dan ook met grote
Riemersma van Tutti Frutop de avond teti, de in tweedehands kle- tevredenheid
„Ik ben zeker van plan om
ding gespecialiseerde mode- rug.
zaak in de Cprnelis Slegers- dit vaker te laten gebeuren."
straat. „Uiteindelijk hebben

In discotheek Yanks, die
voor de gelegenheid was afgehuurd, traden maar liefst veertien damesmodellen, negentien
kindermannequins en één
dressman voor het voetlicht.
Ongeveer 250 bezoekers zagen
de kinderen voor de pauze in
actie komen, waarna de volwassen modellen in het tweede deel
van de avond onder meer vrijetijds- en skikleding showden.
„En tevens toonden ze schoenen en lingerie," vult Claudia
aan. Tijdens de finale kwam
tenslotte de ruime en veelzijdige sortering avondkleding uit
het winkelaanbod aan de orde.

en

oor
de badplaats door
Monique van Hoogstraten'

Niet meer zo knijp
BIJ het Welzijnscentrum hebben zich na een oproep m de Anbo-meuwsbrie
zeven nieuwe vrijwilligers gemeld die maaltijden van Tafeltje Dekje gaar
rondbrengen. Coordmatnce Nathalie Lindeboom is er erg blij mee, verten
ze. ,,Nu zitten we niet meer zo knijp gelukkig. Bovendien hebben we m
goede hoop dat we m het nieuwe jaar ook op zaterdag warm eten bi
ouderen kunnen bezorgen. Alhoewel we daar nog wel weer wat extra hulp
voor nodig hebben." Dus als er nog mensen zijn die zich willen opgeven
telefoonnummer 5717373.

Oud en nieuw

Mooie steentjes, maar niet voor hakjes

iffll «04BA.'T IS

we er met z'n allen een grandioos feest van gemaakt."!

oog

De winkeliers
van de Kerkdens hun vrijwilligerswerk in straal en het
bejaardencentrum De Bodaan Kerkplein
er
regelmatig in contact met men- hebben
sen die een beetje lijden aan de lang op moeziekte van Alzheimer. „In mijn ten wachten,
eigen omgeving heb ik maar maar nu is
toch
één keer te maken gehad met dan
iemand die dement was," ver- zichtbaar hoe
telt Van Dieren. Beiden zijn het de nieuwe beer wel over eens dat ze eigenlijk strating eruit
nog meer hadden willen horen ziet
over dementie. „De workshop
duurde een uur en dat was eigenlijk te kort."
Ook Elly Furth van het ouderencontact van de Hervormde
Kerk zou liever nog wat uitgebreidere informatie hebben gekregen. Zij zat bij de workshop Foto Andie
over beroertes, gegeven door J. Lieberom
van Erp van de Hartstichting.
„Hij legde alles wel duidelijk
uit, maar ik miste de praktische tips."
Volgens Mini de Wolf, codrdinator van het Welzijnscentrum, kon dat bijna niet anders.
„Heel weinig mensen weten
iets over beroertes, daarom
moest Van Erp eerst uitleggen
dat zoiets kan ontstaan doordat
er een propje in de bloedvaten Rode en gele steentjes; de
naar je hersenen komt of door- eerste helft van de Kerkdat een bloedvat knapt."
straat is klaar. Lang is erZe is blij dat de belangstelling over gepraat en gesteggeld,
voor de Vrijwilligersdag zo want de ondernemers bètagroot is. „En ik vind het ook len een flinke portie mee
leuk dat we wat subsidie van de aan de nieuwe bestrating en
gemeente hebben gekregen om dat ging niet zonder slag of
deze dag te organiseren voor
Maar de meeste winvrijwilligers van het Weizijns- stoot.
centrum, de kerken, de Zonne- keliers en ook de winkelenbloem en de bejaardenhuizen. de mensen zijn redelijk teBovendien heb ik diverse politi- vreden. Al vrezen sommigen
ei gesignaleerd en dat waardeer wel dat er nogal wat dameshakken zullen sneuvelen.
ik erg."

(ADVERTENTIE)

Amsterdam

Met

Alweer volop
drukte in
Meijershof
ZANDVOORT - Jaren-

lang heeft Hotel Meijershof
een slapend bestaan geleid.

Nadat de familie Smit het
pand aan de Engeltaertsstraat 72 had verkocht, werd
het interieur eerst langdurig
gerenoveerd voordat Ron en
Barry Tamerus het hotel
nieuw leven inbliezen.
Sinds de heropening in het
voorjaar worden de tien kamers die voor gasten beschikbaar zijn echter weer
intensief gebruikt.

Tussen de bedrijven door
konden de gasten genieten van
„Nee, we mogen zeker niet
diverse optredens. Zo was er klagen," meldt Barry met geeen suprise-act van een traves- paste trots. „Van de zomer heb-

A

LLEEN DIE KEITJES in
het midden van de straat
- daar zijn velen het over
eens - die deugen niet. Nu hebben maar weinig dagjesmensen
op deze koude zondag hoge
hakken aan, maar toch. „Dit
wordt van de zomer strompelen," voorspelt Henk Steens uit
Haarlem. „Keitjes, daar breken
de dames gegarandeerd de hakken op. Ga maar eens een dagje
in Antwerpen kijken."
Verder vinden de meeste winkelende mensen de nieuwe bestrating aan het begin van de
Kerkstraat en op het Kerkplein
prachtig. Bij de ondernemers
overheerst de opluchting dat de
straat er nu eindelijk wat fraaier bij komt te liggen. Met name

winkeliers aan de rechterkant
lijken goed bedeeld. De cirkels
van lichtere steentjes accentueren fraai de terrassen en entrees van de winkels.
„Heel mooi," noemt Henny
Holleman van restaurant Queenie de nieuwe inrichting dan
ook. „Jammer dat het weer zo
lang moet duren, zo zijn bijvoorbeeld nog steeds de lantaarns niet geplaatst en verlichting kan het zo gezellig maken,
zeker nu het vroeg donker
wordt."
De man van de Ako-kiosk
toont zich milder in zijn oordeel. „Ik heb gehoord dat de
lantaarns door een vertraging
in de levering door de fabrikant
wat later komen. Daar kan de
gemeente dus mets aan doen.
En ik moet zeggen: ik ben heel
tevreden met het resultaat. Natuurlijk is het nu nog wat rommelig, maar daar moetje doorheen kijken."
Het mooiste zicht op de nieuwe straat biedt de entree van
Cortina Modes. Vanaf die plek
is de afwisseling van donkere
en lichte stenen goed te zien. De
familie Rutte van Cortina toont
zich dan ook zeer tevreden met
het resultaat. Mevrouw Rutte:
„Wat de anderen ook zeggen,
wij vinden het perfect."

De winkeliers zijn door de gemeente nauw betrokken bij de
herinrichting van de Kerkstraat. Ze moeten er bovendien
aan meebetalen en na enig morren loopt nu de betaling wel wat
vlotter, zo meldde wethouder
Andries van Marie onlangs.
De ondernemers mochten
zelfs mee helpen kiezen. Ze kozen voor roodachtige en gele
stenen. Voordat de ondernemers zich ermee mochten bemoeien legde de gemeente ook
al een proefvlak aan, maar die
klinkers waren niet sterk genoeg. Dat bij de uiteindelijke
serie de huidige lichte steensoort door productieproblemen bij de fabriek iets anders is
uitgevallen, valt bijna niemand
op.
Maar smaken blijven verschillen. Zo noemt een van de
verkoopsters van modezaak
Ocean Drive het tegelpatroon
„wat typisch met al die kleuren.
Ik denk dat als ze een wat egaler patroon hadden gekozen,
het een stuk mooier zou zijn."
Bij de Hema-medewerkers
wegen vooral praktische overwegingen mee in het oordeel.
Volgens A. Voros is er slecht
werk geleverd bij het leggen
van de bestrating. „Bij ons voor
de deur liggen de stenen schots

Weekenddiensten
m.

Berichten
en tips voor
deze rubriek met
-U-U. <OL
zakennieuws kunt u sturen naarde
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26, 2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuisplein12. Tel 023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

e

ben we heel wat klanten gehad.
En ook ons restaurant loopt
uitstekend." Dat grillrestaurant is er pas sinds 20 november bijgekomen. Eigenlijk staat
het geheel los van het hotel.
„We richten ons specifiek op
Zandvoorters," vertelt Barry.
„Zij kunnen a la carte een keus
maken uit een heel uitgebreid,
internationaal menu. Zo hebben we tal van Joegoslavische
specialiteiten, maar ook Spaanse gerechten als bijvoorbeeld
onze parillada met acht soorten
gegrillde vis. En niet te vergeten'onze Portugese sardines."
Barry's echtgenoot Ron, die
een expert is op culinair gebied,
heeft de verantwoording voor
de keuken. Zelf verzorgt Barry
de bediening. En met veel plezier, zo geeft ze spontaan te
kennen. „Voor ons is dit iets
wat we al heel lang wilden. Natuurlijk is het spannend, maar
ook hartstikke leuk om te
doen." Het restaurant is met
uitzondering van woensdag
elke dag geopend. Ook op beide
kerstdagen is Meijershof open.

Playbackshow
in La Bastille
ZANDVOORT - Op zondag
21 december staat de jeugd centraal in La Bastille. Vanaf één
uur wordt die middag een uitbundige kinderplaybackshow
gehouden in het bekende café
La Bastille in de Haltestraat op
nummer 58. Peuters en pubers
tot en met twaalf jaar krijgen
daarbij de kans om populaire
wereldsterren uit te beelden,
tot vertedering of bewondering
van het volwassen publiek.
Met deze vrolijke middag zet
La Bastille een traditie voort,
want ook in voorgaande feestmaanden werd telkens iets
leuks voor de jongste inwoners
van Zandvoort georganiseerd.
„En dat is maar goed ook,"
vindt mede-eigenaar Michel
Konings. „Want er wordt hier
in het dorp zo weinig voor de
kinderen gedaan." Wie wil meedoen kan zich opgeven bij Willem van Egdom via telefoonnummer 5715842.
De entree van La Bastille zal
Fleur Rietkerk en Maxim Wiebes showden trots de collectie op 21 december overigens tot
van Tutti Frutti
een levende kerststal zijn omKnto IBootngn.ird getoverd.

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.
BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere
gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemerland.
HUISARTSEN: De volgende
huisartsen hebben een gezamenlijke
waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P.
Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F. Weenink. Informatie
daarover tijdens weekend,
avond/nacht vanaf 16.30 uur, én
tijdens feestdagen via telefoonnummer (023-) 5730500. De
spreekuren van de dienstdoende arts zijn zowel op zaterdag
als zondag van 11.30 tot 12.00
uur en van 17.00 tot 17.30 uur.
Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13.00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zandvoortse Apotheek, H.B.A. Mulder, tel.
(023-)5713185. openingstijden
(alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en 17.00-18.00
uur, zondag 11.30-12.30 en
17.00-18.00 uur. Buiten de openingstijden informatie over de
regeling via tel.nr. (023-)
5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is= het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissmgsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst

en scheef. Alles is ongelijk, zodatje er met schoenen met een
hakje bijna met over kan lopen.
Ik heb echter gehoord dat de
stenen hier aan het begin er op
korte termijn weer uit gaan, om
het opnieuw te doen. Ik ben benieuwd."
„Het belangrijkste is nu juist
dat de straat nu voorlopig niet
meer opengebroken wordt,"
vindt ondernemer Elizabeth
van Elizabeth Mode. Pas na de
feestdagen en het vorstverlet
gaan de werkzaamheden in de
Kerkstraat verder. Dan komt
de andere helft van de straat
aan de beurt. Elizabeth kijkt
daar beslist niet met plezier
naar uit.
„Door het om de haverklap
opengooien van de straat heb ik
collega's onderuit zien gaan,"
zegt ze. „Wij merken het aan de
omzet. Zoals het er nu ligt, past
het echt bij Zandvoort; een
beetje het boulevard-idee. Af gezien van die keitjes, ziet het er
toch prima uit. Als straks de
lantaarns aangaan heb je een
prima sfeer in de straat. Dat is
wat de ondernemers van de
Kerkstraat altijd wilden en ik
ben er dan dus ook erg blij
mee."
Cleo Scheerboom

Het aanzien van de Haltestraat veranderde m 1997 fors: achter Jupite>
werden diverse panden gesloopt. Menig Zandvoorter is dat waarschijnlijl
opgevallen. Maar ook Wim Keur uit Den Bosch, die alle zaken in Zandvoort
nog altijd nauwgezet volgt, vond het tamelijk opmerkelijk. Daarom stuurde
h ij twee foto's naarde krant. Een uit het begin van deze eeuw en een die hi
recent maakte. Op de oude foto staat rechts nog het postkantoor, dat n
1965 afgebroken is. De voormalige woning van de bekende arts P
Varekamp (het huis met de torentjes) is eveneens verdwenen. Maar hei
pand van kruidenier G. Roest en het huis op de hoek van de Schoolstraat
waar meester Van Asperen woonde, bleven gespaard en zijn op de onlangs
gemaakte foto nog altijd te zien achter Jupiter.

Dier
van de
week

Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag
en nacht bereikbaar voor een
gesprek van mens tot mens.
Welzijnscentrum Zandvoort:
Willemstraat 20, Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. [Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
is een vrolijke bastaard
Spreekuur op werkdagen van Bobby
Boxer die op zoek is naar een
9.00-10.00 uur. Verder volgens nieuwe
baas of bazin. Hij is vier
afspraak.
jaar oud en heeft een vriendeTelef. Meldpunt Sexucel Ge- lijk
Tegen alleen zijn
weld: tel. 023-5340350 op werk- kankarakter.
hij nog niet zo goed, maar
dagen 12.00-14.00 uur en maan- volgens
de verzorgers van het
dag+
donderdagavond Kennemer
Dierentehuis, waar
19.00-21.00 uur.
hij nu logeert, valt dat best te
Telef. meldpunt Ouderen Misleren. Met schapen en katten
handeling: 023-5159700, van kan
hij helaas wat minder goed
08.30 tot 17.00 uur.
Bobby is echter wel
Zandvoortse Vereniging van opschieten.
hond die lekker ondeugend
Huurders: Gratis advies voor een
leden. Telefonisch spreekuur is, een soort Pietje Bell. Gelukkig luistert hij over het algeelke dinsdagavond 20.00 - 22.00 meen
goed naar zijn verzorgers.
uur: (023-) 5731618 (Secretari- Wie het
leven met Bobby of een
aat ZVH). Schriftelijk: Postbus
ander dier wil delen, kan te287, 2040 AG Zandvoort.
bij het Kennemer DierenWoningbouwvereniging EMM: recht
tehuis, Keesomstraat 5,
Klachtentelefoonnummer
Overigens hebben Tatechnische
dienst:
(023-) 5713888.
scha en Duncan, honden die
5717577.
kort geleden in de krant stonStoringsnummer gas buiten den,
inmiddels een nieuw thuis
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
gekregen.
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

Calculerende oudere
Bob de Vries van AOV/Unie 55-plus kwam al eerder m het nieuws, omdat hij
zei dat hij de vergoeding voor de raadsleden te laag vindt. Probeert hij nu op
een andere manier extra te verdienen' HIJ introduceert een nieuw fenomeen. Advertenties in een verkiezingsprogramma. De Vries maakt in het
verkiezingsprogramma van zijn partij tot tweemaal toe reclame voor zijr
eigen bedrijfjes en in datzelfde programma schrijft hij dat het AOV/Unie 55
plus zoveel mogelijk gunstige voorwaarden voor het bedrijfsleven wil schep
pen.
„Hoezo merkwaardig," reageert hij verbaasd. „Eigenlijk heb ik er hele
maal niet zo over nagedacht. Ik wilde het verkiezingsprogramma een mooie
achterkant geven. Bovendien heb ik het programma zelf bekostigd, dus
met geld uit die bedrijven. Want vanuit het AOV heb ik geen geld gekreger
om het verkiezingsprogramma uit te geven. Je trekt het buiten zijn propor
ties bovendien. De oplage is namelijk tot nog toe pas twaalf stuks."

Twee dagen feest
Co en Arie de la Court-Molenaar vieren vandaag hun zestigjarige bruiloft.
,,Met een etentje samen met de kinderen." zegt Co. „Maar eigenlijk
hebben we wel twee dagen feest, want gisteren waren we echt zestig jaar
getrouwd." Het is de laatste dagen dan ook een dolle boel geweest bij de
familie De la Court. Vrienden, familie en bekenden kwamen langs. Zelfs
familie uit Canada is voor de bruiloft overgekomen.

Paaltjes-slalom
De Kostverlorenstraat is klaar, althans, het eerste deel van de straat. Een
nieuw asfaltdeken bedekt de klinkers, diverse opritten zijn opgehoogd (niet
alleen die van de burgemeester) en er is een vluchtheuvel met een paaltje
geplaatst. Als dat paaltje net zoveel aantrekkingskracht uitoefent op
automobilisten als de paaltjes op de Zandvoortselaan m Bentveld, dan
belooft dat niet veel goeds. Automobilisten die ook kunnen skiën zijn
trouwens in dit soort situaties wel m het voordeel. Zij weten wat slalommen
is.

8& -2O ZONDER.

Burgerlijke stand
Periode: 6-19 dec. 1907
In ondertrouw: Remco van Hemert en Bianca Marcella Jolanda de Lang.
Getrouwd: Paul Duik en Patricia Cornelia Maria Koper.
Overleden: Maarten Slagveld,
83 jaar. Aloijsius Petrus Maria
Antonius Grimmon, 80 jaar.

Kerkdiensten
Hervormde Gemeente: Zo 10.00 uur: ds J. Dondorp. Wo 23.00 uur:
Kerstnachtdienst, ds C. vd Vate, Herv. Koor en The New Choir
Singers. Do 10.00 uur: Kerstmorgendienst in Gereformeerde
Kerk. Gereformeerde Kerk: Zo 10.00 uur: ds A. v. Leeuwen uit
Heemskerk. Wo 23.00 uur: kerstnachtdienst in Hervormde Kerk.
Do 10.00 uur: Kerstmorgendienst, ds J. van Leeuwen, muziekensemble. Agatha Parochie: Za 19.00 uur: Kerstoratorium. Zo 10.30
uur: geen viering. Wo 19.00 uur: Nachtmis met kinderkoor, 23.00
uur: Nachtmis, pastor Duijves en C. v. Polvliet, Caeciliakoor. Do
10.30 uur: pastor F. Meijer, Caeciliakoor. 15.00 uur: Kindje wiegen.
Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: zo geen dienst. Do 10.30 uur: J.
Broström-Bruin uit Boskoop. Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur:
Nu maar wachten op sneeuw
Kerstviering (in fysiozaal), M. Ridder.

l l l l s l M U O M.IK dl' Hoc l

A'eekmedia 17

woensdag 17 december 1997

Moi/ie Centre Noord
ALTIJD DE NIEUWSTE FILMS VOOR UW THUIS BIOSCOOP
DE GROOTSTE & RUIMSTE VIDEOTHEEK VAN ZANDVOORT
rVEÏRO Eddy Murphy (AKHE 12 JAAR)

NIEUW IN ZANDVOORT

NIEUWE
LEDEN
2de FILM
GRATIS*

CELCIUSSTRAAT 196
2041 TR ZANDVOORT
TELEFOON 023-5716044

DE EERSTE & ENIGE
COMPUTERGESTUURDE
VIDEOTHEEK VAN
ZANDVOORT

GEOPEND:
DAGELIJKS VANAF
16.00 UUR
ZATERDAG GESLOTEN

«MNGVMli

OPEN: MA, TOT VR, 14,00 TOT 22,00 / ZA. & Z013,00 TOT 22.00
WINKELCENTRUM NOORD ZANDVOORT TEL023-5720212

LUXE BROOD- EN
BANKETBAKKERIJ

Paap

WORDT NU
LID EN HUUR
GRATIS UW
2DE FILM*

17 I

7 DAGEN
FL25 =

ROB TAN

MEER
DAN 4.000
FILMS OP
VOORRAAD

"j /

7 FILMS*

HUFIERS & HOFDAMES (NED. 12 JAAR) NIEUW
BATMAN & ROBIN (AKHE AL)
NIEUW
CON AR (AKT1E) NIEUW
THE FIFTH ELEMENT (BRUCE WILLES) AKHE-SF NIEUW
101 ECHTE DALMAT1ERS (GLEN CLOSE) AL
BLOOD & WINE (JACK NICALSON) 16
NIEUW
THE SANT (VAL KIMLER) THRILLER
NIEUW
TURBULENCE (SPEED IN DE LUCHT) THRILLER NIEUW
THE ENGUSH PATIËNT (SPEELFILM)
MARS AiïACKS! (HUMOR)
THINNER (STEVEN KÜNG) TRILLER
DANTE'S PEA< (RAMPEN THRILLER)
DONNIE BRASCO ^L PAQNO) MAFIA
JERRY MAGURE (IOM CRUISE) HUMOR
SHA9OWCONSPIRACY (CHARUE SHEEN) AKTE
MICHAEL(JOHN TRAVOLTA) HUMOR NIEUW

KERSTSTAAF

7,75

'M.U.V. DAGFILMS

WINKELCENTRUM NIEUWNOORD TEL.023-5731957

11"
ui'
II.
l) )}

OPENINGSTIJDEN:
MA. TOT VR VAN 14.OO TOT 22.OO
ZA EN ZO VAN 13.OO TOT 22.OO

9IV

Pasteurstraat 4
Potgieterstraat 24

tel. 5731967
tel. 5712865

ia;'.
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Eens iets anders
voor Kerst?
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m Nieuwsblad
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Ondernemers Vereniging Zandvoort

Bestel tijdig uw visschotels (koud)
voor Kerst en Oudjaar
Tel. 023-5720122
of 06-53555049

Geef een kappersbon
)U

Prettige Kerstdagen en
een gezond 1998
• h ~s
-IK'
T
I'-S

Geopend W.C. Noord
vrij. 11.00-19.00
za. 11.00-18.00
tel. 023-5720122
of 06-53555049
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BOUWENS
TEL 5714361

)V

TON GOOSSENS
WINKELCENTRUM NOORD
••»-Geneesmiddelen

.•*- Herenkapsalon

•^-Homeopathie

-•*- Tabaksartikelen

••*-Vitamines

-*- Staatsloterij-Lotto

m+- Parfumeriën

••*- Stomerij

-*-±40 Soorten drop m+~ Fotowerk

UW GEMAKSWINKEL MET RUIME

Wat u doen moet:
Zoek in de advertenties in de kerstboompjes en plaats de letter op dé aangegeven
plaats. Breng of stuur uw oplossing naar Zandvoorts Nieuwsblad, Gasthuisplein
12, 2042 JM Zandvoort, uw inzending dient vóór 28 december in ons bezit te zijn.
12

3456

78910111213

141516

171819202122232425

Celsiusstraat 192
Voor uw kerstinkopen
zijn wij
22 en 23 december
tot 21.00 uur geopend

262728293031

32

33343536

3738394041 4243444546

Deze oplossing is ingezonden door:
Naam:
Adres:

~&• Ruime
parkeergelegenheid
-Ar Gratis parkeren

Gezellig winkelen

Postcode + Woonplaats:

in Kerstsfeer
Deze prijzen worden onder de goede oplossingen verloot en bestaan uit:

HOOFDPRIJS
EEN 3-GANGEN DINER
INCL WIJN, VOOR 2 PERS.
Beschikbaar gesteld door MURPHY'S INN, Passage 6-10

OED
Op 14 januari verschijnt in een oplage van
meer dan 500.000 exemplaren
weer een speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
over 'Wonen/Onroerend goed'.
Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
woninginrichting.
ni
/M

2e PRIJS
Waardebon a ƒ 100Aangeboden door CORTINA MODES Kerkplein 3
^ ^V«\JL «KL1** !_*Jv-. j-J^.-^* -^ M. M, ^TffA

Op 4 februari verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

Meer informatie over adverteren
in deze bijlagen:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B,
Amstelveen,
tel. 020-3473434.

ovz
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Cees Koper beste
nelschaker bij
Jhess Society

Dames Sporting OSS nog steeds puntloos

ZANDVOORT - Het nog puntloze damesvolleybalteam van Sporting
OSS leed in de eigen Pellikaanhal opnieuw een nederlaag. Door het 3-0
ZANDVOOBT - Kees Ko- verlies tegen Van Nispen werden de Zandvoortse dames dieper in de
er heeft afgelopen vrijdag- zorgen gedrukt. De Spprting heren bleven ongeslagen en in de race voor de
vond de derde ronde van titel door een 2-2 gelijkspel tegen het vierde team van OVRA.
snelschaakcompetitie
an Chess Society ZandIn de openingsfase kenden de een portie opportunisme en zeloort op zijn naam geschreen. De Zandvoprter taehaal- Zandvoortse vrouwen een goe- fopoffering van spelers, die gein zes partijen een hon- de start. Met veel overtuiging blesseerd toch aan de wedstrijd
werd de tegenstander uit De deelnamen, de gelijke gebleken
erd-procent score.
Koper liet van meet af aan
erken wie het meeste recht
ad om met de hoogste eer te
rijken. Ondanks de korte beanktijd, manoeuvreerde de 34rige denksporter zijn stukken
ehendig over het bord met de
i velden. In de eerste partij
ierf de monarch van Jaap
ouma een zachte dood, waara Koper's grootste concurjnt, Hans Drost, eveneens
veemaal in het stof moest bijin. Ook Simon Bpsma, die onngs in de Rapid-competitie
errassend sterk voor de dag
wam, kon het niet bolwerken
3gen de ontketende Koper.
Achter de dagwinnaar, die
iet de zege zijn koppositie in
et tussenklassement versteigde, streden Bosma en Drost
en verbeten strijd uit om de
weede plaats. Drost toonde
iCh in het onderlinge duel net
its verstandiger, waardoor
osma naar de derde plaats
•erd verwezen. Jaap Bouma
loest genoegen nemen met de
ierde plaats.
Aanstaande vrijdag staat
oor de hoofdmacht van Chess
ociety de cruciale wedstrijd
3gen De Vennep op het proramma. Hoewel de Zandvoorrs zonder Jacob de Boer aan•eden tegen de koploper van
e eerste klasse B van de
HSB, ziet teamleider Hans
irost de krachtmeting met ver•ouwen tegemoet. „Vorig seioen hebben we De Vennep nog
iet 3,5-4,5 verslagen. Dus onlopbaar is De Vennep niet. Boendien staat Chess op scherp.
Ve hebben, na het debacle teen Heemstede, nog iets recht
e zetten voor de trouwe suporterschare," blikt Drost
ooruit.

Eindelijk weer
3ositief resultaat
5VM-zaterdag
ZANDVOORT - Het zaerdagteam van Zandvoortneeuwen kwam tegen het
terke AMVJ goed voor de
ag. Door met 1-1 gelijkte
pelen boekten.de Zandvorers eindelijk weer eens een
jositief resultaat.
Het om de titel meestrijdenle AMVJ was over het geheel
;enomen de beter spelende
iloeg. De Amsterdammers waen veelvuldig in balbezit maar
onden een uiterst fanatiek en
el strijdend Zandvoortmeeuven tegenover zich. De manchappen van coach Fred van
ïhee knokten voor elke meter
'rond waardoor AMVJ toch wel
noeite had kansen te schep)en.
De schoten van de Amsterlammers werden bijtijds onchadelijk gemaakt. Slechts
'enmaal moest de Zandvoortse
lefensie het antwoord schuldig
jlijven. Daardoor ging Zand'oortmeeuwen met een 0-1 acherstand de rust in. In de tweeie helft ging een gretig Zand'oortmeeuwen op zoek naar de
gelijkmaker.
De Zandvoorters poogden
iet initiatief te nemen en slaaglen er in AMVJ terug te drin;en. De Amsterdammers kwanen nog wel tot enige gevaarlijce aanvallen, maar Zandvoortneeuwen was dichterbij een
reffer. Halverwege de tweede
lelft forceerde Zandvoortneeuwen een strafschop, die
'erzilverd werd door Ferry van
Rhee, 1-1.
In het slotkwartier probeerten beide ploegen de winst
naar zich toe te trekken. DaarJoor ontstond een spannende
slotfase, waarin de verdedigin;en overheersten. Met het gelijce spel kregen uiteindelijk beide teams loon naar werken.

Kerstklaverjassen

Zilk de duimschroeven aangedraaid wat resulteerde in een 74 voorsprong. Het begint er
echter sterk op te lijken dat
Sporting OSS tegen het einde
van een set de zenuwen niet
meer in bedwang weet te nouden. Onnodige fouten brachten
Van Nispen weer terug in de
race (8-8) en vervolgens de set
met 10-15.
In de tweede set kwam Van
Nispen goed in haar ritme. Het
drong door sterke opslagbeurten Sporting OSS steeds verder
terug en nam vlot een 6-1 voorsprong. Hierdoor moesten de
Zandvoortsen zich aanvallend
gaan forceren waarvan de opponent geroutineerd profiteerde. Met 15-1 pakte Van Nispen
eenvoudig de tweede set.
Het pleitte voor Sporting
OSS dat het zich nog niet gewonnen wilde geven en verbeten bleef strijden, in de derde
set, voor een beter resultaat.
Fraaie rally's zorgden ervoor
dat beide partijen lang in elkaars spoor bleven, 7-7. In de
spannende slotfase hielden de
gasten opnieuw het hoofd beter
koel en was het gedaan met de
aspiraties van Sporting OSS,
10-15.
De Sporting OSS-mannen
speelden een zeer spannende
partij volleybal tegen het geroutineerde vierde team van
OVRA. Het door blessures geteisterde Sporting OSS is met

van het bezoekende OVRA.

Met veel omzettingen binnen
het team en Riet Vossen op de
hoofdaanval stond er toch een
compleet team. Rob Blom de
spelverdeler, die met een zware
kaakontsteking kampte, speelde toch mee op de 5-1 om wat
rust binnen het veld te brengen.
Aanvoerder Evert van Straaten
had al voor de wedstrijd te kennen gegeven dat hij als spelverdeler zou spelen en de middenaanval optimaal zou proberen
te benutten. Dit resulteerde in
een zeer intensieve speelwijze
omdat de middenspelers Michel Leppink en Eric Eggink
constant in moesten blijven lopen.
Ongeveer negentig procent
van de aanvallen van Sporting
OSS gingen door het midden,
de overige ballen op de drie meter en op links voor werden
door Jorg de Bruijn gescoord.
In de eerste set was Sporting
met deze speelwijze OVRA de
baas en won met 15-10. Vervolgens kreeg OVRA wat meer vat
op het spel en na een spannend
gevecht ging Sporting OSS met
13-15 ten onder.

Schijff roeit naar brons
Het was groot feest
Topper van de week
voor de deelnemers van
Fitness Paradise tijdens
de Nederlandse kampioenschappen ergoroeien.
Dat Willem Pijper en Pepijn Paap er met goud
vandoor gingen was te
verwcahten; maar dat Pieter Schijff in zijn categorie met een bronzen medaille aan de haal ging en
deel uitmaakte van het
gouden clubteam was
toch wel verrassend. De
37-jarige Zandvoorter
voordeel te zijn ten opzichte
roeit namelijk pas een
an anderen. Bovendien is het
jaar op de ergometer.
heel goed voor je lijf en geeft
„Ik heb jaren gefietst bij de
amateurs en heb daardoor
een redelijke conditie opgebouwd," vertelt Pieter
Schijff. „Toen kreeg ik een
knieblessure. Mijn fysiotherapeut raadde mij aan te
gaan roeien op de ergometer.
Ik vond het wel leuk omdat
te doen, aangezien het mij
ook wel gemakkelijk afging.
Ik deed al jaren aan fitness
bij Paradise, maar dit is even
wat anders. Ik train nu elke
dag zo'n anderhalf uur op de
roeimeter. Ik denk, omdat ik
lang en zwaar ben, in het

het een fijn gevoel als je je total loss hebt geroeid."

De wedstrijden van zondag
waren voor Schijff de eerste
officiële waaraan hij meedeed. „Dat het zo ging was
heel mooi. Het ging mij wel
redelijk gemakkelijk af. Het
is jammer dat er zo weinig
wedstrijden worden georganiseerd, want ik zou best
meer willen doen. Mijn doelstelling voor volgende jaren
is om nog harder te roeien.
Ik wil proberen mijn tijden
scherper te stellen. Dat zal
denk ik wel lukken."

De Zandvoorters hadden zich
de laatste maanden in Fitness
Paradise uitstekend voorbereid
op de titelstrijd. Remy Draaijer:
„In samenwerking met Koos
Dalmolen hebben we de watertechniek aangepast aan de
droogroeimachine, hetgeen een
nog economischer energieverbruik geeft." Het wedstrijdveld
bestond uit twee lange rijen
met elk twintig roei-ergometers, die gekoppeld waren aan
diverse beeldschermen. Op de
beeldschermen werd door middel van genummerde bootjes
aan de roeiers en het publiek
duidelijk gemaakt wie wie was.
Tevens kon daarvan worden afgelezen in welke tijd de meters
afgelegd werden.

ZANDVOORT - Vrijdag
wordt in de ontmoetingsruimte
de Agathakerk een kersttlaverjasavond gehouden. In
iet gebouw aan de Grote
•Crocht begint de kaartavond
om acht uur en er worden drie
ronden gespeeld. Een ieder is
de individuele strijd moeswelkom en bovendien is de toe- tenInde
roeiers 2000 meter afleggang gratis.

Foto:
Erick van Clef

een geweldige strijd om een doch OVRA was iets gelukkiger
Zandvoortse zege of een gelijk- en behaalde door een 13-15 setspel voor OVRA. De Zandvoor- winst alsnog een 2-2 gelijkspel.
ters streden voor ieder punt
Ondanks de zware strijd was

Deze dames bleven met 58
Procent de achtervolgers de da'rtes Boon en Koning vier procent voor. Zoals verwacht gingen de heren Emmen en Van
<ler
Meulen ook dit keer met de
e
er strijken. Zij hadden een

Sporting OSS zeer tevreden
over het behaalde resultaat.
Met een snelle aanval werden
het altijd op routine spelende

gen. Willem Pijper, die vorig
jaar Nederlands kampioen was
en deze zomer op de World Police & Firegames goud behaalde, werd twee weken geleden
geveld door een stevige verkoudheid. Hij was daarom minder aan trainen toegekomen en
kon niet op topniveau presteren. Toch behaalde hij in zijn
categorie de eerste plaats. Zijn
doelstelling voor 1999 is in
Stockholm de WK voor poltiie
en brandweer te winnen.
Pepijn Paap behaalde in de
categorie 20+ de eerste plaats.
In een geweldige strijd roeide
Paap naar een tijd van 6 minuten en 15,7 seconden, hetgeen
een verbetering van zijn vorige
jaar geroeide tijd betekende
met maar liefst 3,4 seconden.
Tot 400 meter van de finish
hield Pepijn Paap zich in om
vervolgens met een geweldige
eindsprint zijn directe tegenstander te verrassen. Jeroen
van den Berg werd vierde. Pieter Schijff behaalde in de categorie 30+ een fraaie derde
plaats in 6.22.6.
Bij de dames in de categorie
30+ scoorde Sandra Aries een
fraaie tweede plek in en tijd van
7.55.9 terwijl Ingrid van der

voorsprong van dertig procent
op de heren Groenewoud en
Smit die tweede werden. Uit de
A-lijn degradeerden vier paren
naar de B-lijn.
De heren Bakker en Brandse
zegevierden weer eens in de Blijn, zij het dat de overwinning
dit keer gedeeld moest worden
met twee andere paren. De dames Van Ackooij en Drenth en
de dames Van Duijn en Koper
lieten eveneens 57 procent noteren. De vier promotieplaatsen waren voor de heren Bakker en Brandse, mevrouw
Kinkhouwers en de heer Heidoorn, de heren Overzier en
Van de Staak en de dames De

Dood en Lemmens. De onderste vier paren dalen af naar de
C-lijn.
De eerste plaats in de C-lijn
werd met zestig procent overtuigend gewonnen door de dames Eijkelboom en De Fost. De
dames Kleijn en Veldhuizen
eindigden als tweede op zes
procent achterstand. De dames
Van den Nulft en Scipio Blüme,
het echtpaar Van der Werff, de
dames Eijkelboom en De Fost
en de dames Kleijn en Veldhuizen mogen het de volgende
competitie in de B-lijn proberen.
In de donderdagmiddag competitie werd de eerste wedstrijd

OVRA op gelijke hoogte gehouden. Door dit resultaat blijft
Sporting OSS in de race om het
kampioenscha.

Zandvoort '75 komt in verkeerderijtje terecht

heid. Met nog tien minuten te
gaan besliste WVHEDW de
wedstrijd. Een lange bal zorgde
voor onrust in de Zandvoortse
dammers waren fanatieker defensie waarvan een Amsterdamse voorwaarts dankbaar
en drukten Zandvoort '75, profiteerde
en 2-0 liet aantekedoor met 2-0 te winnen, in nen. In de laatste
minuten heeft
het verkeerde rijtje.
Zandvoort '75 het wel geproIn het Zandvoortse team was
Robin Castien hersteld van een
blessure doch het ontbrak de
spits aan wedstrijd ritme. Bovendien werd hij niet best aangespeeld en zat de tegenstander
hem fel op zijn huid. Zandvoort
'75 speelde in een te laag tempo
waardoor de Amsterdamse achterhoede niet in problemen
werd gebracht. WVHEDW kon
aanvallend, in de eerste helft,
ook al geen indruk maken
waardoor er een gezapig spelletje voetbal ontstond.

taeerd maar de echte spirit ontbrak.
Door deze nederlaag zakt
Zandvoort '75 naar een gevaarlijke plek op de ranglijst en de
winterstop komt danook als geroepen. „We krijgen inderdaad
gelukkig een winterstop," stelde elftalbegeleider Joop Paap.

„Het loopt niet meer en we zitten daardoor in een vrije vaf.
Ook in deze wedstrijd zaten we
niet echt in de wedstrijd. We
moeten oppassen niet verder af
te zakken. We gaan ons nu
maar weer voorbereiden op een
goede serie meteen na de winterstop."

(ADVERTENTIE)

In de tweede' helft ging
WVHEDW er feller tegenaan
en reeds na een minuut spelen
lag de openingstrefer in het
Zandvoortse doel, 1-0. Fysiek
waren de Amsterdammers sterker, terwijl Zandvoort '75 het
bleef zoeken in verzorgd voetbal. Het tempo lag echter te
laag om WVHEDW te verontrusten. De Amsterdammers keken niet zo nou naar het spelniveau. In balbezit werd meteen
het middenveld met een lange
bal overgeslagen.

Peet in haar categorie 50+ een
tijd roeide van 8.28. De organisatie van deze titelstrijd had de
rusttijd tussen de wedstrijden
erg ongunstig ingedeeld. De
rust tussen de strijd in de individuele klassen en de teamwedstrijden was tussen zestig en
negentig minuten, hetgeen veel
te kort is om redelijk te herstellen.
Het eerste herenteam van
Fitness Paradise, bestaande uit
Willem Pijper, Pepijn Paap, Jeroen van den Berg en Pieter
Schijff, gingen toch fel van start
op de duizend meter om de titel
van vorig jaar te verdedigen. De
Zandvoorters roeiden oppermachtig naar het kampioenschap in een fraaie tijd van
3.00.8.
Sebastiaan Borman, Martin
van Berge Henegouwen, Niels
Meijer en Remy Draaijer vormden het tweede team en met een
bronzen plak, in 3.12.8 werd het
Zandvoortse succes compleet.
„We kunnen weer terugkijken
op een geslaagde sportdag. Volgend jaar zullen we zeker weer
ons uiterste best doen om zo
goed mogelijk te presteren," aldus Remy Draaijer.

in de derde competitie gespeeld. De overwinning in de Alijn werd gegrepen door de heren Hogendoorn en Weijers
met 66 procent. Op een achterstand van tien procent eindigden mevrouw De Vries en de
heer Vergeest als tweede.
De dames Van Leeuwen en
Van der Storm, die voor het
eerst met elkaar speelden, pakten gelijk maar de eerste plaats
in de B-lijn. Deze dames scoorden met 65 procent heel goed.
De spanning was groot aangezien met slechts een procentje
minder de dames Rooijmans en
Versteege voor de tweede
plaats tekenden.

Het was een wedstrijd met
twee gezichten. In de eerste
helft een sterker RCH dat een 31 voorsprong nam. De tweede
helft was echter geheel voor
Zandvoortmeeuwen dat er net
niet in slaagde de gelijkmaker
te forceren. De Zandvoorters
begonnen te mat aan de wedstrijd. Het heilige vuur, dat de
Meeuwen vorige week tegen
HBC lieten zien, ontbrak. RCH
wist met deze instelling wel
raad en had al snel een 2-0 voorsprong te pakken.
Zandvoortmeeuwen was aanvallend onmachtig maar de eerste de beste aanval was meteen
raak. Na een half uur speelde
Dennis Vastenhouw de bal voor
de voeten van Raymond Hölzken, die de taal zonder pardon
achter de Heemsteedse doelman plaatste, 2-1. RCH bleef
het betere van het spel behouden en door te slap verdedigen
liep Zandvoortmeeuwen tegen
een derde treffer op, 3-1.
Trainer Pieter Keur stelde in
de rust orde op zaken en maande zijn spelers aan tot meer inzet. De speech van Keur werkte
want er stond een geheel ander
Zandvoortmeeuwen in het veld.
Agressief en fel werd op de bal
gezeten en dat leidde tot een
groot overwicht. Al snel scoorde Dennis Vastenhouw met een
fraaie omhaal het tweede Zandvoortse doelpunt en daarna
hing de gelijkmaker in de lucht.
Zo kwam Vastenhouw opnieuw in scoringspositie maar
vrij voor de doelman miste het
Zandvoortse talent. Door het
aandringen van Zandvoortmeeuwen ontstond er ruimte
voor RCH om snelle counters
te plaatsen. In het Zandvoortse
doel keepte Mario Schrader
achter een uitstekende partij
en liet zich niet meer verrassen.
Ondanks aandringen van de
Zandvoorters bleef. de gelijkmaker uit.
Interim-voorzitter Henk Kinneging was van mening dat een
gelijkspel meer dan verdiend
was geweest. „De eerste helft
was matig, maar we speelden
een ijzersterke tweede helft.
Een punt had absoluut verdiend geweest. RCH kwam er
vrijwel niet meer aan en daarom zou een gelijkspel beter geweest zijn."

Dit speltype leverde niet al te
veel problemen op voor Zandvoort'75. De Zandvoorters verkregen een veldoverwicht maar
echt .grote mogelijkheden ontstonden er niet. De schoten of
kopballen op het Amsterdamse
doel misten kracht en zuiver-

Emmen en Van der Meulen winnen weer
ZANDVOORT - De tweede competitie bij de Zandvoortse Bridge Club leverde, net als in de eerste, een
overwinning op voor de he"en Emmen en Van der
Beulen. De laatste speelavond van de tweede comPetitie leverde een zege op
voor de dames Van der Meu'en en Spiers.

ZANDVOORT - Na een
aantrekkelijk partij voetbal
keerde Zandvoortmeeuwen
zonder punten terug uit
Heemsteede. RCH bleef de
Zandvoorters net de baas
met 3-2, terwijl een gelijkspel de verhouding beter
had weergegeven.

Eerste punt voor
ZVM-handbalsters

Succesvol optreden ergoroeiers
ZANDVOORT - De ergoroeiers van Fitness Pardise
waren tijdens de open Nederlandse kampioenschappen op de roei-ergometer
enorm succesvol. De Zandyoortse roeiers behaalden
in de Amsterdamse Apollohal driemaal goud, eenmaal
zilver en tweemaal brons.

SPORT
ZVM laat RCH
ontsnappen

De volleybalsters van
Sporting OSS
speelden met
veel inzet
maar
moesten
genoegen
nemen met
een 0-3
nederlaag

De derde set werd bepaald
door de Zandvoorters, die met
vlot spel en in een hoog tempo
ZANDVppRT - Zandhet blok van OVRA uiteen voort '75 zit in een dal en dat
speelden, en wonnen met 15-9. bleek ook in de wedstrijd teIn de vierde set ontspon zich gen WVHEDW. De Amster-
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Om ruimte te kunnen
bieden
aan Mondileder
Stoutenbeek moeten er bij
Van Reeuwijk in Diemen
tientallen prachtige eethoeken
en bankstellen uit. Zo snel
mogelijk. Daarom is het rode
potlood door de prijzen
gehaald. Laat die kans niet
voorbij gaan!
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Van Reeuwijk, Sniep 7, 1112 AG Dicmcn.
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ZANDVOORT - De handballers van ZVM-Rabobank
leden een teleurstellende 2124 nederlaag tegen Havas.
De eerste helft, die met 8-16
achterstand werd afgesloten, bleek de nekslag. De
Zandvoortse dames kwamen uitstekend voor de dag
door het sterke tweede team
van NEA een 20-20 gelijkspel af te snoepen.
Vooral in de eerste helft
speelden de Zandvoorters beneden hun niveau. Aanvallend
werden wel de kansen gecreëerd, maar de afwerking was
er niet bij ZVM-Rabo, terwijl
verdedigend de zaak niet op
slot zat. Het laaggeklasseerde
Havas profiteerde van de offday en bouwde voor de rust aan
een grote voorsprong. 8-16. In
de tweede helft liep ZVM-Rabo
achter de feiten aan. Wel werd
met veel inzet de achtervolging
ingezet, doch de opgelopen
schade kon niet worden goed
gemaakt.
Havas scoorde zo nu en dan
een treffer en bleef daarmee de
Zandvoorters voor, 21-24. De
Zandvoortse vrouwen deden
het daarentegen een stuk beter
en behaalden voor het eerste
dit seizoen een punt. In de eerste helft was het zoeken naar de
juiste combinaties waardoor de
reserves van NEA uitliepen
naar een 11-7 voorsprong. Een
gemotiveerd Zandvoorts team
gooide er in de tweede helft een
schepje bovenop en werkte de
achterstand geheel weg. De
slotfase van de strijd stond bol
van de spanning. Om beurten
namen de teams een voorsprong van een punt.
Bij een 20-19 achterstand, en
met nog minder dan een minuut te" gaan, leek ZVM-Rabo
opnieuw met lege handen te
blijven staan. Echter met, een
knappe actie zorgde Wendy van
Straaten voor de verdiende gelijkmaker, 20-20. Doelpunten
mannen: Martijn Hendrikse 5,
Paul Blom 4, John Terpstra 3,
Patrick Terpstra 3, Peter Pennings 2, Ronald Vos 2, Gerard
Damhoff l, Camiel Doorgeest 1.
Vrouwen: Claudia Paap 7, Wendy van Straaten G, Suzanne
Bruijnzeel 3, Maaike Cappel '2.
Linda Koper l, Daphina van
Rhee 1.

MET
ACTUELE
ÉANBOD
WOONHUIZEN
TE KOOP IN
ZANDVOORT
SCHELPENPLEIN 18
In het centrum, aan pittoresk plein, gesitueerd charmant woonhuis.
Indeling: hal; L-vorm. woonkamer met
haard; keuken; kelder; toilet. 1e etage:
ruime slaapk. met vaste kast; ruime badkamer met ligbad, douche en bidet. C.v. gas.

VRAAGPRIJS F 239.OOO,- K.K.
VAN SPEIJKSTRAAT 19
Royale benedenwoning met zomerwoning,
voor- en achtertuin (west), achterom en
stenen schuur. De woning is recentelijk
geheel gerenoveerd, o.a. nieuwe voor- en
achtergevel. Indeling: hal; riante doorzonwoonkamer; open keuken met inbouwapp.;
3 slaapkamers; badkamer met wastafel, ligbad en toilet. Indeling zomerhuis: woonkamer met kitchenette, 2 slaapkamers, douche/toilet. C.v.

VRAAGPRIJS F 319.OOO,- K.K.
MARTINUS NUHOFFSTRAAT 77
In kindvriendelijke woonomgeving, nabij
strand, centrum en station gelegen eindwoning met zonnig terras en tuin. Indeling:
hal; inpandige berging; woonkamer met plavuizen vloer; open keuken met inbouwapp.;
hal; toilet. 1e etage: overloop; badkamer
met douche, wastafel en toilet; 2 slaapkamers (vh 3); waarvan één met riant terras.

VRAAGPRIJS F 349.OOO,- K.K.

ligbad en'toilet; 3 slaapkamers; souterrain:
hal; kamer; inpandige berging; ruime hal.

met balkon zuidwest; toilet; badkamer met
wastafel en ligbad; 2 slaapkamer; keuken.

VRAAGPRIJS F 425.OOO,- K.K.

VRAAGPRIJS F 225.OOO,- K.K.

OOSTERPARKSTRAAT 83

BURG. v. FENEMAPLEIN 2/1 ooi

Uitstekend gesitueerd, in de direkte nabijheid van het strand, ruim woonhuis, thans in
gebruik als pension. Ruime kelder.
Indeling begane-grond: hoofdentree; ruime
hal; 2 ruime slaapkamers met wastafel, toilet; 2e toegang: bijkeuken; keuken; toilet,
douche, sauna. 1 e etage: 4 slaapkamers,
merendeels met douche, toilet en wastafel.
2e etage: zolderruimte; 3 slaapkamers met
douche, wastafel en merendeels met toilet.
Plavuizen vloer over de gehele verdieping.

Op de 10e verdieping gelegen ruim luxe
tweekamerhoekappartement met prachtig
uitzicht over zee en dorp.
Indeling: hal; woonkamer met balkon west;
halfopen luxe keuken met inbouwapp.; luxe
badkamer met badkamerameublement, toilet en douche; slaapkamer met kastenwand
en balkon oost.

VRAAGPRIJS F 495.OOO,- K.K.

VAN GALENSTRAAT 1OO

BREDERODESTRAAT 98
Op uitstekende lokatie, in Zandvoort Zuid
gelegen vrijstaand royaal, goed onderhouden woonhuis met inpandig zomerhuis en
tuin rondom.
Indeling: vestibule; gang; doorzonwoonkamer met allesbrander en laminaatvloer;
open keuken met inbouwapp.; kelder; toilet.
1e etage: 3 slaapkamers; balkon; badkamer
met toilet; douche en wastafelmeubel. 2e
etage: slaapkamer met dakkapel; 2 kamers.
Indeling zomerhuis: hal; keuken; woon/eetkamer. 1 e etage: 2 slaapkamers.

VRAAGPRIJS F 649.OOO,- K.K.

BREDERODESTRAAT 31
In Zandvoort zuid gesitueerd uitstekend
onderhouden vrijstaand woonhuis met multifunctionele gebruiksmogelijkheden. Dit
unieke object is recent geheel, smaakvol
verbouwd en wordt gekenmerkt door grote,
lichte ruimtes.
Indeling: riante hal; woonkamer met aangrenzende t.v.-kamer, plavuizen vloer en
schuifpui naar terras op het zuiden; fraaie
luxe Siematic keuken met plavuizen vloer en
diverse luxe inbouwapp.; bijkeuken; toilet;
atelierruimte met keukenblok; inpandige
berging. 1e etage: ruime overloop;
3 grote slaapkamers met vaste kastenwanden; aangrenzende badkamer in aanbouw;
luxe badkamer met douche, wastafel en
wandcloset. Parkeerruimte voor meerdere
auto's op eigen terrein.

VRAAGPRIJS F 75O.OOO,- K.K.
HOGEWEG 72
In het centrum gelegen vrijstaand woonhuis
met zonnige tuin zuid.
Indeling: gang; L-vormige woonkamer met
laminaatvloer, open keuken; 2 slaapkamers;
badkamer met zitbad, wastafel en toilet. 1e
etage: zolderruimte (geschikt voor het
maken van kamers), bereikbaar via vlizotrap. C.v. Erfpacht afgekocht voor 20 jaar.

VRAAGPRIJS F 385.OOO,- K.K.
FAHRENHEITSTRAAT 54
In kindvriendelijke woonomgeving gesitueerd goed onderhouden vrijstaande eengezinswoning met voor- en achtertuin zuid;
Indeling: hal, toilet; riante woonkamer (± 40
m2) met open haard en parketvloer.
1 e etage: 3 slaapkamers; badkamer met
wastafel en douche. 2e etage: studeerkamer; zolderkamer. Dubbel glas. C.v.

VRAAGPRIJS F 395.ooo,- K.K.
EVENTUEEL TE KOOP MET GARAGE F 3O OOO.- K K.

OOSTERPARKSTRAAT 35
In gewilde woonomgeving gelegen halfvrijstaand woonhuis met voor- en achtertuin.
Achterom. Indeling: vestibule; gang; kamer
en suite; kelder; toilet; keuken. 1e etage:
keuken; toilet; kamer en suite; terras; slaapkamer met douchecabine.

VRAAGPRIJS F 398.OOO,- K.K.

VAN LENNEPWEG 65/28
In kindvriendelijke woonomgeving gelegen
eengezinswoning met tuin zuid.
Indeling begane-grond: entree; hal; woonkamer met open haard, parketvloer en balkon
zuid; open keuken met inbouwapp.
1e etage: badkamer met dubbele wastafel,

KENNEMERWEG 3
Op duintop gelegen luxe vrijstaande villa
met binnenzwembad. Totale grondopp.
3730 m2. Indeling ruime hal; garderoberuimte; toilet; luxe woonkeuken met inbouwapp.;
eetkamer; zitgedeelte met open haard en
schuifpui naar terras. Entresol: slaapruimte;
aangrenzende badkamer met wastafel,
bidet, hoekbad, toilet en douche; kleedruimte. Begane grond: riante zwembadhal met
terras, open haard en schuifpui naar terras;
slaapkamer met badkamer met ligbad; hal;
badkamer met douche; slaapkamer; dubbele garage.

VRAAGPRIJS F l .5OO.OOO,- K.K.

BOULEVARD DE FAVAUGE 2
Uniek driekamamerappartement op begane
grond met ruim terras (40 m2).
Het appartement is direkt aan de boulevard
gesitueerd en heeft vanuit alle vertrekken
uitzicht op zee.
Indeling: hal; keuken; gang; woonkamer;
2 slaapkamers; badkamer met ligbad, toilet
en dubbele wastafel. Het appartement mag
als tweede woning worden gebruikt.

VRAAGPRIJS F 198.OOO,- K.K.
VAN GALENSTRAAT 36
Aan de boulevard gelegen driekamerappartement (vh 4) op de 1 e etage. Zeezicht.
Indeling: hal; L-vorrn. woonkamer (± 35 m2)

ALLE SE

VRAAGPRIJS F 249.OOO,- K.K.

Zonnig driekamerhoekappartement (vh 4)
met zeezicht en balkon zuidwest. Indeling:
gang; L-vorm. woonkamer met schuifpui
naar balkon; keuken met inbouwapp.; 2
slaapkamers waarvan 1 met kastenwand;
badkamer met ligbad, toilet en wastafel.

VRAAGPRIJS F 285.OOO,- K.K.

DR J.G. MEZGERSTRAAT 33
Nabij strand, station en centrum gelegen
gezellig driekamerappartement op 1 e etage
met zonneterras op het zuiden.
Indeling: hal met spiegelkast; woonkamer
met parketvloer en riant zonneterras (± 30
m2); halfopen keuken met gaskookplaat en
afzuigkap; toilet; badkamer met wastafel en
douche; 2 slaapkamers.

VRAAGPRIJS F 289.OOO,- K.K.

BURG. v. FENEMAPLEIN 2/6O4
Ruim driekamerappartement op de 6e etage
met schitterend uitzicht op strand en zee.
Indeling: hal; keuken; woonkamer met balkon; 2 slaapkamers; balkon; toilet; badkamer met wastafel en douche.

VRAAGPRIJS F 298.OOO,- K.K.
VERPLICHTE OVERNAME VAN STOFFERING EN
MEUBILERING ƒ 1O.OOO,- K.K.

HOGEWEG 54/1
Midden in het centrum gelegen vierkamerhoekmaisonnette met riante achtertuin zuid.
Indeling: hal; 3 slaapkamers waarvan 1 met
riant balkon zuid (± 16m2); badkamer met
wastafel, ligbad en toilet; onderverdieping:
(niveau achtertuin): hal; toilet; ruime woonkamer met schuifpui; open keuken met
inbouwapp.

VRAAGPRIJS F 298.OOO,- K.K.

DE FAVAUGEPLEIN 21/25

THUIS
EIGEN

Op de 5e etage gelegen driekamerhoekapp.
(thans in gebruik als tweekamerapp.) met
schitterend uitzicht over zee, boulevard en
dorp. Indeling: hal met 2 inbouwkasten; royale woonkamer met balkon zuid; badkamer
met ligbad, douche, toilet en wastafel;
slaapkamer met balkon; keuken.

VRAAGPRIJS F 34O.OOO,- K.K.
DE RUYTERSTRAAT 98

APPARTEMENTEN
TE KOOP IN
ZANDVOORT

AL l O

AANKOOP / VERKOOP / TAX
PROJECTEN / ADVIEZEN

Goed onderhouden vierkamerhoekappartement met panoramisch uitzicht over strand
en boulevard. Thans in gebruik als tweekamerappartement.
Indeling: hal; L-vorm. woonkamer met open
haard en balkon zuidwest; riante slaapkamer; keuken met inbouwapp.; toilet; badkamer met wastafelmeubel en douche.

VR.PR. F 345.OOO,- K.K.

BURG. v. FENEMAPLEIN 4/8
Fraai verbouwd vierkamerappartement op 4e
etage nabij strand, station en centrum.
Indeling: ruime hal; doorzonwoonkamer met
open haard en balkon oost en west; 2 slaapkamers; moderne keuken met inbouwapp.;
badkamer met ligbad, dubbele wastafel en
badkamermeubel; toilet. Het appartement is
geheel voorzien van parketvloer.

VRAAGPRIJS F 349.OOO,- K.K.
EVENTUEEL TE KOOP MET GARAGE,
VRAAGPRIJS F 3O.OOO,- K.K.

HOGEWEG 56A, 2O42 G J ZANDVOORT, TI

JAAR...

BURG. v. FENEMAPLEIN 22/14

douche, toilet en dub. wastafel; 2e badkamer met douche en toilet.

KERKSTRAAT GA

Op 7e etage gesitueerd driekamerappartement met uitzicht op zee.
Indeling: ruime hal; L-vorm.woonkamer met
open haard en balkon west; 2 slaapkamers;
balkon oost; toilet; badkamer met wastafel
en ligbad; keuken met inbouwapp.

VRAAGPRIJS F 825.ooo,- K.K.

In drukke winkelstraat gesitueerd hoekwinkelpand. Indeling: winkel met 2 paskamers
en toonbank; kelder met keukenblok en toilet.

Op 7e etage gesitueerd driekamerapp. nabij
strand, centrum en station.
Indeling: ruime hal; L-vormige woonkamer
met open haard en balkon west; 2 slaapkamers; balkon oost; keuken; toilet; badkamer
met ligbad en wastafel.

Riant appartement (190 m2) van penthouse
kaliber met uitzicht over zee en in de directe
nabijheid van het centrum, station en
strand. Twee inpandige garageplaatsen en
bergingen.
Indeling: hal met garaderobe; ruime woonkamer met aangrenzende televisiekamer en
terras west; woonkeuken met inbouwapp.;
eetkamer; slaapkamer met aangrenzende
luxe badkamer met ligbad en toilet; logeerkam, met balkon; badkamer met douche en
toilet; bijkeuken.

VRAAGPRIJS F 359.OOO,- K.K.

VRAAGPRIJS F 875.OOO,- K.K.

STATIONSPLEIN 13/11

BURG. v. FENEMAPLEIN 2/106

VRAAGPRIJS F 359.OOO,- K.K.

ENEN

BURG. v. FENEMAPLEIN 7/13

-Luxe driekamerappartement op de 4e etage
van modern appartementencomplex.
Uitzicht op zee. Inpandige berging en garageplaats op de begane grond.
Indeling: hal; L-vorm. woonkamer met terras
west; 2 slaapkamers; keuken met inbouwapp.; bijkeuken; badkamer met douche, toilet, ligbad en wastafel; toilet.

VRAAGPRIJS F 475.OOO,- K.K.
STATIONSPLEIN 1 1/6
In luxe appartementencomplex gesitueerd
riant vierkamerhoekapp. op de 3e etage
met uizicht op zee. Inpandige berging en
garageplaats. Indeling: hal; woonkamer met
terras west; open keuken met inb.app.; bijkeuken; 3 slaapkamers; toilet; badkamer
met wastafel, douche en ligbad.

VRAAGPRIJS F 479.OOO,- K.K.
ORANJESTRAAT 4 B

ONS

DVOORT

Zeer riant en luxe appartement op de 1e
etage met zonneterras op het westen,
gelegen in het centrum van Zandvoort.
Afsluitbare garage in het souterrain.
Indeling: hal; living (82 m2) met schuifpui
naar riant zonneterras (53 m2)met hardhouten vloer; keuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; zeer moderne badkamer met ligbad, toilet, douchecabine en dubbele wastafel; 2 slaapkamers. Het gehele appartement is voorzien van een massief houten
parketvloer.

VRAAGPRIJS F 525.OOO,- K.K.
DR J.G. MEZGERSTRAAT 133
In de onmiddellijke nabijheid van het strand
gelegen schitterend penthouse op de 3e
etage met riant zonneterras.
Indeling: hal; woonkamer met open haard
en parketvloer; luxe open keuken met
inbouwapp.; 3 slaapkamers; luxe badkamer
met ligbad, douche en dubbele wastafel;
toilet.

VRAAGPRIJS F 695.OOO,- K.K.
EVENTUEEL 3 GARAGES A F 3O.OOO,- K.K.
TE KOOP.

s / HUUR //ERHUUR / BEHEER
ASSURANTIËN

HOGEWEG 112
Luxe, sfeervol en uitstekend onderhouden
vierkamerhoekappartement met inpandige
garageplaats en berging.
Indeling; ruime hal; riante living met aangrenzende eetkamer en fraaie open
Poggenpohl keuken met Amerikaanse ijskast en diverse luxe inbouwapp.; bijkeuken;
gastentoilet; 3 ruime slaapkamers met 2
aangrenzende luxe badkamers met wastafelmeubel en toilet waarvan 1 met ligbad en
1 met douche. Ruim zonneterras op het zuiden. Videofooninstallatie.

VRAAGPRIJS F 749.OOO,- K.K.
STATIONSPLEIN 11/13

023 -a71 29 44, FAX O23 - 571 75 96

STATIONSPLEIN 15/14+15

Riant penthouse op toplokatie met uitzicht
over zee. Dit luxe appartement bevindt zich
op de 6e etage en is voorzien van een ruim
dakterras met optimale privacy.
Opp. 170 m2. Indeling: hal; toilet; woonkamer met open haard en 2 schuifpuien; luxe
open keuken met inbouwapp.; bijkeuken;
3 slaapkamers; luxe badkamer met ligbad,

Direct aan de wandelboulevard gelegen luxe
en royaal hoekappartement van penthouse
kaliber met panoramisch uitzicht over
strand, zee en boulevard. Opp. 200 m2.
Balkons zuid en west.
Indeling: ruime hal; riante woonkamer
(65 m2) met schuifpui; slaapkamer met
schuifpui; 1 e aangrenzende badkamer met
ligbad, dubbele wastafel en toilet; 2e aangrenzende badkamer met dubbele wastafel,
douche en toilet; luxe keuken met inbouwapp.; bijkeuken; toilet; slaapkamer met balkon; badkamer met ligbad.

VRAAGPRIJS F 865.OOO,- K.K.
EVENTUEEL TE KOOP MET GARAGE
ƒ 25.OOO,- K.K.

OVERNAME F 45.OOO,-.
HUURPRIJS F 4.143,- P.M.

BEDRIJFSRUIMTE
TE KOOP
IN ZANDVOORT
STRANDWEG 1
Direct aan wandelboulevard gelegen restaurant met terras. Indeling: restaurant (50 zitplaatsen) met drankbuffet, toiletten, keukens, bergruimte en terras. Opp. restaurant
±215 m2.

VRAAGPRIJS F 52O.OOO,- K.K.
HALTESTRAAT 3O
In drukke winkelstraat gelegen hoekwinkelpand met royale bovenwoning. Indeling:
begane-grond winkel: winkelruimte; werkruimte/magazijn, opslagruimte; kelder.
Woning (via aparte ingang): entree; hal; toilet. 1e etage: 3 slaapkam.; keuken; moderne badkam. met wastafelmeubel, toilet en
douche; zonnige living met balkon.
Terrasvergunning. Toestemming tot het '
bedrijfsmatig verstrekken van alcoholvrije
drank.

VRAAGPRIJS F 598.OOO,- K.K.

PENTHOUSE
TE KOOP IN
OUDE WETERING
PLANTAGE 267
In het "Groene Hart" gesitueerd, uitstekend
onderhouden, luxe penthouse met een opp.
van ca. 175 m2 en ca. 85 m2 terras met
adembenemend uitzicht over het
Braasemmermeer.
Indeling: ruime hal; living bestaande uit twee
niveau's waardoor een optische scheiding
ontstaat tussen het woon- en eetgedeelte
en het uitzicht met name vanuit het verhoogde deel optimaal tot zijn recht komt.
De zithoek is gecreëerd rondom de open
haard; open luxe Siematic keuken met granieten aanrechtblad en vloer, voorzien van
inbouwapp.; bijkeuken; 3 slaapkamers
waarvan 1 met aangrenzende badkamer
met ligbad, badkamermeubel en toilet; gastenbadkamer; terrassen op zuiden en oosten met inbouwkast.

VRAAGPRIJS F 1.15O.OOO,- K.K.

BEDRIJFSRUIMTEN
TE HUUR IN
ZANDVOORT

SCHOOLSTRAAT 3
Winkel met bovenwoning, gelegen in het
centrum van Zand voort.
Indeling: winkelruimte met tegelvloer;
2 koelruimtes; werkruimte en magazijn;
kelder; toilet. 1 e etage: (via aparte opgang)
entree; hal; toilet; woonkamer; 2 slaapkamers; douche; keuken; balkon.

VRAAGPRIJS F 475.OOO,- K.K.
EVENTUEEL TE HUUR VOOR F 3.75O,- P.M.

BELEGGING
PARADIJSWEG
2A, 4A, 4B EN 4C

Paradijsweg 2a: woonhuis met schuur,
verhuurd voor f 860,- p.m.
Paradijsweg 4a: opslagruimte op de begane
grond, verhuurd voor f 500,- p.m.
Kantoorruimte op de 1 e etage, huurprijs
f 1.000,- p.m. (thans leeg)
Paradijsweg 4b: opslagruimte op de begane
grond en 1e etage, verhuurd voor f 950,p.m.
Paradijsweg 4c:
Loods verhuurd voor f 350,- p.m.

VRAAGPRUS F 695.OOO,- K.K.

NIEUWBOUW

CURIESTRAAT 2B
In Zandvoort-Noord gelegen bedrijfsloods.
Indeling begane-grond: opslagruimte,
opp. ±168 m2, zolderverdieping opslagruimte, opp. ± 88 m2.

HUURPRIJS F 1.750,- P.M.
EXCL. B.T.W.

JUPITER PASSAGE
TE HUUR:

Winkelruimte in nieuw te bouwen winkelcentrum in hartje Zandvoort. Units van 40
m2 tot 330 m2. Oplevering ca. oktober 1998.
TE KOOP:

CORN. SLEGERSSTRAAT 2/1
Aan de rand van het Zandvoortse dorpscentrum gelegen winkelruimte.
Opp. ± 55 m2. Indeling: winkelruimte; toilet;
kitchenette.

Aan de Schoolstraat/Haltestraat zeven
appartementen Prijzen vanaf f 350.000,- tot
f 595.000,- v.o.n. Oplevering ca. december
1998.

HUURPRIJS F 1 .OOO,- K.K.
HOGEWEG 56C
Kantoorruimte in centrum van Zandvoort.
Opp. 80 m2.

HUURPRIJS F 1 .OOO,- P.M.
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geeft u meer!

Renault
ESPACE 2.2i, mei '92, airco,
alarm, trekhaak, / 28.750.
BTW-auto: 0181-418926.
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijn! in Het Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edities van Weekmedia t.w.: Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag l/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautstraat 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke] die
vóór donderdag l 8.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?
3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ15,20
ƒ 9,40
ƒ 9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), tarief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Oud-West
100 jaar verandering in beeld

'.k. Renault Clio 1.4 RN, b.j.
1995, 105.000 km, rood met.,
el. ramen, centr. vergr., stuurbekr., trekh., radio + 4 speakers, / 14.250. 020-6924616.

WINTOT-16,4-MILJOEN-BON

Volvo
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
Sedans 240 '91, Ipg
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.

ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode'-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer D mevrouw

Van Vloten
Amsterdam

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:.

940 Estate airco
850 GLT/GLE
V 40 Comf.-Line
480 2.0 S
460 • 440 autm
460-440
340 aut
240 Estate

'94
'93
'96
'92
'92-94
'90 t/m'95
'88-'89
'89-'93

Hoe zag Oud-West er vroeger uit? Er zijn nog vele
ansichten, die dat laten zien: in de jaren vijitig in
schoenendozen bewaard - later begeerde verzamelobjecten. De Overtoom voor de demping; de Bilderdijkstraat zonder auto's; moeders met kinderwagens bij
het Paviljoen.
Hoe ziet het er nu uit? Fotograaf Paul Fennis heeft
getracht precies dezelfde plek terug te vinden als op
de bijbehorende ansicht. De ene keer waren de veranderingen ingrijpend - de andere keer waren de beelden bijna identiek. Soms was de plek helemaal niet
terug te vinden.
Kijk en vergelijk de ruim dertig oude ansichten van de
buurten rond de Overtoom, Kinkerstraat en De
Clerqstraat met het hedendaagse beeld.

uw Volvo-dealer
met persoonlijke service '
Tel. 020 - 6369222, Meeuwenlaan 128, Amsterdam-Noord.
Uit de U-tunnel 2x rechtsaf.

Volkswagen

VW Golf (3) montanagroen meDeze nostalgische uitgave van 50 pagina's van
tailic 1.6 CL, 87.000 km, 3Uitgeverij De Milliano te Alkmaar kost f 18,00. Lezers
deurs, bouwjaar dec. 1992,van deze krant kunnen dit boek voor i 15,00 kopen
stuurbekrachtiging + getint
tegen inlevering van onderstaande volledig ingevulde
glas, nieuwe banden -t- uitlaat,
bon aan de balie van het kantoor van Weekmedia in
radio-cassetterecorder + startAmsterdam, Wibautstraat 131 (balie Het Parool/Trouwonderbreker met A.B. Rekeningebouw), maandag t/m vrijdag van 9.00 -14.00 uur en
gen + onderhoudsboek ter in14.30 - 17.00 uur.
zage. Prijs ƒ 17.950. Tel.nr
035-5313759.
VW Golf D. april '86 APK mrt'98
extra: elect. schuifdak, alarm,
enz. ƒ 4500. Tel. 020 - 6418108.

Bon voor onze lezers
Tegen inlevering van deze bon betaal ik aan de balie
van het Weekmedia-kantoor in Amsterdam voor de uitgave "Oud-West" f 15,00 i.p.v. l 18,00.

Bedrijfsauto's

020-665 86 86

Naam:

70 BESTELAUTO'S en pers.
busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
Meer dan 50 jaar gevestigd:
Bennebroekerweg 17, Rijsenhout bij Aalsmeer, 0297324229. Ook t.k. gevraagd.

Aantal boekjes:

Volkswagen Derby GLS, bj.
'80, APK 10T98, ƒ950,- i.g.st.
Tel.: 02356-58214/02356-16231.
Adverteren in deze rubriek
Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 • 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Accessoires
en Onderdelen

Chrysler
Chrysler - Amstelveen

AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Dealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen
Grote sortering ONDERDELEN
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 561212.
van schade-auto's, alle
(Op afspraak gratis halen en brengen.)
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Citroen C 15D, 5-bak, wit, strakXM V6 airco m.'95
ƒ 27.500 ke auto, apk dec. '98, ƒ 6250
XM 20i Ipg airco '95 ƒ 27.500 excl. BTW. 0227-542849.
XM Turbo D '94
ƒ 25,500
XM Diesel '95
ƒ 27.500 Ruime keuze in 2 CV occasions
XM Diesel '94
ƒ 19.500 alle leeftijden. De Eendenspe- Gevraagd jonge auto's vanaf
1991 a contant! Belt u voor inf.
XM 20i Comfort '91 ƒ 7.950 cialist Leende.: 040-2061528
0341 • 419354 of 0653 - 675799.
XM 20i CT Turbo '94 ƒ 24.500
XM 20i LPG '93 airco/15.500
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
XM CT Turbo aut. '93 ƒ 17.500
merk auto a cont. met vrijwar.
Daihatsu
Xantia Alure 1.8i SX '95
bewijs. Tel.: 020-4824640.
't
AMSTERDAMMERTJE
30.000 km
ƒ 27,500
Amstel
340-342
Xantia LPG '93'94'95 ƒ 14.500
tegenover Carré
Xantia 1.9 Diesel '95 ƒ19.500
voor recente automobielen
ZX 14i Furore '94
ƒ 13.500 A'dam-C. Tel. 020-6236491.
DOOR BEËDIGD MAKELAAR
ZX Diesel '93
/ 13.500
ook bedrijfs/personenbussen
BX TGD break '89
ƒ 4.500
corr. afw., RDW vrijw. BOVAG
BX Diesel '90
ƒ 4.950
BX 16 RE Break '87 ƒ 1.950 Escort 1.6, Business Edition, Karperweg 8 A'dam ook zo.
10.000 km. Albers off. 020-6716280 of 06-53316582.
BX 14 TE '93
ƒ 8.950 3/97,
BX 14 RE '88
ƒ 2.950 Ford dealer: 020-4967172.
• De advertentie-afdeling beBX 19 TRi '89 '90 v.a./ 3.500
houdt zich het recht voor adBX 19 GTi '88
ƒ 3.950
vertenties eventueel zondei
AX 1.5 Diesel m'95 ƒ11.500
opgaaf van redenen te weigeC 15 D bestel '92
ƒ 7.250 Honda ACCORD 2.0I LS LPG/ ren. (Art. 16 regelen voor hel
C 15 D bestel '94
ƒ 9.950 benzine met electr. schuifdak, advertentiewezen).
Peugeot 205 XA D'95/ 9.950 bj. 1994 in prima staat,
ƒ 14.900. Telef. 020-6439785.
VISA Garage B.V.
Adverteren in
Houtmankade 37 A'dam
deze rubriek
Tel. 020-6278410.
FAX: 020 - 665.63.21

Citroen

Auto's te koop
gevraagd

Postcodei.

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(één lotnummer)

Plaats;.
Bel mij bij een prijs
Tel.;.
boven ƒ 10.000,-.

A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 • 677 68 68.

***

NATIONALE l

Postbanknummer;

Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop donder postzegel)
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 19503,
250 7 ZV Den Haag.

Geboortedatum:
Datum:.

___-.-.___ J

HELP OOK MEE!
bestemd voor mens en natuur. Zo steunt u
naast Amnesty International ook vele andere
organisaties, zoals Natuurmonumenten,
Unicef, het Wereld Natuur Fonds en Artsen
zonder Grenzen.

Wereldwijd staan mensen op de bres om
mensenrechten te verdedigen. Vaak met
gevaar voor eigen leven. Of met het risico van
arrestatie of marteling. Amnesty International
voert overal ter wereld actie voor mensen die
ten onrechte gevangenzitten. De Postcode
Loterij helpt Amnesty daarbij.

Een extra reden om mee te spelen in de
Postcode Loterij zijn al de mooie prijzen die
u kunt winnen: de Mega Jackpot van 2 tot 7
miljoen, de Postcode-Kanjervan 16,4 miljoen
en de meer dan 300.000 andere prijzen die u
elke maand kunt winnen. Stuur dus vandaag
nog de bon op deze pagina in. Alvast hartelijk
dank voor uw steun.

(max. 2 per bon)

Fa. P. Klein
Super Noord
Weekmedia

DE UITSLAGEN VAN 15 DECEMBER
Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show
Stand Mega Jackpot:
De overige Bingoprijzeri:
Getal 23 t/m 36

5 miljoen

Kerkstraat 12, Zandvoort
1

Celsiusstraat 192, Zandvoort

Haltestraat 9, Zandvoort

Fa. Veldwijk

Haltestraat 22, Zandvoort

AKO

Kerkplein 11, Zandvoort

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Shell Geerling

Hogeweg 2, Zandvoort

De Vonk

1 07 ƒ t10.000.1 nnn .
M

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg

150.97:12

Handtekening:

LOTERIJ!

Zandvoorts Nieuwsblad

Peugeot 204 Break, b.j. '74,
130.000 km, ƒ5750, NL-kenteken; 403 b.j. '60, ƒ6500 luxe
uitv. Franse imp. 0653-496247.

Wegens beëindiging hobby
Peugeot 404 break 1971,
PEUGEOT 605 TURBO D,
automaat 1994 130.000 km. ƒ12.500. Peugeot 404 1972,
ƒ 7.500. VW Kever 1974 ƒ 2.000.
Tel. 020-6278410.
Drs Keimpe Cars 020-6823615.
Volvo 850 GLE Estate Airco,
okt. '94. 94.000 km, ƒ47.950.
Van Vloten, Volvo Dealer
Tel. 020-6369222

ƒ 40,/ 30,/ 20,ƒ10,-

\WEEIEMSIMI\ geeft u meer!

MB230E BJ '66, 119000 KM
APK, 9/98, Pr. n.o.t.k.. Bel:
06-5387493.

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Q
D
D
G

Naam:.

Amnesty International is een van de 24 goede
doelen die geld krijgen van de Postcode

Postcode:

Klassiekers
en Oldtimers

Auto's te koop
tot ƒ 5.000,-

POSTCODE LOTERIJ HELPT AMNESTY

U kuni Amnesty ooh rechtstreeks helpen. Door bijvoorbeeld mee te doen
met de Kerstwcnscnactie. Stuur uw haart naar Amnesty International,
Postbus 17777, 1000 DD Amsterdam. Dan sturen zij uw haart door
naar iemand voor wie zo'n klein gebaar veel betekent. .Vergeet niet uw
naam en adres te vernielden en tenminste ƒ l,- aan postzegels bij te
plakken'als tegemoetkoming in de kosten.

Loterij. U kunt het werk van. Amnesty dus
ook steunen door loten te bestellen. De hele
netto-opbrengst van de Postcode Loterij is

37
19
18
40
30

34 / 20,AA

f 1f| .

ƒ 100./ 50,/ 40,/ 30,/ 25.-

16
ƒ 9,43
/ 8,24 45 26 11 39 23 12
01
ƒ 7,02 36 13 03 27 42 04
28
/ 6,32 10 08 31 35 17 25
29
ƒ B,Maakt u uw kaart vol met:
1
Straatpri|s
trekking
november:
15
dan wint u de
Bekendmaking: 15 december
f 5.OÓO,Thuisbingo
3073) ES'
ƒ 2S.OOO,Extra-Prijs '
Zetfouten voorbehouden . .

f 25.000,3073 ES 003

;

De BMW: 8326 CX 002 in St. Jansklooster

Vondellaan 2', Zandvoort

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

„Het Station"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort
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Daihatsu

serieus bod

Ford

Honda

Rijscholen

5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Saab

Opel

Voor een perfecte SAAB 99 T.k. Opel Corsa 1.2S bj. '87,
90, 900. 9000 ook Royal Class grijs kent., apk t/m 12-'98.
Vr.pr. ƒ 2500. Tel. 020-6914512.
SAAB SERVICE
MOLENAAR

Peugeot

HOOFDDORP
Onderhoud, reparatie, APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097

205 1.4, bj. '97, 20.000 km,
d. groen met., elec. ramen, c.v
+
afstandbed., startblok.
ƒ 18.000. Tel.: 020-6855163.

Z U lDW l J K
Peugeot-dealer

205 1.1 Junior
ƒ 6.950
106 1.1 XN 10-'91 . ..ƒ10.995
106 1.5 D. 03-'96....ƒ25.950
T.k. Landrover 88, Slll (79)
106 1.1 Accent '96 ..ƒ 19.450
benz., blauw, nwe APK, geel
106 1.0 Ace '94
ƒ14.950
kent., veel nieuwe onderdelen.
306 1.6 XS 01-'96 .. . ƒ 27,750
Vr.pr. ƒ4500. 020-6199480.
3062.0 XSi '94
ƒ24.950
306 1.9 D. '96
ƒ26.900
309 1.3 XR '89
ƒ 5.450
R. Laguna 1.8 RT '94/21.900
MICRA 1.3, 5-drs. automaat, Seat Ibiza CLX '92 .. ƒ 6.950
airco, alarm e.d., radio/cass,Ford Escort strb, '95 .ƒ22.900
grijs metallic, b.j. '93, in prima
Minervalaan 86, A'dam - Zuid
staat, 82.600 km, APK, nov.
Tel. 0 2 0 - 6 6 2 9 5 1 7
'98, van 1 eigenaar ƒ 12.500.
Tel. 020-6611453.

Land/Rangerover

Nissan

Nissan Prairie 2.4 SLX, 1-93, 7
pers., rood,
LPG, i.g.st.,
/18.500,-. Tel. 0297-568678.
Adverteren in deze rubriek

Tel. 020 - 665.86.86
FAX 020 - 665.63.21
Postbus 156, 1000 AD A'dam

Amsterdam - Almere - Zaanstreek - Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ 1.000,10 motorrijlessen + examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 42,50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ 37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-week
se cursussen en examenroutes
riiden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles.
Bel voor gratis infogids:

Tel. 020-4205386.

Toyota

Rover

Toyota Starlet GL11.3 1992, km
54.500, automaat, aubergine
rood, ƒ 12.500. Mooie auto!
036-5371009.

MINOR MOTORCARS
Slote'rkade 43/44
Amsterdam
Tel. 020 - 6177975/6158022
Rover-dealer voor
Amsterdam, Amsteveen e.o.

• Bewijsnummers van een
geplaatste advertentie in deze
rubriek krijgt u alleen
toegezonden als u dat bij de
opgave van de advertentie
kenbaar maakt. De kosten
daarvoor bedragen ƒ 4,50

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ 299.DIESELSERVICE
brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage/
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivondrecht
Tel. 020-6980639
APK-KEURINGEN
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15, A'dam.

r^ ^

Kies de Renault die bij je past
en ontdek of het klikt.

Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenstraat 10-14

Maak bij Renault kans op uw droomauto. Want of u
verliefd bent op een Twingo. razend nieuwsgierig naar de
nieuwe Kangoo, helemaal weg van een Mégane Cabno ot
hunkert naar een Espace; u kunt de Renault waar u op valt nu
gratis winnenl Het enige wat u hoeft te doen is met de mgevulde bon uit deze advertentie naar onze showroom te gaan,
waar u uw actiesleutel krijgt. En als u met uw sleutel de auto
kunt starten, is de Renault* die u kiest van u! Zo'n kans laat u

Tel.: 020-6184402.
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling

Schadeherstel, onderhoud en
reparatie, laswerk voor de apk
Focwa en Innovam gedipl.
Autobedrijf Michel Been.
Aalsmeerderdijk 386, Aals
Autoverzekering premies v.a. meerderbrug. Tel. 0297-327262
ƒ 185,- per jaar. Van Lemel Assurantién, tel. 026-3219900,
na kantoortijd 026-3332221.

Algemeen

natuurlijk niet lopen.

"BON'VOO'R'UW DROOMAUTO

Autosloperijen

QUESTION CAR ?!
A.A.R.
Nissan Sunny '84
ƒ 250 Amsterdamse Auto Recycling
Opel Corsa '84
ƒ 250 Inkoop loop, sloop en schade
Nissan Cherry '86
ƒ 350 auto's. Geen voorrijkosten.
Div. Fiat Panda's v.a. ƒ 500 Lid A.R.N. R.D.W-vrijwaring
Volkswagen Golf D. '84 ƒ 1250 Tel. 020 - 4.470.470.
Citroen BX 16tri '87
ƒ 1450
Honda Accord aut. '87 ƒ 1950 Grote sortering ONDERDELEN
Honda Aerodeck m '87 ƒ 3250 van alle schade-auto's, alle
Renault 19 LPG'89
ƒ4500 merken, alle bouwjaren.
Alfa Romeo 33'91
ƒ4250 GEBR. OPDAM B.V.
Volkswagen Golf TD '91/7750 Tel.: 023-5845435.
Mini '87
ƒ 1500
Ford Sierra XR4i '84
ƒ 2950 Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
en nog veel meer
Dagelijks wisselende voorraad. Loop-, sloop- en schadeauto's
Pin/chip uw auto bij Question m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
Car van Slingelandstr. 14, RDW Erkend auto-demontageA'dam. Tel.: 020 - 4869883. bedrijf STRIJDONK. Inkoop
Kiezen Pinnen Karren Maar.
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
Auto te koop? Plaats in deze ook NIEUWE onderdelen.
rubriek. U zuli verbaasd staan Gratis gehaald. Meteorenweg
over het resultaat.
3R1. A'dam, 020 • 6319802.

„

1

m/v

Naam/voorletters
Adres
Postcode

Plaats

Telefoon
Brandstof

Huidige aulomerk_
Bouwjaar

_A

Km-stand

ie is alleen voor personen ouder j
"dan 18 jaar. Kopieën van de bon worden niet geaccepteerd

Automobielbedrijf Stokman Haarlem B.M.Karel Doormanlaan 3-7, Haarlem. Tel. 023-5259181 (Drive-in Service).
Automobielbedrijf CJ. Brouwers Zandvoortselaan 131, 2106 CM Heemstede. Tel. 023-5286870.
AlltO Van Wegen Zandvoort B.V. Curiestraat 8-10, 2041 CDZandvoort. Tel. 023-5712323, fax 023-5716646.

RENAULT
EEN EIGEN MANIER
_VAN LEVEN

woensdag 17 december 1997
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Integra Type-R
Een beer van een sportwagen

E

en beer van een sportauto. Zo omschrijft
Honda Nederland B.V.
de jongste telg, die in februari in de showrooms arriveert: de Honda Integra Type-R. Het is een exclusieve
sportwagen, uitgevoerd in
Formule-1 -kleuren en gebouwd op topprestaties. De
Integra heeft zich inmiddels
al bewezen op de Europese
race-circuits, waar hij uitgebreid is getest.

Op de achterkant prijkt een groot VW-embleem.

nieuwe Golf rijdt zoals hij er uit ziet: 'solide.

If in vierde instantie
an de Golf heeft Volkswagen inmiddels vier
versies op de wereld
bracht. De nieuwste geratie toont weliswaar dise overeenkomsten met
vorige Golf: toch is de
pulaire Volkswagen vanaf
i blanco vel papier ontkkeld. We stuurden met
TDI-uitvoering.

airbag, stuurbekrachtiging, een
in hoogte verstelbare bestuurdersstoel, bumpers en spiegels
in carrosseriekleur en een startblokkering.
Hoewel Volkswagen een aantal

t opvallendste nieuws is dat
rondere Golf in alle richtinn is uitgedijd: hij is bijna dern centimeter langer, exact
r centimeter breder en ongeer anderhalve centimeter hoDe binnenmaten zijn hieror (vanzelfsprekend) ge)eid. Ook de weegschaal veridt dat de nieuwe Golf welgeId is. De naald wijst ruim
ntig kilo meer aan dan bij zijn
organger. Met de geteste 1,9
r TDI krachtbron komt dat
er op 1.296 kilogram.

bijzonder smeuïge varianten
van de nieuwe Golf introduceert
(denk aan de 2,3 liter vijfcilinder
met 150 pk), 'doen' we het
maar al te graag met de potente
turbodiesel. De motor popelt om
op pad te mogen en legt de kilometers met het grootste gemak af. Van de dieselgeluiden
dringt nauwelijks iets tot het interieur door en de brandstofconsumptie is verrassend beschei-

den. De TDI trakteert ons op
een verbruik van 1 liter diesel
per 18 è 19 kilometer. Dat is
zuinig. Zeker gezien de goede
prestaties die de auto levert.
Herhaaldelijk moeten we het
gaspedaal lossen om niet in de
gevarenzone te geraken. Honderdtwintig kilometer per uur is
echt een peulenschil. Al is het
desondanks opletten geblazen.
De nieuwe Golf stuurt namelijk
haarscherp. Bij de minste stuuruitslag toucheren de voorwielen
al de 'krijtstreep' die de rijstroken van de vluchtstrook scheidt.
Gezichtsbepalend zijn de koplampen (de 'ogen') van de Golf
en het embleem, ter grootte van
een schoteltje, op z'n neus. Bij
de vijfdeurs versie is vooral het
plaatwerk boven de achterwielen opvallend vormgegeven. De

SPECIFICATIES: Volkswagen Golf TOI (4-drs)
Motortype: .
Cilinderinhoud:
Vermogen:
Max. koppel:
Acceleratie: ,
Topsnelheid:
Gem. verbruik:,

viercilinder, direct ingespoten turbodiesel
1.896 cm3','
« •
81 kW/110 pk bij 4.150 t.p.m.
235 Nm bij 1.900 tp.m.
10,6 sec vanV0-100 km/uur.
193 km/uur. ,»•',;
.
4,9 ltr/100 km.",

Prijs:

ƒ 42.685 ,-

BIJZONDERHEDEN UITRUSTING
Spiegels van binnenuit verstelbaar
ABS Achterbank neerklapbaar - „
Startblokkering .
Dubbele airbag
Stuurbekrachtiging
.Stuur verstelbaar
Centrale vergrendeling ". •
Groen warmtewerend,glas •
Stoel in hoogte verstelbaar
Spiegels van binnenuit verstelbaar
twee achterportieren en de rand
van de achterklep trekken, net
achter de c-stijl, een fraaie lijn
in de carrosserie. Ook de achterkant van de auto is voorzien
van een gigantisch VW-embleem. Iets meer naar rechts zit
op gelijke hoogte de TDI-aanduiding. Naadloos, onberispelijk

'lukkig bleek er genoeg stof
converseren: het gamma belat voorlopig uit een twee- en
odeurs model. Beide zijn in
loop van volgend jaar leverar. De dealers hebben ze nu
t binnen, dus ze zijn al te beken en te bestellen.
is keuze uit vijf benzinemoton en drie diesels. Volkswagen
rkt met optiepakketten dus is
iereen vrij in het aankleden
n zijn of haar Golf. Wat je soeso krijgt is ABS, een dubbele

'l was dan ook het uitgangsit bij het ontwerpen van de
5
uwe HiLux: het moest een
•k-up worden die nog beter
e
steert, maar tegelijk meer te"loet zou komen aan de meest
inlopende eisen en wensen
n
de klanten op het gebied van
Wort. Volgens chief engineer
Ishiko van het HiLux Developnt Centre is het goed gelukt.

der, die worden bediend door het
VTEC-systeem. Om de prestaties van de 1,8 liter motor op topniveau te krijgen is niet alleen
voor veel vermogen (140 kW
(190 pk) bij 8000 t.p.m.) gezorgd,
maar ook is de auto zo licht mogelijk gebouwd (1101 kg).
Qua aankleding is bij de Integra
overal aan gedacht: geen overbodige opsmuk, maar wel bijvoorbeeld een leren stuurwiel, een
versnellingspookknop in titanium,
rood beklede kuipstoelen met instelbare lendensteunen, twee airbags en natuurlijk lichtmetalen
velgen.
De Integra is inmiddels goed aan
de tand gevoeld op de Europese

race-circuits, tijdens de Integra
Lap Challenge. De resultaten waren ronduit indrukwekkend te
noemen. Bij een reis langs negen
circuits (waaronder Zandvoort,
Nürburgring en Zolder) verpulverde het team met de nieuwe Integra Type-R op acht banen het ronderecord in zijn klasse. Daarmee
doorstond de nieuwe sportbolide
van Honda haar vuurdoop met
glans.
De fraaie Integra Type-R zal
slechts in kleine aantallen worden
verkocht, in één uitvoering en één
kleur: Championship White, dezelfde kleur als Honda's allereerste Formule-1-auto. De prijs is
bekend: 67.990 gulden.

Renault Espace in king size formaat
MI

Aan de beklede kant van het
koetswerk heeft de groeistuip
een aanzienlijke ruimtewinst tot
gevolg. De minimale bagageruimte meet nu 520 liter. Dat is
245 liter meer dan bij de normale Espace.

Het Porsche modellengamma kent volgend jaar drie nieuwe varianten op de 911.

Porsche breidt gamma uit
P»
orsche introduceert
volgend jaar drie varianten van de succesvolle 911. Ook zal dan de
Boxster te koop zijn in een
aantal zeer fraaie, nieuwe ,
uitrustingsvarianten en met
een (nog) breder assortiment exclusieve extra's.
De Porsche 911 Carrera is de

eerste nieuweling. Het is een
coupé met meer ruimte, een compleet nieuwe constructie met achter de achteras de vloeistofgekoelde zescilinder boxermotor.
Verder is de luchtweerstand verbeterd en is het onderstel voorzien van een nieuwe vooras en
een verder verbeterde multilink
achteras.
Porsche introduceert ook de 911

Carrera 4S en de 911 Turbo. Beide zijn gestoken in de klassieke
911-carrosserie. Deze twee nieuwe modellen nemen de plaats in
van de 911 Targa en de Carrera
S, die uit het leveringsprogramma
zullen verdwijnen.
De Porsche Boxster krijgt onder
meer de nieuwe meeruitvoeringspakketten Trend en Sport Design.

Als alleen de bestuurdersstoel
en de zetel van de voorpassagier blijven staan, komt de bagageruimte zelfs op 3.100 liter. De
overige opbergmogelijkheden in
het interieur zijn gezamenlijk
goed voor 117 liter (wat ongeveer overeenkomt met de kofferbak van een Mini).
De Renault Espace is als het
ware de 'Godfather' van de ongekend populaire familie ruimteauto's, oftewel de Multiple
Purpose Vehicles. Het was namelijk de Espace die de MPVrage bijna veertien jaar terug
startte. Inmiddels is de derde
generatie van de Franse ruimtewagen al geruime tijd in produc-

De Toyota HiLux was al een wereldwijd goed verkopende pickup. Met het nieuwe mode! wil Toyota in ieder geval die positie behouden.
De kans daarop is groot nu de HlLux naar keuze leverbaar is met
drie verschillende cabines. De enkele cabine biedt natuurlijk de
langste laadbak, maar de populaire dubbele cabine heeft twee extra portieren en biedt plaats aan
vijf personen. De Xtra cabine
biedt extra ruimte achter de voorstoelen. Alle versies worden geregistreerd als bedrijfswagen op
grijs kenteken.
De nieuwe grille en de geïntegreerdce koplampen en richtingaanwijzers geven de nieuwe pickup ook een ander gezicht. De velgen zijn nieuw ontworpen en aan
de achterzijde valt onder meer de
nieuwe achterbumper op, die om
de hoeken van de auto doorloopt.
Ook de achterlichten zijn totaal

tie. De pionier is nog steeds een
verkoopsucces. Dat blijkt uit de
huidige cijfers: in het thuisland
leverde Renault gedurende de
eerste negen maanden van
1997 maar liefst 18.335 stuks
aan het hongerige Franse volk.
Dat betekent dat ongeveer 1 op
de 65 verkochte nieuwe auto's
daar een Espace is. En dan te
weten dat Renault in de eerste
maand na het verschijnen van
de allereerste Espace (1984)
slechts negen orders noteerde.
De Grand Espace komt in januari naar Nederland. Eerst in
combinatie met de 2,0 liter ben-

zine- of turbodieselmotor. Daarna (herfst '98) zal de soepele
drieliter zescilinder in het vooronder van de Renault gelepeld
worden. Standaard is de auto
onder meer voorzien van vijf
stoelen. Tegen een meerprijs
zijn de twee extra zetels en een
handig bevestigingssysteem te
verkrijgen. Zodoende kunnen de
inzittenden in de Grand Espace
naar hartenlust een stoelendans
houden.
Een antiblokkeersysteem is
standaard vanaf de uitvoering
RTE. De dieseluitvoering staat
op iets bredere banden terwijl hij

Consumenten kiezen
vaar Daihatsu Cuare

ick-up van Toyota
n nieuw jasje
.e succesvolle Toyota
IHiLux heeft een nieuw
jasje gekregen. De
euwe generatie oogt wat
oerder en sportiever, maar
tegelijk voorzien van
eer comfort. Volgens Toya doet de nieuwe pick-up
et onder voor menige
3
mfortabele personenauto
et zijn prettige vering en
rstelbare stoelen. Tegelijk
jft de HiLux natuurlijk hefiïaal berekend op het
v
are werk.

De Integra Type-R moet de bestuurder het ware 'racegevoel'
geven. Dat lukt door de hoogstaande techniek, die in eigen
huis is ontwikkeld en kant-enklaar wordt ingebouwd tijdens de
productie. In het ontwerpteam
van de Integra Type-R zaten dan
ook Honda-specialisten met Formule-1-ervaring, zoals voormalig
Honda-coureur Satoru Nakajima.
Het resultaat is een sportauto die
zonder meer snel is te noemen,
dankzij een lichtmetalen DOHCmotor met vier kleppen per cilin-

Voor 'het ware racegevoel': de nieuwe sportbolide van Honda: Integra Type-R.

et de populariteit van
de Renault Espace is
het prima gesteld. Dit
jaar werden ruim 1.200
stuks verkocht. In januari
1998 komt er een nieuw
exemplaar in king size formaat. Deze Grand Espace is
exact 27 centimeter langer.
Aan dé buitenkant laat zich
dit merken aan een bredere
achterste dakstijl en een ietwat strakker gevormde derde zijruit. De beschermstrip
op het achterportier loopt
bovendien door in het spatbord. De wielen staan zeventien centimeter verder
uit elkaar dan gebruikelijk.

nieuwe Golf is aanzienlijk
Ier dan bijvoorbeeld de vo'rigeneratieGolfTDIl (het
eede i'tje staat voor intercoolen voelt ook volwassener,
> meer solide, aan. VW eveart'met de" Golf de rijkwaliteivan Audi, en dan met name
van de Audi A3.
sschien vraagt het Duitse
nteken op de geteste Golf om
eg: wegens een overmatige
angstelling moest Volkswan-importeur Pon bij de fabriek
nkloppen voor extra 'proefinsters'. De intern tot 'Wobr' (zie kenteken) gedoopte
itwagen vervult dus de rol
n invaller. Zoals het er nu
ar uitziet zal hij een vaste
eler worden want de interesvoor de nieuwe VW is ongend. Pers, dealers en publiek
n hongerig. Tijdens de periodat wij even van de Golf
achten proeven, naderden dirse mensen nieuwsgierig 'onauto.

loopt alles in elkaar over. De
Golf rijdt eigenlijk zoals hij er uit
ziet: solide.

Type-R is een speciale klasse die
Honda in het leven heeft geroepen en het is de bedoeling dat in
de toekomst meer Honda's in Type-R-specificatie zullen worden
uitgebracht. De Integra heeft de
primeur en laat zien wat Honda
met Type-R bedoelt. Het gaat om
een auto, die een zeldzaam rijplezier biedt en bijzonder is van aankleding en uitvoering.

In de consumentengids van afgelopen maand
wordt de Cuore bestempeld als voordeligste auto
in het compacte segment. De Daihatsu krijgt van
de bond een pluim voor de lage aanschafprijs,
het lage brandstofverbruik en de lage afschrijving. Aan het onderzoek van de consumentenbond werkten zo'n vijfduizend autobezitters mee.
De compacte Daihatsu is nu luxer uitgevoerd.
Autobedrijf Hugo Slootjes aan de Nieuwe Gouwe
heeft nog steeds drie modellen staan: de Casual, Trendy en Life Style. Maar deze hebben nu
meer 'vlees in de kuip'. Zo biedt de Cuore Life
Style voor 18.795 gulden onder meer elektrisch
bedienbare ramen, centrale portiervergrendeling
en radiospeakers. De pittige motor (31 kW/42
pk) verbruikt op de buitenweg volgens de EEGrichtlljn slechts 1 liter ongelood op 22,7 kilometer.

Jaarboek Formule 1
1997-1398
De Toyota HiLux heeft een nieuw uiterlijk gekregen. Dit is de versie met Xtra cabine.
verschillend van die van de vorige HiLux. Het mistachterlicht is
nu netjes ingebouwd. Daardoor is
het minder kwetsbaar bij intensief
gebruik van de auto.
Qua veiligheid is er een topuitrusting beschikbaar voor de HiLux.
De portieren zijn standaard voorzien van beschermingbalken en

verdere mogelijkheden zijn bestuurders- en passagiersairbag,
gordelspanners met gordelspanbegrenzers en ABS.

het gebruik verlaagd en het geluidsniveau verminderd. Het gaat
om een diesel en een turbodiesel,
beide gebaseerd op de bekende
viercilinder 2,4 liter motor. De eerste heeft een maximumkoppel
Wie een pick-up van Toyota
koopt, kan zelf kiezen voor de
van 163 Nm tussen de 2200 en
motor die het beste bij zijn situ2800 t.p.m.; bij de tweede ligt het
atie past. Er zijn er twee en van
maximumkoppel bij 226 Nm tusbeide zijn de prestaties verbeterd, sen de 2200 en 2500 t.p.m.

Als opvolger van het blad "Rally's & Races", verschijnt dit jaar voor het eerst de uitgave Jaar; boek Formule 1. Dit boek op groot formaat
(35x25) is gevuld met Jionderden spectaculaire
kleurenfoto's. Naast deze prachtige foto's staan
' alle verreden Grand Prix:wedstrijden van het afgelópën seizoen beschreven^ ,
Het boek begint met een inleiding van Jean Aiesi, die de lezer voorstelt aan alle teams en hun
coureurs zodat de verslagen van de Grand Prix
: vervolgens prettig te volgen zijn. Met artikelen-'
, over pits, rookies, de sfeer op het circuit en de1

Prijzen Grand Espace
(in guldens)
RTE 2.0
RXE2.0
RTE 2.2 dT
RXE2.2dT

67.595
73.395
78.195
83.995

voor modeljaar '98 ten behoeve
van een hoger koppel een ietwat
gewijzigde turbo krijgt. Renault
wil volgend jaar op de Nederlandse markt 1.200 Espace's
verkopen. Waarschijnlijk een
kwart daarvan krijgt de 'Grand'aanduiding.

bijbehorende emoties, is het beeld van de Formule 1 compleet geschetst. Het nieuwe jaarboek
is nu verkrijgbaar in iedere boekhandel voor een
bedrag van 49,90 gulden.

Rijkaard actief voor Opel
Frank Rijkaard, voormalig tcpvoetballer van onder meer Ajax en AC-Milan, wordt Sportambassadeur van Opel. Dat betekent dat Rijkaard tot
na de wereldkampioenschappen voetbal in
Frankrijk representatieve taken voor Opel zal
vervullen. Opel is in Frankrijk sponsor van het
Nederlands elftal, maar ook een van de hoofdsponsors van de WK.
Rijkaard is nog steeds geliefd bij voetbalminnend
Nederland. Dat bleek bij de jubelende ontvangst
die hem ten deel viel bij de opening van de Amsterdam ArenA, waar hij de fakkel binnenbracht.
Op verzoek van de KNVB is Rijkaard inmiddels
begonnen met de versnelde trainerscursus voor
ex-topspelers. Sindsdien behoort zijn terugkeer
in de voetbalwereld weer tot de mogelijkheden.
Rijkaard had overigens na het beëindigen van
zijn actieve voetbalcarrière bewust afstand genomen van de voetballen]. Hij hield zich bezig met
hele andere zaken, waaronder zijn eigen ondermodelijn Underjèans.
Rijkaard ging met Opel in zee omdat hij dit merk
van vaste-waarde in de internationale voetbalwereld vindt. Opel is sponsor van toonaangevende
clubs en evenementen. Als Sportambassadeur
zal Frank Rijkaard interviews schrijven voor Opel
Magazine. Ook zal hij optreden als adviseur van
Opel Nederland bij het opzetten van promotiecampagnes.
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KERSTWIJNEN
BIJ DE HEM A
NAVARRABLANCO
HOMENAJE
FRISSE FUUIIIGE
UROGL- SPAANSE
WtlTE WIJN
OF
CANTABHANES
ALICANTE O O.
GRAN RL-SERVA
VOLLE RONDE
SPAANSE
RODE WIJN

PETI1CHABLISA.C.
FRUITIGE MILODROGE FRANSE WITTE
WIJN

«a-

J/'

ZUIDERSTRAAT 4
Vrijstaand woonhuis met zomerhuis, garage
en tuintje.
INDELING: beg.gr.:entree/gang, ruime woonkam., woonkeuken, provisiekelder, slaapkamer, douche/toilet. 1e verd.: hal, 4 kamers,
bergruimte met c.v. opstelling en badgeijser.
Losse trap naar 2e verd.: onbevloerde vliering.
Zomerhuis: entree/keuken met douche, gang
met trap, toilet, woonkamer, slaapkamer, 1 e
verd.: zolderruimte.
* vrijstaande stenen garage
* kleine tuin
* zomerhuis thans verhuurd
* grondopp.:218m2
ƒ 375.000,»

MAiTRE D'ESTOURNEL
BORDEAUX ROUGE
VOLLE KRACHTIGE
FRANS RODE WIJN
OF
COTESDU RHONE
HERITAGE
DONKERE Ff/JKE
KRUIDIGE
FRANSE
RODE WIJN
OP EIKENHOUT
GEHUPT

MONFERRATO BIANCO D.O.C.
CONTEA Dl CASTIGLIONE
MILDDROGE FRISSE VOLLE
WITTE WIJN MET TONEN
VAN EIKENHOUT
OF
DOMAINE DE BEAUFORT
COSTIERES DE NIMES
VOLLE RODE FHUITIGE RODE
FRANSE WIJN

HAARLEMMERSTRAAT 43
Karakteristiek halfvrijstaand woonhuis met
zomerhuis en fraaie diepe achtertuin met achterom.
INDELING: beg.grond: entree/gang, toilet,
kelder, sfeervolle living met open haard en
serre, ruime open keuken. 1 e verd.: douche, 3
slaapkamers, kastenkamer, badkamer met
hoekbad en dubbele wastafel.
Zomerhuis: woonkamer, slaapkamer, keuken,
douche/toilet.
* keuken met tegelvloer
* slaapk. met open luxe badk. en kastenk.
* zomerhuis ideaal voor verhuur
* c.v. gas (H.R. ketel)
*• grondopp.: 213 m!
ƒ 479.000,--

BRUGSTRAAT 20
Vrijstaand woonhuis met achterom, gelegen
in centrum dorp op loopafstand van het
strand.
INDELING: beg.grond: entree/hal, gang, kel- II
dertje, toilet, woonkamer, keuken.
1e verd. 4 slaapkamers, balkon, douche/toilet.
* parket in de woonkamer
* open haard
* achtertuin met verwarmde schuur en
aansluiting wasmachine
* nieuwe dakbedekking 1992
* kunststof en aluminium kozijnen
* c.v. gas combiketel 1992
* grondopp.: 138 m!
35M

m

ƒ 329.000,--

STOND INEENS DE KERSTMAN BIJ ME BINNEN...

CHATEAU PONTET-FUMET 199(1
A.C. St.-EMILION GRAND CRU
VOLLE PRUITIGE KHACHTIGE
COMPLEXE MAAR OOK ELEGANTE
FRANSE RODE WIJN
GERIJPT OP
EIKENHOUTEN
VATEN

HEMA \

RIOJA RESERVA DO.
CASA DE LA REINA 1991
VOLLE SPAANSE RODE WIJN
OP EIKENHOUT GERIJPT
MET EEN ZACHTE AFDRONK
-

WILHELMINAWEG 23
Halfvrijst. villa in groene hart, met voor-, zij- en
achtertuin.
INDELING: beg.grond: entree/ruime hal, keider, toilet, kamer-en-suite met zijkamer en
schuifpui naar achtertuin, luxe, halfopen keuken. 1e verd.: hal met toilet, badkamer met
douche, dubb. wastafel en een aansluiting
voor wasmachine, 3 slaapkamers, balkon. 2e
verd.: 3 goede slaapkamers. 3e verd.: vliering
via vlizotrap.
* in woonkamer 2 marmeren schouwen
* buitenschilderwerk 1997
* in 1995 grotendeels gerenoveerd
* c.v. gas
* grondopp.:427m2
ƒ 769.000,--

ZANDVOORT

V

Aanbiedingen geldig
t/m 24 december
zolang de
voorraad strekt

\
'
£
n

VAN LENNEPWEG 65/16
Royaal woonhuis met tuin op het zuiden met
achterom, houten schuur.
INDELING: beg.grond: entree, hal, toilet, rui
me woonkamer met balkon op het zuiden,
open keuken met apparatuur. Sout.: (tuinni
veau) 1 grote ruimte met deur naar luin.
Aansluiting voor wasmachine en droger.
1e verd.: overloop, 2 ruime slaapkamers, witte badkamer m. ligbad en toilet.
* bouwjaar 1991
* gelegen in kindvriendelijke buurt
* op loopafstand van het strand
* c.v. gas
* grondopp.: 95 m2
ƒ 449.000,--

en de prijs . . .
Echt HEMA

T. HIDDESSTR. 8/1 EN 10/1
In 1995 onder architectuur geheel luxe verbouwd dubbel appartement met UNIEK TERRAS van 45 m' op 2-W en 2 balkons.
IND.: entree/gang slaapk., luxe badk., L-vorm. living 50 m', schuifpui naar terras, moderne keuk.
met app„ slaapk. doorgang naar nr. 10/1: woon/werkk. 30 m', moderne keuk. met app. luxe
badk.met whirlpool en 2e toilet.Totaal opp.vlakte ca.200 m2. Gehele flat kunststof kozijnen.
* ZEER FRAAI UITZICHT ZEE EN DUINEN
* zeer luxe stoffering
* electronisch beveiligd
* servicekosten resp. ƒ 392,- en ƒ 390,85 per
maand. 2 bergingen
* mog. voor huurgarage
ƒ 649.000,--

... had van mijn makelaar gehoord
dat mijn huis te koop stond!
Cense & van Lingen; wel héél erg actief!

,S&.

BURG. V. ALPHENSTRAAT 57/8
Licht en zonnig 2-kamer appartement gelegen op de 3e verdieping van gebouw met lift.
Leuk uitzicht over de duinen. Strand & zee op
loopafstand.
INDELING:
entree, hal, gang, keuken, bergkast woonkamer met balkon Z/O, slaapkamer, badkamer
met douche, wastafel en toilet.
•* volledig gestoffeerd en gemeubileerd in
lichte kleurstellingen
* keuken incl. apparatuur
•*• c.v. blokverwarming
* servicekosten ƒ 280,- per maand
ƒ 187.500,-

NVM
MAKELAAR

MART. NIJHOFFSTRAAT 95
Woonhuis met voor- en achtertuin op het zuiden met schuur én achterom. Gelegen in kindvriendelijke buurt.
INDELING: beg.grond: entree, toilet, woonkamer met open keuken. 1e. verd.: 3 slaapkamers, badkamer met douche en toilet.
2e verd.: grote zolderkamer met aansluiting
voor wasmachine en TV.
* bouwjaar 1991
* dak- en muurisolatie
* dubbele beglazing
* c.v. gas combiketel
* grondopp.: 100 m2
ƒ 349.000,-

CENSE&
LINGEN

MAKELAARS O.G. • ASSURANTIËN • HYPOTHEKEN
JHR. P.N. QUARLES VAN UFFORDLAAN 2 • 2042 PR ZANDVOORT
TELEFOON 023 - 5 715 715 • FAX 023 - 5 715 747

SLAAPKAMER- EN BEDDENSPECIAA

EN MORGEN...
GEZOND OP

van M EEUWEN

De Slaapvoorlichter voer Kennemerland

RIJKSSTRAATWEG 67-71, HAARLEM. TEL. 023-5254956
Geopend dinsdag t/m zaterdag. Donderdag koopavond.

. Moegevwl.;VHÖpWpijrL.?.;' • \ , • / ' ' ••
De praktijk heeft tiet beweien: het Sllvana Support® hoofd-,
lussen («m'nck-erjhoofdplfn tengevolge vaneen verkeerde,
lichaamshouding helpen vdorkornen.Coed slapen is gezonder
dan een aspirientje. En een goed hoofdkussen zorgt daarvoor]
Diverse vulmaterialen en uitvoeringen zorgen ervoor dat ook het
hoofdkussen, waarop ü prettig slaapl, erbij zit.

PLAFOND! ÉEXPERT.
EEN

HOUTEN PLAFOND BRENGT

MET DIE SPECIFIEKE
DE

MOOISTE

U I T S T R A L I N G . B i j ONS V I N D T U

UITVOERINGEN.]

OF GEEFT U DE VOORKEUR AAN

EEN STIJLVOL A L U M I N I U M

PLA-

KLEUREN. MET DIVERSE SOORWIJ

ZULLEN

SFEER IN UW I N T E R I E U R . HOUT,

WARME|

UW V R A G E N

GRAAG BEANTWOORDEN. BIJ
MAAKT U OOK K E N N I S

U

IN

MAAR

LIEFST

125

TEN HALOGEENVERLICHTING?
ALS

PLAFONDEXPERT-

UW S HO W R OOM BEZOEK

MET'

KASTWANDSYSTEM EN
UITVOERINGEN.

FOND

ONS HUISMERK STIJL'
LEGIO

IN

BENT

K L E U R E N EN

VAN HARTE WELKOM.

GOED-, SILVANA SUPPORT HOOFDKUSSEN MET NEKSTEUN
VOOR DE JUISTE ONDERSTEUNING VAN OE NEKWERVEtjS

so

130
soorten

soorten!
vleeswaren

Rib- of haaskarbonade l kilo 10,95
Haasfilet rollade l kilo
15,95
Magere speklapjes l kilo
7*95
Zeeuw spek
Shoarma rollade
Zuurkoolspek
naar keuze 150 gram
(aanbiedingen geldig t/m zaterdag 20 december).

de
HET H O O F D K U S S E N DAT NEK- EN H O O F D P I J N HELPT V O O R K O M E N !
PLAFONDS. WANDEN
STIJL'

BOUCHERIE

EN

KASTWANDSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 0 2 0 - 6 1 3 4 7 7 5
O P E N I N G S T I J D E N : M A A N D A G T / M V R I J D A G 9.00 T O T I 7 . 0 0 U . Z A T E R D A G V A N 10.00 T O T
16.00U. O O K S H O W R O O M

IN V L A A R D I N G E N

Burgemeester Engelbertsstraat 90 2042 KP Zandvoort, telef. 5731615

Zandvoort •
Tel; 5719067

1*49
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LEKKER RUSTIG "AUTO VRIJ" WINKELEN

4
4

IN DE KERKSTRAAT
SUPER KERST AANBIEDINGEN

4
4
4

VANÏ)Ï
Hugo Boss no l

Paco Rabanne XS

after shave
edt spray
edt spray
edt spray
edt spray
after shave spray

Paco Rabanne

after shave

Hugo Boss Hugo
Roma Uomo

Calvin Klein Obsession set edt spray
+ after shave balm
+ Body milk
+ Shower gel
Eternity for men kado sets
i Kouros
edt spray
aftershave spray
L Fahrenheit
e'dt spray
edt spray

50 ml van 55,00
50 ml van 75,00
30 ml van 42,00
40 ml van 42,00
75 ml van 79,00
100 ml van 79,00
50 ml van 46,00
75 ml van 48,00
100 ml van 60,00
75 ml
50 ml
50 ml
50 ml van 145,00
50 ml 68,00
100 ml 73,50
30 ml 47,00
50 ml 80,00

nu
nu
nu
nu

44,00
60,00
32,60
33,60
63,20
68,00
36,80
30,95
48,00

bij ons
v.a.
bij ons
bij ons
bij ons
bij ons

80,00
65,00
55,00
63,50
35,00
67,00

bij
bij
bij
bij
bij

ons
ons
ons
ons
ons

edp spray
edp spray
edp spray

Poême Lancôme
Trésor Lancôme
First
Anais Anais
Eau D'Eden

edt spray
edt spray
incl. douche gel

Nina Ricci
L'air du Temps
Montana
Tocade van Rochas
Fidji
Gloria v.d. Bilt set
Gloria v.d. Bilt
Maroussia
Gabrielle Sabatini
NAF NAF set
Calvin Klein C K one

LET OP

\.

Iedere vrijdagavond
Maandag 22 december
Dinsdag 23 december

4

VOOR KERSTVROUWEN:

VOOR KERSTMANNEN:

edt spray
edtspray
edtspray
edtspray
edtspray
+ douche gel
edt spray
edt spray
edt spray
edt spray 30 ml +
douche gel
50 mledt

30 ml 62,00
50 ml 99,00
30 ml 59,00
50 ml 99,00
30 ml 49,50
30 ml 36,50
30 ml 44,00

bij
bij
bij
bij
bij
bij
bij

ons
ons
ons
ons
ons
ons
ons

49,95
79,20
49,95
79,20
37,95
24,95
32,50

30 ml 35,00
30 ml 39,00
30 ml 52,00
30 ml 32,00
30 ml
28,90
15 ml
15 ml
20 ml

bij
bij
bij
bij)

ons
ons
ons
ons

24,95 %.
27,50
33,95 4

bij
bij
bij
bij

ons
ons
ons
ons

22,95 y

100 ml 32,95
spray 55,00

bij ons
bij ons

22,95 4

EXTRA KERSTOPENINGSTITDEN:
koopavond tot 21.00 uur
van 10.00 tot 21.00 uur
TOT ZIENS BIJ f) e
van 09.00 tot 21.00 uur

e n . . . op de koopavonden natuurlijk koffie mei kerststal

"^

4

9,95 ^
14,95 i
19,95 £

49 75

' 4

r'-ïh ^

DIO]
DROGISTERIJ

f

J

.

DRUGSTORE

DROGISTERIJ & PARFUMERIE SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS
•v, >MV. ji^&* >MV> ^i^^n jj^^. >M^ >M^. -"^^ ^^^^

*^^^^ "^^^" *^T^ ^5^ *^5^ ^y^ ^^^- i^j^ ^^f^> "^5^ -^^^^ .^w^ ^js. j^^^ <^^^^ .^^^ *^^^ <^^^ ^^^^ *^T^

Kodak

Haltestraat 37a Zandvoort
Tel.:023-5715810

C. V-

^^^^ "^^^^ "^5^ ^w^ ^^^ *^1^ ~^^/' ^5^ "^T^ *T.T *^^^^ *^^^" "^c^ "^3^^ *^^/* *^3^ -^^^^ ^j?^ *^3^^ *^^j* *^ï^^ *^^^- ^^^^ j^^^* *^^^- «^^^-

|[0800Ï998830

onderhoud \ /
ABONNEMENT:-:,

FOTO FOCUS 1 UUR SERVICE

WAARDEBON
bij dubbelprint
(de 2e foto gratis)
en
(een mini album/
36 foto's) gratis

GRATIS CD
bij besteding van 35,Geldigt/m 15-1-1998
(alleen bij inlevering
van deze bon)

FOTOWENSKAARTEN

voor

uurloon.
U OOK VOOR VERVANGING!
f M Wij bieden u een offerte
& met "prijsgarantie
INSTALLATIE *

t KERSTMIS
f een feest
4 van licht
4l zie onze

4 etalage,
| een prachtig gezicht.
4

NU in l uur
klaar

mooi opgemaakte
KERSTSTUKJES

van uw kleinbeeld
negatief
vraag voor informatie bij
Dankzij onze succesformule heeft ons filiaal in
Diemen het erg druk.
Ter versterking van ons team, zijn wij opzoek
naar een enthousiaste

Kodak Express
Pasfoto direct klaar

enca
grote krocht 24
zandvoort, 023-5712301

4444444444444444^4444444

:

zonder negatief maken wij iri enkele minuten een leukere
foto van uw foto.

UW LIEVELINGSFOTO'S OP UW PC

zonder negatief in enkele minuten een foto van uw foto
op het scherm meekijken hoe de
nieuwe foto eruit gaat zien
vergroten en verkleinen
inzoomen: een haarscherpe afdruk van een gedeelte van de
foto
rode oogjes corrigeren
passepartouts meedrukken
vergeelde zwart/wit foto's opfrissen
alle foto's worden automatisch
op kleur bijgesteld, zodat elke
afdruk de echte Kodak-kleurkwaliteit heeft.

zo gedaan en zo leukl

PICTURE DISK
Doe meer met uw foto's! Met
Kodak Picture Disk realiseert u
op eenvoudige wijze leuke en
creatieve resultaten op uw PC.
Amusement voor het hele gezin.

Informeer Bij
Kodak EXPRESS

4444444444444444444444444

Oase is een kelen
van slaapkamer
speciaalzaken,
door heel Nederland.
Onze succesformule
is gebaseerd op:
Unieke slaapvoorlichtings studio.
Complete presentatie van:
slaapkamers, tienerkamers
en senioren kamers
in diverse stijlgroepen.
Kastenstudio OPMAAT.
Bedtextiel en dekbedden.
Uitsluitend in top
kwaliteit, met
12 1/2 jaar garantie
en de verzekering
van gedegen,
persoonlijk advies.

Wij bieden een drukke, afwisselende baan.
Bent u een zelfbewuste, sympathieke vrouw
van 35-40 jaar die 15 - 20 uur per week
-in ieder geval koopavond, zaterdag en
koopzondagen- ons team wil komen versterken?
Schrijf dan een brief met uw C.V. naar ons
hoofdkantoor t.a.v. personeels afdeling.
Oase Slaapkamers Speciaalzaken
Postbus 122 - 2665 ZJ Bleiswijk.

Slaapkamer Speciaalzaken
"Oase" het kwaliteitsmerk voor slaapkamers en slaapcomfort

DE CONTACTLIJN
Er Is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serlcuzc partner of gewoon een vriend of
vriendin zoeken.
U kunt als lezer van één van de
nieuws- en luiis-aan-huisbladcn van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft Ingesproken automaüsch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later-de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met ancleren gekregen. (l.OOgpm)
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Diepvriesgroenten net zo gezond als vers

DAT KAN ALLEEN MAAR SONY ZIJN

Groenten bevatten een schat aan waardevolle vitamines en mineralen. Verse groenten die in de koelkast of op
kamertemperatuur worden bewaard, verliezen binnen een paar dagen echter al een groot deel van hun vitamines. Dit geldt niet voor de diepvriesgroenten van Iglo. Door het snelle verwerkings- en invriesproees blijven de kwaliteit van de groenten én de vitamines optimaal bewaard. Hierdoor zijn diepvriesgroenten net zo
gezond als verse groenten.
Uit pon onderzoek van Unüever
(Ig-lo) blijkt dat tijdens het
bewaren van groenten, vooral
hot vitamine C-g'ehalto snel
terugloopt. Als vitamine C voor
oen aanzienlijk deel behouden
blijft, kan men ervan uitgaan
dat ook van de andere vitaminos het grootste gedeelte
nug aanwezig is. Daarom is
hot vitamine C-gehalte een
goode maat voor de versheid
van groente. Een opvallende
conclusie van het onderzoek
is dat het vitamine C-gehalte
van diepvries spinazie vaak
minstens even hoog is en
soms zelfs hoger als dat van
'verse' spinazie.

Siiolh» verwerking
Om het gehalte aan vitamine
C en andere vitamines zo goed
mogelijk te behouden heeft
Iglo een speciaal verwerkings-

proces ontwikkeld. Bovendien
ligt do fabriek waarin de spinazic wordt vorworkt temiddon van de spinazievelden,
waardoor er tussen oogst en
verwerking slechts enkele
uren liggen. De diepgevroren
spinazie kan minstens zes
maanden lang worden
bewaard, zonder
dal er noemcnswaardig vitamineverlies optrceclt.

mines. Om op deze populariteit in to spelen, heeft Iglo
onlangs twee nieuwe smakelijke spinazie variaties geïntroduceerd:
Lentespinazie Italia en
Lentespinazie met Room.
•

INCL. 3 GRATIS SONY
MDW60MINIDISCS

De hele blaadjes worden direct
na de oogst los ingevroren
waardoor de echte smaak van
verse spinazie én de voedingswaarde optimaal behouden
blijven. Lentespinazie is
bovendien makkelijk klaar
te maken en in porties te
;>, verdelen.

Gratis brochure
'-^
met recepten
Omdat diepvriesg-roenten
een goed alternatief zijn
voor verse groenten, is door
LenleIglo en het Groenten &
Fruit Bureau de brochure
'Leef je uit met diepvriesVan alle groenlensoorgroenten' gemaakt. Hierin
ten mag spinazie zich tot
zijn lekkere recepten en
de top drie van meest gehandige tips opgenomen
liefde groenten bij jongeren
De brochure is gratis en kunt u
rekenen. Deze groente heeft
schriftelijk aanvragen bij het
een hoog vitamine C-gehalte
Groenten & Fruit Bureau, Posten is rijk aan ijzer, foliximzuur en diverse andere vita- Lentespinazie met pijnboompitten bus 95907, 2509 CX Den Haag

Sony MZ-R 30 Minidisc walkman
• digitaal opnemen en afspelen • vertical Jog dial voor
eenvoudige bediening • l O shock resistant memory
• invoeren track- en discnaam • incl. Fontopia
oortelefoon met
afstandsbediening,
oplaadbare batterij,
adapter en tas

Sony MDW 74 Minidisc
• speelduur
74 minuten per
disc

29.95

579.

1AIRMILE

Nu +M*

23 AIR MILES

Sony MDS-JE 500 Minidisc speler
• minidisc 43 cm • afstandsbediening • digitaal opnemen en weergeven • titel geheugen 100 karakters • music scan
en muziekkalender • hoofdtelefoonaansluiting • repeat-shuffle. Van 699.-

NU23579.AIR MILES

SONY
BDO CampsObers is met 20
vestigingen en ruim 900 medewerkers
een toonaangevende organisatie op het
gebied van accountancy, belastingadvies
en consultancy.
BDO CampsObers biedt een compleet
pakket diensten aan, waarbij service en
dienstverlening voorop staan.

Groei mee met
BDO CampsObers

De werksfeer binnen de BDOorganisatie is informeel met een
no-nonsense mentaliteit.
Voor onze vestiging in Amsterdam
zoeken wij een

Administratief
medewerker
Voor ons Facilitair Centrum Reizen
verzorg je, samen met je collega's,
voor onze klanten in de reisbranche de
administratie zorgvuldig en cliëntgericht.
Je achtergrond is een HEAO-BE/AAopleiding of een MEAO-BA-diploma,
bij voorkeur aangevuld met een gerichte
vervolgopleiding. Je werkt probleemloos
met Excel en je hebt al wat relevante
ervaring opgedaan.

Teamleider AA
Je geeft leiding aan een team
van jonge medewerkers die voor onze
relaties jaarrekeningen samenstellen
en administraties verzorgen. Ook vormt
het verzorgen van complexe jaarrekeningen
en het geven van daaruit voortkomend
advies onderdeel van je taak. Je achtergrond
is een opleiding HEAO-BE/AA of SPD,
aangevuld met de certificerende bevoegdheid. Je hebt minimaal drie jaar ervaring
opgedaan en je bent toe aan deze stap.

Sony DHC-MD 313 minisysteem met Minidisc speler

Afdelingssecretaresse

• 2x50 Watt vermogen • RDS tuner • 30 voorkeuzezenders • minidisc opname en weergave • 2-weg bassreflex
speakers • afneembaar front • one touch play • dubbele DBFB groove • incl. afstandsbediening, van 1660.'
ffv/T

Je werkzaamheden omvatten
het behandelen van inkomende en uitgaande
post, het typen van correspondentie, het
correct afhandelen van telefoontjes en
andere secretariële taken. Je profiel: je bent
in het bezit van een HAVO-diploma,
eventueel aangevuld met een secretaresseopleiding. Je kunt goed omgaan met
Word en Excel en hebt enige jaren ervaring
met bovengenoemde werkzaamheden.
Ben jij één van de nieuwe
collega's die wij zoeken? Beschik je naast
de bovengenoemde functie-eisen over een
cliëntgerichte instelling en goede
communicatieve vaardigheden?
Wil je een interessante functie met goede
doorgroeimogelijkheden en wil je werken
in een prettige, informele sfeer? Ben je in
voor een goed salaris en prima secundaire
voorwaarden zoals een eindejaarsuitkering
en een premievrij pensioen?

* Koop nu en
betaal in juni
De aktie geldt voor
alle artikelen vanaf f 1.600.-.
Vraag naar de voorwaarden
in onze filialen.

BDO

heeft
vestigingen
In Alphen aan
den Rijn
Amsterdam
Apeldoorn

Breda
Dordrecht
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Van Stolbergweg l - Tel. 5717093

Groningen
Helmond
's-Hertogenbosch

KCnSTGROCN

Leiden
Maastricht

Roosendaal
Rotterdam
Tilburg
Utrecht |

B E R E K E N D

Aciounlants
BdastingacK iseurs
ConsulUinK ?
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i* Kerststukken
.*• bloeiend of droog
4- Kerstkransen

4

,

••:• • •

'
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••
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. • . '.,,;•• .

M O R G E N

24 december sfeervol uw kerstinkqpen doen in de gezelligste kerstwinkel van Zandvoort met muzikale
begeleiding (avondjkleding voor medewerkers verplicht).
Dat kan aUeen bij AART VEER, Grote jKrocht 25, tel. 5714404

«^

Bloeiende planten
;
div. soorten insteekgroen
_
voor maken van Kerststukjes 4

GEZELLIGE KERSTFEER BIJ AART VEER
ƒ\
J^^,

4

Kwekerij

j) P. van KLEEFF . ;

Geleen
's-Gravenhage

Nijmegen

BDO

-,

Eindhoven

Naaldwijk

BDO CampsObers

Helpt u beter kiezen...

Bel voor het
dichtsbijzijnde filiaal
(073) 646 07 00

CampsObers

Arnhem

Stuur of e-mail dan je sollicitatie
met uitgebreid cv en onder vermelding
van de functie waarnaar je solliciteert
binnen tien dagen naar: BDO CampsObers,
afdeling Personeelszaken, t.a.v. Gezina Derks,
P&O-adviseur, Postbus 182,
5600 AD Eindhoven (e-mail: pz@bdo.nl).
Wil je meer informatie, bel 040-2433914
of raadpleeg internet: http://www.bdo.nl.

valkenben)

j/\^
<^JL

4.
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Word rij-instructeur, vrachtauto-chauffeur of taxi-chauffeur,
De nwe opl. starten binnenkort in A'dam. Vraag ' info
(gids) S.A.N. 020 - 692 22 23.

Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
Micro-adverteiiticb kunnen worden gezet over l of 2 ko1 n mm en h reed t e in diverse lettergrootten.

I'urliculieren verwijzen wij n au r de speciale bon op de
pagina „MICRO'S".

Plaatsing is mogelijk in He volgende edilic:
ZANDVOORTS NIEUWSBLAD ƒ0,51 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 17.00 uur.

U kunt uw tekst telefonisch opgeven: 023-5717166-of
a fge ven/zenden a n n:
if Zandvoorts Nieuwsblad, Gaslhuisplein 12, 2042 J M
Zundvoort;
Plaatsing is ook mogelijk in de volgende combinatie:
W2.Zandvoorts Nieuwsblad, Aniblelveeiib Weekblad,
Uilhoornsc Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder
Courunl, alle edities van bet Amsterdams Slaclsblud, ƒ5,94 per millimeter.
Sluitingstijd: maandag 15.00 uur.

• Wij behouden ons hst
recht voor zonder opgave van
redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.

Bos/strandwandelingen, bioscpop, winkelen, gezelligheid
uit en thuis enz.! Ik ben Jan,
37, 1.88 m, heb een normaal
•postuur, blauw-gnjze ogen,
donker haar en een snorretje.
Horecapersoneel gevraagd
Ik ben geen bartype en op
zoek naar een vrouw tot 42
jaar! 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
VAN HECKE CATERING B.V.
zoekt enthousiaste REGIO CATERING MEDEWERKERS M/V, boxnummer 323266.
voor vervanging in onze bedrijfsrestaurants in AMSTERDAM De man voor wie ik deze aden omstreken. Wij bieden een contract voor min. 13 uur per vertentie heb ingesproken is
week met variabele werktijden van maandag tot en met stoer, mannelijk en sexy. Hij
vrijdag. Beschik je over een flexibele instelling, ben je repre- heeft fantasie en houdt van
sentatief en heb je ervaring in een soortgelijke functie, bel spanning en uitdaging. Hij bedan voor een sollicitatieformulier met Van Hecke Catering, zit humor en stijl en is niet
tel.: 023-5611211.
bang zich bloot te geven. Hij
is enorm gebonden in gigantiWoninginrichting
sche vrijheid. 0906-50.15.15.6,
Verhuizingen
1 gpm, boxnummer 404418.
• Te koop: commodekast l.
grenen ƒ 125; salontafel gre- X.Y.Z. B.V. verhuizingen en
kamerverhuizingen/ transport.
nen ƒ50. Tel. 023-5713075.
Voll. verz. Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111.

Kunst en antiek

T^T Informatie over onze overige aantrekkelijke aiiver-

tentiecombïnaties in de Micro's zijn op aanvraag op
onze kantoren verkrijgbaar.
"A* Voor brieven onder nummer,wordt l regel extra in
rekening gebracht, alsmede ƒ8,-- «dm.kosten.
^ Bij plaatsing in de Micro's worden geen bewijsnum-

mers verstuurd. Op verzoek word l aan adverteerdcrs builen liet verspreidingsgebied één krant verstuurd. Hiervoor wordt ƒ6,50 in rekening gebracbt.

Beeld en geluid

Alle prijzen excl. 17,5% BTW

U kunt de tekst van uw Micro-advertcnlieconibinatie Z
telefonisch opgeven;

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

(dil nummer is niet voor bczorgklachten) of zenden aan:
Micro's Wcckmeilia
Pomlius 156 - 1000 AD Amsterdam

Ook voor rcaclicü met briefnuiiimer
De sluitingstijden gelden voor plaatsing in dezelfde
weck.
Voor de betaling ontvangt u een acceptgirokaart.

Oproepen - Mededelingen

_l.v.m. de komende feestdagen
Q moet Uw Micro advertentie
a.s. vrijdag uiterlijk om 12.00 uur
binnen zijn voor plaatsing
in de krant van
volgende week dinsdag.
22 dec. is de dag dat Sheila
oor het eerst autorijden
iag. Succes! Jaimy + Geert.
i Aal, nog één diepe zucht
n dan vlieg je in de lucht.

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

Ink./verk. oude inboedels enz,
't Binnenhuis', Gasthuisplein
6, Zandvoort. 023-5715760.
*Veilinggebouw Amstelveen*
HEDEN INBRENG
Spinnerij 33, Amstelveen.
Tel.: 020-6473004.

15

DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus.
Tel.: 023 - 5713780.

SCHILDER heeft nog tijd v.
binnen- en buitenwerk. Vrijbl.
• Nieuwe, draadloze koptele- prijsopgave.
foonv.tve.d.,/125.5713434, Bellen na 18.00 uur: 5719800.
v. Stolbergweg 3.

VIDEOTHEEK

Een echte vrouw heeft iets
mysterieus dus ben ik een
hele echte. Vertel jij me eerst
maar eens wat van jezelf, als
jij de juiste vragen aan me
stelt, stel ik ze aan jou en dan
weet ik zeker dat we elkaar
niet teleur zullen stellen . . .
Doei! 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer 482822.

wenst u prettige kerstdagen en
een voorspoedig 1998
De nieuwste bioscooptoppers nu al op video
CONAIR

Een lieve, eerlijke, goed uitziende, blonde meid, dat ben
ik! Ik heb blauwe ogen, 1.83 m
lang en houd van R & B en
soul muziek, uit eten, fietsen,
zwemmen, vakantie en tennis. Jij bent goed gekleed,
groter dan 1.84 m, eerlijk en
spontaan! Bel me!!
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer 940404.

***
SGT.BILKO

Ik kom uit het midden van het
land. Mijn naam is Hans. Ik
heb een goed figuur, donker
haar, zie er goed uit, 1.80 m
en 41 jr. Ik houd van sporten,
Vondellaan 7
uitgaan, vakantie, gezelligGeen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u.
heid uit en thuis en ben op
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken zoek naar een humoristische
weer terug. Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- vrouw! Ben jij dat?
zaamheden. Gew. openingstijden: ma. t/m vrij. van 9.00 tot 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
17.00 uur. Voor info: 023-5717177 of 06-52502188.
boxnummer 245241.
Te koop: pracht bontjas, binIk wil via deze weg graag in
nenkant vacht, antiloop, buicontact komen met anderen.
tenkant suède, ƒ 500.
Boeken
Dus welke oudere man wil mij
Telefoon: 023-5712063.
een beetje hard aanpakken,
Tijdschriften
via de telefoon? Ik ben Suzanne, 23 jaar jong, wild en heel
(inder/baby-artikeler
erg ondeugend. Spreek eerst
Aangeboden:
je box- of telefoonnr. in zodat
i Storchenmuller
autostoel 21 gebonden jaargangen van ik kan bellen. 0906-50.15.15.6,
l vanaf ± 9 mnd., in zeer goe1 gpm, boxnummer 970639.
de staat, ƒ 150. 023-5719649.
Jullie
spreken met een jongen
van 1961 t/m 1981.
van 19 jaar en ik kom uit de
Opleidingen/
omgeving van Amstelveen! Ik
cursussen
Tegen elk aannemelijk bod ben op zoek naar een leuk
iemand! Ik ben 1.90 m lang,
Telef.(Monnickendam):
ENGELS v. beginners + halfheb kort blond haar, blauwe
0299-651823
gev. ƒ 5 p/u. Begin 5, 6, 8 jan.
ogen en doe veel aan sport
PROGRESS: 020 - 673 84 12.
en hou van uitgaan! Bel je me
snel? 0906-50.15.15.6,1 gpm,
boxnummer 260376.
Kennismaking

• ' •

Monet Strijkservice

.

„Ons Amsterdam"
Nieuw!!!!!

Beter onder dak bij de

eopend 24 december van 11.00 tot 21.00 uüi
i kerstdagen open van 13.00 tot 18.00 uur
Ook nieuwjaarsdag geopend van 13.00 tot 21-.00 uur
Oudejaarsdag van 11.00 tot 18.00 uur -

VIDEOTHEEK

Schoonmaakpersoneel gevraagd
RSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk

schoonmaakmedewerkers m/v
voor diverse objecten in Amsterdam.
Wij zoeken zelfstandig werkende schoonmakers voor de
ochtend- en/of avonduren voor o.a. kantoorschoonmaak.
Interesse? Bel 020 - 6881044.

Ben jij net als ik serieus, eerlijk
en trouw? Ik ben een vlotte
vrouw van 45 jr en heb een
kind van 16 jr. Ben jij ook op
zoek naar een nieuwe uitdaRSB Uitzendbureau zoekt per zo spoedig mogelijk
ging, met een serieuze inzet,
aarzel dan niet, maar reageer
""et aantoonbare ervaring, voor diverse hotels te Amsterdam op mijn boxnummer.
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
en Schiphol. Interesse? Bel 020 - 6881044.
boxnummer 936524.

kamermeisjes (m/v)

Divers personeel gevraagd
STICHTING BEJAARDENZORG AMSTELVEEN
zoekt voor verzorgingshuis De Olmenhof een

kok voor 12 uur p/w
DE WERKTIJDEN ZIJN:
maandag, woensdag en vrijdag van 08.30-12.30 uur.

Ben jij net als ik ook op zoek
naar een vaste relatie? Ben je
tussen de 45 en 55 jr? Dan
moet je snel reageren! Ik ben
een vrolijke, vlotte, gezellige,
goed verzorgde, 53-jarige
vrouw en mijn naam is Nel!
Reageer! Groetjes!
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer 977344.

man die er van houdt om te
verwennen en verwend te
'worden, als in zijn jonge jaren.
Ik heb hbo-niveau, hou van
spanning en een glaasje wijn.
Laat wat van je horen!
0906-50.15.15.6, 1 gpm, boxnummer 973487.

onroerend goed
te koop - te huur

Lokaal tarief! Amsterdam da- Thuiscontact: vrouwen (20ting: vrouwen uit A'dam willen 59) zoeken een afspraak
afspreken! 010 - 29.46.116. thuis. 0906-19.19 (60cpm)

0906-98.89. Rijpe Sjaan DDcup, zkt jongens 18jr liveseks.
Grijp onder m'n rok! 99cpm

0906-06.11

WIKA AUTOGLAS

• Reflectanten op advertenties onder nummer gelieven
ervoor te zorgen dat het nurrh
mer m de Imker-bovenhoek
op de envelop staat vermeld
en dat de brief geadresseerd
wordt aan: Weekmedia, Postbus 156, 1000 AD Amsterdam. Dit voorkomt vertraging
in de behandeling.
• Uw particuliere Micro bon
per post verstuurd bereikt
ons pas over 3 a 4 dagen.
Opdrachten die te laat
binnenkomen worden
automatisch de week
daarop geplaatst.

voor de particulier:
3 regels gratis
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • verloren/gevonden • weg/aan komen
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor particulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
l' 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere letter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na ieder woord, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)bctaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

(09)06-98.50

Ben jij ook op zoek naar wat ik
zoek? Ben jij open, eerlijk en
^NOTIE-EISEN:
zie jij er leuk en verzorgd uit?
diploma instellingskok c.q. gelijkwaardige opleiding;
Hou jij van humor en gezellig'ervaring in de instellingskeuken;
heid? Laat dan wat van je
een flexibele instelling;
horen! Wie ben ik? Leuk,
'Zelfstandig kunnen werken;
blond, slank, bruine ogen en
bereidheid om tijdens ziekte/vakanties in te vallen.
nieuwsgierig naar jou!
'e salariëring is conform de CAO-Verzorgingshuizen schaal 5 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
Wil jij samen met mij uit je bol
"2.417,- tot ƒ3.300,- bruto per maand op fulltime basis). boxnummer 438432.
gaan in een discotheek? Ben
jij een leuke jongedame tusSinds 1954.
dichtingen zijn te verkrijgen op werkdagen van 13.00 tot Waar zijn alle leuke, charman- sen de 25 en 32? Dan moet je Autoruiten en kentekenplaten
te vrouwen gebleven, die zeker reageren! Ik ben 29,
5.30 uur bij de heer Elstrodt, adj. hoofd civiele dienst,
Lijsterstraat 18.
graag een vroiijke en onder- vrolijk, 1.75 m, heb donker- Tel. + fax: 023 - 5731613.
*l. 020-6456551.
houdende relatie willen? Als jij blond kort haar, grijze ogen
1
'chriftelijke sollicitaties kunt u binnen 7 dagen na publicatie dit bent, bel dan en ik vertel je en een sportief lichaam. Lijkt
Zie ook de pagina's
'chten aan: Stichting Bejaardenzorg Amstelveen, t.a.v. de over mijzelf. 0906-50.15.15.6, 't je wat? 0906-50.15.15.6,
SHOWROOM
1 gpm, boxnummer 941253. 1 gpm, boxnummer 246797.
*ectie, Populierenlaan 21, 1185 SE Amstelveen.
in deze krant.

Diverse clubs

Ontdek de duistere wereld! Voor 't echte handwerk bel je Luxe privé huis! Topmeisjes.
SM. Je meesteres LIVE! Zij
0906-06.30. Zij praten, jij
10-01 u, 7 dgn p.w. Sauna +
wijdt jou in! 99cpm. 0906-9626 komt! Live + Stories! 99 cpm. bubbelbaden. Assiste ntes altijd welkom. Sarphatipark
Oudere vrouwen geven
Vrouwen 30+ uit Twente
hun telefoonnummer!
geven je hun telefoonnum- 118, A'dam. 020 - 6723022.
0906-15.55 (60 cpm)
mer! 0906-14.44 (60 cpm)
's Morgens 10-'s nachts 01.00
Postcode GAY daling: gay's Wil je lekker komen, maar rondborstige Holl. knoert met
uit jouw
postcodegebied! geen 06 op je rek.? Bel dan nu mooie donkere vriendin privé.
00-569004253 (/0,62/'/4 min.). Overtoom 443/020-6'l89110.
0906-81.00 (50 cpm)
• Rubrieksadvertentie op- • Wij behouden ons het
**SEX ALARMNUMMER"
Snel seks direct live 99 cpm. geven? Zie voor adres en/of recht voor zonder opcjaye van
telefoonnummer de colofon redenen teksten te wijzigen
of niet op te nemen.
in deze krant.

T.h. per direct: sfeerv.
60 cpm! Wijkdating: vrouwen
bedrijfs/'kantoorruimte, 32 m2, uit jouw wijk zoeken een af1e verd. Kale huur p.m. ex. spraak! 0906-17.17.
serv.kosten + BTW ƒ 612,03.
BEL DAMES THUIS
Ik ben een meid van 20 jr en Bedrijvencentrum v. vrouwen
In heel Nederland
A'dam-O.: 020-6932309.
woon in Doetinchem! Ik ben
GEHEEL PRIVÉ
op zoek naar een leuke man,
geen viespeuk, gewoon een
Financiën en
24 u/pd (1 gpm)
vaste relatie! Dus als jij verhandelszaken
Zie ook Nieuwsnet 9
keerde bedoelingen hebt,
Kabeltekst pag. 450
hoef je zeker niet te reageren
op mij! WEL serieuze manBEL ME THUIS
nen! Doei! 0906-50.15.15.6,
V.A.
ƒ75
DORSMAN
1 gpm, boxnummer 918785.
blijft toch goedkoper!
VERNIEUWD ca. 1 gpm
Ik ben Linda, 26 jr, blond lang
Bel nu: 023 - 5714534.
haar, blauw-groene ogen en
Bisex! Buurvr. en buurmeisje!
1.68 m. Ik zoek een jongen en
Hun spelletjes worden steeds
Bedrijfsmisschien ben jij dat wel! Dan
harder! 99 cpm. 0906-95.26.
kunnen we een keer samen
onroerend goed
Dagelijks
seksen hete meisop stap en leuke dingen gaan
te koop - te huur
jes op onze Livelijn! Alleen de
doen! Ik hoop dat jij reageert!
heetste! 99 cpm. 0906-06.03.
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
boxnummer 933481.
HERFSTKRIEBELS ?
T.h. per direct: sfeerv.
2
Geheel privé !
Ik ben Mpniek, 1.75.m lang, bedrijfs/kantoorruimte, 32 m ,
donkerbruin haar, volslank, 1e verd. Kale huur p.m. ex.
goed figuur en lekker kontje. serv.kosten + BTW ƒ 612,03.
24u./pd; 1 gpm.
Ik ben 42 jaar en wil je via Bedrijvencentrum v. vrouwen
Hij voelt onder haar rokje: ze
deze weg graag leren kennen A'dam-O.: 020-6932309.
heeft niets aan! Gn 06 op je
om zo nu en dan af te sprerek. 00-569004263 0,62/1A m.
ken. Ik wil mijn relatie niet op
Auto's
en
het spel zetten, maar zoek
Ik ben er
auto-accessoires
afwisseling. 0906-50.15.15.6,
ALTIJD VOOR JOU
1 gpm, boxnummer 454832.

Autoverzekering

DO M B

Corn. Slegersstraat 2b, tel. 023-5712070
Geopend 7 dagen per week van 13.00-21.00

in 5 dagen

vrouw, rond de 30 jaar en van
hbo-niveau? Dan wil ik jou
graag beter leren kennen! Ik
oen Ruud, 30 jaar en 1.92 m
lang. Ik heb een slank postuur
en kort blond haar. Wil jij samen met mij een avondje uit?
Reageer nul! 0906-50.15.15.6,
1 gpm, boxnummer 318439.

***
TERBULENCE
• • . ' • * * , * • • • •
SPACETRUCKERS
.:
***
THE FIFTH ELEMENT

Dagfilms ƒ 6,- en ƒ 8,50
2 f Mms ƒ 12,-per week
3 films ƒ 15,- per week
5 films ƒ 20,- per week
7 films ƒ 25,-per week
Nu ook te huur Nintendo 64 en alle spellen.
Huur Nintendo 64 spellen ƒ 7,50 per dag;
ƒ 12,50 3 dagen
Alle Nintendo spellen op voorraad

Val jij op'een slanke vrouw
met goed figuur en lekker
REAGEREN
OP
EEN
CONTACTADVERTENTIE?
)arpoolauto gezocht die 5
kontje? Ik ben Melanie, 26
Dat
kan
nu
heel
simpel,
snel
en
discreet,
24
uur
per
dag,
lagen van Zandvoort naar
jaar, lang donker haar en
7
dagen
per
week.
Wat
moet
u
doen?
Jmere
rijdt.
Telefoon:
1.76 m lang. Ik ben gek op
1. Kies een leuke advertentie.
'23-5632584 of 's avonds
Verenigingsnieuws 2.
Bel met 0906-50.15.15.6 en toets in het hoofdmenu een 4. vrouwelijke kleding en wil je
23-5719400, Pieter Visser.
3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie graag laten zien wat er achter
mijn verpakking schuilgaat!
leutsche Evang. Kirche, • 4 januari 1998 nieuwjaarsvan uw keuze.
Laat me niet alleen!
i'dam, Viottastr. 44, Heilig- concert gebouw De krocht. 4. Spreek een boodschap in en wacht op een reactie.
0906-50.15.15.6, 1 gpm,
*end, 17 Uhr Gottesdienst. Inl.: 023-5713949, W. de Vries.
Alphen a/d Rijn: hallo, ik ben Hallo met Yvonne. Ik ben eerr boxnummer 949399.
i Zandvoorters zet uw auto • Gezellig klaverjassen in
Jim. Ik ben 21 jaar en ik zoek spontane vrouw van 40 jr,'
an de straat als Sheila 22 't Stekkie op' donderdag: een leuke meid, die net als ik bruin haar, bruine ogen en ik
lecember de weg op gaat.. avond. Info: tel. 023-5715215. van actie, spanning en vakan- ben op zoek naar een romanTe koop
ties houdt. Voel jij je aange- tische man voor een serieuze
gevraagd
relatie.
Spreek
een
reactie
in
sproken?
Bel
dan!
Ik
ben
1.75
Uitgaan
diversen
m lang, kort bruin haar, sport met je telefoonnummer en ik
veel en heb een goed figuur! bel je terug voor een afTe koop
0906-50.15.15.6, 1 gpm, box- spraak. 0906-50.15.15.6,
Grote trein/modelautobeurs Haarlem.
aangeboden
nummer 428562.
1 gpm, boxnummer 479169. Mooie opoe-fiets gevraagd.
Zon. 21 dec. van 10 tot 15 uur.
Tel. 023-5730831.
diversen
ipaarnehal, Fie Carelsplein 1 (winkelc. Schalkwijk). 250 tafels Als jij in het volgende jezelf Heren opgelet! Ik ben een
herkent, dan moet je zeker mooie Spaanse jongedame
Sierborden van bevrijding
reageren! Een leuke, sportie- •van 25 jr. Ik heb lang bruin '40-'45 gezocht van porselein.
Hoogslaper
topkwaliteit
Felicitaties
ve man tussen de 1.75 enhaar, bruine ogen en een goe- Telefoon: 023-5717357.
)o 18 dec. kerstdansparty v.
ƒ200; vaatwasser, overplaat
1.90 m lang en tussen de 35 jje baan. Heb jij een gespierd
ingles
dansen/ontmoeten
ƒ 100. Tel. 023-5716973.
en 40 jr. Reageer nu! Ik ben .lichaam, bruine haren en bruiixtra hapjes. De Ossestal,
Step te koop gevraagd.
•
HOERA,
Lenny
heeft
haa
Zuid-Afrikaanse wijnen en
een leuke jongedame en op 'ne ogen? Bel! Groetjes van Telefoon: 023-5713283.
Jieuwelaan 34, Osdorp, 20 u.
rijbewijs. Gefeliciteerd! Opa zoek naar jou! Grijp snel je Isabel! 0906-50.15.15.6,
relatiegeschenken uit vooroma, Annemarie en Marcel. kans! 0906-50.15.15.6,1 gpm, 1 gpm, boxnummer 917663.
raad leverbaar. Tevens te
• Te koop gevraagd: step. koop gevr. wijn uit privéboxnummer 923500.
'Heren opgelet!! Ben jij een Telefoon: 023-5715477.
kelders. Tel.: 020-6333767.
Markten/braderieën
eerlijke,
zorgzame
Ben jij die spontane vent, tus- lieve,
sen de 37 en 43 jaar jong? man? Heb jij zin in een gezelBen je verder ook nog ro- lig avondje uit? Aarzel niet,
buust, breedgeschouderd en maar reageer! Ik ben een 55romantisch (uit en thuis)? jarige Surinaamse vrouw van
26 dec. (2e kerstdag) Bankrashal te Amstelveen
Zoek je een leuke, romanti- 1.74 m lang. Wil jij met mij een
4 jan. Emergohal te Amstelveen
sche, vaste relatie, om leuke fijne relatie opbouwen?
THEO RIETVELD VASTGOED,
ORG. HENSEN 023 - 540 23 34.
avonden bij kaarslicht door te 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
brengen? Bel dan!
boxnummer 972980.
Altijd de beste condities - de voordeligste tarieven. Wedden?
0906-50.15.15.6, 1 gpm, box'looienmarkt 11 jan. NieuwHoi,
ik
ben
Brenda
en
ik
zoek
Kerst
nummer 981503.
een, De Ringkant; 25 jan.
een man tot 35 jr, die een
Rijles auto's
Onroerend goed
faarlem-Zuid Tijbb Henk van
Ben jij een intelligente, aan- leuke Blind Date met mij wil! Ik
en motoren
urnhout Sporthal, 9-16 uur, • Aal, raak niet van de kook, trekkelijke,
en
woonruimte
humoristische, houd van sporten, uitgaan en
oegang ƒ2,50. 0320-256656. vogels vliegen ook. Een hele lange, ondernemende man, alle andere leuke en gezellige
te
huur
gevraagd
fijne kerst samen.
tussen de 30 en 40 jr? Ik ben dingen in het leven. Ik heb
Alblas Verkeersscholen
Carolien, een mooie, vrolijke, blond haar, blauwe ogen, ben
Met
spoed
gevr.
voor
jong
jonge vrouw van 1.74 m lang slank en 1.70 m lang.
Therapieën
gezin, 3 of 4-kam.won., in
UW RIJBEWIJS
en op de toekomst voorbe- 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
Z'vrt v. langere periode. Tel. Nieuwkoop, 0172-40.83.61.
reid. Ik wacht op jouw reactie. boxnummer 252700.
023-5720488 of 06-53679850.
'SYCHO-SOC. PRAKTIJK begel. en training zowel indiv. als 0906-50.15.15.6, 1 gpm,
Ik ben een charmante doch
i groepsverb. Trauma, fobieën, eetstoornissen, stress en boxnummer 937356.
0906-Nummers
ondeugende weduwe van 65
lurnout met behulp van versch. therapieën. Inl.: 020-6797814. Ben jij een leuke, slanke jaar. Ik zoek een energieke
BedrijfsBIO-RELEASE
MASSAGE
020-6934064. Geen seks.

***
THEGHOSTANDTHEDARKNESS
•'.''•
•
***
••. . •
THESAINT

•

Mode

Vlooienmarkten

DOM

Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
(frankeren als brief) met ver- NUMMEfc KOSTEN
melding van uw postcode naar J1 S'9° EXTRA
i .
(u dient er rekening
ons kantoor:
mee te houden dat hij
Micro's Weekmedia, Postbus uw ,lpgave dereRC|
156, 1000 AD Amsterdam.
br.o.nr.... bun v d.
Fax: 020-6656321.
blad als l regel bij uw
tekst gerekend wordt).
Of afgegeven bij:
Wij zijn niet aanspni- Kantoor Zandvoorts
kelijk voor fouten ontNieuwsblad
staan door onduidelijk
Gasthuisplein 12,
handschrift.
2041 JM Zandvoort
Wij behouden ons het
recht voor zonder
opgave van redenen
teksten te wijzigen of
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
Micro's moeten worden ingeleverd aan de balie van ons kantoor tot uiterlijk maandag 16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

ed17

0906-96.88

0906-96.80

0906 - 9789
ca. 1,05 p/m

t/m 3 regels ƒ 5,39
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
t/m 5 regels ƒ 8,99
t/m 6 regels ƒ 10,79
t/m 7 regels ƒ 1 2,58
t/m 8 regels ƒ 14,38
t/m 9 regels ƒ 16,18
t/m 10 regels ƒ 17,98

Wilt u ook naam. adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot eeiri maximum van één advertentic per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niet boven f 300.-) kunt u niet gratis advertercn. Alle prijzen zijn incl. 17.5% BTW.
Naam:

Ik ga door, waar anderen
stoppen! Schaam me nergens voor en wil harde SEKS!
Harriet! 99 cpm. 0906-9794.

Adres:

LIVE! Black, beautiful en hot!
Voor de liefhebber v. zwarte
vrouwen! 99 cpm. 0906-06.01,

Telefoon:

Postcode:

S.v.p. in rubriek:

Plaa'ts:

SHARP 3-IN-1
COMBIMAGNETROM
Nieuw. 1000 Watt magnetron met

« grill en heteluchtoven. Eenvoudig

ï'.^'iw'Jjii'-ï'Sïh'.ï ":,!'V

te bedienen met ComCook en
diverse automatische programma's.
Zeer grote inhoud van 34 liter.
INCL. DRAAISPIT.

v|Éxtra)a
^ilnkoHo!
*"*r^s; '.''\ .i"--'*': VB? f~

^j\ïGr?tis
i^?J(bjj||n

UIT ONZE
.TV-RECLAME

^ 1$tèti|]
ilriAan

UIT ONZE ^
TV-RECLAME

H

fp

SÏGratis
MS

BOSCH 1300 WATT STOFZUIGER
Zeer krachtige 1300 Watt motor met zuigkrachtregeling.
3-Voudig hygiënefilter, automatische snoeroproller en stofzakinhoudsmeter.
NU MET GRATIS BOSCH KRUIMELZUIGER IN EEN SCHITTERENDE SPORTTAS. AD V.:

^ ff

kerstKbodschappen.
MEsassasRi

i^l

iB

UIT ONZE
TV-RECLAME

.MbdélfnwVmgegjïtón/X^

Beltijd tof ^,5 uur,' siandbyilj'dv^

tot ihaaiiWst^lOO'uur.;^^;, ^ ?:ƒ
In combinatie met 1-jarig \/"
•)
LibertelPérsonal J ' 4 T < , ^'4
GSM-aborinement.
* . r<| ' v > '
'';-' - y
U W VOORDELEN OP EEN RIJ:
•gratis topkwaliteit Nokia ^
zaktelefoon ,
•1-jarigybertel:
abonnement
,
•6 maanden géén
abonnementskosten
(de eerste 3 maanden
krijgt u 33,33 retour
van Libertel, dé v
volgende 3 maanden
hetres ant van Expert)

SONYMHCRX90MINISET
Maar liefst 2x 120 Watt versterker met alle mixfuncties
van 'n echte DJ, zoals drumpad, BPM control en
rythm box. Tuner met RDS en wisselaar voor 3 CD's.
4-Weg speakers en extra surroundspeakers.
Incl. afstandsbediening. GRATIS DJ-MIX PAKKET
MET MICROFOON, CD EN CAP. PRIJSDOORBRAAK!

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

^ UIT ONZE
TV-RECLAME

LIBERTEL

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstra at 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg & Televideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. **Audio, video, hifi.
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De Zandvoorters

1997 was opnieuw een jaar van grote
politieke onrust. Binnen de WD roldeii de koppen van Rita de Jong en
Theo van Vilsteren, die na de verkiezingen volgend jaar niet meer mogen
terugkomen van hun achterban. D66
rekende definitief af met Lou Koper,
terwijl GBZ-wethouder Flieringa
zijn parkeerbeleid moest inslikken.
Acht leden van de Partij van de
Arbeid pleegden een coup en de zittende PvdA-raadsleden verschoten
van politieke kleur. Kortom, genoeg
stof om over te schrijven voor jour-'
nalisten. Maar uiteraard haalden
ook gewone mensen volop de krant.
Het Zandvoorts Nieuwsblad vroeg
zich af hoe het inmiddels met hen
gaat.

(akst:
Monique van
Hoogstraten en
Aaklert Stobbelaar

van 1997

foto's:
Aiulró Liebenmi en
Bernadette Hoogland
vormgeving:
Yvonne Mulder

AUL POVEL, Tonny Fijen en Ed de Vries uit het
Strandhotel, wordt 1998 net zo'n onrustig jaar als 1997. Zij
kregen te horen dat het complex voor beschermd wonen
gedeeltelijk gaat sluiten. Van de 78 bewoners kunnen er nog
twintig blijven wonen in de flat op de boulevard. De rest wordt
ondergebracht in andere'complexen van het RIBW (Regionale
Instelling voor Beschermd Wonen).
Geen van drieën weten ze al waar ze naar toe gaan. Dat maakt
vooral Tonny onzeker. „Ik wil nog altijd het liefste in
Zandvoprt blijven," zegt ze. Paul: „Het vervelende van de hele
situatie is, dat we niet weten hoe het gaat worden. We weten
alleen wat we nu hebben. Dat geeft een onbestemd gevoel."
Ed kijkt er wat rustiger tegenaan. „Sinds het interview, een
halfjaar geleden, is er ook iets positiefs gebeurd. We hebben
nu een denktank met bewoners en medewerkers opgezet.
Bovendien hebben we bedongen, dat we allemaal nog een keer
mogen praten over onze voorkeur voor andere woonruimte.
Zelf ben ik bijvoorbeeld gaan twijfelen. Eerst wilde ik hélemaal niet meer beschermd wonen, maar financieel kan ik dat
niet aan. Nu wil ik of naar een van de verbouwde appartementen van het Strandhotel óf naar een huis in Haarlem."

P

"ET JAAR 1997 was nauwelijks begonnen of Johan van
Marie kon zijn geluk niet op. Hij mocht op 4 januari de
-Elfstedentocht rijden. Een prestatie waar nog steeds over
gesproken wordt. „De vele reacties waren toen ontzettend leuk.
En nog steeds, hoor. Als er over de schaatssport gepraat wordt,
komt nog altijd de Elfstedentocht er aan te pas. Het was ook een
prachtig evenement."
Naast de herinneringen aan dat geweldige sportevenement,
heeft de 32-jarige Zandvoorter er wel zo'n twee maanden ongeniak aan over gehouden. „Ik kreeg tijdens de rit een schaats
yan een voorganger, die viel, in mijn kuit en ik denk dat er
tpen een zenuw is geraakt. Twee maanden heb ik een tintelende voet gehad, maar dat is nu geheel verdwenen."
Met de winter en het schaatsseizoen in aantocht, gaat het echter weer kriebelen en als een van de duizenden schaatsliefhebbers mag het van Van Marie weer hard gaan vriezen. Op de
schaats heeft hij nog niet gestaan, maar zodra de kanalen en
vaarten dicht zijn, zal hij de nodige kilometers gaan rijden.
„De kunstijsbaan trekt mij niet zo en bovendien heb ik er nu
geen tijd voor. Maar nu er weer publicaties in de pers zijn over
een nieuwe loting van de Elfstedentochtvereniging, begint het
alweer te borrelen. Ik hoor bij een groep leden die ingeloot
moet worden en ik hoop dat ik er bij ben. Het was een van de
mooiste dingen die ik mee gemaakt heb. Daar in Friesland was
het een ongelooflijk feest en daaraan zou ik graag weer mee
willen doen."

Schilder Erik Holtkamp
kiest nieuwe stijl
1 EN BLOTE schilder bij een van zijn
•"f naaktportretten. Zelden kreeg foto-J graaf André Liebe'rom zoveel complimenten over een foto als die van kunstenaar Erik Holtkamp. Ook Holtkamp
zelf kreeg louter positieve reacties. Toch
hielp dat niet om extra mensen naar zijn
nieuwe galerie te krijgen.
„Ik ben eerlijk gezegd wat teleurgesteld. Tussen juni en augustus kwamen
er slechts vijftig mensen naar mijn schilderijen kijken. Misschien komt dat doordat mijn galerie in de Diaconiehuisstraat
wat moeilijk te vinden is, zijn
Zandvoorters niet zo geïnteresseerd in
kunst of ligt het eraan dat naaktportretten niet zo makkelijk te verkopen zijn.
Maar ik moet ook toegeven dat ik niet zo
heel erg aan de weg getimmerd heb om
de expositie te promoten. Ik ben meer
kunstenaar dan galeriehouder."
Hij heeft zich dan ook inmiddels alweer
volop op een nieuwe schilderstijl gestort,
geïnspireerd door de cobrabeweging.
„Georganiseerde chaos met veel kleur,"
zo typeert Holtkamp zijn nieuwe werk.
Daarnaast heeft hij een EHBO-cursus
gevolgd, zodat hij kan solliciteren als
ambulancechauffeur. Want leven van de
kunst blijkt nog een groot probleem.
„Geestelijk en lichamelijk gaat het heel
goed, maar financieel hoop ik dat 1998
een beter jaar wordt."

D'Oude Halt verhuist
weer over twee jaar

Corrie Lukkassen: Een
jaar met ups en downs

Z

EVEN JAAR hebben ze gestreden voor een mooie plek
aan de Vondellaan, Marcella en Marcel Schoorl van
snackbar D'Oude Halt. Eigenlijk wilde de gemeente dat
d'Oude Halt om de hoek in de A J. van der Moolenstraat tussen de nieuwe huizen van Park Duijnwijk kwam te staan.
Maar dat was te veel uit de loop, vond de familie Schoorl.
Eind september kregen ze eindelijk een goed alternatief
aangeboden, schuin aan de overkant van de straat. Lang
blijft de snackbar er echter niet staan, want over twee jaar
verhuist d'Oude Halt opnieuw. De familie Schoorl heeft
zeventig vierkante nieter gekocht in de nog te bouwen winkelgalerij op het Stationsplein.
„Daar kijken we erg naar uit," zegt Marcel. „Onze nieuwe
snackbar wordt drie keer zo groot als de huidige Oude Halt.
En het is bovendien een stenen gebouw. Dat is ook erg prettig na zeventien jaar in een houten keet."
Toch bevalt ook de tijdelijke plek in het plantsoen op de
Vondellaan goed. „Alle klanten zijn vol lof en ook de bewoners die op onze snackbar uitkijken reageren positief.
Speciaal voor hen en een beetje voor onszelf, hebben we
d'Oude Halt helemaal geschilderd. Het is trouwens een hele
klus geweest om de snackbar te verplaatsen en alles
opnieuw aan te sluiten. Maar gelukkig hebben we van de
gemeente deze keer wel veel medewerking gekregen."

-f" ypOR CORRIE Lukkassen (zeventig
\ ƒ jaar) is 1997 een bewogen jaar
W geweest. Ze verhuisde in februari
tijdelijk naar Gran Dorado, omdat haar
huis in de Koningstraat gerenoveerd
werd. Bovendien belandde ze dit jaar
twee keer in het ziekenhuis.
„Nu gaat het goed met me," zegt ze.
„Maar ik heb moeilijke maanden achter
de rug." Met haar opgeknapte huis is ze
echter ruimschoots tevreden, al vindt ze
het jammer dat ze geen ouderwetse
kachel meer heeft. „Centrale verwarming is minder gezellig om naar te kijken."
„Alles is nieuw. Ik heb nu mooie overgordijnen met de Franse lelie, nieuw
zeil, nieuwe vloerbedekking, nieuwe wc,
dubbele ramen, verlaagde plafonds.
Noem maar op. Het mooiste vind ik de
keuken, dat zeiden mijn dochter en ik
laatst nog tegen elkaar. Dat die open
keuken zo leuk geworden is."

Zanchioorts
Nieuwsblad

Paul, Tonny en Ed hebben
nog geen zekerheid

Het kriebelt alweer
bij Johan van Marie

Renée en Jelle wonen weer boven zaak

Cees Stokman is een tevreden vutter
N HET begin zag ik er wel tegenop, dat
ik mijn baan als postbode vaarwel
«moest zeggen. Ik had het gevoel dat ik
nu echt oud begon te worden. Maar eigenlijk
bevalt het me uitstekend om zoveel vrije tijd
te hebben," zegt Cees Stokman, die in juni
met de VUT ging.
„Nu pas kan ik op mijn gemak allerlei dingen
doen, zoals 's morgens de krant uitgebreid
lezen en eens een deur schilderen. Vroeger
was ik altijd wat meer gespannen als ik een
klusje in huis deed, het moest altijd nog net
voor mijn werk gebeuren. Nu ben ik wat
geduldiger geworden en dat vind ook mijn
vrouw prettig. Ze zag er in eerste instantie
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ET MIJN man en mij gaat het op
dit moment beter dan we verwacht
-hadden. Onze etage is helemaal
opgeknapt na de brand in januari. Alles is
geschilderd en het voorkamertje, waar de
brand uitbrak, is nu een deel van de woonkamer waar we erg graag zitten. Ja, ik kan wel
zeggen dat we sinds september weer met veel
plezier boven de zaak wonen," vertelt Rcnée
Veld (rechts) van eetcafé Jansen en Janssen in
de Zeestraat.
„Last van nare nachtmerries heb ik gelukkig
niet. Maar als ik aan de voorkant naar buiten
kijk, zie ik mezelf nog wel machteloos van

nogal tegenop dat ik voortaan thuis zou zijn,
maar ook haar valt het reuze mee."
Zoveel thuis is hij echter niet, want de voormalige postbode fluit bijna elke week een
voetbalwedstrijd van Zandvoprtmeeuwen en
Zandvoort '75. Bovendien traint hij de jeugd
van TZB. Met zijn vrouw gaat hij zwemmen en
zit hij op aerobic voor 55-plussers.
Het vroege opstaan, waar postbodes aan
gewend zijn, is hij al een beetje verleerd. „De
eerste paar weken werd ik wel nog altijd rond
een uur of vijf wakker, maar nu gaat pas om
acht uur de wekker. Dan luisteren mijn vrouw
en ik even naar de radio, zij blijft nog even liggen en ik maak beneden de ontbijttafel klaar.
Zodat ik haar als een prinses kan verwennen."

Miss Zandvoort
droomt nog van Tim
t F TIM IMMERS een leuke jongen is? Nou. zeker.
f Mijn moeder zag hem trouwens ook wel zitten,"
lacht de zeventienjarige Saskia van Warmerdam.
Ze werd deze zomer tijdens een wedstrijd van Panorama tot
miss Zandvoort gekroond en behaalde een tweede plaats bij
de Miss Beach Verkiezingen.
Saskia heeft de foto waarop ze zelf staat samen met Tim
boven haar bed gehangen en kijkt er nog altijd met veel
plezier naar. Daar hangen ook de foto's die in de Panorama
werden afgedrukt. Van Tim zelf heeft ze echter niets meer
gehoord, wel van diverse modellenbureaus die met haar
ouders hebben gesproken.
Tot nog toe hebben haar ouders echter de boot wat afgehouden, omdat Saskia zich op haar schoolwerk moet concentreren. Volgend jaar mag Saskia zich wel bij een van de
bureaus inschrijven, zodat ze kan meewerken aan fotosessies en modeshows. Bovendien blijft ze voor kledingwinkel
Zoë uit Haarlem beschikbaar als fotomodel en mannequin.

woede staan." Renée wilde haar brandende
huis binnenrennen om haar dieren te redden,
maar ze werd tegengehouden omdat dat veel
te gevaarlijk was. „Als ik nu naar beneden
naar de zaak loop, flitst regelmatig door me
heen 'daar ga ik weer, net als toen'. Maar dat
soort gedachten zijn normaal, denk ik."
Veel spullen zijn in de brand verloren gegaan,
zoals het bankstel en een deel van een oude
kast. De kleding die de brand wel overleefde,
heeft Renée grotendeels afgedankt omdat het
te veel stonk. „Een paar zomerjurkjes kon ik
na twee keer wassen wel weer aan. En ik ben
blij dat de schilderijen van mijn moeder gered
zijn."
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Kerstmis 1997
in ons gezellig ingericht restaurant
Ie + 2e kerstdag geopend

PYR:
KERSTMIS
IN BRASSERffi-RESTAURANT
LESPYRAMIDES
Op beide kerstdagen serveren wij een vorstelijk kerstdiners
Aperitief vanaf 18,30 uur, aanvang diner 19.15 uur

Kerstmenu
Kerst-Amuse
Carpaccio van gemarineerde zeeduive! met een dressing
van truffel en tomaat met gegrilde lijgergamalen

1ste
Lunch vanaf 13.00 UUT, 's avonds gestoten.

2e kerstdag
De gehete dag oyen, diner vanaf19.00 uur
a [a carte te eten.)

Ravioli 's gevuld met een kreeftenfarce
in een saffraanbouillon

met kvuartet

Gegrilde tarbot op een salade van zuurkool geserveerd met een ganzenleverquiche
met een dressing van schorseneren
Vorstelijk kerstbuffet bestaande uit vier culinaire thema's
Kaasterrine
„Les Pyramides" Kerstdessert
(een proeverij van diverse desserts)
* **
Prijs van het kerstmenu: ƒ 127,50 p.p.
Bijpassend wijnanangement: ƒ 65,00 p.p.

Brasserie-Restaurant „Les Pyramides"
Zmveg 80, Bloemendaal aan Zee
Tel. 023-5731700

met cognac en room
j§*(£STOO9i
^LC^Ö E9iy IL E T'met saus van pruimen
t

:

f (

en paddestoelen

~of~
Z'EL'DUI'V'EJL met koot, speken satiesaus
CttOCOLWD'EMOUSS'E met watnoten
en carametsaus

4
4
4
* Cocktail - De Mona Lisa 4
kipstukjes, selderij en mandereinpartjes
4
overgoten met een lichte kerrymayonaise,
geserveerd met kerstboter en toost
4
* Bouchée a la Salmis de Gibier
4
pasteitje in kerstboomvorm
4
gevuld met een ragout van wild
4
* Spoom de Romain
4
ijsdrank met witte wijn, champagne en rum
4
* Filet de L'Autruche
4
struisvogel biefstuk met een overheerlijke wildsaus
4
met spekjes, ui en appel
4
* Café Grande
4
een ijsgerecht verwerkt tot een bijzonder gebeuren
4
* Café met kerstbonbon en mint •
4
Kerstdiner ƒ 69,50
4
4
Kindermenu met verrassing ƒ 32,50
4
V kent ons nog niet,
4
maar wij willen u graag leren kennen
4
Wij wensen u alvast fijne dagen toe
4
Reserveren: Restaurant
4
triton
Zuiderstraat 3
2042 GA
4
Zandvoort
4
Tel. 5719105
4'
1444,4,444444444444444^
u»/
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MET KERST
GEZELLIG ETEN
IN ZANDVOORT

MURPHY'S INN
Kerstkriebels?
Ook met de feestdagen bent u van harte welkom bij
Gran Dorado Zandvoort
Kerstbrunch op Ie kerstdag
Lekker lang uitslapen en dan heerlijk uitgebreid brunchen, vanaf 12.00 uur
staat voor u een riant brunchbuffet met ccn grote keuze aan gerechten klaar
in het Gran Buffet! De prijs is ƒ 47,50 p.p. '

Y*
'

'4

Kerstbuffet (beide kerstdagen)
Een kerstbuffet is net iets informeler dan een Kerstdiner. Dit feestelijke
buffet biedt u een ruime keuze aan bijzondere lekkere warme en koude gcrechten. U kunt op twee tijden genieten van dit buffel:
17.00 uur of 20.00 uur. Prijs: ƒ 59.75 p.p.
Kerstdiners (beide kerstdagen)
In La Brasserie serveren wij een heerlijk 4-ganger diner a ƒ 65.- en een exclusief 5-gangcn diner ƒ 75,- p.p. Voor de kinderen hebben wij een speciaal
• kinderkerstmcnu samengesteld, prijs ƒ 35.75 p.p.
Ook in ons Italiaanse restaurant II Giardino serveren wij voor u een speciaal
kcrstmenu ü ƒ 49,50. Tevens worden hier onze heerlijke pizza's en pasta's
a la carte geserveerd.
In het Panncnkoekenhuis kunt u terecht voor een overheerlijk
stecngrillbuffel voor ƒ 39.50 p.p.
Oudejaarsavond
Natuurlijk zijn op oudejaarsdag al onze restaurants normaal geopend, maar
in restaurant Gran Butfct is er live mu/.ick en staat er ccn geweldig oudcjaarsfeestbuffet voor u klaar. U wordt welkom geheten met een glas charnpagne en kunt er kiezen uit vele smakelijke warme en kotidc gerechten.
Open vanaf 20.00 uur.
Prijs (exclusief drank) ƒ 135,50 p.p.
Klokslag twaalf kunt u op het strand van Zandvoort genieten
van een schitterend vuurwerk!
Nieu wjaarsdag
Vanaf 12.00 uur kunt u brunchen in het Gran Buffet. Clown Billy is aamvczig om samen met uw kinderen te tekenen en te spelen, zodat u rustig geniet
van deze feestelijke nicuwjaarsbrunch.
Prijs ƒ 47.50 p.p.
Voor reserveringen of informatie kunt u bellen met de afdeling Banquet
Sales. telefoon 023 5720000 toestel 1024 of 1027.

Geachte kerstgenieters,
Wij zijn beide kerstdagen geopend.
Vanaf 17.00 uur serveren wij een kerstmenu waarbij U een keuze
kunt maken tussen de verschillende voorgerechten, soepen en hoofdgerechten. De prijs van dit menu isfl. 69,50 p.p.

KERSTMENU
TERRINE VAN GEROOKTE PALING
EN GARNALEN
of
PARMAHAM MET VERSE VIJGEN
********
WILDBOUILLON MET
PADDESTOELEN
of
KREEFTENSOEP MÉT CRÈME FRAlCHE
********
LICHT GEROOKTE OSSENHAAS
METSAL1E1US
of
EENDEN BORSTFILET MET TlfMSAUS
********
KERST GRAND DESSERT
********
KOFFIE MET BONBONS

Ook voor onze kleine gasten serveren wij
een speciaal kinderkerstmenu.
Graag zien wij Uw reservering tegemoet en wensen U
gezellige kerstdagen.
PASSAGE 6-10 2042 KT ZANDVOORT
tel. (023)571 95 38 fax (023)573 11 47

^T1

itepmci Service

'i SoLo
min. 2 p

52,50
Nasi Putih / Nasi Kuning
Ajam Pangang Ketjap
(hele kip gemarineerd in soyasaus en krokant
afgebakken)
Udang Tumis Pedas
(pittige grote garnalen]
Semoor Kambing
(zoet lamsvleesgerecht)
S. G. Udang Buncis
(snijboontjes met kleine garnaaltjes)
Sajoer Lodeh Taboe
(groentegerecht in cocosmelk)
Empal
(drooggebakken rundvlees)
Gado-gado
(groente overgoten met een speciale pindasaus)
Telor acar (ei-gerecht)
Rcmpeiek Teri
(speciale krupuk)
Sambal
Krupuk / Emping

L»crs.

6O,- j» j».
^: Nasi Goreng / Bami of Mihoen Djawa
(met garnaaltjes)
$ Rendang
(mild rundvlees in cocossaus)
$ Smoor Daging
(gesmoord zoet rundvlees)
$: Telor acar
(ei-gerecht)
$ Ajam Pedis
(stukjes kipfilet in kruidige saus)
$ Ajam Pangang Ketjap
(hele kip gemarineerd in sojasaus en krokant
afgebakken)
$ S.G. Udang Buncis
(snijboontjes met kleine garnaaltjes)
$ Udang Tumis Pedas
(pittige grote garnalen)
$ Gado-gado Solo
(groente gerecht overgoten met een speciale
pindasaus)
$: Sajoer Lodeh Tahoe
(groente in cocosmelk)
$ 2 stokjes Saté Ajam (kip)
$ Z stokj es Babi of Kambing
$ Krupuk Udang / Emping / Atjar
sfc Seroendeng / Sambal
$ Spekkoek
Wij zijn beide kerstdagen geopend van 15.00-

19.00 uur.
Reserveer tijdig uw bestelling.
Wij bezorgen beide dagen aan huis en
berekenen deze dagen geen bezorgkostcn.
Boven de 20 personen eventueel in buffetvorm.
Haltestraat 34 Zandvoort
Tel. 023-5712800 fax 023-5730553
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Natuurcadeautjes doen het goed
Rustgevende muziek van dolfijnen klinkt en er hangt een
wierooklucht. Onlangs is in de Kalvertoren Nature & Découvertes geopend, een winkel die zich richt op alles wat
met natuur te maken heeft. Verantwoorde (natuur-)producten doen het immers goed. Kan men hiervoor al jaren
terecht bij de Wereldwinkels (met name spullen uit de Derde Wereld), commerciële ondernemingen hebhen het gat in
de markt nu ook ontdekt.
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23

25

19

1

49

57

14

28

68

56

39 46 40 48 55

Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l zuivelprocluct; 4 knaagdier; 7 pier; 10
voorz.; 11 snuisterij; 12 zilt; 14
verdieping; 17 uitdrukking; 19
drank; 20 lofdicht; 21 priester;
23 gard; 24 vr. munt; 25 wandelweg; 28 oude maat; 29 Ind. kledingstuk; 31 ik; 32 rustoord; 35
neerslag; 37 heildronk; 40 strowis; 41 voorz.; 42 oosterlengte;
•i3 berg; 44 slot; 47 zitplaats; 49
wintervoertuig; 50 schil; 52
mop; 54 motorrace; 55 proefwerk; 58 laatstgenoemde; 60
sjrondsoort; 62 plezier; 63 weigeiing; 64 blik; 65 slagwerk; 67
jaargetijde; 69 overblijfsel; 70
pi. in Gelderl.; 71 insect; 72 gebruik; 73 koolstof; 74 koraaleiland.

VERTICAAL: l scheepstros; 2
wisseltaorgtocht; 3 kous; 4 ge%loofsbelijdenis; 5 per; 6 welpenleidster; 7 bleek; 8 kleur; 9
houtworm; 13 tocht; 15 talmen;
16 bezit; 18 eer; 20 oorspronkelijk; 22 denksysteem; 25 voor; 26
landbouwwerktuig; 27 priem;
30 pi. in Z.-Holl.; 33 bijbelvertaling; 34 pi. o.d. Veluwe; 36 slot;
38 wilde haver; 39 familielid; 45
Europeaan; 46 nobele; 47 plantenziekte; 48 lof; 49 hemellichaam; 51 bijbeldeel; 53 en; 54
afgod; 56 Eur. land; 57 kweek;
59 cijfer; 61 kleur; 64 kledingstuk; 66 drank; 68 gevangenis;
69 meisjesnaam.
Winwoord:
WATERDOORLATEN D

MENINGEN

'Zet burger niet aan tot
aanschaf uitheemse dieren'
De Stichting AAP (opvang1 voor
uitheemse dieren) en de Stichting NOP (Nederlands Opvangcentrum voor Papegaaien) reageert enigszins verontwaardigd
op de serie 'Mijn Huisdier'. Met
name de aflevering over de papi-gaaien van Ans de Swart, met
nis kop: 'Lome mag ook aan
Uit'cl mee eten', viel bij beide
stichtingen niet in goede aarde.
Jammer, dat zonder enige
vorm van kritiek mensen de gelegenheid krijgen om hun huiscüer aan te prijzen en bovendien te doen alsof ze een probleemloos huisgenoot hebben
aangeschaft. Aan ons de taak
om het tegendeel te melden.
Papegaaien, als zoveel andere
diersoorten leven in de natuur
in grote sociale groepen, die
door het tropisch regenwoud
vliegen en onderling communiceren middels luid kwetteren
en schreeuwen. Paren zonderen zich vaak af en gedragen
•ach buitengewoon agressief.
Het zijn dieren die niet gedomesticeerd zijn, hetgeen inhoudt dat ze zich nauwelijks
aanpassen aan het leven in gevangenschap.
Gelukkig voor ons, maar
minder gelukkig voor deze bij zondere dieren, zien deze dieren desondanks kans om onze

harten te stelen-' doordat ze
zich, in oeverloze-behoefte aan
sociaal contact, de meest idiote
vormen van aandachttrekkerij
aanmeten. Een aantal van deze
vormen weten wij mensen in
onze onwetendheid te waarderen, we interpreteren het zelfs
als 'aangepast' en gezellig gedrag. Een paar voorbeelden:
praten, fluiten, zingen en dansen worden door ons zeer gewaardeerd.
Minder leuk vinden we het
als kersverse eigenaar, wanneer de dieren hun toevlucht
nemen tot aanvallen van benauwdheid, gillen, schreeuwen,
kaalplukken en andere vormen
van zelfdestructie. Bij de verschillende opvangcentra die
Nederland rijk is, kan je de
meest extreme voorbeelden op
dit gebied tegenkomen: papegaaien die zichzelf tot bloedens
toe in de borst bijten, kaketoes
(nakweek van Nederlandse
'topfokkers') die zichzelf de ppten afbijten uit pure frustatie
en ara's die aanleiding hebben
gegeven tot burenruzies en gerechtelijke uitspraken vanwege
oorverdovend gegil. Voorbeelden die geen uitzondering,
maar eerder regel zijn.
Wat nu te denken van die lievé aanhalige huisgenoot, die
wél vrolijk op zijn stok lijkt te

(ADVERTENTIE)

E
WERELDWINKEL ruikt hier een beetje naar New
biedt tegenwoordig 'leu- Age," zegt ze.
ke spulletjes.' Wie er een
„Ik neem aan dat de produccadeautje of fles wijn koopt, ten die je hier koopt milieuweet dat daarmee iemand in de vriendelijk zijn," zegt Ed. Hij
Derde Wereld wordt gesteund. zoekt spullen voor zijn grote
Het geitenwollensokken-imago hobby, vogelkijken. „Ik vind dit
gaat voor de Wereldwinkel niet een heel opmerkelijke winkel,
meer op. Je vindt er veel na- zo vlak bij de Kalverstraat. Ik
tuurprpducten, houten speel- ben hier al zes keer geweest en
goed bijvoorbeeld. De commer- heb vooral boeken gekocht."
ciële tegenyoeter van de We- Zijn vriend Frank plaatst een
reldwinkel is Nature & Décou- paar kanttekeningen: „Je ziet
vertes dat onhier door de
langs
openbomen het bos
ging in de Ammeer. Je
Nieuwe 'Franse' niet
sterdamse
kunt beter in
Kalvertoren.
de natuur zelf
winkel in de
Het is de eergaan zitten."
ste vestiging
Daar heeft
Kalvertoren
in Nederland
men bij Natuvan een Fran& Décou'ruikt een beetje re
se keten.
vertes rekemee genaar New Age' ning
De filosofie
houden. Op
van de opricheen groot bord Bij Nature & Dêcouvertes, de commerciële tegenvoeter van de Wereldwinkel, treft men artikelen aan, die op een ol' andere
ter van deze
" staan excur- manier met de natuur van doen hebben: verrekijkers, vogelhuisjes, telescopen, zakmessen, kompassen, paddestoelenboeken,
keten is dat midden in de stad sies aangekondigd. Ze vinden regenstokken, stelten, globes, boomerangs, windwijzers, wierook, houten priktollen...
een plek moet zijn waar men de buiten de stad plaats onder leinatuur kan ontmoeten. Hier ding van de Vereniging Natuurkopen." De winkel is overzien- Geenhuizen erg in trek: „Dat
treft men een brede sortering monumenten.
telijk maar betrekkelijk sober zijn dingen waar de mensen
artikelen aan, die op een of anHebben de Wereldingericht. Naast de bekende speciaal voor naar de Werelddere manier met de natuur van
winkels artikelen van Novib
koffie, thee en chocolade met winkel komen." Het geld dat de
doen hebben: verrekijkers, vo- en Unicef in hun assortiment,
het Max Havelaarkeurmerk, winkel overhoudt, gaat naar
gelhuisjes, telescopen, zakmes- Nature & Dêcouvertes verliggen er onder andere kunst- projecten in de Derde Wereld.
sen, kompassen, vogelboeken, koopt producten van Natuurwerken, sieraden, textiel, en Van Geenhuizen bladert door
paddestoelenboeken,
teken- monumenten, zoals natuurgidspeelgoed op de planken. De een map met foto's van talloze
sets, cd's met natuurgeluiden, sen, kalenders, agenda's en
meeste spullen zijn geïmpor- activiteiten waar in het verleregenstokken, lantaarns, stel- briefkaarten. „Voor Natuurmoteerd door de handelsorganisa- den aan meebetaald is. „Een
ten, globes, boomerangs, wind- numenten was het belangrijk
tie Fair Trade. 'Het merk waar maïsmolen, een oven in Peru,
wijzers, wierook, houten prik- om een informatiepunt in de
boeren, boerinnen, zilversme- een bomenproject in Botswatollen...
stad te hebben," zegt winkelden, weefsters en houtbewer- na..."
In de zaak klinkt rustgeven- manager Frank Terstappen.
kers uit de Derde Wereld voor
de muziek van dolfijnen, er ,,De verkoop van artikelen bij
100 procent achter staan,' valt
Jan Pieler Nepveu
hangt een wierooklucht. Een bezoekerscentra was niet meer
te lezen op de verpakking van
Amstelveense, die toevallig bin- rendabel. Dit is een manier
een reep chocolade.
nenwandelt, weet niet precies voor ze om het weer op te pakAdriane uit Amsterdam-Zuid
wat ze er van moet vinden. „Het ken."
heeft net een olielampje uitgeZodra Nature & Dêcouvertes
zocht en kijkt nog even bij een Hollandse winters
winst maakt, zal 5 procent De traditionele Wereldwinkel heeft de laatste jaren een veran- schap met solidariteitskoffie,
Het Museum van de Twintigdaarvan besteed worden in dering ondergaan. Ook hier vind je nu veel natuurproducten, noten uit de Amazone en Afri- ste Eeuw in Hoorn, heeft van 20
overleg met de Vereniging Na- zoals kleurig houten speelgoed uit Latijns Amerika
kaanse en Chileense wijn. Adri- december tot eind februari een
Spelregels: de rubriek Meningen
Bram de.' Hnllunder KologriilH! ane: „Ze hebben hier leuke ori- tentoonstelling ingericht over
staat open voor reacties op artike- tuurmonumenten. Maar voor
het zo ver is, investeert men in
ginele dingen en het is niet erg 'Winter in Holland'. Er zijn
len die recentelijk in de krant hebeen aantal nieuwe vestigingen
commercieel. De gedachte ach- schilderijen, tekeningen en
ben gestaan. De redactie behoudt
inpakken. Ze is er vaste klant: „In het begin heerste hier een ter de Wereldwinkels spreekt prenten met winterse taferelen
zich het recht voor brieven te wei- in de Benelux.
De traditionele Wereldwin- „Vroeger kocht ik hier, omdat actiesfeer en voerde men nog me aan."
te zien. En er wordt aandacht
geren en te redigeren. Brieven die
kel heeft de laatste jaren een ik vond dat het moest. Nu kom strijd tegen zaken als OutMarion uit Limburg komt besteed aan onder meer het
langer zijn dan 300 woorden kunverandering ondergaan. Ook ik gewoon, omdat ze leuke spul- span," zegt medewerker Edu- voor de 'leuke spulletjes'. „Ik weer, de verwarming, de Holnen worden ingekort. Anonieme
hier vind je nu veel natuurpro- len hebben."
ard van Geenhuizen. „Nu zijn heb het idee dat ik m'n geld landse winterkost en de ontbrieven plaatsen we niet.
Hoewel het streven van de we meer een 'normale' winkel • goed besteed en dat iemand an- wikkeling van de schaats. Het
Stuur uw brief naarde redactie van ducten, zoals kleurig houten
speelgoed uit Latijns Amerika. Wereldwinkels - het steunen geworden. Alleen het assortir ders er ook wat aan heeft."
museum aan de Bierkade in
fyeekmedia^ggstbus
1658,_lpOO
•Bij de kassa van Werelwinkel van kleine ondernemers en pro?.,...ment en de doelstelling is afwijBij Ataal kan men tevens te- Hoorn is dinsdag tot en met
BRAmsferdamT
Abal in de Amsterdamse Pijp jecten in de Derde Wereld - niet kend." Hij lacht. „Je hoeft niet recht voor artikelen van Novib zondag geopend van tien tot vijf
laat Karin een springtouw met is veranderd, is het geitenwol- meer eerst een actiefolder te le- en Unicef. Vooral de kalenders uur.
gele handvatten uit Sri Lanka lensokken-imago verdwenen, zen, voordat je hier iets mag en agenda's zijn volgens Van
zitten en maar 'koppie krauw'
blijft zeggen? Kom voor de aardigheid eens langs bij de opvangcentra, zoals het Nederlands Opvangcentra voor Papegaaien (Veldhoven) en StichIn het Concertgebouw Amsterdam kunnen
ting AAP (Almere) en bekijk
op zondag 28 december liefhebbers
daar hoe de meest gehavende
van de Weense wals hun harl ophalen bij
dieren zich manifesteren als de
het elfde
beste sprekers en meest uitbundige lachers. Een enkeling
zit er zelfs bloedend, met de
laatste uitgetrokken veer in
zijn/haar bek nog gezellig mee
te praten over het laatste telefoongesprek en commentaar te
leveren op de radio.
Mevrouw Ans de Swart treft
weinig blaam. Zij heeft de dieren, die door een winstbeluste
Fologaof Ro/ Bcusker
handelaar met onjuiste informatie werden verkocht (enkele
duizenden guldens voor het
tweetal aan 'handel'), ook weer
overgenomen van haar dochter
en behandeld de dieren naar
'Wien bleibt Wien' mei Marco Bakker, José
beste eer en geweten. De verkoKalthof en Carla Sthroyen. Zij worden ditper weet natuurlijk prima dat
maal begeleid door een keur aon jong
een Afrikaanse vogelsoort (de
Nederlands operelle-lalenl. Hel befaamde
grijze roodstaartpapegaai) en
sbowballel van de Honvéd Dancecompany
een totaal andere Zuid Ameribrengt, in traditionele kostuums, charme en
kaanse (geelvoorhoofdamazokleur met de sierlijke, soms opzwepende
ne) elkaar doorgaans slecht Vader André
volksdansen uil de tijd van bel Habsburgse
en
zoon
Vinverdragen. Het is bijna ondoenkeizerrijk. Dit alles onder muzikale begeleilijk om in de huiskamer twee cent van Aalding van hel grote Strauss Orkest
vogels aan elkaar te koppelen, stede met kip
Boedapest.
laat staan twee dieren die hoe- Lotje
Kortom, een vrolijk midwinterfeest met wolgenaamd niets met elkaar gesen, polka's en galops uil het onuilpullelijke
Bram de Hollanmeen hebben.
repertoire van populaire operelle-tomponisHelaas blijkt ieder welden- der fotografie
len als Johan Strauss, Emmerich Kalman en
kend mens zich er zo langzaFranz Lehar.
merhand van bewust te zijn,
Er worden twee concerten gegeven: malinee
dat een Orang Oetang geen geom drie uur 's middags en een avondvoorschikt huisdier is omdat hij nu
stelling om kwart over acht.
eenmaal in de bossen van BorTegen inlevering van onderstaande bon aan
neo zou moeten rondslingeren. De familie van Aalstede woont in de
Wat komt er bij de verzorging zoal kijken?
de kassa van bel Concertgebouw krijgen
Zodra hetzelfde gezegd wordt Amsterdamse buurt Bos en Lommer.
„Regelmatig schoon water en eten gelezers 7,50 gulden korting op de icgulicover een dier met een wat gerin- Vader André vertelt over een beetje
ven."
re toegangsprijzen van 57,50 en 47,50 gulgere aaibaarheidsfactor, blijkt vreemd huisdier dat in de badkamer
den (maximaal vier personen per bon). De
de bijval aanzienlijk minder verblijft.
Wat krijgt Lotje te eten?
kassa is dagelijks geopend van tien lol
groot.
„Kippenvoer, maar haar snavel is niet
zeven uur. Telefonisch reserveren kan via
Wij hopen van harte dat u, in
goed meer. Kippen in een legbatterij hebnummer 020-671.8345 (dagelijks lussen
de behoefte om een groot le- Om wat voor dier gaat het?
ben afgestompte snavels anders pikken ze
Hen en vijf uur).
zerspubliek te trekken, de bur- „Lotje, een kip."
elkaar stuk. wist de man in de dierenzaak.
ger niet aanzet tot de aanschaf
Daardoor kan ze niet meer van oen platte
van uitheemse dieren. Zo lang Waar komt zij vandaan?
vloer pikken en moet ze altijd uit een diep
de overheid nog altijd geen paal
„Dat is een heel verhaal. \Ve gingen met
bakje eten."
en perk stelt aan de handel in de kinderen naar Hcllcndoorn. Daar zat ze
deze dieren, lijkt het erop dat u midden op de weg zonder veren in de regen.
Moet u wel eens met haar naar de dierenen wrj deze verantwoordelijk- Ik denk dat ze van een slachtauto is gcvalarts?
heid moeten waarnemen. Ove- len. We hebben haar mee naar huis geno„Dat niet. maar de dierenarts is wel op de
rigens heeft de Europese ge- mcn. In de douche hebben we een plekje
hoogte van haar bestaan omdat we bij hem
meenschap (het Europarle- ingericht en daar zit ze nu. Ze mag niet naar
komen niet de kat."
ment), naar ik begrepen heb, buiten, want als je geen veren hebt word je
onlangs de import en handel in ziek. Nieuwe veren komen bij de volgende
Kip en kat?
dieren, waarbij onnodig dieren- rui, schat ik in, en dan gaat ze naar een
„Dat is geen probleem. De kat is bang
O
«/»
M
leed het enige gevolg kan zijn, kinderboerderij."
Q>
voor de kip. want die is als zij zich uitrekt
verboden. Wij hopen dat de pabest groot. Dan gaat de kat maar weg."
pegaaiachtigen,
roodwang- Is de kip een beetje gezellig?
„Ja hoor. Mijn zoontje Vincent vindt haar
schildpadden (waarvoor deze
Wal kost Lotje u gemiddeld per week?
CD
regeling eigenlijk werd afge- schattig. Ze komt naar je toe. loopt je ach„Dat zal niet veel zijn. Een zak voer kost
W)
dwongen), slangen, kikkers en tcrna en zit ook in de huiskamer. We heb- warm tussen het clouchegorclijn. vlakbij een tientje en daar doe je minstens een
padden boven aan deze lijst zul- ben parket, dus als ze daar wat doet kun je ccn schoorstcciipijp."
maand mee. En zij legt elke dag een el.
len staan.
dat makkelijk weghalen. Je kunt haar op
I laha! Dat is het kostgeld, /.eg ik dan altijd."
O-»
schoot nemen, dan begint ze een beetje te Praat u tegen haar?
Tonnlc van Mce.ccn (Stichting; NOI') pruttelen. Prrrdudu, heel hoog, ik kan dat
,„la.
We
zeggen
Lotje
tegen
haar,
want
ze
Davlcl van Gennep (Stichting AAP)
.l.l'.N.
niet nadoen, 's Avonds slaapt ze lekker was mooi aan haar lot overgelaten."

Silvester
Nieuwjaarsconcert

i- /

'S MIDDAGS IS
BRADPITT
'l
IN TIBET
*

Brad Pitt in de adembenemende film
,:' '
"Seven Years in Tibet" van de
• : ' : • ' : Oscarwinnende regisseur van
•"The Bear" en "The Name of the ftose".
•
Nu te zien in de bioscoop.

;
's Middags, doordeweeks, bent u bij Pathé Cinemas meestal
; goedkoper uit, voor alle films! Informeer naar onze voordelige
middagtarieven bij de kassa van het theater bij u in de buurt.

':.'Pathé bioscopen in Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerarha,'Calypso, Cinema, City
;'ên Tuschinski U vindt alle adressen en telefoonnummers van Pathé Cinemas in de
^ V ' . v ' V - " - • • • - ' ••• • ' • '
GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod of bel de
'Belblos 0900.9363 75ct/pm (nu ook reserveren via Internet: www.bios.nl).
:

'Lotje legt een ei als kostgeld'
IVIïf n
Huisdier
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk l

t, !

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

Café "Het Gedicht van de Zee "
KERST EN OUDEJAARSAVOND
IN HET MEEST INSPIRERENDE HOTEL
VAN ZAND VOORT

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

2E KERSTDAG

Wit Verhuizingen
WEKELIJKS EUROPA
MyCom Amsterdam

MyCom Haarlem

Kinkerstraat 51
tel. 020-489.00.77
fax. 020-489.11.90
Ceintuurbaan 113-115
tel. 020-470.95.95
fax. 020-470.96.12

Kruisweg 61
tel. 023-532.25.97
fax. 023-534.59.31

MyCom Hoofddorp
Kruisweg 985
tel. 023-555.66.33
fax.023-555.66.15

MyCom Eindhoven
Kruisstraat 75
tel.040-296.27.62
fax.:040-296.27.63
MyCom Servicelijn
tel. 023-565.11.90
Helpdesk@mycom.nl

MyCom Service Afdeling
Postbus 3021
2130 KA Hoofddorp

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

Nu ook bestellen via internet
Bezoek de :

MyCom Virtual Shopl
WWW.MYCOM.NL

ONTVANGST ROND 19.00 UUR MET EEN FEESTELIJK GLAS
VANAF 20.00 UUR EEN UITGEBREID WARM EN KOUD BUFFET
MET EEN BOUILLON, DIVERSE KOUDE SCHOTELS,
VERSCHILLENDE WARME GERECHTEN EN EEN DESSERTBUFFET

ERKENDE
VERHUIZERS

AAN DE PIANO: ARNAUD ROSDORFF
DE PRIJS: FL. 50,- PER PERSOON

OUDEJAARSAVOND

" p c filialen in Amsitirdariij Haai km en Eindhoven aïjn van 2'j dcteinbür t/m 4 januari gcslolcn *

ONTVANGST ROND 20.00 UUR MET EEN GLAS SEKT
VANAF 21.30 UUR EEN OUDEJAARSBUFFET MET EEN POTAGE,
DIVERSE KOUDE SCHOTELS, WARME GERECHTEN
EN EEN GRAND DESSERT

4 Speciaal aanbevolen voor Kerst

Verder hebben wij voor u:

ROLLADESFRICANDEAU
ROSBIEF KERSTSALADES

DE PRIJS: FL. 60,- PER PERSOON

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
KERSTPATÉS ENZ. ENZ.
4
4
4 FIJNE VLEESWAREN
4 o.a. heerlijke versgekookte Ham
4 en als delicatesse Ardenner Ham
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
Proef en ondervind
'4 de TOPSLAGBR overwint 4
4
4
4
A
* DOE TIJDIG UW WILDBESTELLING
4
VERWEN U ZELF EN UW GASTEN MET DE SPECIALITEITEN VANt
4
A
TOPSIAGER VREEBURG f
i'
HALTESTRAAT 54, tel. 5712451
*
44444444444444444444444444444444
OED
Op 14 januari verschijnt in een oplage van meer dan
500.000 exemplaren weer een speciale bijlage
in alle Weekmedia-bladen over 'Wonen/Onroerend goed
Daarin wordt onder meer aandacht besteed aan
woninginrichting en kerstaankleding.
Meer informatie over adverteren
in deze bijlage:
Advertentieverkoop Amsterdam:
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
tel. 020-562.6230
Advertentieverkoop Amstelveen:
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende Meesters 421 B, Amstelveen,
tel. 020-3473434.
Op 4 februari verschijnt opnieuw een bijlage met het thema
Wonen/Onroerend Goed'.

LAAT ONS UW
PRODUKT
EEN DIENST
BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst
Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WÉL IN DE KRANT.

Z / X N D V O O R T

RESERVERINGEN TELEFONISCH: 023-5715541
OF AAN DE RECEPTIE IN HET HOTEL
U BENT VAN HARTE WELKOM!

HOTEL HOOGLAND, WESTERPARKSTRAAT 5,
2042 AV ZANDVOORT

Zaterdag 20 december van 10.00 -17.00 uur op de Gran Place

S [Ë^BIBIBJBn^iüBlBfBJBlBJBlB^

KROON MODE
o.a. ^/)ivc musiek, kraampjes/ snowboard simulator/
spi/kerslaan/ bierpu(schuiven/ boomstam hangen/ boe melken
en natuurlijk ontbreekt de kerstman niet II

Haltestraat 55

4
*
*

"^ondellaan 6O

2O41 J3

Sloggi slips

O23-?72OOOO

voor dames en heren

Nu 4 hiaten 3 betalen
*

een aavertenwui
^

C "^s » * ~ ^ ' >',-- s - ".' \N v \ v»^"\
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Geldig de hele maand december
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Of u nu auto's verkoopt als officiëtö dealer, handelaar offsls p^c^er meteen advertentie in. " \ "V
:
, SHOWROOM/AUTO 1-IN-SMÖ^J'S zet u uw^utb

:

"

.-

JUUUL1LI WsJUl •vifflfr^wrM.KnJ.rjU-ffiilli Tirffim t -*•„fiï, ,\ *ir-* J T T JLVV^ XX4.T*/ X -AVX a. V-'^ JL. A*. ^ VXTJLJUL IJL v»/ J.V7 VJ.C*tAJL J.JlJ.V>Vx

dé autorubriek met de Hoogste oplage van geheel NederMd^SHp^OOM/AUJOtlrÏN^ MINI'S yprschijnt
op vrijdag in Het Parool; op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en ui dé week daarop: op woensdag in de
nieuwsbladen van .Weekmeclia. En'iiat allesivoor één voordélijgè prijs! ^
\ ;:/"

Ja, ik wil mijn auto snel verkopen. Hierbij mijn advertentie-tekst,
/eurocneque.
Prijs incl.
B.T.W.

Schrijf hier in blokletters
uw tekst, l letter per
hokje. Cijfers, leestekens
en tussenruimten tellen
voor l letter. Minstens 3
regels beschrijven. Aan
de hand van de daarnaast
geplaatste tarieven kunt u
zelf uitrekenen wat uw
advertentie kost.

1

Aantal regels

GOURMET- EN
FONDUESCHOTELS

AAN DE PIANO: JASPER BON
DWARSFLUIT: MARRIËLLEMUD

'

2
3
4
5
6
7
8
9
10

52,88
70,74
88,60
106,46
124,32
142,18
160,04
177,90
Telefoonnummer:

Naam:
Adres:

Handtekening:

Postcde + Plaats:.

Auto's vliegen nu de deur uit!
,
.^ , ,
;.
^/;s: ";;
Opstui-en in een gefrankeerde envelop aaii: SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINTS, Postbus 156, :|
, 1000 AD Amsterdam óf afgeven^bij Het Parpol, Wibautstraat 131, Amsterdam/ * « - ! " ' ; * ' , * ' '\ t
Afgeven kan ook bij de wlgendeWeékmediakantoren:;; ; ' : ' , •
- \
^\,* :^ 5 « ••„-„^*m
%
Amstelveen: kantoor Aemstelsiijn, Laan van éé Helende Meesters 421B; \ ^
;^ V-ƒ* y T^ r ^"*^"f^
Faxen kan ook, is wel zq'snél pn duideujfc 020^665 63 21:

\.

,;'- > . ^ N , \ ;"» \ * >\ : \ , ,: fexnr.020^656321
jEax

t e
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Via rails schoner
dan door de lucht
SCHIPHOL - Vliegtuigen
verbruiken anderhalf tot

drie keer zoveel energie als
;reinen, afhankelijk van de

afstand die moet worden
overbrugd. Ook brengen
vliegtuigen meer schadelijke stoffen in de lucht in verjelijking met treinen, met
lame op kortere afstanden.
Dat blijkt uit onderzoek

door het Centrum voor
Energiebesparing en Schone Technologie (CE).
Op ritten naar Parijs is de uitstoot van schadelijke stoffen
door vliegtuigen zes keer groter
dan de trein, maar dit grote verschil wordt sterk bepaald door
het opwekken van elektriciteit
door kerncentrales in België en
Frankrijk.
Op korte afstanden, bijvooroeeld van Amsterdam naar
Hamburg of Parijs, verbruiken
vliegtuigen drie keer zoveel
mergie als treinen, op langere
afstanden als Rome en Athene
anderhalf keer zoveel.

Van het lekken
van kerosineen
bijna-botsingen tot
vliegende schotels
UCHTVAART GELDT
ALS een van de veiligste
vormen van transport,
maar helemaal zonder
ongelukken zal het nooit worden. Dat neemt niet weg dat
overheden, fabrikanten en
maatschappijen een onophoudelijke inspanning plegen om
de veiligheid verder te verhogen. Dat is ook dringend nodig
om bij een almaar groeiend
luchtverkeer de kans op ongelukken te verminderen. Ook
meldingen van het publiek kunnen daarbij helpen. Burgers die
iets waarnemen waarvan ze
denken dat het niet helemaal
conform de veiligheidsregels is,
kunnen dit melden bij het Loket Luchtvaartveiligheid van
de Rijksluchtvaartdienst. Ook
met vragen kan men hier terecht.
Hoewel de officiële opening
van het Loket Luchtvaartveiligheid nog tot 30 januari op zich
laat wachten, zijn de werkzaamheden al op 21 april van
dit jaar begonnen.
//
„Op de eerste dag kregen we
meteen al 84 telefoontjes," zegt

ben bij een maatschappij die ze
niet kennen. Als overheid kun•nen we niet een pasklaar antwoord geven in de trant van veilig of minder veilig. Wel is het
zo dat landen met maatschappijen die internationale vluchten onderhouden moeten zijn
aangesloten zijn bij de internationale organisatie ICAO (International Civil Aviation Organization) en daarmee moeten
voldoen aan door ICAO vastgestelde regels. Vaak kunnen we
inzicht geven in de vlootsamenstelling. Bij maatschappijen uit
voormalige Sovjet-landen gaat
het dan vaak over de vraag of ze

Veiligheid in de luchtvaart staat sinds de Bijlmerramp
sterk in de belangstelling in Nederland, mede vanwege de
uitbreidingsplannen van Schiphol. Sinds april kan ook de
burger een bijdrage leveren aan de veiligheid, door, bij een
waarneming waarvan hij of zij denkt dat het niet helemaal
goed zit, dit te melden bij het Loket Luchtvaartveiligheid.
Hier komen sindsdien allerlei soorten meldingen binnen,
van mogelijke bijna-botsingen en waargenomen scheuren
tot aan UFO-meldingen toe. Ook krijgt het Loket veel
vragen van mensen die willen weten of de maatschappij
waar zij een vlucht hebben geboekt wel veilig is.

deed sterke vermoedens rijzen
over kerosinelekkage. „We hebben ook van anderen meldingen daarover gekregen," zegt
Canters. „Naar aanleiding daarvan zijn er inspecties uitgeyoerd bij het vliegtuig. Daarbij
is de technische staat van het
toestel bekeken en de algemene
indruk was dat het zich in een
goede staat bevindt. Aan de
vleugeltips hebben we niets
kunnen constateren dat op lekkage duidt. We denken daarom
dat de strepen toch veroorzaakt zijn door tipwervels,
waarbij als gevolg van luchtdrukverschillen
condensatie

meende bijna-botsingen. Daarbij is de kans op optisch bedrog
groot, maar soms gebeurt er
iets waaruit wel degelijk lessen
te leren zijn.
„Afgelopen zomer kregen we
een melding van iemand uit
Aalsmeer," vertelt Canters.
„Hij is geen deskundige, maar
woont daar al jaren. Hij zag een
vliegtuig vanuit het westen een
nogal ruime draai maken om
vanuit het zuiden op de Zwanenburgbaan te landen. Er
werd op dat moment parallel
daaraan geland op de Aalsmeerbaan en vanwege de ruime
draai kwam het vliegtuig dicht-

En dan zijn er nog allerlei uiteenlopende meldingen, zoals
helikopters die zonder toestemming zomaar ergens landen en een brandblusapparaat
op een luchthaven waarvan de
controledatum verstreken was.
„We hebben zelfs UFO-meldingen gekregen. In zulke gevallen ben je toch benieuwd wat
zo iemand werkelijk zag. Een
melding betrof een sigaarvormig voorwerp in het donker,
met lampjes op een rij, geluidloos en doodstil hangend boven
een woonwijk. Dat bleek toen
een zeppelin. Zeppelins moeten
in het donker vrij uitgebreide
verlichting voeren. Ze kunnen
stil hangen en de motoren hoor
je vrijwel niet."

Loket Luchtvaartveiligheid

'RLD-afdelingen
móeten binnen vier
weken antwoorden'
coördinator Michael Canters.
„Meestal ging het om Vragen.
Aan het eind van de week hadden we al 294 telefoontjes.
Daarna liep het terug tot zo'n
tien-vijftien meldingen en vragen per dag."
Het gesprek met Canters
vindt plaats kort na het verongelukken van een Antonov An124 vrachtvliegtuig in een
woonwijk van Irkoetsk, wat
sterk aan de Bijlmerramp doet
denken. „Ik had dan ook veel
telefoontjes verwacht en mij
daar op ingesteld," zegt Canters. „Maar tot dusver heb ik er
maar één telefoontje over gehad."
Canters en zijn collega's die
als back-up optreden, zijn zelf
vlieger. „Zelf heb ik zeshonderd
vlieguren en ervaring op vliegsimulatoren. Daardoor kun je
veel op vliegen betrekking hebbende vragen al meteen beantwoorden. De overige vragen en
meldingen zetten we uit binnen
öe RLD-organisatie, waarvoor
bij de diverse afdelingen contactpersonen zijn aangewezen,
luchtverkeersbeveiliging (verkeersleiding) en de luchtvaartPolitie. Die móeten binnen vier
Weken met een antwoord kotien, maar in de praktijk gaat
het meestal sneller."
Veel vragen draaien om de
veiligheid van luchtvaartmaatschapprjen uit bepaalde landen
of van lage-tarievenmaatschapPijen. „Vaak bellen mensen ons
omdat ze een reis geboekt heb-

flesjes butagas kon kopen, die
de passagiers vervolgens meenamen in het vliegtuig. Butagas
wordt gerekend tot de gevaarlijke stoffen en gevulde flesjes
mogen niet mee in een vliegtuig. Wij hebben toen contact
opgenomen met het betreffende land, waarop actie is ondernomen."

'Op de eerste dag
kregen we meteen
al 84 telefoontjes'

Coördinator Michael Canters: „Slecht eten en slechte service aan boord worden niet als een
veiligheidsprobleem gezien"
Fotoburo Luuk Gosewehr
met Russisch materieel of moderne Westerse toestellen vliegen. De laatste jaren gebruiken
die maatschappijen in toenemende mate westerse vliegtuigen. Maar als ze nog met Tupolevs of Ilyushins vliegen, dan
melden we dat. De keuze kunnen we niet voor de mensen
maken."
OMMIGE MELDINGEN
geven aanleiding voor
nader onderzoek. „Zo
kregen we een foto van
iemand van een Boeing 737 met
duidelijk zichtbare schade,"
zegt Canters. „We hebben toen
de luchtvaartdienst van het betrokken land benaderd, die vervolgens actie heeft ondernomen."

S

Recentelijk was vanuit het redactielokaal van het Amstelveens Weekblad twee maal een
Libanese Boeing 707 te zien die
bij stralend helder weer zilverachtige strepen achterliet. Dit

van in de lucht aanwezige water bij een toestel dat deze baan
naderde. Dat toestel maakte
optreedt."
vervolgens een doorstart om
Deze inspectie is verricht het indraaiende vliegtuig te
door het sinds kort bestaande ontwijken. We hebben dit laten
SAF A-team (Safety Assessment uitzoeken aan de hand van een
Poreign Aircraft), een team van radaruitdraai en naar aanleitechnisch specialisten, vliegers ding daarvan zijn er afspraken
en mensen van de Luchtvaart- gemaakt om in de toekomst
politie. Zij controleren vlucht- dergelijke situaties te voorkoplannen, de papieren van de be- men."
manning, het logboek, of de beEN ANDERE CATEGOlading volgens de regels geRIE meldingen komt
schiedt en hoe de algemene
van
luchtreizigers.
technische staat van een vlieg„Soms gaat het om turtuig is.
Tot voor kort kon men bij bulentie onderweg, maar dat is
vermoedens van onregelmatig- iets wat bij het vliegen hoort,"
heden bij toestellen van buiten- zegt Canters. Slecht eten aan
landse maatschappijen weinig boord wordt ook niet als een
gezien,
uitrichten vanwege bilaterale veiligheidsprobleem
gevoeligheden. Maar dat taboe slechte service evenmin. „Wél
wordt nu geleidelijk doorbro- een probleem is het als cabineken. Luchtvaartdiensten wer- personeel zich niet goed in het
ken op dit punt in toenemende Engels kan uitdrukken. Ook
kregen we een melding van een
mate samen.
passagier die zich erover verEen ander onderwerp waaro- wonderde dat je in de tax-t'ree
ver veel wordt gebeld zijn ver- winkel van een Afrikaans land

E

Wie met luchtvaart vertrouwd is, weet dat er onder
leken de grootste misverstanden leven. Daardoor kan de neiging ontstaan bij een melding
van een leek in eerste instantie
te denken: het zal wel niets wezen. Canters herkent dat.
„Maar over die scepsis moet je
heenstappen. Wij nemen iedere
melding serieus. Vaak is het
een kwestie van doorvragen
naar wat iemand precies heeft
gezien. Bij een bijna-botsing
vragen we naar hoe groot de
vliegtuigen waren, naar de wolken en vooral of men gezien
heeft of een van de betrokken
vliegtuigen van zijn koers is afgeweken om de andere te ontwijken. Als dat laatste niet is
gebeurd, dan is er vrijwel zeker
geen sprake van een bijna-botsing."
Vaak komen er geluidsklach
ten bij het Loket binnen. Daarvoor verwijst Canters door naar
de klachtentelefoon van de
Commissie
Geluidhinder
Schiphol. Omgekeerd worden
er ook mensen van de klachten
telefoon terugverwezen naar
het Loket.
René de Leeuw
Het Loket Luchtvaartveiligheid Is telefonlsch bereikbaar vla 0900-1987. Mei
dingen kunnen ook schriftelijk \vor
den Ingediend vla postbus 575,2130 AN
Hoofddorp. Het fax-nummer Is 0235553850
en
het
e-mall-adres:
mlv@dll.rld.mlnvenw.nl.

Aanleiding voor het onderzoek van CE, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van
VROM, zijn de beweringen van
de milieubeweging, die de
luchtvaart graag afschildert als
de meest vervuilende vorm van
transport. Soms noemen milieu-organisaties vliegtuigen
tien keer' zo vervuilend als de
trein.
Het CE-rapport vergelijkt het
vliegtuig met personenauto,
touringcar, internationale sneltrein (waar beschikbaar de hogesnelheidstrein) en veerboot
voor zeven routes binnen Europa: van Amsterdam naar Hamburg, Londen, Parijs, Oslo, Barcelona, Rome en Athene.

In het onderzoek is weltaewust niet gekozen voor de allermodernste
vliegtuigtypen,
maar voor mcfdellen die in de
jaren tachtig in productie genomen zijn en die momenteel het
meest worden gebruikt. Pabrikanten clairnen voor de allernieuwste vliegtuigen alweer
gunstiger verbruikscijfers.
Uit het rapport blijkt dat eenduidige uitspraken niet gemakkelijk te doen zijn. Het ene
vliegtuig is zuiniger, het andere
schoner. Er zijn grote verschülen tussen, korte en lange afstanden en ook blijkt de bezettingsgraad, een cruciaal gegeven. Een auto met vier personen vergelijken met een voor 70
procent gevuld lijnvliegtuig
met 129 stoelen is wat anders
dan een auto met één inzittende
ten opzichte van een chartertoestel van hetzelfde type met
184 stoelen en 84 procent bezettingsgraad. Een rol speelt verder dat niet altijd in een rechte
lijn kan worden gereisd.
Gemiddeld genomen scoort
van alle vervoermiddelen de
touringcar op alle zeven genoemde bestemmingen het
best ten opzichte van het vliegtuig. Het energieverbruik is 80
tot 85 procent lager en de luchtverontreiniging enkele tientallen procenten minder.

Zandvoorts
Nieuwsblad

'Het aantal
vluchten van
Schiphol niet
beperken'
SCHIPHOL - Air Holland, KLM, Martinair,
Transavia en de Luchtverkeersbeveiliging (luchtverkeersleiding) willen versoepeling van het Gebruiks-

plan 1998 van Schiphol.

In het Gebruiksplan wordt
het aantal vluchten voor komend jaar beperkt tot 360 duizend, terwijl de luchtvaartmaatschappijen er wel vierhonderdduizend denken te kunnen
maken.

Het plan staat slechts een
groei toe van enkele duizenden
vluchten en leidt vanaf april
zelfs tot snoeien in de dienstregelingen. 'Hierdoor zullen honderdduizenden vakantiegangers en zakenreizigers worden
gedupeerd,' aldus een gezamenlijke verklaring van de Nederlandse maatschappijen naar
aanleiding van het gesprek met
de minister.
De maatschappijen wijzen
erop dat dankzij diverse operationele maatregelen het aantal
vluchten tot boven vierhonderdduizend kan groeien, 'zonder dat er meer geluidsoverlast
Hoe het energieverbruik van voor de omgeving ontstaat.'
een vliegtuig scoort in vergelijking met de auto is afhankelijk
De Commissie Geluidhinder
van het aantal inzittenden van Schiphol is wel akkoord met
de auto. Zit er in de auto slechts het Gebruiksplan. Voor de
één persoon, dan wint het vlieg- commissie staat handhaving
tuig. Zitten er in een auto twee van de geluidszones voorop. Zij
personen, dan is het vliegtuig wil wel de onvolkomenheden
vergelijkbaar. Het wint dan wel opgeruimd hebben in het huidiop wat langere afstanden en in ge zoneringssysteem, die de
situaties waarbij de auto flink groei van de luchtvaart en de
moet omrijden (bijvoorbeeld doorvoering van voor de omgenaar Oslo). Bij drie inzittenden ving gunstige oplossingen blokis de auto het zuinigst.
keren. '

Viervoudige salto's en
kamelen luisteren
Wereldkerstcircus op
Het wordt weer geweldig,
het Wereldkerstcircus dat
vanaf 18 december in Carré
neerstrijkt. Dat wordt het
natuurlijk ieder jaar, want
het Wereldkerstcircus hundelt graag; wereldacts, maar
dit keer valt er zowaar een
viervoudige salto te verwachten, naast kamelen en
zeeleeuwen. En die zie je
ook niet in elk circus.

D

E CIRCUSWERELD
kent maar twee festivals die er toe doen, dat
van Parijs en dat van
Monte Carlo. En daar is Kees
van Liempt van Interpresario,
producent van het circus in
Carré, dan ook altijd te vinden.
„Het voordeel van zo'n festival
is dat je alle agenten en artiesten bij elkaar hebt, zodat je
meteen kunt onderhandelen
als je iets goeds ziet."
Zo was Van Liempt zeer on-

der de indruk van de Koreaanse Pak Yong Suk die als eerste
vrouw ter wereld de viervoudige salto laat zien. Niet dat er
veel mannen zijn die dat kunnen, want slechts drie mannen
in de wereld durven dit waagstukje voor hun rekening te nemen. Van Liempt: „Vliegende
trapeze is sowieso spectaculair,
maar bij een viervoudige salto
valt je mond open."
Naast kamelen, die je nog
maar weinig in circussen aantreft, komen dit jaar ook zeeleeuwen de feestvreugde verhogen. Van Liempt: „We hebben
al eens één, en we hebben al
eens twee zeeleeuwen gehad,
maar nu komen er een stuk of
vijf, zes. Wat ze gaan doen?
Haha, hetzelfde als je met één
zeeleeuw kunt doen!"
„Wat ik wel weet is dat de
kamelen uit Syberië komen,
dus die kunnen wel tegen een
beetje kou. En dat we er goed
op' moeten letten, dat het water,

dat ongetwijfeld over het buitenbassin van de zeeleeuwen
gutst, niet gaat bevriezen. Want
we kunnen niet hebben dat die
kamelen daarover uitglijden
als ze erlangs lopen. Dat vereist
dus een strakke planning. We
hebben zelfs een aparte boot
voor het mestoverschot. Ga
maar na: we hebben 21 paarden, twee lama's, twee pony's,
zeeleeuwen en kamelen. Dat
produceert wel het een en ander."
Ja, die paarden, laten we die
vooral niet vergeten, want ook
Preddy Knie jr. is weer van de
parij met zijn paardendressuur. „Ze nemen vier man mee
om de paarden te verzorgen.
Om acht uur 's morgens staan
ze al in de ring om te trainen,
om ze te borstelen en te wassen.
Nee, er wordt niets aan het toeval overgelaten."
Wereldkerstcircus, van 18 december
tot en met 4 januari, reserveren:
«225.225 (Carré), 421.2223 (AUB).
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Er is al een vrieskist
vanaf

898.-

279.-

18ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD

ETNA KOOKPLAATl

ETNA WASEMKAP
AVANCE,3-standen Adv"135

78.-

T JDEN
mSS '

.13.00 tot 18.00 uur
SSSdS^ w'lS.g;;.' .09.30 tot 18.00 uur
.
09.30 tot 17.00-uur

AMSTERDAM '- AMSTELVEEN - ALKMAAR l „.„Har,

(ZAANDAM
l Westzijde 55

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel Adv *695 - 1

90 LITER VRIESKAST

WAS/DROOGKOMBINATIE

BCC B E T E R E N GOEDKOPER

798.-

ETNA FORNUIS

Gasoven met dubbele ovenruit Adviesprijs"849

Uniek systeem metapartcentrifuge eenheid Adv "1699-

159.-

Gas-elektrofomuis gnll thermo
staat en sierdeksel "1199-1

3 vakken, CFK-vrij
Adviespnjs"629

898.-

B
G C B E l
PHILIPS STEREO KLEUREN.T

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

269.-

850 toeren Slechts 40 cm
breed Adviespnjs*1435-

529.-

WHIRLPOOL KAST

AEG BOVENLADER

K200
799.- 3 KNOPS MUIS! 7.50
GRUNDIG37CM + TXT [BCCPR/JS

389.-

MINI DISC PER 2

IBMAPTIVAE20TOP!

GRUNDIG 63 CM KTV r-tttj.-<^» 29.50
ST650 Stereo TXT "1829- JOYSTICK SUPER!
l
IBCCPR/JS 22.50
P730 STUNT! Adv "699 -

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

BOSCH VRIESKAST
GSD1300,3laden 11kgmvriescapaciteit Adv "848 -

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

(onder Dirk y.d. Broek)

DEN HAAG - LEIDSCHENDAM • DELF
HILVERSUM - MAARSSENIROEK

I

Maarssenbroek vrijdag . . 19.00 tot 21.00 uur
overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

*

^

bewezen:

8 PERS. GOURMET
jourmetten, grilleren
pletten. Adviesprijs'235.r

Adviesprijs*i82.>

115.-

JONDE GOURMET
jourmetten en racletten,
„cl. 6 pannetjes. Adv*109r

PHILIPS «J
GEZICHTS
SOLARIUM-

4 UVA TL-buizen, 2 beschermbrillen. Adv.*129.-

PRIJS,

4
4
4
BRAUNUK9
Grote, krachtige 460 Watt
4
keukenmachine met snijplaten, sikkelmes, deeghaak -fa
en slagroom klopper. *149,- j_ 4
95.-* 44
4
4
4
T Fuji Fotonex

TEFAL GRILL

;öntactgrill, ultneembare
irlllplaten, thermostaat.
tclvlespriis*159.-

23

f

electrisch*
J|
5~5) tandenborstel,
- ' klinisch

in
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BRAUN
PLAK
CONTROL

k
j

4

en mengbeker. Adv.*129,-

l '!•{•%
\tih?

ZONNEHEMEL

PHILIPS HANDMIXER

Met PHILIPS
CLEO-lampen. ^^^
Verrijd-en verstelbaar
statief. Adviesprijs. *949.-

T Polaroid

en deeghaken. Adv. *59,-l

v.a. 49 et.
p.st. 10/15 4

Kon i ca 110
Super

"'

volautomatisch, flitst vanzelf, met
scherpe 38-110 zoomlens stelt zelf
scherp
mcl tas en film

4
4
4
4
4

SANDWICHMAKER

pedicure, manicure en
huidmassage in fraaie
cassette. Adv. *150.-

4
4

Minolta 500 i

Nikon F70

lichtgewicht
volautomatisch
nadenken niet nodig
met 35-70 zoomlens
mcl film

lichtgewicht voor de prof/aumateurs
volautomatisch maar ook manueel
scherpe 28-80 zoomlens
mcl film

3-uur kwaliteit
vakservice

1398,-

849,-

399,-

l 4 automatisch, stelt zelf scherp
\Jf. flitst vanzelf
met tas en film

589.PRINCESS KOUDEZONEFRITEUSE
pérfekt bakresultaat en
tier eenvoudig schoon

Uw foto's
ontwikkeld
en
afgedrukt

met ingebouwde flitser
mcl 3 nieuwe APS films

i

CC _
Uu*

FOTO BOOMGAARD

69 ct. p.st., 4
dubbelprint 4

Canon Ixus
de nieuwste APS
de kleinste

169,

1,25

599,

Grote sortering lijsten en albums / pasfoto's / trouwfoto's /portretfoto's
l-rvrr-N o /^ rMV Jl ^ A A D;r\
FOTO BOOMGAARD

Grote

's maandags geopend
woensdag gesloten
geen Koopavond

Krocht 26
tel. 023-5713529

B Cv.

PRIJS,

A
P.HILIPS FRITEUSE
12 liter, lift, kijkvenster en
iiltwasbaar filter. Adv *200.-

115.-

MOULINEX FRITEUSE
(legelbare thermostaat,
inti reukfilter. Adv. *119.-

69,FONDUE-SET
,
Voor vlees-, kaas-, chinesebf chocolade fondue. *119.-

PONT KWALITEITS
OLIJFOLIE ,._
zoek uit 100% puur bij uitstek geschild voor .

DAGVERSE
SLAGROOM
beker 0,2 liter
PROBEERPRIJS

gebruik In de keuken heerlijk om ie roelakken braden
en IQ roosieren. Extra Vlerge geeft salades
sauzen en maaltijden die heenljke^ertljnde sm&aK _

TEFAL PARTYOVEN
Compacte grillbakoven
jmet vlakgrill, regelbare
thermostaat en verstelbaar rooster. Adv.*143.95

LITERFLEÏ- ELDERS 10^8"

PACLAN transparante
HUISHOUDFOLIE
hecht uitstekend, aromabeschermend

PHILIPS 1000 WATT
STOFZUIGER

HR6300; Stille stofzuiger
met zuigkrachtregeling en
extra hulpstukken. *230.-

129.-

BRAUN
VOLUME
FÖHN

CHEVALIERD'ARS
HAUT-MEDOC

BOURGOGNE
ALIGOTE

wij wisten op de valreep deze
schitterende rode Haut Medoc
voor u vast te leggen de volle
smaak komt uitstekend tot zijn
recht bij wild ol gevogelte

een voorlretlelljke wllte
karstwljn elegant droog
met zachte fruittenen
heerlijk voor bij visgerechten
o( als aperitief

SIEMENS 1100 WATT
Metalen buizen en hygiëne filter. Adviesprijs'298.-

169.-

PHILIPS 1300 WATT
TC537; Electronisch regelbare zuigkracht; automatisch oprolsnoer en
metalen buizen: Adv *440.-

NILFISK STOFZUIGER

topkwaliteit. Hoge prest«ties in reiniging door
uniek filtersysteem.

PACLAN BAKPAPIER tweezijdig te gebruiken
ROL 8 METER • ELDERS ^98~

ELROY HUZAREN RUNDVLEESSALADE

3 KOPS PHILISHAVE

PACLAN MAGNETRONFOLIE Z
ROL 18 METER - ELDERS ZAK

KIPS PAT

UrW»

Keuze uit maar Helst 10 artiesten o a
U2 DireSIraits Wel Wet Wet
ELDERS
-rr\n /*PUP Oleta Adams üonel Rlchie Brlan Adams
IVJr UU O TearetorFearsenJanetJackson

OPLAADBARE^

109

-i Pfflft

ôf\ - I'

"££! _,, • *?**• J FftWf
*Kim *
LUXE' PHILISHAVE STOOM STRIJKBOUT *
Verende scheerhoofden Reg elbare thermostaat, ,

stoomstoot en sproeier.

ook lekker op toast, zoek uil ardenner, pi HPDC
champignon ol peper 100 gram
CLUCtlO

BASF VIDEOBAND E-180 VHS
HIGH STANDARD 3B2S

GOBBER DESSERTSAUS

Ruime keus 1 en 21
persoons onderdekensl

279.-

_...,

189.-

A

l

Inventum en Dreamland. l

ELECTRISCHE
KACHELS

Alle soorten en maten

ELECTROLUX 1100W
Wvlesprijs*379.-

. K .

IBCC'
\ PRIJS*

~ • 269.TONDEUSE
Complete kappers-set
voor thuis. A4v. *69.-

GROOT PUZZELBOEK, liefst 288 pagina's
puzzelplezier voor jong en oud ELDERS
ovaal of rechthoekig ELDERS A9fT

29. 95

MICASAR DADELS
SCHAAL 200 GRAM - ELDERS
MON CHOU VERSE ROOMKAAS
PAK 100GRAM - ELDERS.

"™£"S £•

SFEERVOLLE FEESTSTERRETJES
«QO
4 DOOSJES a 10 STUKS - ELDERS ' '" "

Italiaanse kaas voor salades,
pizza s of andere gerechten

ROMIGE CAMEMBERT
LIEFST 240 GRAM • ELKE DAG

GROTE HAGELWITTE
PER STUK

VOORDEELZAK 300 GRAM - ELDERS 2.69

Voor het verwijderen van 3
rook stof en geur uit de • •
lucht.
Philips
en
Mountain Bréeze.

KERST KOOPAVONDEN 19.00-21.00 UUR
Alle filialen. 19.00 - 21.00 UUR
Donderdag 18 dec. (m.u.v. Maarssenbroek)
en Vrijdag 19 dec. (m.u.v. Haarlem)
Maandag 22 dec en Dinsdag 23 dec.

HERTOG JAN PILSENER traa,i™elgeb,ou«en

KRAT 24 FLESSEN - ELDERS ,2435"

l —ASSSSKS»!

«

met echte slagroom, royaal opgemaakt
met chocolade keretklokjes
en gevuld met een frisse, luchtige
bavarolsevulllng

19298

KERSEN OP SIROOP zonder pit
POT 680 GRAM - ELDERS M?

199

y^'ïljiKSt'é 'SiS^Kta.
LIEFST 19 FILIALEN IN AMSTERDAM en ook • OOSTZAAN Winkelcentrum Hannle Schattpleln • HOOFDDORP Marktlaan (centrum) Toolenburg • NIEUW VENNEP Hooldweg • VOLENDAM Hyacintenstraat • ZWANENBURG Denrtenlaan • ZANDVOORT Burgemeester Engelbertsstraat
• AMSTELVEEN NOORD Kostvctlorenhol -ZAAND\M Westzijde 47
WEtKil JHHaEOTICPICtU)IQV*H1TTOTJIDECEMBEH

199

RIJK OPGEMAAKTE
KERST-SLAGROOMTAART

UNOX SOEPEN
4 BORDENBLIK • ELDERS
CROKY CHIPS zoek uit naturel, paprika of bolognese

LUCHTREINIGERS

|69

GRANDIOSO MOZZARELLA zak 125 gram

FEESTROLLADE BLOEMKOOL

HEEL KILO
DIGITALE PERSONEN
WEEGSCHAAL
Weegt nauwkeurig. *49.95

NUTROMA halfvolle KOFFIEMELK
PAK 500 GRAM - ELDERS *

rjrWrtóÊidROËI^IiÖiifiÜOlI-Kl

lOOO Watt vermogen. *229.-

}

^QQ
•»«*•»

SERVEERSCHAAL"SILVERPLATE" JSÜS ^98

HEERLIJK GEKRUIDE

MOULINEX SUPER

OPLAADBARE11^
KRUIMELZUIGER

FLEsaooMi

^ORIGINELE TOKKELROOM ^
M^,M
POT 500 ML. ELDERS."'"- elaentlldslekker

II zuigkracht, metalen
buizen, Air-Clean-filter. *449.-

PRfJS

fl^g
E«

hwrl jk in de yoghurt ol vla een tractatle op lis Kies u t c l t/'t n Ar
chocolade aardbeien ol Irapical
CLf\C UAL

B R AU N FLEX INTEGRA L
5314; Zwenkend scheer-

1500 WATT TURBO
Electronisch regelbaar.

DAGVERSE MONA CHIPOLATAPUDDING
KUIP 450 ML - ELDERS 2.99

HERTOG SLAGROOMIJS
LITERBAK - ELDERS

IMIELE STOFZUIGER: ^^«-^ scheer-

IBCC

GROTE BAAL 12 STUKS - ELDERS 2.98

3§

oc _ *

. met gratis .
' WK-voetbal i

,
l

KAISERBROODJES omzeil al te bakken

KAHREL
KOFFIE GOUDMERK 3KT2A ^flQ
!
f^ m i* MMM **. r* f * m H*»»* Ai«>mM i id» koftlsbonon
^^k^fr^F
PAK 250 GRAM • FEESTPRIJS

Adviesprijs. *59.-

\BCC1
\PRUSj

9Qft

KILOBAK heerlijk van smaak ELKE DAG

4

4
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H et zal je maar gebeuren: fiooo,- korting krijgen
op je net gekochte vloer, f 1000,- die je zomaar in
je zak kunt houden! Bij Santana kan dat nu, want
in onze winkels hangt de kerstboom helemaal vol
met kortingsbonnen. Het bedrag daarop varieert
van f 50,- tot, we hebben het hierboven al gezegd,

bfa 1997

maar liefst fiooo,-!
Kom dus snel langs bij Santana als je zin hebt in

Kerkstraat 21
tel. 5712121
1ste Kerstdag gesloten

een mooie kerstbonus. Je bent van harte welkom!

-* * J-*

MEER DAN 150 VLOEREN EN MATEN!
Schotse gerookte zalm met een zachte mieriksworteldressing.

Tarkett, Deko Marty, Junckers,
Wicanders en BKB
(10 jaar garantie)

7,10,14 en 22 mm. dikte
Heldere nmderbouülon mét kervel.

Kersen, Maple, Essen,
Beuken en Eiken.

p.m.'
Zo aten de herders bet ook.
Met zalmforcl gevulde tongfilcts, geserveerd met een uus van witte wijn en dille.

'A'

vanaf

DIVERSE FORMATEN!
Eiken, Grenen en Lariks

M&to
linatie van bitterkoekjesbavarois, amandeliji en een compfite van Amareue-kerscn met
abrikozcn.

Diverse lengtes
en diktes

p.m.2

Koffie met zoete heerlijkheden.

vanaf

33.50

MEER DAN 150 SOORTEN!

Pergo, Ipokett, Quick Step,
Lamett en Resofloor

ƒ 87,50 p.p:

(15 jaar garantie)
3 strooks + breedstrooks

Voor de begeleidende wijnen bieden wy u een aantrekkelijk wijn-arrangement
(4 glazen)
ƒ 27.50 p.p.

Eiken, Kersen, Beuken, Maple, Merbau,
Grenen en Berken.
*\f en

p.m

vanaf

200
•

ft

26.50

in

iÜl

MODELLEN!
Massieve plavuizen
en lamellen
K L E U R E N EN

'T"
T

Het BRUNA team wenst u hele gezellige kerstdagen en
een gelukkig maar vooral gezond 1998.

Rood, groen, geel, blauw,
zwart en wit.

^

p.m.

vanaf

24.50

VAN 9 TOT 9 OPEN

«H§siS£*':"*'•>"-""U--'•"• "-•:i'-

- ' • - ' - ' ' ' . . -

woensdag, donderdag
en vrijdag open van 9-00-21.00
maandag en dinsdag
open van 9-00-l8.00
zaterdag open van

• • ' • ".'.'• - "•"•.

Amsterdam, Valschermkade 4,
(tussen Carpet-land en Praxis).

Tel. 020 - 669 58 23.
Ook in Amersfoort en Den Haag.

Aanbiedingen geldig t/m 3 januari 1998 en zolang de voorraad strekt. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

Met dank voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar
zullen wij ook in het komende jaar voor u klaar staan.

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.
Snelle 24 uurs service en:

het
mooiste vlees

U bent de eerste die uw foto's ziet
dus ook voor uw fotowerk naar

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

t

*

BUDGET
KLEURENFOTO'S

runai

IERS RUND

van kleinbeeld kleurenfilms
vanaf,

BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
2042 LW ZANDVOORT

4
4

Vraag ook naar de

PRESTIGE-FOTO
met nieuwefilmvoor slechts [ J,"

tel.:023-5716033

D.I.O.]
,

,,.

O7

DRUGSTORE

DROGISTERU & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK

KERKSTRAAT 31 - 2042 JD ZANDVOORT

TEL. 023-5712513. SPAAR ONZE KASSABONNEN
P. OLIESLAGERS

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en liuis-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6 ook zelf anoniem,
een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt

nadat u de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-ccde van de belcomputer.
Hiermee kunt u later de reacties op
uw eigen nummer beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de
door u ingesproken advertentie ook
nog plaatsen in onze krant.
Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
(l.OOgpm)

VARKENS

SPECIAAL

Ossehaas

Entrecôte

Varkenshaas

Lamsbout

Tournedos

Rollade

Filetrollade

Carré d'Agneau

Staartstuk

Coteletten

Schnitzels

Lams-racks

RibEye

Oesters

Medaillons

Lamsfïlet

Côte du Boeuf

Fricandeau

Fricandeau

Lamsschenkel

Entrecôte

Kalfstong

Speenbig

Lamsbout

en natuurlijk ook prachtig gesorteerde
GOURMET, FONDUE OF
STEENGRILL SCHOTELS

Al het wild en gevogelte kunnen
wij op bestelling vers verzorgen.

DE CONTACTLIJN
Er is een nieuwe efficiënte manier
om snel in contact te komen met
leuke meisjes, vrouwen en mannen
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
0906-501515.6 kunt u anoniem
luisteren naar talloze serieus ingesproken advertenties van lezers die
een serieuze partner of gewoon een
vriend of vriendin zoeken.

• GEMEST KALF •

Fa. Gansner & Co,
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,
enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

BOUCHERIE
Ambachtelijke kwaliteitsslagerij

Grote Krocht 5-7
Zandvoort
tel. 5719067

aangepaste openingstijden
woensdag 24 dec. 07.00 t/m 17.00 uur
woensdag 31 dec. 07.00 t/m 16.00 uur
De best gespecialiseerde slagerij van Nederland!

Alle medewerkers van

De HEMA ZANDVOORT
wensen u
heel gezellige feestdagen en
een fantastisch, gelukkig en gezond

Nieuwsblad

1998!

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
57-e jaargang nummer 52, oplage 5.425
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Los nummer 2 gulden

Rijk geeft één
miljoen minder
voor 'huisjes'

DEZE WEEK:
14 PAGINA'S

Zingen in
de kerk is
populair

ZANDVOORT - Het ministerie van Financiën heel't de
gemeente Zandvoort vier in plaats van de gevraagde vijf
miljoen gulden extra gegeven voor de vakantiewoningen
van Gran Dorado. Het ministerie telt wel de huisjes in het
bungalowpark mee maar niet de appartementen in het
hotel taij het bepalen van het totaal aantal woningen in
Zandvoort.
Dat is donderdagavond bekend geworden tijdens de
raadsvergadering.
Hoeveel woningen Zandvoort
heeft is van groot belang, want
op basis van het woningaantal
geeft het Rijk geld aan Nederlandse gemeenten uit het Gemeentefonds. Nadat het Gran
Doradopark begin jaren negentig werd gebouwd heeft de gemeente Zandvoort bij het ministerie van Financiën erop
aangedrongen dat ook de bungalows en de appartementen
van het hotel mee zouden tellen
voor de uitkering uit het Gemeentefonds.
De portretten van de Zandvoortse gemeentebestuurders in 1997, van links naar Leeuwen, Gerard Versteege, Theo van Vilsteren, Jan Termes, Rita de Jong,
rechts: Pim Kuijken, Frits van Caspel, Jeannette van VVesterloo, Rob van der Andries van Marie, Rien van Ooijen, Huub van Gelder en Ton van Eist
Heijden, Derek Visser, Pier Flieringa, Piet Keur, Gert-Jan Bluijs, Han van
Foto André Lieberom

annette van Westerloo en Frits
van Caspel, heb ik bij hen thuis
een uitgebreid gesprek gehad
over de Zandvoortse politiek.
Het is natuurlijk uniek om de
mens achter de politicus ook
eens te ontmoeten."
Slechts één, Lou Koper, wees
Timmermans verzoek direct
af. „Ik mocht jammergenoeg
zelfs zijn foto niet gebruiken."
Piet Keur, Ton van Eist, Jaap
Brugman (alledrie GBZ)
en Gert-Jan
„Ik wilde dit dorp en de men- Bluijs (CDA)
sen wat beter leren kennen.
waren minder
Daarom bladerde ik in de geuitgesproken
meentegids en zag de foto's
in hun af wijvan het gemeentebestuur. Zo
zing. Ze hebkwam ik eigenlijk op het idee," ben daarom
vertelt Timmermans, die van
wel een plek
oorsprong uit Venlo komt.
gekregen in
---^-^
Ruim eenjaar geleden vroeg
de galerij. De
hij de eerste raadsleden om
fractie van D66 komt ondanks
een penseel ter hand te nemen. het ontbreken van Lou Koper
„De meesten reageerden
toch met drie hoofden voor:
meteen heel enthousiast," zegt Han van Leeuwen, Jan Termes
Timmermans. „Dat vond ik erg en Derek Visser. „Ik ben blij
dat ik Jan Termes voor zijn
leuk. Met sommigen, zoals Jedood heb gevraagd om mee te
werken. Ik vond het een hele
MEDEDELING
aardige man. Heel rustig en
vriendelijk. Hij heeft vooral de
In verband met Oud en Nieuw
kleuren van D66 in zijn schildeverschijnt het Amstelveens
rij verwerkt."
Timmermans drukte de foWeekblad niet op woensdag,
to's in zwart-wit af en liet de
maar op dinsdag 30 decemraadsleden hun portret geheel
ber 1997. Wij verzoeken u uw
naar eigen inzicht met aquarelredactiekopij uiterlijk 29 deverf inkleuren. „Het is opmerkelijk om te zien hoe verschilcember om 09.00 uur bij ons

lend de portretten geworden
zijn."
„Gemeentesecretaris Eien
van Ooijen had duidelijk veel
schilderervaring. Hij hield heel
professioneel zijn penseel vast
en was met een paar streken
klaar." Ook Pier Plieringa, met
wie Timmermans pas na veel
moeite een afspraak wist te regelen, deed niet lang over zijn
kunstwerk. Hij kwam, zag en... wilde wéglopen. „Hij
„vond de .
zwart-wit afdruk al voldoende. Gelukkig zette
hij op mijn
verzoek nog
wel een handtekening."
Gerard Versteege en Rita de Jong werkten
volgens de kunstenaar giechelend aan hun portret, omdat de
herinneringen aan hun jeugd
weer boven kwamen. Frits van
Caspel ondertekende met
Prappel, een samentrekking
van Frits en Karel Appel. „En
burgemeester Van der Heijden
schrok eerst een beetje toen hij
zag dat de verf en de penselen
klaar lagen. „Moet ik schilderen," vroeg hij ontzet. Maar
toen hij eenmaal aan de gang
ging, vond hij het toch wel
leuk."
Op 20 januari, tijdens het politiek café, presenteert Tim-

Rita de Jongen
Gerard Versteege
halen giechelend
herinneringen op

mermans het kunstwerk. Eigenlijk was het de bedoeling
dat de ingelijste portretten tijdens een diner onthuld zouden
worden.
De kunstenaar wilde menukaarten met een kleine afdruk
van de portretten, eenbeschrijving van het sterrenbeeld van
de politici en een geschilderd
miniatuur sterrenbeeld bij het
bord van elke deelnemer zetten.
„Maar telkens opnieuw werd de datum verzet, helaas. Het is

Timmermans kijkt echter nu
al uit naar de verkiezingen. „Ik
loop met het idee rond om met
de nieuwe raadsleden een
nieuw kunstwerk te maken,
want het is me opgevallen hoe
enthousiast de meeste raadsleden aan dit project hebben
meegewerkt."

Aanstaande zaterdag gaat onze traditionele vooropruiming van start. Met
topkortingen op befaamde interieurmerken als Leolux, Gelderland, Cassina,
Hülsta, Molteni, Giorgetti enzovoort. Kom profiteren. U bent van harte welkom.

van der horst
N

l

De overige vier miljoen heeft
de gemeente inmiddels gekregen. Een bestemming voor een
groot deel van het geld heeft de
gemeente ook al gevonden volgens Van Marie.

„We gebruiken het geld onder andere voor het opknappen
Na lang onderhandelen met van de remise en de riolering."

U

Zelf weet ze daar niet zo goed
raad mee. „Het is geloof ik wel
raar dat ik nu bij twee partijen
hoor, hè? Tja, het is in een moment van goedigheid gebeurd.
Ik sta sympathiek tegenover alletaei de partijen".
„De ouderenpartij staat me
aan omdat ik zelf al wat ouder
begin te worden. Kristi Gansner van Eén Zandvoort vind ik
zo'n aardige meid, die wilde ik
wel ondersteunen."
Een actieve rol in de politiek,
voor welke partij dan ook, wijst
ze resoluut van de hand. „Ik
heb het veel te druk met schrijven en mijn huis verbouwen."
Op 20 januari, als de kandida-

Alcohol

Interieurkortingen tot 65%

O

De kerst
van pastoor
Dick Duyves

pagina 5

Handballers
verliezen
toch nog

ZANDVOORT - Annemarie Oster heeft een brede pqlitieke belangstelling. Ze steunt namelijk twee partijen. Niet
alleen de ouderenpartij AOV/Unie 55-plus wil haar als lijstduwer op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen zetten, haar naam komt ook voor op de concept-kandidatenlijst van Eén Zandvoort.

er niet meer van gekomen. Inmiddels zijn er binnen de gemeenteraad zoveel verschuivingen, dat het nu van mij ook
niet meer hoeft. Ja, dat is jammer."

Zaterdag
blazen we de
prijsj es uit
Binderij 2,
Amstelveen
020-6412505

het ministerie van Financiën is
het resultaat volgens wethouder Andries van Marie dat het
ministerie de bungalows wel
als woning bestempelt en de hotelkamers niet, omdat de hotelkamers bij voorbeeld geen eigen
keuken hebben. Dat scheelt 1,2
miljoen gulden.

pagina 3

Annemarie Oster steunt
ouderen en Een Zandvoort

Politici spelen even voor kunstschilder
ZANDVOORT - Hoe artistiek zijn de Zandvoortse
gemeenteraadsleden? Kunstenaar Ton Timmermans
heeft ze gevraagd om hun
eigen portret in te kleuren.
Twaalf raadsleden plus de
burgemeester en de gemeentesecretaris werkten
mee aan de portrettëngalerij. Op 20 januari, tijdens
het Politiek Café, kunnen
ze het resultaat van dichtbij
aanschouwen.

Editie 17

M

ZANDVOORT - De politie is
volgens woordvoerder J. Hage
zeer tevreden over de resultaten van de alcoholcontrole die
vrijdagavond gehouden werd
op de Zandvoortselaan en de
Boulevard Barnaart. Slechts
twee bestuurders kregen een
bon, omdat zij te veel gedronken hadden. De politie controleerde in totaal 361 automobilisten. „Twee op 361 is niet zo
veel," aldus Hage.

sportpagina

tenlijsten bij de gemeente ingeleverd moeten worden, wordt
duidelijk of de naam van de bekende schrijfster inderdaad
prijkt op een van de lijsten, of
op beide.

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

Politie pakt twee Zandvoortse dieven

ZANDVOORT - De politie heeft maandag bekend gemaakt dat
zij twee Zandvoorters (28 en 31 jaar) en een Haarlemse (37 jaar)
aangehouden heeft die een bejaarde vrouw uit Aerdenhout tienduizend gulden afhandig hebben gemaakt.
De twee mannen bekenden dat de bejaarde hen had gevraagd te
helpen met het invullen van formulieren. Ondertussen bemachtigden ze haar tas. Er zat behalve duizend gulden ook een bankpasje in, waarmee ze negen keer geld opnamen. In totaal haalden
ze zo negenduizend gulden van haar rekening.
Bij de tiende keer, op 10 december, liepen ze tegen de lamp. De
rekening was geblokkeerd en de politie arresteerde het tweetal.
De derde verdachte werd op 18 december aangehouden. Zij bekende dat ze twee keer meegedaan heeft bij het leeghalen van de
bankrekening.
De twee Zandvoorters hebben bovendien drie inbraken bekend,
waarvan een in de Keesomstraat en een in de Vondellaan.
(ADVERTENTIE)

in te leveren.
Redactie Weekmedia.

(ADVERTENTIES)

België krijgt dit jaar
geen Grand Prix, daardoor missen ze in de
Regio 70 miljoen gulden.
Bij Silverstone zou dit
90 miljoen gulden zijn.
U mag uitrekenen wat
wij in al die jaren hebben misgelopen.
En wat dit zou betekenen voor plaatselijke
belastingen.

, , STEM DAN
EEN ZANDVOORT
vraag het programma
aan en wij brengen het.

Bel 06 55 307 331

Waterstanden
HW LW
HW
LW
10.06 05.05 22.35 17.45
11.05 06.30 23.44 18.50
12?6 07.40 -.-19.44
26 dec 00.55 08.56 13.15 20.55
27 dec 01.39 09.56 13.59 21.45
28 dec 02.26 10.46 14.39 22.55
29 dec 03.05 11.26 15.18 23.40
30 dec 03.46 12.06 15.57 -._
31 dec 04.25 00.26 16.40 12.30
Maanstand:
N M ma. 29 dec. 17.57 u.
Hoogwater di 30 dec. 15.57 uur.
NAP +125 cm.
Laagwater wo 31 dec. 12.30 uur.
NAP -78 cm.
Datum
23 dec
24 dec
25 dec

Pak de slee en kom tweede
Kerstdag naar Meubelboulevard
Amsterdam-Diemen. Hartelijk
welkom van 10 tot 17 uur.

Ineke Nuis is eindelijk van ongewenst drukwerk af
Amsterdam

ZANDVOORT - Ze heeft er een jaar voor gevochten,
maar nu is het zover. Ineke Nuis krijgt geen ongewenst
drukwerk meer in de brievenbus. Ze heeft wel een sticker
met 'nee/nee' (geen reclamefolders en geen huis-aan-huishladen), maar tot nu toe stoorden de bezorgers en de
postbodes zich daar niet aan.

BAAIBERGEN. HOUWEUNG INTERIEUR. MIJNDE»,
MONTÈl, OASE. VAN REEUWIJK. SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEU8EICENTER, VAIHAL.
Info: (020) 690 93 16

EXTRA 2e KERSTDAG
Het Parool Prornotieteam is aanwezig met leuke verrassingen.

• Nuis wel. Zij ergert zich
groen en geel aan drukwerk
dat toch in haar brievenbus belandt. „Natuurlijk lees ik ook
weieens een folder, maar die
pak ik uit het rek beneden in
de centrale hal van onze flat.
Dat rek staat er speciaal voor.
Het is zonde van de bomen die
moeten sneuvelen voor folders
die ik niet wil lezen. Daarom
heb ik zo'n sticker op mijn
brievenbus geplakt. Maar dan
is het wel fijn als degenen die
het reclamedrukwerk rondbrengen zich daar ook wat van
aan trekken."
Van alles heeft ze geprobeerd om de bedrijven die de
folders laten bezorgen van hun
fout te overtuigen. Ze belde lokale en regionale ondernemers die de folders zelf rondbrengen. Maar ook met de
PTT en met Netwerk uit Alkmaar, het bedrijf dat in Zandvoort de meeste folders verspreidt. Inmiddels heeft het
geholpen.
„Bijna altijd werd ik heel
correct geholpen. Vooral de
medewerkers van de PTT en
Netwerk hadden er alle begrip
voor. Een enkel bedrijf reageerde nors, maar dat was een
uitzondering," vertelt ze.
Volgens Nuis komt het vast
meer voor dat bezorgers de
sticker negeren. „Maar dat willen de bedrijven die ik gebeld
heb meestal in eerste instantie
niet zeggen. Pas als je door-

vraagt blijkt dat er meer mensen over geklaagd hebben."
De inspecteur van Netwerk,
die zegt J. Netwerk te heten,
ontkent inderdaad eerst dat er
klachten over de bezorging
binnenkomen.
„Klachten?
Daar is mij niets van bekend,"
zegt hrj tot tweemaal toe. Maar
even later draait hij als een
blad aan de boom om als de
klacht van mevrouw Nuis ter
sprake komt. „Ja, nu herinner
ik mij dat er een klacht in de
Van Alphenstraat in Zandvoort was. We hebben de bezprger een brief gestuurd en
daarna was het probleem over
volgens mij. Waarom ik het
eerst ontkende? Tja, het was
maar een belletje. Heeft die
mevrouw een paar keer gebeld? Dat zou kunnen."
Bij PTT Post reageert voorlichter Bouke de Vos instemmend op de vraag of er weieens mensen klagen dat ze ten
onrechte folders krijgen. „Ik
weet alleen niet hoeveel klachten daarover binnenkomen.
Ach, zo verwonderlijk is het
niet. Op één miljard folders die
we verspreiden gaat er weieens wat mis," zegt hij. De PTT
bezorgt volgens De Vos een zevende van het aantal ongeadresseerde folders. „Als mensen alleen bij ons klagen, zijn
ze er vaak dus nog niet."
Volgens de PTT-yoorlichter
moeten klagers binnen vier
weken een bevredigend ant-

krant moet ik hebben.
Natuurlijk, die
Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het

Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Nieuwsblad
Naam: (m/v) l i l l
Adres:
l l l l l l l
Postcode/Plaats:

Stapels folders kwamen er in de brievenbus van Ineke Nuis terecht
woord krijgen op hun klacht.
Dat geldt niet alleen voor de
klachten die bij de PTT binnenkomen, maar ook voor
klachten bij alle andere verspreiders of de opdrachtgevende bedrijven. Is er geen goed
antwoord binnen vier weken
gekomen, dan kunnen de klagers naar de Reclame Code
Commissie stappen.
Bij Ineke Nuis was dat niet
nodig. Uiteindelijk is het haar
gelukt en krijgt ze nu geen on-

geadresseerd drukwerk meer.
„De meeste mensen gooien de
folders rechtstreeks van de
brievenbus in de bak met oud
papier. Maar ik ben blij dat ik
toch doorgezet heb en dat ik ze
niet meer krijg," zegt Nuis.
„Het kostte wel veel tijd en ik
was er bijna moedeloos van geworden. Onderhand dacht ik:
ik heb ook wel wat anders aan
mijn hoofd."
Ze is echter nog niet hélemaal van de ongewenste post

Foto André Lieberom

af. Ze krijgt regelmatig een
buitenlands tijdschrift, waarop ze nooit een abonnement
heeft genomen. Dat staat echter op naam.
Maar volgens PTT-voorlichter De Vos is daar ook een oplossing voor. Wie een briefje
schrijft naar de overkoepelende organisatie van direct mailers (DMSA, Antwoqrdnummer 666 in Amsterdam), blijft
voortaan ook verschoond van
op naam gestelde reclame.

l

l

l

l

Telefoon:
l l l l l
Giro/Banknr.:
| | |
Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halfjaar ƒ 35,40 D jaar ƒ 61,75
* Voor postabonnees gelden andere tarieven.

U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postzegel Ie plakken. 8 710371 017003
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dinsdag 23 december 1997

FAMILIEBERICHTEN
Thomsonstraat 1
2041TAZandvoort
Postbus 505
2040 EA Zandvoort

M
23-12-96

H .

In Mcmoruim

NIEUWJAARSRECEPTIE
GEMEENTE
Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Fax 023 571 49 24

Telefoon 023 571 7741

NICKY
NIEUWJAARSRECEPTIE
maandag 5 januari 1998
19.00 - 20.30 uur

Aluayii in o

iH om
n, Funuh
Lenny, Mar]olem en Nm.i

Het kantoor van woningbouwvereniging E M M is op

donderdag 25 december (1e Kerstdag)
vrijdag 26 december (2e Kerstdag)
donderdag 1 januari (Nieuwjaarsdag) en
vrijdag 2 januari

I-angs deze weg willen wij u hartelijk bedanken voor
de vele blijken van medeleven, beloond bij het overlijden van onze moeder, oma en overgrootmoeder

Klaartje Sieraad-de Muinck

gesloten.

Uit aller naam:
Fam. P.J.Bol
Fam. K. Loos

Op deze dagen kunnen wij u niet van dienst zijn.
Op alle andere werkdagen bent u van harte welkom.

ADVERTENTIES

Op woensdag 24 december en woensdag 31 december is ons
kantoor om 16.00 uur gesloten.

(J J l uitvaartverzorging
kennemerland bv

Voor dringende technische klachten zijn wij echter altijd bereikbaar onder het volgende telefoonnummer:

HERENWEG 180
2101 MV HEEMSTEDE

DRINGENDE TECHNISCHE KLACHTEN

Zandvoort 5715351 of 023-5331975

023-5717577

Voor onze klanten

De receptie wordt gehouden in de raadzaal
van het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplem)
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 88.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.

In plaats van donderdag 25 december 1997
(eerste kerstdag) kan men het huisvuil
op dinsdag 23 december 1997 aanbieden.
De cocons worden op woensdag 24 december 1997 geleegd.
In plaats van vrijdag 26 december 1997
(tweede kerstdag) kan men het huisvuil
op dinsdag 30 december 1997 aanbieden,
In plaats van donderdag 1 januari 1998
(nieuwjaarsdag) kan men het huisvuil op
vrijdag 2 januari 1998 aanbieden. De
cocons worden op woensdag 31 december 1997 geleegd.

POEUERSBEDRUF

Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

enz.

E

2 KERSTDAG GEOPEND
Alle ZITMEUBELEN en RELAXFAUTEUILS voor
mbé

V HALVE PRIJS!

Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

/'
* Zwemlessen
ABC
* Aquarobics
* Schaatslessen
* Zaalverhuur
023-5379944

Voor al uw verse
kip en kipspec.
en gegrilde produkten.
*•
*
*
•k
ir
*•
*
*
ir
*
ir
•*•
*
*
*
•k
*

Bef voor meer informatie over succesvolle
'
personeelswervlng ons kantoor.
De uitgebreide folder en advertentietarieven liggen voor u klaar.

Diverse soorten wild:
eend
fazant
hazenrug
hazenbouten
struisvogelfilet
hert
duinkonijn
eendenborstfilet
kwartels
konijn
konijnenbouten
kalkoendijen
maïskip
scharrelkippen '! -kalkoenrollade
kiprollade

Amsterdam (020-562.3076)
Amste/veen (O2O-347.3434J
Zandvoort (023-571.7166)
*
*
•*•
*

maiskip
scharrelkippen
kalkoenrollade
kiprollade

DE CONTACTLIJN
Er Is een nieuwe efficiënte manier om
snel in contact te komen met leuke
meisjes, vrouwen en mannen via de
Contactlijn. Op de Contactlijn 0906501515.6 kunt u anoniem luisteren
naar talloze serieus ingesproken
advertenties van lezers die een serieu-ze partner of gewoon een Vriend ofvriendin zoeken.

Voor uw bestelling ook
tel. 0172-472900 of 06-54691215

Energie Noord West is een van
de grootste energieconcerns m
Nederland. Het concern staat
voor goede en betrouwbare
energievoorziening voor ruim
2,5 miljoen consumenten en
113 000 bedrijven m
Noord-Holland

U kunt als lezer van één van de
nieuws- en huls-aan-huisbladen van
Weekmedia direct reageren op de
ingesproken advertenties door een
leuke reactie in te spreken.
Uiteraard kunt via 0906-501515.6
ook zelf anoniem, een gratis contactadvertentie plaatsen. U krijgt nadat u
de advertentie heeft ingesproken automatisch een boxnummer en PIN-code
van de belcomputer. Hiermee kunt u
later de reacties op uw eigen nummer
beluisteren.
Voor nog meer reacties kunt u de door

HEMA
ZANDVOORT

Enerrfetarieven
per 1 januari 1998
De hieronder vermelde tarieven zijn geldig in de gemeenten
Bennebroek, Bloemendaal, Haarlemmerliede/Spaarnwoude en

stijging van de Regulerende Energiebelasting en de inkoopkosten.

(alle bedragen incl. BTW)
Elektriciteit
Enkeltarief per kWh
Vastrecht per aansluiting per maand

nieuw tarief
24,56 cent
f5,52

huidig tarief
24,44 cent
f5,52

Dubbeltarief per kWh - hoog
Dubbeltarief per kWh - laag
Vastrecht per aansluiting per maand

26,83 cent
15,02 cent
f8,75

26,71 cent
14,90 cent
f8,75

De bovengenoemde bedragen zijn inclusief mihcutoeslag 0,33 cent per kWh en
Regulerende Energiebelastmg. Energie Noord West int deze belasting voor de overheid.
Deze bedraagt voor elektriciteit 3,47 cent/kWh. De eerste 800 kWh zi)n vrijgesteld. In de
elcctnciteitstarievcn is de brandstoftoeslag opgenomen. Deze brandstoftoeslag is variabel
waardoor tanefwiizigmgen mogelijk zijn.
Ecostroom
Tarief per kWh

nieuw tarief
7,9 cent extra

huidig tarief
7,9 cent extra

95
14.
nu

14.

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

CHAMPS DE BELLES
SPRANKELENDE, MOUSSERENDE,
FEESTELIJKE DRANK.

5.95

C

--,

voor meer informatie

BEL GRATIS 0800-022 45 35
•^

of vul de bon in.

J&J BUBBELSAP
SPRANKELEND.
APPEL-OF AARDBEI!

Ecostroom wordt op alternatieve, milieuvriendelijke wijze opgewekt (bijvoorbeeld met
windmolens) Klanten die prijs stellen op deze schone elektrische energie betalen hiervoor
7,9 cent per kWh meer dan voor traditioneel opgewekte stroom.

Probeer het direct. Veel mensen hebben op deze wijze al binnen één of
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen. (l.OOgpm)

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

CHARLES FREMINET
CHAMPAGNE BRUT
DROGE, ZACHTE, FRUITIGE, FRISSE
CHAMPAGNE .29^5"

nu

u ingesproken advertentie ook nog
plaatsen in onze krant.

"Het was wel even een stap, maar het is
gewoon nodig. Een natura-uitvaartverzekering moetje hebben. Voor die
f3.000,- wil je toch zeker niet van je
kinderen afhankelijk zijn!"

POL REMY MAGNUM
1.5UTER.
FRISSE, DROGE,
MOUSSERENDE WITTE WUN.

Zandvoort. Op l januari 1998 veranderen de tarieven door een

Kleinverbruik
LO

EEN SCHONE START VAN 1998
Tijdens Oudejaarsnacht zal om het nieuwe jaar
in te luiden weer een grote hoeveelheid vuurwerk de lucht in gaan en . in brokstukken
wederom in onze badplaats neerdalen Tot
zover geen probleem1
Maar zou het niet een fantastisch goede start
van het nieuwe jaar zijn als men na afloop van de
festiviteiten, of m ieder geval de volgende dag,
de restanten van het vuurwerk rondom de wonmg bijeenveegt en m de vuilnisbak deponeert

ïBronttitPOS

Muidèrstraatweg 19-21, Diemen
Telefoon 020 - 699 5111

o
o

Voor elke ingeleverde boom wordt een kwartje verstrekt Handelaren kunnen niet aan deze
actie deelnemen Voor nadere informatie
Centrale Balie (023) 574 01 00

elke woensdag
op de MARKT

Fam. Th. A. Loos

CD

De bomen kunnen worden ingeleverd op
woensdag 7 januari 1998 tussen 13.00 en
15.30 uur.
De mleverlocaties zijn rotonde op Strandweg
(kop Kerkstraat), duinterrein nabij Nicolaasschool (ingang naast Lorentzstraat 21).

'Lpersoneels-en'opleidingen-adyertentt^

Fa. Gansner & Co.

ro

INLEVEREN KERSTBOMEN
Ook dit jaar kunnen weer kerstbomen worden
ingeleverd De bomen worden versnipperd en
het eindproduct wordt verwerkt m de natuur
Vanwege werkzaamheden op de remise is voor
een andere locatie voor inlevering gekozen

Personeelsadvertenties worden gelezen iriltie
nieuwsbladen van Weekmedia. Meteen hereik van
ruim een half miljoen lezers en een gemiddelde leesduur
van zo'n 21 minuten ligt het voor de hand dat de

Ton Overes

Met dank voor de prettige samenwerking
wensen wij u een prettig kerstfeest
en een gelukkig nieuwjaar.

Energie Noord West wil op
positieve wijze bijdragen aan
de economische groei,
de welvaart en het welzijn van
alle Noord-Hollanders
Zo ontwikkelt Eneigie Noord
West nieuwe produkten en
diensten om op verantwoorde
wijze te kunnen voldoen aan de
vraag naar energie
Een voorbeeld hiervan is de
levering van Ecostroom

VERVANGENDE DAGEN VOOR
HET OPHALEN VAN HUISVUIL
Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald

KENNISGEVING
Volgens Algemene wet bestuursrecht (Awb)
Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben op dinsdag 16 december vergaderd De
besluitenlijst van deze vergadering en van de
verdere in week 51 door B&W genomen besluiten is op dinsdag 23 december vastgesteld
De besluitenlijst is tijdens openingstijden in te
zien bij de Centrale Balie

DE GEMEENTE WENST U ALLEN
EEN SCHONE START VAN 1998!
(en natuurlijk wees voorzichtig met vuurwerk')

woningbouwvereniging EMM

Energie Noord West is ontstaan
door de samenbundeling van
vijf regiobednjven Hierdoor
staat ze dichtbij haar klanten'
er is altijd wel een vestiging m
de buurt

Op woensdag 24 december 1997 is het
Raadhuis om 15.00 uur gesloten.
Beide kerstdagen is het Raadhuis dicht.
Op woensdag 31 december 1997 is de Centrale Balie om 12.30 uur gesloten, alle overige afdelingen sluiten om 15.00 uur.
Op donderdag 1 januari 1998 en vrijdag
2 januari 1998 is het Raadhuis gesloten.
(Op vrijdag 2 januari is de Burgerlijke Stand
van 09 00 tot 10 00 uur geopend voor aangifte geboorte of overlijden)

)GEHEENTE

Het postagentschap Pasteurstraat
is vanaf 31 december 13.00 uur
gesloten.

Naast de levering van gas,
elektriciteit en warmte, biedt
Energie Noord West aanvullende diensten als advisermg, verhuur van apparatuur,
engineering en
telecommunicatie

SLUITING RAADHUIS IN
VERBAND MET FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen m december is
het Raadhuis op de volgende dagen gesloten

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.

4.

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
of crematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.
o

Ja, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aan gebonden ben.

Betaalwijze

naam:

man/vrouw

Kent u al het gemak van automatisch betalen? Wij kunnen dat snel voor u regelen
straat:

Informatie

postcode/woonplaats:

Voor informatie kunt u terecht bij ons kantoor m Haarlem, Oudewcg 85,
(023) 546 46 46. Ons kantoor is geopend op werkdagen van 08 00 tot 17.00 uur.

telefoon:
leeftijd(en):

ALCOHOLVR

••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC l laarlem.
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Veel muziek
in Zandvoort
ZANDVOORT - Liefhebbers
van concerten kunnen hun hart
ophalen deze weken. Zaterdag
en zondag traden de Zandvoortse koren op in de Agatha Kerk
en de Hervormde Kerk en
maandag was er een kerstconcert van ZAMOR in de oude
Mariaschool. En er staan nog
twee concerten voor de deur.
Friends in Music zingt op
zondag 28 december in gebouw
De Krocht aria's en musicalliedjes over de liefde tijdens de
vier seizoenen. Aanvang half
drie. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij De Krocht (5715705) of bij de
familie Hekkers (5716157, tussen twee en vier uur).
Een week later, op 4 januari,
geven bariton Wlm de Vries,
mezzo-sopraan Lysan van Winden en pianist Ruud van der
Linde een nieuwjaarsconcert in
gebouw De Krocht. Zij operafragmenten uit Cosi fan tutte,
liederen van H. Purcell en pianowerken van Scarlatti en
Haydn op het programma
staan. Aanvang kwart over
twee. Kaarten zijn verkrijgbaar
bij De Krocht (5715705) of W.
de Vries (5713949).

dinsdag 23 december 1997

'Mijn Kerst kan al niet meer fout gaan'
Was het de geur van warme chocolade?
Waren het de smakelijke kerstkransjes, het
gezellige geritsel van een ezel en lama in de
kerststal of de warmte van glühwein? Niets
van dat alles. Toch was de Hervormde Kerk
aan het Kerkplein zondagmiddag
andermaal uitverkocht, voor de
kerstsamenzang. „Ik kreeg zelfs tranen in
mijn ogen," zei één van dehezoekers.

Z

OMAAR EEN zondag in
een Hollandse winkelstraat. Het is druk op het
Kerkplein. Twee blondines lopen met zakken patat alvast op
het kerstdiner vooruit. Een gezin schaart zich met lipstick en
kaarsen rond kassa vier van de
Hema. De winkelpuien buiten
kunnen moeilijk wedijveren
met de kerk waar door de grote
ramen het licht van de enorme
koperen kroonluchters naar
buiten valt.
De Hervormde Kerk vormt
zowaar een oase van rust. En
dat terwijl er vijfhonderd man
binnen zit, zo verzekert Pieter
Joustra. De Hema, even verderop, trekt weliswaar meer bezoeZANDVOORT - Net als vorig kers maar die missen dan wel
jaar vindt er dit jaar geen kerst- de enorme kerstboom met
bomenverbranding plaats om daaronder
het Zandvoorts
het milieu niet extra te belas- Mannen- en het Zandvoorts
ten. De kerstbomen kunnen Vrouwenkoor. „Je weet toch
echter wel bij de gemeente inge- dat deze kerk net gerestaureerd
leverd worden op woensdag 7 is," zegt Joustra. „Er zit overal
januari tussen één en half vier, nieuw stucwerk op, de akoeszodat ze versnipperd kunnen tiek is dus prachtig, dat gaat
worden. Die snippers gebruikt straks heel mooi klinken."
de plantsoenendienst weer
Hij krijgt gelijk als precies
voor andere zaken.
om half drie de kerk aan de
Omdat de remise op dit mo- samenzang begint. De tekst van
ment gerenoveerd wordt, verza- het eerste lied lijkt haast een
melen medewerkers van de ge- oproep aan mogelijke laatkomeente de bomen op de Roton- mers: 'Komt allen tezamen, jude (naast het casino) en bij de belend van vreugde'. De kerkNicolaasschool (ingang Lor-taanken zijn evenwel allang tot
tentzstraat). Elke ingeleverde de laatste plek bezet.
boom levert een kwartje op.
Er zijn nog een paar lege stoeHandelaren zijn uitgesloten len op het balkon bij het orgel.
van deelname.
Hans Beunk (56) zit daar vooral omdat hij zo zijn vrouw in
het koor goed kan zien zingen.
„We zijn naar Badhoevedorp
ZANDVOORT - De NZH zet
tijdens de kerstnacht van vrijdag 26 op zaterdag 27 december
extra nachtbussen in. De zogeïieten 'Niteliners' rijden vanaf
kwart voor één 's nachts volgens de normale dienstregeling
voor vrijdagnacht. Eerste en
Tweede Kerstdag beschouwt
de NZH als zondagen en derhalve rijden er dus in de nacht van
donderdag op vrijdag ook Niteliners volgens de zondagsdienstregeling. De exacte vertrektijden van de Niteliner zijn na te
lezen op internet (www.niteliner.nl) en in een folder die
klaarliggen in de bus.en bij de
NZH verkooppunten.

Kerstbomen

Extra bassen

Met de
lichtjes van
de kerstboom
op de
achtergrond
brachten de
Zandvoortse
koren
zondagmiddag
kerstliederen
ten gehore

Poepprotest

Gesloten
ZANDVOORT - Tussen 23 december en 6 januari is het kantoor van de Zandvoortse Vereniging van Huurders gesloten.
De ZVH medewerkers gaan op
vakantie.

Basketball
ZANDVOORT - Op zaterdag
10 januari vindt het jaarlijkse
schooltaasketballtoernooi
plaats in de Pellikaanhal in de
A.J. van der Moolenstraat.

Scholeninfo
ZANDVOORT - Over de veranderingen in het voortgezet
onderwijs lichten vertegenwoordigers van diverse scholen
ouders en leerlingen voor op
donderdag 15 januari. De informatiebij eenkomst wordt gehouden in de Gertenbach
Mavo, Zandvoortselaan 19 a. De
bijeenkomst begint om acht
uur.

Redactie: Robbert Wortel (chef), Frank
Kuijpers (plv.-chef), Monique van Hoogstraten, JoycP Srhreurtpr
Vormgeving/opmaakredactie- Dick Piet
(chef), Willem Bleesing, Paul Busse, Pieter
Hendal, Theo van der Linden, Yvonne Muider, Andre Stuyfersant. Systeemredactie:
Hero Blok (chef) Redactiepromotie: Trudy
Steenkamp
Advertentieverkoop: R Post (verkoopmanager). M. Oosterveld.
Zandvoorts Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bl| de Nederlandse Nieuwsbladpers.

schijnt vrij bijzonder te zijn in
een Hervormde Kerk, dat hoort
eigenlijk niet." zegt Pim Pos
(36) na afloop.
„Dit is mijn 625-e dienst waarin ik speel, ik kom ook in katholieke kerken, daar kan klappen
wel. Nu kwam na afloop een
mevrouw naar me toe die zei:
'mijn Kerst kan al niet rneer
stuk, u was zo mooi op toon'.
Dat maakt mijn middag goed."
Pim Pos: „De nachtmis in
Zaandam waar ik woon, wordt
voor 60 procent bijgewoond
door mensen die verder nooit
naar de kerk gaan, zegt de voorganger daar. Hij past zijn preek
ook aan zodat het voor iedereen
begrijpelijk is. Deze kerstsa-

ZANDVOORT - De Zand-

deau. De stichting die het

cadeau uiteindelijk gaat re-

ZANDVOORT - Dankzij baan hebben gekregen. In to-

een verzoek van de Partij
van de Arbeid, de WD en
D66 (Van Leeuwen/Visser)

waar behoefte aan is, wat minimaal 25 jaar mee gaat, voor l
januari 2000 te realiseren is, relatief weinig onderhoud vergt,
bijdraagt aan het sociaal cultureel erfgoed van Zandvoort en
geen grafitti aantrekt.
„We staan voor alles open,
zelfs een kunstwerk of een kinderboerderij zou kunnen," legt
Van Vilsteren uit. „Hoe we de
exploitatie van een kinderboerderij willen regelen? Daar moeten we ons dan uiteraard ook
over buigen, maar zover is het
allemaal nog niet."
Het geld voor het cadeau is
gedeeltelijk al geregeld. De gemeente heeft een paar maanden geleden besloten een ton te
geven en nog eens een ton erbij
geven als de Stichting Millenniumcadeau zelf ook een ton bij
elkaar weet te krijgen. Dat laatste is nog niet gebeurd. Volgens
Van Vilsteren is dat de volgende stap zodra het cadeau wat
concreter is geworden. In februari is er meer bekend.
De Stichting wil het geld bijeenkrijgen door inzamelingsac-
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Achtduizend gulden is
genoeg voor wethouders'
ZANDVOORT - Mogen wethouders straks na de ge-

meenteraadsverkiezingen apart de autorit naar een symposium buiten Noord-Holland declareren? Of valt deze
dienstreis onder de nieuwe vaste vergoeding van ruim
achtduizend gulden. Een wat merkwaardige vraag, die tot
een hoop verwarring leidde tijdens de gemeenteraadsvergadering donderdagavond.
Een oplettende Pim Kuijken
(Partij van de Arbeid) ontdekte
dat het college van Burgemeester en Wethouders die mogelij kheid wel bood. Behalve de
nieuwe vaste vergoeding van
achtduizend gulden mochten
volgens het voorstel van het
college de wethouders dienstreizen inderdaad declareren.
De meerderheid van de gemeenteraad had daar net als
Kuijken echter grote moeite
mee. Ruim achtduizend gulden
vond de raad voldoende voor de
wethouders, met uitzondering
van dienstreizen naar het buitenland. De gemeenteraad besloot dat die wel apart gedecla-

menzang is voor veel mensen
een alternatief voor de nachtmis."
Ria Sprenkeling (41) uit
Zandvoort: „Ik ga ook naar de
nachtmis. Ik ben katholiek
maar de kerstsamenzang is wel
één van de weinige keren dat ik
in de kerk kom. Ik ga niet omdat ik zelf mag meezingen, m'n
man zingt in het koor. Ik ben
niet zo'n zanger. Ik vind het wel
leuk om te horen maar ik lees
de tekst mee. Maar ik heb wel
genoten."
Hans Beunk zegt dat hij de
meeste liedjes kende. „Alleen
het Ave Maria vond ik wat verkracht. Ik heb dat in de hele
tekst niet terug gehoord, daar

hoorde ik na afloop meer mensen over. Het was het Russische Ave Maria. Wel mooi gezongen, maar ik hoor het liever
a la Jantje Smit."
De kerstsamenzang verveelt
hem na al die jaren niet. „Het is
de enige keer in het jaar dat ik
zelf mag zingen. De dirigent is
er ook een beetje voor mij. En
als honderd man tegelijk zingen, val ik niet zo op. En ik
kreeg de tranen in de ogen, echt
waar. Het is voor mij de enige
keer m het jaar dat ik in de kerk
zit. En dan denk ik toch: dat is
niet goed. Er is toch meer als
geld achterna jagen."

reerd mogen worden.
De kwestie verleidde Rita de
Jong van coalitiepartij VVD
zelfs tot een compliment aan
Kuijken van oppositiepartij
PvdA. „Ik ben dankbaar in verwarring gebracht door de heer
Kuijken," zei De Jong.
Over net nut van een vaste
vergoeding zelf waren alle
raadsleden het eens. „Want de
een declareert elk dubbeltje en
de ander is juist heel ruimhartig en betaalt vrijwel alles zelf.
Het is goed als dat gelijkgeschakeld wordt," verwoordde ex-wethouder De Jong de gevoelens van de meerderheid van de
raad.

ZANDVOORT - Het kindei kerstfeest in de Hervoimdu
Kerk wordt voor het eerst s>mdt>
een paar jaar weer opgeluisterd
met een musical. Het leest is
bovendien op veler verzoek vei
schoven van 's middags naar ell
uur 's morgens. Het vindt nog
wel plaats op Tweede Kerstdag
Het gratis toegankelijke kmderkerslfeest bestaat uit liedjes
zingen voor de pauze en de m u
sical 'Het mooiste geschenk' na
de pauze. Onder leiding van
Maaike Cappel en Heleen van
Leeuwen hebben vijftien kmdc
ren de musical ingestudeetd
'Het mooiste geschenk' gaat
over de zoon van een van de
drie wijzen uit het Oosten die
het Christuskind bezoeken
Het jongetje volgt zijn vadei
Onderweg komt hij allerlei
mensen tegen aan wie hij zi]n
geschenken weggeeft.

ties en sponsoring. „Maar,"
waarschuwt Van Vilsteren,
„het is niet de bedoeling om bijvoorbeeld een park te maken
waar de Shellvlaggen volop
wapperen."
Alle Ideeën kunnen tot 20 januari
1998 gestuurd worden naar de Stlchting; Viering Millennium, Van Lennepweg 39,2041 LA Zandvoort. In februari
legt de stichting de beste Ideeën voor
aan Zandvoort en op 2 maart wordt
bekend gemaakt wat het millenniumcadeau zal zijn.

ZANDVOORT - Om een
plan te ontwikkelen voor gebouw De Krocht heeft de gemeenteraad
donderdagavond 70 duizend gulden beschikbaar gesteld. Het besluit van de gemeenteraad is
volgens wethouder Versteege de eerste stap naar een
renovatie van het gebouw.
De 70 duizend gulden worden
volgens hoofdambtenaar B.
van de Velden in eerste instantie gebruikt om ambtenaren in
te huren, omdat er bij de afdeling Bouwtoezicht en Milieu te
weinig mensen zijn. Wethouder
Versteege sprak echter donder-

Als de raad het huidige plan
aanneemt, zouden mensen met
een minimuminkomen kunnen
rekenen op een jaarlijks bedrag
van 150 gulden extra, die zij vrij
zouden kunnen besteden aan
bijvoorbeeld een nieuwe koelkast of de gestegen huur.
Daarnaast zouden gezinnen
met schoolgaande kinderen
tussen de vijf en 18 jaar vijftig
gulden krijgen. De gemeente
signaleert namelijk dat zij vaak
veel extra kosten hebben die
niet direct vergoed worden via
andere regelingen. „Te denken
valt aan een boekentas, studie-

materiaal, het schoolkamp of
een introductieweek," vermeldt de ambtelijke notitie
over het minimabeleid.
Ook een gemeentepas kan
mensen helpen volgens de amtatenaren. Die pas zou korting
kunnen geven op het zwembad,
de bibliotheek en contributies
van verenigingen.
Ouderen of gehandicapten
die hun huis willen laten aanpassen, moeten nu nog een
borgsom betalen. Dat is de gemeente een doorn in het oog.
De ambtelijke notitie pleit dan
ook voor afschaffing van die
borgsom.

Raad geeft geld
voor De Krocht

len we wel dat er niet alleen
verenigingen m het gebouw
kunnen optreden maar dat ook
anderen van De Krocht gebruik
maken," zei Koper.

dagavond tijdens de raadsvergadering over het inschakelen
van een onderzoeksbureau.
Lou Koper (D66) en Rita de
Jong (VVD) vroegen zich af of
het wel zinvol is om een onderzoeksbureau aan het werk te
laten gaan als dat bureau niet
weet wat de gemeenteraad met
De Krocht wil. „Misschien wil-

ZANDVOORT - Het gaat
goed met het zieke zeehondje
dat zondagmiddag op het
strand is gevonden. Het diei
verblijft in de Zeehondencre
che in Pieterburen en krijgt medieijnen. Volgens medewerkeis
van het zeehondencentrum
gaat het om een drie weken
oude kegelrota.
Het dier spoelde zondagmid
dag rond half drie aan op het
strand ter hoogte van de Red
dingspost Noord. De politie vervoerde na overleg met de deskundigen in Pietertauren de
zeehond in een speciale mand
en overhandigde hem bij het
begin van de Afsluitdijk aan de
medewerkers van de Zeehondencrèche.

Vernield

ZANDVOORT - Onbekenden
hebben in de nacht van vrijdag
op zaterdag de diepvries van
Jaap Kroon Vis op de Boulevard Barnaart gekraakt. Zij
strooiden de vis en het ijs uit
over de straat en vermelden
twee vlaggenmasten plus diverse parkeerpaaltjes. De schade
Bram Couvreur bedraagt voor Kroon Vis volgens de politie 3800 gulden.

Politiek geeft ton extra aan minima

Bevolking mag zelf cadeau kiezen

gelen, heeft dat woensdag
bekend gemaakt.
„We hebben zelf ook wel wat
ideeën, maar dat willen we nog
niet vertellen want dan zouden
we anderen misschien beinvloeden," zegt Theo van Vilsteren. Samen met Ad Hendrikse,
Zandvoorts
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valse solist maar een klein
meisje uit het publiek. „Verrek,
ik dacht echt dat iemand was
begonnen," klinkt het fluisterend.
Hans Beunk: „Of mensen nu
puur om het zingen komen? Er
is geen glühwein of een kerststal, dat hoort er niet bij. Het is
toch ook een sociale verplichting als je vrouw in het koor
zingt. En het is leuk dat het
publiek dan enthousiast is en
tussendoor applaudisseert, dat
is voor het eerst in jaren."
Vooral de solo van Pim Pos
op trompet krijgt de handen op
elkaar. Een klarinetstuk van
Mozart, op orgel begeleid door
Paul Waerts. „Zo'n applaus

taal verwacht de gemeenteraad
dat de gemeente 150 duizend
gulden minder aan bijstand
is er volgend jaar een ton hoeft uit te keren. Een ton wil
meer beschikbaar om men- de gemeenteraad dus voor de
sen met een minimuminko- minima reserveren.
men te helpen. De gemeenWelke Zandvoorters volgend
teraad heeft zich donder- jaar
van het geld profiteren, is
dagavond unaniem achter
niet bekend. De gemeente
een motie van die partijen nog
heeft wel een plan voor minigeschaard. Dat betekent dat mabeleid, dat nu ter inzage ligt
er in totaal 422 duizend gulen nog niet door de gemeenteden voor minimabeleid in raad is goedgekeurd. In januari
1998 is.
of februari buigen de raadsleHet extraatje blijft over van den zich daar waarschijnlijk
Velen ergeren zich aan hondenpoep, maar in de Nicolaas Beets- de uitkeringen, omdat er in over.
laan is het protest hiertegen wel erg overduidelijk
1997 ongeveer vijftig mensen
Foto André Lieberom meer dan het jaar ervoor een

voortse bevolking mag zelf
ideeën aandragen voor een
geschenk ter ere van het
jaar 2000, het millenniumca-

Kinderkerstfeest

Zeehond

Foto André
Lieberom

verhuisd maar hebben jaren in
Zandvoort gewoond. Mijn
vrouw kan het koor niet loslaten. Door haar is de kerstsamenzang voor ons een traditie.
Dit is de zesde of zevende keer."
Halverwege de eerste helft
geeft de nieuwe dirigent Paul
Waerts op orgel de toonhoogte
aan waarop een volgend lied ingezet moet worden. Een solist
heft aan maar vervalt binnen
enkele seconden in vals gehuil.
Het duurt even voor verbijstering bij het publiek verandert
in gegrinnik. Gelukkig, geen

Zandvoorts
Nieuwsblad

Benzinestation
ZANDVOORT - Gulf Nederland heeft het benzinestation
bij het Palacegebouw gekocht
van Kropman. Het station
moet van de gemeente eerst opgeknapt worden, voordat het
opengaat. Er moet onder andere een vloeistofdichte vloer onder de pompen neergelegd worden.

Hotel Hoogland
Vóór uw feest, party of receptie
tel. 023-5715541

Weigering

ZANDVOORT - De gemeente
heeft onlangs geweigerd een
vergunning te geven voor een
nieuwe
speelautomatenhal.
Omdat er al vijf hallen zijn, mag
er volgens het gemeentelijk taeHij eiste, gesteund door De leid geen nieuwe bijkomen.
Jong, zelfs een toezegging van
Versteege dat er eerst een pro(ADVERTENTIE)
gramma van eisen op tafel
komt voordat een onderzoeksbureau aan de slag gaat. Versteege zegde toe dat hij er in het
nieuwe jaar zo snel mogelijk tijdjens een commissievergadering. op terugkomt.

(ADVERTENTIE)

Cinema Ci
25 t/m 31 December

OVZ: „Snel overleg over bestrating'
ZANDVOORT - De Ondernemers Vereniging Zandvoort

heeft bij de gemeente aangedrongen op spoedoverleg, omdat het taestraten van de Grote Krocht en de Haltestraat
vertraagd dreigt te worden. De ondernemers willen zo snel
mogelijk nieuw plaveisel in deze winkelstraten.
Volgens Torn Maintz, voorzitter van OVZ, wil de gemeente
bestrating van de Grote Krocht verzetten naar september. „Ik heb
begrepen dat een extern bureau daar schuld aan heeft en dat we
de gemeente dus niets kunnen verwijten," zegt Maintz. „Wij
willen echter graag dat de Haltestraat dan eerst aan de beurt
komt."
Dat is echter volgens hoofdambtenaar Nico Dost niet eenvoudig
te realiseren, omdat de bestrating in de Haltestraat afhangt van
het vervangen van het riool. „En daarvoor moeten we eerst
wachten op de bufferbakken voor onder het Zwarte Veld. In
januari kunnen we hierover meer duidelijkheid geven."
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MEDEDELING AAN ONZE LEZERS
Hieronder vindt u het kaartje afgebeeld waarmee de bezorg(st)ers
van het Zandvoorts Nieuwsblad u vanaf 23 december een voorspoedis nieuwjaar willen wensen. Het blokje in de bovenhoek en
de versiering aan de zijkant zijn in kleur uitgevoerd. De bezorg(st)er
is verplicht het aangeboden kaartje ook daadwerkelijk aan u af te
geven.
Met deze mededeling willen wij bijdragen aan een goed verloop
van dit jaarlijkse gebruik.
Alle medewerk(st)ers wensen u fijne feestdagen.
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<> Voor Expert
gaat nietstever.
ffj\
Extra lage prijzen door gezamenlijke
'JsX7 inkoop van 3000 Experts in Europa. >
* '
,/Jö\ Gratis Expert All-Risks-Garantie
'fxVy , (bij aankopen boven 490,-).f , ;
» ,' -' ^»
'
•
'
(lic) Gratis Thuisbezorgen en Aansluiten.
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Modern vormgegeven.
Beltijd tot 5,5 uur,
standbytijdtot
maar liefst 100 uur.
In combinatie met
1-jarig Libertel
Personal GSMabonnement.

i

Vakkundige en snelle service.

(=_s) Gratis Geluidsgarantie.

UW VOORDELEN OP EEN RIJ:
„• gratis topkwaliteit Nokia zaktelefoon
'• 1-jarig Libertel-abonnement
• 6 maanden géén afaonnementskosten (de eerste
3 maanden krijgt u 33,33 retour van Libertel, de
volgende 3 maanden het restant van Expert)

< (Bic) Gratis Video-onderhoud .
-(Slfi) Gratis Omruilgarantie.
/2fe\ Modern betaalgemak met

m ^Ë^tSiKd. ,'$$'\ |^^^| | fljfr,T1L | ./y^Lj^^iiiiiiii
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Expert wenst u smakelijk
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Mi'ê'stllsVe in'zijn klasse! 3 Afwasprogramma's,
w.o. ' \ ^
<•' ^v' f i ' - ' r ' * ' > '
/
gsp^aarlrogra'mma. Overloopbeveiliging. Ingebouwde- >'}
Éwlerontharder.'fz Standaarclcouve'rts: ADV. J499;- "'>
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AIWA SUPER WALKMAN
Topaanbieding. Superplatte walkman met autoreverse,
Dolby, sound processor en
afstandsbediening.
NORMAAL^BIJ EXPERT SLECHTS

PHILIPS
MINIHIFISET
2x30 Watt verstek
kermetlncredible
^
5ound, tuner met RDS, dubbel cassettedeck en CD-speler.
Digital Sound Control (jazz, pop, classic, rock).
Incl. luidsprekers en afstandsbediening. ADV.i957-

t',\
£pt/
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SONY 70 CM BREEDBEELD-TV
Breedbeeld-TV met 70 cm (eff. 66 cm) Super Trinitron
beeldbuis. Hifi-stereo geluidsweergave. Incl. Teletekst
en afstandsbediening.

OSCH1000 TOEREN WASAUTOMAAT
Vele programma's. Traploos instelbare temperatuur.
Laag water- en energieverbruik. Centrifugeert
1000 toeren. ADV. J443> VAN JlttST,'

AKAI
VIDEORECORDER
Eenvoudig te bedienen
VHS videorecorder.
Zelfreinigende koppen
Incl. afstandsbediening. NU

J SHARP 3-IN-1COMBIM AC WETRON
,
^1'flieliw^lOpÓAyatt magnetron met grill en hetelucht- !A;pyen].Ee'riVoudig te bedienen met ComCook erj diverse ' ?.
^utomatiscrie programma's. Zeer grote inhoud van - - '
"f34 ütk INCL. DRAAISPIT.
.-.-o

ER ZIJN RUIM 200 EXPERT-DEALERS IN HEEL NEDERLAND. BIJ U IN DE BUURT ZIJN DAT:

LUXEWASDROGER
'y Goed voor 4,5 kg wasgoed. Tijdgestuurd.
V '\ Reverserende trommel ter voorkoming van kreuk.
Droogtijd instelbaar tot 135 minuten. ADV.55f,* *A

EXPERT,

DAAR

WORD

Haarlem*, Expert Cronjé, Gen. Cronjéstraat 62-64.
Haarlem**, Expert Van den Berg STelevideo, Ged. Oude Gracht 5-9.
*Wasmachines, koelkasten, magnetrons, etc. "Audio, video, hifi.

JE

WIJZER

VA

LAAT ONS UW PRODUKT EEN DIENST BEWIJZEN
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-43 09116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS. DAT MAG WEL IN DE KRANT.
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'Eigenlijk is het
kerstverhaal een
;rimmig verhaal'
V

OOR PASTOOR Dick
Duyyis van de Agathaparochie zijn het drukke tijden. Terwijl de adventviering
nog in volle gang is, legt hij de
laatste hand aan de preek die
hij tijdens de nachtmis zal afsteken in de kerk aan de Grote
Krocht. „Ja, om alles goed te
laten verlopen vergt het heel
wat regie en voorbereiding,"
verzucht hij in zijn werkkamer
in de pastorie. „Temeer daar ik
probeer om er niet elk jaar dezelf de vertoning van te maken."
Uiteraard is er weer een hoek
van de kerk vrijgemaakt voor
de kerststal, en zullen de vaste
rituelen van de katholieke geloofsbelijdenis naar de letter
worden uitgevoerd. Maar in de
keus van het thema van de
dienst en het zangrepertoire
tracht Duyvis toch een zekere
variatie aan te brengen. „Ik
streef er altijd naar om er iets
nieuws in te mengen. Al leidt
dat weleens tot een zekere
spanning. Veel mensen komen
tenslotte naar de nachtmis
voor de hun vertrouwde elementen. Na afloop wordt dan
ook weleens geklaagd dat bijvoorbeeld 'de herdertjes' niet
zijn gezongen."
Op zich acht de priester het
niet verkeerd dat dit soort kritiek wordt geuit. „Maar er zijn
nu eenmaal kerstliedjes die je
tegenwoordig nauwelijks meer
uitje strot krijgt. Neem de tekst
van 'Stille Nacht'. Die heeft iets
mierzoets, terwijl het kerstverhaal helemaal niet zo romantisch is. Integendeel, het is eigenlijk een tamelijk grimmige
geschiedenis, over mensen
voor wie geen plaats was. Bovendien was het die nacht hélemaal niet stil. En die herdertjes
waren goedbeschouwd ook
maar uitschot."
Om zijn visie op de gebeurtenissen in Bethlehem te benadrukken zal Duyvis ditmaal de
drie wijzen centraal stellen.
Wat hem in dit trio aanspreekt,

De enige uitzondering op
deze regel vormt voor hem
kerstavond. „Dan sluiten we
wel wat eerder dan normaal,
omdat het gros van ónze gasten
toch naar de nachtmis gaat.
Maar zowel op Eerste als op
Tweede Kerstdag zijn mijn personeel en ik druk in touw om
het de mensen naar de zin te
maken. Nee hoor, dat vind ik
niet vervelend. Ik zit al vanaf
mijn achttiende in de horeca,
en dan weet je gewoon niet beter. Bovendien zijn het ook
voor ons erg leuke dagen, omdat er toch een heel aparte sfeer
in de zaak hangt."
Dat komt volgens Aronson
omdat het voor het grootste
deel vaste gasten zijn die dan
langs komen. „En doordat we
die mensen in de loop der jaren
goed hebben leren kennen, beschouwen we ze feitelijk een
beetje als familie. Met z'n allen
hebben we het op die dagen dan
ook bijzonder gezellig, zo onder
elkaar."

oog
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oor
de badplaats door
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Als op kerstavond de Agatha Kerk volstroomt, dan kijkt pastoor Duyvis tevreden
om zich heen. Gelovigen en niet-gelovigen
die gezelligheid bij elkaar zoeken. Toch ontkleedt hij ook met gemak de mythes rondom het kerstfeest. De tekst van 'Stille Nacht
Heilige Nacht' vindt hij wel erg zoet en het
kerstverhaal is volgens Duyvis eigenlijk
maar een grimmige geschiedenis. Liturgisch gezien gaat de voorkeur van de pastoor
dan ook uit naar Pasen en Pinksteren. „Als
je alleen met Kerst in de kerk komt, beperk
je je tot het kraambezoek." Maar hij haast
zich ook te zeggen dat hij daar niets tegen
heeft. „Ik wil niet oordelen over degenen die
naar de nachtmis komen. Ieder heeft zó zijn
eigen redenen."

5^-V

Leerlingen in kerstkledij

O

De spijkerbroek is favoriet bij de meeste scholieren. Maar op de Gertenbach
Mavo was vrijdag tijdens de kerstviering slechts een enkeling te bespeuren
die de bekende blauwe broek droeg. De meesten hadden flink gespeurd in
hun eigen klerenkast en die van hun ouders. Bij de dames waren volgens
directeur Gerard Hokke korte rokjes favoriet (,,ik zag heel wat bibberende
benen van de kou") en menige heer knoopte een vlinderdasje om zijn nek.
,,Tja, en onder een net pak kun je geen gymschoen dragen, dus hoorde ik
een leerling uit de derde klagen dat hij te kleine zwarte schoenen van
iemand had geleend," vertelt Hokke. De kerstviering, die al meer dan tien
jaar gehouden wordt op de Gertenbach Mavo, was volgens Hokke trouwens
zoals altijd een groot succes.

Q 'S
Q

Humor in de raadszaal?

Pastoor Dick Duyvis vindt Kerst een mooi feest, maar inhoudelijk gezien vindt hij Pasen en
Pinksteren interessanter
Foto Amiré Ueberom

is de zoektocht die zij volgens
het evangelie van Mattheus
hebben gemaakt alvorens op de
geboorteplek aan te komen.
„Kennelijk hebben ze hun eigen stek verlaten om op weg te
gaan naar iets groots. Uiteindelijk denken ze een koning te
hebben gevonden, maar in werkelijkheid komen ze uit bij een
heel kwetsbaar mens, dat nog
alle openheid in zich heeft. Een
kind dat bovendien nog eens
ernstig bedreigd wordt door de
plaatselijke machthebbers. Ik
denk dat dit een treffend beeld
is voor de zoektocht die wij allemaal in het leven maken. Al is
het maar om uiteindelijk bij
onszelf uit te komen."
En passant wijst hij erop dat
de drie wijzen geleerden waren,
en beslist geen koningen. „Dat
heeft de traditie er later van gemaakt. Net zo goed als dat ze
vlak na de geboorte bij de stal
aankwamen, in plaats van een
paar weken later. Zo kun je zien
dat de kerstvertelling een gecomponeerd verhaal is, waarbij
net als in een toneelstuk ver-

7WJ

Monique van Hoogstraten
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'Doorwerken met Kerst
hoort er
ZANDVOORT - SMet
dereen is vrij tijdens de
feestdagen. Zo werken de
meeste professionele 'verleners van gastvrijheid' gewoon door met de Kerst. En
volgens eigenaar Pim Aronson van de bekende café-restaurants De Zonnehoek en
Les Pyramides in Blpemendaal aan Zee is dat eigenlijk
de normaalste zaak van de
wereld. „Ja, ik vind het een
taak van de horeca om ook
dan open te zijn. Het is tenminste niet mijn instelling
om het publiek voor een
dichte deur te laten staan."

Met

schillende handelingen binnen
één eenheid van tijd en plaats
zijn gedwongen. Werkelijk historisch is het dus geenszins."
Van veel belang is dat volgens
hem niet. Net zomin als dat inmiddels onomstotelijk is bewezen dat de geboorte van de Messias niet later dan vier jaar voor
het begin van onze huidige jaartelling kan hebben plaatsgevonden. „Ach nee, dat maakt alle-

vind, kies ik eerder voor Pasen
en Pinksteren."
Vooral Pinksteren schat hij
hoog. „Dan vindt als het ware
de ontknoping plaats van het
verhaal. En niet alleen wordt
verteld hoe het verder is gegaan, ook liggen het leven en de
dood daar symbolisch heel
dicht bij elkaar. In feite komt
bij Pinksteren de geestkracht
aan bod die in ieder mens actief

'Die herdertjes waren goed
beschouwd ook maar uitschot'
maal weinig uit. Het verhaal
van Jezus wordt pas belangrijk
vanaf het moment dat hij volwassen is geworden. Bij mij
persoonlijk komen de diepste
gevoelens dan ook niet zozeer
tijdens de kerstviering boven
drijven. Ik ervaar het wel als
een mooie tijd, hoor. Maar als
je mij vraagt wat ik liturgisch
het meest aansprekende feest

is. Heel wat anders dus dan
Kerst. Als je het daarbij houdt
beperk je je eigenlijk tot kraambezoek."
Die laatste opmerking lijkt
een sneer naar gelovigen die
uitsluitend tijdens de nachtmis
een kerk bezoeken. Duyvis
haast zich echter om deze indruk uit te wissen. „Natuurlijk
zullen er bezoekers zijn die al-

leen dan komen. Maar daar heb
ik helemaal geen bezwaar tegen. Ik vind het juist positief
dat ze kennelijk toch eens in
het jaar de behoefte voelen om
de verbrokkeling te ontstijgen
en het geboortefeest samen te
beleven. Bovendien wil ik niet
oordelen over de redenen die
mensen hebben om de nachtmis bij te wonen. Wat mij betreft is iedereen welkom."
Zelfs wie alleen voor de muziek of voor de poespas van de
rituelen komt, verdient volgens
de pastoor net zo goed een
plaatsje in zijn kerk. Hij kan
zich overigens best voorstellen
dat pure atheïsten zich tot de
voorstelling voelen aangetrokken. „Bij ons gaat het immers
niet alleen om het woord, zoals
bij protestanten. De katholieke
dienst heeft ook te maken met
zingen en zelfs met ruiken en
proeven. Feitelijk komen alle
zintuigen erin tot hun recht, zodat heel de mens erin wordt opgenomen. Wij denken namelijk
dat geloof niet alleen een kwestie is van taal, maar ook van

Weekenddiensten
.m.

Berichten
en tips voor
^
deze rubriek met
JUL
zakennieuws kunt u sturen naar de
redactie van het Zandvoorts Nieuwsblad,
Postbus 26,2040 AA Zandvoort,
of inleveren bij het kantoor op
Gasthuispleinl 2. Tel:023-5718648,
of Faxen:023-5730497.

Henriëïtë^Banning kan zich
daar wel iets bij voorstellen.
Niettemin is zij blij dat ze in
haar pension aan de Brederodestraat in elk geval de kerstavond voor zichzelf heeft. „De
ervaring leert dat onze gasten
meestal pas later komen. Duitsers vieren kerstavond namelijk het liefste thuis. Op Eerste
Kerstdag eten ze dan nog gezellig wat met elkaar, om daarna
op pad te gaan. Hier komen ze
dan op z'n vroegst die avond
aan, om tot na Oud en Nieuw dag gaan we om een uur of vier
bij ons te blijven."
weer open. Voor ons heeft het
toch weinig zin om op kerstDe rust op de 24-e december avond door te werken, want
grijpen Henriëtte en Loek Ban- dan gaat iedereen naar de kerk.
ning steevast aan om de Kerst En op Eerste Kerstdag gaat nu
in brede familiekring te vieren. eenmaal niemand een pannen„Zowel mijn zus, schoonzus, koek eten, want dat is natuurzwager als neef hebben elk een lijk niet echt een kerstmaaleigen pension in Zandvoort, tijd."
dus ook voor hen komt het heel
pp Tweede Kerstdag komen
goed uit dat we het van kerst- hij en zijn personeel daarenteavond moeten hebben."
gen handen te kort om alle
Een al te uitbundig feest klanten te bedienen. „Want
maakt het echtpaar er niet van. weet je wat het is? Dan hebben
„Mijn man en ik zijn geen voor- een heleboel mensen er alweer
standers van dat vele eten dat genoeg van om de hele tijd binerbij schijnt te horen. En ook nen te zitten en viergangenmehouden we niet zo van overdre- nu's te lijf te gaan. Ze zijn daarven versiering. Als ik zie hoe om blij bij ons weer eens wat
dat op sommige plekken wordt anders te kunnen eten. Al speaangepakt, word ik daar eerlijk len we wel op het speciale degezegd soms niet goed van. Nee, cembergevoel in met onze speons gaat het er in de allereerste ciale pannenkoek met hazenpeplaats om dat we het sfeervol per, cranberrysaus, champigen gezellig maken. En dat we nons en gestoofde peer."
het gewoon fijn hebben met elVan der Bosch zou er evenkaar."
wel niet tegenop zien om de
hele Kerst door te werken. „Het
Ook Torn van der Bosch van zit me nu eenmaal in mijn
Pannekoekrestaurant De Duin- bloed om het andere mensen
rand mag zich verheugen op naar de zin te maken. Als me
een vrije eerste helft van de dat goed lukt heb ik er zelf ook
Kerst. „Pas op Tweede Kerst- het grootste plezier in."

POLITIE: Alarmnummer 112.
In andere gevallen: tel. (023-)
5713043.BRANDWEER: Alarmnummer
112.
In
andere gevallen
023-5159500 of - voor info overdag - (023-) 5740260.
AMBULANCE: Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen), Centrale Post
Ambulancevervoer (CPA) Kennemer land.
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(0230 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
zowel op zaterdag als zondag
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364):
uitleenmagazijn:
13,00-14.30 weekdag., spoedgevallen za en zon: doktersdienst
09-001515.
Tandarts: Hiervoor de eigen
tandarts bellen.
Apotheek: Zeestraat Apotheek,
J.W. Neutel, tel. (023-) 5713073,
openingstijden (alleen voor recepten): zaterdag 11.00-13.00 en
17.00-18.00
uur,
zondag
11.30-12.30 en 17.00-18.00 uur.
Buiten de openingstijden informatie over de regeling via
tel.nr. (023-) 5713073.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 06-8460.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(023-) 5715847.
Dieren: Vereniging v.h. welzijn
der dieren (023-) 5714561, Vermissingsdienst
023-5383361,
Asiel Zandvoort (tevens pension) (023-) 5713888. Stichting
Regionale Dierenambulance:
023-5363476 of alarmnummer
023-5334323 (24 uur per dag).
SOS Telefonische Hulpdienst
Haarlem e.o.: 023 - 5471471, dag

en nacht bereikbaar: voor een
gesprek vaïi mens to.t'mejis^i
\Velzijnscentruni 'Zaritïv6ö'&:S
Willemstraat 20^ Voor informatie, advies en hulp tel. (023-)
5717373, op alle werkdagen van
9.00-17.00 uur. Schriftelijk:
Postbus 100, 2040 AC Zandvoort.
Belbus: De bus rijdt ma t/m za
van 9.00 tot 17.00 uur voor 55+,
svp 24 uur van te voren opgeven
bij het Welzijnscentrum, tel.
(023-) 5717373. Voor de maandag moet men zich op de vrijdag ervoor opgeven.
Alg. Maatschappelijk Werk
Zandvoort: Noorderstraat l, tel.
5713459
bgg
023-5320464.
Spreekuur op werkdagen van
9.00-10.00 uur. Verder volgens
afspraak.
Telef. Meldpunt Sexueel Geweid: tel. 023-5340350 op werkdagen 12.00-14.00 uur en maandag+
donderdagavond
19.00-21.00 uur.
Telef. meldpunt Ouderen Mishandeling: 023-5159700, van
08.30 tot 17.00 uur.
Zandvoortse Vereniging van
Huurders: Gratis advies voor
leden. Telefonisch spreekuur
elke dinsdagavond 20.00 - 22.00
uur: (023-) 5731618 (Secretariaat
ZVH).
Schriftelijk: Postbus
287, 2040 AG Zandvoort.
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123
Taxi: tel. (023-) 5712600.
Openbare bibliotheek: Prinsesseweg 34, tel. (023-) 5714131.
Open ma. 14-17.30/18.30-20.30
uur, di. 14-17.30, woe. 10-17.30,
vrij. 10-12/14-17.30/18.30-20.30
u., zat. 10-14 uur.

gevoel."
Helaas komt dat gevoel juist
tijdens de kerstdagen nog weieens in de knel, zo leert de praktijk. Soms lijkt het zelfs of
Kerstmis, met zijn nadruk op
gezelligheid, speciaal is uitgevonden om alleenstaanden te
pesten. „Ja, ik ken de mensen
ook wel die zeggen: als de kerstmaand eerst maar voorbij is,"
erkent Duyvis met hoorbare bewogenheid.
„En hoe kan het ook anders,
met al die opgedraaide aandacht voor het knus bij elkaar
zitten. Naar mijn idee is het dan
ook volkomen verkeerd om alle
heil en zaligheid te verwachten
van die paar dagen in december. Ik denk dat je Kerstmis
daar ontzettend mee belast.
Nogal logisch dat een aantal
mensen bij wijze van spreken
verdrinkt in dat ideaalbeeld.
Maar ja, dat heeft natuurlijk
meer te maken met onze huidige samenleving dan met de
boodschap die tijdens de kerstviering wordt uitgedragen."

Woei er donderdagavond een vredig kerstgevoel door de raadszaal? JE zou
het bijna gaan denken, zo ontspannen verliep de laatste gemeenteraadsvergadering van het jaar. Sommige raadsleden veroorloofden zich zelfs een
grapje. Toen de burgemeester per abuis zei: ,,Je kunt geen handen met
ijzer breken" zagen ze daar de humor wel van in. Ook Ruud van der Mey
(CDA) kon een plaagstootje van de oppositie wel waarderen. Hij dacht met
een vaste onkostenvergoeding van achtduizend gulden voor wethouders
,,de goede vent op de goede stoel te krijgen" en erkende later na een
opmerking van Han van Leeuwen (D66) dat een goede meid op een goede
stoel ook wel mocht. Lou Koper stelde zelfs zijn eigen intellect ter discussie.
„We moeten eerst weten wat we willen met Gebouw De Krocht, voordat we
er een onderzoeksbureau op kunnen zetten. Of ben ik nou zo dom,'' vroeg
hij zich af. Waarop de burgemeester snedig opmerkte: „Laten we dat maar
laten afhangen van het antwoord dat u krijgt."

Flessenpost op tv
Wim Kruiswijk heeft een aparte hobby, waarover Martha Burger al eens in
het Zandvoorts Nieuwsblad schreef. Wim verzamelt flessenpost. Het programma Van Gewest tot Gewest heeft dat ook ontdekt. Vorige week waren
de opnamen en op zondag 4 januari is Wim te zien bij de NPSop Nederland
3 om half zeven.

Monument voor verloren schoen

Johan Schaaphok

Dier
van de
week
Maar Wim Kruiswijk doet meer. Hij heeft de meest originele kerstkaart
verzonnen die ik tot nog toe op de redactie gekregen heb: een foto van een
waslijn met gekleurde plastic schoenen. Wim loopt zoveel op het strand dat
hij namelijk behalve flessenpost ook veel schoenen tegenkomt. Bij paal
72.250 maakte hij er een stellage van die steeds uitgebreider werd. Op 24
september hingen er 33 exemplaren, op het laatst zelfs 47. Een keer heeft
iemand er een paar uitgehaald, maar meerdere keren hingen passanten er
een enkele vrolijk gekleurde plastic schoenen bij. „Omdat dergelijke schoenen voornamelijk in het najaar aanspoelen, vermoed ik dat ze van de
Engelse oostkust afkomstig zijn. Vanwege de kiezelstranden lopen veel
mensen daarop zulke schoenen," schrijft Wim in. een begeleidend briefje.
Het 'Lost shoe memorial' (monument voorde verloren schoen) heeft stand
gehouden tot 27 oktober, toen is het door iemand op een fiets meegenomen.

Dieren en vuurwerk

Ferro betekent ijzer. Zou dat bij
deze sociale bouvier-reu, die in
het Kennemer Dierentehuis
wacht op een nieuwe baas,
slaan op zijn karakter of zijn ui'
terlijk? Op zijn karakter in elk
geval niet, want Ferro is makkelijk, sociaal, vrolijk en dol op
zijn verzorgers. Hij luistert
goed en is eigenlijk bijna te lief.
Omdat hij zo groot is, kan hij
beter niet in een gezin met kleine kinderen wonen. Hij zou ze
misschien per ongeluk omver
lopen. Of hij bij katten kan, is
niet bekend. Wie belangstelling
voor deze leuke hond heeft, kan
terecht bij het Kennemer Dierentehuis, Keesomstraat 5, tel.
5713888.

Dieren zijn bang voor vuurwerk. Daarom adviseren de Dierenbescherming
en dierenarts Anneke Dekker om huisdieren op oudejaarsavond binnen te
houden. „Voor honden waarvan bekend is dat ze heel erg nerveus worden
van vuurwerk, heb ik een tabletje met een kalmerend middel," vertelt de
dierenarts. ,,Maar als ze niet overdreven bang zijn, raad ik mensen liever
aan om hun hond rond een uur of tien aangelijnd uit te laten en de hond
zoveel mogelijk af te leiden om twaalf uur 's nachts. Bijvoorbeeld door pas
op dat tijdstip de hond eten te geven, de radio en televisie aan te zetten, de
gordijnen dicht te houden en vooral zelf heel vrolijk doen. Negeer de angst
van de hond, want als je hem troost ziet hij het als een beloning en zal zich
nog nerveuzer gedragen."

Groot Feest
.Je mooi voorwoorden was het feest," vertelt Coba de la Court-Molenaar.
Vorige week vierde ze samen met haar man Arie, haar zeven kinderen met
aanhang, zestien kleinkinderen, drie aangetrouwde kleinkinderen en vier
achterkleinkinderen haar zestig jarig huwelijksfeest. Dinsdag was er een
receptie met veel kinderen en woensdag ging de hele familie uiteten.
Burgemeester Van der Heijden en zijn vrouw feliciteerden het echtpaar
eveneens. ,,Het was een geweldig feest. Maar eerlijk gezegd wel wat
vermoeiend, daarom hebben we het donderdag erg rustig aangedaan.
Eigenlijk is dat niets voor mij, want ik heb geen zitvlees," aldus een vrolijke
Coba de la Court.

Burgerlijke stand
Periode:
16-18 december 1997
Getrouwd:

Simon Setaregts en Marie Petronella Julie Adolphine van
den Brink.
Geboren:

Diego Eduard, zoon van Eddy
Baas en Karianne Maria van
Domburg.

Kerkdiensten

De promotiemeisjes van het Zandvoorts Nieuwsblad en de Ondernemers Vereniging Zandvoort
deelden zaterdag mandarijntjes uit van groentenzaak Aart Veer. Zij gaven ook een mandarijn
aan de heer Rutte van Cortina Modes, die samen met Murphy's Inn de prijzen van de kerstpuzzel
uit het Zandvoorts Nieuwsblad beschikbaar stelt
Foto André Lieberom

Hervormde Gemeente: Wo 23.00 uur: Kerstnachtdienst, ds C. vd
Vate, Herv. Koor en The New Choir Singers. Do 10.00 uur: Kerstmorgendienst in Gereformeerde Kerk. Zo 10.00 uur: ds J. van
Leeuwen. Gereformeerde Kerk: Wo 23.00 uur: kerstnachtdienst in
Hervormde Kerk. Do 10.00 uur: Kerstmorgendienst, ds J. van
Leeuwen, muziekensemble. Zo 10.00 uur: drs E. vd Vate uit
Enschede. Agatha Parochie: Wo 19.00 uur: Nachtmis met kinderkoor, 23.00 uur: Nachtmis, pastor Duijves en C. v. Polvliet, Caeciliakoor. Do 10.30 uur: pastor P. Meijer, Caeciliakoor. 15.00 uur:
Kindje wiegen. Za 19.00 uur: geen viering. Zo 10.30 uur: pastor D.
Duijves, samenzang. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap: Do 10.30
uur: J. Broström-Bruin uit Boskoop. Zo 10.30 uur: geen dienst. Sommige dieren hebben zo hun eigen methoden om het vuurwerk niet te horen knallen
llustraüü Man: du
Nieuw Unicum: Zaterdag 10.45 uur: geen dienst.

dinsdag 23 december 1997
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La BONBONNIÈRE

Grote Krocht 3

Bonbons . Chocolade . Taarten

KINDEROPVANG VOOR BEDRIJVEN EN PARTICULIEREN

wenst u een

wenst
u een gezond
1998
met veel vriendschap
en vrede

Prinsesseweg 36
Zandvoort
Conto/ en Rein 25 jaar getrouwd
Wil je feliciteren fax 5712598
x> x-V^-V ^X'>s X \X-V*<X-x~X >
^>s^^.^X>v

Op kwalitatief hoog niveau verzorgen wij ook in het nieuwe
jaar professionele opvang voor
uw kind.
Team Ducky Duck

Studio 118 dancers,
bedankt voor dit geweldige kado.

Tel. 5730042

1998
1

Centrale verwarming
Gas- en oliestookinstallaties
Luchtbehandeling

VANDENSENenZn.
CENTRALE VERWARMING

-

>-

>

l

w

V

Coiffures
Kernard-L/nmat

Proost! Gelukkig Nieuwjaar!
Conny Lpdewijk
Rein

Bilderdijkstraat 30
tel.:023-5712972

voor hem en haar

Dierenarts

Uitsluitend volgens afspraak
('s maandags gesloten)

DEKKER

EEN VOORSPOEDIG NIEUWJAAR

Lijsterstraat 7

Tel. 571 58 47

Schoolplein 4, Zandvoort Tel. 023-5715880

wenst alle dieren en
hun baasjes
een gezond en
voorspoedig

H. Franssen
Wij wensen u
een smakelijk

Haltestraat 33, 2042 LK Zandvoort
Telefoon 023-5715584

zonweringen

Wenst alle klanten en
bekenden een
Voorspoedig Nieuwjaar

1998

Voltastraat 32
Zandvoort
Tel. 5714623

1998

"Fiaba"

wensf iedereen een zonnig 1998

De ZAB.

Interieur - adviesbureau

Wenst otte '
leden en een
ieder die haar
een warm kart
toedraagt

wenst iedereen
een goed ingericht 1998

bak/ker
BALK
Hogeweg 28
Tel. 5712989
Gr. Krocht 21
Tel. 5718473

Zandvoortse Verzekerings Service
en Karl Grannetia Vastgoed

Oosterparkstraat 54, 2042 AT Zandvoort

EEN GEZOND EN
VEILIG 1998

wensen cliënten en

l

bekenden een
voorspoedig nieuwjaar

Helmersstraat 11
Zandvoort. Tel. 023-5712150

JM Coiffeurs

LOODGIETERSBEDRIJF

SPOLDERS BV

Wij:

Curiestraat 2/G, 2041 CD Zandvoort
Postbus 58, 2040 AB Zandvoort
Telefoon: 023-5712630
Telefax: 023-5730074

Monique, Astrid,
Mandy, Riek en Jos
jan koster
bouwen aannemingsbedrijf
zeestraat 40, 2042 Ie zandvoort
telefoon 023-5712013
wenst cliënten en bekenden
een voorspoedig nieuwjaar.

Loodgieter en cv-installateur

Ovadia"

Firma:
wenst al haar klanten
een warm en gelukkig

wensen
al onze cliënten
een

goed uiteinde
en
een voorspoedig
1998

1998

Zandvoort 023-5717959

zaterdag 27 december
zijn wij gesloten

Galery Kerkstraat
tel. 5714040

ovz
1998

Wenst vrienden en
bekenden een voorspoedig

1998

LUKON TWEEWIELERS
WENST IEDEREEN

prettige kerstdogen
en een
gelukkig nieuwjaar.
Lukon Tweewielers, Kochstraat 8, Zandvoort, 023-5716504

Ondernemers Vereniging Zandvoort

Wenst al haar
leden en
aankomende leden
een suksesvol
en gezond

erkend
VNI
installateur

Accountants kantoor
drs. H.G. Huppelschoten
Uw gesprekspartner
en persoonlijk adviseur
accountantscontrole / jaarrekening • belasting adviezen
administratieve dienstverlening • managementondersteuning

Thorbeckestraal 18, 2042 GM Zandvoort. Tel. 5719396. Fax 5731191
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Personeel van

Steengrillrestaurant

Het was geen makkelijk jaar, maar wij
kijken vol vertrouwen naar de
toekomst.

„deVuurboet"
Zeestraat 36

wenst iedereen een
swingend 1998
Oudejaarsavond
open van
24.00 tot 05.00 uur
Haltestraat 20
TimwsnsenÜ

Telefoon 5712092

Wij wensen alle inwoners
fijne feestdagen en een
voorspoedig 1998.

Het bestuur van de
Zandvoortse Bridgeclub
wenst haar leden
een gezond en gelukkig

DU

Sonja v. Soolingen

1998!

D E M O C R A T E N democratisch, direct, duidelijk

DRUKKERIJ
VAN PETEGEM BV

KWEKERIJ P. VAN KLEEFF

Kerkepad 6, telefoon 5712793
SMEDERIJ

De"Sillger" winkel
wenst u een
gezond en gelukkig 1998

Van Sfolbergweg l, 2042 NW Zandvoort

GANSNER & CO.
Brederodeslraat 60 • Tel. 5715068-57136T2

Ik wil graag iedereen
een vredig kerstfeest
en een.liefdevol,
nieuwjaar
gelukkig en gezond
wensen.

wenst iedereen een
gelukkig en gezond 1998

Telefoon 5717093

Aan allen veel geluk en
voorspoed toegewenst

O
Wij wensen u een heel gelukkig 1998

tl

CSINGER:

Zeestraat 48

Gypsy'spub
Achterweg l Tel. 5730068

Haltestraat 69 Tel. 5717897

wenst iedereen
een goed getrimd
en gehoorzaam

wenst al haar cliënten
on bekenden een

wenst u
bloemenmagazijn

Happy 1998

1998

S. Hu en Yx-Huang

Een bloemrijk 1998

ERICA
Grote Krocht 24, Zandvoort

Voor alle mensen

een heel gezond
en gelukkig 1998

BP LEHMAN
wenst al z'n clientèle
een gelukkig en
gezond 1998

Timmer- en onderhoudsbedrijf

HANS v.d. DONK
Lijsterstraat 9 - Tel. 5718560

v. Lennepweg 4

Slagerij
Vreeburg
Haltestraat 54

wenst iedereen
een héél smakelijk
1998

BLOEMSIERKUNST

Wij wensen u
een heel ggelukkig

JölujjS
De specialist

in al uw bloemwerhen.

1998
\Haltestraat 65, Zandvoort, tel. 5712060

vv
D

V-A-G

AUTO STTOJDER BV

Het BRUNA team wenst u hele
gezellige kerstdagen en
een gelukkig maar vooral gezond 1998.

Burg. van Alphenstraat 102
Van Lennepweg 104, Zandvoort,
telefoon 023-5714565

Haltestraat 32a
wenst al haar klanten en bekenden

Prettige Feestdagen
en een
voorspoedig 1998!
(v.a. 5 januari bent u weer van harte welkom) J
^
----'

DE ZANDVOORTSE
VERENIGING
VAN HUURDERS

Prettige
Kerstdagen
en de beste
woonwensen
voor

V
H

1998

Hondenkapsalon
RENEE
, wenst alle tweeen viervoeters
een gelukkig 1998
v. Ostadestraat 2 6 ~ ~

Wij wensen al onze cliënten een
goed rijdend 1998

Wij zorgen
AANNEMINGSBEDRIJF

dat het

LOUIS RIJNDERS

het komende

Dr. de Visserstraat 15
Tel. 5718192

jaar weer

wenst u
een

Zandvoort/
Bentveld

lekker loopt.

wenst u een zeer
voorspoedig

1998
(wij zijn er voor u)

Met dank voor uw vertrouwen in het afgelopen jaar
zullen wij ook in het komende jaar voor u klaar staan.

Bakkerij Paap
Pasteurstraat 4
Tel. 573 1967
Potgieterstraat 24
Tel. 57 12865

De Zandvoortse PVDA wenst U

gezellige

kerstdagen
en een
voorspoedig
1998

J. van Campen & Zn
Corn. Slegersstraat 2
Zandvoort

runai
BRUNA BALKENENDE
Grote Krocht 18
2042 LW ZANDVOORT

wenst
iedereen

een gezond en
tevreden 1998

tel.:023-5716033

Lukon
Twee wieier s
KINDERMODE
EN SCHOENEN
. Wij zorgen in 1998 voor een
politieke partij met de deuren wijd open,
zonder dat U op de tocht komt te staan.
Het Bestuur

Wenst iedereen

wenst iedereen een héél goed
en gezond 1998
HALTESTRAAT 45, ZANDVOORT

wenst iedereen

Wij wensen u een

Manfredo
honden en poes

(^Ouderenpartij
AOV/Unie 55+

Prettige Kerstdagen
en een Gelukkig Nieuwjaar

wenst al haar
sympathisanten
een voorspoedig

Lukon Tweewielers, Kochstraat 8 Zandvoort, 023-5716504

1998

NEDERLANDS TOPMERK VAATWASSER

INuiiit. i rnii-ira IVIULI UVICUIA PC
166MHz met MMX ™ technologie, 512KB cache, 16MB geheugen, 1.6GB vaste
schijf, Windows'95, Philips 37cm kleurenmonitor, Philips CD-rom 24 speed, Philips
speakerset, toetsenbord en muis. Adviesprijs'2999.-

Luxe afwasautomaat geschikt voor 12 couverts, 3 afwasprogramma's, eenvoudige bediening. Adviesprijs*999.-

SAMSUNG CAMERA
BREEDBEELDSTUNT!
TOPMERK; Super platte
61cm
beeldbuis, stereo,
TXT.
Adviesprijs'2439.-

1199.-

l PHILIPS BREEDBEELD
PW6301; 70cm, stereo, Ie| letekst. Adviesprijs'3295.-

1549.-

VPK60; 14xmotorzoom, '1099.-

TOPMERKWASDROGER

669.-

Met tijdklok en pluizenfilter. '495.-

235.-

Hi-SCAMERA STUNT!

HiFi-stereo, 12x motorzoom,
alstandbediening. Adv.'l 899.-

ZANUSSI WASDROGER

1679.-

PHILIPS BREEDBEELD
PW9501; Tv van 't jaar! 70cm
Black-line S, 100 Hz digital
scan, stereo, TXT. Adv.'3895/

«349.-

PHILIPS 70CM
'OCM STEREO

PT4501 ;Teletekst.
3tekst.Adv.'1645.Adv'1645.-

969.-

STEREO KLEUREN-TV

Off.Ned.Philips
hilips garantie
55cm, teletekst.
;kst. Adv.'1245.Adv.'1245.-

749.-

899.-

Geenafvoernodig! RVStrommel.

Koelgedeelte met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken en
.... sterren invrieskapaciteit. Adviesprijs*999.

b-iBfr 545.'

469.-

375.-

SONY STEADY SHOT
TR510;HiFigeluid. M890.-

CONDENSDROGER

1199.-

TR V11; Camcorder.' 1980.-

1269.-

Kreukbescherming. Instelbaar
lot 150 minuten. Adv."949.-

SONY Hi-8 HIFI STEREO

595.-

TR750; STEADY SHOT, topklassecamcorder. AdV3110.-

Off. Ned. Philips
ips garantie. "495.-

299.-

m 1479.-

DCRPC7; Bekroond! ,,Camcorder van't jaar! Adv. "5110.-

795.-

CCDTR780; HiFi stereo, 24x digital
zoom, 4 standen program AE,
Steady Shot, LCD-scherm,
afstandbediening, compleet met
standaard accessoires.
Adviesprijs'2530.-

JVC DIGITALE STUNT!
GRDV; camcorder, 100x
zoom. Adviesprijs'5279.-

Electronisch en reverserend.
RVS trommel.
el. Adv.'l 799.-

PHILIPS HIFI STEREO

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's.' 1349.-

SAMSUNG MAGNETRON

ARISTONA STEREO M9235; Ruime 24 liter inhoud, 1000 Watt
SB; 4 koppen, SHOWVIEW vermogen, automatische programma's.
SONY72CM TRINITRON + PDC, long play. Adv,*1095.- Adviesprijs*599.| KVC2981; Stereo, TXT.'1880.ISONY BREEDBEELD
l KV24WS1; Super Trinit| ron, stereo, teletekst. '2440.-

1349.-

l SONY BREEDBEELD

l 28WS1;70cmSuperTrinitron,
| 60Wattstereo,teletekst.'2990.-

,

1649.-

SONY 100HZSUPER!

l E2561; Super Trinitron, PIP,
stereo, TXT. Adviesprijs "2970,-

~ 1799.SONY63CM STEREO

X2501;Hi-Black Trinitron,
| teletekst,afst.bed.Adv."1770.-

,

949.-

SONY 55CM STEREO

| X2101;Trinitron,TXT.'1440.-

,

779.-

SONY55CM TELETEKST

] M21; Hi-Black Trinitron.
j Adviesprijs*990.-

569.-

699.-

779.-

SONY HIFI STEREO

ZANUSSI
WASAUTOMAAT

699.-

AM/FM
RADIO CASSETTERECORDER

HD600; Topper! 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.'l 299.-

Compact, metallic
blauw. Adviesprijs*69.-

PANASONIC STEREO

INDESIT
WASAUTOMAAT

799.-

WN400; 10 programma's.
4,5 kg inhoud. Adv."799.-

499.-

GV 6400; 4 koppen, Showview + PDC. Adv.'l 159.-

649.-

599.-

SAMSUNG STEREO !

MAANDAG T/M VRIJDAG
08.00 TOT 16.00 UUR

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs"749.

275.325.-

145 LITER KOELER
Indesit. Adviesprijs'74!

ZANUSSI KOELKAST
met vriesvak. Adv."699.-

345.-

WHIRLPOOL KAST

Met vriesvak. 140 liter
inhoud, CFK-vrij. Adv. '729.-

425.-

T\ S K E R S -T MeAJM ^

569.-

MA
J^^*

•BB

^9
^^^ ..

LavamateOO. 950 toeren
centrifuge, waterbeveiliging, zuinig en stil. AEG
meerdere malen best getest!
Adviesprijs.*1449.-

E11; Afstandbediening. "650.-

WM20000; RVS trommel en
kuip. Apartetemperatuurregeling.Bespaartoets.Adv.*1348.-

849,

PANASONIC KTV TXT

INDESIT 1200TOEREN
WASVOLAUTOMAAT

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151;Afstandbed.'645.-

WE1200; Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVS trommel, zelfreinigende pomp. Adv.'l 199.-

PIONEER

neceiverenB

PANASONIC63CMTOP
JVC SHOWVIEW + PDC
A237; Express ProDigi. "714.-

PANASONICBesteKoop!

CFR; 220 liter inhoud, CFKvrij. Adviesprijs*789.-

395.-

ZANUSSI 2-DEURS
Z180/4D; Automatische ontdooiing. Adviesprijs'749.-

465.-

349.-

Hjk'de volgende •
BCC, waar men nf"
heett!

tu.-. l Ad«iespt!|s.

WAS
AUTOMAAT
BOVENLADER

Multimedia PC;16MB,2,1GB,
W95. lax/modem, Adv.'3499.-

7|PHILIPS TV/VIDEO
•K114PV162; Showvlew. '1195.-

Pentium166MMX, 16MB,
2. 1 GB, 1 4"monitor, fax/modem, W'95. Adv."3999,-

SA 90

TDK

lnc.-

Olamond, iuu """QQ .

'

»

| TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifugesnelheid.
Adviesprijs. '1099.-

648.-

WHIRLPOOL
BOVENLADER

17.50

:

spelen

en

BOSCH VRIESKAST

e/Q

Adviesprlls."S10.-

_ _

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs'1435.-

NIGE ECHTE!

529.-

WHIRLPOOL KAST
Gunstig energie verbruik,
....
capaciteit, CFK-vrij.

449.-

22.50

JP170; Kleurenprinter. "599.-

219.-

DJ400;lncl.sheetfeeder. "499.-

329.-

PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

Topklasse! 3 ir. garantie. '821 .-

449.-

1249.- 299.I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

AEG TURNAMAT

Unieksysteem met apart centrifuge eenheid. Adv. '1699.-

1249.-

BCC BETER EN G O E D K O P E R
Meer budget door de gratis
BCC-card!
Aanvraag-folder in de winkel!

~~ 1198.-

SGS5602; 5 programma's,
aquastop, timer, fluisterstil.
Adviesprij's*1699.-

37cm,
56600; Electroniscti gestoord,
i grote vylopeÉg, trommel verlichting. 40voorkeyzeze(iders,
Adviesprijs*1599.AdviesprijsM49.-

BEVERWIJK
l Breestraat 65

Wassen en drogen in
1 machine, 1000 toeren.
Adviesprijs.*1549.-

(onder Dirk v.d. Broek)

Gas-elektro fornuis met grill l
en sierdeksel. Adv.'695.-|

528.-

Gasoven, met dubbele ovenruit. Adviesprijs'849.-

399.-

90 LITER VRIESKAST
3 vakken. Adviesprijs 698.-

349.-

ETNA KOOKPLAAT]
2-delige pannendragers.

SUPER KOOKPLAAT
4-pitsgaskpokplaat.Adv.'295.- j

158.-

OPZETVRIESKAST
Handig!
50
Adviesprijs '595.

liter..

299.-

VRIESKISTEN!

De (opmerken leverbaar
in alle maten en soorten.
Er is al een vrieskist
vanaf:

898.18 ELEKTRO-SUPERS
IN DE RANDSTAD
HILVERSUM - MAARSSENBROEK

798.-

ETNA FORNUIS

3 vakken, CFK-vrij.
Adviesprijs'629.-

AMSTERDAM - AMSTELVEEN - ALKMAAR
BEVERWIJK • ZAANDAM - ZOETERVVOUDE

(ZAANDAM
l Westzijde 55

WASyDROOGKOMBINATIE

Gas-elektrofomuis, grill, ttiermostaat en sierdeksel. '1199.-1

INDESIT FORNUIS

1000 toeren centrifuge.
Zuinig, stil en milieuvriendelijk. Waterbeveiliging.
Adviesprijs. '1649.-

BOSCH VAATWASSER

AEG
SHARP PORTABLE
CONDENSDROGER KLEUREN-TV

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS

ZANUSSI VRIESKAST

AEG BOVENLADER

KTV37CM+TELETEKST HP INKJETPRINTER

269.-

119.-

AkUèveSupe

2499.-

3 KNOPS MUIS! K200
GRUNDIG37CM
337CM + TXT \BCCPRIJS]
7.50
P730; STUNT!
NT! Adv."699.BUBBLEJET STUNT!

389.-

99.

IBMAPTIVAE20TOP!

SPEAKERSET 80 WATT
i:i*t«-j:in+ 29.50
GRUNDIG63 CM KTV
ST650; Stereo, TXT. '1 829.- JOYSTICK SUPER!

799.-

ass rcllex

CO-speer .

928.-

GSD1300;3laden, 11kginvriescapaciteit. Adv. "848.-

*I51CM TV /VIDEO
JL. l Showvlew, PDC, teletekrt
VIAdvlesprl k-1579.INTELPENTIUM166MMX

LASER MULTIMEDIA

FG1;Gasfornuismetelekt-1
rische oven, incl. grill en l
sierdeksel. Adviesprijs'1450.-

'vCaSnednig er-vriend^
el staat u mei raad en
• tzilde. De moderne .

PHILIPS

a .
329."

779.-

849.-

BOSCH 2-DEURS

ATAG
FORNUIS

~~ 289.

799.-

INBOUW VAATWASSER
Volledig integreerbaar, 4 programma's, aquastop. * 1299.-

645.-

Met afstandbediening.

TArlSONY COMB& 37CM

Ruime 3 in 1 combi magne-1
tron. Met hete lucht, grill en l
1000 watt magnetron. Dus l
ontdooien, koken, bakken, l
braderiengratineren.Adv.*999.-1

2-DEURS KOELKAST

.kkalender.

S310,Vriecrecader.AfeUjed"e95.-

VanKatja'.166+Prccessor,32MB
intern, 1.6GB schijf, CD-rom,
33K6 fax/modem, W'95, 1 jr.
On-Site garantie. Adv"3499.-

449.-

WHIRLPOOL AVM

269.

ARISTONA 63CM KTV

scart. Afstandbed. *999.-

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk
te reinigen. Vele kook-1
funkties. Adviesprijs*699.-1

RVS+vonkontsteking.'399.- j
^ >i

PHlUPS

WS022;Shovwiew+PDC.'734.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

299.-

SHARP HETE-LUCHTl
COMBI MAGNETRON

235 liter. Variabele indeling.
Zuinig en stil. Adv. '985.-

ARISTONA STEREO KTV

TV/VIDEO COMBI'S

.1000 watt magnetron,!
60 minuten timer, auto-1
matische programma's, l

INDES;1T INBOUW
KOOKPLAAT-

1049.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

VR165;+PDC,afst.bed. '745.-

ARISTONA VIDEO!

229.-

SAMSUNG 24 LITER

B^•*
n zaak te vinden die ei *** j,ppgTMiAN BIJ oyw.
hanteert. Maar om e
nAARO^ KOOP• "'- Mpderland'. En biedt AEG WASAUTOMAAT

SONYVIDEORECORDER

TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv.'l 795.-

Y49; 17 liter inhoud, 800 watt
vermogen, glazen draaipla-1
teau, timer, receptenboek. .'489.-

Fraaie en degelijke uitvoering met vriesvak.

MIELE 1000 TOEREN
Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs."2299.-:

PHILIPS SHOWVIEW

TA4412;63cm,teletekst.'1595.-

1-DEURS KOELKAST

395.-

/i .

G1; HiFi-stereo, TXT. "1599.-

189.-

209.-

SIEMENS KOELKAST

*J*T^B

TX21; 55cm FSQ. Adv.'849.-

R2V18; 15 liter inhoud.
5 standen en kookboek.

MOUUNEX MAGNETRON l

nuvic». iwcna m e e n van storngen aan
kleurentelevisie en groot huishoudelijke app.

E250;Showview+ PDC. "780.-

GARANTIE

179.-

SHARP MAGNETRON

130 liter, met vriesvak.
Adviesprijs'699.'

SONY LONGPLAY

,. bovendien bli'
.»te kleur.en-tv s

M6135; Supersnel verwar-J
men én ontdooien. Uitneem-1
baardraaiplateau.Adv.*279.-1

19 liter inhoud. Eenvoudi-1
ge bediening. Adv. '599.-1

JVC HIFI STEREO

J620; Hi-Spec Drive." 1189.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN l

WHIRLPOOL AVM260

679.-

l M1400;Afstandbed.Adv.'S50.-

hle ure n-W B

1199.-

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs.'949.-

GRUNDIG HIFI STEREO

SONY PORTABLE KTV

389.-

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs'1849.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs. "1079.-

E800; 4 koppen Trilogie videorecorder, montage. Adv.'l 670.-

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv.'l 340.-

899.-

899.-

599.-

1298.

KG25V03; 240 netto inhoud,
2 vriesladen. Adv"1348.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

848.-

G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderenwaterstop.Adv.*2099.-1

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI
BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

SN23000; Met aquastop
en RVS binnenzijde. Lage l
verbruikswaarden.Adv'1348.-1

849.-

PHILIPS MICRO HIFI SYSTEEM MET LUIDSPREKERS

979.-

798.-

SIEMENSAFWASAUTOM. l

SIEMENS KOEL/VRIES

155.FW12; Digitale tuner, 20 pre-sets; 40 Watt versterker met Bass Boost;
cassettedeck; programmeerbare CD-speler; incl. 2-weg luidsprekers en
afstandbediening. Adviesprijs'550.-

GSF341; 3 programma's. Va-1
riabele indeling. Adv.' 1099.-1

K1321S; 270 liter inhoud.
CFK-en HFK-vrij. Adv.'1399.-

2800Toeren. RVStrommel.
Adviesprijs.'249.249.-

VR; Turbo-Drive, stereo, montage, Jog & Shuttle. '1545.-

748.-

BAUKNE&nVAATWASSER

599.-

CENTRIFUGE
GE

PHILIPS MATCH-LINE

SMS1012 ; RVS interieur.
4 sproeiniveaus. Adv.' 1179.-

MIELE VAATWASSER f

MIELE KOELKAST

1145.-

2899.-

498.-

BOSCH AFWASAUTOM.

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen. Adv.'949.-

MIELE WASDROGER
ASDROGER

VR665; Showview+PDC.4 koppen, FolbwTV,tongplay.'1095.-

1179.-

WHIRLPOOL
KOEL/VRIES

Electronische
hè besturing.
Zeer stil. Adviesprijs'1099./iesprijs'1099.-

SONY HI-8 CAMCORDER
STEADY SHOT

SONY DIGITAAL TOP!

679.-

599.-

BOSCH WASDROGER
ASDROGER

PT156; Afstandbediend.'645.indbediend."645.-

429.-

ZANUSSI KOEL/VRIES
Italiaanse vormgeving,
• ••• sterren invriescapaciteit. Adviesprijs 899.

BAUKNECHTDROGER

PHILIPS TELETEKST

PORTABLEKTV37cm
LEKTV37cm

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs"649.-

PHILIPS MATCHLINE
100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM

PT820; Black-line S groot| beeld, stereo, TXT. Adv'2795.-

LUXE VAATWASSER
Nederlands (opmerk; 4 programma's, 12 couverts. Adv.'899.-

ETNAWASEMKAP
AVANCE; 3-standen.Adv"135.-

279.-

78.

OPENINGSTIJDEN

.13.00 tot 18.00 uur
maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag-. . . .09.30 tot 18.00 uur
zaterdag . . . . • _ . _ . ' . . _ . 09.30 tot 17.00 uur
| overige filialen donderdag 19.00 tot 21.00 uur

dinsdag 23 december 1997

Weekmedia17

Uzel hindert
bridge-opkomst
ZANDVOORT - De leden
van de Zandvoortse Bridgeclub zijn met frisse moed
aan de eerste wedstrijd van
de derde competitie begonnen. In de A-lijn leverde
deze eerste wedstrijd een
overwinning op voor mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn.
Het was een stroeve start,
omdat maar liefst veertien paren verstek lieten gaan. De plotseling gevallen ijzel was hier
grotendeels debet aan. Mevrouw De Kruijff en de heer
Kleijn hadden de tocht naar het
Gemeenschapshuis wel gewaagd en dat niet tevergeefs,
gezien de overwinning met 58
procent. Voor de tweede plaats
tekenden de heren Emmen en
Van der Meulen.
In de B-lijn werd de hoogste
score van de avond genoteerd
en wel met 66 procent door de
dames Rudolphus en Slegers.
De dames Meijer en Mom eindigden met 57 procent op de
tweede plaats. Het echtpaar
Kerkman, gedegradeerd uit de
B-lijn, had in de C-lijn een goede start door met 62 procent de
eerste plaats te pakken. De
tweede plaats was hier voor mevrouw De Muinck en de heer
Henrion Verpoorten.
De
donderdagmiddagbridgers speelden hun tweede wedstrijd van de derde serie. Mevrouw Lemmens en de heer
Veldhuizen hadden het op hun
heupen en scoorden in de A-lijn
67 procent, goed voor de eerste
stek. Tweede op ruime achterstand werd het echtpaar Kerkman.

Handballers sluiten jaar af met nederlaag

ZANDVOORT - De ZVM-Rataobank handbalteams waren weinig succesvol. Zowel de mannen als de vrouwen
sloten het jaar 1997 af met een nederlaag. De handballers
verloren met 20-23 van UHV-DSO, terwijl de vrouwelijke
collega's in Aristos een te sterke tegenstander troffen, 1218.
De Zandvoortse mannen begonnen de strijd tegen het
hooggeklasseerde UHV zeer
goed. Het in degradatiegevaar
verkerende Zandvoortse handbalteam was 25 minuten lang
gelijkwaardig aan UHV. De
equipe van coach Joost Berkhout had na tien minuten zelfs
een 5-3 voorsprong genomen en
verkreeg die voorsprong door
goed handbal.
Even nam ZVM-Rabo het te
gemakkelijk op waardoor het
geroutineerde
en fysiek sterkere UHV de
achterstand
wegwerkte en
een
voorsprongnam,56. Tot aan de 99 tussenstand
was er voor
ZVM-Rataotaank nog niets aan
de hand. De Zandvoorters kregen toen twee minuten lang
twee man meer in het veld
maar wisten daar niet van te
profiteren. Vervolgens liet
UHV zien hoe er wel van 'manmeer-situaties'
geprofiteerd
moet worden en liep in de slotfase van de eerste helft uit naar
een 9-12 voorsprong.
De eerste tien minuten van de
tweede helft waren funest voor
de Zandvoorters. In die fase
scoorden de badgasten niet en

aangezien UDV dat wel deed,
stond de stand 9-15 op het scorebord. Dat zou later de genadeklap betekenen, alhoewel de
Zandvoorters toch met veel inzet poogden het tij te keren. Het
Zandvoortse spel ging echter
vaak te gehaast waardoor veel
balverlies werd geleden. Met
nog drie minuten te gaan en een
17-22 achterstand gingen de
Zandvoorters voor een slotoffensief. Dat leverde wel doelpunten op maar de tijd was te
kort om alsnog tot de gelijkmaker te
komen, 20-23.
„Het
was
jammer van
die tien slech:
te minuten in
de
tweede
helft," stelde
coach Joost Berkhout. „We
hebben toen nog wel alles op
alles gezet en met veel inzet gestreden, maar het zat er niet in.
Wat handbal betreft hadden we
het ook niet verdiend vandaag,
alhoewel op onze inzet niets
aan te merken viel. We zitten
echter nu wel in een positie dat
we punten moeten gaan halen. De handballers van ZVM sloten 1997 met een beetje een zuur
We blijven er toch wel in geloven."
hout. De Zandvoortsen troffen gen een 4-7 achterstand aan.
In de tweede helft heeft ZVMOok de dames stonden onder in koploper Aristos een sterke
het coachschap van Joost Berk- tegenstander. Toch speelde een Rabo fel op de aanval gespeeld.
met invallers aantredend ZVM- Het sterke Aristos hield echter
Rabobank een leuke partij het hoofd koel en zorgde er
handbal. Aristos was iets beter voor dat de marge tussen de vijf
maar het verzet van ZVM was en zes doelpunten bleef. Uiteinbehoorlijk. Bij de rust keek het delijk moesten de Zandvoortteam van coach Berkhout te- sen genoegen nemen met een

ZVM houdt sterke
tegenstander
26 minuten bij

gevoel af; zowel de dames als de heren verloren
Foto: Chris Schotanus

12-18 nederlaag.
„Toch speelden we acceptabel handbal," vond Berkhout.
„Ik kan natuurlijk wel stellen
dat we niet verkeerd speelden,
maar punten leverde het niet
op. En om de punten gaat het
nou eenmaal. We zijn met onze
teams in de zaal nog niet op

Zandvoort s
Nieuwsblad

Verenigingen
houden
nieu wj aarsborrels
ZANDVOORT - Diverse
sportverenigingen openen het
jaar 1998 met een nieuwjaarsreceptie. Traditioneel is de hockeywedstrijd van raadsleden en
gemeenteambtenaren
tegen
een team van de Zandvoortsche
Hockey Club. Deze happening
staat gepland voor zondagmiddag 11 januari om half twee. Na
de wedstrijd is er tijd voor een
borrel.
De Zandvoortse voetbalclubs
gaan eveneens onder het genot
van een drankje en een hapje
elkaar het beste toewensen.
Zandvoort'75 begroet de leden
en belangstellenden op zaterdag 3 januari om vijf uur in het
clubhuis aan de Duintjesveldweg. TZB doet het op zondag 4
januari in het clubhuis aan de
Kennemerweg en bij Zandvoortmeeuwen staat de nieuwjaarsreceptie op zaterdag 3 januari gepland en wel om vijl'
uur. Ook dit gebeurt in het
clubhuis aan de Duintjesveldweg.
Voor zondag 4 januari van
vijf tot zeven uur heeft de Tennis Club Zandvoort een nieuwjaarsborrel in het verschiet liggen. In het clubhuis aan de
Kennemerweg heffen en toasten de leden op een succesvol
en gezond jaar. De schaakvereniging Chess Society organiseert op vrijdavond 9 januari
om acht uur de nieuwjaarsreceptie.

dreef, maar ik verwacht toch
dat we er wel uitkomen. We
doen in ieder geval ons uiterste
best."

(ADVERTENTIES)

Doelpunten mannen: Murtijn Hendrikse 5,1'au] ISloni 4, John Terpstra 3,
l'atriok Terpstra 2, Konakl Vos 2, Gerard Damhotï 2, Peter Pennings 2.
Vrouwen: \Venily van Straten 5. Clandia I'aap 4. Linda Koper 2. Maaike Cap-

Schaak-club haakt in op
tv-programma met Timman Chess Society verrast koploper
ZANDVOORT - De Zandyoortse Schaak Club haakt
in op een tv-programma met
topschaker Jan Timman. In
deze serie geeft Timman inzicht in de logische en strategische principes van het
schaakspel.

Op 15 januari aanstaande zal
de eerste avond zijn en opgeven
kan bij Jan Berkhout, telefoon
5715023; John Ayress, 5714120;
Edward Geerts, 5717978 en
Ruud Schiltmeijer, 5717272.
Kosten zijn niet aan deze avonden gebonden. Bovendien kan
na afloop van de uitleg een parDe serie begint op zondaga- tij geschaakt worden.
vond 11 januari 1998 en vangt
Voor de interne competitie
aan om vijf over zes. Timman
geeft aan de hand van recent speelden de leden van de Zandgespeelde partijen tussen top- voortse Schaak Club vijf partijschakers, zoals wèreldkam- en. John Ayress was gekoppeld
pioen Karpov,s Short, Polgar, aan voorzitter Jan Berkhout. In
Anand en Sosonko, uitleg van een uitermate spannende parhet spel. Het bestuur van de tij, waar voor beide kanten
Zandvoortse Schaak Club heeft meerdere keren winst lag te
het initiatief genomen- om in- wachten, liep hét toch anders.
woners van Zandvoort hierin te De insiders zagen winst voor
begeleiden: Op de clubavond Berkhout op het bord, maar de
van de schaakclub, de donder- strijd werd door beide spelers
dagavond in het Gemeen- besloten met een remise.
Hans Lindeman, Edward
schapshuis, zullen deskundige
schakers aanwezig zijn om vra- Geerts, Hielke Gorter en Hans
gen te beantwoorden over het Jansen bogen hun partij om in
op zondag uitgezonden pro- winst en verstevigden daardoor
hun posities op de ranglijst.
gramma.

Clubkampioen Geerts was de
enige die een plaats opschoof
en staat nu vierde. Ayress is eerZANDVOORT - Het eerste team van Chess Society door aan de start van de wedste, dus herfstkampioen, ge- Zandvoort heeft zich ijzersterk hersteld van de grote ne- strijd met Ton van Kempen en
volgd door Lindeman en Jan- derlaag tegen Heemstede in de vorige ronde. In eigen huis Kees Koper.
Na nog geen anderhalf uur
sen.
speelde het schaakteam van Hans Drost de ongeslagen
spelen kon de eerste tegenvallijstaanvoerder De Vennep met 5-3 van het bord.
ler in de Zandvoortse gelederen
Vorige week speelden de
worden genoteerd. Dennis van
schakers een zogenaamd GongAangezien De Vennep vorig niet gerust op een goede afloop. der Meijden speelde ongecontoernooi. Er werd niet tegen de
klok gespeeld maar tegen een jaar ook al van de Zandvoorters Chess moest het doen zonder centreerd en werd door zijn teonzichtbare
scherprechter. klop kreeg, waren de bezoekers Jacob de Boer en kwam daar- genstander fijntjes op een nul
getracteerd. De tegenstander
Wanneer de gong ging dienden
van Kees Koper kampte met
de schakers een zet te doen. Dit
dezelfde problemen als Van der
kon na een halve minuut zijn
(ADVERTENTIE)
Meijden waardoor de stand
maar ook na enkele seconden.
weer in evenwicht kwam. KoOok kwam het voor dat de wedper strafte een blunder van zijn
strijdleider de schakers op
opponent al op de zesde zet af
droeg het bord te draaien zodat
en won fraai.
de meest vreemde situaties ontMare Kok leek voor de tweestonden. Eigenlijk had het weide Zandvoortnig met schaken te maken
se zege te gaan
maar de hilariteit was groot.
zorgen.
De
Uiteindelijk haalde Edward
Chess-speler
Geerts dé meeste punten binProgrammering ZFM Zandvoort
kreeg het besnen, terwijl John Atkinson en
(per 01-09-97)
te van het
Wim Gude respectievelijk een
O
Maandag tot en met donderdag:
spel, maar dat
tweede en derde plaats innaOO.OO-OrToO ZFM Nonstop
3
07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
was helaas opmen.
55
09.00-12.00 De Watertoren
tisch bedrog. Kok moest uitein12.00-15.00 De Muziekboulevard
3
15.00-17.00 De Kustwacht
delijk genoegen nemen met een
17.00-20.00 ZFM Nonstop
OJ
puntendeling. Ton van Kem20.00-22.00 De Kustwacht
m
22.00-24.00 Tussen Eb & Vloed
pen speelde een foutloze partij.
Met zeer verzorgd verdedigend
Vrijdag:
00.00-07.00 ZFM Nonstop
spel gaf Van Kempen zijn oppo07.00-09.00 Goedemorgen Zandvoort
nent geen enkele kans om het
3D
09.00-11.00 De Watertoren
11.00-12.00 ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
evenwicht in de stelling te ver12.00-13.00 ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
storen en tekende voor een
13.00-15.00 De Muziekboulevard
15.00-17.00 De Kustwacht
fraaie remise. Daarmee bleef
17.00-19.00 ZFM Nonstop
met een 2-2 stand de score voor19.00-20.00 ZFM Live!
20.00-22.00 Eurobreakdown
lopig in evenwicht.
22.00-24.00 BPM
Ben de Vries zette zijn ploeg
Zaterdag:
op voorsprong door zijn tegenOO.OO-OfrOO ZFM Nonstop
stander geen schijn van kans te
08.00-10.00 Broek ophalen
10.00-12.00 Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Café Neuf)
geven. Chess stond weliswaar
12.00-18.00 Zandvoort op Zaterdag

pel 1.

met 3-2 voor maar op de overgebleven borden van Chris van
Bockel, Olaf Cliteur en Walter
Gerhards was nog van alles mogelijk. Gerhards zorgde echter
voor opluchting door in een
zeer goed gespeelde partij de
volle winst op te eisen. Daarmee was Chess in ieder geval
verzekerd van een gelijkspel en
was het aan Cliteur en Van Bockel om het beslissende halfje te
scoren.
Van Bockel slaagde er niet in
om een remise te scoren. De
Amsterdammer had te weing
bedenktijd en verloor. Olaf Cliteur kreeg de zware taak op de
grieperige schouders om de
volle
winst
voor de Zandvoorters te bewerkstelligen.
Cliteur
had
vanaf de eer---^- ste set een
overwicht en
zette zijn tegenstrever onder
druk. Met een prachtige mataanval besliste de Zandvoorter
de partij in zijn voordeel. Daarmee ging de koploper met een
5-3 nederlaag ten onder.
Teamleider Hans Drost was
uiteraard zeer te spreken over
dit resultaat. „Chess Society uit
is altijd lastig," grapte hij. „Ondertussen hebben we met dit
succes wederom duidelijk bewezen een goede eerste klasser
te zijn. We staan nu op de vijfde
plaats en kunnen met een gerust gevoel de feestdagen in."

Teamleider: „We
zijn altijd lastig "

l

msterdam

18.00-19.00 Tussen Pits & Paddock
19.00-20.00 Getetter aan zee
20.00-24.00 De Kustwacht
Zondag:
00.00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
12.00-17.00
17.00-19.00
19.00-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoort op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

Zeeschuimers behalen
zonder moeite diploma's
ZANDVOORT - Onder
toeziend oog van de heer
Vermeer, gecommitteerde
van de Nationale Raad
Zwemdiploma's, zwommen
zes Zeeschuimers met;succes af voor hun eerste
zwemdiploma A.
ZANDVOORT The j de Zandvoorters een aardig gat den erin stand te houden en de
De laatste weken was er kei46-40
tussenstand,
met
nog
drie
geslagen,
25-16.
Lions basketballers hebben
Toen Martin van der Aar met- minuten op de klok, leek vol- hard getraind op het zwemmen
tegen de reserves van TYBB
de verlangde afstanden,
een geweldige kans op een een in de tweede helft zes pun- doende. Lions slaagde er echter van
de 'afzwemmers' met
overwinning laten liggen. ten liet noteren, waardoor niet in de bal vast te houden en waarbij
en
zonder
kleding oefenden.
kwam
in
de
laatste
minuut
op
Lions
op
een
31-16
voorsprong
Ver in de tweede helft stond kwam, leek de strijd beslist. De een 46-47 achterstand. Het ver- Dat was vooral
voor Annabel
een 37-19 voorsprong op het Zandvoorters bleven de strijd weer was gebroken en de Haar- Mooren nog een hele
want
scorebord, maar bij het laat- onder de borden beheersen en lemmers bepaalden uiteinde- die was wegens ziekteklus,
een tweeste fluitsignaal was het ook de aanvallen liepen vlot en lijk de eindstand op 46-51.
tal weken niet geweest. Maar
TYBB dat aan het langste doeltreffend. Toen de stand na
De Zandvoortse basketbal- ook zij haalde haar diploma.
eind trok met 46-51. De tien minuten opgevoerd was sters speelden een goede eerste
De NRZ-gecommitteerde was
Zandvoortse vrouwen verlp- naar 37-19 had er voor Lions helft tegen het sterke en lastige na afloop zeer positief over de
ren eveneens en wel van Hil- géén vuiltje aan de lucht moe- Hillegom. Het fysieke duel kwaliteit van de uitgevoerde
legom met 39-46.
werd in eerste instantie be- zwemslagen. Vooral over de
ten zijn.

Wat de heren basketballers van Lions bezielde, is een raadsel: ze gaven een zeer riante
voorsprong in de slotminuten uit handen
Foto: Chris Schotanus

Lions verknoeien zegekansen

Lions leek de wedstrijd tegen
TYBB met gemak te gaan winnen. De Zandvoorters begonnen sterk en namen vlot een 8-2
voorsprong. Vervolgens stokte
het ritme enigszins waardoor
uitbreiding van de voorsprong
achterwege bleef en TYEB in
de wedstrijd bleef. Halverwege
de eerste helft was de score 116.
In het rommelige tweede gedeelte van de eerste helft kreeg
Lions toch meer vat op de
strijd. Onder het bord heerste
Lions. De rebounds waren voor
de Zandvoorters en de schoten
werden beter. TYBB kreeg het
moeilijk met het hogere tempo
van Lions. Bij de rust hadden

paald door Hillegom, dat een 9- taeenslag van de schoolslag was
16 voorsprong nam. Lions nam hij enthousiast, want die werd
echter het initiatief over en door de kandidaten zonder uitwerkte de achterstand nog voor zondering bijna foutloos uitgevoerd. Ook kon hij merken, dat
de rust weg, 21-20.
de Zeeschuimers de kinderen
Ondanks de drie-twee zone al vroeg met de facetten van het
slaagde Lions er in de tweede nieuwe A-diploma vertrouwd
helft niet in de break van Hille- hebben gemaakt.
Dat bleek al direct toen divergom af te stoppen. Halverwege
de tweede helft had Hillegom se kandidaten niet via het trapde wedstrijd weer in handen bij: je maar gewoon over de rand
een 31-35 voorsprong. De Zand van het zwembad uitklommen.
voortsen probeerden alsnog de Kinderen wordt nu al geleerd
wedstrijd een wending te geven dat als zij onverhoopt ergens in
en knokten voor een beter re- het water terecht komen er besultaat. Hillegom speelde de slist geen trapje hangt om er uit
bal echter goed rond waardoor te klimmen. Een nieuwe benaDe Zandvoorters probeerden Lions tegen een 39-46 nederlaag dering van het diplomazwemmen, die de veiligheid van de
op balbezit te spelen en slaag- aanliep;

Schutter Martin van der Aar
liep echter tegen zijn vijfde persoonlijke fout op en moest naar
de kant. Lions was meteen de
draad kwijt en scoorde vrijwel
niet meer. TYBB rook een kans
en kroop langzaam dichterbij.
Toen ook de tweede Zandvoprter naar de kant moest met vijf
persoonlijk fouten en Lions
geen wissels meer had, moest
met vier spelers verder gespeeld worden. TYBB kreeg
veel ruimte en aangezien Lions
de kansen vanaf de vrije worplijn liet liggen was het met nog
vijf minuten te gaan 41-36.

toch nog onervaren zwemmers
extra verhoogt. De zwemvereniging rekent er op dat de geslaagden de vervolgcursussen voor
de B- en C-diploma's gaan volgen, want dan pas zijn de kinderen echt zwemveilig.
De geslaagden waren: Milou
van Sluisdam, Robin Prinsen,
Annabel Mooren, Mickey Philipse, Marlie Kinneging en Jason Schuurman. Door het slagen van deze groep is er ruimte
gekomen bij de Zeeschuimers
voor kinderen van 4, 5 jaar die
willen starten. Aanmelden kan
nu reeds bij de Zeeschuimers,
aangezien op woensdag 7 januari 1998 de zwemlessen voor Aen B-zwemdiploma's gaan beginnen. Voor 55 gulden per
maand wordt er tweemaal in de
week lesgegeven.
Op zaterdag 10 januari 1998
doen dertig synchroomzwemsters van de wedstrijdafdeling
van de Zeeschuimers mee aan
een grote Nieuwjaars-kunstzwemshow in Zuidoostbeemster. Een groot evenement in
een omgetoverd zwemtheater
met onder andere een sprookjesachtige verlichting, veel
show, veel kinderen en een enthousiast publiek. Kaarten
voor het twee uur durende
show programma zijn te verkrijgen bij de Zeeschuimers.
Voor zowel het diplomazwemmên als deze kunstzwemshow
zijn inlichtingen te verkrijgen
via telefoonnummer 5716511.

Nationale

0900.2025350
(SOct/pm)

Eén telefoonnummer voor alle Pathé bioscopen in:
Amsterdam: Alfa, Bellevue Cinerama, Calypso, Cinema,\
City en Tuschinski - DerrHaag: Metropole,
Pathé Scheveningen en Tuschinski'Den Haag - Gjn
Pathé Groningen - Maastricht: Pathé Maastricht
Rotterdam: Cinerama, Lumiére en Pathé Schouwburgplein
Utrecht: Rembrandt. (Eindhoven medio 1998.)

U vindt alle adressen van Pathé Cinemas in de GOUDEN GIDS.
Raadpleeg de plaatselijke bioscoopagenda voor het filmaanbod.
'
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Mode

Opleidingen/
cursussen

Monet Strijkservice
Succesvolle kleine advertenties
voor de zakenman en particulier
M K !<>-ti(Ui i Irntit's kunnen \\uulrn ptvet o\( r l of '2 ku-

loniinfii In mit«' ui <li\ris<> Irllci gi iiollfii
cn \HJ naai <!*• *>prcialr hou o]i de
IMaalsnif; i*> innerlijk in 1 1 1- volgende editie.
/AÏNDVOOKTh NHUIWSIiLAl) ƒ0,51 |« r millinii-iri
Sluitingstijd maandag 17 00 inn
V knul uv\ tekst telefonist li opgeven 0215717166 of
.if^f\eii//iMulen u.in
* Z.uiiKooils IWmtbhl.ul, Giihllinisplein 12, 2012J M

X.inil\ooi t.
IM.i.itMiif; ii ook mogelijk in de \ol^<*iulc t ombiiuitir:
W J X.uxKooi la Nieuwbltlud, Anihlrlviens Wcekhlütl,

llilhuoi nst' Courant, tlr Hniule Vener, Aalsmeerder
Comau), «illr eilities \*in I n t Ani-itrrdaiiib St«uUhlud ƒ5,9 1 p» r nnllitiu-l(i

Sluitingstijd in.i.iiulug 15 00 nul
"fa

Infoi nut l ie ov* i on/e mrrigr aanliekkelijkc «idvrilenlHM nmlmuiUrs in de M u i o's /ijn op duiivraiig op
on/e kiinloifii \rrknjghiiur

«

Vooi )>iie\en onder ntiiiiinei woidt l ief;el ex l ra in
rrki mii£ {;el)i.K hl, aUinede /ïi,-- adm.koblen.

^T

HIJ plu.itsing in dt M H ro's HOI den ^een hewijbiiiimuiers \ e r s t u u i d , Op \ n / o t k wordt aun ad\erteerdei s hinlen het \eibpreidingsgebied één kiunt ver-

Munrd
huuhl

IIier\oor wordl ƒ6,50 111 rekening gfr

Alle prijzen ex< l 17,5 /< BTW

U kunt de tekst vmi uw Mit'ro-inl\erlentie<-ombinatie X

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21
(dit nnmmei is mei voor he/orgklaclilen) of /enden aun:
Miero's Wi'iïkimMliu
IVtiuuH 156 - 10ÜO AD AiiiMerduiti
Ook ^ oor reuetk-M mei hriefniiniiiier

De sluitingstijden gelden vooi pIuulMiig in dezelfde
w«.ek.

Voor de betaling ontvangt u een aeceplgirokaai 1.

Ivmde kamende feestdagen
moet uw Micro-advertentie
woensdag 24 december
uiterlijk om16.00 uur
in ons bezit zijn voor plaatsing
in de krant van
volgende week dinsdag.

Geen zin om te koken?
Geen zin om de deur uit te gaan?
Wel zin in lekkere hapjes"?

Ook met Kerst en Oud & Nieuw gratis thuisbezorgd
Telefoon 023-5731227

Lysan v Winden, Ruud v der
Linde, Wim de'Vries Nieuwjaarsconc Geb de Krocht op
4 jan 1998 om 14 15 u Krt
ƒ12,50 pp Inl 0235713949
• Moeder van Melissa en Isabelle, bedankt voor het meerijden, m v Isa en Melissa

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26
Tel. 5713529

Een pruik als het
nodig is!

* aparte

ir bezoek aan

pasruimte

huis of m

* ruime

het

sortering m

haarwerken
en pruiken

ziekenhuis

* ziekenfonds
leverancier

Dus ... maakt u voor
optimaal advies even
een afspraak!

CHARLOTTE COIFFURES
EN HAARWERKEN
Ook gespecialiseerd m
heren(mgfil)werken

Heemstedeslraal 28
bh Hoofddorpplein
Amsterdam

Tel 020-6157107

Markten/braderïeen

Vlooienmarkten
26 dec (2e kerstdag) Bankrashal te Amstelveen
4 jan Emergohal te Amstelveen
ORG HENSEN 023 - 5402334
Vlooienmarkt 11 jan NieuwKunst en antiek
veen, De Rmgkant, 25 jan
Haarlem-Zuid Tijbb Henk van
Turnhout Sporthal, 9 16 uur,
toegang ƒ 2,50 0320 256656 'Veilinggebouw Amstelveen'
HEDEN INBRENG
Spinnerij 33 Amstelveen
Verloren en
Tel 0206473004
gevonden
Beeld en geluid
• Gevonden gouden arm
band met naamplaatje begin • Ktv, 62 cm, 12 kanalen
letter D Tel 0235717190
Anstona, spelend te zien
ƒ75 Telefoon 0235714043
Felicitaties
Verhuizingen
• Dick is het Pent waar?
Ja, hij wordt al
50 jaar''
X Y Z BV' verhuizingen en
Nou van harte1 Ger & Monica kamerverhuizingen/transport
Voll verz Dag nachtservice
0206424800 0(0654304111
Therapieën
BIO RELEASE MASSAGE
020 6934064 Geen seks
Huishoudelijk
personeel
gevraagd
Goede werkster gezocht om
samen met al aanw hulp huis
schoon te houden in Aerden
hout
Graag ma
en/of
doocht Bel tussen 0900
11 00 uur 0235241767

Sport, spel en
ontspanning

Kennismaking

SVA
OPLE-lDl

Sportieve voornemens'
Kom naar
REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE''
badmintonver Duinstreek
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
voor recreatie, badminton
7 dagen per week Wat moet u doen'
en gezelligheid
Kies een leuke advertentie
Di avond 20 30 u tot 22 30 u ,
Bel met 0906 50 15 15 6 en toets in het hoofdmenu een 4
Pageehal
Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
Kom gerust eens kijken
van uw keuze
Inl tel 023-5715925
l 4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
Amsterdam Els, 44 jaar, klein Hoe zie ik eruit' Groen-blauOnroerend goed
van stuk, 1 46 m lang, half- we ogen en blonde haren Ik
DAAR WIL JE MEER OVER WETEN! Er is werk aan de winkel in de
WANNEER KOM JE IN AANMERKING? Je moet minstens 16 jaar en
en woonruimte
lang donkerbruin haar, bruine ben 29 jaar en ik houd van
ogen, 40 kg In het bezit van een goed en leuk gesprek
te huur
gezondheidszorg. Er komen steeds meer oudere mensen die
8 maanden oud zijn. En je moet MAVD-4 hebben, of een VBOwerk en een zoon van 18 jaar Spreekt deze advertentie jou
aangeboden
zowel geestelijk als lichamelijk hulpbehoevend zijn. Dus enthousiaste
opleiding met Nederlands en twee vakken op C-niveau.
Hobby's gezellige dingen on- aan' Heb je zin m een leuke
mensen die hulp willen en kunnen geven, kunnen bij ons aan de slag.
dernemen, theater, bioscoop, date' Dan hoor ik graag wat
wandelen en uit eten
van je1 Ik reageer zeker terug' ZANDVOORT te huur geh
KOM NAAR EEN VAN DE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN In onze drie verpleeg0906 50 15 15 6, 1 gpm Box 09065015 156, 1 gpm Box- gem /gest zolderetage voor
VERZORGENDE
INDIVIDUELE
GEZONDHEIDSZORG.
WAT
HOUDT
DAT
PREhuizen organiseren we informatiebijeenkomsten. >Je bent van harte
1 pers Zit/slaapkamer, eigen
nummer 988459
nummer 974752
keukentje, douche, toilet
CIES IN? Samen met je collega's en vrijwilligers zet je je in voor de
welkom
bij:
Ben jij een leuke, lieve, spon- Houd jij net als ik van o a Huurprijs ƒ 700,- p m incl
bewoners van één van onze verpleeghuizen. Dat zijn meestal oudere
tane, gezellige Leeuw' Reag lezen, wandelen en winkelen' Tel 023 - 5717452
geer dan snel, want dan wil Dan hoor ik graag wat van je'
mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Je verzorgt hen
DE DIE:
15 januari 19.30 uur
deze Tweeling van 39 jaar jou Mijn naam is Adnaan Ik ben
niet afleert, maar geeft hen ook persoonlijke aandacht, Luisteren en
2 februari 13.30 uur
Woningruil
graag beter leren kennen tij- 66 jaar jong, 1 60 m lang en
dens een date' Ik ben in het woonachtig in Zeeland Ben jij
begrip hebben is daarbij erg belangrijk. We willen graag dat onze
VERPLEEGHUIS SLOTERVAART: 14 januari 13.3D uur
bezit van een zoontje Dus, een lieve vrouw Dan ben ik
bewoners zich zo gezond en prettig mogelijk voelen, Jij speelt daar4 februari 13.30 uur
Aangeb 4-kamwon 2e et
ben jij kmdvnendelijk en on- op zoek naar jou'
bij een heel belangrijke rol,
VERPLEEGHUIS GAASPERDAM: 16 januari 13.3Duur
dernemend' 0906-50 15 15 6, 09065015156, 1 gpm Box- A'dam Nwe Rai t o. sportpark, hr ƒ 465,- p m Gevr
1 gpm Boxnummer 942999 nummer 464598
5 februari 13.30 uur
3 kam won m Z'vrt Tel
Ben jij een leuke, slanke Ik ben een blonde meid uit 06 53732650
DE OPLEIDING: LEREN EN WERKEN TEGELIJK Verzorgende is een vak
vrouw, rond de 30 jr en van Hoofddorp en zoek jou' Ik
waar }e best een tijd voor moet leren. Maar het leuke is, dat je
De opleiding start eind maart. Voor informatie kun je bellen met
hbo niveau' Dan wil ik jou ben 25 jr, in voor alles, ondeu1
Financien
en
veel opsteekt in de praktijk. Na een theorieperiode van ongeveer
KOS [020] 614 45 55.
graag beter leren kennen Ik gend en lekker slank Hoewel
ben Ruud, 30 jr, 1 92 m lang, ik er zelf mooi uitzie, heb ik
handelszaken
zeven maanden ga je in een van onze verpleeghuizen aan de slag.
slank postuur en kort, blond voor jou geen speciale eisen,
Dan begint ook het praktijkgedeelte van de opleiding, waarbij je
Als je meteen wilt solliciteren, stuur dan een brief naar een van
haar Wil jij samen met mij als je maar weet waar vroueen avondje uit' Reageer nu1 wen van houden, dan is dat
tegelijk leert en werkt. De hele opleiding duurt drie jaar. Tijdens
de verpleeghuizen VERPLEEGHUIS GAASPERDAM, afdeling Opleidingen,
0906-50 15156, 1 gpm,
genoeg 0906 50 15 15 6,
V A ƒ75 DORSMAN
de theorieperiode krijg je ƒ 495,- zakgeld bruto per maand. Daarna
Soestdijkstraat 4, 1107 HG Amsterdam. VERPLEEGHUIS SLOTERVAART,
boxnummer 318439
1 gpm, boxnummer 982324
blijft toch goedkoper'
ontvang je een salaris. Je gaat dus tijdens je opleiding al na zeven
afdeling Opleidingen, Louwesweg 10, 1066 EC Amsterdam.
Bel
nu
023
5714534
Ben jij een spontane, leuke, Ik ben een charmante, doch
maanden
een
normaal
salaris
verdienen.
DE DIE, afdeling Opleidingen, Loenermark 900, 1025 VR Amsterdam.
sportieve,
humoristische ondeugende weduwe van 65
vrouw' Dan ben ik waar-1 jr Ik zoek een energieke man,
Auto's en
schijnhjk op zoek naar jou die ervan houdt om te verauto-accessoires
Hoe zie ik eruit' Lichtblond wennen en verwend te worhaar, 180 m lang, geen den, als in zijn jonge jaren Ik
0906-Nummers
baard, bril of snor Ik ben een heb hbo-niveau, houd van T k a Citroen AX 1 1, bouw34-jange, leuke vader van een spanning en een glaasje wijn jaar '89, kl wit, APK februari
zooni 0906-50 15 15 6,1 gpm, Laat wat van je horen'
'98, vrpr ƒ4950 5717225
BEL DAMES THUIS
Er is een nieuwe efficiënte manier
nadat u de advertentie heeft ingebdxnummer 208348
0906-5015156, 1 gpm,
In heel Nederland
om snel m contact te komen met
sproken automatisch een boxnumboxnummer
973487
GEHEEL PRIVÉ
Ben jij een wereldvent' Ben je
leuke meisjes, vrouwen en mannen
mer en PIN-code van de belcompuongeveer 1 80 m lang, roman- Ik ben Max, 50 jr, en kom uit
via de Contactlijn. Op de Contactlijn
ter.
Sinds 1954
tisch en van enig niveau' Noord-Holland Ik zoek een Autoruiten en kentekenplaten
0906-501515.6 kunt u anoniem
24
u/pd
(1
gpm)
Houd je van muziek'
Door- leuk maatje die van zonvaluisteren naar talloze serieus ingeHiermee kunt u later de reacties op
Lijsterstraat 18
Zie ook Nieuwsnet 9
breek1 de sleur1 Spring uit de kanties houdt en van reizen Tel + fax 023 - 5731613
sproken advertenties van lezers die
uw eigen nummer beluisteren.
Kabeltekst
pag
450
band Neem contact op met naar de Tropen, want ik ben
een serieuze partner of gewoon een
mijl Ben je nieuwsgierig ge- van Nederlands-Indische afvriend of vriendin zoeken.
BEL ME THUIS
Rijles auto's
worden en wil je weten wie ik komst1 Ik heb een hbo-niveau
Voor nog meer reacties kunt u de
ben' Reageer'
U kunt als lezer van één van de
en motoren
door u ingesproken advertentie ook
Laat iets van je horen en dan
VERNIEUWD ca 1 gpm
0906-5015156, 1 gpm,
nieuws- en huis-aan-huisbladen van
nog plaatsen in onze krant.
zien we wel' 0906 50 15.15 6,
boxnummer 910926
Weekmedia direct reageren op de
1 gpm Boxnummer 334214
HERFSTKRIEBELS
f
Alblas Verkeersscholen
ingesproken advertenties door een
Geheel privé'
De man voor wie ik deze ad- Ik houd van het strand, tumie
leuke reactie in te spreken.
Probeer het direct. Veel mensen hebvertentie heb ingesproken, is ren en spelletjes Kortom ge
ben op deze wijze al binnen één of
UW RIJBEWIJS
stoer, mannelijk en sexy HIJ zelligheid Ik ben een spontaUiteraard
kunt
via
0906-501515
6
ook
zelf
anoniem,
24u/pd,
1
gpm
twee dagen leuke contacten met anderen gekregen.
heeft fantasie en houdt van ne vrouw van 1 67 m lang en Nieuwkoop, 0172-40 83 61
een
gratis
contactadvertentie
plaatsen.
U
krijgt
(1.00 gpm)
spanning en uitdaging HIJ be- heb een goed en verzorgd
Ik ben er
zit humor en stijl en is niet uiterlijk Ben jij een leuke, verALTIJD VOOR JOU
Diverse clubs
bang zich bloot te geven HIJ zorgde man tussen de 55 en
is enorm gebonden in giganti- 65 jaar Dan wil ik kennismaca 1,05 p/m
sche vrijheid
ken met jou 090650 15 15 6,
0906 50 15 15 6, 1 gpm,
1 gpm Boxnummer 350016
• Reflectanten op advertenAll
creditc
ace
,
24
u
p
d
boxnummer 404418
ties onder nummer gelieven
020 6700620/036 5360208
Ik, spontane gozer van rond
ervoor te zorgen dat het numDit is de eerste stap, die heb de 20, z k m spontane meid
http //www desire nl
mer in de Imker-bovenhoek
ik al genomen Nu is het aan om A'dam onveilig te maken'
Leuke dames gevraagd
op de envelop staat vermeld
jou om tot een tweede stap te Bel snel, druk op de 2, reaLuxe
privé
huis'
Topmeisjes
en dat de brief geadresseerd
komen Ik zie er vrij goed uit geer en ga met me mee'
10 01 u, 7 dgn p w Sauna + wordt aan Weekmedia, Posten ben een lieve, serieuze, 0906-50 15 15 6, 1 gpm,
bubbelbaden Assistentes al- bus 156, 1000 AD Amstereerlijk, vrolijke, spontane boxnummer 993207
tijd welkom Sarphatipark dam Dit voorkomt vertraging
meid van 30 jaar Spreekt dit
je aan, reageer dan snel.Mijn hobby's zijn uitgaan, een 118, A'dam 020-6723022 m de behandeling
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- terrasje pikken en lol maken 's Morgens 10-'s nachts 01 00
Ik ben Amira en mijn leeftijd is rondborstige Holl knoert met • Rubneksadvertentie' Zie
nummer 278004
24 jaar Ik heb donkere haren mooie donkere vriendin privé voor adres en/of telefoonnr
Een echte vrouw heeft iets en ogen en ben woonachtig Overtoom 443/020-6189110. de colofon m deze krant
mysterieus, dus ben ik een in Amsterdam Ik zou graag
hele echte Vertel jij me eerst mijn hobby's samen met jou
maar eens wat van jezelf, als willen delen Dus reageer
jij de juiste vragen aan me 09065015156, 1 gpm
stelt, stel ik ze aan jou en dan Boxnummer 217408
weet ik zeker, dat we elkaar
Neem contact op met deze
niet teleur zullen stellen
54 jarige weduwe' Yvonne,
Doei" 0906 50 15 15 6,
1 gpm, boxnummer 482822 dat is mijn naam Ik ben 1 63
m lang, 80 kg Ik beschik over
Wij wensen al onze klanten fijne
Een vrolijke, spontane, jonge diverse hobby's en houd o a
meid van 20 is via deze weg van bos- en strandwandelinfeestdagen en een bloeiend 1998.
op zoek naar een lieve, be- gen Laat je telefoonnr achter
trouwbare, Marokkaanse jon- en ik reageer zeker terug'
Vanaf 27 december is de zaak
geman, tussen de 20 en 30 0906-50 15 15 6, 1 gpm,
Coupon uitknippen en opsturen BRIEVEN ONDER
GRATIS MICRO'S worden geplaatst onder de navoljaar jong Denk jij dat te zijn' boxnummer 969569
(frankeren als brief) met ver- NUMMER KOSTEN
gesloten, maar vanaf 7 januari
gende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Pak dan snel die telefoon en
melding van uw postcode naar f 8'9° EXTRA
Zandvoorts
Nieuwsblad»
inzenden
uitsluitend
via
de
1 Noord-Holland
Hallo, met
(u dlcnt cr rckcnl
reageer op mijn advertentie
helpen wij u met liefde aan
kantoor"Bbij
ons
kantoor.
bon
(niet
telefonisch)
•
aan
balie
kantoor
zijn
opgemcc fc houdcn dat
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- Lisa Ik ben een aantrekkelijke
geven
•
verloren/gevonden
•
weg/aan
komen
Micro's
Weekmedia,
Postbus
opgave de regel
de
knoppen.
uw
vrouw van 25 jaar Ik zoek jou'
nummer 328460
156,1000 AD Amsterdam.
hr.o nr .. bun v d
lopen/vliegen • maximaal 3 regels • alleen voor parBen jij een lange, donkerhari
Hallo, met Jessica Ben jij lief, ge en charmante man' Dan
blad als l regel bij uw
Fax: 020-6656321.
ticulier gebruik • het aangebodene mag niet boven
romantisch, aardig, ondeu- moet je me zeker bellen
tekst gerekend wordt).
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangebogend, spontaan, eerlijk, spor 0906-50 15 15 6, 1 gpm BoxOf afgegeven bij:
den.
o
Wij zijn niet aanspnitief en heb je zin m een ge- nummer 245062
m
- Kantoor Zandvoorts
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
kelijk voor fouten ontsprek met mij' Bel mij dan via
Nieuwsblad
voor
iedere
letter,
punt,
komma
of
cijfer
één
vakje.
staan door onduidelijk
de doorschakeldienst thuis Noord-Holland lekkere, leuke
Gasthuisplein
12,
Laat
na
ieder
woord,
punt
of
komma
een
vakje
vrij.
handschrift.
0906 50 15 15 6, 1 gpm Box- en vlotte jongens uit de regio
m
2041
JM
Zandvoort
Schrijf
per
regel
hele
woorden
of
lettergrepen.
tussen 20 en 25 jr, liefst blond
nummer 316537
Buureweg 1-3 tel. 5715736
Wij behouden ons het
haar, bel me Weet je wat je
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
recht voor zonder
Hallo, mooie mannen Ik ben wilt in je leven, vertel dat dan
bij uw tekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijopgave van redenen
een blonde, spontane vrouw, aan me Ik ben een vlotte
teksten te wijzigen of
sluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
en m het rijke bezit van 2 meid, 23 jr, lichtbl kort haar,
Gratis Micro's en betaalde
niet op te nemen.
kinderen Ben jij tussen de 45 blauwgroene ogen en norm
Micro's moeten worden ingeleen 52 jr, heb je geen bezwaar post 0906 50 15 15 6,1 gpm,
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
verd aan de balie van ons kantoor lot uiterlijk maantegen kinderen en wil je meer boxnummer 375381
opgegeven.
dag 16 00 uur.
over mij weten' Neem dan
Wat ik allemaal heb' Een leuk
snel contact op met mij
figuur, blonde haren en blau0906 50 15 15 6, 1 gpm,
we ogen Spreekt 't je aan'
boxnummer 952389
Mijn naam is Patncia Ik ben
Heb jij net als ik het hart op de 19 jaar jong en woonachtig in
goede plaats' Ik ben een 34 Haarlem Ben jij een leuke
jarige, niet al te slanke jonge- jongeman en houd je net als
vrouw en z k m 1 een lieve, on- ik ook van uitgaan en gezelliggebonden man Staat eerlijk heid Bel me'0906 50 15 156,
heid en oprechtheid ook bijl 1 gpm Boxnummer 962703
jou hoog in het vaandel' Bel]
Fa. P. Klein
Kerkstraat 12, Zandvoort
me snel voor een fijne af Wil jij samen met mij genieten
t/m 3 regels ƒ 5,39
van het leven" Ik sta met
spraak! 0906 50 15 15 6,
Super Noord
Celsiusstraat 192, Zandvoort
t/m 4 regels ƒ 7,1 9
1 gpm, boxnummer 228237 beide benen op de grond
Ben jij een ondeugende man
t/m
5 regels ƒ 8,99
Zie jij er sportief uit' Dan hoor met pit' Ik ben zelfstandig,
Weekmedia
Gasthuisplein 12, Zandvoort
ik graag wat van je Wil je vlot en 32 jaar Zie jij er goed
1/m 6 regels ƒ 10,79
weten hoe ik eruit zie' Lees uit en ben je ondernemend'
Sig.mag. Lissenberg Haltestraat 9, Zandvoort
t/m 7 regels ƒ 12,58
dan snel verder Ik heb zwarte Ik zie er ook goed uit en ben
haren, groene ogen, ben 1 70 180 m lang 0906-5015156,
Fa. Veldwijk
Haltestraat 22, Zandvoort
t/m 8 regels ƒ 14,38
m lang en weeg 58 kg Ik ben 1 gpm Boxnummer 913178
Vm 9 regels ƒ 16,18
36 jaar en heb 2 dochters en
AKO
Kerkplein 11, Zandvoort
dieren Lijkt 't je wat'
Muziekt/m 10 regels ƒ 17,98
0906 50 15 15 6 1 gpm BoxBruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort
instrumenten
nummer 955367
Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
T. Goossens
Pasteurstraat 2, Zandvoort
Zo, zwarte pieten grieten' Zijn
Voor de particulier maximaal 3 regels gratis, niet voor de zakelijke markt, tot een maximum van één udvertenjullie klaar met dat geklauter
Gran Dorado
Vondellaan 60, Zandvoort
tie per week Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamen niet boven f 300,-) kunt u niet gratis adverop de daken' Dan wordt het
(Supermarkt)
teren
Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
nu tijd voor andere zaken'
Deze bebaarde en gemijterShell Geerling
Hogeweg 2, Zandvoort
Naam:
de heer, wil graag iets bijzon U kunt bij ons al v a ƒ 270,De Vonk
Vondellaan 2R, Zandvoort
ders, iets meer' Reageer' Wie
voor het eerste haljaar
Adres:
weet hebben we een date'
een goede piano huren
BP Lehman
v. Lennepweg 4, Zandvoort
0906 50 15 15 6, 1 gpm,
Postcode:
Plaats:
boxnummer 426766
Circus Zandvoort Gasthuisplein 5, Zandvoort
• Rubrieksadvertentie' Zie
Telefoon:
Amsterdamseweg 202
„Het Statjon"
Stationsplein 6, Zandvoort
voor adres en/ot telefoonnr
Restauratie
AMSTELVEEN
de colofon m deze krant
S.v.p in rubriek:
020 - 6413187

Autoverzekering

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf
DE KLUSSENBUS
Voor iedere klus, bellen dus
Tel 023 - 5713780
SCHILDER heeft nog lijd v
binnen- en buitenwerk Vnjbl
prijsopgave
Bellen na 18 00 uur 5719800

kinder/baby-artikelen]
Zelfst hulp gevr 2x per
week Tel 0235719100
• Chicco autostoeltjes ƒ50,
kubuskinderstoel + verkl
ƒ45, box ƒ25 023-5731141
Divers personeel
gevraagd
• Gevr traphekje en/of
babybouncer 023-5718042
Voor o a filmfestivals en
Te koop
beurzen hebben wij per direct
werk voor figuranten, model
aangeboden
len," hostessen en dancers
diversen
Bel snel 020 470 84 18
of 470 84 30
NS boek '69 ƒ 5, 2 Beatnx
• Zie de colofon voor opga- boeken ƒ 5, 1 boek Raisa ƒ 5,
ve van uw rubieksadvertentie handwbl pst ƒ1 5713509

(09)06-98.50

0906-96.88

in 5 dagen

* Desire Escort *

Bijeenkomsten
Gemengde Vrijmetselarij,
internat orde voor mannen
en vrouwen Ook in Amstelveen Tel 020-6430293

PRIVÉ LES Engels, Latijn,
Grieks, Dutch lessons, J Bakker, Botticellistr 38-2, A'dam
(bij Olympiapl) 6751664

WIKA AUTOGLAS

* Japanse sushi *

Carpoolauto gezocht die 5
dagen van Zandvoort naar
Almere
rijdt
Telefoon
023-5632584 of 's avonds
023-5719400, Pieter Visser

ENGELS v beginners + halfgev ƒ 5 p/u Begin 5, 6,8 jan
PROGRESS 020-6738412

De Stichting Verpleeghuizen Amsterdam (SVA) ia een veelzijdige
zorgaanbieder van met name de ouderenzorg en de geestelijke
gezondheidszorg. Verdeeld over vijf vestigingen met eigen specialisaties vinden ruim BSO cliënten de noodzakelijke zorg. Bij de
SVA werken 1.200 mensen in loondienst. Daarnaast levert do inzet
van vele vrijwilligers een onmisbare bijdrage. Er wordt met veel
kennis, kunde en enthousiasme gewerkt aan een eigentijdse zorg.
Respect voor het individu en het bevorderen van de zelfredzaamheid zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. De vestigingen worden
ondersteund door een Facilitair Bedrijf (FBZJ. De SVA heeft een
eigen Mobiliteitsbureau en een Kennis en Ontwikkelingscentrum
(KOS).

DE CONTACTLIJN

Oproepen - Mededelingen

• Aan vrienden en bekenden
een voorspoedig 1998 Mieke
& Jan Hollander

Vondellaan 7
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerkzaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot
1700 uur Voor info 023-5717177 of 0652502188
• Jas nerts immitatie, Bijen • Rubrieksadvertentie' Zie
korf, maat 4244, 2x gedra- voor adres en/of telefoonnr
gen, ƒ250 Tel 023-5717357 de colofon in deze krant
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0906-96.80

0906 - 9789

LAAT ONS UW PRODUKT
EEN DIENST BEWIJZEN.
Bel het Cebuco voor de gratis dienst Co-adverteren 020-4309116.
SAMEN ADVERTEREN MET UW RETAILERS.
DAT MAG WEL I N D E KRANT.

voor de particulier:
3 regels gratis

Zandvoorts Nieuwsblad
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Een puzzelkluif voor de feestdagen

l jaargetijde; 5 sterkte; 10
eikenschors; 13 pels; 17 onheil;
20 transpireren; 25 duisternis;
30 bos; 32 oude lap; 33 pi. in
Limburg; 35 bijb. figuur; 36
planeet; 38 werklust; 40 stelsel; 41 kwaad; 42 visgerei; 44
voegw.; 45 euveldaad; 46 pi. in
N.-Holland; 47 oude maat; 48
eikenschors; 50 watering; 51
reeds; 52 bouwwerk; 54 motorrace; 56 den lezer heil; 57 vervoersmij; 58 schel; 60 water in
Friesl.; 61 titel; 62 broeder; 63
woonplaats; 64 vr. munt; 65
ontkenning; 67- slang; 68 viervoeter; 70 heilige; 71 graan; 73
dwarshout; 75 vod; 77 lastendruk; 78 berg op Kreta; 79 bijb.
figuur; 81 opstootje; 82 tafelgerei; 83 naschrift; 84 noot; 85
huisdier; 87 heilige; 89 tafelgerei; 91 bijb. figuur; 92 ontkenning; 94 oogziekte; 96 sprookjesfig.; 97 familielid; 98
honingdrank; 100 inlichting;
102 verlichting; 104 noot; 106
bijb. plaats; 109 daar; 111 griezelig; 112 steensoort; 113 soort
onderwijs; 114 ton; 115 grondsoort; 117 vernis; 119 water in
FriesL; 121 fout; 123 roem; 124
halt; 125 tentoonstellingsgebouw; 127 Noorse godheid; 128
delfstof; 130 muziekinstrument; 132 vaartuig; 134 zotskap; 136 boerenbezit; 137
burcht; 140 vaartuig; 142
eiland i.d. Oostzee; 143 schoolvak; 145 waterplas; 146 uitgave; 147 getand muurwerk; 150
verlichting; 151 pi. in
Engeland; 153 voorz.; 154
Japanse munt; 155 gelofte; 157
laatstleden; 158 verpakking;
160 loopstok; 162 soort; 163
compagnon; 164 afgemat; 166
Eur. hoofdstad; 168 tegoed; 169
zouteloos; 170 noot; 172 gelofte; 174 lengtemaat; 176 vlaktemaat; 178 voordat; 180 ronde
stang; 181 Chin. rnaat; 183
dierengeluid; 184 kledingstuk;
186 lengtemaat; 187 dik en
zwaar; 189 omraming; 191
voorz.; 193 raamscherm; 194
pi. in Duitsland; 196 meetk.
lichaam; 198 roeipen; 201
kraag; 203 maanstand; 204
vaarwater; 206 verhindering;
208 Rijksoverheid; 209 palm;
211 lidw.; 213 dierengeluid; 215
schoeisel; 217 gevangenis; 218
cilinder; 220 steengruis; 222
voor; 224 pigmentloze; 226
voorz.; 227 op de wijze van; 229
bijwoord; 231 vermoeden; 233
herbergier; 234 drukkende lasten; 236 helder; 238 bouwmateriaal; 240 moment; 242 gat; 244
lumen; 245 einde; 247 mager;
249 Europeaan; 251 slaapziekte; 252 onzes inziens; 254 veredelen; 256 boom; 258 voorz.;
259 noot; 261 insectenpoeder;
263 voertuig; 264 meisjesnaam; 266 hetzelfde; 267 takje;
269 meedogenloos; 271 pers.
vnw.; 272 smal; 273 ingeving;
275 aardappel; 277 vis; 278 pi.
in Drente; 279 voorz.; 280 titel;
281 binnenkort; 282 op die tijd;
283 Grieks eiland; 285 noot;

© P&P 0203
184 253 52
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287 insect; 288 roofdier; 290
begin; 292 waterkering; 294
namelijk; 296 scheepsbezitter;
298 uitroep; 300 vloerbedekking; 302 duister; 305 zandheuvel; 306 Frans lidw.; 307
nummer; 310 voorz.; 312 Eur.
zeestraat; 313 dierenverblijf;
315 tafelgerei; 316 pi. in N.Brabant; 318 dierengeluid; 319
pi. in N.-Holland; 321 bosgod;
323 kledingstuk; 324 inviteren;
326 al; 327 stonde; 328 bouwwerk; 331 voor alles; 332 Bijb.
fig.; 333 vermogen; 335 aanspreektitel; 337 soort school;
339 knaagdier; 341 insect; 342
metaal; 344 ontkenning; 345
kunstproduct; 348 voedsel; 350
huid; 351 vogel; 353 de onbekende; 354 schriftteken; 356
voegw.; 357 metaal; 359 sterke
drank; 360 Gr. godin; 362 het
openbaren; 364 onderricht; 365

393 375 536
O
166
O 502 349

327 30

133

106
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323 36 63 110
126
0
O
182 168 193
O 481 488 531

kosten koper; 367 pi. in
Overijssel; 368 hemelwezen;
370 woonschip; 371 meisjesnaam; 372 voormiddag; 374 het
Romeinse rijk; 376 vogeleigenschap; 377 werkschuw; 379
spil; 381 voegw.; 382 trek; 384
heden; 386 Europeaan; 387
smaad; 389 verzoeken; 394
knoeien; 399 loterijbriefje; 401
bouwmateriaal: 403 halfbloed;
405 pers. vnw.; 406 ogenblik;
408 bloeiwijze; 409 eerstkomend; 411 rekening; 412 windrichting; 414 hemellichamen;
416 onder andere; 417 pi. in
Vlaanderen; 419 valwind; 422
godheid; 424 daar; 425 ronde
toren; 427 keukengerei; 428
volkerenorganisatie; 430 noodlottig; 432 carnavalsgroet; 433
hinderen; 434 eikenschors; 436
rivier in Schotland; 437 oude
maat; 438 kledingstuk; 440

141

1

dier; 116 loop; 118 vervoersrmj.; 120 vroeger; 122 aanspormg; 124 zeer warm; 126 rivier
in Duitsl.; 127 telw.; 129 kleur;
130 pi. o.d. Veluwe; 131 stelsel;
133 verharde huid; 135 godsdienst; 136 akker; 138 schooivak; 139 boom; 141 rekenopgave; 143 toespraak; 144 ontkennmg; 146 telw.; 148 spil; 149
twijg; 151 omroep; 152 bijb.
üg.; 154 knevel; 156 de dato;
158 noot; 159 de oudere; 161 pi.
i.d. Betuwe; 163 ongeveer; 165
eikenschors; 167 pi. in
Rusland; 171 oude maat; 173
hoeder; 175 teken; 176 lengtemaat; 177 projectiel; 179 wiel;
182 voorz.; 183 serviesgoed;
185 noot; 186 schaaldier; 187
koeiemaag; 188 vertering; 190
strowis; 192 bijb. fig.; 193 stop;
195 daar; 197 bijb. lig.; 199
gevaarte; 200 getekende grap;
202 niet even; 205 hoofd; 207
oogvocht; 208 snelle loop; 210
strafwerktuig; 212 drank; 214
bar; 216 groente; 217 appelwijn; 219 grondsoort; 220 heester; 221 punt; 223 vordering;
225 Belg. omroep; 227 meisjesnaam; 228 It. riv; 229 Sp. riv.;
230 rustteken; 232 mnl. dier;
233 bron; 234 pi. o.d. Veluwe;
235 opgeld; 237 ongaarne; 239
telw.; 241 werkschuw; 243
wijnsoort; 246 voorz.; 248 bijb.
fig.; 250 verwonding; 253 man
van adel; 255 vernis; 256 aanstoot geven; 257 sportart.; 260
van streek; 261 garen; 262
voorz.; 264 bijb. plaats; 265
slang; 266 land in Az.; 267 en
andere; 268 gebak; 269 groei;
270 tafel; 271 Europeaan; 272
takje; 274 roem; 275 bergovergang; 276 springstof; 284
voorz.; 286 bouwland; 288
schel; 289 bedwelming; 291 tot
en met; 293 cirkelvormig; 295
componist; 297 pel; 299 halfbloed; 301 hemellichaam; 302
gevederte; 303 bijbeldeel; 304
bedorven; 306 vochtdoorlatend; 308 toespraak; 309
onderkomen; 311 insecteneter;
312 reinigingsmiddel; 314
Europeaan; 315 aansporen; 316
weegtoestel; 317 orgaan; 318
pi. in N.-Brabant; 320 poeder;
321 goedzak; 322 verhaal; 323
grap; 325 gewas; 327 voorz.;
329 opstootje; 330 zuidvrucht;
333 soort stof; 334 inhoudsmaat; 336 telw; 338 nors; 340
deeg; 341 zuivelproduct; 342
metalen staaf; 343 vlaktemaat;
346 ademtocht; 347 opening;
349 hetzelfde; 350 familielid;
351 groente; 352 plomp; 355
elek. tractie; 356 slot; 358 spil;
360 angstig; 361 rustteken; 363
dierengeluid; 366 vr. munt; 368
roem; 369 begeerte; 370 voorz.;
373 pont; 375 voorz.; 376 pausennaam; 378 hetzelfde; 380
kleur; 382 voedsel; 383 plagen;
385 bolgewas; 386 berg op
Kreta; 387 rivier in Siberië; 388
bijb. fig.; 390 vogel; 391 vis; 392
gewicht; 393 wreed heerser;
395 met even; 396 strafwerktuig; 397 genadeloos; 398 en
andere; 399 Eur. hoofdstad;
400 pas; 401 dierenverblijf; 402
neon; 404 nimmer; 405 kennen; 407 aanvang; 410 graan;
412 numero; 413 Europeaan;
414 ontspanning; 415 heden;
417 opening; 418 kraan; 420
groente; 421 recht vaarwater;
422 kunstproduct; 423 vr.
356 106 324
275 385
46 332 94
munt; 425 godsdienst; 426
347 237 31 316 215 149
leeg; 429 achter; 431 strikje;
399 96
433 alarmsein; 435 water in
Friesland; 438 vrl. dier: 439
schijnen; 441 viervoeter; 444
weinig; 446 vervelend; 448
roem; 449 onverschrokken;
450 boom; 452 bijb. fig.: 453
opschudding; 510 oorvijg; 511 zwijn; 23 ogenblik; 24 daar; 26 boomvrucht; 455 gevierde zandaar; 512 pi. in N.-Holland; 514 telw.; 27 gevangenis; 28 pi. o.d. geres; 457 dwarshout; 459 lichvoldoen; 516 vervoermiddel; Veluwe; 29 deelteken; 31 over- te klap; 460 duindal; 461 pers.
518 etmaal; 519 bijb. fig.; 520 eenkomst; 33 dans; 34 buidel; vnw.; 462 paradijs; 463 herbervuur; 522 voorz.; 524 eindigen; 36 biersoort; 37 vr. titel; 39 gier; 464 ontkenning; 465 pi
525 visgerei; 527 verduren; 528 soepkom; 42 slang; 43 naar o.d. Veluwe; 467 vismand; 469
keer; 530 deel v. Spanje; 531 beneden; 48 nobele; 49 vogel; noot; 471 pers. vnw.; 473 steeninviteren; 532 zalfspaan; 533 53 speelkaart; 55 stap; 58 dik; soort; 474 klap; 475 oude maat;
droog; 534 smaden; 535 afdek- 59 Ned. riv.; 62 gat; 63 pi. in 476 daar; 477 Duitse partij; 479
king; 536 horizon; 537 soort Ov.; 66 pi. m Drente; 69 rund; krijg: 480 bouwwerk; 481
70 vaartuig: 71 vrl. dier; 72 gevuld; 483 Eur. hoofdstad; 485
stof.
vochtig; 74 spil; 76 voorz.; 78 opdracht; 487 sein; 488 immer;
Europeaan; 80 godin; 82 489 Noorse goden; 491 nauw;
maand; 83 familielid; 84 sport- 493 rivier m Frankr.; 496 roofVERTIKAAL
term; 86 vogelverblijf; 88 dier; 498 zoogdier: 500 loop;
motorrace; 90 rekenopgave; 92 502 duinvallei; 503 plaats; 505
l watervogel; 2 aanhangsel; 3 Bijb. fig.; 93 bedehuis; 95 betrekking; 509 weg; 511 bijb.
insect; 4 uitgave; 6 eerw. heer; afwijkend; 96 viering, 97 fig.; 513 wereldtaal; 515 meis7 vlaktemaat; 8 oude munt; 9 regeerder; 98 model; 99 meetk. jesnaam; 517 snel; 519 voordat:
inhoudsmaat; 10 eenmaal; 11 fig; 101 bergovergang; 103 eet- 521 neon; 522 voorz.: 523 noot;
gelofte; 12 dagblad; 14 reeds; gerei; 105 boom; 107 provincie; 525 numero; 526 voorz.: 528
15 boom; 16 hectare; 17 dijk; 18 108 mikpunt; 110 getroffen; noot; 529 Frans lidw.; 530 Frans
pi. in Drente; 19 pi. in N.- 112 briefaanhef; 113 pausen- lidw.
Holland; 21 pers. vnw.; 22 wild naam; 114 huid; 115 zeezoog-

o

O
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houding; 442 voorz.; 443
ondergevel; 445 woonschip;
446 viervoeter; 447 voegw.; 448
een zekere; 449 paard; 451 de
onbekende; 452 jaargetijde;
454 lor; 456 nummer; 458
sportterm; 460 aankleding; 461
voorz.; 462 bar; 463 verblijven;
465 telw.; 466 gebogen been;
468 vr. titel; 470 uitroep; 472
vogelverblijf; 474 varkensvlees; 475 maanstand; 476 pi.
o.d. Veluwe; 477 plaag; 478
nieuw; 480 open bosplek; 481
meermalen; 482 afgelegen; 484
verslagen; 486 keukengerei;
488 reeds; 489 vlaktemaat; 490
graafwerktuig; 492 Gr. godin;
494 voorz.; 495 Eur. land; 496
noot; 497 ondernemingsraad;
499 regeringsreglement; 501
boom; 502 inhoudsmaat; 503
naschrift; 504 let wel; 506 het
dringen; 507 zangnoot; 508

O

O

O
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SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse autorubriek die op vrijdag verschijnt in Hel Parool, op zaterdag in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in alle
edilies van Weekmedio l.w.: Amsterdams Stadsblad, Builenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaaspetdom, Amslelveens Weekblad, Uithoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorls Nieuwsblad.
Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86.86. Fax 020-065.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.

O
O

Subsidies
Energiebesparing
1998

Afgeven kan ook bij Het Parool, Wibautslraal 131, Amsterdam of bij de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen: kantoor Aemstelstijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.
Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage l, l miljoen exemplaren.

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l-IN-3 MINI'S?

Ook in 1998 stimuleert Energie Noord West energiebesparende
maatregelen en technieken. Met subsidies voor particulieren
en zakelijke klanten. De subsidies van Energie Noord West
zijn gebundeld in de kaderregeling VISIE: Voorzieningen en
Installaties ter Stimulering van Innovatie en Energie-efficiëntie.

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

ƒ 45,00
ƒ l 5,20
ƒ 9,40
ƒ
9,40
ƒ11,15

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niel breder dan twee kolommen).
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.

Energie Noord West geeft in
1998 subsidie op:
•
•
•
•

isolatiemaatregelen
HR-ketels
energie-efficiënte verlichting
energie-efficiënte aandrijftechnieken
• energie-efficiënte
commerciële koeling
• energieprestatieberekeningen (EPB)
• zonneboilers
• gasverwarmde wasdrogers
• gasgestookte hogedrukreinigers
• vervanging oliestookinstallaties

Let op: in 1998 vervalt de
subsidie op spouwmuurisolatie en bodemisolatie.
Subsidie-aanvragen over het
jaar 1997 kunt u nog tot
31 december 1997 indienen.
Na deze datum vervallen alle
subsidieregelingen uit 1997
en geldt de bovenstaande
kaderregeling.
Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden, subsidiebedragen en energiebesparing
belt u Energie Noord West,
telefoon (020) 5973336.
Wij denken graag met u mee.

Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), larief op aanvraag.
Voor meer informatie of advies, bel

Citroen

Renault

Autosloperijen

CHYPARSE, Soesterborg vult
jw Citrnen-veerbollen voor
f20,- p. st. Testen is GRATIS.
Telefoon: 03463 -51150.

vanRhijn...RENAULT

A.A.R.
Amsterda-nse Auto Recycling,
nkoop loop, sloop en schadeauto's. Geen voorrijkosten.
.id A.R.N. R.D.W-vrijwaring.
Tel. 020 - 4.470.470.

Enndon en Mehari's div. bouwaren. Tevens nwe daken 2CV
325. Tel. 0492-464914.
Ruime keuze in 2 CV occasions
alle leeftijden. De Eendenspecialist Leende.: 040-2061528.
Wegens
omstandigheden
aang.: XM 2.0 l. Gris Gabion,
uli 1993, km stand 101.000, in
goede staat van onderhoud.
Vraagprijs / 15.000.
Tel.: 0570-644101.
XM V6 airco m.'95
ƒ 27.500
XM 20i LPG airco '95 ƒ 27.500
XM Turbo D '94
ƒ 25.500
XM Diesel '95
ƒ27.500
XM Turbo D '90
ƒ 12.500
XM Diesel '94
ƒ 19.500
XM 20i Comfort '91 ƒ 7.950
XM201CT Turbo '94 ƒ24.500
XM20iLPG '93 airco ƒ 15.500
XM CT Turbo aut. '93 ƒ 17.500
Xantia Alure 1.8i SX '95
30.000 km
ƒ27.500
Xantia LPG '93'94'95 ƒ 14.500
Xantia 1.9 Diesel '95 ƒ19.500
ZX 14i Furore '94
ƒ 13.500
ZX Diesel '93
ƒ 13.500
BX TGD st.b. '93
ƒ 14.500
BX Diesel '90
ƒ 4.950
BX 16 RE Break '87 ƒ 1.950
BX 14 TE '93
ƒ 8.950
BX 14 '89
ƒ 3.950
BX 14 RE '88
ƒ 2.950
BX 19 TRi '89 '90 v.a./ 3.500
BX 19 GTi '88
ƒ 3.950
AX 1.1 First '94
ƒ10.500
C 15 D bestel '92
ƒ 7.250
C 15 D bestel '94
ƒ 9.950
Peugeot 205 XA D '95/ 9.950
VISA Garage B.V.
Houtmankade 37, A'dam.
Tel. 020-6278410.

Daihatsu

020-665 86 86

Daihatsu
't AMSTERDAMMERTJE
Amstel 340-342
tegenover Carré
A'dam-C. Tel. 020-6236491.
NIEROP-DAIHATSU
ook voor occasions.
Vancouverstr. 2-12 A'dam W
020-6183951.

Hart. ItuliitTsMraal 5-11. AmMcrdam-XuhLTcL 673 HO 22.

> 3000 m1 RENAULT-SHOW

Rijscholen
5 ***** VERKEERSSCHOLEN
Nu voor al uw rijbewijzen
Amsterdam • Almere • Zaanstreek • Aalsmeer e.o.
20 autorijlessen + examen ƒ1.000.10 motorrijlessen T examen ƒ835,Motorrijlessen ƒ 55,- per 60 min.
Autorijlessen ƒ 42,50 per les; ook automaat-lessen
Theorie op CD-I GRATIS
Speciale spoedcursussen theorie + praktijk
Ruys de Beerenbrouckstr. 157-159, A'dam, tel. 020-6138473.
Ophelialaan 89, Aalsmeer, 0297-322596
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42,50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorrijlessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198. tel.: 020 - 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier intensief les en nog leuk ook!
Hoog slagingspercentage en
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Tel.: 020-6868063/6332405 of
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.
Verkeersschool Trendy
Amsterdam. Toppers in rijles.
Bel voor gratis infogids:
Tel. 020-4205386.

Peugeot

Z U l D W IJ K
Peugeot-dcaler
106 1.1 XN 10-'91 ...ƒ10.995
106 1.5 D. 03-'96....ƒ25.950
106 1.1 Accent '96 . .ƒ 19.450
106 1.0 Ace '94
ƒ14.950
306 1.6XS01-'96 ...ƒ27.750
3062.0XSi '94
ƒ24.950
306 1.9 D. '96
ƒ26.900
309 1.3 XR '89
ƒ 5.450
309 Allure '88
ƒ 4.750
R. Laguna 1.8 RT '94 ƒ 21.900
Renault 21 GTS '91 .ƒ 7.250
Seat Ibiza CLX '92 . ƒ 7.250
Ford Escort strb, '95 . ƒ 20.900
Minervalaan 86, A'dam • Zuid
Tel. 020 • 662 95 17

Volkswagen
T.k. Golf 1.4 CL, wit, 3-drs, 194, 23.000 km, rad., altijd binnen gestaan, weg. beëindiging
rijden. Prijs ƒ 18.000,-.
Tel. 0297-521300.

Opel
Opel Omega 2.0i kat.: 11/87,
148.000 km, i.z.g.st. (garage),
trekhaak, anti-roest verzegeld
(herh. '96), 1e eig., incl.
winterbanden, APK 12'98,
ƒ7.900. Tel.:036-5366437.

Klassiekers
en Oldtimers

Auto's te koop
van ƒ 5.000,tot ƒ 10.000,-

Nissan

Volvo

Auto's te koop
gevraagd
Gevraagd jonge auto's vanat
1991 a contant! Belt u voor inl.
0341 • 419354 of 0653 - 675799.

serieus bod

Bedrijfsauto's

Rover

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Subaru

Service en
Reparatie
APK + grote beurt v.a. ƒ299.DIESELSERVICE

brandstofpompen; verstuivers
cil.koppen vlakken. Garage.'
motorenrevisie FEENSTRA
Industrieweg 27, Duivendrecht
Tel. 020-6980639
APK-KEURINGEN
klaar terwijl u wacht.
Garage West-Center:
020-6122476 (zonder afspraak)
2e Helmersstraat 15. A'dam.
Autobedrijf CRYNSSEN
Crynssenslraat 10-14
Tel.: 020-6184402.;
APK-keurstation, reparaties
alle merken en schaderegeling.

Saab
Voor een perfecte SAAB 99
90, 900, 9000 ook Royal Class

Frank Dordregter
5 jr PEUGEOT 404 import.
Altijd auto's op voorraad.
020-6826974 ' 06-54373493

V.d. WAAL-DAIHATSU div
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
gebr. Cuore'sTS'TX v.a '911 m
merk auto a cont. niet vrijwar.
'96. nu met gratis Airmiles
bewijs. Tel.: 020-4824640.
Spec. aanb. div. demo's o.a
Gran Move. Charade. Valera
en Move. Broekermeerstraa Te koop: gereviseerde
122 Hoofddorp: 023-5633751. Peugeot 505 GR. 1985. LPG.
voor recente automobielen
ƒ 1750. 020-6264609.
DOOR BEËDIGD MAKELAAR
ook bedrijfs personenbussen
MICRA 1.3 automaat
corr. afw., RDW vrijw. BOVAG
met ANWB keuringsrapport,
Karperweg 8 A'dam ook zo.
bouwjaar 1993, 5-deurs,
15 VOLVO STATIONS '88 -'95,
70 BESTELAUTO'S en pers. 020-6716280 of 06-53316582.
donkergrijs, airco, startVolvo 440 GLE 1.8 inj., km
Sedans 240 '91, Ipg
onderbreker, alarm, centr.
120.000, st.bekr. enz., b.j. '89.
ANWB-gek. Tel. 0492-464495. busjes v.a. ƒ3500. Garage
Rijsenhout, lid Bovag.
van
1e
eig
(7.750. NIEROP 020-6183951 deurvergr.,
940 GL Estate km 150.000 '92, Meer dan 50 jaar gevestigd:
[ 11.700. Tel. 06-54798197.
460 1.8 inj. div. extra's km Bennebrpekerweg 17. RijsenMINOR MOTORCARS
70.000 '95, 440 2.0 inj. div. ex- hout bij Aalsmeer, 0297Sloterkade 43/44
tra's, km 90.000 '93 (mod.'94) 324229. Ook t.k. gevraagd.
Amsterdam
Vivio 5-drs Gli aut. km 14.000, 440 DL 1.8 inj. LPG. 340 DL 1.7
Iel. 020 - 6177975/6158022
Adverteren in
3-drs '89. NIEROP, Vancou
PEUGEOT TURBO D
b.j. '96, nw.st. v.d. WAALdeze rubriek
2-12,
A'dam-W.
automaat. 1994, 130.000 km DAlHATSU-Hoofddorp.
Rover-dealer voor
023- verstr.
FAX: 020 • 665.63.21
020-6183951.
/ 22.500. 020-6278410.
Amsterdam, Amsteveen e.o.
5633751.

weet

Gtule sortering ONDERDELEN
van alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD?? Bel
voor vrijblijvende prijsopgaaf.
Loop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
van sloop- en schade-auto's.
Tev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald. Meteorenweg
381, A'dam. 020 • 6319802.

SAAB SERVICE
MOLENAAR
HOOFDDORP

l

Onderhoud, reparatie. APK.
Eigen revisiewerkplaats
voor Saab motoren
en versnellingsbakken.
Tevens verkoop van nieuwe
en gebruikte onderdelen
023-5614097 :

Algemeen
Autoverzekering premies v.a.
/185.- per jaar. Van Lemel Assurantien, tel. 026-3219900.
na kantoortijd 026-3332221.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHR1 BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
• Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.
Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Tel.: 023-5845435.

Geachte lezers en relaties, wij doen dit jaar niet aan Kerst- en Nieuwjaarskaarten. Nonchalance? Minachting? Luiheid? Geenszins. Wenskaarten kosten immers nogal wat. En dat geld besteden wij veel liever aan een goed doel. Dit jaar is dat goede doel
De Wilde Ganzen. Waar uw gift overigens ook van harte welkom is. Het gironummer luidt 40000 te Hilversum. Zijn we nog iets vergeten? |a. Om u, namens al onze medewerkers, via deze weg Mooie Kerstdagen en een Voorspoedig 1998 te wensen.
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Dikke Delta's
van Lancia
L

Honda CR-V
Terug naar de natuur

ancia heeft zijn sportieve Delta-serie voor 1998 een
nog spannender en krachtdadiger uiterlijk gegeven.
Fraaie lichtmetalen velgen, uitgebouwde voorspatborden, krachtiger motoren en smaakvolle wijzigingen aan de
toch al heel aantrekkelijke carrosserie zijn wat ingrediënten
voor een vlammender vertoon.
Met name bij het sportieve vlaggeschip van de Delta-serie, de
HPE 2.0 HF, druipt de sportiviteit
van het uiterlijk. Deze topper met
een 2,0 liter turbomotor van 193
pk is omgetoverd tot een blikvanger. Grote bumpers, zijskirts en
spoilers versterken het imago van
de HF. Daarnaast trekken de gro1e lichtmetalen velgen, omrand
met breed rubber (215/45), de
aandacht. Als optie is een elektronisch geregelde schokdemping te
verkrijgen, die de solide wegligging op een nog hoger niveau
zet. De Delta is er als vijfdeurs

De natuur lonkt voor berijders van de jongste Honda-telg.

LS. Het is de luxe variant in de
serie, verkrijgbaar met een 1,6
(103 pk) of 1,8 liter (130 pk) benzinemotor of een twee liter (90
pk) turbodiesel. De sportieve loot
aan de Delta stam heet HPE. Dat
is de driedeurs-uitvoering, waarvoor hetzelfde trio krachtbronnen
ter keuze staat.
De rappe HF met de krachtige
tweeliter turbo benzinemotor is de
specialiteit en dat uit zich in de
prijs van 59.950 gulden. De basisversie Delta 1.6 16V als drieof als vijfdeurs kost 33.950 gulden.

Specificaties
Honda CR-V
Viercilinder zestienkleps
lijnmotor
Cilinderinhoud: 1.973 cm3
Vermogen:
94 kW/128 pk bij
5.500 t.p.m.
Max. koppel: 182 Nm bij 4.200
tp.m. - - '
Acceleratie:
12,5 sec van
0-100 km/uur* •
Topsnelheid: 166 km/uur.
Gem. verbruik: 10,1ltr/100km.
Motortype:

Bij verminderde grip van de voorwielen schakelt de CR-V automatisch over op vierwielaandrijving.

onda's kijk op het recreatievoertuig draagt
de naam CR-V. Deze
letters staan voor Compact
Recreational Vehicle. Het
woord Compact moet echter
met een korreltje zout worden genomen, want de Honda CR-V is maar liefst 4,52
meter lang, 1,75, meter
breed en 1,68 meter hoog.
De term Recreational is zeer
op zijn plaats. De Honda is

H

als een bergschoen: stoer
en robuust, maar ook comfortabel en praktisch.
*

De CR-V is bedoeld voor de avontuurlijk ingestelde automobilist met
veel vrije tijd. Honda wil met deze
auto de pioniersgeest in de mens
wakkerschudden. Hij ziet als een serieuze off-road auto met vierwielaandrijving. De CR-V is echter onder
normale omstandigheden een voorwielaangedreven auto.

Als één van de voorwielen grip
dreigt te verliezen, schakelt de Honda automatisch over op vierwielaandrijving. De fabrikant noemt het systeem Real Time 4WD. De bestuurder heeft geen enkele invloed op de
werking hiervan. Knoppen en hendels om de vierwielaandrijving aan
en weer uit te schakelen zijn niet
aan boord. Jammer is dat er op het
dashboard geen lampje gaat branden zodra de achterwielen assistentie verlenen.

De waakzame aandrijving is verbonden met een 2,0 liter zestienklepper.
De krachtbron levert 94 kW (128
pk). Hiermee wil de forse Honda
goed vooruit al zijn sportautoprestaties uiteraard niet aan de orde. De
'automaat' heeft 12,5 seconden nodig om van O naar 100 km/u te
sprinten. De topsnelheid ligt op 166
km/u. De handgeschakelde versie
bereikt overigens 2 seconden eerder
de magische 100 km/u grens en
heeft een top die 8 km/u hoger ligt.
Wie de motor in het vooronder van
de CR-V ziet liggen denkt in eerste
instantie met een motor met een
veel kleinere inhoud te maken te
hebben, zo compact is hij. Een pluim
voor de Japanse technici derhalve.
De carrosserie straalt kracht en robuustheid uit. Honda heeft het reservewiel achterop de auto bevestigd
om het off the road-gehalte te verhogen.
Achter het reservewiel huist een
tweedelige achterklep. Het bovenste,
glazen gedeelte zwaait naar boven
toe open. Kleinere spullen kunnen
via deze opening achterin gelegd
worden. Het onderste gedeelte van
de achterklep is met scharnieren'
aan de rechterkant van de carrosserie bevestigd en zwaait naar de zijkant open.

Klein, fijn en heel snel is deze FR-X van Daihatsu.

Daihatsu FR-X rap coupétje
e FR-X is compact en
het is een tweedeurs
coupé. Op geen andere manier is die prototype
van Daihatsu te omsch rijven. Een spannende auto,
die het merk in het verschiet heeft voor de toekomst.

D

Geen wagentje om zonder handschoenen aan te pakken, want de
motor van slechts 850 cm3 levert
een heel onbescheiden vermogen
van honderd pk. Een turbo en

een intercooler dragen bij aan dit
geweld, dat zonder twijfelf prima
uit de voeten zal kunnen met deze FR-X van nog geen 3,5 meter
lang.
De auto heeft alle denkbare luxe
aan boord. De bekleding is gemaakt van leer. De ruimte voorin
is voldoende voor twee volwassenen, maar achterin op de kleine
achterbank passen slechts twee
kinderen.
Daihatsu stelt dat de bodemplaat

heel vlak is gemaakt om onder de
auto enige onderdruk te krijgen.
Dat zorgt bij hoge snelheid voor
een neerwaartse kracht, waardoor de wegligging verbetert. Dat
mag ook wel, want het duiveltje is
tot zeer hoge prestaties in staat.
ABS, airbags en sidè-airbags behoren tot de standaard veiligheidsuitrusting.
Voor de liefhebber is het zaak
even geduld te hebben, totdat
Daihatsu de definitieve versie van
de FR-X op de markt brengt.

De bagageruimte, die 374 liter meet,
maakt duidelijk dat de CR-V zijn
mannetje staat in de vrije natuur. Het
deksel van de kofferruimte is te verwijderen. Hieronder bevindt zich een
waterdicht opbergvak waarin inzittenden van de CR-V modderlaarzen
of eventueel een 'wetsuit' kunnen
opbergen. Het deksel is door zijn uitklapbare poten in een oogwenk om
te toveren tot een picknicktafel. wanneer we verder rondkijken in de bagageruimte treffen we ook nog een
12 volt aansluiting aan.
Als optie is voor de CR-V onder andere een douche verkrijgbaar. Deze
pompt water uit een emmer waarmee bijvoorbeeld een duikpak of de
auto zelf schoongespoeld kunnen
worden.
Niet alleen achterin, maar ook voorin
de CR-V heeft Honda het dik voor
elkaar. Het interieur is ruim van opzet. De testauto heeft een automatische transmissie waarvan de hendel
aan de stuurkolom bevestigd is. Een
middenconsole ontbreekt. Hierdoor

Saab schuift 9-3 voor het voetlicht
aab timmert stevig aan
de weg. Kort na het
model 9-5, dat medio
dit jaar ten tonele verscheen, presenteert het
merk nu de 9-3. Deze beleeft
begin januari 1998 zijn wereldpremière tijdens de Detroit Motor Show. In maart
komt hij in Nederland. Prijzen en uitrusting zijn op dit
moment nog niet bekend.

S

daard uitrusting. De Saab technici
beoogden een auto te ontwikkelen waarmee de bestuurder zich
heer en meester voelt in elke verkeersituatie. Dat is de filosofie bij
dit merk. Ook in de 900-serie is

deze toegepast. Een tastbaar resultaat is het typische 'cockpit-gevoel' dat de bestuurder krijgt.
De Saab 9-3 is bedoeld voor automobilisten die dynamische rijeigenschappen wensen te combi-

neren met een gedistingeerd ontwerp. De wortels van de 9-3 liggen in vijftig jaar Saab historie.
Desalniettemin staat de nieuwe
Saab op hetzelfde niveau als de
moderne 9-5.

De 9-3 is een evolutie op basis
van de bestaande 900-serie. Het
is een toevoeging aan het modeltengamma.
Samen met de diverse optische
veranderingen en wijzigingen aan
het interieur, heeft de 9-3 ook een
groot aantal technische verfijningen en vernieuwingen aan boord.
Waartoe onder meer een voor
Saab unieke lurbodiesel(l) krachtbron behoort.
De technische verbeteringen bePerken zich niet alleen tot een
verfijnd chassis maar behelzen
ook een nieuw interieur met uitQebreide veiligheidsvoorzieningen. Het Saab Active Head Restraint-systeem (SAHR), dat de
kans op nekletsel vermindert, en
side airbags behoren tot de stan-

Voor de Saab 9-3 zien de Zweden een prominente rol weggelegd in het zakelijk segment.

Prijs:

ƒ 52.990,-

Meerprijs
automaat:

ƒ 3.500,-

.,

BIJZONDERHEDEN
UITRUSTING
Centrale portiervergrendeling
Stuurbekrachtiging
,
'
Elektrisch bedienbare zijruiten i
'voor/achter^
',
,
Spiegels van'binnenuit verstelbaar- • •\•- - - _
, ' . . „ !
Stuur in hoogte verstelbaar - .
'Achterbank in delen neerklapbaar- "
>'''\"•
Getint glas-"
* '
' '
Hoofdsteunen voor/achter
Opklapbaar tafeltje voor
Picknicktafel ingebouwd In baga- 'geruimte ' ,
'
Kaartleeslampen voor
12v Stopcontact in kofferruimte ''

en door de ver uit elkaar geplaatste
stoelen kunnen we via de vlakke wagenvloer gemakkelijk de achterbank
bereiken.
Deze is in twee delen weg te klappen. Wie de hele bank platlegt,
creëert een laadruimte van 668 liter.
Tussen de voorstoelen heeft Honda
een wegklapbaar tafeltje gemonteerd, heel handig voor wie langere
tijd met de CR-V onderweg is. De
auto nodigt daar in ieder geval toe
uit.

De spanning druipt af van de vernieuwde Lancia's Delta, wat heel goed is te zien aan de topper 2.0 HF.

Schitterende Audi A6 Avant
p basis van de A6 lanceert Audi begin volgend jaar een schitterende Avant-uitvoering (stationwagen). De auto heeft
een dynamische, schuin aflopende achterzijde. De daklijn daalt naar achteren toe
licht waardoor een typisch,
sportief silhouet ontstaat.

O

De uitrusting imponeert. Behalve
alle mogelijke luxe en prima veiligheidsvoorzieningen zoals dubbele airbags en abs, heeft de
Avant een bagagenet, aluminium

dakrails (zwart of blank gepolijst)
en een 12 volt stopcontact in de
bagageruimte. De kofferbak is
voorzien van krachtige lampen
om het in- en uitladen in het donker te vergemakkelijken.
Achterin is onder de afdekhoes
een bagageruim van 455 liter. Na
het neerklappen van de in twee
ongelijke delen gesplitste achterbankleuning ontstaat een laadruimte van 1.590 liter. De breedte
van de vrijwel rechthoekige laadvloer is over de volle lengte gelijk.
Zo kunnen omvangrijke stukken
gemakkelijk vervoerd worden.

Audi biedt een keuze uit drie benzinemotoren en twee turbodiesels
voor de A6 Avant. Bij de krachtbronnen zijn 5-kleppen techniek
of TDI-technologie toegepast. De
Avant is te verkrijgen met voorwiel- of quattro- (vierwiel) aandrijving. En er zijn drie uitvoeringen:
Advance, Ambition en Ambiente.
Bijpassende leersoorten en houtinleg zijn als meeruitvoering te
verkrijgen. De Audi-koper kan
verder kiezen uit zeventien carrosseriekleuren, waaronder één
exclusieve Avant-kleur, 'toermalijn
metallic'.

Eénmiljaenste
Renault Megane
Exact twee jaar na de introductie
van de eerste Megane is de éénmiljoenste gebouwd van deze
middenklasser van Renault. Het
is de best verkochte Franse auto
in Europa.
De productie begon met de driedeurs Coupé en de vijfdeurs
Hatchback. Een jaar terug zijn de
Sedan en Scénic aan de familie
toegevoegd en eerder dit jaar de
Cabriolet. Renault produceert zijn
middenklasser in drie Europese
fabrieken.
Die staan in Douai en Dieppe in
Frankrijk en in Palencia in Spanje. Sinds kort rolt de Megane ook
van de band in Turkije en in Argentinië voor de lokale markten
daar.

De Audi A6 Avant heeft dynamische carrosserielijnen.

Buggy vaar Arasa

Xsara met veiligheidspakket

Compacte auto's zijn wendbaar en makkelijk te parkeren. Alleen
laat de bagageruimte soms te wensen over. Kinderbuggy's.passen er vaak niet in, zodat er niets anders overblijft dan de .achterbank om te klappen voor extra ruimte. Alieen jammer dat het de
bedoeling was om de kleine juist achterin in zijn veiligheidszitje
te plaatsen. Seat heeft voor dit dilemma een oplossing gevonden. Voor de compacte Arosa is een opvouwbare buggy ontworpen die precies in de kofferruimte past. En hij ziet er nog leuk uit.
De bekleding is gelijk aan die van het interieur van de Arosa en
de wielen zijn voorzien van een Seat logo. De Buggy is verkrijgbaar bij de dealer, evenals de Arosa die sinds oktober dit jaar in
de showroom prijkt.

De Citroen Xsara is voortaan als extra verkrijgbaar met een zogenaamd veiligheidspakket. Dat bestaat uit een tweede airbag
(passagierszijde) en een ABS remsysteem. De prijs hiervan bedraagt 2.000 gulden. Dat is een voordeel van 1.200 gulden. De
basisuitvoering Xsara 1.4i Berline komt daarmee op een prijs van
31.990 gulden, wat ten opzichte van menig concurrent heel
scherp is.

Kanaaltunnel populair

Renault ziet omzet stijgen

De autotransporttrein Le Shuttle heeft in november aanzienlijk
meer voertuigen verplaatst door de Kanaaltunnel dan vorig jaar
in dezelfde maand. Het aantal auto's is gestegen van 142.047 tot
239.248. Het aandeel bussen groeide van 4.722 naar 7.890. Met
564 bussen op één dag is zelfs een nieuw record bereikt.

Het Franse Renault zit in de lift. Over de eerste drie kwartalen
van dit jaar is de omzet gestegen met 10,9 procent ten opzichte
van '96. In totaal kwam die uit pp een bedrag van vijftig miljard
gulden. Met name in het derde kwartaal is de groei heel sterk
geweest. De omzet lag in deze periode ruim twintig procent boven die van vorig jaar in hetzelfde kwartaal.

Ook de personentrein Eurostar, die frequent met hoge snelheid
onder Het Kanaal doorsuist op het traject Parijs-Londen, boekt
groei. Het aantal passagiers in november bereikte een totaal van
459.312. Dat is beduidend meer dan vorig jaar toen in deze
maand een aantal werd genoteerd van 295.161 passagiers.
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RUK WORDEN MET UW POSTCODE?

KROON MODE
Haltestraat 55

WIN-TOT-16,4-MILJOEN-BON
ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bmgoprijzen en de Mega Jackpot.

D de heer n mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzeggmg eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.

Adres:_

C]
Q
[H
LI

Jk

ƒ 40,ƒ 30,ƒ 20,/ 10.-

• NATIONALE •

Sloggi slips

Plaats:

voor dames en heren

Bel mij bij een prijs
Tel.:.
boven ƒ 10.000,-.

Nu 4 halen 3 betalen

Postbanknummer:

Geldig de hele maand december

Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel)
opsturen naar Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 79503,
2501 ZV Den Haag.

4
4

Geboortedatum:

- Klaverjasmiddag -

4

met aansluitend een heerlijk
dagmenu.

4
4
4
4
4
4
4

Kaarten inclusief dagmenu
voor ƒ 20,- p.p.
Aanvang zondag 11 januari
om 13.30 u u r.
Inschrijven bij
receptie Hotel triton
Zuiderstraat 3
Zandvoort
Tel. 5719105
(onder voorbehoud van
voldoende deelname)

4
4

444444444444444444444444444444444444

Datum:.
1509712
Handtekening:

E H L O T E R UB

DAT KAN!

Ja, ja, ja! Donderdag
l januari is het zovei: clan
gaat de Postcode-Kanjer
van 16,4 miljoen gulden eruit En u kunt er bij
zijn. Want de uitreiking is rechtstreeks te volgen bij RTL 4 m de speciale Kanjer Surprise
Show van Henny Huisman.

Op l januari gaat hij vallen, ergens in
Nederland. De Postcode-Kanjer van 16,4 miljoen gulden, de grootste straatprijs uit de
geschiedenis. Wie de winnaars zijn is nog niet
bekend. Toch zijn ze op Nieuwjaarsdag allemaal
m één klap schatrijk. Want zij
mogen samen 16,4
miljoen gulden
verdelen. Stelt u
zich dat eens voor.
Zou ü een van die
winnaars zijn?

Rcinout Ocilcmans "lli ben ei ook bij op
l januat \. Ik hoop voor u dat de Postcode
Lotcnj dan bij u de citaat 111 njdt "

Aanbieding:

Postcode:.

A u b uw keuze aankruisen en verder invullen m blokletters Deelname aan de Nationale Postcode Loten) houdt
in aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel 020 677 68 68

*
*
*

4
4

Naam:-

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
<een lotnummer)

Wist u . . .
dat wij van Hotel
zondagsmiddags voor u
organiseren, een ouderwets
gezellige

De Kanjer wordt
verdeeld over alle
leden in de winnende postcode.
Wie de meeste
loten heeft en daarmee het langste
meespeelt, die wint
het meest. Want elk
lot levert elke
maand een
Kanjerpunt op,
goed voor een aandeel m de Postcode-

Kanjer. Zo verzamelt u per lot
maximaal 12 Kanjerpunten.

STIJL* KASTWANDSYSTEMEN IS ONS HUISMERK. HET
WORDT AANGEPAST AAN UW SPECIFIEKE WENSEN:
VAN KAMERBREED TOT PLAFONDHOOG MET KEUZE

En zo gaat het volgend jaar weer. Al vanaf januari kunt u weer Kanjerpunten verzamelen voor
de Postcode-Kanjer van 1998. En die wordt
zeker hoger dan de Kanjer van dit jaar! Het is
dus zaak om zoveel mogelijk punten te verzamelen. Begin daar direct mee en vul vandaag nog
deze bon in. Dan zit u in 1998 zeker goed.

UIT VELE KLEUREN EN UITVOERINGEN. U WILT
STRAKKE MODERNE SCHUIFDEUREN OF RUSTIEKE*

4

VOUWDEUREN? HANG- OF LEGVAKKEN, LADEN VOOR
OVERHEMDEN? WlJ BEANTWOORDEN -ALS RUIMTE-

4

ANALIST- G R A A G UW V R A G E N . IN O N Z E S H O W ROOMS MOET U OOK EENS NAAR

BOVEN KIJKEN..

DAAR HANGEN DE MOOISTE PLAFONDS
IN HOUT EN ALUMINIUM.

4
4

U BENT VAN HARTE
WELKOM.

RUIMTE

DE UITSLAGEN VAN 22 DECEMBhR

ANALIST

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

1

Stand Mega Jackpot:

1• De overige Bmgoprijzen:

1

De Bingogetallen: h
Getal 1 t/m 22

21 22 28 15 41 35 10
25 30 40 08 02 43 39
03 31 09 17 14 27 26
Maakt u uw kaart vol met:
O1

dan wint u de
Thuisbïngo
f 25.OOO,Zotfouten voorbehouden

4,
4
4
4
4
4
4

Getal 23 t/m 36

5 miljoen

• 38 ƒ /101 000
nnn
«
45
44
07
24
18

ƒ 100,ƒ 50,ƒ 40,ƒ 30,/ 25,-

37

ƒ 20

f|R

/ -Ift

13
20
33
32
29

4
Café - Restaurant

PLAFONDS, WANDEN

• Straatpnis trekking november:
Bekendmaking: 22 december
ƒ 5.000,3061 SC
Extra Prijs
ƒ 25.OOO,3061 SC OO2

4
Beide Kerstdagen geopend
Keuze uit
è la carte of KERSTMENU
Velouté d'asperges soep
** *
Pasteitje met kippenragoüt
** *
Kalkoenfilet met cajunsaus
of bistrosaus
* **
Kerst grand Dessert
* -k *

Koffie met bonbons

ƒ9,
ƒ8,
ƒ7,
ƒ6,
ƒ5.

STIJL"

EN

KASTWANDSYSTEMEN

AMSTERDAM, JARMUIDEN 47. TELEFOON 020-6134775
OPENINGSTIJDEN- M A A N D A G T/M V R I J D A G 9.00 TOT 17 OOU. ZATERDAG
VAN 10.00 TOT 16.OOU. OOK S H O W R O O M

De BMW: 5242 HA 005 in Rosmalen

IN VLAARDINGEN

4

ƒ 39,50 p.p.

4
4
4

Oudejaarsavond geopend
Reserveren gewenst

4

4

Passage 28-30
tel. 023-5718732
Zandvoort

4
4
4
4
4
4
4
4,
4"
4!
4'

44444444444444444444

Louis
Davidstraat
11

Tel. 5716181

0
0
J3STC&

T?

ndvoorts
Nieuwsblad

519.700 gezinnen
ontvangen iedere week
een krant van

WEESMDffl
Dinsdag 30 december 1997

Uitgave Weekmedia BV, Gasthuisplein 12, Postbus 26, 2040 AA Zandvoort, telefoon 023 - 571.8648
58-e jaargang nummer 1, oplage 5.425

Blije katten

(ADVERTENTIE)

Politie gaat
rode kaarten
uitdelen
ZANDVOORT - De politie
gaat vanaf l januari rode en
gele kaarten uitdelen aan mensen die teveel lawaai maken -in
huis of op straat. Na een eerste
klacht krijgen herriemakers
een gele kaart. Wie binnen drie
maanden opnieuw te veel geluidsoverlast
veroorzaakt,
krijgt een rode kaart.
Dat betekent een boete van
130 gulden. Bij de derde keer
neemt de politie de stereo of
televisie in beslag als die de oorzaak van de overlast zijn. Pas
na de rechtszaak, die na de derde klacht volgt, wordt de apparatuur teruggeven.
De geluidsoverlast is volgens
de politie een groot probleem in
Zandvoort. In 1996 klaagden
103 Zandvoorters erover. Tot
oktober 1997 waren het er al
107. Daarom heeft de politie in
overleg met het Openbaar Ministerie het project opgezet.
Zie ook pagina 3

Frontale botsing
ZANDVOOET - Op het circuit is zondagmiddag de jeep
van een 22-jarige Haarlemmer
frontaal tegen de auto van een
59-jarige circuitbewaker gebotst. De bewaker raakte licht
gewond aan zijn knie en nek.
Zijn auto werd zwaar beschadigd. De Haarlemmer reed illegaal op het circuit. De bewaker
reed hem op het rechte eind
tegemoet en probeerde de man
met lichtsignalen te waarschuwen dat hij moest stoppen. Op
het laatste moment stuurden
de bewaker en de Haarlemmer
echter beiden dezelfde kant op
en botsten frontaal op elkaar.

Nieuwjaarsduik
ZANDVOORT - De traditionele nieuwjaarsduik vindt donderdag voor de 38-e keer plaats
bij de Rotonde naast het casino.
Om twee uur gaan de zwemmers onder begeleiding van
coaches van zwemclub Rapido
het water in.

Motor gestolen
ZANDVOORT - Zaterdagmiddag is tussen half twee en
vier uur een zwarte motor (Kawasaki, type ZZ-R600) gestolen.
De motor verdween uit de A.J.
van der Moolenstraat.

Waterstanden
Datum HW

LW

HW

30 dec 03.46 12.06 15.57

loop van 1998 krijgt ook de rest van het asiel een facelift. Daarvoor is volgens
beheerster Irene Mudde nog wel flink wat geld nodig. „We kunnen de eerste
verbouwing gelukkig betalen met de zestig duizend gulden die Zandvoorters plus de
Dierenbescherming Zandvoort en de Dierenbescherming Haarlem hebben gegeven.
Maar daarna is het geld op. In 1998 willen we dan ook beslist nieuwe inzamelingsacties houden en we zijn van plan om sponsors aan te schrijven"Foto Andre Lieberom

LW

31 dec 04.25 00.26 16.40 12.30
01 jan 05.07 00.56 17.21 13.10
02 jan 05.48 01.25 18.06 13.50
03 jan 0635 0206 1848 14.36
04 jan 07.25 02.50 19.45 15.15
05 jan 08.19 03.35 20.45 16.10
06 jan 09.26 04.35 21.55 17.15
07 jan 10.26 05.34 23.05 18.35
Maanstand:
EK ma. 05 jan . 15.08 u.
Hoogwater di 30 dec. 15.57 uur.
NAP +125 cm
Laagwater wo 31 dec. 12.30 uur.
NAP -78 cm.

NIEUWJAARSRECEPTIE GEMEENTE
Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt de inwoners van Zandvoort uit voor de gebruikelijke
NIEUWJAARSRECEPTIE" '
maandag 5 januari 1998
19.00-20.30 uur
De receptie wordt gehouden m de raadzaal van het Raadhuis,
ingang via bordes (Raadhuisplem)

GEMEENTE

ZANDVOORT - Het aanzicht van Zandvoort zal in
1998 drastisch veranderen:
nieuwe huizen, een nieuwe volgend jaar rond deze tijd
sporthal en nieuwe gemeen- staan de eerste huizen van Park
Duijnwijk al overeind. De eerteraadsleden.
ste paal gaat in januari of februari de grond in. Dan begint de
De grootste metamorfose is bouw van de 110 huizen langs
naast het station te zien. Nu is het spoor. In juli start de bouw
dat nog een kale vlakte, maar van de 118 sociale huurwonin-

Faber: Binnen drie maanden ligt
er een concreet toerismeplan klaar
ZANDVOORT - Wordt 1998 het jaar waarin het toerisme
in Zandvoort eindelijk een nieuwe impuls krijgt? Volgens
Floris Faber van de Stichting Zandvoort Promotie is dat
wel de bedoeling. Binnen drie maanden verwacht hij dat er
concrete plannen op tafel liggen.
Veel wil hij er nog niet over zeggen om de werkgroepen die
ermee aan de slag zijn en de politiek niet voor de voeten te lopen.
„Maar," zegt hij, „we komen absoluut met smaakmakende actiepunten. Eén daarvan is een muziektent." Het liefste ziet hij de
muziektent, waarvoor hij al een paar jaar strijdt, in elk geval in de
zomer van '98 op een van de Zandvoortse pleinen staan.
Verder coördineert de Stichting Zandvoort Promotie dit jaar
weer de gebruikelijke evenementen, zoals de drie festivals en de
drie braderieën. „Ik hoop dat er het komend seizoen ook zomerconcerten en een visfestival of ander eetfestijn inzitten." Concrete
afspraken zijn daar echter nog niet over gemaakt.

Blik op Zandvoort verandert flink
gen. In totaal komen er 528 woningen.
Aangezien de huizen gebouwd worden op de plek van
de huidige Pellikaanhal, wordt
deze volgend jaar afgebroken.
Ondertussen beginnen vanaf
februari de voorbereidingen

voor de nieuwe hal op het
Duintjesveld.
In de raadzaal verschijnen
vanaf 14 april nieuwe gezichten. In maart vinden namelijk
de verkiezingen plaats. Tien
raadsleden keren in elk geval
niet terug op het pluche. Zij maken plaats voor nieuwe partijgenoten of leden van nieuwe
partijen.

Wellicht poli
in Huis in
de Duinen
ZANDVOORT - Mogelijk krijgt Zandvoort deze zomer
een EHBO-post en in de toekomst misschien zelfs een
eigen polikliniek in Huis in de Duinen. De artsen Jagtenberg en Paardekoper voeren namens de Zandvoortse huisartsen gesprekken hierover met het Spaarne Ziekenhuis.

Gertenbachmavo
krijgt nieuwe
onderwijsopzet

Welzijnswethouder Gerard
Versteege zei drie weken geleden dat hij goede hoop heeft dat
de polikliniek en de EHBO-post deze zomer al open kunnen gaan. Jagtenberg is echter
een stuk voorzichtiger. „De besprekingen zijn nog in een heel
pril stadium. Het kan best zijn
dat de polikliniek helemaal niet

DEZE WEEK:
12 PAGINA'S
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doorgaat. We praten er alleen
nog maar over. Als er iets komt,
dan zal dat eerst de EHBO-post
zijn. Willen we een polikliniek,
dan zijn we zo een jaar verder
want dat vereist nog meer voorbereidingen en goede afspraken."
Welke doktoren op de EHBO-post gaan werken, de Zandvoortse huisartsen of artsen
van het Spaarne Ziekenhuis, en
op welke tijden de EHBO-post
open zal zijn, is volgens Jagtenberg voorlopig ook nog onderwerp van gesprek.

pagina 3

'We krijgen een
revival van de
jaren tachtig'
Pagina 5

Versteege en Jagtenberg vinden een EHBO-post en een polikhmek van groot belang voor
Zandvoort. Jagtenberg: „Zandvoort is een erg goede klant van
het Spaarne Ziekenhuis. Wij
zijn bij wijze van spreken hofleverancier, omdat we een sterk
vergrijsde gemeente en veel
toeristen hebben," zegt Jagtenberg.

Kleurplaat
voor de
kinderen
Uit&VrijeTijd

Vervolg op pagina 3

Welzijnscentrum gaat
door met Inlooppunt
ZANDVOORT - Maar
liefst vier plannen heeft het
Welzijnscentrum voor het
nieuwe jaar volgens voorzitter Peter Huijskes. De proef
met het Inlooppunt krijgt
een vervolg, ouderen mogen
waarschijnlijk ook in het
weekend een maaltijd bestellen, vrouwen vanaf 75
jaar krijgen bezoek en misschien gaat de belbus ook
's avonds rijden.
Het Inlooppunt op woensdagmorgen is volgens Huijskes
zo'n succes dat het bestuur van
het Welzijnscentrum besloten
heeft om er nog een half jaar
aan vast te knopen. „Hoe we
het met de financiën gaan doen,
weten we nog niet. We willen in
elk geval om een gemeentelijke
bijdrage vragen."
In september is het Inlooppunt op de begane grond van
het Gemeenschapshuis gestart.
Zandvoorters kunnen daar elke

*Wat we hebben krijgen we nooit meer terug'
ZANDVOORT - Ze zijn in de tachtig: Fie en Leo Niessen. En ze moeten wel even slikken als ze beseffen dat ze
waarschijnlijk precies over een jaar niet meer in hun
ruime tweekamerflat in de Bodaan wonen. „Zoals we het
nu voor elkaar hebben, dat krijgen we nooit meer terug,"
zucht Fie Messen. „Maar ja, het zij zo. De Bodaan moet
nu eenmaal verbouwd worden."
Eind 1998 worden namelijk bouwteam, heel moeilijk voor
de vier woontorens van De Bo- mensen met een rolstoel om in
daan gesloopt. Er komt een hun appartement koffie te zetnieuwe aanbouw voor terug. ten of naar de wc te gaan. De
Hoe dié er precies uit gaat deuren en gangen van de huizien, is nog niet duidelijk. Een zen zijn te smal.
speciaal voor de verbouwing
„Maar," vraagt Leo Niessen,
geformeerd comité heeft wel zoon van een architect, zich af,
een architect benaderd, maar „renoveren kan toch ook? Het
in februari heeft die vermoede- is onzin om zo'n jong gebouw
lijk pas de eerste ontwerpen nu al te slopen." Van den
klaar.
Brink ziet het echter anders.
„Slopen en nieuw bouwen is
De verbouwing is volgens di- goedkoper dan renoveren, zerectrice R. Gijsen noodzake- ker als we de stookkosten mee
lijk omdat De Bodaan moet rekenen. Die kosten zijn nu gikrimpen. Van de 110 verzor- gantisch hoog."
gingsplaatsen mogen er nog
Tijdens de verbouwing momaar tachtig overblijven vplgens normen die de provincie gen de Bodaanbewoners erNoord-Holland ruim een jaar gens anders logeren. Een engeleden heeft opgesteld. Vol- keling stelt voor in het Van der
gens Gijsen is het het handig- Valkhotel in Haarlem-Zuid,
ste om het aantal woningen maar directrice Gijsen heeft
van de woontorens te vermin- eerder huize Voghelsanck in
deren. Aan de 22 appartemen- gedachten. Daar logeerden de
ten die tussen 1990 en 1992 zijn bewoners van Huis in de Duiopgeknapt, wordt niets ge- nen onlangs ook.
Bij veel Bodaanbewoners is
daan.
het nieuws over de verbou„De woontorens, die nog wing als een bom ingeslagen.
maar een jaar of 25 oud zijn, Een van hen zegt over haar
voldoen truuwens niet meer. medebewoners: „Ze zijn zo zeZe zijn afgekeurd," zegt.Gij- nuwachtig geworden. Sommisen. „Voor het personeel is het ge mensen, die hier net wonen,
heel onhandig dat de taewo- balen er helemaal van. En ze
ners zo ver vanaf de keuken en vragen zich al waarom we al in
het hoofdgebouw af zitten."
1997 te horen krijgen dat we
Bouwkundig zijn er daar- eind 1998 hier weg moeten."
Directrice Gijsen heeft er
naast ook wat gebreken. Zo is
het volgens C. van den Brink, echter juist bewust voor gekode technische man van het zen om de bewoners in een zo

Editie 17

Deze laatste krant van het jaar
heeft als thema 'nieuw'. Wat
kunnen wc van 1998 vcrwachten? Tekenen zich op tle grens
van oud en nieuw al bepaalde
trends af? Een voorzichtige verkenning van liet komende jaar.
Over 1998 gesproken, alle medewerkers van deze krant wensen u een gezond en voorspoedig jaar toe.

Inmiddels zijn er twee gesprekken achter de rug, een
met de directie en een met de
staf van het Spaarne Ziekenhius. Half of eind januari praten de huisartsen verder zegt
Jagtenberg.
Hij ontkent dat de huisartsen
het onderling niet eens zouden
zijn. „Wij zitten wel op één golflengte. Dat we onlangs een gesprek met de gemeente hebben
afgezegd komt niet door onderlinge meningsverschillen binnen de Zandvoortse huisartsen,
maar had een praktische oorzaak. De groepspraktijk van
Paardekoper, Hermans en mij
werd net op die dag opgeleverd.
We konden dus gewoon niet."

De medewerkers en de 'bewoners' van het Kennemer Dierentehuis kijken met
smart uit naar de erste weken van januari, want dan begint de verbouwing van de
kattenverblijven. Zowel de quarantaine-afdeling: als de afdeling voor de andere
katten wordt flink aangepakt en uitgebreid. Voor de quarantainekatten komen 24
hokken. Nu zijn dat er nog negen. De katten die beschikbaar zijn voor een nieuwe
baas of bazin krijgen dertig hokken, een verdubbeling van het huidige aantal. In de

Los nummer 2 gulden

Vragen over bezorging?
donderdag 9-12 uur
tel. 571.7166
Advertenties: tel. 571.7166
Redactie: tel. 571.8648

woensdagmorgen binnen wandelen voor een kop koffie en
voor informatie over vrijwilligerswerk, maar ook voor alle
zaken die ouderen en gehandiZANDVOORT - Door de harcapten aangaan.
de storm tijdens de kerstdagen
Volgens Huijskes komen er is donderdagnacht een tak op
gemiddeld vijftien mensen per de auto van een 46-jarige Zandochtend langs. „Dat hadden we voortse terecht gekomen. Zij
niet verwacht," zegt hij. „Het ontdekte vrijdagmorgen in de
prettige van het Inlooppunt is Hulsmanstraat dat de tak van
dat het een lage drempel heeft. een boom gescheurd was en geDaardoor hebben we al diverse deeltelijk op haar auto gevallen
mensen kunnen helpen die an- was. Haar auto raakte daardoor
ders misschien nooit bij het beschadigd.
Welzijnscentrum aangeklopt
hadden." Dat is volgens Huijskes één van de redenen om
(ADVERTENTIE)
door te gaan met het Inlooppunt.
Maar het Welzijnscentrum
heeft meer plannen voor het
Zo'n jaar of 50 geleden, eins
nieuwe jaar. Zo wil het Welvoor alle colleges na du oorlog,
zijnscentrum vrouwen van 75
telde Zandvoort honderden
jaar en ouder informeren over
bomen meer
wat Zandvoort voor hen te bieden heeft. Het is de bedoeling
Zelfs Haltes/mat en Kerkstraat
dat vrijwilligers hen gaan verook Kerkplein"
tellen hoe ze voor thuiszorg in
aanmerking kunnen komen,
Welke partijen waren ook almaar ook dat er een uitjesclub
weer zo groen ^
f
voor ouderen bestaat ('Eropuit
maar niet alleen').
Wilt u ook meer gloeit
In 1998 moet er een definitief
besluit vallen over de uitbreiding van Tafeltje Dekje en de
STEM DAN
service van de belbus. Als het
ÉÉN ZANDVOORT
aan het Welzijnscentrum ligt,
zouden ouderen ook in het
vraag het programma
weekend een warme maaltijd
aan en wij brengen het
kunnen krijgen en 's avonds
met de bus mee kunnen.
„Maar," benadrukt Huijskes,
Bel 06 55 307 331
„over beide is nog geen beslissing genomen."

Tak op auto

Ncltlltirlilk. die ^^ m^ik hebben.
J
" Omdat ik graag wil weten wat zich in
mijn omgeving afspeelt. Ter kennismaking ontvang ik het
Zandvoorts Nieuwsblad

13 weken voor maar ƒ 14,00

Zandvoorts
d Nieuwsblad
Naam: (m/v)
Theo en Fie Niessen kijken nu nog uit op de Zandvoortselaan en vrezen dat dat na de
verbouwing van De Bodaan niet meer het geval is
Foto Chris Schotanus
vroeg mogelijk stadium te mformeren. „Anders krijg je
toch wildwestverhalen. Daarom organiseren we om de twee
maanden een bijeenkomst."
Volgens Leo Niessen associëren sommige bewoners de
gedwongen verhuizing met de
evacuatie in de Tweede Wereldoorlog, toen de Atlantikwall werd gebouwd en een
groot deel van Zandvoort gesloopt werd.
Zijn vrouw reageert iets
luchtiger, al vraagt ze zich af
of ze anderhalf jaar geleden

wel naar de Bodaan was gekomen als ze van te voren geweten had dat ze er vervolgens
weer voor een tijdje uit moest.
„Maar," zegt ze„ik voel me
toch ook wel iets gerustgesteld, want tijdens de verbouwing mag mijn piano in de Bodaan opgeslagen worden. Ik
hoop wel alleen dat we een leuke plek terugkrijgen. Nu kijken we uit op de Zandvoortselaan en dat vind ik heerlijk,
want we hebben 43 jaar verderop in de straat gewoond. Zo
groot als dit appartement zal

het volgende niet wezen. Dit is
namelijk een omgebouwde
eetrmmte."
Ze glimlacht mild. „Ach, aan
de andere kant denk ik ook: we
hebben m elk geval een flinke
tijd van deze heerlijke kamers
en dit prachtige uitzicht kunnen genieten. Dat pakken ze
ons niet meer af." Rond de
eeuwwisseling weten Leo en
Fie Niessen (en de overige Bodaanbewoners) of ze inderdaad in een mooie woning terechtgekomen zijn.
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Daarna word ik abonnee en betaal per
D kwartaal/19,60 D halljaar ƒ35.40 D jaar ƒ 61,75
* Voor poslabonnees gelden andere tarieven.
U kunt uw abonnement ook telefonisch aan ons
opgeven: 020-562.62.11.
Stuur deze bon in een open envelop naar
Weekmedia, Antwoordnummer 10051,1000 PA
Amsterdam. U hoeft geen postóegel te plakken. 8 "710371 "017003"

dinsdag 30 december 1997
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Het hoogheemraadschap Amstet, Goot en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwonttteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in bet zuidoostelijk deel
van de provincie Noord Holl&nd, het noordwestelijk deel van de provincie Utrecht
en een klein deel van de provincie Zuid Holland De werkzaamheden voor het
hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en Riolering
IDWK) die gevestigd is m Amsterdam en Hilversum

FAMILIEBERICHTEN

Na een leven vol liefde en zorg voor allen die hem
dierbaar waren, is toch nog onverwacht van ons
heengegaan mijn lieve man en onze lieve pappie
30 maart 1925
Marja
en de kinderen
M. M.Tibboel-Versteege
Celciusstraat 235
2041TJ Zandvoort

Het algemeen bestuur van het hoogheemraadschap Amslel, Gooi en Vecht heeft
op iS december ji de volgende besluiten genomen:

27 december 1997

Wijziging van de verordening Verontreinigingsheffing AmsteJ, Gooi en Vecht 1997
De verordening Verontreinigingsheffing is aangepast aan de derde tranche van
de Algemene wet bestuursrecht De verbruikersafrekening, de slotafrekening
of de voorschotnota van het Energiebedrijf Noord West Amsterdam wordt aangemerkt ats schriftelijke kennisgeving van de verontreinigingsheffing
Wijziging van de Omslagverordening Amstcl, Gooi en Vecht
In de Omslagverordening zijn de om slagtarieven (tarieven voor de Water
schapsbelasting) voor 1998 opgenomen (Bijlage l bij de verordening).
De Omslagverordening is aangepast aan de derde tranche van de Algemene
wet bestuursrecht, en is verder op een aantal punten gewijzigd overeenkomstig
de model omslagverordening van de Unie van Waterschappen

Willem is overgebracht naar het uitvaartcentrum
aan de Poststraat 7 te Zandvoort, alwaar gelegenheid zal zijn tot afscheid nemen en condoleren op
dinsdag van 19.00 tot 19.30 uur.
De crematieplechtigheid zal plaatsvinden op
woensdag 31 december 1997 om 9.15 uur in het
crematorium Velsen, Duin en Kruidbergerweg 2-4
te Driehuis-Westerveld.
Tevens zal er na afloop van de plechtigheid gelegenheid zijn tot condoleren in één van de ontvangkamers van het crematorium.

Wijziging Precario- en Rechtenverordening ACV
De tarieven van de schutgelden in 1998 voor de sluis van Muiden en voor de
overige sluizen zijn aangepast Opgenomen zijn leges voor vergunningen en
ontheffingen op grond van de Scheepvaartverordening N oord-Hol land, de
Scheep vaartwegen verorden ing provincie Utrecht en het besluit van het dage
hjks bestuur 97/49 l (algemeen ligplaatsverbod)
De gebruiksretnbutie bij bruggen en dammen komt te vervallen Daarnaast zijn
er tekstuele wijzigingen aangebracht
Vaststelling Verordening op het toezicht van de keuren
Op grond van deze verordening is het dagelijks bestuur bevoegd personen aan
te wijzen die betast zijn met het houden van toezicht op de naleving van de
keuren van het hoogheemraadschap
Het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft
op 2 december 1997 de volgende besluiten genomen:

in memoriam

Aanwijzing van de ambtenaar belast met de heffing
Het dagelijks bestuur heeft het hoofd van de stafafdeling Financiën en Informatievoorziening aangewezen als ambtenaar belast met de heffing als bedoeld
in artikel 123 derde lid onderdeel b van de Waterschapswet Ingevolge de Aanpassingswet derde tranche Awb l

mamma
nog altijd in mijn gedachten

Vaststelling regelingen rond de Waterschapsomslag en de Verontretniglngsheffing
Dit zijn regelingen die te maken hebben met de aangifte, de invorderingsrente.
het opleggen van voorlopige aanslagen en het verdagen van de uitspraak op
een bezwaarschrift

Marion

De ambtenaar belast met de heffing van waterschapsbelasting van het hoog>
heemraadschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de volgende besluiten genomen:
Aanwijzingsbesluit Verontreinigingsheffing
Ingevolge dit besluit wordt voor de verontreinigingsheffing binnen het verzorgmgsgebied van het nutsbedrijf N.V Energie Noord West Amsterdam dan wel
het nutsbedrijf N V. Regionale Energiemaatschappij Utrecht als gebruiker van
een woon of bedrijfsruimte respectievelijk als gebruiker van een woonruimte
aangemerkt degene die de nota van het betreffende nutsbedrijf ontvangt
In geval geen nota wordt ontvangen wordt als gebruiker van een woonruimte
aangemerkt degene die ten aanzien van de woonruimte als oudste in leeftijd
staat ingeschreven in het bevolkingsregister Wijzigingen m de bewonerssituatie
zullen pas m aanmerking komen vanaf het moment dat de voor de wijziging
als belastingplichtige aangewezen gebruiker niet meer als bewoner van de
betreffende woonruimte m het bevolkingsregister staat ingeschreven

Tonnie en Henk van Dorth
Na 55 jaar
nog steeds een gelukkig paar.
Van harte gefeliciteerd!
Roland en Joke
Chantal en Maurice
Denise en Friso

V V V V

GEMEENTE

Het gemeentebestuur van Zandvoort nodigt de inwoners van
Zandvoort uit voor de gebruikelijke

Kennisgeving

Willem Tibboel

V v

Mandaatbesluit Heffing Waterschapsbelasting hoogheemraadschap Amstel,
Gooi en Vecht
BIJ dit besluit zijn de ingevolge artikel 123 derde lid onderdeel b van de Waterschapswet voor de ambtenaar belast met de heffing geldende bevoegdheden
gemandateerd aan onder meer hoofden en medewerkers van de Dienst
Waterbeheer en Riolering (DWR), alsmede aan de directeuren van Gemeentebelastingen Amsterdam (C BA) en het Energiebedrijf Noord West Amsterdam
(ENWAJ

V

Eindelijk is het
zover!

Inzien van de verordeningen
U kunt de verordeningen tot en met i mei 1998 op werkdagen van 9 oo uur tot
16 co uur inzien bij de volgende vestigingen van het hoogheemraadschap
Larenseweg 30 te Hilversum, Spaklerweg 18 te Amsterdam

Kees
van Autostrijder bv |
wordt op 3 januari

Inlichtingen en aanvragen besluiten
Tegen betaling zijn afschriften van de besluiten verkrijgbaar tegen ƒ 0,50 per
bladzijde met een minimum van ƒ 2,50
Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met de heer WB ten Haaf, afdeling
Beleidsadvies £ juridische Zaken van DWR, tel. 035 647 78 45

_ 50 jaar

werk de lucht m gaan en in brokstukken
wederom in onze badplaats neerdalen Tot
zover geen probleem i
Maar zou het niet een fantastisch goede start
van het nieuwe jaar zijn als men na afloop van
de festiviteiten, of in ieder geval de volgende
dag, de restanten van het vuurwerk rondom
de woning bijeenveegt en in de vuilnisbak
deponeert

NIEUWJAARSRECEPTIE

Hilversum, 31 december 1997

NIEUWJAARSRECEPTIE

maandag 5 januari 1998
19.00 -20.30 uur

De gemeente wenst u allen een schone
start van 1998!
(en natuurlijk...wees voorzichtig met
vuurwerk!)

De receptie wordt gehouden m de raadzaal
van het Raadhuis, ingang via bordes (Raadhuisplein)
OPENINGSTIJDEN
CENTRALE BALIE/
CENTRAAL
TELEFOONNUMMER
De Centrale Balie is gevestigd in het Raadhuis, ingang Swaluëstraat 2.
De Centrale Balie is geopend op:
maandag t/m woensdag: 08.30 -16.00 uur
donderdag:
08.30 - 20.00 uur
vrijdag:
08.30 -12.30 uur
Tijdens de avondopenstelling op donderdag kan men voor een beperkt aantal
zaken terecht (m.n. paspoorten, rijbewijzen e.d.).
Alle gemeentelijke afdelingen zijn bereikbaar via het centrale telefoonnummer:
(023) 574 01 00.
Tevens kan men via het voice response
nummer 24 uur per dag algemene informatie verkrijgen (023) 574 01 02.
SLUITING RAADHUIS IN VERBAND MET FEESTDAGEN
In verband met de feestdagen in december is
het Raadhuis op de volgende dagen gesloten
Op woensdag 31 december is de Centrale
Balie om 12.30 uur gesloten, alle overige
afdelingen sluiten om 15.00 uur.
Op donderdag 1 januari en vrijdag 2 januari
is het Raadhuis gesloten. (Op vrijdag 2 januari
is de Burgerlijke Stand van 09 00 tot 10 00 uur
geopend voor aangifte geboorte of overlijden )

OPENBARE COMMISSIEVERGADERINGEN
De eerstvolgende commissievergaderingen
zijn
- dinsdag 6 januari, 20.00 uur, commissie
Maatschappelijk Welzijn
- woensdag 7 januari, 19.30 uur, extra
gecombineerde commissievergadering,
aansluitend daarop commissie Best uu rlijke Zaken
- donderdag 8 januari, 20.00 uur, commissie Ruimtelijke Ordening
De extra gecombineerde commissievergadering heeft als enige onderwerp de organisatieontwikkeling.
De commissievergaderingen worden gehouden m de commissiekamer in het Raadhuis
(ingang Haltestraat).
De stukken voor de commissievergaderingen
liggen minimaal vijf dagen van tevoren ter
inzage bij de Centrale Balie in het Raadhuis
(ingang Swaluëstraat) BIJ het bureau vborkhting kunt u terecht voor nadere informatie
over de punten die op de agenda staan Telefoon (023) 574 01 62
Tijdens de vergadering zijn exemplaren van de
agenda beschikbaar.
Het publiek heeft tijdens de commissievergadering het recht om over een onderwerp dat
op de agenda staat het woord te voeren

VERVANGENDE DAGEN VOOR
HET OPHALEN VAN HUISVUIL
Tijdens de kerstdagen wordt het huisvuil niet
op de gebruikelijke dagen opgehaald.
In plaats van vrijdag 26 december (tweede
kerstdag) kan men het huisvuil op dinsdag 30 december aanbieden.
In plaats van donderdag 1 januari (nieuwjaarsdag) kan men het huisvuil op vrijdag
2 januari 1998 aanbieden. De cocons worden op woensdag 31 december 1997 geleegd.
INLEVEREN KERSTBOMEN
Ook dit jaar kunnen weer kerstbomen worden
ingeleverd De bomen worden versnipperd en
het eindproduct wordt verwerkt in de natuur
Vanwege werkzaamheden op de remise is
voor een andere locatie voor inlevering gekozen
De bomen kunnen worden ingeleverd op
woensdag 7 januari 1998 tussen 13.00 en
15.30 uur.
De mleverlocaties zijn rotonde op Strandweg
(kop Kerkstraat), duinterrein nabij Nicolaasschool (ingang naast Lorentzstraat 21).

Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht

Voor elke ingeleverde boom wordt een kwartje verstrekt
Handelaren kunnen niet aan deze actie deelnemen.
Voor nadere informatie Centrale Balie
(023) 574 01 00

ADVERTENTIES

EEN SCHONE START VAN 1998
Tijdens Oudejaarsnacht zal om het nieuwe jaar
in te luiden weer een grote hoeveelheid vuur-

uitvaartverzorging
kennemerland bv

- Verordening forensenbelasting 1998,
- Verordening brandweerrechten 1998,
- Verordening toeristenbelastmg nachtverblijf
1998,
- Verordening onroerende-zaakbelastmg 1998,
- Verordening reinigingsheffingen 1998,
- Verordening rioolrecht 1998,
- Verordening begraafplaatsrechten 1998,
- Verordening marktgeld 1998,
- Verordening toeristenbelasting op strandstoelen en/of strandbedden 1998

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De Welstandscommissie vergadert donderdag
18 januari 1998 om 15.30 uur. De plaats van
vergaderen is Raadhuis, Swaluëstraat 2, Zandvoort
Voor nadere informatie over de agenda kunt
u terecht bij de sector Grondgebied, afdeling
Bouwtoezicnt en Milieu, telefoon
(023) 574 01 00

Deze besluiten treden m werking op de eerste
dag na de datum van verschijning van dit blad
De verordeningen liggen ter inzage bij de Centrale Balie van het Raadhuis, Swaluëstraat 2 te
Zandvoort Een ieder kan op verzoek, tegen
betaling van een bedrag aan leges een
afschrift verkrijgen van genomen besluiten.
VERLEENDE KAPVER-

GUNNINGEN

Burgemeester en Wethouders van Zandvoort
hebben een kapvergunning verleend voor
- Poststraat 12-1 boom
De bij de verlening behorende stukken liggen
ter inzage bij de Centrale Balie Belangheboenden kunnen tegen dit besluit tot 6 weken na
publicatie van bericht een schriftelijk bezwaarschnft indienen bij Burgemeester en Wethouders van Zandvoort, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
Het indienen van een bezwaarschrift heeft
geen schorsende werking In geval van onverwijlde spoed kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de president van
de Rechtbank m Haarlem
Een dergelijk verzoekschrift dient vergezeld te
gaan van een kopie van het bezwaarschrift
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven
BOUWVERGUNNINGEN
De volgende aanvragen bouwvergunning zijn
bij het college van Burgemeester en Wethouders ingediend
97/179BMansstraat 5
veranderen
woning
97180B hoek Vondellaan/
tijdelijk plaatTollensstraat
sen ketenpark
97181B Grote Krocht 9
veranderen
winkelpand
97182B Tollensstraat 2
vernieuwen
woning
97183B Bentveldweg
bouwen
t h v nr. 1 b
woning
De genoemde aanvragen liggen ter inzage bij
de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen binnen een redelijke termijn schriftelijk hun zienswijze kenbaar maken
bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA Zandvoort
De ontvangen zienswijze wordt bij de beoordeling van de aanvraag betrokken Wij wijzen
u er echter bij voorbaat al op, dat er wettelijke
regels bestaan, die ons tot de verlening van
een vergunning kunnen verplichten

CONTROLE HONDENBELASTING
In de tweede week van januari zal een huisaan-huis brief worden verspreid waarin mwoners gewezen worden op het feit dat indien zij
één of meer honden houden hiervoor hondenbelasting verschuldigd is
Aangezien het een ongeadresseerde mailing
betreft, wordt geen brief bezorgd op die
adressen die middels een zgn "nee/nee" of
"nee/ja" sticker te kennen hebben gegeven
geen ongeadresseerde post te willen ontvangen
Mocht u geen brief hebben ontvangen, maar
wel m het bezit zijn van een hond en u heeft
nog geen aangifte gedaan, dan kunt u bij de
Centrale Balie een aangiftebiljet verkrijgen U
kunt ook even bellen
U bent immers, ook wanneer u geen brief
heeft ontvangen niet gevrijwaard van de. belastingplicht

verleende bouw- en sloopvergunningen
97143B Haarlemmerstraat 48 vergroten
woning
(17-12-1997)
97160B Cort v/d Lindenplaatsen
straat 38
dakkapel
(17-12-1997)
97169S Badhuisplein 2-6
gedeeltelijk
slopen hotel
(12-12-1997)
97171B Keesomstraat
plaatsen kas
volkstum nr 21
(17-12-1997)

BELASTINGVERORDENINGEN
VASTGESTELD
In de gemeenteraadsvergadering van donderdag 18 december heen de gemeenteraad
diverse belastingverordeningen vastgesteld
- Verordening hondenbelasting 1998,
- Verordening precanobelastmg 1998,
- Legesverordening 1998,

)GEMEENTE

U kunt deze vergunningen inzien bij de Centrale Balie van het Raadhuis Belanghebbenden kunnen, gedurende een termijn van zes,
weken na de aangegeven datum van verzendmg/uitreiking van de verleende vergunning,
schriftelijk een gemotiveerd bezwaarschrift
hiertegen indienen bij het college van Burgemeester en Wethouders, Postbus 2, 2040 AA
Zandvoort Het indienen van een bezwaarschnft heeft geen schorsende werking In
geval van onverwijlde spoed kan een verzoek
om voorlopige voorziening worden ingediend
bij de president van de rechtbank Haarlem
sector bestuursrecht, Postbus 956, 2003 RZ
Haarlem. Een dergelijk verzoek dient vergezeld te gaan van een afschrift van het
bezwaarschrift

HERENWEG180
2101 MV HEEMSTEDE
Zandvoort 5715351 of 023-5331975

Sluiting 2 januari

100 JAAR TRADITIE EN
VAKMANSCHAP

A. LAVERTU
NATÜURSTEENBEDRIJF &
GRAFSTEENHOUWERIJ
Gebaseerd op ruim een eeuw traditie, verzorgen wij al
uw grafwerk, naar ons of uw eigen ontwerp, renovatie,
bijschnjving van namen en teksten, belettering en alles wat ermee verband houdt.

Snelle 24 uurs service en:

O
O

NEMERS, VERTEGENWOORDIGERS, AGENTEN
OF ANDERE KOMMISSIE OF PROVISIE VERLANGENDElUSSENPERSONEN.
DEZE KOMMISSIE/PROVISIE WERKT KOSTENVERHOGEND - DAAROM KOOPT U BIJ ONS
VOORDELIGER - DIREKT UIT DE WERKPLAATS
VAN DE VAKMAN.

dus ook voor uw fotowerk naar
Voor storingen blijven wij dag en nacht bereikbaar op

de Gaper Drugstore.
Sterk in perfect fotowerk

telefoonnummer (023) 546 48 99.

no

BUDGET
KLEURENFOTO'S

ENW Kennemerland N.V.
Oudeweg 85
2031 CC Haarlem
telefoon (023) 5464646
fax (023) 5464880

van kleinbeeld kleurenfilms

PRESTIGE-FOTO
met nieuwe film voor slechts j 3,"

STEEMGOED - KEIHARD DIREKT VAN DE VAKMAN
Kamerlingh Onnesstraat 5
2041 CB Zandvoort

Tel. 023-5714160

Privé:
Kostverlorenstraat 87
2042 PC Zandvoort
Tel. 023-5714168

RUUD JONKER
Schilders- en afwerkingsbedrijf
M uu re o ali ngs Wh in Spuitwerk > Behang en Baglanng
Stucadoor BH Timfnifwerkmmneden Stoffering en planmatiQondirtioud

Wij wensen u een heel
goed 1998!
Hanme Schaftstraat 2
2033 PD Haarlem
Tel.: 023-533 09 44
ERKEND SCHILDERSEN AFWERKINGSBEDRIJF

F

Zat. 3 jan. van 20.00-22.00 uur
nieuwjaarsreceptie in de manege met een
hapje en drankje van het huis.
Vanaf 22.00 uur een grandioos Salsaorkest

„Tropic sound"
Onze DJ. en keuken zorgen voor
sfeer en gezelligheid.
Info 5716023

Fa. Gansner & Co.
Alle merken
Gashaarden en gasfornuizen
Ook voor uw sanitair.
Inrichting en renovatie bad en douche.
Tegelwerk. Vernieuwingen zinken goten,

* iedereen wordt geaccepteerd; geen leeftijdsgrens
* een vergelijkbare uitvaart kost nu minstens ƒ 5.000,-

DRUGSTORE

O' DROGISTERIJ & PARFUMERIE
SPECIAALZAAK
KERKSTRAAT 3 1 - 2042 JD ZANDVOORT
TEL. 023-5712513. SPAAK ONZE KASSABONNEN
P OLIESLAGERS

voor meer informatie
BEL GRATIS 0800-0224535

CI

of vvl de bon in.

^v/////'1

Wij wensen al onze klanten
een bloeiend 1998.
Vanaf 27 dec. zijn wij gesloten.
Maar vanaf 7 jan. helpen wij u
met liefde aan de knoppen.

Let op 17 januari
Time Bendits

UITVAARTCENTRUM HAARLEM
EN OMSTREKEN
Parklaan 36,2011 KW Haarlem.
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M^^H

^^^_

^^^^

^^^«

^^^_

^^^»

^^^_

Dag en nacht bereikbaar voor
het verzorgen van een begrafenis
ofcrematie.
Direkt hulp bij een sterfgeval.
e>
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^^^^
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Ia, ik wil vrijblijvend meer informatie over de natura-uitvaartverzekering.
Ik heb de garantie dat ik nog nergens aangebonden ben.
naam:

man/vrouw

straat:
postcode/woonplaats:

o
m

enz.
Deskundig advies.
Tel. 5713612-5715068. Brederodestraat 60
Werkplaats Schelpenplein

Een kompleet verzorgde begrafenis
of crematie voor slechts ƒ 3.145,-*
Sluit een natura-uitvaartverzekering
bij Uitvaartcentrum Haarlem.

Vraag ook naar de

ONS MOTTO WAS, IS EN BLIJFT:

Bedrijf:

"Ik ben 70 en voel me prima. Ik geniet
van elke dag en doodgaan is wel het
laatste waar ik aan denk. Maar ik heb
wel een natura-uitvaartverzekering
genomen. Dat is toch heel normaal...
en zeker voor die prijs!"

U bent de eerste die uw foto's ziet

Ons kantoor is op vrijdag 2 januari 1998 gesloten.

tn
BOVENDIEN ONDERHOUDEN WIJ GEEN ZAKELIJKE KONTAKTEN MET BEGRAFENISONDER-

Bij ons is uw fotowerk in prima handen.

telefoon:

S
Buureweg 1-3 Tel. 5715736

leeftijd(en):
• •••

Bon in envelop zonder postzegel zenden aan:
Uitvaartcentrum Haarlem, Antwoordnummer 318, 2000 WC Haarlem.

•

Weekmedia17

Weekenddiensten
Politie: Alarmnummer 112 of
tel. 5713043.
Brandweer: Alarmnummer 112
of tel. 5740260.
Ambulance:
Alarmnummer
112. Anders: tel. 023-5319191
(ongevalllen).
Hulsartsen: De volgende huisartsen hebben een gezamenlijke waarnemingsregeling: J. Anderson, B. van Bergen, C. Jagtenberg, Hermans, P. Paardekooper, H. Scipio-Blüme, F.
Weenink. Informatie daarover
tijdens weekend, avond/nacht
vanaf 16.30 uur, én tijdens feestdagen via telefoonnummer
(023-) 5730500. De spreekuren
van de dienstdoende arts zijn
van 11.30 tot 12.00 uur en van
17.00 tot 17.30 uur. Een afspraak is niet nodig.
Apotheek: Oudejaarsavond en
nieuwjaarsdag: Zeestraat Apotheek, J.W. Neutel, tel. (023-)
5713073. Za en zon: Zandvoortse Apotheek, J. Mulder,
Gezondheidscentrum
(tel.
5716364), spoedgevallen za, zon
en feestdagen: doktersdienst
09-001515.
Wijkverpleging: Voor spoedgevallen is het Kruiswerk Zuid-Kennemerland 's avonds, 's
nachts en in het weekend te bereiken via de doktersinformatiedienst: tel. 09-001515.
Verloskundigen: Mevrouw E.A.
de Boer-Burgh en/of mevr.
A.C.M. Gombert en/of P.J. van
der Deijl, Kochstraat 6A, Zandvoort, tel. (023-) 5714437.
Dierenarts: Mevrouw Dekker,
Lijsterstraat 7 te Zandvoort, tel.
(0230 5715847.
Dierenambulance: 023-5363476
of alarmnummer 023-5334323
(24 uur per dag).
Woningbouwvereniging EMM:
Klachtentelefoonnummer
technische
dienst:
(023-)
5717577.
Storingsnummer gas buiten
kantooruren: tel. 023 - (5)235100
(nv Energiebedrijf Zuid-Kennemerland. Tijdens kant.uren:
5235123.

Kerkdiensten

Politie geeft horecazaken 'eigen' agent
Als het aan politiechef Ab van Deventer ligt, krijgt Zandvoort komende zomer meer agenten dan In 1997. Bovendien
wil hij binnenkort starten met vier nieuwe projecten: vaste
contactpersonen bij de politie aanstellen voor de horeca, de
geluidsoverlast van buren in woonbuurten terugdringen,
de huizen van vakantiegangers in de gaten houden en op de
boulevard een bewaakte fietsen- en brommerstalling maken. „Maar," benadrukt hij, „die projecten zijn nog niet allemaal definitief vastgesteld. Op 7 januari discussieert
eerst de politiek nog over ons werkplan voor 1998. En over
de uitbreiding van ons politieteam, moet de korpsleiding
nog beslissen."

B

IJ ZIJN aantreden een
paar maanden geleden
zei hij het al: hij wil zoveel mogelijk van te voren inspelen op ontwikkelingen.
Daarom heeft hij bij de korpsleiding aangedrongen op een
forse uitbreiding van personeel
tijdens het zomerseizoen. „Nee,
het is nog te vroeg om te vertellen om hoeveel agenten het precies gaat. Zo'n getal gaat een
eigen leven leiden en dat wil ik
niet. In de loop van januari kan
ik meer bekend maken."
Over de contactpersonen
voor de horeca wil hij wel uitgebreid vertellen. „Onlangs hebben we een gesprek gehad met
vertegenwoordigers van de Horeca Groep Zandvoort, de automatenhallen en de strandpachters. We hebben afgesproken
dat vier agenten onaangekondigd regelmatig een bezoek
gaan brengen aan al die gelegenheden."
„Het doel hiervan is meervpudig. We willen weten wie er
bij die bedrijven achter de bar

staat, wie de baas is of wie hun
klanten zijn. Dan is het namelijk makkelijker om afspraken
met elkaar te maken en die van
beide zijden ook na te komen.
Het uiteindelijke doel is natuurlijk dat cafés, strandpayiljoens en autpmatenhallen zich
aan de sluitingstijden houden,
dat ze geen overlast veroorzaken en dat de veiligheid toeneemt. We controleren ook op
drugs en wapens. We speuren
er niet zozeer naar, maar we
houden wel onze ogen, oren en
neus open," nuanceert Van Deventer.
„Dat het afgelopen jaar het
geweld door drankmisbruik is
toegenomen, heeft beslist invloed gehad op de haast om dit
project op te zetten. De Horeca
Groep Zandvoort zegt dat het
geweld in Zandvoort wel meevalt, maar ik constateer dat er
toch regelmatig trammelant is
in het centrum. Dat de cafés
goed aangeschreven staan, is
overigens ook in hun eigen belang."

Kinderen en ouders die net
aan het begrip 'basisvorming' gewend waren, zullen
opnieuw moeten slikken.
Er staat in het voortgezet
onderwijs een nieuwe verandering voor de deur: de
oude naam 'mavo' verdwijnt en leerlingen moeten
steeds zelfstandiger leren
werken. En wat blijft wel?
Over twee jaar gaan de
Zandvoortse leerlingen nog
altijd naar de Gertenbachschool. Want die blijft gewoon staan aan de Zandvoortselaan.

Mavo verdwijnt maar Gertenbach blijft

Hervormde Gemeente: Wo
19.30
uur: SOW-oudejaarsdienst, ds J. v Leeuwen. Zo 10.00
uur: SOW, ds C. vd Vate. Gereformeerde Kerk: Wo 19.30 uur:
SOW-oudejaarsdienst in Herv.
Kerk. Zo 10.00 uur: SOW in
Herv. Kerk. Agatha Parochie:
Wo 18.00 uur: pastor D. Duijves.
Za 19.00 uur: pastor D. Duijves.
E
ONDERWIJSHERVORMINGEN
gaan
Zo 10.30 uur: pastor D. Duijves.
hoogstwaarschijnlijk in
Vrijzinnige
Geloofsgemeenschap: Zo 10.30 uur: geen per augustus 1999. Dat betedienst. Nieuw Unicum: Zater- kent dat de leerlingen die in dat
dag 10.45 uur: niet bekend.
jaar aan de mavo of het vbo

D

beginnen er voor het eerst mee
te maken krijgen. Eigenlijk
zouden de hervormingen een
jaar eerder ingevoerd worden,
maar onlangs is gebleken dat
staatssecretaris Netelenbos ze
waarschijnlijk uitstelt onder
druk van het onderwijsveld.
Gerard Hokke, directeur van
de Gertenbach Mavo is daar blij
mee. „Het geeft ons de gelegenheid om ons wat langer voor te
bereiden."
Die voorbereidingen zijn beslist nodig volgens Hokke, omdat er veel gaat veranderen. De
oude namen 'mavo' (middelbaar algemeen voortgezet onderwijs) en vbo (voorbereidend
beroepsonderwijs) behoren in

Alberts geeft bewegingstherapie

de leerweg' kiezen, die meer
mogelijkheden voor prak'tische
vakken heeft. Ze volgen dan in
principe de meeste lessen op de
Gertenbach in Zandvoort en
stappen voor één vak op de fiets
om naar de Scholengemeenschap Haarlem te rijden. „Nu
gebeurt dat ook al," zegt Hokke, „want de derde klas heeft
bijvoorbeeld het vak 'verzorging' in Haarlem."

ingeleverd worden. Wie terecht
klaagt over zijn buren, ontvangt een groene kaart waarop
staat hoe de zaak afgehandeld
wordt.

De oude vakkenpakketten
worden in theorie afgeschaft,
maar in werkelijkheid lijkt het
nieuwe systeem erg op het
oude. Leerlingen zijn namelijk
verplicht om voor een bepaalde
richting te kiezen, zoals 'techniek' (wiskunde en natuur- en
scheikunde verplicht) of 'economie' (economie en Frans of
Duits of wiskunde verplicht).
Daarnaast hebben leerlingen in
elk geval altijd Nederlands, Engels, maatschappijleer, gym en
muziek of tekenenen. Ze houden dan nog twee vakken over
die ze vrij mogen kiezen.

Voor veel praktijk en weinig
theorie ('beroepsgerichte leerweg', met examen op c- of b-niveau) moeten scholieren echter
elke dag naar een school buiten
Zandvoort. Dat geldt uiteraard
Alhoewel de Gertenbachdiook voor leerlingen die havo of recteur bekent dat hij „in eerste
vwo willen volgen.
instantie niet zo vrolijk van al

Sam Fuller, de

onlangs

and sensibility', speelt samen

1978

een documentaire over

Ook licht van opzet zijn 'Gold re werd destijds in verkorte
vorm vertoond door de VPRO
en de BRT, maar is op 21 januari in de volledige versie te zien
in het Circus samen met PulIers oorlogsfilm uit 1951 'The
steel heimet'.

farm' (7 januari), 'Big
opnieuw op de woensdag- comfort
night' (28 januari) en'Mavieen
avond een divers program(4 februari), al gaat bijma aan te bieden. De film- rose'
'Ma vie en rose' over
club heeft zelfs op 14 janua- voorbeeld
een serieus thema (een jongetje
ri een heuse Nederlandse dat het gevoel heeft dat hij een
première, 'The winterguest'. meisje is). 'A cold comfort
'The winterguest' is een tragikomedie over vier koppels die
op een gure winterdag een
Schotse badplaats bezoeken.
Aan het einde van de dag zijn
sommige personages wijzer,
verstandiger of gelukkiger ge-

Deze film gaat over de Korefarm' is een film waar jong tot
oud een vrolijk gevoel aan over aanse oorlog. Ockersen discushoudt en 'Big night' ademt de sieert op deze avond ook met
sfeer uit van een Italiaanse tra- het publiek over de films.
gikomedie.
Overigens zijn Ockersens andeSerieuzer is het eerbetoon re eigen films eind februari ook
aan Sam Fuller, de Amerikaan- te bewonderen bij de filmclub.
(ADVERTENTIE)

(ADVERTENTIES)

Aanvang kwart over twee.
Kaarten zijn verkrijgbaar bij
De Krocht (5715705) of bij W.
de Vries (5713949).

Proosten
op 1998
ZANDVOORT - In de ee. ste
week van het nieuwe jaar vinden diverse nieuwjaarsborrels
plaats van allerlei organisaties
en instellingen in Zandvoort.
Hieronder een beknopt overzicht:
" Zandvoortmeeuwen: zaterdag
3 januari, vanaf 17.00 uur in het
clubhuis aan de Duintjesveldweg.
* Zandvoort '75: zaterdag 3 januari, vanaf 17.00 uur in de kantine aan de Dumtjesveldweg.
* TZB: zondag 4 januari, in het
clubhuis aan de Kennemerweg.
* Tennisclub Zandvoort: zondag
4 januari, van 17.00 tot 19.00 uur
in het clubhuis aan de Kennemerweg.

* Gemeente Zandvoort: maanMonique van Hoogstraten dag 5 januari, van 19.00 tot 20.30
uur in de raadzaal op het gemeentehms.
die veranderingen werd", signaleert hij toch ook wel wat voor- * Duinroos: maandag 5 januari,
delen voor de leerlingen. „Ze van 17.00 tot 18.00 uur zet basismoeten vroeger kiezen voor school De Duinroos in de Fleeen richting, namelijk al aan mingstraat de deuren wijd open
het einde van de tweede klas. voor kinderen, ouders en beVoor sommigen zal dat niet langstellenden die met eigen
eenvoudig zijn en dat vind ik ogen willen zien hoe mooi de
dan ook een nadeel. Maar aan school opgeknapt is.
de andere kant krijgen ze in de
hogere klassen anders les dan * Brandweer: dinsdag 6 januari,
nu. We gaan steeds minder vanaf 20.00 uur in de tarandklassikaal lesgeven en geven weerkazerne, Duinstraat 5.
steeds meer opdrachten die de
leerlingen alleen of in groepjes * Chess Society: vrijdag 9 januamoeten uitwerken. Daarvan ri, vanaf 20.00 uur.
worden ze zelfstandiger en dat
* KNRM: zaterdag 10 januari,
vind ik wel een voordeel."
van 15.00 uur tot 17.00 uur in
Wie meer wil weten over de verande- het boothuis in de Thorbeckeringen in het onderwijs of welke straat.
school het beste Is voor welk kind, kan
terecht op de voorlichtingsavond op * Zandvoortsche Hockeyclub:
donderdag 15 januari. De bijeenkomst zondag 11 januari, vanaf 13.30
begint om acht uur en wordt gehouden uur, hockeytoernooi met raadsop de Gertenbach Mavo. Er zijn spre- leden, ambtenaren en hockeykers van mavo, vbo, havo en vwo-schoers, aansluitend nieuwjaarslen.
borrel.

overleden cineast, tot en met haar eigen moeder (Phylli- hem tijdens de opnamen van
het oorlogsepos 'The big red
met luchtige komedies. In da L~aw) mee in de film.
one' in Israël. Die documentaihet nieuwe jaar probeert
Filmclub Simon van Collem

ZANDVOORT - Bariton Wnn
de Vries, mezzo-sopraan Lysan
van Winden en pianist Ruud
van der Linde geven op 4 januari een nieuwjaarsconcert m gebouw De Krocht. Zij hebben
operafragmenten uit Cosi fan
tutte, liederen van H. Purcell en
pianowerken van Scarlatti en
Haydn op het programma
staan.

Filmprogramma:
7 jan. 'Cold comfort farm'
14 jan. 'The winterguest'
21 jan. Sam Fuller retrospectief.
28 jan. 'Big night'
4 feb. 'Ma vie en rose'
11 feb. 'Tierra'
18 feb. 'Truce'
25 feb. korte films van Thys
Ockersen

De voorstellingen van Filmclub
Simon van Collem vinden plaats
op woensdagavond in het Circus
op het Gasthuisplein. Aanvang
20.00 uur. Toegankelijk voor leden en niet-leden.

(ADVERTENTIE)

Cinema

l t/m 7 Januari

Chinese bewegingstherapieën. Na drieën geeft Alberts in-

Reeds vierduizend jaar bestaan Tai Chi Quan en Chi Qong. In
Nederland zijn deze bewegingstherapieën nauwelijks bekend en
worden ze slechts beoefend door een beperkt aantal mensen,
onder andere in Zandvoort. Het doel van de therapieën is de
positieve ontwikkelingvan een gezond lichaam en functieverbetering van de geest.
(ADVERTENTIE)

uur.

Zandvoortt Nieuwsblad dateert uit 1941 Aangesloten bij d* NMwtandte Nieuwsbladpers

Maar daar blijft het niet bij.
De richtingen van de bovenbouw van de oude mavo en vbo
worden anders ingedeeld. De
vroegere betere mavoleerlingen volgen voortaan vanaf de
derde klas (na de basisvorming) de 'theoretische leerweg'
en doen examen op d-niveau.
Wie daarvoor slaagt, kan naar
de havo of het mbo (middelbaar beroepsonderwijs).
Via de Gertenbach kunnen
leerlingen ook nog de 'gemeng-

uitdelen aan mensen die thuis
te veel herrie maken. Een gele
kaart betekent een waarschuwing, maar na een rode kaart
moet de stereo of de televisie

ZANDVOORT - Ed Alberts geeft op woensdag 7 januari
in de gymzaal van de Oranje Nassauschool (in de Lijster-

formatie.

Advertentieverkoop: R. Post (verkoopmanager), M. Oosterveld

de toekomst tot het verleden.
De mavo en vbo heten voortaan
vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs). Tenminste, zoals het er nu naar uitziet.

Foto Archief
T. Ockersen
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Burgers die nooit in een café
komen, krijgen volgend jaar
mogelijk ook vaker met de politie te maken. De politie gaat
namelijk gele en rode kaarten

Emma
Thompson
speelt mee in
de film 'The
winterguest',
die in Zandvoort voor het
eerst op het
witte doek te
zien is

straat) een proefles Tai Chi Quan en Chi Qong. Van twee
tot drie kunnen belangstellenden kennismaken met deze
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Maar is het gevaar niet dat
Zandvoorters voor elk wissewasje de politie gaan bellen als
ze een hekel aan hun buren
hebben? Van Deventer is daar
met bang voor. „De politie
komt zelf in elk geval ook langs
om te horen oi er inderdaad
teveel herrie gemaakt wordt."
Volgens hem is het project hard
nodig, omdat in onderzoeken
over Zandvoort burengerucht
meer dan gemiddeld genoemd
wordt als ergernisfactor.
Van Deventer wil in het nieuwe jaar niet alleen ergernissen
wegnemen, maar ook het gevoel van veiligheid vergroten.
Daarom wil hij meer onder de
aandacht brengen dat Zandvoorters voor hun vakantie aan
de politie kunnen vragen of die
hun huis in de gaten wil houden. Bij thuiskomst vinden ze
een briefje in de bus van de politie om hen te vertellen dat alles
goed gegaan is of dat het bijvoorbeeld verstandig is om de
volgende keer de gordijnen
minder stijf gesloten te houden
om dieven met op het spoor te
brengen.
Tot slot heeft de politiechef
nog een wens voor 1998. Hij
hoopt dat in het nieuwe jaar op
de boulevard een bewaakte fietsen- en brommerstalling kan
komen. ,,Er is er nu al één midden in het dorp, maar ik denk
dat er op de boulevard meer
behoefte aan is. Op het parkeerterrein van de campers, die volgend jaar daar toch niet meer
mogen staan, is er nog wel
ruimte voor."

ZANDVOORT - Van een worden. Emma Thompson, be- se regisseur die in oktober
serieus retrospectief over kend van onder andere 'Sense overleed. Ockersen maakte in

Zandvoorts
Nieuwsblad

Adres: Gasthuisplein 12, Zandvoort. Postbus 26, 2040 AA Zandvoort.
Kantoor geopend, maandag van 13 tot 16
uur; dinsdag van 9 tot 11 uur, woensdag
van 9 tot 12 uur en 13 tot 17 uur; donderdag van 9 tot 12 uur; vrijdag van 9 tot 16

De politie heeft verschillende plannen voor het nieuwe jaar. Een daarvan is het uitdelen van
rode en gele kaarten als Zandvoorters teveel lawaai maken

Concert

Filmclub heeft Nederlandse première

Nieuwe poli

Vervolg van voorpagina
„In 2002 of 2003 verhuist het
Spaarne
Ziekenhuis
naar
Hoofddorp. Dat is een verslechtering voor Zandvoortse patiënten, want het is een stuk verder
weg dan Heemstede en Haarlem. Bovendien is het openbaar
vervoer naar Hoofddorp een
ramp."
René de Vries, directeur van
Huis in de Duinen, juicht een
polikliniek in zijn bejaardencentrum eveneens erg toe. „Het
is goed als wij in Zandvoort
onze eigen broek op kunnen
houden. Daarnaast kunnen
Zandvoorters die naar de polikliniek moeten makkelijker
een beroep doen op hun sociale
netwerk als er in het eigen dorp
een poli is." Over de manier
waarop hij een polikliniek wil
inpassen in het bejaardencentrum, wil hij nog geen uitspraken doen. „Ik vind het nog te
prematuur om daar nu al stellige uitspraken over te doen."

Zandvoorts
Nieuwsblad

dinsdag 30 december 1997

Programmering ZFM Zandvoort
(per 01-09-97)
Maandag tot en met donderdag:
00 00-0700 ZFM Nonstop
07.00-09 00 Goedemorgen Zandvoort
0900-12.00 De Watertoren
1200-15.00 De Muziekboulevard
1500-17.00 De Kustwacht
17.00-20 00 ZFM Nonstop
2000-22.00 De Kustwacht
22 00-24 00 Tussen Eb & Vloed
Vrijdag:
00 00-07.00
07 00-09.00
0900-11.00
11.00-12.00
12.00-13 00
13.00-1500
1500-1700
17.00-19.00
1900-20.00
20 00-22.00
2200-24.00

ZFM Nonstop
Goedemorgen Zandvoort
De Watertoren
ZFM + (Een programma speciaal voor de senioren)
ZFM Redactie (Met de gemeentevoorlichter)
De Muziekfaoulevard
De Kustwacht
ZFM Nonstop
ZFMLIvei
Eurobreakdown
BPM

Zaterdag:
00.00-0300
080(1-10.00
10 00-12.00
1200-1800
18 00-19.00
1900-20.00
2000-24.00

ZFM Nonstop
Broek ophalen
Goedemorgen Zandvoort (Live vanuit Calé Neul)
Zandvoort op Zaterdag
Tussen Pits & Paddock
Getetter aan zee
De Kustwacht

Zondag:
00 00-09.30
09.30-10.00
10.00-12.00
1200-17.00
17.00-19.00
1900-24.00

ZFM Nonstop
Ruth (Een levensbeschouwelijk programma)
ZFM Jazz
Zandvoorl op Zondag
ZFM Magazine
De Kustwacht

rKOTlTHe

Van 12 tot 17 uurisMeubelboulevard Amsterdam-Diemen
open. En... de nieuwe collecties mogen gezien worden!

AmsterSM!

BAAIBERGEN, HOUWELING INTERIEUR,
MONTEL OASE, VAN REEUWIJK, SLAAPKAMER
CENTRUM, STOK MEUBELCENTER
Info (020)69993 16

WWL
(AU Nederlands Ccjprolxn

het gehele jaar geg
welke op de dag
Dagclyks 15.30

Do l/m Di 19,00

bestelt!
23-571

Spice World
THE MOVE
Enunn, Oni.Victoria,
AU Mel.B to MelC

Deze laatste week kun je
honderden guldens verdienen bij aankoop van een
vloer. Bij Santana mag je
een greep doen in onze
kerstboom vol met kortings-

nijn
ingdilles
e zalm,
reel,
aring, k
len.suri

'de,
haring,
kree

zoute

uld ei, m
g.brad

bonnen! En vergis je niet,

Kom dus snel naar

GAME

ggets
scampi's
usies.aa

te zal
fan

Woensdag 7 januari
20.00

r Holl. ga
Santana voor een wel heel
prettig geprijsde vloer!

g a 3,25
haf 6 stu

Amsterdam, Valschermkade A,
(tussen Carpet-land en Praxis).
Tel. 020 • 669 58 23.
Ook in Amersfoort en Den Haag.

THE

Mictwl Douglaj, Semi Penn
@ ADclroyUnclo.

het bedrag kan oplopen tot
maar liefst f 1000,-!

Daviu Fiacher's (Sevcn)

in 199,
en vis

Oora Comfort fum
Rejic; John Schlesmger
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VERHUIZEN?
Verhuizen is vakwerk!
Fa. P. Klein
Super Noord

Vraag vrijblijvend prijsopgave en
folder met waardevolle tips.

Weekmedia

EEN ERKENDE VERHUIZER
DAT PAKT ALTIJD GOED UIT.

vraag naar de voorwaarden

Sanders. D a ' s wel even wat and er s!

u i t v e r k o o p b ij

Neem daarom geen risico, maar laat het
over aan de vakman.

0,0% RENTE

Kerkstraat 12, Zandvoort
Celsiusstraat 192, Zandvoort
Gasthuisplein 12, Zandvoort

Sig.mag. Lissenberg
Fa. Veldwijk

AKO

Haltestraat 9, Zandvoort
Haltestraat 22, Zandvoort
Kerkplein 11, Zandvoort

Zorgcentrum De Buitenhof maakt deel
uit van de Stichting Amslelhuizen en
biedt huisvesting, verzorging en
verpleging aan ca. 300 bewoners. Het
zorgcentrum is gevestigd in AmsterdamBuitenveldert.
In het dienstencentrum wordt begeleiding
opvang en verzorging geboden aan ca.
45, nog thuiswonende, bezoekers met
verschijnselen van beginnende dementie.
De Buitenhof levert via hel zogeheten
model van "zorgpakketten" een vorm van
thuiszorg aan bewoners van een
wooncomplex voor ouderen in
Bui tonvelden.

Bruna Balkenende Grote Krocht 18, Zandvoort

dB Wit Verhuizingen

T. Goossens

Pasteurstraat 2, Zandvoort

Gran Dorado
(Supermarkt)

Vondellaan 60, Zandvoort

Zandvoort -Tel. 023 - 571 74 00
Haarlem -Tel. 023 - 531 04 04

ERKENDE
VERHUIZERS

Opleiding tot Verzorgende.
Tijdens het praktijkdeel van deze 3-jarige opleiding werkje in De Buitenhof .Voor het theoriegedeelte van de opleiding volg je lessen aan het ROC Amsterdam. In de opleiding zijn diverse
"specialisaties" mogelijk. De opleiding in De Buitenhof richt zich op de "specialisaties":
verzorgende IG (een full-time opleiding) en Geriatrie en IG (een part-time opleiding).

Er werken ca. 350 medewerkers.

EN

In het beroep van verzorgende begeleid eri verzorg je bewoners die dat, geheel of gedeeltelijk, niet
meer zelf kunnen. In De Buitenhof werk j-e in zogeheten "multi-disciplinaire teams. D.w.z. dat in het
team behalve de verzorgenden ook de arts, fysiotherapeut of maatschappelijk werkende je collega is.

BP Lehman

v. Lennepweg 4, Zandvoort

Circus Zandvoort

Gasthuisplein 5, Zandvoort

Elk team levert zorg aan ongeveer 100 bewoners.
Belangrijk in hét uitvoeren van het beroep is dat je respect toont.voor datgene wat de bewoner wil.
Je moet goed kunnen samenwerken met anderen. Verzorgen is immers werk datje doet in
teamverband. Daarnaast zijn initiatief, doorzettingsvermogen en de bereidheid om, samen met de
bewoner, diens familie en je collega's, oplossingen te bedenken voor een optimale zorgverlening van

„Het Statjon"
Restauratie

Stationsplein 6, Zandvoort

groot belang.
Met een MAVO-diploma of een diploma VBO (2 x C-niveau, 4 x B-niveau) kun je aan deze

Shell Geerling
WEKELIJKS EUROPA

De Buitenhof biedt je de mogelijkheid tot het volgen van de

De Vonk

Hogeweg 2, Zandvoort
Vondellaan 2", Zandvoort

opleiding beginnen

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is verantwoordelijk voor het waterkwaliteitsbeheer,
waterkwaliteitsbeheer en vaarwegbeheer in het zuidoostelijk deel van de provincie Noord-Holland, het
noordwestelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van de provincie Zuid-Holland.
De werkzaamheden voor het hoogheemraadschap worden uitgevoerd door de Dienst Waterbeheer en
Riolering (DWR) die gevestigd is in Amsterdam en Hilversum.

Wil jij ook al werkende het beroep van Verzorgende Ieren,
schrijf dan een brief- met een korte motivatie van je keuze voor dit beroep- aan
Zorgcentrum De Buitenhof, Nieuw Herlaer 2, 1083 BD Amsterdam.;
Voor informatie kun je bellen- 020-6442044, Rob Michielsen, coördinator opleidingen.

ZORGCENTRUM

DE BUITENHOF

Uitslag verkiezingen
Het hoofdstembureau heeft m zijn zitting van 16 december jl. de uitslag bekendgemaakt van de watcrschapsverkiezmg in het kiesdistrict Amsterdam, categorie ingezetenen. Het procesverbaal van die zitting ligt voor
iedereen ter inzage op het kantoor aan de Larenseweg 30 te Hilversum (elke werkdag van 8.30-17 oo uur) en aan
deSpaklerweg 18 te Amsterdam (elke werkdag van 8.00-17.30 uur). De uitslag is ook te raadplegen op internet,
website http \\www.waterschap.com/ACV.
De uitslag voor alle kiesdistricten en categorieën is als volgt:
Kiesdistrict Amsterdam,
categorie ongebouwd (i zetel)'
-A van Blaaderen, Amstelveen
categorie gebouwd (4 zetels)
•mw E. jekel, Amsterdam
•mw M.TJ Grupstra, Amsterdam
-P P Korzelius, Huizen
-mw E Reijs, Amsterdam
categorie ingezetenen (8 zetels)
-H van Bommel, Amsterdam
-mw S Brumes, Amsterdam
-mw E. Eshuis, Amsterdam
-) Dulfer, Amsterdam
•mw L Garmmg, Amsterdam
•mw TA Molenaar- Langeveld, Amsterdam
•A Momin, Amsterdam
-mw J Wesemael, Amsterdam

categorie bedrijfsgcbouwd
-). Koster, Uithoorn

(i zetel)'

Kiesdistrict Vecht,
categorie ongebouwd (2 zetels)-'"
-A Mul, Weesp
-J de Wildt, Oud-Zuilen
categorie gebouwd (i zetel)
-A Stork, Weesp
categorie ingezetenen (4 zetels)
•W. Fokkema, Muiderberg
• mw V A C den Hartog-Pottjewijd, Muiderberg
-P J H van der Linden, Hilversum
-H J Proper, Hilversum

Zonder
grote mensen
hebben deze
kleine mensen
niets.

Mappa Mondo is een huis vin het Nederlandse
Rode Kruis in de bossen van Wezep. Er verblijven
ernstig zieke kinderen die niet, lang meer te leven
hebben. In Mappa Mondo kan per jaar aan circa
50 kinderen gegeven worden waar ze recht op
hebben; een menswaardig bestaan.

Daar kunnen ze soms even hun ziekte vergeten.
Met name omdat ze alle aandacht en liefde
krijgen die ze verdienen. Sommige kinderen zijn
er tijdelijk, omdat de ouders of verzorgers de
zorg op dat moment niet meer aankunnen. Maar
er zijn ook kinderen die niemand meer hebben.

categorie bedrijfsgcbouwd
•W Broer, Hilversum

(1 zetel)

Die kinderen blijven in Mappa Mondo tot op het
moment van overlijden.

categorie bedrijfsgcbouwd (2 zetels)"
-D Hubbeling, Alphen aan de Rijn
•J A M Pouw, Bussum
Kiesdistrict Amstel en Proosdij,
categorie ongebouwd (i zetel)
-CA de Boer, Mijdrecht
categorie gebouwd (i zetel)
•mw. A Reesink-Groeneveld, Amstelveen
categorie ingezetenen (2 zetels)
•J K J Geijsel, Ouderkerk aan de Amstel
• L R Mur, Vinkeveen

Kwaliteitszetels
categorie ongebouwd
WA P. van der Klift, Baarn, benoemd door de
Vereniging lot behoud van Natuurmonumenten in
Nederland

Natuurlijk worden deze kinderen dag en nacht
met de grootst mogelijke zorg omringd. Een
uitgebreid team, bestaande uit vaste kinderver-

categorie gebouwd
J C N M Schrama, Almere, gezamenlijk benoemd door
m het gebied van het hoogheemraadschap gevestigde
woningbouwcorporaties die lid zijn van de Nationale
Wonmgraad of het Nederlands Christelijk Instituut voor
Volkshuisvesting

pleegkundigen en vrijwilligers, is hiervoor verantwoordelijk. En dat verdient niet alleen respect,
maar ook steun. Help ons om hen te kunnen
helpen. U kunt een bijdrage overmaken op giro-

* hiervoor zijn geen verkiezingen gehouden het aantal
kandidaten was gelijk aan hel aantal beschikbare zetels

nummer 4426 van het Nederlandse Rode Kruis

Het algemeen bestuur heeft m zijn vergadering van 18 december 1997 besloten de nieuw benoemde leden toe te
laten als lid van het algemeen bestuur Tegen een besluit tot toelating van een benoemde kan een belanghebbende
beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De beroepstermijn van 4 dagen is
inmiddels verstreken.

t.n.v. Mappa Mondo.

Hilversum, 31 december 1997,

warmte geven.

Want de tijd dat zij er nog zijn, willen wij ze alle

ir ) H van der Vliet
dijkgraaf
Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht
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'Vegetarisch uit eten
en dan naar de sauna'
publiek dat een ander soort
vertier wil.
„Wij richten ons meer en
meer op jongeren en allochtonen," zegt Jan van Galen van
het Fynhout. „Er is voor hen
weinig aanbod op theatergebied, Zeker jongeren zijn een
moeilijke doelgroep. Voor hen
moet het allemaal flitsend en
snel zijn. We hoeven niet te
concurreren met een Roxy,
maar seks, drugs en geweld,
kortom wat op straat leeft
komt terug op het toneel. Er
is een duidelijke behoefte aan
theater dat dicht bij de men1
Uitgaan in de hoofdstad
sen staat; over het leven op
wordt steeds populairder.
straat."
Steeds meer toeristen bijvoor- Op filmgebied staan ons de
beeld, zien Amsterdam als
grote megabioscopen te wachstad waar wat te beleven valt
ten. „Het filmaanbod wordt
In Parijs en Rome is het nog
dan nog meer door één condrukker en Londen is boomglomeraat bepaald. Ook nu al,
ing, maar Mokum komt op de of je naar de City of naar
vierde plek qua hoeveelheid
Tuschinski gaat, het is van
overnachtingen. En dat teréén bedrijf," zegt Martin van
wijl seks, geweld en drugs
filmhuis Cavia 'waar je alle
ook bij Amsterdam schijnen
films ziet die je niet in andere
te horen, en bij het uitgaansfilmhuizen ziet': politieke
leven. Blijkbaar schrikt dat
films, klassiekers, homoporno
mensen niet af.
of oude horror. „Niet een disMaar Misha Groot van het
tributeur, maar wijzelf bepaBadhuis theater de Bochel in
len welke film we vertonen.
Amsterdam-Oost krijgt steeds Trend? Nee, wij vormen geen
meer publiek op zoek naar
trend. We kunnen best elke
een alternatief. „Wij
dag in Tuschin^organiseren de
ski een zaal vulNew Swing
len, maar we
Party. Eerst
hebben niet
één keer
het budget
in de
om met
week,
grote
maar
advertensinds
ties onze
kort op
naarnsbevrijdagkendheid
'en zaterte vergrodagavond."
ten."
„Mensen zijn
„Wij hebben
een breed
meer met
muziek- 'Bij ons gaat men eerst vegetarisch uit
zichzelf,
aanbod,
eten en dan naar de sauna'
met spiriook Afritualiteit
kaanse muziek. Er komen
bezig en zoeken ook een
veel mensen van buitenlandse andere manier van uitgaan,"
afkomst, maar ook die niet
zegt Ellen Wybenga van
meer bij Escape overvallen
Oibibio. „Niet meer een filmwil worden door die eeuwige
pje pakken en dan naar de
housedreun.
kroeg. Bij ons gaatinen eerst
Bij ons kun je weer gewoon
vegetarisch uit eten en dan
gekleed de dansvloer op. Dat
naar de sauna. Oké, de meesextravagante, al die ringetjes
te jongeren willen gewoon
door je neus en oor, dat hoeft
naar een kroeg om een biertje
hier niet."
te drinken. Ons café trekt ook
Het Leidse- en Rembrandteen wat ouder publiek. Maar
plein doen het fantastisch als
onze mantraconcerten zijn
locatie voor vrijgezellenpardruk bezocht en we organiseties van provincialen. Tot
ren nu ook dansavonden zonergernis van de 'lokalen', zo
der al te veel housemuziek.
bleek medio 1997 in de media. Daarmee spelen we in op een
Filmhuis Cavia en het
behoefte van jongeren."
Fijnhouttheater in Arnsterdam-West bedienen een
Bram Couvreur

H

ET UITGAANSLEVEN bloeit als
nooit tevoren. En
het zal ook in '98 soms
niet meevallen Paradiso,
Tuschinski of de Roxy
binnen te komen. Vol is
vol. Misschien daarom
kiest een groeiende groep
mensen voor anders uitgaan. „Eerst vegetarisch
uit eten en daarna naar
de sauna."

^.n uw
dinsdag 30 december 1997
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'Je ziet het ook bij de aanschaf van meubelen: we kopen bijvoorbeeld rustige kleuren en met accessoires richten we de boel in'

'We krijgen revival
7
van de jaren tachtig
INI-MODE IF de winter. Veel broeken in de
zomer. Merkkleding is in. Oosterse invloeden
zijn terug te vinden in zowel kleding, accessoires en meubels. Een tipje opgelicht van de sluier van
de trends voor het nieuwe jaar. Glazen-bolgetuur? Nee,
hoor, een beetje bedrijf zorgt tegenwoordig dat er
iemand is die nauwgezet trends signaleert. Direct kunnen inspringen op een hype in de Nederlandse samenleving kan tonnen omzet schelen.

M

xlt.'. ^ • 11,,' .< (,, *;

, Jeanette.Bos (37) is, zoals dat zo mooi heet, Head Concept .
*Cóp(rdination & Styling van de Bijenkorf. In goed Nederlands
betekent' dit'dat'Bos in' de gaten houdt'wat er om haar heen
gebeurt, welke trends te verwachten zijn en dit doorgeeft aan de
inkopers van de Bijenkorf. Bovendien is Bos en haar team verantwpordelijk voor de ontwerpen/vormgeving van de zogenaamde private brands en huismerken van het warenhuis.
Het kantoor van Jeanette Bos is bezaaid met pagina's die uit
modetijdschriften zijn gescheurd. Veel reizen, lezen en winkeET KOMENDE
geleden een dieptepunt
len, dat zijn haar grootste inspiratiebronnen. „Een dagje met
jaar dreigt voor de beleefde in prijs en imago, nu vriendinnen gezellig winkelen, is er niet bij. Voor mij is dat
weer de meest modieuze
gewoon werk. Op vakantie probeer ik het wel los te laten, maar
bloemisterij dat
en staat hem dus een
zie ik dan een badpakkenshow dan maak ik toch snel even wat
van het denken in trends bloem
mooi jaar te wachten.
' foto's. Je weet maar nooit," aldus Bos.
te worden. Aan de voorToen ze vijfeneenhalf jaar geleden begon, waren de modetrends
Overigens verwacht zij dat
avond is daarvan in de
de grillige consument 'voor
duidelijk. „We begonnen met zwart, daarna kwamen pastelkleupraktijk nog weinig te
ieder moment en iedere plek
ren en we eindigden met felle kleuren. Het was een wet van
zien,'maar iedereen praat een andere bloem' wil. En dat Meden en Perzen." Tegenwoordig laat de klant zich niets meer
de kleur blauw belangrijk
voorschrijven. Bovendien kan er gewoon ook veel meer. „Kijk
erover.
gaat worden. De laatste jaren
maar eens wat de uit Amerika overgenomen trend casual friday
Bloemenbureau Holland
geel (zacht en oranjegeel) hier doet. Je ziet hoe zo'n spijkerbroekfabrikant als Dockers
(BBH), dat de collectieve was
nogal in. Volgens inkoopleider hier op inspringt. Zo'n hype is iets dat mensen zelf creëren. En
promotie voor de sector
Loek Koek van exportbedrijf
daar speelt de commercie heel vaak pp in."
verzorgt, komt onder de
Zurel, blijft die in West
Voor een groot warenhuis is het moeilijk snel in te spelen op
slogan 'Met bloemen geef Europa nog wel even popuplotseling opkomende trends. Dit komt mede doordat merken
je meer' elk kwartaal met lair.
hun collecties al heel vroeg klaarhebben. Het is nog steeds zo
Voor de verpakking van bloe- dat collecties vroegtijdig worden ingekocht. Bos: „Bij het hele
een nieuwe trendy camworden steeds de trends
seizoenstraject is het inderdaad moeilijk om in te springen op
pagne om kopers naar de men
in mode en interieur gevolgd,
een bepaalde mode- of wopntrend. In januari krijg je bijvoorfleurist te lokken.
meldt Huub van Schalk van
beeld al je zomerspullen binnen. Wel kan je binnen je eigen
het Aalsmeerse verpakkingslabels wat meer sturen. Quick response noemen we dat in vakBloemenveiling Aalsmeer
bedrijf Jac van Dillewijn. „Op jargon. Je koopt nog niet alles in, maar begint met een bepaald
liep steeds een beetje eendit moment is de helft van
stuk en kijkt hoe de markt zich verder ontwikkelt." Bos erkent
zaam voorop in de filosofie en het bloemenpapier transpadat een winkelketen zoals H&M mede hierdoor zo succesvol is.
„Het is natuurlijk ideaal wanneer je elke zes weken nieuwe
haalde lang geleden de
rant, in diverse dessins. Maar
input in je winkel kunt hangen."
Gooise interieur-goeroe Des
ook het bruine papier met
Bouvrie al van stal, om aan de een natuurlijke uitstraling
Toch ziet de trendwatcher van de Bijenkorf dat de Nederlander
doet het nog goed."
steeds meer voor kwaliteit kiest. Een goede basis-outfit is
hand van slechte dia's uit
Volgens areamanager
belangrijk. „We doen steeds meer aan wardrobe-building; dit
te leggen hoe in meuheb ik in de kast hangen en wat heb ik dan nog nodig.
belbranche en
voor Nederland, Ed
woninginrichting
van de Genugten
Belangrijk daarbij is dat we in ieder geval een goede prijs/kwalivan BBH, gaan de
teitverhouding wülen hebben. Bij de aanschaf van meubelen en
trends een rol spegekozen trendy
keukens zie je precies hetzelfde gebeuren. We kopen bijvoorlen. De warrige
thema's voor de
beeld rustige kleuren en met accessoires richten we de boel verboodschap kwam
der in."
niet over bij de
promotie en de
telers. Zo'n vijf
daaraan gekopEen goed voorbeeld hiervan zijn de oosterse invloeden die
steeds meer voet aan de grond krijgen in onze westerse maatjaar terug liet
pelde bloemenen plantentrends schappij. „Je ziet het bijvoorbeeld met koken. Een tijdje gelevoormalig veiling-directeur
het komende
den was het zogenaamde fuswn-cooking heel erg in. Met bekenAndré Mulder
jaar aansluiten
de ingrediënten en door dingen samen te voegen, iets totaal
trendwatcher
bij het straatanders maken. In de mode noemen we dat zo mooi het eciectiLidewij Edelkoort
beeld. Voor het
cisme.
Bos vindt absoluut niet dat zij, door het grote stempel dat ze
uit Parijs op een
eerste kwartaal
drukt op het inkoopbeleid van de Bijenkorf, bepaalt wat de
symposium optrestaat 'zacht en koel'
klant moet kopen. Zelf noemt ze het liever een sturing. „Ik vind
den, waar een kostop het programma,
het een taak va$ de Bijenkorf om te laten zien wat de belangrijbaar boekwerk
waarbij men
'Oosterse schoonheid';
denkt aan het
ke elementen voor een bepaald seizoen zijn. Het probleem van
over dat onderenkele takken in een vaas overbrengen
trends is dat ze vaak veel te letterlijk worden neergezet. Het is
werp werd
natuurlijk onzin om te denken, nu bijvoorbeeld oosterse invloegepresenteerd.
van een 'rustEen mooie uitgave, waarmee
den in trek zijn, je er meteen als een Chinees bij moet gaan
gevend, sereen, schoon en
lopen. Compleet met stokje in je haar. Nee, het gaat veel meer
geen kweker of bloemist con- fris' gevoel door middel npnom het mixen van elementen."
creet iets kon.
chalant, losjes geschikte lila
Over de trends voor het komende jaar is Bos duidelijk. De
Sindsdien hebben de orakels en geelgroene bloemen.
belangrijkste stroming - die dit jaar zowel in het interieur als de
uit de branche van Edelkoort
In het tweede kwartaal moewel de sierteeltsector als nieu- ten 'ruisende rokken' de sfeer
mode zijn opmars maakte - is het minimalisme. Niet meer alles
we goudmijn ontdekt. Hun
gaan bepalen: lichtzinnig, uit- om je heen verzamelen maar liever wat enkele kwalitatief hoogwaardige stukken. Geen overbodige details. Bijvoorbeeld een
dagend, romantische kitsch,
traditionele werkterrein, de
mooi designstuk
op de rand van ordinair. Met
mode, is zo grillig geworden
aangevuld met
overvolle boeketten (kassa!)
dat er geen pijl meer op valt
second-hand dinte trekken, omdat de consuvan grote dubbele (liefst
gen.
ment maling aan de dictatuur meerkleurige) bloemen met
van ontwerpers krijgt en
dominante vormen. Behalve
Als tweede stroming komen de
tegen hun decreten in aannog steeds zachtgeel, komen
trekt wat hij lekker of leuk
decoratieve eleroze-rode tinten en wit in
vindt.
menten sterk
beeld. 'Gouden pracht' en
Styliste Aafje Nijman Van De 'oosterse schoonheid' (compo- naar voren.
Bock & Dekker, het bureau
sities van enkele takken in
Verder is comfort
dat bij de nieuwe bloemen
pot, schaal of jvaas) zijn voor
erg belangrijk.
respectievelijk het derde en
„Op materialencampagne was betrokken,
vindt nochtans dat producen- vierde kwartaal gepland.
gebied gebeurt zo
ten en bloemist-winkeliers
Aan het eind^ van het jaar
ontzettend veel.
zich kunnen onderscheiden
weten we of het allemaal wat ! Er komen antistress- en antidoor op trends in te spelen.
heeft gewerkt.
bacteriënstoffen Oosterse invloeden krijgen steeds meer voet
Volgens Lidewij Edelkoort is
Johan Th. Bos op de markt en aan de grond
de chryBant, die enkele jaren

H

'Zo'n onzin, dat
geklets over trends

R WORDEN goed
bezochte congressen over gehouden,
trendwatching is bij
menig zichzelf respecterend reclamebureau een
aparte functie, maar om
echte trends te ontdekken wordt steeds moeilijker: alles loopt door
elkaar heen. En bovendien: menig reclameman
ziet allang niets meer in
trends. „Het is allemaal
flauwekul, er zijn nauwelijks verschillen."

y,

Trendy campagne lokt
kopers naar fleurist

1-5

in Japan zijn ze al bezig met het ontwikkelen van kleding met
de stof waar ze ook de genezende bandages (zwachtels) van
maken. Moetje maar opletten. Straks kun je, wanneer je last
hebt van je nek, T-shirts kopen met extra versteviging in de
hals."
Veel tendensen komen, volgens Bos, uit Londen. De Engelse
designers zijn in bijna elk internationaal gerenommeerd modehuis te vinden. „In Londen gebeuren de gekke dingen en
Milaan heeft een iets hoger niveau. Daar vind je meer de
design-collectie. Maar ook de Amerikaanse normen en waarden
krijgen heel duidelijk een plek in onze samenleving."
Bos is momenteel al bezig met 1999. „Ik kan in ieder geval
alvast zeggen dat we dan een revival van de jaren tachtig krijgen. Vrouwen in mannenpakken. De bekende androgyn-look
maar dan wel met vrouwelijke belijningen want comfort blijft
voorop staan."
Trudy Steenkamp

kunnen voorlopig nog in de
kast.
Maar ja, heb je daar als consumer loatcher echt iets aan?
Bel willekeurig wat reclamebureaus op en je komt erachter dat ze het zelf vaak ook
niet weten. De een 'moet net
op vakantie', de tweede 'heeft
het stervensdruk', de derde
zit de hele dag in vergadering
en nummer vier, ja zeg, die
gaat zeker niet door de telefoon haar of zijn strategie verklappen. Is een trend niet
gewoon een gimmick om de
consument ervan te overtuigen dat iets in is?
Misschien komt het doordat
reclamebureau Saatchi &
Saatchi niet in trends gelooft,
waarom het antwoord wil
geven op een paar simpele
vragen. „Wij hebben geen
trendwatcher of zo in dienst.
Flauwekul," reageert researcher Patricia Rienstra. „Je
moet als reclamemaker
gewoon weten wat er
leeft in de markt."
Het woord
trend kan ze
nauwelijks
door de
strot krij-

Gezondheid is het helemaal,
en sport pok. Maar angst daarentegen is weer helemaal uit:
de consument van nu barst
van het zelfvertrouwen. Het is
maar een kleine greep uit de
openbaringen die trendwatchers onlangs wereldkundig maakten tijdens een congres in de RAI,
Praten kan nooit
kwaad, en dat
deden ze pok
tijdens Blikopener '97,
maar wat
bleek: het
zapgedrag
maar
van de
ontwikconsukelinment
gen,
maakt
tenhet
densen
zijn er
trendwatchen
natuurer niet
lijk wel.
En dat is
makkelijker op. De
mensen
mens van nu
op een
houdt zich
realisti'Druk op een knop van de computer en je
sche
niet aan
manier
de hokjes krijgt een pizza thuisbezorgd'
en vakjes
aan te
die de rnarktering jongens zo
spreken. „Je kunt vertellen
mooi bedacht hebben. Kijk,
dat een vrouw niet meer een
een paar open deuren zijn er
blond, huppelend ding is,
natuurlijk altijd wel te vinden. maar dat werkt niet. De vrouw
Internet zal een enorme
van nu wil alles: werken, kleivlucht nemen, zij het met een en met de kinderen, vrijwilliander gebruik. Druk op een
gerswerk doen. Deze vrouw
zoekt nieuwe producten en
knop en je krijgt een pizza
thuisbezorgd. Dat is nog eens
diensten en wil zich herkenwat anders dan dat langzame
nen in de reclame hiervoor."
gedoe nu.
Datje in de reclame ook een
Dat we steeds minder zullen
aversie tegen trends kunt
begrijpen van onze steeds
hebben, bewijst de
complexer wordende maatAmstelveense marketeer die
schappij is ook een trend waar daarom zelfs met naam niet in
de krant wil. „Het is zo'n
je geen watcher voor hoeft te
zijn. Dat vrouwen nu meer in
onzin dat geklets over trends.
rode, gele en oranje jurken
Wat moet ik ermee?
lopen dan begin jaren negenVerschillen tussen '98 en '97
tig is we) weer aardig. Er zijn
zijn er nauwelijks, ten minste,
van die golfbewegingen van
ik zou ze niet kunnen ver tel25 jaar op en 25 jaar neer en
len. Het is allemaal flauwenu zitten we, u begrijpt het al, kul."
Eduard Herkes
in de up. Donkere kleren

'Kleding moet
kofferkwaliteit hebben'

vormgeving:
Yvonne Mulder

man zich in de ogen van zijn collega's te
buitenissig kleedt, dan wordt dat meteen
afgestraft."
In de sector sportswear & casuals mogen
de heren gelukkig meer kleur bekennen.
Zeil- en watersport, golf en polo vormden
bij deze coDectie de inspiratiebron voor
de ontwerpers. „Maar ook hier geldt weer
dat comfort boven alles gaat," aldus Lutz.
Het is één en al sport op het gebied van
kinderkleding. Althans m de oyergangstijd winter-voorjaar. Dat zegt Sjef van
Dongen, visual merchandiser Kidsworld
van C & A. Veel sweaters met capuchon
of buidelzakjes, jacks met opgestikte
borstzakken en schuine steekzakken met
ritsen, broeken met kniebeschcrmers of
kniezakken, polo-jurkjes, overslagrokjes,
korte T-shirtjes met V-hals en stretchbroeken.
De hoofdkleuren zijn voor jongens én
Als het allemaal wat vrouwelijker wordt,
meisjes navy en wit, de in het oog sprindan kan het niet anders of het accent
gende accenten hebben pittige contrasterende kleuren: geel, rood en groen.
moet liggen op meer rokken en jurken.
„Dat is ook zo," beaamt Hanny. Vooral de
Verder heeft elk kledingstuk minimaal
rok blijkt terrein te winnen. „Veel wikéén applicatie met een verwijzing naar
kelrokken en knooprokken. Dat hele
de sport waarvan het model is afgeleid:
strakke is er vanaf. En ook de jurk, die
voetbal, mountambiking, roller skating,
we al een hele tijd niet meer hebben
basketbal, zeilen.
gezien, is terug."
Het materiaal is katoen, jersey of
nylon.
Opvallend zijn ook de donkere kleu
ren, die deze zomer de boventoon
In het prille voorjaar slaat de
stemming ineens over van sporvoeren. 'Summer-darks' worden
tief naar romantisch. De belijze genoemd. Zwart, donkerbruin,
donkerblauw en flessengroen. Zo
ning is soepeler, de tinten zijn
zachter: de meisjeskledmg is
te horen nogal saai dus.
„Absoluut niet," zegt Hanny
champa.gnegeel, lavendel, groen
beslist. „De wat ingetogen kleuren
en lichtblauw. De accentkleuren
zijn weer feller, bijvoorbeeld koraalcombineren heel mooi met de fantasievolle ontwerpen en de natuurrood. De dessins bestaan vaak
lijk vallende stoffen."
De kleding moet comfortabel zijn en bij voorkeur onkreukbaar. uit combinaties van uni met
Daarnaast komen ook kleuren als Daar heeft de kledingbranche een antwoord op: kofferkwaliteit bloemetjes, ruitjes en streepjes.
Qua stof is tncot favoriet.
maïsgeel, turkoois en lavendel in
De jongenskleding is en blijft oversized,
mode wordt ook slanker van lijn. De pakbeeld, maar dan meestal in combinatie
ken zijn wat ingetogener en minder
dat geldt zowel voor sweatshirts als voor
met de 'summerdarks'.
Een deel van de zomercollectie bestaat
breed geschouderd. De Amerikaanse bro- broeken. De kleuren neigen naar cement,
ecru, verschillende 'bruinen' en olijfuit semi-transparante bloesjes en jurken. ker (beurshandelaar) heeft hiervoor
model gestaan. „Nee, die ingetogen stijl
groen.
Doordat de superdunne stof in laagjes is
heeft niets met dalende beurscijfers te
gestikt, ontstaat een heel fraai effect.
In de zomercollectie voor de meisjes
maken," lacht Henk Lutz, eigenaar van
overheersen licht getailleerde, korte jurkEen ander nieuwtje zijn opengewerkte
truitjes. De dessins zijn dit jaar heel sub- Lutz Mode. „Die modelijn zat al veel eer- jes in ruitjes en bloemetjes. Ook de hotder in de pen."
pants is terug. De kleuren zijn warm:
tiel: „Takjes en bloemetjes, en een heel
specerij-achtig, paprikarood, fuchsia,
enkele keer een streepje, maar dat laatste Ook het binnenwerk krijgt meer aandacht. „Waar wij vooral op letten is dat
oranje en turkoois.
alleen in de sportieve sector, op truitjes
pakken goed zijn gemaakt. Het pak moet De stijl is African look voor de meisjes,
of T-shirts."
bij de man passen en niet andersom. De
de jongenskleding is geïnspireerd op uniWie dat romantische niet zo ziet zitten,
totale collectie is opgehangen aan het
formen, safarilook en werkkleding. De
hoeft er overigens niet gedateerd bij te
lopen. Voor de sportievelingen zijn er jas- begrip comfort. Maar eigenlijk is dat voor jongens dragen hun kleren laag over
ons geen nieuwtje, dat was altijd al onze
laag, veel baggy-shirts met daarover een
jes, rokken en broeken in safaristijl. In
specialiteit."
gilet. Ruiten en strepen voeren de bovenkaki en een soort legergroen. Hanny:
Aan de stofkeuze is niet veel veranderd,
toon. De belangrijkste tinten zijn terra„Daarvoor werd vroeger altijd alleen
wel aan de belijning. De kleuren grijs,
cotta en rood. De tuinbroek blijft, zij het
katoen gebruikt, maar nu is het een
dan in een verkorte versie, tot op de
mengsel van katoen en synthetische stof- blauw en bruin overheersen.
Dat de heren prettiger in het pak zitten
knie, met veel functionele accenten.
fen, die veel minder kreukt en er toch
is mooi meegenomen, maar wanneer
Naast katoen zijn er veel dunne tricotheel natuurlijk uitziet. Er zijn zelfs safastapt de rnan nou eens af van dat eeuwistoffen en 'ademend' nylon.
ri-jasjes met linnenstructuur."
ge bruin, grijs en blauw? Lutz verwacht
De jeans, eigenlijk nooit echt weggeMiep Wisselink
weest, is komend seizoen ook weer volop dat dat nog wel even kan duren. „Als een

SUW OP modegebied is
de terugkeer van de
romantiek. Dan moeten we
niet meteen aan exotische flowerpowertentjurken denken.
Integendeel. „De lijn voor het
komende voorjaar en de zomer is
vloeiend en vrouwelijk, maar ook
heel comfortabel," zegt Hanny
Blankesteijn, inkoopster brj Lutz
Mode Vinkeveen. En dat comfortabele en vloeiende zit hem vooral in de materiaalkeuze. Veel
superdunne stoffen gemaakt van
microgarens, of combinaties van
die garens met wol, linnen of
katoen.

aanwezig. De spijkerstof is wel van donkere wassing en de broeken, jasjes en
rokken zien er anno 1998 weer net een
tikkeltje anders uit. Een zakje hier, een
kort mouwtje daar. Keuze genoeg.
Romantisch of sportief, één ding hebben
beide types gemeen: de kleding moet
comfortabel zijn. Ze moet lekker zitten,
makkelijk wasbaar en bij voorkeur
onkreukbaar zijn. Daar heeft de kledingbranche een antwoord op: kofferkwahteit. Door de verfijnde mix van natuurlijke en synthetische garens kreukt de kleding veel minder.
Een hele opluchting. Maar geldt dat ook
voor een feestelijk kostuum dat mee
moet op vakantie? „Zeker," beaamt
Hanny. „Wij voeren komend jaar bijvporbeeld dameskostuums van een stof die
absoluut kreukvnj is."
Bij de schoenen wordt de lijn van vorig
jaar voortgezet. De blokhak blijft, zij het
dat die iets lager is geworden. De hoger
aangesloten schoen is wat meer opengewerkt. De kleuren zijn donkerbruin,
blauw en zwart.
De mannen-

tekeningen:
Senad Alic
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Oase ruimt
slaapkamers op
Boxspnn
matras

Slaap tamer Speciaalzaken
Tienerledikant

Vestigingen op de woonboulevards:
Apeldoorn - Bleiswijk - Breda - Capelle a/d IJssel
Den Bosch - Diemen - Enschede - Groningen - Heerlen - Rotterdam/Woonmall Alexandrium
Sliedrecht - Son (Eindhoven) - Utrecht - Zoeterwoude/Rijndijk

Halfhoogslaper Fl. 595,UO/2UO \Iussiuftfmicn nicl frnnlp.mclcn in 7 \crschillende
kleuren lc\crh.mr. Muro 195,-. Incl. IctcriiiK - /t:lt'iu»ii(;i£v

30 tot 50% korting op diverse showroommodellen Hulsta - Swis^ex - Zevenslaper - Treco

VALT DE POSTCODE-KANJER BU U?
WIN-TOT-16,4-MILJOEN-BON
, ik wil meedoen aan de Nationale
Postcode Loterij inclusief de Postcode-Kanjer, alle
Bingoprijzen en de Mega Jackpot.

Naam:_

Postcode:.

(vier lotnummers)
(drie lotnummers)
(twee lotnummers)
(een lotnummer)

Plaats:
Bel mij bij een prijs
boven / 10000,-. Tel-

A u b. uw keuze aankruisen en verder invullen m bloklotters. Deelname aan de Nationale Postcode Loterij houdt
m aanvaarding van het reglement, op aanvraag verkrijgbaar, tel.: 020 - 677 68 68.

cTb
l NATIONALE l

;

Totale oplage ruim 1,1 miljoen exemplaren.
Hoe kunt u uw tekst opgeven?
Telefonisch: van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en
20.00 uur. Tel. 020-665.86 86. Fax 020-665.63.21.
Schriftelijk: Vul de bon in en zend deze aan
SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S, Postbus 156, 1000
AD Amsterdam.
Afgeven kan ook bi| Het Parool, Wibautstraal 131, Amsterdam of bi| de volgende Weekmediakantoren:
Amstelveen' kantoor Aemstelslijn, Laan van de Helende
Meesters 421 B; Zandvoort: Gasthuisplein 12.

Adres:

Postbanknummer:
Banknummer:

Bon uitknippen en in een
envelop (zonder postzegel!
opsturen naar: Nationale
Postcode Loterij,
Antwoordnummer 79503,
2501 ZV Den Haag

Alle opdrachten (zowel telefonische als schriftelijke) die
vóór donderdag 18.00 uur in ons bezit zijn, worden de
volgende dag in Het Parool geplaatst, zaterdag in Trouw
en de Volkskrant en de volgende week in alle nieuws- en
huis-aan-huisbladen van Weekmedia.
Totale oplage 1,1 miljoen exemplaren.

Geboortedatum:
Datum:
15097.12
Handtekening:

LOTERIJ

Wat kost een advertentie in SHOWROOM/
AUTO l -IN-3 MINI'S?

KIJK l JANUARI RTL 4!
Donderdagavond is het zover. Kijk om
20.30 uur naar de Kanjer Surprise Show
op RTL 4 en ontdek of u de winnaar
bent van de Postcode-Kanjer van 1997.
Wint u deze grootste Slraatprijs van
16,4 miljoen gulden samen met uw
buren?
De Postcode Loterij sluit 1997 af met
een Kanjer van 16,4 miljoen. Het hele
jaar hebben de
deelnemers van
de Postcode
Loterij voor
deze Kanjer
gespaard. Want
elke maand verdient u een
Kanjerpunl dal
recht geeft op
een aandeel in
de Kanjer.
Als u vandaag
deze bon invult
en opstuurt weet
u zeker dat u in
1998 het maximale aantal
Kanjerpunien
per lol bij elkaar
Hrnii\ / / u i M i K i n "Adiislddiidi- (hindcuUigmom/ is lici eovci' D<m £MU de Kunjci
UIH ld,4 iniljiH-n cniil "

Spaart.
Bovendien hclnt
'

3 regels
voor elke extra regel
mm-prijs
mm-prijs met vignet
AUTO/MAXI'S per mm

u door uw deelname 24 goede doelen die
werken voor mens en natuur. Zo maakt
u meteen een goed voornemen waar. Vul
de bon dus volledig in en stuur hem op.
Veel geluk in 1998!

1

De Bingogetallen:
Getal 1 t/m 22

29 17 02 03 41 07 25
13 18 01 30 26 20 42
33 27 44 10 43 37 40

ri/taakt u uw kaart vol
11

met:

dan wint u de
Triuisbingo
ƒ 25.OOO,Zcttotilon voorbehouden

11 De overige Bingoprijzen:
Getal 23 t/m 36
7A f 10 non
l
34
14
05
23
12

ƒ 100,
ƒ 50,
ƒ 40,
ƒ 30,
/ 25,

ƒ 9,70
ƒ 9,70
ƒ11,50

Chrysler1- Am'stelVeen'

. A.A.R
Amsterdamse Auto Recycling,
Wiegerbruinlaan 73. Uithoorn
nkoop loop. sloop en schadeDealer voor A'veen - Uithoorn - Aalsmeer en de Ronde Venen uto/s Geen voornjkosten.
Nieuw en gebruikt uit voorraad Tel.: 0297 - 561212.
Lid A R N. R.D.W-vnjwanng.
(Op afspraak gratis halen en brengen)
el. 020 - 4.470.470.
'

Suzuki
Amstelstein - Suzuki
Wiegerbruinlaan 73, Uithoorn
Uw Suzuki dealer
Nieuw en gebruikt uit voorraad. Tel.: 0297 - 562055
(Op afspraak gratis halen en brengen)

Rijscholen
AUTO EN MOTORRIJSCHOOL FERRY
1e 4 lessen voor ƒ 100, daarna ƒ37,50 per les
Motorrijlessen ƒ 42.50
20 autorijlessen + examen ƒ 999
20 motorri)lessen + examen ƒ 1149
Bilderdijkstraat 198, tel.: 020 • 6127187.
RIJSCHOOL ROLF
Rijden bij Rolf is een begrip in
Amsterdam. Met een goed
MINOR MOTORCARS
team instructeurs geven wij op
een psychologische manier inSloterkade 43 44
tensief les en nog leuk ook!
Amsterdam
Hoog slagingspercentage en Tel. 020 - 6177975 6158022
toch 1e 10 lessen ƒ37,50 p.u.
Rover-dealer voor
Tel.: 020-68680636332405 of
Amsterdam, Amsteveen e.o.
06-54633678. P.S. Ook 8-weekse cursussen en examenroutes
rijden is vanzelfsprekend.

Rover

5rote sortering ONDERDELEN
an alle schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
'el.: 023-5845435.
Het HOOGSTE BOD1" Bel
/oor vrijblijvende prijsopgaaf,
.oop-, sloop- en schadeauto's
m. vrijwaring. Tel. 020-6754193.
RDW Erkend auto-demontagebedrijf STRIJDONK. Inkoop
'an sloop- en schade-auto's,
"ev. verkoop van onderdelen,
ook NIEUWE onderdelen.
Gratis gehaald Meteorenweg
381, A'dam. 020 - 6319802.

Accessoires
en Onderdelen
AUTO-ELEKTRA HECHRI BV.
Klaar terwijl u wacht.
Ruilstarters en dynamo's.
Valkenburgerstraat 152.
Tel.: 020-6240748.

Grote sortering ONDERDELEN
van schade-auto's, alle
merken, alle bouwjaren.
GEBR. OPDAM B.V.
Verkeersschool Trendy
15 VOLVO STATIONS '88 -'95, Tel.: 023-5845435.
Amsterdam. Toppers m rijles.
Sedans 240 '91, Ipg
Bel voor gratis mfogids:
ANWB-gek. Tel. 0492-464495.
Tel 020-4205386.

Volvo

Citroen

Algemeen

Auto's te koop
gevraagd

Autoverzekering premies v.a. Gevraagd jonge auto's vanaf
Ruime keuze in 2 CV occasions ƒ 185,- per jaar. Van Lemel As- 1991 a contant! Belt u voor inl.
alle leeftijden. De Eendenspe- surantien, tel. 026-3219900,
0341 - 419354 of 0653 - 675799.
Alle prijzen zijn excl. 17,5% BTW.
cialist Leende.: 040-2061528.
na kantoortijd 026-3332221.
DE HOOGSTE PRIJS voor elk
Gewone advertenties (breder dan twee kolommen), lamerk auto a cont. met vrijwar.
XM V6 airco m/95
ƒ25.500
rief op aanvraag.
bewijs. Tel.: 020-4824640.
XM20ILPG airco'95 ƒ 27 500
Voor meer informatie of advies, bel
XM 20i 16V '95
ƒ27.500 70 BESTELAUTO'S en pers.
XM Turbo D'94
ƒ25000 busjes v.a. ƒ3500. Garage
XM Diesel'95
ƒ26500 Rijsenhout, lid Bovag.
XM Turbo D '90
ƒ 12.500 Meer dan 50 jaar gevestigdXM 20i Comfort '91 ƒ 7.950 Bennebroekerweg 17, Hijsen
XM Turbo CT '94
ƒ 24.500 hout bij Aalsmeer, 0297
XM 20i Comf. LPG '93/ 17.500 324229 Ook t.k aevraacid.
XM 20i Comfort '93 ƒ 14.500
XM 20i Trbo CT aut '93/ 17.500 • De advertentie-afdeling be
Xantia 1.9 Diesel 95 ƒ 19.500 houdt zich het recht voor ad
Xantia 1 8 SX '95
ƒ 27.500 vcrtenties eventueel zonde
Xantia 1.8 SX LPG'95/22.500 opgaaf van redenen te weige
Xantia 20 SX LPG 95/ 22.500 ren (Art. 16 regelen voor hè
Xantia 20 SX LPG 94ƒ 15.500 advertentiewezen)
ZX 14i Furore '94
ƒ 12.500
ZX Diesel '93
/ 13 500
BX TGD Break st.b '93/ 14.500
BX 16 TGI Break '93 ƒ 13 500
BX 19 TRS Break '88 ƒ 3.500 APK + grote beurt v.a ƒ 299.BX 16 RE Break '87 ƒ 1.950
DIESELSERVICE
BX 14 TE '93
ƒ 8.950 brandstofpompen: verstuivers
BX 14 TE '89
ƒ 3.950 cil koppen vlakken. Garage
ƒ 4.950
Voor een perfecte SAAB 99 BX 19 TRi '90
motorenrevisie FEENSTRA
ƒ 3.950 Industtieweg 27. Duivendrechl
90. 900, 9000 ook Royal Class BX 19 TRI '98
PEUGEOT 605
BX 19 GTi '88
ƒ 3.950
Tel. 020 6980639
TURBO D '94
AX Rrst '94
ƒ 10.500
SAAB SERVICE
APK-KEURINGEN
automaat, ƒ 22.500.
XX
1.5
Diesel
m.
'95
ƒ11.500
MOLENAAR
klaar terwijl u wacht
Tel. 0206278410
C 15 D bestel'94
ƒ9.950
HOOFDDORP
Garage West-Center:
Peugeot 205 XA D'95/ 9.950
020 6122476 (zonder afspraak;
Onderhoud, reparatie, APK.
2e Helmersstraat 15, A'dam.
VISA Garage B.V.
Eigen revisiewerkplaats
Daihalsu
Houtmankade 37, A'dam.
voor Saab motoren
Autobedrijf CRYNSSEN
Tel. 020-6278410
't AMSTERDAMMERTJE
en versnellmgsbakken.
Crynssenstraat 10-14
Amstel 340-342
Adverteren m
Tevens verkoop van nieuwe
Tel.: 020-6184402
tegenover Carré
deze rubriek
en gebruikte onderdelen
APK-keurstation, reparaties
A'dam C. Tel 0206236491.
FAX: 020-665 63 21
023-5614097
alle merken en schaderegeling

020-665 86 86

Elke maandag 2O.3O uur op RTL 4:
de Postcode Loterij Record Show

5 miljoen

Autosloperijen

Bedrijfsauto's

| DE UITSLAGEN VAN 29 DECEMBER
Stand Mega Jackpot:

ƒ 46,50
ƒ15,65

(AUTO/MAXI'S zijn gewone advertenties
niet breder dan twee kolommen).

Postcode-I
nu
ïoen.'
1

In M.D.I'. met bcukciidecur.
Bijpassende ladenu-'t FL. 160,-.

Chrysler

SHOWROOM/AUTO l-IN-3 MINI'S is de wekelijkse outorubriek die op vrijdag verschiet in Het Parool, op zoterdog in Trouw en de Volkskrant en de week daarop in olie
edities van Weekmedia t.w • Amsterdams Stadsblad, Buitenveldertse Courant, Diemer Courant, de Nieuwe Bijlmer,
Nieuwsblad Gaasperdam, Amstelveens Weekblad, Uilhoornse Courant, de Ronde Vener, Aalsmeerder Courant
en Zandvoorts Nieuwsblad.

de heer D mevrouw

Ik machtig u hierbij tot wederopzegging eenmaal
per maand de inleg van nevenstaande rekening af
te schrijven.
Q ƒ 40,D ƒ 30,D ƒ 20,D ƒ 10.-

90/200 cm. Fl. 240,-

OR

/ ?o -

04
45
09
19
28

ƒ 9,ƒ 8,ƒ 7,ƒ 6,ƒ 5,-

1 Straatprijs trekking november:
Bekendmaking: 23 december
/ 5.OOO,_ 7606 EB
Extra Prijs
ƒ 25.OOO,7606 EB 003

De BMW: 6661 EA in Eist

HUIS

Service en
Reparatie

Auto's te koop
boven ƒ 20.000,-

Saab

Daihatsu

de krant helpt

u op weg
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Zandvoorts
Nieuwsblad
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Babbel-bellende verkoper gaat zich vaker
en vooral vrolijker aan klanten opdringen
Ongeïnteresseerde enquêteurs en
agressieve telefonische verkopers
verzieken steeds vaker het
avondje voor de buis. Of je niet
meteen aan de kunststof
dakkapel wil. En nu we het er
toch over hebben: u heeft drie jaar
geleden een auto gekocht, moet u
niet eens aan een nieuwe?

Contact met een telemarketeer leidt vaak tot nieuwe
telefoontjes van andere bureaus
Illustialie Irene Mulder

D

het me normaal dat ze benaderd worden. Klanten spelen
soms een beetje de vermoorde
onschuld."

„De verhalen van mensen
over aanhoudende telefoonterreur zijn vaak onterecht,"
zegt Johan van Haaften, directeur van DMSA, een vereniging van telefonische verkopers. „Ze hebben vaak bij
het bedrijf dat belt zelf eens
geïnformeerd naar een badkamer, nieuwe auto, proefabonnement of gereageerd op
een aanbieding. In enquêtes
geven ze zelf aan waar ze in
geïnteresseerd zijn. Dan lijkt

Toch zeggen die klanten vaak
dat ze niets meer met die telefpnische verkopers te maken willen hebben. Eenmaal contact
met zo'n telemarketeer leidt
bovendien vaak tot nieuwe telefoontjes van andere bureaus.
Van Haaften: „Dat kan sporadisch gebeuren. Dit gewoon
mensenwerk. Maar de 150 bureaus die bij ons zijn aangesloten doen dat in principe niet.
Via een telefoonnummer (08000224.666) kunnen mensen ook
melden dat ze niet meer gebeld
willen worden. De klant sluit
zich daarmee wel af van informatie. Maar bureaus die niet
bij ons zijn aangesloten, houden zich niet aan onze regels."
Dat zijn de cowboys, pngeveer een vijftigtal bedrijven.
Schieten met hagel, zodat het
bedrijf in ieder geval de mogelijke klanten bereikt. De beller
wordt betaald per klant, houdt
dus vol. De bestanden met telefoonnummers gaan van hand
tot hand. Een proefabonnement kan een aantal avond lang
telefoontjes opleveren. „Maar
hoe komen ze aan mijn geheime nummer?" De bureaus toetsen gewoon telefoonnummers uit opgekochte oude
telefoonboeken in, daar zitten
,oude nummers tussen die later,
als geheim nummer, aan een.

E EERSTE belt
om half zes. Een
waterbed. Om zeven uur, midden in
de warme hap, de levensverzekering. Even voor half acht
of je interesse hebt in een polis, en bij de koffie is telefonisch het pensioen voor over
dertig jaar geregeld. De haak
erop? Komend jaar neemt de
verkoop per telefoon alleen
maar toe. Nu zijn het ongeveer honderdduizend telemarketeers, dat aantal groeit
naar het dubbele.
Voor klanten is het verschil nihil tussen de ó zo vlotte babbel-beller met de niette-missen encyclopedie, de
speurder naar meer gegevens
(telemarketing) en een telefonische enquêteur die wil
weten wie de lelijkste politicus van het jaar is. Klanten
zien alles als een wekelijks
terugkerende terreur. Telemarketeers vinden dat niet.

bereikbaar gaan maken voor
andere bedrijven met een
gratis inbelnummer," zegt
Jeroen Sprenkeler van Access 24. „Omdat zij toch het
belang van informatie inzien.
Die houding ga je heel misschien ook bij particuliere
personen zien."

ander zijn vergeven, is het antwoord.
Aan het eind van het jaar is er
het traditionele telefoonbom-

zelfde geldt voor de plotselinge
hausse aan aangeboden opleidingen voor het nieuwe studiejaar, het WAO-gat en de spaarplannen.

'Klanten spelen
de vermoorde
onschuld'

Van Haaften: „Je ziet ook allemaal advertenties in kranten,
maar daar ergert niemand zich
aan."
„De telefoon is indringender," verklaart enquêteur S.
Engbersen. „Je kan niet eeuwig
het antwoordapparaat erop
houden. Tegelijkertijd sta je
verbaasd over wat mensen allemaal aan je kwijt willen. Neem
de onderzoekjes naar inlegkruisjes. Stel je daarover zulke

bardement van de ziektenkostenverzekeraars. Met de nieuwe salarisverhoging menen zij
dat een andere, 'op maat geschreven', polis beter is. Het-

vragen in het café, ik weet niet
of je er dan heel uit komt."
'Ga jij je moeder zieken,' of
een gespuugde toewensing van
virussen en absessen of een Vergelijking met afwijkende dierenrassen komen toch maar
weinig over de lippen van klanten, zegt Van Haaften. Maar enquêteurs weten beter. „Vloeken, gerochel en keihard geschreeuw zijn normaal."
Een verkoper: „Tipje voor de
klant. Blijf vriendelijk. Wij hebben ook wel eens een rotdag.
Schelden en tieren mag, maar
er zijn grenzen. Zo niet, dan kan
het zijn datje nummer bij andere vérkopers terecht komt. Dan

word je bewust ziek gebeld, als
wraak van alle telemarketeers." '
Naar verluidt mogen telefoni-

Geheim nummer
komt uit oud
telefoonboek
sche verkopers nooit als eerste
de hoorn erop gooien. Vandaar
de soms geïrriteerde gesprekken; hun chef luistert mee.
Hoe irritant zijn de markton-

Niet iedereen heeft last. De
meeste kans maken samenwonende dertigers en veertigers met een hoger inkomen.
Maar de goed gepensioneerde oudere scoort steeds beter. Van Haaften zegt dattelemarketeers juist meer gegevens nodig hebben om de
juiste groep eruit te filteren,
zodat anderen gespaard kunnen worden. 'Database-verrijking' heet dat. Het betekent
ook: nog meer persoonlijke
zaken openbaren aan vreemde bedrijven. „De klant is er
uiteindelijk bij .gebaat,"
meent de branche-vertegenwoordiger.

derzoekers? Volgens een eigen
enquête is de groep leurders
met artikelen (colporteurs)
met 60 procent de grootste
zeur. De grootste ergernis is
daarbij coM calling, de koud-opEen andere trend biedt nog
het-dak aanpak, waarbij lukraak mensen worden gebeld.
minder hoop. Up setting, van
bekende kleine besteders uit
Ongewenste e-mails op Inter- hun telefoonbestand probenet gaan het komend jaar ver- ren bedrijven grotere kopers
der toenemen, zeggen de des- maken. Dat is kennelijk goedkundigen. En voortekenen uit koper dan het werven van
Japan vertellen dat er de ko- nieuwe klanten.
Kortom, nog meer telemende jaren veel meer per telefoon verkocht wordt. Bedrijven foontjes.
wapenen zich onderling tegen
telefonische verkopers. „Een
Theo Besteman
trend is dat zij zich steeds beter

'Mazzo moet Mekka van techno worden'
Hij is al een held in Slovenië. Maar het Nederlandse
housepubliek moet er nog
warm voor lopen. Dj Jorg
(achternaam Kemner, 26
jaar oud) is een van de Amsterdamse dj's die de techno
van de grond probeert te tillen. Sinds kort ligt zijn eerste funky tecnho & breakbeat-cd in de platenzaken: Luminous, uitgegeven bij
Phinc Records.

D

IRECT BIJ binnenkomst
zet dj Jorg een dummy op
van Luminous De muziek
begint heel rustig. Jorg: „Het is
inderdaad meer ambiënt in het
begin. Maar langzaam komt die
beat erin, via een vloeiende beweging. En aan het eind wordt
het dan weer rustiger. Er zit
een soort verhaal in."

Dj Jorg aan het werk in afterhourclub Dino's aan de Coenhavenweg

Jorg (studeerde informatietechnologie aan de heao) kocht
op zijn 21-e wel eens plaat. Daar
kwam al snel een platenspeler
bij en in 1993 draaide hij op zijn
eerste grote party. Nu mag hij
zich scharen bij de top-dj's van
Amsterdam. Maar wel in het alternatieve circuit. Hij draait
voornamelijk op zaterdagavond in de Mazzo en af en toe
in Paradiso.
Bovendien draait hij iedere
maandagmorgen in afterhourclub Dino's in het Westelijk HaFoto: Bram de Hollander Fotografie vengebied. Dino's heeft ook de

Schiphol worstelt met geluidscontouren
SCHIPHOL - 'Wij verwachten dat 1998 een historisch jaar wordt in de geschiedenis van de Nederlandse luchtvaart: eindelijk
komt er een einde aan forse
groei van milieuvervuiling
door het vliegverkeer.' Aldus staat te lezen in een
triomfantelijk persbericht
van de Vereniging Milieudefensie en de Stichting Natuur en Milieu. Maar gaat de
door hen als ongebreideld
ervaren groei werkelijk ingeperkt worden? Dat valt
nog te bezien.

het vliegverkeer op de luchthaven in 1998 slechts met zevenduizend vluchten groeien tot
maximaal 360 duizend. Vanwege sterke groei tot l april moeten er later in het jaar vluchten
worden geschrapt.
Wat er ook van terechtkomt,
voor Schiphol wordt 1998 een
worsteling met de geluidscontouren. In 1997 zijn er nog kleine overschrijdingen toegestaan, voor 1998 zit dat er niet
echt in.

kun je vliegtuigen uit de nacht
overhevelen naar de dag, omdat
één vliegtuig 's nachts even
zwaar telt als tien (gelrjkwaardige) vliegtuigen overdag.
Als van dit alles al iets in 1998
kan worden toegepast, dan pntstaat er ruimte om hoger uit te
komen dan 360 duizend vluchten.
Intussen klinkt vanuit de
luchtvaartwereld de roep om
flexibeler contouren. Niet hélemaal ten onrechte, want om
overschrijding van de contour
boven een weiland te voorkomen, moeten toestellen nu
soms boven woonwijken vliegen en dat is natuurlijk absurd.

Maar die contouren sluiten
groei niet uit. Met stillere motoren en het aanpassen van uitvlieg- en naderingsprocedures
De milieu-organisaties zon- (gas geven boven weilanden in
Toch dient in de gaten te worden dit persbericht de wereld in plaats van boven woonwijken
na de afkeuring door verkeers- en steiler klimmen en naderen) den gehouden dat er een verminister Annemarie Jorritsma kun je het lawaai beperken, zo- schil is tussen een starre 35 Kevan het Gebruiksplan 1998 van dat je in dezelfde contour meer contour met 15.100 woningen
Schiphol. Volgens dit plan kan vliegtuigen kwijt kunt. Ook en een flexibele contour met

15.100 woningen. Een starre
contour kan, vanwege de noodzaak van ruime marges, in de
praktijk nooit helemaal worden volgevlogen. Hoe flexibeler
een contour, hoe kleiner de benodigde marges en hoe gemakkelijker deze vol te vliegen is.
En voor wie onder een aanvliegroute woont, betekent dat simpelweg meer vliegtuigen, pok
als boven zijn huis de wettelijke
35 Ke-lijn niet overschreden
wordt.
Een flexibele contour werkt
in de praktijk ongetwijfeld beter dan een starre, maar het is
duidelijk dat voor een gelijkwaardige bescherming van omwonenden dan wel het maximaal toegestane aantal woningen binnen die contour omlaag
moet. Of dat er veertien-, dertien-, twaalf- of elfduizend moeten worden, is een punt voor

nader onderzoek, maar omwonenden en gemeentebesturen
dienen alert te zijn op dit punt.
Intussen vraag je je wel eens
af of de milieubeweging de
strijd tegen Schiphol, vanuit
haar eigen doelstellingen bezien, werkelijk slim voert. Zij is
tegen vliegen op korte afstanden, omdat de trein schoner is.
Trots meldt zij samenwerking
met KLM en Schiphol bij het
promoten van de trein. Maar
verdwijnen op Schiphol de kleine vliegtuigen voor korte afstanden, dan ontstaat er op de
start- en landingsbanen ruimte
voor grote vliegtuigen voor lange afstanden, die op Schiphol
en in de regio veel meer vervuiling teweegbrengen dan die
kleintjes...
René de Leeuw

cd gefinancierd. „In het begin
draaide ik er vier ochtenden
per week, maar nu sta ik alleen
nog op maandagmorgen tussen
vijf en half tien 's ochtends in
Dino's. Daar moet je ook niet
teveel techno draaien. De mensen komen daar om nog even
uit te freaken als het clubcircuit zijn deuren net heeft gesloten." Op vrijdagavond trekt
Jorg meestal met een koffer vol
platen het land in. Drachten,
Groningen, noem maar op.
Maar hij draaide ook in Zweden
en Slovenië, waar ze helemaal
uit hun bol gaan voor techno.
Jorg: „Het is heel grappig om te
zien hoe het Sloveense publiek
warm loopt voor techno. Ik heb
daar afgelopen zomer op de
binnenplaats van een groot kasteel in de bergen gedraaid voor
duizenden mensen. Die gingen
helemaal uit hun dak."
Hij vervolgt: „Dat zul je hier
niet gauw meemaken. In Ne-

derland is op de grotere party's
clubhouse het belangrijkste ingrediënt. Of de gabberhouse,
het echte hakken. Ik sta dan
ook wel eens op feesten waar
mijn muziek totaal niet aanslaat. Dan gooi ik maar wat van
die standdaard stemmetjes en
snelle beatjes er doorheen.
Maar het liefst ga ik dan meteen naar huis."
ledere week komen er wel
honderd nieuwe platen op de
markt. Maar hoe kies je daar
nou uit wat je nodig hebt? Jorg:
„Daar zit natuurlijk een hoop
ellende bij. Maar ik pak gewoon
een hele stapel en kies er drie of
vier uit. Je gaat af pp de bekende labels zoals Junior Records.
Ik koop gemiddeld zo'n vijftien
platen per week en heb er inmiddels een paar duizend. Van
de artiesten zijn bijvoorbeeld
de Chemical Brothers mijn grote favoriet."

AMSTERDAM
In
Frankrijk gaat op 10 juni het
wereldkampioenschap voetbal van start. De stelling dat
alle voetbalhefhebbers uit
Amsterdam en omgeving
voor het Nederlands elftal
zijn, gaat niet op. Velen hebben hun roots in het buitenland en kiezen partij voor
het moederland.

WK: liever
Italië
dan Oranje

Youssef (32) is in Gibraltar
geboren en heeft de Nederlandse nationaliteit. Zijn vader is in
Marokko geboren, zijn moeder
in Italië. Hij heeft deze zomer
de keuze uit drie favoriete plpegen: Oranje, Marokko en Italië.
„Ik ben voor het Nederlands
elftal, maar heb het toch niet
makkelijk als Oranje tegen Marokko of Italië speelt. Na Nederland ben ik voor Marokko
en Italië. Dus als Nederland is
uitgeschakeld volg ik die ploegen." Stel de finale van het WK
wordt Italië-Marokko? „Dan
ben ik voor Marokko, maar dat
komt omdat ik niet van het spel
van Italië houd. Dat is vaak catenaccio, heel verdedigend."
Maurp Santini (41) komt uit
het Italiaanse Pisa. Hij woont
al twintig jaar in Nederland en
is supporter van Juventus. „Ik
ben voor het Italiaanse elftal.
Ik volg die ploeg op de televisie,
dikwijls via de zender Rai
Uno." Hij kan zich nog goed
herinneren hoe de Squadra Azzuri in 1982 wereldkampioen
werd. „Ik woonde al in Nederland, maar vond het prachtig.
In de eerste ronde ging het heel

moeilijk en speelde Italië
slecht, maar later kwam het
team in vorm."
Hij hoopt dat Italië ook ditmaal wereldkampioen wordt.
„Maar niet ten koste van alles.
De laatste finale tegen Brazilië
was erg slecht. Italië verloor.
Dat vond ik natuurlijk jammer,
maar ik kon er wel vrede mee
hebben."
Het Nederlands elftal volgt
hij op enige afstand. „Ik ben
wel meer voor het Nederlands
elftal dan voor andere ploegen.
Maar als een andere ploeg een
mooi doelpunt tegen Nederland maakt, kan ik dat wel
waarderen. Het is dus duidelijk
voor wie hij juicht tijdens een
eventuele finale tussen Italië en
Nederland: „Ja, Italië natuurlijk."
Dean Beovic (21) is in Nederland geboren. Zij vader komt
uit Kroatië, een land waar veel
familie van Dean woont. „Ik ga
twee, drie keer per jaar naar
Kroatië en voel mij meer
Kroaat dan Nederlander. Het
nationale elftal van Kroatië en
de clubs Croatia Zagreb en Hajduk Split volg ik intensief. Via

Jorg kan zich niet bij de rijkste dj's scharen van de hoofdstad. „Maar ik kan er goed van
leven. Dj Jean uit de /t, die verdient veel meer natuurlijk.
Maar dan moet je wel concessies doen. Ik probeer het publiek toch een beetje de andere
kant op te krijgen. Dat lukt in
Mazzo en Paradiso. Daar staat
het publiek open voor nieuwe
dingen. Die tenten moeten het
Mekka worden van de technohouse."
Dat zijn 'dj helden' ook uit de
techno-hpek komen, is niet verwonderlijk. „Ik vind Angelo
heel goed. Die draait ook in de
Mazzo. En Frankie D.. Die
maakt hele funky muziek. Hij
kan eigenlijk niet mixen, maar
zijn timing is gewoon heel goed.
En uiteindelijk gaat het er om
dat de mensen blijven dansen.
Als je dat kan, dan ben je goed
bezig."
Janna van Veen
de satelliet-tv."
Dean Beovic is tijdens het
WK voor Kroatië, waarvoor
zijn favoriete speler uitkomt:
Davo Suker, spits van Real Madrid. „Ik denk dat Kroatië kan
stunten. De ploeg is sterk en
kan, denk ik, de kwart-finale
halen. Oranje heeft nu een heel
sterke ploeg, die zeker de halvefinale kan halen." Dean Beovic
heeft dus een sterke voorkeur
voor Kroatië, maar volgt ook
het Nederlands elftal. Als beide
landen elkaar op het WK ontmoeten is zijn voorkeur duidelijk: „Ik ben eerst voor Kroatië
en dan voor Nederland."
Het Nederlands elftal wordt
al jaren gedomineerd door spelers van Ajax, ex-Ajacieden en
spelers van PSV. Ook veel supporters van Feyenoord kijken
met gemengde gevoelens naar
Oranje. Leo Platvoet is supporter van de club uit De Kuip: „Ja,
dat klopt. Voor mij was het bijvoorbeeld moeilijk te verteren
dat Ed de Goey werd vervangen
door Edwin van der Sar. Hoewel ik Van der Sar wel een goede keeper vind."
Platvoet is tijdens het WK
wel voor het Nederlands elftal,
maar kan zich minder dan
vroeger met het team identificeren. Ik hoop natuurlijk dat
Nederland wint, maar het gevoel erbij is minder dan in de
tijd van Jansen en Van Hanegem. Ik vind bijvoorbeeld dat
Giovanni van Bronckhorst een
basisplaats moet hebben. Helaas denkt bondscoach Guus
Hiddink daar anders over."
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En, heeft u 'm al een keer aangehouden, die Engelse taxi van Het Parool?
leder ritje binnen de stadsgrenzen kost standaard fl 16,50 plus extra: 4 weken een proefabonnement. Great, toch?

Amsterdam leest Het Parooi.
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Hoewel krantenpapier niel ideaal is om op te
tekenen, is het best mogelijk om de tekening
mooi in te kleuren. Je moet alleen niet te hard
op het potlood of op de kleurstifl drukken.
Ben je niet ouder dan twaalf jaar dan kun je de
ingekleurde plaat vóór vrijdag 9 januari opsturen naar Redactiesecretariaat Weekmedia, t.a.v.
Trudy Steenkamp, Postbus 220), 1000 EK
Amsterdam. Vergeet niet je naam, adres, postcode en woonplaats Ie vermelden. Voor de mooiste
inzendingen heeft de redactie van de Uit&Vrije
Tijdpagina leuke prijsjes klaarliggen.
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Genieten in 1998

D

E TREND voor 1998 is
al gezet en in "één
woord te vangen.
Genieten. Alle trendwatchers zijn het daarover
eens, of ze zich nu oriënteren
op Internet of op het straatbeeld, in de digitale stad of in
de kroegen rond de Albert
Cuijp. Genieten wordt het
helemaal. Minder werken,
minder alles mee hoeven
maken, meer genieten. De status van de drukdoener met
zaktelefoon daalt snel. Met je
bliepertje naast je bord word
je in het restaurant straks
gewoon weer voor de sukkel
aangezien die je altijd al was:
die kan niet met zijn tijd
omgaan, die weet niet te
genieten.
Meer de tijd nemen om te
genieten, dat betekent dat
minder mensen met de auto
naar het Amsterdamse Bos
zullen komen. Met de auto
komen betekent ergernis op
de volle wegen in en om de
stad en daarna ergernis in het

Bos vanwege de volle parkeerplaatsen. Met de fiets komen
betekent voorpret op de weg
naar het Bos, mits de goede
route werd gekozen, en veel
grotere bewegingsvrijheid
daarna. Even snel van de
speelweide naar de geitenboer
is voor de fietser een peulenschil, maar voor de automobilist doffe ellende.
Steeds meer bosfietsers in
plaats van automobilisten: die
trend is al enige tijd gaande,
maar zal in 1998 keihard door-

'Levensmiddelen uit de Zaan'
Wie nog plannen heeft om de
expositie 'Van ontbijt tot dessert - levensmiddelen uit de
Zaan' te bezoeken, moet snel
wezen. Want u kunt deze nog
maar tot 4 januari zien in de
Museummolen in Koog aan de
Zaan.
Het Zaanse bedrijf Honig, dat
130 jaar bestaat heeft aan de
tentoonstelling medewerking
verleend. Behalve aan het historische materiaal van dit
bedrijf, wordt ook aandacht
besteed aan andere Zaanse
bedrijven, zoals Molenaars
Meelfabrieken uit Westzaan en
Boon's Fabrieken uit
Wormerveer. De geschiedenis
van de Brinta, de Honig soepen, de toetjes van John Moir

zetten. Ook al omdat de weg
door het Bos volgend jaar
gerenoveerd wordt. Daarbij
wordt het wegdek en de bochten in de weg zo veranderd,
dat harder rijden dan vijftig
zo goed als onmogelijk wordt.
Voor hardrijders is de lol er
dan vanaf.
In augustus wordt het nog
meer genieten. Dan zijn de
Amsterdamse Gay Games, het
enige sportevenement waarbij
gelachen mag worden. De
Bosbaan wordt één van de
strijdperken. De rest van het
Bos dient als decor voor de
triatlon.
En dan, in het najaar, is het
helemaal dolle pret. Dan
begint de aanleg van het
Schinkelbos aan de zuidkant
van het Amsterdamse Bos, op
Aalsmeers grondgebied.
Veertig hectare natuur erbij.
Een jaartje genieten en lachen
en tenslotte een hoop bomen
planten. Ik teken ervoor.

en vele andere levensmiddelen worden in diverse uitvoeringen getoond.
Daarnaast is er veel reclamemateriaal en worden de producten van grootgruttersbedrijf Simon de Wit in een speciaal voor de tentoonstelling
ontworpen winkeltje getoond.
Bezoekers krijgen een paar
aardige nostalgische herinneringen mee naar huis, zoals
een receptenboekje uit grootmoeders tijd.
Met Molcnmuseum (Museumlaan 18
in Koog aan de Zaan) is van dinsdag
t/m vrijdag geopend van 10 tot 12
uur en van 13 tot 17 uur. Op zatcrdag van 14 tot 17 uur en op zondag
van 13 tot 17 uur.

Remco Daalder

PROGRAMMA
T/M 7 JAN.'98
Air Force One
'vtfcl
•
V'
| Alien 4: Resurrection •
J&
.

Pathé Cinemas «
wenst
haar bezoekers
'n voorspoedig 1998
en veel filmplezier!

A Life Less Ordinary
Contact

Ria Giling: 'Qwinto is een hartstikke leuk beest. Als je hem ziet...'
Bram de Hollander Fotografie

'Je kunt ze overal meenemen7

Doublé Team
Face/Off
Fathers' Day
George Of The Jungle
George Uit De Jungle
Hercules
Home Alone 3

Ria Giling woont
met haar man in
Amstelveen. Zij
heeft twee
chihuahua's. De
jongste heeft ze
nog maar pas en
daar kan ze uren
over vertellen.

L.A. Confidential
Love! Valour!
Compassion!
My Best Friend's
Wedding
Seven Years In Tibet j
Nieuws de F*athé
bioscoopreserveringslijn

0900.202 SB SO
SOct/pm

-

Eén telefoonnummer voor alle
Pathé bioscopen in Amsterdam';
. Alfa, ëellevue Cinerama /
Calypso, Cinema, City en /
Tuschinski. .
f
Raadpleeg de plaatselijke f
bioscoopagenda
voor het filmaanbod
en aanvangstijden.
/
U vindt alle adressen van UjJ
Pathé Cinemas in de
^"
.... GOUDEN GIDS. •'

Spiceworld
The
Movie

/TJ

The
Lost World
•
The Peacemaker
Tomorrow Never
Dies
Wilde

Om wat voor dier gaat
het?
„Een kortharige chihuahua. Het is een heel
klein zwart hondje met
bruine snoet en pootjes.
Hij heet Qwinto en is een
halfjaar oud."
Waar komt hij vandaan?
„Oorspronkelijk komen
Chihuahua's uit Mexico.
Qwinto komt van een kennel in Roermond."
Waarom een chihuahua?
Wat is daar zo gezellig
aan?
„Wij wisten helemaal niet
van hun bestaan af, tot mijn man van die leuke
chihuahua's zag bij kennissen in Australië. Je
kunt ze overal meenemen. In de meeste winkels wordt het getolereerd, maar als ze ergens
niet binnen mogen, gaan ze de tas in met de
ritssluiting een stukje open."
Wat voor bijzondere trekjes heeft Qwinto?
„Qwinto is een hartstikke leuk beest. Als je
hem ziet..., het is een showertje. Hij loopt met
z'n oortjes naar voren en z'n staartje in de
hoogte. Hij is heel erg fel. Grote honden hoe-

ven niet bij hem te
komen, want dan is het
van: kom maar op. En
moedig, in Artis zou hij
zelfs nog op een leeuw
afgaan."
Praat u tegen hem?
„Ik zeg woorden die hij
begrijpen kan. Dat gaat
heel redelijk. Als je zegt
'nee dat mag niet' of 'kom
hier', luistert hij."
Wat komt er bij de verzorging zoal kijken?
„Niet zo veel hoor. Je
hoeft hem niet uit te
laten. Quinto is heel makkelijk, die doet het op de
bak net als een poes."
Wat geeft u hem te eten?
Van de kennel heb ik voer
meegekregen en dat koop
ik nou hier, kleine droge
korrels. Maar Pal vindt
hij ook erg lekker.
Moet u wel eens met hem
naar de dierenarts?
„Een enkele keer, als hij
bijvoorbeeld last van zijn
ogen heeft. Ogen van een chihuahua zijn soms
een beetje waterig. En de nagels moeten
geknipt worden, hij is heel licht, dus die slijten
niet op het trottoir."
Wat kost Qwinto u gemiddeld per week?
„In aanschaf was hij duur, maar verder kost hij
niet veel. Hij eet weinig, twee keer een schoteltje per dag. Ik ben twaalfeneenhalve gulden
kwijt voor een pak voer en daar doe je heel
lang mee."
Jan IMetcr Ncpveu
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Welk woord komt er in het balkje?
HORIZONTAAL: l vulkaanmond; 7 schriftteken; 13 pi. in
N.-Brab.; 14 slang; 16 godin;
17 moeraspalm; 18 kruiderij;
20 voorganger; 21 lidw.; 22
kruiderij; 24 maanstand; 26
familielid; 28 afvoer; 31 yoorz.;
33 boom; 34 ik; 36 regeringsreglement; 37 van af; 38 akelig;
40 stevig; 42 maal; 44 vogel; 45
vochtig; 46 kleefstof; 47 spek;
48 sieraad; 50 zout; 52 knaagdier; 53 ongeveer; 54 ten
bedrage van; 56 vogel; 57
voermansroep; 58 en andere;
59 groep; 61 visgerei; 63 bez.
vnw.; 64 opwaaien; 67 militair;
69 Russ. meer; 71 leger; 72
gigant; 74 onderwijzen; 76
wagen; 77 bouwval; 78 binnen;
79 hollen.

spanning; 8 vogelproduct; 9
oplosmiddel; 10 soms; 11 reus
12 belemmering; 14 tweemaal
15 drank; 18 mat: 19 hevig; 22
snijwerktuig; 23 droog; 25
alleenheerser; 27 voordat: 29
walvis; 30 vleesproduct; 32
verstoteling; 34 wondvocht; 31
muziekinstr.; 37 pi. in
Zeeland: 39 voorz.; 40 vruchtcnnat; 41 heks: 43 bijb. fig.;
49 bitter vocht: 51 reptiel; 52
draaikolk; 55 kledingstuk; 57
bez. vnw.; 59 vierendeel: GO
bevel; 61 sprookjcsfïg.; 62 nic
groot; 63 stonden; 65 vissersplaats; 66 afgelegen; 68 horkenningsmelodie: 69 jongensnaam; 70 watering; 72 stormloop; 73 vr. munt; 75 nummer
77 zangnoot.

VERTICAAL: l vaatwerk; 2
invasie; 3 Eur. gebergte; 4 aansporing; 5 etage; 6 elcktr.

Oplossing van puzzel 17
december:
SPEKSTEENPOEDER
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Attentie alleenstaanden'
Vondellaan 7
3e nieuwste en snelste me
Geen tijd om te strijken, wij doen het graag voor u
hode m contact en relatie.
Wij halen uw was op en brengen het dezelfde dag gestreken Binnen enkele dagen al uw
weer terug Tevens doen wij alle voorkomende verstelwerk- eerste contact' Vraag nu nog
zaamheden Gew openingstijden ma t/m vrij van 9 00 tot de gratis brochure aan
1700 uur. Voor info 023-5717177 of 06-52502188
24 u/p/d) Telecontact
Nederland 023-5553605.

Beter onder dak bij de
THEO RIETVELD VASTGOED,
VERZEKERINGEN HYPOTHEKEN 020-6418541
Altijd de beste condities de voordeligste tarieven Wedden9

Kennismaking
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CORN. SLEGERSSTRAAT 2B,

Verhuizingen

Achter de Grote Krocht t.o. de Hannie Schaftschool.

XY.Z. B.V verhuizingen en
(amerverhuizingen/ transport
Voll verz Dag-nachtservice.
020-6424800 of 06-54304111.

Tel. 023-5712070
Voor nieuwe leden eenmalig dubbele legitimatie verplicht.

Onderhoud,
reparatie,
doe-het-zelf

REAGEREN OP EEN CONTACTADVERTENTIE9
Dat kan nu heel simpel, snel en discreet, 24 uur per dag,
7 dagen per week Wat moet u doen9
DE KLUSSENBUS
1 Kies een leuke advertentie.
2 Bel met 0906-50 15.15 6 en toets m het hoofdmenu een 4. /oor iedere klus, bellen dus
"fc liij pl.i.iMii'! in dr Mirio's uotilcii {jcrn lit'UijMjuniTel. 023 - 5713780.
nici 1 » \n slum il. Op \ri/«M-k \\onll .um .uUrrtcn3. Toets nu het boxnummer in en luister naar de advertentie
<1*-i s litiilfii lid \ri spi t'KÜiijis^cliMMl ri'ii kr«mt \ n van uw keuze
CHILDER heeft nog tijd v
siuiinl. HUTMMH \Minll /ft.MI in i (•kcmnji £<•4 Spreek een boodschap in en wacht op een reactie
binnen- en buitenwerk Vrijbl.
hi.nlit.
Hoi1 Je spreekt met Angela Ik Als je werkelijk iets anders wil prijsopgave.
VII,- pi ij/rn <•\<!. I7.5<7r BT\\
zoek een leuke vriend om ge- omdat je bent uitgekeken op Bellen na 18 00 uur 5719800.
l kunt «lt' trkM \.in uw Mi<'H>-<i<h<'i Irnlin omlimalir /
zellig mee te gaan stappen of het alledaagse, dan moet je
misschien het geijkte wijntje eens contact opnemen met
Te koop
op de bank, wat natuurlijk ook mij' Ik ben Irene, 29 jaar, geaangeboden
heel gezellig kan zijn Ben jij zet en houd van dieren en
diversen
groter dan 1 85, begin 40 en achen Ben jij tussen de 30
neb jij een lekker kontje9 en 35 jaar, spontaan9 en houd
09060906-50 15 15 6, 1 gpm Box- e van stappen
(dit nummer is nu-l \ooi htvot^kLuIitcn) «f /nulrn dan:
Te koop kinderski's, 1 50
50.15156, 1 gpm Boxnum- merk Fischer, ƒ45 5731388
nummer 220864
Micro'» \\frUiiHMliu
IWlitiH I3(i- IOOO AI) AmM<>r<limi
k ben een 25-jange muziek- mer 982965
Ook \oor rrm'tiri nirl Itrirfiuiiiiiut'r
lefhebber. Ik zoek een meisje Als je werkelijk iets anders wil
Onroerende
De sluitingstijden «elden \our plu.itsin»; ut de/elfdr
dat net als ik van muziek omdat je bent uitgekeken op
goederen
te koop
weck.
houdt of misschien wel een het alledaagse, dan moet je
\ ooi' de Ix'ialiu^ onliau^l u een accept pi okaai l.
gevraagd
nstrument bespeelt 0906- eens contact met mij zoeken.
5015156, 1 gpm. Boxnum- ik ben Diane, 33 jaar, 1.72 m
ang en heb blauwe ogen Te koop gevraagd' passage
mer 359503
Markten/braderieen
Ben jij die leuke man die met flat, bij voorkeur hogere etaIk ben een spannende Am- mij een avondje uit wil9
iterdamse meid van 20 jr en 0906-50 15.15.6, 1 gpm Box- ge Telefoon. 023-5719263.
half Indonesisch. Zoek jij eens nummer 914083
Nederlands grootste
wat anders en heb je zin m
VLOOIENMARKT
Bedrijfseen moderne vriendschap Amsterdam, ben jij sportief,
Veemarkthallen Utrecht
onroerend goed
met alles erop en eraan, dan donker of licht getint en
tus3-4 jan, 900-17.00 uur.
mag je me bellen. Ik val vooral sen de 22 en 26 jaar9 Dan
te koop - te huur
Org. v Aerle 0492 • 525 483
op Surinaamse jongens, bel ben ik op zoek naar jou Ik
Grote
VLOOIENMARKT
me dus snel 0906-50 15.15 6, ben llse, 21 jaar, ik houd van
A'dam-Zuid, 200 kramen,
Felicitaties
1 gpm Boxnummer 903747 sporten, dansen en R&B mu- T h per direct- sfeerv.
2
zond 4 jan 10-17 u., Apolloziek. Hoe zie ik eruit9 Lang bedrijfs/kantoorruimte, 32 m ,
Ik ben een vrouw van 57 jaar blond haar en blauwe ogen. 1e verd. Kale huur p.m ex
hal, Stadionweg 3-5, buslijn
15 Midland BV, 033-4751167. • Lieve oma Miep, gefehci- en ik zoek een vriend, voorlo- Belleni 0906-50.15.156,
serv kosten + BTW ƒ 612,03
teerd Isabelle en Melissa
pig een vriend of gabber, mis- 1 gpm. Boxnummer 923115 Bedrijvencentrum v. vrouwen
Vlooienmarkt 11 jan. Nieuwschien
later
meer,
om
wat
geA'dam-O 020-6932309
• Marti ne 40 jaren
veen, De Ringkant, 25 jan.
zelhge dingen te gaan doen. Apeldoorn: ben jij tussen de 4
niet te bedaren
Haarlem-Zuid Tijbb Henk van
Samen
wandelen,
uitgaan
en
54
jaar
en
m
het
rijke
bezit
Financien en
Turnhout Sporthal, 9-16 uur, en ze leeft voor een feest enz. enz. In de leeftijd van 55- van een goed hart9 Dan hoor
toegang ƒ 2,50 0320-256656. • Met 40 jaar lust je nog 60 jaar. Ben jij die man die ik ik graag wat van je. Mijn
handelszaken
graag een wijntje, maar pas zoek9 0906-50.15 15.6,
naam is Anja, 54 jaar en slank
wel op je lijntje
1 gpm. Boxnummer 975147. Ik ben in het bezit van kort
Oproepen
geblondeerd haar en bruine
Mededelingen
• Nee, al 40 jaar Martine
Ik ben Nel, een leuke dame ogen Zin in een afspraak9
V A ƒ75 - DORSMAN
dat is echt niet te ziene.
van bijna 49 jaar Ik heb een 0906-50.15 15 6, 1 gpm. Boxblijft toch goedkoperi
• Oma Miep gefeliciteerd zoon van 19 thuis en uitgevlo- nummer 989434.
Bel nu. 023 - 5714534.
gen kinderen In het weekeinen nog heel veel jaren
de heb ik het altijd druk maar Belangrijke trefwoorden
Isabelle en Melissa
eerlijkheid,
door de week kan ik wat aflei- huiselijkheid,
Auto's en
• Stil maar Martine,
dmg gebruiken. Ik ben niet trouw, humor. Ik 40 jaar, 1.72
auto-accessoires
het leven begint bij 40.
olond en niet slank, maar wel m lang, donkerblond haar,
euk 0906-50.15 15.6, 1 gpm blauwe ogen, snorretje, zacht
karakter, 75 kg, eerlijk, monoBoxnummer 242202.
Uitgaan
gaam, ongebonden. Neem WIKA AUTOGLAS
Ik heb lange, blonde haren en contact op met mij, Bertus.
Sinds 1954
Therapieën
NIEUWJAARSBAL v. singles olauwe ogen. Ik ben een vro- 0906-5015156, 1 gpm. Box- Autoruiten en kentekenplaten
lijke,
maar
vooral
spontane
Lijsterstraat 18.
vrij. 2 jan. dansen/hapjes/ontnummer 456661.
Tel. + fax: 023 - 5731613.
moeten. De Ossestal, Nwe' meid van 21 jaar en mijn
BIO-RELEASE
MASSAGE laan 34-A Osdorp v a. 20 uur naam is Kim. Heb jij zin om Ben jij een lieve, gezellige9
020 6934064 Geen seks
Let op! 1 jan geen dansen! met mij een avondje uit te man tussen de 35 en 50 jaar
gaan. Reageer dan op mijn Dan moet je zeker verder leRijles auto's
Zat 3 jan stijldansavond v boxnummer. Misschien wordt zen. Ik ben lief, gezellig, sponen motoren
Verenigingsnieuws paren Ossestal, Nieuwelaan het
wel wat. 0906-50.15.15.6, taan, vrolijk, 46 jaar, 1.62 m
34 Osdorp. Info' 0297-328712 1 gpm Boxnummer 385562. lang en humoristisch. Ik heb
bruin kort haar, bruine ogen,1
Alblas Verkeersscholen
• Gezellig klaverjassen in
• Wij behouden ons hetIk houd van dromen met ro't Stekkie op donderdag- recht voor zonder opgave van mantiek, maar m verbinding een bril en 2 kinderen. Doei
avond. Info tel. 023-5715215. redenen teksten te wijzigen met realiteit. Denk jij dit waar 0906-50 15 15 6, 1 gpm. BoxUW RIJBEWIJS
nummer 363871.
te kunnen maken9 Bel snel' Ik
of niet op te nemen
Nieuwkoop, 0172-4083.61.
Dames
opgelet'
Wil
jij
samen
ben
een
humoristische,
lieve,
Schoonmaak9
blonde vrouw en op zoek met mij lief en leed delen
Huishoudelijk
personeel
0906-Nummers
Reageer! Ik ben Remon, 44
naar
een
leuke
relatie,
mispersoneel
schien wel met jou' Groetjes. jaar, jongensachtig, 1 65 m
gevraagd
gevraagd
0906-50 15 15 6, 1 gpm Box- lang en afkomstig uit IndoneMannen zoeken mannen'
sie Ben jij een lieve vrouw en Oudere gays geven je hun
nummer 925962
Gevr
huishoudelijke
hulp
UITZENDBUREAU
wil jij samen met genieten van9 tel nr. 0906-81 00 (SOcpm)
voor 3 uur p w 023-5712563. Mijn naam is Ruud Dit is de de leuke dingen in het leven
DE WERKSTUDENT
eerste stap, die heb ik al ge- 0906-50.15.156, 1 gpm Boxzoekt voor een schoonmaakOudere vrouwen geven
Divers personeel
nomen Nu is het aan jou om nummer 435826.
bednjf op Schiphol
hun telefoonnummer!
tot
een
tweede
stap
te
koCHAUFFEURS M/V
gevraagd
0906-15 55 (60 cpm)
Dansen,
lachen,
R&B
muziek,
men.
Ik
ben
30
jaar,
1
92
m
- combinatiefunctie
chauf60cpmi
Wijkdating: vrouwen
lang,
heb
kort
blond
haar
en
films,
dieren,
kletsen,
glas
Een nieuwe job?
feur- en schoonmaakwerkeen slank postuur Ben jij van wijn, uitgaan Daar houd ik uit jouw wijk zoeken een af- Thuiskontakt' vrouwen 20-59
Word rij-instructeur, vrachtzaamheden
leuk en van van' Ik heb halflang donker- spraak 0906-17 17 (60 cpm) zoeken een afspraak thuis.
auto-chauffeur of taxi-chauf' dezelfde leeftijd,
- 1 b.v rijbewijs B
9
feur De nwe opl starten birv hbo niveau 0906-50 15 15 6, blond haar, bijna zwarte ogen
0906-19.19 (60 cpm)
- parttime9 of fulltime
BEL DAMES THUIS
Interesse Bel ons en maak nenkort m A'dam. Vraag info 1 gpm Boxnummer 318439. en ben 29 jaar Ben jij een
In heel Nederland
Vrouwen
30+ uit A'dam
zuidelijk
type
(Spaans
of
Itaeen afspraak 020-6228555. (gids) S.A N 020 - 692 22 23 Noord Holland Hoi, met Ka
GEHEEL PRIVÉ
geven je hun tel.nr1
liaans), tussen de 28 en 35
nn Ik heb blond haar, ben jaar 0906-50.15.156, 1 gpm.
0906-1444 (60 cpm)
(Para)medisch personeel gevraagd
knap en woon in Noord Hol Boxnummer 434788.
Wil
je lekker komen, maar
24
u/pd
(1
gpm)
land 9Ben jij aantrekkelijk en
een 06 op je rek ? Bel dan nu
Zie ook Nieuwsnet 9
knap Dan wil ik graag een De man voor wie ik deze ad0-569004253 (ƒ 0,62/'/4 mm.)
Kabeltekst pag 450
afspraak met joui 0906- vertentie heb ingesproken, is
50.15.156, 1 gpm Boxnum- stoer, mannelijk en sexy. HIJ
BEL ME THUIS
heeft fantasie en houdt van
mer 482276
Diverse clubs
Het Tandheelkundig Centrum Abcoude heeft een vacature
spanning en uitdaging HIJ beOndeugende blauwe kijker zit humor en stijl en is niet
voor de functie van.
VERNIEUWD ca. Dgpm
tjes, goed figuur, gezellig,
bang zich bloot te geven HIJ
romantisch, 1 80 m. Denk je is enorm gebonden m gigantiHERFSTKRIEBELS
All creditc. ace , 24 u p d.
dat je dat aankunt, spreek sche vrijheid 0906-501515.6,
Geheel privé i
020-6700620/036-5360208
dan een leuke boodschap in 1 gpm. Boxnummer 404418.
http://www.desire nl
Het Tandheelkundig Centrum Abcoude is een moderne en ik reageer weer op jouw
Leuke dames gevraagd
24u /pd, 1 gpm
groepspraktijk waar men voortdurend naar een verbetering box 0906-5015156, 1 gpm Een echte vrouw heeft iets
mysterieus, dus ben ik een HIJ voelt onder haar rokje ze Luxe privé huis1 Topmeisjes
van de professionaliteit en dienstverlening streeft
Boxnummer 305481
Onze gedachten gaan uit naar een energiek, representatie
hele echte. Vertel jij me eerst heeft niets aan! Geen 06-kos- 10-01 u, 7 dgn p.w Sauna +
en flexibel persoon die m een dynamisch team wil werken er Uitgaan, lekker uit eten en maar eens wat van jezef, als ten. 00-569004263 (0,62/1A m) bubbelbaden. Assistentes aleen
lekker
glas
wijn,
daar
bereid is tot regelmatige bijscholing Kennis en ervaring in hè
jij de juiste vragen aan me
tijd welkom Sarphatipark
Ik ben er
omgaan met computers en als tandarts-assistent strekt to houd ik nou van Ik ben een stelt, stel ik ze aan jou en dan
118, A'dam. 020- 6723022.
goed
uitziende,
24-jarige
ALTIJD VOOR JOU
weet ik zeker dat we elkaar
aanbeveling
meid
Ik
heb
kort
blond
haar,
's
Morgens 10-'s nachts 01.00
niet teleur zullen stellen
Als u belangstelling heeft voor deze functie, kunt u uv
blauwe ogen en ben 1 80 m ..doei 0906-50.15156,
rondborstige Holl knoert met
schriftelijke sollicitatie en curriculum vitae richten aan
lang Zie jij er goed uit en heb 1 gpm. Boxnummer 482822
ca 1,05 p/m
mooie donkere vriendin privé
je een goede inhoud9 Dan
O vertoorn 443/020-6189110.
Tandheelkundig Centrum Abcoude
Lokaal
tarief!
Amsterdam
wacht ik op jou' 0906- Gezocht hete mannen voor
t a v de heer A Arends
5015156, 1 gpm. Boxnum- een hele hete afspraak' Ik daling, vrouwen uit A'dam' • Zie de colofon voor opgaHolendrecht 29a
ve van uw rubieksadvertentie.
010-29 46 186
ben een vrouw van 42 jaar,
mer 957332
1391 VT Abcoude
heb kort donker haar en groeWat kan ik nog meer zeggen ne ogen. Ik heb zin m een
Voor nadere informatie kan contact met hem opgenome dan dat ik bijna niet kan hete seksdate met jou1 Reawachten9 Je moet wel span- geer nu! Dan kunnen we metworden, telefoon 0294-284162
nend zijn en niet verlegen Ik een
afspreken1
0906ben een 30-jange vrouw, don- 50 15 15 6, 1 gpm BoxnumHorecapersoneel gevraagd
ker haar en donkere ogen. Als mer 279042
je niet gebonden bent, mag je
ook bellen, als je weet wat ik Hallo, met Wilma Ik ben een
KEUKENCHEF
bedoel Bel1 0906-50 15 15.6, gescheiden vrouw van 26 jaar
- met ervaring in de Franse keuken
1 gpm Boxnummer 971981. met een dochter van 5 jaar Ik
- leidinggevende capaciteiten
zoek een man die lief, be- vakdiploma's en diploma sociale hygiëne
Welke blonde, spannende trouwbaar en gezellig is Ik
Op 14 januari verschijnt in een oplage van
man
uit
Noord-Holland
wi
-Ohou van naar de bioscoop
meer dan 500.000 exemplaren weer een
ZELFSTANDIG WERKEND KOK
met me daten9 Ik ben een 22- gaan, bowlen en uit eten
speciale bijlage in alle Weekmedia-bladen
- met ervaring en diploma sociale hygiëne
jange, lekkere, blonde meid gaan Heb jij interesse9
over'Wonen/On roerend goed'.
en heb zin in een date Ik heb 0906-50 15 15 6, 1 gpm Box•OKOFFIE- EN BUFFETMEDEWERKER
Daarin wordt onder meer aandacht
nog even de tijd voor ik op nummer 368978
- voor verzorging en controle in de ochtend- en avonddienst vakantie ga dus wie weel
besteed aan woninginrichting.
kunnen we nog wat afspre-9 Zo, zwarte pieten grieten'
-OINTERIEURVERZORGING
ken Ben je vrolijk en Iie1 Zijn jullie klaar met dat9
Meer informatie over adverteren
- ± 3 uur per dag
0906-50.15 156, 1 gpm Box- geklauter op de daken Dan
in deze bijlage:
wordt het nu tijd voor andere
- op parttime basis
nummer 375381
Advertentieverkoop Amsterdam:
zaken' Deze bebaarde en ge•OWie
wil
er
mee
naar
mijn
mijterde heer wil graag iets
KEUKENMEDEWERKER
Wibautstraat 131, 1091 GL Amsterdam,
stamcafé" Grijp dan snel je bijzonders, iets meer Rea- voor schoonmaak en onderhoud (avonddienst)
tel. 020-562.6230
kans voordat het te laat is Ik geer' Wie weet hebben we
•OAdvertentieverkoop Amstelveen:
ben een leuke, aardige meid een date. 0906-50.15.156,
CAFÉ- EN TERRASBEDIENING
Gebouw Aemstelstijn, Laan van de Helende
van 23 jaar en 1.76 m lang Ik 1 gpm. Boxnummer 426766
- medewerkers rnet eigen roosterindeling
ben in het bezit van donkere
Meesters 421 B, Amstelveen,
-Oharen en groen/grijze ogen
tel. 020-3473434.
RESTAURANTMEDEWERKERS
Kunst
en
antiek
Wil jij mij beter leren kennen'
- met vakkennis en ervaring op niveau
Bel nu" 0906-50.15156,
Op 4 februari verschijnt opnieuw een bijlage
Bovenstaande functies inpasbaar in Restaurant 'Queenie' o 1 gpm. Boxnummer 987231 *Veilinggebouw Amstelveen*
met het thema Wonen/Onroerend Goed'.
Kennemer Golf & Country Club Zandvoort Gegadigden gelie • Rubrieksadvertentie? Zie
HEDEN INBRENG
ve schriftelijk te reageren, t a.v Gastronomie Reine du Bois voor adres en/of telefoonnr
Spinnerij 33, Amstelveen
postbus 269, 2040 AG Zandvoort
de colofon m deze krant.
Tel. 020-6473004

Tel. 020-562 62 71
Fax 020-665 63 21

Wenstuveelfilmplezierin1998
•
Openingstijden:
Oudejaarsdag van 11.00 tot 18.00 uur
Nieuwjaarsdag van 13.00 tot 21.00 uur
Verder iedere dag geopend van
1 uur 's middags tot 9 uur 's avonds.

i
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DOMBO

VIDEOTHEEK UU IVIB U
begint het jaar weer goed.

Alleen tegen inlevering van onderstaande bonnen kunt u van
deze aanbiedingen profiteren.

Autoverzekering

Voor trouwfoto's
Foto Boomgaard
Grote Krocht 26

Tel. 5713529

geldig van 31 dec. t/m 15 Jan. '98

inlevering
van deze
bon

inlevering
van deze
bon

inlevering
van deze
bon

kinderfilms
hele week

weekfilms

dagfilm

in 5 dagen

voor de particulier:
3 regels gratis

(09)06-98.50

B

Tandheelkundig Centrum Abcoude

0906-96.88

* Desire Escort *

assistent(e)

0906-96.80

0906 - 9789

OED

GRATIS MICRO's worden geplaatst onder de navolgende voorwaarden: • geabonneerd zijn op het
Zandvoorts Nieuwsblad» inzenden uitsluitend via de
bon (niet telefonisch) • aan balie kantoor zijn opgegeven • maximaal 3 regels • alleen voor particulier
gebruik • het aangebodene mag niet boven
f 300,- uitkomen • bijv. huisraad te koop aangeboden.
Gebruik bij het invullen van uw tekst de coupon en
voor iedere lelter, punt, komma of cijfer één vakje.
Laat na iedei wooid, punt of komma een vakje vrij.
Schrijf per regel hele woorden of lettergrepen.
Indien uw advertentie een betaalde Micro is, kunt u
bij uw lekst een gegarandeerde (giro)betaalcheque bijsluiten of u ontvangt van ons een acceptgirokaart.
Gratis Micro's kunnen niet telefonisch worden
opgegeven.

Coupon uitknipjDen en opsturen
(frankeren als brief) met vermelding van uw postcode naar
ons kantoor:
Micro's Weekmedia, Postbus
156,1000 AD Amsterdam.
Fax: 020-6656321.
Of afgegeven bij:
- Kantoor Zandvoorts
Nieuwsblad
Gasthuisplein 12,
2041 JM Zand voort

BRIEVEN ONDER
NUMMER KOSTEN
F 9,99 (ICL. BTW)

EXTRA
(u dient er rekening
mee te houden dat bij
uw opj{u\c de regel
br.o.nr.... Imr. v.cl. hlad
als l regel bij uw tekst
gerekend uordO.
Wij zijn niet aunsprakelijk M)or lonten uiitstuun door onduidelijk
hiindsehrift.

Gratis Micio's en betaalde
Wij behouden ons het
Micro's moeien worden ingele- recnt voor ronder
verd aan de balie van ons, kan- ?P.R!'VC ™" r.c'°elK'n ,.
looi,01 ui,e„ijk maandag
^nVS"'''
16.00 uur.

Zandvoorts Nieuwsblad

t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m
t/m

ed17

3 regels f 5,60
4 regels ƒ 7,47
5 regels ƒ 9,34
6 regels ƒ 11,21
7 regels ƒ 13,08
8 regels ƒ 14,95
9 regels ƒ 16,81
10 regels ƒ 18,68

Wilt u ook naam, adres, woonplaats volledig invullen, anders kunnen wij uw advertentie helaas niet opnemen.
Voorde particulier maximaal 3 regels gtatis. niet voor de zakelijke maikt, tol een maximum van één advertentie
per week. Ook zonder vermelding vraagprijs (artikelen te zamcn niel boven f300,-) kunt u niel gratis adverteren. Alle prijzen zijn incl. 17,5% BTW.
Naam:

Adres:
Poslcode:
Telefoon:
S.v.p. in rubriek:

\...
Plaats:

dinsdag 30 december 1997

y^ekmedia 1 -2-4-5-6- 8-9-13-14-15-17
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VW Polo Variant SDI onverwacht groots
V
test
OLKSWAGEN HEEFT
een fijne neus voor
auto's die lang populair blijven. Een heel duidelijk voorbeeld is de fameuze
Kever, die vijftig jaar geleden kwam en vervolgens
als zuinige, ruime en
betrouwbare gezinsauto het
éne na het andere verkopprecord vestigde. Met de in
74 gepresenteerde Golf
verliep het niet anders. Een
nieuw, baanbrekend model
is de Polo Variant: de eerste
stationwagen in de compacte klasse.
Voor dit model is VW uitgegaan
van de sedanversie van de Polo.
De daklijn is naar achteren doorgetrokken tot boven de bumper.
De achterdeur staat in vrijwel verticale positie. Op deze manier is
een onverwacht grote ruimte
geschapen, die vooral opvalt als
je achter het stuur gezeten even
achterom kijkt. Dat een Polo zo
groot kan zijn? Het is haast
onvoorstelbaar.

De stoelen, het dashboard en de
aankleding van het interieur wijken niet af van de andere Polo
modellen, zoals de driedeurs en
de vierdeurs sedan. Zwarte tinten
overheersen. Zakelijk van snit kun
je dit noemen en dus ingetogen.
Anderen houden het wellicht op
sober, maar door de donkere
kleuren vallen de witte markeringen bij knoppen en toetsen des
te beter op.

In de Noord-Franse stad Valenciennes vestigt Toyota een tweede
Europese autofabriek. De eerste is al enige jaren in bedrijf in
Burnaston in Groot-Brittanie. Daar rollen de Canna E en sinds kort
de Avensis van de band.
Volgens Toyota's president Hirosi Okada moet de fabriek m
Frankrijk in het voorjaar van 2001 draaien. In Valenciennes wil de
Japanse producent een nieuw compact model gaan bouwen, welke
momenteel voor de Europese markt m ontwikkeling is.
De fabriek krijgt een productiecapaciteit per jaar van 150.000
auto's. Ruim tweeduizend arbeidsplaatsen gaat deze opleveren.
Overigens breidt Toyota in de loop van 1998 de productie in
Burnaston uit. Dan wordt daar de productie van de Corolla ter hand
genomen.

Dashboard voor hergebruik

Gemak
De Variant met dieselmotor nipt van de brandstof.
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Een nuttige en dus zeker te overwegen accessoire op deze auto
is centrale vergrendeling. De testwagen was er niet mee uitgerust
en dat betekende regelmatig controleren of de vier portieren en de
achterklep op slot waren. Na verloop van tijd hunker je naar centrale vergrendeling.

\

De stubrbekrachtiging zorgt voor
een fijne en lichte besturing. De
Variant'js lekker koersvast. De

l
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Functionaliteit, kwaliteit en gebruiksgemak noemt PTT Post als
sterke eigenschappen van de Citroen Berlingo Daarom begint dit
model aan een carrière als brieven- en pakjesbesteller. De eerste
van een reeks Berlingo's in recentelijk m Hoorn in gebruik genomen. De in PTT rood gespoten wagens zijn toegerust met stuurbekrachtiging en elektrisch te verstellen en te verwarmen buitenspiegels. In de laadruimte van 3.000 liter past flink wat post

Toyota strijkt neer in Frankrijk

Het stuurwiel is in hoogte verstelbaar. Een toerenteller is standaard. De testauto is extra toegerust met in hoogte verstelbare
stoelen voor zowel bestuurder als
passagier. Tevens zijn twee airbags aan boord. Die zijn evenmin
standaard. De achterbank is in
twee ongelijke delen neer te klappen. Zodoende is de bagageruimte aanzienlijk te vergroten.

In de test Variant staat een dieselmotor nijver te trappelen. Op
papier levert hij een wat bescheiden topvermogen van 64 pk. In
de praktijk is het een mannetjesputter. De SDI zet de tanden in
het asfalt en sjort de stationwagen met verrassend gemak van
de plek. De souplesse is groots.
Daarbij nipt hij van de brandstof.
Tijdens de test verstookten we vijf
liter dieselolie over honderd kilometer, dus 1 op 20!

Berlingo als postbode

uitbouw aan de achterzijde oefent
geen merkbare invloed uit op het
strakke weggedrag dat de hele
Polo-serie van meet af aan kenmerkt. De vering is bovendien
soepel.
De Polo Variant onderscheidt zich
als eerste stationwagen in de
compacte klasse. Van wellicht
nog groter belang is wellicht zijn
prijs. Hij kost 28.680 gulden met
een 1,4 liter benzinemotor van 60
pk. Het is zoeken met een lantaarntje naar een goedkopere
stationwagen. De geteste SDI
komt op 32.695 gulden. Dat is
fors meer, maar het zeer lage
brandstofverbruik biedt compensatie voor deze hogere prijs. Een
voordeel dat zich zal aandienen
bij het rijden van hoge kilometeraantallen per jaar. Iets wat heel
' goed gaat met deze Polo Variant,
die eveneens groots is met zijn
rijcomfort.

Doek glijdt van
Opel Astra Wagon

Suzuki Altp voordeligste
nog verkrijgbare auto
E SUZU KI Alto 1.0 G A
is de op één na goedkoopste auto in het
gebruik. Dit staat te lezen in
de Consumentengids van
oktober 1997. De bond deed
voor de vijfde keer een uitgebreid onderzoek naar
autokosten. De Alto behaalde deze plaats in de categorie 2,5 jaar (40.000 kilometer). In tegenstelling tot de
nummer één is deze Suzuki
nog gewoon te koop.

D

Het brandstofverbruik heeft de
bond apart beoordeeld. Dit pakt
eveneens gunstig uit voor Suzuki.
In de top tien van auto's met een
benzinemotor komt het merk
maar liefst driemaal voor. De

Seat-fabriek uitblinker
De Seat-fabriek in het Spaanse Martorell is volgens de Engelse
krant The Economist één van de tien meest efficiënte fabrieken in
Europa.
Van januari tot oktober dit jaar heeft de fabriek in Martorell, enkele
tientallen kilometers verwijderd van Barcelona, maar liefst 390.000
auto's geproduceerd en dat is naar huidige maatstaven voor een
fabriek een zeer hoog aantal in zo'n korte periode. Een heugelijke
dag voor de vestiging was 26 september. Op die dag rolden maar
liefst 2.046 auto's van de band. De fabriek in Martorell is sinds
1993 in gebruik.
Inmiddels is het complex uitgegroeid tot een van de belangrijkste
productielijnen van de Volkswagen-groep, waartoe de Spaanse
autofabrikant behoort. Behalve modellen van Seat (de Ibiza, de
Cordoba, de Cordoba Vario, de Inca en de Toledo) komen er ook
diverse auto's met een^VW-embleem uit de Spaanse fabriek. De
Volkswagen Polô'Sedah, "de" Polo Variant en de Caddy rollen in
Martorellivan de band.
-.
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Aan het onderzoek, dat zo'n honderd autotypen beslaat, werkten
zo'n-5.000 autobezitters, mee. Gekeken is naar de maandelijkse
kosten over 1 jaar (15.0QO kilometer), 2,5 jaar (40.000 kilometer), vijf jaar (80.000 km) en
vijf/zes/zeven jaar totaal.
Na 2,5 jaar (40.000 kilometer)
worden de derde en de negende
plek eveneens door Suzuki bezet.
Respectievelijk door de Swift 1.0
en de luxere Swift 1.3. Na vijf jaar
staat Suzuki nog steeds met drie
modellen in de top tien. De Alto
komt nu, net als bij voorgaande
onderzoeken, als goedkoopste uit
de bus. De tweede plaats is voor
de Swift 1.0. De Swift 1.3 scoort
in die tabel de zevende plek.

Honda heeft als eerste autoproducent een volledig recyclebaar
dashboard ontwikkeld. Dankzij gebruikmaking van een nieuwe
structuur en één kunststofsoort is het aan het einde van een autoleven eenvoudig te verwerken tot een zogenaamd granulaat. Dat
dient vervolgens als grondstof voor nieuwe onderdelen. Door meer
componenten van dezelfde kunststofsoort (alkeen) te maken verwacht Honda het aantal met-recyclebare delen in een auto te halveren. Er is nog een voordeel: het dashboard is goedkoper te
maken en lichter in gewicht.

Honderd jaar autosport
op Klassieke AutoRAl
Historische auto's genieten een groeiende belangstelling. Steeds
meer mensen schaffen zich een oldtimer aan, restaureren hem en
gaan er in het weekeinde een pleziertochtje mee maken. Voor deze
liefhebbers is de eerste Klassieke AutoRAl van 3 tot en met 5 mei
ongetwijfeld een waar eldorado.

De Alto GA is voordelig in gebruik en plezierig geprijsd met een
bedrag van 16.495 gulden.
Swift 1.0/1.3, de Alto en de Swift
1.6 bezetten respectievelijk de
vijfde, de zesde en de tiende
plek.
Volgens de consumentenorgamsatie zijn een geringe aanschaf-

prijs en een lage afschrijving de
belangrijkste factoren voor een
hoge klassering. De beoordeelde
Alto 1.0 GA kost 16.495 gulden.
De Suzuki Swift is verkrijgbaar in
diverse uitvoeringen vanaf 18.995
gulden.

Auto's van ten minste twintig jaar oud vormen het hart van deze
beurs, die wordt ondersteund door de FEHAC (Federatie
Historische Automobiel- en Motorfietsclubs. Ook is er volop aandacht voor klassieke motoren en vrachtauto's. Heel bijzonder is de
thematische tentoonstelling van honderd jaar autosport. Hier staat
een keur aan race-auto's uit vervlogen jaren. Puur smullen voor liefhebbers van techniek en sport. Legendarische rallywagens en
Formule l bolides zijn te zien, waarin vermaarde coureurs van weieer hebben gereden. Verder zijn er auto's die meedoen aan de rally
Parijs-Amsterdam '98, welke volgend jaar voor de honderdste maal
is.

Musée Peugeot:
Van pepermolen toteen Peugeot 504
In Brussel tijdens de autoshow van 15 tot en met 23 januari is de Astra Wagon te bewonderen.

O

P DE AUTOSALON in
Brussel in januari onthult Opel de nieuwe
Astra Wagon. De foto's van
deze variant zijn nu reeds
verspreid. In de loop van '98
zal hij de dealers verschijnen, kort na de presentatie
dit voorjaar van de Astra
Hatchback.

die voorin zitten en de beenruimte van de achterpassagiers ten
goede.

De stationwagen van de Astra is
al jaren immens populair. Het huidige nog enkele maanden verknjgbare model verkoopt zelfs nu
fiog steeds goed. Van dit model
zijn er 1,25 miljoen verkocht. Het
B daarmee de best verkochte
combi van Europa.

Door veel onderdelen van lichte

Bij een stationwagen gaat het
ook om de bagageruimte. Die is
naar huidige maatstaven fors. In
de lengte meet deze een royale
1,65 meter. Dat is bij neergeklapte achterbank. Het laadvolume
bedraagt 1.500 liter.

staalsoorten als aluminium en
magnesium te maken heeft Opel
het gewicht bijna gelijk gehouden
aan het voorgaande model, terwijl
de uitrusting is uitgebreid en de
veiligheid is verhoogd. Airbags
zijn bijvoorbeeld standaard en zijairbags levert Opel als extra.
De Astra Wagon is straks te koop
met benzinemotoren variërend
van 65 pk tot 136 pk vermogen
en diesels van 68 en 82 pk.

W;

Sochaux, het kleine Franse
plaatsje, vlakbij Mulhouse, is de
bakermat van Peugeot. Hier
bevindt zich tevens de fabriek
waar dagelijks ruim 1.000 auto's

van de band rollen. Het is dan
ook niet zo vreemd dat in
Sochaux bijna geen ander merk
dan Peugeot de straten siert.
Bij het betreden van het Peugeot
museum trekken grote vitrinekasten boordevol oude werktuigen
direct de aandacht. Duidelijk is te
zien dat het imperium gestoeld
was op het maken van producten
uit staal. De kasten zijn gevuld
met gereedschap, slagersmateriaal, naaimachines, schaatsen en
zelfs speerpunten voor
Afrikaanse jagers. Bijzonder is
ook de collectie radiotoestellen.
Het eerste exemplaar kostte een
werknemer indertijd drie tot vier
maandsalarissen.

De kersverse Astra Stationwagon
's evenals zijn Hatchback-broerIjes van een totaal nieuw ontwerp. Een dynamische styling en
Praktische bruikbaarheid hebben
bij de ontwikkeling voorop
gestaan. Onder de moderne huid
van de Opel gaat een ruim interieur schuil.
De voorruit is in vergelijking met
de huidige Astra 12 centimeter
naar voren geplaatst. De fabrikant
heeft bovendien de wielbasis met
97 millimeter verlengd. Deze
meet nu 261 centimeter. In de
breedte is de Astra 2 millimeter
Gegroeid. De maatregelen komen
v
ooral de zitruimte van degenen

f AT HEBBEN een tosti-ijzer, een koffiemolen, een
radio en een Peugeot 405 met elkaar te maken? In
eerste instantie niet veel. Totdat je het Musée
Peugeot in het Franse plaatsje Sochaux binnenloopt. Hier
zie je dat het automerk namelijk niet begon met de productie van auto's maar met het maken van allerhande artikelen
van staal. Het Musée Peugeot toont de zeer rijke historie
van dit meer dan honderd jaar oude Franse merk.

Peugeot ontwierp in 1882 haar eerste tweewieler.

Het museum is onderverdeeld in
drie tentoonstellingen. Naast een
riante collectie historische
Peugeots - bijna elk model is
aanwezig - is er ook een afdeling
met fietsen en eentje met gereedschappen en keukenapparatuur.
Aangeland bij de koffiemolens
blijkt dat niet alleen het beeldmerk van het leeuwtje in het logo
is gebruikt maar ook die van een

olifantje. De dieren gaven aan uit
welke fabriek het apparaat stamde. In het geval van de leeuw uit
die in Sochaux en bij de olifant
van het Franse Pontivy.
Alles wat er in het museum te
zien is, verkeert in een perfecte
authentieke of gerestaureerde
staat. Bijna alle auto's kunnen
zelfs zo de weg op. Dit gebeurt
echter weinig omdat vooral de
oude klassiekers (te)veel olie
morsen tijdens het rijden. De ruim
tachtig Peugeots zijn gerangschikt naar leertijd. De serie eerste (1890 - 1904) verdienden
amper het etiket 'automobiel', het
was meer een koets met een
motor. Grappig: een Peugeot van
het Type 3 won in 1895 de race
Parijs - Bordeaux - Parijs. De
gemiddelde snelheid van dit
'racemonster'bedroeg 21,8 kilometer per uur.
Dan is er de mooie Bébé
Peugeot. Dit model uit 1913 werd
door Bugatti getekend, bezat een
viercilinder motor en behaalde
een top van 60 kilometer per uur.
De tentoonstelling geeft tevens
een beeld van technische ontwikkelingen van auto's. De eerste
achteruitkijkspiegel, de eerste
manuele ruitenwisser en de eerste koeler doen hun intrede.
Verder in de tijd, de jaren.dertig,
verschijnen bij de auto's
gestroomlijnde koetswerken. De
402 met z'n karakteristieke grille

In het museum staan talloze in oude glorie teruggebrachte
Peugeots te glimmen.
en de daarachter geplaatste koplampen. Daarna volgen de 203
(net na de Tweede Wereldoorlog),
de 403, de 404, de 204 tot de in
1968 op de markt gebrachte 504.
Deze modellen staan in het

Openingstijden
Het Musée Peugeot bevindt
zich in het centrum van
Sochaux. Het is iedere dag
geopend van 10.00 tot 18.00
uur. Volwassenen betalen
ongeveer tien gulden en kinderen de helft. Het adres:
Carrefour de l'Europe, 25.600
Sochaux.
Het telefoonnummer uit Nederland:0031 381 944821.

museum in absolute nieuwstaat
te glimmen.
Het museum geeft ook een mooi
overzicht van de successen die
op het sportieve vlak geboekt
zijn. Zo staan er verschillende
'kanonnen' die voor de slopende
rally Panjs-Dakar zijn ingezet en
natuurlijk enkele formule 1 monsters.
In de komende periode zijn er op
de kerstmarkt m Sochaux een
aantal zeer bijzondere Peugeots
te zien. Bezoekers kunnen een
ritje maken m een schitterende
Peugeot 201 (1929 - 1933). Voor
wie op weg is naar het zuiden,
voor de wintersport of een zonvakantie, is het een leuke tip om dit
museum te zoeken.

PHILIPS MINI HIFI SYSTEEM
FW330; 2x30 Watt , Digital Sound Control; digitale tuner,
30 pre-sets, klok/timer; dubbel cassettedeck; programmeerbare CD-speler; 2-weg luidsprekers; incl. Afstandbediening.
Adviesprijs'910.-

BREEDBEELDSTUNT!

SAMSUNG CAMERA

TOPMERKWASDROGER

/PK60,14xmolorzoom.*1099.-

Mettijdkloken pluizenfilter. '495.-

669.Hi-BCAMERASTUNT!

TOPMÊRK; Super platte
61cm beeldbuis, stereo,
TXT. Adviespnjs'2439.-

1179.PHILIPS BREEDBEELD

235.

R510;HiFigeluid.*1890.-

Geenafvoernodig! RVStrommel.

~~
545.BAUKNECHTDROGER

RV11; Camcorder. '1980,'

1279.-EO
1679.SONYHI-SHIRSTER'
PHILIPS BREEDBEELD
1479.-

DCRPC7; Bekroond! Camcorderyan 't jaar l Adv"5110.-

PT4501; Teletekst. '1645.-

GRATIS

PHILIPS 1400 WAH
STOFZUIGER
MOBILO; Regelbare zuigkracht,
metalen buizen, 5-filter systeem,
geluidsarm en rolsnoer
Adviespriis

2879.-

469.-

BAUKNECHTVAATWASSER |

795.ASDROGE
MIELE WASDROGER

ARG647; 156 liter koelen
en 60 liter vriezen.
Adviesprijs. *949.-

MIELE VAATWASSERl

599.-

70 liter inhoud.
K1321S; 270
CFK-en HFK-vrij.
C-vrij. Adv*1399.Adv* 1399.-

BAUKNECHT
WASAUTOMAAT

949.-

AWM800; 15 programma's.
Ruime vulopening. Milieuvriendelijk. Deurbeveiliging. Adviesprijs "1079.-

SB65; 4 koppen, SHOWVIEW
+ PDC, long play. Adv*1095.-

599.-

779.SONY HIFI STEREO

1379.-

28WS1; 70cm SuperTnnitron
| 60Wattstereo,teletekst*2990.-

1649.|SONY 100HZ SUPER.
1E2561; Super Trinitron
| PIP, stereo, TXT. Adv'2970.

*«*««£w.ï.»:sss;

E600; Trilogie, 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1340.-

699.-

PANASONIC STEREO
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599.-

SV125; Videorecorder met
PDC. Adviesprijs*749.-

SIEMENS
WASVOLAUTOMAAT

_jwcTpRïJi

WM20000; RVS trommel en
kuip. Aparte temperatuurregeling. Bespaartoets. '1348.

SONYVIDEORlCORDER K3T^"^
E11: Afstandbediening.'650.-

QQQ
OO«fa

SONY LONGPLAY

849.INDESIT1200TOEREN

JfccMyl
•iaprV

E260:Showview+PDC.*780.- •4Jt^UU|

WASVOLAUTOMAAT

(^
549.-^Ël
PHILIPS SHOWVIEW

Instelbare centrifugegang, regelbare thermostaat, RVStrommel.zetfranigendepomp.*! 199.-

TX21; 55cm FSQ. Adv*849.-

pTgii

COQ _

wM ÖÏIÏJ.
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G1;HiFi-stereo, TXT. *1599.-

ARISTONASTEREOKTV
TA4412; 63cm, letetetet'1595.-

869.ARISTONA 63CM KTV
TA5212; Stereo, teletekst,
top Black-line S. Adv*1795.-

1099.TV/VIDEO COMBI'S

19 liter inhoud. Eenvoud!-1
ge bediening. Adv*599.-1

209.-

MOUUNEXMAGNETRON
Y49; 17 liter inhoud, 800 watt l
vermogen, glazen draaipla-1
teau, timer, receptenboek. .*489.-1

239.-

SAMSUNG 24 LITER

1000 watt magnetron,!
60 minuten timer, auto-1
matische programma's, l

449.-1

uitvoering met vriesvak.

275.-

1.45rL|T(ER, KOELER

PHILIPS VHS-VIDEO
VR151; Afstandbed. *645.-

A237; Express ProDigi. *714.-

PANASONIC Beste Koop!

met vriesvak. Adv.*699.

345.-

WHIRLPOOL KAST
130 liter, met vriesvak
Adviesprijs*699.-

395.

MINI DISC PER 2

ARISTONA VIDEO!

VIDEO-TftPE PER 4

SB1Q;Vdecreoc(da-.Aabed.*695.-

269.-

425.INBOUW
VAATWASSER
Volledig integreerbaar,
4 programma's en aquastop. Adviesprijs. '1299.-

849.ATAG
FORNUIS

WHIRLPOOL
BOVENLADER

2-DEURS KOELKAST

850 toeren. Slechts 40 cm
breed. Adviesprijs*1435.-

CFR; 220 liter inhoud
CFK-vrij. Adviesprijs*789.

395.

FG1;Gasfornuis met
electrische
oven, incl.
grill en
sierdeksel.
Adv*1450.-

AEG BOVENLADER ZANUSSI 2-DEURS

Met afstandbediening.

~ 288

RVS+vonkontsteking.*399.-

Met vriesvak. 140 lite
inhoud, CFK-vrij. Adv '729.

898.-

STUNT! VHS-HQ VIDEO

INDES1T INBOUW
KOOKPLAAT

SIEMENS KOELKAST

648.-

NVSD22;Sriowview+PDC.*734.-

599.-

—
295.ZANUSSI KOELKA'ST

TL80N;
800 toeren
met regelbare
centrifuge
snelheid.
Adviesprijs*! 099.-

JVC SHOWVIEW + PDC

Ruime 3 in 1 combi magnetron. Met hete lucht, grill en l
850 watt magnetron. Ous l
ontdooien, koken, bakken, l
braden en gratineren.Aclv*999.-1

Awbma'tische. oritdooiing.
Adviësprgs. *S29.-:'„, ,..

WASAUTOMAAT
BOVENLADER ..

PANASONIC 63CM TOP

pTgii
QQQ
_
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189.-

Snelle 900 Watt magnetron, l
24 liter inhoud, Makkelijk l
te reinigen. Vele kook-1
funkties. Adviesprijs*699.-1

VR165;+PDC, afstbed. *745.-

PANASONIC KTV TXT

R2V18; 15 liter inhoud.
5 stander; en kookboek, l

1-DEURS KOELKAST WHIRLPOOL AVM
Fraaie en degelijke

LavamateOO. 950 toeren
centrifuge, walerbeveiliging, zuinig en stil. AEG meerdere malen best'getest!
Adviesprijs* 1449.-

-
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499,-

AEG WASAUTOMA'AT

SONY PORTABLE KT'

Ic kleuren-w s

WN400; 10 programma'
programma's.
4.5 kg inhoud.
ud. Adv.*79£
Adv."799.-

1649.-

J620; Hi-Spec
!C Drive. *1189.-

569.-

M1400; Aistandbed. *550

personeel aiu.. •
daad letzlido.
Technische Dienst i
begrip service ook •
Bijv. kleuren-tv rep
lUk de volgend
BCC. waar men TV heetll

Topklasse. Vol elektronische besturing, zuinig,
stil en milieuvriendelijk.
Adviesprijs.*2299.-

SAMSUNG STEREO l
M21; Hi-Black Trinitron. *990.

679.
INDESffWASAUTOMAAT
tSAUTOMA/

MIELE 1000 TOEREN

649.-

SONY55CMTELETEKST

BijBCC kopen «.«n

wede

GV6400; 4 koppen,
toppen, ShowC. Adv* 1159.
1159.view + PDC.

X2101; Trinitron, TXT.' 1440.

179.

SHARP MAGNETRON

SHARP HETE-LUCHT
COMBI MAGNETRON

JVC HIFI STEREO
SONY 55CM STEREO

M6135; Supersnel verwar-1
men en ontdooien. Uitneem-1
baardraaiplateau. Adv*279.-1

299.-

GRUNDIG HIFI STEREO |

X2501;Hi-Black Trinitron
teletekst, afst.bed. Adv*1770.

PIP

HD600; Topper l 4 koppen,
Showview+PDC. Adv*1299.-

Ixila

SONY 63CM STEREO

TnoP ZONDtR

FL700; 750 toeren centrifuge. RVS trommel, schokdempers. Adviesprijs*949.-

SLVE8;4koppenTrilogic videorecorder, montage. Adv*1670.-

SAMSUNG
MAGNETRON OVEN

WHIRLPOOL AVM260

699.
ZANUSSIWASAUTOMAAT

SONY HIFI STEREO

l SONY BREEDBEELD

Type KE3100; Digitaal,
gescheiden regelbaar.
Maar liefst 280 liter inhoud,
3 vriesladen. CFK/HFKvrij. Adviesprijs. *1849.-

WHIRLPOOL
WASAUTOMAAT

"®
679.ARISTONA STEREO

KV24WS1; Super Trinitron,
j stereo, teletekst. Adv.*2440.-

BOSCH
ELECTRONISCHE
KOEL/VRIES KOMBI

899.

VR665;Sho\wiew-fPDC,4koppen, FdlowTV,tongpJay.*1095.-

i SONY BREEDBEELD

899.-

WA8214; Hoog centrifuge
toerental. Waterbeveiliging,
bespaarprogramma's."1349.-

PHILIPS HIFI STEREO

1179.-

1298.-

MIELE KOELKAST
DELKAST

849.-

VR;Turbo-DriVe, stereo, monlage, Jog & Shuttle. '1545.-

| KVC2981;Stereo,TXT.*1880.'

G570; Topklasse. 6 Programma's. 12 couverts. Waterontharderen waterstop. '2099.-1

SIEMENS KOEL/VRIES

PHILIPS MATCH-LINE

SONY72CM TRINITRON

848.

KOEL/VRIES

KG25V03; 240
'40 netto inhoud,
sn. Adv*1348.2 vriesladen.

! Off. Ned. Philips garantie. *495.-

798.

SIEMENSAFWASAUTOM.
SN23000; Met aquastop l
en RVS binnenzijde. Lage |
verbruikswaarden.Adv*1348.-

PHILIPS TELETEKST

429.299.-

GSF341; 3 programma's. Vaiabele indeling. Adv'1099.-1

579.WHIRLPOOL

1145.

l PT156;Afstandbediend.'645.-

PORTABLE KTV37cm

748,

Electronische besturing.
Zeerstil. Adviesprijs* 1099.-

Electronisch en reverseren
reverserend.
iel. Adv*1799.Adv*179£
RVS trommel.

FG6; Gas-elektro, met hete-lucht
oven, vonkontsteking, grill, draaispit
en sierdeksel. Adviesprijs* 1799.-

GRDV; Camcorder, 100x
zoom. Adviespnjs*5279.-

Off. Ned. Philips garantie.
55cm, teletekst. Adv'1245.-

TASJE

ATAG TURBO FORNUIS

JVC DIGITALE STUNT !

STEREO KLEUREN-TV

GRATIS
GRATIS

GESPECIFICEERDE NOTA
GRATIS
VERZEKERING
GRATIS
3 VOORDEEL NUMMERS
Voor aanvraag abonnememzijn vereist: Geldige legitimatie
en kopie bankafschritt (zonder bedragen)

SONY DIGITAAL TOP!

l PHILIPS 70CM STEREO

CMDX1000 TELEFOON
AANSLUITKOSTEN

SMS1012; RVS interieur. 4 |
sproeiniveaus. Adv'1179.-

Italiaanse vormgeving.
••** sterren invriescapaciteit. Adviesprijs 899.

595.
BOSCH WASDROGER

DE TOTAALOPLOSSING VOOR MOBIEL BELLEN.

Koelgedeelle met automatische ontdooiing. Vriesgedeelte met 2 vakken
en **•• sterren invries
kapaciteit. Adviespri)s*999.-

ZANUSSI KOEL/VRIES

Kreukbescherming. Instelbaar
tot 150 minuten. Adv'949.-

SONY H GSM PAKKET

TR750; STEADY SHOT, top<lassecamcorder.Adv*3110.-

«399.-

230 LITER
KOEL/VRIES KOMBI BOSCH AFWASAUTOM.

375.
CONDENSDROGER

1379.PHILIPS MATCHL1NE ~ 1179.100 Hz KLEUREN-TV SONY + LCD SCHERM

PW9501;Tvvan'tjaar!70cm
! Black-lineS,100Hzdigital
j scan, stereo, TXT. Adv*3895.-

498.

Links- en rechtsdraaiende
trommel. Adviesprijs'649.-

899."
SONY STEADY SHOT

PT820; Black-line S groot| beeld,stereo,TXT.Adv.'2795.-

^edertands topmerk; 4 programma's, 12couverts. Adv'899.-1

ZANUSSI WASDROGER

•liFi-stereo, 12xmotorzoom,
.fslandbediemng. Adv' 1 899.-

PW6301 ;HiFi-stereo,
HiFi- stereo, teletekst. Adviespnjs'2095.dviesprijs'2095.-

LUXE VAATWASSERl

ZANUSS11000 TOEREN WASAUTOMAAT

SONY GROOTBEELD
STEREO KLEUREN-TV
VX2501;63cmHi-black
TriÉon, teletekst.
Adviesprijs*1770.-

51CMTV/VIDEO
INTELPENTIUM166MMX

1000 toeren centrifuge. Zuinig, stil en milieuvriendelijk.
Waterbeveiliging. Adv*1649.-

STEREO FM DRAADLOZE
HOOFDTELEFOON

BOSCH 2-DEURS

AEG TURNAMAT

ruiswite ontvangst,
;|
S*ÏÏ9,"

Z180/4D; Automatische
ontdooiing. Adviesprijs*749.

Uniek systeem met apart
centrifuge eenheid. * 1699.-

928.-

PELGRIM HETE-LUCHT
FORNUIS
Gas-etektrofornuis,grill.thermostaat en sierdeksel. *1199.-

798.-

235 liter. Variabele indeling
Zuinig en stil. Adv *985.

ETNA FORNUIS
RNUIS

Gas-elektro)fornuismetgril
fornuis metgril
;sel. Adv*695.en sierdeksel.

Multimedia PC; 16MB,
2.1GB, W'95, fax/modem,
1 jr. On-Site garantie. '3499.2199.-

WASDROOGKOMBINATIE

528.-

Wassen en drogen in 1 machine, 1000 toeren. *1549.-

INDESIT FORNUIS

LASER MULTIMEDIA

Gasoven, met
iet dubbele oven
o\
ruit. Adviesprijs*849.;prijs*849.-

166Mhz MMX technologie,
32MB intern, 1.6GB schijf, CDrom, 33K6 fax/modem, W'95,
1 jr.Ón-Site garantie. Adv*3499.-

378,

2499.-

IBMAPTIVAE20TOP!

BOSCH VRIESKAST

Pentium166MMX, 16MB,
2.1GB, 14"monitor, fax/
modem, W'95. Mv,'3999.-

GRUNDIG 63 CM KTV

2-delige pannendragers

WHIRLPOOL KAS

SUPER KOOKPLAA'
OOKPLAA

Gunstig energie verbruik
»l •"• capaciteit, CFK-vrij

ST650; Stereo. TXT.M 829.-

GRUNDIG 37CM + TXT
P730; STUNT! Adv'699.

GSD1300; 3 laden
11k,g invriescapaciteit
Adviesprijs. *848.-

ETNA KOOKPLAAi

228.

4-pitsgaskookplaat.Adv*295
plaat. Adv*29E

158.

ZANUSSI VRIESKAS"

BUBBLEJET STUNT!

3 vakken, CFK-vrij
Adviesprijs*629.-

JP170; Kleurenprinter. *

219.

KTV37CM+ TELETEKST HP INKJETPRINTER
DJ400;lncl.sheelleeder. *499.329.-

90 LITER VRIESKAS
3 vakken. Adviesprijs 698.

m PORTABLEKTV37CM CANON BJC4200

78.
fl^^^^^

Meer budget door de gratis
BCC-card!

ETNA WASEMKAP

AVANCE; 3-standen.Adv*13;

•* J-LaSïSSSlli

IR Fl PKTRO «ÏIIPËtm

BCC BETER EN G O E D K O P E R

I

HAARLEM
Winkelcentrum "Schalkwijk"
(2 etages)
Rivièradreef 37 (Superstore)

(BEVERWIJK

(ZAANDAM

iBreestraat 65

,
....,„,.
IWestziideSS

iM DE
ncoAMncTAtv
IN
RANDSTAD
AMSTERDAM -AMSTELVEEN - A L K M A A R

.
„ ,.
(onder Dirk v.d. Broek)

l
l

OPENINGSTIJDEN

maandagmiddag
dinsdag t/m vrijdag
zaterdag

13.00 tot 18.00 uur'
09.30 tot 18.00 uur
• • - 09.30 tot 17.00 uur

BEVERWIJK- ZAANDAM - zoETEHwouDE
uciMn«Hü.Luuaunc«u,w- U Ei.r. • Maarssenbroek vrijdag .. is.oo tot m.uu uui
• HILVERSUM - MAARsSENBROEK
l overige filialen donderdag 19.00 tot 2VOO uiur

(

